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I. GİRİŞ 

   

Azərbaycan kinematoqrafiyasının inkişafı konsepsiyası (bundan sonra 

"Konsepsiya") dünya və milli kinematoqrafın xarakterindən doğan 

anlayışlara əsaslanaraq yaradılmışdır.  

 

Belə ki, kinematoqraf: 

 

 cəmiyyətin milli, mənəvi-etik dəyərlərinin qorunub saxlanılmasında 

və təbliğində, hərbi-vətənpərvərlik ruhunun formalaşmasında böyük 

rol oynayan, milli mənsubiyyətimizi və problemlərimizi, bədii  təsirli 

forma və obrazlarla dünyaya çatdıran və dövlətin sosial siyasətini 

həyata keçirən əsas idealoji təbliğat vasitəsidir; 

 

 audiovizual mədəniyyətin və kommunikasiyanın müasir dövrdə 

sürətlə inkişafında və təkmilləşməsində xüsusi rol oynayan, 

televiziya, sosial şəbəkələr və həyatımızın digər vizual məkanlarında 

əsas yer tutan ən kütləvi incəsənət sahəsidir; 

 

  geniş kütlələrin maraq dairəsində olan, inkişafı texnoloji 

təkmilləşdirmə tələb edən bir sahə olaraq, iqtisadi baxımdan 

inkişafı tamaşaçılardan asılı olan kommersiya sahəsidir; 

 

və kinematoqrafın strukturu: 

 kinematoqrafiya əsərlərinin yaradılmasına və 

istifadəsinə  yönəldilmiş peşəkar, yaradıcı, istehsal, nümayiş, elmi, 

texniki, təhsil və informasiya fəaliyyətinin məcmusundan ibarətdir. 

    Konsepsiyanın tərtib olunması Azərbaycan milli kinematoqrafiyasında 

yaranmış qeyri-normal vəziyyətdən doğan zərurətdir və   konsepsiyanın 

əsas məqsədi Azərbaycan kinematoqrafiyasının real durumunun, 

problemlərinin, dünya ölkələrində mövcud olan kinematoqrafik 

proseslərlə müqayisədə fərqlərin müəyyənləşdirilməsi, təhlili və dünya 

təcrübəsindən faydalanaraq kinomuzun yeni iqtisadi şəraitdə davamlı və 

normal inkişafını təmin edə biləcək modelin yaradılmasıdır. 
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II. AZƏRBAYCAN KİNEMATOQRAFİYASININ  

REAL DURUMU 

 

ÜMUMİ 

 

    Bütün dünyada kinoya olan münasibət üç istiqamət üzərində qurulur:  

1. Siyasət (ideologiya və təbliğat);  

2. İqtisadiyyat (sanaye və biznes);  

3. İncəsənət (yaradıcılıq və mənəviyyat).  

 Məhz bu amillərə görə kinonu çox spesifik sahə sayaraq ona münasibət 

həmişə və hər zaman fərqli olub. Kinematoqrafın bütün mərhələlərində 

onun inkişafı məhz bu üç istiqamətin bir-biri ilə sıx əlaqəsindən asılıdır. 

Hərdən bu üç istiqamətdən hansı isə o birilərini üstələyir və aparıcı 

qüvvəyə çevrilərək onun inkişafına təkan verir və ya onun inkişafını 

ləngidir. Amma bütün hallarda, bu üç istiqamət bu və ya digər dərəcədə 

həmişə mövcud olur. Bunun bariz nümunəsi Amerika və SSRİ-də olan 

kinematoqrafdır. Amerikada sovet kinosunun tamamilə ideologiya 

üzərində, SSRİ-də isə Amerika kinosunun yalnız biznes üzərində 

qurulduğunu düşünsələr də, reallıqda bu belə deyildi...  Düzdür, yuxarıda 

dediyimiz üç istiqamətdən Amerikada iqtisadiyyat, SSRİ-də isə siyasət 

digər istiqamətləri üstələyərək əsas aparıcı qüvvəyə çevrilsə də, SSRİ-də 

bəzi istisnaları çıxmaqla filmlər  büdcə puluna çəkilmirdi, yəni filmlər bazar 

iqtisadiyyatının qanunları ilə istehsal olunurdu. Kinostudiyalar (o 

cümlədən “Azərbaycanfilm”)  bankdan kredit götürürdü, filmi istehsal 

edərək ümümittifaq ekrana nümayişə təhvil verirdi və nümayişdən əldə 

etdiyi vəsait hesabına krediti qaytarırdı.  Ümümittifaq ekrana çıxmış hər bir 

film pulunu qaytarmaqla yanaşı gəlir də gətirirdi. Bu gün artıq 

özəlləşdirilmiş bütün kinoteatrlar büdcə hesabına yox, bizim filmlərin 

gəlirləri hesabına tikiliblər. Bundan əlavə, hamının bildiyi kimi, sovet vaxtı 

kinodan və spirtli içkilərdən əldə edilən gəlirlər həm də səhiyyə və təhsil 

sahələrinə yönəldilirdi. Göründüyü kimi, əsas ideoloji funksiyanı daşıyan 

sovet kinosu, həm də sənaye səviyyəsinə qaldırılmış böyük “biznes” idi. 

Həmin ərəfədə yaradılan filmlərdə yaradıcılıq məsələləri də, yəni istedad və 

peşəkarlıq  heç də sonuncu yerdə deyildi...  

      Sovet ideoloqlarına görə isə, Amerika kinosu,”burjua”, yəni kommersiya 

xarakteri daşıyırdı və əsas etibarı ilə kapitalist cəmiyyətinin “əylənməsinə” 

və “kaprizlərinə” qulluq edirdi. Amma, tez bir zamanda məlum oldu ki, 

məhz kinematoqraf Amerika həyat tərzinin və onun  dəyərlərinin bütün 

dünyaya yayılmasında və təbliğində əsas rol oynayır və bu gün də 
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oynamaqda davam edir. Sənətdən  heç danışmağa dəyməz, çünki  Amerika 

kinorejissorlarının dünya kinosunun inkişafında oynadıqları rol  məlumdur.        

    Bu səbəbdən, yəni, kinematoqrafın xüsusiyyətlərindən çıxış edərək hər 

zaman, ən ekstrimal siyasi və ya iqtisadi vəziyyətlərdə, məhz dövlət 

müdaxilə edərək, kinematoqrafın inkişafını tənzimləyən iqtisadi və hüquqi 

xarakterli qərarlar qəbul edir. Belə ki, Amerikada televiziya yaranan 

ərəfədə, kino ilə televiziyanın arasındakı münasibətləri tənzimləyən qanuna 

əlavələr edildi; Avropada: yerli filmistehsalçılarını qoruyan, fəaliyyətlərini 

tənzimləyən və dövlət subsidiyasının ayrılması ilə bağlı qanuna əlavələr; 

SSRİ-i dağıldıqdan sonra Rusiya, sovetlərdən qalmış kinomülkiyyətinin 

dağıdılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə, bütün kinematoqrafik 

obyektlərini və mülkiyyəti birləşdirib keçmiş Kinematoqrafiya Komitəsini 

bərpa edir və “Milli kinematoqrafiyaya dövlət dəstəyi haqqında” qanun 

qəbul edərək 10 il müddətinə kino sahəsinə güzəştli vergilər 

müəyyənləşdirir. Qonşularımız da kino haqqında qanunlar qəbul edib 

kinonun xüsusiyyətlərinə uyğun yeni  qurum yaradaraq kinematoqrafiya 

sahəsinin nizamlı inkişafını təmin edirlər.  

   Ümumiyyətlə bütün ölkələrdə kinematoqrafiyaya bu və ya digər dərəcədə 

dövlət himayəsi və dəstəyi mövcuddur. Bu dəstəyin formaları və 

istiqamətləri ölkənin siyasi və iqtisadi vəziyyətindən asılı olaraq müxtəlifdir 

və bunları  şərti olaraq əsas üç modellə ifadə etmək olar: 

 amerika modeli  

 ingiltərə modeli   

 avropa modelləri 

Amerika modelində kinonun maliyyələşdirilməsində dövlətin rolu cüzidir. 

