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A.A.Solonitsinanın “Peşə etikası və etiket” dərs vəsaiti 

əsasında. Bakı, 2020, 78 səh. 
 

 

Bu elektron nəşr ictmai nəqliyyatda davranış və etik normalar 

haqqında tanınmış rusiyalı alim A.A.Solonitsinanın mühazirələri 

əsasında, dövrün tələblərini nəzərə almaqla, tərtib edilmişdir. 

Vəsaitdə, həmçinin, etiket və etika normaları, əsas prinsip və 

anlayışları öz əksini tapıb. 

Müxtəlif peşələrlə bağlı davranış normaları, onların ictimai 

əhəmiyyəti və s. mövzuları əhatə edən nəşrdə təqdim olunan 

mövzular ictimai nəqliyyatda çalışan, onlardan yararlanan 

şəxslər, eləcə də pedaqoqlar, jurnalistlər,  hüquqşünaslar, gömrük 

işçiləri, biznes sahəsində çalışan insanlar üçün həm də idarəetmə 

və digər sahələrdə təhsil alan tələbələr üçün maraqlı vəsaitdir. 
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GİRİŞ 
 

Peşə etikası istehsalat prosesində insan münasibətlərini tən- 

zimləmək üçün yaradılmışdır. Onun əsasını ictimai maraqlara qar- 

şı laqeyid münasibətə dözümsüzlük və ictimai vəzifənin yüksək 

səviyyədə dərk edilməsi təşkil edir. Hal-hazırda getdikcə daha çox 

peşələrlə bağlı etik kodekslər yaradılır. Bu kodekslər müxtəlif 

peşələrdə çalışanların etik davranışlarını müəyyənləşdirən mənəvi 

tələblər qoyur. Məsələn, diplomatik, turist, hərbi, məhkəmə, tibb, 

mühəndislik, idman etikası, həmçinin auditorların, mühasiblərin, 

kitabxanaçıların, hüquqşünasların, menecerlərin etik kodeksləri. 

Etikada hərəkətin mənəvi tərəfi onun məzmunu, etiketdə isə onun 

estetik istiqaməti, onun təzahür forması göstərilir. Etiket müasir 

mənada etikadan kənar təsəvvür edilə bilməz. İnsanın özünü 

təqdim etməsi davranış tərzində, nitqində, geyimində, ünsiyyət 

stilində ifadə edilə bilər. Etiket salamlaşmaq, təqdimetmə, müra- 

ciət, işgüzar danışıqların aparılması qaydası, ictimai yerlərdə dav- 

ranış, eyni zamanda müxtəlif vəziyyətlərdə iş geyimlərinə olan 

tələblərin yerinə yetirilməsidir. Bu dərslikdə masa arxasında işgü- 

zar qəbulların aparılması qaydalarının xarakteristikası verilmiş- 

dir. Masa arxasında özünü aparmaq mədəniyyəti həm insanın həm 

də bütünlüklə cəmiyyətin inkişaf səviyyəsini göstərir. Dərslikdə 
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“Peşə etikası və etiket” kursu tədris proqramı təqdim edilir. Bu- 

rada qısa, aydın və məlumatlı formada peşə etikası və etiketin əsas 

anlayışları təqdim olunur. Tövsiyyə olunan ədəbiyyat sahəsi tələ- 

bəyə lazımi material seçmək və testlərə düzgün cavab vermək 

imkanı verir. Onlar işgüzar mühitdə, ictimai yerlərdə, müxtəlif 

vəziyyətlərdə peşə davranış qaydalarını xatırlamağa kömək edə- 

cək və onlardan düzgün istifadə etməyi sizə öyrədəcəkdir.
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ETİKA - ELM KİMİ 
 

Etika “ethos”  yunan sözü olub  adət-ənənə, xarakter de- 

məkdir. Etika mənəviyyat haqqında elmdir. Etika mənəvi də- 

yərlərin yaranması və inkişafı, insanların davranış normaları və 

prinsipləri haqqında elmdir. Müəyyən bir dövrdə, müəyyən so- 

sial mühitdə qəbul olunmuş davranış normaları və prinsiplər 

toplusudur. Etika bir predmet kimi əxlaqı öyrənir. Əxlaq insana 

təqdim olunan norma və qaydalardır hansı ki, onlara könüllü 

əməl etmək lazımdır. Sadə adət ənənələrdən fərqli olaraq əxlaq 

xeyir və şər, xeyirxahlıq, ədalətlilik və başqa ideallara söykə- 

nir. Qanundan fərqli olaraq əxlaqi tələblərin yerinə yetirilməsi 

yalnız mənəvi təsirin formaları ilə (məs. təsdiq və ya qınama) 

həyata keçirilir. Antik etikanın atası Sokratdır. O, əxlaqı layiqli 

həyatın və mədəniyyətin əsası hesab edirdi. Onun düşüncəsinə 

görə yalnız əxlaqlı insan xöşbəxt ola bilər. Sokrat xöşbəxtlik və 

zövqü fərqləndirir, azad iradə problemini ortaya qoyur, mənəvi 

özünüinkişafın vacibliyini vurğulayır. Etik ideyalarla bağlı sis- 

temləşmiş ilk obyektiv nəzəriyyəni qədim yunan alimi Platon 

yaratmışdır (e.ə. V-IV əsrdə). Daha sonra etikanı nəzəri bilik 

kimi sistemli təqdimatı Platonun tələbəsi Aristotel tərəfindən 

həyata keçirilmişdir. Əxlaqi xeyirxahlığı öyrənən, insanların 

xarakterinin və fəaliyyətinin hansının daha yaxşı olduğunu 

araşdıran elmi Aristotel etika adlandırmışdır. “Nikomax eti- 

kası” əsəri məhz ona məxsusdur. 

O, ilk dəfə əxlaqın dərin bir nəzəriyyəsini yaratdı. Aristo- 

telin analyışına görə etika mənəviyyat haqqında elmdir, məqsə- 

di insana necə xeyirxah və xöşbəxt olmağı öyrətməkdir. Etika 
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insanlara həyat fəaliyyətinin əsas məqsədini dərk etməyə və 

dövlətdə xeyirxah vətəndaşlar tərbiyə etmək imkanlarını həll 

etməyə kömək etməlidir. Etik şüurun əsas kateqoriyaları müs- 

bət və mənfi dəyərləri xarakterizə edirlər. Yaxşı odur ki, müs- 

bət qiymətləndirilir, cəmiyyət və insan həyatı üçün vacib hesab 

edilir. İnsan və cəmiyyətə yaşamaq, inkişaf etmək, mükkəməl- 

liyə nail olmaq imkanı verir. Xeyir insanın rifahı anlamına gəl- 

diyi  zaman  yaxşıdır,  yəni  bir  yaxşı  əməl  və düşüncə,  şəxsi 

mənfəətdən uzaq və s. Yaxşıdan fərqli olaraq pis bir insanın 

həyatını və rifahını məhv edən bir şeydir. Şər həmişə məhv et- 

mək təzyiq və təhqir etmək deməkdir. Şər dağıdıcıdır, o parça- 

lanmaya, insanların bir-birindən uzaqlaşmasına, həyat verən 

mənbələrin ölümünə səbəb olur. Bu dünyda hər şey bizi pisliyə 

doğru yönəldir, xeyr işlər görməyə heç nə həvəsləndirmir, 

azadlıqdan başqa. 

Azadlıq - insanın öz maraqları və məqsədlərinə uyğun hə- 

rəkət etməsi və seçim etmək imkanıdır. İnsanlar öz fəaliyyətləri 

üçün obyektiv şərtləri seçməkdə azad deyillər. Lakin cəmiyyət- 

də icazə verilən normalar və dəyərlərin qorunması ilə bağlı 

imkanlar və vasitələri seçməkdə nisbi azdlığa malikdirlər. Əx- 

laq cəmiyyətdə mənəvi münasibətlərin  rolu və mahiyyətinin 

dərk edilməsi və inkişaf etmiş vəziyyətdə elmi tərənnüm edir. 

Etika mənəviyyat haqqında elm olaraq iki hissədən ibarətdir. 

Nəzəri etika, normativ etika. Nəzəri etika əxlaqın mənşəyini və 

mahiyyətini, cəmiyyətdə rolu və yeri, funksiyaları, fəaliyyət 

mexanizmi, onun əsas komponentləri, (ilk növbədə əxlaqi şüur 

və mədəni davranış) aralarındakı əlaqələr, mənəvi münasibət- 

lərin quruluşu və ümumi əlaqələr sistemi üçün onların əhəmiy- 
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yətini araşdırır. Bundan əlavə nəzəri etika əxlaq dəyərlərinin 

məzmununu ortaya qoyur (rifah, xeyir, şər, həyatın mənası, 

xöşbəxtlik) onun mənasını açıqlayır, (ideal-xeyirxah) və 

meyarlarını müəyyən edir. Psixologiya və sosialogiya ilə 

təmasda olaraq cəmiyyətdə əxlaqın real səviyyəsini və ona 

təsir edən əsas faktoru araşdırır. Normativ etika (tənzimləyici) 

bir insanın necə hərəkət etməsi sualı ilə məşğul olur. Etika, 

əxlaq anlayışı, yaxşılıq, şəxsi xöşbəxtliyə nail olmaq yolları 

haqqında təsəv- vürlərin əsası XIX əsrdə qoyulmuşdur. İlk dəfə 

etika anlayı- şının mənasını böyük alman alimi İ. Kant açıqladı. 

O, qeyd edirdi ki,etikanı qapalı, bağlı bir sistem kimi həyatın 

bütün halları üçün tövsiyyələr məcmuyu kimi deyil, müxtəlif 

nəzəri mövqelərdən öyrənmək lazımdır. İ. Kanta görə əxlaqı 

gerçək- likdən, reallıqdan, faktlardan ayırmaq olmaz. 

İ. Kant etika elminin naliyyətlərini, onun daxili alterna- 

tivlərini,tarixi inkişafını göstərdi. İ. Kant prinsipial planda əx- 

laq haqqında hər şeyi demişdir. Kanta görə əxlaq həm vahid 

fərdin xüsusiyyəti kimi, həmdə sinifi antoqonist cəmiyyətin 

idealogiyasının  tərkib  hissəsi  kimi  başa  düşülür.  Sonradan 

Hegel tarixi əxlaq anlayışının təməlini qoydu. O əxlaq nəzəriy- 

yəsinə  ailə,  dövlət  və vətəndaş  həyatının  əsas  problemlərini 

gətirdi və onu zəngin sosial məzmunu ilə doldurdu. Kant və 

Hegelin mənəvi fəlsəfəsi həqiqətə yaxınlaşa bilmədi. L.Feyer- 

bax etikaya materialist formanı qaytardı. Feyerbax materializ- 

mi mexaniki və metafizik məhdudiyyətlərdən uzaqdır və canlı 

fərdin onun təbii əlaqələrinin bir yerdə öyrənilməsinə yönəlib. 

Feyerbax o biri filosoflardan daha irəli getməsinə baxmayaraq 

son həlledici addımı o da ata bilmədi. Etika insanın həyat fəa- 
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liyyətində öz məqsədini dərk etməyə və dövlətdə xeyirxah 

vətəndaşlar tərbiyə etmək imkanını həll etməyə yardım etməli- 

dir. Əxlaq insanlar arasında real münasibətləri təsvir edir, bu 

əlaqələrin müəyyən bir idealını yaradır,gerçəkliyi analiz 

edir,vəzifə öhdəliyini müəyyən edir. Borc insanın mənəvi 

vəzifəsi, əxlaqi  öhdəliyidir. Mark  Tuli  Siseron  qeyd  edirdi  

ki,mənim sakit vicdanım mənə bütün mühakimələrdən daha 

vacibdir. İnsana təbiətən alturizm (başqa adamlara təmənnasız 

xidmət, onların xöşbəxtliyi naminə öz şəxsi mənafeyini 

qurban vermək) və eqoizm xüsusiyyətləri xasdır. Etika 

alturizmin eqoizmdən nə üçün üstünlük təşkil etdiyini izah 

etmək vəzifəsini öz qarşısına məqsəd qoyur. Əxlaq dəyərlərinin 

rasional dəyərləndirilməsi çox çətindir. Bəzən sağlam düşüncə 

baxımından ən yüksək mə- nəvi hərəkətlər praktiki olaraq 

əksinə istifadə edilə bilər. Təcrübə tez-tez əxlaqi təkmilləşdirmə 

və yaxşılıq arasında ziddiyyətləri göstərir, çünki əxlaq dəyərləri 

insanın təkcə ağlı ilə deyil duyğuları, inancları, mənəvi inamı 

ilə bağlıdır. Ona görədə elə bir əxlaq problemi yoxdur ki, onu 

bir dəfəlik həll etmək müm kün olsun. 

 Bu gün müasir cəmiyyətdə etikanın rolu böyükdür. Etika 

cəmiyyətin əxlaqi vəziyyətini təhlil etməli, onu yaradan 

səbəbləri göstərməli, cəmiyyətin mənəvi prinsiplərini 

yeniləməyə kömək edəcək təkliflər verməlidir. 
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ETİKA VƏ ETİKET ANLAYIŞLARI ARASINDA 

ƏLAQƏLƏR VƏ FƏRQLƏR 
 

Etikanın bir elm kimi tədqiqat obyekti əxlaqdır.O insanın 

şüurunu, davranışını həyatın bütün sahələrində işdə, həyatda, 

siyasətdə, ailə münasibətlərində, kollektivdə, beynəlxalq müna- 

sibətlərdə, təbiətlə əlaqədə tənzimləyir. Əxlaq insan şəxsiyyə- 

tinin formalaşmasında və dərk olunmasında iştirak edir. Etika 

A. Şveyserə görə yaşayan hər şeyə görə sərhədsiz məsuliyyət 

deməkdir. İşgüzar etikanın bütün istiqamətləri etika normala- 

rına əsaslanır. Bir çox alimlərin fikrincə müasir işgüzar etika üç 

prinsipə əsaslanmalıdır. Ən mühüm müddəalar: 

- Maddi dəyərlərin müxtəlifliyi, onların bütün formalarda 

yaradılması vacib proses kimi nəzərdən keçirilir; 

- Mənfəət və digər gəlirlər cəmiyyət üçün əhəmiyyətli 

məqsədlərə çatmağın nəticəsi kimi nəzərdən keçirilir; 

- İş dünyasında yaranmış olan problemlərdə əsas prioritet 

şəxsiyyətlərarası münasibətlər olmalıdır,istehsal deyil; 

- İşgüzar etikaya əməl etmək həm fərdi işçinin, həm də təş- 

kilatın peşəkarlığının qiymətləndirilməsinin əsas meyarlarından 

biridir; 

- İşgüzar etika insanlar tərəfindən birgəfəaliyyət prosesində 

yaratmış olduğu ümumi davranış qaydalarına əsaslanır; 

Etiket - harda olmasından asılı olmayaraq təyin edilmiş 

davranış qaydalarıdır. Bu müxtəlif hüquqi sosial və intellektual 

statuslu insanlar arasındakı qarşılıqlı münasibətləri əks etdirən 

normalardır. Etiket insanın daxili dünyası ilə xarici aləmini 

birləşdirir. Etiket insanlar arasında cəmiyyətdə nəyin məqbul, 
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nəyin qeyri-məqbul olmasını göstərir. O, nəzakət, mədəniyyət, 

alicənablıq anlayışları ilə bağlıdır. Etiketin əsasında insanlara 

hörmət  durur.  İlk  dəfə  etiket  Fransız  kralı  XIV  Lyudovikin 

saray mərasimlərində ortaya çıxıb. XIV Lyudovikin saray 

qəbullarında qonaqlara davranış qaydaları haqqında kart 

verilirdi. Etiket sözü XVII əsrdə Versalda yaranaraq tərcü- 

məsiz və şərhsiz bütün dillərdə dünyaya yayılmışdır. Etiket 

cəmiyyətdə,insanlar arasında nəyin məqbul və ya qeyri-məqbul 

olmasını tənzimləyir.Əxaq normalarından fərqli olaraq insanla- 

rın razılaşmaları yazılmamış xarakter daşıyır. Etika mənəvi 

normalarla fəaliyyət göstərir. Bəzi hallarda etika və etiket üst- 

üstə düşür. Məs. həqiqəti demək etika və etiket nöqteyi nəzə- 

rindən vacibdir.  lakin  nəzakətli  münasibəti  etiket  tələb  edir. 

Həm etiket, həm də etika fərqli davranış qaydaları kodeksləri 

təqdim edir. İş adamı bunları mütləq düşünməlidir. Məs. bir 

kişi qadını xuliqanlardan qoruyur, onlarla döyüşür, etik olma- 

yan sözlər deyir. Etik baxımdan bu sözləri istifadə etmək yaxşı 

deyil, lakin bu vəziyyətdə qeyri-etik hesab edilmir. Bu vəziyyət 

etikanın deyil, etiketin pozulmasıdır. Kişi qətiyyət güc göstərdi, 

hansı ki, müsbət keyfiyyətlərdir, qadını xuliqanlardan müdafiə 

etdi. Etika və etiket təsdiqləyir ki, dövlət əmlakından istifadə 

etmək olmaz. Əgər bir işçi başqaları ilə söhbətdə orda iştirak 

etməyən digər əməkdaşı tənqid edirsə əlbəttdə ki, etiketi pozur. 

Lakin şirkətin psixoloqu işçi haqqında və yaxudda pasienti 

haqqında başqasına şikayətçi olduqda bu etikanın pozulması- 

dır. Əxlaq qanunları, problemləri daha geniş şəkildə nəzərdən 

keçirir və belə xırdalıqlara toxunur. Hədiyyələrin alınması, ve-
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rilməsi, mübadiləsi, etiketlə bağlı hər bir problem təşkilatın və 

cəmiyyətin etik standartları nəzərə alınmaqla həll olunmalıdır. 

Məs. nə Şərqdə nə də Qərbdə saat bağışlamaq adət deyil. Ya- 

poniyada dörd rəqəmi uğursuz deməkdir. Buna görə Yaponlara 

dörd predmetdən ibarət olan nə isə bağışlamaq və yaxud dörd 

personlu serviz hədiyyə etmək hörmətsizlik hesab edilir. Etiketi 

bilməmək həssaslıq, özünə inamın olmamasına,söhbətin doğru 

olmayan istiqamətdə inkişafına və bu vəziyyətdə təşəbbüskarlı- 

ğın məhdudlaşmasına gətirib çıxarır. Bunun gələcəkdə gətirə 

biləcəyi faydaları bilərək Yapon şirkətləri hər il işçilərinə yaxşı 

davra-nış  qaydaları,  ünsiyyət  üsulları  öyrədir,  bu  məsələ ilə 

bağlı öz işçilərinə məsləhət verir. Onlar etiketin öyrənilməsinə 

yüz milyonlarla dollar xərcləyir. Onlar haqlı olaraq inanırlar ki, 

bu gün bu məqsədlə daha çox pul sərf etmək lazımdır ki, nəinki 

sabah öz  patensial  müştərilərini  və satış  bazarlarını  itirmək. 

