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Redaksiya Şurasının sədrindən 

 

 

Turizm sektorunda çalışan hörmətli əməkdaşlar!  

Hörmətli turizm sevərlər!  

Hörmətli oxucular! 

Bu gün turizm, o cümlədən beynəlxalq turizm Azərbaycanda və bütün 

dünyada diqqət mərkəzindədir. Müstəqillik yolu ilə 20 ildir inamla irəliləyən 

Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı dövlətin iqtisadi siyasətinin prioritet 

istiqamətlərindən biridir. 2011-ci il Azərbaycanın turizm dünyası üçün, xüsusən 

əlamətdar olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

şəxsi təşəbbüsü ilə bu il Azərbaycanda Turizm İli elan edilib. 2011-ci ildə eyni 

zamanda Azərbaycanın Turizm və Mədəniyyət Nazirliyinin yaradılmasından və 

ölkəmizdə ilk dəfə «AITF» Turizm və Səyahətlər sərgisinin təşkil edilməsindən 10 

il keçir. Mən inanıram ki, ölkənin turizm sektoru üçün əlamətdar olan bu hadisələr, 

heç şübhəsiz ki, tarixə parlaq dəyişikliklər mərhələsi kimi daxil olacaqdır. Turizm 

ölkəmizdə intensiv surətdə inkişaf etdirilir, bunun üçün fəal işlər aparılır. 2011-ci 

ildə paytaxtda bir-neçə beşulduzlu otel açılmış, ümumilikdə isə 500-dən çox 

mehmanxana vardır. İl boyu turizm kompleksi kimi fəaliyyət göstərəcək Şahdağ 

layihəsinin inşası ən iri layihələrdən biridir. 

Dünya dövlətlərinin təcrübəsi göstərir ki, inkişaf bütün dünyada elm və 

təhsilin tərəqqisi ilə sıx surətdə bağlıdır. Ona görə də hesab edirəm ki, yeni təsis 

olunmuş «Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları» jurnalı ölkəmizdə turizmin 

inkişafında əhəmiyyətli qatqıda bulunacaqdır. 

Azərbaycanda belə bir jurnalın təsis edilməsi münasibəti ilə hamını təbrik edir 

və jurnalın kollektivinə böyük uğurlar arzulayıram. 

  

Əbülfəs Qarayev 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Naziri 
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Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi – 20 

 

 

 

Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının  

dövlət müstəqilliyinin iyirminci ildönümünə həsr olunmuş  

Beynəlxalq bayram tədbirində nitqi 

- Hörmətli qonaqlar! 

Sizi Azərbaycanda salamlayıram. Ölkəmizə xoş gəlmisiniz. Çox şadam ki, bu çox mühüm tədbirdə 

iştirak etmək üçün ölkəmizdəsiniz. Siz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsinin iyirmi 

illiyi ilə bağlı tədbirdə iştirak edirsiniz. 

Biz bu il müstəqilliyimizin 20 illiyini qeyd edirik. Biz bu fürsətdən istifadə edərək 20 il ərzində baş 

vermiş hadisələri, müstəqil ölkə kimi inkişaf etmiş dövlətimizin tarixinə nəzər yetiririk. Biz ölkəmizin 

siyasi sistemini gücləndirmişik, iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirmişik. Bir daha başlanğıca, əvvələ diqqət 

yetirdikdə biz söyləyə bilərik ki, o vaxt ölkəmizdə vəziyyət kifayət qədər mürəkkəb idi. Sovet İttifaqının 

süqutundan sonra müstəqilliyimizi bərpa etdik. Bunu xüsusi vurğulamaq istərdim. Çünki Azərbaycanda 

ilk demokratik respublika 1918-ci ildə yaradılmışdır. Bu respublikanın iki ildən az müddət ömrü 

olmuşdur. 1991-ci il müstəqilliyimizin bərpa edilməsi ili olmuşdur. Lakin o zaman ölkənin daxilində və 

xaricində vəziyyət heç də müstəqillik uğrunda ideyalarımızın dəstəklənməsinə yönəlməmişdi. O zaman 

sənaye çox acınacaqlı vəziyyətdə idi. İqtisadi və siyasi durumumuz çox acınacaqlı idi. Bir məsələni də 

yada salaq ki, həm də Azərbaycanın əraziləri Ermənistan tərəfindən işğal olunmuşdu. Çoxsaylı qaçqın və 

məcburi köçkünlərimiz var idi. Müstəqilliyimizin ilk illərində ölkədə mürəkkəb proseslər cərəyan edirdi, 

vətəndaş müharibəsi baş vermişdi. Təsəvvür edin ki, müstəqilliyimiz nə qədər böyük sual altında idi. Bu 

səbəbdən vəziyyəti sabitləşdirmək, ölkəni müasir və demokratik dövlətə çevirmək üçün böyük səylər 

lazım idi, regional nüfuzumuz gücləndirilməli idi. Bu gün tariximizə nəzər salsaq görərik ki, biz bütün bu 

çətinliklərin və problemlərin öhdəsindən gələ bilmişik və Azərbaycan vətəndaşlarının qürur duya biləcəyi 

bir dövlət yaratmışıq. 

Müstəqilliyimizin tarixində 1993-cü il müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Qeyd etdiyim kimi, o zaman, 

mürəkkəb durumda xalqımız çox müdrik və tarixi bir seçim etmiş, Heydər Əliyevi ölkənin Prezidenti 

seçmişdir. Böyük nüfuza və şöhrətə malik olan bu siyasi xadim Azərbaycanda inkişafın təməlini qoymuş, 
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əvvəlcə vətəndaş müharibəsi dayandırılmış, Ermənistanla atəşkəsin bərqərar olması ilə bağlı Saziş 

imzalanmışdır. Bir sıra mühüm siyasi və iqtisadi islahatlara başlanmışdır. O zaman maliyyə imkanlarımız 

çox məhdud idi. Sənaye, demək olar ki, mövcud deyildi. Neft sənayesi də tənəzzül içərisində idi. 

Bildiyiniz kimi, Azərbaycan dünyada sənaye üsulu ilə neft hasil edən ilk ölkə olmuşdur. Bildiyiniz kimi, 

İkinci Dünya müharibəsi zamanı sovet qoşunlarının yanacağa tələbatının 70 faizini məhz Azərbaycan 

təmin etmişdir. Faşizm üzərində Qələbənin təmin edilməsində Azərbaycanın müstəsna rolu olmuşdur. 

Qeyd etdiyim kimi, müstəqilliyimizin ilk illərində neft sənayesi də çox dərin böhran içərisində idi. 

O zaman biz təkcə ölkəmizin dövlətçiliyini müdafiə etmək üçün deyil, ölkəni yaratmaq üçün böyük 

səylər göstərməli idik. Strateji seçim ondan ibarət idi ki, Azərbaycanda demokratik dövlət yaradılmalı, 

demokratik təsisatlar gücləndirilməli, sağlam siyasi və iqtisadi vəziyyət yaradılmalı idi. İqtisadiyyatın 

liberallaşması istiqamətində də səylər göstərilməli idi ki, Azərbaycana xarici sərmayə cəlb edilə bilsin. 

Bu, çox uğurla baş verdi. 

Ölkədə vətəndaş müharibəsi dayandırıldıqdan bir il sonra məhz burada, bu "Gülüstan" sarayında 

Azərbaycan üçün çox mühüm olan, "Əsrin müqaviləsi" adlandırılan Saziş imzalanmışdır. Bu, Azərbaycan 

üçün yeni imkanlar açmışdır. Bu müqavilə nəticəsində biz Azərbaycanı dünyaya təqdim etməyə başladıq. 

Çünki o zaman Azərbaycan informasiya blokadası şəraitində yaşayırdı. O zaman erməni diasporunun 

səyləri nəticəsində ölkəmiz haqqında dünyada çox məhdud məlumatlar var idi. Bu Sazişin imzalanması 

ilə biz ölkəmizi dünyaya təqdim etməyə, təbliğ etməyə başladıq. Əvvəlcə Xəzər dənizi hövzəsinin 

karbohidrogen resursları beynəlxalq şirkətlər tərəfindən istismar olunmağa başlandı. Biz milyardlarla 

ölçülən sərmayə cəlb edə bildik və inkişafımızın təməli qoyuldu. 

Tariximizin mühüm səhifəsi ondan ibarətdir ki, biz dünyanın aparıcı şirkətləri ilə əməkdaşlığa 

başladıq. Biz həmin şirkətlərin təcrübəsindən, biliklərindən, texnologiyasından istifadə edərək 

iqtisadiyyatımızı gücləndirməyə başladıq. O zamandan bu günə kimi bizim ölkədə bir çox işlər 

görülmüşdür. Bizdə bütün sahələr üzrə mühüm irəliləyiş müşahidə olunur. 

Regional baxımdan biz sabitləşdirici amil rolunu oynayırıq. Biz bir sıra mühüm siyasi və iqtisadi 

layihələrin təşəbbüskarı olmuşuq. Bu gün də bunu etməkdə davam edirik və bütün bu layihələr, 

təşəbbüslər uğurlu olmuşdur. 

Ən böyük problemimiz, təbii ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Bu, təkcə Azərbaycana deyil, 

bütün regiona olan bir təhlükədir, bir həmlədir. Bu gün həmin münaqişə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət 

mərkəzindədir. Azərbaycan torpaqları işğal altındadır. Artıq bu, iki onillikdir ki, davam edir. 

Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə tanınan və tarixi torpağı olan Dağlıq Qarabağ, onun ətrafında yeddi 

rayon 20 ildir ki, işğal altındadır. Xalqımız etnik təmizləməyə məruz qalmışdır. Bizim bir milyondan artıq 

qaçqın və məcburi köçkünümüz vardır. Torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır və təəssüflər olsun ki, 

vəziyyət hələ də dəyişilməmişdir. Təbii ki, bu məsələ ilə bağlı olduqca güclü hüquqi baza vardır. 

Bildiyiniz kimi, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi vardır. Bu da bildiyiniz kimi, ən yüksək 

səviyyədə qəbul olunan beynəlxalq qərarlardır. Bu qətnamələr işğalçı qoşunların işğal olunmuş 

ərazilərdən qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edir. Lakin təəssüflər olsun ki, 20 ilə yaxın vaxt ötsə də, bu 

qətnamələr yerinə yetirilmir. Azərbaycan xalqı haqlı olaraq sual verir: Nə üçün indiyə kimi bu qətnamələr 

yerinə yetirilmir?! Nə üçün bəzi hallarda BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi bir neçə saat ərzində 

tətbiq olunmağa başlayır, lakin Dağlıq Qarabağ məsələsinə gəldikdə, uzun illərdir bu qətnamələr öz 

icrasını tapmamışdır?! Bildiyiniz kimi, digər müxtəlif beynəlxalq təşkilatların - ATƏT-in, Avropa 

Şurasının, İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının bir sıra qətnamələri vardır. Lakin təəssüflər olsun ki, bunlar 

yalnız kağız üzərində qalmışdır. Bu səbəbdən, bir daha qeyd etmək istərdim ki, bu ədalətsizlik təkcə 

Azərbaycanın deyil, bütün regionun sabitliyinə və təhlükəsizliyinə böyük həmlədir, təhlükədir. Bizim 
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vətəndaşların öz torpaqlarına qayıtmaq hüquqları vardır. Milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşının 

fundamental hüquqları təmin edilməlidir. Bizim ərazi bütövlüyümüz bütün beynəlxalq ictimaiyyət, 

ölkələr tərəfindən dəstəklənmişdir. 

Biz danışıqlarda maksimum dərəcədə konstruktiv mövqe nümayiş etdiririk. Lakin bunun 

müqabilində biz Ermənistanın destruktiv mövqeyi ilə üzləşirik. Biz belə bir qənaətə gəlirik ki, Ermənistan 

danışıqları maksimum dərəcədə uzatmaq niyyətindədir. Sonuncu görüşlərimiz də onu nümayiş etdirir ki, 

onların gündəliyində olan yeganə məsələ sülhün bərqərar olunmamasıdır. Status-kvonun saxlanması 

prosesi uzatmaq məqsədi daşıyır. Lakin mən qeyd etmək istərdim ki, status-kvo qəbuledilməz bir 

vəziyyətdir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin rəhbərləri də qeyd etmişlər ki, status-kvo 

vəziyyəti dəyişilməlidir. Bu da beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Ermənistan rəhbərliyinin ünvanına 

güclü mesajdır. Biz də status-kvonun dəyişilməsinin tərəfdarıyıq. Biz məsələnin sülh yolu ilə həll 

edilməsini istəyirik və bununla bağlı öhdəliklərimizi dəfələrlə qeyd etmişik. Ermənistan rəhbərliyindən 

fərqli olaraq biz bu danışıqlarda səmimi şəkildə iştirak edirik. Zənnimcə, bu halda Minsk qrupunun 

həmsədrləri daha güclü səylər göstərməli, daha fəal olmalıdırlar. Ermənistan hökuməti başa düşməlidir ki, 

XXI əsrdə bir dövlətin beynəlxalq müstəvidə tanınmış ərazisini işğal edən digər dövlət cəzasız qala 

bilməz. 

Azərbaycanın 1990-cı illərdə güclü rəhbərliyi olsaydı, o zaman ölkə rəhbərliyində səriştəsiz 

insanlar olmasaydı, bu insanların geosiyasət, dövlətçilik və ölkənin idarə edilməsi ilə bağlı hər hansı bir 

səriştəsi olsaydı, biz bu gün belə bir vəziyyətdə olmazdıq. Ermənistan kimi zəif, iqtisadi cəhətdən çox 

acınacaqlı vəziyyətdə yaşayan ölkə heç bir halda bizim ölkənin bir qarış belə torpağını işğal edə bilməzdi. 

Biz bu vəziyyəti dəyişmək niyyətindəyik, buna istəyimiz vardır. Biz bunu sülh yolu etməyə çalışırıq və bu 

baxımdan beynəlxalq ictimaiyyətin, beynəlxalq təşkilatların səyləri çox vacibdir. 

Burada mən AŞ PA-da Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olduğum zaman bir yerdə 

çalışdığım həmkarları görürəm. Belə bir sual yaranır: Biz, həqiqətən, məsələni həll etmək istəyirik?! 

Gəlin bunu geniş şəkildə müzakirə edək. Gəlin Avropa Şurasında, ATƏT-də, Avropa İttifaqında, Avropa 

Parlamentində geniş müzakirələr aparaq. Bu fürsətdən istifadə edərək, bizə göstərilən beynəlxalq dəstəyə 

görə dərin minnətdarlığımı ifadə etmək istəyirəm. Yenə də qeyd etmək istərdim ki, biz elə bir həll yoluna 

çalışırıq ki, bütün etnik azlıqların hüquqları təmin edilsin, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilsin və 

biz mehribançılıq və sülh şəraitində yaşayaq. Azərbaycan çox tolerant və bir çox etnik azlıqların yaşadığı 

ölkədir. Burada müxtəlif dini təriqətlərin nümayəndələri də çox mehriban şəraitdə yaşayırlar. Bu günə 

qədər ölkəmizdə heç bir problem, hətta anlaşılmazlıq olmamışdır və biz bununla qürur duyuruq. Ona görə 

də bu gün biz Avropanın müsbət təcrübəsindən istifadə edilməsini təklif edirik. Avropada mövcud olan 

müsbət, çox uğurlu muxtariyyət təcrübəsi, modelləri təklif olunur. Hesab edirəm ki, Avropa ailəsində 

tətbiq olunmuş uğurlu muxtariyyət nümunələri burada da tətbiq oluna bilər. Biz çox gözəl anlayırıq ki, 

muxtariyyət nədir, özünüidarəetmə hüquqları nədir?! Mən əminəm ki, bu məsələnin həlli üçün ən başlıca 

amillər olacaq və biz bu məsələnin həllinə nail olacağıq. 

Azərbaycan iqtisadiyyatını inkişaf etdirməkdədir. Biz ümumi daxili məhsulun inkişafı baxımından 

ən yüksək göstəricilərə nail olmuşuq. İqtisadiyyatımız, demək olar ki, 300 faiz artmışdır. Sənaye artımı 

eyni dərəcədə dinamik şəkildə inkişaf etmişdir. Biz ölkədə ən böyük problemləri həll etmişik. İşsizlik 

məsələsi, demək olar ki, öz həllini tapmışdır. Ölkədə son 7 il ərzində 900 min yeni iş yeri açılmışdır. 

Daxili istehsal artmışdır. Biz bu gün ölkənin tələbatını daxili istehsal hesabına təmin edirik. Biz 

yoxsulluğun səviyyəsini çox ciddi şəkildə azaltmışıq. Son 7 il ərzində yoxsulluğun səviyyəsi 5 dəfə 

azaldılmışdır. Bu gün biz onu nümayiş etdiririk ki, iqtisadiyyatımız davamlı əsaslar üzərində qurulub. 

Dünyada baş vermiş siyasi və maliyyə böhranı zamanı Azərbaycan çox davamlı inkişaf nümayiş 
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etdirmişdir. Biz bu il pensiyaları 40 faiz artırmışıq. Dövlətin dəstəyinə ehtiyacı olan əhaliyə yardım 

bundan sonra da davam edəcəkdir. 

Ölkə iqtisadiyyatında özəl sektorun payı artıq 80 faizə çatmışdır. Beləliklə, liberal iqtisadi siyasət 

və siyasi islahatlar, ölkədə mövcud olan problemlərin həlli cəmiyyətdə çox münbit şərait yaratmışdır. 

Bizim cəmiyyətdə milli maraqlarla bağlı vahid mövqe vardır. Müstəqilliyimizin ilk illərində, təbii ki, 

müəyyən məsələlər, problemlər var idi. Lakin o zaman strateji seçim edilmişdir ki, bizim ölkənin gələcəyi 

müasir dövlətin yaradılmasındadır. Ölkədə qanunun aliliyi təmin edilməlidir, dini azadlıq, media azadlığı 

olmalıdır. Bu gün əhalimizin 50 faizi internet istifadəçiləridir. Bu gün bizdə söz, mətbuat azadlığı vardır. 

Təbii ki, bu istiqamətdə yenə də islahatlar həyata keçirilməlidir. Biz institutları gücləndirməliyik və 

demokratiyanı inkişaf etdirməliyik. Lakin mən demək istərdim ki, bu son 20 il ərzində regionda olan 

mürəkkəb vəziyyəti nəzərə alsaq, biz edə biləcəklərimizi maksimum etmiş olduğumuzu söyləyə bilərik. 

Azərbaycan iqtisadiyyatı Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının 75 faizini təşkil edir. Bu rəqəm bundan 

sonra da artacaqdır. Bilirsiniz ki, bizim ölkələr Sovet İttifaqının süqutundan sonra yaranmış dövlətlərdir. 

Təbii ki, qonşuluq məsələləri ilə bağlı müəyyən statistika böyük maraq doğurur. Lakin dəfələrlə 

ictimaiyyətə bildirilmişdir və mən şəxsən bunu bir neçə dəfə qeyd etmişəm ki, Azərbaycan müasir dövlətə 

çevrilib. Güclü siyasi, iqtisadi və sosial islahatlar həyata keçirilir. Dünya İqtisadi Forumunun rəyinə görə 

Azərbaycan rəqabətlilik baxımından dünyada 55-ci, MDB məkanında isə birinci yerdə olan dövlətdir. Bu 

da həyata keçirdiyimiz islahatların göstəricisidir. Bizim başlıca məqsədimiz müasir dövlətin 

yaradılmasıdır. Biz Avropa institutları ilə bütün sahələr üzrə əməkdaşlığa müstəsna əhəmiyyət veririk. 

Mən çox şadam ki, bütün dünyadan olan, xüsusilə də Avropa parlamenti və Avropa Şurasından olan 

qonaqlarımız bu gün buradadır. Bu da onun göstəricisidir ki, bizim Avropa institutları ilə çox uğurlu 

əməkdaşlığımız vardır. Avropa institutları bizim ölkənin transformasiyasında mühüm rol oynamışdır. Bu, 

təkcə hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi ilə bağlı deyildir. Zənnimcə, biz son on il ərzində avropalı 

tərəfdaşlarımızdan bir çox yeniliklər öyrənmişik. Amma hesab edirəm ki, bu gün biz artıq qarşılıqlı 

şəkildə bir-birimizin həyatına töhfə veririk. Bir neçə gündən sonra Avropa İttifaqı ilə yeni bir sammitimiz 

olacaqdır. Avropa İttifaqı məkanında olan ölkələrlə ikitərəfli münasibətlərimiz çox gözəl səviyyədədir. 

Avropa İttifaqı ilə münasibətlərimiz çox yüksək səviyyədədir. Bizim müzakirə etdiyimiz məsələnin çox 

geniş gündəliyi vardır. Bu səbəbdən mən hesab edirəm ki, çox uğurlu iş həyata keçiririk. Növbəti bir neçə 

il ərzində münasibətlərimiz daha da güclənəcəkdir. 

Biz ölkənin inkişaf meyarlarını Avropa dövlətlərinin standartlarına çatdırmağa çalışırıq. Zənnimcə, 

biz buna nail olacağıq. Eyni zamanda, biz Avropaya, belə demək olarsa, əliboş gəlmirik. Biz Avropanın 

enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, terrorçuluqla mübarizə, nəqliyyat məsələlərində bir çox işlər təklif 

edə bilərik. Ötən illər ərzində bir çox məsələləri müzakirə etmişik. Neft, qaz və yanacaqla bağlı məsələlər 

danışıqlarımızda başlıca rol oynayırdı. Bu gün isə mən çox şadam ki, biz getdikcə neft və qaz haqqında 

daha az danışırıq. Mən çox şadam ki, bu gün Azərbaycana təkcə enerji resurslarını nəql edə bilən tərəfdaş 

deyil, müasir bir ölkə kimi baxırlar. Etnik və dini tolerantlığın nümunəsi olan bir dövlət kimi baxırlar. 

Azərbaycan maariflənmiş, əhalisi gənc və turizm baxımından böyük potensiala malik olan bir dövlətə 

çevrilmişdir. Biz çox şadıq ki, neft kapitalını insan kapitalına çevirmişik. Biz "Hollandiya sindromu"nu 

artıq geridə qoymuşuq. Bir çox mütəxəssislər o zaman söyləyirdilər ki, Azərbaycan "Hollandiya 

sindromu"na tutulacaqdır. Zənginlər daha zəngin olacaq, yoxsullar isə bundan da yoxsul şəraitdə 

yaşayacaqlar. Biz isə sübut etdik ki, bu sindroma məruz qalmamaq olar. 

Biz bir sıra aparıcı ölkələrin təcrübəsindən istifadə etdik. Bu gün neft və qaz əməliyyatları 

sahəsində bizim şəffaflığımız ən yüksək səviyyədədir. Azərbaycanın Dövlət Neft Fondu bu gün oxşar 

qurumlar arasında ən şəffaf qurumdur. Bu, mənim sözlərim deyil, bu, beynəlxalq təşkilatların 

qiymətləndirməsidir. Yoxsulluğun 49 faizdən 9 faizə endirilməsi onu sübut edir ki, Azərbaycanın neft və 
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qaz ehtiyatlarından alınan gəlir bərabər şəkildə paylanılır. Bu gün biz zəngin və yoxsul təbəqə arasında 

fərqi azaltmağa müvəffəq olmuşuq. Zənnimcə, biz yoxsulluğun tamamilə aradan qaldırılmasına nail 

olacağıq. 

Mən, təbii ki, qeyd etdiyim kimi, neft və qaz haqqında çox danışmaq istəməzdim. Lakin qeyd 

etmək istəyirəm ki, bu, bizim mühüm, başlıca sərvətimizdir. Çünki 10 il bundan öncə Azərbaycan tamam 

başqa bir vəziyyətdə idi. Neft və qaz sərvətlərimiz iqtisadiyyatın inkişafına dəstək oldu. Həmin sərvətlər 

Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində getdikcə artan rol oynayacaqdır. Bir çox Avropa 

ölkələri ilə əlaqədə və bir çox Avropa ölkələrinin enerji istehlakında Azərbaycanın rolu artır. Bəzi ölkələr 

artıq 40 faiz Azərbaycan nefti və qazından yararlanır. Biz özümüzü güclü tərəfdaş kimi göstərmişik. Biz 

hər zaman tərəfdaşlığı və əməkdaşlığı gücləndirmək istiqamətində addımlar atmışıq. Biz öz 

sərvətlərimizdən sülh naminə istifadə etmişik. Biz bunun artıq bəhrəsini görürük. Enerji cəmiyyətində biz 

artıq güclü tərəfdaşıq, dost ölkəyik. Bu gün biz neft ixrac edən ölkədən qaz ixrac edən ölkəyə çevrilirik. 

Bizim enerji siyasətimiz öz bəhrəsini verəcəkdir. Bildiyiniz kimi, biz artıq çox böyük qaz yatağını aşkar 

etmişik. Bu, ölkəmizi bundan sonra yüz il təmin edəcəkdir. Bizim artıq yeddi kəmərimiz var ki, enerji 

daşıyıcıları müxtəlif istiqamətlərdə nəql olunur. Biz kəmərlərimizi xüsusilə dənizə çıxışı olmayan 

istehlakçılar istiqamətində uzatmaq niyyətindəyik. Bu da çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Azərbaycanda artıq görülmüş işlər və təşəbbüslərimiz onu göstərir ki, Azərbaycan ilə Avropa 

İttifaqı arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq bundan sonra da güclənəcəkdir. Əməkdaşlığımız üçün çox 

güclü bazamız vardır. 

Bildiyiniz kimi, cənab Barrozu - Avropa Komissiyasının prezidenti ölkəmizdə olmuş və "Cənub" 

qaz dəhlizi ilə bağlı müvafiq Saziş imzalanmışdır. Qeyd etmək istərdim ki, həmin sənəd bu sahədə 

imzalanmış bir neçə sazişdən biridir ki, Avropa ilə əməkdaşlıq sahəsində geniş imkanlar açacaqdır. Biz 

artıq bu Bəyannamənin icrasına başlamışıq. Təbii ki, bu, Saziş deyil, daha çox Bəyannamə xarakteri 

daşıyır. Lakin biz bu Bəyannamə çərçivəsində öz öhdəliklərimizin artıq icrasına başlamışıq. 

Qeyd etdiyim kimi, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycanın əlaqələri artıq yeni bir mərhələyə qədəm 

qoyur. Bu, qarşılıqlı səmərəli olan əməkdaşlıq əlaqələridir. Bu əlaqələr qarşılıqlı hörmət və ehtiram 

üzərində qurulmuşdur. Burada qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı mənfəət və səmərəlilik də mühüm 

amillərdəndir. Qeyd etdiyim kimi, biz bundan sonra elə bir inkişaf yolu keçəcək, bizim ideyalar və 

Avropa tərəfdaşlarımızın ideyaları əsasında elə bir əməkdaşlıq yaradacağıq ki, bunun hansı formada 

həyata keçiriləcəyi ilə bağlı heç bir sual olmayacaqdır. 