O dolayısi ilə - kinonu maliyyələşdirən sahibkarlara və şirkətlərə vergi 

güzəştləri müəyyənləşdirməklə, kinoya sponsor və xeyriyyəçi vəsaitlərinin, 

birbaşa isə ştatların, federal büdcələrin vəsaitlərinin axınına şərait yaradır, 

bu da, filmlərin smetasında “qaytarılmayan vəsait” (public money) nəzərə 

alınmasına imkan verir. Bunlar, filmin büdcəsinin 30%-dan artıq olmur. 

İngiltərə modeli – Dövlət büdcədən dotasiya yolu ilə filmlərin istehsalına 

vəsait ayırsa da, özü bu vəsaitin bölgüsində iştirak etmir, bununla da 

kinonun müstəqilliyinə şərait yaradır. Vəsaitin bölgüsünü qeyri-hökumət 

təşkilatları (fondlar, yaradıcı təşkilatlar və s.) həyata keçirir. Bu model 

əsasən İngiltərə, Almaniya, Skandinaviya ölkələrində işlənir. 

Avropa modelləri – kino sahəsinin fəaliyyətini əsas etibarı ilə büdcədən 

ayrılan vəsait hesabına təşkil edir. Vəsaitin bölgüsü Nazirliklər və ya 

dövlətin yaratdığı xüsusi təşkilatlar vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bu model 

əsas etibarı ilə Fransa, İtaliya, İspaniya, Rusiya, Baltikyanı ölkələr, Ukrayna, 

Gürcüstan və s. ölkələrə aiddir.  

    Bizim ölkə də bu proseslərdən kənarda qalmır... 
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KEÇİD DÖVRÜ   

1991-2001  

 

   1991-ci ildə ölkəmiz müstəqillik əldə etdiyi andan kinomuz da dövlət 

inhisarından və senzuradan azad olaraq müstəqil fəaliyyət göstərməyə 

başlayır. Kino sahəsində olan bütün müəssisələr – “Azərbaycanfilm” 

kinostudiyası,   kinoteatrlar, digər idarə və müəssisələr – prokat, təchizad, 

tikinti və s. tam təsərrüfat hesabına keçərək yeni iqtisadi şəraitə 

uyğunlaşmağa çalışırlar. Dövlət kino müəssisələri ilə yanaşı müstəqil  

studiyalar yaradılır və özəl vəsaitin axını çoxlu sayda filmlərin istehsalına 

və onların kütləvi nümayişinə gətirib çıxarır. Tanınmış və aparıcı 

kinorejissorlar müstəqil studiyalar:  Rasim Ocaqov – “Ocaq” studiyası, 

Eldar Quliyev “Qala film” st., Tofiq Tağızadə -“TTT” st., Oktay Mirqasımov 

“Yeni film” st., Firəngiz Qurbanova - “Birlik”st., Zaur Məhərrəmov 

“Yaddaş” st.,  Şahmar Ələkbərov - “Bəri bax” st. və kino sahəsində 

sahibkarlıqla məşğul olmaq arzusunda olanlar da, “Vahid”, “AMA” Film, 

“Cinealliance” və digər müstəqil studiyalar  yaradaraq özəl kinoistehsalatı 

sahəsinin inkişafında səylər göstərirlər. Bu ərəfədə (1990-1995) hər il istehsal 

olunan filmlərin sayı rekord həddə çatır və sovet dönəmində istehsal 

olunan filmlərin sayını bir xeyli  üstələyir.  

1993-cü ildə, kinematoqrafçıların təklifi ilə dövlət tərəfindən 

kinematoqrafiya sahəsində icra hakimiyyəti funksiyasını həyata keçirən 

təşkilat - tam təsərrüfat hesablı “Azərkinovideo” İstehsalat Birliyi yaradılır. 

Birlik ilk öncə “Azərbaycan kinosunun keçid dövrü üçün inkişaf 

konsepsiyasını” hazırlayır və ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarır və qəbul 

olunur, bütün ölkəyə səpələnmiş milli filmlərimizin orijinal materiallarını 

bir yerə toplayaraq, onların qorunub saxlanılması məqsədi ilə “Dövlət Film 

Fondu” yaradılır, özəl vəsait hesabına “Azərbaycan” kinoteatrı 

modernləşdirilərək müasir kino nümayişi xidməti təşkil edilir, 

“Kinematoqrafiya haqqında” qanun qəbul olunur və ölkə başçısının fərmanı 

ilə 2 avqust “Azərbaycan Kinosu Günü” elan edilir.    

3 iyul 1998-ci il tarixində qəbul olunmuş “Kinematoqrafiya haqqında” 

qanun “kinematoqrafiyaya dövlət himayəsinin forma və istiqamətlərini, 

“Milli film” anlayışını, “Filmlərin dövlət reyestri”, 

“Maliyyələşdirmə mənbələri”, “Dövlət Film Fondu” haqqında maddələri 

və “incəsənətin spesifik növü olan kinematoqrafiyanın 

qorunması və inkişafı sahəsində dövlət siyasətinin həyata 

keçirilməsinə hüquqi təminatı” özündə əks etdirirdi.  

İstehsal olunan filmlər kinoteatrlarda nümayiş olunur və video 

daşıyıcılarda satışa buraxılaraq gəlir gətirirdi. Ən çox gəlir gətirən - “Ocaq” 

müstəqil studiyasında istehsal olunmuş “Təhminə”, “Həm ziyarət, həm 

ticarət” və “Qara-Qaya FİLM” müstəqil studiyasının istehsal etdiyi “Bəxt 
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üzüyü” filmləridir. Sənətçilərimizin filmləri (“Yarasa”, “Özgə vaxt”, “Hər 

şey yaxşılığa   doğru”, “Sarı gəlin” və s.)  nüfuzlu Beynəlxalq 

kinofestivallarda ölkəmizi təmsil edir və uğurlar qazanırlar.  Ölkəmiz üçün 

vacib olan Qarabağ problemi də unudulmur – “Ümid”, “Ağ atlı oğlan”, 

“Sarı gəlin”...  

       Hər şey normal məcrada inkişaf etdiyi halda, yəni: kommersiya 

yönümlü filmlərə vəsaitin qoyuluşunu və istehsalını özəl sektor, 

ideologiya yönümlü və sənət filmlərinə vəsaiti dövlət ayırır və...  müxtəlif 

istiqamətlərdə uğurlar əldə edilməsinə baxmayaraq,  sahibkarların kinoya 

marağına  maneə törədən heç bir hüquqi və iqtisadi dəyişikliklər və 

səbəblər olmadan 90-cı illərin ikinci yarısından başlayaraq özəl sektorun 

kinoistehsalatına qoyduğu vəsait azalmağa başlayır və 90-cı illərin 

sonunda, Beynəlxalq təşkilatların ayırdıqları qrantlar istisna olmaqla, özəl 

sektorun kino sahəsinə vəsait qoyuluşu demək olar ki, tamamilə 

dayandırılır. 2001-ci ildə dövlət qurumu olan “Azərkinovideo” İB ləğv 

olunur və onun funksiyası Mədəniyyət Nazirliyinə verilir.  
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QEYRİ-MÜƏYYƏNLİK   

2001-2008 

 

  2001-ci ildən sonra get-gedə regionlarda kino-xidməti idarələri ləğv 

olunur və kinematoqrafın infrastrukturu tənəzzülə uğramağa başlayır.   

   90-cı illərin sonu ölkəmizin müstəqilliyinin formalaşması və  

möhkəmlənməsi ərəfəsi olmaqla yanaşı, həm də ümumi kinematoqrafın və 

o cümlədən bizim kinomuzun cətin və keçid dövrləri idi. Söhbət yalnız 

iqtisadi və təşkilati məsələlərdən getmir. Kinematoqrafın yarandığı 

gündən 100 ilə yaxın bir zaman ərzində kinolent daşıyıcıları 

texnologiyaları üzərində qurulmuş istehsalat və nümayiş proseslərinin 

həmişə televiziyaların işlətdikləri video daşıyıcıları texnologiyası ilə əvəz 

olunması, kinoteatrların boş zalları, tamaşaçıların kino zalından daha çox 

televiziya və monitorda filmlərə baxmağa üstünlik verməsi kinonun 

televiziyadan asılılığı təəssüratı yaradırdı və kinoya münasibəti ikinci 

plana keçirirdi.  Bu faktorlara tv-lərin operativliyini, kütləviliyini və onun 

güclü təbliğat imkanlarını da əlavə etsək, onda kinematoqrafın perspektivi 

o qədər də ümidverici görsənmirdi… və 2006-cı ildə, digər sahələrdən 

fərqli olaraq, dövlət büdcəsindən heç bir qəpik almayan bütün 

kinoteatrların özəlləşdirməyə çıxarılmasını ancaq  bununla izah etmək 

olardı. Bu münasibət kinonun bütün sahələrində özünü biruzə verirdi. 

