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X Ü S U S İ  Ə L A V Ə

Bağdad Amreyev

Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı nın Baş ka ti bi, sə fir

MÜSAHİBƏ

– Hör mət li sə fir, Türk Döv lət lə
ri Təş ki la tı ya ra nan dıq dan eti ba rən 
Türk dün ya sı nın ya xın laş ma sı is ti
qa mə tin də bö yük iş lər gö rü lüb. Ey ni 
za man da, Şu ra nın İs tan bul da ke çi ri
lən 8ci Zir və Top lan tı sı nın bir gə bə
yan na mə si nə əsa sən, Təş ki la tın adı 
də yiş di ri lib. Bu nun la bağ lı Təş ki la tın 
han sı prio ri tet lə ri mü əy yən edi li b?

– Bil di yi niz ki mi, Türk Döv lət lə ri 
Təş ki la tı nın “Rə qəm sal dövr də ya şıl 
tex no lo gi ya lar və ağıl lı şə hər lər” möv-
zu sun da so nun cu Sək ki zin ci Zir və 
Top lan tı sı bü tün Türk Döv lət lə ri nin Li-
der lə ri nin iş ti ra kı ilə 12 no yabr 2021-ci 
il ta ri xin də İs tan bul da ke çi ri lib.

Li der lər tə rə fin dən “Türk Şu ra sı”nın 
adı nın “Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı” ola raq 
də yiş di ril mə si ba rə də qə rar qə bul edil-
di yi üçün bu Zir və da nıl maz ta ri xi ha di-
sə olub və təş ki lat üçün mü hüm dö nüş 
nöq tə si ki mi yad da qa la caq.

Sam mi tin bu mü hüm nə ti cə si təş ki-
la tı mı zın hə qi qi po ten sia lı nın re al laş ma-
sı na öz töh fə si ni ve rə cək dir. Bu ha di sə, 
həm çi nin bey nəl xalq bir lik də təş ki la-
tın ro lu nu da ha da güc lən di rə cək, üzv 
və mü şa hi də çi döv lət lə ri miz ara sın da 
əmək daş lıq və in teq ra si ya pro ses lə ri-
nin də rin ləş mə si nə xid mət edə cək dir.

Bun dan baş qa, qar daş Türk mə-
nis ta nın təş ki la tı mı za mü şa hi də çi ki mi 

da xil ol ma sı ilə ta rix də ilk də fə ola raq 
bü tün müs tə qil Türk döv lət lə ri bir çə-
tir al tın da bir ləş di. İn di Türk dün ya sı bir 
var lıq və va hid Türk dün ya sı ki mi gö-
rü nür.

Bu gün üzv və mü şa hi də çi döv lət-
lər ara sın da əla qə lə rin möh kəm lən mə-
si və Təş ki la tın çə ti ri al tın da əmək daş lı-
ğın əsas ar xi tek tu ra sı da ha çox nə zə rə 
çar pır. Hö ku mət lər get dik cə ümu mi 
ma raq la rın ax ta rı şı na qo şu lur.

Üs tə lik, Türk döv lət lə ri bi lir lər ki, 
re gio nal əmək daş lıq və tən daş la rı mı za 
get dik cə da ha çox tə sir edən bir çox 
qlo bal ça ğı rış la rın öh də sin dən gəl mə-
yin bir yo lu dur.

“İndi Türk dünyası bir 
varlıq və vahid Türk 

dünyası kimi görünür”
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Mil li ins ti tut lar la mün tə zəm məs lə-
hət ləş mə lər re gi on da xi li əmək daş lı ğın 
hö ku mət lə ri mi zin gün də min də əsas 
yer tut ma sı nı tə min et mək üçün Ka tib li-
yin im kan la rı nı ar tır mış dır.

Bun dan əla və, bey nəl xalq tə rəf-
daş lar la dia loq sa yə sin də Türk dün ya-
sı in di ye ni for ma la şan bir qu rum ki mi 
müx tə lif bey nəl xalq fo rum lar da da ha 
la yiq li şə kil də təm sil olu nur.

Bu cür nai liy yət lə rə bax ma ya raq, 
döv lət lər 21-ci əs rin ça ğı rış la rı nın öh də-
sin dən gəl mək yax şı sə bir li iş tə ləb edir.

Qar şı da du ran döv rə nə zər sal-
saq, TDT qa lan prob lem lə ri mü əy yən 
et mək və bu il lər ər zin də for ma laş mış 
müs bət di na mi ka nı sax la maq niy yə tin-
də dir. Bu, keç mi şi unut ma dan gə lə cə-
yə bax maq üçün əsas ide ya dır.

Əl də edil miş nai liy yət lər, üzv və 
mü şa hi də çi döv lət lə rin eh ti yac la rı 
haq qın da də rin bi lik lər və mil li ha ki-
miy yət or qan la rı ilə hər tə rəf i məs lə-
hət ləş mə lər əsa sın da 2040-cı ilə qə-
dər olan dövr üçün əmək daş lı ğı mı zın 
stra te ji is ti qa mə ti ni for ma laş dı ra caq 
gə lə cə yə ay dın ba xış iş lə nib ha zır-
lan mış dır.

Ha zır da gün də mi miz də prio ri tet 
təş kil edən bir sı ra əmək daş lıq sa hə lə-
ri ni və la yi hə lə ri də xü su si qeyd et mək 
is tər dim.

Biz in ki şaf edən iq ti sa di əmək-
daş lı ğı qeyd edə rək, Türk İn ves ti si ya 
Fon du nun ya ra dıl ma sı yo lun da yıq. 
1 mil yard dol lar də yə rin də Fond üzv 
döv lət lə rin 500 mil yon ABŞ dol la rı 
məb lə ğin də səhm lə rin dən və 500 
mil yon dol lar məb lə ğin də xa ri ci mən-
bə lər dən for ma la şa caq . Bu Fond 
şüb hə siz ki, biz nes ic ma la rı mı za sə-
mə rə li əmək daş lıq qur maq və KOB-
la rı mı zı güc lən dir mək üçün mü hüm 
im kan lar ya ra da caq dır.

Di gər mü hüm alət ha zır da ha zır-
lan maq da olan xid mət lər və in ves ti si-
ya la rı əha tə edən çox tə rəf i azad ti ca-
rət sa zi şi dir. Mən ina nı ram ki, bu, TDT 
öl kə lə ri üçün xid mət axı nı nı asan laş dı-
ra caq və re gio nu mu za gə lə cək in ves-
ti si ya la rı təş viq edə cək sər həd lə ra ra sı 
ma neə lə ri ara dan qal dır maq üçün dö-
nüş nöq tə si ola caq.

Türk dün ya sı nın ge ost ra te ji əhə-
miy yə ti ni də xü su si qeyd et mək is-
tə yi rəm. Bu ba xım dan, Trans xə zər 
Bey nəl xalq Nəq liy yat Dəh li zi (Or ta 
Dəh liz) də get dik cə da ha çox Av ro pa 
və Asi ya ara sın da ən təh lü kə siz və ən 
qı sa ti ca rət yo lu na çev ri lir. Pan de mi-
ya dan son ra kı dün ya da Or ta Dəh li zin 
sə mə rə li li yi ni və rə qa bət qa bi liy yə ti ni 
da ha da ar tır maq üçün TDT nəq liy yat 
əmə liy yat la rı nın asan laş dı rıl ma sı na, 
in zi ba ti ma neə lə rin ara dan qal dı rıl-
ma sı na və dəh liz də lo gis tik xərc lə rin 
azal dıl ma sı na diq qət ye tir mə li dir.

Biz qon şu re gi on lar la əmək daş lı ğı 
da çox yük sək qiy mət lən di ri rik. Bu da-
peşt də ki Av ro pa Ofi si miz mü şa hi də çi 
döv lət Ma ca rıs ta nın də yər li töh fə lə ri 
sa yə sin də Av ro pa İt ti fa qı ilə TDT ara-
sın da əla qə lə ri mi zin in ki şa fı nın gö zəl 
nü mu nə si dir. Ma ca rıs tan da re gio nal 
təş ki lat lar la əmək daş lı ğı mı zı da ha da 
güc lən di rə cək Vi şeq rad 4 və TDT 
Döv lət Baş çı la rı nın Sam mi ti nin ke çi ril-
mə si də nə zər də tu tu lub .

Gə lə cə yin prob lem lə ri nə ba xa raq, 
biz eko lo ji fə la kət lə rin və iq lim də yi şik-
li yi nin cid di li yi ni dərk edi rik. Bu na gö rə 
də, so nun cu Sam mit za ma nı Öz bə kis-
tan Pre zi den ti Za ti-ali lə ri Şav kat Mir-
zo ya yev türk öl kə lə ri nin ət raf mü hi tin 
mü ha fi zə si üçün BMT ilə bir gə Aral də-
ni zi re gio nun da struk tu run ya ra dıl ma-
sı nı tək lif edib. Bun dan baş qa, dün ya 
ba za rın da ya şıl is tiq raz la rın həc mi nin 
ar tı rıl ma sı na to xu na raq, Qa za xıs tan 
Pre zi den ti Za ti-ali lə ri Kassym-Jo mart 
To ka yev vur ğu la yıb ki, re gi on da ya şıl 
tex no lo gi ya la yi hə lə ri nin hə ya ta ke çi ril-
mə si üçün ya şıl ka pi tal ba za rı nı in ki şaf 
et dir mək Türk döv lət lə ri nin or taq ma-
ra ğın da dır.

Də yi şik lik və trans for ma si ya eh ti-
ya cı nı dərk edə rək, Təş ki lat həm də 
üzv və mü şa hi də çi döv lət lər də rə qəm-
sal laş ma nı sə bir siz lik lə göz lə yir. Yük-
sək tex no lo gi ya la ra dəs tək ver mək lə 
“ağıl lı” şə hər lə rin ya ra dıl ma sı üz rə eks-
pert lər və İT mü tə xəs sis lə ri üçün dai mi 
plat for ma ya rat maq, müa sir tex no park-
lar mər kə zi ya rat maq və apa rı cı türk el-
mi mü əs si sə lə ri nin gə lə cək əmək daş lı-
ğı nı ar tır maq olar.

– 12 no yabr 2021ci il ta ri xin də 
ke çi ri lən Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı nın 
8ci Zir və Top lan tı sın da döv lət baş çı
la rı tə rə fin dən “Türk Dün ya sı na Ba xış 
2040” sə nə di qə bul edil miş dir. Üzv 
öl kə lər ara sın da ti ca rətiq ti sa di in teq
ra si ya nın in ki şa fın da yu xa rı da qeyd 
olu nan sə nə din ro lu nu ne cə qiy mət
lən di rir si ni z?

– Biz üzv döv lət lə rin həm rəy li yi, 
in ki şa fı və sek tor la ra ra sı ya xın laş ma-
sı üçün uzun müd dət li kon tekst tək lif 
edən “Türk Viz yo nu (Tur kic Vi si on) 
2040” ad lı çox mü hüm sə nəd ha zır-
la dıq. Si ya si tə rəf dən, üzv döv lət lə rin 
öz xa ri ci si ya sət lə ri nin uy ğun lu ğu nu 
for ma laşdır ma sı, har mo ni ya qur ma sı, 
bey nəl xalq mə sə lə lər də qrup şək lin-
də çı xış et mə si və qlo bal si ya si səh-
nə də qar şı lıq lı dəs tə yi tə min et mə ysi 
nə zər də tu tulur.

Mühüm alətlərdən 
biri də xidmətlər 
və investisiyaları 
əhatə edən 
çoxtərəfi azad 
ticarət sazişidir. 
Mən inanıram ki, 
bu, TDT ölkələri 
üçün xidmət axınını 
asanlaşdıracaq 
və regionumuza 
gələcək 
investisiyaları 
təşviq edəcək 
sərhədlərarası 
maneələri aradan 
qaldırmaq üçün 
dönüş nöqtəsi 
olacaq.
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İq ti sa di tə rəf dən, üzv döv lət lə rin 
ti ca rət əmək daş lı ğı nı də rin ləş dir mə-
si, türk in ves ti si ya mə ka nı nın ya ra dıl-
ma sı, rə qəm sal in teq ra si ya nın hə ya ta 
ke çi ril mə si, nəq liy yat və ener ji əla qə-
lə ri nin tək mil ləş di ril mə si, in san la rın 
re gi on da xi li mo bil li yi ni tə min et mə si 
və mü va fiq qay da la rın və tex ni ki stan-
dart la rın uy ğun laş dı rıl ma sı əsa sın da 
TDT çə ti ri al tın da da ha di na mik əmək-
daş lı ğı dəs tək lə mə si göz lə ni lir.

“Ba xış 2040” in di yə qə dər ra zı laş-
dı rıl mış heç bir re gio nal stra te gi ya və 
ya di gər öh də lik lə ri əvəz et mir və on la-
ra zidd de yil dir. Bu nun la be lə, o, ay dın 
şə kil də mü əy yən edil miş öh də lik lər lə 
id dia lı məq səd lə rin məq səd yön lü şə-
kil də hə ya ta ke çi ril mə si ni tə min et mək 
məq sə di da şı yır.

“Ba xış 2040”ın uzun müd dət-
li məq səd lə rin dən son ra Təş ki la-
tın gə lə cək işi dörd il lik stra te gi ya 
proq ram la rı ət ra fın da qu ru la caq və 
dəs tək lə yi ci fəa liy yət plan la rı ilə 
asan laş dı rı la caq. İlk ad dım ola raq, 
2022-2026-cı il lər üçün TDT Stra-
te gi ya sı kon teks tini tə yin et mək və 
2026-cı ilə qə dər ay dın əmək daş-
lıq hə dəf ə ri ni mü əy yən et mək üçün 
müvafiq işlər görülür.

"Stra te gi ya-2026"da əks olu nan 
məq səd lər Təş ki la tın ya ran dı ğı gün-
dən bə ri ən id dia lı hə dəf əri dir. Be lə lik-
lə, 2022-2026 üfü qü nün işi miz də əsas 
mər hə lə ni təm sil edə cə yi göz lə ni lir.

"Stra te gi ya-2026", həm çi nin Təş-
ki la tın fəa liy yə ti ni da ha sis tem li, da ha 
proq noz laş dı rı la bi lən və Sam mit lə-
rin bə yan na mə lə ri nə uy ğun laş dır maq 
şan sı təq dim edir

– Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı na üzv 
olan öl kə lər ara sın da iq ti sa di və 
si ya si ba xım dan çox sıx əla qə lər 
möv cud dur. Biz bu ya naş ma nın “44 
gün lük Və tən Mü ha ri bə si” za ma nı 
da ha ay dın şa hi di ol duq. Bu dost
luq və qar daş lıq mü na si bət lə ri nin 
ru hun da üzv döv lət lər ara sın da iq
ti sa di əla qə lə rin di na mi ka sı nı ne cə 
qiy mət lən di rir si ni z?

– Ça ğı rış lar və risk lər dən da nı şar-
kən biz təh lü kə siz lik eh ti yac la rı nın 
re al lıq la rı nı unut mu ruq. Son Qa ra bağ 
mü ha ri bə si və Pre zi dent Za ti-ali lə ri İl-
ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə Azər bay can 
or du su nun şan lı qə lə bə si re gio nu mu-
zun sa bit lik və təh lü kə siz lik üçün güc-
lü ira də yə eh ti ya cı ol du ğu nu bir da ha 
gös tər di. Mü ha ri bə il lə rin də Azər bay-
can və Tür ki yə ara sın da əmək daş lıq 

və ko or di na si ya iki türk döv lə ti ara sın-
da kı mə də ni və ta ri xi bağ la rın prak ti ka-
da bö yük tə cəs sü mü ol du.

Biz həm çi nin qon şu lu ğu muz da üzv 
və mü şa hi də çi döv lət lə ri mi zin təh lü-
kə siz li yi və sa bit li yi nə aid ola bi lə cək 
son ha di sə lə ri diq qət lə iz lə yi rik. Biz 
ötən il Əf qa nıs tan da baş ve rən lə ri qiy-
mət lən dir mək üçün xa ri ci iş lər na zir lə ri 
sə viy yə sin də gö rüş ke çir dik, ha be lə 
yan var da baş ve rən son ha di sə lər dən 
son ra Qa za xıs tan hö ku mə ti ilə həm-
rəy lik nü ma yiş et dir dik.

Biz həmçinin 
qonşuluğumuzda 
üzv və müşahidəçi 
dövlətlərimizin 
təhlükəsizliyi və 
sabitliyinə aid 
ola biləcək son 
hadisələri diqqətlə 
izləyirik.
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Qeyd edək ki, TDT Türk xalq la rı ara-
sın da dia loq üçün cəl be di ci plat for ma ya 
və re gi on da xi li əmək daş lıq da mü hüm 
ami lə çev ri lib. Bun dan əla və, Təş ki lat in-
ki şa fa eh ti ya cı olan öl kə lə ri həl lə ri olan 
öl kə lər lə əla qə lən dir mək lə və in ki şa fı 
asan laş dır maq üçün zə ru ri olan tex ni ki 
və ya iq ti sa di bi lik və ba ca rıq la rın mü-
ba di lə si nə im kan ya rat maq la Cə nub-
Cə nub və üç bu caq lı əmək daş lı ğa töh fə 
ver mək üçün bö yük po ten sia la ma lik dir.

Pre zi dent lər “Türk İn ves ti si ya Fon-
du nun ya ra dıl ma sı nın ye kun laş dı rıl ma-
sı” haq qın da qə rar im za la yıb lar ki, bu 
da klas ter da xi li ti ca rə tin təş vi qi yo lu ilə 
türk döv lət lə ri nin iq ti sa di əmək daş lı-
ğı nın və qlo bal rə qa bət qa bi liy yə ti nin 
ar tı rıl ma sı üçün əla və re surs la rın sə fər-
bər edil mə si, bir gə biz nes və inf rast-
ruk tur la yi hə lə ri nin hə ya ta ke çi ril mə si,  
o cüm lə dən re gi on da da vam lı in ki şa fı 
tə min edil mə sin də KOB-la rın dəs tək-
lən mə si ni nə zər də tu tur.

Tür ki yə Pre zi den ti Za ti-ali lə ri Rə cəb 
Tay yib Ər do ğan təş ki la tın bey nəl xalq 
təş ki lat ki mi ca zi bə mər kə zi nə çev ril-
di yi ni bə yan edib və üzv döv lət lə rin və 
re gio nu na ra hat edən mə sə lə lər və im-
kan lar üz rə da nı şıq lar apar maq üçün bu 
mü hüm si ya si plat for ma dan sə mə rə li şə-
kil də ya rar lan ma ğın mümkün ol du ğu nu 
bil di rib.

Bu ba xım dan R.T.Ər do ğan qeyd 
edib ki, “Türk Dün ya sı na Ba xış 2040” 
Türk döv lət lə ri nin bü tün re gi on da sülh 
və ri fa hı ge niş lən dir mək üçün or taq 
ira də si nin tə za hü rü ki mi qiy mət lən di-
ril mə li dir.

O vur ğu la yıb ki, Türk dün ya sı nın si-
ya si və ic ti mai həm rəy li yi nə uy ğun ola-
raq, iq ti sa diy yat və ti ca rət sa hə sin də 
Türk əmək daş lı ğı or taq tə şəb büs lər lə 
güc lən di ril mə li dir. Tür ki yə Pre zi den-
ti üzv döv lət lə ri hazırda təx minən 21 
mil yard ABŞ dol la rı olan ümu mi ti ca-
rət həc mi ni indiki 3 fa iz dən 10 fai zə 
çat dır ma ğa və on lar ara sın da ti ca rə ti 
asan laş dır maq üçün bü tün qey ri-ta rif 
ma neə lə ri ni ara dan qal dır maq üçün 
ümu mi səy lə ri güc lən dir mə yə ça ğı rıb.

Di gər mü hüm alət xid mət lər və 
in ves ti si ya la rı əha tə edən çox tə rəf i 
azad ti ca rət sa zi şi dir. Mən ina nı ram ki, 
bu, TDT öl kə lə ri üçün xid mət axı nı nı 
asan laş dı ra caq və re gio nu mu za gə lə-
cək in ves ti si ya la rı təş viq edə cək sər-
həd lə ra ra sı ma neə lə ri ara dan qal dır-
maq üçün dö nüş nöq tə si ola caq.

Trans xə zər Bey nəl xalq Nəq liy-
yat Dəh li zi (Or ta Dəh liz) get dik cə 
da ha çox Av ro pa və Asi ya ara sın-
da ən təh lü kə siz və ən qı sa ti ca rət 
marş ru tu na çev ri lir. Pan de mi ya dan 
son ra kı dün ya da Or ta Dəh li zin sə-

mə rə li li yi ni və rə qa bət qa bi liy yə ti ni 
da ha da ar tır maq üçün TDT nəq-
liy yat əmə liy yat la rı nın asan laş dı rıl-
ma sı na, in zi ba ti ma neə lə rin ara dan 
qal dı rıl ma sı na və Dəh liz də lo gis tik 
xərc lə rin azal dıl ma sı na diq qət ye-
tir mə li dir.

Son Qarabağ 
müharibəsi və 
Prezident Zati-
aliləri İlham 
Əliyevin rəhbərliyi 
ilə Azərbaycan 
ordusunun 
şanlı qələbəsi 
regionumuzun 
sabitlik və 
təhlükəsizlik üçün 
güclü iradəyə 
ehtiyacı olduğunu 
bir daha göstərdi.
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– Za tiali lə ri, Azər bay can Res pub
li ka sı nın Pre zi den ti cə nab İl ham Əli
yev 2022ci ili “Şu şa ili” elan et miş
dir. Ey ni za man da, şə hə rin bü tün türk 
dün ya sı üçün ta ri ximə də ni əhə miy yə
ti ni qeyd edən TÜRK SOY Şu şa şə hə
ri nin 2023cü il üçün “Türk dün ya sı nın 
mə də niy yət pay tax tı” na mi zəd li yi ni 
irə li sü rüb. Təş ki la tı nı zın bu is ti qa mət
də əsas plan la rı nə dən iba rət di r?

– Mə də niy yət, da ya nıq lı in ki şaf an-
la mın da üfü qi prio ri tet dir və o, tək cə 
sül hün təş vi qin də de yil, həm də da ya-
nıq lı in ki şa fın tə min edil mə sin də mü-
hüm rol oy na yır. Bu na gö rə də, ya ra dı cı 
cə miy yət və ya ra dı cı iq ti sa diy yat ri fa hın 
əsas hə rə kət ve ri ci qüv və si dir.

Mə də ni fəa liy yət lər tək cə mə-
də niy yət sek to ru nun prob lem lə ri ni 
de yil, həm də sülh qu ru cu lu ğu, iq ti-
sa di rə qa bət qa bi liy yə ti, so si al bir lik 
və da vam lı in ki şaf prob lem lə ri ni həll 
et mək məq sə di da şı yır. Mə də niy yət 
si ya sə ti və mə də ni tə şəb büs lər döv-
lət si ya sə ti ni konk ret sa hə si ol maq-
la ya na şı, həm də ic ti mai si ya sə ti nin 
di gər sek tor la rı ilə əmək daş lıq edən 
mil li in ki şa fın stra te ji is ti qa mə ti nə 
çev ri lir.

İq ti sa di ri fah, so si al əda lət və eko lo-
ji da vam lı lıq, qarşılıqlı mə də ni əlaqələr  
in ki şa fın dör dün cü sü tu nu ki mi ta nı nır.

TDT-ə üzv döv lət lə rin rəh bər lə-
ri hə mi şə mil li mə də niy yə ti mi zin və 
adət-ənə nə lə ri mi zin gə lə cək nə sil-
lər üçün qo ru nub sax la nıl ma sı nın 
va cib li yi ni vur ğu la mış, ta ri xi miz və 
mə də niy yə ti miz dən xə bər dar olan 
gənc nəs lin ye tiş di ril mə si ni yük sək 
qiy mət lən dir miş lər.

Türk mə də niy yə ti çox zən gin ta ri xə 
ma lik dir və türk lər əc dad la rı nın ru hu nu 
uca tut duq la rı üçün bü tün əsr lər bo yu 
mə də niy yə tə ay rı ca yer ayı rmış dır. Bu 
gün biz türk əmək daş lı ğı nın bü tün ins-
ti tut la rı çər çi və sin də öz ir si mi zi qo ru-
yur, mə də niy yə ti mi zi la zı mi sə viy yə də 
in ki şaf et di ri rik.

Pre zi dent lə ri miz üzv döv lət lə rə 
sə fərləri zamanı mə də ni marş rut la-
rın təb li ği, in san la rı və yer lə ri or taq 
ta rix və irs şə bə kə lə rin də bir ara ya 
gə tir mək lə Türk dün ya sı nın zən gin 

və müx tə lif ir si ni kəşf et mək üçün 
va si tə lər ya rat ma ğı tap şı rıb lar. Bu 
ba xım dan, Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı 
üzv döv lət lər ara sın da mə də ni tu-
rizm sa hə sin də əmək daş lı ğa bö yük 
əhə miy yət ve rir.

Ey ni za man da, bü tün dün ya da or taq 
adət-ənə nə lə ri mi zi və də yər lə ri mi zi qo-
ru yub sax la maq və dəs tək lə mək üçün 
mü hüm səy gös tə rən TÜRK SOY-un ro-
lu nu xü su si qeyd et mək is tər dim. TÜRK-
SOY-un bu sə yi bö yük uğur la hə ya ta 
ke çi ri lən “Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət 
Pay tax tı” la yi hə si ilə da ha da güc lən di.

Ümid edi rəm, 2023-cü il də Türk 
Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı se çi lən 
Şu şa da ke çi rə cə yi miz təd bir lər lə bu səy-
lər da ha da irə li yə ge də cək. TDT Azər-
bay ca nın mü va fiq qu rum la rı ilə əmək-
daş lıq edə rək, Təş ki la tın, elə cə də Türk 
Əmək daş lıq Təş ki la tı nın mü va fiq ic las la rı 
və fəa liy yət lə ri ni təş kil edə cək.. Türk 
xalq la rı nın ən qə dim ya şa yış məs kə ni 
Şu şa, 2023-cü il də Türk dün ya sı nın ürə-
yi nin dö yü nə cə yi yer lər dən bi ri ola caq.

– Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı nın iş
ğal dan azad edil miş Qa ra bağ böl
gə si nin  yenidən qurulmasında 
iştirak pers pek tiv lə ri ni ne cə qiy mət
lən di rir si ni z?

– Ha mı mı zın şa hi di ol du ğu-
muz ki mi, Qa ra bağ bu gün dir çəl-
mək də dir. Ti kin ti və bər pa iş lə ri 
tam sü rət lə da vam edir. İş ğal dan 
azad edil miş bü tün tor paq lar da 
ge niş miq yas lı abad lıq və tikinti iş-
lə ri apa rı lır. Qa ra ba ğın və Qaf qa-
zın mir va ri si Şu şa di gər şə hər və 
kənd lər ki mi ye ni dən qu ru lur. Ar-
tıq bu tor paq la rın əsl sa hib lə ri qa-
yı dıb və dün ya bu nu gö rür. İn ki şa-
fa doğ ru hər gün da ha bir ad dım 
atı lır. TDT Ka tib li yi isə öz növ bə-
sin də üzv və mü şa hi də çi döv lət-
lə rin şir kət lə ri ni Azər bay ca nın iş-
ğal dan azad edil miş əra zi lə rin də 
ye ni şə hər və kənd lə rin ti kin ti si nə 
cəlb et mək üçün iş gü zar təd bir lər 
təş kil et mək lə fəa liy yə ti ni da vam 
et di rə cək dir.
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– De ar Am bas sa dor, sin ce the es
tab lish ment of the Or ga ni za ti on of 
Tur kic Sta tes, gre at work has be en 
do ne to bring the Tur kic world clo ser. 
At the sa me ti me, ac cor ding to a jo int 
dec la ra ti on of the Co un cil’s 8th Sum
mit in Is tan bul the na me of the Or ga
ni za ti on has be en chan ged. Which 
prio ri ti es of the Or ga ni za ti on ha ve 
be en de fi ned in this re gar d?

– As you know, the last Eighth Sum-
mit of the Or ga ni za ti on of Tur kic Sta tes 
on the the me of “Gre en Tech no lo gi es 
and Smart Ci ti es in the Di gi tal Age” was 
held on 12 No vem ber 2021 in Is tan bul 
with the par ti ci pa ti on of all Lea ders of 
the Tur kic Sta tes. 

This Sum mit has be en un de ni ably a 
his to ric event that will be re mem be red 
as a sig ni fi cant tur ning po int for the Or-
ga ni za ti on as the de ci si on on chan ging 
the na me of the “Tur kic Co un cil” to the 
“Or ga ni za ti on of Tur kic Sta tes” has be-
en ma de by the Lea ders. 

This vi tal outco me of the Sum mit 
will cont ri bu te to the rea li za ti on of the 
true po ten ti al of our or ga ni za ti on. This 
event al so furt her strengt hens the ro le 
of the or ga ni za ti on in the in ter na tio nal 
com mu nity and dee pe ning of the coo-
pe ra ti on and in teg ra ti on pro ces ses 
among our Mem ber and Ob ser ver Sta-
tes.

Furt her mo re, with the ac ces si on of 
brot herly Turk me nis tan to our Or ga ni-
za ti on as an ob ser ver, for the first ti me 
in his tory, all in de pen dent Tur kic sta tes 

we re uni ted un der one umb rel la. Now, 
the Tur kic world is be ing se en as one 
en tity and as one uni ted Tur kic world.

To day, the con so li da ti on of re la ti ons 
among the Mem ber and Ob ser ver Sta-
tes and the un derl ying arc hi tec tu re of 
coo pe ra ti on un der the Or ga ni za ti on’s 
umb rel la are mo re vi sib le. The go vern-
ments are be co ming inc rea singly in vol-
ved in see king com mon in te rests. 

Mo reo ver, the Tur kic Sta tes are 
awa re that re gio nal coo pe ra ti on is one 
way to co pe with many glo bal chal len-
ges, which are inc rea singly and mo re 
di rectly af ec ting our ci ti zens. 

Re gu lar con sul ta ti ons with na tio nal 
ins ti tu ti ons ha ve inc rea sed the Sec re-
ta ri at’s ca pa city to en su re that int ra-re-
gio nal coo pe ra ti on is in the ma inst re am 
of the agen da of our go vern ments. 

Furt her mo re, thanks to dia lo gue 
with in ter na tio nal part ners, the Tur kic 
World is now mo re app rop ria tely rep-
re sen ted in dif e rent in ter na tio nal fo ra 
as an emer ging en tity.

Des pi te such ac hie ve ments, the 
Sta tes re qui re a go od de al of pa ti ent 
work to fa ce the chal len ges of the 21st 
cen tury. 

Loo king at the pe ri od ahe ad of us, 
the OTS in tends to iden tify the re mai-
ning chal len ges and ke ep the po si ti ve 
mo men tum that has be en bu ilt over the 
ye ars. This is the co re idea for loo king 
fu tu re wit ho ut for get ting the past.

Const ruc ted on the ac hie ve ments 
at tai ned, in-depth know led ge of the 

ne eds of Mem ber and Ob ser ver Sta-
tes, and comp re hen si ve con sul ta ti ons 
with na tio nal autho ri ti es, a cle ar vi si on 
for the fu tu re has be en de ve lo ped, 
which will sha pe the stra te gic ori en ta-
ti on of our coo pe ra ti on for the pe ri od 
un til 2040.

I al so wo uld li ke to spe ci fi cally men-
ti on se ve ral coo pe ra ti on are as and 
pro jects that cur rently oc cupy prio rity 
on our agen da.

No ting the de ve lo ping eco no mic 
coo pe ra ti on, we are on our path to es-
tab lis hing the Tur kic In vest ment Fund. 
The $1 bln worth Fund will be for med 
from sha res of the Mem ber Sta tes in 
the amo unt of $ 500 mln and from ex-
ter nal so ur ces in the amo unt of $ 500 
mln. This Fund will cer ta inly ge ne ra te 
sig ni fi cant op por tu ni ti es for our bu si-
ness com mu ni ti es to es tab lish ef ec ti ve 
coo pe ra ti on and strengt hen our SMEs.

Anot her im por tant to ol is a mul ti la te-
ral free tra de ag ree ment co ve ring ser-
vi ces and in vest ments that is cur rently 
un der pre pa ra ti on. I strongly be lie ve 
that this wo uld be a tur ning po int for 
OTS co unt ri es to eli mi na te be hind-the-
bor der bar ri ers that wo uld fa ci li ta te the 
fow of ser vi ces and en cou ra ge furt her 
in vest ments in to our re gi on.  

I al so want to spe ci fi cally men ti on 
the ge ost ra te gic im por tan ce of the Tur-
kic World. In this re gard, the Trans-Cas-
pi an In ter na tio nal Trans port Cor ri dor 
(Midd le Cor ri dor) is al so inc rea singly 
be co ming the sa fest and shor test tra-

“The Tur kic World is now mo re 
app rop ria tely rep re sen ted in 
dif fe rent in ter na tio nal fo ra as 

an emer ging en tity”
Interview with Mr. Baghdad Amreyev, Secretary General of 

the Organization of Turkic States, Ambassador
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de rou te bet we en Euro pe and Asia. In 
or der to furt her inc rea se the effi  ci ency 
and com pe ti ti ve ness of the Midd le 
Cor ri dor in the post-pan de mic world, 
the OTS ha ve to fo cus on fa ci li ta ting 
trans port ope ra ti ons, eli mi na ting ad mi-
nist ra ti ve bar ri ers, and dec rea sing the 
lo gis ti cal costs in the Cor ri dor.

We al so gre atly va lue the coo pe-
ra ti on with ne igh bo ring re gi ons. Our 
Euro pe an Offi  ce in Bu da pest is a gre-
at examp le of the de ve lop ment of our 
re la ti ons hip bet we en the EU and OTS 
thanks to the va lu ab le cont ri bu ti ons of 
our Ob ser ver Sta te Hun gary. The re is 
al so a plan to hold a Vi seg rad 4 and 
OTS He ads of Sta te Sum mit in Hun gary 
which will furt her strengt hen our coo pe-
ra ti on with re gio nal or ga ni za ti ons. 

Loo king to the prob lems of the fu-
tu re, we re cog ni ze the se ri o us ness of 
en vi ron men tal di sas ters and cli ma te 
chan ge. The re fo re, du ring the la test 
Sum mit, the Pre si dent of Uz be kis tan 
H.E. Shav kat Mir zo ya yev sug ges ted 
crea ting a struc tu re in the Aral Sea re-
gi on in coo pe ra ti on with the Uni ted Na-
ti ons for the en vi ron men tal pro tec ti on 
of the Tur kic co unt ri es. Mo reo ver, re fer-
ring to inc rea sing the vo lu me of gre en 
bonds in the world mar ket Pre si dent of 
Ka zakhs tan H.E. Kassym-Jo mart To ka-
yev stres sed that, it is in the com mon 
in te rest of the Tur kic Sta tes to de ve lop 
the gre en ca pi tal mar ket for the imp-
le men ta ti on of gre en tech no logy pro-
jects in the re gi on.

By re cog ni zing the ne ed for chan-
ge and trans for ma ti on, the Or ga ni za ti-
on al so loo king for ward to di gi ta li za ti on 
in its Mem ber and Ob ser ver Sta tes. By 
sup por ting the high tech, it is pos sib le 
to crea te a per ma nent plat form for ex-
perts and IT spe cia lists on the crea ti on 
of “smart” ci ti es, es tab lish a cen ter of 
mo dern tech no-parks and bo ost furt-
her coo pe ra ti on of lea ding Tur kic sci-
en ti fic ins ti tu ti ons.

– Tur kic World Vi si on 2040 do cu
ment was app ro ved by the He ads of 
Sta te at the 8th Sum mit of the Or ga
ni za ti on of Tur kic Sta tes held on 12 
No vem ber 2021. How do you es te

em the ro le of the abo vemen tio ned 
do cu ment in the de ve lop ment of tra
de and eco no mic in teg ra ti on bet we
en mem ber co unt rie s?

– We de ve lo ped a very im por tant 
do cu ment na med “The Tur kic Vi si on 
2040” that of ers the long-term con-
text for the Mem ber Sta tes’ so li da rity, 
de ve lop ment, and sec to ral con ver-
gen ce. On the po li ti cal si de, Mem-
ber Sta tes are pro jec ted to bu ild har-
mony in the fo re ign po li ci es, act as 
a gro up on in ter na tio nal is su es, and 
en su re mu tu al sup port on the glo bal 
po li ti cal sce ne. 

On the eco no mic si de, Mem ber 
Sta tes are ex pec ted to dee pen 
tra de coo pe ra ti on, es tab lish Tur kic 
in vest ment spa ce, rea li ze di gi tal 
in teg ra ti on, upg ra de trans port and 
energy con nec ti vity, enab le int ra-
re gio nal mo bi lity of pe op le and 
sup port mo re dyna mic coo pe ra ti-
on un der the umb rel la of the OTS 
ba sed on the har mo ni za ti on of re-
le vant re gu la ti ons and tech ni cal 
stan dards.

Vi si on 2040 do es not subs ti tu te nor 
cont ra dict any re gio nal stra te gi es or ot-
her com mit ments ag re ed upon so far. 
Ho we ver, it aims at en su ring a fo cu sed 
imp le men ta ti on of am bi ti o us go als with 
cle arly de fi ned res pon si bi li ti es. 

Fol lo wing the long-term go als of Vi-
si on 2040, the fu tu re work of the Or-
ga ni za ti on will be struc tu red aro und 
the fo ur-ye ar stra tegy prog rams and 
fa ci li ta ted by sup por ti ve ac ti on plans. 
As a first step, the OTS Stra tegy 2022-
2026 is pre pa red to set the con text 
and iden tify cle ar coo pe ra ti on tar gets 
un til 2026.

The ob jec ti ves con tai ned in 
Stra tegy 2026 are the most am bi-
ti o us sin ce the Or ga ni za ti on’s fo un-
ding. Thus, the 2022-2026 ho ri zon 
is ex pec ted to rep re sent a key mi-
les to ne in our work. 

Stra tegy 2026 al so of ers a chan ce 
for ma king the Or ga ni za ti on’s ac ti vi ti-
es mo re syste ma tic, mo re pre dic tab le, 
and furt her in li ne with the dec la ra ti ons 
of the Sum mits. 

– Eco no mi cally and po li ti cally 
the re are very clo se re la ti ons bet we
en the mem bers of the Or ga ni za ti on 
of Tur kic Sta tes. We wit nes sed this 
app ro ach mo re cle arly du ring “the 
44day Pat rio tic War”. In the spi rit of 
the se fri endly and fra ter nal re la ti ons, 
how do you con si der the dyna mics of 
eco no mic re la ti ons bet we en mem
ber sta te s?

– Spea king abo ut chal len ges and 
thre ats, we do not for get the rea li ti es 
of se cu rity ne eds. The la test war in Ka-
ra bakh and the glo ri o us vic tory of the 
Azer bai ja ni army un der the lea ders hip 
of Pre si dent H.E. Il ham Ali yev on ce 
mo re sho wed that our re gi on is in ne-
ed of strong will for sta bi lity and se cu-
rity. The coo pe ra ti on and co or di na ti on 
bet we en Azer bai jan and Tür ki ye du-
ring the war was a gre at ref ec ti on of 
the cul tu ral and his to ric bonds bet we-
en the two Tur kic Sta tes in prac ti ce.

We al so clo sely mo ni tor the re cent 
de ve lop ments in our ne igh bor ho od 
which may con cern the se cu rity and 
sta bi lity of our Mem ber and Ob ser ver 
sta tes. We con duc ted a mee ting at the 
le vel of Fo re ign Mi nis ters to as sess 
de ve lop ments in Afg ha nis tan last ye-
ar and al so sho wed so li da rity with the 
Go vern ment of Ka zakhs tan af ter the re-
cent events in Ja nu ary. 

It sho uld be sa id that the OTS has 
be co me an att rac ti ve plat form for dia-
lo gue among the Tur kic pe op les and 
a sig ni fi cant fac tor in int ra-re gio nal 
coo pe ra ti on. Mo reo ver, the Or ga ni za-
ti on has a gre at po ten ti al to cont ri bu-
te to the So uth-So uth and tri an gu lar 
coo pe ra ti on by lin king co unt ri es with 
de ve lop ment ne eds with tho se that 
ha ve so lu ti ons and enab ling the sha-
ring of tech ni cal or eco no mic know-
led ge and skills ne ces sary to fa ci li ta te 
the de ve lop ment.

The Pre si dents sig ned de ci si on on 
the “Fi na li zing the Es tab lish ment of the 
Tur kic In vest ment Fund” that wo uld 
mo bi li ze ad di tio nal re so ur ces for en-
han cing eco no mic coo pe ra ti on and 
glo bal com pe ti ti ve ness of Tur kic Sta tes 
thro ugh pro mo ti on of int ra-clus ter tra de 
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and sup port SMEs in the rea li za ti on of 
jo int bu si ness and inf rast ruc tu re pro-
jects as well as en su re sus tai nab le de-
ve lop ment in the re gi on.

Pre si dent of Tür ki ye H.E. Re cep 
Tay yip Er do gan sta ted that the or ga ni-
za ti on has be co me a cen ter of att rac-
ti on as an in ter na tio nal or ga ni za ti on 
and exp res sed that the Mem ber Sta tes 
sho uld ef ec ti vely be ne fit from this im-
por tant po li ti cal plat form to ne go tia te 
on the is su es and op por tu ni ti es that 
con cern the Mem ber Sta tes and the 
re gi on it self.  

In this res pect, R.T. Er do ğan no ted 
that the «Tur kic World Vi si on 2040» 
sho uld be re gar ded as a ma ni fes ta ti on 
of the com mon will of the Tur kic Sta tes 
to ex tend pea ce and pros pe rity thro ug-
ho ut the re gi on.

He stres sed that the Tur kic coo pe-
ra ti on in the fi eld of eco nomy and tra de 
sho uld be strengt he ned with com mon 
ini tia ti ves in ac cor dan ce with po li ti cal 
and so ci al so li da rity in the Tur kic world.  
Pre si dent of Tur key ur ged the Mem ber 
Sta tes to inc rea se to tal tra de vo lu me 
es ti ma ted 21 bil li on USD among the 
Mem ber Sta tes from cur rent 3 per cent 
to 10 per cent and in ten sify com mon ef-
forts to re mo ve all non-ta rif bar ri ers to 
fa ci li ta te tra de among them.

Anot her im por tant to ol is a mul ti-
la te ral free tra de ag ree ment co ve ring 
ser vi ces and in vest ments is cur rently 
un der pre pa ra ti on. I strongly be lie ve 
that this wo uld be a tur ning po int for 
OTS co unt ri es to eli mi na te be hind-the-
bor der-bar ri ers that wo uld fa ci li ta te the 
fow of ser vi ces and en cou ra ge furt her 
in vest ments in to our re gi on.  

The Trans-Cas pi an In ter na tio nal 
Trans port Cor ri dor (Midd le Cor ri dor) 
is al so inc rea singly be co ming the sa-
fest and shor test tra de rou te bet we en 
Euro pe and Asia. In or der to furt her 
inc rea se the effi  ci ency and com pe ti-
ti ve ness of the Midd le Cor ri dor in the 
post-pan de mic world, the OTS ha ve to 
fo cus on fa ci li ta ting trans port ope ra ti-
ons, eli mi na ting ad mi nist ra ti ve bar ri ers, 
and dec rea sing the lo gis ti cal costs in 
the Cor ri dor.

– Yo ur Ex cel lency, Pre si dent of the 
Re pub lic of Azer bai jan H.E. Mr. Il ham 
Ali yev dec la red 2022 as a “Ye ar of 
Shus ha”. At the sa me ti me, ce leb ra ting 
the his to ri cal and cul tu ral sig ni fi can ce 
of the city for the en ti re Tur kic world, 
TURK SOY, no mi na ted Shus ha city as 
the “Cul tu ral Ca pi tal of the Tur kic World” 
in 2023. What are the ma in plans of yo
ur Or ga ni za ti on in this res pec t?

– Cul tu re in re la ti on to sus tai nab-
le de ve lop ment is a ho ri zon tal prio rity 
and it plays an im por tant ro le not only 
in pro mo ting pea ce but al so in enab-
ling sus tai nab le de ve lop ment. The re-
fo re, crea ti ve so ci ety and a crea ti ve 
eco nomy are the es sen ti al dri vers of 
pros pe rity.