İşçilərin düzgün geyinməsi, bir-biri ilə düzgün davranması, 

müştərilərlə, idarəçilərlə məktubu düzgün tərtib edə bilməməsi, 

telefonla kübarca,təmkinlə ünsiyyət qura bilməməsi, işçi heyə- 

tin düzgün seçilməməsi bəzən karyeranı çökdürür. Söyləmək 

çətindir ki, pis davranış və tərbiyəsizlik səbəbindən hər il nə 

qədər pul itirilir. XIX əsrin ingilis yazıçısı Dj. Lebbok bu 

münasibətlə doğru şəkildə qeyd edir: “Həyatda uğur qazanmaq 

üçün ünsiyyət istedadan daha vacibdir.” İşgüzar etiket qayda- 

ları iş adamlarının iqtisadi, maliyyə maraqlarının yaxınlaşma- 

sına kömək edir, xarici tərəfdaşlarla işgüzar əlaqələrin qurul- 

masını təmin edir. Biznes və ya işgüzar etiketi bilmək sahib- 

karlıq uğurunun tələbədir. Deyl Karneqinin sözlərinə görə” Bir 

insanın maliyyə işində müvəffəqiyyətinin on beş faizi onun 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

 

 

 
A.A. Solonitsina    ”İctimai nəqliyyatda davranış və etik normalar”.   13 
 

peşəkar biliklərindən və səksən beş faizi isə ünsiyyət qurma 

qabiliyyətindən asılıdır.” Həm etika, həm də etiket bir şəxsin 

necə davranması lazım olduğunu göstərir. Etika və etiket bir- 

biri ilə yanaşı addımlayır. Müvəffəqiyyət üçün müəyyən hallar- 

da düzgün davranışın xüsusiyyətlərini öyrənməyin vacibliyini 

anlamaq lazımdır. Bu insana müəyyən vəziyyətlərdə özünü ne- 

cə aparmasına kömək edir. Onda peşə hazırlığı ilə bağlı prob- 

lemləri həll etmək mümkün olacaq. 
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ETİKA VƏ ETİKET BAXIMINDAN DAVRANIŞ 

QAYDALARI 
 

İşgüzar qarşılıqlı təsir prosesində insanın davranışı onun 

şəxsi keyfiyyətləri ilə məs.vicdan, şərəf, ləyaqət, xeyirxahlıq və 

s. ilə bağlıdır. 

Vicdan - öz əməllərinin mənəvi cəhətdən dərk edilməsidir. 

Vicdan insanı pis əməllərdən çəkindirən və öz davranışlarına 

həssas yanaşmağı tələb edən faktordur. Vicdan borc kimi mə- 

nəvi kateqoriya ilə sıx bağlıdır. Borc hər bir fərdin öz xidməti 

və vətəndaş vəzifəsini, cəmiyyət, kollektiv, ailə, dostlar qarşı- 

sında vicdanlı icrasıdır; 

Vəzifə borcu dedikdə - insan təkcə öz davranışlarına görə 

deyil, həm də başqa insanlar qarşısında da məsuliyyət daşıyır. 

Şərəf, ləyaqət insanı öz xidməti, vətəndaş və peşə vəzifələrini 

məsuliyyətli şəkildə yerinə yetirməyə, düzgün olmağa və özünə 

hörməti ifadə edir; 

Ləyaqət   -insana   öz   maraqlarına   görə   alçalmağa   və 

başqaları tərəfindən təhqir olunmasına, dözməyə imkan vermir; 

Alicənablıq – bu insanın öz maraqlarını başqalarının ma- 

raqlarına qurban vermək qabiliyyətidir. Bu mənəvi davranışın 

ən yüksək keyfiyyətidir. Şəxsin mənəvi keyfiyyətləri: vicdan, 

borc, şərəf,  ləyaqət, xeyirxahlıqdır. Ünsiyyətlə bağlı mənəvi 

tələblər: nəzakətlilik, dəqiqlik, düzgünlük, təvəzökarlıq bunlar 

etiketə aid edilir; 

Nəzakətlilik  -  bu  insanlara  onların  ləyaqətinə  hörmətli 

mü-nasibət deməkdir. Nəzakətliliyin mahiyyəti xoş niyyətdir. 
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Nə-zakət özünü müxtəlif formada göstərə bilər. Nəzakətin bir 

çox səmimiyyət çalarları var. Düzgünlük, incəlik, hörmət və s. 

Düzgünlük- bir qədər vurğulanmış, rəsmi, quru, kübarlıq, 

bacarıq, hər hansı bir vəziyyətdə o  cümlədən  münaqişələrin 

həllində özünü aparmaq. Ünsiyyət zamanı həm özünün həm də 

tərəfdaşının ləyaqətini qorumaq; 

Hörmət- adətən böyüklərə nəzakət, hörmət, valideynlərə 

hörmət hər hansı bir yazılı və yazılmamış qaydaya daxil olmuş- 

dur. Xalqın ənənələri yaşdılara hörmət etmək, valideynləri sev- 

mək, qadına hörmət etmək deməkdir; 

Dəqiqlik- əxlaq normasıdır. Onun ictimai həyatda, biznes- 

də pozulması müqavilələrin yerinə yetirilməməsinə, mühüm 

vəzifələrin pozulmasına gətirib çıxarır. İş dünyasında gecikən 

birinə güvənməmək lazımdır. Vaxtınızı dəyərləndirin. Dəqiqlik 

padşahların xeyirxahlığı və bütün yaxşı insanların vəzifəsidir. 

Bunu ilk dəfəFransız kralı 18-ci Lyudovik demişdir; 

Təvəzökarlıq - yüksək etik mədəniyyətin təzahürüdür. Özünü 

qiymətləndirmələrdə məhdudiyyət, digər insanların zövqlərinə 

hörmətlə yanaşmaq və s. Təvəzökar adam heç vaxt özünü düşün- 

mür, özünü görkəmli şəxsiyyət, başqalarından daha ağıllı, özü 

üçün heç bir güzəşt tələb etmir. Deyl Karnegi deyirdi ki, ”Yalnız 

özü haqqında danışan bir şəxs özü haqqında düşünür, və insan 

əgər özü haqqında düşünürsə demək o etibarsız və mədəniyyət- 

sizdir. O necə təhsilli olursa olsun mədəniyyətsizdir”; 

Nəzakətli olmaq – baçqasını çətinlikdən, narahatçılıqdan 

birinci xilas etmək cəhdi. Nəzakətli adam nəqliyyatda birinci 

olaraq əlilə, qocaya yer təklif edəcək. Nəqliyyatdan düşəndə 

onların xahişini gözləmədən yolu keçməyə kömək edəcək. Ün- 
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siyyət üçün ümumi qəbul edilmiş mənəvi tələblər mədəniyyətin 

əsasını təşkil edir. 

Kommunikativ  mədəniyyət- təşkilatın  bilik  bacarıqları, 

insanların qarşılıqlı əlaqəsi və işgüzar mühitdə qarşılıqlı əla- 

qələr, iş ortaqları ilə psixoloji əlaqə yaratmaq, kommunikasiya 

prosesində dəqiq anlaşmaya nail olmaq, iş ortaqlarının davra- 

nışlarını proqnozlaşdırmaq, iş ortaqlarının davranışlarını istə- 

nilən nəticəyə yönəltmək və s. 
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İCTİMAİ YERLƏRDƏ DAVRANIŞ QAYDALARI 
 

Davranış qaydalarını bilmədən və ona riayət etmədən cə- 

miyyətdə, ailədə, iş yerində, ictimai yerlərdə müasir iş adamı- 

nın öz nüfuzunu qoruyub saxlaması çox çətindir. Buna baxma- 

yaraq ictimai yerlərdə (küçədə, nəqliyyatda, təyyarədə, teatrda) 

iş adamına ünsiyyət qurmaq lazım gəlir. Bu zaman tanımadığı 

adamla qısa müddətdə qarşılıqlı əlaqədə olsa belə bu müasir 

etika qaydaları ilə tənzimlənməlidir. 
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KÜÇƏDƏ ÖZÜNÜ APARMAQ QAYDASI 
 

Küçədə olarkən iş adamı yol hərəkəti qaydalarına, eyni za- 

manda davranış qaydaları əsasında yazılmış və yazılmamış 

qaydalara riayət etməlidir. İşgüzar insan dik gedir, əyilmir, əl- 

lərini çalışır ki, cibində tutmasın. Heçnə yemir və siqaret çək- 

mir. Bir qadını ötürərkən kişi nəinki siqaret çəkməməli,hətta 

bununla bağlı qadından icazə almaq nəzakətsizlik hesab olunur. 

İctimai nəqliyyatda nə kişi nə də qadın siqaret çəkməməlidir. 

Səkidə gedərkən insan axınına qarşı gedilməz. Dar və adamla 

dolu səkidə iki adamdan artıq getmək olmaz. Qadın kişinin sağ 

tərəfində  getməlidir.  Səkidə  gedənlərin  sayı  maksimum  üç 

nəfər olmalıdır. Bu vəziyyətdə kişinin yanında yaşlı qadın, 

onunla yanaşı ən kiçiyi olmalıdır. Əl-ələ gəzmək köhnə hesab 

edilir. Bu insanlar olan küçələrdə hərəkəti çətinləşdirir. Küçədə 

öz tanışınla rastlaşarkən birinci qadınlar kişilərə, kiçiklər bö- 

yüyə, müdirlər öz tabeçiliyində olanlara müraciət edirlər. Kişi 

küçədə qadınla yanaşı gedərkən öz tanışı ilə görüşərkən hansı 

ki, onunla  danışmalıdır  yoldaşından  icazə istəyərək  dayanır, 

onu dostuna təqdim edir, onun yanında öz tanışı ilə danışır. 

Dostunuz əgər tələsirsə onu saxlamaq düz deyil. Tanışınla rast- 

laşarkən kənara çəkilmək lazımdır ki, gedib gələnlərə mane ol- 

mayasan. Belə həm də memarlıq abidələri ilə tanış olmaq istə- 

yəndə də edillər. Kişi həmişə qadına yol verməlidir. Buna üs- 

tünlük verilir. Əvvəl kişi qadınla pilləkəni çıxarkən mütləq 

ondan qabaqda gedərdi. İndiki vaxtda bir sıra başqa qaydalar 

müəyyənləşdirilib. Kişi o zaman qabaqda gedə bilər ki, pillə- 

kən qaranlıq və ya dikdir. Əgər vəziyyət əksinədirsə qadın qa- 
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baqda gedir. Pilləkənlə düşərkən kişi qabaqda, qadın isə arxada 

gedirki lazım olanda ondan tutub dayana bilsin. Küçədə tanışı- 

nı çağırmaq, qışqırığa və arxaya dönüb baxmaq qəbul edilmir. 

Yağış vaxtı kişi və qadın eyni çətirin altında gedirlər. Çətiri ki- 

şi tutur. Yağmur yoxdursa çətiri bağlayıb dik saxlayırlar. Yol- 

dan keçənlərə mane olmamaq üçün çantanı, portfeli, paketi sağ 

əldə gəzdirirlər. Yaxşı tərbiyə olunmuş insan küçə davranışı 

qaydaları ilə bağlı yazılmış və yazılmamış qaydalara riayət 

etməklə yanaşı eyni zamanda ehtiyacı olanlara da kömək edir. 

Küçəni keçməyə, dik və sürüşkən pilləkənlə yoldaşına, həmçi- 

nin əlliliyi olan yaşlı adama kömək edir. Qapıdan çıxarkən ön- 

cə kişi qadını qabağa buraxır, sonra isə özü çıxır. İnsanların 

ictimai yerlərdə bir-birinə həssas nəzakətli münasibəti öz ləya- 

qətinin aşağı düşməməsi, eyni zamanda başqalarınında ləyaqə- 

tini təhqir etməmək üçün vacibdir. Başqalarına qarşı nəzakətli, 

xeyirxah münasibət göstərirsənsə, o zaman onların da hörmə- 

tinə etibar edirsən. 
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İCTİMAİ NƏQLİYYATDA DAVRANIŞ 
 

İctimai nəqliyyatdan istifadə edərkən ünsiyyətdə diqqətli 

təmkinli xoş olmalıyıq. Avtobusa tramvaya, birinci qadın mi- 

nir. Kişi qadına eyni zamanda uşaqlara və əllilərə salona daxil 

olmağa kömək edir. Nəqliyyata daxil olarkən çantaları çiyindən 

çıxartmaq lazımdır ki, insanlara zərər verməsin. Sərnişinlərin 

geyimlərinin çirklənməməsi üçün dondurma ilə nəqliyyata da- 

xil olmurlar. Pişikləri, xüsusilə quşları qəfəslərdə, köpəkləri isə 

ağzı bağlı aparmaq lazımdır. 

Sağlam kişi nəqliyyatda o zaman oturur ki, yanında heç bir 

qadın dayanmır. O salona daxil olan əllilərə, hamilə qadınlara və 

kiçik uşaqlara yol verir. Oturmaq təklif olunanalar bundan istifadə 

edərək nəzakət üçün təşəkkür etməlidir. Yox əgər əvvəlki kimi 

dayanmaq istəyirsənsə o zaman onun səbəbini izah etməyə çalışır- 

lar. Məsələn, çox sağolun, minnətdaram, mən yaxında düşəcəm. 

Nəqliyyatda uca səslə söhbət etmək, ucadan gülmək, zorla söhbət 

etmək və bir yoldaşı sorğu etmək qəbul edilmir. Öskürək zamanı 

dəsmalla ağzı bağlamağa şalışırlar. Asqıran zaman burnu masaj 

edirlər. Yox əgər gözləmədiyiniz halada asqırmısızsa o zaman üzr 

istəməlisiz. Nəqliyyatda başqa yerdə də asqıran  zaman  “Sağlam  

olun”  demək  düz  deyil.  Nəqliyyatda kitab, qəzet, jurnal oxuyan 

adama maraq göstərilmir. Xüsusilə onlara oxuduqları ilə bağlı 

suallar vermirlər. 

 

 
 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

 

 

 
A.A. Solonitsina    ”İctimai nəqliyyatda davranış və etik normalar”.   21 
 

 
 

Şəkil 13

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

 

 

 
A.A. Solonitsina    ”İctimai nəqliyyatda davranış və etik normalar”.   22 
 

Öz növbəsində kitab və jurnal oxuyanalr onu qatlanmış halda 

tutmalıdırlar.  İctimai nəqliyyatda özünü sakit aparmalı, davranış 

normalarının məqsə- dəuyğunluğuna əsaslanan  yazılmamış 

qaydalara riayət edir-lər. Həssaslıq,  mübahisə  və  digər  

emosiyalar başqa  adamlar üçün maraqlı deyil. Bəzilərini bu hətta 

qıcıqlandırır. Nəqliyyatda öz tanışınla salamlaşarkən və ya 

sağollaşarkən ətrafdakıların diqqə- tini çəkməmək üçün onun adını 

və soyadını ucadan demək qəbul edilmir. Əgər kişi qadınla gedirsə, 

o zaman o birinci çıxışa yaxın- laşır, özü birinci düşür, sonra isə 

qadının düşməsi üçün kömək edir. Eyni zamanda yaşlı adamın, 

uşağın düşməyini müşayət edir. Tanımadığı qoca adamların, 

əllilərin nəqliyyatdan çıxmağına kö- mək edir. Sonra taksiyə doğru 

gedərək kişi avtomobilə yaxınlaşır sağ arxa qapını açır. İlk olaraq 

oturacaqda avtomobilin sağ tərə- fində qadın oturur (fəxri yer). 

Kişi isə qadının yanında oturur. Sü- rücünün yanında oturmaqla 

kişi öz həyat yoldaşına qarşı müna- sibətdə nəzakətsizlik etmiş 

olur. Kişi öz avtomobilini özü idarə edirsə o zaman əvvəlcə öz 

yoldaşını qabaq oturacaqda oturmağa kömək edir. Sonra isə özü 

sükan arxasına keçir. Qadının arxa oturacaqda oturması tanışı 

olduğu kişiyə qarşı münasibətdə nəza- kətsizlikdi. Təyin olunmuş 

yerə gəldikdən sonra kişi maşından düşür, onun ətrafını gəzir və 

qapını açaraq qadının düşməyinə kömək edir. Qadın maşından 

enərkən hər iki ayağını eyni vaxtda asfalta qoymalıdır. 
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QATARDA DAVRANIŞ 
 

Qatarda yaxşı davranış qaydalarını unutma. Ümumi qayda- 

lar mürəkkəb deyildir. Bir kişi əgər kimisə qarşılayır və yaxuda 

yaşlı adamı yola salırsa daha ağır yükü o götürür və vaqona bi- 

rinci minir. Lazım olan yeri tapır, yükləri baqaja qoyur, başqa- 

larına da yığmağa kömək edir. Kupeyə daxil olarkən salamla- 

şır. Özünü təqdim etmək vacib deyil. Sonradan ünsiyyəti da- 

vam etdirmək üçün qarşılıqlı bir arzu tapsanız, söhbət prosesin- 

də tanış da ola bilərsiniz. Bu zaman şəxsi həyatla bağlı suallar 

verilir. Kupedə özünü səbirli və düzgün aparmaq lazımdır. O 

zaman uzun bir səfər yorucu olmayacaq. Kupedə alt mərtəbə 

qadına, yaşlı kişiyə və əlilə təklif olunur. Kişi qadına qatarın 

vaqonundan çıxmağa kömək edir. Aşağı mərtəbədə üst mərtə- 

bənin sahibləri də oturmaq hüququna malikdirlər. Qatar əgər 

havasızdırsa pəncərə o zaman açılır ki, ordakıların hamısının 

razılığı olsun. Özlərini kübar, ehtiyatlı aparmalıdırlar ki, qonşu- 

ları narahat etməsinlər. Siqaret vestibüldə çəkilir. Gecə yuxusu 

zamanı radio, işıqlandırma qoşulmur. Bununla bağlı qatar bə- 

lədçisinə əssasız tələblər irəli sürmək olmaz. Qatarda mümkün 

qədər az narahatlıq yaratmaq, nəzakətli olmaq lazımdır. Əgər 

sərnişinlər yatmağa hazırlaşırlarsa o zaman kupedən çıxmaq 

lazımdır. Adətən yatmağa birinci, sonra isə ikinci mərtəbənin 

sərnişinləri hazırlaşırlar. Kim ki, artıq yatmaq istəyir o zaman 

divara tərəf çönür. Yol yoldaşları ilə sağollaşarkən onlara yaxşı 

yol arzulayırlar. Birinci qatardan kişi düşür, sonra isə qadına 

perrona düşməyə kömək edir. 
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TƏYYARƏDƏ DAVRANIŞ 
 

Təyyarədə hava sərnişinləri onlara olan bütün tələbləri ye- 

rinə yetirirlər. Təyyarəyə girdikdən sonra stuardessanı salamla- 

yırlar. Biletdə göstərilən yeri tapdıqdan sonra qonşu ilə salam- 

laşırlar. Əgər bu qadındırsa onun üçün rahat olub olmadığını 

soruşurlar. Uçuşla və xahişlə bağlı suallarla stuardessaya müra- 

ciət edirlər. Sərnişinlərə olan əsas tələb təyyarə heyyətinin təli- 

matlarına və stuardessa tərəfindən bildiriləcək qaydalara riayət 

etməkdir. Stüardessalar təyyarə bortunun sahibi sayılır və ona 

görə sərnişinlər tərəfindən onlara pul vermək qəbul edilmir. 