“Azərbaycanfilm” kinostudiyasının ərazisi getdikcə daralır, bütün ölkəni 

əhatə edən kinematoqrafiya obyektləri  (əmlakı) özgələşdirilir, Beynəlxalq 

kinofestivallar, 50 ilə yaxın fəalliyyət göstərən “Kino” qəzeti və digər kino 

ilə bağlı mətbuat orqanları qapadılırdı.   

    Bütün bunların qarşısını almaq, vəziyyətin stabilləşdirilməsi və 

kinematoqrafıya fəaliyyətinin  müasir iqtisadi şəraitə uyğunlaşdırılması 

məqsədi ilə dövlət başçısı tərəfindən vacib sənədlər qəbul edilir. 
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İTİRİLMİŞ İMKANLAR   

2008-2018 

 

Məhz rəqəmsal texnologiyaların yaradılması kinematoqrafın inkişafını 

yeni mərhələyə qaldırdı və onun imkanlarını sonsuz dərəcədə 

genişləndirdi. Bu da təbii idi,  çünki sənət və biznes üzərində qurulmuş 

kinematoqraf audiovizual mədəniyyətin ifadə vasitələrinin inkişafı üçün 

stimul idi. İnformasiya “müharibəsinə” qoşulan və informasiya dalınca 

qaçan tv-ləri isə  “ifadə vasitələri” maraqlandırmırdı.  Bu onlara heç lazım 

da deyildi... əsas, lazımı  istiqamətə yönəldilmiş yeni, isti və tamaşaçını 

cəlb edəcək xəbərlər idi.  Bu televiziyaların əsas gücü idi.  Bu səbəbdən də, 

televiziyalar kinematoqrafın və digər sənətçilərin  yaratdığı hazır ifadə 

vasitələrinin geniş istifadəçisi olub və olmaqdadır...   

      23 fevral 2007-ci il tarixində 1993 saylı “Azərbaycanda kino sənətinin 

inkişaf etdirilməsi haqqında” fərman və onun əsasında, 4 avqust 2008-ci 

il tarixində 2961 saylı “Azərbaycan kinosunun 2008-2018-ci illər üzrə 

inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi Azərbaycan 

kinosunun inkişafına sistemli yanaşmanın əsasları kimi qəbul olunmalıdır. 

   Bu sənədlər, dünya təcrübəsinə söykənir və konseptual xarakter 

daşıyırdı, onların realizə olunması isə, sənədlərdə deyildiyi kimi, “milli 

kino ənənələrinin qorunması və Azərbaycan kinosunun dünya 

kinematoqrafiyasının tərkib hissəsi olaraq yeni şəraitdə fəaliyyət göstərə 

bilməsi üçün” zəmin yaratmalı idi. Faktiki olaraq, dünya təcrübəsindən 

çıxış edən, konseptual xarakterli bu dövlət proqramında,  demək olar ki, 

artıq dağıdılmış infrastrukturun bərpası, yeni şəraitə uyğun avadanlığın 

alınması və mütəxəssislərin hazırlanması, kino sistemində yeni iqtisadi 

münasibətlərin formalaşdırılması və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, 

hətta, “kinematoqrafiyanın mühüm sahəsi olan kino tənqidinin inkişaf 

etdirilməsi” belə unudulmur və nəzərdə tutulurdu...  

    Obyektiv və subyektiv səbəblərdən Proqramın çox hissəsi realizə 

edilmədiyindən, əsas məqsədə nail olmaq mümkün olmamışdır. Realizə 

olunan maddələrdən “Dövlət Film Fondu”nun yeni binasının tikilməsi, 

“Nizami” k/t əsaslı təmir edilərək yeni avadanlıqla təhciz olunması və 

dövlət sifarişli filmlərin istehsalının həyata keçirilməsi tam olaraq yerinə 

yetirilmiş sayıla bilər. Digər “icra olunmuş” maddələr isə alayarımçıq və 

ya formal xarakter daşıyırdı. Əsas icra olunmayan isə: kino nümayişinin 

infrastrukturunun bərpası – proqramının -2.1 bəndi;  qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsi - 2.2; “Azərbaycanfilm”in maddi-texniki bazasının 

modernləşdirilməsi və yenidən qurulması - 2.3 və onun əsasında istehsalat  
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bazasının yaradılması - 2,5;  “Euvroimage” Dəstək Fonduna üzvlüyün 

təmin edilməsi - 2,6;  Kino sahəsində monitorinqin keçirilməsi - 2.16 və bir 

çox başqa vacib maddələr idi.  

     Bizim fikrimizcə, kinematoqrafın avropa inkişaf modelinə yaxın olan  

(keçmiş sovet respublikaları əsasən bu istiqamətdə inkişaf edir) dövlət 

proqramının icra mexanizminin müəyyənləşdirilməməsi səbəbindən, onun icrası 

konseptual (sistemli) xarakter yox, fraqmentar xarakter daşıyırdı və vahid məqsədə 

qulluq etmirdi.  

Dövlət proqramının yetərincə və effektiv icra olunmamasının ikinci əsas 

səbəbi, icrası 10 ilə hesablanmış proqramın əhatəliliyi, həcmi və ümumi miqyası, 

onu icra edən, və nazirliyin bürokratik mexanizminin əsiri olan “Kino şöbəsi”nin 

təşkilati, hüquqi imkanları və statusu ilə heç cür uyğun gəlmirdi... 

 

Nəticə: AR Konstitusiyasına və “Kinematoqrafiya haqqında” AR 

qanununa uyğun Milli kinematoqrafın inkişafını təmin    etmək məqsədi 

ilə dövlətin qəbul etdiyi sənədlərin və qərarların icrasını həyata keçirəcək,  

bu sahənin xüsusiyyətlərinə uyğun effektiv və səriştəli idarəetmə orqanının 

və sistemin olmaması; 
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Kinematoqrafın əsas infrastrukturunu təşkil edən kino istehsalı və 

nümayişi sahələrində  vəziyyəti və mövcud problemləri, əldə olunan 

informasiyadan çıxış edərək belə xarakterizə etmək olar: 

 

KINOISTEHSALATI 

 

Azərbaycanda dövlətin təsis etdiyi 6 kinostudiya, özəl sektorda isə 

fəaliyyət göstərən  təxminən 40-a qədər istehsalçı studiyalar mövcuddur. 

Dövlət, 1994-cı ildən başlayaraq, büdcədən kinoistehsalına sifariş 

formasında maliyyə vəsaiti ayırırdı və vəsaitin bölgüsü sonralar -  3 iyul 

1998-ci ildə qəbul olunmuş “Kinematoqrafiya haqqında” qanunun 3-cü 

bəndində öz əksini tapmış – “sifarişli filmlərin istehsalı, yayımı və  

beynəlxalq kinofestivallarda iştirakı, kinosəlnamə çəkilişləri və Dövlət 

Film Fondunun maliyyələşdirilməsi, uşaq və gənclər üçün filmlərin və 

debüt filmlərinin yaradılması” istiqamətlərində aparılırdı. Təxminən, hər il 

1-4 bədii, 5-20 hissə sənədli, 1-2 cizgi və 1-2 debüt filminin istehsalı 

planlaşdırılır və orta hesabla 1 mln.-dan 4 mln. dollara qədər vəsait 

ayrılırdı.  Büdcədən ayrılan vəsait 2008-ci ildə Dövlət proqramı qəbul 

olunduqdan sonra stabilləşərək yuxarıda göstərilən rəqəmlərin maksimum 

həddinə çatdırılır. Müqayisə üçün: kinoistehsalatına ayrılan vəsait: 67 

mln. əhalisi olan Fransada 1,5 mld. avro, 146 mln. əhalisi olan Rusiyada 

250 mln. dollar, 2,6 mln əhalisi olan Litvada 6,4 mln. avro,  2,0 mln. əhalisi 

olan Latviyada - 5,5 mln avro, 1,3 mln əhalisi olan Estoniyada - 2,6 mln 

avro, 10 mln. əhalisi olan Azərbaycanda isə, dövlət və özəl sektoru ilə 

birgə orta hesabla  4 mln. dollar təşkil edir.   Aydındır ki, kinoistehsal 

sahəsinin inkişafı digər faktorla yanaşı, vəsait qoyuluşunun həcmindən 

birbşa aslıdır. 