Cul tu ral in ter ven ti ons aim to add-
ress not only the prob lems of the cul-
tu ral sec tor but al so the prob lems of 
pea ce bu il ding, eco no mic com pe ti ti ve-
ness, so ci al co he si on and sus tai nab le 
de ve lop ment. Cul tu ral po licy and cul tu-
ral ini tia ti ves are be co ming much mo re 
than a spe ci fic area of pub lic po licy, but 
al so a stra te gic di rec ti on of na tio nal de-
ve lop ment, coo pe ra ting with ot her sec-
tors of pub lic po licy.

To get her with eco no mic pros pe-
rity, so ci al jus ti ce, and en vi ron men tal 
sus tai na bi lity, cul tu re is re cog ni zed as 
the fo urth pil lar of sus tai nab le de ve lop-
ment.

He ads of OTS Mem ber Sta tes ha ve 
al ways un ders co red the sig ni fi can ce of 
pre ser ving our na tio nal cul tu re and tra-
di ti ons for fu tu re ge ne ra ti ons and high-
ly va lu ed rai sing a yo ung ge ne ra ti on 
awa re of our his tory and cul tu re.

Tur kic Cul tu re has a very rich his-
tory and as Turks hal lo wed spi rits of an-
ces tors, a se pa ra te pla ce to the cul tu-
re was gi ven for who le cen tu ri es. And 
to day, thanks to all ins ti tu ti ons of Tur kic 
coo pe ra ti on, we are pro tec ting our he-
ri ta ge and de ve lo ping our cul tu re at 
the pro per le vel.

Our Pre si dents tas ked the Mem ber 
Sta tes to work on ini tia ting the me ans 
for the pro mo ti on of cul tu ral rou tes as 
an in vi ta ti on to tra vel and to dis co ver 
the rich and di ver se he ri ta ge of the Tur-

kic World by brin ging pe op le and pla-
ces to get her in net works of sha red his-
tory and pat ri mony. In this re gard, the 
Or ga ni za ti on of Tur kic Sta tes at tac hes 
ut most im por tan ce to coo pe ra ti on in 
the fi eld of cul tu ral tou rism among the 
Mem ber Sta tes.

At the sa me ti me, I wo uld li ke to 
high light the ro le of TURK SOY which 
ma kes a sig ni fi cant ef ort to pre ser ve 
and sup port our com mon tra di ti ons 
and va lu es aro und the world. This ef-
fort of TURK SOY has gai ned even mo-
re strength with the “Cul tu ral Ca pi tal of 
the Tur kic World” pro ject, which has be-
en car ri ed out with gre at suc cess.

Ho pe fully, this ef ort will be car ri ed 
to a furt her po int with the events we 
will hold in Shus ha in 2023, which is 
elec ted to the tit le of Cul tu ral Ca pi tal of 
the Tur kic World in 2023. In coo pe ra ti-
on with the re le vant Azer bai ja ni autho-
ri ti es, OTS will or ga ni ze re le vant mee-
tings and ac ti vi ti es of the Or ga ni za ti on 
as well as tho se of the Tur kic Coo pe ra-
ti on Or ga ni za ti ons. Shus ha the ol dest 
sett le ment of the Tur kic pe op les will 
be one of the pla ces whe re the he art 
of the Tur kic world will be at in 2023.

– How do you as sess the pros
pects of the Or ga ni za ti on of Tur kic 
Sta tes on par ti ci pa ti on in the re bu ild 
and re const ruc ti on of the li be ra ted 
Ka ra bakh re gio n?

– As we all can wit ness, Ka ra bakh 
is re vi ving to day. The const ruc ti on and 
res to ra ti on works are in full swing. Lar-
ge-sca le lands ca ping and res to ra ti on 
work is un der way in all li be ra ted lands. 
Shus ha, the pe arl of Ka ra bakh and the 
Cau ca sus is be ing re bu ilt to get her with 
ot her ci ti es and vil la ges. True ow ners 
of the se lands ha ve al re ady re tur ned, 
and the world is se e ing that. Anot her 
step is ta ken to wards de ve lop ment 
every day. Every day, a sto ne is pla ced 
on top of anot her. And the Sec re ta ri-
at of OTS, for its part, will con ti nue its 
ac ti vi ti es thro ugh or ga ni zing bu si ness 
events to att ract com pa ni es of the 
Mem ber and Ob ser ver Sta tes to the 
const ruc ti on of new ci ti es and vil la ges 
in the li be ra ted are as of Azer bai jan.
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X Ü S U S İ  Ə L A V Ə

Rifat Hisarcıklıoğlu

Türkiyə Ticarət və Sənaye Palatasının sədri

MÜSAHİBƏ

– Hör mət li Ri fat bəy, Si zi 25 ap rel 
2022ci il ta ri xin də Azər bay can Res
pub li ka sı nın Pre zi den ti cə nab İl ham 
Əli yev tə rə fin dən “Dost luq” or de ni ilə 
təl tif olun ma ğı nız mü na si bə ti lə bir da
ha təb rik edi rik. Tür ki yə nin və türk dil li 
döv lət lə rin iş hə ya tın da ta nı nan bir in
san ola raq bu mü ka fat si zin üçün nə 
də rə cə də önəm li di r?

– Mən ilk növ bə də şəx sən, Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti Za ti-ali lə ri cə nab İl ham Əli ye və bu 

mü ka fa ta gö rə min nət dar lı ğı mı bil di-
ri rəm və Azər bay can Res pub li ka sı nın 
iq ti sa diy yat na zi ri cə nab  Mi ka yıl Cab-
ba ro va və Azər bay can Sa hib kar lar 
Kon fe de ra si ya sı nın pre zi den ti cə nab 
Məm məd Mu sa ye və gös tər dik lə ri yük-
sək dəyər və dəs təyə gö rə də sə mi-
mi tə şək kür lə ri mi çat dır maq is tə yi rəm. 
Be lə nüfuzlu mü ka fa ta la yiq ol du ğum 
üçün çox şa dam. Bu or den  Azər bay-
can Res pub li ka sı nın iq ti sa di in ki şa fı na 
ver di yi miz töh fə lə rə, sa hib kar lıq sa hə-

sin də ki fəa liy yə ti mi zə, Tür ki yə-Azər-
bay can iq ti sa di əla qə lə ri nin in ki şa fı is-
ti qa mə tin də fəa liy yə ti mi zə ve ri lən ən 
yük sək də yər dir.

Tür ki yə Oda lar və Bir ja lar Bir li yi 
(TOBB) ola raq biz uzun il lər dir ki, Azər-
bay ca nın özəl sek to ru nun in ti tu sio nal 
po ten sia lı nı ar tır maq və in ki şaf et dir-
mək üçün di gər qu rum lar la, xü su si lə 
ASK ilə iş lə yi rik. Bi zim əsas məq sə di-
miz Azər bay can da özəl sek to run çox 
güc lü təm sil çi li yi ni re al laş dır maq dır. 

“Türk dünyasının birliyi üçün 
iqtisadi əlaqələrin daha da 

inkişafı lazımdır”
Türkiyə Ticarət və Sənaye Palatasının sədri cənab 

Rifat Hisarcıklıoğlu ilə müsahibə 
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Biz bu mə sə lə ni hə mi şə dəs tək lə mi şik 
və bun dan son ra da dəs tək lə yə cə yik. 
Fəa liy yə ti mi zin baş qa bir sa hə si Türk 
Döv lət lə ri Təş ki la tı çər çi və sin də qur-
du ğu muz Türk Ti ca rət və Sə na ye Pa la-
ta sı dır. Türk Ti ca rət və Sə na ye Pa la ta sı 
ola raq ən çox Azər bay can da fəa liy yət 
gös tər mi şik. 2019-cu ilin okt yabr ayın-
da biz Ba kı da biz nes fo ru mu nu uğur la 
ke çir dik. Üs tə lik, 2020-ci ilin son la rın da 
cə nab İl ham Əli ye vin müd rik rəh bər li yi 
ilə əra zi lə rin 30 il lik iş ğal dan azad edil-
mə si ilə nə ti cə lə nən Qa ra bağ mü ha ri-
bə si za ma nı Türk Ti ca rət Pa la ta sı na üzv 
təş ki lat la rın rəh bər lə ri və on la rın nü-
ma yən də he yət lə ri ilə ye ni dən Ba kı ya 
gəl dik. Türk döv lət lə ri nin iş qu rum la rı 
ola raq dəs tə yi mi zi gös tər dik. Bun dan 
əla və, qə lə bə ilə nə ti cə lə nən bu şə-
rəf i mü ba ri zə dən son ra Qa ra bağ da 
eh ti yac du yu lan in ves ti si ya la yi hə lə ri ni 
in ves tor la rı mı zın diq qə ti nə çat dır dıq. 
De di yim və söz ver di yim ki mi, ye kun 
qə lə bə bi zim ol du ğu təq dir də Türk 
dün ya sı in ves ti si ya və biz nes fo ru mu nu 
Şu şa da ke çi rə cək dik. Çün ki Qa ra bağ 
Qə lə bə si iş ğal olun muş tor paq la rı azad 
et mək lə ya na şı, re gio nu muz da sa bit-
li yə, əmək daş lı ğa yol aç dı. Qur tu luş 
yo lun da şə hid olan Azər bay can qəh rə-
man la rı nı min nət və rəh mət lə yad edi-
rəm. Mən öm rüm bo yu Azər bay ca nın 
“Dost luq” or de ni ni fəxr lə da şı ya ca ğam.

– Ötən dövr də Azər bay can Sa hib
kar lar Kon fe de ra si ya sı (ASK) ilə Tür
ki yə Oda lar və Bir ja lar Bir li yi (TOBB) 
ara sın da məh sul dar əmək daş lıq əla
qə lə ri qu ru lub. Tür ki yə Ti ca rət və Sə
na ye Pa la ta sı nın (TTSP) səd ri ki mi bu 
əla qə lə ri ye ni sə viy yə yə qal dır maq 
üçün han sı tək lif ə ri niz var?

– ASK pre zi den ti, də yər li qar da şım 
Məm məd Mu sa ye vin əvəz siz dəs tə yi 
ol ma say dı, biz Türk Ti ca rət və Sə na-
ye Pa la ta sı nı (TCCI) ya ra da bil məz dik. 
O, əv vəl dən bö yük dəs tək olub. Mən 
də bu ra dan ona tə şək kür et mək is tər-
dim. 2019-cu il də Türk Ti ca rət və Sə-
na ye Pa la ta sı nın (TCCI) qu ru cu səd ri 
se çil mək dən bö yük qü rur du yu ram. 
Tür ki yə Ti ca rət Pa la ta və Bir ja la rı Bir li yi 
(TOBB) ola raq Türk Ti ca rət və Sə na ye 
Pa la ta sı na dai mi ka tib lik gə tir mi şik və 

İs tan bul da kı di gər üzv təş ki lat lar dan 
da bu möv zu da bi zə dəs tək ola maq-
la rı nı və ka tib li yə nü ma yən də gön dər-
mə lə ri ni göz lə yi rik.

Türk Ti ca rət və Sə na ye Pa la ta sı 
(TCCI) ola raq Türk Döv lət lə ri Təş ki la-
tı nın Döv lət Baş çı la rı Zir və Top lan tı-
sı çər çi və sin də hər il Türk Dün ya sı İş 
fo rum la rı təş kil edi rik. İl ki ni 14 okt yabr 
2019-cu il də Ba kı da ke çir dik. 21 No-
yabr 2021-ci il ta ri xin də İs tan bul da çox 
say da iş ti rak çı və məh sul dar Biz nes 
Fo rum təş kil et dik. Gə lə cək də də be lə 
təd bir lər təş kil edə cə yik. Pan de mi ya 
sə bə bin dən əv vəl lər plan laş dır dı ğı-
mız biz nes fo ru mu mu zu Qır ğı zıs tan da 
ke çi rə bil mə dik. İn şal lah bu il, 2022-ci 
il iyu nun 24-də biz Biş kek də 7 döv lə-
tin iş adam la rı nın iş ti ra kı ilə bu mü hüm 
biz nes fo ru mu ke çi rə cə yik.

Əsas məq sə di miz ilk növ bə də üzv 
təş ki lat la rı mı zın struk tur is la hat la rı nı 
ba şa çat dır maq və güc lü biz nes qu-
rum la rı na çev ril mək dir. Bu möv zu da 
maa rif ən dir mə iş lə ri mi zi da vam et di-
rə cə yik. 

Bi zim əsas məq sə di miz, şüb hə siz 
ki, öl kə lə ri miz ara sın da ti ca rət döv rü-
yə mi zi ar tır maq və in ves ti si ya im kan-
la rı nı öz içi miz də qiy mət lən dir mək dir. 
Türk Ti ca rət və Sə na ye Pa la ta sı (TCCI) 
böl gə miz də ki iq ti sa di prob lem lə rin 
mü əy yən edil mə si, la zı mi or qan la ra 
çat dı rıl ma sı və prob le min ara dan qal-
dı rıl ma sı üçün ef ek tiv me xa nizm dir. 
Co vid-19 epi de mi ya sı nın baş lan ğı-
cın da top la şan ilk qu rum ol duq və iş 
prob lem lə ri ni və tə ləb lə ri ni Türk Döv-
lət lə ri Təş ki la tı nın li der lə ri nə çat dır dıq. 
Kö kü müz or taq ol du ğu ki mi, gə lə cə yə 
ba xı şı mız da or taq ol ma lı dır. Türk dün-
ya sı nın bir li yi üçün iq ti sa di əla qə lə rin 
da ha da in ki şa fı la zım dır. İq ti sa di əmək-
daş lı ğı mı zı güc lən dir mək üçün nəq liy-
yat və lo gis ti ka sa hə sin də əmək daş-
lı ğı mı zı artırmalıyıq. Ara mız da mal və 
xid mət ti ca rə ti ni in ki şaf et dir mək üçün 
biz ti ca rət qar şı sın da kı ma neə lə ri ara-
dan qal dır ma lı, ti ca rə ti da ha da li be-
ral laş dır ma lı yıq. Gə lə cə yə da ir ümu mi 
ba xı şı mı zın əsa sın da biz mal la rın, xid-
mət lə rin, iş adam la rı nın və ka pi ta lın 
da ha asan hə rə kə ti ni tə min et mə li yik. 

Bir yer də olub, çi yin-çi yi nə da yan saq, 
dün ya səh nə sin də türk döv lət lə ri ola-
raq da ha güc lü ola rıq. Türk dün ya sı nın 
bö yük mü tə fək ki ri İs ma yıl Qas pı ra lı nın 
de di yi ki mi, “dil də, fi kir də, iş də bir lik” 
şüa rı ilə bu gə lə cə yin qu rul ma sı nın 
ad dım la rı mızı sü rət lən dir mə yi hə dəf-
lə yi rik

– Türk dün ya sı əla qə lə ri nin in ki şa
fın da və üzv öl kə lə rin iq ti sa di in teq ra
si ya sın da Tür ki yə Ti ca rət və Sə na ye 
Pa la ta sı nın (TCCI) ro lu nu ne cə gö rür
sü nü z?

– Müs tə qil türk döv lət lə ri ola raq 
bi zim öz Təş ki la tı mız və bu təş ki la tın 
tər ki bin də olan or taq Ti ca rət və Sə-
na ye Pa la ta mız var. İlk növ bə də bu 
struk tu run də yə ri ni bil mə li yik. Dün ya-
da ge dən pro ses lər bu nu çox açıq şə-
kil də gös tə rir. Tə bii eh ti yat la ra sa hib 
ol maq ar tıq in ki şaf üçün ki fa yət de yil. 
İn di de mək olar ki, hər bir öl kə bu 
fak tı gö rür və qey ri-neft və tə bii qaz 
ya taq la rı da ha çox vur ğu la nır. Biz də 
iq ti sa di struk tu ru mu zu şa xə lən dir mə-
li və in ki şaf et dir mə li yik. Bu nun üçün 
Ti ca rət və Sə na ye Pa la ta sı (TCCI) 
apa rı cı qu rum dur. Biz sə na ye və ti ca-
rə tə üz tu ta raq sa hib kar lı ğı güc lən dir-
mə li yik. Biz sa hib kar lıq proq ram la rı nı 
hə ya ta ke çir mə li yik. Növ bə ti döv rə 
diq qət ye ti rə cə yik. Öl kə lə ri mi zi, xalq-
la rı mı zı zən gin ləş dir mə yin ye ga nə 
yo lu bu dur. Bu pro ses də ilk növ bə də 
ara mız da kı ti ca rət həc mi ni ar tır ma lı-
yıq. Əv vəl lər bi zim il də bir də fə be-
lə top la şa bil mə yən və biz nes fo rum 

Əsas məqsədimiz 
ilk növbədə üzv 
təşkilatlarımızın 
struktur islahatlarını 
başa çatdırmaq 
və güclü biznes 
qurumlarına 
çevrilməkdir.
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ke çi rə bil mə yən struk tu ru muz var 
idi. İn di biz min dən çox iş ti rak çı ilə 10 
gün ər zin də 2 öl kə də biz nes fo rum-
lar təş kil edə bi li rik və tez-tez gö rü şü-
rük. Ti ca rət də mü hüm mə sə lə lər dən 
bi ri göm rük rəs mi ləş di ril mə si dir. Biz 
müt ləq nəq liy yat prob lem lə ri mi zi həll 
et mə li yik. Coğ ra fi ya mız da qu ru göm-
rük qa pı la rı nın əhə miy yə ti bö yük dür. 
Öl kə miz də on la rın tə mi rin də və is tis-
ma rın da bö yük təc rü bə miz və uğu ru-
muz var. Biz döv lə ti mi zə bir qə pik də 
xərc lət mə dən Tür ki yə nin ən bö yük 
qu ru göm rük pos tu nu ye ni lə mi şik. 
Ye ni lə di yi miz qu ru göm rük post la rın-
da tran zit həc mi or ta he sab la 4 də fə 
art sa da, ke çid də sərf olu nan vaxt iki 
də fə aza lıb. Şir kət lə rin lo gis tik xərc lə-
ri aza lıb. Bu post la rın ye ni lən mə si nin 
Tür ki yə nin ix ra cat per for man sın da 
pa yı bö yük ol du. Ey ni lə, bi zim Mü tə-
şək kil Sə na ye Zo na la rı nın ya ra dıl ma-
sın da və fəa liy yə tə ke çir dil mə sin də 
bö yük təc rü bə miz və uğu ru muz var. 
Bun la rı Türk Döv lət lə ri üzv lə ri miz lə 
pay la şı rıq.

– Tür ki yə Cüm hu riy yə ti ha zır da iş
ğal dan azad edil miş Azər bay can tor
paq la rı nın iq ti sa di in ki şa fın da mü hüm 
rol oy na yır, bu kon tekst də di gər türk 
döv lət lə ri nin fəa liy yə ti ilə bağ lı nə et
mək ola r?

– Mən əv vəl lər də qeyd et mi şəm, 
biz Tür ki yə Ti ca rət və Sə na ye Pa la ta sı  
(TCCI) ola raq 2-ci Qa ra bağ mü ha ri bə si 
hə lə da vam edər kən üzv öl kə lə rin Pa la-
ta sədr lə ri ilə bir lik də Ba kı ya gəl dik. Er-
mə nis ta nın iş ğa lı al tın da olan Qa ra bağ 
şə hər lə rin də ki və ziy yə ti  təx min et mək 
olar dı, am ma açı ğı nı de yim ki, onun bu 
qə dər ta lan edil miş və da ğı dıl mış ola ca-
ğı nı göz lə mir dik. Azər bay can bu möv zu-
nu çox yax şı öy rə nib və hər bir şə hə rin 
baş pla nı nı ha zır la yıb, Qa ra bağ da dün-
ya nın ən yax şı mo del lə rin dən is ti fa də 
et mək qə ra ra alı nıb. Bu iş dən do la yı 
cə nab Pre zi den ti və əmə yi olan hər 
kə si təb rik edi rəm. 2021-ci il sent yab rın 
10-da, mü ha ri bə nin so nun da təş kil et di-
yi miz biz nes fo rum ta ma mi lə Qa ra bağ 
la yi hə lə ri ilə bağ lı idi. Bu ra da biz bu la yi-
hə lə ri bü tün üzv öl kə lə rin iş adam la rı na 
gön dər dik. Bu zi ya rət sə bə bi ilə Ağ dam 
şə hə ri nə sə fər edi lib. Bu sə fər də hər bir 
üzv öl kə iş ti rak edir di. Für sət lər or ta da-
dır və biz Tür ki yə Ti ca rət və Sə na ye Pa-
la ta sı nın (TCCI) ola raq la zı mi mə lu mat la-
rı, gö rüş lə ri ke çir mi şik və ke çir mə yə də 
da vam edi rik. Bu ha di sə lə ri ya xın dan 
iz lə mək və mü ra ci ət et mək baş qa öl kə-
lər dən olan sa hib kar la rı mı zın öz mə su-
liy yə tin də dir. Dü şü nü rük ki, Azər bay can 
döv lə ti üzv öl kə lə rin iş adam la rı na üs-
tün lük ve rə cək.

– Azər bay can la Tür ki yə ara sın da 
ti ca rət həc mi nin 15 mil yard ABŞ dol la
rı na çat dı rıl ma sı is ti qa mə tin də han sı 
ad dım lar atı lır və bu kon tekst də Pre
fe ren si al Ti ca rət Sa zi şi nin əhə miy yə ti 
nə dən iba rət di r?

– Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı nın üzv-
lə ri ara sın da ən çox qar şı lıq lı sər ma yə 
ya tı ran öl kə lər Tür ki yə və Azər bay can-
dır. Söh bət ümu mi lik də 35 mil yard dol-
lar lıq in ves ti si ya dan ge dir. Azər bay can 
son il lər Tür ki yə yə in ves ti si ya la rı nı ar tı-
rıb. Bu, çox yax şı in ki şaf dır. BCT Pet rol 
xət ti TA NAP və SO CAR-ın Tür ki yə də ki 
sər ma yə lə ri sa hə sin də dün ya nın ən 
mü hüm la yi hə lə ri sı ra sın da dır. Qar-
şı lıq lı in ves ti si ya lar art dıq ca, ti ca rət 
döv riy yə mi zin də ar ta ca ğı nı gö rə cə-
yik. Tez lik lə işi mi zin bəh rə si ni al ma ğa 
baş la ya ca ğıq. TA NAP-ın tam gü cü ilə 
iş lə mə si ilə mü hüm həd di ar tıq ke çə-
cək. Biz Pre fe ren si al Ti ca rət Sa zi şi ni 
qüv və yə min dir mi şik, la kin tə əs süf ki, 
əha tə olu nan məh sul la rın sa yı çox az-
dır. Biz ilk növ bə də bu məh sul la rın sa-
yı nı ar tır ma lı, son ra Azad Ti ca rət Sa zi-
şi ni bağ la ma lı yıq. Tür ki yə və tən daş la rı 
üçün vi za lar ol du ğu ki mi, göm rük də 
də ey ni ol ma lı dır, ona gö rə də ara-
mız da göm rük ver gi si ol ma ma lı dır. Bu, 
tək cə Azər bay ca na de yil, bü tün di gər 
Türk döv lət lə ri nə də aiddir. Bu, bi zim 
əsas məq sə di miz ol ma lı dır.

– Azər bay can və Tür ki yə iş adam
la rı üçün  han sı öl kə lər lə iş gör mə yi 
cəl be di ci he sab edir si ni z?

– İki tə rəf i və çox say lı gö rüş lə ri miz-
də biz müt ləq dost və uy ğun öl kə lər-
də bir gə iş lə mə yə ça ğı rı rıq. Bi zim prio-
ri te ti miz tə bii ki, təş ki la tı mı za üzv olan 
öl kə lər dir. Mə sə lən, Qır ğı zıs tan da ha 
çox in ves ti si ya cəlb et mə li dir. Adam-
ba şı na dü şən gə lir və iq ti sa diy yat ba-
xı mın dan Qır ğı zıs tan prio ri tet öl kə dir. 
Ona gö rə də iyu nun 24-də ke çi ri lə cək 
olan Tür ki yə Ti ca rət və Sə na ye Pa la-
ta sı(TCCI)  Biz nes və İn ves ti si ya Fo-
ru mu na bö yük əhə miy yət ve ri rəm və 
azər bay can lı sa hib kar la rı  bu iş də fə al 
ol ma ğa də vət edi rəm.

– Ma raq lı mü sa hi bə üçün tə şək
kür edi rik. 

– Sağ olun, uğur lar! 
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– Dear Mr. Hisarciklioglu, we con
gratulate you once again on the oc
casion of being awarded with “the 
Order of Dostlug” by the President of 
the Republic of Azerbaijan, Mr. Ilham 
Aliyev, on April 25, 2022. As a well
known name in Turkic business life, 
how important is this award for you?

– First of all, I would like to thank 
personally President of the Republic 
of Azerbaijan His Excellency Mr. Ilham 
Aliyev and convey my sincere grati-
tudes to the Minister of Economy of 
the Republic of Azerbaijan Mikail Cab-
barov and President of the Azerbaijan 
Entrepreneurs Confederation Mam-
mad Musayev for their appresiation 
and support. I am very happy to be 
considered worthy of such a distin-
guished award. This award was given 
to us for our contributions to the eco-
nomic development of the Republic 
of Azerbaijan, our work in the field of 
entrepreneurship, and our activities 
for the development of Turkey-Azer-
baijan economic relations.

As the Union of Chambers and 
Commodity Exchanges of Turkey, 
we have been working with other 
institutions and also especially ASK, 
for many years to increase and de-
velop the institutional capacity of 
Azerbaijan's private sector. Our pri-
mary goal is to realize a very strong 
representation of  private sector in 
socio-economic life of Azerbaijan. 
We have always supported this is-
sue and will continue to do so. An-

other area of our work is the Turkic 
Chamber of Commerce and Industry 
which we founded within the Organi-
zation of Turkic States. As the Turkic 
Chamber of Commerce and Indus-
try, we carried out the most activities 
in Azerbaijan. In October 2019, we 
successfully held a business forum 
in Baku. Moreover, during the war in 
Karabakh late in 2020, which result-
ed with liberation of territories from 
30 years of occupation with the as-
tute leadership of Mr. Ilham Aliyev, 
we came to Baku again with heads 
of the member organizations of the 
Turkic Chamber of Commerce and 
Industry and their delegations. As 
the business organizations of Turkic 
states, we showed once more our 
support.

In addition, after this war that re-
sulted in glorious victory, we brought 
the needed investment projects in 
Karabakh to the attention of our in-
vestors. As I said and promised that 
when we have ultimate victory then 
we would hold the Turkic world in-
vestment and business forum in 
Shusha. Because the Karabakh Vic-
tory not only liberated the occupied 
lands, but also paved the way for sta-
bility and cooperation in our region. 
With God’s compassion and grati-
tude, I commemorate the heroes of 
Azerbaijan who lost their lives on the 
road to liberation. I will proudly car-
ry the "Dostlug" Order of Azerbaijan 
throughout my life.

– In the past period, productive 
cooperation relations have been 
established between the Azerbai
jan Entrepreneurs Confederation 
(ASK) and the Union of Chambers 
and Commodity Exchanges of Tur
key (TOBB). As the President of the 
Turkic Chamber of Commerce and 
Industry (TCCI), what suggestions do 
you have to take these relations to a 
new higer level?

– Without the invaluable sup-
port of ASK President, personally my 
dear brother Mammad Musayev, we 
could not have established the Turkic 
Chamber of Commerce and Industry 
(TCCI). He has been a great supporter 
from the very beginning. I would also 
like to thank him here. I was much 
honored to be elected as the found-
ing Chairman of the Turkic Chamber 
of Commerce and Industry (TCCI) in 
2019. As TOBB, we have brought a 
permanent secretariat to the Turkic 
Chamber of Commerce and Industry 
(TCCI) and we expect other member 
organizations in Istanbul to support 
us and send their personnel to the 
secretatiat.

As Turkic Chamber of Commerce 
and Industry (TCCI), we organize Tur-
kic World Business forums every year 
within the scope of the Organization 
of Turkic States Heads of State Sum-
mit. We held the first one in Baku on 14 
October 2019. On November 21, 2021, 
moreover we organized a well-at-
tended and productive Business Fo-

“For the unity of the Turkic 
world, further development of 
economic relations is needed”

Interview with Mr. Rifat Hisarcıklıoğlu, President of the 
Turkic Chamber of Commerce and Industry
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rum in Istanbul. We will continue to or-
ganize such events in the future. We 
could not hold our previously planned 
business forum in Kyrgyzstan due to 
the pandemic. Hopefully this year, 
on June 24, 2022, we will hold this 
important business forum in Bishkek 
with the participation of businessmen 
from 7 states. Our main goal is to sup-
port the completion of the structural 
reforms of our member organizations 
and to make them strong business or-
ganizations. We will continue our edu-
cation eforts on this subject.

Another goal is undoubtedly to 
increase trade volume between our 
countries and to evaluate investment 
opportunities within ourselves. Turkic 
Chamber of Commerce and Industry 
(TCCI) is an efective mechanism for 
identifying the economic problems 
in our region, transferring them to the 
necessary authorities and producing 
solutions. We were the first institu-
tion to gather at the beginning of the 
COVID-19 pandemic and conveyed 
the business problems and demands 
to the Leaders of the Organization 
of Turkic States. Just as our roots, 
our vision for the future must also be 

common. For the unity of the Turkic 
world, further development of eco-
nomic relations is needed. In order 
to connect our economies, we need 
to strengthen our cooperation in the 
field of transport and logistics. In or-
der to develop the trade of goods and 
services between our countries, we 
need to remove all barriers to trade 
and liberalize trade even more. At the 
core of our shared vision of the future, 
we must enable easier movement 
of goods, services, business people 
and capital. If we stand together and 
stand shoulder to shoulder, we will be 
stronger as Turkic states on the world 
stage. As the great thinker of the Tur-
kic world, İsmail Gaspıralı said, we aim 
to accelerate the steps of building this 
future with the motto of “unity in lan-
guage, thought and work”.

– What do you think about the 
role of the Turkic Chamber of Com
merce and Industry (TCCI) in the de
velopment of Turkic world relations 
and the economic integration of 
each member countries?

– As independent Turkic States, 
we have our own Organization and 
the Turkic Chamber of Commerce 

and Industry (TCCI), which is a part of 
this organization. First of all, we should 
know the value of this structure. The 
developments in the world demon-
strate it very clearly. Owning natural 
resources is no longer sufficient for 
development. Almost every country 
sees this fact now and non-oil/nat-
ural gas fields are highlighted more. 
We also must diversify and develop 
our economic structure. Turkic Cham-
ber of Commerce and Industry (TCCI) 
is a leading institution in this regard. 
We must strengthen private sector by 
turning to industry and commerce. We 
need to implement entrepreneurship 
programs. We will focus on this next 
term. This is the only way to make 
our countries and our people richer. 
First of all in this process, we should 
increase the trade volume between 
us. Previously, we had a structure 
that could not meet even once a year 
and create business forums. Now, 
we can organize business forums in 
2 countries in 10 days with more than 
a thousand participants and we meet 
frequently. One of the important is-
sues in trade is customs clearance. 
We definitely need to solve our trans-
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portation problems. In our geography, 
the importance of land customs gates 
is great. In our country, we have great 
experience and success in renovat-
ing and operating them. We have re-
newed Turkey's largest land customs 
gate without making our state to pay a 
single penny on this. While the transit 
volume at the land customs gates that 
we renewed increased by an average 
of 4 times, the time spent in the cross-
ing was halved. Logistics costs of 
companies decreased. The share of 
the renewal of these doors in Turkey's 
export performance was great. Simi-
larly, we have great experience and 
success in establishing and operating 
Organized Industrial Zones. We share 
these with our Turkic State members.

– The Republic of Turkey is cur
rently playing an important role in the 
economic development of the liber
ated lands of Azerbaijan, what can 
be done about the activities of other 
Turkic states in this context?

– As I have mentioned before, 
within the Turkic Chamber of Com-
merce and Industry (TCCI), we came 
to Baku together with the Chamber 
Presidents of our member countries 
while the 2nd Karabakh war was still 
going on. We could roughly estimate 
the situation in the Armenian-occu-
pied Karabakh cities. But frankly, we 
did not expect to find it so plundered 
and destroyed. Azerbaijan studied 
very well on this subject and prepared 
a master plan of each city, and it was 
decided to use the world's best city 
models in Karabakh. I congratulate 
the President and everyone involved 
in this matter. The business forum 
we organized at the end of the war 
on September 10, 2021 was entirely 
related to Karabakh restoration proj-
ects. Here, we sent these projects to 
the business people of all our mem-
ber countries. On the occasion of this 
visit, a trip to the city of Agdam was 
made, and was attended by every 
member country. Opportunities are 
obvious and we, as the Turkic Cham-
ber of Commerce and Industry (TCCI), 

have held the necessary information 
and meetings, and will continue to do 
so. It is up to our entrepreneurs from 
other countries to follow these devel-
opments closely and apply. We think 
that the Azerbaijan government will 
give priority to the business people of 
our member countries.

What steps are being taken to 
increase the trade volume between 
Azerbaijan and Turkey to the target of 
15 billion USD, and what is the impor-
tance of the Preferential Trade Agree-
ment in this context?

- Among the members of the Orga-
nization of Turkic States, the countries 
with the highest mutual investment are 
Turkey and Azerbaijan. We are talking 
about an investment of 35 billion dol-
lars in total. Azerbaijan has increased 
its investments in Turkey in recent 
years. This is a very good develop-
ment. The BCT Petrol line is among 
the most important projects in the 
world in the field of TANAP and SO-
CAR's investments in Turkey. As mutual 
investments increase, we will see that 
our trade volume increases as well. 
We will soon begin to reap the fruits 
of our work. With TANAP's full capacity 
operation, an important threshold will 
already be crossed. We have put into 

efect the Preferential Trade Agree-
ment, but unfortunately the number of 
products covered is very small. First of 
all, we should increase the number of 
these products and then sign a Free 
Trade Agreement. Just as visas are for 
Turkish citizens, it should be the same 
at customs, thus there should be no 
customs tax between us. This applies 
not only to Azerbaijan, but also to all 
other Turkic States. That should be our 
ultimate goal.

– Which countries do you find at
tractive for Azerbaijani and Turkish 
businessmen to do business with 
third countries?

– In our bilateral and multiple 
meetings, we definitely call for joint 
work in friendly and suitable coun-
tries for cooperation. Our priority 
is of course to the countries in the 
membership of our organization. For 
example, Kyrgyzstan needs to at-
tract more investments. Kyrgyzstan 
is a priority country in terms of per 
capita income and economy. That's 
why I attach great importance to the 
Turkic Chamber of Commerce and 
Industry (TCCI) Business and Invest-
ment Forum on June 24 and I would 
like to invite Azerbaijani entrepre-
neurs from here.
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X Ü S U S İ  Ə L A V Ə

Məmməd Musayev

Azər bay can Sa hib kar lar Kon fe de ra si ya sı nın pre zi den ti     

Məm məd Mu sa yev

MÜSAHİBƏ

– Məm məd mü əl lim, Azər bay can 
Sa hib kar lar Kon fe de ra si ya sı öl kə
mi zi bir ne çə bey nəl xalq biz nes təş
ki la tın da təm sil edir. 2019cu il dən 
Kon fe de ra si ya Türk Ti ca rət və Sə
na ye Pa la ta sı nın ak tiv üzv lə rin dən 
bi ri dir. Ötən döv rü ne cə qiy mət lən
dir mək ola r? 

– Bi lir si niz ki, Türk Ti ca rət və Sə-
na ye Pa la ta sı (TTSP) özü Türk Döv lət-
lə ri Təş ki la tı nın iq ti sa di qo lu dur. Türk 
Döv lət lə ri Təş ki la tı nın ya ran ma sı ide-
ya sı nın əsa sı isə Nax çı van da qo yu lub. 
Bu təş ki la tın ya ran ma sın da və in ki şa-

fın da qar daş öl kə lər lə bir lik də döv lə-
ti mi zin, xü su si lə döv lə ti mi zin baş çı sı 
cə nab İl ham Əli ye vin ro lu da nıl maz dır. 
Təş ki la tın in ki şa fı öz növ bə sin də təş-
ki la ta üzv öl kə lə rin sa hib kar la rı nın da 
bir va hid plat for ma al tın da bir ləş mə si-
ni şərt lən di rir di. Bu is ti qa mət də Türk 
Döv lət lə ri Təş ki la tı nın, Tür ki yə Oda-
lar və Bor sa lar Bir li yi nin xü su si səy lə ri 
nə ti cə sin də Türk Ti ca rət və Sən aye 
Pa la ta sı ya ra dıl dı. Azər bay can Sa hib-
kar lar Kon fe de ra si ya sı da üzv ol maq la  
bu təş ki la tın qu rul ma sın da və in ki şa-
fın da öz töh fə si ni ver di. 

Türk Ti ca rət və Sə na ye Pa la ta sı ilk 
növ bə də sa hib kar la rın şə bə kə ləş mə-
si ni, bir-bi ri ni ta nı ma sı nı, öl kə lə ri mi zin 
iq ti sa diy ya tı nı, onun qay da la rı nı, özəl-
lik lə ri ni öy rən mə yə im kan ver di. Ötən 
dövr ər zin də ar tıq üzv döv lət lə rin hər 
bi rin də biz nes-fo rum lar təş kil olu nub 
və mü əy yən ye ni iq ti sa di əmək daş lıq-
la rın əsa sı qo yu lub. Hər bir gö rüş iq ti-
sa di in teq ra si ya ya öz töh fə si ni ve rir və 
bu gö rüş lə rin bö yük əhə miy yə ti var. 
Pa la ta nın üzv lə ri ola raq təş ki la tı mı zın 
qu ru cu lu ğu, onun ida rə et mə me xa-
niz mi nin tək mil ləş di ril mə si üçün ge niş 

“Türk Ticarət və Sənəye 
Palatasının güclü bir oyunçuya 

çevrilməsini hədəfləyirik”  
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iş lər apa rı rıq. Pa la ta nın öl kə lə ri mi zin 
iq ti sa diy ya tı nın in ki şa fın da güc lü bir 
oyun çu ya çev ril mə si ni hə dəf ə yi rik. 

– Təş ki la tın Azər bay can da bir 
ne çə ic la sı olub. Hət ta 2020ci il, no
yab rın 2də ikin ci Qa ra bağ mü ha ri
bə si za ma nı Ba kı bə yam na mə si qə
bul edil di. 

– Bə li, no yabr ayı nın 2-də Türk 
Ti ca rət və Sə na ye Pa la ta sı nın rəh-
bər lə ri nin növ bə dən kə nar Ba kı gö rü-
şü ke çi ril miş di və pa la ta rəh bər lə ri ni 
Pre zi den ti miz də qə bul et miş di.  Hə-
min gö rü şün nə ti cə si ola raq Pa la ta-
mız adın dan qə bul edi lən Bə ya na tı 
bu gün bö yük min nət dar lıq la xa tır la-
yır və Türk dün ya sı nın bu dəs tə yi ni 
çox yük sək qiy mət lən di ri rik. Bu gün 
Azər bay can iq ti sa diy ya tın da ye ni 
bir dövr baş la yıb. Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin fər ma nı ilə Mil li Prio ri tet lər 
mü əy yən edi lib və öl kə iq ti sa diy-
ya tı nın gə lə cək prio ri tet lə ri, po ten-
si al im kan la rı ge niş lə nib. Bö yük bir 
əra zi miz ye ni dən iq ti sa diy ya tı mı zın 
bir par ça sı ki mi in ki şa fı mı za xid mət 
edə cək. Ha zır da çox sü rət lə əra zi-
lə rin mi na lar dan tə miz lən mə si və 
tə miz lən miş əra zi lər də qu ru cu luq iş-
lə ri da vam edir. İnf rast ruk tur la yi hə lə-
ri sü rət lə ic ra edi lir, ar tıq Qa ra ba ğın 
ha va qa pı sı olan Fü zu li Bey nəl xalq 
Aero por tu is ti fa də yə ve ri lib. Bö yük 
qü rur la ya da sal maq is tər dim ki, Fü-
zu li Bey nəl xalq Aero por tu nun rəs mi 
açı lı şın da Tür ki yə nin cum hur baş ka nı 
cə nab Ər do ğa nın iş ti rak et mə si hər 
bir azər bay can lı ya se vinc bəxş et di.  
Onun iş ti ra kı ilə Nax çı van üzə rin dən 
Tür ki yə ilə Azər bay ca nı bir ləş di rən 
Zən gə zur dəh li zi nin tə mə li qo yul du 
və bu ta ri xi ha di sə lər bö yük Türk bir-
li yi üçün mü hüm mə na lar da şı yır.  

– İq ti sa di şə bə kə lər həm də mü
əy yən iq ti sa di qa nu na uy ğun luq lar 
ət ra fın da bir lə şir. Ne cə dü şü nür sü
nüz, Türk döv lət lə ri ara sın da əla və 
də yər ya ra dan son məh su la qə dər 
zən cir va ri is teh sal pro ses lə ri sis te
mi qu ru la bi  lər  mi  ? Mə sə lən, Tür ki yə 
tri ko taj sə na ye sin də Azər bay can və 
Öz bə kis tan pam bı ğı əsas xam mal 
ol ma sı ki mi və s. 

– Bu nu ba zar özü tən zim lə yə cək. 
Söz süz ki, be lə bir iş bir li yi ha zır da var. 
Mə sə lən, mü əy yən eh ti yat his sə lə ri-
nin xam ma lın Tür ki yə dən öl kə mi zə 
gə ti ri lib Azər bay can da, Öz bə kis tan-
da is teh sa lı nın qu rul ma sı, Öz bə kis-
tan dan Azər bay ca na av to mo bil eh ti-
yat his sə lə ri nin gə ti ri lib bu ra da son 
məh su la çev ril mə si ki mi ele ment lər 
ar tıq var. Bi zim əsas funk si ya mız odur 
ki, öl kə lə ri mi zin iq ti sa di in teq ra si ya sı-
na tə kan ve rək, da ha yax şı lo gis ti ka 
im kan la rı, marş rut la rı ya ra daq, bir gə 
on layn ti ca rət plat for ma la rı nı in ki şaf 
et di rək, göm rük pro se dur la rı nın sa-
də ləş di ril mə si nə im kan lar ya ran sın. 
İn teq ra si ya və klas ter ləş mə hər bir 
öl kə nin rə qa bət üs tün lü yü nə zə rə 
alı na raq mü əy yən lə şə bi lər.  

– Türk döv lət lə ri ara sın da ti ca rət 
döv riy yə si nin həc mi ba rə də nə de yə 
bi lər si ni z? 

– İlk növ bə də qeyd edim ki, qar-
şı lıq lı in ves ti si ya üz rə rə qəm lər ar tır. 
2021-ci ilin ye kun la rı üz rə Azər bay ca-
nın Tür ki yə, Qa za xıs tan, Öz bə kis tan, 
Qır ğı zıs tan, Türk mə nis tan və Ma ca-
rıs tan ilə ti ca rət döv riy yə si 5 mil yard 
58 mil yon dol lar dan çox dur. Bu nun 4 
mil yard 661 mil yon dol la rı Tür ki yə ilə 
ti ca rət əmə liy yat la rı nın pa yı na dü şür.  

Mə lu mat üçün bil di rim ki, 2020-
ci il də Azər bay ca nın Türk Döv lət lə ri 
Təş ki la tı na üzv döv lət lər və Ma ca rıs-
tan ilə ti ca rət döv riy yə si nin həc mi 4,5 
mil yard ABŞ dol la rı olub. Mü qa yi sə et-
sək gö rə rik ki, 2021-ci il də ti ca rət döv-
riy yə si nin həc mi əv vəl ki il də kin dən 
təx mi nən 11,1 fa iz ar tıb. Bir gə səy lə ri-
miz lə bu rə qəm lər da vam lı şə kil də ar-
ta caq dır. Nə zə rə alaq ki, bu nun üçün 
yax şı təc rü bə miz var və öl kə lə ri mi zin 
biz nes dai rə lə ri ara sın da sıx əla qə lər 
get dik cə ge niş lə nir. 

– Qar şı lıq lı in ves ti si ya ya tı rım
la rı ilə bağ lı nə de yə bi lər si ni z? İş
ğal dan azad olun muş əra zi lə rə in
ves ti si ya ya tı rı mın da Pa la ta ya da xil 
olan öl kə lə rin sa hib kar la rı ak tiv lik 
gös  tə  rir  lər  mi  ? 