Uçuş zamanı sərnişinlər stüardessaların verdiyi qəzet və jurnal- 

ları oxuya bilər. Sərnişinlər etik qaydalara riayət etməli, təy- 

yarə qəzaları barədə danışmamalı, öz qorxusunu başqa insan- 

lara göstərməməlidir. Uçuşun sonunda sərnişinlər təyyardən 

çıxır, stüardessaya xoş uçuş üçün təşəkkür edir və sağolaşır. 
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PEŞƏ ETİKASI ANLAYIŞI 
 

Peşə etikası cəmiyyətdə peşə qruplarının mənəvi nüfuzunu 

dəstəkləyən, müəyyən edilmiş vəzifələrin normaların məcmu- 

yudur. Peşə etikasının vəzifəsi müxtəlif peşə nümayəndələrinin 

əxlaq normaları və onların qiymətləndirməsini xarakterizə edir 

Peşə etikası müxtəlif peşə fəaliyyəti ilə bağlı normaları, stan- 

dartları, tələbləri müəyyən edir. Peşə etikası əxlaqı izah etməli 

və əxlaqa öyrətməli, vəzifə və şərəf haqqında mənəvi prinsip- 

ləri və fikirləri aşılamalı, işçiləri mənəvi tərbiyə etməlidir. Peşə 

etikası istehsalat kollektivlərində insanları tərbiyə etmək, onları 

iş mühitində özünü düzgün aparmaq, ünsiyyət qurmaq üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. Peşə etikası müxtəlif peşələrlə bağlı əx- 

laq normalarına riayət etməyi öyrədir. İşçilər də bu standartlara 

əsaslanmalıdır. Bu standartlara əməl edən xidmət işçisi özündə 

şəxsi keyfiyyətləri tərbiyə etməlidir. Peşə etikası istehsalat mü- 

hitində insan münasibətlərini tənzimləmək üçün nəzərdə tutul- 

muşdur. Hər bir peşə özündə qəbul edilmiş mövcud dəyər 

sisteminə, öz xüsusiyyətlərinə malikdir. Bundan əlavə eyni hə- 

rəkət mövcud dəyər sisteminə münasibətdən asılı olaraq əxlaqi 

və qeyri əxlaqi hesab edilə bilər. Peşə etikasının əsasını ictimai 

maraqlar, laqeydlilik və ona qarşı dözümsüzlük, ictimai borc 

haqqında yüksək şüur təşkil edir. Dünyada ən əsas dəyər insan- 

lardır. Hər bir peşənin nüfuzunu isə o sahədə çalışan insanlar 

müəyyən edir. 
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PEŞƏ ETİKASININ MƏNŞƏYİ 
 

İlkin peşə etikası kodekslərinin meydana gəlməsi XI-XII 

əsrdə incəsənət və əmək fəaliyyəti, onunla bağlı münasibətlərin 

formalaşdığı dövrdə peşəyə qarşı olan yüksək tələblər, işin xa- 

rakteri, iş həmkarlarına qarşı münasibətlərdə öz təzahürünü 

tapmışdır. Digər bir cəhətdən cəmiyyətin üzvüləri üçün mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən peşələr qədim dövrlərdə meydana gəlmiş- 

dir.“Hippokratın andı” kimi, qədimdə kahinlərin icra etdiyi 

məhkəmə funksiyaları kimi kodekslər daha əvvəlcədən məlum- 

dur. Peşə etikasının vaxtaşırı formalaşması ona dair elmi işlərin, 

nəzəriyyələrin yaranması ilə bağlı olmuşdur. Gündəlik təcrübələr, 

yəni insanlararası münasibətlərin peşə fəaliyyətinə yansıması 

nəticəsində peşə etikasının artıq müəyyən tələbləri meydana gəl- 

məyə başlamışdı. 

Peşə etikası mütəxəssislərin özlərini aparması timsalında 

bir çox fəaliyyət növlərində öz əksini tapmışdır. Peşə etikası 

peşəkar özünüidarənin standartlarını yaradır. Hamı kimi bun- 

ları biz qayda-qanunlar, kodekslər və nizamnamələr şəklində 

qismlərə bölə bilərik. Peşə etikası gündəlik mənəvi şüurun tə- 

zahürü kimi konkret fəaliyyət zamanı meydana şıxmışdır. Daha 

sonra hər bir peşəkar iş qrupunun fəaliyyəti əsasında inkişaf 

etimiş və mütəxəssisin davranışının əsası kimi formalaşmışdır. 

Bu ümumiləşdirmələr özünüaparmanın yazılmış və yazılmamış 

qaydalarında əksini tapmışdır. Peşə etikasının formalaşmasında 

əsas rolu ictimai rəy, ictimai şüur oynayır. Peşə etikası ilə icti- 

mai şüur arasındakı əlaqə diqqətdə saxlanılması lazım olan əsas 

ünsürlərdəndir. Peşə etikasının müxtəlif formalarının özünün 
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ənənəsi vardır. Bu da yüzilliklər ərzində bu və ya digər peşənin 

nümayəndələrinin   yaratdığı   əsas   etik   normaların   əlaqəli 

olmasını göstərir. 
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PEŞƏ ETİKASININ STRUKTURU 
 

Peşə fəaliyyəti zamanı insanlararası münasibətlərə işçilərin 

necə hərəkət etməsi, bu münasibətlərin motivləri, işçi-idarəçi 

arasındakı münasibətlərin mənəvi kodeksləri və s.daxildir. 

Peşə etikası işçilərin mənəvi keyfiyyətlərini müxtəlif tələb- 

lər, istəklər və ehtiyaclar mühitində bu münasibətlərin forma- 

laşmasını öyrənir. Peşə fəaliyyəti bir, iki deyil, bir çox insanın 

fəaliyyəti olduğundan iş fəaliyyətində peşə etikasının dəyərini 

ölçmək olduqca mürəkkəb və çətindi. 

İş fəaliyyətində işçilərin peşə etikasının formalaşmasına tə- 

sir göstərir: Fərdin şəxsi etikası, idarəçinin etikası, təşkilatın 

korporativ etikası və işçi kollektivin etik münasibətləri.Şəxsin 

fərdi etikası indi sadalayacağımız faktorları əks etdirir: 

- Üzərinə düşən məsuliyyətin düzgün dərk edilməsi; 

- işdən yayınmamaq; 

- başqalarına təsiretmə xüsusiyyəti; 

- seçilən fəaliyyət növündəki peşəkarlıq; 

- yalnız şəxsi maraqları deyil, həmçinin kollektivin və döv- 

lət maraqlarının nəzərə alınması; 

- sosial qaydalara və qanunlara uyğun davranmaq; 

- iş münasibətlərindəki əxlaqi etiketlərə uyğun hərəkət et- 

mək. Bu saydığımız keyfiyyətlərə başqa bir neçəsini əlavə et- 

mək olar: 

- Qanunlara və ənənələrə könüllü tabe olmaq; 

- ədalətlilik; 

- öz fəaliyyətinin mənfi tərəflərini qabaqcadan görmək; 

- digərinin müstəqil olma arzusuna hörmətlə yanaşmaq; 
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- başqalarının yaxşılığı üçün can yandırmaq; 

- verilmiş sözə naxələf çıxmamaq. 

Təşkilatda meydana gələ biləcək etik problemlər zamanı 

təşkilat bunları ayırd etməlidir: 

- İnsanların qarşılıqlı münasibətlərinin etikası; 

- insan-təşkilat qarşılıqlı münasibətlərin etikası; 

- təşkilatlararsı münasibətlərin etikası. 

İnsanların qarşılıqlı münasibətlərinin təməlində bunlar ol- 

malıdır: Həmkara qarşı olan münasibətin şüurlu şəkildə başa dü- 

şülməsi, iş üzərindəki oriyentasiya, özünütoparlama, sayıqlıq 

və s. daxildir. Öz növbəsində qarşılıqlı münasibətlərin etikasına 

bu aspektlərdən də baxmaq olar. İdarəçi, işçi, idarəçilər arası 

münasibət, idarəçi-müştəri, idarəçi təşkilatlar, kənar şəxslər. 

 

Şəkil 1 
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Əvvəlki dərslərdən bildiyimiz kimi peşə etikası bir çox ic- 

timai sferalarda o cümlədən əmək sferasında insanların müna- 

sibətlərini tənzimləyir. Başqa sözlə peşə etikasının var olması 

insanın əmək fəaliyyətinin özəllikləri ilə bağlıdır. Cəmiyyətdə 

eyni funksiyaları icra edən insanlar özlərinin əmək fəaliyyətləri 

sırasında eyni normaları meydana gətirirlər hansı ki,onların pe- 

şə fəaliyyətinə təsir göstərir. Peşə etikasının ümumi prinsip- 

lərini biz aşağıdakı kimi sadalaya bilərik: 

- Yüksək mənəvi dəyərlər; 

- Müvafiq peşə fəaliyyətinə məxsus olan və yaranan 

normalar və dəyərlər. 

Peşə münasibətləri çərçivəsində bəzən tərəflərin bərabər- 

liyi pozulur. Hansı ki, hər hansı bir şəxsiyyəti alçaltmaqla mey- 

dana gəlmir. Sadəcə işgüzar münasibətlər zamanı yaranır. 

Məs.pedaqoq-tələbə, həkim-xəstə və s. Peşə etikasının əsas 

xüsusiy- yətlərindən biri onun təşkilati xarakter daşımasıdır. 

Yəni qrup maraqlarının hər şeydən öncə gəlməsi. Peşə 

etikasının dəyəri ondan ibarətdir ki, o sosial inkişafın əsas 

amillərindən sayılır. 

İnformasiya cəmiyyətinə keçid dövrü yeni bir işçi tipini tə- 

ləb edir: təhsilli, peşəkar, öz işinə ticari münasibəti olan çəxs. 

Müasir cəmiyyətdə insanın mənəvi və əxlaqi keyfiyyətləri bu gün 

iş mühitində əsas amillərdən biridir. Dediklərimizin nəticə-si ola- 

raq peşə etikasının funksiyalarını aşağıdakı kimi təsnif edə bilərik: 

Təhsillilik, tərbiyyəlilik, dünyəvilik, davamlılıq. 

- Təhsillilik - peşə etikasının təhsil müəssisələrində düz- 

gün şəkildə tədris olunması və öyrədilməsini nəzərdə tutur. 
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- Tərbiyəlilik - praktiki cəhətdən müəyyən olunur. Yəni pe- 

şə fəaliyyətində meydana gələn münasibətlər sistemində for- 

malaşan əlaqələri nəzərdə tutur. 

- Dünyəvilik - bu funksiya hər işçinin peşə təyinatını nə- 

zərə alaraq onu əhatə edən xarici mühiti və insanların maraqla- 

rını nəzərə almağı göstərir 

- Davamlılıq - yəni iş mühitində düzgün sosial əlaqələrin 

qurulması üçün peşə etikası normalarına daimi olaraq riayət 

olunmasını nəzərdə tutur. 

Sadaladığımız bu özəlliklər gördüyümüz kimi peşə etika- 

sının əsas düsturudur. 
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PEŞƏ ETİKASININ KATEQORİYALARI VƏ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Peşə etikası-peşə fəaliyyəti zamanı insanlar arasında mey- 

dana çıxan əlaqələri öyrənir. Peşə etikası həmçinin hər hansı bir 

peşə qrupunun və onun idealogiyasının öyrənilməsidir. Sosial və 

iş fəaliyyətindəki etik münasibətlər peşə fəaliyyəti sırasında 

meydana gəlir və şəxsi faydaların nail olunmasında ortaya çıxır. 

Bu insan-mühit sisteminin əsas kateqoriyaları bunlardır: 

1. Peşə işçilərinə kollektivin bir üzvü kimi münasibət; 

2. Sosial işçi-sosial müştəri mühiti; 

3. Sosial işçi - fiziki şəxs. 

Peşə fəaliyyətində etik münasibətlər əsasən bunlardır: tə- 

ləblər, peşəkar məsuliyyət, subyektlərarası münasibətlər, mənə- 

vi keyfiyyətlər. O keyfiyyətlər ki, peşə işçisi sahib olmalıdır. Bu 

normalar mütəxəssis və idarələrin öz fəaliyyətlərini nəzarət-də 

saxlamağa imkan verir. Peşə etikasının əsas kateqoriyaları kimi. 

Peşə borcunu göstərə bilərik - Bu ad altında müəllimin, 

həkimin və hər bir peşə işçisinin vəzifə bopcları, işə qarşı olan 

məsuliyyəti toplanmışdır. Məhz bu peşə borcunun dərk edil- 

məsi həm şəxsi maraqların həm də cəmiyyətin maraqlarının 

qarşılanmasında mühüm rol oynayır. Öz vəzifəsni, iş borcunu 

düzgün  və  vicdanla  yerinə  yetirmək  başqalarının  da maraq- 

larını qarşılamağa və problemlərini həll etməyə bərabərdir. Qı- 

saca vəzifə borcu - vəzifə məsuliyyəti bərabərliyindən isti-fadə 

edərək hər bir şəxs ən azından minimum səviyyədə də olsa etik 

normalara uyğun hərəkət etmiş olur. Peşə borcu ilə möh-kəm- 
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ləndirilmiş peşə məsuliyyəti mütəxəssisin müxtəlif vəziyyətlər- 

dən üzüağ çıxmasına yardımçı olur. 

İkinci mühüm kateqoriya kimi peşə vicdanı anlayışını gös- 

tərə bilərik. O peşə vicdanı ki, nəticəyə baxmağa kömək edir və 

nəticələri ümumbəşəri dəyərləri nəzərə almaqla qiymətləndir- 

məyə təkan verir. 

Peşə ədaləti hansı ki, müəllimlərə, həkim və s. peşə sa- 

hibləri üçün əhəmiyyətlidir. Ədalətlilik prinsipi işçilər arasında 

mövcud olmalıdır. Ədalətsizlik insana ziyan vurduğu kimi cə- 

miyyətə də böyük ziyan gətirir və ya digər peşə fəaliyyətinin 

nəticələrində əks olunur. 

Peşə şərəfi və peşə ləyaqəti bu və ya digər peşənin əhə- 

miyyətlilik dərəcəsini göstərir. Həmçinin nəzərdə tutulan peşə- 

nin təmsilçilərinin mürəkkəb sosial sistemdəki rolunu müəyyən 

edir. Məsələn: müəllim təkcə öz imici haqqında deyil, ictimay- 

yət arasında öz peşə nüfuzunu qoruyub saxlamalıdır. Hər bir 

şəxs və hər bir fərd tərəfindən peşənin dəyərinin dərindən mə- 

nimsənilməsi peşə ləyaqətini formalaşdıran əsas amildir. Peşə 

şərəfi, peşə ləyaqəti bir-birini tamamlayır və biri-birinə dəstək 

verən əsas amillərdən biridir. 

Etik təsirlər sosial iş fəaliyyətinin bir növü kimi - Bildi- 

yimiz kimi fəaliyyətin istənilən növünü bu şəkildə xarakterizə 

edə bilərik: 

Fəaliyyətin obyekti, motivasiyanın məqsədi, peşə fəaliy- 

yətinin prinsipləri, məqsədə çatmanın yolları, yekun nəticə, etik 

təsirlər. 

Etik təsirlər o təsirlərdir ki, cəmiyyətin maraqlarını və is- 

təklərini qəbul edir və onları qarşılayır. Bu nöqteyi nəzərdən 
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biz onu sosial yönümlü fəaliyyətin bir növü kimi xarakterizə 

edə bilərik. Sosial yönümlü işlərdə fəaliyyətin obyektləri əsa- 

sən sosial işçilər, sosial xidmətlər və təşkilatlardır. Onların etik 

tərəfləri sosial fəaliyyətin etik kodesləri ilə tənzimlənir. 

Peşə etikasının xüsusiyyətləri - İstənilən peşədə öz öhdə- 

liklərinin yerinə yetirilməsi, peşə etikasının əsas qanunlarından 

biridir. İşə yeni başlayan mütəxəssis tərəfindən peşə etikasının 

bəzi xüsusiyyətləri diqqətsizlikdən və ya bilməməzlikdən unu- 

dula bilər. O zaman bu cür həmkar öz vəzifələrinin icrası üçün 

yararlı  sayılmaya  bilər.  Bunların  baş  verməməsi  üçün  peşə 

etikasının bəzi norma və prinsiplərini yadda saxlamaq lazımdır. 

 

Şəkil 2 

 
- Mövcud çətinliklər arasında işi peşəkar səviyyədə gör- 

mək lazımdır. 

- İş yerində işçiləri öz şəxsi simpatiya və antipatiyalarınız- 

la idarə etmək olmaz,ədalətli və obyektiv olmaq lazımdır. 
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- Şirkət daxilində istər şirkət,istər işçi, istərsə də müştərilərin 

şəxsi məlumatlarının məxfilik prinsiplərinə əməl edilməlidir. 

- öz işində müştərilər və partiyalar, idarələr və onlara tabe 

olanlar arasında işdən kənar münasibətlərin yaranmasına imkan 

verməmək lazımdır. 