   Heç bir obyektiv seçim mexanizmi olmadan və şəffalığı təmin etmədən, 

Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait əvəllər müsabiqə yolu ilə, bütün 

studiyaların bərabər hüquqlu iştirakı qəbul edilirdisə, təxminən 2010-11-ci 

illərdən başlayaraq heç bir səbəb göstərilmədən, özəl studiyalara maliyyə 

vəsaitinin ayrılması dayandırılır... və artıq, təcrübə yığmış və peşəkar olan 

özəl studiyalar demək olar ki öz fəaliyyətlərinni dayandırmağa məcbur 

olurlar. O ərəfədə 2011-ci ildə ölkə başçısının fərmanı ilə teleserialların  

istehsalına 5 mln. manat vəsait ayrılır və onun bölüşdirilməsi MTRŞ-ə (?!) 

tapşırılır. Elan edilmiş müsabiqədə, formal olaraq bütün studiyaların 

iştirakı qəbul edilsə də, əsas vəsait yeni yaradılmış və heç bir təcrübəsi, 

peşəkarlığı olmayan studiyalara verilir. Maliyyələşmə bir neçə il davam 
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edir və teleserialların istehsalı sahəsində keyfiyyət baxımından heç bir 

müsbət nəticələr əldə olunmur.  

     2013-14-ci illərdən başlayaraq kinoistehsalın özəl sektorında canlanma 

hiss olunur və büdcə vəsaitindən kənar vəsaitlərin cəlb olunması hesabına 

filmlər istehsal edilir. Bu filmlər əsas etibarı ilə tamaşaçının zövqünü 

oxşamağa və gəlir gətirməyə hesablanmış filmlər idi. Film istehsalçılarının 

(heç bir rəsmi rəqəmlərlə təsdiqlənməyən) açıqlamalarına görə, bu filmlər 

qoyulan vəsaiti qaytarır və üstəlik də gəlir gətirirlər.  Bu vəziyyəti müsbət 

hal kimi qiymətləndirsək də, onun yaranmasını stimullaşdıracaq hüquqi 

və iqtisadi faktorların olmadığı halda baş verməsi faktını da qeyd etməyə 

bilmərik.  

 Kino istehsalatına büdcədən ayrılan vəsait, 2016-cı ildən ixtisar 

olunaraq, 2017 və 2018-ci illərdə tamam dayandırılır və cəmiyyətdə 

dövlətin, ümumiyyətlə, filmlərin istehsalına maliyyə dəstəyinin və  

kinematoqrafa dövlət himayəsinin olub-olmaması sual altına alınır. 

Cəmiyyətdə gedən diskussiya, ölkə başçısının 1 mart 2019-cu il tarixli 

məlum fərmanı ilə səngiyir. 

 

Nəticə:  Milli Kinematoqrafıyanın vacib elementi sayılan və onun 

inkişafına yönəldilmiş maliyyə resurslarının (dövlət və özəl) qeyri-stabil, 

həcm, mənbəə və formalarının çox məhdud və qeyri-müəyyən olması, bəzi 

hallarda isə tamam olmaması, ayrılmış dövlət vəsaitinin bölğüsünün isə 

dəqiq və effektiv mexanizminin tətbiq edilməməsi səbəbindən, həmin 

ayırma  formalarının və istiqamətlərinin subyektiv xarakterli və qeyri-

şəffaf olması; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

KINO NÜMAYIŞI: 

 

    23 avqust 2006-cı ildə, ölkə başçısının fərmanı ilə 3 kinoteatr istisna 

olmaqla bütün kinoteatrlar özəlləşdirilməyə çıxarılır, yarım il sonra isə - 23 

fevral 2007-ci il tarixli 1993 saylı digər fərmanla (“Azərbaycanda kino 

sənətinin inkişaf etdirilməsi haqqında”), “Azərbaycanın kinoteatrlar 

şəbəkəsinin yenidən qurulmasına, o cümlədən mövcud kinoteatr 

binalarında təmir-bərpa işlərinin aparılmasına dair təkliflərini bir ay 

müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etmək” 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə tapşırılır. (“Nizami” k/t təmiri və 

müasir texnologiya ilə yenidənqurulmasi ayrıca bəndlə gedir.) Mədəniyyət 

və Turizm Nazirliyinin təklif verib-verməməsi ilə bağlı heç bir informasiya 

olmadığından, bu sərəncamın nə səbəbdən icra edilməməsi naməlum qalır. 

Sonralar daha 2 kinoteatr da özəlləşdirilir və dövlətin əhaliyə kinoxidməti 

göstərilməsi üçün cəmi 1 kinoteatr – “Nizami” kinoteatrı qalır və əsaslı 

təmirdən sonra 2011-ci ildə “Nizami” Kino Mərkəzi adı ilə istifadəyə 

verilir. Bir il qabaq - 2010 cu ildə özəl sektorda “Park Cinema” kinoteatrlar 

şəbəkəsi öz fəaliyyətinə “Park Bulvar” TƏM-də ilk kinoteatrın açılışı ilə, 

bir il sonra isə 2012-ci ildə “Cinema Plus” kinoteatrlar şəbəkəsi “28 Mall” 

TƏM-də “28 Mall” kinoteatrının açılışı ilə başlayır. Kinoteatr rəhbərlərinin 

öz açıqlamalarına görə onların fəaliyyəti səmərəli və yüksək gəlir 

gətirəndir. Hərçənd ki, onlar öz gəlirləri və xərcləri barədə heç bir rəsmi 

rəqəm açıqlamırlar. 

   Ümumən, ölkədə 70 kinozalı (ekranı) olan 16 kinoteatr mövcuddur. Kino 

nümayişlə bağlı dünyada qəbul edilmiş göstəricilər hər 100 min əhaliyə 

düşən kinozalların sayı ilə ölçülür.  Müqayisə üçün: Fransada 5465, 

Rusiyada 3479, , Baltikyanı ölkələrində hər birində isə orta hesabla 60-70 

kino nümayişi zalı fəaliyyətdədir. Bu isə müvafiq olaraq hər 100 min. 

əhaliyə düşən zalın sayı Russiyada 2,4, Fransada  8,5, Baltikyanı 

ölkələrdə isə orta hesabla 2,5-dir. Azərbaycanda isə cəmi 0,7 zal düşür. 

Bundan əlavə, kinoteatrların yerləşdiyi əraziləri nəzərə alsaq, ölkə 

əhalisinin təxminən 70%-nin kinematoqrafın müasir film nümayişi 

xidmətlərindən istifadə edə bilmədiyi məlum olur.  Ölkənin hər regionun 

əhalisinin müasir film nümayişi xidmətindən istifadə etmək hüququ 

vardır və hər zaman öz fəaliyyət profillərini dəyişmək hüququna malik 

özəl kinonümayişi şəbəkələrinə alternativ olaraq dövlət kino nümayişi 

şəbəkəsinin yaradılması dövlətin davamlı kinonümayişi xidmətinin 

mövcudluğunun zəmanəti olardı.  

 

Nəticə: Kino nümayişi müəssisələrinin (kinoteatrların və kinozalların) 

fəaliyyətinin qeyri-şəffaflığı və tamaşaçının bütövlükdə hər zaman 
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profillərini dəyişmək hüquqları olan özəl strukturlardan aslı vəziyyətə 

düşməsi və hətta mövcud olan kino nümayişi müəssisələrinin sayının və 

əhatə dairəsinin kinobazarının və əhalinin tələbatından qat-qat aşağı 

olması;   

 

DİGƏR İNFRASTRUKTURLAR 

     

  Kinematoqrafın digər sahələri - distribütor, elmi fəaliyyət, texniki 

vəziyyət, təhsil və informasiya - yuxarıda sadaladığımız əsas iki istiqamətin 

inkişafına qulluq edən və bu inkişafın onların səmərəli və peşəkar 

fəaliyyətindən asılı olduğu infrastrukturlardır.  