– Əl bət tə, in ves ti si ya ya tı rım la rı 
var və Qa ra bağ da iş gör mək is tə yən 
həm yer li, həm də xa ri ci sa hib kar lar 
çox dur. Möh tə rəm cə nab Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi lə öl kə miz də 
ya ra dı lan əl ve riş li biz nes mü hi ti xa ri-
ci in ves tor la rı ma raq lan dı rır. Bi lir si niz 
ki, Azər bay can və Tür ki yə qar daş lı ğı 
özəl biz ne sə də öz tə si ri ni gös tə rib. 
1995-2021-ci il lər ər zin də Azər bay-
can dan Tür ki yə yə - 20,3 mil yard ABŞ 
dol lar, Tür ki yə dən Azər bay ca na - 13,3 
mil yard ABŞ dol la rı həc min də in ves-
ti si ya qo yu lub. Azər bay can dan ümu-
mi lik də Pa la ta ya da xil olan öl kə lə rə 
qo yu lan in ves ti si ya nın məb lə ği 20 
mil yard 792,8 mil yon dol lar təş kil edir. 
Bu döv lət lə rin Azər bay can da olan in-
ves ti si ya la rı nın həc mi isə 13 mil yard 
815 mil yon dol la rı ötüb. İş ğal dan azad 
edil miş əra zi lər də fəa liy yət gös tər-
mək üçün mü ra ci ət lər ara sın da Türk 

Türk Ticarət və 
Sənaye Palatası 
sahibkarların 
şəbəkələşməsini, 
bir-birini tanımasını, 
ölkələrimizin 
iqtisadiyyatını, 
onun qaydalarını, 
özəlliklərini 
öyrənməyə imkan 
verdi. Ötən dövr 
ərzində artıq 
üzv dövlətlərin 
hər birində 
biznes-forumlar 
təşkil olunub 
və müəyyən 
yeni iqtisadi 
əməkdaşlıqların 
əsası qoyulub.
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Ti ca rət və Sə na ye Pa la ta sı na da xil 
olan bir ne çə öl kə xü su si lə fə al dır lar 
və bu bi zi çox se vin di rir.  Qeyd edə 
bi lə rəm ki, in ves tor və pod rat çı qis-
min də qar daş Tür ki yə nin sa hib kar-
la rı da ha ak tiv dir lər. Qa ra ba ğın dir-
çəl dil mə si və iq ti sa di in ki şa fı na töh fə 
ver mək üçün tə şəb büs gös tə rən və 
elə cə də ha zır da pod rat çı ki mi ça lı-
şan bü tün qar daş öl kə lə rin iş adam la-
rı na tə şək kür edi rəm, iş lə rin də bö yük 
uğur lar ar zu edi rəm.  

– Qa ra bağ re gio nu nun bər pa
sı və ya şıl in ki şa fı na həsr olun muş 
“ŞU ŞA Türk Biz nes Fo ru mu"n dan 
han sı ça ğı rış la rı göz lə yir si ni z? 

– Da ha çox Qa ra ba ğın bər pa sın-
da Türk döv lət lə ri nin şir kət lə ri nin 
cəlb olun ma sı və xü su sən də Qa-
ra ba ğın bö yük po ten sia lı nın ilk növ-
bə də qar daş döv lət lər tə rə fin dən 
də yər lən di ri lə rək, bu ra ya in ves ti si-
ya nın cəlb olun ma sın da ma ra ğı ar-
tır maq, bu mə sə lə ni diq qət mər kə-
zin də sax la ma ğı hə dəf ə yi rik. Türk 
Ti ca rət və Sə na ye Pa la ta sı nın bu 
fo ru mu məhz Şu şa da ke çir mə si nin 
məq sə di  bu dur. Ar tıq Qa ra bağ da 

ağıl lı kənd, ağıl lı şə hər, Ya şıl ener ji 
la yi hə lə ri hə ya ta ke çi ri lir, dün ya nın 
ən çox tex no lo ji ye ni lik lə ri nin tət biq 
edil di yi ge niş in şa at-ti kin ti iş lə ri apa-
rı lır. İs lam Ti ca rət, Sə na ye və Kənd 
Tə sər rü fa tı Pa la ta sı Azər bay ca nı in-
ki şaf po ten sia lı na gö rə TOP-10 öl kə-
lər sı ra sı na da xil edib. Or qa nik qi da 
məh sul la rı, xü su sən də mün bit Qa-
ra bağ tor paq la rın da aq rar sek to run 
in ki şa fı ilə bağ lı Azər bay ca nı is lam 
dün ya sı nın pay tax tı na çe vir mək ki mi 
pers pek tiv la yi hə lər tək lif edir lər. 

Qa ra ba ğın iq ti sa di im kan la rı çox 
bö yük dür və bu böl gə də iş gör mək 
is tə yən xa ri ci in ves tor la rın sa yı da 
çox dur. Xü su sən də mə dən sə na ye si, 
aq rar sek to run, yün gül sə na ye nin in-
ki şa fı ilə bağ lı la yi hə lər təq dim edi lir. 
Azər bay can Sa hib kar lar Kon fe de ra si-
ya sı ola raq biz Türk Ti ca rət və Sə na-
ye Pa la ta sı nın üz vü olan iş adam la rı nı 
Qa ra bağ da iş qur ma sı üçün is tə ni lən 
dəs tə yi ver mə yə ha zı rıq. Bu məq səd-
lə TOBB baş da ol maq la Tür ki yə nin 
müx tə lif biz nes təş ki lat la rı, ey ni za-
man da Qa za xıs ta nın biz nes dai rə lə ri 
ilə əmək daş lı ğı da ha da möh kəm-

lən di ri rik. Azər bay can mü hüm coğ-
ra fi möv qe yə ma lik dir, Şərq-Qərb, Şi-
mal-Cə nub və Şi mal-Qərb nəq liy yat 
dəh liz lə ri ki mi re gio nal bağ lan tı la yi-
hə lə rin də fə al iş ti rak edir. Av ra si ya nın 
mü hüm və eti bar lı nəq liy yat-lo gis ti ka 
mər kəz lə rin dən bi ri nə çev ri lib. Ba kı-
Tbi li si-Qars də mir yo lu və Ba kı Bey-
nəl xalq Də niz Ti ca rət Li ma nı müa sir 
nəq liy yat inf rast ruk tu ru na ma lik dir. 
Xü su sən də Or ta Asi ya da yer lə şən 
qar daş türk dil li döv lət lə rin dün ya ba-
za rı na çı xı şı üçün Azər bay can eti bar lı 
al ter na tiv yol lar dan bi ri dir. 

Türk Ti ca rət və Sə na ye Pa la ta sı 
öl kə lə ri miz ara sın da iq ti sa di əla qə lə-
rin və sər ma yə ya tı rım la rı üçün eti bar lı 
tə rəf daş lıq im kan la rı nın coğ ra fi ya sı nın 
ge niş lən dir mək məq sə di lə sis tem-
li şə kil də fəa liy yə ti ni da vam et di rir. 
Azər bay can Sa hib kar lar Kon fe de ra-
si ya sı Türk Ti ca rət və Sə na ye Pa la-
ta sı na üzv döv lət lə ri ni Azər bay can da 
bir gə fəa liy yə tə də vət edir və bu fəa-
liy yət də “Si zin ya nı nız da yıq”, de yi rik. 

Mü sa hi bə ni ha zır la dı:  
İl ha mə Ab dul la ye va
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– Mr. Musayev, the Azerbai
jan Entrepreneurs Confedera
tion represents our country in 
a number of international busi
ness organizations. Since 2019, 
the Confederation is one of the 
active members of the Turkic 
Chamber of Commerce and In
dustry. How do you evaluate this 
period? 

– As you know, the Turkic 
Chamber of Commerce and Indus-
try (CCI) is the economic branch of 
the Organization of Turkic States. 
The idea of creating the Orga-
nization of Turkic States was ini-
tiated Nakhichevan. The role of 
our state, in the creation and the 
development of this organization 
together with the fraternal coun-
tries is undeniable, especially an 
active involvement of Mr. Ilham 
Aliyev, the President of Republic 
of Azerbaijan. The development of 
the organization at the same time, 
led to the unification of entrepre-
neurs of member countries under 
a single platform. In this regard, 
as a result of special eforts of the 
Organization of Turkic States, the 
Union of Chambers and Commod-
ity Exchanges of Turkey, the Turkic 
Chamber of Commerce and Indus-
try was established. The Azerbai-
jan Entrepreneurs Confederation 
has contributed to the establish-
ment and development of this or-
ganization, as well.

First of all, the Turkic Chamber of 
Commerce and Industry has allowed 
entrepreneurs to communicate, get 
to know each other, study the econ-
omy of countries, its rules and fea-
tures. Over the past period, business 
forums have been organized in each 
of the member countries and new 
economic cooperation has been es-
tablished. All such a kind of   meet-
ings with a gerat importance have 
made its own  contribution to eco-
nomic integration. As  members of 
the Chamber, we are working hard to 
build our organization and improve 
its management mechanism. We aim 
to make the Chamber a strong player 
in the economic development of our 
countries. 

– The organization has held sev
eral meetings in Azerbaijan. Even 
on November 2, 2020, during the 
Second Karabakh War, the Baku 
Declaration was adopted. 

– Yes, on November 2, an ex-
traordinary meeting of the heads of 
the Turkic Chamber of Commerce 
and Industry was held in Baku, and 
the heads of the chambers were 
also welcomed by our President. We 
remember with great gratitude the 
Declaration adopted on behalf of our 
Chamber as a result of that meeting, 
and we highly appreciate this support 
of the Turkic world. Today, a new era 
has begun in the economy of Azer-
baijan. By the decree of the President 
Mr. Ilham Aliyev, National Priorities 

have been identified and the future 
priorities and potential of the coun-
try’s economy have been expanded. 
A large area will again serve our de-
velopment as part of our economy. 
Currently, demining and construction 
work are underway in the liberated 
areas. Infrastructure projects are be-
ing quickly implemented, the Fuzuli 
International Airport, the gateway to 
Karabakh, has already been put into 
operation. I would like to recall with 
great pride that the participation of 
the President of the Rebublic of Tur-
key Mr. Erdogan in the official open-
ing of the Fuzuli International Airport 
brought joy to every Azerbaijani. 
With his participation, the foundation 
of the Zangazur corridor connecting 
Turkey and Azerbaijan through Na-
khichevan was laid, and these his-
torical events have significant mean-
ings for the great Turkic community.  

– The economic networks have 
also formulated around certain eco
nomic models. Do you think that a 
system of chain production process
es can be established between the 
Turkic States up to final protection 
added value? For example, Azer
baijani and Uzbek cottons could be
come the main raw materials for the 
Turkish knitwear industry, etc.

– This will be regulated by the 
market itself. Of course, such a kind 
of cooperation now exists. For exam-
ple, there are already elements such 
as the import of raw materials from 

Mammad Musayev: 

“We are targeting  to make the 
Turkic Chamber of Commerce 
and Industry a strong player in 
the economy of our countries”
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Turkey to our country, the establish-
ment of production in Azerbaijan and 
Uzbekistan, the import of car spare 
parts from Uzbekistan to Azerbai-
jan and its transformation into a fi-
nal product. Our main function is to 
stimulate the economic integration of 
our countries, create better logistics 
opportunities, routes, develop joint 
online trading platforms, and create 
opportunities to simplify customs 
procedures. Integration and cluster-
ing can be determined by the com-
petitive advantage of each country.  

– What can you say about the 
volume of trade turnover between 
the Turkic States? 

– First of all, I would like to note 
that mutual investment indicators are 
growing. By the end of 2021, Azer-
baijan’s trade turnover with Turkey, 
Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, 
Turkmenistan and Hungary exceeds 
$5 billion 58 million. Of this, $ 4 bil-
lion 661 million is trade with Turkey.  
For information, in 2020, Azerbai-
jan’s trade turnover with the mem-
ber states of the Organization of Tur-

kic States and Hungary amounted to 
$ 4.5 billion. If we compare, we can 
see that in 2021, the trade turnover 
increased by about 11.1% compared 
to the previous year. With our joint 
eforts, these figures will continue to 
grow. Let’s take into account that we 
have good experience for this, and 
close ties between the business cir-
cles of our countries are expanding. 

– What can you say about mutu
al investments? Are  entrepreneurs 
of the countries included in the 
Chamber actively investing in the 
liberated territories? 

– Of course, there are invest-
ments, and there are many local 
and foreign entrepreneurs who 
want to do business in Karabakh. 
Foreign investors are interested 
in the favorable business environ-
ment created in our country under 
the leadership of the President 
Mr.  Ilham Aliyev. As you know, the 
brotherhood of Azerbaijan and Tur-
key has also afected private busi-
ness. During 1995-2021, $20.3 bil-
lion was invested from Azerbaijan 

to Turkey, and $13.3 billion from Tur-
key to Azerbaijan. The total amount 
of investments from Azerbaijan to 
the countries included in the Cham-
ber is $20 billion 792.8 million. The 
volume of investments of these 
countries in Azerbaijan exceeded 
13 billion 815 million dollars. Among 
the applications for action in the 
liberated territories, several coun-
tries included in the Turkic Cham-
ber of Commerce and Industry are 
particularly active, and we are very 
pleased. I can say that the entre-
preneurs of fraternal Turkey are 
more active as investors and con-
tractors. I thank the businessmen of 
all fraternal countries who have tak-
en the initiative to contribute to the 
revival and economic development 
of Karabakh, as well as currently 
working as contractors, and wish 
them great success in their work.  

– What opportunities do you 
expect from the “SHUSHA” Turkic 
Business Forum dedicated to the 
restoration and green development 
of the Karabakh region? 
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– We aim to increase the par-
ticipation of companies of the Tur-
kic States in the reconstruction 
of Karabakh, and especially to 
increase the interest in attracting 
investment, especially in assess-
ing the great potential of Kara-
bakh by the fraternal states. This 
is the purpose of the Turkic Cham-
ber of Commerce and Industry to 
hold this forum in Shusha. Smart 
villages, smart cities and green 
energy projects are already being 
implemented in Karabakh. Large-
scale construction work is under-
way using the most technologi-
cal innovations in the world. The 
Islamic Chamber of Commerce, 
Industry and Agriculture has in-
cluded Azerbaijan in the TOP-10 
countries in terms of development 
potential. Organic food products, 
especially for the development of 
the agricultural sector in the fertile 
lands of Karabakh, offer promising 

projects such as turning Azerbai-
jan into the capital of the Islamic 
world. 

Karabakh has great economic po-
tential and a large number of foreign 
investors wanting to do business in 
the region. In particular, projects 
related to the development of the 
mining industry, agricultural sector, 
light industry are presented. As the 
Azerbaijan Entrepreneurs Con-
federation, we are ready to provide 
any support to entrepreneurs who 
are members of the Turkic Chamber 
of Commerce and Industry to set 
up a business in Karabakh. For this 
purpose, we are further strengthen-
ing cooperation with various Turkic-
business organizations, including 
TOBB, as well as business circles 
of Kazakhstan. Azerbaijan has an 
important geographical position 
and actively participates in regional 
connectivity projects such as East-
West, North-South and North-West 

transport corridors. It has become 
one of the most important and reli-
able transport and logistics centers 
in Eurasia. The Baku-Tbilisi-Kars rail-
way and the Baku International Sea 
Trade Port have modern transport 
infrastructure. In particular, Azerbai-
jan is one of the reliable alternatives 
for the access of the brotherly Turkic 
countries in Central Asia to the world 
market. 

The Turkic Chamber of Com-
merce and Industry continues sys-
tematic work to expand the geog-
raphy of economic relations and 
reliable partnership opportunities for 
investment between our countries. 
The Azerbaijan Entrepreneurs 
Confederation invites the member 
states of the Turkic Chamber of Com-
merce and Industry to joint activities 
in Azerbaijan, and we say “We are 
with you” in this activity.

Prepared by:  

Ilhama Abdullayeva
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– 44 gün lük Və tən Mü ha ri bə si 
nə ti cə sin də iş ğal dan azad edil miş 
əra zi lə ri miz öl kə iq ti sa diy ya tı qar şı
sın da ye ni is ti qa mət mü əy yən ləş dir di 
 doğ ma tor paq la rı mı zın iq ti sa diy ya
ta re in teq ra si ya edil mə si. KO BİAya 
Qa ra bağ da biz nes qur maq is tə yən 
sa hib kar lar dan da ha çox han sı is ti qa
mət lər də mü ra ci ət lər da xil olu r? 

– 44 gün lük Və tən Mü ha ri bə si nə-
ti cə sin də Azər bay can şan lı zə fər qa za-

na raq ta ri xi əda lə ti və öl kə mi zin əra zi 
bü töv lü yü nü bər pa et di. İş ğal dan azad 
olun muş əra zi lə ri mi zin bər pa sı, mil li iq ti-
sa diy ya ta sü rət li in teq ra si ya sı, da ya nıq lı 
in ki şa fı nın tə min edil mə si, ən müa sir inf-
rast ruk tu run qu rul ma sı və la yiq li ya şa-
yış şə rai ti nin ya ra dıl ma sı is ti qa mə tin də 
döv lət baş çı sı nın tap şı rıq la rı na uy ğun 
ola raq ge niş miq yas lı təd bir lər hə ya ta 
ke çi ri lir. Qa ra ba ğın öl kə nin ümu mi iq-
ti sa diy ya tı na re in teq ra si ya sı, ye ni bey-

nəl xalq və re gio nal nəq liy yat-lo gis ti ka 
dəh liz lə ri nin im kan la rın dan fay da lan-
maq Azər bay ca nın in ki şa fı na əla və tə-
kan ve rə cək dir. 

Bu pro ses də döv lət lə bir gə özəl 
sek to run iş ti ra kı iş ğal dan azad olun muş 
əra zi lə ri mi zin in ki şa fı nı sü rət lən dir mək lə 
biz nes üçün də ye ni im kan lar aça caq dır.  
İş ğal dan azad edil miş əra zi lə ri miz sa hib-
ka lıq fəa liy yə ti və in ves ti si ya qo yu lu şu 
üçün bö yük po ten sia la ma lik dir. 

X Ü S U S İ  Ə L A V Ə

Orxan Məmmədov

Azər bay can Res pub li ka sı nın Ki çik və Or ta Biz ne sin İn ki

şa fı Agent li yi nin (KO BİA) İda rə He yə ti nin səd ri 

MÜSAHİBƏ

“İşğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə biznesini qurmaq 

istəyənlər  layihələrini  
KOBİA-ya təqdim edə bilərlər”
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Şan lı qə lə bə miz dən dər hal son ra 
2020-ci ilin de kabr ayın dan iş ğal dan 
azad edil miş əra zi lər də biz nes qur maq 
is tə yən, elə cə də iş və xid mət lə ri ni tək-
lif edən sa hib kar lar dan mü ra ci ət lə rin 
qə bu lu na baş la nı lıb. 2022-ci ilin 1 may 
ta ri xi nə Ki çik və Or ta Biz ne sin İn ki şa fı 
Agent li yi nə (KO BİA) 1100-dən çox mü-
ra ci ət da xil olub. Mü ra ci ət lər ti ca rət, 
xid mət, ti kin ti, sə na ye, kənd tə sər rü fa tı, 
tu rizm ki mi sa hə lə ri əha tə edir. Mü ra ci-
ət çi lər ara sın da xa ri ci şir kət lər də var 
və in di yə dək on lar dan 400-dən çox 
mü ra ci ət da xil olub. Xa ri ci öl kə lər dən 
da xil olan mü ra ci ət lər ara sın da Tür ki yə 
şir kət lə ri üs tün lük təş kil edir. Mü ra ci ət 
edən lər ara sın da ABŞ, Av ro pa öl kə lə ri, 
Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə ri, Ru si ya, Çin, 
Cə nu bi Ko re ya, İn do ne zi ya və baş qa 
öl kə lər dən olan iş adam la rı da var. Sa-
hib kar la rın bu sa hə də fə al lı ğı böl gə nin 
qı sa müd dət ər zin də bər pa sı na və in ki-
şa fı na öz töh fə si ni ve rə cək dir.  

İş ğal dan azad edil miş əra zi lə rə in-
ves ti si ya qo yu lu şu nun təş viq olun ma sı 
və biz nes la yi hə lə ri nin re al laş dı rıl ma sı 
ilə bağ lı mə sə lə lər qar şı da kı dövr üçün 
KO BİA-nın əsas stra te ji fəa liy yət gün də-
li yi nə da xil edi lib. Bu məq səd lə KO BİA 
və aidiy yə ti döv lət qu rum la rı nın bir gə 
əmək daş lı ğı çər çi və sin də mü tə ma di 
ola raq mü va fiq təd bir lər hə ya ta ke çi ril-
mək də dir.  

– Or xan mü əl lim, iş ğal dan azad 
edil miş əra zi lə rin iq ti sa di po ten sia lı
nı və ora da kı biz nes im kan la rı nı ne cə 
qiy mət lən di rir si ni z?

– Ha zır da iş ğal dan azad edil miş 
əra zi lə rin iq ti sa di po ten sia lı nın ye ni-
dən qiy mət lən di ril mə si məq sə di ilə 
mü va fiq komp leks iş lər apa rı lır. Böl gə 
üzüm çü lük, tü tün çü lük, pam bıq çı lıq, ba-
ra ma çı lıq, mey və-tə rə vəz, bos tan çı lıq 
və hey van dar lı ğın in ki şa fı üçün bö yük 
po ten sia la ma lik dir. Fü zu li və Ağ dam 
ra yon la rı iş ğal dan əv vəl ki dövr lər də 
pam bıq, ta xıl, üzüm is teh sa lı na gö rə 
öl kə də apa rı cı ra yon lar sı ra sın da idi lər. 
Cəb ra yıl, Qu bad lı, Zən gi lan ra yon la rı 
da üzüm çü lük də fərq lə nir di. La çın, Kəl-
bə cər, Qu bad lı və Zən gi lan da hey van-
dar lıq üçün mün bit şə ra it olub. La çın, 
Kəl bə cər, Qu bad lı, Zən gi lan, Cəb ra yıl, 
Ağ dam və Fü zu li ra yon la rı bö yük xam-
mal ba za sı na ma lik dir. Bu ra yon lar da 
qı zıl, mis, ci və, də mir, mər mər, xro mit, 
per lit, əhəng, əqiq, elə cə də in şa at ma-
te ri al la rı üçün xam mal ba za sı var. Be lə 
ki, Cəb ra yı lın ye ni dən ti kil mə si üçün 
ək sər ti kin ti ma te ri al la rı nın eh ti yat la-
rı elə bu ra yo nun özün də möv cud dur. 
Zən gi lan ra yo nun da kı Vej nə li, Ağ də rə 
ra yo nun da Qı zıl bu laq və Kəl bə cər ra-
yo nun da kı Zod ya taq la rı qı zıl eh ti yat la rı 
ilə zən gin dir. Böl gə nin gö zəl tə biə ti onu 
tu rizm üçün də əl ve riş li edir.

Ha zır da Azər bay can da sa hib kar lıq 
sfe ra sın da olan ək sər iq ti sa di fəa liy yət 
is ti qa mət lə ri iş ğal dan azad edil miş əra-
zi lə ri miz üçün də xa rak te rik dir. Əla və 
ola raq bu əra zi lə rin ta ri xi spe si fi ka sı, 
coğ ra fi möv qe yi, iq lim şə rai ti və re surs-
la rı im kan ve rir ki, sö zü ge dən əra zi lər də 
ye ni, in no va tiv biz nes sa hə lə ri qu rul sun.  

İş ğal dan azad edil miş əra zi lər də öz 
biz ne si ni qur maq is tə yən sa hib kar lar 

və xa ri ci in ves tor lar biz nes la yi hə lə ri ni 
KO BİA-ya təq dim edə bi lər lər. Agent li-
yə mü ra ci ət edən sa hib kar la ra iş ğal dan 
azad edil miş əra zi lə rin iq ti sa di və in ves-
ti si ya po ten sia lı na da ir ət raf ı mə lu mat, 
pe şə kar məs lə hət xid mə ti, mü va fiq 
döv lət qu rum la rı ilə əla qə lən dir mə, yer-
li tə rəf daş la rın ta pıl ma sı is ti qa mə tin də 
dəs tək və xid mət lər gös tə ri lə cək dir. 

– Qa ra ba ğın bər pa sın da han sı ye
ni təş ki la ti iq ti sa di mo del lər tət biq olu
na bi lə r? 

– Qeyd et di yim ki mi, Qa ra bağ da 
ənə nə vi sa hib kar lıq fəa liy yə ti sa hə lə ri 
üçün po ten si al ge niş dir. Böl gə nin sə-
na ye po ten sia lı nın in ki şaf et di ril mə si 
məq sə di lə ya ra dı lan Ağ dam Sə na ye 
Par kı və Cəb ra yıl ra yo nun da fəa liy yət 
gös tə rə cək “Araz Va di si İq ti sa di Zo na sı” 
Sə na ye Par kı sa hib kar la rın im kan la rı nı 
da ha da ge niş lən di rir. 

Cəb ra yıl ra yo nu nun Co cuq Mər can-
lı kən din də KO BİA-nın və “Co cuq Mər-
can lı nın İn ki şa fı” Fon du, Azər bay can İş 
Adam la rı və Sə na ye çi lər İc ti mai Bir li yi-
nin (TÜ İB), Türk Əmək daş lıq və Ko or di-
na si ya Agent li yi nin (Tİ KA) bir gə dəs tə yi 
ilə su ve nir is teh sa lı mü əs si sə si ya ra dı-
lıb. Bu ra da əsa sən mil li or na ment lə rə 
əsas la nan hə diy yə lik sax sı qab lar, ki çik 
öl çü lü xal ça lar, əl iş lə ri və s. məh sul lar 
is teh sal olu na caq. Mü əs si sə də 25 nə-
fər Co cuq Mər can lı kənd sa ki ni nin iş lə 
tə min edil mə si nə zər də tu tu lur. 

Bu ya xın lar da isə Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti cə nab İl ham Əli-
ye vin açı lı şı nı et di yi Zən gi lan ra yo nu nun 
Ağa lı kən din də yer lə şən Döv lət Xid-
mət lə ri Mər kə zin də KO BİA-nın ki çik və 
or ta biz ne sə yö nə lik xid mət lə ri hə ya ta 
ke çi rə cək xid mət pən cə rə si fəa liy yət 
gös tə rə cək. Bu ra da Ağa lı kənd sa kin-
lə ri nə biz ne sə baş la maq və sa hib kar lıq 
fəa liy yə ti ni in ki şaf et dir mək üçün zə ru ri 
xid mət lər təq dim edi lə cək. Bu, KO BİA-
nın iş ğal dan azad edil miş əra zi lə ri miz də 
ilk be lə xid mət pən cə rə si dir.

KO BİA və mü va fiq qu rum la rın dəs-
tə yi ilə bir müd dət əv vəl bir qrup Ağa-
lı kənd sa ki ni biz nes tə lim lə ri nə cəlb 
olun muş du. Növ bə ti mər hə lə də tə lim-
lə ri uğur la ba şa vur muş kənd sa kin lə ri-
nə av to ser vis, in şa at, məi şət ava dan lıq-

Hazırda işğaldan 
azad edilmiş 
ərazilərin iqtisadi 
potensialının 
yenidən 
qiymətləndirilməsi 
məqsədi ilə 
müvafiq kompleks 
işlər aparılır. 
Bölgə üzümçülük, 
tütünçülük, 
pambıqçılıq, 
baramaçılıq, 
meyvə-tərəvəz, 
bostançılıq və 
heyvandarlığın 
inkişafı üçün böyük 
potensiala malikdir.
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la rı us ta sı, dər zi, bər bər, gö zəl lik sa lo nu, 
un mə mu lat la rı is teh sa lı, ti ca rət və s. sa-
hə lər üz rə ava dan lıq lar ve ri lə cək. Ağa lı 
kən din də fəa liy yət gös tə rən KO BİA-nın 
xid mət pən cə rə si mü va fiq tə lim lər də iş-
ti rak et miş kənd sa kin lə ri nə də dəs tək 
gös tə rə cək dir.

Ənə nə vi biz nes mo del lər lə ya na-
şı, bey nəl xalq təc rü bə də uğur la tət biq 
olu nan təş ki la ti iq ti sa di mo del lə rin tət-
bi qi üçün də im kan lar ge niş dir. Qa ra-
ba ğın bər pa sı pro se sin də döv lət-özəl 
sek tor tə rəf daş lı ğı (Pub lic Pri va te Part-
ners hip - PPP) və klas ter ləş mə mo-
del lə rin dən is ti fa də olu na bi lər. Ümu-
miy yət lə, PPP xa ri ci sər ma yə lə rin öl kə 
iq ti sa diy ya tı na cəlb edil mə si, özəl sek-
to run iq ti sa diy yat da pa yı nın ar tı rıl ma sı, 
ye ni iş yer lə ri nin açıl ma sı və döv lət in-
ves ti si ya xərc lə ri nin op ti mal laş dı rıl ma sı 
ba xı mın dan əhə miy yət li me xa nizm dir. 
PPP mo de li ic ti mai (döv lət) inf rast ruk-
tur və ya xid mət lə rin tə min edil mə si 
üçün döv lət və özəl sek tor ara sın da 
uzun müd dət li mü qa vi lə dir və bu ra da 
özəl sek tor mü əy yən risk lər və ida rə-
et mə mə su liy yə ti ni da şı yır, elə cə də 
özəl sek to ra edi lən ödə niş fəa liy yə tin 
nə ti cə lə ri nə əsas la nır. Bu iq ti sa di mo-
del özəl sek to run iş ğal dan azad edi lən 
əra zi lər də fəa liy yə ti ni plan lı və döv lət 
si ya sə ti ilə ba lans laş dı rıl mış şə kil də, 
ey ni za man da döv lət dəs tə yin dən ya-
rar lan maq la apar ma ğı hə dəf ə yir.  

Klas ter ləş mə mo de li isə dün ya nın 
in ki şaf et miş öl kə lə ri nin ge niş şə kil də 
is ti fa də et dik lə ri ey ni və ya bən zər sek-
tor da fəa liy yət gös tə rən, əla qə li və bir-
bi ri ni ta mam la yan fəa liy yət sa hə lə ri nin 
mü əy yən böl gə də yer ləş mə si ilə ya ra-
dı lan, ümu mi inf rast ruk tur, tex no lo gi ya, 
va hid ba zar, iş çi qüv və si və xid mət lə ri 
pay la şa raq qar şı lıq lı ti ca rət əla qə lə ri nin 
qu rul ma sı, kom mu ni ka si ya və dia loq 
im kan la rı na ma lik sa hib kar lıq sub yekt-
lə rin dən iba rət sis tem dir. Məhz bu ba-
xım dan, iş ğal dan azad edil miş əra zi-
lər də sə na ye klas ter lə ri nin ya ra dıl ma sı 
öl kə iq ti sa diy ya tı nın re al sek to ru na bö-
yük töh fə ola caq dır. 

– İş ğal dan azad edil miş əra zi lə rə 
in ves tor la rın cəlb olun ma sı is ti qa mə
tin də KO BİA han sı təd bir lər gö rü r?

– KO BİA öl kə iq ti sa diy ya tı na in ves-
ti si ya la rın cəlb olun ma sı pro se sin də 
ya xın dan iş ti rak edir. Be lə ki, Agent lik 
Azər bay ca nın in ves ti si ya im kan la rı na 
da ir mü tə ma di ola raq yer li və xa ri-
ci iş adam la rı ara sın da təş vi qat iş lə ri 
apa rır. Öl kə miz də ya ra dıl mış əl ve riş li 
biz nes və in ves ti si ya mü hi ti, o cüm lə-
dən Qa ra ba ğın in ves ti si ya po ten sia lı, 
KOB-la rın iş ti ra kı ilə bir gə la yi hə lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si, uğur lu mo del lə-
rin tət bi qi, yer li sa hib kar la rın məh sul 
və xid mət lə ri nin ta nı dıl ma sı məq sə di 
ilə Azər bay can da və xa ri ci öl kə lər də 
müx tə lif təd bir lər təş kil olu nur. 

44 gün lük Və tən Mü ha ri bə sin dən 
dər hal son ra KO BİA-nın təş ki lat çı lı-
ğı ilə Qa ra ba ğın iq ti sa di po ten sia-
lı 2020-ci ilin no yab rın da İs tan bul da 
təş kil olun muş “MU Sİ AD Ex po” sər gi-
sin də təq dim edi lib. Həm çi nin, öl kə mi-
zin və iş ğal dan azad edil miş əra zi lə ri-
mi zin in ves ti si ya im kan la rı 2021-ci il də 
Agent li yin təş ki lat çı lı ğı ilə Ba kı da ke-
çi ril miş iki bey nəl xalq təd bir də - Bey-
nəl xalq Biz nes Fo rum və Azər bay can 
İn ves ti si ya və Mə də niy yət Sam mi-
tin də, elə cə də «Re bu ild Ka ra bakh» 
Sər gi sin də, 2022-ci il də Du bay da ke-
çi ril miş İl lik İn ves ti si ya Top lan tı sı çər çi-
və sin də təş kil olun muş sər gi də və s. 
təq dim olu nub. 

Ey ni za man da KO BİA tə rə fin dən 
Azər bay can da ki çik və or ta sa hib kar-
lıq sub yekt lə ri nin in ves ti si ya im kan-
la rı nı ge niş lən dir mək məq sə di lə mü-
va fiq in ves ti si ya por ta lı – www.in vest.
smb.gov.az ya ra dı lıb. Por tal dan biz-
nes la yi hə si olan, in ves tor ax ta ran, 
möv cud biz ne si ni sat maq is tə yən və 
ya qeyd edi lən la yi hə lə rə ya tı rım et-
mək is tə yən şəxs lər ya rar la na bi lər-
lər. KO BİA həm çi nin, yer li la yi hə lə rə 
in ves ti si ya la rın cəlb olun ma sı məq-
sə di lə KOB sub yekt lə rin dən la yi hə lər 
qə bul edir. Bun lar öl kə mi zin in ves ti-
si ya po ten sia lı ba rə də yer li və xa ri ci 
iş adam la rı nın mə lu mat lan dı rıl ma sı 
ba xı mın dan əhə miy yət li dir.  
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– Liberated during the 44day Pa
triotic War, our territories represent 
a new direction for developing our 
country’s economy  i.e., reintegra
tion of our native lands into the na
tional economy. In what areas does 
KOBIA receive more applications 
from entrepreneurs willing to do busi
ness in Karabakh?

– During the 44-day Patriotic War, 
Azerbaijan secured a glorious vic-
tory, thus restoring historical justice 
and territorial integrity. Following the 
instructions of the President, large-
scale measures are being taken to 
restore our liberated territories, en-
suring their rapid integration into 
the national economy, sustainable 
development, the creation of state-
of-the-art infrastructure, and decent 
living conditions. The reintegration of 
Karabakh into the country’s economy 
and the use of new international and 
regional transport and logistics corri-
dors will provide an additional impe-
tus to the development of Azerbaijan.

The participation of the private 
and public sectors in this process will 
accelerate the development of our 
liberated territories, opening up new 
business opportunities. Our liberated 
territories have great potential for en-
trepreneurship and investment.

Immediately after our glorious vic-
tory, in December 2020, we started 

receiving applications from entrepre-
neurs aspiring to do business - i.e., im-
plement works and provide services - 
in the liberated territories. As of 1 May 
2022, KOBIA has received over 1,100 
applications related to trade, services, 
construction, industry, agriculture, and 
tourism. The applicants also include 
foreign companies, which have filed 
more than 400 applications so far. 
Turkish companies submit the ma-
jority of applications coming from 
abroad. Applicants include business-
people from the United States, Eu-
ropean countries, the UAE, Russia, 
China, South Korea, Indonesia, and 
other countries. Within a short time, 
the activities of entrepreneurs in this 
area will contribute to the recovery 
and development of the region.

Issues related to attracting invest-
ment in the liberated territories and 
implementing business projects con-
stitute the main strategic agenda of 
KOBIA for the coming period. To this 
end, appropriate measures are reg-
ularly taken as part of KOBIA’s coop-
eration with the relevant government 
agencies.  

– Mr. Mammadov, what is your as
sessment of the liberated territories’ 
economic potential and the business 
opportunities available there?

– Relevant comprehensive work 
is currently underway to re-evaluate 

the economic potential of the liber-
ated territories. The region has great 
potential for developing viticulture, 
tobacco, cotton, silkworm breeding, 
fruit and vegetables, melon and gourd 
growing, and cattle breeding. Before 
the occupation, Fizuli and Aghdam 
districts were some of the country’s 
leading regions in the production of 
cotton, grain, and grapes. The Jabray-
il, Gubadly, and Zangilan districts 
were also notable for viticulture. La-
chin, Kalbadjar, Gubadly, and Zangi-
lan had favorable conditions for cattle 
breeding. Lachin, Kalbajar, Gubadli, 
Zangilan, Jabrayil, Aghdam, and Fizuli 
regions are rich in mineral resources. 
These regions have reserves of gold, 
copper, mercury, iron, marble, chro-

Orkhan Mammadov, Chairman of the Board of Small 
and Medium Business Development Agency (KOBIA) 

of the Republic of Azerbaijan 

“KOBIA encourages 
entrepreneurs to submit their 

business projects to the Agency”
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mite, perlite, lime, agate, and con-
struction materials. Most of Jabrayil’s 
resources can be used to produce 
construction materials needed to re-
build the region. The Veynali deposit 
in the Zangilan district, the Gizilbulag 
deposit in the Agdara district, and the 
Zod deposit in the Kalbajar district 
contain abundant gold reserves. The 
beautiful nature of the region makes it 
suitable for tourism.

Currently, our liberated territo-
ries enjoy most types of entrepre-
neurial and economic activities typ-
ically conducted on the mainland of 
Azerbaijan. Moreover, the historical 
specificity, geographical location, 
natural and climatic conditions, and 
resources allow for the establish-
ment of new, innovative enterprises 
in these territories.

Entrepreneurs and foreign in-
vestors wishing to establish their 
business in the liberated territories 
can submit business projects to KO-
BIA. Entrepreneurs who apply to 
the Agency will be provided with 
detailed information about the eco-
nomic and investment potential of 
the liberated territories, profession-

al consulting services, coordination 
with relevant state authorities, sup-
port, and services related to finding 
local partners.

– What kinds of new organiza
tional and economic models can 
be applied in the restoration of 
Karabakh?

– As I have previously stated, 
Karabakh has excellent potential for 
traditional areas of entrepreneurship. 
The Aghdam Industrial Park is current-
ly established to develop the region’s 
industrial potential, while the ‘Araz 
Valley Economic Zone’ Industrial Park 
will operate in the Jabrayil district to 
expand opportunities for entrepre-
neurs further.

A souvenir production enterprise 
was established in the village of Jojug 
Marjanli in the Jabrayil region with the 
joint support of KOBIA and the Jojuq 
Marjanli Development Foundation, 
the Azerbaijan Businessmen and In-
dustrialists Public Union (TUIB) and 
the Turkish International Cooperation 
and Development Agency (TIKA). Gift 
pottery, small carpets, handicrafts, 
and other products mainly based on 
national ornaments will be produced. 

The enterprise is expected to employ 
25 residents of Jojuq Marjanli village.

Recently inaugurated by the Pres-
ident of the Republic of Azerbaijan, 
Mr. Ilham Aliyev, in the Agali village 
of Zangilan district, the Public Service 
Center will include a KOBIA section 
to provide services to small and me-
dium-sized businesses. It will provide 
residents of Agali village with the nec-
essary services to start a business 
and develop entrepreneurship. This 
will be the first such KOBIA service 
section in our liberated territories.

Recently, a group of Agali vil-
lagers attended business training 
courses held with the support of 
KOBIA and relevant agencies. In 
the next stage, the villagers who 
completed the training courses 
will receive equipment for such 
areas of activity as a motorcar re-
pair shop, construction, household 
appliances, tailor shop, hairdress-
ing, beauty salon, four products 
production, trade, and others. The 
KOBIA service section operating in 
the village of Agali will also support 
villagers who have participated in 
relevant training courses.
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In addition to traditional busi-
ness models, there are ample op-
portunities to apply organizational 
and economic models successfully 
utilized in international practice. For 
example, public-private partnerships 
(PPP) and clustering can be used in 
the Karabakh recovery process. In 
general, PPP is an essential mecha-
nism for attracting foreign investment 
to the country’s economy, increas-
ing its share of the private sector, 
creating new jobs, and optimizing 
public investment expenditures. 
The PPP model is a long-term con-
tract between the public and private 
sectors to ensure the provision of 
state-owned (public) infrastructure or 
services whereby the private sector 
bears certain risks and management 
responsibilities related to its perfor-
mance-based payment ability. This 
economic model aims to ensure that, 
while receiving public support, the 
private sector operates in the liber-
ated areas in a planned way that is 
aligned with public policy.

The model of clustering, in turn, is 
widely used by developed countries 
of the world as a system consisting of 

entities operating in related and com-
plementary fields of activity, a single 
or similar sector with a shared infra-
structure, technology, market, labor, 
services, and the possibility of com-
munication and dialogue. From this 
point of view, creating industrial clus-
ters in the liberated territories would 
significantly contribute to the coun-
try’s real economy.

– What kind of measures does 
KOBIA take to attract investors to the 
liberated territories?

– KOBIA is actively involved in at-
tracting investment to the country’s 
economy. The Agency regularly con-
ducts awareness-raising activities 
for local and foreign entrepreneurs 
on investment opportunities in Azer-
baijan. Organized in Azerbaijan and 
abroad, various events aim to in-
form about the favorable business 
and investment environment in our 
country, including the investment 
potential of Karabakh, implementa-
tion of joint projects involving SMBs, 
application of successful models, 
and providing information about 
products and services of local en-
trepreneurs. Immediately after the 

44-day Patriotic War, Karabakh’s 
economic potential was presented 
by KOBIA in Istanbul in November 
2020 at the MUSIAD EXPO Fair. 
Also, investment opportunities for 
our country and liberated territories 
were presented at two international 
events organized by the Agency in 
Baku in 2021, the International Busi-
ness Forum and Azerbaijan Invest-
ment and Cultural Summit, as well as 
at the ‘Rebuild Karabakh’ exhibition 
and the exhibition organized within 
the framework of the Annual Invest-
ment Meeting 2022 in Dubai.

In the meantime, KOBIA has cre-
ated a relevant investment portal, 
www.invest.smb.gov.az, to expand in-
vestment opportunities for small and 
medium-sized enterprises in Azer-
baijan. The portal can be used by in-
dividuals who have business projects 
or are looking for an investor, want to 
sell their existing business, or invest 
in such projects. KOBIA also accepts 
projects from SMBs that aim to attract 
investments in national projects. This 
is important in terms of informing local 
and foreign entrepreneurs about the 
investment potential of our country.  
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X Ü S U S İ  Ə L A V Ə

Ra im bek Ba ta lov

Qa za xıs tan Res pub li ka sı “Ata me ken” Mil li sa hib kar lar pa la ta sı nın 

Rə ya sət He yə ti nin səd ri 

MÜSAHİBƏ

– Qa za xıs tan iq ti sa diy ya tı nın əsa
sı nı han sı biz nes sa hə lə ri təş kil edi r?

– Qa za xıs tan iq ti sa diy ya tı nın əsa sı-
nı ÜDM-in 22%-dən ço xu nu və ümu mi 
ix ra cın or ta he sab la 70%-ni təş kil edən 
xam mal ix ra cı, kar bo hid ro gen və fay-
da lı qa zın tı lar təş kil edir.

Qa za xıs tan ən bö yük ye ral tı fay da lı 
qa zın tı eh ti yat la rı na ma lik on öl kə sı ra-
sı na da xil dir, mə sə lən, təd qiq edil miş 
mis eh ti yat la rı na gö rə 4-cü və neft eh ti-
yat la rı na gö rə 9-cu ye ri tu tur. 

Qa za xıs tan İn ki şaf Ban kı nın 2022-
ci il yan var – mart ay la rı ər zin də xa ri ci 
ti ca rə tin təh li li nə da ir mə lu mat la rı na 
əsa sən cə mi 19,0 mlrd. ABŞ dol la rı 
məb lə ğin də məh sul ix rac edil miş, on-

lar dan 58%-dək neft və neft məh sul-
la rı nın, 4,5% mi sin, 3,1% fer rox ro mun 
pa yı na düş müş dür. 

Ey ni za man da, Qa za xıs tan ta ri xən 
aq rar res pub li ka dır və 2022-ci ilin 1-ci 
rü bü nə olan və ziy yə tə gö rə dən li bit-
ki lə rin ix rac pa yı ümu mi ix ra cın 3%-dən 
ço xu nu təş kil et miş dir. 