Biz, qeyd etdiyim kimi, 20 ildir müstəqilik. Biz tariximizlə, mədəniyyətimizlə qürur duyuruq. Bu 

gün müstəqil və azad xalq kimi yaşamağımız ən böyük qürurverici amildir. Azərbaycanın gələcəyi 

Azərbaycan xalqının əlindədir. Bu, əsrlər boyu belə olmamışdır. Bu gün isə belə bir amil bizi çox 

sevindirir. Bu gün burada əyləşən Azərbaycan vətəndaşları bilir ki, bizim hamımız Azərbaycanın 

müstəqil olmadığı bir dövrdə yaşamışıq. Gənc nəsil hərdən keçmişlə bağlı söhbətləri eşidəndə o zamankı 

çətinlikləri, məhdudiyyətləri o qədər də dərk eləmir. O zaman biz heç xarici qonşu ölkələrə səfərlər edə 

bilmirdik. O zamankı sosialist qonşularımıza da qonaq gedə bilmirdik. O ki qaldı hər hansı qərarların 

qəbul edilməsinə, bu, o zaman mümkün olmamışdır. Mən çox şadam ki, bu gün gənc nəsil artıq bunu dərk 

edir. Bizim isə daha böyük təcrübəmiz vardır. Çünki biz o dövrdə yaşamışıq və həmin dövrün müsbət və 

mənfi cəhətlərinə yaxşı bələdik. Bu gün qeyd etmək istəyirik ki, bizim ən böyük nailiyyətimiz - bizim 

müstəqilliyimizdir, azadlığımızıdır. Bu, Azərbaycan xalqı üçün ən böyük sərvətdir. Çunki əsrlər boyu 

Azərbaycan xalqı müstəqilliyindən məhrum olmuşdur. Ona görə bu gün mən qeyd etmək istəyirəm ki, 

müstəqilliyimiz ən böyük nailiyyətimizdir. Dövlətimiz bu gün müstəqil, dostcasına və proqnozlaşdırıla 

bilən bir siyasət yürüdür. Bu, bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycan Avropa üçün inamlı və güclü 
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tərəfdaş ola bilər. Bu gün Avropa strukturları, institutları ilə Azərbaycanın əlaqələri məhz bu amil 

üzərində qurulub və əminəm ki, bu, əlaqələrimizin inkişafının möhkəm təməli olacaqdır. 

Bir daha, hörmətli dostlar, sizi ölkəmizdə salamlayıram! Dövlətimiz adından sizə təşəkkür edirəm 

ki, bu gün çox mötəbər tədbirə qatılmısınız. Bu günlərdə Azərbaycanda bir sıra beynəlxlaq tədbirlər, 

konfranslar, seminarlar keçirilir. Lakin bugünkü tədbir xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Sizin bu gün 

Azərbaycana, Bakı şəhərinə səfəriniz, bu tədbirdə iştirakınız bizim üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Biz bunu sizin dostluq və tərəfdaşlıq töhfəniz kimi qəbul edirik. Sizin bir çoxunuz ilk dəfə deyil ki, 

ölkəmizdəsiniz. Amma ölkəmizə ilk dəfə səfərə gələn qonaqları xüsusi salamlayıram. Ümid edirəm ki, siz 

təkcə müzakirələr aparmayacaqsınız, eyni zamanda, Azərbaycanın görməli yerləri ilə tanış olacaqsınlz. 

Təşəkkür edirəm və konfransınıza uğurlar arzu edirəm. 
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 Giriş 

Nəhəng elmi-texniki inqilablar əsri olan XX əsr tarixə, eyni zamanda milli-azadlıq hərəkatları əsri kimi daxil 

olmuşdur. Dünya xalqlarının apardığı ölüm-dirim mübarizəsində milyonlarla insanların qanı bahasına əldə edilmiş 

istiqlaliyyət, dövlət müstəqilliyi, milli və ya dövlət suverenliyi deyilən anlayışlar müasir sivilizasiyanın əsas 

məzmununu təşkil edir. 

İstiqlaliyyət (İngiliscə - Independence, Almanca - Unabhüngigkeit, Fransızca- Independance,rusca – 

Независимость) – ali hakimiyyət, hökmranlıq, hegemonluq – dövlətin hər hansı bir xarici qüvvədən asılı olmayan 

hökmranlığı, azadlığı, yəni, onun öz daxili və xarici işlərini müstəqil olaraq istədiyi kimi həll edə bilməsi deməkdir 

[1, s. 26] 

 Başqa sözlə, istiqlaliyyət dövlət hüququnun tələblərinə uyğun olmaq şərti ilə hər hansı bir dövlətin öz daxili 

və xarici işlərinə başqa qüvvələrin müdaxiləsinə yol verməməsi, öz orqanlarının fəaliyyətini tənzimləməsi və 

istiqamətləndirməsi və bu çərçivə daxilində iradə sərbəstliyinə malik olmasıdır.  

İstiqlaliyyət anlayışının mahiyyəti haqqında tarix boyu müxtəlif fikirlər irəli sürülmüşdür. Bu fikirlərin hamısı 

həmin anlayışı iqtisadi, hüquqi və siyasi ünsürlərə müxtəlif dərəcədə ağırlıq verərək izah etmişlər. Başqa sözlə, 

istiqlaliyyət anlayışını müəyyən edən əsas amil tarixin müxtəlif dövrlərində mövcud olan qüvvələr nisbətinin 

yaratdığı siyasi, hüquqi və iqtisadi mənzərədir. İstiqlaliyyətin qazanılması ilə istiqlaliyyətin qorunub saxlanılması 

anlayışlarını bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. İstiqlaliyyətin elan edilməsi istiqlaliyyət haqqında bəyannamənin 

qəbul edilməsi ilə müşaiyət olunur. 

 

1. Azərbaycanın milli istiqlaliyyəti obyektiv zərurət kimi 

Sovet imperiyasının süqutundan sonra istiqlaliyyətə nail olmuş Azərbaycan artıq 20 ildir dövlət müstəqilliyi 

şəraitində yaşayır. Bu 20 il, həm qarşıya çıxmış çətinliklərin, həm də əldə olunmuş nailiyyətlərin miqyasına görə 

tarixdə analoqu olmayan illərdir. Həmin illər ərzində ölkəmiz Ümummilli lider Heydər Əliyev və Respublika 

Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə misilsiz uğurlara imza atmış, dünya birliyinin qabaqcıl ölkələri sırasına daxil 

olmuşdur.  

Dünyanın nadir incisi olan Qafqazın ən zəngin torpaqlarında yerləşmiş Azərbaycana malik olduğu zəngin 

yeraltı və yerüstü sərvətlər gələcəkdə daha böyük nailiyyətlər vəd edir. O Qafqaz dağlarının Cənub-Şərq 

yamaclarında yerləşmiş və Şimalda Rusiya Federasiyası, Şimali-Qərbdə Gürcüstan Respublikası, Cənubi-Qərbdə 

Ermənistan Respublikası və Türkiyə Cümhuriyyəti, Cənubda İran İslam Respublikası ilə həmsərhəddir. Ölkənin 

Şərqi Xəzər dənizi ilə əhatə olunmuşdur. Azərbaycanın ərazisi 86, 6 min kv. km. -dir və təxminən Portuqaliyanın 

ərazisinə bərabərdir. Sovet İmperiyasının süqutu ərəfəsində - 1990-cı ildə Respublika 8,6 milyonluq əhalisi ilə Sovet 

İttifaqı Respublikaları arasında 6-cı yeri, Qafqazda isə birinci yeri tuturdu. Əhalinin 54%-i şəhərlərdə, 46%-i isə 

kəndlərdə yaşayırdı. Azərbaycanlılar ümumi əhalinin 78, 2%-ni təşkil edirdi. Əhalinin sıxlığı kifayət qədər 
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yüksəkdir və hər kv. km-ə 82 nəfər düşür. Əhali nisbətən gəncdir: 15 yaşdan aşağı olanlar əhalinin 33%-ni təşkil 

edirdi.  

Azərbaycan, ümumiyyətlə, dağlıq ölkə olmaqla yanaşı topoqrafik görünüşü xeyli fərqlidir. Bir tərəfdə qarlarla 

örtülmüş uca dağlara, digər tərəfdə isə dəniz səviyyəsindən aşağı olan torpaq sahələrinə rast gəlmək mümkündür. 

Ölkə çox zəngin yeraltı sərvətlərə malikdir. Onların ən əhəmiyyətliləri neft və təbii qazdır. Bu iki resurs tarixən 

Azərbaycan iqtisadiyyatının lokomativi hesab olunur və kimya sənayesinin xammal bazasını təşkil edir. Azərbaycan 

dünyanın ən qədim neft hasil edən ölkələrindən biridir. XX əsrin əvvəllərində dünya neft hasilatının 50%-i 

Azərbaycanın payına düşürdü. 1920-ci ildə Azərbaycan bolşeviklər tərəfindən işğal edildikdən sonra neft sənayesi 

yüksək sürətlə inkişaf etdirildi. İkinci dünya müharibəsi dövründə SSRİ-nin aşkar edilmiş bütün neft ehtiyatları və 

onun hasilatı demək olar ki, Azərbaycanda cəmlənmişdir. Ural və Qərbi Sibirdə yeni yataqlar aşkar olunduqdan 

sonra Azərbaycan SSRİ-də neft sənayesinin mərkəzi rolunu itirdi: 1990-cı ildə SSRİ-nin neft hasilatında onun payı 

cəmisi 2% təşkil edirdi. Bundan başqa, Azərbaycan digər zəngin yeraltı sərvətlərə də malikdir. Onların arasında 

dəmir, kobalt, qurğuşun, sink, qızıl, molibden, xrom, mis yataqlarında böyük ehtiyatlar mövcuddur. Burada alunit, 

barıt, duz, litoqraf daşı kimi qeyri-mədən yataqlarına da rast gəlinir. Ölkə kirəc, gil, mərmər və başqa inşaat 

materialları ilə də zəngindir.  

Torpaq çeşidləri və iqlim xüsusiyyətləri də Azərbaycanı dünyanın nadir incisinə çevirmişdir. Belə ki, 

dünyada mövcud olan on bir müxtəlif iqlim zonasının çoxuna Azərbaycanda rast gəlmək mümkündür. Dünyanın 

mövcud torpaq növlərinin demək olar ki, hamısı bu ölkədə mövcuddur. İqlim və torpaq baxımından malik olduğu bu 

rəngarənglik Azərbaycanı bitki növlərinə görə də çox zənginləşdirir. Belə ki, mütəxəssislər burada bitki növü 

sayının 4100 ətrafında olduğunu qeyd edirlər. Bunların təxminən 10%-nə keçmiş SSRİ-nin heç yerində rast gəlmək 

mümkün deyildir. Ölkə taxıl bitkilərinin geniş çeşidlərini yetişdirmək üçün zəngin bazaya malikdir. Bu sərvətlər 

“Azərbaycanın tam sərbəst, heç bir dövlətdən asılı olmayaraq yaşamasına imkan verir. Güman edirəm ki, biz 

müstəqilliyimizi tam bərqərar etdikdən və qarşıda duran vəzifələri həyata keçirdikdən sonra ölkəmizin bu iqtisadi 

potensialının bəhrələrini Azərbaycanın hər bir vətəndaşı görəcək və bunun sayəsində şən, firavan yaşayacaqdır” 

(Heydər Əliyev). 

 

2. Milli istiqlaliyyətin yenidən itirilmə təhlükəsi: 1991-1993 
SSRİ-nin süqutu və 18 oktyabr 1991-ci ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin prinsipləri haqqında 

Konstitusiya aktının qəbulu ölkə tarixində yeni eranın başlanmasına və Azərbaycan xalqının sosial-iqtisadi tərəqqisi 

və sivil dünya toplumuna bərabərhüquqlu üzv kimi daxil olmasına yol açdı. Lakin, müstəqillik yollarının ilk 

addımları qeyri-adi bir şəraitdə keçdi və ciddi imtahanlarla müşaiyət edildi. Ümummilli lider Heydər Əliyev 

cənablarının qeyd etdiyi kimi: ”Vəziyyət elə təhlükəli hal almışdır ki, 1991-ci ildə əlverişli tarixi şəraitin və taleyin 

xalqımıza bəxş etdiyi imkandan yaranmış müstəqil dövlətimiz qəsdən və səriştəsizlikdən yaranan idarəsizlik nəticəsində 

yenidən real itirilmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdır. Beləliklə, 1991-1993-cü illər Azərbaycanın müstəqillik tarixində 

nəinki itirilmiş illər, həm də bu illərdə Azərbaycan “Ölüm və ya olum” dilemması qarşısında qalmışdı.”  

Həqiqətən, 1992-1994-cü illərdə respublikanın ümumi daxili məhsulu (ÜDM) iki dəfə azalmış, makroiqtisadi 

uyğunsuzluq kəskin şəkıldə güclənmışdi. İqtisadiyyatın bütün sahələrində tənəzzül özünü göstərirdi. Sənaye və kənd 

təsərrüfatı istehsalı da təxminən eyni sürətlə geriləmişdi. Sənaye məhsulunun ümumi həcm indeksi 1990-cı ilə 

nisbətən 1994-cü ildə 38%-ə, o cümlədən emaledici sənaye sahəsində 31%-ə enmişdir.  

İnzibati-amirlik sistemində mövcud olmuş maliyyə-büdcə sisteminin tam iflasa uğraması maliyyə sektorunu 

daha ağır böhrana məruz qoymuşdur. Vəsait çatışmazlığına görə 1991-ci ildə ölkə büdcəsi Milli Bankın kreditləri 

hesabına formalaşırdı. 1993-cü ildə büdcə kəsiri 23,3 milyon manat olmuşdu ki, bu da ÜDM-in 14,4 faizinə bərabər idi. 

1993-cü il üçün ixrac və idxal 50 faiz, sənaye istehsalı 63 faiz, kənd təsərrüfatı istehsalı 47 faiz azalmış, əhalinin həyat 

səviyyəsi 3,6 dəfə aşağı düşmüşdü. Həyata keçirilən antiinflyasiya tədbirlərinə baxmayaraq hiperinflyasiya dərinləşir, 

qiymətlər tüğyan edirdi. Mal və xidmətlərin qiymət artımı ildə 1000%-i keçmiş, 1994-cü ildə rekord səviyyəyə 

(1764%-ə) çatmışdır.  

Siyasi və sosial sarsıntılar, xüsusən təhlükəli həddə çatmış, siyasi qarşıdurmalar ölkənin ərazi bütövlüyünün 

itirilməsi təhlükəsini yaratmışdır. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizindən çoxunu işğal 

etmiş, 1 mln.-dan çox əhali qaçqın vəziyyətinə düşmüşdür. Separatçı qüvvələr ölkənin bir çox ərazisində baş 

qaldırmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin qeyd etdiyi 

kimi: “Milli tariximizin həmın dövrü anarxist meyillərin güclənməsi, Azerbaycanın cənub bölgəsındə separatçılıq əhval-

ruhiyyəsinin kəskinləşməsi, iqtisadiyyatın ucdantutma gerilməsi, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin dəhşətli şəkildə aşağı 

düşməsi və inflyasıyanın tüğyan etməsi ilə əlamətdar olmuşdur” [2. s. 51]. 
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3. Tənəzzüldən sosial-iqtisadi sabitliyə və dinamik inkişaf mərhələsinə  

Millətin bu ağır günlərində xilaskar rolunu xalqın çağırışına səs verən dünya şöhrətli siyasətçi, yüksək 

təşkilatçılıq və idarəçilik məharətinə malik olan, dəmir iradəli, millət yolunda yorulmaq bilmədən gecə-gündüz 

çalışan Ümummilli lider Heydər Əliyev oynadı. O, dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və ölkənin sosial-

iqtisadi inkişafının bərpası və sonra da sürətləndirilməsi üzrə tarixi məsuliyyəti öz üzərinə götürdü. 

Böyük tarixi şəxsiyyət olan Heydər Əliyevin Respublika Prezidenti seçildikdən sonra atdığı qətiyyətli 

addımlar, müstəqil və siyasi uzaqgörənliklə yeritdiyi daxili və xarici siyasət, atəşkəsin elan olunması nəticəsində 

ölkədə vəziyyət qısa bir zamanda kökündən dəyişməyə başladı.O, qətiyyətlə qeyd edirdi: “Biz respublikamızda 

hüquqi - demokratik dövlət qurmaq yolu ilə gedirik. Bu, dövlət quruculuğunda, siyasi sahədə strateji yolumuzdur. 

Bununla çox sıx əlaqədə olan ikinci sahə iqtisadiyyatın demokratik yollarla idarə edilməsidir, yəni iqtisadiyyatda 

demokratik islahatlar aparılması, bazar iqtisadiyyatı yoludur. Bütün bunlar kompleks şəkildə respublikamızı 

gələcəyə aparan yollar, istiqamətlərdir”. 

Demokratik islahatları başlamağın ən vacib şərti olan ictimai-siyasi sabitlik təmin edildi. Siyasi sabitliyin 

təmin edilməsi Azərbaycanda bütün qüvvələrin hüquqi dövlət quruculuğu və vətəndaş cəmiyyətinin 

formalaşdırılması prosesinə yönəldilməsi üçün imkan yaratdı. Ümummilli liderin müəllifliyi ilə hazırlanmış, 1995-ci 

ilin 12 noyabrında ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilmiş ilk milli Konstitusiya Azərbaycanın unitar, 

demokratik və dünyəvi dövlət formasını təsbit etmiş, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına, insan hüquq və 

azadlıqlarının prioritet olduğu islahatların intensiv olaraq aparılmasına yol açdı. Başqa sözlə, Konstitusiyanın qəbul 

edilməsi ilə Azərbaycanda siyasi və hüquqi islahatların möhkəm təməli atıldı, iqtisadi islahatlara başlamaq üçün real 

zəmin yarandı. Konstitusiya bütün dünyaya bir daha bəyan etdi ki, sərbəst və müstəqil öz müqəddəratını həll etmək 

və öz idarəetmə formasını müəyyən etmək dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi olan Azərbaycan xalqının suveren 

hüququdur; insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir. Konstitusiyada 

eyni zamanda ictimai həyatın ən müxtəlif sahələri üzrə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan islahatların fundamental 

istiqamətləri öz əksini tapdı, o cümlədən təhsil və elm sahəsində prioritetlər müəyyən edildi. 

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin iyirminci ildönümünüə həsr olunmuş Beynəlxlq bayram 

tədbirində cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi: “O zaman biz təkcə ölkəmizin dövlətçiliyini müdafiə etmək üçün 

deyil, ölkəni yaratmaq üçün böyük səylər göstərməli idik. Strateji seçim ondan ibarət idi ki, Azərbaycanda 

demokratik dövlət yaradılmalı, demokratik təsisatlar gücləndirilməii, sağlam siyasi və iqtisadi vəziyyət yaradılmalı 

idi”.  

Müstəqillik əldə etmiş dövlətlərin təcrübəsi göstərir ki, suveren sosial-iqtisadi inkişafın müvəffəqiyyəti, 

əhəmiyyətli dərəcədə iqtisadi müstəqilliyin təmin olunmasından və köhnə iqtisadi sistemin düşünülmüş şəkildə 

yenisi ilə əvəz olunmasından asılıdır. Ona görə də Konstitusiyada birmənalı şəkildə təsbit edilmişdir ki, təbii 

ehtiyatlar hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqlarına və mənafelərinə xələl gətirmədən Azərbaycan 

Respublikasına malikdir; Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın inkişafı müxtəlif mülkiyyət növlərinə 

əsaslanaraq xalqın rifahının yüksəldilməsinə xidmət edir; dövlət bazar münasibətləri əsasında iqtisadiyyatın 

inkişafına şərait yaradır, azad sahibkarlığa təminat verir, iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığa və haqsız rəqabətə yol 

vermir. Bütün bunlar əsasında Azərbaycan dövləti xalqın və hər hansı bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun 

sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsi qayğısına qalır; mədəniyyətin, təhsilin, səhiyyənin, elmin, incəsənətin 

inkişafına yardım göstərir, ölkənin təbiətini, xalqın tarixi, maddi və mənəvi irsini qoruyur. Ona görə də ilk növbədə 

makroiqtisadi səviyyədə maliyyə sabitliyi təmin edildi və bazar münasibətlərinin formalaşdırılması üçün zəruri olan 

iqtisadi liberallaşma istiqamətində, yəni qiymətlərin, xarici ticarətin və valyuta rejiminin sərbəstləşdirilməsi 

sahəsində radikal addımlar atıldı. 1995-96-cı illərdə yaranmış əlverişli makroiqtisadi sabitlik şəraitindən istifadə 

edərək, 1997-1998-ci illərdə ölkədə iqtisadi islahatların yeni mürəkkəb mərhələsinə - struktur islahatları 

mərhələsinə-başlandı. Xüsusi dövlət proqramına uyğun olaraq ölkədə genişmiqyaslı özəlləşdirməyə başlanılmış, 

iqtisadiyyatın əsas sahələrindən olan aqrar sferada torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsi istiqamətində radikal 

islahatlar aparılmış, yeni tələblərə cavab verən maliyyə sektorunun, onun vacib hissəsi olan bank sisteminin 

formalaşdırılması, dövlət banklarının yenidənqurulması istiqamətində köklü addımlar atılmışdır. Bütün bunlar 

iqtisadi həyatın mənzərəsini kökündən dəyişməyə başladı. 

Beləliklə, ölkədə makromaliyyə sabitliyinin təmin edilməsinin, iqtisadiyyatın idarə olunmasının bütün 

istiqamətlərində liberallaşdırmanın aparılması, hüquqi islahatlar yolu ilə zəruri mühitin yaradılması və əsaslı struktur 

islahatlarının aparılmasının məntiqi nəticəsi olaraq həyatın bütün sahələrinə sirayət etmiş dərin böhran və tənəzzul, 

əvvəlcə sosial-iqtisadi sabitlik və sonra da dinamik inkişafla əvəz olundu. 

Azərbaycanın malik olduğu mütləq rəqabət üstünlüyünü reallaşdırmaq üçün uzaqgörən neft strategiyası 

formalaşdırıldı və bunun əsasında “Əsrin müqaviləsi”ni bağlamaqla, ölkəyə böyük miqdarda investisiya 

qoyuluşlarının cəlb edilməsi üçün zəmin yaradıldı. Bu isə sonralar milli iqtisadiyyatın formalaşmasının əsasını 

qoydu. 

Məharətlə hazırlanıb həyata keçirilən pul-kredit, büdcə, vergi gömrük siyasəti, qiymətlərin, xarici iqtisadi 

fəaliyyətin və valyuta bazarının liberallaşdırılması və xarici kapitalın cəlb olunması nəticəsində qısa bir zamanda 

(1995-1996-cı illər) ölkədə makroiqtisadi səviyyədə maliyyə sabitliyinin təmin edilməsinə nail olundu. Əgər 1994-

cü ildə inflyasiya tempi 1800%-ə, manatın ABŞ dollarına nisbətən dəyərdən düşməsi 1200%-ə çatmışdırsa, artıq 
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1995-ci ildə vəziyyət əsaslı dəyişməyə başlamış və həmin göstəricilər uyğun olaraq 84, 6% və 3, 6% olmuşdur. 

Sonrakı illərdə bu göstəricilər daha da yaxşılaşmış, 1996-cı ildə inflyasiya 6, 8%-ə enmiş, manatın isə məzənnəsi 

ABŞ dollarına nisbətən 8% möhkəmlənmişdir. 1997-ci ildə inflyasiya tempi minimuma enərək cəmi 0, 4% təşkil 

etmiş, manatın dəyəri isə 5,1% möhkəmlənmişdir. Bu sabitlik dünya maliyyə bazarlarında baş vermiş maliyyə 

böhranına baxmayaraq, 1998-ci ildə də qorunub saxlanılmış, manatın məzənnəsi ABŞ dollarına nisbətən sabit olaraq 

qalmışdır. [3,s.101]  

Köklü iqtisadi islahatlar yeni cəmiyyətin və dövlət quruculuğunun möhkəm zəminini təşkil edən iqtisadi 

bazisi formalaşdırmağa başladı. 1993-2003-cü illər ərzində Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 1326,9 mln. 

dollardan 7276,0 mln. dollara yüksələrək, 5,6 dəfə artmışdır. Adambaşına ümumi daxili məhsul isə həmin illər 

ərzində 4,1 dəfə artmışdır. Bu dünya dövlətlərinin təcrübəsində analoqu olmayan bir yüksəlişdir. [4,s.365] 

 Göründüyü kimi ümummilli lider Heydər Əliyev cənablarının müstəqillik dövründə Azərbaycanın dövlət 

sükanının arxasında olduğu, tarixi baxımdan qısa bir müddət – on il (1993-2003-cü illər) ərzində müstəqillik nəinki 

qorunub saxlanılmış, əksinə görülən titanik işlər nəticəsində istiqlaliyyət əbədi və dönməz xarakter almışdır.  

Olduqca mürəkkəb, lakin taleyüklü bu illər Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə həkk olunmuşdur. Bu illər 

ərzində ölkənin təbii sərvətləri üzərində millətin müstəsna – milli hegemonluq hüququ bərpa edilmiş və siyasi-

iqtisadi sabitlik təmin olunmuşdur. Həyata keçirilən uzaqgörən neft strategiyası sayəsində zəngin neft ehtiyatları 

xarici kapital cəlb olunmaqla mənimsənilməyə və ölkə ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəldilməyə başlamışdır. 

İnzibati-amirlik sisteminin ləğv olunması və bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin bərqərar olması məqsədilə köklü 

iqtisadi islahatlar uğurla həyata keçirilmişdir. Torpaqlar kəndlilərə təmənnasız olaraq verilmişdir. Tarazlı xarici 

siyasət kursu, xarici iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi ölkəmizi dünya miqyasında sayılan dövlətlər sırasına 

çıxarmışdır. Dünyanın aparıcı şirkətləri ilə əməkdaşlığa başlanılması tariximizin mühüm səhifəsidir. Dövlətimiz 

həmin şirkətlərin təcrübəsindən, biliklərindən, texnologiyasından istifadə edərək iqtisadiyyatımızı gücləndirməyə 

başladı.  

Ümummilli lider Azərbaycan dövlətinin bütün gücünü xalqın sosial problemlərinin həllinə yönəltmiş, xalqın 

tarixən formalaşmış milli-mənəvi dəyərlərinin, düşüncə sisteminin qloballaşan dünyanın mənfi təsirlərindən 

qorunması, milli özunəməxsusluğumuzu əsasını təşkil edən azərbaycançılıq idealogiyasının cəmiyyətdə 

möhkəmlənməsi və onun davamlı inkişaf prosesində mənəvi stimula çevrilməsi üçün bütün zəruri tədbirləri həyata 

keçirmişdir. 

Çox vaxt Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu sahəsindəki əsas xidmətini sağlam qüvvələri səfərbər edərək, 

güclü dövlət strukturları yaratmasında, müstəqilliyimizin, daxili ictimai-siyasi sabitliyin real təminatçısı olan dövlət 

aparatı qurmasında görürlər. Bu, həqiqətən də belədir. Lakin belə bir fikri xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Onun bu 

sahədəki daha böyük xidməti dövlət quruculuğu ilə yanaşı, dövlətçiliyin inkişafı sahəsindəki əvəzsiz tarixi 

xidmətləridir. O, özünün nadir və yüksək zəkası ilə dövlət işini ümumxalq işinə, hər bir sadə vətəndaşın müqəddəs 

vəzifəsinə çevirə bildi. [5,s.370] 

 

4.Sürətli sosial-iqtisadi inkişaf mərhələsi 

 

İndi bizim məqsədimiz inkişaf etmiş ölkəyə çevrilməkdir. 

 İlham Əliyev 

 

Ümummilli lider Heydər Əliyev cənablarının 30 illik rəhbərliyi dövründə Azərbaycan dövlətinin və 

dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi sahəsində gördüyü nəhəng işlər, yaratdığı zəngin siyasi, hüquqi və iqtisadi 

potensial 2003-cü ildə ümumxalq səsverməsi yolu ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmiş cənab İlham 

Əliyev tərəfindən daha da inkişaf etdirildi. Ulu öndərin səlis ifadəsi ilə desək: “yüksək intellektli, praqmatik 

düşüncəli, müasir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyət ” olan İlham 

Əliyev özünün hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın sürətli sosial-iqtisadi inkişafına nail olub, ölkəmizi əldə etdiyi 

demokratik nailiyyətlərə görə dünya birliyində ön sıralara çıxara bilibdir. O, prezident seçildikdən sonraki ilk 

günlərdə tam əminliklə qeyd edirdi: “Azərbaycanın qarşısında çox üfüqlər açılır, çox gözəl perspektivlər var. Biz 

bilirik ki, haraya gedirik, məqsədimiz nədir. Məqsədimiz müasir güclü dövlət yaratmaqdır. İqtisadi cəhətdən güclü 

dövlət yaratmaq, sosial rifah cəmiyyəti qurmaqdır. İnsanları narahat edən bütün məsələləri həll etmək, azad 

cəmiyyət yaratmaqdır ki, insanlar rahat, gözəl, rifah içində yaşasınlar. Mənim məqsədim budur və bu məqsədə 

doğru biz uğurla gedirik”.  