 

DISTRIBÜTOR 

 Kinematoqrafda dıstrıbütorun rolu hər bir iqtisadi sahədə olduğu 

kimi kino sahəsində də vacibdir. Xarici filmlərin istifadə hüquqlarının 

alınması, onların Azərbaycan dilinə düblyaj edilməsi və ölkə ərazisində 

realizə olunması – kinoteatr, efir, kabel tv-də və digər formalarda  

istifadəsini həyata keçirmək, bizim filmlərimizin isə xarici bazara 

çıxarılması, yayılması və s. vacib fuksiyaları daşıyan bu sənətin sahibləri 

və müəssisələri ölkəmizdə yox dərəcəsindədir. 

 

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR 

 

 Bizim filmlərimizin festivallarda və kino bazarlarında iştirakının, 

filmlərin istehsalına xarici investorların cəlb olunmasının, birgə istehsalın, 

ölkəmizdə seminarların, təlimlərin, ustad dərslərinin  keçirilməsinin 

intensivliyi və effektivliyi bu sahədə beynəlxalq əlaqələrin düzgün 

qurulmasından aslıdır. Bizim Avropadakı beynəlxalq kino təşkilatların: 

“Eurimage” - Avropanın kinonun inkişafı və dəstəyi Fondu; “EFP - 

European Film Promotion” – filmlərin təbliğini və reklamını həyata keçirən 

Avropa ölkələri kino təşkilatlarının beynəlxalq şəbəkəsi; “FNE - Film New 

Europe” kinoteatrların fəaliyyətinin işıqlandırmasını həyata keçirən 

mediaportal; Bu təşkilatlara üzv olmamağımız bizi dünya 

“kinematoqrafiya ailəsindən” uzaqlaşdırır.  

 

ELM 

 

 Son 20 ildə bizim tədqiqatçılar tərəfindən yazılmış  ELMI səviyyədə 

Azərbaycan kinematoqrafiyasının vəziyyəti ilə bağlı statistik rəqəmlərə və 
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dünya təcrübəsinə söykənən hesabatlar, araşdırmalar, təhlillər, elmi əsərlər 

yox dərəcəsindədir. Macar kinotədqiqatçısı Zora Jaurova tərəfindən 

Azərbaycanın British Councilun təşəbbüsü ilə 2017-ci ildə hazırlanmış 

“DEVELOPİNG THE FİLM SECTOR İN AZERBAİJAN” adlanan hesabatı 

və həmin ildə Fikrin Bektaşinin “ESTABLISHING FILMCOMMISSION IN 

AZERBAIJAN” Azərbaycanda Film Komissiyasının vacibliyi barədə geniş 

təhlili istisnadır. Məhz kino sahələrinin hər birində hesabatların, elmi 

tədqiqatların və təhlillərin aparılmaması bu sahələrdə real vəziyyətin 

mənzərəsini görməyə imkan vermir və dövlətin bununla bağlı operativ 

tədbirlər görülməsini ləngidir.  

 

TEXNOLOJI PROSES 

 Dünyada kinematoqrafiya ilə bağlı texnolojı proseslərin sürətlə 

inkişaf eləməsi və bizim kinomuzun ona operativ olaraq uyğunlaşmasının 

vacibliyi şübhə doğurmur. Bu isə öz növbəsində bəzi hallarda böyük həcmli 

maliyyə resursları tələb edən prosesdir. Çox vaxt, bu, özəl istehsalçıların 

maliyyə imkanları xaricində olur və bəzən isə həmin texnologiyaların əldə 

edilməsi, sadəcə, iqtisadi cəhətdən sərfəli olmur. Bu və digər hallarda, 

məsələn, çəkiliş pavilyonlarının, təbiətdə dekorların və digər 

infrastrukturların yaradılması və onların   dövlət dəstəyi ilə 

“Azərbaycanfilm”də cəmlənməsi və onlardan bütün ölkə istehsalçılarının 

kirayə yolu ilə istifadə etməsinə imkan yaradılması, ölkənin kinoistehsalı 

prosesində yeni texnologiyaların istifadəsinin təmin olunması problemin 

həlli yollarından olardı. Bu eyni dərəcədə nadir və hazırlanması baha başa 

gələn mütəxəssislərə də aiddir. 

 

TƏHSIL SAHƏSI 

 Kinematoqrafın təhsıl sahəsındə artıq mövcud olan peşə-orta və 

bakalavr səviyyəsində təhsil ocaqlarının fəaliyyəti ilə yanaşı, digər sahələr 

üzrə təhsil almış istedadlı şəxslərin kino sahəsində çalışması üçün 

profillərini dəyişməyə  imkan yaradılmaması, kinematoqrafiya sahəsində 

ehtiyac duyulan bəzi ixtisaslar üzrə mütəxəssislərin hazırlanmaması, 

texnologiyaların sürətlə inkişaf etdiyi bir zamanda peşə səviyyəsinin 

artırılması ilə bağlı seminarların, kursların mütəmadi keçirilməməsi bu 

sahənin problemlərindəndir.   
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INFORMASIYA 

 Kinematoqrafın tarixinin, bu sahədə çalışan sənətçilərin, onların 

yaratdığı əsərlərin-filmlərin və kinematoqrafik proseslərin geniş tamaşaçı 

kütləsi arasında təbliğinin gücündən və təsirindən, kino ilə 

maraqlananların, kinohəvəskarlarının və sonda isə kinoteatra gələnlərin 

sayı birbaşa asılıdır. Bu təbliğatın əsas ruporu olan, milli kinomuzla bağlı 

gedən bütün proseslərləri bilən və onun təbliğini həyata keçirən 

INFORMASIYA portalının (mərkəzin), mətbuat orqanının və digər 

informasiya vasitələrinin olmaması səbəbindən,  bu infrastrukturun 

imkanlarından istifadə olunmur. 

 

    

  

 

   

 

 

 

 

ÜMUMİ NƏTİCƏ: 

 

 

Kinomuzun yuxarıda təsvir olunan real durumu ilə bağlı belə qənaətə 

gəlmək olar ki, ölkəmizdə kinematoqrafiya sahələrinin pərakəndəliyi, onları 

əlaqələndirən idarəetmə sisteminin effektsizliyi, kinosənayesinə vəsait 

qoyuluşunun (dövlət və özəl)  və  infrastrukturlar yetərincə, bəzi hallarda 

tamam olmaması mənfi hallar kimi qəbul edilməli, digər tərəfdən isə həm 

dövlətin, həm ictimaiyyətin, həm də, özəl sektorda çalışan insanların, ən 

əsası tamaşaçıların kinematoqrafın inkişafına böyük marağının olmasını 

vacib amil kimi qiymətləndirərək, bu maraqların vahid konsepsiya 

ətrafında birləşib kino sahəsində islahatların həyata keçirməsinə 

yönəldilməsi vacibdir. 
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3. ƏSAS PROBLEMLƏR VƏ  

ISLAHATLARIN ZƏRURİLIYI. 

 

    İqtisadiyyatın bütün sahələri kimi kinosənayesinin də inkişafının vacib 

elementləri - onun inkişafına yönəldilmiş maliyyə resurslarının (dövlət və özəl) 

yetərincə  olması və effektiv idarəetmə sisteminin mövcudluğudur.  