- Yoldaşlıq və əməkdaşlıq prinsipinə əsaslanaraq öz işçilə- 

rinin səhvlərini partiyada və ya müştərilərin  yanında demək 

etik deyil. 

Öz işçilərinizi,müştərilərinizi,tərəfdaşlarınızı irqi, cinsi, yaş 

və s. kimi ayrıseçkiliyə məruz qoymaq yolverilməzdir. 

Müasir zamanda peşə normaları yenidən formalaşır və ictimai 

sosial münasibətlər dəyişir. Dünyanın dəyişib, dəyişmə- 

məsindən asılı olmayaraq insan ətraf mühitinə və onu əhatə 

edən insanlara hörmətlə yanaşmalıdır, hansı ki, bu peşə etika- 

sının formalaşmasının və inkişafının təməl daşlarından biridir. 
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PEŞƏ ETİKASININ ƏSAS PRİNSİPLƏRİ 
 

Peşə etikası işgüzar ünsiyyət zamanı insanların qarşılıqlı mü- 

nasibətlərini tənzimləyir. Peşə etikasının əsasını müəyyən nor- 

malar, tələblər, prinsiplər təşkil edir. Prinsiplər insanlara imkan 

verir  ki,  işgüzar  mühitdə  öz  davranışlarını,  öz  hərəkətlərini 

düzgün təşkil etsinlər. Prinsipləri aşağıdakı kimi təsnif edə bilərik: 

Birinci prinsip - buna qızıl standart deyilir. Xidməti vəzi- 

fəni icra edərkən heç vaxt öz tabeliyində olanlara qarşı, eyni 

zamanda rəhbərliyə, eyni səviyyədə olan həmkarlara və müştə- 

rilərə, özünə qarşı rəva bilmədiyin münasibətlərə (kobudluğa) 

yol vermək olmaz; 

İkinci prinsip - xidməti fəaliyyət zamanı işçilərə lazım olan 

vəsaitlərin (pul, xammal, maddi və s.) təmin edilməsində ədalətli 

olmaq; 

Üçüncü prinsip - etik davranış normaları pozularsa kimli- 

yindən asılı olmayaraq cəzalandırılmalıdır; 

Dördüncü prinsip – inkişafın maksimum prinsipi işçinin 

xidməti davranışı və hərəkəti təşkilatın mənəvi nöqteyi- nəzər- 

dən inkişafına səbəb olursa,bu hərəkətlər etik qəbul olunur; 

Beşinci prinsip - istər əməkdaşın istərsə təşkilatın bütün- 

lükdə hərəkəti etikdirsə ən azından etik normalar pozulmursa 

bu inkişafın minimum səviyyəsini göstərir; 

Altıncı prinsip - təşkilatda müxtəlif regionlardan çalışan işçi- 

lərin adət ənənələrinə dözümlü münasibətin olması, etik sayılır;
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Yeddinci prinsip – işgüzar münasibətlərdə qərarların qə- 

bul edilməsi və müzakirəsi zamanı fərdi və kollektiv təkliflər 

bərabər səviyyədə nəzərə alınmalıdı;. 

Səkkizinci prinsip - hər hansı bir xidməti məsələlərin həl- 

lində müstəqil fikir söyləməkdən çəkinməmək; 

Doqquzuncu prinsip - xidməti danışıqlar zamanı işçilərə 

qarşı heç bir formada şiddətə,təzyiqə yol vermək olmaz; 

Onuncu prinsip - etik standartların bir təşkilatın həyatına 

daxil olması üçün birdəfəlik əmr verilməsi kifayət deyil. Bu 

yalnız menecerin və işçilərin ardıcıl və davamlı səyi nəticəsin- 

də mümkün olur; 

Onbirinci prinsip - kollektivə, ayrıca bir işçiyə, istehlak- 

çıya təsir göstərərkən,əks təsirin gücünü nəzərə almaq lazımdır. 

Fakt budur ki,nəzəri baxımdan etik standartların dəyərini və 

zəruriliyini tanıyan bir çox işçi,onlarla praktik gündəlik işlərdə 

qarşılaşdıqda, bu və ya digər səbəbdən onlara qarşı çıxmağa 

başlayırlar; 

Onikinci prinsip - etimad göstərməyin məqsədəuyğunluğu - 

işçinin məsuliyyət hissinə, səriştəsinə, vəzifə borcuna və s.; 

Onüçüncü prinsip – tövsiyyə edirki münaqişəyə yol ver- 

mək olmaz. Münaqişə işgüzar mühitdə mənfi nəticələrə gətirib 

çıxarır, eyni zamanda münaqişə etik xətaların baş verməsinə 

səbəb olur; 

Ondördüncü prinsip – azadlıq başqalarının hüquqlarının 

tapdalanması hesabına olmamalıdır. Bu həm də vəziə təli- 

matlarında bir öhdəlik kimi qarşıya qoyulur; 

Onbeşinci prinsip – işçi təkcə özü etik davranmamalı həm 

də öz həmkarlarını bu davranışa cəlb etməlidir;
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Onaltıncı prinsip - heç vaxt rəqibnizi tənqid etməyin. Rəqib 

deyildikdə təkcə rəqib təşkilat deyil həm də daxili rəqibi məs: 

başqa şöbənin kollektivi, digər kolleqa və s.nəzərdə tutulur. 

Göstərilən prinsiplər istənilən şirkətin hər bir işçisinin öz şəxsi 

etik sistemini inkişaf etdirməsi üçün əsas olmalıdır. Şirkətlərin 

etik kodekslərinin məzmunu etik prinsiplərdən irəli gəlir; Bunun- 

la yanaşı peşə etikasıyla bağlı digər standartlar da mövcuddur: 

1. Fəaliyyətin nəticəsinə məsuliyyət 

2. Dəqiqlik 

3. Məxfilik 

4. Qarşılıqlı hörmət 

5. Tolerantlıq 

6. Dürüstlük. 

Beləliklə peşələr mövcud olduqca tarixən formalaşmış pe- 

şə etikası normaları da yaşayacaq. Bunlar hər kəsi öz çalışdığı 

sahədə məsuliyyətli edir. 
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PEŞƏ VƏ İXTİSAS 
 

Peşə sözü (latınca – professio - mən öz işimi elan edirəm) 

rəsmi olaraq göstərilən peşə, ixtisas deməkdir. Peşə insandan 

xüsusi hazırlıq nəzəriyyə və praktiki bacarıq, təcrübə tələb edir. 

Peşə insan mövcudluğunun əsas mənbələrindən sayılan əmək 

fəaliyyətinin bir növüdür. Peşənin bu və ya digər formada ad- 

landırılması işin funksiyası və xarakteri ilə, predmeti və ona aid 

iş alətləri, əmək texnologiyası, həmçinin əməklə əlaqəli qayda- 

lar, qanunlarla bağlıdır. Bir peşəyə yiyələnmək təhsilin xüsusi 

və müxtəlif formalarının inkişafı ilə təmin olunur. İnsan ancaq 

özünün mədəni ruhi ehtiyaclarına cavab verə biləcək peşəni se- 

çə bilər. Bir çox peşələr ixtisasa görə bölünür. Məs., həkim-

oftalmoloq, həkim-kardioloq və.s. Yaradılmış istehsal sahələri- 

ni idarə etməyi bacarmaq lazımdır. İdarəetmə funksiyasını pe- 

şəkar səviyyədə həyata keçirmək üçün menecerlərə tələbat ya- 

ranır. Bundan başqa iş funksiyasını effektiv səmərəli rahat 

şəkildə yerinə yetirmək üçün mühasiblərə, hüquqşünaslara, ka- 

tiblərə, texniki mühəndislərə ehtiyac vardır. İnsan həmişə xid- 

mətə ehtiyac duyur. 
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Şəkil 3 
 

Milli sərvətin səviyyəsi, vətəndaşların rifah səviyyəsi, hə- 

yat rahatlığı, cəmiyyətin öz iş funksiyasını nə qədər səmərəli 

yerinə yetirməsindən asılıdır. 

İxtisas – (lat. söz. - cins, növ) müəyyən bir peşə daxilində 

müəyyən bir fəaliyyət növü üçün zəruri olan xüsusi təlim və iş 

təcrübəsi, bacarıq və bacarıqlar nəticəsində əldə olunan biliklər 

məcmusudur. İxtisas bu və ya digər peşə çərçivəsində işçinin 

xüsusi hazırlığını, iş təcrübəsini, məntiqini qısaca iş üçün lazı- 

mi keyfiyyətləri ifadə edən termindir. 

Məs.  ”Sosial-mədəni  xidmət  və  turizm”ixtisası  dedikdə 

“Mehmanxana xidməti, turizm” və s. kimi sahələr nəzərdə tutu-

lur. Peşənin bəzi növləri vardır ki, bunları sadalamaq məqsə- 

dəuyğun olardı: 

- Geniş profilli peşələr. Bu müxtəlif sahələrə dair yüksək 

ixtisas dərəcəsi tələb edən bilik növüdür. Bunlara avtomatik 

mexanizmlər üzrə işçilər, maşinistlər və s. aiddir. Bu peşələrin 

yaranmasına yeni-yeni və daha mürəkkəb texnologiya və texni- 

kanın meydana gəlməsi təsir göstərmişdir. 
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- yüngül peşələr - hansı ki, yüksək ixtisas dərəcəsi tələb etmir. 

Məs. nəzarətçi, elektrik mühəndisi, yükvuran, nəqliyyat işçisi və s. 

- Kompleks peşələr. Bu peşə növündə işin yerinə yetiril- 

məsi bir-birinə bağlı əməliyyatlardan asılıdır. Yəni əmək fəa- 

liyyəti mərhələlərinin tək-tək yerinə yetirilməsi mümkün deyil, 

ardıcıl bütöv şəkildə işin görülməsi vacib şərtdir. 

İxtisas – peşə kimi əmək fəaliyyətinin hər hansı bir növünü 

xarakterizə edir. Ancaq ixtisas peşə anlayışına görə daha dar mə- 

nanı ifadə edir. Bu anlayış peşə çərçivəsində əməyin sonrakı böl- 

güsünü ifadə edir. Məs. mühəndis peşəsi bir neçə ixtisası özündə 

birləşdirir: İnşaat mühəndisi, komputer mühəndisi, kimya mühən- 

disliyi və s. 
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PEŞƏKARLIQ ŞƏXSİYYƏTİN MƏNƏVİ ÜNSÜRÜ KİMİ 
 

Peşəkarlıq və əməyə münasibət şəxsiyyətin ən mühüm mə- 

nəvi simasıdır. Bu xüsusiyyətlər hər bir fərdin şəxsi xarakterin- 

də birinci dərəcəli əhəmiyyət daşıyır. 

Lakin tarixi inkişafın müxtəlif mərhələlərində onların məz- 

munu və qiymətləndirilməsi əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirdi. 

Sinifli cəmiyyətdə onlar əmək növlərinin sosial bərabərsizliyi 

ilə,məsələn əqli və fiziki əməyin əksi,imtiyazlı və nüfuzlu pe- 

şələrin mövcudluğuna görə müəyyən edilirdi. İş mühitində əx-

laqın sinfi xarakterini eradan əvvəl II-ci minillikdə yazılmış 

“İsanın müdrikliyi, Siraxovun oğlu” adlanan xristianların incil 

kitabı sübut edir. Burada qulla necə davranmaq olduğu qeyd 

olunur: yemək, çubuq, yük eşşək üçün, çörək, cəza, iş qul üçün- 

dür. Qulun əməyini al, rahatlığa qovuş, əllərini açsan azadlıq ax- 

taracaq. Qədim Yunanıstanda fiziki əmək öz qiymət və əhə- 

miyyətinə görə ən aşağı dəyərləndirilirdi. Feodal cəmiyyətində 

din əməyə əsl günahın cəzası kimi baxırdı, cəhənnəm zəhmət 

olmadan əbədi həyat kimi təqdim edilirdi. İnsanlar öz peşə 

borclarını yerinə yetirməsi prosesində peşə etikasının for- 

malaşmasına güclü təsir göstərirlər. Əmək prosesində insanlar 

arasında müəyyən mənəvi münasibətlər inkişaf edir. Onlarda 

bütün peşə etikası növlərinə xas olan bir sıra elementlər var. 

Birinci bu ictimai əməyə və əmək prosesinin iştirakçılarına mü- 

nasibətdir. İkincisi bu peşəkar qrupların bir-biri ilə, cəmiy-yə- 

tin maraqları ilə bağlı yaranan mənəvi münasibətlərdir. Peşə 

etikası müxtəlif peşə qruplarının mənəvi bərabərsizliyinin nəti- 

cəsi olaraq anlaşılmamalıdır. Yalnız bəzi peşə fəaliyyəti növləri 
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üçün cəmiyyət yüksək mənəvi tələblər qoyur. Bu əsasən elə 

peşə sahələrdir ki, burada əmək prosesinin özü bütün iştirakçı- 

ların fəaliyyət uyğunluğunu tələb edir. O sahədə çalışan insan- 

ların mənəvi keyfiyyətlərinə xüsusi diqqət yetirilir ki, hansı ki, 

insanların həyatını həll etmək hüquqi ilə bağlıdır. Burada söh- 

bət təkcə mənəvi dərsdən deyil, onların öz peşə vəzifələrini ye- 

rinə yetirməkdən gedir (bunlara xidmət sektoru, nəqliyyat, ida- 

rə, səhiyyə, təhsil) və s. aiddir. Bu peşə sahiblərinin əmək fəa- 

liyyəti rəsmi təlimatlar çərçivəsinə sığmır, daha çox yaradıcı- 

dır. Bu peşəkar qrupların əməyinin xüsusiyyətləri mənəvi mü- 

nasibətləri mürəkkəbləşdirir və onlara yeni bir element əlavə 

edilir: İnsanlarla qarşılıqlı fəaliyyət, fəaliyyət obyektləri. Bu- 

nunla yanaşı mənəvi məsuliyyət həlledici əhəmiyyət kəsb edir. 

Cəmiyyət işçinin mənəvi keyfiyyətlərinə onun peşə yaradıcı- 

lığının aparıcı elementi kimi baxır. Ümuməxlaq normaları in- 

sanların əmək fəaliyyətində, peşə xüsusiyyətlərində xarak-teri- 

zə olunmalıdır. Beləliklə, peşə əxlaqı ümumi qəbul edilən əx- 

laq sistemi ilə bir yerdə nəzərə alınmalıdır. İş etikasının pozul- 

ması ümumi mənəvi münasibətlərin pozulması ilə müşayət olu- 

nur və əksinə. İşçinin öz peşə borcuna məsuliyyətsiz münasi- 

bəti onu əhatə edənlər üçün təhlükə yaradır, cəmiyyətə ziyan 

vurur və son nəticədə şəxsiyyətin özünün deqradasiyasına gə- 

tirib şıxara bilər. Müasir cəmiyyətdə fərdin şəxsi keyfiyyətləri, 

əməyə münasibəti, peşəkarlıq səviyyəsi onun iş xarakterindən 

başlayır. Bütün bunlar peşə etikasının məzmununu təşkil edən 

məsələlələrin müstəsna əhəmiyyətini müəyyənləşdirir. Əsl 

peşəkarlıq borc,dürüstlük özünə və həmkarlarına tələbkarlıq, öz 

işinin nəticəsinə məsuliyyət kimi mənəvi normalara əsaslanır. 
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Peşə borcu və peşə ləyaqəti bir qayda olaraq bütün sahələrdə 

peşəkarlıq ölçüsü kimi çıxış edir. 
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PEŞƏ ETİKASININ KODEKSLƏRİ 
 

Peşə etikası kodekslərinin formalaşması əsasən XI-XII əsr- 

də əmək münasibətlərinin meydana gəlməsinə təsadüf edir. 

Məhz elə həmin dövrdə əməklə əlaqədar istəklər, tələbatlar ya- 

ranmışdır. Amma həyatı əhəmiyyət kəsb edən peşələrin bir ço- 

xu  hələ  qədim  dövrlərdə  meydana  gəlmişdir.Bunlara  sübut 

kimi babil, misir, hind, çin əlyazmalarını göstərmək olar.Bu 

əlyazmalarda əsl həkimə lazım olan keyfiyyətlər və xüsusiy-

yətləri göstərlir. Yalnız məşhur mütəfəkkir və həkim Hippok- 

rat həkim peşəsinin mənəvi əxlaqi tərəflərini təsvir etdi. 

Hippokrat andı bu gündə oxunur və təmamilə müasir bir 

sənəd olaraq qəbul edilir. 

Dentalogiya və tibbi etika ilə bağlı 1969- cu ildə keçirilən 

Beynəlxalq  konqresdə  ona  yeni  bir  cümlədə  əlavə  olundu: 

”Bütün həyatım boyu öyrənməyə and içirəm”. 

Etikanın kodeksləri peşəkar standartların bir hissəsi kimi 

mövcuddur və dövlət idarəetmə sistemində müxtəlif fəaliyyət 

sahələrində özünü göstərir. Bu kodekslər işgüzar münasibətlər za- 

manı mənəvi prinsipləri fadə edir. Etikanın kodeksləri bir insanın 

peşə çərçivəsində döğru davranışını göstərən norma və qaydalar 

toplusudur. Peşə etikası kodeksləri cəmiyyətə xidmət edir, hansı 

ki, keyfiyyət və düzgün məlumatı çatdırır. Kodekslər əsasən təş- 

kilatın fəaliyyətini şəffaf şəkildə cəmiyyətə çatdırmalıdır. Kodeks- 

lərin bilinməsi və onlara riayət edilməsi etik olmayan davranış- 

ların qarşısını alır. 1837-ci ildə yaranmış Amerikanın kimyəvi 

şirkəti”Prokteren Qembl” 11 maddədən ibarət etik kodəkslərə 

malikdir. Bu kodekslərdə əsasən müştərilərə, təqaüdçülərə, sifariş- 
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çilərə, tərəfdaşlara və qulluqçulara diqqət yetirilir. KOKO-KOLA 

şirkətinin etik kodeksi isə 5 his-sədən ibarətdir: 

1-ci şirkətin mühasiblərinin fəaliyyəti və hesabatları. Üzər- 

lərinə götürdükləri öhdəliklər. İşçilər öz hesabatlarını rəhbərliyə 

təqdim edirlər. O isə öz növbəsində şirkətin aksionerləri üçün, 

hökumət orqanları üçün, hüquqi şəxslər üçün hesabat hazırlayır; 

2-ci potensial konfliktlərin baş verməsi ilə bağlıdır. Əsasən 

işçilər arasında maraqların toqquşması. Kodeks, qulluqçulara 

şirkətin təchizatçıları, rəqib və ya müştərilərinin işlərində şəxsi 

marağın olmasını qadağan edir; 

3-cü əsas maddə şirkətin dövlət müəssisələri ilə, rəsmi 

şəxslərlə, müştərilərlə, təchizatçılarla qarşılıqlı fəaliyyətini tə- 

min edir; 

4-cü maddə müxtəlif partiyalarda təmsil olunan insan-ların 

siyasi görüşləri işə yansımamalıdır. 