Dünya dövlətlərinin təcrübəsi göstərir ki, istiqlaliyyət əldə etmiş və inzibati-amirlik sisteminin buxovlarından 

azad olmağa çalışan gənc ölkələrdə, hər şeydən əvvəl dövlətin özünün modernləşməsi, onun funksiyalarının yenidən 

qurulması və təkmilləşdirilməsi, idarəetmə strukturunun rasionallaşdırılması və həlledici qərarların qəbul edilmə 

mexanizmi də daxil olmaqla idarəçilik alətlərinin yenilənməsi qloballaşan dünyada həyati əhəmiyyət kəsb edir. Bu 

vəzifələrin yerinə yetirilməsinin möhkəm əsasını Ulu Öndər Heydər Əliyev 1995-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyası ilə qoymuş, mürəkkəb bir şəraitdə inzibati-amirlik sistemindən bazar iqtisadiyyatı 

prinsiplərinə əsaslanan səmərəli dövlətçilik mexanizmini formalaşdırmışdır. Qlobal iqtisadiyyatın tələblərinə uyğun 
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olaraq müasir və səmərəli dövlət mexanizminin, o cümlədən iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənmləri sisteminin daha da 

təkmilləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi missiyası cənab İlham Əliyevin üzərinə düşdü. O, « qoyulmuş gözəl təməlin 

üzərində müasir Azərbaycan» yaratmağı prezident seçildiyi ilk gündən özünün ali məqsədi hesab edir. Həmin 

məqsəd onun imzaladığı 24 noyabr 2003-cü il tarixli «Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın 

sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında» Prezident Fərmanında aydın şəkildə ifadə edilmişdir. Fərmanda mövcud 

imkanlardan daha səmərəli istifadə etməklə, Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən güclü dövlətə çevrilməsi, onun dünya 

təsərrüfatı sisteminə inteqrasiyası və bu sistemdə özünə layiqli yer tutması, ölkədə sosial problemlərin həlli və 

əhalinin güzəranının daha da yaxşılaşdırılması ölkə qarşısında duran prioritet məqsəd kimi müəyyən edilmişdir. Bu 

mühüm tarixi sənəddə ölkə qarşısında duran həyati əhəmiyyətli problemlər kompleksi təsbit edildi və yerinə 

yetirilməsi dövlət orqanlarına bir vəzifə kimi tapşırıldı.  

Postsovet məkanında ilk dəfə olaraq dövlətin sosial-iqtisadi siyasətini həyata keçirmək üçün konkret və 

məqsədyönlü dövlət proqramları hazırlanması və reallaşdırılması təmin edilir. Sosial-iqtisadi potensialın ildən ilə 

güclənməsi, əhalinin maddi həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, iqtisadi, siyasi və hüquqi islahatların daha da 

dərinləşdirilməsi Azərbaycanın gələcəyinə hesablanan məqsədyönlü dövlət proqramlarının ana xəttini təşkil edir. 

Belə ki, 2004-2008 və sonra 2009-2013-cü illəri əhatə edən regionların inkişafı üzrə dövlət programları, 2005-ci ildə 

qəbul edilmiş “Yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf” və digər sahə programlarının qəbul edilməsi və 

realaşdırılması imkan vermişdir ki, Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının surətləndirilməsi və ölkənin regionda 

lider durumuna gətirilməsi üçün zəmin yaratsın.  

İqtisadi sahədə həyata keçirilən tədbirlər bazar iqtisadiyyatı mexanizmləri əsasında sahibkarlıq fəaliyyətinin 

genişləndirilməsinə, yerli və xarici investisiyaları, müasir texnologiyaları cəlb etmək və qabaqcıl idarə etmə 

təcrübəsindən faydalanmaqla rəqabətədavamlı məhsul istehsal edən müəssisələrin, yeni iş yerlərinin yaradılmasına 

və nəticə etibarilə ölkənin iqtisadi qüdrətinin artırılmasına yönəlmişdir. Ölkə iqtisadiyyatında özəl sektorun payı 

artıq 80 faizə çatmışdır. Beləliklə, liberal iqtisadi siyasət və siyasi islahatlar, ölkədə mövcud olan problemlərin həlli 

cəmiyyətdə çox münbit şərait yaratmışdır. 

Ölkə iqtisadiyyatının neft amilindən asılılığının azaldılması, qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafının təmin 

edilməsi sahəsində həyata keçirilən irimiqyaslı tədbirlər, aqrar bölmədə ciddi dönüş yaradılması sahəsində həyata 

keçirilən proqramlar və sahibkarlıq fəaliyyətinin canlandırılmasına yönəldilmiş iqtisadi siyasət müstəsna əhəmiyyətə 

malikdir. Ölkə prezidenti xüsusi vurğulayır: «Sahikarlığın inkişafı bizim siyasətimizin ən vacib istiqamətlərindən 

biridir. Son iki il ərzində Azərbaycanda sahibkarlıqla məşğul olanların sayı xeyli dərəcə artıbdır. Onu təmin etmək 

üçün həm dövlətin qayğısı var, dəstək var, eyni zamanda əməli-praktik tədbirlər də var». İqtisadiyyatda 

liberallaşdırma tədbirləri davam etdirilir, sahibkarlara dövlət büdcəsindən güzəştli şərtlərlə kreditlər verilir». Müasir 

standartlara cavab verən infrastrukturun yaradılması sahibkarlığın inkişafına ciddi təkan verir. Azərbaycan 

iqtisadiyyatının gündən-günə inkişaf etməsi sahibkarlıq və biznes mühitinin yaxşılaşması beynəlxalq hesabatlarda 

da öz əksini tapmışdır. Dünya İqtisadi Forumunun rəyinə görə Azərbaycan rəqabətlilik baxımından dünyada 55-ci, 

MDB məkanında isə birinci yerdə olan dövlətdir. Bu ardıcıl olaraq həyata keçirilmiş islahatların məntiqi nəticəsidir. 

Ötən 7 ildə Azərbaycanın dinamik inkişafını təmin edən əsas amillərdən biri də neftdən əldə olunan vəsaitin 

regionların davamlı və tarazlı inkişafına yönəldilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində görülən işlərdir. 

2004 və 2009-cu illərdə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı üzrə iki Dövlət 

proqramı ölkə regionlarının kompleks inkişafına, o cümlədən, infrastruktur sahələrinin bərpası və 

genişləndirilməsinə, yeni istehsal və emal müəssisələrinin, sosial-mədəni obyektlərin yaradılmasına, yeni iş 

yerlərinin açılmasına, əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə, qeyri-neft sektorunun inkişafına səbəb 

olmuşdur. Həmin proqramlar çərçivəsində atılmış addımlar ötən illər ərzində regionların sosial-iqtisadi inkişafına 

mane olan bir sıra problemlərin aradan qaldırılmasına, bölgələrin sosial-iqtisadi simasının köklü sürətdə 

dəyişməsinə gətirib çıxartmışdır.  

Aqrar bölmənin inkişafının sürətləndirilməsi müasir mərhələdə Azərbaycan dövləti qarşısında duran prioritet 

vəzifələrdəndir.Torpaq özəl mülkiyyətə verilibdir. Bunun nəticəsində kənd təsərrüfatı istehsalında böyük uğurlar 

özünü göstərir. Bu ənənə davam etdirilir və kənd təsərrüfatında islahatların ikinci mərhələsi başlanmışdır. Aqrar 

sektorda texniki servis mərkəzləri yaradılır. Fermerlər texnika ilə daha böyük həcmdə təmin olunur. Toxumçuluq 

bazası inkişaf etdirilir və sürətlə emal sənayesi yaradılmağa başlamışdır. Bu istiqamətdə artıq çox uğurlu addımlar 

atılıbdır. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yeni, müasir, dünya standartlarına cavab verən emal müəssisələri 

yaranmaqdadır.  

Müasir Azərbaycan dövlətinin elmi əsaslara söykənən sosial-iqtisadi siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən 

biri də Azərbaycanın dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi, ticarət əlaqələrinin 
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genişləndirilməsi sahəsində görülən genişmiqyaslı tədbirlərdir. Hazırda Azərbaycan dünyanın 140-a yaxın ölkəsi ilə 

qarşılıqlı ticarət əməliyyatları aparır. Dövlətimizin fəaliyyətinin başlıca xəttini olduqca mürəkkəb olan qlobal 

dünyada ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin, ərzaq və enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Məhz bunun 

nəticəsidir ki, Azərbaycan Respublikası bütün dünyada və xüsusən regionda heç bir qüvvədən asılı olmayan 

müstəqil siyasət yeridir, heç bir xarici təsirlərə boyun əymir. Bu illərdə Azərbaycan xüsusən karbohidrogen 

ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılması məsələsində, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin çəkilməyə 

başlamasında, Naxçıvan-Qars dəmiryolunun inşasına qərar verilməsində tam müstəqil siyasi kurs yürüdərək, 

dövlətimiz heç bir kənar diktəyə yol verməyibdir. O, ölkəmizin Avrasiya məkanını mərkəzi nəqliyyat dəhlizinə 

çevrilməsi rabitə sisteminin, informasiya texnologiyalarının, sürətli inkişafı üçün də nəhəng işlər görür.  

Qlobal maliyyə böhranına Azərbaycan iqtisadiyyatının kifayət qədər davamlılığı müstəqillik illərində 

Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın formalaşdırılması və inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən islahatlar modelinin, 

bütünlükdə ölkədə reallaşdıran dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin optimal və səmərəli olduğunu elmi əsaslara 

söykəndiyini bir daha əyani surətdə göstərir [6, s.50]. 

İnformasiya cəmiyyətində davamlı sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsinin ən mühüm şərtlərdən biri 

müasir tələblərə cavab verən infrastrukturun yaradılmasıdır. Bu məqsədlə son onillikdə beynəlxalq rəqabətədavamlı 

iqtisadiyyatın formalaşdırılması və insan amilinin hərtərəfli inkişafını təmin etmək üçün ölkəmizdə müasir bazar, 

sosial və iqtisadi infrastruktur yaradıldı. Bu proses haqlı olaraq müasir Azərbaycan dövlətinin strateji 

məqsədlərindən birini təşkil edir. 

Sosial-iqtisadi problemlər arasında ölkədə işsizliyin azaldılması və əhalinin, xüsusilə gənclərin faydalı 

əməklə məşğulluğunun artırılmasına yönəldilmiş tədbirlər aparıcı mövqelərdən birini təşkil edir. Bu xətt müasir 

Azərbaycan dövlətinin sosial-iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətini təşkil edir. İşsizlik bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

ciddi sosial və iqtisadi problemlərdən biridir. Onun azaldılmasının başlıca yolu yeni iş yerləri açılmaqla 

məşğulluğun stimullaşdırılmasıdır. İşsizlik məsələsi, demək olar ki, öz həllini tapmışdır. Ölkədə son 7 il ərzində 900 

min yeni iş yeri açılmışdır. Həmin dövr ərzində yoxsulluğun səviyyəsi isə 5 dəfə azaldılmışdır. 2011-ilin 9 ayı 

ərzində pensiyalar 40 faiz artırılmışdır. Dövlətin dəstəyinə ehtiyacı olan əhaliyə yardım intensiv olaraq davam 

etdirilir. 

Azərbaycan dövləti müstəqillik illərində yaradılmış iqtisadi potensialın intellektual potensiala çevrilməsini 

yaxın gələcək üçün ölkənin qarşısında duran strateji bir məqsəd kimi qarşıya qoymuşdur. Dövlətimizin ali qayəsi 

informasiya cəmiyyətinin tələblərinə uyğun olaraq “qara qızılın insan qızılına” çevrilməsini təmin etmək, ölkədə 

mövcud olan zəngin insan potensialını inkişaf etdirməkdir. Çünki, qlobal dəyərlərin bütün dünyada hökmran olduğu 

bir şəraitdə milli dövlətlərin gələcək taleyi heç də onların malik olduğu zəngin təbii sərvətlərlə deyil, böyük ölçüdə 

intellektual potensial, insan kapitalı ilə şərtlənir. Özünün sürətli sosial-iqtisadi inkişafını zəngin neft-qaz 

ehtiyatlarının gətirdiyi mənfəətdən asılı etməyən müstəqil Azərbaycan, məhz insan amilinin inkişaf etdirilməsi, 

intellektual resursların gücləndirilməsi hesabına həyata keçirmək yolunu seçmişdir.Ona görə də müasir Azərbaycan 

dövləti neftdən əldə olunan gəlirlərin insan kapitalına çevrilməsi istiqamətində məqsədyönlü siyasət həyata keçirir. 

Dövlətin rəsmi strategiyası ondan ibarətdir ki, neft Azərbaycan üçün məqsəd deyil, davamlı sosial- iqtisadi tərəqqini 

təmin edə bilən vasitədir.  

İnkişaf etmiş qabaqcıl dövlətlərin təcrübəsi göstərir ki, yeraltı sərvətlərin çıxarılmasından əldə olunan 

irimiqyaslı maliyyə vasitələrinin böyük hissəsinin modernləşməyə, innovasiyaya, elm və təhsilə, informasiya 

texnologiyalarının inkişafına yönəldilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. İnnovasiya, elm və təhsil, yüksək ixtisaslı 

kadr potensialı bu gün hər bir dövlətin davamlı sosial-iqtisadi, mədəni-intelektual yüksəlişinin əsas təminatı 

qismində çıxış edir. Elmtutumlu informasiyanın yaradılması, əldə edilməsi, istehsal prosesinə praktik tətbiqi təkcə 

sosial-iqtisadi inkişafın deyil, həm də qlobal rəqabətin mühüm şərtidir. Qlobal cəmiyyətin əsas kapitalı bilik, 

informasiya və bu informasiyanın daşıyıcısı olan şəxs olub, yeni keyfiyyətli biliyə əsaslanan iqtisadiyyatın 

yaranmasını, mükəmməl innovasiya siyasətinin həyata keçirilməsini şərtləndirir. Ona görə də müasir Azərbaycan 

dövlətinin yeritdiyi iqtisadi siyasətin əsas məzmunu modernləşmə və innovasiya proseslərinin inkişaf etdirilməsi 

təşkil edir. Ölkə iqtisadiyyatına yönəldilən külli miqdarda investisiyalar, həyata keçirilən genişmiqyaslı 

iqtisadi,təşkilatı,texniki siyasət və tədbirlər innovasiyaya əsaslanır. Onsuz iqtisadiyyatın davamlılığını, 

səmərəliliyini və beynəlxalq rəqabətqabiliyyətini təmin etmək mümkün deyildir. İctimaiyyət yaxşı bilir ki, ölkədə 

həyata keçirilən neft strategiyası, məqsədyönlü dövlət proqramları, uğurla həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatların 

məntiqi nəticəsi zəngin intellektual resursların, insan kapitalının daha da inkişaf etdirilməsinə xidmət etmişdir. 

İstedadlı gənclərin dünyanın aparıcı ölkələrində təhsil almaq imkanlarının genişləndirilməsi prosesinin 

mütəşəkkilliyi və səmərəliliyinin artırılmasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 16 
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aprel 2007-ci ildə imzaladığı xüsusi sərəncama əsasən 2015-ci ilədək 5 minə yaxın gənc xarici ölkələrdə təhsil 

almaq imkanı əldə edəcəkdir. Bu tədbir ölkədə rəqabətqabiliyyətli iqtisadi sistemin formalaşdırılması və davamlı 

inkişafın təmin edilməsi baxımından müasir tələblərə cavab verən kadrlara tələbatın ödənilməsi, Azərbaycan 

gənclərinin ümumbəşəri dəyərlər əsasında layiqli təhsil almaları üçün olduqca əhəmiyyətlidir. 

Nəticə 

Azərbaycan dövlətinin ardıcıl olaraq yeritdiyi qlobal və milli dəyərlərə əsaslanan strateji kurs, məqsədyönlü 

və çevik islahatlar ölkənin qısa müddət ərzində keyfiyyətcə yeni və daha sürətli inkişaf mərhələsinə qədəm 

qoymasına səbəb olmuşdur. İnkişaf sürətinə görə ölkə uzun müddət regionda və bütün dünyada lider dövlətə 

çevrilmişdir. Azərbaycanda 2003-2010-cu illərdə istehsal olunmuş ümumi daxili məhsulun (ÜDM) həcmi real 

ifadədə 3 dəfə, o cümlədən qeyri-neft sektoru üzrə 2 dəfə, xarici ticarət dövriyyəsi 5,4 dəfə, strateji valyuta 

ehtiyatları isə 19 dəfə artıbdır. Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi 2003-cü ilin rəqəmi ilə (872,7 manat) müqayisədə 

nominal ifadədə 5,3 dəfə, real ifadədə isə 2,7 dəfə artaraq, 2010-cu ildə 4 653,3 manat təşkil etmişdir. Eyni 

zamanda, ölkə üzrə işsizlik səviyyəsi 1,6 dəfə, yoxsulluq səviyyəsi isə 4,9 dəfə azalıbdır. Son 7 ildə əhalinin 

gəlirlərinin artımının (4,5 dəfə) inflyasiya səviyyəsini (1,9 dəfə) qabaqlaması, gəlirlərin real ifadədə 2,3 dəfə 

artmasını təmin edibdir. Nəticədə 2005-2010-cu illər ərzində Azərbaycan insan inkişafı sahəsində ən sürətli 

irəliləyişə nail olub, 101-ci yerdən 67-ci pilləyə yüksəlib, son 10 ildə bu indeksin orta illik artım tempinə görə isə, 

nəinki postsovet məkanındakı ölkələri, hətta Çin və Hindistan kimi sürətlə inkişaf edən dövlətləri də qabaqlayıb. 

Sənaye artımı da eyni dərəcədə dinamik şəkildə inkişaf etmişdir. Tarixi nailiyyət həm də ondan ibarətdir ki, milli 

iqtisadiyyatımiz bu gün ölkənin tələbatını daxili istehsal hesabına təmin edir. İqtisadiyyatımız davamlı əsaslar 

üzərində qurulduğu üçün dünyada baş vermiş siyasi və maliyyə böhranı zamanı Azərbaycan davamlı inkişaf 

nümayiş etdirə bilmişdir. Azərbaycan iqtisadiyyatına müstəqillik illərində 100 mlrd. investisiya qoyulmuşdur. 

Bu gün regionun lider dövləti olan Azərbaycan beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş, dinamik inkişaf edən ölkə 

kimi tanınır. 2012-ci ildən ölkəmizin BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzvü seçilməsi Azərbaycanın 

beynəlxalq arenadaki nüfuzunun bir ifadəsidir.  

Regional baxımdan Azərbaycan sabitləşdirici amil rolunu oynayır. Ölkəmiz bir sıra mühüm siyasi və iqtisadi 

layihələrin təşəbbüskarı olmuşdur. Bu gün də həmin layihələr davam edirilir. Azərbaycan iqtisadiyyatı Cənubi 

Qafqaz iqtisadiyyatının 75 faizini təşkil edir. Bu rəqəm bundan sonra da artacaqdır. 

Azərbaycana kənardan baxış da köklü surətdə dəyişmişdir: “Ötən illər ərzində bir çox məsələləri müzakirə 

etmişik. Neft, qaz və yanacaqla bağlı məsələlər danışıqlarımızda başlıca rol oynayırdı. Bu gün isə mən çox şadam 

ki, biz getdikcə neft və qaz haqqında daha az danışırıq. Mən çox şadam ki, bu gün Azərbaycana təkcə enerji 

resurslarını nəql edə bilən tərəfdaş deyil, müasir bir ölkə kimi baxırlar. Etnik və dini tolerantlığın nümunəsi olan bir 

dövlət kimi baxırlar. Azərbaycan maariflənmiş, əhalisi gənc və turizm baxımından böyük potensiala malik olan bir 

dövlətə çevrilmişdir” (İlham Əliyev). 

Ölkə Prezdenti 2009-cu il noyabr ayının 2-də Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyi mərasimindəki 

tarixi çıxışında ölkəmizin iqtisadiyyatında keçid dövrünün başa çatdığını bəyan etdi. Artıq başa çatmış bu prosesin 

yekunlarından biz, elm və təhsil sahəsində çalışan insanlar nəticələr çıxarmalı,nailiyyətlərimizi dərin təhlil 

etməli,cəmiyyətimiz üçün aktuallaşan təkliflər verməli və yeni paradiqmalar haqqında düşünməliyik. Ölkəmizin 

iqtisadi müstəqilliyinin reallaşdırılması müasir Azərbaycan dövlətinin tarixi nailiyyətidir.  
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Our reached achievements do not have analogues in the history of the state. State has completed the transition 

period for a short time and aims to reach the level of developed states. 
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Giriş 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının müasir inkişafının onurğa sütununu neft strategiyası təşkil еdir. 

Bu strategiyanın əsas müddəalarından biri neftdən gələn gəlirlər hesabına qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməklə 

iqtisadi inkişafın davamlı olmasını təmin etməkdir. Qeyri-neft sektorunun mühüm sahələrindən biri də turizmdir. 

Azərbaycan turizmi inkişaf etdirmək üzrə mühüm potensiala malikdir. Bu potensialın öyrənilməsi, onun nəticəsində 

düzgün turizm siyasətinin həyata keçirilməsi bu sektorun inkişafı üçün çox vacibdir. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyev turizmin daha da inkişaf etdirilməsi və turizm fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin 

yaradılması zərurətini nəzərə alaraq, turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmaqla zəngin coğrafi landşafta 

malik olan ölkəmizin təbiət abidələrinin və eləcə də xalqımızın qədim mədəni-tarixi irsinin geniş miqyasda 

tanıdılmasını təmin etmək məqsədi ilə 15 fevral 2011-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasında 2011-ci ilin 

“Turizm ili” elan edilməsi haqqında sərəncam imzalamışdır. Bu qərar ölkəmizin inkişafının indiki mərhələsində 

müəyyən edilmiş uzunmüddətli mühim strateji məqsədlərə xidmət edir. Bu il bizə turzim sahəsində görülən işləri 

genişləndirməyə və daha da sürətləndirməyə imkan verir. Təqdim edilən məqalə ölkənin turizm sahəsindəki keçdiyi 

tarixi yola, mövcud vəziyyətə, turizm sahəsində malik olduğumuz potensiala, müvafiq sahədə dövlət siyasətinə və 

digər məsələlərə nəzər salır və turizm ilində qarşımızda duran vəzifələri müəyyən etməyə çalışır.  

Tarix  

Azərbaycana ilk səyahətlər ticarət, dini, siyasi və dərketmə məqsədləri ilə hələ eramızdan əvvəl olmuşdur. 

Onlar arasında Plinin, Plutarx, Heradot, Ptolomey və Strabon kimi tanınmışların  adlarını çəkmək olar. 

Azərbaycanın hələ qədim dövrlərdə Böyük İpək Yolu üzərində mühüm dayanacaq kimi tanınması ölkəmizdə əcnəbi 

tacirləri və karvanları qəbul edən və onlara xidmət göstərən müvafiq infrastrukturların-karvansarayların 

formalaşmasına səbəb olmuşdur. Beləliklə, İpək Yolu xətti üzərində yerləşmiş olan Təbriz, Marağa, Ərdəbil, Gəncə, 

Naxçıvan, Ordubad, Nuxa (Şəki) şəhərləri tarixi inkişaf nəticəsində mühüm beynəlxalq ticarət mərkəzlərə 

çevrilmişdilər. Müxtəlif dövrlərdə Azərbaycanda olmuş səyyahların, tacirlərin, diplomatların (Marko Polo, Ryui 

Qonzales Klaxvio, Afanasi Nikitin, İosafat Barbaro, Ambrocco Kontarini, Antoni Cenkinson, Vincensi Alesandri, 

Sadko, Övliya Çələbi, Fedor Kotov, Y.T.Kruşinski və s.,) səyahətnamələrində Azərbaycan xalqının adət-

ənənlərindən, qonaqpərvərliyindən və mətbəxindən geniş bəhs edilirdi.  

Müasir mənada turizm və səyahətin Azərbaycanda mütəşəkkil hal almasını tarixiçilər 1908-ci ilə aid edirlər. 

Belə ki, 1908-ci ildə Krım – Qafqaz dağ klubunun filiallarından biri Bakıda açılmışdı. Sovet dövründə isə turizm 

zəhmetkeşlər arasında özfəaliyyət turizminin inkişafı, turizmə geniş, mütəşəkkil ictimai hərəkat forması vermək, 

diyarşünaslıq elementlərinin turizmə tətbiq olunması və s. üzərində cəmlənmişdir. Sovet dövründə Azərbaycanda 

turist bazaları, kurort və sanatoriyalar şəbəkəsi yaradılmışdır. Turizm sahəsi ilə məşğul olan mütəxəssislərin fikrincə 

sovet dövründə Azərbaycan turizmi ən yüksək inkişaf səviyyəsinə 1987-ci ildə nail olmuşdur [1]. Həmin il 

Azərbaycana xarici ölkələrdən 50, SSRİ-nin müxtəlif bölgələrindən isə 250 minə yaxın turist gəlmişdir. Sovet 

dövründə Xəzərin Azərbaycan sahillərində Ümumittifaq əhəmiyyətli kurort zonasının yaradılması barədə müvafiq 

qərar qəbul edilmiş, hətta Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1984-cü ildə qəbul edilmiş qərarına əsasən 

Azərbaycan SSR-də 2000- ci ilə qədər Turizmin inkişaf sxemi qəbul olunmuşdur. Bu plan turizm sahəsində ilk və 

hələlik ən uzunmüddətli plan hesab olunur.  

Ümumiyyətlə sovet dövründə daxili turizm fəaliyyətləri ilə Həmkarlar İttifaqları, xarici turistlərlə isə 

“İnturist” Ümumittifaq Səhmdar Cəmiyyəti məşğul idi. Nazirlər Soveti yanında yerli qurum kimi fəaliyyət göstərən 

Turizm Şurası isə daha çox siyasi məsələlər ilə məşğul olurdu. 1991-ci ilin sentyabrında mövcud olan strukturlar 
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ləğv olundu, onun yerinə isə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti nəzdində Xarici Turizm Şurası yaradıldı. 

2001-ci ildən isə ölkədə dövlətin turizm siyasətini mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı olan nazirlik həyata keçirir. 

Azərbaycanda turizmin inkişaf potensialı haqqında 

Bu potensialı əsas etibarilə üç başlıqda toplamaq olar: təbiət, mədəniyyət və uyğun insan potensialı.  

Təbiət 

Azərbaycan unikal coğrafi, geosiyasi və iqlim xüsusiyyətlərinə malik olan bir zəngin bir regionda yerləşir. 