   Konsepsiyanın əvvəlində əksini tapmış kinomuzun real durumundan da o 

qənaətə gəlmək olar ki, əsas problemlərimiz də, elə məhz maliyyə və 

idarəetmə sisteminin effektiv olmaması və kinoistehsalına yönəldilən 

maliyyə resurslarının az və qeyri-stabil, mənbələrinin və formalarının isə 

qeyri-müəyyən olması, bəzi hallarda isə tamam olmamasıdır. Bu gün 

kinematoqrafin inkişafına - istehsalına və nümayişinə nisbətən açıq və şəffaf 

formada maliyyə qoyuluşu yalnız dövlətin büdcədən ayırdığı vəsaitlə 

bağlıdır. Başqa maliyyə mənbələri, xırda qrantlar istisna olmaqla, demək 

olar ki, yoxdur  və bu, kinematoqrafın inkişafını ləngidir. Dünya 

təcrübəsində mövcud olan və kinematoqrafı  maliyyələşdirən mənbələrin 

heç biri ölkəmizdə işləmir və bunun əsas səbəbi maliyyə mənbələrinin, 

onların forma və istiqamətlərinin ölkəmizdə tətbiqi üçün müvafiq 

stimullaşdırıcı mexanizmlərin yaradılmamasıdır. Avropa ölkələrində və 

bəzi keçmiş sovet respublikalarında  

 Müxtəlif fondların; 

 Sponsorların (bəzi istisnalarla) 

 Xeyriyyəçiliyin; 

 Faizsiz və uzunmüddətli kreditlərın; 

 Vergidən qaytarılmış vəsaitlərin; 

 Xarici filmlərin kinoteatrlarda nümayişindən ayrılan vəsaitlərin;  

 Xarici filmlərin yerli telekanallarda nümayişi zamanı göstərilən 

reklamdan əldə olunan gəlirin; 

 Xüsusi lotoreyaların buraxılmasından gələn gəlirlərin; 

 Filmin sığortalanması; 

 Xarici filmlərin daşıyıcılarda satışından müəyyən faizlərın tutulması   

və digər mexanizmlərin mövcudluğu, həmin dövlətlərin milli 

kinematoqrafın inkişafına yönəldilmiş maliyyə sahəsindəki tənzimləyici 

tədbirlərin nəticəsidir.  

    Artıq formalaşmış kinematoqrafik sistem, formalaşmış bazar iqtisadiyatı 

şəraitində olan ölkələrdə, nə qədər mürəkkəb və spesifik bir sahə olsa belə, 

kinematoqrafık sahənin idarə olunmasına ehtiyac yoxdur.  Bu ölkələrdə 

kino idarəetmə qurumları ancaq dövlətin dəstəyinin icrasını və kino 

sisteminin əlaqələndirməsi funksiyasını həyata keçirirlər. Azərbaycan 
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kinematoqrafiyasındakı bu günkü durum isə onu deməyə əsas verir ki, 

ölkəmizdə kinosistemi formalaşmayıb, onun bütün istiqamətlərində 

infrastrukturların yetərincə olmaması və bu səbəbdən işləməməsi, sistemin 

əsas “oyunçularından” bəzilərinin - kinosahibkarların hələ də, (çox cüzi 

istisnalarla) yaranmaması və peşəkar prodüserlərin (prodüser məktəbinin) 

olmaması bizim kinomuzun ən böyük problemləridir. Bu qüsurların aradan 

qaldırılması təkcə maliyyə vəsaiti və mükəmməl idarəetmə sisteminin 

olması ilə yox, həm də kinosənayesinin işlək olmasına yönələn mükəmməl 

mexanizmin yaradılması ilə mümkündür. Bu mexanizmin yaradılması isə 

kinosistemimizin bütün sahələrində islahatların aparılmasını vacib edir.   
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MALIYYƏLƏŞMƏ  

 

Maliyyələşmənin mənbələri: 

 

 Dövlət büdcəsi; 

 Fondlar; 

 Qrantlar; 

 Banklar; 

 Sponsorlar; 

 Kinosahibkarın özlərinin qazandığı vəsait.  

 

Maliyyələşmənin formaları: 

Kinomuzun əvvəldə dediyimiz xarakterindən çıxış edərək – incəsənət, 

ideologiya və kommersiya – kino sahəsinin maliyyələşdirilməsinin də üç 

formada həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur: 

 

İncəsənət       – investisiya formasında – qaytarılmayan vəsait; 

İdeologiya    – dövlət sifarişi formasında – nisbətən qaytarılan vəsait; 

Kommersiya – kreditləşmə formasında – qaytarılan vəsait. 

 

İNVESTISIYA FORMASI Dövlət büdcəsindən ayrılan və  kommersiya 

strukturlarının maraq dairəsindən kənar olan, amma milli kinematoqrafın 

bünövrəsini və onun simasını təşkil edən  filmlərin istehsalına və onların 

təbliğinə sərf olunan təmənnasız maliyyə vəsaitidir. Bura, əsasən müəllif və 

eksperimental xarakterli bədii, cizgi, sənədli filmlər və rejissorların ilk debüt 

filmləri, kinofestivallar və digər kino sənətinin təbliği ilə bağlı tədbirlər 

aiddir. Bu istiqamətə aid olan əsərlərin və tədbirlərin məqsədi 

kinoincəsənətinin inkişafına qulluq etmək, beynəlxalq festivallarda və 

dünya ölkələrində Azərbaycan kinosənətini – deməli ölkəmizi - təmsil və 

təbliğ etməkdir. Bu vəsaitin ayrılması qaydaları, dəqiq istiqamətləri və 

mexanizmləri bu konsepsiyanı həyata keçirən orqan tərəfindən ictimaiyətlə 

razılaşdırıldıqdan sonra rəsmi təsdiqlənməlidir. 

DÖVLƏT SIFARIŞI FORMASI əsas etibarı ilə ölkəmizin tarixinə və dahi 

şəxsiyyətlərinə, mövcud problemlərə, mənəvi-əxlaqi və milli dəyərlərin 

qorunub saxlanılmasına və təbliğinə xidmət edən, bədii formada ifadə 

olunmuş -  bədii, sənədli, cizgi filmləri və onların yayılmasına və təbliğinə 

yönəlmiş xərclərdir. Bu səpkili filmlər həm sənət, həm də kommersiya 

filmlərinin parametrlərinə yaxın olan meyarlara cavab verməlidir. Dövlət, 

sifarişli filmlərin mövzularını sənətçilər, prodüserlər, studiyalar 

müəyyənləşdirib təkliflə çıxış edə bilərlər və ya dövlət özü 

müəyyənləşdirərək, təcrübəli rejissor, ssenarist və produserləri layihənin 
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hazırlanması və istehsalının həyata keçirilməsinə dəvət edə bilər. Dövlət 

sifarişli filmlərin maliyyələşdirilməsini büdcə, dövlət fondları, müəssələri 

və özəl strukturlar həyata keçirir. Bu filmlərin istifadəsindən əldə edilən 

gəlirin bir hissəsinin qaytarılması və yenidən istehsalın maliyyələşməsinə 

yönəldilməsi nəzərdə tutulur. Bu formada ayrılan vəsaitin  qaydaları, dəqiq 

istiqamətləri və mexanizmləri Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq 

olunur. 

KREDITLƏŞMƏ FORMASI - əsasən biznesin inkişafına, yəni,  gəlir əldə 

edilməsi və geniş kütlələrin istifadəsi ilə bağlı olan bədii, sənədli və cizgi 

filmlərinin istehsalına, kinoteatrların və kino nümayişi zallarının 

açılmasına, avadanlığın alınmasına və özəl sektorun inkişafı ilə bağlı bütün 

istiqamətlərə yönəldilə bilər. Kreditin forması, maliyyə mənbələri, 

qaydaları, qaytarılması, vaxtı və digər şərtləri Prezidentin bu funksiyanı 

həyata keçirən qurum üçün təsdiq etdiyi Əsasnamədə öz əksini tapır.  

     Bütün sənətçilər, prodüserlər və istehsalçı studiyalar öz layihələri ilə eyni  

hüquqa malikdirlər və hər üç istiqamətdə keçirilən müsabiqələrdə iştrak 

edə bilərlər. Maliyyələşmənin üç istiqamətdə aparılması, heç də 

kinematoqrafın xarakterindən gələn üç istiqamətin biri-birindən təcrid 

olunması demək deyil. Kinematoqraf yaranan gündən, sənətçi yaratdığı 

filmdə üç istiqamətin üçünün də təcəssümünə çalışıb – yəni filmi həm sənət 

əsəri olsun, həm geniş kütlə tərəfindən qəbul olunsun, yəni gəlir gətirsin və 

həm də mənəvi - əxlaqi dəyərlərə qulluq etsin. Hərcənd ki, buna nail olmaq 

dünya kinematoqrafiyasında nadir hallarda baş verir. Buna baxmayaraq bu 

fikir leytmotiv kimi bütün sənədlərdə öz əksini tapmalı  sənətçilərin milli 

kinomuzun inkişafında və formalaşmasında  məqsədlərdən biri olmalıdır. 
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İDARƏETMƏ STRUKTURU  

1. “MİLLİ KİNO MƏRKƏZİ” (KİNEMATOQRAFİYA AGENTLİYİ) 

“Azərbaycan kinematoqrafiyasının inkişaf konsepsiyası”nı rəhbər tutaraq 

kinematoqrafiya sahəsində dövlətin siyasətini həyata keçirmək və 

konsepsiyaya uyğun olaraq kinematoqrafın bütün sahələrinin fəaliyyətini 

əlaqələndirib islahatların aparılmasını təmin etmək məqsədi ilə, hüquqi 

şəxs formasında“AZƏRBAYCAN MİLLİ KİNO MƏRKƏZİ” yaradılır. 