Azər bay can da həm çi nin ener-
ji ba za rı nın ən mü hüm oyun çu su 
ola raq, nef ti əsa sı 1999-cu ilin no-
yab rın da İs tan bul da çox tə rəf li sa zi-
şin im za lan ma sı ilə qo yul muş Ba-
kı-Tbi li si-Cey han bey nəl xalq neft 
bo ru kə mə ri va si tə si lə Xə zər də-
ni zin dən Ara lıq də ni zi li man la rı na 
tə da rük edir. 

Bu gün Qa za xıs tan Azər bay can-
la əmək daş lıq edir, 2021-ci il ər zin-
də qar daş res pub li ka ya mal lar, iş-
lər və xid mət lə rin ix ra cı 287,9 mln. 
ABŞ dol la rı təş kil et miş dir ki, bu da 
2019-2020-ci il lər də ol du ğun dan 
əhə miy yət li də rə cə də çox dur. Öl-
kə lər ara sın da ix rac ar tı mı nın əsas 
dray ve ri nin neft-qaz sa hə sin də 
əmək daş lı ğın in ki şa fı ol ma sı, Qa-
za xıs tan üzən qaz ma qur ğu la rı nın 
Xə zər də ni zi nin Azər bay can sek to-
run da iş lə rə cəlb edil mə si fak tı diq-
qə tə la yiq dir, bu iş lə rin pa yı 2021-ci 
il ər zin də bü tün ix ra cın təx mi nən 
44%-ni (və ya 124,7 mln. ABŞ dol la rı) 
təş kil et miş dir. 

“Qa za xıs tan, Azər bay can və 
Tür ki yə dən ke çən trans xə zər 
marş ru tu ak tiv in ki şaf edir”
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– Qa za xıs tan da in ves ti si ya mü hi ti 
haq qın da nə de yə bi lər si ni z? 

- – Qa za xıs tan yük sək in ves ti si ya 
cəl be di ci li yi ilə fərq lə nir ki, bu da Qa-
za xıs tan ba za rın da bir çox xa ri ci bey-
nəl xalq şir kət lə rin iş ti ra kı və əl bət tə ki, 
xa ri ci in ves ti si ya la rın cəlb edil mə sta tis-
ti ka sı ilə təs diq lə nir. 

2021-ci ilin ye kun la rı na gö rə müs-
bət di na mi ka mü şa hi də olu nur. Bir ba şa 
xa ri ci in ves ti si ya axı nı 23,7 mlrd. dol lar 
təş kil et miş dir ki, bu da 2020-ci il də kin-
dən (17,2 mlrd. dol lar) 37,7% çox dur.

Ümu mi lik də, Qa za xıs tan iq ti sa diy-
ya tı nın struk tu ru Azər bay can iq ti sa diy-
ya tı nın struk tu ru ilə ox şar dır və əl bət tə 
ki, in ves ti si ya la rın bö yük pa yı dağ-mə-
dən sek to ru nun pa yı na dü şür. 

Bu nun la ya na şı, emal is teh sa lat-
la rı nın pa yı nın art ma sı tren di iz lə ni lir. 
Xa ri ci in ves tor la rın emal sek to ru na, 
xü su si ola raq, qi da sə na ye si nə, neft-
qaz kim ya sı na, kim ya sə na ye si nə, 
ma şın qa yır ma sa hə si nə ma ra ğı art-
maq da dır. 

Bü tün bun lar Qa za xıs tan da ya ra-
dıl mış əl ve riş li in ves ti si ya mü hi ti sa-
yə sin də müm kün olub: biz də sa də-
ləş di ril miş ver gi sis te mi möv cud dur, 
mil li qa nun ve ri ci lik da im tək mil ləş di-
ri lir, in ves ti si ya gü zəşt lə ri və im ti yaz-
la rı pa ke ti ge niş lən di ri lir. İq ti sa diy ya-
tın prio ri tet sa hə lə rin də in ves ti si ya 
la yi hə lə ri hə ya ta ke çi rən in ves tor lar 
üçün ver gi qa nun ve ri ci li yi nin sta bil li-
yi nə zə ma nət ve ri lir. 

Xa ri ci in ves tor la rın prob lem li mə-
sə lə lə ri nin ope ra tiv həl li məq sə di ilə 
dia loq plat for ma la rı: Pre zi dent ya nın da 
Xa ri ci in ves tor lar şu ra sı, Baş Na zir ya-
nın da İn ves ti si ya mü hi ti nin yax şı laş dı rıl-
ma sı şu ra sı ya ra dı lıb və uğur la fəa liy yət 
gös tə rir.

İn ves ti si ya fəa liy yə ti hə ya ta ke çi rən 
in ves tor la rın hü quq la rı və qa nu ni ma-
raq la rı nın mü da fiə si nin tə min edil mə si 
məq sə di ilə İn ves ti si ya om buds ma nı 
ins ti tu tu ya ra dı lıb.

– Əsas xü su siy yət lər han sı lar dı r?
– Qa za xıs tan da 13 xü su si iq ti sa di 

zo na fəa liy yət gös tə rir ki, bu zo na lar da 
da həm çi nin ver gi və göm rük gü zəşt lə ri 
təq dim edi lir.

Bü tün re gi on lar da in ves tor la rın döv-
lət or qan la rı ilə “bir pən cə rə” prin si pi üz-
rə qar şı lıq lı fəa liy yət me xa niz mi fəa liy yət 
gös tə rir ki, bu da on lar tə rə fin dən döv-
lət xid mət lə ri nin alın ma sı pro se du ru nu 
əhə miy yət li də rə cə də asan laş dı rıb.

Xü su si hü qu qi re ji mi İn gil tə rə və 
Uels hü qu qu nun prin sip lə ri nə və bey-
nəl xalq ma liy yə mər kəz lə ri nin stan dart-
la rı na əsas la nan “As ta na” Bey nəl xalq 
ma liy yə mər kə zi uğur la fəa liy yət gös-
tə rir. 

Hö ku mə tin adın dan in ves tor lar la 
da nı şıq çı qis min də çı xış edən “Кa zakh 
In vest” ix ti sas laş dı rıl mış mil li in ves ti si ya-
lar şir kə ti fəa liy yət gös tə rir. 

“Кa zakh In vest” ba za sın da “Ata-
me ken” MSP-nin iş ti ra kı ilə iş lə nib 
ha zır lan ma, struk tur laş dır ma pro-
se sin dən tut muş in ves ti si ya la yi-
hə si nin ger çək ləş di ril mə si nin baş-
lan ma sı na dək la yi hə lə rin komp leks 
mü şa yiə ti nin tə min edil mə si məq-
sə di lə xü su si Task For ce böl mə si 
fəa liy yət gös tə rir.

Be lə lik lə də, Qa za xıs tan İƏİT öl kə-
lə ri nin ən yax şı stan dart la rı və təc rü-
bə lə ri nə mü va fiq in ves ti si ya mü hi ti nin 
ya ra dıl ma sı üçün kök lü də yi şik lik lə rin 
apa rıl ma sı na hə dəf ə nib. 

Qa za xıs tan da əl ve riş li in ves ti si ya 
mü hi ti nin ya ra dıl ma sı iş lə ri prio ri tet dir 
və bu nun la əla qə dar ola raq Azər bay-
ca nın iş gü zar dai rə lə ri ni gə lə cək fə al 
qar şı lıq lı fay da lı əmək daş lı ğa də vət 
edi rəm.

– Türk öl kə lə ri ara sın da əm təə 
döv riy yə si nin ar tı rıl ma sı üçün han sı 
əsas ad dım lar atıl ma lı dı r?

– Tür ki yə res pub li ka mı zın prio ri-
tet ti ca rət tə rəf daş la rı və Qa za xıs ta nın 
əsas xa ri ci in ves tor la rı sı ra sı na da xil dir.

Be lə ki, Qa za xıs ta nın Tür ki yə yə 
ix ra cı 2005-ci il də ki 560 mln. dol lar-
dan 2020-ci il də 1,2 mlrd. dol la ra dək 
art mış dır. Ey ni za man da qeyd edi lən 
dövr də QR-ə Tür ki yə mal la rı nın id-
xa lı 460 mln. dol lar dan 980 mln. dol-
la ra dək art mış dır. 

2020-ci il də Tür ki yə nin Mər kə-
zi Asi ya ya ix ra cı 3,5 mlrd. dol lar təş kil 
et miş dir (onun re gio na ix ra cı di ver si fi-
ka si ya edil miş dir və to xu cu luq mə mu-
lat la rın dan sə na ye mal la rı və ava dan-
lıq la rı na dək də yi şir). 

Bu gün Qa za xıs tan da fəa liy yət gös-
tə rən xa ri ci mü əs si sə lə rin sa yı na gö rə 
Tür ki yə ikin ci ye ri tu tur – QR-də Tür ki-
yə ka pi ta lı nın iş ti ra kı ilə 2400-dən ar tıq 
mü əs si sə iş lə yir.

Ha zır da beş Mər kə zi Asi ya öl kə si-
nin hər bi ri nin gün də li yin də re gio nal 
ti ca rə tin güc lən di ril mə si, iq ti sa di əmək-
daş lı ğın və trans sər həd əm təə döv riy-
yə si nin möh kəm lən di ril mə si prio ri tet 
mə sə lə ola raq du rur. Nəq liy yat dəh liz-
lə ri və bir gə is teh sa lat la rın ya ra dıl ma sı 
tə şəb büs lə ri irə li sü rü lür. 

Tür ki yə bu ba xım dan ti ca rət inf rast-
ruk tu ru nun qu rul ma sı və ida rə olun ma-
sı və tran zit po ten sia lı nın sə mə rə li is ti-
fa də si nin ba riz nü mu nə si ki mi xü su si 
rol oy na yır. 

Bil di yi niz ki mi, ha zır da dün ya da 
coğ ra fi-iq ti sa di və ziy yət çox mü rək kəb 
və ol duq ca qey ri-mü əy yən dir. Tə da rük 
zən cir lə ri, lo gis ti ka, əmək və ma liy yə 
axın la rı də yiş mək də dir.

Türk dövlətləri 
ilə Vahid mal 
çatdırma sistemini 
inkişaf etdirmək 
məqsədəuyğundur 
ki, bu da hazırkı 
şəraitdə olduqca 
vacibdir. Av ro pa 
it ti fa qı və Ru si ya, 
Be la rus ara sın da 
geo si ya si və ziy yə ti 
nə zə rə ala raq, türk 
öl kə lə ri nin əsas 
qar şı lıq lı fəa liy yət 
is ti qa mə ti trans xə-
zər is ti qa mə ti dir.
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Bu şə ra it də Qa za xıs tan, Azər bay-
can və Tür ki yə dən ke çən trans xə zər 
marş ru tu ak tiv in ki şaf edir.

Bil di yi niz ki mi, 2020-ci ilin de kab-
rın da Tür ki yə İs tan bul dan Çi nin Si an 
şə hə ri nə (8,7 min km) Gür cüs tan, Azər-
bay can, Xə zər də ni zi və Qa za xıs tan dan 
keç mək lə ilk qa ta rı nı gön dər miş dir.

Bu ba xım dan Qa za xıs tan ən iri dün-
ya iq ti sa diy yat la rı nın art maq da olan qar-
şı lıq lı ti ca rət axın la rı ara sın da tə bii tran zit 
kör pü sü ki mi xid mət edir. 

Qa za xıs tan da ya ra dı lan trans sər-
həd sə na ye hab la rı (cə mi 5 – Tür kis tan 
vi la yə tin də ÖR ilə, Jam bıl vi la yə tin də 
QR ilə, Qər bi-Qa za xıs tan vi la yə tin də 
və ÇXR ilə “Xor qos” BSƏM) ba za sın da 
re gi on la ra ra sı və bey nəl xalq ti ca rət, ən 
yax şı bey nəl xalq təc rü bə lə rə mü va fiq 
ola raq lo gis ti ka xid mət lə ri nin gös tə ril-
mə si klas ter lə ri ni komp leks in ki şaf et-
dir mək, müx tə lif re gio nal məh sul la rın 
is teh sa lı klas ter lə ri ni for ma laş dır maq 
ma raq lı olar dı ki, bu da bi zə bey nəl-
xalq sə viy yə də da vam lı koo pe ra si ya 
əla qə lə ri nin qu rul ma sı nı tə min edər di.

Qa za xıs tan əra zi sin də türk dün ya-
sı nın tə rəf daş öl kə lə ri ilə bir gə is teh-
sa lat la rın in ki şaf et di ril mə si po ten sia lı 
185 mln. əha li si olan Av ra si ya it ti fa qı 
ba za rı na, Mər kə zi Asi ya res pub li ka ları-
nın fə al yük sə lən ba za rı na – 75 mln. 
nə fər, çox pers pek tiv li Cə nu bi Asi ya 
ba za rı na – təx mi nən 1,9 mlrd. nə fər və 
1,5 mlrd. nə fər lik qon şu Çin ba za rı na çı-
xış la mü əy yən edi lir. Bu za man, Dün ya 

Ban kı nın proq noz la rı na əsa sən, Çin də 
or ta si nif 550 mil yon dan (2015-ci il) 1,1 
mil yar da dək (2030-cu il) ar ta caq.

Türk döv lət lə ri ilə Va hid mal çat dır-
ma sis te mi ni in ki şaf et dir mək məq sə-
də uy ğun dur ki, bu da ha zır kı şə ra it də 
ol duq ca va cib dir. 

Di gər pers pek tiv is ti qa mət biz nes 
sub yekt lə ri nin ma neə siz ti ca rə ti üçün 
ümu mi plat for ma ki mi tam ya na şı ser vis-
lər spekt ri nə ma lik ümu mi elekt ron ti ca-
rət mey dan ça sı nın (Ali ba ba gro up ana lo-
gi ya sı üz rə) ya ra dıl ma sı he sab edi lir.

– Türk öl kə lə rin də lo gis ti ka sis te mi
ni ne cə gö rür sü nü z? Nə lər in ki şaf et di
ril mə li di r?

– Öl kə lə ri mi zin nəq liy yat inf rast ruk-
tu ru ak tiv in ki şaf edir, bu za man Trans xə-
zər is ti qa mə ti nə xü su si diq qət ye ti ri lib. 

Be lə ki, 2022-ci ilin 4 ayı ər zin də bu 
marş rut üz rə da şı ma la rın ümu mi həc mi 
731 min ton təş kil et miş dir ki, bu da ötən 
ilin ana lo ji döv rün də ol du ğun dan 74% 
çox dur, o cüm lə dən, bu marş rut la 10 min 
TEU kon tey ner keç miş dir ki, bu da 2021-
ci ilin ana lo ji döv rün dən 2 də fə çox dur.

Bun dan baş qa, Qa za xıs tan də niz li-
man la rı tə rə fin dən ca ri ilin 4 ayı ər zin də 
1 751 va hid av ro fu ra (id xal – 792 va hid, 
ix rac – 959 va hid) emal edil miş dir ki, bu 
da 2021-ci ilin ana lo ji döv rün də ol du-
ğun dan 127% çox dur (id xal – 496 va hid, 
ix rac – 273 va hid). 

Əl bət tə, Mil li pa la ta nın fik rin cə, diq-
qət ye ti ril mə li olan ma neə ya ra dan amil-
lər də möv cud dur: 

1) yer li gə mi lə rin (bə rə lər, fi der gə mi lə-
ri) əl də olun ma sı;
2) göm rük pro se dur la rı nın sa də ləş di-
ril mə si;
3) da şın ma da iş ti rak edən təş ki lat lar-
da (Ak tau və Ku rık li man la rı) iş çi he yə-
ti nin ar tı rıl ma sı.

Av ro pa it ti fa qı və Ru si ya, Be la rus 
ara sın da geo si ya si və ziy yə ti nə zə rə 
ala raq, türk öl kə lə ri nin əsas qar şı lıq lı 
fəa liy yət is ti qa mə ti trans xə zər is ti qa mə-
ti dir (TBNM).

Mil li pa la ta he sab edir ki, da ha ef-
fek tiv əmək daş lıq və əm təə döv riy yə si-
nin ar tı rıl ma sı üçün çe vik nəq liy yat ta ri fi 
si ya sə ti nə xü su si diq qət ye ti ril mə si tə-
ləb olu nur. 

Bu təd bir lər Türk öl kə lə ri nin əmək-
daş lı ğı nın son ra kı in ki şa fı üçün dray ver 
ki mi xid mət edə bi lər.

Türk öl kə lə ri ara sın da bir gə is teh-
sa lat-əm təə zən ci ri nin ya ra dıl ma sı haq-
qın da nə de yə bi lər si ni z?

Türk pa la ta sı re gio nal in ki şa fın 
möh kəm lən di ril mə si məq sə di ilə ya-
ra dı lıb. Biz Pa la ta nın son ra kı in ki şa fı nı 
və öl kə lə ri miz ara sın da qar şı lıq lı fay-
da lı əmək daş lı ğın güc lən di ril mə si ni 
dəs tək lə yi rik. 

Pa la ta əm təə döv riy yə si nin ar tı rıl ma-
sı üçün ye ni me xa nizm lər ya rat ma mı za 
yar dım et mə li dir. 

Türk öl kə lə rin də 152 mln. əha li var, 
bu isə məc mu ÜDM həc mi 1 trln. dol-
lar dan ar tıq olan bö yük po ten si al dır. Bu 
bö yük iq ti sa di po ten si al dır.
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TBNM özün də Azər bay can, Qa za-
xıs tan, Qır ğı zıs tan və Tür ki yə ni bir ləş-
di rir. Va hid Pa la ta şək lin də koo pe ra si ya 
sa yə sin də öl kə lər iri ba zar lar da rə qa bət 
apa ra bi lər lər.

Bu nun la əla qə dar ola raq, TBNM va-
si tə si lə kənd tə sər rü fa tın da, yün gül və 
qi da sə na ye sin də, in şa at da koo pe ra si-
ya nın ya ra dıl ma sı üzə rin də iş lə mə yi miz 
məq sə də uy ğun dur.

Qa za xıs tan da sə na ye zo na la rı, XİZ 
uğur la fəa liy yət gös tə rir lər. Biz bir gə 
is teh sa lat lar ya ra da və məh sul la rı AİB, 
Av ro pa İt ti fa qı, Çin ba zar la rı na və di gər 
öl kə lə rə ix rac edə bi lər dik. 

Qeyd edi lən lər dən baş qa, bu mey-
dan ça çər çi və sin də qar daş öl kə lə rin 
ba zar la rı na çı xış üz rə təc rü bə mü ba-
di lə si və in for ma si ya-ser vis xid mət lə ri 
üçün sə la hiy yət mər kəz lə ri in ki şaf et di-
ril mə li dir. 

Bu gün bir çox mü əs si sə lər məh su-
lun ix rac şərt lə ri, elə cə də on la ra da ir 
tə ləb lər haq qın da in for ma si ya nın ol ma-
ma sı ilə qar şı la şır lar. 

– Türk Ti ca rətSə na ye Pa la ta sı nın 
üzvöl kə lə rin iq ti sa di, mə də ni in teq ra
si ya sı nın in ki şa fın da ak tiv ro lu haq qın
da nə dü şü nür sü nü z? 

– Bu gün biz öl kə lə ri miz ara sın-
da tu riz min in ki şa fı üçün bö yük im-
kan lar gö rü rük. Ha zır da tu rizm axı nı 
ilə bağ lı rə qəm lər ürə ka çan de yil, 
Azər bay can dan Qa za xıs ta na il də 
təx mi nən 100 min, Qa za xıs tan dan 
Azər bay ca na isə il də or ta he sab la 

30 min tu rist gə lir. He sab edi rik ki, 
tu rizm sa hə sin də can at ma lı ol du ğu-
muz hə dəf ər var.

Uğur la in ki şaf et di rə bi lə cə yi miz 
pers pek tiv tu rizm məh sul la rı – eko lo ji, 
mə də ni tu rizm, müa li cə-sağ lam laş dır ma 
tur la rı, et no-türk tu riz mi dir. 

Xə zər ya nı re gi on da trans sər həd tu-
riz mi üz rə bir gə la yi hə lə rin in ki şa fın da 
qar şı lıq lı ma raq lar möv cud dur. Va ri ant-
lar dan bi ri – Xə zər krui zi dir. 

Bu nun la ya na şı, iş lə nib ha zır lan mış 
“türk dəh li zi” la yi hə si çər çi və sin də bir gə 
tu rizm məh sul la rı nın in ki şa fı üçün bö yük 
po ten si al müm kün dür. “Dəh liz” Qır ğı-
zıs tan da baş la ya caq, Qa za xıs tan dan, 
da ha son ra – Öz bə kis tan dan, Türk mə-
nis tan dan, Azər bay can dan ke çə cək və 
Tür ki yə də so na ça ta caq. Dəh li zin ya-
ra dıl ma sı nın sər həd pro se dur la rı nın və 
vi za re ji mi nin sa də ləş di ril mə si nə yar dım 
edə cə yi ni göz lə yi rik. 

Qa za xıs tan Sa hib kar lar Pa la ta sı ki mi 
biz hə mi şə döv lət lə ri mi zin biz nes nü-
ma yən də lə ri nin qar şı lıq lı fəa liy yə ti nin 
hə ya ta ke çi ril mə si nə və əla qə lə ri nin 
möh kəm lən di ril mə si nə yar dım et mə yə 
ha zı rıq. 

– Qa za xıs tan xü su si sek to ru nun 
Şər qi Zən gə zur və Qa ra bağ da azad 
olun muş əra zi lə rin bər pa sın da, ye ni
dən qu rul ma sın da bö yük iş ti ra kı haq
qın da nə dü şü nür sü nü z? 

 – Ha zır da Azər bay can Şər qi Zən-
gə zur da və Qa ra bağ da biz nes hə ya ta 
ke çi rən bir sı ra iri la yi hə lə rə ak tiv şə kil-

də in ves ti si ya lar cəlb edir. Xü su si ola raq, 
öl kə lə ri miz ara sın da əla qə lə rin ge niş-
lən di ril mə si nin ən pers pek tiv is ti qa mə ti 
re gio nun tran zit po ten sia lı nın in ki şa fı, in-
şa at da və də mir yol nəq liy yat dəh li zi nin 
in ki şa fı üçün mal lar, iş lər və xid mət lə rin 
tə da rü kün də iş ti rak ola bi lər. 

Bu re gi on da Qa za xıs tan biz ne si 
üçün me tal lur gi ya za vod la rı nın məh sul-
la rı nın, po lad məh sul la rı nın sa tı şı nın və 
Qa za xıs tan əra zi sin də is teh sal olu nan 
də mir yol nəq liy ya tı nın pa yı nın son ra kı 
ar tı rıl ma sı po ten si al ma raq lı ola bi lər. 

– 2022ci il iyu nun 21də Şu şa da 
baş tu ta caq Türk biz nes fo ru mun dan 
nə göz lə yir və öl kə lə ri miz də bu növ 
biz nes fo rum la rı nın ke çi ril mə si pers
pek tiv lə ri haq qın da nə dü şü nür sü nü z?

– Bu növ biz nes fo rum la rın ke çi ril-
mə si bü tün re gi on üçün bö yük pers-
pek ti və ma lik dir. Ha zır kı geo si ya si şə ra-
it də öl kə lə ri miz ara sın da əmək daş lı ğın 
möh kəm lən di ril mə si və ge niş lən di ril-
mə si xü su si lə va cib dir. 

Meh ri ban qon şu luq mü na si bət lə ri, 
ta ri xi və mə də ni qo hum luq kök lə ri nə 
ma lik öl kə lə ri miz ara sın da tə rəf daş lıq 
nə həng po ten sia la ma lik dir. Şu şa da 
ke çi ri lə cək Türk biz nes fo ru mu nun bu 
po ten sia lın ger çək ləş di ril mə si, əmək-
daş lı ğı mı zın də rin ləş di ril mə si yo lun da 
mü hüm mər hə lə ola ca ğı na, qar şı lıq lı 
fay da lı iş gü zar əla qə lə rin for ma laş dı rıl-
ma sı və əmək daş lıq üçün ye ni alət lə rin 
iş lə nib ha zır lan ma sı üçün əla və im kan-
lar aça ca ğı na şüb həm yox dur.
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– Какие отрасли бизнеса со
ставляют основу экономики Казах
стана?

 – Основу экономики Казахста-
на составляет экспорт сырьевых 
товаров, углеводороды и полезные 
ископаемые, составляющие более 
22% от ВВП и в среднем до 70% от 
всего экспорта.

Казахстан входит в десятку стран 
с крупнейшими запасами подзем-
ных ископаемых, к примеру, зани-
мает 4-ое место по разведанным за-
пасам меди и 9-ое место по запасам 
нефти.

По данным анализа внешней 
торговли Банка развития Казахста-
на за период январь – март 2022г. 
всего экспортировано продукции 
на сумму 19,0 млрд долл. США, из 
которых на долю нефти и нефтепро-
дуктов приходится до 58%, 4,5% на 
медь, 3,1 % на феррохром. 

В то же время, Казахстан исто-
рически представляет собой аграр-
ную республику, и по состоянию на 1 
квартал 2022г. доля экспорта зерно-
вых составила более 3% от общего 
экспорта.

Азербайджан также является 
важнейшим энергетическим игро-
ков на рынке, поставляя нефть из 
Каспийского моря в Средиземные 
порты посредством международ-

ного нефтяного трубопровода Ба-
ку-Тбилиси-Джейхан, начало кото-
рому было дано подписанием мно-
гостороннего соглашения в ноябре 
1999 года в Стамбуле.

Сегодня Казахстан сотрудничает 
с Азербайджаном, экспорт за 2021 
год в братскую республику товаров, 
работ и услуг составил 287,9 млн 
долл. США, что значительно больше 
чем в 2019-2020гг. Примечателен 
тот факт, что основным драйвером 
роста экспорта между странами 
пришлось на развитие сотрудниче-
ства в сфере нефтегазовой отрасли 
– привлечение казахстанских пла-
вучих буровых установок для ра-
боты на азербайджанском секторе 
Каспийского моря, доля этих работ 
составила до 44% от всего экспорта 
за 2021 год. (или 124,7 млн долл США)

– Что вы можете сказать об 
инвестиционном климате в Ка
захстана? 

Казахстан отличается высо-
кой инвестиционной привлека-
тельностью, что подтверждается 
присутствием на казахстанском 
рынке многих ведущих междуна-
родных компаний и, конечно, ста-
тистикой привлечения иностран-
ных инвестиций.

По итогам 2021 года наблюдает-
ся положительная динамика. Приток 

прямых иностранных инвестиций 
составил 23,7 млрд долларов, что 
на 37,7% выше, чем за 2020 год (17,2 
млрд долларов).

В целом, структура экономики 
Казахстана сходна со структурой 
экономики Азербайджана, и, конеч-
но, большая доля инвестиций прихо-
дится на горнодобывающий сектор.

Вместе с тем, есть тренд на уве-
личение доли перерабатывающих 
производств. Растет интерес ино-
странных инвесторов в перераба-
тывающем секторе, в частности к 
пищевой промышленности, к нефте-
газохимии, химической промышлен-
ности, машиностроительной отрас-
ли.

Все это благодаря созданному 
в Казахстане благоприятному инве-
стиционному климату: у нас действу-
ет упрощенный налоговый режим, 
постоянно совершенствуется наци-
ональное законодательство, расши-
ряется пакет инвестиционных льгот 
и преференций. Инвесторам, реали-
зующим инвестиционные проекты в 
приоритетных отраслях экономики, 
гарантирована стабильность нало-
гового законодательства.

С целью оперативного решения 
проблемных вопросов иностран-
ных инвесторов созданы и успешно 
функционируют диалоговые пло-

«Активно развивается 
транскаспийский 

маршрут через Казахстан, 
Азербайджан и Турцию»

Председатель Президиума Национальной  
палаты предпринимателей Республики Казахстан 

«Атамекен» Раимбек Баталов
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щадки: Совет иностранных инвесто-
ров при Президенте, Совет по улуч-
шению инвестиционного климата 
при Премьер-Министре.

В целях обеспечения защиты 
прав и законных интересов инвесто-
ров, осуществляющих инвестицион-
ную деятельность создан институт 
Инвестиционного омбудсмена.

– Какие основные особенности?
– В Казахстане функционируют 

13 специальных экономических зон, 
где также предоставляются налого-
вые и таможенные льготы.

Во всех регионах действует ме-
ханизм взаимодействия инвесторов 
с госорганами по принципу «одного 
окна», что значительно упростило 
процедуру получения ими государ-
ственных услуг.

Успешно действует Междуна-
родный финансовый центр «Астана», 
особый правовой режим которого 
основывается на принципах права 
Англии и Уэльса и стандартах меж-
дународных финансовых центров.

Действует специализированная 

национальная компания по инвести-
циям «Кazakh Invest», выступающая в 
качестве переговорщика с инвесто-
рами от имени Правительства.

На базе «Кazakh Invest» с участи-
ем НПП «Атамекен» функционирует 
специальное подразделение Task 
Force в целях обеспечения сквоз-
ного сопровождения проектов от 
процесса разработки, структуриро-
вания до начала реализации инве-
стиционного проекта.

Таким образом, Казахстан наце-
лен на проведение коренных пре-
образований для создания инвести-
ционного климата в соответствии с 
лучшими стандартами и практиками 
стран ОЭСР.

Работа по созданию благопри-
ятного инвестиционного климата в 
Казахстане является приоритетной 
и в этой связи призываю деловые 
круги Азербайджана к дальнейше-
му активному взаимовыгодному со-
трудничеству.

– Какие основные шаги необхо
димо предпринять для увеличения 

товарооборота между тюркскими 
странами?

– Турция входит в число приори-
тетных торговых партнеров нашей 
республики и основных внешних ин-
весторов Казахстана.

Так, экспорт Казахстана в Тур-
цию вырос с 560 млн. долл. в 2005 
году до 1,2 млрд. долл. в 2020 году. 
В то же время за указанный период 
турецкий импорт в РК увеличился с 
460 млн. долл. до 980 млн. долл.

В 2020 году экспорт Турции в 
Центральную Азию составил 3,5 
млрд. долл. (ее экспорт в регион 
диверсифицирован и варьируется 
от текстильных изделий до промыш-
ленных товаров и оборудования).

Сегодня по количеству действу-
ющих иностранных предприятий в 
Казахстане Турция занимает второе 
место – в РК работают свыше 2400 
предприятий с участием турецкого 
капитала.

В настоящее время на повестке 
дня всех пяти стран Центральной 
Азии приоритетным стоит усиление 
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региональной торговли, укрепление 
экономического сотрудничества и 
трансграничного товарооборота. 
Продвигаются инициативы транс-
портных коридоров и совместных 
производств.

Турция в этом отношении зани-
мает особую роль выдающегося 
примера построения и управления 
торговой инфраструктурой, и выгод-
ного использования транзитного по-
тенциала.

Как вы знаете, геоэкономиче-
ская ситуация в мире сейчас очень 
сложная, и крайне неопределенная. 
Меняются цепочки поставок, логи-
стические, торговые и финансовые 
потоки.

В этих условиях активно разви-
вается транскаспийский маршрут 
через Казахстан, Азербайджан и 
Турцию.

Как вы знаете, в декабре 2020 
г. Турция отправила первый поезд 
из Стамбула в Китай (8,7 тыс. км) 
через Грузию, Азербайджан, Ка-
спийское море и Казахстан и даль-
ше в г.Сиань. 

В этом контексте Казахстан 
служит естественным транзитным 
мостом между растущими потоками 
взаимной торговли крупнейших эко-
номик мира.

Интересно было бы на их базе 
создаваемых в Казахстане транс-
граничных индустриальных хабов 
(всего 5 – в Туркестанской обл. с 
РУ, Жамбылской обл. с КР, в ЗКО и 
с КНР МЦПС “Хоргос”) комплекс-
но развивать кластеры межреги-
ональной и международной тор-
говли, оказания логистических 
услуг в соответствии с лучшими 
международными практиками, 
формировать кластеры произ-
водства различных региональных 
продуктов, что обеспечит нам 
формирование устойчивых коо-
перационных связей на междуна-
родном уровне.  

Потенциал развития совмест-
ных производств на территории Ка-
захстана со странами-партнерами 
тюркского мира определяется до-
ступом к рынку Евразийского союза 
с населением 185 млн., активно ра-

стущему рынку республик Централь-
ной Азии – это 75 млн. чел., очень 
перспективному рынку Южной Азии 
– это порядка 1,9 млрд. человек и со-
седнего Китая – 1,5 млрд. При этом, 
по прогнозам Всемирного банка, 
средний класс в Китае увеличится с 
550 млн. (2015 г.) до 1,1 млрд. (2030 г.).

Целесообразно развивать 
Единую товаропроводящую си-
стему между тюркскими государ-
ствами, что в текущих условиях 
крайне важна.

Другим перспективным направ-
лением видится создание общей 
электронной торговой площадки, 
как общей платформы для беспре-
пятственной торговли субъектов 
бизнеса, с полным спектром сопут-
ствующих сервисов (по аналогии 
Alibaba group).

Какой вы видите систему логи-
стики в тюркских странах? Что нужно 
развивать?

Транспортная инфраструктура 
наших стран активно развивается, в 
частности особое внимание уделе-
но Транскаспийскому направлению.

Так, общий объем перевозок по 
данному маршруту за 4 месяца 2022 
года составил 731 тыс. тонн, что на 
74% больше аналогичного периода 
прошлого года, в том числе 10 тыс. 
ДФЭ контейнеров, что в 2 раза боль-
ше аналогичного периода 2021 года. 

Кроме того, казахстанскими мор-
скими портами за 4 месяца текущего 
года обработано 1 751 ед. еврофур 
(импорт – 792 ед., экспорт – 959 ед.), 
что на 127% больше аналогичного 
периода 2021 года (импорт – 496 ед., 
экспорт – 273ед.).

Конечно имеются и сдерживаю-
щие факторы, на которые, по мне-
нию Национальной палаты, необхо-
димо акцентировать внимание:

1. приобретение отечественных 
судов (паромы, фидерные суда);
2. упрощение таможенных про
цедур;
3. увеличение персонала в орга
низациях, участвующих в пере
возке (порты Актау и Курык).
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В свете геополитической си-
туации между Европейским сою-
зом и Россией, Беларусью, основ-
ное направление взаимодействия 
тюркских стран получило транска-
спийское направление (ТМТМ).

Национальная палата считает, 
что для более эффективного сотруд-
ничества и увеличение товарообо-
рота требуется акцентировать ос-
новное внимание на гибкой транс-
портной тарифной политики.

Данные действия могут послу-
жить драйвером дальнейшего раз-
вития сотрудничества Тюркских 
стран.

– Что вы можете сказать о созда
нии совместной производственното
варной цепочки между тюркскими 
странами?

– Тюркская палата была создана 
в целях укрепления регионального 
развития. Мы поддерживаем даль-
нейшее развитие Палаты и усиле-
ние взаимовыгодного сотрудниче-
ства между нашими странами. 

Палата должна способствовать 
нам создать новые механизмы для 
роста товарооборота.

В тюркских странах 152 млн. на-
селения, а это огромный потенциал, 
суммарный ВВП которого составля-
ет более 1 трлн долларов. Это боль-
шой экономический потенциал.

ТТПП объединяет Азербайджан, 
Казахстан, Киргизию и Турцию. Бла-
годаря кооперации в единую Пала-
ту страны смогут конкурировать на 
крупных рынках.

В этой связи, целесообразно 
нам через ТТПП работать над соз-
данием кооперации в сельском хо-
зяйстве, легкой и пищевой промыш-
ленности, строительстве.

В Казахстане успешно работают 
индустриальные зоны, СЭЗ. Мы мог-
ли бы создавать совместные про-
изводства и экспортировать про-
дукцию на рынки ЕАЭС, Евросоюза, 
Китая и др. страны.

Помимо указанного, в рамках 
данной площадки нужно развивать 
центры компетенции для обмена 

опытом и информационно-сервис-
ные услуги по выходу на рынки брат-
ских стран. 

Сегодня многие предприятия 
сталкиваются с отсутствием инфор-
мации об условиях экспорта продук-
ции, а также требованиями к ней.

– Что вы думаете об активной 
роли Тюркской ТорговоПромыш
ленной Палаты развитии эконо
мической, культурной интеграции 
странчленов?

– На сегодняшний день мы ви-
дим большие возможности для 
развития туризма между нашими 
странами. Сейчас цифры по турпо-
току оставляют желать лучшего – из 
Азербайджана в Казахстан приез-
жает порядка 100 тысяч туристов в 
год, а из Казахстана в Азербайджан 
– около 30 тысяч ежегодно.  Счи-
таем, нам есть к чему стремиться в 
сфере туризма.

Перспективные турпродукты, 
которые мы можем успешно раз-
вивать – экологические, познава-
тельные, лечебно-оздоровительные 
туры, этно-тюркский туризм.

Имеется взаимная заинтересо-
ванность в развитии совместных 
проектов по трансграничному ту-
ризму в Прикаспийском регионе. 
Один из вариантов – круиз по Кас-
пию.

Вместе с тем, огромный по-
тенциал для развития совмест-
ных турпродуктов возможен в 
рамках разработанного проекта 
«тюркского коридора». «Кори-
дор» будет начинаться в Кыргы-
зстане, пройдет через Казахстан, 
далее – Узбекистан, Туркмени-
стан, Азербайджан и завершится 
в Турции. Ожидаем, что создание 
коридора поможет упростить по-
граничные процедуры и визовый 
режим.

Как Палата Предпринимате-
лей Казахстана, мы всегда готовы 
помогать в осуществлении взаи-
модействия и укрепления связей 
представителей бизнеса наших 
государств.

– Что Вы думаете о большом уча
стии Казахстанского частного сек
тора в восстановлении, реконструк
ции освобожденных территорий в 
Восточном Зангезуре и Карабахе?

– В настоящее время Азербайд-
жан активно привлекает инвестиции 
на ряд крупных проектов, реализу-
емых бизнес в Восточном Зангезу-
ре и Карабахе. В частности, наибо-
лее перспективным направлением 
расширения связей между нашими 
странами может быть использова-
ние транзитного потенциала реги-
она, участие в строительстве и по-
ставках товаров, работ и услуг по 
развитию железнодорожного транс-
портного коридора. 

Потенциально интересным для 
казахстанского бизнеса в этом реги-
оне может быть дальнейшее увели-
чение доли реализуемой продукции 
металлургических заводов, сталь-
ной продукции и железнодорожно-
го транспорта, выпускаемого на тер-
ритории Казахстана.

– Что вы ожидаете от Тюркского 
бизнесфорума, который состоится 
21 июня 2022 года в Шуше, и что вы 
думаете о перспективах проведе
ния такого рода бизнесфорумов в 
наших странах?

– Проведение такого рода биз-
нес-форумов имеет большие пер-
спективы для всего региона. В се-
годняшних геополитических усло-
виях особенно важно укреплять и 
расширять сотрудничество между 
нашими странами. 

Партнерство между нашими стра-
нами, имеющими добрососедские 
отношения и родственные истори-
ческие и культурные корни, имеет 
колоссальный потенциал. Нет со-
мнений, что Тюркский бизнес-фо-
рум в Шуше станет важной вехой на 
пути реализации этого потенциала, 
углубления нашего сотрудничества, 
а также раскроет дополнительные 
возможности для формирования 
взаимовыгодных деловых связей и 
выработки новых инструментов для 
сотрудничества.
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– Öz  bə  kis  tan və Azər  bay  can 
ara  sın  da uzun il  lər ər  zin  də çox sıx 
iq  ti  sa  di, si  ya  si, mə  nə  vi əla  qə  lər 
möv  cud  dur. Bu qar  daş  lıq mü  na 
si  bət  lə  ri kon  teks  tin  də öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da  kı mü  na  si  bət  lə  rin di  na  mi 
ka  sı  nı Siz ne  cə qiy  mət  lən  di  rir  si  ni  z?

– Öz  bə  kis  tan və Azər  bay  can qə -
dim or  taq ta  ri  xə, ox  şar mə  də  niy  yə  tə və 
ənə  nə  lə  rə ma  lik  dir. İki  tə  rəf  i mü  na  si -
bət  lə  rin yük  sək sə  viy  yə  si  nin tə  za  hü  rü 
müx  tə  lif nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin ən ali 
və yük  sək sə  viy  yə  də sə  fər mü  ba  di  lə  si, 
elə  cə də döv  lət baş  çı  la  rı  nın eti  mad  lı və 
qar  daş  lıq mü  na  si  bət  lə  ri  dir.  

Öz  bə  kis  tan Res  pub  li  ka  sı ilə 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ara  sın -
dakı iki  tə  rəf  i əmək  daş  lı  ğın əsas  la  rı 
1996-cı il 27 may ta  rix  li dost  luq və 
əmək  daş  lıq haq  qın  da hö  ku  mət  lə  ra -
ra  sı sa  ziş  lə qo  yul  muş  dur.

Öz  bə  kis  tan Cə  nu  bi Qaf  qaz re  gi-
o  nun  da mü  hüm tə  rəf  daş olan Azər -
bay  can  la əmək  daş  lı  ğın in  ki  şa  fı  na 
bö  yük əhə  miy  yət ve  rir.  

Son il  lər Öz  bə  kis  tan  la Azər  bay -
can ara  sın  da  kı əla  qə  lər stra  te  ji tə -
rəf  daş  lıq sə  viy  yə  si  nə yük  sə  lə  rək 
in  ki  şa  fa mü  hüm tə  kan ver  miş  dir. Elə 
bir qar  şı  lıq  lı fə a  liy  yət sa  hə  si yox  dur 

ki, öl  kə  lə  ri  mi  zin nə  zə  rin  dən kə  nar -
da qal  sın. 

Bu  na son il  lər Öz  bə  kis  ta  nın 
Azər  bay  can  da  kı və mü  va  fiq ola -
raq Azər  bay  ca  nın Öz  bə  kis  tan  da  kı 
nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin hö  ku  mət, 
par  la  ment və ida  rə  lə  ra  ra  sı sə  viy  yə -
lər  də fə  al qar  şı  lıq  lı fə a  liy  yə  ti və sə -
fər mü  ba  di  lə  si kö  mək edir. 

Ey  ni za  man  da, Öz  bə  kis  tan və 
Azər  bay  can Türk Döv  lət  lə  ri Təş  ki  la -
tı, Müs  tə  qil Döv  lət  lər Bir  li  yi və di  gər 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar çər  çi  və  sin  də 
çox  tə  rəf  i əmək  daş  lıq üz  rə fə  al di a -
loq apa  rır. 

X Ü S U S İ  Ə L A V Ə

Va  ha  bov Dav  ron Ab  dul  cə  la  lov

Öz  bə  kis  tan Res  pub  li  ka  sı Ti  ca  rət və Sə  na  ye Pa  la  ta  sı  nın səd  ri 

MÜSAHİBƏ

“Türk dünyasında 
sahibkarlığın inkişafı üçün 

bütün imkanlar mövcuddur”
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Əmi  nəm ki, Azər  bay  can və Öz -
bə  kis  tan ara  sın  da  kı iki  tə  rəf  i əmək -
daş  lıq gə  lə  cək  də öl  kə  lə  ri  miz üçün 
qar  şı  lıq  lı ma  raq do  ğu  ran bü  tün is  ti -
qa  mət  lər  də möh  kəm  lə  nə  cək  dir. Bu 
ba  xım  dan iki öl  kə  nin sa  hib  kar  la  rı -
nın iq  ti  sa  diy  ya  tın müx  tə  lif sa  hə  lə  rin -
də fə  al qar  şı  lıq  lı fə a  liy  yə  ti də əmək -
daş  lı  ğı  mı  zın da  ha da in  ki  şa  fı  na öz 
töh  fə  si  ni ve  rə  cək  dir. 

– Azər  bay  can və Öz  bə  kis  tan 
ara  sın  da ti  ca  ri  iq  ti  sa  di əla  qə  lə  rin 
in  ki  şa  fın  da Öz  bə  kis  ta  nın TSP ro  lu 
nə  dən iba  rət  di  r?

– Bu gün Öz  bə  kis  ta  nın Ti  ca  rət 
və Sə  na  ye Pa  la  ta  sı Azər  bay  can  la 
ti  ca  ri - iq  ti  sa  di və in  ves  ti  si  ya əmək -
daş  lı  ğı  nın in  ki  şa  fı çər  çi  və  sin  də Ti -
ca  rət Pa  la  ta  la  rı və biz  nes as  so  si a  si -
ya  la  rı ilə bir  gə qar  şı  lıq  lı fə a  liy  yət  də 
Öz  bə  kis  tan və Azər  bay  can sa  hib -
kar  la  rı ara  sın  da bir  gə biz  nes fo  rum -
lar, iş  gü  zar mis  si  ya  lar, B2B gö  rüş  lər 
təş  kil edir.