Hazırda Azərbaycan Respublikasının ərazisi cəmisi 86, 6 min kv., olmasına baxmayaraq, burada 11 iqlim tipindən 

8-i (yarımsəhra və quru çöllər iqlimindən dağ tundra iqliminə kimi) müşahidə olunur. Çöllər safarilər, zirvələr isə 

alpinistlər, Xəzər dənizi dalğıclar, meşələr və milli parklar ekoturistlər üçün cəlbedici görünür. Bir sözlə, rəngarəng 

təbiət turizmin bir çox növünün inkişaf etdirilməsi üçün olduqca əlverişlidir. Hal-hazırda ölkədə 14 dövlət təbiət 

qoruğu (Qızılağac, Zaqatala, Türyançay, Pirqulu, Şirvan, Bəsitçay, Qarayazı, İsmayıllı, Qaragöl, İlisu, Şahbuz, Eldar 

şamı, Palçıq vulkanları qrupu və Korçay), 8 milli park (Ordubad, Şirvan, Ağ göl, Hirkan, Altıağac, Abşeron, Şahdağ 

və Göy-göl) və 22 yasaqlıq (Qarayazı, Şəki, Laçın, İsmayıllı, Qusar, Qızılca, Qubadlı, Zuvand, Şəmkir, Bərdə, 

Korçay, Bəndovan, Gil adası, Kiçik Qızılağac, Daşaltı ,Qəbələ, Arazboyu, Qax, Ordubad, Hirkan və Zaqatala) 

fəaliyyət göstərir. Hazırda milli parklar ölkə ərazisinin 3,1%-ni təşkil edir. Azərbaycan meşələrinin ümumi sahəsi 

isə 989,4 min hektardır. Bu da Azərbaycan ərazisinin 11,4%-ni təşkil edir. Azərbaycan öz füsunkar gözəlliyi, zəngin 

təbii sərvətləri, florası və faunası ilə bütün dünyada şöhrət qazanmışdır. Burada 125 fəsiləyə və 930 cinsə daxil olan 

ali bitkilərin 4500 növü yayılmışdır. Əhalinin sağlamlığında müalicə əhəmiyyətinə görə özünəməxsus yeri olan 

mineral su yataqları 200 qrupda cəmlənmiş, onların 1000-dən çox təbii çıxışları qeydə alınmışdır [2]. Azərbaycanın 

zəngin karbohidrogen ehtiyatları vardır. Geniş yayılmış Naftalan karbonu müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində 

istifadə olunur. Kəlbəcər rayonundakı İstisu mineral suyu bir sıra parametrlərinə görə məşhur Karlovi Varı 

sularından üstündür. Naxçıvanın Badamlı, Sirab, Vayxır mineral suları bölgədən kənarda da geniş şöhrət 

qazanmışdır. Ölkənin ərazisini Xəzər dənizinə doğru əyilmiş nəhəng nimçəyə bənzətmək olar. Bu səbəbdən 

Azərbaycanın bütün çayları Xəzərə axır. Bəziləri ölkənin başlıca çayı Kürə, bəziləri isə onun ən böyük qolu olan 

Araza axmaqla, diqqəti cəlb edir. Azərbaycanda 250-dək göl vardır. Meşəli dağlarla əhatələnmiş Göygöl Kəpəz 

dağının ətəyində, dəniz səviyyəsindən 1.556 m. yuxarıda yerləşir. Dünyada ən böyük göl olan Xəzər dənizi (su səthi 

378400 kv. km.-dir) mənşəyinə görə unikaldır və zəngin bioloji variativliyə malikdir. Dəniz faunasının 1.332 növü 

burda rastlanır. Nərə balığı, somğa, Dunay gümüşçəsi, çapaq, siyənək və s. balıqlar daxil olmaqla, Xəzərdə 111 növ 

balıq vardır.  

Mədəniyyət 

Azərbaycan maraqlı tarixi-mədəni irsə malikdir. Bu irs üzərində beş min illik dövlətçiliyin, tarixi işğalların 

və üç dinin (atəşpərəstlik, xristianlıq və islamın) izləri qalmaqdadır. Böyük mədəni turizm potensialına malik olan 

Azərbaycanda yerli, respublika və dünya əhəmiyyətli qorunan abidələrin sayı 6308-ə çatmışdır. Son vaxtlar aparılan 

yeni dəqiqləşdirmələr bu siyahının 7 000-ə çatacağını göstərir [3]. Azərbaycanda çoxlu sayda tarix və mədəniyyət 

abidələrinin qorunma sistemləri yaradılmışdır. Bunlara İçərişəhər, Çıraqqala, Qobustan, Keşişdağ, Xınalıq, Nardaran 

Qalası, Şuşa, Şəki, Lahıc, Zaqatala, Basqal, Gəncə, Qazaxın «Avey», Qəbələ, İlisu, Ordubadın «Gəmiqaya», 

Şərurun «Arpaçay», Ordubad, Culfanın «Gülüstan», Dəvəçinin «Çıraqqala», Dəvəçinin «Şabran şəhəri», 

Hacıqabulun «Pir Hüseyn Xanəgahı» və s., dövlət mədəniyyət, etnoqrafiya qoruqlarını misal gətirmək olar. 

Tarix və təbiət ərazilərinin qorunması siyasətinin düşünülmüş istifadə-turizm xidmətləri ilə əhatə olunduğunu 

söyləmək çətindir. Qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri milli parklarda ekoturizmin və tarix-mədəniyyət 

qoruqlarında isə mədəni turizmin inkişafını təmin etməkdir. 

Turizm fəaliyyətinin mərkəzi ünsürü - qonaqpərvər, tolerant və güclü mətbəx mədəniyyətini  

özündə birləşdirən Azərbaycan insanı 

Azərbaycanın şərqlə-qərbin qovşağında olması, 3 böyük dinin bu coğrafiyada birlikdə yaşaması, əhalinin 

yüksək tolerantlığı və qonaqpərvərlik mədəniyyətinin formalaşmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan 

insanının xarakterik xüsusiyyətləri arasında yer alan qonaqpərvərlik və tolerantlıq turizm üçün çox mühüm fürsətdir. 

Qonaqpərvərlik Azərbaycan turizmində ən önəmli amil kimi diqqəti cəlb etməkdədir. Qonaqpərvərlik 

mədəniyyətinin turizmdə xidmət mədəniyyətinə çevrilməsi, ölkədə turizmin inkişafına böyük təkan verə bilər. O 

cümlədən, tolerantlıq Azərbaycan xalqının mühüm dəyəri kimi dünya xalqlarına təqdim ediləcək dəyərli 

keyfiyyətdir. Azərbaycanın paytaxtı Bakıda 3 böyük dininin abidələrini bir foto görüntüyə sığdırmaq mümkündür 

ki, bu planetin son dövrlər ən çox ehtiyac duyduğu məqamdır. Azərbaycanlılar fərqlilikdən doğan gücü sözdə deyil, 

real həyata yaşayan bir xalqdır. Azərbaycanın milli mətbəxinin tarixi də xalqın özünün tarixi qədər qədimdir. 

Azərbaycan kulinariyası öz tarixi kökləri və özünəməxsusluğu ilə, həm regionun xüsusiyyətlərini özündə birləşdirir, 

həm də digərlərindən xeyli fərqlənir. Azərbaycan xörəkləri də yüksək dad-tam keyfiyyətləri ilə dünyada məşhurdur. 

Azərbaycan xörəkləri dadı və hazırlanması, həmçinin tünd ədviyyə və tamlı əlavələr qatılmasına görə daha çox Şərq 
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mətbəxinə yaxındır. Azərbaycanın gözəl təbiəti, çayları, gölləri, Xəzər dənizi geniş və əvəzolunmaz milli mətbəxi 

formalaşdırmağa imkan vermişdir. Bu milli mətbəx turizm sektoru üçün geniş imkan təklif edir. Buraya yüksək 

kalorili ət yeməklərindən tutmuş, bahalı balıq yeməklərini, vegeterian tələblərə uyğun göyərti və tərəvəzdən 

hazırlanan təamları əlavə etmək olar. Yerli şərabları, mineral suları, yerli turşuları və şirniyyatları ilə diqqətə 

layiqdir.  

Müasir Azərbaycan dövlətinin turizm siyasəti 

Bu sahədə ilk mühüm tədbir kimi, 1999-cu ildə "Turizm haqqında" qanun qəbul edilməsini qeyd etmək olar. 

Bu qanun Azərbaycan Respublikasında turizm bazarının hüquqi əsaslarının bərqərar edilməsinə yönəlmiş, dövlət 

siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin əsaslarını müəyyənləşdirdi, turizm sahəsində münasibətləri 

tənzimləyərək, sosial-iqtisadi inkişafı təmin edən vasitələrdən biri kimi turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə 

olunması qaydalarını müəyyən etdi. Müasir Azərbaycanda turizm sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri 

ölkənin mövcud turizm potensialının beynəlxalq aləmdə tanınması, turistlərin Azərbaycana çoxsaylı səfərlərinin 

təşkili, turizmin müxtəlif növlərinin inkişaf etdirilməsi, hüquqi-normativ aktların qəbul edilməsi, turizm sahəsində 

orta və kiçik sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, müasir turizm infrastrukturunun yaradılması sahəsində məqsədyönlü 

işlərin görülməsindən və tədbirlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Bu məqsədlə 2001-ci ildə Azərbaycan 

Respublikası Ümumdünya Turizm Təşkilatına üzv qəbul olunmuş, 2002-ci ildə ilk dəfə Bakıda xarici ölkələrin 

turizm şirkətlərinin iştirakı ilə Beynəlxalq Turizm Sərgisi təşkil olunmuşdur ( artıq bu sərginin 9-cusu və ilk daxili 

turizm sərgisi 2010-cu ildə təşkil edilmişdir). 2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı icra 

olunmuş, 2006-cı ildə sektoru peşəkar kadrlarla təmin edəcək Turizm İnstitutu yaradılmışdır (bu ali məktəbdə 11 

ixtisas üzrə 1400-dək gənc beynəlxalq standartlara cavab verən təhsil alır). Bunlardan başqa Lənkəran şəhəri, 

Tovuz, Gədəbəy, Oğuz, Masallı, Astara rayonlarının turizm inkişaf planı hazırlanmış və aidiyyatı üzrə Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuş, Azərbaycan, ABŞ və Türkiyə mütəxəssisləri tərəfindən 

Azərbaycanda turizmin uzunmüddətli inkişafına dair master plan hazırlanmış, «Turizm və rekreasiya zonalarının 

nümunəvi Əsasnaməsi» təsdiq olunmuş, son 5 il ərzində Moldova, Belorus, Qətər, Yunanıstan, Qazaxıstan, 

Pakistan, İordaniya, Fransa, Tacikistan, Misir və Litva arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında 

hökumətlərarası sazişlər bağlanmış, 26 ölkə ilə analoji əməkdaşlıq saziş layihələri hazırlanmış, beynəlxalq 

təşkilatlarla çoxtərəfli əməkdaşlıq (AŞ, İKT, MDB, QDİƏT və s.) genişləndirilmiş və s., onlarla mühüm tədbirlər 

həyata keçirilmişdir[4]. 

Azərbaycanın və onun turizm potensialının təbliği məqsədi ilə, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə 

son beş il ərzində ölkənin turizm imkanlarını əks etdirən qırxdan çox reklam-çap məhsulları (nəşrlər, CD və DVD-

lər) azərbaycan, ingilis, alman, ərəb, yapon və rus dillərində hazırlanmışdır. 2002-ci ilin aprel ayından başlayaraq, 

keçirilən Bakı beynəlxalq turizm sərgisində 2007-ci ildə 18 ölkədən 60-dək şirkət iştirak etmişdir. Həmçinin 2002-ci 

ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi cəmi 2 beynəlxalq sərgidə iştirak edirdisə, son 5 il ərzində sərgilərin 

coğrafiyası genişlənmiş və iştirak etdiyi sərgilərin sayı 19-a (London, Nyu-York, Moskva, Berlin, Pekin, Milan, 

Madrid, Deli, Vyana, Mumbai, İstanbul, Tokio, Əl-Küveyt, Dubay, Kiyev, Tbilisi, Bəhreyn, Daşkənd, Maxaçkala) 

çatmışdır. 2005-ci ildən başlıyaraq CNN-də, 2007-ci ildən isə National Geographic, Travel Channel, CNN, 

Euronews televiziya kanallarında Azərbaycanın turizm potensialını əks etdirən reklam çarxları yayımlanır. 

Həmçinin Austrian Airlines, British Airways və AZAL aviaşirkətlərinə məxsus təyyarələrin bort jurnalarında və 

ekranlarında reklam çarxıları yerləşdirilmişdir. Bütün bunlar təqdirə layiq olsa da Azərbaycanın turizm brendinin 

formalaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilir[5]. 

Görülən işlər nəticəsində artıq XXI əsrin başlanğıcında ölkənin böyük şəhərlərində xarici qonaqları qəbul edə 

bilən müasir mehmanxanalar fəaliyyət göstərməkdədir. Ölkənin bütün regionlarını əhatə edən geniş turizm 

xidmətləri sistemi sürətlə formalaşmaqdadır. Onu qeyd etmək lazımdır ki, 2003-cü ildə ölkədə fəaliyyət göstərən 

mehmanxanaların sayı 96 olduğu halda, ötən dövr ərzində onların sayı 5 dəfə artaraq, 2010-cu ilin altı ayının 

yekunlarına görə 477-ə çatmışdır. Həmçinin yerləşdirmə yerlərinin sayı 3 dəfə artaraq, 9569-dan 31996-a çatmışdır. 

Hazırda respublikada 209 turizm şirkəti lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir ki, bu da 2003-cü ilə (cəmi 74) nisbətən 

üç dəfəyə qədər çoxdur. Hal-hazırda respublikada 35-dək yeni mehmanxananın inşası davam edir. Yaxın 10 ildə 

ölkədə yerləşdirmə yerlərinin sayının ciddi ölçüdə artırılması planlaşdırılır.  

Beləliklə, dünyada mövcud olan maliyyə böhranına baxmayaraq, turizm Azərbaycanda sürətlə inkişaf edən 

və böyük ümidlər vəd edən bir sektordur.  

 

Azərbaycanda turizmin inkişafı ilə bağlı statistik göstəricilər 

 

 2005 2006 2007 2008  2009  2010  2011  

http://az.wikipedia.org/wiki/1999
http://az.wikipedia.org/wiki/2001


 25 

 

 

 

Cədvəldən göründüyü kimi 2010-cu ilin 6 ayı ərzində gələn əcnəbi vətəndaşların sayı 885.459 nəfər, 2009-cu 

ilin 6 ayı ərzində isə 783.208 nəfər təşkil etmişdir ki, bu da keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 102.251 nəfər 

(13% artım) çoxdur. Yay mövsümündə respublikamızın turizm regionlarında istirahət etmiş turistlərin sayı 2006-ci 

il üzrə 76.900 nəfər, 2010-cu ildə isə 190. 438 nəfər olmuşdur. Bu 2,5 dəfə artım deməkdir.  

Ümumiyyətlə son dövlət turizm statistikasında təkminləşdirmələr aparılmış və vəziyyəti daha aydın təsvir 

edən rəqəmlər əldə edilməyə başlanılmışdır. DSK hesablamalarına görə 2009-cu ildə bir xarici turistin xərci 680 

AZN müəyyən olunmuşdur. Həmçinin 2009-cu ildə ölkəyə turist kimi gəlmiş şəxslərin sayı 1.429.825 nəfər 

olmuşdur. Bu da təxminən 915 milyon AZN-lik dövriyyəni ortaya çıxarır [6].  

Bütün irəliləyişlərə baxmayaraq, Azərbaycanda turizmin dünya standartlarına tam çatması üçün çox işlər 

görülməlidir. Bu məqsədlə 6 aprel 2010-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə turizmin 

inkişafına dair yeni Dövlət Proqramı qəbul olunmuşdur. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

sərəncamında əsas məqsəd kimi ölkəmizdə turizm sektorunun dayanıqlı inkişafını təmin etmək və turizmin ölkə 

iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birinə çevrilməsinə nail olmaq göstərilmişdir. Bunun üçün əsas vəzifə olaraq, 

turizm infrasturukrunun yüksək səviyyədə qurulması, təşviqedici tənzimlənmə mexanizminin yaradılması, xidmət 

keyfiyyətinin səviyyəsinin beynəlxalq standartlara uyğunluğunun təmin edilməsidir. Yaxın gələcəkdə turizm 

qanunvericiliyində ciddi təkmilləşdirilmələrin aparılması nəzərdə tutulur. Həmçinin, ölkənin yaxın vaxtlarda turizm 

və rekreasiya zonalarına bölünməsi və onların ciddi planlar əsasında inkişaf etdirilməsi planlaşdırılır [7].  

    (6 ay) 

Turizm şirkətlərinin sayı 197 240 255 230 218 210 208 

Mehmanxanaların sayı 262 288 320 370 452 499 504 

Yerləşdirmə obyektlərində 

yerlərin ümumi sayı 

22.492 24.706 25.483 28.286 30.571 30.793 31.578 

Turizm sahəsində çalışan işçilərin 

sayı 

4.738 5.117 5.854 6.790 7.330 7.439 6.794 

Azərbaycana gələn əcnəbi 

vətəndaşların sayı 

1.177.277 1.193.742 1.332.701 1.898.939 

(+ 42,5%) 

1.830.367 

(- 3,6%) 

1.962.906 

(+ 7,2%) 

1.016.559 

 

Azərbaycana gələn xarici 

turistlərin sayı 

861.255 903.889 1.010.792 1.408.988 

(+ 39,4%) 

1.429.825 

(+ 1,5%) 

1 494 725 

(+ 4,5%) 

 

Xarici ölkələrə gedən Azərbaycan 

vətəndaşlarının sayı 

1.829.765 1.835.928 1.631.348 2.162.372 

(+ 32,5%) 

2.362.475 

(+ 9,2%) 

3.175.606 

(+ 34,4%) 

1.685.564 

 

Turizmdən əldə olunan gəlir, mln. 

ABŞ dolları  

77,7 116,9 177,8 190,2 353,0 608,0  

ÜDM-da turizmin çəkisi, %  0,8 1,0 1,0 0,7 0,8 1,2  
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Azərbaycana və xarici ölkələrə səfərlər üzrə turist göndərişləri haqqında məlumat 
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Bölgələr və növlər üzrə Azərbaycanda turizm 

Azərbaycanda mövcud olan Bakı və Abşeron, şimal, şimali-qərb, cənub, qərb, Naxçıvan və Qarabağ turizm 

bölgələrində turizmin müxtəlif növlərinin inkişaf imkanları vardır. Bu sahədə nəzərə çarpacaq işlər də görülmüşdür. 

Xüsusilə regional inkişaf çərçivəsində infrastrukturun inkişafına yönəlmiş layihələr turizmin inkişafına münbit 

mühit yaradılmasına xidmət edir. Bu bölgələr arasında Qarabağ bölgəsi istisna olmaqla, diğər bütün ərazilərdə 

mühüm irəliləyiş əldə edilmişdir. Həmçinin bu gün Azərbaycanda növlər üzrə bisnes (MİCE) turizminin lazımi 

inkişaf yolu keçdiyini söyləmək olar. Amma ən çox ümidli olduğumuz mədəni, sağlamlıq və təbiət turizminin 

yetərincə xarici turist cəkdiyini söyləmək olmur. Ölkədə istirahət, əyləncə, dağ, qış, xizək, çimərlik (o cümlədən 

dəniz), ada, idman, kənd yaşıl turizm, ov, tarix, dini və s., sahələrdə turizmin inkişaf etdirilməsi qarşımızda 

durmaqdadır.  

 

 

Səfərlərin məqsədinə görə yerləşdirilmiş turistlərin sayı ( nəfər) 
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Azərbaycana gələn xarici ölkə vətəndaşlarının səfərin məqsədinə görə sayı (min nəfər) 

 

 
 

 

Maraqlı perspektiv layihələr 

Azərbaycanın şimal-şərqində, dəniz səviyyəsindən xeyli yüksəkdə yerləşən Qusar, Şahdağın ətəkləri də geniş 

turizm potensialına sahibdir. Hal-hazırda Azərbayacn Hökuməti 10 000 turist tutumu olacaq Şahdağ yay-qış turizm 

kompleksinin tikintisinə başlamışdır. Bu layihənin 2016-cı ildə tamamlanması planlaşdırılır. İlk otelin isə dekabr 

2011-də istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Bu layihə Azərbaycanda “public-pravite partnership” modelinə 

əsaslanmış uğurlu nümunədir. 

Azərbaycanda ümumi çimərlik sahəsinin 50 km-dən çox olmadığı, amma Xəzərin 850 km-lik sahilləri 

olduğunu söyləmək lazımdır. Xəzər sahilində böyük çimərlik şəhərciyinin salınması ilə bağlı turizm layihələri də 

vardır. Xəzər dənizi bizə dəniz kurizləri, gəzintiləri, mövcud adalarda turizmin inkişaf etdirilməsi, dalğıclıq və s., 

imkanları da təklif edir. Bakı yaxınlığında Xəzər dənizində çoxlu sayda ada var. Bu adalarda turizmin inkişaf 

etdirilməsi potensialı mövcuddur. Bu mənada son vaxtlar geniş müzakirə olunan Böyük Zirə adası tezliklə ayrıca bir 

turizm şəhəri ola bilər. Yerli “Aurositi Holding” şirkəti burada 6 milyard dollarlıq istirahət və əyləncə şəhərciyi 

tikməyi təklif edir. Bu Azərbaycanda neftdən sonra ən böyük maliyyə tutumlu layihələrdən biri ola bilər. Bu da ilk 

baxışdan ölkənin ada turizm imkanlarını önə çıxarır (8). Azərbaycanda daha geniş mənada dəniz turizminin inkişaf 

etdirilməsi imkanlar vardır.  

Azərsun Holdinq şirkəti Binə qəsəbəsində 300 hektarlıq ərazidə “Xəyal adası” layihəsi üzrə qolf 

meydançasının da tikintisini nəzərdə tutur ki, bu da Azərbaycana xas olmayan qolf idman növünün inkişafına təkan 

verə bilər. 2 milyard dollarlıq layihənin icrasına 2009-cu ilin ilk rübündə başlanılmalı idi. Lakin maliyyə böhranı ilə 

əlaqədar qurğunun inşası təxirə salınıbdır.  

Azərbaycan bir-neçə regional və beynəlxalq mədəni turizm marşrut və layihələrinə də qoşulmuşdur. Bunlara 

İslam Konfransı Təşkilatı ölkələrinin “İpək Yolu” turizm layihəsini, “Babaların tarixi zəfər və şəhadət yolu” mədəni 

turizm layihəsini, “Şərab yolları” beynəlxalq mədəni turizm marşrutunu, “Aleksandr Düma Qafqazda” turizm 

marşrutu, «Azərbaycanda Alman yaşayış məskənləri» turizm marşrutu və s., göstərmək olar. Bu tip layihələrin 

genişləndirilməsi dövlət-özəl sektor əməkdaşlıq modeli ilə inkişaf etdirilməsi çox vacibdir [9].  

Sektorun investisiya cəlbediciliyi 

Hazırda turizm dünya miqyasında sürətlə inkişaf edən biznes sahələrindən biri kimi xarakterizə oluna bilər. 

Statistik məlumatlara görə dünya ölkələri üzrə Ümumi Milli Məhsulun 10 faizi, ixracın isə 8 faizi beynəlxalq 

turizmin payına düşür. Dünyada əməkqabiliyyətli əhalinin 8,1 faizi turizm sektorunda birbaşa və onunla bağlı 

iqtisadiyyat sahələrində məşğuldur. Dünyada 2005-ci ildə 805, 208-ci ildə 924 və 2009-cu ildə isə 852 milyard 

dollarlıq gəlir əldə edilib. ÜTT-nin hesablamalarına görə 2020-ci ildə dünyada 1.6. milyard insan beynəlxalq 

səyahət edəcəkdir. Onlardan 51 % əyləncə, rekreasiya və tətillə, 15% biznes səyahətlərə, 27% dini, səhiyyə və s., 

7% isə digər məqsədlər üçün turist olacaqlar. Turistlərin 52% o zaman hava nəqliyyatından istifadə edəcəklər ki, 

2008-ci ildə bu rəqəm 48% olmuşdur. 
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Azərbaycana gələn xarici ölkə vətəndaşlarının sayı (min nəfər) 

 

 
 

Son illərdə Dövlət İnvestisiya Proqramı çərçivəsində ölkədə, xüsusilə regionlarda həyata keçirilən 

infrastruktur layihələri sektorun cəlbediciliyini artırmaqla, özəl biznesin sahəyə daxil olmasına əlavə stimul vermiş 

oldu. Lakin, qeyd etmək lazımdır ki, bütün bu müsbət tendensiyalara baxmayaraq turizm sahəsinin investisiya 

cəlbediciliyinin artırılması istiqamətində işlərin davam etdirilməsinə zərurət mövcuddur. Bu baxımdan təqdim 

olunan tədqiqat işində ölkədə turizm sektorunun investisiya cəlbediciliyinin tədqiq edilməsi vacib hesab 

olunmuşdur. 

Fikrimizcə, turizm sektorunun investisiya cəlbediciliyinin və onun tədqiq edilməsi ölkə iqtisadiyyatında 

formalaşmış investisiya mühiti ilə əlaqəli şəkildə baxılmalıdır.  

Ölkədə turizm sektorunun son illərdə inkişafında bu sektorun özü ilə yanaşı əlaqədar sahələrin də mühim rolu 

olmuşdur. Belə ki, turizm elə bir biznes sahəsidir ki, onun rəqabətqabiliyyətliliyi məhz həmin sahələrin (bəzi rəylərə 

görə bu sektorların sayı 30-dan çoxdur) birbaşa təsiri altında formalaşır. Başqa sözlə sinerjiyə açıq olan turizm 

sektoru əslində digər alt-sektorların təsiri ilə rəqabətqabiliyyətliliyini müəyyən edir. 

Azərbaycan turizm sənayesinin rəqabət apardığı coğrafiyada əsas yeri Rusiyanın Qara dəniz və Şimali 

Qafqazdakı turizm müəssisələri və Turkiyənin Aralıq dənizi sahilindəki turizm mərkəzləri təşkil edir. Mövcud 

vəziyyətin təhlili göstərir ki, turizm xidmətlərindən istifadə etmək arzusunda olan orta gəlirli Azərbaycan 

vətəndaşları, əsasən, müalicəvi turizm xidmətlərindən yararlanmaq üçün Rusiya, istirahət və əyləncə üçün isə 

Türkiyə turizm bazarını seçirlər. Digər alternativlər də mövcuddur ki, buraya Gürcüstan, Qazaxıstan, Birləşmiş Ərəb 

Əmirliyi və İranı aid etmək olar. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın kütləvi turist cəlb etməsi üçün, bir tərəfdən daxili 

turistləri, digər tərəfdən Rusiya və digər şimal ölkələrinin (əsasən MDB dövlətləri) vətəndaşlarının potensial bazar 

seqmenti qismində nəzərdə tutulması arzu olunandır. Burada, xüsusilə, etnik azərbaycanlıların turist qismində 

ölkəyə cəlb edilməsi kimi məqsəd xüsusi vurğulanmalıdır. 

Belə bir rəqabət mənzərəsində uğurlu nəticələrin əldə olunması üçün uzunmüddətli və dayanıqlı turizm 

siyasətinə ehtiyac duyulmaqdadır. Bu gün turistlər səfər etdikləri ölkələrdə əsasən təhlükəsizlik, gigiyena, 

keyfiyyətli xidmət, cəlbedici yerlər və s. bu kimi amillərə diqqət verirlər. Bu amillərdən birinin olmaması nəticə 

etibarı ilə yüksək keyfiyyətli turizm məhsulunun ortaya çıxmasına mane olur.  