   Kino Mərkəzi əsas etibarı ilə gəlir gətirməyən və deməli, şəxsi 

investorların maraq dairəsinə aid olmayan, amma milli kinematoqrafın 

bünövrəsini və onun simasını təşkil edən bədii, sənədli, cizgi və debüt 

filmlərini, beyəlxalq kinofestivallarda iştirakı, festivalların keçirilməsi və 

digər qeyri-kommersiya tədbirlərini investisiya formasında maliyyələşdirir.         

Kino sahəsində fəaliyyət göctərən beynəlxalq təşkilatların üzvü olmaq üçün 

lazımı tədbirlər görmək, Azərbaycan kinosuna xarici investorları cəlb etmək 

və  ölkəmizi çəkiliş meydançası kimi dünyada təbliğ etmək məqsədi ilə 

təşkil olunan Azərbaycan Film Komissiyasına fəaliyyət üçün geniş imkanlar 

və şərait yaradılmalıdır. 

Kino Mərkəzi “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının ərazisində yerləşərək, 

“Azərbaycanfilm” kinostudiyasına bu məkanda kinomuzun digər 

strukturlarının yerləşdirilməsində və fəaliyyət göstərməsində, kinoistehsalı 

üçün vacib olan yeni texnologiyaların alınmasında və bu ərazidə kino 

çəkilişləri üçün lazım olan  şəraitin yaradılmasında yardımçı olur.   

2.  “KİNEMATOQRAFİYAYA DƏSTƏK FONDU” (KİNO FONDU) 

Milli kinematoqrafiya sahəsində sosial-iqtisadi proqramların həyata  

keçirilməsinə, dövlət sifarişli, kommersiya xarakterli filmlərə və kino 

nümayişini təskil edən sahibkarlara maliyyə dəstəyi göstərmək və bununla 

da, istehsalat və nümayiş sahələrinin strukturlarının möhkəmlənməsində 

yardımçı olmaq, yerli və xarici investorları filmlərin istehsalına cəlb etmək, 

milli filmlərin ölkədə və xaricdə yayılmasına, kino bazarlarına çıxarılmasına 

dəstək, kino istehsalı və nümayişi sahələrinin maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirməsinə yardım etmək məqsədi ilə  ölkə Prezidentinin 

fərmanıyla “Kinematoqrafiyaya dəstək fondu” (Kino Fondu) təsis edilir və 

yaradılır. 
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3. “AZƏRBAYCAN KİNO AKADEMİYASI” 

İctimai təşkilat olan və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən peşəkar kino 

təşkilatlarını özündə cəmləyən Kino Akademiya, kinematoqrafiya və 

televiziya sahəsində çalışan bütün insanların stimullaşdırılması məqsədi ilə 

hər il ölkəmizdə Audiovizual sahədə Milli Mükafatın - “Qızıl Pəri”-nin 

müsabiqəsini keçirir, Azərbaycan kinematoqrafiyasının vəziyyəti ilə bağlı 

statistik rəqəmlərə və dünya təcrübəsinə söykənən,  kino sahələrinin hər 

birində mütəmadi olaraq elmi tədqiqatların, hesabatların və təhlillərin 

aparılması ilə real vəziyyətin mənzərəsini göstərir və Dövlətə kino 

sahəsində ölkədə gedən islahatların istiqamətlərinə nəzarət etməyə 

imkan yaradır və digər funksiyaları həyata keçirir:  

 Kinematoqrafiya sahəsində müxtəlif peşələr üzrə mütəxəssislərin 

hazırlanması,  

 digər sahələr üzrə təhsil almış istedadlı şəxslərin kino sahəsində 

çalışmaq  üçün profillərini dəyişdirməsinə imkan yaradan  kursların təşkili,  

 texnologiyaların sürətlə inkişaf etdiyi bir zamanda peşə səviyyəsinin 

artırılması ilə bağlı seminarların, kursların mütəmadi keçirilməsi,  

 milli kinomuzla bağlı bütün proseslərlərdən məlumatlı olan, 

kinomuzun tarixini, bu sahədə çalışan sənətçilərin, onların yaratdığı 

filmlərin və kinematoqrafiq proseslərin geniş tamaşaçı kütləsi arasında 

təbliğini həyata keçirən ınformasıya portalının (mərkəzin), mətbuat 

orqanının və digər informasiya vasitələrinin yaradılması. 
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QANUNVERİCİLİK   

3 iyul 1998-ci il tarixində qəbul olunmuş “Kinematoqrafiya haqqında” 

qanunda “Azərbaycan kinematoqrafiyasının inkişaf konsepsiyası”na uyğun 

dəyişikliklərin aparılması zamanin tələbidir. Kinoda aparılan islahatlarla 

bağlı yaradılacaq bütün mexanizmlər, struktur dəyişiklikləri, kino 

sahibkarları ilə bağlı imtiyazlar və digər hüquqi məsələlər qanuna əlavələr 

və dəyişiklklər edilməklə öz həllini tapmalıdır. Qanunvericiliklə bağlı 

islahatların əsas və vacib istiqaməti kino  sənayesini stimullaşdıracaq və 

onun inkişafına təkan verə biləcək vergi güzəştlərinin və digər imtiyazların  

nəzərə alınmasıdır. Bu təcrübə həm Rusiyada, həm də Ukraynada istifadə 

olunub və bizdə tətbiq edilməməsi üçün heç bir əsas yoxdur. Bu güzəştlər 

uzunmüddətli və ya müəyyən  müddətə tətbiq oluna bilər. Ən yayılmış 

güzəştlərdən biri kinematoqrafik təşkilatların əlavə dəyər vergisindən azad 

olunması və ya faizinin aşağa salınması, xaricdən gətirilən  çəkiliş və 

nümayiş  avadanlıqlarınin kömrük rüsumundan azad edilməsidir. Vergi 

güzəştləri  kinomuzun ən zəif sahələrinin – distribütor və kino nümayişi 

müəssisələrinin inkişafı üçün stimullaşdırıcı faktor olardı. Azərbaycanda 

kinoistehsalatı ilə bağlı normativ-hüquqi sənədlərin, peşə təlimatlarının, 

ayrılan vəsaitlərin obyektiv və şəffaf bölgüsünü təmin edən, vəsaitlərin 

ayrılma mexanizmlərini, istifadəsini, nəzarətini müəyyənləşdirən 

qaydaların, kino sahəsində istehsal, nümayiş, kinomaterialların qorunub 

saxlanılmasında beynəlxalq standartların tətbiq olunması məqsədi ilə 

normativ sənədlərin, təlimatların hazırlanması və tətbiqi. Kino istehsalı 

prosesində müəlliflər və çəkiliş qrupunun digər üzvləri ilə filmin prodüseri 

arasında münasibətləri tənzimləyən təlimatların, müqavilə nümunələrinin 

və ödənişlərin minumum tariflərinin göstərilməsi və ictimaiyyətlə 

razılaşdırılaraq qəbul olunması istehsalat prosesini nizamlayardı.  
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KİNO  İSTEHSALATI  

 

Azərbaycanda dövlətin təsis etdiyi və özəl sektorda fəaliyyət göstərən   

studiyaların maliyyələşmənin bütün istiqamətlərində bərabər hüquqlu 

iştirakı nəzərdə tutulmalıdır.  

   Ölkəmizdə istehsal olunan filmlərin sayının və dövlətin göstərdiyi 

maliyyə yardımının ən azı iki dəfə artırılması və hər filmin istehsalına 

ayrılan vəsaitin “qənaət” və “ixtisar” prinsipləri ilə yox, filmin keyfiyyətinə, 

yaradıcı qrupun peşəkar işləməsi üçün normal şəraitin yaradılmasına, onun 

dünyaya çıxacaq parametrlərə uyğun olmasına qulluq edən prinsiplər 

əsasında formallaşdırılması lazımdır.  