5-ci maddə peşə kodekslərinin müəyyən olunmuş məcəllə- 

nin qaydalarının tətbiqinə dair göstərişlərlə təmin olunması. 

Bu gün müxtəlif peşələrlə əlaqədar davranış qaydaları 

mövcuddur ki, bu da əsasən peşə kodekslərində öz əksini tap- 

mışdır. Məs. hakimlərin etik davranış kodeksi hakimlik fəaliy- 

yətinin etik prinsiplərinin və standartlarının toplusudur. Hakim 

öz peşə vəzifələrini vicdanla idarə etməli, işlərə və materiallara 

vaxtında baxmalıdır. Hakim özünün peşə fəaliyyətinə heç bir 

şəxs o cümlədən daimi dost tanış tərəfindən hər hansı bir mü- 

daxilə edilməsinə yol verməməlidir. Hakim ona həvalə olun- 

muş işlərə baxarkən öz vəzifəsini ləyaqətlə icra etməli, fəaliy- 

yətində ədalətli qərəzsiz və dəyanətli olmalıdır. 
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Vergi işçisinin peşə kodeksində etik davranış məsələləri 

barədə geniş məlumat verilmişdir. Vergi orqanı əməkdaşının 

üzərinə vəzifənin icrası, iş vaxtına əməl etmə, xidməti şərəfin 

və peşə nüfuzunun qorunması ilə bağlı məsələlər, kompyuter- 

dən istifadə və məlumat təhlükəsizliyinin təmin edilməsi aiddir. 

Jurnalistin peşə kodeksi cəmiyyətdə olan problemlərin qə- 

rəzsiz və ədalətli şəkildə işıqlandırılması və onun həllinə nail ol- 

maqdır. Peşə əxlaqı normaları sivilizasiyanın, əxlaq mədəniyyəti- 

nin, insan münasibətlərindəki humanizmin inkişafı ilə bağlı olub, 

əxlaqi tərəqqinin bir forması kimi nəzərdən keçirilə bilər. Peşələr 

mövcud olduqca tarixən formalaşmış peşə etikası normaları da 

yaşayacaq. Bunlar hər kəsi öz çalışdığı sahədə məsulliyyətli edir. 
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XİDMƏTİ ETİKA. XİDMƏTİ ETİKA SİSTEMİNDƏ 

ETİKET NORMALARININ ROLU 
 

Xidməti etika – peşə etikasının ən geniş anlayışa malik qo- 

ludur. Xidməti etika dedikdə ümumi normalara riayət edilməsi 

və hər hansı bir şəxsin öz iş mühitində riayət etməliı olduğu 

qayda və qanunlar nəzərdə tutulur. Bu normalara isə başlayan 

hər kəs əməl etməlidir. Adını çəkdiyimiz normalar kəmiyyətcə 

o qədər də çox deyil. Başqa cür ifadə etsək xidməti etika bir in- 

sanın iş mühitində əməl etməli olduğu qayda-qanunlar toplu- 

sudur. Xidməti etika əsasən XX əsrin sonlarına döğru Qərb öl- 

kələrində, işgüzar dairələrin, ayrı-ayrı təşkilatların fəaliyyətin- 

də, sosial məsuliyyətin artırılması məqsədi ilə meydana gəlmiş- 

dir. Buna səbəb olaraq işçilər arasında etik dəyərlərə münasibə- 

tin zəifləməsi göstərilir. Məhz elə bu sada-ladıqlarımızın nəti- 

cəsidir ki, bu gün xidməti etika, biznes eti-kası anlayışı qədər 

aktuallaşmışdır. Xidməti etikanın bəzi funk-siyaları vardır ki, 

bu funksiyalar iş mühitinin sağlam formalaş-masına təsir göstə- 

rir. Bunlar aşağıdakılardır: 

- Fərdi deyil, kollektivin mənfəəti üçün çalışmaq; 

- Düzgün psixoloji mühit yaratmaq; 

- Yüksək iş keyfiyyətini təmin etmək; 

- Kollektivin sosial problemlərini həll etmək. 

Təhlili: 

1. ”Mən” duyğusu yox biz duyğusu təbii ki, hər bir insa- 

nın daxilində kollektiv şüur dediyimiz bir hiss olmalıdır. Yəni 

əgər müəssisənin, təşkilatın ümumi mənfəəti üçün iş görülürsə, 

burada şəxsi maraqlar arxa plana keçir; 
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2. Kollektiv daxilində, iş mühitində işçilərarası çəkişmələr, 

birinin  dediyi  sözün  digərinin  boğazından  keçməməsi  kimi 

hallar iş mühitində gərgin psixoloji mühit yaradır. Lakin işçilə- 

rin bir-birilərinin fikirlərinə hörmət etməsi, lazım gəldikdə gü- 

zəştə getməsi gərgin iş atmosferinin aradan qaldırılmasına yar- 

dımçı olur; 

3. Təbii, sağlam iş mühiti təşkilatın məqsədinə daha effek- 

tiv, daha səmərəli çatmağa imkan verir; 

4. İş mühiti bir ailədi prinsipi ilə hərəkət edərək çalışanlar bir- 

birilərinin problemlərini bilməli, ailə və sosial həyatdakı çətinlik- 

ləri bölüşməli və problemi aradan qaldırmağa yardımçı olmalıdır. 

Sağlam iş mühitinin qorunub saxlanmasında işçinin dav- 

ranışının jesti, mimikası çox böyük rol oynayır. Məsələn, hər 

bir insan iş gününə başlayanda başlanğıc motiv olaraq həmişə 

ev əhval-ruhiyyəsi, yəni necə istirahət etməsi, ailə münasibət- 

ləri ona təsir göstərir. Belə olduğu halda evdə baş vermiş hadi- 

sələr unudulmalı və yüksək əhval-ruhiyyə ilə iş gününə başlan- 

malıdır. İş gününə başladıqda əgər iş atmosferinin yaxşı olması 

tələb olunursa o zaman ilk olaraq təbəssüm faktorundan istifa- 

də etmək lazımdır. Bu yolla siz qarşınızdakı insanlara pozitiv 

enerji verir, həmçinin iş yoldaşlarınızın sizə qarşı isti münasi- 

bət bəsləməsinə nail olursuz. Digər bir faktor isə “Laqeyd 

olma”başlığı altında xarakterizə oluna bilər. Yəni işçi kollek- 

tivdəki insanlara qarşı laqeyd olmamalıdır. Onların fikirlərinə 

hörmət etdiyni, hər zaman kömək etmək istədiyini hiss etdir- 

məlidir. Qısa şəkildə desək ünsiyyətçil olmalıdır. Bütün bu de- 

diklərimizi aşağıdakı başlıqlar altında qeyd etmək olar: 

- Həqiqətən digər insanlarla maraqlanın; 
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- gülümsəyin ola bilər qarşılığı yoxdur, amma çox iş görür. 

Təbəssüm onu əldə edəni xöşbəxt edir, eyni zamanda təbəssü- 

mü hədiyyə verənlər heç vaxt bədbəxt olmurlar; - yadda 

saxlayın ki, insanın adı onun üçün istənilən dildə ən şirin və 

əhəmiyyətli səsdir; 

- yaxşı dinləyici olun. Digər insanlara özləri haqqında da- 

nışmağa imkan verir; 

- qarşınızdakını maraqlandıran bir şey haqqında danışın. 

Xidməti etikanın bəzi qaydaları vardır ki, bunlar praktiki cəhət- 

dən ümumi qəbul olunmuşdur: 

- söz vermisənsə yerinə yetir; 

- əmin deyilsənsə söz vermə; 

- bilmədən işçilərin işlərinə qarışmayın; 

- başqalarının düşüncəsinə hörmət edin; 

- hətta mənasız görünən fikirlərə qarşı ədalətli olun. Onları 

sərt tənqid etsəniz gələcəkdə lazımi təkliflərdən də məhrum ola 

bilərsiz; 

- yox deməyi bacarın; 

- başqalarının yanında işçilərdə nöqsan tutmayın; 

- mədəni işçi birinci özü salamlaşır. Salamlaşarkən salam- 

laşdığınız insanın əlini möhkəm sıxın; 

- təvəzökar olun bu təkcə bəzək deyil, ağıllı olmaq olar, 

ancaq təvəzökar olmasanız müdrik ola bilməsiniz. 
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BİZNESİN SOSİAL MAHİYYƏTİ 

 
Biznes çox böyük bir fəaliyyət sahəsidir. Geniş mənada 

biznes anlayışı müxtəlif cür ifadə oluna bilər. Biznes mənfəət 

əldə etmək məqsədilə digərlərini (müştəriləri) mal və xidmət- 

lərlə təmin etmək fəaliyyətidir. Tərifdən göründüyü kimi müş- 

tərilər biznes prosesində xüsusi mövqeyə malikdir. Müştərilər 

hər bir biznesin mövcudluğunun əsasını təşkil edir. Yəni əgər 

sənin müştərin yoxdursa,biznesin yoxdur. Bu zaman mənfəət 

gəlirin biznes fəaliyyətilə ilə bağlı bütün xərclər çıxıldıqdan 

sonra qalan hissəsidir. Biznes olduqca çoxsahəli sahələrdən 

biridir. Misal olaraq tikinti, məhsul istehsalı, bankçılıq, sığorta, 

turizm, nəqliyyat və s. göstərə bilərik. Hər bir sahibkar özünə 

uyğun bildiyi sahəni seçir, fəaliyyət göstərir. Biznes fəaliyyətin- 

də əsas motiv sahibkar üçün mənfəət əldə etmək olsa da dolayı 

yolla iqtisadiyyatın, bütövlükdə ölkənin inkişafına yardım edir. 

Bu təsiri tanınmış iqtisadçı Adam Smit “görünməz əl” adlan- 

dırmışdır. Məsələn konfet istehsalı. Şirkətin birbaşa məqsədi 

konfet satıb mənfəət qazanmaq olsada eyni zamanda onun 

əhəmiyyəti müştəriləri, əhalinin tələbatını təmin etmək, ölkə 

iqtisadiyyatını gücləndirməkdir. Bu misaldan aydın görünür ki, 

əslində biznes fəaliyyətinin ölkənin həyatında rolu şox böyük- 

dür. Biznesin əsas məqsədi mənfəət əldə etmək olsada heç də 

bütün bizneslər mənfəət əldə edə bilmir. 

Biznesə başlayan şəxs sahibkar hesab olunur. Sahibkar 

biznesi özü idarə etməyə də bilər. Ümumiyyətlə biznesi işə sal- 

dıqdan sonra onun normal fəaliyyətini təmin etmək üçün mene- 

cerlərə və digər işçilərə ehtiyac yaranır. Bu həm də onunla bağ- 
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lıdır ki, sahibkarın menecerlik qabiliyyətinin olması şərt deyil. 

Qeyd etməliyilik ki, bizneslər təkcə sahibkarına mənfəət gətir-

mək üçün deyil, biznesin iqtisadi əhəmiyyəti odur ki, o insanları 

zəruri olan ərzaq, paltar, ev, nəqliyyat, tibbi xidmət və s. digər 

tələbatlarla təmin eləyir. Biznes etikası, biznes fəaliyyətində, 

biznes qərarlarında, işçilərin, səhmdarların, müştərilərin, inves- 

torların, hökumətin, cəmiyyətin maraqlarını nəzərə almağı tə- 

ləb edir. Burada uzunmüddətli dövrdə uğurun təmin olunması 

üçün dürüstlüyün, ədalətliliyin, rəqiblərə hörmətin, yüksək etik 

standartların gözlənilməsi vacib şərtdir. Biznesin normal fəa- 

liyyət göstərməsi üçün rəqabət şəraitinin də rolu böyükdür. 

Rəqabət şəraiti o zaman təmin olunur ki, nə alıcılar nə də satı- 

cılar bazarda hökmranlıq etməsin. Normal rəqabətli bazarlarda 

şirkətlər qiymətlərin formalaşmasında birbaşa iştirak etmirlər. 

Tələb və təklifin nəticəsində bazar qiyməti formalaşır. Bu halda 

hansı şirkət xərclərini bazar qiymətləri ilə ödəyə bilirsə bazarda 

qala bilir. 
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GÖRÜNÜŞ MƏDƏNİYYƏTİNDƏ ETİKET 

 
İnsanlar ilk dəfə bir insanı görəndə onun xarici görünüşünə 

diqqət yetirirlər. Geyim üzrə məsləhətçi Debra Qay Koks qeyd 

edir ki, “İnsanlar sizə baxarkən onların öz qarşılarında gör- 

düklərinin 90% sizin geyimlərinizdir.” Geyim ətrafındakılara təsir 

edir. Təsadüfi deyilmir ki, insanda birinci onun xarici gö- 

rünüşünu, sonra danışığına görə daha sonra kabinetinin inter- 

yerinə görə mühakimə edirlər. Görünüş bir qayda olaraq insa-nın 

daxili, mənəvi məzmununu əks etdirir. Koks deyir ki, bizim 

geyimimizə bir baxışla bizim kim olduğumuzu, harada yaşadı- 

ğımızı müəyyənləşdirirlər. İnsanın mədəniyyəti onun geyimində 

əks olunur. Geyim insanın vizit kartı hesab olunur. Geyim 

ünsiyyət tərəfdaşlarına insan haqqında, onun zövqü, hansı sosial 

və peşəkar təbəqəyə aid olması haqqında məlumat verir. Zövqlə 

seçilmiş geyim, aksessuarlar və səliqəli görünüş onu daha inamlı 

edir. Təsadüfi deyil ki, Rokfeller öz biznesinə başlamaq üçün 

axırıncı puluna bahalı kostyum almış və qolf klubunun üzvü 

olmuşdur. Geyinmək bacarığı, otağa daxil olmaq və tənzim etmək 

qabiliyyətindən daha vacibdir. Qədimlərdə deyirdilər ki, geyim 

qədər heçnə  gözə  görükmür.  Bir  sahibkara ilk  dəfə  baxarkən 

dərhal özü və rifah barədə təəssürat yaranır. Geyimlərin rəngləri 

də böyük əhəmiyyət daşıyır. Rənglərin təsiri güçlü bir psixoloji 

qıcıqlandırıcıdır. Onlar sakitləşdirə bilər, tərəfdaşları müsbət 

emosiyalara kökləyə bilər. Müasir psixodiaqnostikada geniş 

tanınan rəng testinin yaradıcısı M. Lyuşerə görə hər bir rəngin öz 

psixoloji mənası vardır. Bu yerli psixoloqlar tərəfindən də 

təsdiqlənir. Geyim mütləq yerə, vaxta, tədbirin xarakterinə uyğun 
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olmalıdır. Onu düzgün geyinmək lazımdır. Kostyum nə qədər 

açıq olsa onun keyfiyyəti bir o qədər yüksək olmalıdır.
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MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI 

KOMMUNİKASİYANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
 

İşgüzar ünsiyyətin milli 

xüsusiyyətləri 

 

Hər bir xalqın öz ənənələri, mədəniyyəti, siyasi və dövlət 

sistemi vardır. Sivilizasiyanın inkişaf etdirdiyi kimi 

danışıqla- rın mahiyyəti və milli üslubların əlaqələndirilməsi 

ilə bağlı pro- seslər böyük əhəmiyyət kəsb edir. İşgüzar 

etiket və işgüzar eti-kanın əsasını təkcə ənənələr deyil həm 

də milli xarakterik xü- susiyyətlər təşkil edir. İşgüzar 

ünsiyyətin milli xüsusiyyətlə- rini bilməmək danışıqlar 

prosesində tərəfdaşlar arasında xoşa- gəlməz təssüratlar 

yaradır və müştərək layihənin həyata keçiril- məsinə 

maneçilik törədir: Biznes iqtisadi və etik əsaslarla hə- yata 

keçirilir. Ticarətdə ümumi qəbul edilmiş kommersiya, biz- 

nes maraqlarını pozmaq yolverilməzdir. Ləyaqətli olmaq 

sahib- karın vizit kartıdır. Sahibkarın ən mühüm səmərəli 

göstəricisi praktiki nəticələrdir. Mənfəətin əldə olunması, 

peşə məmun- luğu, cəmiyyətdə müsbət nüfuzun 

təsdiqlənməsi, tərəfdaşlar arsında müəssisə və şirkətin 

gücünə görə pul fondunun yaran- ması və s. Biznes 

mühitində uğur qazanmaq üçün İsveçli iş adamları bir çox 

xarici dilləri, xüsusilə ingilis və alman dilləri- ni öyrənirlər.  

Xaricə gedərkən  ən  azı ziyarət  edilən ölkənin milli adət 

ənənləri ilə, onun səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə tanış olmaq 

lazımdır. Məsələn İtalyanlarla təşkil olunmuş danışıq- larda 

iş etikasının əsas qaydalarına riayət edilməsi olduqca va- 

cibdir çünki İtalyanlar bu məsələyə olduqca həssas 
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yanaşırlar. Kuveytdə gecə klubları yoxdur. Məs. Amerikalılar 

iş otaqları- nın açıq qapılarını normal, almanlar isə 

qarışıqlığın ən yüksək dərəcəsi kimi başa düşürlər. 

Amerikalılar, yaponlar hər şeyin göründüyü geniş otaqlarda 

işləməyə adət etsələrdə, almanlar isə əksinə bağlı qapılar 

arxasında otururlar. Ucadan danışmaq amerkan və italyan 

üçün qəbul edilsədə, ingilis üçün bu pis davranışın təzahürü 

hesab edilir. İsveçdə özü təklif etməyənə qədər tərəfdaşı adı 

ilə çağırmaq qəbul edilmir. İtaliyada və Anqolada vizit 

kartlarından az istifadə olunur. Kolumbiyada onu hətta 

qapıçıyada təqdim edirlər. İsraildə isə işgüzar adam- ları 

nahara dəvət edirlər. İsraillilər iş mövzularını masada, ma- 

carlar isə ofisdə müzakirə edirlər. Macar nümayəndələri 

demək olar  ki,  özünü  zadəgan  sayır  və  kiçik  

sövdələşmələr  apar- maqan utanır. Finnlər bir çox iş 

məsələlərini restoranda və ya saunada həll edirlər. Norveçdə 

fəxri qonaq qəbulda ev sahibin- dən sağda oturur və yeməyi 

birinci dadır. İşgüzar dairələrin nümayəndələri  yalnız  etiket  

qaydalarını  yaxşı  bilməli  deyil, həm də öz əməli 

fəaliyyətində onlara əməl etməlidir. 
 