Tədqiqatlar təsdiq edir ki, özəl sektor turizm sahəsində investisiyaları daha çox 2-3 ulduzlu regional otellərə, 

mövcud otellərin yataq sayının artırılmasına, otellərdə asudə vaxt və istirahət üçün daha çeşidli xidmətlərin 

(hovuzlar, su oyunları, animasiyalar, axşam konsertləri, idman meydançaları, hovuzlar və s.) təşkilinə, böyük 

şəhərlərdən tanınmış turizm mərkəzlərinə avtobus reyslərinin təşkilinə, işçi heyətinin təlimləndirilməsinə və s. 

yönəltməlidir. Hökumət regional inkişaf siyasətini davam etdirməli, rayon və kənd yerlərində infrastrukturun 

(yollar, kanalizasiya, internet, bank şəbəkəsi, mobil rabitə, çeşidli nəqliyyat (hava, su, dəmir yolu, avtomobil və s.)) 

inkişafına diqqəti daha da artırmalıdır.  
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Azərbaycanda turizm sektorunun SWOT analizdən çıxan nəticə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda mədəni, 

biznes, sağlamlıq və ekoturizmin daha da inkişaf etdirilməsinə üstünlük verilməlidir. Bu sahədə geniş bazarlara 

çıxmaq imkanları daha çoxdur. Digər turizm növlərinin də inkişafını daima nəzərdə tutmaq gərəklidir. Həmçinin 

turizm sahəsinin multipikator rolunu qəbul etmək lazımdır. Hesablamalar göstərir ki, turizm bir ölkədə ən azı 30 

diğər iqtisadiyyat sahəsinə də pozitiv təsir göstərir.  

Dünyada baş verən iqtisadi böhranın Azərbaycana gələn turistlərin sayına təsiri şübhəsizdir. 2008-ci illə 

müqayisədə 2009-cu ildə ölkəmizə gələn turistlərin sayında artım müşahidə olunub. Dünyadakı maliyyə böhranı ilə 

əlaqədar turistlərin sayının azalmasına baxmayaraq, Azərbaycanda turistlərin sayında artım olmuşdur. Qeyd edək ki, 

2008-ci ildə isə Azərbaycana gələn və gedən vətəndaşların sayı 3,8% artmışdır. Belə ki, 2008-ci ilə nisbətən 

Azərbaycana gələn və gedən vətəndaşların sayında Azərbaycan vətəndaşları 10,1% artmış, xarici ölkə vətəndaşları 

isə əksinə 3,4% azalmışdır. Bu azalma özünü əsasən Azərbaycana gələn xarici ölkə vətəndaşlarında göstərmiş və 

müqayisə olunan dövrdə bu azalma 3,6% olmuşdur. Bununla belə, Azərbaycandan gedənlərin tərkibində xarici ölkə 

vətəndaşlarının sayı da azalmışdır. Bu azalma 3,1% olmuşdur. Əksinə, Azərbaycandan gedən ölkə vətəndaşlarının 

sayında isə 9,3% artım olmuşdur. Bir sözlə, maliyyə böhranı təkcə əyləncə axtaranları yox, işgüzar səfərləri də 

azaldıb. Heç təsadüfü deyil ki, Dünya İqtisadi Forumunun Azərbaycan üzrə turizm rəqabətqabilliyyətlilik indeksinə 

görə 2007-ci ildə 75, 2008-ci ildə 79 və 2009-cu ildə 76-cı yerlərdə olmuşdur. Aparılacaq uzunmüddətli tədbirlər 

nəticəsində Azərbaycan bu indeksdə 30-40-ci yerləri tuta bilər. 

Nəticə  

Müasir dövrdə sosial, iqtisadi və mədəni sahələrdə meydana gələn dəyişikliklər, xüsusilə, sənayeləşmiş 

ölkələrdə turizmə yaranan tələb əhəmiyyətli şəkildə artmaqdadır. Bu inkişafa paralel olaraq, ölkələrin potensial 

turistləri cəlbetmə istiqamətində həyata keçirdikləri tədbirlərin genişlənməsi, həmçinin oxşar turizm məhsullarını 

təklif edən ölkələr arasında rəqabətin güclənməsi müşahidə edilməkdədir. Azərbaycan turizm bazarında 

rəqabətqabiliyyətli ölkə ola bilmək üçün üzunmüddətli və turizm sahəsində strateji plan qəbul etməkdədir. Bu plan 

çərçivəsində, viza və sərhəd rejimi sferasında, lisenziyalaşdırma və sertfikatlaşdırmada, regional turizm təbirlərində, 

turizm təşviq siyasətinin gücləndirilməsində, turizm xidmətlərinin çeşidliliyində, keyfiyyətində və qiymətində, 

turizm sektorunun kadrlarla təminatında sistemli və uzunmüddətli tədbirlər həyata keçirilməsi gözlənilir. Bütün bu 

kompleks tədbirlər Azərbaycan Respublikası Prezidnetinin neft strategiyasının tərkib hissəsi olan qeyri-neft 

sektorunun inkişafına xidmət edir. Hesab edirik ki, 2011-ci ilin Turizm ili elan edilməsi bu prosesinin daha 

mütəşəkkil və sürətli davam etməsini təmin edəcəkdir.  
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Резюме 

 

Азербайджанский туристический сектор: история, современное состояние и перспективы развития  

 

Эльдар Aсланов 

  

Статья расценивает шаг объявления 2011 года в Азербайджане  годом туризма, как необходимое и 

важное событие. В статье анализируется история туризма в Азербайджане, потенциал туризма (особенно 

экологический, культурно-познавательный, кулинарный виды) и политика государства в области развития 

туризма. Упомянуты в статье и виды туризма в Азербайджане и возможности в регионах, инвестиционная 

привлекательность республики, а также изменения, которые наблюдаются на мировом рынке туризма. 

Кроме того, в статье говорится о месте и роли туристического сектора в экономике Азербайджана, 

приводится информация о реализуемых и планируемых проектах в этой сфере... 

 

Summary 

 

Tourism sector in Azerbaijan: history, modern situation and development prospects 

 

Eldar Aslanov 

 

This article values the step of declaring this year in Azerbaijan - a tourism year, as a necessary and important step. 

The article provides information about Azerbaijan’s tourism history, its touristic potential (especially ecological, 

cultural heritage, tolerant and rich cuisine culture) and about policy of the state in this field. The types of 

Azerbaijani tourism and opportunities in the regions, attractiveness for investments and also changes, which are 

observed in the world tourism market are also mentioned in the article. Also it determins the place and the role of 

tourism sector in Azerbaijani economy and provides information about significant present and future projectsin this 

area.  
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Turizmin inkişafında dövlətin tənzimləyici rolu 
 

Tural Məmmədov  

Azərbaycan Turizm İnstitutu 

 

Turizm - zəmanəmizin əhəmiyyətli təzahürlərindən biridir. O, tükənməz imkanları ilə həm ölkə daxilində, 

həm də dünya miqyasında iqtisadi və siyasi inkişafın qanunlarını qanunvericilik səviyyəsində müəyyən edir. İnkişaf 

təməlini qədim əsrlərdən götürən turizm, XX əsrin II yarısında kütləvi hadisəyə çevrildi. İqtisadiyyatın, elmin və 

mədəniyyətin inkişafına güclü təsir etməyə başladı. Beynəlxalq turizm sayəsində xalqlar bir-birini daha yaxşı 

anlayır, insanlar ziyarət etdikləri ölkənin tarixi ilə tanış olur, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri mübadiləsi yer alır, 

ticarət canlanır. Bütün bunlar istehsalat sahəsində birgə fəaliyyətə təkan verir, yeni iş yerləri açılır. Turist mübadiləsi 

nəticəsində yaranmış inam və qarşılıqlı anlaşma xalqlar arasında dağıdıcı müharibələrin qarşısını almağa yardım 

edir. Bu da öz növbəsində planetimizi gələcək nəsillər üçün qoruyub saxlamaq imkanı yaradır. XX əsrdə baş verən 

mürəkkəb ictimai-siyasi, iqtisadi və texnoloji proseslər planetimizin mənzərəsini kəskin dəyişdi. Sənaye və 

mədəniyyət sahələrində inanılmaz dəyişikliklər baş verdi. Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin nəticəsi olan 

çeviklik uzaq məsafələrin dəf edilməsini sürətləndirdi. Bu da öz növbəsində turizmə kütləvilik gətirdi. Qabaqlar 

qonşu ölkələrə səyahətə çıxırdılar. İndi isə istənilən qitəyə getmək əhəmiyyətli dərəcədə sadələşib. Dövlətlər 

turistləri öz ölkələrinə cəlb etmək uğrunda rəqabət aparır. Bu mübarizədə qalib çıxmaq üçün həm beynəlxalq, həm 

də daxili turizmin təşkili və idarə edilməsinin elmi əsaslarına yiyələnmək zəruridir. Turizm haqqında elm nisbətən 

cavan elmdir. Əsasən iri tədqiqat mərkəzlərinin yerləşdiyi xarici ölkələrdə inkişaf edib. Ölkəmizdə turizm sahəsinin 

tədqiqi, tədrisi məsələsi mübahisə doğurur. Dövlətin bilavasitə dəstəyi olmadan hər hansı bir sahənin inkişaf 

etdirilməsi mümkün deyildir. Bu baxımdan turizmin inkişafı da dövlət tərəfindən dəstəklənir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq təcrübəni öyrənmədən turizmin inkişaf etdirilməsi yollarını düzgün 

müəyyənləşdirmək, onun səmərəli inkişafına nail olmaq mümkün deyildir [2. s. 109-110]. 

Ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsinə nəzər yetirdikdə görürük ki, bir sıra ölkələrdə turizmin inkişafının dövlət 

proqramı hazırlanır, vergi güzəştləri edilir, sərhəd-gömrük rejimi sadələşdirilir. Dövlətin büdcəsindən turizmin 

inkişafına vəsait ayrılır, şəxsi turist şirkətlərinə az faizli ödənişlə kreditlər verilir. Görülən bu islahatların hesabına 

turizmin maddi-texniki bazası ildən-ilə genişləndirilir. Azərbaycan dövləti də beynəlxalq təcrübədən istifadə edərək 

turizmin infrastrukturunun inkişafı üçün əsasən investisiya siyasətindən istifadə edir. Azərbaycan hökuməti 

respublikanın icra və qanunverici hakimiyyət orqanlarının, xüsusilə Mədəniyyət və Turizm nazirliyinin diqqətini 

kommersiya strukturlarının birgə səyindən istifadə etməklə turizmin infrastrukturunun inkişafını müasir tələblər 

səviyyəsində qurmağa yönəldir. Lakin hələ beynəlxalq miqyasda istifadə olunan metodların ölkəmizdə turizmin 

inkişafına tətbiq olunması istiqamətində işlər intensivləşdirilməlidir. Təəssüflər olsun ki, investorların hüquqlarının 

müdafiəsini təmin edən investisiya siyasətinin aktual problemləri ilə bağlı olan bir sıra hüquqi sənədlərin 

hazırlanmasr hələlik sona çatdırılmamışdır.  

Məlumdur ki, turizm səfərlərinə gələn xaricilərin çoxu öz ölkəsinin tanınmış, yaxud da yüksək intellektə 

malik olan vətəndaşlardır. Həmin insanlara ölkəmizin tarixi və mədəniyyəti, onun mənəvi dəyərləri haqqında geniş 

məlumatlar verməklə biz, Azərbaycanı bütün dünyaya tanıtmış oluruq. Onların çoxu öz ölkələrinə qayıtdıqdan sonra 

gördükləri və eşitdikləri haqqında ictimaiyyətə məlumatlar verir, kütləvi informasiya vasitələrində çıxışlar edirlər. 

Bütün bu reallıqları nəzərə alaraq Azərbaycan dövləti turizmin sistemli şəkildə inkişafına çalışır. Turizmin 

qloballaşması müasir dövrün reallığıdır. Turizmin təşkilinə üstünlük verən ölkələr dünyanı tam şəkildə qəbul edir, 

onun hər yerində sülhün, əmin-amanlığın qorunmasına çalışırlar. Çünki müharibələr, münaqişələr, terror hadisələri 

turizmin inkişafına mane olan ən başlıca amillərdir. Məhz bu amilləri nəzərə alaraq Azərbaycan dövləti isə öz 

turizm siyasətini erməni terrorizminin ifşası üzərində qurmuş, Ermənistan dövlətinin regionda həyata keçirtdiyi 

işğalçılıq siyasətini dünya ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırır. Məlumdur ki, Azərbaycan Avropa və Asiya qovşağında 

yerləşir. Məhz bu coğrafi yerləşmə ölkəmizin güclü turizm potensialına malik olduğunu bir daha təsdiqləyir. 

Respublikamızın iqlimi, rəngarəng təbii-coğrafi quruluşu bütün il boyu xaricdən turist qəbul etmək imkanına 

malikdir. Ölkəmizin ayrı-ayrı bölgələrində nadir memarlıq abidələri vardır. Qobustan qaya təsvirlərini dünya 

miqyasında görmək istəyən çoxlu insanlar vardır. Mezolit, neolit və eneolit dövrləri haqqında maraqlı məlumatlara 
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malik olan bu möhtəşəm abidənin şöhrəti bütün dünyaya yayılmışdır. Qədim insan məskənlərini görmək, onlarla 

tanış olmaq hamı üçün maraqlıdır [2. s. 48-49]. 

XVIII əsrin gözəl sənət nümunəsi və incisi, özünəməxsus memarlıq quruluşuna malik olan Şəki xan sarayı, 

həmçinin bu ərazidə yerləşən möhtəşəm qalalar və məbədlər, eləcə də Şəkinin ecazkar təbiəti və s. turistlərin 

diqqətini özünə cəlb edən amillərdir. Neftin necə çıxması ilə maraqlanan milyonlarla insanlar vardır. Kəlbəcərin isti 

suyu, Şuşanın, Laçının sərin bulaqları və əzəmətli dağları, və meşələri erməni işğalı altındadır. Sözsüz ki, zaman 

gələcək bu ərazilərimizi erməni işğalından azad edəcəyik və həmin ərazilər beynəlxalq turizm marşrutuna daxil 

olacaqdır. 

Azərbaycanda turizmin inkişaf etdirilməsi haqqındakı dövlət proqramında turizmin inkişafına təminat yarada 

biləcək maddi bazanın yaradılmasına, turizm sahəsinin proporsional inkişafının təmin edilməsinə, müasir tələblərə 

cavab verə biləcək sistemin formalaşdırılmasına və s. fəaliyyət istiqamətlərinin genişləndirilməsinə xüsusi yer 

verilir. Bütün bunları nəzərə alaraq dövlət proqramı aşağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsini bir məqsəd kimi 

qarşıya qoyur: 

1. Turizmin hərtərəfli inkişaf etməsi üçün kiçik və orta sahibkarlığa geniş səlahiyyətlər vermək; 

2. Turistlərə xidmət obyektlərini yenidən qurmaq və onu dünya standartlarına uyğunlaşdırmaq; 

3. Respublikanın beynəlxalq və daxili turizm bazarında rəqabət aparmaq qabiliyyətini artırmaq; 

4. Turizmin inkişaf etdirilməsi üçün daha mütərəqqi və səmərəli metodlardan istifadə etmək və s. 

Beynəlxalq turizm bir sıra konkret funksiyaları yerinə yetirir. Onlar əsasən aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. Beynəlxalq turizm ölkəyə xarici valyuta qazandırmaq funksiyası; 

2. Turizm xidmət şəbəkələrinin genişləndirilməsinə təkan verir, yerli əhali üçün yeni iş yerlərinin 

yaradılmasına səbəb olur; 

3. Ölkədə məşğulluğun sahə və istiqamətlərini genişləndirir [1, s. 126]. 

Turizmin əsas funksiyalarına nəzər yetirərkən görürük ki, bu sosial-mədəni sahədən hər bir ölkə faydalanır. 

Turizmdən faydalanma əmsalı isə çox böyükdür. Birinci növbədə, turizmə qoyulan sərmayələr hesabına və ondan 

əldə olunan gəlirlə yeni müəssisələr yaradılır. Yeni müəssisələrin yaradılması isə bütün dünyanın əsas və bir nömrəli 

problemi olan işsizliyin azalmasına yardımçı olur. Digər tərəfdən, ölkənin büdcəsinə turizmdən əlavə gəlir daxil olur 

və bunun da hesabına dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqları artır, təqaüdlər və s. çoxalır. 

Əgər, turizm səfərlərində olan insanların sayına nəzər yetirsək görərik ki, onların sayı milyonlardır. Bu 

milyonlarla insanın isə gündəlik tələbatı ödənilməlidir. Təbii ki, bu tələbatı ödəmək üçün ölkə bazarının çeşidini 

genişləndirmək lazım gəlir. Faktiki olaraq turistlərin sayının ölkə miqyasında artması yeni bazarlar yaradır. Bu da 

ölkə əhalisinin istehsal etdiyi məhsulun satışını artırmaqla, onun istehsal həcminin artırılmasına da şərait yaradır. 

Turistlər kommunal obyektlərin lazımi səviyyəsinə də xüsusi diqqət yetirirlər. Bu obyektlər beynəlxalq standartlara 

uyğun təşkil edilmədikdə, həmin ölkənin turist təşkilatları minlərlə müştərilərini itirməyə məhkum olur. Buna görə 

də beynəlxalq turizmin sərtlərinə əməl edilərək, onun infrastrukturuna, xidmət sahələrinin modernləşdirilməsinə 

xüsusi diqqət yetirilir. Hər bir turist öz ölkəsinə qayıdarkən ilk növbədə, turizm xidmətləri sırasında kommunal 

xidmətləri xüsusi qeyd edirlər. Sözsüz ki, yaxşı xidmət turizm təşkilatının reytinqini daha da artırır və onun 

müştərilərinin sayının çoxalmasına səbəb olur. Ən maraqlısı odur ki, xidmət sahələrinin keyfiyyət və həcmi artdıqca, 

yeni ixtisas və texnologiyalara da tələbat çoxalır [3, s. 156]. 

Marketoloqlar reklam-informasiya işini qurarkən dünyanın müxtəlif təşkilatları və turizm sektorları ilə 

səmərəli, məzmunlu, bazar iqtisadiyyatına uyğun gələn əlaqələr yaratmalıdır. Bunun üçün reklam-informasiya işinin 

müxtəlif metodlarından istifadə olunmalıdır. Marketinq üzrə mütəxəssislər ölkəmizdə turizmin coğrafiyasını 

genişləndirmək üçün ayrı-ayrı ərazilərin imkanlarını araşdırmalı, yeni inkişaf proqramları hazırlamalıdırlar. Onlar 

hökumətin və özəl investorların diqqətini bu proqramlara cəlb etməli, biznesin əhəmiyyətini onlara anlatmalıdırlar. 

Elə inkişaf proqramları hazırlamaq lazımdır ki, onlardan həm investorlar, həm də dövlət iqtisadi bəhrə götürə bilsin. 

Bu məqsədlə elmi proqnozlaşdırmalar və sosioloji tədqiqatlar aparılmalıdır. Belə ki, bölgələrdə turizmin təşkili üçün 

sərf olunan kapitalın tez bir zamanda qazanılması və əlavə gəlir əldə edilməsi ümidləri özünü doğrultmalıdır. 

Qeyd olunan nailiyyətin əldə olunması üçün uğurlu idarəetmə planı işlənməli və görülən işlərin vahid bir 

mərkəzdən koordinasiya olunmasına, ardıcıl nəzarətin həyata keçirilməsinə nail olunmalıdır. İnkişaf proqramı 

mərhələli sistem üzrə icra olunmalıdır. Pilləli sistem əsasında tərtib olunmuş proqram görülən işlərin ardıcıl şəkildə 

icrasına və səmərəli nəticələrin əldə edilməsinə kömək edir. Turizmin təşkilinin kompleks xarakter daşıması 
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beynəlxalq turizmin tələblərindən irəli gəlir. Buna görə də turizmin regionlar üzrə təşkili onun formalarının 

rəngarəngliyinə şərait yaradır. Regional planlaşdırma ölkədə turizm obyektlərinin həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət 

artımına təsir edir. Digər tərəfdən regionlarda turizm obyektlərinin genişləndirilməsi ayrı-ayrı şəhər və qəsəbələrin, 

kəndlərin sosial inkişafına müsbət təsir etməklə bərabər, mədəni obyektlərin sahəsini genişləndirir. Mədəni 

obyektlərin sayının artması isə turistlərin maraq dairəsinin bütün tələblərinin ödənilməsinə və onun məzmununun 

keyfiyyətcə artmasına müsbət təsir edir. Yeni memarlıq kompleksləri yaranır və bir sıra layihələr həyata keçirilir. 

Ümumiyyətlə, turizmin ölkə daxilində kütləviləşməsi insanların sosial-mədəni fəaliyyəti üçün real şərait 

yaradır.İnsanların hər biri turizm şirkətləri ilə işgüzar əlaqələr qurmaq imkanına malik olur. Ayrı-ayrı fərdlər istehsal 

etdiyi məhsulu turizm bazarına çıxarır. Yəni turizm bazarı regionlarda təşkil olunur. Bu da yerli əhalini nəqliyyat 

xərclərindən azad edir, onların maliyyə imkanlarını yaxşılaşdırır. 

Regionlarda turizm obyektlərinin yaradılması təkcə əhalinin maddi rifahının yaxşılaşması ilə bitmir. Eyni 

zamanda regionlarda əhalinin dünyagörüşü, onların ünsiyyət mədəniyyəti formalaşır. Xüsusilə, beynəlxalq turizm 

marşrutuna daxil edilən regionların əhalisi dünya sivilizasiyasına qovuşur, mədəniyyətlər bir-birindən bəhrələnir. 

Xarici turistlər yerli insanlarla ünsiyyətə girməklə bölgənin adət və ənənələri ilə tanış olur və hətta bir sıra adət və 

ənənələri qəbul edirlər. Məsələn, Azərbaycanda Nabran istirahət zonasında yerləşən ayrı-ayrı turizm obyektləri 

mədəni inteqrasiyasının ardıcıl olaraq həyata keçirilməsində böyük əhəmiyyətə malik idi. Burada təşkil olunan 

mədəni-kütləvi tədbirlər müxtəlif xalqların və millətlərin nümayəndələrinin bir-biri ilə mədəni ünsiyyətə girməsinə 

geniş şərait yaradırdı. Bu proses dəniz sahilindəki çimərliklərdə də davam edirdi. Qeyd olunan vasitələrlə insanların 

mədəni əlaqələri genişlənir, yaranan şəxsi münasibətlər zəminində humanizm ideyaları geniş təşəkkül tapırdı. 

Müxtəlif ağaclar, xırda çaylar ilə zəngin olan Yalama meşələri isə, əsl istirahət zonasına çevrilmişdir. Burada 

həmçinin müxtəlif idman yarışları keçirilmiş, mədəni asudə vaxtın təşkilinin ayrı-ayrı formalarından istifadə 

olunmuşdur. Sosial-mədəni xarakter daşıyan turist fəaliyyəti əslində ayrı-ayrı millətlər və xalqlar arasındakı 

inteqrasiya prosesinin genişlənməsinə xidmət etmişdir. 

Turist bölgələrində yerli əhali şəxsi nəqliyyat vasitələrindən də qazanc götürmək imkanı əldə edirlər. Onlar 

turistlərə nəqliyyat xidmətləri göstərməklə özlərinin maddi-iqtisadi vəziyyətlərini yaxşılaşdırırlar. Maraqlısı odur ki, 

turistlərə xidmət edən yerli əhali çox zaman marketinq xidməti funksiyasını da yerinə yetirir. Belə ki, onlar bölgəyə 

gələn turistlərə ərazinin görməli yerləri haqqında məlumatlar verir, eyni zamanda onlara bələdçilik edirlər. 

Bələdçilik edərkən ətrafdakı tarixi abidələr və mədəni obyektlər haqqında da turistlərə müəyyən informasiyalar 

verirlər. Qeyd edək ki, Azərbaycanda mənzərə turizminə bu gün maraq çox genişdir. Elə bu səbəbdən də əhalinin 

böyük bir hissəsi yay fəslində təbiətin ən mənzərəli yerlərinə, sərin bulaqlar yerləşən ərazilərə can atır. Etiraf edək 

ki, turist şirkətlərinin fəaliyyəti kifayət qədər nəzərə çarpmadığından çoxları öz nəqliyyatlarından istifadə edərək 

ailələrini mənzərəli ərazilərə istirahətə aparırlar. Onlar çay və göl kənarında, meşə ərazilərində dincəlməyə üstünlük 

verirlər. Lakin turizmin müəyyən tələbləri haqqında konkret təlimatlara malik olmayan bu insanlar bəzən ekoloji 

problemlər yaradırlar. Meşə ərazisində ocaq qalayır və sonra odu söndürmədən ərazini tərk edirlər. Bunun da 

nəticəsində meşə yanğınları və bir sıra bədbəxt hadisələr baş verir. Hətta turistlərin özlərinin həyatı təhlükə 

qarşısında qalır. Xüsusilə, dəniz, çay və göllərdə turistlərin suda boğulma halları çoxalır. Dağlarda qayalardan 

sürüşüb yıxılma halları baş verir. Bütün bunları nəzərə alaraq xüsusi marketinq mütəxəssisləri tərəfindən təşkil 

olunmuş və nəzarətçilərin müşayiəti ilə idarə olunan turizm səfərlərinin təşkilinə daha çox üstünlük vermək 

lazımdır. Fərdi xarakter daşıyan turizm səfərləri müxtəlif xoşagəlməz hadisələrlə üzləşdiyi halda marketinq planına 

uyğun olaraq konkret turizm təşkilatının peşəkar idarəçiliyi ilə həyata keçirilən turizm fəaliyyəti daha təhlükəsizdir.  

Marketinq mütəxəssisləri turizm işinin konkret strategiyasını hazırlayır və eyni zamanda bu strategiyaya 

bazara nəzarət etmək planını da daxil edirlər. Bunun üçün мarketinq mütəxəssisləri aşağıdakı amillərə daha çox 

üstünlük verirlər: 

1. Reklam-informasiya fəaliyyətinin yeni forma və metodlarından istifadə edirlər. 

2. Bazarın tələbatına uyğun gələn reklam-informasiya cədvəli hazırlayır, həmin cədvələ uyğun təbliğat 

fəaliyyəti proqramlaşdırırlar. 

3. Cəlbedici vasitələr seçir, onlardan təbliğat məqsədləri üçün istifadə edirlər. 

4. Bölgədə mövcud olan bir çox mənzərəli yerlərin, tarixi abidələrin, mədəni əyləncə mərkəzlərinin rəngli 

bukletlərini və s. hazırlayırlar. 
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Təbii ki, təşkil olunan təbliğatın keyfiyyətinə uyğun olaraq turizm təşkilatı öz fəaliyyətlərinin səmərəliliyini 

qura bilirlər. Ümumiyyətlə, turizm in təşkilində ən başlıca amillərdən biri reklam-informasiya işinin təşkilidir. 

Reklam informasiya fəaliyyəti təkcə elanlardan ibarət deyildir. Belə ki, ərazinin turizm üçün əhəmiyyətliliyini 

qabarıq şəkildə təbliğ edən başqa vasitələr də vardır. Əsasən əyani təbliğat formalarından ibarət olan bu vasitələrin 

informasiya imkanları daha genişdir. Məsələn, turizm zonaları haqqında çəkilmiş sənədli filmlərin beynəlxalq 

miqyasda nümayiş etdirilməsi imkanları vardır. 
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Tural Məmmədov 

 

 

Резюме 

 

Регулирующая роль государства в развитии туризма 

 

Турал Мамедов 

 

В экономической политике Азербайджанского государства развитие туризма является одним из 

приоритетных направлений. Азербайджанское государство выделяет на развитие туризма из 

государственного бюджета финансовые средства, обеспечивает частные туристические фирмы кредитными 

ресурсами на благоприятных условиях. Высокими темпами развивается инфраструктура туризма. 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

Azərbaycanın sosial iqtisadi inkişafının aktual problemləri 
 

 

Sürətli iqtisadi inkişaf və Azərbaycanın investisiya imkanları 
 

 Dünyamalı Vəliyev, i.e.d. 
 