Öz  bə  kis  ta  nın Azər  bay  can  da  kı 
Ti  ca  rət və Sə  na  ye Pa  la  ta  sı  nın əsas 
tə  rəf  da  şı Azər  bay  can Sa  hib  kar  lar  
Kon  fe  de  ra  si  ya  sı  dır. Təş  ki  lat  la  rı  mı -
zın səy  lə  ri sa  yə  sin  də Öz  bə  kis  tan 
və Azər  bay  ca  nın iş  gü  zar da i  rə  lə -
ri bir  gə əmək  daş  lıq is  ti  qa  mət  lə  ri  ni 
get  dik  cə ge  niş  lən  di  rir və ye  ni la  yi -
hə  lər hə  ya  ta ke  çi  rir  lər.  

Ey  ni za  man  da, öl  kə  lə  ri  miz ara -
sın  da iş  gü  zar əmək  daş  lı  ğın sə -
mə  rə  li  li  yi  nə na  il ol  maq məq  sə  di  lə 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın sabiq 
iq  ti  sa  diy  yat na  zi  ri Şahin Mus  ta  fa -
ye  vin baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  nin 2019-cu il  də Öz  bə  kis  tan 
Res  pub  li  ka  sı  na sə  fə  ri çər  çi  və  sin  də 
Öz  bə  kis  tan - Azər  bay  can İş  gü  zar 
Şu  ra  sı ya  ra  dıl  mış  dır.

Bu gü  nə qə  dər İş  gü  zar Şu  ra  nın 
iki ic  la  sı ke  çi  ri  lib, so  nun  cu ic  la  sı 
2021-ci il  də on  layn for  mat  da ke  çi  ri -
lib. Bu təd  bir çər  çi  və  sin  də tə  rəf  ər 
ti  ca  ri-iq  ti  sa  di və iş  gü  zar əla  qə  lə  rin 
yük  səl  dil  mə  si üçün mü  hüm eh  ti  yat 
və im  kan  lar  dan is  ti  fa  də et  mək  də 
qar  şı  lıq  lı ma  raq  lı ol  duq  la  rı  nı bil  di -
rib  lər. 

Əmin  lik  lə de  mək olar ki, Öz  bə -

kis  ta  nın Ti  ca  rət və Sə  na  ye Pa  la  ta  sı 
öl  kə  lə  ri  mi  zin iş  gü  zar da i  rə  lə  ri ara -
sın  da tə  rəf  daş  lıq əla  qə  lə  ri  nin uğur -
lu in  ki  şa  fı üçün bü  tün la  zı  mi şə  ra i  tin 
ya  ra  dıl  ma  sı məq  sə  di  lə Azər  bay  ca -
nın ana  lo  ji struk  tur  la  rı ilə tə  rəf  daş  lıq 
əla  qə  lə  ri  ni da  vam et  di  rə  cək. 

– Öz  bə  kis  tan  la Azər  bay  can 
ara  sın  da iq  ti  sa  di əla  qə  lə  rin ha  zır 
kı mər  hə  lə  si  nə da  ir fi  kir  lə  ri  niz ne 
cə  dir və öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da han  sı 
po  ten  si  al sek  tor  lar  da iş apa  rıl  ma 
lı  dı  r?

– Öz  bə  kis  tan və Azər  bay  can 
ara  sın  da iq  ti  sa  di əmək  daş  lıq bö  yük 
əhə  miy  yət kəsb edir və bu da iki öl -
kə ara  sın  da iki  tə  rəf  i mü  na  si  bət  lə  rin 
gə  lə  cək in  ki  şa  fı  nın bü  tün spekt  ri  nə 
tə  sir gös  tə  rir. 

İki  tə  rəf  i əmək  daş  lı  ğın in  ki  şa  fı -
nı qiy  mət  lən  di  rər  kən qeyd et  mək 
la  zım  dır ki, 2021-ci il  də Öz  bə  kis  ta -
nın Azər  bay  can  la xa  ri  ci ti  ca  rət döv -
riy  yə  si 118,7 mil  yon dol  lar təş  kil et -
miş  dir və 2020-ci il ilə mü  qa  yi  sə  də 
təx  mi  nən 142% art  mış  dır. Bu  nun  la 
ya  na  şı, 2021-ci il  də Öz  bə  kis  ta  nın 
Azər  bay  ca  na ix  ra  cı  nın həc  mi 2020-
ci il  lə mü  qa  yi  sə  də 139,9% ar  ta  raq 
75,8 mil  yon dol  la  ra çat  mış  dır. Azər -
bay  ca  nın Öz  bə  kis  ta  na id  xa  lı da 
2020-ci il ilə mü  qa  yi  sə  də 145,3% 
ar  ta  raq 43 mil  yon dol  lar təş  kil et -
miş  dir. 

Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da iki  tə  rəf  i ti -
ca  ri - iq  ti  sa  di əmək  daş  lıq azad ti  ca -
rət re  ji  min  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lir və iq  ti -
sa  diy  ya  tın müx  tə  lif sa  hə  lə  rin  dən bir 
sı  ra mal  la  rı özün  də bir  ləş  di  rir. Öz  bə -
kis  tan  dan Azər  bay  ca  na əsas ix  rac 
məh  sul  la  rı bun  lar  dır: to  xu  cu  luq məh -
sul  la  rı, mis mə  mu  lat  la  rı, qi  da məh  sul -
la  rı, elekt  rik və me  xa  ni  ki ava  dan  lıq  lar, 
xid  mət  lər və s. Azər  bay  can  dan əsa -
sən fi  liz  lər, şlak  lar, neft və neft məh -
sul  la  rı, plas  tik və plas  tik mə  mu  lat  lar, 
xam alü  mi  ni  um, ər  zaq məh  sul  la  rı, 
xid  mət  lər və s. id  xal edi  lir.

2022-ci il ap  re  lin 1-nə olan və -
ziy  yə  tə əsa  sən, Öz  bə  kis  tan Res -
pub  li  ka  sı əra  zi  sin  də Azər  bay  can 
ka  pi  ta  lı  nın iş  ti  ra  kı ilə 234 mü  əs  si  sə 
fə a  liy  yət gös  tə  rir ki, on  lar  dan 82-si 

müş  tə  rək, 152-si isə 100 fa  iz Azər -
bay  can ka  pi  tal  lı mü  əs  si  sə  si  dir. Bu 
mü  əs  si  sə  lə  rin əsas fə a  liy  yət sa  hə -
lə  ri bun  lar  dır: ti  ca  rət, ma  şın  qa  yır  ma 
və me  tal ema  lı, ma  liy  yə və sı  ğor -
ta, da  şın  maz əm  lak əmə  liy  yat  la  rı, 
ener  ji, xid  mət  lər sa  hə  si, zər  gər  lik 
mə  mu  lat  la  rı  nın is  teh  sa  lı və tə  mi  ri, 
ye  yin  ti sə  na  ye  si, yün  gül sə  na  ye. 

An  caq ey  ni za  man  da, he  sab 
edi  rəm ki, iki  tə  rəf  i ti  ca  ri - iq  ti  sa  di 
əla  qə  lə  rin po  ten  si a  lı tü  kən  mə  yib 
və öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da iq  ti  sa  diy  ya -
tın di  gər sa  hə  lə  rin  də də əmək  daş -
lı  ğın in  ki  şa  fı üçün bö  yük im  kan  lar 
möv  cud  dur. 

İq  ti  sa  diy  ya  tı  mı  zın po  ten  si a  lı  nı 
bil  mək  lə iki  tə  rəf  i ti  ca  rə  tin ha  zır  kı 
və  ziy  yə  ti ilə Azər  bay  can və Öz  bə -
kis  ta  nın iq  ti  sa  di im  kan  la  rı ara  sın  da 
uy  ğun  suz  luq ba  rə  də da  nı  şa bi  lə  rik. 

Bu gün dün  ya  da da  vam edən 

Fikrimcə, birgə 
əməkdaşlıq 
və ölkələrimiz 
arasında 
beynəlxalq 
nəqliyyat 
dəhlizlərinin 
potensialından 
fəal istifadə etmək 
üçün ümumi 
strategiya həm 
də Özbəkistan 
və Azərbaycanın 
sənaye sahələrinin 
istehsal 
imkanlarının 
artmasına təkan 
verəcək.
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iq  ti  sa  di böh  ran şə  ra i  tin  də Öz  bə -
kis  tan və Azər  bay  can öz sə  na  ye 
sa  hə  lə  ri  nin im  kan və po  ten  si a  lı  nı 
qar  şı  lıq  lı şə  kil  də ta  mam  la  ya  raq iq -
ti  sa  diy  ya  tın bir çox sə  na  ye sa  hə  lə -
rin  də bir  gə əmək  daş  lıq edə bi  lər -
lər. Be  lə ki, neft və qaz xam  ma  lı  nın 
ema  lı və əla  və də  yə  rə ma  lik ha  zır 
məh  sul  la  rın is  teh  sa  lı, ye  yin  ti, to  xu -
cu  luq, elekt  rik sə  na  ye  si sa  hə  lə  rin -
də əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən  di  ril  mə  si 
öl  kə  lə  ri  mi  zin iş  gü  zar da i  rə  lə  ri  nin 
bir  gə qar  şı  lıq  lı fə a  liy  yə  ti üçün pers -
pek  tiv  li is  ti  qa  mət  lər  dir. Həm  çi  nin iki 
öl  kə ara  sın  da tu  rizm, İT tex  no  lo  gi -
ya  la  rı sa  hə  sin  də pers  pek  tiv  li la  yi -
hə  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si, o cüm -
lə  dən el  mi-tex  ni  ki əmək  daş  lı  ğın 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si im  kan  la  rı  nı xü  su  si 
qeyd et  mək is  tər  dim. 

– Şi  malcə  nub, şərqqərb dəh  liz 
lə  ri  nin, elə  cə də Zən  gə  zur dəh  li  zi  nin 
əhə  miy  yə  ti ba  rə  də nə dü  şü  nür  sü 
nüz, Öz  bə  kis  tan bu dəh  liz  lə  rin lo 
gis  tik po  ten  si a  lı  nın re  al  laş  ma  sın  da 
han  sı ro  lu oy  na  ya bi  lə  r? 

– Qeyd et  mək la  zım  dır ki, qə  dim 
za  man  lar  dan Or  ta Asi  ya və Qaf  qaz 
re  gi  on  la  rı Av  ra  si  ya qi  tə  si əra  zi  sin  də 
ti  ca  rət yol  la  rı  nın in  ki  şa  fın  da mü  hüm 

rol oy  na  mış  dır. Biz ha  mı  mız yax  şı 
bi  li  rik ki, qə  dim nəq  liy  yat yo  lu olan 
“Bö  yük İpək Yo  lu"nun ye  ri və əhə -
miy  yə  ti nə qə  dər bö  yük ol  muş  dur. 
Bu dəh  liz uzun əsr  lər bo  yu müx  tə  lif 
öl  kə  lər ara  sın  da ti  ca  rə  tin in  ki  şa  fı  na, 
sər  fə  li mal mü  ba  di  lə  si  nə, Asi  ya və 
Av  ro  pa is  ti  qa  mə  tin  də şa  xə  lən  miş 
nəq  liy  yat marş  rut  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma -
sı  na öz töh  fə  si  ni ver  miş  dir. 

Bu ba  xım  dan Azər  bay  can və 
Öz  bə  kis  tan bu dəh  li  zin mü  hüm tər -
kib his  sə  si  dir. Azər  bay  ca  nın Av  ra  si -
ya qi  tə  si  nin əra  zi  sin  də coğ  ra  fi ba -
xım  dan əl  ve  riş  li yer  də yer  ləş  mə  si  ni 
xü  su  si  lə qeyd et  mək is  tər  dim ki, bu 
da öl  kə  nin bir tə  rəf  dən Av  ro  pa, Af -
ri  ka öl  kə  lə  ri, di  gər tə  rəf  dən Asi  ya 
öl  kə  lə  ri ara  sın  da əm  təə nəq  liy  ya  tı 
axı  nı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə  sin  də fə  al 
iş  ti  ra  kı  na töh  fə ve  rir.  

Bu im  kan  la  ra əsas  la  na  raq əmi -
nəm ki, Azər  bay  can və Öz  bə  kis  tan 
Şi  mal-Cə  nub və Şərq-Qərb is  ti  qa -
mət  lə  rin  də bey  nəl  xalq nəq  liy  yat 
dəh  liz  lə  ri üz  rə yük axı  nı  nın ar  tı  rıl -
ma  sın  da mü  hüm hal  qa ola bi  lər. 
Mə  sə  lən, Şərq-Qərb is  ti  qa  mə  tin  də 
nəq  liy  yat dəh  li  zi, xü  su  si  lə Daş  kənd 
- Kunq  rad - Bey  neu - Ak  tau - Ba -

kı - Tbi  li  si - Po  ti marş  ru  tu və da  ha 
son  ra Bol  qa  rıs  tan, Ru  mı  ni  ya li  man -
la  rı  na çı  xış Av  ro  pa və Af  ri  ka qi  tə  lə -
ri  nə və Ya  xın Şərq öl  kə  lə  ri  nə mal 
axın  la  rı tə  da  rü  kü  nün di  ver  si  fi  ka  si -
ya  sın  da Öz  bə  kis  tan üçün son də -
rə  cə va  cib  dir. 

Bey  nəl  xalq nəq  liy  yat dəh  liz  lə  ri -
nin in  ki  şa  fın  da öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
iki  tə  rəf  i əmək  daş  lı  ğın əhə  miy  yə  ti -
nin da  ha bir nü  mu  nə  si Çi  ni Av  ro  pa 
ilə bir  ləş  di  rən “Ye  ni İpək Yo  lu  nun” 
tər  kib his  sə  si olan Ba  kı-Tbi  li  si-Qars 
də  mir yo  lu xət  ti is  ti  qa  mə  tin  də qar -
şı  lıq  lı əla  qə  dir. Bu də  mir yo  lu xət -
ti 2017-ci ilin okt  yab  rın  da Tür  ki  yə, 
Öz  bə  kis  tan, Gür  cüs  tan, Qa  za  xıs -
tan, Ta  ci  kis  tan və Türk  mə  nis  tan  dan 
olan rəs  mi nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin 
iş  ti  ra  kı ilə Azər  bay  can  da fə a  liy  yə  tə 
baş  la  yıb.

Bu marş  rut “Şi  mal-Cə  nub” la  yi -
hə  si  nin bir his  sə  si  dir və öl  kə  lə  rin 
iq  ti  sa  di və tran  zit po  ten  si a  lın  dan 
sə  mə  rə  li is  ti  fa  də et  mə  yə im  kan ve -
rə  cək və ilk növ  bə  də, Mər  kə  zi Asi -
ya və Qaf  qaz re  gi  on  la  rı  nın çi  çək -
lən  mə  si  nə töh  fə ve  rə  cək.

Bu gün bey  nəl  xalq ic  ti  ma  iy  yət 
yax  şı bi  lir ki, yük  lə  rin təh  lü  kə  siz da -
şın  ma  sı üçün şə  ra i  tin ya  ra  dıl  ma  sı, 
yük  lə  rin da  şın  ma  sı  na çə  ki  lən xərc -
lə  rin və vax  tın azal  dıl  ma  sı Av  ro  pa, 
Af  ri  ka və di  gər re  gi  on  lar  da bey  nəl -
xalq ba  zar  la  rı fəth et  mək uğ  run  da 
rə  qa  bət  li mü  ba  ri  zə  də dün  ya  nın bir 
çox öl  kə  lə  ri üçün tə  məl da  şı  na çev -
ri  lir.

Öz  bə  kis  ta  nın Azər  bay  can əra  zi -
sin  dən ke  çən Trans  xə  zər nəq  liy  yat 
dəh  li  zin  dən fə  al şə  kil  də is  ti  fa  də et -
mə  si, o cüm  lə  dən, Zən  gə  zur dəh  li -
zi isə res  pub  li  ka  mız  dan Tür  ki  yə  yə, 
da  ha son  ra isə Av  ro  pa, Af  ri  ka öl  kə -
lə  ri  nə və Av  ra  si  ya qi  tə  si  nin di  gər 
re  gi  on  la  rı  na yük  lə  rin sü  rət  lə çat  dı -
rıl  ma  sı üçün la  zı  mi şə  ra  it ya  ra  da -
caq  dır. Bun  dan baş  qa, Azər  bay  can 
eti  bar  lı tə  rəf  daş  dır və Öz  bə  kis  tan  la 
öz əra  zi  sin  dən keç  mək  lə nəq  liy -
yat sa  hə  sin  də əmək  daş  lı  ğın güc -
lən  di  ril  mə  sin  də ma  raq  lı  dır.  Bu  ra  da 
həm də Azər  bay  can və Öz  bə  kis  tan 
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əra  zi  sin  dən ke  çən bey  nəl  xalq nəq -
liy  yat dəh  liz  lə  ri  nin gə  lə  cək in  ki  şa  fı 
üçün eti  bar  lı və möh  kəm əsas  la  rın 
ya  ra  dıl  ma  sın  da öl  kə  lə  ri  miz üçün 
ye  ni is  ti  qa  mət  lər açı  lır.   

Azər  bay  ca  nın coğ  ra  fi möv  qe  yi 
ni, Av  ro  pa, Asi  ya və MDB ba  zar  la 
rı  na çı  xış im  kan  la  rı  nı nə  zə  rə al  saq, 
Azər  bay  can və Öz  bə  kis  tan şir  kət 
lə  ri  nin bu ba  zar  lar  da bir  gə fə a  liy 
yə  ti  ni ne  cə qiy  mət  lən  di  rir  si  ni  z?

– Öz  bə  kis  tan və Azər  bay  can 
üçün bey  nəl  xalq dəh  liz  lə  rin in  ki  şa  fı 
bir çox xa  ri  ci öl  kə  lər  lə xa  ri  ci iq  ti  sa  di 
əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  di  ril  mə  sin  də və 
ti  ca  rət döv  riy  yə  si  nin ar  tı  rıl  ma  sın  da 
bö  yük əhə  miy  yət kəsb edir. Tə  bii ki, 
öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da iki  tə  rəf  i əmək -
daş  lı  ğın da  ha da möh  kəm  lən  di  ril -
mə  sin  də Azər  bay  can və Öz  bə  kis  tan 
əm  təə nəq  liy  ya  tı axın  la  rı  nın ge  niş  lən -
di  ril  mə  si  nə üs  tün  lük ver  mə  li  dir  lər ki, 
bu da tək  cə nəq  liy  yat dəh  liz  lə  ri  nin in -
ki  şa  fın  da de  yil, həm də iki öl  kə üçün 
tə  ləb olu  nan mal  la  rın qar  şı  lıq  lı ti  ca  rə -
ti  nin ar  tı  rıl  ma  sın  da tə  kan ola bi  lər.

Bu gün Öz  bə  kis  tan xa  ri  ci ti  ca  rət 
marş  rut  la  rı  nın şa  xə  lən  di  ril  mə  si is  ti -

qa  mə  tin  də fə  al xa  ri  ci iq  ti  sa  di si  ya -
sət apa  rır.  Bu ba  xım  dan, Azər  bay -
can is  ti  qa  mə  tin  də və da  ha son  ra 
Qa  ra də  ni  zə çı  xı  şı olan nəq  liy  yat 
dəh  liz  lə  ri Av  ro  pa  nın in  ki  şaf et  miş 
ba  zar  la  rı  na çı  xış əl  də et  mək ba  xı -
mın  dan stra  te  ji mə  sə  lə  yə çev  ri  lir. 

Bey  nəl  xalq nəq  liy  yat dəh  liz  lə  ri  nin 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si  nin öl  kə  lə  ri  miz üçün 
əhə  miy  yə  ti  ni an  la  ya  raq, biz Azər -
bay  can və Öz  bə  kis  ta  nın nəq  liy  yat və 
lo  gis  ti  ka şir  kət  lə  ri ara  sın  da iş  gü  zar 
əmək  daş  lı  ğın güc  lən  di  ril  mə  si  nin tə -
rəf  da  rı  yıq. 

Bil  di  yi  niz ki  mi, Öz  bə  kis  tan 2021-
ci ilin ap  rel ayın  da Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın 
Da  vam  lı İn  ki  şaf və Ef  ek  tiv İda  rə  çi -
lik üçün Ümu  mi Pre  fe  rent  lər Sis  te  mi 
(GSP+) çər  çi  və  sin  də be  ne  fi  si  ar sta -
tu  su qa  zan  mış  dır və bu da Öz  bə -
kis  ta  nın Aİ öl  kə  lə  ri ilə tə  ləb olu  nan 
mal  la  rı  nın ti  ca  rə  ti  ni ar  tır  maq üçün 
bö  yük im  kan  lar ya  ra  dır. 

Bu im  kan  lar  la əla  qə  dar ola  raq, 
nəq  liy  yat və lo  gis  ti  ka şir  kət  lə  ri  miz Öz -
bə  kis  tan  dan Av  ro  pa qi  tə  si  nə mal axı -
nı  nın sü  rət  li da  şın  ma  sı  nın tə  min edil -
mə  sin  də qar  şı  lıq  lı fay  da  lı əmək  daş  lı  ğın 

bü  töv tə  bə  qə  si  ni ya  ra  da bi  lər  lər. 
Fik  rim  cə, bir  gə əmək  daş  lıq və 

öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da bey  nəl  xalq 
nəq  liy  yat dəh  liz  lə  ri  nin po  ten  si a  lın -
dan fə  al is  ti  fa  də et  mək üçün ümu  mi 
stra  te  gi  ya həm də Öz  bə  kis  tan və 
Azər  bay  ca  nın sə  na  ye sa  hə  lə  ri  nin is -
teh  sal im  kan  la  rı  nın art  ma  sı  na tə  kan 
ve  rə  cək və in  ves  ti  si  ya cəl  be  di  ci  li  yi -
nin ar  tı  rıl  ma  sı və öl  kə  lə  ri  mi  zə xa  ri  ci 
in  ves  ti  si  ya  la  rın cəlb edil  mə  si üçün 
əla  və im  kan  lar ya  ra  da  caq. 

– Türk Dün  ya  sı əla  qə  lə  ri  nin in  ki 
şa  fın  da, iş  ti  rak  çı öl  kə  lə  rin iq  ti  sa  di və 
mə  də  ni in  teq  ra  si  ya  sın  da Türk Ti  ca 
rət və Sə  na  ye Pa  la  ta  sı  nın (TTSP) fə  al 
ro  lu haq  qın  da nə dü  şü  nür  sü  nü  z? 

– Öz  bə  kis  ta  nın Ti  ca  rət və Sə  na  ye 
Pa  la  ta  sı üçün Türk Ti  ca  rət və Sə  na  ye 
Pa  la  ta  sı  nın bir his  sə  si ol  maq çox  şa  xə  li 
əmək  daş  lı  ğın pri o  ri  tet is  ti  qa  mət  lə  rin -
dən bi  ri  dir və bu  nun sa  yə  sin  də Türk 
dün  ya  sın  da sa  hib  kar  lı  ğın in  ki  şa  fı üçün 
bü  tün im  kan  lar möv  cud  dur. 

Bu gü  nə qə  dər səy  lə  ri  miz sa -
yə  sin  də Türk Ti  ca  rət və Sə  na  ye 
Pa  la  ta  sı özü  nü iş  gü  zar qar  şı  lıq  lı 
fə a  liy  yə  tin və ilk növ  bə  də, biz  ne -

Bu gün Özbəkistan 
xarici ticarət 
marşrutlarının 
şaxələndirilməsi 
istiqamətində fəal 
xarici iqtisadi siyasət 
aparır.  Bu baxımdan, 
Azərbaycan 
istiqamətinə və Qara 
dənizə çıxışı olan 
nəqliyyat dəhlizləri 
Avropa  bazarlarına 
çıxış baxımından 
strateji məsələyə 
çevrilir.
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sin apa  rıl  ma  sı üçün əl  ve  riş  li şə  ra-
i  tin ya  ra  dıl  ma  sı ilə bağ  lı mə  sə  lə  lə -
ri mü  za  ki  rə et  mək üçün ən yaxşı 
platforması kimi göstərmişdir. Sə -
mə  rə  li əmək  daş  lı  ğı  mı  zın nə  ti  cə  si 
bir  gə apa  rıl  mış təd  bir  lər  dir ki, bu da 
öz növ  bə  sin  də iq  ti  sa  diy  ya  tın müx -
tə  lif sa  hə  lə  rin  də öl  kə  lə  ri  mi  zin in  ki -
şa  fı üçün plat  for  ma ro  lu  nu oy  na  yır 
və on  lar  la sa  ziş və mü  qa  vi  lə  lə  rin 
im  za  lan  dı  ğı mü  tə  ma  di gö  rüş  lər və 
təd  bir  lər bu  nun par  laq sü  bu  tu  dur. 

– Öz  bə  kis  ta  nın özəl sek  to  ru  nun 
iş  ğal  dan azad edil  miş əra  zi  lə  rin 
bər  pa  sın  da, ye  ni  dən qu  rul  ma  sın  da 
bö  yük iş  ti  ra  kı ba  rə  də nə dü  şü  nür 
sü  nü  z? 21 iyun 2022ci il ta  ri  xin  də 
Şu  şa  da ke  çi  ri  lə  cək Türk Biz  nes Fo 
ru  mun  dan nə göz  lə  yir  si  niz və bu 
cür biz  nes fo  rum  la  rın öl  kə  lə  ri  miz  də 
ke  çi  ril  mə  si  nin pers  pek  tiv  lə  ri haq 
qın  da nə dü  şü  nür  sü  nü  z? 

– Bu gün Azər  bay  can və Öz  bə -
kis  tan ara  sın  da iki  tə  rəf  i əla  qə  lər 
il  dən-ilə möh  kəm  lə  nir. Ey  ni za  man -

da, iki öl  kə  nin sa  hib  kar  la  rı ara  sın  da 
iş  gü  zar əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  mə  si də 
əla  qə  lə  ri  mi  zin in  ki  şa  fı  na öz töh  fə  si -
ni ve  rir. Azər  bay  can Qaf  qaz re  gi o -
nun  da biz  nes qur  maq üçün ən cəl -
be  di  ci öl  kə  dir. 

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, Azər  bay -
can Hö  ku  mə  ti öl  kə  də biz  ne  sin apa -
rıl  ma  sı üçün ən əl  ve  riş  li şə  ra i  tin ya  ra -
dıl  ma  sı  na ça  lı  şır. Azər  bay  can zən  gin 
tə  bii sər  vət  lə  rə ma  lik  dir və ey  ni za -
man  da, iq  ti  sa  diy  ya  tın emal sa  hə  lə  ri -
nin is  teh  sal gü  cü  nü fə  al şə  kil  də ar -
tı  rır.  Son il  lər ər  zin  də Azər  bay  can, 
elə  cə də Öz  bə  kis  tan xa  ri  ci in  ves  tor -
lar üçün ən cəl  be  di  ci öl  kə  lə  rə çev -
ril  miş  dir. Bu ba  xım  dan, öl  kə  lə  ri  mi  zin 
sa  hib  kar  la  rı Azər  bay  ca  nın iş  ğal  dan 
azad edil  miş əra  zi  lə  rin bər  pa  sı və 
ye  ni  dən qu  rul  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də bir -
gə pers  pek  tiv  li in  ves  ti  si  ya la  yi  hə  lə  ri 
hə  ya  ta ke  çi  rə bi  lər  lər.  

Ey  ni za  man  da, bu il iyu  nun 
21-də Türk Döv  lət  lə  ri Təş  ki  la  tı  na 
(TDT) üzv öl  kə  lə  rin iş  gü  zar da i  rə  lə -

ri  nin iş  ti  ra  kı ilə qar  şı  dan gə  lən türk 
biz  nes fo  ru  mu ke  çi  ri  lə  cək. Şu  şa  da 
iş  gü  zar əla  qə  lə  rin güc  lən  di  ril  mə  si, 
bir  gə biz  nes plan  la  rı  nın mü  za  ki  rə -
si, elə  cə də TDT-nın bü  tün üzv öl -
kə  lə  ri  nin sa  hib  kar  la  rı  nın iş  ti  ra  kı ilə 
pers  pek  tiv  li in  ves  ti  si  ya və ti  ca  rət 
mü  qa  vi  lə  lə  ri  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
üçün ye  ni im  kan  lar açı  la  ca  ğı şüb -
hə  siz  dir.   

Öz  bə  kis  ta  nı bu biz  nes fo  rum -
da ye  yin  ti, kənd tə  sər  rü  fa  tı, teks -
til, elekt  rik sə  na  ye  si, xid  mət və tu -
rizm sa  hə  lə  rin  də fə a  liy  yət gös  tə  rən 
20-dən çox apa  rı  cı sa  hib  kar təm  sil 
edə  cək. 

Əmi  nəm ki, TDT-yə üzv olan öl -
kə  lə  rin iş  gü  zar da i  rə  lə  ri  nin qar  şı  dan 
gə  lən biz  nes fo  ru  mu öl  kə  lə  ri  mi  zin 
sa  hib  kar  la  rı üçün ye  ni əmək  daş  lıq 
üfüq  lə  ri aça  caq və Türk dün  ya  sı öl -
kə  lə  ri ara  sın  da dost  lu  ğun, qar  şı  lıq -
lı dəs  tə  yin və stra  te  ji tə  rəf  daş  lı  ğın 
əsas  la  rı  nın möh  kəm  lən  di  ril  mə  sin  də 
mü  hüm ha  di  sə  yə çev  ri  lə  cək  dir.
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– There are very close economic, 
political and spiritual relations 
between Uzbekistan and Azerbaijan 
throughout their long history. How do 
you assess the dynamics of relations 
between our countries in the context 
of these fraternal relations?

– Uzbekistan and Azerbaijan have 
a common age-old history, similar cul-
ture and traditions. A manifestation of 
the high level of bilateral relations is 
the exchange of visits of various dele-
gations at the highest and high levels, 
as well as the confidential and fraternal 
relations of the Heads of our States.

The foundations of bilateral co-
operation between the Republic of 
Uzbekistan and the Republic of Azer-
baijan were laid down in the Intergov-
ernmental Agreement on Friendship 
and Cooperation dated May 27, 1996.

Uzbekistan attaches priority to 
the development of cooperation with 
Azerbaijan which is an important part-
ner in the South Caucasus region.

In recent years, relations between 
Uzbekistan and Azerbaijan have re-
ceived a significant impetus for devel-
opment, rising to the level of strate-
gic partnership. There is not a single 
sphere of interaction that would remain 
out of sight of our countries.

This is facilitated by the active in-
teraction and exchange of visits of the 
delegations of Uzbekistan to Azerbai-
jan and, accordingly, the delegations 
of Azerbaijan to Uzbekistan at the gov-
ernmental, parliamentary and interde-
partmental levels in recent years.

At the same time, Uzbekistan and 
Azerbaijan are conducting an active 
dialogue on multilateral cooperation 
within the framework of the Organi-
zation of Turkic States, the Common-
wealth of Independent States and oth-
er international organizations.

I’m confident that bilateral coop-
eration between Azerbaijan and Uz-
bekistan will be strengthened in the 
future in all areas of mutual interest to 
our countries. In this regard, the active 
interaction of entrepreneurs of the 
two countries in various sectors of the 
economy will also contribute to the fur-
ther development of our cooperation.

– What could be the role 
of the Uzbekistan CCI in 
development of trade and 
economic relations between 
Azerbaijan and Uzbekistan?

– Today, as part of the develop-
ment of trade, economic and invest-
ment cooperation with Azerbaijan, the 
Uzbekistan Chamber of Commerce 
and Industry arranges joint business 
forums, business missions, B2B meet-
ings between entrepreneurs of Uz-
bekistan and Azerbaijan in coopera-
tion with Chambers of Commerce and 
business associations.

The main partner of the Uzbekistan 
Chamber of Commerce and Industry 
in Azerbaijan is the Azerbaijan Nation-
al Confederation of Entrepreneurs. 
Thanks to the eforts of our organiza-
tions, the business circles of Uzbeki-
stan and Azerbaijan are increasingly 
expanding areas of joint cooperation 

and implementing new projects.
At the same time, in order to 

achieve the efectiveness of business 
cooperation between our countries, 
the Uzbek-Azerbaijani Business Coun-
cil was established in 2019 within the 
framework of the visit of the delegation 
of the Republic of Azerbaijan headed 
by the Minister of Economy S.Mustafa-
yev to the Republic of Uzbekistan.

To date, two meetings of the Busi-
ness Council have been held, the 
last of which was held online in 2021. 
As part of this event, the parties ex-
pressed mutual interest in using signifi-
cant reserves and opportunities for the 
growth of trade, economic and busi-
ness relations.

It can be said with confidence that 
the Uzbekistan Chamber of Com-
merce and Industry will continue to 
build up partnerships with similar struc-
tures in Azerbaijan in order to create 
all the necessary conditions for suc-
cessful development of partnerships 
between the business communities of 
our countries.

– What are your views on the 
current stage of economic relations 
between Uzbekistan and Azerbaijan, 
and in what potential sectors will 
work our countries?

– Economic cooperation between 
Uzbekistan and Azerbaijan is of great 
importance which afects the whole 
range of further development of bilater-
al relations between the two countries.

Assessing the development of bi-
lateral cooperation, it should be noted 

“There are all opportunities for 
development of entrepreneurship 

in the Turkic world”
Chairman of the Chamber of Commerce and Industry of the Re-

public of Uzbekistan Mr. Davron Abdudjalolovich Vakhabov
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that the foreign trade turnover of Uz-
bekistan with Azerbaijan amounted to 
USD 118.7 million in 2021 and increased 
by almost 142% compared to 2020. At 
the same time, the volume of Uzbeki-
stan’s exports to Azerbaijan increased 
by 139.9% in 2021 compared to 2020 
and reached USD 75.8 million. Azer-
baijan’s imports to Uzbekistan also in-
creased by 145.3% compared to 2020 
and amounted to USD 43 million.

Bilateral trade and economic co-
operation between our countries is 
carried out in a free trade regime and 
includes a range of goods from various 
sectors of the economy. The main ex-
port articles from Uzbekistan to Azer-
baijan are textile products, copper 
products, food products, electrical and 
mechanical equipment, services, and 
etc. Imports from Azerbaijan are mainly 
ores, slags, oil and oil products, plastics 
and plastic products, raw aluminum, 
food products, services, etc.

As of April 1, 2022, 234 enterpris-
es with the participation of Azerbaijani 
capital operate on the territory of the 
Republic of Uzbekistan, of which 82 
are joint ventures and 152 enterprises 
with 100% Azerbaijani capital. The main 
areas of activity of these enterprises 
are trade, engineering and metal work-
ing, finance and insurance, real estate 
transactions, energy, services, jewelry 
production and repair, food industry, 
and light industry.

But at the same time, I believe that 
the potential of bilateral trade and eco-
nomic relations has not been exhaust-
ed and there are huge opportunities 
between our countries for developing 
cooperation in other areas of the econ-
omy.

Knowing the potential of our econo-
mies, we can talk about the discrepancy 
between the current state of bilateral 
trade and the economic opportunities 
of Azerbaijan and Uzbekistan.

Today, in the context of the ongo-
ing economic crisis in the world, Uz-
bekistan and Azerbaijan can work to-
gether in many industrial sectors of the 
economy, mutually complementing the 

capabilities and potential of their own 
industries. Thus, processing of oil and 
gas raw materials and production of 
finished products with added value, 
expansion of cooperation in the food, 
textile, electrical industries are promis-
ing areas for joint interaction between 
the business circles of our countries. I 
would also like to especially note the 
possibilities of implementing perspec-
tive projects in the field of tourism, IT 
technologies, as well as expanding 
scientific and technical cooperation 
between the two countries. 

– What do you think about the 
importance of the NorthSouth, 
EastWest Corridors, as well as 
the Zangezur Corridor, what role 
can Uzbekistan play in realizing 
the logistics potential of these 
corridors?

– It should be noted that the re-
gions of Central Asia and the Cauca-
sus have played an important role in 
development of trade routes on the 
territory of the Eurasian continent since 
ancient times. We all know well how 
great was the place and importance of 
the ancient transport route, the Great 
Silk Road. This corridor contributed to 
the development of trade, profitable 
exchange of goods between diferent 
countries and creation of branched 
transport routes in the direction of Asia 
and Europe for many centuries.

In this regard, Azerbaijan and Uz-
bekistan are an important part of this 
corridor. I would especially like to note 
the geographically advantageous loca-
tion of Azerbaijan on the territory of the 
Eurasian continent which contributes 
to the active involvement of the coun-
try in expansion of commodity trans-
port fows between the countries of 
Europe and Africa on the one part, and 
the countries of Asia on the other part.

Based on these opportunities, 
I’m sure that Azerbaijan and Uzbeki-
stan can become an important link 
in increasing cargo fows along in-
ternational transport corridors in the 
North-South and East-West directions. 
For example, the transport corridor in 

the East-West direction, especially the 
route Tashkent-Kungrad-Beyneu-Ak-
tau-Baku-Tbilisi-Poti and further access 
to the ports of Bulgaria and Romania is 
extremely important for Uzbekistan in 
diversifying the supply of goods fows 
to the European and African continents 
and countries of the Middle East.

Another example of importance 
of bilateral cooperation between our 
countries in the development of inter-
national transport corridors is the in-
teraction in the direction of Baku-Tbili-
si-Kars Railway Line which is part of the 
New Silk Road connecting China with 
Europe. This railway line was launched 
in October 2017 with participation of of-
ficial delegations from Turkey, Uzbeki-
stan, Georgia, Kazakhstan, Tajikistan 
and Turkmenistan in Azerbaijan.

This route is part of the North-South 
Project and will make it possible to use 
efectively the economic and transit po-
tential of the countries and will contrib-
ute, first of all, to the prosperity of the re-
gions of Central Asia and the Caucasus.

Today, the international community 
is well aware that creating conditions 
for safe transportation of goods and 
reducing the costs and time for trans-
portation of goods are becoming a 
cornerstone for many countries in their 
competitive struggle to conquer inter-
national markets in Europe, Africa and 
other regions of the world.

Active use by Uzbekistan of the so-
called Trans-Caspian Transport Corri-
dor through the territory of Azerbaijan, 
including the Zangezur Corridor, will 
create the necessary conditions for ac-
celerated delivery of goods from our re-
public to Turkey and further to the coun-
tries of Europe, Africa and other regions 
of the Eurasian continent. Moreover, 
Azerbaijan is a reliable partner and is 
interested in strengthening of transport 
cooperation through its own territory 
with Uzbekistan. Here, new directions 
are also opening up for our countries in 
creating reliable and solid foundations 
for further development of international 
transport corridors running through the 
territory of Azerbaijan and Uzbekistan.
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– Considering the geographical 
position of Azerbaijan, access to 
the markets of Europe, Asia and the 
CIS, how do you assess the joint 
activities of Azerbaijani and Uzbek 
companies in these markets?

– Development of international cor-
ridors for Uzbekistan and Azerbaijan is 
of great importance in expanding for-
eign economic relations and increasing 
trade turnover with many foreign coun-
tries. Certainly, in further strengthening 
of bilateral cooperation between our 
countries, Azerbaijan and Uzbekistan 
should give priority to expansion of 
commodity transport fows which can 
become an impetus not only in devel-
opment of transport corridors, but also 
in increase of mutual trade in goods in 
demand for the two countries.

Today, Uzbekistan is pursuing an 
active foreign economic policy in the 
direction of diversifying foreign trade 
routes. In this regard, transport corri-
dors in the direction of Azerbaijan and 
further with access to the Black Sea ac-
quire a strategic issue in terms of gain-
ing access to the developed markets 
of Europe.

Understanding the importance of 
expanding international transport corri-
dors for our countries, we are in favor of 
strengthening business cooperation be-
tween the transport and logistics compa-
nies of Azerbaijan and Uzbekistan.

As you know, in April 2021 Uzbeki-
stan received the status of a bene-
ficiary under the European Union’s 
Generalized System of Preferences for 
Sustainable Development and Good 
Governance (GSP+) which created 
huge opportunities to increase trade in 
needed goods of Uzbekistan with the 
EU countries.

In connection with these opportu-
nities, our transport and logistics com-
panies can create a whole layer of 
mutually beneficial cooperation in en-
suring the accelerated transportation 
of goods fows from Uzbekistan to the 
European continent.

In my opinion, joint cooperation 
and a common strategy to active-

ly use the potential of internation-
al transport corridors between our 
countries will also stimulate an in-
crease in production capabilities 
of the industries of Uzbekistan and 
Azerbaijan and will create additional 
opportunities to increase investment 
attractiveness and attract foreign in-
vestment to our countries.

– What do you think about the 
active role of the Turkic Chamber 
of Commerce and Industry (TTCI) 
in development of relations of the 
Turkic world, economic and cultural 
integration of the participating 
countries?

– Being part of the Turkic Cham-
ber of Commerce and Industry is one 
of the priority areas of multifaceted 
cooperation for Uzbekistan Chamber 
of Commerce and Industry, thanks to 
which there are all opportunities for 
development of entrepreneurship in 
the Turkic world.

To date, thanks to our eforts, the 
Turkic Chamber of Commerce and 
Industry has recommended itself as 
a coordinating mechanism for busi-
ness interaction and establishing a 
direct dialogue at the level of Cham-
bers of Commerce and Industry to 
discuss, first of all, issues related to 
creation of favorable conditions for 
doing business.

The result of our fruitful cooperation 
is joint events, which in turn serve as a 
platform for business development of 
our countries in various sectors of the 
economy, and regular meetings and 
events with the signing of dozens of 
agreements and contracts are clear 
evidence of this.

– What do you think about the 
large participation of the private 
sector of Uzbekistan in restoration, 
reconstruction of the liberated 
territories of Azerbaijan? What 
do you expect from the Turkic 
Business Forum which will be 
held on June 21, 2022 in Shusha, 
and what do you think about 
the prospects for such business 
forums in our countries?

– Today, bilateral relations be-
tween Azerbaijan and Uzbekistan are 
strengthening every year. At the same 
time, expansion of business contacts 
between entrepreneurs of the two 
countries also contributes to the de-
velopment of our relations. Azerbaijan 
is the most attractive country for doing 
business in the Caucasus region.

It should be noted that the Govern-
ment of Azerbaijan strives to create the 
most favorable conditions for doing 
business in the country. Azerbaijan has 
rich natural resources and at the same 
time is actively increasing the produc-
tion capacity of the processing sec-
tors of the economy. In recent years, 
Azerbaijan, as well as Uzbekistan have 
become the most attractive countries 
for foreign investors. In this regard, the 
entrepreneurs of our countries can 
implement joint promising investment 
projects in restoration and reconstruc-
tion of the liberated territories in Azer-
baijan’s Karabakh. 

At the same time, the upcoming 
Turkic Business Forum with participa-
tion of business circles of the mem-
ber countries of the Organization of 
Turkic States (OTS) which will be held 
on June 21 this year in Shusha will un-
doubtedly open up new opportunities 
for strengthening business contacts, 
discussing joint business plans as well 
as implementing perspective invest-
ment and trade contracts with partici-
pation of entrepreneurs from all OTS 
member countries.

Uzbekistan will be represented at 
this business forum by more than 20 
leading entrepreneurs who operate in 
the food, agricultural, textile, electrical 
industries, services and tourism.

I’m confident that the upcoming 
business forum of business circles of 
the OTS member countries will open 
new horizons of cooperation for entre-
preneurs of our countries and will be-
come an important event in strength-
ening the foundations of friendship, 
mutual support and strategic partner-
ship between the countries of the Tur-
kic world.
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– Qır ğı zıs tan iq ti sa diy ya tı nın əsa
sı nı han sı biz nes sek tor la rı təş kil edi r?

– Müs tə qil lik əl də et dik dən son-
ra Qır ğı zıs tan iq ti sa diy ya tı nın əsa sı nı 
kənd tə sər rü fa tı, qı zıl ha si la tı, hid roe-
ner ge ti ka, əl van me tal lur gi ya, yün gül 
və ye yin ti sə na ye si təş kil edir.

Kənd tə sər rü fa tı ÜDM-in üç də bi rin-
dən ço xu nu is teh sal edən apa rı cı sa hə-
dir. Sek to run əsa sı nı hey van dar lıq təş kil 
edir - bu, ət, süd məh sul la rı, yun is teh sa lı, 
tex ni ki bit ki lə rin be cə ril mə si, tə rə vəz çi lik, 
bağ çı lıq, arı çı lıq dır. Bu sfe ra nı in ki şaf et-
di rən öl kə mi zin özü nü ər zaq la tə min et-

mə yə ça lı şır, ey ni za man da, Qa za xıs tan 
və Ru si ya ya da məh sul ix rac edir.