 

İşgüzar Avropa mədəniyyəti 

 

İngiltərə 

 

İngilislər səmərəlilik, əmlaka, adət ənənəsinə, nə- zakət 

və qanunlara hörmət edən bir xalq kimi xarakterizə olu- nur. 

İngiltərə iş adamları Avropa iş dünyasında ən peşşəkar, 

bacarıqlı adamlar hesab olunur. Onlar işgüzar danışıqlar 

takti- kası və strategiyasının diqqətlə işlənildiyi 

ixtisaslaşdırılmış təh- sil, müəssisələrdə peşəkar və psixoloji 
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təlim alırlar. Danışıq- larda ingilislər dinləmə qbiliyyətini, 

işgüzar münasibətlərdə də- qiqliyi qiymətləndirirlər. Dəqiqlik 

ingilis ünsiyyət tərzinin cid- di bir qaydasıdır. Keçmiş ingilis 

ənənəsinə görə təmkinlilik öz həmsöhbətinə hörmət 

əlamətidir. Bunlara riayət etmək ingilis- lərin həyat tərzidir. 

Onlara yalnız xüsusi icazə aldıqdan sonra adı ilə 

müraciət edə bilərsiz. İgilislər görüş zamanı əl sıxma 

ənənəsini işgüzar protokola tətbiq etdilər. İngilislərlə 

görüşərkən ən vacib şəxs müştəri olduğu üçün prioritet ona 

veriləcəkdir. İngilislərin da- nışıqları aparma tərzi onunla 

xarakterizə olunur ki, ingilis iş adamları danışıqların 

hazırlanmasına az vaxt ayırır. Onlar he- sab edirlər ki, 

danışıqlar prosesində məsələlərin daha yaxşı həl- li yolları 

tapıla bilər. Danışıqlar aparır, çox sayda arayış və statistik 

material cəlb edir, hər mövqeyi hesablayır, qərar verər- kən 

risk dərəcəsini azaltmaq üçün hər detalı nəzərə alır. İngilis 

iş adamları ilə işləmək, ən azından bu və ya digər məhsul 

üçün bazarın ümumi quruluşunu, təxmini qiymət səviyyəsini 

və on- ların hərəkət tendensiyasını,şirkət və işçilər haqqında 

məlu- matları əvvəlcədən öyrənməyi tələb edir. İngilis 

biznesmen yaxşı müşahidəçi və yaxşı psixoloqdur. Həm 

yalanı qəbul et- mir, həm də zəif peşə hazırlığını gizlətmir. 

Öz bilik və təc- rübəsini digər iş adamları ilə bölüşür, tez-tez 

öz sənətinin sir- lərini açır, müəyyən bir bazarın incəliklərini 

məharətlə tanıdır. Bütün mehribanlığı, xeyirxahlığı və 

ingilislərə köməklik etmək istəyi ilə müəyyən qaydalara və 

xüsusən qanunlara əməl olun- masında hər şeydə sarsılmaz 

qalırlar. Geyim İngiltərədə öz cid- diliyinə görə fərqlənir. 

Xidmətdə olan qadınlar kostyum və paltar geyinirlər. Kişilər 

üçün kostyum və qalstuk xarakterik- dir. İş günü bitdikdən 
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sonra iş haqqında danışmaq nəinki qəbul olunur, eyni 

zamanda pis hesab edilir. 

İngilislər bütün dünyaya masada necə düzgün 

davranmağı öyrətdilər. Ona görə onlar bu qaydalara ciddi 

əməl edirlər. Eyni zamanda onlara təqdim olunmayan adama 

müraciət etmirlər. Nahara dəvət olunmuş adamlar mütləq 

smokinqdə, rəsmi gecə- də isə frakda olmalıdırlar. Sərt 

içkilərdən ingilislər viski qəbul edirlər. Onlarada tost demək 

qəbul edilmir. Masadakı söhbətlər zamanı kral ailəsindən, 

siyasətdən, din, şəxsi həyat, maliyyə əlaqələrindən, Şimali 

İrlandiya ilə bağlı mövzulardan danışmaq qəbul edilmir. 

Şotlandları və irlandiyalıları İngiltərədə ingilis yox, 

britaniyalı adlandırırlar. İngiltərədə çox şey çay süfrəsində 

həll olunur. Onu günortadan sonra verirlər. Çayı bir-iki ədəd 

şəkərlə, südlə qəbul edir, qaymaqla içmirlər. Çay süfrəsi 

tanış- lığı qeyd etmək üçün şərab rumkası ilə də bitə bilər. 

İngilislər öz gələcək tərəfdaşını lança dəvət edə bilər. Lakin 

bundan im- tina edilmir,amma hörmət əlaməti olaraq ev 

sahibinin nə qədər vaxtı olduğunu maraqlanmaq lazımdır 

soruşmalıdır. Evə dəvət xüsusi bir hörmətin əlamətidir. 

İngilis evində qonaq olarkən vizit kartı ilə mübadilə etmək 

qəbul edilmir. Tövsiyyə olunur ki, haçansa danışıqlar 

apardığınız adamlarla dostluq əlaqəsi saxlayın. Onları ad 

günlərində, əlamətdar tarixlərdə, bayramlar- da təbrik edin. 

Köhnə ənənəvi mərasimlər vacib və əyləncəli- dir. On üç 

uğursuz rəqəmdi. 12 A 13-mənasını verir. 14 iyun 

İngiltərənin milli bayramıdır. İngilislərə təqvim, qələm, 

yazıl- mış kitablar, Milad bayramında alkoqollu içkilər 

bağışlayırlar. İngiltərədə bahalı hədiyyələr qəbul edilmir. 

Fransa 
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Fransızların vətəni iş protokolu və etiket qanunlarının 

yaradıcısı hesab olunur. Fransızlar çox cəsarətli, incə, etiket 

qaydalarına riayət etməyə can atırlar. Fransız milləti zəngin 

bir tarixə və mədəniyyətə sahib Avropanın ən fərqli 

xalqlarından biridir. Fransız dili diplomatik yazışma və 

beynəlxalq ünsiyyət dili olub. Bu özünü fransız işgüzar 

ünsiyyət tərzinin xüsusiyyətlərində və milli xarakterinin 

xüsusiyyətlərində özünü göstərir. Onlar riskli maliyyə 

əməliyyatlarından qaçmağa çalışırlar. Fransız xalqı ifrat 

millətçiliyi ilə fərqlənir. Onlar şübhəli, ehtiyatlı, ağıllı 

bacarıqlıdırlar. İşgüzar görüşlər və danışıqlar zamanı ingilis 

və alman dilindən istifadəyə mənfi reaksiya göstərirlər. 

Ancaq fransız iş adamları həvəsli, etibarlı, səxavətlidirlər. 

Sözü necə deməyi sevir və bilirlər. Danışıqlar çox rahat və 

müstəsna sürətlə gedir. Fransızlar əlləri məharətlə sıxırlar. 

Onların əl sıxmasının bir çox çalarları var. Dost, isti, 

laqeyd, diqqətsiz və s. Fransızların milli ənənəsi Fransız 

mətbəxidir. Bu onların milli qürurunu təşkil edir. Nimçədə 

yemək saxlamaq qəbul edilmir: Yeməyi duzlamaq masa 

arxasında ev sahibinə hörmətsizlik hesab olunur. Masaya heç 

bir ədviyyat qoyulmur. Fransızlar mehriban, danışan, 

emosional, ehtiyatlı və tələskəndilər. Ünsiyyətcil olmaqlarına 

baxmayaraq təklikdə işləməyi xoşlayırlar. Başqalarını 

mühakimə etməyi sevirlər, lakin öz ünvanlarına tənqidi qəbul 

etmirlər. Fransanın işgüzar insanları davranışlarında daha 

rahat və həmsöhbətlərə açıqdırlar. Fransızlar ünsiyyətcil, 

zərif, nəzakətli və etiket qaydalarına riayət etməyə çalışırlar. 

Zəka, azadlıq və müstəqillik arzusu, fəlsəfə, təsviri sənət, 

ritorika kimi tarixən formalaşmış mədəniyyət ənənələri 

müasir iş adamlarının davranışında da iz buraxır. Zəkanı, 

ünsiyyət qurma qabiliyyətini, müqavilələrin və 
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əməliyyatların şərtlərini dəqiq şəkildə müəyyənləşdirməyi 

yüksək qiymətləndirirlər. Fransada işgüzar tanışlıq zamanı 

vizit kartı verilir. Onda hansı ali təhsil ocağını bitirməsini 

qeyd etmək tövsiyyə olunur. Fransızlar üçün təhsil son 

dərəcə vacibdir. Görüşdə Fransa tərəfdən bir neçə nəfər 

iştirak edirsə, daha yüksək vəzifədə olan bir şəxsə vizit kartı 

verilir. Qonaqların geyimi yüksək keyfiyyətli, təbii 

materialdan hazırlanmalıdır. Heç bir şey sintetik 

olmamalıdır. Fransızlar bir çox vacib qərarları ofisdə deyil, 

şam yeməyində də verirlər. 

İşgüzar qəbullar kokteyl formasında səhər yeməyi, 

nahar və ya şam yeməyi şəklində ola bilər. İş haqqında yalnız 

kofe verildikdən sonra danışmaq olar. Fransızlar onları ən çox 

ma- raqlandıran məsələni dərhal müzakirə etməyi xoşlamırlar. 

Neyt- ral mövzularda uzun söhbət etdikdən sonra ona 

tədricən yaxın- laşırlar. Din, siyasət, ailə vəziyyəti, 

xidmətdəki vəzifə, gəlir xərcləri ilə bağlı problemlərə 

toxunmurlar. Onların müqavilələri konkret, yığcam, qəqiq 

olur. Fransız iş adamları mövqelərini məharətlə müdafiə 

edirlər, ancaq bazarlıq etməyə meyilli deyillər. Çox vaxt 

ehtiyat mövqe tuturlar. Danışıqlar zamanı dəyişiklik etməyi 

sevmirlər.İşgüzar danışıqlar diqqətlə hazırlanır, daxil olan 

təkliflərin bütün aspektlərini və nəticələrini hərtərəfli 

öyrənirlər. İşgüzar danışıqlar ümumiyyətlə saat 11-də 

başlayır. Bir saat yarımdan sonra danışıq aparanlara operativ 

səhər yeməyi təklif olunur. Fransızlarda iş ortağına ilk 

görüşdə suvenir, hədiyyə etmək adət deyil. Yeməyə 

dəvətnamə qonaq üçün yüksək bir şərəfdir. Ona təyin 

olunmuş vaxtdan on beş dəqiqə sonra gəlməlisiniz. Bura 

hədiyyə olaraq çiçəklər (ağ və xrizantemalar istisna 

olmaqla, onlar ölü güllər sayılır)  və  ya bahalı 
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markalardan olan şərab uyğundur. Sərt içkiləri fransızlar çox 

nadir hallarda içirlər. Fransız restoranına gedərkən papaq və 

paltonu soyunurlar. Yeməyin sonunda hesabı götürür, əgər 

çay pulu ilə bir yerdədirsə, deyilsə o zaman hesaba 10% 

əlavə olunur. Restoranlarda hesab nimçədə, salfetkanın 

altında verilir. Pulu eyni salfetin altına qoyurlar. 

 
 

Almaniya 

 

 

Almanlar, fransızlar kimi ehtiyatlı və səliqəli, daha etibarlı, 

dəqiq, lakin yumor və səmimiyyət baxımından fransızlardan 

üstündürlər. Azad düşüncə və böyük vətəndaş cəsarəti ilə sə- 

ciyyələnirlər. Onlar ciddiliyi, lakonikliyi və təmkinliyi ilə fərq- 

lənir. Almanlar peşəkarlığı yüksək qiymətləndirirlər. İş adam- 

ları ünsiyyətcil, əylənməyi sevirlər. Tələsgənlik onlarda narazı- 

lığa səbəb olur. Bütün görüşlər əvvəlcədən almanlar tərəfindən 

planlaşdırılır. Danışıqlar səhər 10-a qədər və axşam 4-dən son- 

ra aparılmır. Bu danışıqlardan əvvəl ümumi məsələlər 

haqqında  söhbət edirlər. Alman iş adamları vaxt itirməyi 

sevmirlər. Biznes haqqında danışanda dərhal işə keçirlər. 

Danışıqlarda hamıya siz deyə müraciət edirlər, hətta gündəlik 

həyatda sən deyilən adamlara da. Almaniyada qərarlar şirkətin 

üst rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilir. Almanlar tez-tez vəkilin 

köməyinə müraciət edirlər. Rəhbərlik stili avtoritar və 

iyerarxiyalıdır. Liderlik zirvəsinə uzun bir yol qət etməlisən. 

Rəhbər vəzifələrdə çoxlu yaşlı adamlar var. Onlarda iş ortaqlarını 

evə dəvət etmək qəbul edilmir. Ancaq sizi bir alman evinə dəvət 

edərlərsə, qızılgüllər istisna olmaqla bir buket çiçək apara 

bilərsiz. Çünki qızılgülü hədiyyə vermək qonağın sahibinə aşiq 

olmaq deməkdir. Ev sahibinə şərab hədiyyə etmək üçün onun 
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dadını bilmək lazımdır. Bu səbəbdən şərab verilməməlidir. 

Çiçəklər evə və yubileylərə ilk ziyarət zamanı təqdim olunur. 

Almanlarla tanışılıq zamanı rütbə və titullar vacibdir. Titullara 

Almaniyada böyük əhəmiyyət verilir. Evli qadına ərinin titulu 

verilir. Danışıqlara başla-mazdan əvvəl nümayəndə heyətinin hər 

bir üzvünün tituluna aydınlıq gətirilir. Almaniyada danışıqlarda 

hər kəsin titulunu çağırmaq adətdir. Danışıqlara diqqətlə 

hazırlaşırlar. Danışıqlara yalnız qərarların həlli imkanlarına əmin 

olduqda başlayırlar. İşgüzar ünsiyyətdə hədiyyə qəbul edilmir, 

hərçənd ki, rus biznesmenləri hədiyyə ilə gəlirlər. İş ortaqlarını 

ziyarət edərkən onlara kiçik bir suvenir verə bilərsiniz. Çox vaxt 

hədiyyələr Milad və ya yubleylərdə verilir. İş münasibətləri 

qurarkən hədiyyələr verilmir, şəxsi hədiyyələr qəbul edilmir. 

Almanlar ciddi geyinirlər. Kişilərdən mütləq tünd kostyum tələb 

olunur. Qadınlar üçün şalvar qəbul olunur. Ənənəvi olaraq qara 

rəngə üstünlük verilir. Kostyum yenədə işgüzar görüşlər üçün ən 

uyğun geyimdir. Eyni zamanda rahat geyimlə bağlı 

dəyişikliklərdə müşahidə olunur. 

 

İspaniya 

 

Təbiətinə görə İspanlar ciddi açıq, cəsarətli, insanpərvər- 

dirlər. Əla yumor hissi və bir komandada işləmək bacarığı 

var. İspaniyanın on yeddi əyalətinin hər biri sakinlərin 

xarakterinə əlavə iz qoyur. Ölkənin müxtəlif bölgələrinin 

nümayəndələri arasında mədəniyyət və davranışda ciddi 

fərqlər mövcuddur. İş və insanlara münasibətdə ispanlar çox 

emosionaldır. Ölkəyə gələnlərə, tərəfdaşa bildirirlər ki, 

günorta görüş təyin etmirlər. İspaniyanın iri şirkətləri ilə 

ticarət əlaqələri ənənəvi olaraq iye- rarxiya əsasında qurulur. 

Məsuliyyətli qərarlar verən rəhbərlərə çıxış tapmaq zəruridir. 
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Burada yüksək çinli məmurlar, yepis- koplar, şirkət rəhbərləri 

nəzərə çarpacaq təsir göstərə bilərlər. Çox vaxt qərar 

verməkdə onlar böyük muxtariyyətə sahibdirlər. 

Danışıqlarda bərabər statuslu tərəfdaşlar iştirak edirlər. 

Da- nışıqlar hava, idman, şəhərin görməli müzakirəsi ilə 

başlayır. Vizit kartları ispan və ingilis dillərində olmalıdır. 

İspaniyada iş ortaqlarını evə dəvət etmək adət deyil. Lakin 

əgər belə bir dəvət gəlsə, bu yüksək şərəf sayılır. Qonaqlar 

çiçəklər, bir qutu şokalad, şampan və s. hədiyyə olaraq 

gətirirlər. Çiçəklər hədiyyə olaraq Rusiyadakı qədər məşhur 

deyil. İspanlar üçün 13 uğursuz rəqəm, çərşənbə axşamı 13 

uğursuz bir gün olduğunu unutmamalıyıq. İspaniyada 12 

oktyabr Milli bayramdır. Masa dəstindən düzgün istifadə 

etmək adətdir.  Yeməyi qonaqlar boşqabda  qoymurlar. 

Yemək məclislərində təqdim olunan içgilərin müxtəlifliyinə 

baxmayaraq burada ən vacib tələb onlardan qədərində istifadə 

etməkdir. Masada yeməklərin və içkilərin keyfiyyəti ilə bağlı 

həvəsli şərh xoşa gəlir. İspanlar hər mövzuda yaxşı həmsöhbət- 

dirlər. Masa arxasında söhbət üçün ən uyğun mövzular 

sənətlə,ədəbiyyatla, turizm məkanları, idmanla bağlı ola bilər. 

Din, Fran- ko rejimi, döyüş haqqında danışmaq qəbul edilmir. 

 
 
 
 
 
 

Şimali Amerikanın işgüzar mədəniyyəti 

 

Amerika Birləşmiş Ştatları. ABŞ vətəndaşlarının milli 

mə- dəniyyəti gəncdir. Lakin qeyd etmək olar ki, onun 

xüsusiyyət- ləri amerikalıların milli xarakterinin 

xüsusiyyətlərinə bənzəyir. Məsələn, insan münasibətlərində 
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fərdiliyə istiqamətlənmə, praktik fəaliyyətdə güclü bir 

şəxsiyyət və buna görədə tək qərar vermək istəyi. Amerika 

biznesmenləri yüksək fəallığı ilə fərqlənir. Onların ən böyük 

dəyəri fərdi azadlıq, şəxsiyyət toxunulmazlığıdır. 