Elə etmək lazımdır ki, Azərbaycana qoyulan vəsait çox güclü sənaye 

potensialı yarada bilsin.  

İlham ƏLİYEV 

 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlət üzərinə düşən mühüm funksiyalardan biri ölkədə yaradılan yeni dəyərin 

daha çox hissəsinin kapital qoyuluşu şəklində iqtisadiyyata yönəldilməsini təmin etmək, bu sahədə geniş təşviqedici 

tədbirlər sistemini həyata keçirmək və əlverişli investisiya mühitini formalaşdırmaqdan ibarətdir.  

Azərbaycan dövlətinin malik olduğu təbii sərvətlərə özünün sahib çıxması nəticəsində ölkəmizin maliyyə 

imkanlarının genişlənməsi, investisiya mühitinin daha da yaxşılaşması ilə bağlı görülən tədbirlər investisiya 

qoyuluşlarının durmadan artmasına yol açmışdır.  

Məlum olduğu kimi, iqtisadiyyat istehsal fondlarından daha yaxşı istifadə olunması və yaxud da köhnə 

fondların daha məhsuldar olan yeniləri ilə əvəz olunması və onların miqdarının artırılması hesabına arta bilər. 

Mövcud olan köhnəlmiş əsas fondlar hesabına uzunmüddətli inkişaf əslində yoxdur. Çünki onların aktiv hissəsi - 

maşın və avadanlıqlar tez bir zamanda köhnəlir, rəqabət qabiliyyətini itirir və ona görə də orta hesabla hər 7-8 ildən 

bir təzələnməlidirlər. Beləliklə, iqtisadi inkişaf istehsalın yenilənməsi və genişlənməsinin vacib şərti olan əsas 

fondlara investisiya qoyuluşu dərəcəsindən asılıdır.  

Azərbaycan Respublikası güclü təbii-iqtisadi potensiala malik olduğu üçün investisiya qoyuluşu baxımından 

cəlbedicidir. Eyni zamanda, sahibkarlıq üçün yaradılmış əlverişli siyasi, sosial-iqtisadi mühit və nisbətən ucuz kadr 

potensialı bu cəlbediciliyi daha da artırır.  

Azərbaycanda yaradılan əlverişli investisiya mühiti yalnız daxili və xarici investisiyanın həcminin ilbəil 

artmasına deyil, həm də dünya iqtisadiyyatında tətbiq edilən yeni texnologiyalar, istehsal və idarəçilik metodlarının 

və s. ölkəmizə gətirilməsinə də yol açır.  

1994-cü ildən etibarən respublikamızda investisiya qoyuluşunu təşviq edən əsas amillər aşağıdakılardır: 

siyasi-iqtisadi sabitliyin təmin olunması; əlverişli iqtisadi mühitin yaradılması; ölkənin beynəlxalq nüfuzunun 

artması (kredit reytinqinin yüksəlməsi, beynəlxalq maliyyə institutları ilə səmərəli əməkdaşlıq); özəlləşdirmənin 

ilkin mərhələsinin uğurları (özəlləşdirilən müəssisələrin iqtisadi göstəricilərinin keyfiyyətcə yaxşılaşması) və s.  

Ölkədə aparılan investisiya siyasəti iqtisadiyyatın, o cümlədən, regionların inkişafında mühüm rol oynayır. 

Bu siyasət xarici və yerli sərmayələrin cəlb olunması üçün ən əlverişli hüquqi və təşkilati şərait yaradılmasını 

nəzərdə tutur.  

Sahibkarlıq fəaliyyətinin kreditləşdirilməsində və əlverişli investisiya mühitinin yaradılmasında banklar və 

kredit təşkilatlarının da mühüm rolu vardır. Azərbaycanın bank sisteminin inkişaf strategiyasının əsasını sərbəst 

maliyyə ehtiyatlarının səfərbər edilməsi, onların investisiya şəklində real sektora transformasiyası və daha effektiv 

paylaşdırılması təşkil edir. Bu məqsədlə bank sisteminin keyfiyyətcə yeni inkişafı, müasir bank texnologiyalarının 

tətbiqi, təkmil və sabit qanunvericilik bazasının formalaşdırılması, ən başlıcası isə onların etibarlılığının 

yüksəldilməsi və risk dərəcəsinin aşağı salınması və s. istiqamətlərdə əhəmiyyətli tədbirlər görülmüşdür. Aşağıdakı 

cədvəldən göründüyü kimi, ölkəmizdə investisiya imkanları və qoyuluşları sürətlə artır.  

Cədvəl 1 

Müstəqillik illərində Azərbaycanda investisiya imkanlarının dinamikası (mln manat) 

 1995 2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010 

Əsas kapitala 

qoyulan  

investisiyalar 

228 1289. 9 4249.2 6733. 4 7165. 8 13328. 10475. 9700.0 

 [1, 2010, s. 546-547; 2. S.295] 

Cədvəl 2 

Adambaşına düşən əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların 

həcmi və artım sürəti 
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Göründüyü kimi adambaşına investisiya qoyuluşlarının həcmi 20002010 illər ərzində 7,5 dəfə artmışdır.  

Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılan sərmayələrin həcminin sürətlə artması ölkəmizdə həm daxili, həm də 

xarici investisiya üçün yaradılan əlverişli mühitin məntiqi nəticəsidir. Xarici investisiyanın ölkəmizə cəlb olunması 

ümummilli lider Heydər Əliyevin apardığı uzaqgörən siyasət sayəsində mümkün olmuşdur. Heydər Əliyevin bu 

sahədə verdiyi tövsiyə və tapşırıqları əldə rəhbər tutaraq xarici investisiya haqqında təkmil qanunvericilik bazası 

yaradılmışdır. Bu sahədə qəbul edilən sənədlərdən «İnvestisiya fəaliyyəti haqqında» 1995-ci il 13 yanvar, 

«İnvestisiya müsabiqəsi haqqında» 1997-ci il 16 may, «İnvestisiya fondları haqqında» 1999-cu il 30 noyabr tarixli 

qanunları və s. qeyd etmək olar. Ölkəmizdə xarici investisiyaların cəlb olunması və qorunması istiqamətində atılan 

addımların bir qismi Azərbaycanla müxtəlif ölkələr arasında investisiyaların təşviqi və qarşılıqlı qorunması 

haqqında sazişlərin təsdiq edilməsi ilə bağlıdır. Belə sazişlər Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Pakistan, 

Gürcüstan, Almaniya, Qazaxıstan, Ukrayna, Qırğızıstan, Polşa, İtaliya, Fransa, İran, Avstriya və s. inkişaf etmiş və 

inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında bağlanmışdır.  

İnvestisiyaların sahə strukturunda da ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. Neft sektoru ilə yanaşı ölkə daxilində 

qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş investisiyalar iqtisadiyyatın inkişafına böyük təkan verir.  

İqtisadiyyat sahələrinə yönəldilən investisiyalar 90-cı illərin əvvəllərinə nisbətən onilliyin sonlarına yaxın 

xeyli artmışdır. Cədvələ nəzər salsaq, görərik ki, ən çox investisiya yönəldilmiş sahə sənayedir. Həmin sahəyə 

yönəldilmiş investisiyalar ümumi investisiya həcminin 70-80%-ni təşkil edir.  

 90-cı illərdə iqtisadiyyat sahələrinə yönəldilmiş investisiyaların xüsusi çəkisi aşağıdakı kimidir.  

 

Cədvəl 3 

İqtisadiyyat sahələrinə investisiya qoyuluşlarının xüsusi çəkisi(faizlə) 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

İqtisadiyyat sahələri üzrə, cəmi 100 100 100 100 100 100 100 100 

O cümlədən, sənaye 37, 4 35, 7 36, 6 39, 4 79, 2 46, 4 72 71 

Kənd təsərrüfatı 14 15 6, 2 5, 3 0, 9 1, 9 1, 5 0, 5 

meşə təsərrüfatı 0, 04 0, 1 0, 01 0, 01 0, 01    

Nəqliyyat 6 7, 2 4, 4 8, 5 3, 2 4, 7 2, 3 3, 4 

rabitə 1, 4 1, 1 1, 1 0, 8 0, 2 0, 6 1, 1 0, 9 

Tikinti 2, 3 2, 7 1, 3 0, 8 0, 2 0, 3 0, 2 0, 5 

ticarət, ictimai iaşə, maddi-texniki 

təchizat və satış 
2, 5 2, 5 0, 9 1 0, 3 0, 3 0, 5 0, 9 

Mənzil tikintisi 18, 5 23, 3 36, 8 28, 8 11, 8 21, 9 15, 9 11, 5 

Kommunal 4, 5 4, 4 6, 9 5, 9 1, 1 6, 7 3 2, 9 

təhsil 3, 5 4, 2 2, 1 2, 9 0, 3 0, 3 0, 2 0, 3 

Sair 9, 9 3, 8 3, 7 6, 6 2, 8 16, 9 3, 3 8, 1 

 

 1995 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Manat 84. 3 122. 1 466. 6 692. 5 745. 5 830. 8 1538 1164 1077 

İndeks 

1995=100 
100 144 553 821 884 986 1824 1380 1277 
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Onu da göstərmək lazımdır ki, sənaye sahəsi ümumi investisiya həcminin 70-80%-ni təşkil etdiyi halda, kənd 

təsərrüfatı sahəsinə qoyulmuş investisiya 1994-cü ildən 1997-ci ilə qədər maksimum 2% olmuşdur.  

Daxili yığım və kapital qoyuluşu imkanlarının məhdudluğu əsas kapitala qoyulan investisiyaların əlavə 9-da 

göründüyü kimi 90-cı illərdə istehsal və texnoloci strukturunun dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Sonrakı illərdə bu 

prosesdə ciddi irəliləyişlər özünü göstərir.  

Əsas kapitalın və passiv (tikinti quraşdırma işləri) və aktiv (maşın və avadanlıq) hissələrinin nisbəti birinjinin 

xeyrinə xeyli dəyişmişdir. Ölkənin qlobal təsərrüfat sisteminə qoşulması zəruriliyi mövjud istehsal aparatının köklü 

surətdə yeniləşməsini tələb edir.  

1998-1999-ju illərdən sonra əsas etibarilə xariji kapitalın jəlb edilməsi hesabına əsas sənaye istehsal 

fondlarının yeniləşməsi əmsalının aşağıdakı məlumatlardan göründüyü kimi müsbət istiqamətdə dəyişməsi sənaye 

potensialının perspektivi baxımından əhəmiyyətlidir. 

 

Fondların yeniləşməsi əmsalı (faizlə) 

 

 1998 2000 2003 2004 2009 

Sənaye üzrə jəmi  

O сümlədən 

2, 8 4. 8 21. 9 19. 2 10,4 

Xam neft və təbii qaz hasilatı ilə 

əlaqədar xidmətlər  

4, 9 5. 1 29. 4 25. 9 15, 5 

[2, 2010 s.  487].  

 

Son illərdə iqtisadiyyat sahələrinə yönəldilmiş investisiyaların həcmi durmadan artır. Müstəqillik illərində 

iqtisadiyyata yönəldilmiş investisiyaların statistik göstəriciləri cədvəl 4. 8-dən daha aydın görünür.  

 

Cədvəl № 4 

 

Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəldilən investisiyalar* 

 

 1995 2000 2002 2003 2007 2009 2006 2007 

Cəmi          

Mln. (AZN)  228. 0 1289. 8 2718. 0 4249. 2 9902. 7 10475.0   

mln. Dollar 544. 4 1441. 4 2796. 6 4326, 2 11540. 3 13033.5   

Xarici investisiyalar: 

mln. manat  

78. 7 829. 5 2172. 0 3310. 9 5801. 0 4395.1   

mln. dollar  375, 1 927 2234, 9 3371, 0 6760. 3 5468.6   

Xüsusi çəkisi (%) 34, 5 64. 4 80. 0 77. 9 58. 4 41.9   

Daxili investisiyalar:          

Mln manat 149, 3 460. 3 546, 0 938, 3 4101. 7 6079.9   

mln. dollar  168, 9 514. 4 561, 7 955, 2 4780. 0 7564.9   

Xüsusi çəkisi (%) 65, 5 35. 6 20. 0 20. 1 41. 6 58.1   

*[3, 2008, s. 124; 2,2010, s.409] 

 

Bütün maliyyə mənbələri hesabına investisiyalar ümumilikdə 2000-2009-ci illər arasında 8 dəfə artmışdır.  

Daxili investisiyaların formalaşma mənbələrini iki qrupa bölmək olar (cədvəl 4. 9):  

1. Dövlət sektoru (büdcə vəsaiti hesabına);  

2. Qeyri-dövlət sektoru: Əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına və müəssisə və təşkilatların vəsaiti hesabına; 

İnkişaf etmiş ölkələrdə investisiyaların yalnız 20-25 %-i şirkətlərin öz vəsaiti (amortizasiya və mənfəət) 

hesabına həyata keçirildiyi halda, digər keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da əsaslı 

qoyuluşların 70%-i firmaların hesabına maliyyələşdirilir. Bununla yanaşı, ölkəmizdə dövlət hesabına maliyyələşən 

kapital qoyuluşları mütləq rəqəmlərlə və nisbi olaraq aşağıdakı rəqəmlərdən göründüyü kimi durmadan artır.  

 2004 2005 2006 2007 2009  

Dövlət büdcəsindən əsaslı vəsait 

qoyuluşları(mln. man) 

96. 9 159. 9 879. 6 1927. 2 3822. 0 

ÜDM-da xüsusi şəkisi(%) 1. 14 1. 28 4. 88 7. 64 8. 97 
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Büdcədə xüsusi şəkisi(%) 6. 45 7. 47 23. 21 31. 80 33. 13 

 

Son beş ildə dövlət kapital qoyuluşlarının fiziki həcmi 29. 1 dəfə artmış, indi və yaxın perspektivdə dinamik 

inkişafın əsasını təşkil etmişdir.  

2007-2009-cu illərdə ölkə iqtisadiyyatına qoyulan investisiyalar başlıca olaraq daxili mənbələr hesabına 

artmışdır. İnvestisiya xərcləri əsasən qeyri-neft sektorunun inkişafı məqsədlərinə yönəldilmişdir.  

Belə ki, əsas kapitala7.5 mlrd. AZN və ya ötən ildəkindən 17, 8% çox investisiya qoyulmuşdur. Ümumi 

investisiyaların 58,1%-i daxili mənbələr hesabına həyata keçirilmişdir ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 13, 8 faiz 

bəndi çoxdur.  

Daxili investisiyaların qoyuluşunun artımında büdcə vəsaitləri ilə yanaşı büdcədənkənar fondların vəsaitləri 

də mühüm rola malik olmuşdur. Büdcə vəsaitləri hesabına maliyyələşən daxili investisiyaların həcmi 2 dəfə, 

büdcədənkənar fondlar isə 54% artmışdır. Əsas kapitala daxili investisiya qoyuluşlarının 42,6%-i büdcə vəsaitləri 

hesabına həyata keçirilmişdir. Müqayisə üçün, 2009-ci ilin müvafiq dövründə daxili investisiyaların ümumi 

həcmində büdcə vəsaitlərinin xüsusi çəkisi 14,2% təşkil etmişdir.  

Neft sektoruna investisiyaların azalması xarici investisiyaların artım tempinin azalmasına əhəmiyyətli təsir 

etmişdir. Belə ki, investisiyaların 40,4%-i xarici mənbələr hesabına formalaşmışdır ki, bu da 2006-cı ilin müvafiq 

dövrünə nisbətən xeyli azdır.  

Neft sektoruna qoyulan investisiyaların həm həcmi və həm də cəmi investisiyalarda xüsusi çəkisi artmışdır. 

Belə ki, 3,5 mlrd. AZN məbləğinə çatmış bu investisiyalar keçən illə müqayisədə 4, 8% artsa da, onun cəmi 

investisiyalarda xüsusi çəkisi 4,3 faiz bəndi azalaraq 51% təşkil etmişdir. 2009-cu ildə isə neft sektoruna qoyulan 

investisiyaların xüsusi çəkisi 26.6% təşkil etmişdir Bu, investisiyaların başlıca olaraq qeyri-neft sektoruna 

yönəldilməsi ilə bağlıdır.  

2007-2009-cu illər qeyri-neft sektoruna qoyulan investisiyaların artımı ilə xarakterizə olunur. Belə ki, qeyri-

neft sektoruna qoyulan investisiyaların həcmi 1.4 dəfə artmış, onun qeyri-neft ÜDM-ə nisbəti isə ötən illə 

müqayisədə 2, 8 faiz bəndi artmışdır. 2009-ci ildə ümumi investisiyaların 73.4%-i qeyri-neft sektoruna 

yönəldilmişdir ki, bu da 2007-ci illə müqayisədə 21% bəndi çoxdur.  

2009-ci ildə qeyri-neft sektoruna investisiyaların 19%-i nəqliyyatın, 7%-i emal sənayesinin, 4, 8%-i rabitənin 

inkişafı məqsədlərinə yönəldilmişdir.  

Təqdirəlayiq haldır ki, daxili investisiyalarda əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına yatırılan sərmayənin də xüsusi 

çəkisi artmaqdadır.  

Son illər respublikada mənzil tikintisinin sürətlə artımı müşahidə edilməkdədir. Belə ki, tikintinin ÜDM-də 

xüsusi çəkisi 2001-cü ildəki 5, 8%-dən 2006-ci ildə 10, 0%-ə yüksəlmişdir  

İnvestisiyaların sənayenin və ölkə daxilində bütün sahələrin inkişafı üçün geniş istifadəsi ölkə 

iqtisadiyyatında yalnız neft sənayesinin deyil, qeyri-neft sektorunun inkişafına və ölkə iqtisadiyyatının daha da 

təkmilləşməsinə təkan verən bir addım kimi nəzərə çarpır.  

İqtisadiyyatın sahələri üzrə investisiyadan istifadə edilməsi (faizlə). 

İnvestisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

30 mart 2006-cı il tarixli «İnvestisiya fəaliyyətinin təşviqi üzrə əlavə tədbirlər haqqında» sərəncamı böyük 

əhəmiyyətə malik olmaqla, ölkənin qeyri-neft sektorunun inkişafına dövlət qayğısının daha bir təzahürü kimi 

dəyərləndirilir. Ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sahələrində sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyinin 

gücləndirilməsinə xidmət edən «Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məhz həmin sərəncamla 

 

2009 

Xüsusi çəkisi, faizlə 

İqtisadiyyatın sahələri üzrə, cəmi  100 

O cümlədən:  

Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı 3. 5 

Balıqçılıq, balıqyetişdirmə - 

Sənaye 41.8 

Mədənçıxarma sənayesi 27.0 

Emal sənayesi 4.6 

Elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi 5.9 

Daşınmaz əmlak, icarə və istehlakçılara xidmət 11.0 

Tikinti, nəqliyyat və rabitə 11. 7 

Təhsil 1. 3 

Səhiyyə  2.2 

Digər 0.5 
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yaradılmışdır.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətə uyğun olaraq 

investisiya siyasətinin düzgün həyata keçirilməsi nəticəsində ölkədə dayanıqlı inkişaf edən bazar iqtisadiyyatı daha 

da təkmilləşir, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı sürətlənir, əhalinin məşğulluğuna nail olunmaqla əmək 

ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə təmin olunur.  

Ölkə başçısının “İnvestisiya fəaliyyətinin təşviqi üzrə əlavə tədbirlər haqqında” 30 mart 2006-cı il tarixli 

Sərəncamı ilə yaradılmış Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti (AİŞ) də artıq fəal şəkildə ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft 

sektorunun inkişafı ilə bağlı qarşısına qoyulmuş vəzifələri icra edir. Yeni yaradılmış bu şirkətin əsas məqsədi ölkədə 

qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən kommersiya təşkilatlarına müddətli sərmayələr qoymaqla Azərbaycan 

iqtisadiyyatının bu sahəsinin inkişafına nail olmaqdır. Şirkət tərəfindən 50-dən artıq investisiya layihəsinə 

baxılmışdır. Artıq bir neçə layihənin reallaşdırılmasına başlanmışdır. Hazırda ölkə daxili investisiya layihələrinin 

həyata keçirilməsində iştirak edən AİŞ-in gələcəkdə digər ölkələrdə investisiya layihələrində iştirakı da 

başlanmışdır.  

Yaxın perspektivdə Azərbaycan Respublikası üçün dövlət investisiya siyasəti ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf 

məqsədlərinə uyğun olaraq daha əlverişli investisiya mühitinin təmin edilməsi məqsədi ilə ümumi biznes şəraitinin 

yaxşılaşdırılması, xüsusi mülkiyyətin qorunması və korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, bütün investorlar 

üçün azad rəqabət mühitinin yaradılması, sabit normativ-hüquqi rejimin təmin edilməsi və iqtisadi sabitliyin 

qorunması prinsiplərinə əsaslanaraq aşağıdakı prioritetlərin həyata keçirilməsinə yönəldiləcəkdir:  

a) infrastruktur sahələrinin inkişafı və onların obyektlərinin davamlı istismarının təmin edilməsi; 

b) regionların tarazlı inkişafının təmin edilməsi; 

c) insan kapitalının davamlı inkişaf etdirilməsi və sosial təminatın gücləndirilməsi. 

“Azərbaycan Respublikasının dövlət investisiya proqramı” ölkə iqtisadiyyatının, əsasən qeyri-neft 

sektorlarının davamlı olaraq yüksək artım templəri ilə dinamik və tarazlı inkişafına, əhalinin iqtisadi və sosial 

tələbatının daha yüksək səviyyədə təmin olunmasına, regionlararası inkişaf səviyyəsində olan fərqin azaldılmasına, 

optimal strukturuna nail olunmasına, ixrac potensialının yüksəldilməsinə, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsinə, ətraf mühitin qorunmasına yönəlmiş dövlət əhəmiyyətli investisiya layihələrinin həyata keçirilməsini 

təmin etmək məqsədilə xidmət edir.  

Respublikada neft gəlirlərinin istifadəsi təsdiq edilmiş “Neft və qaz gəlirlərinin istifadə olunması üzrə 

uzunmüddətli strategiya” ilə müəyyən edilmiş prinsiplər əsasında həyata keçirilir.  

Neft gəlirləri “insan kapitalının” qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsinə, mövcud infrastrukturun 

təkmilləşdirilməsi və yeni infrastruktur obyektlərinin tikiləməsinə, yeni texnologiyaların gətirilməsinə və digər 

tədbirlərin maliyyələndirilməsinə yönəldiləcəkdir.  

Dövlətin strateji kursunda yeni mərhələnin əsas hədəfi – uzunmüddətli ümumbəşəri dəyərlər, qlobal proseslər 

və milli maraqlar nəzərə alınmaqla, ortamüddətli dövr üçün ölkədə dinamik sosial-iqtisadi inkişafın davamlılığını 

təmin etməkdən ibarətdir.  

Göründüyü kimi, sosial-iqtisadi inkişaf məqsədlərinin həyata keçirilməsi üçün investisiya siyasəti mühüm 

alətlərdən biridir. Bu baxımdan DİP-in milli və sektor inkişafı çərçivəsində formalaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb 

etməklə yanaşı, sektorlar arasında qarşılıqlı əlaqələrin təmin edilməsi və uyğunsuzluqlara yol verilməməsi üçün çox 

vacibdir. Bir çox inkişaf etməkdə olan və vəsait çatışmazlığı ilə üzləşən ölkələrdən fərqli olaraq, Azərbaycan 

karbohidrogen ehtiyatlarının istismarından böyük həcmdə gəlir əldə etməyə başlamış və bu gəlirlərin orta müddətdə olan 

templərlə artması gözlənilir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, maliyyə vəsaitlərinin çatışmazlığı şəraitində gəlirlərin səmərəli 

istifadəsi ilə müqayisədə, böyük həcmdə gəlirlərin istifadəsi prosesinin idarə olunmasında daha çətin problemlərlə 

üzləşilir. Qısa müddətdə iri həcmli gəlirlərin əldə edilməsi səmərəli xərclər həyata keçirməklə yanaşı makroiqtisadi 

sabitliyin qorunması, iqtisadiyyatda regionlarla mərkəzin sosial-iqtisadi cəhətdən ahəngdar inkişafı, ümumiyyətlə, tarazlı 

inkişafın təmin olunması, yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması, iqtisadi münasibətlərdə ədalət prinsiplərinin gözlənilməsi, 

bugünkü və gələcək nəsillər arasında gəlirlərin düzgün bölüşdürülməsi kimi mühüm məsələlərin həllini tələb edir.  

İqtisad elmi sübut etmişdir ki, investisiya norması (onun ÜDM-da xüsusi çəkisi) ilə iqtisadi inkişaf sürəti 

arasında sıx əlaqə vardır. ÜDM-u ildə 2. 5-3 artıran inkişaf etmiş ölkələrdə investisiya norması bir qayda olaraq 20-

21% təşkil edir. Bu zaman onlar əsas fondları fasiləsiz olaraq yeniləyirlər, onlardan yüksək dərəcədə səmərəli 

istifadə edirlər. Azərbaycanda investisiya norması (onun ÜDM-da xüsusi çəkisi) 2010-cu ildə 23.4% lmuşdur. . 

[2,s.191] 

Hesablamalar göstərir ki, daxili mənbələr və amillər hesabına iqtisadi inkişafın artım sürətini ildə 5-7%-ə 

çatdırmaq üçün investisiya norması 30-35% olmalıdır. İEOÖ üçün bu xarakterik bir səviyyədir. Onlarda artım sürəti 

orta hesabla məhz bu qədər olur. Çin ildə 10% sürətlə inkişaf edir. Bunun üçün investisiya norması 46%-ə qədər 

yüksəldilmişdir. [8, 2008, №1, s. 31-32] 

Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, investisiya norması nə qədər yüksək olsa da, inkişaf sürətinə onun təsiri, bir 

qayda olaraq 3-5 ildən sonra özünü göstərir 

Azərbaycanda iqtisadi inkişaf sürəti ilə investisiya norması arasında olan əlaqə aşağıdakı rəqəmlərlə 
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xarakterizə edilir. [1, 2010, s. 36] 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ÜDM-un illik artım 

sürəti (faizlə) 

11. 1 9. 9 10. 6 11. 2 10. 2 26. 4 34. 5 25. 0 10.8 9.3 

İnvestisiya norması 

(cəmi kapital 

qoyuluşlarının  

ÜDM-a nisbəti) 

20.52 24. 0 34. 8 50. 0 57. 7 46. 07 34. 6 28. 4 24.8 21.7 

 

Rəqəmlərin təhlili belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, 2003-2004-cü illərdə investisiya normasının 50% 

həddinə çatması 2006-2007-ci illərdə iqtisadi inkişafın artım sürətini rekord səviyyəyə çatdırmışdır. Sonrakı illərdə 

investisiya norması azalsa da, mütləq rəqəmlərdə kifayət qədər yüksəkdir.  
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Çox əlverişli coğrafi-siyasi mövqeyə malik olan Azərbaycan özünün zəngin mənəvi, mədəni potensialı ilə 

yanaşı, həm də təbii sərvətləri ilə dünyada məşhurdur. Bu sərvətlər içərisində neft əsas yer tutur. Neft - 

respublikanın başlıca milli sərvəti olmaqla, uzun illər ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahəsi olmuş və qalmaqda davam 

edir. Azərbaycanın neft sənayesi özünün çoxillik tarixi ərzində böyük inkişaf yolu keçmişdir. Xalqımız yalnız keçən 

əsrin sonralarında müstəqillik qazandıqdan sonra bu sərvətlərdən tam bəhrələnmək imkanı qazanmışdır [1, səh.4]. 