Qır ğı zıs tan Res pub li ka sı nın sə na ye-
si ba rə də bəhs et sək, bu ra da ən mü-
hüm ye ri emal sə na ye si, əl van me tal lur-
gi ya və mə dən çı xar ma sə na ye si tu tur.

Biz də Or ta Asi ya nın ən bö yük qı zıl 
ya ta ğı olan “Kum tor” var dır. Bu is teh sal 
Qır ğı zıs tan Res pub li ka sı nın bü tün ix-
ra cı nın təx mi nən 35%-ni tə min edir və 
öl kə nin ümu mi da xi li məh su lu nun on-
da bi ri ni təş kil edir. “Kum tor” mü əs si sə-
si sa yə sin də Qır ğı zıs tan MDB öl kə lə ri 
ara sın da qı zıl ha si la tı üz rə üçün cü ye ri 

tu tur. “Kum tor” bi zim mil li sər və ti miz dir, 
tam ola raq bi zə məx sus dur.

Güc lü su elekt rik sis te mi ilə əmin-
lik lə öyü nə bi lə rik - bu, bəl kə də Qır-
ğı zıs tan Res pub li ka sı na SSRİ-dən mi-
ras qal mış ən əhə miy yət li mi ras dır. 
Su-ener ge ti ka komp lek si miz ikin ci ən 
bö yük ix rac gə lir mən bə yi dir. Tək cə 
onu de mək ki fa yət dir ki, Qır ğı zıs tan 
çay la rı nın hid roe ner ge ti ka po ten sia lı 
Vol qa ça yın dan bir ne çə də fə çox dur. 
İs teh sal olu nan elekt rik ener ji si nin həc-
mi onu qon şu Qa za xıs tan, Öz bə kis tan, 
Ta ci kis tan və Çi nə ix rac et mə yə im kan 

X Ü S U S İ  Ə L A V Ə

Ma rat Şar şe ke yev

Qır ğı zıs tan Res pub li ka sı nın Ti ca rət və Sə na ye 

Pa la ta sı nın pre zi den ti

MÜSAHİBƏ

"Türk Ticarət və Sənaye 
Palatası - Türk dövlətlərinin 
biznes icmasını birləşdirən 

bir qurumdur"
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ve rir. Su-ener ge ti ka komp lek si nin həm 
də öl kə üçün son də rə cə va cib olan 
ener ji id xa lı nı əvəz et mək üçün bö yük 
pers pek tiv lə ri var.

– Qır ğı zıs tan da in ves ti si ya mü hi ti 
haq qın da nə de yə bi lər si ni z? Əsas xü
su siy yət lə ri han sı lar dı r?

– Bil di yi niz ki mi, in ves ti si ya mü hi-
ti öl kə iq ti sa diy ya tı na in ves ti si ya la rın 
cəlb edil mə sin də həl le di ci rol oy na yan 
amil lə rin məc mu su dur. Qır ğı zıs tan hö-
ku mə ti in ves ti si ya mü hi ti ni yax şı laş dır-
maq və xa ri ci sər ma yə dar la rın bi zim lə 
iş lə mək də öz lə ri ni ra hat və sər fə li hiss 
et mə lə ri üçün hər cür şə ra it ya rat maq 
üçün bü tün səy lə ri ni gös tə rir.

İn ves ti si ya cəl be di ci li yi nə da ir bir 
ne çə nü mu nə ve rə cə yəm.

Ən əsa sı, Qır ğız Res pub li ka sı Hö-
ku mə ti ən li be ral qa nun ve ri ci lik ak tı 
olan “Qır ğı zıs tan Res pub li ka sı na in ves-
ti si ya lar haq qın da” Qır ğı zıs tan Res pub-
li ka sı nın Qa nu nu nu qə bul edib, la kin 
in no va si ya lar ba xı mın dan da tək mil ləş-
dir mə lər apa rı lır.

Qır ğı zıs tan Res pub li ka sı Avst ri ya, 
Bö yük Bri ta ni ya, Al ma ni ya, Hin dis tan, 
Qa za xıs tan, Qə tər, Tür ki yə, Çin, Kü-
veyt, Ru si ya, ABŞ, İs veç rə, Cə nu bi Ko-
re ya və s. ki mi öl kə lər lə sər ma yə lə rin 
təş vi qi və mü da fiə si üz rə 33 iki tə rəf i 
sa ziş im za la nıb.

Tu rist lə rin cəlb edil mə si və in ves ti-
si ya la rın ar tı rıl ma sı məq sə di lə Qır ğı zıs-
tan 61 döv lə tin və tən daş la rı üçün 60 
gü nə qə dər vi za sız re jim tət biq edib.

Qır ğı zıs tan Aİİ-nin (Av ra si ya İq ti sa di 
İt ti fa qı) üz vü dür və bu, iq ti sa di in ki şaf və 
in ves ti si ya la rın cəlb edil mə si üçün bö-
yük miq yas və pers pek tiv lər dir. Qır ğı-
zıs tan və onun tə rəf daş la rı üçün Aİİ-yə 
üzv lük 180 mil yon dan çox əha li si olan 
Aİİ-nin 5 öl kə si nin ba zar la rı na mal la rın, 
xid mət lə rin və ka pi ta lın hə rə kə ti üçün 
ma neə lə ri ara dan qal dır maq im ka nı ve-
rir. Ha mı xə bər dar dır. Aİİ dün ya ÜDM-
nin 3,2%-ni təş kil edir, ən bö yük dün ya 
ba zar la rın dan bi ri dir və ya dün ya əha li-
si nin 2,5%-i, dün ya nın ən bö yük əra zi si-
dir (20 mil yon kv. km-dən çox).

Son il lər də Hö ku mət in ves ti si ya la-
rın tə mi na tı və qo run ma sı üçün bir çox 
is la hat lar hə ya ta ke çi rir. İn ves tor lar “İn-

ves ti si ya lar haq qın da” Qa nu na uy ğun 
ola raq, sər ma yə qo yan şir kət sa bit ləş-
dir mə sa zi şi im za lan dı ğı gün dən Qır ğı-
zıs tan Res pub li ka sı nın qa nun ve ri ci li yi 
ilə mü əy yən edil miş qay da da di gər do-
la yı ver gi lər və ver gi ol ma yan ödə niş-
lər (döv lət or qan la rı tə rə fin dən gös tə-
ri lən xid mət lə rə gö rə ödə niş lər is tis na 
ol maq la) is tis na ol maq la on il müd də tin-
də ver gi lə rin, o cüm lə dən əla və də yər 
ver gi si nin ödə nil mə si üçün ən əl ve riş li 
şərt lə ri seç mək hü qu qu na ma lik dir lər.

Hö ku mət tə rə fin dən fəa liy yə ti sa-
hib kar la rın və in ves tor la rın döv lət və 
yer li or qan lar və və zi fə li şəxs lər qar şı-
sın da qa nu ni mə na fe lə ri nin mü da fiə si-
nin tə min edil mə si nə yö nəl miş Biz nes 
Om buds ma nı İns ti tu tu ya ra dıl mış dır;

Qır ğı zıs tan Dün ya Ban kı tə rə fin dən 
nəşr edil miş “Do ing Bu si ness” rey tin qi-
nin TOP-20 is la hat çı öl kə si nə da xil olub.

Dün ya Ban kı nın mə lu ma tı na gö rə, 
Hö ku mət elekt rik ener ji si nin kə sil mə si nə 
və inf rast ruk tu run ye ni lən mə si nə nə za-
rə ti güc lən dir di yin dən, kre dit bü ro su nun 
işi ni tək mil ləş dir di yin dən və he sa bat ver-
mə və ver gi ödə mə pro se dur la rı nı sa də-
ləş dir di yin dən Qır ğı zıs tan Res pub li ka sı 
“Elekt rik şə bə kə si nə qo şul ma”, “Kre dit 
əl də et mək” və “Ver gi tut ma” gös tə ri ci lə ri 
üz rə gös tə ri ci lə ri ni yax şı laş dı rıb.

Öl kə də “Döv lət-özəl tə rəf daş lıq 
haq qın da” qa nun var. İn ves ti si ya cəl-
be di ci li yi haq qın da çox da nış maq olar 

və mən ümu mi və əsas fi kir ver mək 
üçün ən əsas la rı nı sa da la dım.

– Türk öl kə lə ri ara sın da ti ca rət 
döv riy yə si ni ar tır maq üçün atı la caq 
əsas ad dım lar han sı lar dı r?

– Ha mı mız bi li rik. Öl kə lə ri mi zin 
müx tə lif sa hə lər də əmək daş lıq üçün 
bö yük po ten sia lı var ki, bu po ten si al 
hə lə tam is ti fa də olun ma yıb. Xalq la-
rı mız ara sın da kı ta ri xi bağ lı lıq, coğ ra fi 
ya xın lı ğı mız, dün ya lo gis ti ka mər kəz lə-
ri nin yer ləş mə si hə dəf ə ri mi zə çat maq 
üçün mü hüm im kan lar ya ra da caq dır. 
Azər bay can türk dil li öl kə lər ara sın da 
əla qə lə rin in ki şa fı na fə al töh fə ve rir və 
ye ni iq ti sa di tə şəb büs lə rin hə ya ta ke-
çi ril mə si üzə rin də iş lə yir”.

Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı öl kə lə ri miz 
ara sın da iq ti sa di, ti ca ri və tə rəf daş lıq 
əla qə lə ri nin in ki şa fın da mü hüm rol oy-
na yır. Öl kə lə ri mi zin hö ku mət lə ri döv lət-
lə ri bir-bi ri nə da ha da ya xın laş dır maq 
və əmək daş lıq et mək, tam hü quq lu 
bey nəl xalq təş ki la ta çev ri lə bi lə cək bu 
şu ra nın struk tu ru nu güc lən dir mək üçün 
hər cür səy gös tə rir və çox tə rəf i əmək-
daş lıq in ki şaf et dik cə Türk döv lət lə ri nin 
qlo bal ma raq la rı da ha da güc lə nir. İq-
ti sa diy yat la rı mız bir-bi ri ni ta mam la yan 
iq ti sa diy yat ki mi fəa liy yət gös tə rə bi lər.

Ti ca rə tin ar tı rıl ma sı üçün əsas ad-
dım lar göm rük pro se dur la rı nın sa də-
ləş di ril mə si, ti ca rət ma neə lə ri nin ara-
dan qal dı rıl ma sı, hü qu qi şə rai tin bir gə 
ya ra dıl ma sı, ta rif ə rin aşa ğı sa lın ma sı 
ola bi lər. Fik rim cə, bun lar ti ca rət döv-
riy yə si nin yax şı laş dı rıl ma sı üçün həll 
edil mə li olan ən prio ri tet və zi fə lər dir.

– Türk öl kə lə rin də lo gis ti ka sis te mi
ni ne cə gö rür sü nü z? Nə yi in ki şaf et dir
mək la zım dı r?

– Öl kə lə ri mi zin iq ti sa diy ya tı nın in-
ki şa fı, ti ca rət axın la rı nın art ma sı türk 
öl kə lə ri ara sın da lo gis ti ka sis te mi nin 
mü va fiq ola raq tək mil ləş di ril mə si ni və 
in ki şa fı nı tə ləb edir. Son il lər gös tər di ki, 
öl kə lə ri miz ara sın da da vam lı yük axın la-
rı in ki şaf edir. Öl kə lə ri mi zin di na mik in-
ki şa fı tək cə Türk öl kə lə ri ara sın da de yil, 
həm də Asi ya və Av ro pa is ti qa mə tin də 
yük lə rin gə lə cək tran zi ti üçün lo gis tik 
im kan la rı ge niş lən di rə cək. Öl kə lə ri mi-
zin coğ ra fi möv qe yi bi zə im kan ve rir ki, 

Türk Dövlətləri 
Təşkilatı 
ökələrimizi bir-
birinə daha da 
yaxınlaşdırmaq 
və tam hüquqlu 
beynəlxalq 
təşkilata çevrilmək 
üçün hər cür səy 
göstərir.
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Av ro pa və Asi ya öl kə lə ri ara sın da əla-
qə ya ra daq və əsas nəq liy yat dəh liz lə ri 
ilə yük axın la rı nın ma neə siz hə rə kə ti ni 
tə min edək. Son za man lar TDT xət ti ilə 
çox lu konf rans lar ke çi ri lib, ora da lo gis-
ti ka mə sə lə lə ri də mü za ki rə olu nub və 
he sab edi rəm ki, bu mə sə lə da ha da 
in ten siv ləş di ril mə li və nəq liy yat-lo gis ti-
ka nın ya ra dıl ma sı ilə bir lik də nəq liy yat 
mə ka nı nın in ki şa fı kon sep si ya sı ya ra dıl-
ma lı dır. Öl kə lə ri mi zin lo gis ti ka sek to ru-
nun fə al in ki şa fı üçün he sab edi rəm ki, 
lo gis tik mər kəz lə rin yer ləş di ril mə si nin 
sə mə rə li sxe mi ni qur maq, on la rın hər 
bi ri üçün müa sir biz ne sin tə ləb lə ri nə 
uy ğun lo gis ti ka xid mət lə ri nin si ya hı sı-
nı mü əy yən et mək, lo gis ti ka ba za rı nın 
əsas oyun çu la rı ilə əmək daş lıq qur maq 
və bu mə sə lə lə ri həll et mək üçün əl bət-
tə ki, bü tün türk dil li öl kə lə rin bir gə qar şı-
lıq lı fəa liy yə ti nə eh ti ya cı mız var. 

– Türk öl kə lə ri ara sın da or taq is
teh sal və əm təə zən ci ri nin ya ra dıl ma sı 
ba rə də nə de yə bi lər si ni z?

– Türk dil li öl kə lə rin iq ti sa diy ya tı sə-
na ye koo pe ra si ya sı nı də rin ləş dir mək lə 
re gi on la ra ra sı də yər zən cir lə ri nin ya-
ra dıl ma sın da və Şu ra ya üzv öl kə lə rin 
sa hib kar la rı ara sın da sə na ye koo pe-
ra si ya sı nın in ki şa fı üz rə va hid proq ra-
mın ha zır lan ma sın da ma raq lı dır ki, bu 
da qar şı lıq lı in ves ti si ya la rın əhə miy yət li 
də rə cə də ar tı rıl ma sı nı və döv lə tin po-
ten sia lın dan və üs tün lük lə rin dən sə-
mə rə li is ti fa də ni nə zər də tu tur.

– Türk Ti ca rət və Sə na ye Pa la ta
sı nın üzv öl kə lə rin iq ti sa di və mə də ni 
in teq ra si ya sı nın in ki şa fın da fə al ro lu 
ba rə də nə dü şü nür sü nü z?

– Türk Ti ca rət və Sə na ye Pa la ta sı 
- bu gün Türk öl kə lə ri nin iş gü zar dai rə-
lə ri ni bir ləş di rən və təc rü bə mü ba di lə si 
üçün nə həng in for ma si ya və tex ni ki re-
surs la ra ma lik, sa hib kar lar üçün fay da lı 
mə lu mat lar ve rən ən bö yük biz nes bir-
li yi dir, sa hib kar lar üçün bir ləş di ri ci kör pü 
ola bi lər. Əmi nəm ki, Türk Pa la ta sı rə-
qəm sal laş ma, sü ni in tel lek tin ya ra dıl ma-
sı, öl kə lə rin ix rac po ten sia lı na da ir va hid 
mə lu mat ba za sı nın ya ra dıl ma sı, elekt ron 
ti ca rət, in no va tiv in ki şaf ki mi sa hə lər də 
bir gə la yi hə lə rin ha zır lan ma sı üz rə bir-
gə səy lər edə bi lər. Türk Pa la ta sı bank 
sek to run da və ma liy yə sis te min də ge-
niş is ti fa də olu nan elekt ron hö ku mə tin, 
qa baq cıl tex no lo gi ya la rın və rə qəm sal 
həl lə rin tət bi qi sa hə sin də qar şı lıq lı təc-
rü bə mü ba di lə si ni təş viq edə bi lər. Türk 
Pa la ta sı həm də gə lə cək də tə rəf daş lı ğın 
uğu ru nun, ümu mi mə də niy yət və təh sil 
mə ka nı nın for ma laş ma sı nın əsas ami li 
ki mi təh sil sa hə sin də əmək daş lı ğı təş viq 
edə bi lər .

Türk Pa la ta sı həm iq ti sa di əmək-
daş lı ğı in ki şaf et di rə, həm də di gər 
sa hə lə rin, o cüm lə dən mə də ni-hu ma-
ni tar sa hə lə rin in ki şa fı na tə sir gös tə rə 
bi lər. Ha mı mı zı or taq Türk ta ri xi ir si, dil 
ox şar lı ğı, or taq kon fes sio nal və mə də-
ni xü su siy yət lə ri bir ləş di rir. Bu ele ment-

lər türk əmək daş lı ğı na re gio nal və 
bey nəl xalq miq yas da da vam lı xa rak ter 
ve rir və əmi nəm ki, Türk Pa la ta sı bü tün 
sa hə lə ri yax şı bir ləş di rə bi lər.

– Şər qi Zən gə zur və Qa ra bağ da iş
ğal dan azad edil miş əra zi lə rin ye ni dən 
qu rul ma sın da, bər pa sın da Qır ğı zıs ta
nın özəl sek to ru nun bö yük iş ti ra kı ba
rə də nə dü şü nür sü nü z?

– He sab edi rəm ki, əra zi lə rin ye-
ni dən qu rul ma sı za ma nı bir çox şir kət-
lə ri mi zin məh sul la rı tə ləb olu na bi lər. 
Qır ğı zıs tan da se ment, kər pic, şi fer, şü-
şə, əhəng, gips is teh sa lı mü əs si sə lə ri 
fəa liy yət gös tə rir və xam ma lın ol du ğu 
mə kan lar da yer lə şir; bu ra həm çi nin be-
ton, də mir-be ton, sa ni ta ri ya və ke ra mi-
ka mə mu lat la rı nın is teh sa lı, daş ema lı 
mü əs si sə lə ri də da xil dir. Sə na ye də də-
mir-be ton konst ruk si ya la rın və mə mu-
lat la rın is teh sa lı za vod la rı, ke ra mi ka və 
çın qıl za vod la rı, ti kin ti ma te ri al la rı üçün 
çın qıl ələ mə, əz mə və süz mə za vod la rı, 
kər pic, se ment, şü şə və bir sı ra baş qa 
za vod və kom bi nat lar var. Məh sul çe şi di 
çox müx tə lif dir. Məh sul la rın ço xu ix rac 
olu nur və yük sək key fiy yət li məh sul ki-
mi özü nü təs diq lə yib və əmi nəm ki, bu 
məh sul lar Azər bay can şir kət lə ri üçün 
ma raq lı ola bi lər.

– 21 iyun 2022ci il ta ri xin də Şu
şa da ke çi ri lə cək Türk Biz nes Fo ru
mun dan nə göz lə yir si niz və bu cür 
biz nes fo rum la rın öl kə lə ri miz də ke
çi ril mə si nin pers pek tiv lə ri haq qın da 
nə dü şü nür sü nü z?

– Biz biz nes fo ru mun Türk öl kə lə-
rin dən olan müx tə lif şir kət lə rin nü ma-
yən də lə ri və di gər iş ti rak çı la rın da vam lı 
və ink lü ziv in ki şa fın tə min edil mə si və 
çox tə rəf i əla qə lə rin də rin ləş di ril mə si 
üçün növ bə ti ad dım la rın mü za ki rə si və 
bir gə mü əy yən edil mə si üçün açıq plat-
for ma ya çev ri lə cə yi ni göz lə yi rik. Biz çox 
ümid edi rik ki, bu fo rum qar şı lıq lı fay da lı 
əmək daş lı ğın ye ni mər hə lə si nin əsa sı nı 
qo ya caq və ən baş lı ca sı, sa hib kar la rı-
mız eti bar lı tə rəf daş lar ta pa, bir gə la yi-
hə lər hə ya ta ke çi rə bi lə cək lər.

Öz adım dan və Qır ğı zıs ta nın Ti ca-
rət və Sə na ye Pa la ta sı adın dan fo ru-
mun təş ki lat çı la rı na və iş ti rak çı la rı na 
uğur lu təd bir ar zu la yı ram
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– Какие отрасли бизнеса со
ставляют основу экономики Кир
гизии?

– Основу экономики Кыргыз-
стана с момента обретения не-
зависимости, составляет сель-
ское хозяйство, золотодобыва-
ющая промышленность, гидроэ-
нергетика, цветная металлургия, 
легкая и пищевая промышлен-
ность.

Сельское хозяйство, это 
наша ведущая отрасль, которая 
производит более трети ВВП. 
Основу отрасли составляют жи-
вотноводство – это производ-
ство мяса, молочных продуктов, 
шерсти, выращивание техниче-
ских культур, овощеводство, са-
доводство, пчеловодство. Наша 
республика развивая данную 
отрасль старается обеспечить 
себя продовольствием, экспор-
тируя также продукцию в Казах-
стан и Россию.

Если говорить о промышленно-
сти Кыргызской Республики, важ-
нейшее место занимают обраба-
тывающая промышленность, цвет-
ная металлургия и горнодобываю-
щая промышленность.

У нас есть крупнейшее в Цен-
тральной Азии месторождение 
золота “Кумтор”. Это производ-
ство обеспечивает около 35% 
всего экспорта Кыргызской Ре-
спублики и составляет деся-
тую часть внутреннего валово-
го продукта страны. Благодаря 
предприятию «Кумтор», Кыргыз-
ская Республика занимает тре-
тье место по добыче золота сре-
ди стран СНГ. Кумтор – это наше 
национальное достояние полно-
стью нам принадлежащее.

Мы смело можем похвастать-
ся мощной гидроэнергетической 
системой – это, пожалуй, наибо-
лее значительное наследие, до-
ставшееся Кыргызской Респу-
блике от СССР. Наш водно-энер-
гетический комплекс – второй по 
величине источник экспортных 
поступлений. Достаточно ска-
зать, что гидроэнергетический 
потенциал рек Кыргызстана в 
несколько раз превышает ана-
логичные возможности Волги. 
Объемы вырабатываемой элек-
троэнергии позволяют экспорти-
ровать ее в соседние Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан и Китай. 

Водно-энергетический комплекс 
также имеет большие перспекти-
вы замещения импорта энерго-
носителей, что является крайне 
важным для страны.

– Что вы можете сказать об ин
вестиционном климате в Кыргыз
ской Республики? Какие основ
ные особенности?

– Как вы знаете инвестицион-
ный климат это совокупность фак-
торов, играющих решающую роль 
в привлечении инвестиций в эко-
номику страны. Правительство Кы-
ргызстана прикладывает все уси-
лия на улучшение инвестицион-
ного климата и создания всех ус-
ловий, чтобы иностранному инве-
стору было комфортно и выгодно 
у нас работать.

Я приведу вам всего несколь-
ко примеров, инвестиционной 
привлекательности

Самое главное Правительством 
Кыргызской Республики принят За-
кон Кыргызской Республики «Об ин-
вестициях в Кыргызской Республи-
ке», который является наиболее ли-
беральным законодательным актом, 
но также предпринимаются меры по 
улучшению в части инноваций.

«Тюркская Торгово-
Промышленная палата 

объединяет бизнес 
сообщества тюркских 

стран»
Президент Торгово-Промышленной Палаты  

Кыргызской Республики г-н Марат Шаршекеев
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Кыргызская Республика за-
ключила 33 двусторонние согла-
шения о поощрении и защите ин-
вестиций с такими странами, как 
Австрия, Великобритания, Герма-
ния, Индия, Казахстан, Катар, Тур-
ция, Китай, Кувейт, Россия, США, 
Швейцария, Южная Корея т.д.

С целью привлечения тури-
стов и увеличения инвестирова-
ния, Кыргызстан ввел безвизо-
вый режим сроком до 60 дней 
для граждан 61 государств.

Кыргызстан является членом 
ЕАЭС и это большие масштабы 
и перспективы для развития эко-
номики и привлечения инвести-
ций. Членство в ЕАЭС для Кыргы-
зстана и ее партнеров дает воз-
можность снять барьеры на пути 
движения товаров, услуг и капи-
тала на рынки 5-ти стран ЕАЭС, 
с населением более 180 млн. 
человек. Все в курсе. что ЕАЭС 
– это 3,2% мирового ВВП один 
из крупнейших мировых рынков 
или 2,5% населения Земли, са-
мая большая территория в мире 
(более 20 млн кв. км).

В последние годы Правитель-
ство реализует в жизнь много ре-
форм с целью  гарантий и защи-
ты инвестиций. Инвесторы в со-
ответствии с Законом «Об инве-
стициях», а также инвестируемое 
предприятие, в течение десяти 
лет со дня подписания соглаше-
ния о стабилизации имеют право 
выбора наиболее благоприятных 
для них условий по уплате нало-
гов, включая налог на добавлен-
ную стоимость, но исключая дру-
гие косвенные налоги, и ненало-
говых платежей (за исключением 
платежей за оказываемые госу-
дарственными органами услуги) 
в порядке, установленном зако-
нодательством Кыргызской Ре-
спублики.

Правительством создан Ин-
ститут бизнес-омбудсмена, дея-
тельность которого направлена 
на обеспечение защиты закон-

ных интересов предпринимате-
лей и инвесторов перед государ-
ственными и местными органами 
и должностными лицами.

В 2020 году Кыргызстан во-
шел в ТОП-20 стран-реформато-
ров рейтинга Doing Business, опу-
бликованного Всемирным бан-
ком. 

По данным Всемирного банка 
Кыргызской Республика улучши-
ла показатели по индикаторам: 
«Подключения к электросетям», 
«Получение кредита» и «Налогоо-
бложение». Поскольку Правитель-
ством усилен контроль за отклю-
чение электроэнергии и модер-
низации инфраструктуры, улуч-
шена работа кредитного бюро и 
упрощены процедуры отчетности 
и уплаты налогов;

В стране действует Закон о Го-
сударственно-Частном партнер-
стве. Об инвестиционной при-
влекательности можно много го-
ворить и перечислять я выделил 
наиболее основные, чтобы дать 
общее и главное представление.

– Какие основные шаги не
обходимо предпринять для уве
личения товарооборота между 
тюркскими странами?

– Все мы знаем что наши стра-
ны имеют огромный потенциал 
сотрудничества по разным на-
правлениям, который еще не 
раскрыт в полной мере. Истори-
ческая связь между нашими на-
родами, наша географическая 
близость, расположение миро-
вых логистических центров соз-
дадут значительные возможно-
сти в достижении поставленных 
целей. Азербайджан активно 
способствует развитию отноше-
ний между тюркоязычными стра-
нами и работает над реализаци-
ей новых экономических иници-
атив».

Большую роль в развитии эко-
номических, торговых и партнер-
ских отношений между нашими 
странами играет Организация 

Тюркских государств. Правитель-
ства наших стран прилагают все 
усилия в сближении и сотрудни-
честве государств, укрепляют 
структуру этого совета, который 
может стать полноценной меж-
дународной организацией и по 
мере  развития многостороннего 
сотрудничества глобальные ин-
тересы тюркских стран выходят 
на первый план. Наши экономики 
могут функционировать как взаи-
модополняющие экономики.

Основными шагами для уве-
личения товарооборота могут 
стать упрощения таможенных 
процедур, должны быть устране-
ны торговые барьеры, должны 
быть совместно созданные пра-
вовые условия, снижение тари-
фов. Это на мой взгляд наиболее 
приоритетные задачи которые 
нужно решить для улучшения то-
варооборота.

– Какой вы видите систему ло
гистики в тюркских странах? Что 
нужно развивать?

– Развитие экономики наших 
стран, увеличение товаропото-
ков требует и соответствующе-
го улучшения и развития систе-
мы логистики между тюркскими 
странами. Последние годы по-
казали, что между нашими стра-
нами складываются устойчивые 
грузопотоки.  Динамичное раз-
витие наших стран расширит и 
логистические возможности, не 
только между тюркскими страна-
ми , но и для дальнейшего тран-
зита грузов в направлении Азии 
и Европы. Географическое рас-
положение наших стран позво-
ляет нам стать связывающим 
звеном между странами Европы 
и Азии и обеспечить беспрепят-
ственное движение грузопото-
ков по основным транспортным 
коридорам. За последнее время 
проводилось много конферен-
ций по линии ОТС, на которых 
обсуждались и вопросы логисти-
ки и я считаю, что этот вопрос 
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нужно и дальше активизировать 
и создать концепцию развития 
транспортного пространства со-
вместно с созданием транспор-
тно-логистических цепочек и 
логистических терминалов на 
территории тюркских стран. Что-
бы логистический сектор наших 
стран активно развивался, я ду-
маю, что необходимо построить 
эффективную схему размещения 
логистических центров, опреде-
лить перечень логистических ус-
луг для каждого из них в соответ-
ствии с требованиями современ-
ного бизнеса, наладить сотруд-
ничество с основными игроками 
логистического рынка и для ре-
шения этих вопросов конечно же 
нужно совместное взаимодей-
ствие всех тюркоязычных стран. 

– Что вы можете сказать о 
создании совместной производ
ственнотоварной цепочки между 
тюркскими странами?

– ?? заинтересован в созда-
нии межрегиональных цепочек 
добавленной стоимости путем 
углубления промышленной ко-
операции и разработки единой 
программы развития промыш-
ленного сотрудничества между 
предпринимателями стран-чле-
нов Совета, предусматривающую 
значительное увеличение объ-
ема взаимных инвестиций и эф-
фективное использование потен-
циала и преимуществ экономик 
тюркских стран.

– Что вы думаете об активной 
роли Тюркской ТорговоПромыш
ленной Палаты развитии эконо
мической, культурной интеграции 
странчленов?

– Тюрская Торгово-промыш-
ленная палата – на сегодняшний 
день это крупнейшее объедине-
ние бизнеса, которое объединя-
ет бизнес сообщества тюркских 
стран и имеет огромные инфор-
мационно-технические ресурсы 
по обмену опытом, предоставле-
ния полезной для предпринима-

телей информации, может быть 
объединяющим мостом для пред-
принимателей тюркских стран. 
Я уверен, что Тюркская Палата 
может  совместными усилиями 
развивать совместные проекты 
в таких сферах, как цифровиза-
ция, создание искусственного ин-
теллекта, создание единой базы 
данных по экспортному потенци-
алу стран, электронная коммер-
ция, инновационное развитие. 
Тюркская палата может способ-
ствовать взаимному обмену опы-
том по внедрению электронного 
правительства, передовых техно-
логий и цифровых решений, кото-
рые широко используются в бан-
ковском секторе и финансовой 
системе. Тюркская палата может 
способствовать и сотрудничеству 
в образовательной сфере, как ос-
новного фактора успеха партнер-
ства в будущем, формированию 
общего культурно-просветитель-
ского пространства.

Тюркская палата может раз-
вивать не только экономиче-
ское сотрудничество, но и ока-
зать влияние на развитие и дру-
гих направлений, в том числе 
и культурно-гуманитарного на-
правления. Мы все объедине-
ны  общетюркским историческим 
наследием, языковая схожесть, 
общность конфессиональных и 
культурных особенностей. Дан-
ные элементы придают тюркско-
му сотрудничеству устойчивый 
характер в региональном и меж-
дународном масштабах и я уве-
рен, что Тюркская палата вполне 
может сплотить и объединить все 
направления.

– Что Вы думаете о большом 
участии кыргызского частного 
сектора в восстановлении, ре
конструкции освобожденных тер
риторий в Восточном Зангезуре и 
Карабахе?

– Я думаю что продукция мно-
гих наших компаний может быть 
востребована при реконструкции 

территорий. В Кыргызстане рабо-
тают  предприятия по производ-
ству цемента, кирпича, шифера, 
стекла, извести, гипса и распола-
гаются в тех местах, где находится 
сырьё; сюда же входят и предпри-
ятия по изготовлению бетонных, 
железобетонных, санитарно- ке-
рамических изделий, камнеобра-
ботки. В отрасли имеются: заво-
ды железобетонных конструкций 
и изделий, керамзито-гравийные 
заводы, гравийно-сортировоч-
ные, дробильно- сортировочные 
комбинаты строительных мате-
риалов, кирпичные, цементные, 
стекольные и ряд др. заводов и 
комбинатов. Ассортимент выпу-
скаемой продукции очень раз-
нообразный. Большая часть про-
дукции отправляется на экспорт 
и зарекомендовала себя как 
продукция высокого качества и 
я уверен, что эта продукция мо-
жет заинтересовать компании из 
Азербайджана

– Что вы ожидаете от Тюркско
го бизнесфорума, который состо
ится 21 июня 2022 года в Шуше, 
и что вы думаете о перспекти
вах проведения такого рода биз
несфорумов в наших странах?

– Мы ожидаем, что бизнес-фо-
рум станет открытой платформой 
для представителей различных 
компаний тюркских стран и дру-
гих участников, для обсужде-
ния и совместного определения 
дальнейших шагов по обеспече-
нию устойчивого и инклюзивно-
го роста и углублению многосто-
ронних связей. Мы очень наде-
емся, что этот форум даст начало 
новому этапу взаимовыгодного 
сотрудничества и самое главное 
наши предприниматели смогут 
найти надежных партнеров, реа-
лизовать совместные проекты.

От себя лично и от Торго-
во-промышленной палаты Кыр-
гызстана хочу пожелать и орга-
низаторам и участникам форума 
его успешного проведения.
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Qa ra ba ğın mir va ri si ŞU ŞA 
Bü tün Qa ra bağ da Şu şa nın öz ye-

ri, öz uca lı ğı var. Qa la lı ol maq ay rı bir 
qü rur, ay rı bir xoş bəxt lik idi. Hət ta 
de yi lən lə rə gö rə, Şu şa qa la sı nın sa-
kin lə ri ət raf kənd lər də də hör mət lə 
qar şı la nır dı, çün ki xa nın qa la sın da 
ya şa maq, onun hi ma yə si nə ya xın ol-
maq de mək idi. Be lə lik lə, Azər bay-
ca nın və bü tün Qa ra ba ğın mir va ri si 
– Şu şa haq qın da bil dik lə ri mi zi oxu-
cu la rı mı za təq dim edi rik. 
Ta ri xi

XVII – XIX əsr lər də, xü su si lə 
feo dal ara mü ha ri bə lə ri döv rün də 
Şu şa bir ne çə də fə sı naq dan uğur-
la çı xa raq qa lib gə lib. Be lə ki, Şu şa 
qa la sı na hü cum edən Mə həm məd 
Hə sən xan Qa car, Fə tə li xan Əf şar, 
Ağa Mə həm məd şah Qa car qa la nı 
ala bil mə yib lər. Bu dövr də Qa ra bağ 
hökm da rı Pə na hə li xan əra zi ni düş-
mən lər dən qo ru maq məq sə di lə Qa-
ra bağ xan lı ğı nın ən stra te ji möv qe lə-
rin də mü da fiə qur ğu la rı nın ti kin ti si nə 
baş la yıb. İlk ola raq Ba yat qa la sı nı 

(1748), da ha son ra Şah bu laq qa la sı-
nı (1752) in şa et di rib. La kin Pə na hə li 
xan mü ha ri bə lər döv rün də əha li nin 
sı ğın ma sı üçün da ha eti bar lı ye ni bir 
qa la ucalt ma ğı qə ra ra alıb. Ye ni qa la 
ilk il lər də öz ba ni si nin adı ilə “Pə na-
ha bad”, son ra lar isə “Şu şa” ad lan dı-
rı lıb. 1747-ci il də isə Na dir şah Əf şa-
rın ölü mün dən son ra Pə na hə li xan 
özü nü bu tor paq la rın xa nı elan edib 
və xan lıq əra zi si ni düş mən hü cum la-
rın dan qo ru maq məq sə di lə mü kəm-
məl qa la tik dir mə yi qə ra ra alıb.

Qa ra bağ xan lı ğı nın ya ra dı cı sı Pə-
na hə li xan 1748-ci il də Ba yat, 1752-ci 
il də Şah bu laq qəsr lə ri ni in şa et dir sə 
də, döv rü nün mü da fiə tə ləb lə ri nə 
ca vab ve rən qa la nın ax ta rı şı nı da-
vam et di rə rək, nə ha yət ki, Da şal tı və 
Xəl fə li çay la rı nın ya taq la rı na enən, 
uçu rum lar la əha tə olun muş əl ve riş li 
land şaf ta ma lik olan bir əra zi ni seç-
di. Yay la yal nız tə bii mü da fiə im kan-
la rı zə if olan şi mal və şərq tə rəf dən 
mü da fiə ti ki li lə ri nə eh ti yac ya ra dır dı. 
Döv lət çi li yin qo run ma sı məq sə di lə 

Pə na hə li xa na stra te ji tə ləb lə rə ca-
vab ve rən, düş mən hü cum la rı na si-
nə gə rə bi lə cək qa la-şə hə rin sa lın-
ma sı mü yəs sər ol du.

İlk dövr lər də Pə na ha bad ad la nan 
şə hər, son ra lar stra te ji möv qe ba xı-
mın dan Şu şa qa la sı ki mi ta nın dı. Şə-
hə rin mü da fiə di var la rın dan açıl mış 
4 qa pı dan -Gən cə və İrə van qa pı la rı 
adın dan gö rün dü yü ki mi, Gən cə və 
İrə van xan lı ğı ilə, di gər Ağoğ lan və 
adı bəl li ol ma yan dör dün cü qa pı Şu-
şa nı ət raf kənd lər lə əla qə lən di rir di. 
Ye rin tə bii land şaf tı qa la di var la rı nın 
və bürc lə rin dü zü lü şü nü mü əy yən 
et mək lə, eniş li-yo xuş lu bir mən zə rə 
ya ra dır dı. Qa la di var la rı şə hə ri əha-
tə edən sıl dı rım dağ lar, onu əha tə 
edən me şə lər lə alın maz lıq tə əs sü ra-
tı ya ra dır dı.

Pə na hə li xa nın iqa mət ga hı Şu şa 
qa la sı nın Gən cə qa pı sı ya xın lı ğın da, 
stra te ji ba xım dan şə hə rin ən hün dür 
rel ye fin də yer lə şir di. Mü da fiə di var-
la rı ilə əha tə olun muş “iç qa la” qa la 
içə ri sin də qa la tə əs sü ra tı nı ya ra dır-
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dı. Bu, bir da ha “iç qa la”da məs kun-
laş mış döv lə tin mü ha fi zə si ni təş kil 
edir di.

Şə hə rin şə hər sal ma qu ru lu şu 
ye rin rel ye fi nə uy ğun ola raq for ma-
laş mış dı. Rel yef dən ası lı ola raq for-
ma la şan 17 mə həl lə sis te mi Şu şa nın 
ta ri xi şə hər sal ma qu ru lu şu nun özə-
yi ni təş kil edir. Şə hə rin ta ri xi mey da-
nı Yu xa rı Göv hər Ağa məs ci di (1883), 
Aşa ğı ba zar mey da nın da Aşa ğı Göv-
hər Ağa məs ci di (1868-1870) ilə ta-
mam la nır. Me mar Kər bə la yi Sə fi xan 
Qa ra ba ğı nın in şa et di yi bu məs cid lər 
me mar lıq-plan həl li nə gö rə bir-bi ri-
nə çox ya xın ol sa da, mi na rə lə ri nin 
dü zü lü şü nə gö rə fərq lə nir. Hər bir 
mə həl lə mər kə zi məs cid, ha mam, 
bu laq ti ki li lə ri ilə ki çik mey dan lar da 
for ma laş mış dı. Şu şa nın di ni ti ki li lə-
ri XIX əs rin bö yük me ma rı Kər bə-
la yi Sə fi xan Qa ra ba ğı nın əmə yi nin 
məh su lu dur. Şə hə rin ta ri xi əra zi-
sin də mül ki ti ki li lər - kar van sa ra lar, 
ha mam lar, sa ray lar, ya şa yış bi na la rı 
şə hə rin zən gin me mar lıq si ma sı nı 
ta mam la yır.

Şu şa mə həl lə lə ri 
Azər bay ca nın mə də niy yət pay-

tax tı Şu şa şə hə ri me mar lıq abi də lə-
ri ilə ya na şı, həm də mə həl lə lə ri ilə 
ta nı nıb. Qə dim Şu şa da 17 mə həl lə 
olub. Şu şa mə həl lə lə ri nin doq qu zu 
aşa ğı mə həl lə, qa lan sək ki zi isə yu-
xa rı mə həl lə lər sa yı lır dı.

Za man keç dik cə Şu şa qa la sı bö-
yü yüb in ki şaf et dik cə onun əra zi sin-
də əha li sıx la şır və təd ri cən mə həl-
lə lər əmə lə gə lir di. Ye ni mə həl lə lə rin 
ad la rı ora da ya şa yan əha li nin ic ti mai 
və ziy yə ti, məş ğul ol duq la rı pe şə və 
sə nət sa hə lə ri ilə əla qə dar idi. Hər 
mə həl lə onun yer ləş di yi sa hə nin xü-
su siy yə ti nə, ora da ya şa yan əha li nin 
mil li mən su biy yə ti nə, əha li nin ha ra-
dan kö çüb gəl di yi nə, ye rin adı na və 
mə həl lə sa kin lə ri nin mən sub ol du ğu 
di ni tə ri qə tə gö rə ad la nır dı.

Şu şa qa la sın da sa lı nan ilk mə-
həl lə “Çu xur mə həl lə” olub. Çu xur 
sö zü nün mə na sı “də rin lik”, “aşa ğı 
çök müş”, “oyul muş sa hə”, “ça la” de-

mək dir. Ye rin ya şa yış üçün əl ve riş li 
ol du ğu nu və hər bi ba xım dan stra te-
ji əhə miy yə ti ni gö rən Pə na hə li xan 
Ca van şir qa la sı nın bü növ rə si ni bu-
ra da qoy muş du. O, əv vəl cə dai rə-
vi və düz bu caq lı bürc lər, mü şa hi də 
mən tə qə lə ri, xə bər dar lıq qa la cıq la rı, 
atəş nöq tə lə ri olan möh kəm və qa lın 
di var lı ha sar lar, il kin ola raq özü, qar-
da şı, öv lad la rı üçün ima rət lər ucalt-
mış dı. Son ra lar xa nın qo hum-əq-
rə ba la rı da bu ra da bir-bi ri nə ya xın 
iki mər tə bə li ev lər tik di rib lər.

Şə hə rin aşa ğı his sə sin də yer lə-
şən bu mə həl lə coğ ra fi cə hət dən 
tut du ğu möv qe yə gö rə hə min ye-
rin adı nı gö tü rüb və Şu şa nın ta ri xi nə 
“Çu xur mə həl lə” ki mi da xil olub.

“Kö çər li” Şu şa nın şi mal-qər bin də 
qə dim mə həl lə dir. XVI II əs rin or ta-
la rın da Ca van şir ma ha lı nın Kö çər li 
kən din dən kö çüb gəl miş Mə həm-
məd ad lı (Fi ri dun bəy Kö çər li nin ulu 
ba ba sı) bir nə fər bu ra da kök sa lıb, 

son ra lar onun öv lad la rı kö çər li lər ki-
mi ta nı nıb və ya şa dıq la rı mə həl lə də 
”Kö çər li” ad lan dı rı lıb.

Qə dim mə həl lə lər dən olan 
“Qurd la rın” ilk və əsas sa kin lə ri Aşa-
ğı Qa ra bağ dan kö çüb gəl miş lər. 
XVI II əs rin axır la rın da Cə nu bi Azər-
bay can xan lıq la rı nın və Qu ba xan lı-
ğı nın aram sız bas qın la rı nə ti cə sin də 
hə min kənd lə rin sa kin lə ri nin bir his-
sə si Şu şa ya pə nah apa rıb, bir yer də 
məs kun la şa raq öz kənd lə ri nin adı nı 
ya şa dıq la rı mə həl lə nin adın da əks 
et di rib lər.

“Qu yu luq” şə hə rin şərq his sə-
sin də yer lə şən mə həl lə dir, əv vəl lər 
tə pə lik ol muş dur. Tə pə li yin ye rin də 
vax ti lə ha mam var dı. Son ra lar ora 
zi bil və pe yin lə bas dı rı lıb və tə pə-
lik əmə lə gə lib. Ona gö rə də hə min 
mə həl lə nin adı xalq ara sın da “Qu yu-
luq” ki mi qa lıb.