Amerikalılar zəhməti, qənaətliliyi, düşüncə tərzini, 

praqmatizmi yüksək qiymətləndirir. Amerikalıların 

praqmatizmi işgüzar danışıqlar və danışıqlar zamanı 

müzakirə ediləcək məsələyə diqqət yetirmələri və həll yoluna 

nəinki ümumi yanaşmaları, həm də sazişlərin icrası ilə bağlı 

təfərrüatları müəyyənləşdirmək və müzakirə etməyə 

çalışmaqda özünü göstərir. Amerikalılar hesab edirlər 

ki,onlar hər bir ölkənin biznesini yaxşı bilirlər. Onlar tez-tez 

işgüzar ünsiyyət texnologiyasında öz fikirlərindən başqa, 

digər fikri qəbul etmirlər və hesab edirlər ki, tərəfdaş onların 

qaydalarını rəhbər tutmalıdır. Onları yalnız real və konkret 

layihələr maraqlandırır. Onlar həmişə qarşıdakı danışıqların 

sualları ilə bağlı olaraq özünə inamlı əzimkar, məlumatlı və 

bacarıqlıdırlar. Onlar üçün müstəqillik xarakte- rikdir, hansı 

ki, qərar verməyi asandlaşdırır. Amerikalıların danışıq 

aparma tərzi kifayət qədər peşəkarlıqla xarakterizə olunur. 

Onlar danışıqlarda uzun gecikmələrə dözmürlər. Amerikalı iş 

adamları danışıqlarda üç qaydaya riayət edir: təhlil, məsuliy- 

yəti bölüşmək, vəzifələrin icrasını yoxlamaq. Amerikalı iş 

adamları yüksək iş fəallığı, qazanc uğrunda mübarizədə 

böyük ba-carıqları, üstünlüyünü iddia etmək istəyi, müstəsna 

özünə inam, əzmkarlıq, yaşamaq, risk iştahı ilə fərqlənir. 

Müzakirələr fərdi və kiçik qruplarda aparılır. Müqavilələrin 

bağlanmasında ame- rikalılar ciddi inadkarlıq və aqressivlik 

nümayiş etdirirlər. On- ların  fikrincə  gələcək  tərəfdaşlarına 

nisbətən  daha  güclü  bir mövqe tuturlar. Amerika iş 

dünyasında uğur qazanmaq üçün müəyyən qaydalara əməl 
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etməli, amerika biznesinin bütün incəliklərini öyrənməlisiniz. 

Onlar işgüzar ünsiyyət praktikasına demokratizmi və 

praqmatizmi əhəmiyyətli bir element kimi tətbiq etdilər. 

Amerikalılar iş ortağı olaraq verdiyi sözü tutmağa, tərəfdaşın 

etimadının döğrultmağa, müdafiənin hüquqi formalarına 

müraciət etməyə, sənədləri çox diqqətlə tərtib etməyə, 

peşəkarlığa, yüksək səriştəyə hörmətlə yanaşmaq, öhdəliklərə 

riayət etmək, ilk növbədə prinsipial məsələləri həll etmək və 

detalların tamamlanmasını icraçılara və vəkillərə həvalə 

etməyə alışmışlar. 
 

 

 

Kanada 

 

Kanada yüksək inkişaf etmiş bir sənaye və kənd 

təsərrüfatı ölkəsidir. Burada anqlo-kanadalılar, fransız-

kanadalılar, yerli əhali hindular və eskimoslar 

məskunlaşmışdılar. Rəsmi dil fransız və ingilis dilidir. Dini 

etiqadları protestantlıq və katolikdir. Kanada 10 əyalət və 3 

ərazinin federasiyasıdır. Biznes mühiti Avropada olduğu 

kimidir. Kanadanın şərqində ilk növbədə fransız dilli, 

Kvebekdə xüsusilə insan ləyaqətinin dərk edilməsinə 

əsaslanan fransız mədəniyyəti özünü büruzə verir. Cənubda 

Amerika mədəniyyəti əsas rol oynayır. Qərbində isə işgüzar 

həyatdan başqa digər dəyərləri tanıyan beynəlxalq və açıq 

bir mədəniyyət qəbul edilmişdi. Görüşlər təyin olunmuş 

vaxtda başlayır.İdarəçilik iki üslubda həyata keçirilir. Tək 

adamın  qərarı  ilə  və  ya  qrup  şəklində  həyata  keçirmək. 

Qadınlar yüksək vəzifələr tutur. Son zamanlar qadınların rolu 

daha da artıb. Kanadalılar əcnəbilərin onların siyasətini və 

ak- tual məsələlələrini bilməyini yüksək qiymətləndirir, lakin 
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xaricilər ingilis və fransız dillərindəki ziddiyyətlər haqqında 

danışanda xoş qarşılamırlar. Bir tərəfə və ya digər tərəfə 

rəğbət ifadə etmək yersizdir. 1 iyul Kanadada müstəqillik 

günüdür. Söhbət üçün ən yaxşı mövzu idmandır. Əsas idman 

növləri xokkey və beysboldur. Təqdimat tədbirləri əsasən 

restoranlarda keçirilir. Bu iclaslar nahar vaxtı da keçirilə 

bilər. Təqdimat tədbirləri gecə evdə təşkil edilir. Nahar 

zamanı siqaret çəkmirlər. Ən çox yeməkdə  şərab və pivə 

içirlər. Kanadada köhnə anqlo-avropa masa  etiketi  müşahidə  

olunur.  Zifayət  zamanı  çiçəklər  qəbul edilir. Onu çox vaxt 

ziyarətdən əvvəl və ya sonra dəvətnamə və qonaqpərvərliyə 

görə təşəkkür əlaməti olaraq göndərirlər. Ev sahibəsi üçün bir 

buket çiçək mütləqdir. Dəvətə görə təşəkkür etmək qəbul 

edilmir. Təşəkkür qonaqpərvərliyə görə edilir. Kanadalılarla 

hər mövzuda danışmaq olar. Amma ABŞ və Kanadanı bir-biri 

ilə müqayisə etmək olmaz. Tanımadığın adamla söhbət öz-

özünə baş verir və adi hal hesab edilir. Dərhal sənə keçirlər. 

Yaxşı dostlar yaxşı biznes edirlər. İşgüzar həyatda sən deyə 

müraciət edilməsi öz tərəfdaşına hörmət əlaməti hesab edilir. 

Yaxşı geyim uğurlu bir iş adamının imicinin bir hissəsidir. 

Biznesdə tünd kostyum, boş vaxtlarda zərif paltar geymək 

qəbul edilir. 

 

Şərq və Ərəb ölkələrinin işgüzar mədəniyyəti 

 

Yaponiya. Yaponların bütün həyatı müxtəlif 

mərasimlərlə doludur və ciddi protokola tabedir. Tanışlıq 

zamanı vizit kartla- rından istifadə edirlər. Vizit kartını 

təqdim edənin vəzifəsi sta-tusu çox vacibdir. Vizit kartları 

bir qayda olaraq iki əllə təqdim olunur. Əgər  yapon iş  

adamının statusu aşağıdırsa  o zaman vizit  kartını  ondan  
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sağ  əllə alırlar.  Yaponlar xüsusilə sosial məsələyə aid olan 

hər şeyə çox ehtiyatla yanaşırlar. Yapon nümayəndələrinin 

səviyyəsini bilərək onlara uyğun görüş təşkil edirlər. 

Yaponlar ürəyi açıq insanlardır. Ürəyi açıqlıq təkcə dostluq 

demək deyil. Yaponiyadakı tədbirlərdə yalnız kişilər iştirak   

edir.   Əyləncəli   tədbirlərdə   həyat   yoldaşları   ümu- 

miyyətlə olmur. Yaponiyada əl sıxmaq qəbul edilmir. Bu za- 

man onlar azca aşağı əyilirlər. Hətta 15, 45, 75, 90 dəfə səcdə 

edirlər. Yaxşı təsürrat yaratmaq üçün 45 dəfə səjdə edirlər. 

Ən hörmətli şəxsə 90 dəfə səjdə edərək qarşılayırlar. 

Yaponiyada tabeçiliyə əsaslanan avtoritar liderlik tərzi geniş 

yayılmışdır. Ancaq bir çox qərarlar kollektiv şəkildə qəbul 

edilir. İş saatları dünyada ən uzunmüddətli iş saatlarından 

biridir. Bir çox işçilər rəhbər getmədən işdən ayrılmırlar. 

Layiqli yapon öz məzuniyyətindən imtina edir, baxmayaraq o 

çox qısadır. Yaponiyada iş haqqında gün bitdikdən sonra 

danışa bilərsiz. 

Yaponlar iş əlaqələrini məktub və telefonla deyil, vasitə- 

çilərin köməyilə qurmağa səy göstərirlər. Onlar şəxsi 

münasibətlər qurmağa çalışırlar. Buna görədə məşhur bir 

yapon şirkətinin tövsiyyəsi ilə ilk əlaqə qurmağın daha yaxşı 

olduğunu düşünürlər. Yaponiyada qolf sahəsində yalnız 

Filandiyadakı sauna kimi danışıqlar üçün istifadə edilir. 

Yaponlar diqqətlə qulaq asır başlarını tərpədirlər. Bu razılıq 

demək deyil, sadəcə həmsöhbətlərini başa düşmək deməkdir. 

Yaponlar üçün danışıqlar prosesi vacibdir nəinki nəticə. Bu 

kimi təssürat aldadıcıdır. Bu yalnız tanımadığı adamlara, 

xüsusəndə fərqli mədəniyyətlərin nümayəndələri ilə o qədər 

də asand olmayan əməkdaşlıq mühiti yaratmaq istəyidir. 

Ona görə problemin həlli sadə suallardan başlayır. Hansı ki, 

bununla bağlı razılığa gəlmək çətin deyil. İşgüzar görüşlər 
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qeyri-rəsmi şəraitdə keçir. Çiçək yetişdirmək və bir buket 

təşkil etmək Yaponiyada sənət növüdür. Buna görə evə dəvət 

edildikdə çiçək vermirlər, çünki ev sahibəsi qonaqların 

şərəfinə buket hazırlamışdır. 

 
Koreya (Cənubi Koreya) 

 

Koreyalılar çox çətin iş ortağıdırlar. Onlarla telefon və 

məktubla əlaqə qurmaq mümkün deyil. Şəxsi görüşün 

keçirilməsi zəruridir. Bu görüşlər koreyalı iş adamını 

maraqlandıran şirkəti təmsil edən vasitəçilərin köməyi ilə 

təyin edilir. Əgər koreyalının  görüş  tələbinə  qeyr-müəyyən  

cavab  verilirsə  o ofisə gələ bilər. Belə ki, qeyri-müəyyənlik 

koreyalıda danışıqlara hazır olmaq təsürratı yarada bilər. 

Şəxsi əlaqə şəxsi ünsiy- yət olmadan Koreyada heç bir 

problem həll olunmur. Orada Konfutsi əxlaqı güclüdür. Buna 

görə şəxsiyyətlərarası münasi- bətlərdə digərlərinin hisslərini 

nəzərə almaq, hüquqlarına hörmət etmək lazımdır. Bir 

koreyalıya müraciət edərkən, cənab və xanım həmişə  

soyaddan  əvvəl deyilir. Koreyalılar nəzakətli, ünsiyyətcil, 

açıqdırlar. Bunu həmsöhbətlərindən də gözləyirlər. 

Qonaqpərvərdirlər və qonaqlar üçün qeyri-adi isti və 

həddindən artıq bahalı qəbullar təşkil edirlər. Onlar xarici iş 

adamı ilə daha yaxından tanış olmaq istəyirlər. Koreya 

respublikasının milli bayramı 15 avqustdur. Koreya 

pespublikasında evə yada restorana girərkən ayaqqabıları 

çıxardırlar. Vizit kartına böyük əhəmiyyət verirlər. Onu sağ 

əllə təqdim edir və alırlar. Koreyalılar hesab edirlər ki, vizit 

kartı yoxdursa deməli o insan da yoxdur. Koreyalıların soyadı 

adətən əvvəlcə yazılır, sonra adı. Bəzən əksinə də olur. Ona 

görə də həmsöhbətinin soyadını o saat dəqiqləşdirmək 
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lazımdır. Danışıqlar zamanı Koreyalı iş adamları öz 

davranışlarında həmişə məntiqi ardıcıllıq və aydın münasibətlər 

üçün çalışırlar. Sadəliyə meyillidirlər və mücərrəd 

əsaslandırmağı sevmirlər. Onların təklifləri dəqiq ifadə olunur, 

konkret olaraq onlara müraciət etməyin yolları göstərilir. Onlar 

öz ortaqları ilə fikir ayrılığı barədə açıq danışmırlar və öz haqlı 

olduqlarını sübut etmirlər. Lakin Koreya tərəfi müsbət qərar 

verərsə, dərhal hərəkətə keçməyə hazırdır. Tərəfdaşın bəzən 

məsuliyyətli qəraralar vemək üçün səlahiyyətinin olmaması 

xəyal qırıqlığının yaranmasına səbəb ola bilər. Çox vaxt 

koreyalı iş adamı satın aldığı mal xoşuna gəlir, amma malı ona 

satan iş adamının şəxsən bəyənməsi də vacibdir. Cənubi 

Koreya məhsullarının keyfiyyəti demək olar ki, dünyada ən 

yaxşısıdır və qiyməti 20-30% aşağıdır. Koreyadakı əcnəbilərə 

qarşı qeyri-rəsmi münasibət qəbul edilmir.Yox sözü Koreyada 

istifadə olunmur. Müqavilə bağlamaq üçün qırmızı qələm 

istifadə etmək adət deyil. Cənubi Koreyda yüksək vəzifəli 

şəxslər arasında qohumlarının və dostlarının olması böyük əhə- 

miyyət daşıyır. Vəzifəcə və yaşca böyük olanların yanında 

siqaret çəkmək qəbul edilmir. Etiketi bilən qonaqları yüksək 

qiymətləndirirlər. Əcnəbilərlə qeyri-formal ünsiyyət qəbul 

edilmir. Protokola uyğun olaraq işgüzar kişilər üçün ciddi 

kostyum əsasən tünd, ağ köynək, qalstuk əsas hesab edilir. 

İşgüzar bir qadın üçün ofis işində şalvar istisna edilir. Koreyanın 

milli simvolu Koreya pələngidir. 

 
Çin 

 

Çin  tərəfdaşları  ilə danışıqlar təyin  etməzdən  əvvəl  

3-4 həftə ərzində bütün aspektləri hərtərəfli öyrənmək üçün 

öz təkliflərinizi göndərməlisiniz, çünki vacib qərarlar 
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kollektiv olaraq çox sayda səslə qəbul edilir. Komersiya 

danışıqlarının aparılmasının Çin üslubu ayrı-ayrı 

mərhələlərin dəqiq müəyyənləşdirilməsi ilə xarakterizə 

olunur: mövqelərin ilkin aydınlaşdırılması, onların 

müzakirəsi və son mərhələ, işgüzar danışıqlarda vizit 

kartlarından istifadə edilməsi. Bu vəziyyətdə şirkət məlu- 

matları vizit kartının arxasında Çin dilində göstərilməlidir. 

Çin- də salamlaşarkən əl sıxmaq lazımdır. Bu zaman əvvəlcə 

vəzifəcə yuxarı şəxsin əlini sıxırlar. Danışıqların ilkin 

mərhələsində tərəfdaşların görnüşünə və davranışlarına ciddi 

diqqət yetirilir. Bunun əsasında hər bir iştirakçının statusunu 

müəyyən etməyə cəhd edilir. Daha yüksək statuslu insanlara 

diqqət yetirilir. Onlar tərəfə rəğbəti olan insanları ayırır, 

hansı ki, sonradan onların vasitəsilə əks tərəfə təsir etmək 

mümkün olsun. Çin tərəfi bir qayda olaraq kommersiya 

baxımından yaxşı hazırlıqlı mütəxəssislərə və təcrübəli 

kadrlara malikdir. Danışıqlarla bağlı onlar geniş 

informasiyaya malikdirlər və danışıqlar prosesində əvvəlcə 

özləri üçün sərfəli olan müqavilələrə isnad edirlər. 

Biznesdəki qadınlar kişilərlə bərabər hüquqlara malikdirlər. 

Çində ev sahibinə çiçək gətirmək adət deyil. Son qərarlar 

Çinli tərəfdaş tərəfindən danışıq masasında deyil, evdə və 

ya ən azı 25 yeməyin veriləcəyi restoranda qəbul edilir. 

Qonaq az da olsa hamısından dadmalıdır. Nümayişkaranə 

şəkildə imtina etmək olmaz. Qonaq masadan birinci qalxır. 

Hədiyyələr ayrıca şəxsə deyil, bütün şəxsə verilməlidir. Bir 

oktyabr Çin inqilabının ildönümüdür. Rəhbərlik tərəfindən 

müqavilələrin təsdiq edilməsi demək olar ki, vacibdir. Çin 

tərəfi əldə olunan razılaşmaların həyata keçirilməsinə böyük 

əhəmiyyət verir. Çinlilər qəbul edilən qərarı uzun müddət 
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düşünürlər. Qərar qəbul edilərkən kağızdakı müqavilə qədər 

etibarlı olur. 

 

Ərəb ölkələri 

 

Ərəblər üçün danışıqlarda ən vacib element tərəfdaşla 

arasında inam yaratmaqdır. Ərəb ölkələrinin iş adamları üçün 

şəxsi ləyaqət hissi, öz həmkarlarına hörmət və düzgün 

münasibət xarakterikdir. Birgə işləyirlər, bu və ya digər 

mövzuda kollektivin nöqteyi-nəzərini inkişaf etdirməyə 

çalışırlar. Onların yerli milli ənənələri güclüdür. Onların bu 

xüsusiyyətləri danışıqlara təsir göstərir. Milli,müstəqilliklə 

bağlı məsələlərə həssasdırlar. Məsələn barmaqların ucundan 

öpmək ən yüksək tərif deməkdir. Səudiyyə Ərəbistanında 

sakitlik istəmək üçün barmaqların ücuna üfürmək lazımdır. 