 Neftin sənaye üsulu ilə hasilatı ölkəmiz üçün XIX əsrin ortalarına təsadüf edir. Belə ki, Bakıda, Bibiheybət 

yatağında qazılmış quyuda vurmuş neft fontanı 1848-ci ildə Azərbaycanda "qara qızılın" sənaye üsulu ilə 

çıxarılmasının əsasını qoymuşdur. Artıq XIX əsrin sonu Azərbaycan neft hasilatı və emalı üzrə dünyada birinci yerə 

çıxmış, dünya neft hasilatının yarısını vermişdir. XIX əsrin 70-ci illərindən etibarən Azərbaycan neft sənayesinə 

xarici kapitalın güclü axını başlanmışdır. Neft sənayesinin inkişafı yerli sahibkarların böyük bir nəslini 

yetişdirmişdir. Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Musa Nağıyev, Şəmsi Əsədullayev və başqaları öz bacarığı, istedadı və 

əməksevərliyi sayəsində iri neft sənayeçilərinə çevrilmiş, xalqın, millətin rifahı üçün bu gün də öz məzmununu 

itirməyən böyük işlər görmüşlər. İkinci Dünya müharibəsi illərində İttifaq daxilində çıxarılan neftin 75 faizini verən 

Azərbaycan cəbhəni yanacaqla təmin edərək, alman faşizmi üzərində qələbədə böyük rol oynamışdır. 1949-cu ildə 

açıq dənizdə, Bakı şəhərindən 100 kilometr aralıda, o zaman üçün unikal yataq sayılan Neft Daşlarında vuran ilk 

neft fontanı dənizdə neftçıxarmanın yeni mərhələsinin başlanğıcını qoymuşdur. Bununlada Azərbaycan dünyada ilk 

dəfə olaraq açıq dənizdə neftçıxarmanın əsasını qoymuşdur [3, səh9]. 

 Keçən əsrin 70-80-ci illəri Azərbaycan neft sənayesinin böyük nailiyyətləri, onun sürətli inkişafı, maddi-

texniki bazasının möhkəmlənməsi ilə yadda qalmışdır. Bu illər Azərbaycan neftçiləri tərəfindən dənizin daha dərin 

sahələrinin fəth edilməsi ilə səciyyələnmişdir. Məhz bu dövrdə görülən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində neft 

sənayesi möhkəmlənmiş və onun geniş infrastrukturu yaradılmışdır. Azərbaycanda dəniz yataqlarının işlənilməsi 

üçün qazma qurğuları, dənizdə tikinti işlərini təmin etmək üçün respublikaya xüsusi texnika və gəmilər, qurğu və 

avadanlıq gətirilmiş, Bakı dərin dəniz özülləri zavodu kimi strateji istehsalat nəhəngi istifadəyə verilmişdir. Bununla 

yanaşı neft emalı, kimya, neft-kimya komplekslərinin və neft maşınqayırmasının inkişafında böyük sıçrayış 

olmuşdur. Məhz həmin dövrdə Xəzərdə planlı surətdə geoloji-kəşfiyyat işlərinin təşkili və həyata keçirilməsi 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin misilsiz tarixi xidmətlərindəndir. Bu gün qətiyyətlə demək 

olar ki, Heydər Əliyevin bu illərdə respublikanın həyatının bütün sahələrində olduğu kimi, neft sənayesində gördüyü 

işlər onun uzaqgörən planlarının, xalqımızın müstəqilliyinə və rifahına yönəlmiş niyyətlərinin əsasını təşkil edirdi.  

Müstəqil ölkəmizin yeni tarixinin neft strategiyası 20 sentyabr 1994-cü il tarixi və ümummilli lider Heydər 

Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz bu tarixdə Bakıda dünyanın tanınmış bir çox neft şirkətləri ilə bağlanmış "Əsrin 

müqaviləsi" adı altında saziş müstəqil Azərbaycanın neft salnaməsinə əbədi həkk olundu. Bu müqavilədən sonra 

dünya dövlətlərinin Azərbaycan iqtisadiyyatına marağı artdı, ölkəmizin beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsinə 

güclü təkan verildi. Bununla da xalqımızın öz sərvətləri üzərində sahiblik hüququ bir daha təsdiq edildi, eyni 

zamanda, Azərbaycan iqtisadiyyatının dünyaya açıq olması nümayiş etdirildi.  

“Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın dünyanın tanınmış neft şirkətləri ilə iş birliyinin əsasını qoymaqla, bir 

dövlət kimi dünya iqtisadi sisteminə qoşulmasına və beynəlxalq aləmdə mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə şərait 

yaratdı. Beynəlxalq neft sazişlərində iştirakçı dövlətlərlə səmərəli və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafı üçün 

əsaslı təməl qoyuldu, ölkənin geosiyasi mövqeyinin daha da möhkəmlənməsi, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya 

prosesinin sürətlənməsi üçün şərait yarandı. 1995- ci ildən sonra Azərbaycanın müxtəlif neft şirkətləri ilə daha 24 

müqavilə imzalanmışdır. Həmin sazişlərin həyata keçirilməsində dünyanın 15 ölkəsinin 30-dan çox neft şirkəti 

iştirak edir. Bu sazişlərlə Azərbaycanın neft-qaz sənayesinin sərmayə tutumluluğu təxminən 60 milyard dollar 

həcmində qiymətləndirildi [2, səh.148]. 

Hazırda Azərbaycanın bütün kateqoriyalı karbohidrogen ehtiyatları 4 milyard tondan çoxdur ki, bu da 

Azərbaycanı dünyanın ən iri neft regionları sırasına çıxarır.  

1999-cu il aprelin 17-də müstəqil Bakı-Supsa neft kəməri və Gürcüstanın Qara dəniz sahilindəki Supsa ixrac 

terminalı istismara verilmişdir. "Çıraq" yatağından hasil olunan neftin Supsa limanından dünya bazarlarına ixracına 

başlanmış və ilk dəfə olaraq Azərbaycan nefti şimala yox, qərbə doğru istiqamətlənmişdir. Bununla növbəti dəfə 

ölkəmizin uzunmüddətli strateji maraqları üzərində qurduğu çoxvariantlı ixrac strategiyasının əsaslı olduğunu 

göstərdi.  

Ölkəmizin neft strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri Azərbaycan neftinin dünya bazarına nəqlidir. Bu 

sahədə Azərbaycanın mənafelərinin uzunmüddətli şəkildə qorunması, genişmiqyaslı beynəlxalq iqtisadi 

əməkdaşlığın inkişafı, regionda neft hasilatının artması ilə əlaqədar neftin dünya bazarlarına nəqlinin təmin edilməsi 

məqsədi ilə strateji əhəmiyyətli Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri layihəsinin gerçəkləşməsi üçün gərgin 

işlər həyata keçirilmiş, aparılan danışıqlar uğurla nəticələnmiş və layihə 2006-cı ildə həyata keçirilmişdir. 

Bu kəmər Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxarılmasına imkan verir, həmçinin "İpək yolu"nun və 

türkdilli ölkələrin də əsas magistral kəməridir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan istiqamətinin seçilməsi Ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin böyük siyasətinin təmtərağıdır və bu kəmər dünya "arteriya"sı kimi neft kəmərləri sisteminə daxil 

olmuşdur. Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və bütövlükdə bölgə, Avropa və 
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ümumən dünya üçün iqtisadi, siyasi baxımdan və enerji təhlükəsizliyi cəhətdən çox böyük əhəmiyyətə malik 

olmaqla yanaşı, Türkiyənin Qara Dəniz boğazlarının həddən artıq yüklənməsinin də qarşısını alacaqdır.  

2001-ci il sentyabrın 29-da "Təbii qazın Gürcüstan Respublikası ərazisindən tranziti, nəql edilməsi və 

satışına dair Azərbaycan və Gürcüstan arasında saziş" imzalanmışdır. 2007-ci il iyulun 3-də Xəzərin Azərbaycan 

sektorundakı «Şahdəniz» qaz-kondensat yatağından hasil edilən təbii qaz Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəməri ilə 

Türkiyənin qaz kəmərləri sisteminə daxil oldu.  

Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərlərinin texniki-iqtisadi əhəmiyyəti ilə yanaşı, siyasi rolu 

da böyükdür. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəni, 

xalqlarımızı bir-birinə daha da yaxınlaşdıracaq, bölgəyə sülh və sabitlik gətirəcək, təhlükəsizliyi, ölkələrimizin 

dünyada mövqeyini möhkəmləndirəcəkdir.  

Ölkənin neft strategiyasının uğurla reallaşması şəraitində karbohidrogen ehtiyatlarının ixracından daxil olan 

böyük neft gəlirlərinin məqsədyönlü şəkildə istifadəsini təmin etmək məqsədi ilə 1999-cu ildə Dövlət Neft Fondu 

yaradıldı. Neft Fondunun təsis olunması ilə neft sərvətlərinin nəsillər arasında ədalətli bölgüsü, onların səmərəli və 

məqsədyönlü idarə edilməsi üçün əsaslı təminat yaradıldı. Yaradılarkən 271 milyon ABŞ dollarına bərabər olan 

Dövlət Neft Fondunun aktivlərinin həcmi 2011-ci ilin iyulun 1-nə olan məlumata əsasən 30 357,5 milyon ABŞ 

dollarına bərabər olmuşdur. Aparılan təhlillər göstərir ki, vəsait ildən-ilə artacaqdır. Dövlətin artan maliyyə 

imkanları hesabına ölkədə mühüm investisiya, o cümlədən regional proqramların və infrastruktur layihələrin 

maliyyələşdirilməsinə şərait yaranmışdır [3, səh.48].. 

Azərbaycanın hər bir bölgəsində yeni, müasir tələblərə cavab verən infrastruktur yaradılır, elektrik 

stansiyaları tikilir, qaz və su kəmərləri çəkilir, hava, dəmir və avtomobil yolları salınır, xam neftin Xəzərin o biri 

sahilindən daşınması üçün yeni tankerlər alınıb. İnfrastrukturun yeniləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi istiqamətində 

həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər eyni zamanda insanların rahatlığı, firavan yaşayışı üçün həyata keçirilən 

sosialyönümlü tədbirlərin mühüm tərkib hissəsidir.  

İldən ilə artan neft hasilatından əldə olunmuş gəlirlər hesabına, ilk növbədə sosial siyasət sayəsində, o 

cümlədən aztəminatlı təbəqələrin, qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 

istiqamətində saysız tədbirlər həyata keçrilmiş və indi də bu istiqamətdə məqsədyönlü işlər görülməkdədir. Bu 

məqsədlə dövlətimizin başçısı tərəfindən bir neçə Sərəncam və Dövlət Proqramı qəbul edilmiş və bu qərarlara 

uyğun olaraq qaçqın və məcburi köçkünlər üçün Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində yaşayış qəsəbələri tikilmiş, 

2007-ci ildə son çadır düşərgəsi ləğv edilmiş və burada məskunlaşmış məcburi köçkünlər yeni qəsəbələrə 

köçürülmüşdür.  

Uğurlu strategiyanın başlıca istiqamətlərindən biri də artan neft gəlrlərindən səmərəli istifadə etməklə insan 

kapitalının inkişaf etdirməsidir. Bu baxımdan Azərbaycanlı gənclərin ölkə üçün zəruri ixtisaslar üzrə xaricdə təhsil 

almaları və ölkənin inkişafının mühüm amilinə çevrilmələrini təmin etmək məqsədilə "2007-2015-ci illərdə 

Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2007-cı il 16 aprel tarixli 2090 nömrəli Sərəncamı imzalanmışdır.  

Ölkənin artan maliyyə imkanları hesabına, beynəlxalq əhəmiyyətli strateji infrastruktur layihələri də uğurla 

həyata keçirilir. Bu cür layihələr təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə regionun infrastrukturunun 

modernləşdirilməsinə şərait yaradır. Bu layihələrdən biri olan Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolunun inşası 

Azərbaycanın regionda siyasi nüfuzunun güclənməsinə təkan verməklə bərabər, respublikamızın Qərbə doğru 

inteqrasiyasına, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında siyasi və iqtisadi münasibətlərin inkişafına şərait 

yaradacaqdır. Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu regional əhəmiyyətə malik olmaqla bərabər, Asiya ilə Avropanı 

birləşdirən nəqliyyat dəhlizinə çevriləcəkdir.  

Neft gəlirlərinin istifadə etməklə həyata keçirilən işlər çərçivəsində Bakının su təchizatı ilə bağlı 

problemlərin əsaslı şəkildə həllini təmin edən Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilməsi və 

Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihələri mühüm yer tutur. Bu layihələrin reallaşması neft 

strategiyasının məntiqi davamı kimi qəbul edilir.  

Bütün bunların əsasında demək olar ki, “Əsrin müqaviləsi” ilə təməli qoyulmuş milli neft strategiyası 

nəticəsində Azərbaycan Xəzər dənizinin nəhəng enerji potensialını ilk mənimsəyən və regionun inkişafında 

keyfiyyətcə yeni iqtisadi modeli formalaşdıran, Avropa və Asiya arasında siyasi və ticarət əlaqələrinin 

genişləndirilməsində, Qafqaz nəqliyyat dəhlizinin inkişafında, İNOGATE, TRACECA və digər nəhəng layihələrin 

gerçəkləşməsində Xəzəryanı və Qafqaz regionunda mühüm rol oynayan bir dövlətə, dünyanın neft mərkəzlərindən 

birinə çevrilmişdir [3, səh.75].. 

 Bu gün ölkəmizdə əldə edilən bütün iqtisadi uğurların başlanğıcında, məhz milli neft strategiyasının əsası 

dayanır və bu əsasın layiqli davamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Heydər oğlu Əliyev ölkəmizin 

çiçəklənməsi yolunda öz əməyini əsirgəmir. 
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В статье рассматривается история развития нефтяной промышленности Азербайджана. Придается 

особое значение бурному развитию всего нефтяного комплекса за годы Советской Власти. Особо 

подчеркивается заслуга Президента Азербайджана Г.А.Алиева в становлении и развитии новой 

экономической политики, приоритетным направлением которой является нефтегазодобывающая 

промышленность. В статье говорится о его гибкой и целенаправленной политике, в результате которой был 

заключен, а затем и воплощен в жизнь «Контракт века». В статье анализируется развитие 

нефтегфзодобывающей отрасли за последние годы, давшей толчок стремительному развитию и других 

отраслей экономики страны. 
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Turizm dünya iqtisadi sistemində 
 

 

Asiya-Sakit okean regionunda turizmin inkişaf xüsusiyyətləri 
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Giriş 

“Asiya-Sakit okean regionunda turizmin inkişaf xüsusiyyətləri” mövzusunda Asiya-Sakit okean regionunda 

turizmin mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri, regiona daxil olan ölkələrdə turizmin özünəməxsus 

tarixi inkişaf xüsusiyyətləri və beynəlxalq turizmin inkişafı üçün mövcud olan turizm infrasturkturu barədə ətraflı, 

qısa və lakonik məlumat verilmişdir. 

Vaxtı ilə Asiya-Sakit okean regionuna daxil olan ölkələrin əksəriyyəti müstəmləkə və yarımmüstəmləkə 

ölkələri idi, həmin ölkələrdə ictimai-iqtisadi inkişaf yox həddində idi. Lakin hazırda bu bölgə dünyanın ən surətlə 

inkişaf edən, müasir turizm sənayesinə malik bölgəsidir. Asiya-Sakit okean regionu qeyri-bərabər iqtisadi inkişaf 

səviyyəsinə malikdir. Yüksək inkişaf etmiş ölkələrlə yanaşı (Yaponiya, Avstraliya, Yeni Zellandiya) və yüksək 

inkişaf tempinə malik olan ölkələr(Cənubi Koreya, Çin, Malayziya, Sinqapur) də mövcuddur. Bundan başqa 

regionda həmçinin yüksək əhali artımına və aşağı iqtisadi inkişaf səviyyəsinə malik olan ölkələr (Kamboca, Laos, 

Okeaniya ölkələri) də mövcuddur. 

 Asiya - Sakit okean bölgəsində beynəlxalq turizmin inkişafının bir neçə səbəbi var. Əvvəla, iqtisadi inkişaf 

uzun müddət yüksək surətlə davam etmişdir. Bölgə iqtisadiyyatının dinamik inkişafı əhalinin adam başına düşən 

gəlirin, asudə vaxtının artımı ilə nəticələnmişdi. Turizm mədəniyyətinin çevik modeli və turizm sənayesinə 

müntəzəm sərmayə qoyuluşu sistemi yaradılmışdı. Bölgədaxili turizmin genişlənməsi əhalinin adam başına düşən 

gəlirlərini əks etdirir (Yaponiyada-30 min $, Sinqapurda 3.6 min $, yeni iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə isə 

8-10 min $). Bölgədə yüksək iqtisadi inkişaf etmiş Yaponiya və Sinqapur, Tayvan, Honkonq, kimi yeni sənaye 

dövlətləri və əraziləri arasında ən gur turist axınları dövriyyəsi cərəyan edir. Bölgəyə istiqamətlənən turist axınları 

başlıca olaraq ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa, Hindistan, İtaliya turizm bazarlarında formalaşır. Çin ildə 

50 mln nəfərə qədər turist yola salır. Malayziya, Sinqapur, Tailand həm bölgədaxili, həm də uzaq səfərə gedən turist 

axınlarının kəsişməsində yerləşir. Beynəlxalq vəziyyətin sabitləşməsi, kapitalizm-sosializm qarşıdurmasında 

sonuncunun iflasa uğraması, dünyada gedən proseslərdə demokratik inkişafa meylin üstünlük təşkil etməsi, 

bəşəriyyətdə uzunmüddətli sülhün bərqərar olması ilə bağlı ümidlərin gerçəkləşməsi, dünya ölkələri 

iqtisadiyyatlarının inteqrasiyası, qloballaşma prosesləri beynəlxalq turizmin inkişafına müsbət təsir göstərdi. Xarici 

turistləri bu regiona daha çox tibet təbabəti- yerli əhali üçün ənənəvi diaqnostika və müalicə üsulları- iynəbatırma, 

fitoterapiya, massaj, müalicəvi qimnastika, balneoterapiya (mineral resurslarla müalicə), peloideterapiya (palçıqla 

müalicə), talassoterapiya (dəniz suyu ilə müalicə), aeroterapiya (dağ havası ilə müalicə) aiddir. Bu sahədə daha çox 

Çin, Tailand, Filippin seçilir. Daha çox balneoloji resursları olan ölkələr- Yaponiya, Çin, Avstraliya, Yeni 

Zellandiyadır. Ən yaxşı kurort bazası Yaponiyadadır. Şərqi Asiyada- buddizm, sintoizm; Cənub-Şərqi Asiyada- 

buddizm, islam, xristianlıq; Avstraliya, Yeni Zellandiya və Filippində- xristianlıq yayılmışdır. Okeaniyada yerli 

dinlər geniş yayılmışdır. Fen-Şuy öz başlanğıcını Yaponiyanın dini sayılan sintoizmdən götürür. Bugünkü gündə 

azsaylı yaponlar sintoizm dininə etiqad edirlər, çoxları həm buddizmin, həm də sintoizmin adət-ənənələrinə riayət 

edirlər. Buddizmin ziyarət mərkəzləri – Lxasa (Dalay-Lama sarayı), Budda heykəlləri (Banqkokdakı Zümrüd 

Budda), İndoneziyadakı Borobodur məbədi, Pekindəki Səma məbədidir. Memarlıq abidələri sırasında Bali 

adasındakı çoxsaylı hindu abidələrini göstərmək olar. Penanqda (Malaziya) ən gözəl Çin məbədləri yerləşir.  

Çin Asiya-Sakit okean bölgəsində turizm axınları formalaşdıran ən böyük ölkədir. Tayvan da nəzərə alınsa 

Çinə səfərlərin sayı bölgəyə səfərlərin sayının yarısını təşkil edir. Son dövrlərə qədər Çinə gələn turistlərin 

əksəriyyətini Makao, Tayvan və b. yerlərdən olan çinlilər təşkil edirdi. Çində təşəkkül tapmış turizm modeli onun 

siyasi tarixi və adları çəkilən dövlətlərlə qarşılıqlı münasibətləri nəticəsində formalaşıb. 1978-ci ildə Çin uzun 

müddətli təcrid olunma vəziyyətindən çıxaraq «Açıq qapı» siyasəti yürütməyə başladı. Turistlərin əksəriyyəti 
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ölkənin qədim mədəniyyəti ilə maraqlanırdı. Siyasətdə baş verən dönüşün başlıca məqsədlərinin biri də ölkəyə 

xarici valyutanın cəlb edilməsi idi. 1997-ci ilin iyulun 1-dən Honkonq adası onu əhatə edən 325 ada, materikin bir 

hissəsi, yəni bütün müstəmləkə Çinə qaytarıldı. 1990-cı ildə Honkonqla Çin arasındakı sərhədi 20 mln nəfər 

keçmişdi. Keçən əsrin 80-cı illərində Çində turizm surətlə inkişaf etməyə başladı, lakin onilliyin sonunda ölkənin 

turizm sənayesinin, turizm sahəsində idarəçiliyin və xidmət sahəsinin zəifliyi ucbatından nisbətən gerilədi. Bu 

geriliyi aradan qaldırmaq üçün Çində xarici kapitalın cəlb edilməsi, orta və yüksək səviyyəli otellərin tikintisi vüsət 

aldı. Turizm resurslarının zənginliyi dünyanın hər yerindən qonaqları buraya cəlb edir. Başlıca tarixi abidələr şimal-

şərq və mərkəzi əyalətlərdə cəmlənib, qədim Çin mədəniyyəti bu yerlərdə yaranıb. Qərb və sahil zolağında yerləşən 

əyalətlər gözəl təbiətə malikdir. Ən çox əhalisi olan ölkədə formalaşan beynəlxalq turizm modeli bütövlükdə Şərqi 

Asiya və Sakit okean bölgəsində turizm modelinin yenidən qurulmasına təkan verdi. Son yüzillilkldə Honqkonq iri 

liman, ticarət, maliyyə və turizm mərkəzi kimi inkişaf etmişdi, iqtisadiyyatın xarici valyuta gətirən sahələri arasında 

turizm üçüncü yerdə idi. Honkonq layiqincə Sakit okean bölgəsinin yeni sənaye ölkələri sırasına daxil olmuşdu. Bu 

iki bölgə arasında cərəyan edən gediş-gəliş olduqca yüksək səviyyəyə qalxmışdı. Çinin daxili siyasətində və qonşu 

ölkələrə münasibətində dönüş baş verdikdən sonra Honkonqun da xarici turizm səfərləri modelində dəyişikliklər baş 

verdi. Bölgə, buraya gələn qonaqlarla yanaşı, Çinə gedən tranzit səyyahları da qəbul etməyə başladı. Honqkonq 

Çinin özünəməxsus girişinə çevrildi. Honkonq və Çin şəhərləri arasında müntəzəm reyslər yerinə yetirilir, Quancjou 

şəhərinə qədər uzanan müasir avtomobil və dəmir yolları salınıb. Honkonqa yönələn başlıca turist axınları 

Yaponiya, ABŞ, Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiya və Böyük Britaniyada formalaşır. Honqkonqda beynəlxalq 

turizm alış - veriş, gecə həyatı ilə bağlı əyləncələr, opera və teatr kimi Çin mədəniyyəti obyektlərinin, Ouşen-park 

akvarium, Sui sülaləsi dövrünə aid kənd kimi gəzməli yerlərin, at idmanı ilə bağlı qurğuların və hər keçirilən 

festivalları ziyarəti üzərində qurulub. Honkonq eyni zamanda konfransların və yarmarkaların keçirildiyi beynəlxalq 

mərkəzdir. Honkonqlular əsasən qonşu ölkələrə qısa müddətə səfərə çıxırdılar. Honkonq sakinlərinin əksəriyyəti 

məzuniyyətini (90%) Tailandda keçirir, biznes məqsədi ilə Filippin (51%), İndoneziya (26%) və Yaponiyaya (20%) 

səfər edirlər. Portuqaliyanın müstəmləkəsi olan digər Çin ərazisi Makao (Aomın) 1999-cu ildə Çinin hökmranlığı 

altına qaytarıldı. Makao yarımadası Honkonq yaxınlığında Mirvari çayı zolağında yerləşir. Çin hazırda bütün dünya 

ölkələri üçün iqtisadi-mədəni əlaqələr və turizm menecmenti sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərinə görə böyük maraq 

doğuran turizm ölkəsi sayılır. 

Əhalisi 128 mln nəfərdən çox olan Yaponiya Şərqi Asiyada, çoxsaylı xırda adaların əhatə etdiyi Hokkaydo, 

Honsü, Sikoku və Küsü kimi 4 iri ada ərazisində yerləşir. Onun paytaxtı Tokioda 18 mln insan yaşayır. Yaponlar 

istirahət məqsədi ilə uzaq səfərə getməzdilər. Yaponiya hökuməti ölkəyə xarici valyuta cəlb etmək məqsədi ilə 

xarici qonaqların sayını 10 mln nəfərə çatdırmaq vəzifəsini öz üzərinə götürdü. 1990-cı ildə ölkəyə 11 mln qonağın 

gəldiyi qeydə alındı, beləliklə qarşıya qoyulan vəzifə artıqlaması ilə yerinə yetirildi. Yapon turistlərinin xaricdə 

xərclədiyi vəsaitin də həcmi artmağa başladı. Yaponiya sakinləri əsasən ABŞ və Asiya-Sakit okean bölgəsinin 

Cənubi Koreya, Tailand, Malayziya, Sinqapur kimi ölkələrinə, habelə Çinin Honkonq əyalətinə səfərə gedirlər. Bu 

yerlərin hər biri Yaponiyadan ildə təqribən 1 mln qonaq qəbul edir. Bölgənin Avstraliya, Çin, Tayvan kimi 

ölkələrindən hər biri ildə 0,5 mln yapon turisti qəbul edir. Yaponiya turistləri üçün digər ziyarət məkanı Avropadır. 

Fransaya hər il 1 mln-dan çox yapon turisti gəlir. Böyük Britaniya, Almaniya və İtaliya kimi Avropa ölkələrinin hər 

birini ildə 0,5 mln yapon turisti ziyarət edir. 90-cı illərin əvvəlində Yaponiya hökuməti XXI əsrdə turizmin inkişafı 

planını həyata keçirməyə başladı. Proqram XXI əsrdə ölkədə beynəlxalq turizmin, Yaponiyaya və Yaponiyadan 

turist axınlarının artım inkişafını nəzərdə tuturdu. Hökumət turizmi yeni, daha müasir səviyyəyə qaldırmaq, daxili 

turizmi inkişaf etdirmək, ölkədən xaricə səfərlərin təşkilini təkmilləşdirmək, həm daxili, həm də xarici turistlərin 

müasir tələbatlarını ödəmək məqsədi ilə bu sahədə yeni texnologiyaların, yeni istiqamətlərin tətbiqini nəzərdə tutan 

proqramlar hazırladı, turizm sahəsinin idarəçilik sistemində struktur dəyişiklərinə başladı. Eyni zamanda Yaponiya, 

bir çox ölkələrin, o cümlədən Avstraliya, İndoneziya, Malayziya və Tailandın turizm sahəsi infrastrukturuna külli 

miqdarda sərmayə qoyur, bölgədə turizm inkişafı üzrə müştərək layihələrdə yaxından iştirak edir. Yaponiyanın özəl 

şirkətlərinin 15,6 %-i həmin ölkələrdə daşınmaz əmlak almağa sərmayə qoyur. Bu vəsaitin 25 %-i isə otel tikintisinə 

xərclənir. 80-cı illərdə Şərqi və Cənubi-Şərqi Asiyanın yeni sənaye ölkələrinin inkişafı nəticəsində qonaqların sayı 

artmağa başladı. Hazırda gələn qonaqların üçdə ikisi Asiya ölkələrindəndir, Tayvan və Cənubi Koreyadan gələnlərin 

sayı ABŞ-dan gələn turistlərin miqdarını üstələyib. Yaponiya uzun müddətdir ki, xaricə gedən turistlərin sayına görə 

bölgədə birinci yerdə gedir. Buna səbəb Yaponiya əhalisinin adam başına düşən illik gəlirin bölgədə ən yüksək 

həddə çatmasıdır (30.000 $). Yaponlar Çin, Syanqan, Cənubi Koreya, Sinqapur kimi yaxın məsafələrdə yerləşən 

turizm mərkəzlərinə səyahətə çıxırlar. Eyni zamanda Yaponiyanın bölgələrarası əlaqələri də möhkəmlənir. ABŞ-la 

qızğın turist mübadiləsi gedir. Əhali arasında aparılan sosioloji sorğu Yaponiyada turizmin inkişafını ləngidən 
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səbəbləri üzə çıxarmaq imkanını verdi. Yaponlar maddi imkanlarının məhdudluğundan və asudə vaxtın azlığından 

gileylənirlər. Şəxsi təhlükəsizliyin təmin olunmayacağından ehtiyat edirlər. Hazırda yaponlar dövlət səviyyəsində 

turizmin təşkilinə böyük önəm verir və ondan daha çox faydalanmağa çalışırlar.  