“Ha cı Yu sif i mə həl lə si” - bu ra-
da ilk evi Qa ra ba ğın sa yı lıb-se çi lən 
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şəx siy yət lə rin dən və şə hə rin ilk sa-
kin lə rin dən olan di van bə yi Ha cı Yu-
sif ağa Ha cı Rə him ağa oğ lu tik di rib, 
qo hum-əq rə ba sı nı ya nı na top la yıb. 
Mə həl lə də ya şa yan la rın ək sə riy yə ti 
Ha cı Yu sif ağa nın nəs lin dən ol du ğu 
üçün on la ra “Ha cı Yu sif i lər” de yir di-
lər. Elə o vaxt dan da mə həl lə nin adı 
onun ilk sa ki ni nin və ya ra dı cı sı nın 
adı ilə “Ha cı Yu sif i” ad lan dı rı lıb.

“Də mir çi lər mə həl lə si”nin ilk sa-
kin lə ri türk dil li Də mir çi lər tay fa sın-
dan ol muş dur. Mir Meh di Xə za ni nin 
yaz dı ğı na gö rə, də mir çi lə ri Qa ra ba-
ğa Şu şa qa la sı nı ti kər kən Tür ki yə nin 
Qars şə hə rin dən Pə na hə li xan Ca-
van şır gə ti rib, xan lı ğın müx tə lif yer-
lə rin də, o cüm lə dən Pə na ha bad da 
kom pakt şə kil də məs kun laş dı rı lıb lar. 
On la rın ya şa dıq la rı mə həl lə isə öz 
ad la rı ilə “Də mir çi lər” ad lan dı rı lıb.

Şə hə rin qə dim mə həl lə lə rin dən 
olan “Sa at lı”nın ilk sa kin lə ri türk dil-
li Sa at lı tay fa sın dan olub. Əv vəl lər 
sa at lı lar Ar pa ça yın aşa ğı axa rı və 
Ara zın sağ sa hil lə rin də ya şa yıb, XV 

əs rin 30-cu il lə rin də ay rım lar la qa rı-
şa raq Qa zax zo na sın da kök sa lıb lar. 
1795-1797-ci il lər də Ağa Mə həm məd 
şah Qa ca rın hü cum la rı ilə əla qə dar 
ola raq on la rın bir his sə si Qa ra ba ğa 
kö çüb, bir çox yer lər də, o cüm lə dən 
Şu şa şə hə rin də də məs kun la şıb lar. 
Ya şa dıq la rı mə həl lə isə öz ad la rı ilə 
“Sa at lı” ad lan dı rı lıb.

Şu şa da sa lın mış so nun cu mə-
həl lə “Çöl qa la”dır. Bu mə həl lə nin 
sa kin lə ri qa la di var la rı ti ki lib ba şa 
ça tan dan son ra kö çüb gəl dik lə ri nə 
və qa la dan kə nar da məs kun laş dıq-
la rı na gö rə şə hər əha li si on la rı “çöl 
qa la lı”, yə ni “qa la nın çö lün də ya şa-
yan lar” ad lan dı rıb və hə min vaxt dan 
da mə həl lə bu ad la ta nı nıb. Şu şa nın 
xey riy yə çi şəx siy yət lə rin dən olan 
Ha cı Nə sir Rza oğ lu 1889-cu il də hə-
min mə həl lə də bu laq tik di rib.

“Cul fa lar mə həl lə si”nin bö yük bir 
his sə si, əsa sən cul fa çı lıq sə nə ti ilə, 
yə ni bez is teh sa lı ilə məş ğul olur, 
əl dəz gah la rın da pam bıq par ça lar 
to xu yur, müx tə lif ge yim nü mu nə lə-

ri ha zır la yır dı lar. Bu sə nət lə məş ğul 
olan la ra “cul fa lı lar” de yi lir di və on-
la rın ya şa dıq la rı mə həl lə isə “Cul fa-
lar”ad la nır dı.

Şu şa nın ilk mə həl lə lə rin dən olan 
“Ha cı lı”nın sa kin lə ri əsa sən in di ki 
Fü zu li ra yo nu nun Ha cı lı kən din dən 
kö çüb gəl miş di lər. Son ra lar Şu şa 
qa la sı nın qa la bə yi si Mə həm məd-
xan bəy kənd dən bir ne çə ailə də 
gə ti rib bu ra da məs kun laş dı rıb. Hə-
min mə həl lə nin sa kin lə ri nin şə hə rin 
ti kil mə sin də və in ki şa fın da mü hüm 
xid mət lə ri olub. Da ha son ra lar “Ha-
cı lı mə həl lə si” “Mer din li mə həl lə si” 
ilə bir lə şib və onun adı ca maa tın di-
lin dən si li nib.

“Ayaq ya lın qurd lar”, ya xud “Lüt-
lər” “Qurd lar mə həl lə si”nin bir his-
sə si dir. Şə hə rin ən ka sıb mə həl lə si 
idi. Bu ra da, əsa sən, yox sul tə bə qə 
kus tar üsul la gön-də ri is teh sal edən 
dab baq lar ya şa yır dı. On lar də ri ni 
ayaq ya lın tap da la dıq la rı na gö rə də 
mə həl lə ”Ayaq ya lın lar”, ya xud “Ayaq-
ya lın qurd lar” ad la nır dı.
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Şu şa qa la sı nın mər kə zi və iri 
mə həl lə lə rin dən olan “Mer din li”nin 
əsas əha li si Ca van şir-Di zaq ma ha-
lın dan Mer din li, Də də li, Yağ la vənd, 
Se yid mah mud lu, Zər gər, Qa ra xan-
bəy li, Ha cı lı və s. kənd və oba lar dan 
gəl mə dir. Say eti ba ri lə ən ço xu Mer-
din li dən ol duq la rı üçün on la rın məs-
kun la şıb ya şa dıq la rı mə həl lə də hə-
min kən din adı ilə ad lan dı rı lıb.

Şu şa nın qə dim və ilk mə həl lə-
lə rin dən bi ri də “Ha mam qa ba ğı”dır. 
Qa la şə hər ki mi in ki şaf et mə yə 
baş la yan vaxt Şərq mə də niy yə ti nin 
rəmz lə rin dən olan ha mam bi na sı nı 
İb ra him xə lil xa nın əmi si oğ lu Əb düs-
sə məd bəy Ca van şir tik dir miş di. Şə-
hər bö yü dük cə də bu ha ma mın ət-
ra fın da, xü su sən də qar şı sın da çox lu 
ya şa yış evi ti kil miş və bö yük bir mə-
həl lə ya ran mış dı. Ona gö rə də bu ra-
da ya şa yan əha li öz ya şa yış yer lə ri-
nə hə min adı ver miş di.

XIX əs rin əv vəl lə rin də Şu şa nın 
ən hün dür nöq tə sin də ya ra nıb for-
ma la şan “Ağa də də li mə həl lə si” öz 

adı nı Ağa ad lı bir nə fə rin adın dan 
alıb. Bu ra nın ilk sa kin lə ri Qa ra ba ğın 
Də də li kən din dən idi. Hə min mə həl-
lə də əsa sən İb ra him xə lil xa nın nə-
və si, ge ne ral-ma yor və şa ir Cə fər qu-
lu xan Ca van şi rə - Nə va ya məx sus 
rə iy yət ya şa yır dı.

“Ma ma yi mə həl lə si”nin əsas 
əha li si XVI II əs rin son il lə rin də Qa-
ra ba ğın Də mir çi hə sən li ma ha lı nın 
Ma ma yi və Xo ca vənd oba la rın dan 
kö çüb gəl miş, Şu şa da mə həl lə sa-
la raq kom pakt ha lın da ya şa mış dır. 
Say eti ba ri lə xo ca vənd li lər az ol du-
ğu na gö rə on lar ma ma yi lə rə qa rı şa-
raq öz lə ri nə ay rı ca mə həl lə ya ra da 
bil mə yib lər. Ma ma yi lər isə sal dıq la rı 
mə həl lə ni öz oba la rı nın adı ilə ad-
lan dı rıb lar.

“Çu xur mə həl lə” sa lı nıb for ma la-
şan dan son ra şə hər də ya ra nan ən 
qə dim mə həl lə lər dən bi ri də “Xan lıq 
ara dır”. Əv vəl ki adı “Mir” olub, la kin 
Qa ra bağ xan la rı nın ima rət lə ri nin lap 
ya xın lı ğın da yer ləş di yi üçün son ra lar 
mə həl lə nin adı də yiş di ri lə rək el ara-

sın da “Xan lıq ara” ad lan dı rı lıb. Vaxt 
keç dik cə mə həl lə nin ki çik əra zi si 
“Çu xur mə həl lə”yə qa rı şıb və bu ad 
ya vaş-ya vaş unu du lub.

Şu şa nın qə dim və ki çik mə həl-
lə lə rin dən bi ri də “Keş taz lı mə həl lə-
si”dir. XVI II əs rin ikin ci ya rı sın da Qa-
ra ba ğın Keş tasf na hi yə sin dən bir oba 
Ca van şir ma ha lın da məs kun laş mış dı. 
İb ra him xə lil xa nın döv rün də hə min 
oba dan bir ne çə ailə Şu şa qa la sı na 
kö çü rül müş dü və on la rın yer ləş di yi 
mə həl lə “Keş taz lı” ad lan dı rı lır dı. XIX 
əs rin axır la rın da bu mə həl lə qon şu, 
da ha iri mə həl lə lə rə qa rış dı ğın dan 
adı ta rix sə hi fə sin dən si li nib.

Əsa sən sə nət kar və ta cir lə rin ya-
şa dı ğı mə həl lə “Təb riz li” ad la nır dı, 
ilk sa kin lə ri Pə na hə li xan Ca van şi rın 
döv rün də Ər də bil, Zən can, ək sə riy-
yə ti isə Təb riz dən gə ti ril miş, əv vəl cə 
Ba yat, son ra Şah bu laq, da ha son ra 
Şu şa qa la la rın da məs kun laş dı rıl mış dı. 
XVI II əs rin 80-ci il lə rin də İb ra him xə-
lil xa nın özü nün ya xın müt tə fi qi, Xoy 
ha ki mi Əh məd xan la bir lik də Təb riz 
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üzə ri nə yü rüş edə rək ora nı tut muş, 
şə hə ri öz ara la rın da bö lüş dür müş-
dü lər. O, qar da şı oğ lu Əsə dul la bə yi 
Təb riz xan lı ğı nın ha ki mi tə yin et dik-
dən son ra ora dan xey li seç mə sə-
nət kar və ta cir ailə si ni gə ti rib hə min 
mə həl lə də yer ləş dir miş di. Son ra lar 
bu ra da İra nın Qa ra dağ ma ha lın dan, 
Nax çı van, Şir van və baş qa yer lər dən 
gə lən lər də məs kun laş mış dı lar.

“Təb riz li mə həl lə si”nin ca maa tı 
həm xan lıq, həm də rus ha ki miy yə ti 
döv rün də azad ic ma ol muş və döv-
lə tə ver gi ver miş lər. XIX əs rin axır-
la rın da mə həl lə nin bir his sə si “Ağa-
də də li”, bir his sə si isə “Xo ca mir can lı 
mə həl lə si”nə qa rış mış dır.

Ki çik mə həl lə lər dən bi ri olan 
“Qa zan çı lı” şə hə ri nin yu xa rı his sə-
sin də yer lə şir di. Bu ra nın əsas əha li si 
XVI II əs rin ikin ci ya rı sın da İb ra him-
xə lil xan tə rə fin dən Or du ba dın Qa-
zan çı kən din dən gə ti ri lə rək kom-
pakt şə kil də Qa la da yer ləş di ri lib və 
on la rın məs kun laş dıq la rı mə həl lə 
“Qa zan çı lı” ad lan dı rı lıb.

Şə hə rin əsas mə həl lə lə rin dən 
olan “Əy lis li”nin əsas sa kin lə ri Or du-
bad əra zi sin dən - qə dim sə nət kar lıq 
və ti ca rət mər kə zi olan Əy lis kən-

din dən idi lər. XVI II əs rin or ta la rın da 
İran-Tür ki yə mü ha ri bə lə ri nə ti cə sin-
də kənd da ğı dıl mış, əha li si pə rən-
pə rən düş müş dü. İb ra him xə lil xan 
kən din di dər gin düş müş əha li sin dən 
bir his sə si ni bir ye rə top la yıb Şu şa-
ya gə ti rə rək bu ra da məs kun laş dı rıb. 
Yığ cam hal da ya şa dıq la rı üçün öz 
mə həl lə lə ri ni gəl dik lə ri ye rin adı ilə 
“Əy lis li” ad lan dı rıb lar.

Pə na hə li xa nın oğ lu Qa ra ba ğın 
ikin ci ha ki mi İb ra him xə lil xa nın ha-
ki miy yə ti il lə rin də xan lıq da ha da 
güc lə nir və in ki şaf edir. Azər bay can 
gör kəm li şai ri və si ya si xa di mi Mol la 
Pə nah Va qif 1750-ci il də bu ra ya kö-
çüb sa ray şai ri və İb ra him xə lil xa nın 
baş və zi ri olub. Gü lüs tan (1813) və 
Türk mən çay (1828) sülh mü qa vi lə lə ri 
isə Ru si ya nın Qa ra bağ xan lı ğı üzə-
rin də ki nə za rə ti ni güc lən di rir.

Şu şa şə hə ri üç də fə - 1905, 1920 
və 1992-ci il lər də ta ma mi lə yan dı rı-
lıb. Şu şa şə hə ri nə vu rul muş ən bö-
yük zər bə lər dən bi ri isə onun qı sa 
müd də tə də ol sa, ra yon mər kə zi 
sta tu sun dan məh rum edil mə si olub. 
Be lə ki, 1963-cü il yan va rın 4-də Şu-
şa ra yo nu ləğv edi lə rək Ste pa na-
kert ra yo nu nun tər ki bi nə da xil edi-

lib. Ni ki ta Xruş şo vun ha ki miy yət dən 
uzaq laş dı rıl ma sın dan son ra 1965-ci 
il yan va rın 6-da Şu şa nın ra yon sta-
tu su ye ni dən bər pa edi lib. 

Qeyd edək ki, 1977-ci il də xal qı mı-
zın ümum mil li li de ri Hey dər Əli ye vin 
tə şəb bü sü ilə “Şu şa şə hə ri nin ta ri xi 
his sə si ni ta rix-me mar lıq qo ru ğu elan 
et mək haq qın da” Qə rar qə bul edi-
lib. Hə min Qə rar nə ti cə sin də Şu şa da 
abi də lə rin qo run ma sı, gör kəm li mə-
də niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri nin 
xa ti rə lə ri nin əbə di ləş di ril mə si is ti qa-
mə tin də əhə miy yət li ad dım lar atı lıb.

İş ğal döv rü
1992-ci il ma yın 8-də Şu şa nın er-

mə ni lər tə rə fin dən iş ğa lı nə ti cə sin də 
600-ə ya xın ta ri xi me mar lıq abi də si, 
o cüm lə dən Pə na hə li xa nın sa ra yı, 
Yu xa rı Göv hər ağa məs ci di, Aşa-
ğı Göv hər ağa məs ci di, Xur şid ba nu 
Na tə va nın evi, Mol la Pə nah Va qi-
fin məq bə rə si yer lə-yek san edi lib, 7 
mək tə bə qə dər uşaq mü əs si sə si, 22 
ümu mi təh sil mək tə bi, mə də ni-maa-
rif, kənd tə sər rü fa tı tex ni kum la rı, or ta 
ix ti sas mu si qi mək tə bi, 8 mə də niy yət 
evi, 22 klub, 31 ki tab xa na, 2 ki no te-
atr, 8 mu zey, o cüm lə dən Şu şa Ta rix 
Mu ze yi, Azər bay can Xal ça Mu ze yi-
nin fi lia lı və xalq tət bi qi sə nə ti mu-
ze yi, Azər bay can Döv lət Qa ra bağ 
Ta ri xi Mu ze yi, tu rist ba za sı, Qaf qaz da 
ye ga nə Şərq mu si qi alət lə ri fab ri ki 
da ğı dı lıb, bu ra da kı na dir sə nət in ci-
lə ri ta la nıb və məhv edi lib. Həm çi-
nin pe şə kar Azər bay can mu si qi si nin 
ba ni si, bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin 
(300-dən çox əş ya), mü ğən ni Bül bü-
lün (400-dək əş ya), mu si qi çi və rəs-
sam Mir Möh sün Nəv va bın (100-dən 
çox əş ya) xa ti rə mu zey lə ri nin fond la-
rı qa rət edi lib.1823-cü ilə aid sta tis tik 
mə lu ma ta gö rə, bu dövr də Qa ra bağ 
xan lı ğın da ya şa yan 20 min 35 ailə-
dən 15 min 729-u azər bay can lı ailə-
lər, 4 min 366-sı isə xris ti an (al ban 
mən şə li) ailə lə ri olub. 1992-ci il də isə 
Şu şa şə hə rin dən cə nub da də niz sə-
viy yə sin dən 1365 metr hün dür lük də 
yer lə şən və uzun lu ğu 114 metr əhəng 
daş la rı Tri ton əs ri nə aid olan «Xan 
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ma ğa ra sı» er mə ni lər tə rə fin dən da ğı-
dı lıb. Şu şa şə hə ri 2020-ci il no yab rın 
8-də Azər bay can Si lah lı Qüv və lə ri tə-
rə fin dən er mə ni iş ğa lın dan azad edi-
lib. Şu şa nın iş ğal dan azad edil mə si 
Zə fər Gü nü ki mi ta ri xi mi zə ya zıl dı.

Mə də niy yət ta ri xi
Şu şa nı “Ki çik Pa ris”, “Qaf qa zın 

sə nət mə bə di”, “Azər bay can mu si qi-
si nin be şi yi” və “Qaf qa zın kon ser va-
to ri ya sı” da ad lan dı rır lar. Qeyd edək 
ki, 1989-cu il dən 1991-ci ilə qə dər 
Cı dır dü zün də «Xa rı bül bül» mah-
nı fes ti va lı ke çi ri lib. Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin tə şəb bü sü və Hey dər Əli-
yev Fon du nun təş ki lat çı lı ğı ilə isə 
30 il dən son ra 2021-ci il ma yın 12-də 
ye ni dən Şu şa da “Xa rı bül bül” mu si qi 
fes ti va lı ke çi ril di.

XX əs rin əv vəl lə ri nə dək Şu-
şa da mu si qi sə nə ti xa nən də və 
sa zən də lər - us tad və şə yird zə-
mi nin də in ki şaf edib. XX əsr dən 
baş la ya raq isə pe şə kar mu si qi təh-
si li da ha ge niş sa hə lə ri əha tə edə-
rək, sis tem ləş di ril mə yə və küt lə vi-
ləş mə yə baş la nıb. O dövr də məhz 
Azər bay ca nın gör kəm li bəs tə ka rı 
Üze yir Ha cı bəy li nin bö yük əmə yi 
sa yə sin də pe şə kar mu si qi təh si li-
nin bü növ rə si qo yu lub.

XIX əs rin or ta la rın da ilk də fə Xar-
rat Qu lu tə rə fin dən təd ris oca ğı ki mi 
“mu ğam mək tə bi” ya ra dı lıb və di ni 
məq səd lə rə xid mət edib. Xar rat Qu lu 
di ni mə ra sim lər də iş ti rak et mək üçün 
gö zəl sə si olan gənc lə ri öz mək tə bi-
nə cəlb edib və on la ra mu ğam oxu-
maq qay da la rı nı öy rə dib. Xar rat Qu-
lu nun mu si qi mək tə bi di nə xid mət 
et sə də, Azər bay can mu ğam sə nə ti-
nin in ki şa fın da mü hüm rol oy na yıb bir 
sı ra us tad sə nət kar la rın ye tiş mə si nə 
sə bəb olub. XIX əs rin ikin ci ya rı sın-
da Ba kı, Şa ma xı, Şu şa ki mi iri mə də ni 
mər kəz lər də gör kəm li şa ir və mu si qi-
çi lər, mə də niy yət ha mi lə ri – me se nat-
lar, elə cə də za də gan lar tə rə fin dən 
öz sa ray la rın da və kü bar sa lon la rın-
da mu ğam məc lis lə ri təş kil olu nub. 
Bun lar bə zən “mu si qi dər nə yi” və ya 
“mu si qi sa lo nu” da ad lan dı rı lıb. Şu-
şa da “Nəv va bın məc li si”, Şa ma xı da 
“Mah mud ağa nın dər nə yi”, Ba kı da 
isə “Mə şə di Mə lik Mən su ro vun sa lo-
nu” mu si qi məc lis lə ri nin ad la rı nı qeyd 
edə bi lə rik. Bu mu si qi məc lis lə ri əsl 
mu si qi, sə nət kar lıq mək tə bi nə çev ri-
lib. Be lə məc lis lə rin əks-sə da sı tək cə 
iri şə hər lər də de yil, əya lət lər də və 
hət ta kənd lər də ya yı lıb, bu ra da kı mu-
si qi se vər lər tə rə fin dən də xü su si mu-
ğam məc lis lə ri təş kil olu nub.

Kor Xə li fə nin mək tə bi 1883-cü 
il dən 1893-cü ilə qə dər Şu şa da 
fəa liy yət gös tər miş di ni xa rak ter li 
mu si qi mək tə bi olub. Mək təb şə-
hər də xə li fə və zi fə sin də ça lı şan 
və di ni iş lə rə nə za rət edən “Kor 
Xə li fə” lə qəb li Mol la Əli Qa ra ba ği 
tə rə fin dən açı lıb. Onil lik fəa liy yə-
ti döv rün də Kor Xə li fə nin mək tə bi 
nə in ki Qa ra bağ da, həm çi nin qon-
şu vi la yət lər də və İran da da ta nı-
nıb. Bu təh sil mü əs si sə si Qa ra bağ 
əha li si nin mə də ni in ki şa fı na bö yük 
tə sir gös tə rib, Şu şa nın Qaf qa zın 
mu si qi mər kə zi nə çev ril mə sin də 
mü hüm rol oy na yıb.

“Məc li si Fə ra mu şan” ədə bi məc-
li si 1872-ci il də Mir Möh sün Nəv va-
bın evin də təş kil edi lib və 1910-cu 
ilə dək fəa liy yət gös tə rib. Qa ra bağ 
xa nən də lə ri də bu məc lis də ya xın-
dan iş ti rak edib lər.

Ədə bi-mu si qi li məc lis olan “Məc-
li si-üns” də 1864-cü il də Şu şa da şa-
ir Ha cı Ab bas Aga hın evin də təş kil 
olu nub və Xur şid ba nu Na tə va nın 
rəh bər li yi ilə 1897-ci ilə dək fəa liy yət 
gös tə rib. 1930-cu ilin əv vəl lə rin də 
Şu şa da ilk mu si qi tex ni ku mu təş kil 
olu nub. 1948-ci il dən hə min tex ni-
kum uşaq mu si qi mək tə bi ki mi fəa-
liy yət gös tər mə yə baş la yıb.
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İn di azad olun muş tor paq la rı mız da 
sü rət li bər pa-qu ru cu luq iş lə ri hə ya ta 
ke çi ri lir. Av to mo bil yol la rı nın çə ki li şi, ra-
yon la rın su və işıq la tə mi ni re al laş dı rı-
lır. Bu nun la bağ lı nə həng la yi hə lər ic ra 
edi lir. Şu şa şə hə ri də da xil ol maq la, iş-
ğal dan azad olun muş bü tün ra yon la rın 
bər pa sı hər bi ri üçün ay rı ca ha zır lan-
mış baş plan əsa sın da hə ya ta ke çi ri lir. 
Kənd lə rin in ki şaf kon sep si ya sı ha zır-
la nır. Bü tün bun lar ey ni za man da Qa-
ra bağ re gio nun da tu riz min in ki şa fı nın 
əsas şər ti olan mü kəm məl bir inf rast-
ruk tu run qu rul ma sın dan xə bər ve rir. 

Bu inf rast ruk tu run tam lı ğı na xid-

mət edən mə qam lar dan bi ri də üç şə-
hər də – Fü zu li, Zən gi lan və La çın da 
bey nəl xalq aero port la rın ti kil mə si dir. 
Çün ki iq ti sa di ba xım dan ha va li man la rı 
çox va cib dir. Qa ra ba ğın bö yük iq ti sa di 
po ten sia lı nı bir für sə tə çe vir mək, bu ra-
da is teh sal olu nan məh sul la rın sü rət li 
şə kil də həm da xi li, həm də xa ri ci ba-
zar la ra çı xa rıl ma sı üçün aero port la rın 
əhə miy yə ti çox bö yük dür. Di gər tə rəf-
dən, hə lə so vet döv rün dən tu rizm ba-
xı mın dan ge niş im kan la ra ma lik əra zi 
ki mi də yər lən di ri lən Qa ra bağ zo na sın-
da bər pa iş lə ri hə ya ta ke çi ril dik dən və 
la zı mi inf rast ruk tur qu rul duq dan son ra 

bu ra ya çox say lı tu rist axı nı ya ra na caq. 
Yer li və xa ri ci tu rist lə rin Qa ra ba ğın dil-
bər gu şə lə ri nə ra hat ge diş-gə li şi ni hə-
ya ta ke çir mək üçün də ti ki lə cək aero-
port lar çox əhə miy yət li dir.

Ra yon la rın özü nə məx sus tu rizm 
po ten sia lı... 

Qa ra ba ğa hə lə so vet döv rün də 
Azər bay ca nın tu rizm cən nə ti de-
yir di lər. Bu zo na da tu riz min bü tün 
is ti qa mət lə ri nin in ki şa fı üçün mü-
hüm zə min möv cud dur. Qa ra bağ 
böl gə si nə da xil olan ra yon la rın hər 
bi ri nin tu rizm ba xı mın dan özü nə-

X Ü S U S İ  Ə L A V Ə

Ruslan Quliyev

Azər bay can Sa hib kar lar Kon fe de ra si ya sı nın “Tu rizm və 

xid mət mü əs si sə lə ri ilə iş ko mis si ya sı”nın səd ri

MƏQALƏ

Qa ra bağ – Azər bay ca nın 
tu rizm cən nə ti...

 2020-ci il Azərbaycan xalqının tarixinə Zəfər ili kimi yazıldı. 30 illik işğaldan 
sonra müzəffər Ordumuzun və artıq bütün dünyada qətiyyəti ilə tanınan, 

dəyərləndirilən Ali Baş Komandan İlham Əliyevin gərgin əməyi nəticəsində 
erməni tapdağından azad olundu. 
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məx sus üs tün lük lə ri var. Bu mə sə lə 
döv lət baş çı sı nın da diq qə tin də dir. 
Hə lə tor paq la rı mız ye ni cə iş ğal dan 
azad olu nan da öl kə Pre zi den ti çı-
xış la rı nın bi rin də de miş di: “Qa ra bağ 
böl gə si nin çox zən gin tu rizm po ten-
sia lı var dır. Ona gö rə in di dən tu rizm 
marş rut la rı iş lə nib ha zır lan ma lı dır ki, 
ar tıq hə yat bu böl gə yə qa yı dan dan 
son ra vaxt itir mə dən tu rizm sek to ru 
da in ki şaf et sin. İn di dən bey nəl xalq 
tu rizm sər gi lə rin də Qa ra bağ böl gə-
si nin tu rizm po ten sia lı, tu rizm marş-
rut la rı, ta ri xi abi də lə ri gös tə ril mə li-
dir ki, biz bu böl gə ni, doğ ru dan da, 
dün ya üçün çox cəl be di ci böl gə ki mi 
təq dim edək. Nə zə rə al saq ki, Qa-
ra bağ böl gə si nin çox zən gin, fü sun-
kar, tək ra ro lun maz tə biə ti və ta ri xi 
abi də lə ri var, əmi nəm, Azər bay ca nın 
əsas tu rizm zo na sı nın bi ri nə çev ri lə-
cək”. Və ya xud Xo ca vənd ra yo nu na 
sə fə ri za ma nı ra yon ic ti ma iy yə ti nin 
nü ma yən də lə ri ilə gö rü şün də cə nab 
Pre zi dent bil dir di ki, Xo ca vənd ra yo-
nu nun, Ağoğ lan (Had rut) qə sə bə si-
nin gə lə cək in ki şa fı ilə bağ lı çox bö-
yük plan lar möv cud dur: “Xo ca vənd 
ra yo nu nun tu rizm po ten sia lı çox 
ge niş dir. Bu ra tə bi ət cə çox zən gin 
mə kan dır, hər tə rəf dağ lar, me şə lər, 
çay lar, cən nə tə ox şa yan bir yer dir. 
Ta ri xi abi də lər, kör pü lər, ey ni za man-
da məş hur Azıx ma ğa ra sı, Tağ lar ma-
ğa ra sı – bun lar bu ra da yer lə şir. Biz 
Ağoğ la nı bey nəl xalq mə də niy yət və 
tu rizm mər kə zi nə çe vi rə cə yik”. 

Qeyd edim ki, hər ba xım dan fərq-
lə nən Şu şa nın tu rizm po ten sia lı da 
müx tə lif as pekt lər dən qiy mət lən di ri-
lir. Şu şa nın son 200 il lik keç mə keş li 
ta ri xi, qə dim ti ki li lə ri, də niz sət hin dən 
hün dür də, dağ la rın ba şın da yer ləş-
mə si, yay da öl kə nin ən sə rin yer lə-
rin dən bi ri ol ma sı, sə fa lı ha va sı, lə tif 
su yu onu tu rizm ba xı mın dan əl ve riş li 
mə kan edir. Bu ra da so vet vax tı sa na-
to ri ya lar olub. Şu şa öl kə nin ən ar zuo-
lu nan ku rort mə kan la rın dan bi ri ki mi 
ta nı nıb. Bun dan baş qa, Qa ra bağ xan-
lı ğı nın pay tax tı, qa la-şə hər ol ma sı, xan 
sa ra yı nın bu şə hər də yer ləş mə si Şu-
şa nın özü nə məx sus və lə ziz re gio nal 

mət bə xə ma lik ol ma sı nı şərt lən di rib. 
Bu isə is tər yer li, is tər sə də əc nə bi tu-
rist lər üçün cəl be di ci fak tor dur. Şu şa-
da yer lə şən Cı dır dü zü öz uni kal lı ğı ilə 
tu rist lə rin diq qə ti ni cəlb edə bi lər sə, 
dağ me şə li yi nin için də axan saf su lu 
İsa bu la ğı yay tə ti li üçün ide al mə kan-
dır və bu ra da ar tıq mü əy yən iaşə mü-
əs si sə lə ri var. Ho tel lə rin və hos tel lə rin 
ti kil mə si Şu şa ya il bo yu tu rist axı nı nı tə-
min edə bi lər. 

Rel ye fi nə və tə bii mən zə rə lə ri nə 
gö rə bir tə bi ət mu ze yi ni xa tır la dan Kəl-
bə cər, so vet döv rün də çox say lı tu rist lə-
rin zi ya rət mə ka nı olan Ağ dam, iş ğal dan 
azad edil miş di gər ra yon la rı mız Zən-
gi lan, Qu bad lı, La çın, Fü zu li, Cəb ra yı lın 
tu rizm ba xı mın dan im kan la rı mü tə xəs-
sis lər tə rə fin dən yük sək qiy mət lən di-
ri lir. La zı mi inf rast ruk tur ya ra dıl dıq dan, 
təh lü kə siz lik tə min olun duq dan son ra 
Qa ra ba ğın ye ni bir des ti na si ya ki mi yer-
li və xa ri ci tu rist lər ara sın da po pul yar lıq 
qa za na ca ğı şüb hə siz dir.

Qa ra ba ğı ye ni bir tu rizm des ti na si ya sı 
ki mi ta nıt ma lı yıq

Onu da qeyd et mək ye ri nə dü şər 
ki, ha zır da qar şı da du ran mü hüm mə-
sə lə lər dən bi ri də iq ti sa diy ya tın bü tün 
sa hə lə ri nin in ki şa fı üçün ol duq ca ge-
niş po ten sia lı olan bu gö zəl mə ka nın 
tu rizm ba xı mın dan cəl be di ci li yi ni mü-
əy yən ləş dir mək, Qa ra ba ğı ye ni bir tu-
rizm des ti na si ya sı ki mi bü tün dün ya ya 
ta nıt maq dır. 

Öl kə rəh bə ri nin tap şı rı ğı na əsa sən, 
iş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin tu rizm 
in ki şaf stra te gi ya sı ha zır la nıb. Sö zü-
ge dən sə nə də gö rə, tu rizm məh sul-
la rı nın ha zır lan ma sı hə min əra zi lər də 
tu rizm inf rast ruk tu ru nun qu rul ma sı ilə 
pa ra lel apa rı la caq. Əl bət tə, tu rist lə rin 
təh lü kə siz li yi nin tə min olun ma sı baş lı-
ca və zi fə dir. Əha li nin ge ri qa yı dı şı, ya-
şa yı şın və inf rast ruk tu run bər pa sı ilə 
pa ra lel ola raq ora da tu rizm məh sul la rı 
da ya ra dı la caq. İn ves ti si ya lar üçün də 
ar tıq start ve ri lib. Bun dan baş qa, iş ğal-
dan azad edil miş əra zi lər də da ya nıq lı 
tu riz min və tu rizm klas ter lə ri nin in ki şa-
fı, təş vi qe di ci və tən zim lə yi ci si ya sət 
me xa nizm lə ri nin iş lə nil mə si, in no va tiv 
tex no lo gi ya alət lə ri nin tət bi qi, tu rizm 
inf rast ruk tu ru, döv lət-özəl əmək daş lıq 
və di gər prio ri tet is ti qa mət lər əsa sın da 
Döv lət Tu rizm Agent li yi tə rə fin dən Qa-
ra bağ Tu rizm Stra te gi ya la yi hə sə nə di 
ha zır la nıb. Həm çi nin tu rizm və rek rea-
si ya zo na la rı nın ya ra dıl ma sı üçün Qa-
ra bağ re gio nu nun müx tə lif əra zi lə rin də 
mü hüm tu rizm po ten sia lı möv cud dur. 
Şu şa nın zən gin tə bi ət ət ra fın da yer-
ləş mə si, ta rix-mə də ni tu rizm ob yekt-
lə ri nə ya xın lı ğı, tu rizm fəa liy yət lə ri nin 
müm kün lü yü və əsas ma gist ral yo la 
ya xın lı ğı ba xı mın dan im kan la rı yük sək 
qiy mət lən di ri lir. Qa ra bağ tu rizm və rek-
rea si ya zo na sı üçün Kəl bə cər də İs ti su 
böl gə si nin bö yük im kan la rı var. Uzun 
müd dət İs ti su bu la ğın dan sağ lam lıq və 
ku rort məq sə di üçün is ti fa də edil mə si 
əra zi nin in ki şa fı na zə min ya ra dır. Bu-
nun la bağ lı, Kəl bə cər də İs ti su, Vəng, 
Zül fü qar lı ki mi tə bi ət əra zi lə rin də rek-
rea si ya im kan la rı yük sək dir. Kəl bə cər, 
Zən gi lan, Xo ca vənd, Qu bad lı və La çın 
böl gə lə rin də ya ra dıl ma sı plan laş dı rı lan 

Qarabağ 
bölgəsinin çox 
zəngin, füsunkar, 
təkrarolunmaz 
təbiəti və 
tarixi abidələri 
var, əminəm, 
Azərbaycanın əsas 
turizm zonasının 
birinə çevriləcək. 
Ölkə rəhbərinin 
tapşırığına əsasən, 
işğaldan azad 
edilmiş ərazilərin 
turizm inkişaf 
strategiyası 
hazırlanıb. 
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tu rizm və rek rea si ya zo na la rı nın əra zi-
lə ri Agent lik tə rə fin dən mü əy yən edi lib. 
Tu rizm və rek rea si ya zo na la rı ilə ya na-
şı, Şu şa da Xa rı bül bül və Qa ra bağ meh-
man xa na la rı ən son stan dart la ra uy ğun 
for ma da tə mir edi lib. 

Qa ra ba ğın sağ lam lıq tu riz mi im kan la
rı çox ge niş dir

Qa ra bağ zo na sı nın ma lik ol du ğu 
zən gin lik lər dən bi ri də bu ra da sağ-
lam lıq tu riz mi im kan la rı nın möv cud-
lu ğu dur. Hə lə so vet döv rün də Kəl bə-
cə rin İs ti su ter mal mər kə zi, Şu şa nın, 
Ağ da mın bol neo lo ji sa na to ri ya la rı 
bü tün SSRİ-də məş hur idi. Qa ra bağ 
həm xa ri ci, həm də yer li tu rist lər tə-
rə fin dən çox se vi lir di. XX əs rin 30-cu 
il lə rin dən Şu şa da kı ku rort mü əs si sə-
lə ri, pan sio nat və sa na to ri ya lar, Turş-
su yay laq la rı, Sə ki li bu la ğı, İsa bu la ğı, 
əf sa nə vi Cı dır dü zü bu ra ya sə ya hə tə 
gə lən lə rin se vim li ye ri olub. Bun lar la 
ya na şı, Xan kən di, Ağ dam, Kəl bə cər 
əra zi lə rin də ki rek rea si ya mə kan la rı, 
ümu mi lik də böl gə nin tu rizm po ten-
sia lı onu bey nəl xalq sə viy yə də ta nı-
dıb, res pub li ka mı za gə lən yüz min-
lər lə tu ris tin mü hüm bir his sə si məhz 
Qa ra ba ğın pa yı na dü şüb. Xü su sən 
1970-ci il lər dən baş la ya raq bu ra da 
ya ra dıl mış tu rizm is ti ra hət mü əs si sə-
lə ri nin xid mət lə rin dən hər il yüz min-
lər lə yer li və xa ri ci tu rist is ti fa də edib.

O dövr də bu im kan lar dan da ha 
sə mə rə li is ti fa də et mək üçün mü-
əy yən la yi hə lər iş lə yib ha zır la mış dı-
lar. Azər bay ca na gə lən ümu mit ti faq 
tu rizm marş rut la rı var idi, həf tə so nu 
tur lar təş kil edi lir di. 80-ci il lə rin xro-
ni ka sı na nə zər sal dıq da biz gö rü rük 
ki, ora da Şu şa nın bol neo lo ji ku rort-
la rı nın tək mil ləş di ril mə si, ka nat yol-
la rı nın çə kil mə si ilə bağ lı fi kir lər öz 
ək si ni ta pıb. 

90-cı il lər də Qa ra ba ğın er mə ni lər 
tə rə fin dən iş ğa lın dan son ra bu zo na da 
tu riz min in ki şa fı da da yan dı. Düş mən in-
san la rın ev lə ri ni, döv lət ob yekt lə ri ni, di-
ni və ta ri xi abi də lə ri mi zi da ğıt dı ğı ki mi, 
möv cud sa na to ri ya-ku rort mü əs si sə lə-
ri ni də məhv edib. Am ma tə biə tin bəxş 
et dik lə ri ni özün dən baş qa kim sə yox 
edə bil məz. Şu şa da, Kəl bə cər də, La-
çın da, Zən gi lan da, Ağ dam da çox say lı 
ter mal qay naq lar var ki, bun la rın hə rə-
si bir dər din dər ma nı dır. Tək cə La çın da 
300-dən ar tıq müx tə lif su qay naq la rı 
var, vax ti lə Zən gi lan da Qo tur su de yi-
lən yer də sa na to ri ya, Ağ dam da Şə fa 
sa na to ri ya sı olub. Bü tün bun lar bir da-
ha onu gös tə rir ki, iş ğal dan azad edil-
miş Qa ra bağ zo na sın da tu riz min bü tün 
növ lə ri nin in ki şa fı üçün müs təs na im-
kan lar möv cud dur və düz gün təb li ğat 
qur maq la biz bu ra nın gə lə cək də dün-
ya nın ta nın mış tu rizm mər kəz lə rin dən 
bi ri nə çev ril mə si nə na il ola bi lə rik.  

Ye kun da qeyd edim ki, bu gün ar tıq 
Pre zi den tin mü şa vi rə lər də qeyd et di yi 
ki mi, Dün ya Ban kı nın “Do ing Bu si ness” 
proq ra mın da 190 öl kə ara sın da Azər-
bay ca nın 28-ci yer də ol ma sı da tu rizm 
sa hə sin də in ki şa fa bir ya şıl işıq yan dı rır. 
Bu is la hat la rın apa rıl ma sı bir ba şa biz-
nes mü hi ti nə bey nəl xalq nü fuz lu şir-
kət lə rin in ves ti si ya ya tır ma sı na şə ra it 
ya ra dır.

Dü şü nü rəm ki, Qa ra bağ da Si li kon 
Va di si nin ana lo qu nu ya rat maq olar. 
Azər bay ca nın bu il lər ər zin də bey-
nəl xalq plat for ma lar da - is tər Dün ya 
Tu rizm Təş ki la tın da, sağ lam lıq tu riz-
mi qu rum la rın da, eko tu rizm cə miy-
yət lə rin də təm sil olun ma sın dan da 
ge niş is ti fa də edə bi lə rik. Azər bay-
ca nın bu sa vaş da kı qə lə bə si bü tün 
dün ya rey tin qin də, is tər si ya si, is tər 
mə də ni, is tər sə də di gər sa hə lər də 
öl kə mi zin nü fu zu nu ar tı rıb. Öl kə mi zə 
sər ma yə qoy maq is tə yən təş ki lat lar 
da qu ru cu luq iş lə rin də iş ti rak et mək 
is tə yir lər. Bu iş ti rak tu rizm lə bağ lı da 
ola bi lər. Mə nim təx mi ni he sab la ma-
la rı ma gö rə, bu mə sə lə lər pa ra lel 
apa rı lar sa, biz 6-8 il ər zin də Qa ra-
bağ tu riz mi nin 85 fai zi ni qu ra bi lə rik. 
Pre zi den tin de di yi “Qa ra bağ Azər-
bay can dır” de vi zi ni biz ar tıq iq ti sa di 
blok da, tu rizm is ti qa mə ti də da xil ol-
maq la, tət biq edə bi lə rik. Bu ra ya hər 
kəs öz töh fə si ni ver mə li dir.
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2020 was written in the history of 
the Azerbaijani people as the Year 
of Victory. After 30 years of occupa-
tion, as a result of the hard work of 
our victorious Army and the Com-
mander-in-Chief Ilham Aliyev, who is 
already known and valued all over 
the world, he was released from the 
Armenian occupation.

Now rapid reconstruction work 
is underway in our liberated lands. 
Construction of roads, water and 
electricity supply to the regions is 
carried out. Huge projects are be-
ing implemented in this regard. Re-
construction of all liberated areas, 
including the city of Shusha, is car-
ried out on the basis of a master plan 
prepared separately for each. Vil-
lage development concept is being 
developed. At the same time, all this 
indicates the establishment of an ex-
cellent infrastructure in the Karabakh 
region, which is a key condition for 
the development of tourism.

One of the points that serves the 
completeness of this infrastructure 
is the construction of international 
airports in three cities - Fizuli, Zan-
gilan and Lachin. Because airports 
are very important from an econom-
ic point of view. Airports are very 
important to turn Karabakh’s great 
economic potential into an opportu-
nity to quickly export its products to 
both domestic and foreign markets. 
On the other hand, a large infux of 
tourists will occur in the Karabakh 
zone, which has been valued as an 
area with great potential for tourism 
since the Soviet era, after the resto-
ration work and the construction of 
the necessary infrastructure. The air-
ports to be built are also very import-
ant for the comfortable travel of local 
and foreign tourists to the charming 
corners of Karabakh.

The unique tourism potential of the 
regions ...

Karabakh was still called Azerbai-
jan’s tourist paradise during the Soviet 
era. There is an important basis for the 
development of all areas of tourism in 
this zone. Each of the regions of the 
Karabakh has its own advantages in 
terms of tourism. This issue is also in 
the attention of the President. When 
our lands were just liberated from oc-
cupation, the President of the country 
said in one of his speeches: “The Kara-

bakh region has a very rich tourism po-
tential. Therefore, tourist routes must 
be developed now so that the tourism 
sector can develop without wasting 
time after returning to this region. From 
now on, international tourism exhibi-
tions should show the tourism potential 
of the Karabakh region, tourist routes, 
historical monuments, so that we can 
present this region as a very attractive 

region for the world. If we take into ac-
count that the Karabakh region has a 
very rich, charming, unique nature and 
historical monuments, I am sure it will 
become one of the main tourist areas 
of Azerbaijan”. Or, during his visit to 
Khojavend region, in a meeting with 
representatives of the local communi-
ty, Mr. President said that there are very 
big plans for the future development 
of Khojavend region, Agoglan (Hadrut) 
settlement: “The tourism potential of 
Khojavend region is very wide. It is a 

very rich place by nature, with moun-
tains, forests, rivers and a paradise 
everywhere. Historical monuments, 
bridges, as well as the famous Azykh 
Cave, Taglar Cave - all located here. 
We will turn Agoghlan into an interna-
tional center of culture and tourism”. 