Ərəb ünsiyyət üslublarından biri də Misirlilərə aiddir. Misir 

insan mədəniyyətinin ən qədim mərkəzidir. Misirlilər üçün 

milli qürur hissi öz ölkələrinin milli ənənələrinə əməl etmək 

xarakterikdir. Misirlilərin digər xüsusiyyətləri güclü 

idarəçiliyin qəbul edilməsidir, üçüncü sərt və kifayət qədər 

inkişaf etmiş inzibati davranış qaydalarıdır. Misirlilərin bu 

xüsusiyyətləri danışıqlarda, öz əksini tapmışdır. Milli 

müstəqilliklə bağlı məsələlərə həssasdırlar. Daxili işlərinə 

müdaxilə sayılan hər şeyi rədd edirlər. 

Danışıqlar zamanı ərəblər tez-tez tərəfdaşın sağlamlığı 

və ailəsinin sağlamlığı ilə bağlı suallar verirlər. Onlara qısaca 

cavab verilməlidir. Tərəfdaşlarla qarşılıqlı əlaqənin bütün 

növlərindən ərəblər sövdələşməyə üstünlük verirlər. Ərəblər 

nəzakətli insanlardır. Demək olar ki, bütün biznesmenlər 

ingilis və fransız dillərini bilirlər. Ərəb ölkələrində bir əcnəbi 
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bir qadına sual və ya müraciət edə bilməz çünki bu 

ləyaqətsizlik sayılır. Bütün işgüzar əlaqələr kişilərlə aparılır. 

Demək olar ki,bütün ərəb qadınları iş həyatında heç bir 

mövqe tutmurlar. İraqda qa- dınlar ən çox hökumət 

təşkilatlarında rəhbər vəzifələr tuturlar. İran, Pakistan 

Suriya, Səudiyyə Ərəbistanı, Omon, Sudan da qadınlar 

biznesadə heç bir rol oynamırlar. Ərəb əmirliklərində qadın 

nəzəri cəhətdən nəyisə bilə bilər. Praktikada, işgüzar hə- 

yatda olması isə nadir haldır. Misirdə işgüzar qadınlar 

getdikcə kişilərdən  daha  hazırlıqlı  görünürlər.  Lakin  

hələlik  qadınlar orda bir qayda olaraq katibə vəzifəsində 

işləyir. İranda qadınlara əl verilmir və gözlərinə baxmırlar. 

Biznesdə onlar heç bir rol oynamırlar. Ənənəyə hörmət edən 

bir ərəb iş adamı ilk tanışlıqda mehribandır. Sonrakı görüş, 

söhbət daha az ürəkli şəkildə baş tuta bilər. Ərəblər “bəli və 

yox” cavabını vermirlər. Lakin “Allahın istədiyi kimi” ifadə 

edirlər. Onların davranışında islam ənənələri güclüdür hansı 

ki, danışıqlar prosesinin gedişatına və xarakterinə təsir edir. 

Misirdə rəhbərlik üslubu patriaxaldır. Danışıqlarda çox 

adamın iştirak etməsinə baxmayaraq bi nəfər hər şeyi həll 

edir. Ərəb ölkələrində şəkərsiz tünd qəhvəyə və şox 

miqdarda sarıkökə üstünlük verirlər. Bir fincan qəhvə 

içdikdən sonra sahibinə təşəkkür edərək qonaq yenə də qəhvə 

tökür. Bu bir qəhvə qabından qəhvə içənə qədər davam 

edəçəkdir. Bunun baş verməməsi üçün fincanı ağzı üstə 

çevirməli yada yana yelləməlidir. Yeməyi masada sağ əllə 

gö- türmək qəbul edilir. Sol əl çirkli sayılır. Əgər qəhvədən 

qabaq sərinləşdirici  içkilər  verilirsə  bu  o  deməkdir  ki,  

görüş  başa çatır. Sağ əllə vizit kartını təqdim edirlər, hədiyyə 

və pul verirlər. Sol əl təmiz hesab edilmir, belə ki, bunu 

bilməməklə həmsöhbətini təhqir etmiş olursan. Ərəblərlə iş 
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görmək istəsə- niz ayaqlarınız çarpaz şəklində oturmayın ki, 

alt paltarınız görünsün. Başqalarının xanımlarına çiçək 

göndərmək qəbul edilmir. Etika və etiket qaydalarına uyğun 

olaraq müsalmanlar gün ərzində beş dəfə namaz üçün bütün 

iş əlaqələrini kəsirlər. Milli bayramlarda heç bir işgüzar 

danışıqlar və qəbullar planlaşdırılmır. 

 

1)  1 yanvar Sudanın milli bayramıdır. 

2)  25 fevral Kuveytin milli bayramıdır. 

3)  23 mart Pakistanın milli bayramıdır. 

4)  17 aprel Suriyanın milli bayramıdır. 

5)  23 iyul Misirin milli bayramıdır. 

6)  12 noyabr Səudiyyə Ərəbistanının milli bayramıdır. 

7)  2 dekabr Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin milli 

Bayramıdır. 

8)  16 dekabr Bəhreynin milli bayramıdır. 
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 “Sabitlik və İnkişaf” Mərkəzi İctimai Birliyi 

Təqdimatında 

  

"Nəqliyyata ictimai nəzarət": ictimai nəqliyyatda sivil davranış 
mədəniyyətinin inkişafına dəstək!" mövzusunda tədbirlərin 

təşkili”  innovativ layihə  

Elektron kitab N 32  (02 - 2020) 

   Bu elektron nəşrlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 
2020-cu ildəki 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, "Nəqliyyata ictimai 
nəzarət": ictimai nəqliyyatda sivil davranış mədəniyyətinin inkişafına 
dəstək!" mövzusunda tədbirlərin təşkili” 5 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 
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 "Yeni iş yerlərinin yaradılması istiqamətində maarifləndirmə 
tədbirlərinin keçirilməsi" 5 aylıq İnnovativ 
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www.facebook.com/virtualturizmmerkezi 
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tədbirlərinin keçirilməsi" 5 aylıq İnnovativ layihə çərçivəsində 

hazırlanaraq yayımlanan e-nəşrlər burada: 

 www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=190  
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası 

2020-ci il ci qrant müsabiqəsi çərçivəsində "Sabitlik 

və İnkişaf Mərkəzi" İctimai Birliyinin həyata 

keçirtdiyi "Nəqliyyata ictimai nəzarət": ictimai 

nəqliyyatda sivil davranış mədəniyyətinin inkişafına 

dəstək!" mövzusunda tədbirlərin təşkili” 5 aylıq 

innovativ layihə haqqında geniş məlumatlar. 

 

 

"Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi" İctimai 
Birliyinin kreativ-innovativ layihəsi 

haqqında geniş məlumat 

 

"Nəqliyyata ictimai nəzarət": ictimai nəqliyyatda sivil 

davranış mədəniyyətinin inkişafına dəstək!" 

mövzusunda tədbirlərin təşkili”  layihəsi 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-

Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2020-ci 

il 1-ci qrant müsabiqəsinə Rasim Məmmədovun sədri 

olduğu Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyi tərəfindən 

hazırlanaraq təqdim olunan "Nəqliyyata ictimai nəzarət": 
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ictimai nəqliyyatda sivil davranış mədəniyyətinin 

inkişafına dəstək” mövzusunda beşaylıq layihə 10 iyul 

2020-ci il tarixindən etibarən həyata keçirilməyə 

başlanılıb.  

Layihə müasir dövrün tələb və dəyərlərinə uyğun olaraq, 

ictimai nəqliyyatda, eləcə də sürücülərlə piyadaları, 

nəqliyyat sahibkarları ilə idarəçiləri, sürücülərlə 

sərnişinləri, həmçinin mövcud qanunlarla vəzifələri 

əhatələyən mürəkkəb yol mədəniyyətində fərqli 

münasibətləri dəstəkləyərək geniş kütlələrin yararlandığı 

ictimai nəqliyyat biznes sahələrində sivil davranış 

qaydalarının formalaşmasını və inkişafına dəstəkləyir.  

İctimai nəqliyyatda və yol infrastrukturunda ictimai 

nəzarəti, ümumi ictimai qınağı önə çəkərək, vətəndaş-

sahibkar, sürücü-piyada, sərnişin-sürücü münasibətlərinə 

yeni, fərqli, kreativ-innovativ baxışlarla bağlı 

təşəbbüslərin reallaşdırılmasını, fərqli sahibkarlıq, ictimai 

ədalət, sivil nəqliyyat-yol fəlsəfəsinin sosial konsepsiya 

olaraq irəli sürür.Nəqliyyatda ictimai nəzarət vətəndaş 

fəallığını, sürücü-sərnişin münasibətlərindəki gərginliyi, 

eləcə də yollardakı tıxacların azalmasına, ekoloji-iqtisadi, 

ictimai-sosial problemlərin həllinə yardımçı ola bilər. 

Son illər dünyada və Azərbaycan yol-nəqliyyat 

sahələrində baş verən iqtisadi yeniliklər və dəyişikliklər, 
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İK texnologiyası, süni intellektin sürətlə inkişafı, ənənəvi 

fərdi nəqəliyyat vasitələrinin fərqli – innovativ-kreativ 

ictimai nəqliyyat növləriylə əvəzlənməsi, respulikamızda 

qeyri-neft sektorunun inkişafına dair ölkə Prezidenti İlham 

Əliyevin imzaladığı proqramlar, regionların iqtisadi 

cəhətdən inkişaf etdirilməsiylə əlaqədar dövlətimizin 

apardığı infrastruktur yenilikləri dəstəkləməklə ictimai 

nəqliyyatda, yol mədəniyyətimizdə, sürücü-sərnişin, 

piyada-sürücü münasibətərində əsaslı dəyişikliklərə 

ehtiyac duyulur.  

KİV və sosial şəbəkələrdə son vaxtlar ictimai nəqliyyatda 

sürücülərlə sərnişinlər, eləcə də ictimai nəqliyyat 

istifadəçiləri arasında müxtəlif formalı münaqişələrlə bağlı 

yayılan materialların moninorinqi də göstərir ki, həm 

ictimai nəqliyyatda - avtobus, metro, taksi, şəhərlərarası 

nəqliyyat vasitələri - dəmiryolu, aviasiya, hətta velosiped 

və piyadalarla bağlı müxtəlif səviyyədə problemlər 

mövcuddur! Vətəndaşlar ictimai nəqliyyat vasitələrinə 

ziyanlar vurur, sürücülərin öz peşə vəzifələrini yerinə 

yetirməklərinə maneə olur, qeyri-qanuni tələbləri ilə 

başqalarının həyatını təhlükəyə atırlar. İctimai 

nəqliyyatda etik və davranış normalarına riayət etmək 

istəməyənlər özlər də bilmədən qanun qarşısında 

cavabdehlik daşıyır, münaqişələr zamanı insanlar xətər 

alır, iqtisadi və sağlamlıqla bağlı zərələr meydana çıxır, 
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xuliqanlıq, cinayət tərkibli hadisələr zamanı isə 

şəhərlərdə kriminal durum mürəkkəbləşir. İctimai və fərdi 

nəqliyyat sürücüləri arasındakı münaqişələr, sürət artımı, 

qanunla tənzimlənən yerlərdə parklanma pozuntuları, 

sərnişinlərin avtobusları istədikləri yerdə saxlamaq 

tələbləri, ictimai nəqliyyatda yararlananların hansısa 

kobudluqları kimi problemlərin böyük əksəriyyətini 

maarifləndirmə, ictimai nəzarəti gücləndirmək, vətəndaş 

aktivliyi göstərərək sosial qınaq alətlərindən 

ayrarlanmaqla aradan qaldırmaq mümkündür. Sosial 

şəbəkə paylaşımları, İnternet resurslarında yayımlanan 

ictimai nəqliyyat və yol mədəniyyətindəki qüsurlar, 

nöqsanlar, çatışmamazlıqlar, yaradılan süni əngəllər, 

insanların həyatına qəsd kimi qəbul edilə biləcək hallara 

qarşı mübarizədə geniş kütlələrin fəal müdaxiləsi və 

ictimai nəzarəti yaratmaqla almaq mümkündür.  

Layihənin əsas məqsədi ictimai nəqliyyatda ictimai 

nəzarəti, sosial qınağı tətbiq və təbliğatını aparmaqla, 

müxtəlif formada aksiyalar təşkil etməklə maarifləndirmə, 

xaricdəki uğurlu təcrübələri yaymaq, vətəndaşları bu 

sahədə etik davranış qaydalarını qorumağa çağırmaqdır. 

Bu yöndə nəqliyyat mütəxəssislərinin, ekspertlərin, 

ictimai xadimlərin yazdıqları məqalə və materiallardan 

ibarət kitab, eləcə də yeni media imkanlarından 

yararlanaraq sosial şəbəkə və İnternet resurslarında 
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virtual aksiyalar, elektron kitabxanada hazırlanacaq e-

nəşrlər yerləşdirməklə, ayrıca "Nəqliyyatda ictimai 

nəzarət" sosial şəbəkə resursunu yaratmaqla qarşıya 

qoyulan məsələlərin həllinə yardımçı olmaqdır. Orta 

məktəbdə oxuyan şagirdlər, universitet tələbələri, ictimai 

fəal gənclərin iştirakıyla geniş kütlələr arasında 

maariflənmə işləri aparılması nəzərdə tutulur. Sərnişinlər 

və avtobus sürücüləri, ictimai nəqliyyatdan yararlanan, 

işləyənlərin özlərinin də cəlb olunacaq tədbirlər zamanı 

nəqliyyatda ictimai nəzarətin formalaşdırılması, sosial 

qınaq alətlərinin bərqərar edilməsi, yeni media və İKT 

imkanlarından yararlanaraq qanunları pozanları tənbeh 

edilməsi, ictimaiyyətin qarşısına çıxarılaraq məzəmətt 

olunması mexanizmi işlənəcək, eləcə də etik davranış 

normalarının hər kəs tərəfindən qorunmasının vacibliyi 

təbliğ olunacaq.  

Bu problemə innovativ-kreativ yanaşmanın vacibliyi 

ictimai nəqliyyat sahiblərinə tanıtmaq, intellektual-elmi, 

kulturoloji-kreativ materiallardan, virtual məhsullardan 

ibarət resursların yaradılması nəzərdə tutulur. Paytaxt 

Bakıda və  İnternet üzərindən bölgələrdə onların 

tanıdılması, sosial şəbəkələrdə məxsüsi olaraq PR-nın 

aparılması nəzərdə tutulur.  Layihə çərçivəsində ictimai 

nəqliyyatda etik davranış formaları, ictimai nəzarətin, 

sosial qınağın aktuallığını göstərən elmi-təcrübi 
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materiallardan ibarət kitabın, rəqəmsal e-nəşrlərin, vizual-

virtual məhsulların yayımı, təbliği, eləcə də bu 

sahələrdəki problemlərin araşdıraraq cəmiyyətin 

müzakirəsinə çıxarması nəzərdə tutulur. 

Ölkəmizdə bu sahədə nə e-kitab, səsli – audi nəşrlər, 

nəqliyyat sahələrinə dair rəqəmsal məhsullar, onlayn-

oflayn elektron kitabxana, virtual – İnternet resursları zəif 

təşkil olunduğuna görə vətəndaşlar, sürücü və piyadalar 

dünyada inkişaf edən bu proseslərdən kənarda qalıblar. 

Son 10-15 ildə xaricdə elektron kitab, səsli rəqəmsal 

məhsullar, e-kitabxana, İnternetüstü e-nəşr və virtual 

yayım kimi yeni kreativ-innovativ təşəbbüslər nəqliyyat və 

etik sahələri əhatə edərək fərqli normalar ortaya qoyub.  

 Layihə çərçivəsində aşağıdakı fəaliyyətlər icra olunacaq:  

 1. Fəaliyyətə cəlb olunacaq könüllülərin seçilməsi, 

texniki-yaradıcılıq problemlərin həlli, peşəkar mütəxəssis, 

müəlliflərlə əlaqələrin yaradılması. İctimai nəqliyyatla 

bağlı vəsaitlərinin e-nəşrə hazırlanması, rəqəmsal 

kitabların elektron nəşrinə başlamaq. Nəqliyyatda ictimai 

nəzarət, sosial qınaq, vətəndaş aktivliyi kimi sahələr üzrə 

elmi-populyar ədəbiyyatların, beynəlxalq təcrübələrin, 

yanaşmaların öyrənərək yayımı, təbliğat istiqamətində 

fəaliyyətlərin təşkili. 

2.  Elektron kitablar hazırlamaq. İnternet resurslarında, 

elektron kitabxanalarda və sosial şəbəkələrdə 
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Azərbaycanda nəqliyyatda ictimai nəzarət, sosial qınaq, 

vətəndaş aktivliyi kimi aktual məsələlərə həsr olunmuş 

materialların, təcrübələrin, sahəvi ədəbiyyatların geniş 

ictimaiyyətə və oxuculara  tanıtmaq məqsədi ilə 

Feysbukda "Nəqliyyatda ictimai nəzarət” virtual resursun 

yaradılması, geniş fəaliyyətinin qurulması. 

3. "İctimai nəqliyyat - ictimai nəzarət" mövzusunda kütləvi 

toplunun nəşri və yayımı. Kitab 50 səhifədən yuxarı, 400 

tirajla çap olunacaq. Bakıda və Sumqayıtda geniş 

ictimaiyyət, gənclər və tələbələr arasında, müxtəlif 

qurumlarda tanıtım tədbirlərinin təşkili, dəyirmi masa və 

müzakirə materiallarının vizual formada hazırlanması, 

İnternet resurslarında, sosial şəbəkələrdə yayımı. 

4. Bu sahəyə 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 genişləndirilməsi.  

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

mediada innovativ-kreativ təbliğat işlərinin,  tanıtım 

tədbirlərinin keçirilməsi. PR aksiyalarının təşkili. 

Layihənin sonrakı mərhələsinin hazırlanması, 

monitorinqini keçirilməsi və nəticələrini 

qiymətləndirilməsi. KİV-də media-aksiyaların təşkili. 
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Layihə əsasən ictimai nəqliyyat sektorunda çalışanlar - 

sahibkar, inzibatçı, sürücü, sərnişinlər, yol mədəniyyətinin 

inkişafında maraqlı olanlar, gənclər, ictimai fəallar, sosial 

aktivistlər, gənclər, ictimai xadimlər, nəqliyyat ekspertləri, 

məktəblilər və tələbələrə ünvanlanır. Pilot layihə ictimai 

nəqliyyatın sıx olduğu paytaxt Bakı və Sumqayıt 

şəhərində reallaşdırılması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda 

İnternet və sosial şəbəkələr vasitəsilə bütün respublikanı 

əhatələməyə çalışılacaq! 

 

Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyi 

  

  

 

DİQQƏT 

  

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və 
əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı 
olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, 
eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı 
yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma 
və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur. 
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