    Milli kinomuzda xüsusi yer tutan, onun formalaşmasında və inkişafında  

əvəzsiz rol oynayan kino korifeylərimizin “yaşadıqları” və yaratdıqları 

məkan olan və xalqımız tərəfindən qəbul olunmuş, sevilmiş və artıq 

populyar “brendə” çevrilmiş “Azərbaycanfilm” kinostudiyası və onun 

ərazisi (“Kinoşəhərciyi”, “Kinoparkı”, “Kino Mərkəzi” və s. - adlar şərtidir) 

bütün Azərbaycan kinematoqrafının cəmləşdiyi məkana çevrilməlidir.  

    Əsaslı təmir edilmiş, ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuş, müasir 

texnalogiyalara uyğun çəkiliş pavilyonları,  natur çəkiliş dekorları, bahalı və 

hətta özəl sektor tərəfindən alınması mümkün və bəzən sərfəli olmayan, 

ancaq audiovizual sahənin inkişafı üçün vacib olan texnologiyaların dövlət 

dəstəyi ilə əldə edilməsi və hamı tərəfindən istifadəsinə şərait yaradılması 

dövlətin kinoistehsalatı sahəsinin  keyfiyyət baxımından inkişafına 

əvəzsiz yardımı olardı və təşkil edilən “Kino İstehsalat Bazası”nda 

istehsalla məşğul olan bütün müstəqil studiyalara xidmətlərdən istifadə 

etmək üçün eyni şərait yaradılardı .  

     Bu heç də özəl sektorun müstəqilliyinə və sərbəstliyinə xələl gətirən 

məkan yox, onların inkişafına təkan verən - onun imkanlarından güzəştli 

şərtlərlə istifadə olunmasına şərait yaradan məkan olmalıdır.  

    Teleserialların istehsalına ayrılacaq vəsaitin də bölgüsünün və nəzarətinin 

Milli Kino Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur. Bu 

sahənin peşəkarlar tərəfindən idarə olunması və bunun Milli Kino 

Mərkəzinə həvalə edilməsi bu sahənin inkişafına şərait yaradardı. 
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KİNO NÜMAYİŞİ  

 

Kinematoqrafın ən vacib sahələrindən olan, onun iqtisadi baxımdan 

inkişafının əsasını təşkil edən kino nümayişi xidməti müəssisələrinin əhatə 

dairəsinin və miqdarının təlabata uyğun inkişafını təmin etmək məqsədi ilə, 

dövlət tərəfindən özəl kino nümayişi şəbəkələrinə alternativ olaraq “Dövlət 

kino nümayişi şəbəkəsi”nin və “Distribütor” fəaliyyətini həyata keçirən 

təşkilatın formalaşmasına şərait yaradılmalıdır. Rayon mərkəzlərində İcra 

hakimiyyətinin və ya Bələdiyyənin balansına verilməklə, müvafiq binaların 

(mədəniyyət evlərinin, hələ özəlləşdirilməmiş kinoteatrların və digər 

obyektlərin) tapılması və təmir olunub, müasir nümayiş texnologiyaları ilə 

təchiz edilərək xidmət göstərməsini təşkil etmək yolu ilə bu sahənin inkişafı  

mümkündür. Bu yol dövlətin kino nümayişi sahəsinin inkişafında 

zəmanəti olmalıdir. Paralel olaraq vergi güzəştləri və güzəştli kreditlər 

vasitəsi ilə özəl qurumları bu sahənin inkişafında fəal iştirak etməyə cəlb 

olunması vacib istiqamətlərdəndir. 

  

 

 

 

5. KONSEPİYANIN REALLAŞMASININ MONİTORİNQİ  

VƏ NƏZARƏT 

 

 

 

Azərbaycan Kinematoqrafiyasının İnkişaf konsepsiyasının həyata 

keçirilməsi ilə bağlı monitoriqlərin keçirilməsi və ictimai nəzarəti peşə 

təşkilatları özündə cəmləşdirən Azərbaycan Kino Akademiyası həyata 

keçirilə bilər.  
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XARİCİ NÜMUNƏLƏR VƏ İSTİFADƏ OLUNMUŞ MATERİALLAR:  

 

Təşkilatlar: 
 Fransanın Milli Kino Mərkəzi https://www.cnc.fr/,  

 Gürcüstan Milli Kino Mərkəzi http://www.gnfc.ge/,   

 Litvanın Kino Mərkəzi http://www.lkc.lt,  

 Latviyanın Kino Mərkəzi http://nkc.gov.lv/,  

 Estoniyanın Kino İnstitutu http://www.filmi.ee/,  

 Ukrayna Dövlət Kino Agentliyi http://dergkino.gov.ua/ 

  Çexiyanın Dövlət Kinematoqrafiya Fondu: https://fondkinematografie.cz/ 

   Росийский Федеральный фонд социальной и экономической поддержки 

отечественной кинематографии - http://www.fond-kino.ru/; 

   EFP (European Film Promotion) - Filmlərin təbliğini və reklamını həyata keçirən 

kino təşkilatlarının beynəlxalq şəbəkəsi; https://www.efp-online.com/en/about.php 

 “Eurimage” - Avropanın kinonun inkişafı və dəstəyi Fondu; 
https://www.coe.int/en/web/eurimages/coproduction 

 

Analitik məqalələr: 

 
 Развитие и финансирование кинопроизводства в странах с развитой   

киноиндустрией»  https://docplayer.ru/28778567-Razvitie-i-finansirovanie-kinoproizvodstva-

v-stranah -s-razvitoy-kinoindustriey.html 

 Сергей Толстиков - Государственная поддержка кинематографа: 
http://www.proficinema.ru/questions-

problems/articles/detail.php?ID=133789&sphrase_id=332997 

 Зачем нам отечественное кино и как его реанимировать: http://www.odnako.org/ 
         almanac/material/zachem-nam-otechestvennoe-kino-i-kak-ego-reanimirovat-1/ 

 Анализ моделей и методов государственной поддержки киноиндустрии на базе 

зарубежного опыта : http://raenjournal.ru/sites/default/files/041.pdf 

 Голливуд, я тебя съем: Как другие страны защищают свое кино: 
https://www.kinopoisk.ru/article/2891402/ 

 Особенности финансирования кинопроизводства в странах с развитой 
киноидустрией: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=19272 

 Закон КНР «о содействии развитию кинематографа»: краткий обзор: 
https://cnlegal.ru/china_economic_law/china_film_industry_promotion_law_2016/ 

 О перспективах и основных тенденциях развития мирового рынка 

кинопоказа:http://cinemaplex.ru/2015/11/16/proletaya-nad-gnezdom-kukushki.html 
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KONSEPSİYANIN  HAZIRLANMASI ÜZRƏ 

 

İŞÇİ QRUPU: 
 

Rafiq  Quliyev - Sədr 
Kinorejissor-operator, prodüser  

Əməkdar incəsənət xadimi, 

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor 

"Şöhrət" ordeni laureatı 

 

Əliağa Məmmədov - üzv 
Kinoprodüser,  

Əməkdar mədəniyyət işçisi 

“Cinealliance” kino şirkətinin Prezidenti 

 

Həmidə Ömərova - üzv 

Kinoaktrisa  

Azərbaycanın Xalq artisti, 

Azərbaycan Kinoaktyorlar Gildiyasının Sədri 

 

Hüseyn Mehdiyev - üzv 
Kinorejissor, ssenarist, prodüser  

Əməkdar incəsənət xadimi 

Azərbaycan Kinorejissorlar Gildiyasının Sədri 

 

Ramiz Həsənoğlu - üzv 
Kinorejissor,  prodüser  

Azərbaycanın Xalq artisti, 

Kinorejissorlar Gildiyasının İdarə heyətinin üzvü 

 

Ramiz Rövşən - üzv 
Ssenarist, şair  

Azərbaycanın Xalq şairi 

Kinorejissorlar Gildiyasının İdarə heyətinin üzvü 

 

Şahirə Tacəddin - katib 

Rejissor  

Kinorejissorlar Gildiyasının Direktoru və 

İdarə heyətinin üzvü 

 