Let me note that the tourism po-
tential of Shusha, which difers in all 
respects, is also assessed from vari-

Karabakh is a tourist 
paradise of Azerbaijan ...
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ous aspects. Shusha’s history of the 
last 200 years, its ancient buildings, 
its location above sea level, at the top 
of the mountains, being one of the 
coolest places in the country in sum-
mer, its pleasant air and gentle water 
make it a favorable place for tourism. 
There were sanatoriums here in So-
viet times. Shusha is known as one 
of the most desirable resorts in the 
country. In addition, the fact that it is 
the capital of the Karabakh khanate, a 
fortress-city, the location of the khan’s 
palace in this city conditioned Shu-
sha to have a unique and delicious 
regional cuisine. This is an attractive 
factor for both local and foreign tour-
ists. While the Cidir plain in Shusha 
can attract tourists with its unique-
ness, the pure spring Isa, which fows 
through the mountain forest, is an ide-
al place for a summer vacation, and 
there are already some catering es-
tablishments. Construction of hotels 
and hostels can provide year-round 
fow of tourists to Shusha.

Reminiscent of a nature museum in 
its relief and natural landscapes, Kalba-
jar, Aghdam, a Soviet-era tourist desti-
nation, and other liberated regions of 
Zangilan, Gubadli, Lachin, Fizuli, and 
Jabrayil are highly valued by experts. 

Once the necessary infrastructure is 
created and security is ensured, there 
is no doubt that Karabakh will gain 
popularity among local and foreign 
tourists as a new destination.

We must introduce Karabakh as a 
new tourist destination.

It should be noted that one of the 
important issues now is to determine 
the attractiveness of this beautiful 
place for tourism, which has great 
potential for the development of all 
sectors of the economy, to introduce 
Karabakh to the world as a new tourist 
destination.

According to the order of the Pres-
ident, a strategy for tourism develop-
ment of the liberated territories has 
been developed. According to the 
document, the development of tourism 
products will be carried out in parallel 
with the construction of tourism infra-
structure in these areas. Of course, 
ensuring the safety of tourists is the 
main task. Along with the return of the 
population, the restoration of housing 
and infrastructure, tourism products will 
be created there. Investments have 
already started. In addition, the State 
Tourism Agency has drafted a Karabakh 
Tourism Strategy based on the devel-

opment of sustainable tourism and tour-
ism clusters in the liberated territories, 
development of incentive and regula-
tory policy mechanisms, application of 
innovative technology tools, tourism in-
frastructure, public-private partnership 
and other priority areas. There is also 
significant tourism potential in various 
parts of the Karabakh region for the cre-
ation of tourism and recreation zones. 
The opportunities of Shusha in terms 
of its location around the rich nature, 
proximity to historical and cultural tour-
ism facilities, the possibility of tourism 
activities and the proximity to the main 
highway are highly valued. The Istisu 
region in Kalbajar has great potential 
for the Karabakh tourism and recreation 
zone. Long-term use of the Istisu spring 
for health and resort purposes creates 
the basis for the development of the 
area. In this regard, Kalbajar has high 
recreational opportunities in natural ar-
eas such as Istisu, Vang, Zulfugarli. The 
Agency has identified the territories of 
tourism and recreation zones planned 
to be established in Kalbajar, Zangilan, 
Khojavend, Gubadli and Lachin regions. 
Along with tourism and recreation 
zones, the Kharibulbul and Karabakh 
hotels in Shusha have been renovated 
to the latest standards.
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 The opportunities for health tourism 
in Karabakh are very wide.

One of the riches of the Karabakh 
region is the availability of health tour-
ism opportunities here. Back in Sovi-
et times, the Istisu thermal center in 
Kalbajar, the bolneological sanatori-
ums in Shusha and Aghdam were fa-
mous throughout the USSR. Karabakh 
was very popular with both foreign 
and local tourists. Since the 30s of the 
XX century, resorts, boarding houses 
and sanatoriums in Shusha, Turshsu 
pastures, Sakili spring, Isa spring, the 
legendary Cidir plain have been a fa-
vorite place for visitors. At the same 
time, the recreation areas in Khanken-
di, Aghdam and Kalbajar, as well as the 
tourism potential of the region in gen-
eral, have recognized it at the inter-
national level, and a significant part of 
the hundreds of thousands of tourists 
visiting our country fell to Karabakh. In 
particular, since the 1970s, every year 
hundreds of thousands of local and 
foreign tourists have used the services 
of tourist resorts established here.

At that time, certain projects were 
developed to make more efective 
use of these opportunities. There 
were all-Union tourist routes to Azer-
baijan, and weekend tours were or-

ganized. If we look at the chronicle of 
the 80s, we see that there are ideas 
about the improvement of Shusha’s 
bolneological resorts and the con-
struction of cableways.

After the occupation of Kara-
bakh by Armenians in the 1990s, 
the development of tourism in this 
area also stopped. The enemy 
destroyed people’s homes, state 
facilities, religious and historical 
monuments, as well as existing 
sanatoriums. But no one but him-
self can destroy what nature has 
given him. There are numerous 
thermal springs in Shusha, Kalbajar, 
Lachin, Zangilan, Aghdam, each of 
which is a cure for a disease. There 
are more than 300 diferent water 
sources in Lachin alone. All this 
shows once again that there are 
exceptional opportunities for the 
development of all types of tourism 
in the liberated Karabakh zone, and 
by building the right propaganda, 
we can achieve that in the future 
it will become one of the world’s 
leading tourist centers.

In conclusion, I would like to note 
that, as the President noted at the 
meetings today, Azerbaijan’s 28th 
place among 190 countries in the 

World Bank’s Doing Business pro-
gram also gives a green light to the 
development of tourism. These re-
forms will allow internationally re-
nowned companies to invest directly 
in the business environment. 

I think it is possible to create an 
analogue of Silicon Valley in Kara-
bakh. Over the years, we can widely 
use the representation of Azerbaijan 
on international platforms - whether 
in the World Tourism Organization, 
health tourism organizations, eco-
tourism societies. Azerbaijan’s victory 
in this war has increased the coun-
try’s prestige in the world rankings, 
whether political, cultural or other-
wise. Organizations wishing to invest 
in our country also want to participate 
in the creative work. This participa-
tion may also be related to tourism. 
According to my estimates, if these 
issues are carried out in parallel, we 
can build 85% of Karabakh tourism 
in 6-8 years. We can already apply 
the motto “Karabakh is Azerbaijan” in 
the economic bloc, including tourism. 
Everyone should contribute here.

Chairman of the «Commission 
for Work with Tourism and Service 
Enterprises» of the Confederation of 
Entrepreneurs of Azerbaijan
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AZƏRBAYCANDAKI 
SƏNAYE ZONALARININ 
UNİKAL İMKANLARI 
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S
ə na ye zo na la rın da ida-
rə et mə nin tək mil ləş-
di ril mə si üçün döv lət 
baş çı sı nın 2021-ci il 22 
yan var ta rix li Fər ma nı 

ilə İq ti sa diy yat Na zir li yi nin ta be li yin-
də İq ti sa di Zo na la rın İn ki şa fı Agent li-
yi ya ra dı lıb. Agent lik öl kə də fəa liy yət 
gös tə rən 6 sə na ye par kı nın (Sum qa-
yıt Kim ya, Pi ral la hı, Min gə çe vir, Qa ra-
dağ, Ağ dam və Cəb ra yıl ra yo nun da 
yer lə şən “Araz Va di si İq ti sa di Zo na sı” 
sə na ye park la rı), 4 sə na ye mə həl lə-
si nin (Sa bi ra bad, Ma sal lı, Neft ça la, 
Ha cı qa bul sə na ye mə həl lə lə ri) və 51 
aq ro par kın fəa liy yə ti nin təş ki li, on-
la rın ida rə olun ma sı və in ki şa fı ilə 
bağ lı təd bir lər ha zır la yır və hə ya ta 
ke çi ril mə si ni tə min edir. Bun dan baş-
qa, Agent li yin nəz din də Pe şə Təh sil 
Mər kə zi də fəa liy yət gös tə rir.

Sə na ye zo na la rı öl kə də qey ri-neft 
sek to ru nun in ki şa fın da, əha li nin məş-
ğul lu ğu nun tə min edil mə sin də, ye ni 
is teh sal sa hə lə ri nin ya ra dıl ma sın da və 
öl kə nin ix rac po ten sia lı nın in ki şaf et di-
ril mə sin də əhə miy yət li rol oy na yır. Ha-

zır da sə na ye zo na la rın da əv vəl ki dövr-
lər də id xal he sa bı na tə min edi lən azot 
güb rə si, po li mer lər, fer roə rin ti lər, tü tün 
mə mu lat la rı, aq ro kim yə vi məh sul lar, 
sə na ye is ti fa də si üçün tor ba lar, tib bi 
mas ka lar, şü şə löv hə lər, şpris is teh sa-
lı, teks til sə na ye si məh sul la rı və s. ye ni 
məh sul lar is teh sal edi lir. Sə na ye zo na-
la rın da is teh sal olu nan məh sul lar da xi li 
ba za ra sa tıl maq la ya na şı, dün ya nın 40-
dan çox öl kə si nə ix rac edi lir. Sə na ye 
zo na la rın da sa hib kar lar üçün əl ve riş li 
biz nes və in ves ti si ya mü hi ti ya ra dı lıb 
və bu da sa hib kar la rın sə na ye zo na-
la rı na ma ra ğı nın art ma sı na sə bəb olur. 
Be lə ki, in di yə dək sə na ye zo na la rın da 
104 sa hib kar lıq sub yek ti nə re zi dent lik 
sta tu su ve ri lib və bun lar dan ar tıq 58-i 
fəa liy yə tə baş la yıb. Sa hib kar lar tə rə-
fin dən bu gü nə dək sə na ye zo na la rı-
na 6,4 mlrd. ma nat dan çox in ves ti si ya 
ya tı rı lıb və 10000-dən çox dai mi iş ye ri 
ya ra dı lıb. Möv cud la yi hə lər üz rə növ-
bə ti mər hə lə də sə na ye zo na la rı na əla-
və 400 mln ma na ta dək in ves ti si ya nın 
ya tı rıl ma sı və 2600-dən çox ye ni iş ye-
ri nin ya ra dıl ma sı nə zər də tu tu lur.

Sə na ye zo na la rı üz rə 2022-ci ilin 
I rü bü da xil ol maq la ümu mi lik də 6,5 
mlrd.ma nat dan çox məh sul is teh sal 
edi lib, bu nun 2,1 mlrd. ma na tı (təq ri-
bən 32 %-i) ix rac olu nub. 

Ha zır da öl kə də möv cud sə na ye 
park la rın da re zi dent lər üçün ver gi və 
göm rük gü zəşt lə ri tət biq edi lir. Be lə 
ki, re zi dent lər qey diy ya ta alın dıq la rı 
ta rix dən 10 il müd də ti nə əm lak ver-
gi sin dən, tor paq ver gi sin dən, gə lir 
və ya mən fə ət ver gi sin dən, is teh sal 
məq sə di lə id xal et dik lə ri tex ni ka nın, 
tex no lo ji ava dan lıq la rın və qur ğu la rın 
id xa lı za ma nı ƏDV-dən və 7 il müd-
də ti nə göm rük rü sum la rın dan azad 
olu nur lar. Ey ni za man da re zi dent lər 
döv lət və sai ti he sa bı na ha zır inf rast-
ruk tur sis te mi ilə tə min edi lir lər. 

İş ğal dan azad edil miş əra zi lə ri mi-
zin bər pa sı və Qa ra ba ğı mı zın dir çəl-
dil mə si məq sə di lə döv lət baş çı sı nın 
2021-ci il 28 may ta rix li Fər ma nı ilə 
190 hek tar əra zi də Ağ dam, 2021-ci 
il 4 okt yabr da isə 200 hek tar əra zi-
ni əha tə edən “Araz Va di si İq ti sa di 
Zo na sı” Sə na ye Par kı (Cəb ra yıl ra yo-

X Ü S U S İ  Ə L A V Ə

Elşad Nuriyev

Azər bay can İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin 

İdarə Heyətinin sədri

MƏQALƏ
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nun da) ya ra dı lıb. Sö zü ge dən sə na ye 
park la rın da qu ru cu luq iş lə ri mər hə lə li 
şə kil də və pla na uy ğun ola raq hə ya ta 
ke çi ri lir. Hər iki sə na ye par kı nın əra-
zi si tam ola raq mi na lar dan və part la-
ma mış hər bi sur sat lar dan tə miz lə nib. 

Ağ dam Sə na ye Par kın da mo bil 
tip li şə hər cik sa lı nıb. Mo bil şə hər cik-
də re zi dent lər üçün kon tey ner tip li 
ofis, ya taq xa na, tibb mən tə qə si, ma-
ğa za, ap tek və ye mək xa na təş kil edi-
lib, əra zi yə as falt yol çə ki lib, abad lıq 
iş lə ri apa rı lıb. Par kın əra zi sin də Ka pi-
tal Ban kın və Bey nəl xalq Ban kın ban-
ko mat la rı qu raş dı rı lıb. Ödə mə ter mi-
na lı (Mil li Ön) yer ləş di ri lib.

Sə na ye Par kı nın əra zi sin də ti kin ti 
apa rı la caq sa hə nin su ilə tə min edil-
mə si məq sə di lə 350 metr də rin li yin-
də su bar te zi an qu yu su qa zı lıb. Əra zi-
yə 10 kV-luq elekt rik xət ti çə ki lib və 
630 kV-luq komp lekt trans for ma tor 
mən tə qə si qu raş dı rı lıb. 

Ha zır da par kın 9 re zi den ti var və 
bu re zi dent lər tə rə fin dən Sə na ye 
Par kı na 50 mil yon ma nat dan çox in-
ves ti si ya nın ya tı rıl ma sı və 1000-dən 
çox dai mi iş ye ri nin ya ra dıl ma sı nə-
zər də tu tu lur. Re zi dent lər müx tə lif 
çe şid də sin te tik xal ça la rın, pre fab rik 
də mir-be ton mə mu lat la rın, al ter na-

tiv və bər pao lu nan ener ji mən bə lə ri 
ilə (əsa sən gü nəş ener ji si) qi da la nan 
işıq di rək lə ri nin və di gər qur ğu la rın, 
po li mer məh sul la rın, uni for ma, xü su-
si və fər di ge yim lə rin, ha va lan dır ma, 
yan ğın sön dür mə ava dan lıq la rı və 
me tal mə mu lat la rın, dam ör tük lə ri-
nin is teh sa lı və ağır tex ni ka ya tex ni-
ki xid mət mər kə zi nin təş ki li la yi hə lə ri 
hə ya ta ke çi ri lə cək. Bu re zi dent lər-
dən bi ri xa ri ci şir kət dir. BƏƏ ka pi tal-
lı şir kət olan “Ex pert Ser vi ces FZE” 
MMAZM tə rə fin dən Sə na ye Par kı nın 
1,2 hek ta rın da ağır tex ni ka ya tex ni ki 
xid mət mər kə zi nin təş ki li la yi hə si hə-
ya ta ke çi ri lə cək. 

“Araz Va di si İq ti sa di Zo na sı” Sə-
na ye Par kın da mo bil tip li şə hər cik 
sa lı nıb. Mo bil şə hər cik də re zi dent lər 
üçün kon tey ner tip li 20 nə fər lik ya-
taq xa na, 20 nə fər lik ye mək xa na, 2 
sa ni tar qov şa ğı, an bar, ər zaq ma ğa-
za sı, ofis, bər bər xa na, ap tek və tibb 
mən tə qə si qu raş dı rı lıb.

Sə na ye Par kı nın re zi den ti ol-
maq üçün İq ti sa di Zo na la rın İn ki şa fı 
Agent li yi nə bir çox la yi hə lər təq dim 
edi lib, bu la yi hə lər ha zır da Agent lik-
də də yər lən di ri lir. 

Ağ dam və “Araz Va di si İq ti sa di 
Zo na sı” sə na ye park la rın da ha zır da 

öl kə də fəa liy yət gös tə rən sə na ye 
park la rın da tət biq edi lən gü zəşt lər-
lə ya na şı, bir çox əla və sti mul laş dı-
rı cı təd bir lə rin də hə ya ta ke çi ril mə si 
nə zər də tu tu lur. Be lə ki, döv lət baş-
çı sı nın 10 de kabr 2021-ci il də iş ğal-
dan azad edil miş əra zi lər də iq ti sa di 
in ki şa fın sü rət lən di ril mə si ilə bağ lı 
bə zi təd bir lər haq qın da im za la dı ğı 
Sə rən ca mı na əsa sən, bu əra zi lər də 
özəl tə şəb büs lə rin sti mul laş dı rıl ma-
sı, in ves ti si ya la rın təş vi qi me xa nizm-
lə ri nin tək mil ləş di ril mə si, hə min əra-
zi lər də is teh sal fəa liy yə ti ilə məş ğul 
olan sa hib kar lar üçün xam mal və 
ma te ri al la rın id xa lı ilə bağ lı göm rük 
və ver gi gü zəşt lə ri nin mü əy yən edil-
mə si, is teh sal fəa liy yə ti ilə məş ğul 
olan sa hib kar la ra kom mu nal xid mət-
lər (elekt rik ener ji si, tə bii qaz və su 
is teh la kı) üz rə gü zəşt lə rin mü əy yən 
edil mə si, sa hib kar la rın ma liy yə re-
surs la rı na çı xış im kan la rı nın ge niş-
lən di ril mə si və bu is ti qa mət də zə ru ri 
döv lət dəs tə yi nin güc lən di ril mə si və 
s. ki mi əla və gü zəşt lə rin də ve ril mə si 
nə zər də tu tu lur.

Hər bir iş ada mı (is tər xa ri ci, is tər-
sə də yer li) sə na ye zo na la rın da möv-
cud im kan lar dan ya ra la na və öz la yi-
hə lə ri ni re al laş dı ra bi lər.
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Aqroparklar – 51 Aqropark

• Kimya - 2011
• - 2015
• - 2015
• - 2016
• - 2021
• “Araz Vadisi ” - 2021

:
•
• Neftçala
•
• Sabirabad

22 yanvar 2021- Prezidentin Agentliyi
Agentlik , publik

hüquqi .

Economic Zones Development Agency

Economic Zones Development Agency was established on January 22, 2021 by the Decree of the President.

The agency is a public legal entity that manages industrial parks, industrial districts and coordinates the activity of

agricultural parks

Agricultural parks – 51  

Industrial parks:

• Sumgait Chemical Industrial Park – 2011
• Mingachevir Industrial Park – 2015
• Garadagh Industrial Park – 2015
• Pirallahi Industrial Park – 2016
• Agdam Industrial Park – 2021
• Araz Valley Economic Zone – 2021

Industrial districts:

• Masalli Industrial District
• Neftchala Industrial District
• Hajigabul Industrial District
• Sabirabad Industrial District

1
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:

•
•
•
•

Elektrik enerjisiElektrik enerjisi

Fiber-optik kabelFiber optik kaDaxili yollar Daxili yollar

texniki su 

3

Organizational and infrastructure support

Electricity

Fiber opticRailwayInternal roads

Potable and  
process water

Natural gas

Organizational support:

• One-stop shop
• Obtaining technical specifications, permits and licenses
• Consulting and trainings
• Organization of meetings with local authorities and business representatives

2
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Qeyd: an texnika, texnoloji g 7 il m

0 % 0 % 0 % 0 %

vergisi vergisi
Torpaq 
vergisi

olunan texnika,
texnoloji

-si

Tax incentives in industrial parks

Note: Imported machinery, technological equipment and plants are exempted from customs duties for 7 years.

10 years 10 years 10 years

Corporate  
income tax Property tax Land tax

VAT for machinery,  
technological  

equipment and plants

0 % 0 % 0 % 0 %

10 years

3
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9

:

: 190 ha

: 1124

Rezident : 9

30.74 milyon 

Agdam Industrial Park (conceptual plan)

4

Location: Agdam city

Total area: 190 ha

Workplaces: 1 124

Residents: 9

Investment amount: USD 30.74 mln.
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“Araz Vadisi ” (konseptual plan)

:

: 200 hektar

Texniki zona

Avtomobil

Qida logistika

Logistika v ikinti

Sosial zona

“Araz Valley Economic Zone” Industrial Park (conceptual plan)

Location: Jabrail

Total area: 200 ha

Mobilization for EZDA

5
Technical zone

Auto repair center

Food industry and logistics zone

Industrial zone

Logistics and construction materials sales

Social zone

Light industry
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“Araz Vadisi ” (logistik imkanlar)

• “Bir , bir yol” Çin-
Avropa

•
asan

“Araz Valley Economic Zone” Industrial Park (logistic distances)

• Located on
“One Belt, One Road”
China-Europe corridor

• Easy access and close  
distance to Iran and  
Turkey

6
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QARABAĞIN 
DİRÇƏLİŞ 
PLANLARI 
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Qa ra bağ və Şər qi Zən gə zur iq ti sa di ra yon la rı nın 
əra zi lə ri nin dir çəl dil mə si proq ra mı nın ic ra sı, yol 
və ener ge ti ka inf rast ruk tu ru nun ti kin ti si ilə bağ lı 

ge niş miq yas lı iş lər gö rü lüb, ha va li ma nı is ti fa də yə 
ve ri lib, ra bi tə və in ter net bər pa edi lib, su elekt rik 
stan si ya la rı ye ni dən qu ru lub. Bir sı ra sə na ye klas-

ter lə ri nin for ma laş dı rıl ma sı, ya şa yış mən tə qə lə ri nin 
bər pa sı və s. üz rə iş lər da vam et di ri lir.
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Döv lət büd cə si nin bənd lə ri
Azər bay ca nın iş ğal dan azad edil-

miş əra zi lə ri nin bər pa sı və in ki şa fı üz-
rə 2021-ci ilin əv və lin də ha zır lan mış 
Kon sep si ya ya gö rə, Qa ra bağ böl gə-
sin də bü tün iş pla nı dörd mər hə lə yə 
bö lü nüb. Bi rin ci mər hə lə nin ən mü hüm 
kom po nen ti mi na lar dan tə miz lə mə iş-
lə ri ilə ya na şı, av to mo bil yol la rı nın ti-
kin ti si, son ra isə bü tün zə ru ri nəq liy yat, 
ener ge ti ka və kom mu nal inf rast ruk-
tu run for ma laş dı rıl ma sı, yə ni böl gə nin 
gə lə cək so si al-iq ti sa di dir çə li şi üçün 
əsas ba za nın ya ra dıl ma sı olub. Ob-
yek tiv sə bəb lər dən bi rin ci mər hə lə də 
bər pa və inf rast ruk tur iş lə ri nin əsas 
his sə si döv lət büd cə si və sa it lə ri he sa-
bı na, döv lət şir kət lə ri nin və ida rə lə ri nin 
tex ni ki re surs la rı nın cəlb edil mə si ilə 
ger çək ləş di ri lib.

Təq di rə la yiq dir ki, av to mo bil yol-
la rı nın, də mir yo lu kom mu ni ka si ya la rı-
nın, ha va li man la rı nın ti kin ti si nə, elekt-
rik xət lə ri nin və ya rıms tan si ya la rın və 
di gər inf rast ruk tu run bər pa sı na tək cə 
döv lət şir kət lə ri de yil, yer li və bey nəl-
xalq özəl qu rum lar da çox fə al cəlb 
edi lib lər. Bu sxem ten der se çi min də 
rə qa bət mü hi ti nin ya ra dıl ma sı na, ti kin-
ti za ma nı ma liy yə və tex ni ki xərc lə rin 
azal dıl ma sı na, çağ daş tex no lo gi ya-

la rın tət bi qi nə və ən önəm li si, pod rat 
iş lə ri nin yük sək key fiy yət lə və vax tın-
da ye ri nə ye ti ril mə si nə im kan ya ra dıb. 
Bu təc rü bə dən bər pa iş lə ri nin növ bə ti 
mər hə lə lə rin də is ti fa də edil mə si nə-
zər də tu tu lub, özü də tək cə inf rast-
ruk tur de yil, in ves ti si ya la yi hə lə ri nin 
ger çək ləş di ril mə sin də də döv lət-özəl 
tə rəf daş lıq me xa nizm lə rin dən is ti fa də 
olu na caq.

“İş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin 
ta ri xi gör kə mi nin qay ta rıl ma sı, mə də-
niy yət abi də lə ri nin və ta ri xi abi də lə rin 
bər pa sı, av to mo bil yol la rı nın, elekt rik 
xət lə ri nin və su xət lə ri nin çə kil mə si is-
ti qa mə tin də iş lər sü rət li temp lər lə da-
vam et di ri lir. Qa ra bağ böl gə si nin bər-
pa sı 2022-ci il də öl kə nin in ki şa fı nın 
əsas prio ri te ti ola raq qa la caq, bu məq-
səd lər üçün öl kə nin döv lət büd cə sin-
dən 2,2 mil yard ma nat ay rı la caq”, - de-
yə Azər bay ca nın ma liy yə na zi ri Sa mir 
Şə ri fov bil di rib.

Yol şə bə kə si
Cə mi bir il ər zin də nəq liy yat kom-

mu ni ka si ya la rı nın bər pa sı üz rə gö rü lən 
iş lər doğ ru dan da hey ra ne di ci dir. Bu-
gün Qa ra bağ böl gə sin də, ümu mi lik də, 
700 km-dən ar tıq yol ti kin ti si üz rə iş lər 
apa rı lır.

Be lə ki, hər bi əmə liy yat la rın da yan-
dı rıl ma sı haq qın da sa ziş bağ la nan dan 
dər hal son ra Şu şa is ti qa mə tin də 101,9 
ki lo metr lik Zə fər Yo lu nun ti kin ti si: dörd-
zo laq lı Əh məd bəy li – Al xan lı – Fü zu li 
- Şu şa av to mo bil yo lu bir il dən də az 
müd dət də is ti fa də yə ve ri lib. Üs tə lik, iş-
lər ən yük sək key fiy yət və təh lü kə siz lik 
sə viy yə sin də apa rı lıb. Ha zır da Şu şa is-
ti qa mə tin də 81,6 ki lo metr lik ikin ci av to-
mo bil yo lu nun in ten siv ti kin ti si da vam 
et di ri lir - kör pü lə rin və tu nel lə rin ti kin ti si 
he sa bı na yol həm 20 ki lo metr qı sa la-
caq, həm də sü rət li ola caq. İkin ci yo lun 
2024-cü il də ta mam lan ma sı plan laş dı-
rı lır. Bu nun la da, Şu şa for ma laş maq da 
olan Zən gə zur dəh li zi nin bey nəl xalq 
av to mo bil yo lu na ən qı sa çı xış əl də 
edə cək.

Yol in şa at çı la rı nın ən bö yük diq qə ti 
iş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin cə nub 
his sə lə ri nə yö nə lib: söh bət gə lə cək 
Zən gə zur dəh li zi nə bir lə şən qol yol lar-
dan ge dir. O cüm lə dən 56,4 ki lo metr lik 
I tex ni ki də rə cə li dörd hə rə kət zo laq lı 
Xu da fə rin-Qu bad lı-La çın yo lu nun his-
sə lə ri as falt la nır. Bu yo la həm də ti kil-
mək də olan 14 ki lo metr lik Xan lıq-Qu-
bad lı nın his sə si bir lə şir.

Öz növ bə sin də, okt yabr ayın dan 
bə ri Zən gə zur dəh li zi nin özü nün yol 
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ya ta ğı yük sək sü rət lə sa lı nır - uzun lu-
ğu 123,8 km olan Ho ra diz-Cəb ra yıl-
Zən gi lan-Ağ bənd av to mo bil yo lun da 
tor paq iş lə ri ilə ya na şı, üç yol tu ne li də 
in şa edi lir. Fü zu li, Cəb ra yıl və Zən gi lan 
ra yon la rı nın əra zi sin dən ke çən bu av-
to mo bil yo lu Şər qi Zən gə zur iq ti sa di 
ra yo nu nun so si al-iq ti sa di in ki şa fın da 
mü hüm rol oy na ya caq. Bu, iş ğal dan 
azad edil miş ra yon və kənd lə rin er kən 
dir çə li şi nə, hət ta tran zit yük da şı ma la rın 
art ma sı na və Nax çı van Mux tar Res pub-
li ka sı na bir ba şa nəq liy ya tın çı xı şı nın tə-
min olun ma sı na öz töh fə si ni ve rə cək.

Qa ra bağ böl gə si nin qərb his sə-
sin də də ge niş miq yas lı yol ti kin ti si 
iş lə ri apa rı lır. Göy göl ra yo nu nun To-
ğa na lı kən din dən Kəl bə cər ra yo nu 
is ti qa mə tin də 80,7 ki lo metr uzun lu-
ğun da tu nel li yo lun ti kin ti si da vam 
et di ri lir, da ha son ra bu marş rut La çın 
ra yo nu əra zi sin dən keç mək lə bu ra-
da nə zər də tu tu lan ha va li ma nı na qə-
dər da ha 72,3 ki lo metr uza na caq. To-
ğa na lı-Kəl bə cər av to mo bil yo lu nun 
bə zi his sə lə rin də yo lun 3,5 min metr 
hün dür lük dən keç mə si qış ay la rın da 
av to mo bil lə rin hə rə kə ti nə ma ne olur. 
Bu nun la bağ lı, bir ne çə uzun tu ne lin 
ti kin ti si nə zər də tu tu lur.

Ra yo nun mər kə zi his sə si də mü-
hüm yol la yi hə lə ri ilə əha tə olu nub. 
44,5 ki lo metr lik Bər də-Ağ dam av to-
mo bil yo lun da ti kin ti iş lə ri nin 60 fai zin-
dən ar tı ğı gö rü lüb və ya xın vaxt lar da 
la yi hə lən dir mə iş lə ri ba şa çat dı rı la raq 
70 ki lo metr lik Ağ dam-Fü zu li yo lu nun 
ti kin ti si nə baş la nı la caq. Ta lış-Tap qa ra-
qo yun lu-Qa şal tı-Naf ta lan is ti qa mə tin-
də da ha bir 22 ki lo metr lik yol la yi hə si 
hə ya ta ke çi ri lir.

Ha zır da Zən gə zur dəh li zi nin Er-
mə nis tan la sər hə də qə dər olan də mir 
yo lu his sə si nin la yi hə lən di ril mə si üz rə 
iş lər sü rət lə ge dir. Bun dan baş qa, bu 
la yi hə çər çi və sin də Ələt-Ho ra diz-Ağ-
bənd xət ti üz rə Kür üzə rin də 260 metr 
uzun lu ğun da ye ni də mir yo lu kör pü sü 
ti ki lir. Öz növ bə sin də, Yev lax dan Ağ da-
ma də mir yo lu xət ti nin çə kil mə si üçün 
ha zır lıq iş lə ri nə baş la nı lıb: də mir yo lu 
xət ti sa yə sin də Ağ dam da və ona bi ti-
şik əra zi lər də ya ra dı lan sə na ye zo na sı 
re gio nal əhə miy yət li sə na ye və lo gis ti-
ka mər kə zi nə çev ri lə cək.

Ha va qa pı la rı
Er mə ni iş ğal çı la rı tə rə fin dən, de-

mək olar ki, ta ma mi lə da ğı dıl mış yol-
nəq liy yat inf rast ruk tu ru nun bər pa sı 

Qa ra ba ğın tez lik lə dir çə li şi ni tə min 
edən əsas mə sə lə dir. Ki çik Qaf qa zın 
çə tin dağ lıq rel ye fin də yer lə şən bu 
böl gə yük sək key fiy yət li və şa xə lən-
miş av to mo bil və də mir yo lu şə bə-
kə si ol ma dan əl çat maz olur, bun suz 
şə hər və kənd lə ri sü rət lə ye ni dən 
qur maq, kənd tə sər rü fa tı və sə na ye 
ob yekt lə ri ni tik mək sa də cə ola raq 
müm kün de yil.

İş ğal dan azad edil miş əra zi lər də 
bü tün di gər inf rast ruk tur la yi hə lə rin də 
də iş ti rak edən Tür ki yə şir kət lə ri yol 
ti kin ti si la yi hə lə ri nin hə ya ta ke çi ril mə-
sin də azər bay can lı in şa at çı lar la bir lik-
də fə al iş ti rak edir lər. On lar Fü zu li də 
bey nəl xalq ha va li ma nı nın ti kin ti si və 
təc hi za tın da da iş ti rak edib lər və gə lə-
cək də Zən gi lan və La çın ra yon la rın da 
ha va li man la rı ti kə cək lər.

Diq qə tə la yiq dir ki, 2021-ci il okt-
yab rın 26-da is ti fa də yə ve ri lən, sa at da 
200 sər ni şin tu tu mu na və üç ki lo metr 
uçuş-en mə zo la ğı na ma lik Fü zu li ha va 
li ma nı is tə ni lən növ təy ya rə lə ri qə bul 
et mək iq ti da rın da dır. Ar tıq Azər bay can 
və Tür ki yə avia şir kət lə ri nin təy ya rə lə-
ri bu ra da sı naq re ji min də uçuş lar hə-
ya ta ke çi rib və bu ya xın lar da Ru si ya-
nın “İrAe ro” avia şir kə ti Mosk va-Fü zu li 
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marş ru tu üz rə uçuş lar üçün “Fe de ral 
Ha va Nəq liy ya tı Agent li yi”ndən ica zə 
alıb. Qa ra ba ğın ha va qa pı sı ad lan dı-
rı lan Fü zu li aero por tu gə lə cək də bu 
əra zi lər də tu riz min in ki şa fı na töh fə ve-
rən əsas ob yek tə çev ri lə cək.

Böl gə nin ener ji və kom mu ni ka si ya 
inf rast ruk tu ru nun bər pa sı is ti qa mə tin-
də bun dan heç də az miq yas lı ol ma-
yan iş lər apa rı lır. Şu şa, Ağ dam və bir sı-
ra di gər ra yon lar da sta sio nar və mo bil 
ra bi tə sis tem lə ri, o cüm lə dən mo bil ra-
bi tə nin ba za stan si ya la rı bər pa olu nur 
ki, bu nun sa yə sin də bu gün iş ğal dan 
azad edil miş əra zi lə rin 52 fai zi mo bil 
in ter net lə tə min olu nub.

 Ener ji qov şaq la rı: işıq və is ti lik
Da ha in ten siv fəa liy yət da ğı dıl-

mış elekt rik inf rast ruk tu ru nun sı fır-
dan bər pa sı üz rə ge dir. “Azə re ner-
ji” ASC-nin rəh bə ri Ba ba Rza ye vin 
söz lə ri nə gö rə, son bir il də iş ğal dan 
azad edil miş əra zi lər də ümu mi gü cü 
600 MV/A olan 110/35/10 ki lo volt luq 
bir ne çə ya rıms tan si ya ti ki lib, 400 ki-
lo metr uzun lu ğun da 110 ki lo volt luq 
elekt rik ve ril mə xət lə ri çə ki lib. “Azə-

re ner ji”nin ya xın plan la rı na Cəb ra-
yıl ener ji qov şa ğı nın ya ra dıl ma sı da 
da xil dir. Bu la yi hə İran la həm sər həd 
olan “Xu da fə rin” və “Qız qa la sı” SES-
lə ri nin öl kə nin ener ji sis te mi nə in teq-
ra si ya sı na kö mək edə cək, bu nun la 
da, Qa ra bağ və Şər qi Zən gə zur iq ti-
sa di ra yon la rı nın eti bar lı ener ji təc hi-
za tı tə min edi lə cək.

B.Rza ye vin söz lə ri nə gö rə, il ər-
zin də Qa ra bağ da er mə ni iş ğal çı la rı 
tə rə fin dən da ğı dıl mış ki çik su elekt-
rik stan si ya la rı olan hid ro qov şaq la rın 
bər pa sı və müa sir ləş di ril mə si iş lə ri 
apa rı lıb. O cüm lə dən, ar tıq La çın ra-
yo nu nun Gü lə burd kən din də gü cü 8 
MVt olan su elekt rik stan si ya sı işə sa-
lı nıb, 7,8 MVt gü cün də “Su qo vu şan-1” 
və “Su qo vu şan-2” su elekt rik stan si-
ya la rı is tis ma ra ve ri lib, Kəl bə cər də 4 
me qa vat lıq su elekt rik stan si ya sı ha-
zır da sı naq dan ke çi ri lir. Bu la yi hə lər 
2022-ci il də də da vam et di ri lə cək. 
Növ bə ti dövr də Kəl bə cər və La çın ra-
yon la rın da ümu mi gü cü 130 MVt olan 
23-ə ya xın da ğıl mış ki çik su elekt rik 
stan si ya sı nın bər pa sı is ti qa mə tin də iş-
lə rin gö rül mə si nə zər də tu tu lur.

Qeyd edək ki, hid roe ner ge ti ka re-
surs la rı ilə bir lik də gü nəş və kü lək po ten-
sia lı nın is tis ma rı və re gio nun “ya şıl ener ji” 
zo na sı na çev ril mə si nə zər də tu tu lur. Bir 
sı ra xa ri ci in ves tor lar Qa ra bağ re gio nun-
da bər pa olu nan ener ji mən bə lə ri nin 
in ki şa fı la yi hə lə rin də iş ti ra ka ma raq gös-
tə rir lər. Be lə ki, tür ki yə li iş adam la rı La çın-
Kəl bə cər zo na sın da 100 MVt gü cün də 
kü lək elekt rik stan si ya sı tik mək plan la rı nı 
nə zər dən ke çi rir, Bri ta ni ya nın BP şir kə-
ti isə Zən gi lan-Cəb ra yıl zo na sın da 240 
MVt gü cün də gü nəş elekt rik stan si ya sı 
tik mək niy yə tin də dir.

Aq rar-sə na ye po ten sia lı
Qa ra bağ böl gə si nin mi na lar dan 

tə miz lən mə si və il kin inf rast ruk tu run ti-
kin ti si pro se si nin tam ba şa çat ma ma sı-
na bax ma ya raq, iş ğal dan azad edil miş 
əra zi lə rin gə lə cək aq rar-sə na ye ba za-
sı nın for ma laş dı rıl ma sı üçün ar tıq bir sı-
ra la yi hə lə rə start ve ri lib.

2021-ci ilin ilk dörd ayın da Azər-
bay can hö ku mə ti Tür ki yə nin «Eti Ba-
kı rAS» və «Art vin Ma de nİs let le me ri» 
şir kət lə ri ilə qiy mət li və əl van me tal 
ya taq la rı nın bir gə iş lən mə si haq qın-
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da mü qa vi lə im za la yıb. Söh bət, o 
cüm lə dən 30 il ər zin də Qa ra bağ böl-
gə sin də ki «Qaş qa çay», «El bey daş» 
və «Ağ duz dağ» fi liz ya taq la rı nın iş lən-
mə si və is tis ma rın dan ge dir. Özü də, 
tək cə Kəl bə cər ra yo nun da kı Ağ duz-
dağ mə də nin də tər ki bin də yük sək 
qiy mət li me tal olan 100-ə qə dər qı zıl 
tər kib li da mar kəşf edi lib.

Ötən ilin ikin ci ya rı sın da Ağ dam Sə-
na ye Par kı nın inf rast ruk tu ru nun for ma-
laş dı rıl ma sı üz rə iş lə rə baş la nı lıb. Ya xın 
il lər də ora 110 mil yon ma nat in ves ti si-
ya cəlb olu na caq və ti kin ti ma te ri al la rı, 
yem, güb rə, qab laş dır ma, o cüm lə dən 
şə rab, kon serv, ət-süd məh sul la rı və s. 
is teh sa lı qu ru la caq. Ağ dam Qa ra ba ğın 
pers pek tiv apa rı cı sə na ye mər kə zi ki-
mi qu ru lur. Ha zır da ge niş miq yas lı şə-
hər sal ma iş lə ri nə ha zır lıq ge dir - ya şa-
yış ev lə ri, mək təb lər, in zi ba ti bi na lar və 
s. is ti fa də yə ve ri lə cək.

Ötən ilin pa yı zın da Cəb ra yıl ra yo-
nun da “Araz Va di si İq ti sa di Zo na sı” sə-
na ye par kı nın ti kin ti si nə baş la nı lıb. Bu ra 
kənd tə sər rü fa tı məh sul la rı nın is teh sa lı, 
mi ne ral və di gər növ xam mal la rın ema lı, 
ti kin ti ma te ri al la rı nın is teh sa lı və s. üz rə 
yer li və xa ri ci sər ma yə lər cəlb edi lə cək.

Zən gi lan ra yo nu əra zi sin də 6 min 

hek tar sa hə də ra yon da ən bö yük 
hey van dar lıq komp lek si nin, elə cə də 
in teq ra si ya edil miş ət ema lı komp lek-
si nin ti ki lə cə yi “Dost” aq ro par kı nın tə-
mə li qo yu lub, bu ra da həm də qab laş-
dır ma mü əs si sə si və an bar lar ti ki lə cək.

Da ha bir in no va tiv la yi hə Zən gi lan 
ra yo nu nun Ağa lı kən din də hə ya ta ke-
çi ri lir. Bu ra da 110 hek tar sa hə də eko lo ji 
cə hət dən tə miz və in no va tiv ma te ri-
al lar dan is ti fa də edil mək lə 200 evin, 
mək təb və uşaq bağ ça sı nın ti kin ti si 
apa rı lır. “Ağıl lı kənd ” la yi hə si çər çi və-
sin də da ta-mər kəz və ana li tik mər kəz, 
su var ma sis tem lə ri nin və əkin sa hə si-
nin ida rə olun ma sı üçün “ağıl lı sis tem” 
ya ra dı lır. Gə lə cək də av to mat laş dı rıl mış 
tə sər rü fat lar və emal sex lə ri ti ki lə cək, 
əkin lə rə və toz lan ma ya nə za rət et mək 
üçün dron lar dan is ti fa də olu na caq.

Fü zu li ra yo nu nun Döv lət yar lı kən-
din də də aq rar po ten si al in ki şaf et di-
ri lə cək, bu ra da ikin ci “ağıl lı kənd”in 
tə mə li qo yu la caq və al ter na tiv ener ji 
həl lə ri üçün gü nəş pa nel lə ri qu raş-
dı rı la caq. “Kənd də in tel lek tu al ak va-
kul tu ra sis tem lə ri in ki şaf et di ri lə cək, 
həm çi nin ix rac yö nüm lü ba lıq çı lıq və 
quş çu luq tə sər rü fat la rı nın ya ra dıl ma sı 
nə zər də tu tu lur”, - de yə Azər bay ca nın 

kənd tə sər rü fa tı na zi ri İnam Kə ri mov 
“Qa ra bağ: Cə nu bi Qaf qa zın dün ya ya 
açı lan ye ni pa no ra ma sı” el mi-prak tik 
konf rans da çı xı şı za ma nı de yib.

Be lə lik lə, iş ğal dan azad edil miş əra-
zi lər də inf rast ruk tur la yi hə lə ri nə pa ra lel 
ola raq gə lə cək sə na ye klas ter lə ri nin 
nü və si, bər pa olu nan ener ji mən bə lə ri 
ele ment lə ri və “ağıl lı” kənd tə sər rü fa-
tı tex no lo gi ya la rı ger çək ləş di ri lir. Bü tün 
bun lar Qa ra ba ğa əmək re surs la rı cəl bi-
nə, qey ri-neft is teh sa lı həcm lə ri nin ar tı-
rıl ma sı na xid mət edir. Özü də, is teh sal 
olu nan məh sul la rın xey li his sə si Tür ki-
yə yə də ix rac edi lə cək.

“Qa ra bağ re gio nu nun dir çəl dil mə-
si Azər bay can iq ti sa diy ya tı nın in ki şa fı 
üçün əla və tə kan ola caq və biz bər-
pa iş lə ri nə in ves tor la rın cəlb edil mə si 
üçün bö yük iş lər gö rü rük”,- de yə iq ti-
sa diy yat na zi ri Mi ka yıl Cab ba rov bil-
di rib. Onun söz lə ri nə gö rə, iş ğal dan 
azad edil miş əra zi lə rin iq ti sa diy ya tı nın 
bər pa sı və in ki şa fı la yi hə lə rin də iş ti rak 
et mək üçün in ves ti si ya mü ra ci ət lə ri nin 
sa yı ar tıq 900-ü ke çib. Bu nun la ya na şı, 
in ves ti si ya tək lif ə ri nin ge niş lən di ril mə-
si məq sə di lə ver gi gü zəşt lə ri nin tət bi-
qi, gü zəşt li ma liy yə ləş dir mə nin tə min 
edil mə si və s. ki mi mə sə lə lə rə ba xı lır.
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