Tailand krallığı Hind-Çin yarımadasının Cənub-Qərb hissəsində və Malakka yarımadasının şimalında 

yerləşir. Ərazisi 514 min kv km-dir. Əhalinin yarısını taylar təşkil edir. Digər yarısı lao, çinli, malayziyalı, kxemlər 

və s. millətlərin nümayəndələrindən ibarətdir. Rəsmi dövlət dili tay dilidir. Əsas dini təriqət - buddizmdir. Tailand 

dövlətinin paytaxtı müxtəlif mədəniyyətlərin qovuşduğu, əhalisi 9 mln olan Banqkok şəhəridir. Milli gəlirin 

formalaşmasında, maliyyə tarazlığının əldə edilməsində beynəlxalq turizmin böyük payı var. Ölkə iqtisadiyyatının 

uğurlu yüksəlişi işgüzar turizmin inkişafına təkan verdi, qısa müddətdə ölkədə müasir dəbdəbəli otellər və əyləncə 

ocaqları tikildi. Cənub sahil zolağında yeni çimərlik şəbəkəsinin salınması və ölkənin şimalına mədəniyyət abidələri 

ilə tanışlıq məqsədi daşıyan ekskursiyaların təşkili yeni turizm istiqamətlərinin açılmasına imkan verdi. XX əsrin 

90-cı illərinin sonu Asiya- Sakit okean bölgəsi üçün ağır il olmuşdu. Bölgənin, demək olar ki, bütün ölkələrinə 

qonaq gələn turistlərin sayı azalmışdı. Tailand hökumətinin həyata keçirdiyi tədbirlər (reklamın gücləndirilməsi, 

turizm xidmətlərinin qiymətlərinin aşağı salınması, qonaqlar üçün viza rejiminin ləğv edilməsi, xidmət keyfiyyətinin 

yüksəlməsi) sayəsində turizm sahəsinə ziyan dəymədi. Bankonqun mərkəzində milli Eksport mərkəzi tikildi. O, 

Tailandın müasir memarlıq rəmzidir. Burada beynəlxalq simpoziumlar, turizmə həsr olunmuş yarmarka və sərgilər 

keçirilir. . Turizm müəssisələrinin tikintisi üçün uzunmüddətli, qeyri-məhdud həcmdə kredit ayıran bank sistemi 

turizm sənayesinin surətli inkişafına yardım göstərir. EXİM BANK adlanan ixtisaslaşmış bank yaradılıb, o, turizm 

sahəsində sərmayə qoyuluşu üzrə layihələr işləyib hazırlayır və xaricdəki sərmayəçilərə xidmət edir. Tailand 

müstəmləkəçilərin ayaq basmadığı yeganə dövlətdir. Banqkok dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Onu Asiya-

Sakit okean bölgəsinin Venesiyası adlandırırlar. Pattaya Banqkokdan 147 km cənub-şərqdə yerləşir. Dünya 

səviyyəsində tanınmış limandır, hər il yüz minlərlə turist bura səyahət edirlər. Burada turist qəbulu üçün hər cür 

infrastruktur mövcuddur- çoxlu sayda mehmanxana, restoran və klublar, səhərə kimi səngiməyən zəngin gecə həyatı 

və s. Xüsusən kurort-ada sayılan Samuini qeyd etmək lazımdır, o, materikdən 80 km, Banqkokdan 560 km aralı 

yerləşir. Adanın eni 21 km, uzunluğu 25 km-dir. Adanın əsas fərqləndirici xüsusiyyəti billur, şəffaf dənizlə əhatə 

olunması və çimərliyidir. Adanın mərkəzindəki cəngəlliklə əhatə olunmuş yaylada iki şəlaləni seyr edib, zövq almaq 

mümkündür. Samuidən şimal-qərbdə yerləşən adalar qrupundan ibarət Anqtxonq dəniz milli parkına ekskursiya 

təşkil etmək mümkündür. Qədim buddizm məbədləri öz əzəmətini qoruyub saxlayıb. Budda surəti ən məşhur 

suvenir sayılır. Lakin onun ölkədən çıxarılmasına qadağa qoyulub. Tay milli mətbəxi adamı heyran edir, xörəklərin 

hazırlanmasında meyvə-tərəvəzdən geniş istifadə edilir. Tailandda il boyu hava isti keçir. İstilik dərəcəsi +22º Cdən 

aşağı düşmür. Havanın ən yüksək hərarəti +32º C təşkil edir. Banqkok beynəlxalq aeroportu dünyanın bir çox şəhəri 

ilə hava xətti rabitəsi yaradıb. Şəhərlərdə üç təkərli tok-tokina nəqliyyat növü şöhrət tapıb. Tailandda müntəzəm 

olaraq festivallar, milli bayramlar təşkil olunur. Banqkok yaxınlığında, 26 hektar ərazidə tropik bitkilər yetişdirilən 

Milli park salınıb. Rahat otel və restoranları sıx yaşıllıq əhatə edir. Son dövrdə bir neçə belə turizm mərkəzi inşa 

edilib. Ekzotik təbiət, yemək və malların ucuzluğu, çimərliklərdə istirahət, əyləncə və ekskursiyaların böyük çeşidi 

qonaqları dünyanın hər yerindən Tailanda cəlb edir. Xaricə səfərlər zəif inkişaf edib, ona görə də taylar əsasən bölgə 

ölkələrinə səfərə çıxırlar. Bölgənin yeni sənaye ölkələrində turizm biznesi gözəl qurulub və daima inkişafdadır. 

Vyetnam, Laos, Kamboca, Monqolustan kimi ölkələr turizm resurslarına malik olsalar da, turizm bazarında onların 

payı böyük deyil. Lakin Vyetnam artıq bu sahədə islahatlara başlayıb.  

Malayziya Cənubi-Şərqi Asiyanın mərkəzində yerləşir, 60 müxtəlif etnik qrupun nümayəndələrini birləşdirir. 

Malaylar, çinlilər, hindlilər ən çoxsaylı qrupları təşkil edir. İslamla yanaşı buddizm, xristianlıq və induizm təriqətləri 

geniş yayılıb. Ölkənin Hind okeanı ilə Cənubi Çin dənizi arasında əlverişli coğrafi mövqeyi, onu əsrlər boyu böyük 

dövlətlərin maraq dairəsində saxlayıb. Malayziya hökuməti keçən əsrin 80-cı illərində özəlləşdirməni həyata keçirdi 

və «açıq qapı» siyasəti yürütməyə başladı. Ölkənin hər yerində kompüterləşdirmə həyata keçirilir, qarşılıqlı 

hesablaşma üçün plastik elektron kartlar tətbiq olunur, yeni iş yerləri açılır. «Xilton», «Şanqril», «Ekvatorial», 

«Qrand Hyyat», «Renesans» kimi müasir memarlıq üslubunda tikilmiş beş ulduzlu otellərdə xidmət sahəsinin 

yüksək keyfiyyəti dünyanın hər yerindən imkanlı turistləri özünə cəlb edir. Malayziyada çay, gəmi nəqliyyatı ilə 

yanaşı digər nəqliyyat növləri də inkişaf edib. Pornoqrafiyalı nəşrlər, radiocihazlar, ət, göbələk, toxum, primatlar, 

100 qr çəkidən çox qızıl, müxtəlif silah növləri, döyüş silahına bənzər oyuncaqlar, tiyəsi açılaraq atılan bıçaqların 

ölkəyə gətirilməsinə görə böyük cərimə cəzası tətbiq olunur. Ölkədə xeyli restoran var. Malayziyada qidalanma 

prosesi möcüzəli, ləziz, sanki nağıllar aləmindən gerçək dünyaya gətirilmiş yeməklər festivalına çevrilir, şərq 

mətbəxi həvəskarları üçün bayram süfrəsi olur. Şimali Hindistandakı Moqul məscidinin layihəsi üzrə 1909- cu ildə 

inşa edilmiş Ceymi məscidi paytaxtın memarlıq inciləridir. Turistlər Botu mağaralarında ucaldılmış saysız-hesabsız 
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Hind ilahələri fiqurlarını, maraqlı sərgi salonlarını görmək üçün 272 pillə dağa qalxırlar. Hündürlüyü 452 m olan 88 

mərtəbəli iki göydələni birləşdirən, uzunluğu 58 m olan hava körpüsü şəhər möcüzələrindən biridir. İmalend 

istirahət parkı 300 akrlıq sahədə yerləşir. Şəhər kənarında Səbanq çayı adlanan yerdə tamamilə su aləminə həsr 

edilmiş “Sanu Laqun” su parkı yerləşir. İlan Məbədinə səyahət ekzotik ekskursiyaların zirvəsi sayılır. Ətir saçan 

mehrabda saysız-hesabsız ilanlar qıvrılıb yatır. Geytinqdə, dəniz səviyyəsindən 2000 m yüksəklikdə tikilmiş Şri 

Maharnamanu Hind allahına həsr olunmuş məbədin möcüzəli, sirli təsiri heç bir turisti laqeyd qoymur. Lankavi 

adasının şimal-qərbində yerləşən Lankavi Telaqa Tuxuh (yeddi quyu) təbiətin möcüzəsidir. Yeddi quyu yeddi göl 

yaradan yeddi bulağın qovuşduğu şəlalədir. Malayziyada hava bütün il boyu isti keçir, havanın orta illik hərarəti 25-

28º C arasında dəyişir. Yağış mövsümü aprel-may və oktyabr-yanvar aylarına təsadüf edir. Malayziyaya gələn 

qonaqların 30 %-i Yaponiya, Çin, Cənubi Koreya, Tayvan, Tailand, Sinqapur və başqa bölgədaxili ölkələrdən gələn 

qonaqlar təşkil edir. Malayziya ən çox Sinqapur turist bazarından asılıdır. Çin və Tayvandan gələn qonaqların da 

sayı surətlə artır.  

13677 adanı birləşdirən İndoneziya dünyada ən böyük arxipelaqdır. Yava, Sumatra, Sulavesi, Flores, 

Sumbava, Sumba, Lambak, Bali və Timor ən böyük adalardır. 5 min km məsafədə uzanan arxipelaq Asiya və 

Avstraliya qitələri arasında, Hind və Sakit okeanları əhatəsində yerləşir. Əhalinin 90 %-i müsəlmandır. Dövlət 

büdcəsini əhəmiyyətli hissəsi turizmin hesabına formalaşır. İndoneziyaya turistlər əsasən Yaponiya, Cənubi Koreya, 

ABŞ, Sinqapur, Almaniya və Niderlanddan gəlir. Beşulduzlu otellərin əksəriyyəti əhalisi 9 mln olan paytaxt şəhəri 

Cakartada cəmləşib. Adaların əsrarəngiz təbiəti var. Tüstüləyən vulkanlar, yaşıl zümrüd yataqları, yaşıl çəltik 

tarlaları, sıx tropik meşələr, çəmənliklər, sərin təpəliklərdə sıx manqo bataqlıqları adamı valeh edir. 

 Dünyanın ən cazibədar çimərlikləri İndoneziyadır. Qumsal sahillər şəffaf dəniz sularına qədər uzanır. Yava 

adasında yerləşən qədim Borobudur məbədləri ekskursiyalar üçün maraqlı ziyarət yeridir. Cakartanın cənub hissəsi 

dağlıq Bandunq şəhəridir. Bandunq mühüm turizm mərkəzidir. Müntəzəm surətdə milli bayramlar qeyd olunur, 

festivallar keçirilir, burada milli mahnı və rəqslərlə tanış olmaq mümkündür. Cakarta adı “qələbə” bildirir. Ölkəni 

dünyanın bir çox şəhərləri ilə birləşdirən böyük beynəlxalq aeroport burada yerləşir. Yava adasının qərbində, dəniz 

səviyyəsindən 1200 m hündürlükdə zəngin muzeylər, gözəl restoranlar, yeddi şəlalə yaxınlığında Sra dağ kurortu 

yerləşir. Buradan Maunt-Salar dağına gözəl mənzərə açılır. Bu kurortdan 90 km aralı beynəlxalq aeroport yerləşir. 

İndoneziya üçün ən böyük turist bazarı uzun müddət Sinqapur oldu. Sinqapurdan sonra Yaponiya, Malayziya, 

Avstraliya, Tayvan, ABŞ, Böyük Britaniya, Niderland, Koreya gəlirdi. İndoneziya sakinləri nisbətən az səyahət 

edirlər. Bu baxımdan İndoneziya turizmdə milli adət və ənənələrin təbliğinə, milli mədəniyyətin inkişafına xüsusi 

əhəmiyyət verir. 

Bu gün Avstraliya xaricə külli miqdarda turist yola salan, eyni zamanda xeyli miqdarda qonaq qəbul edən 

ölkədir. Avstraliyada tropik iqlimlə yanaşı mülayim hava şəraiti də hökm sürür, yayın qızmar çağı yanvar ayına 

təsadüf edir, may ayı isə qışın ən soyuq ayıdır. Qonaqları ən çox cəlb edən göllər və digər su hövzələridir. Ölkədə 

turizm infrastrukturu yüksək inkişaf etmiş, turizm mərkəzləri kimi nüfuz qazanmış xeyli gözəl şəhər var. Cənubi 

Uelsin paytaxtı Sidney belə şəhərlərdən biridir. Şəhərin klassik ingilis memarlığı müasir göydələnlərlə tamamlanır. 

Elm və texnika sahəsində zəngin eksponatlara malik olan tarix-etnoqrafiya muzeyi, milli qalereya, opera və dram 

teatrları, konsert zalları, idman və əyləncə qurğuları şəhərlə tanışlıq, istirahət, gəzinti üçün hər cür şərait yaradır. 

Viktoriya ştatından cənubda, ildə bir neçə ay qarla örtülən Avstraliya Alp dağları yüksəlir. Burada qış idmanı 

növləri inkişaf edib. Avstraliya Alp dağları digər Alp yüksəkliklərindən dəniz səviyyəsindən 2000 m hündürlüyə 

yüksəlməsi ilə fərqlənir, qitənin böyük hissəsini tutur. Viktoriya ştatının paytaxtı Melburn şəhəridir. Şəhər parkları 

və gözəl xiyabanları ilə məşhurdur. Avstraliyanın qürur mənbəyi olan dünya şöhrətli nəbatat bağı burada yerləşir. 

Nəbatat bağında elmi-tədqiqat işləri aparılır. Avstraliyalıların əksəriyyəti məzuniyyətlərini doğma vətəndə 

keçirməyə daha çox üstünlük verirlər. 

Sinqapurun kurortları xüsusi diqqət cəlb edir, xüsusən də ən əsası sayılan Sentoza adasıdır ki, o da 

Sinqapurdan cənubda yerləşir. Turistlərin qulluğunda gözəl çimərliklər, qolf sahələri və s. vardır.  

Aşağıdakı cədvəldə 2007, 2008 və 2009-cu illərdə Asiya-Sakit okean regionuna beynəlxalq turist axını və 

ondan gələn gəlir göstərilmişdir.  

  

 Cədvəl 1  

Asiya-Sakit okean regionuna beynəlxalq turist axını və ondan gələn gəlir 

  

 Beynəlxalq turist axını Beynəlxalq turizmdən gələn gəlir 

Min (1000) nəfər Faiz (%) Milyon ABŞ dolları Faiz 



 48 

(%) 

2007 2008 2009 08/07 09/08 2009 2007 2008 2009 2009 

ASR 182046 184044 181189 1,1 -1,6 100 186307 208934 203741 100 

Avstraliya 5644 5586 5584 -1 0 3,1 22308 24756 25594 12,6 

Kamboca 1873 2001 2046 6,8 2,2 1,1 1135 1219 1185 0,6 

Çin 54720 53049 50875 -3,1 -4,1 28,1 37233 40843 39675 19,5 

Fici 540 583 539 8 -7,7 0,3 497 544 - - 

Honq 

Konq 

(Çin) 

17154 17320 16926 1 -2,3 9,3 13754 15304 16463 8,1 

Hindistan 5082 5283 5109 4 -3,3 2,8 10729 11832 11136 5,5 

İndoneziya 5506 6234 6324 13,2 1,4 3,5 5346 7375 6318 3,1 

İran 2219 2034 - -8,3 - - 1677 1908 - - 

Yaponiya 8347 8351 6790 0 -18,7 3,7 9334 10821 10305 5,1 

KXDR 6448 6891 7818 6,9 13,4 4,3 6138 9774 9442 4,6 

Laos 1142 1295 1239 13,4 -4,3 0,7 233 276 268 0,1 

Makao 

(Çin) 

12942 10610 10402 - -2 5,7 13076 16757 - - 

Malaziya 20973 22052 23646 5,1 7,2 13,1 14044 15277 15772 7,8 

Maldiv 676 683 656 1 -4 0,4 602 664 590 0,3 

Yeni 

Zellandiya 

2466 2459 2458 -0,3 0 1,4 5436 5012 4398 2,2 

Nepal 527 500 510 -5 1,9 0,3 198 336 371 0,2 

Pakistan 840 823 855 -2 3,9 0,5 276 316 272 0,2 

Filippin 3092 3139 3017 1,5 -3,9 1,7 4933 2499 2329 1,1 

Sinqapur 7957 7778 7488 -2,2 -3,7 4,1 9066 10722 9187 4,5 

Şri-Lanka 494 438 448 -11,2 2,1 0,2 385 342 350 0,2 

Tailand 3716 3845 4395 3,5 14,3 2,4 5213 5937 6958 3,4 

Tayvan 14464 14584 14145 0,8 -3 7,8 16669 18173 15901 7,8 

Vyetnam 4229 4236 3747 0,2 -11,5 2,1 3750 3930 3050 1,5 

 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi Asiya-Sakit okean regionunda 2007-ci illə müqayisədə 2008-ci ildə 1,1% artım 

müşahidə olunmuşdur. Lakin, 2008-ci illə müqayisədə 

 2009-cu ildə 1,6% azalma müşahidə olunmuşdur. Ümumilikdə, 2009-cu il bütövlükdə dünya turizmi üçün 

çox ağır bir il olmuşdur ki, bunun da əsas səbəbini Ümumdünya Ticarət Təşkilatı baş verən böhran və donuz qripi 

ilə izah edir.  

Asiya-Sakit okean regionunda turizm axınında müsbət tendensiyanı Avstraliya, Kamboca, İndoneziya, 

KXDR, Malaziya, Pakistan, Şri- Lanka, Tailand qoruyub- saxlamışdır. 

2009-cu ildə Asiya-Sakit okean regionunda ən çox turist Çin Xalq Respublikasına səyahət etmişlər. 2-ci yerdə 

Malaziya, 3-cü yerdə Honqkokdur, 4-cü yerdə Tayvan, 5-ci yerdə Makao (ÇXR), 6-cı yerdə Sinqapurdur. 

Cədvəl 2-də beynəlxalq turizmdə 2008 və 2009-cu illərdə ən çox turist qəbul edən 10 lider ölkə 

göstərilmişdir.  

Cədvəl 2 

Beynəlxalq turizmdə ən çox turist qəbul edən 10 lider ölkə 

(2008 və 2009-cu illər) 
 

Beynəlxalq turist axını 

Ölkələrin 

mövqeyi 

Milyon nəfər Faiz (%) 

2008 2009 08/07 09/08 

Fransa 79,2 74,2 -2 -6,3 

ABŞ 57,9 54,9 3,5 -5,3 

İspaniya 57,2 52,2 -2,5 -8,7 

Çin 53 50,9 -3,1 -4,1 
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İtaliya 42,7 43,2 -2,1 1,2 

B.Britaniya 30,1 28 -2,4 -7 

Türkiyə 25 25,5 12,3 2 

Almaniya 24,9 24,2 1,9 -2,7 

Meksika 22,6 21,5 5,1 -5,2 

Malaziya 22,1 23,6 5,9 7,2 
  

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi həm 2008-ci, həm də 2009-cu illərdə beynəlxalq turist axınında daha çox turist 

qəbul edən ölkələr sırasında 1-ci mövqenin sahibi Fransa, 2-ci mövqedə ABŞ, 3-cü mövqedə isə İspaniyadır.  

Həmçinin bu cədvəldən görünür ki, 2007-ci illə müqayisədə 2008-ci ildə turist axınında müsbət tendensiyanı 

Türkiyə, Almaniya, Meksika, Malaziya qoruyub-saxlamışdır.  

2008-ci illə müqayisədə 2009-cu ildə isə müsbət tendensiya İtaliya, Türkiyə və Malaziya qoruyub-

saxlamışdır. Asiya-Sakit okean regionu ölkələrindən Çin 4-cü mövqedə, Malaziya isə 10-cu mövqedədir.  

 Cədvəl 3-də 2008 və 2009-cu illərdə beynəlxalq turizmdə turist qəbul edən ölkələrdən ən çox gəlir əldə edən 

10 lider ölkə göstərilmişdir. 
 

 Cədvəl 3  

Beynəlxalq turizmdə turist qəbul edən ölkələrdən ən çox gəlir əldə edən  

10 lider ölkə (2008 və 2009) 
 

Beynəlxalq turizmdən gələn gəlir 

 Milyard ABŞ dolları Faiz (%) 

2008 2009 08/07 09/08 

ABŞ 110 93,9 13,5 -14,6 

İspaniya 61,6 53,2 6,9 -13,7 

Fransa 56,6 49,4 4,2 -12,7 

İtaliya 45,7 40,2 7,2 -12 

Çin 40,8 39,7 9,7 -2,9 

Almaniya 40 34,7 11,1 -13,3 

B.Britaniya 36 30 -6,7 -16,6 

Avstraliya 24,8 25,6 11 3,4 

Türkiyə 22 21,3 18,7 -3,2 

Avstriya 21,6 19,4 15,5 -10,1 

Cədvəl 3-dən göründüyü kimi beynəlxalq turizmdən ən çox gəlir əldə edən ölkələr sırasında 1-ci mövqedə 

ABŞ, 2-ci mövqedə İspaniya, 3-cü mövqedə isə Fransadır. Cədvəldən göründüyü kimi 2007-ci illə müqayisədə 

2008-ci ildə beynəlxalq turizmdən gələn gəlirdən müsbət tendensiyanı B.Britaniyadan başqa bütün ölkələr qoruyub-

saxlamışdır. 2008-ci illə müqayisədə 2009-cu ildə isə beynəlxalq turizmdən əldə edilən gəlirdən müsbət 

tendensiyanı yalnız Avstraliya qoruyub-saxlamışdır. Asiya-Sakit okean regionundan Çin 5-ci mövqedə, Avstraliya 

isə 8-ci mövqedədir. 

Beləliklə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının məlumatına əsasən 2008-ci illə müqayisədə 2009-cu ildə Avropa 

və Yaxın Şərq ölkələrində 5,6%, Sakit okean regionu və Cənub-Şərqi Asiyada 1,9% azalmışdır. Birinci yarımildə 

Asiya Sakit okean regionuna turist axını 7% azalmış, ikinci yarımildə region iqtisadiyyatında müsbət tendensiyalarla 

əlaqədar olaraq turist axınında 3% artım müşahidə olunmuşdur. Şimali Amerikaya da turist axını illik göstəriciləri 

5% aşağı düşmüş, lakin ilin sonuna Karib dənizi hövzəsi ölkələrinin hesabına nisbətən artım müşahidə olunmuşdur. 

Bütün bu enmələr fonunda Afrika qitəsinə 2008-ci illə müqayisədə 2009-cu ildə 5,1% çox turist axını müşahidə 

olunmuşdur.  

Ümumdünya Ticarət Təşkilatının “Dünya turizminin barometri” adlı məruzəsində qeyd olunmuşdur ki, 2009-

cu ildə bütün regionlara Afrikadan başqa turist axını azalmışdır. 

Avropada turist axını 10%, Amerikada 5% azalma ilə müşahidə olunmuşdur. Cənubi Amerika Afrikadan 

(+3%) başqa yeganə subregion olmuşdur ki, burada artım +0,2% təşkil etmişdir. Asiya-Sakit okean regionunda 

vəziyyət daha mürəkkəb olmuş və -6% təşkil etmişdir, bu da regiona olan turist tələbinin gözlənildiyindən tez baş 

vermişdir.  



 50 

Ümumdünya Turizm Təşkilatının məlumatına əsasən 2007-ci ildə beynəlxalq turizmdən əldə olunan gəlir-857 

milyard dollar, 2008-ci ildə isə 944 milyard dollar təşkil etmişdir.  

Turist axını 2010-cu ildə 2009-cu illə müqayisədə 6-7% artım müşahidə olunmuşdur ki, bu da rəqəmlərlə 

ifadədə 935 milyon insan deməkdir. Qeyd edək ki, böhranlı 2009-cu ildə bu göstərici 4% aşağı idi. Ümumdünya 

Ticarət Təşkilatının məlumatına əsasən turist axını 2010-cu ildə 2008-ci illə müqayisədə 22 milyon, 2009-cu illə 

müqayisədə isə 58 milyon nəfər artım müşahidə olunmuşdur.  

Asiya (+13%) 2010-cu ildə digər regionlarla müqayisədə ən tez bərpa olunan region olmuşdur. Beynəlxalq 

turist axınının sayı 204 milyon nəfər təşkil etmişdir, müqayisə üçün qeyd edək ki, bu göstərici 209-cu ildə 181 

milyon nəfər təşkil etmişdir. Afrika (+6%) – 2009-cu ildə müsbət göstəricisi olan region olmuş, 2010-cu ildə də bu 

tendensiyanı qoruyub saxlamışdır ki, bu da 49 milyon nəfər təşkil etmişdir.  

Yaxın Şərqdə (+14%) 2009-cu illə müqayisədə +10% təşkil etmiş, bu da rəqəmlərlə ifadədə 60 milyon nəfər 

deməkdir. Avropa (+3%, 471 milyon nəfər) digər regionlarla müqayisədə artım çox ləng gedirdi, bunun da səbəbi 

yazda İslandiya vulkanının püskürməsi və avro zonasındakı qeyri-stabillik idi. 

Şimali cə Cənubi Amerika (+8%, 151 milyon nəfər) 2009-cu ilin iqtisadi çətinliklərindən və A(H1N1) virusu 

ilə əlaqədar problemlərdən yaxasını qurtararaq 2010-cu ildə əsasən də Cənubi Amerika (+10%) müsbət 

tendensiyalar əldə etmişdir.  

Ümumdünya Turizm Təşkilatının verdiyi məlumata əsasən dünya ticarət axınında 2010-cu illə müqayisədə 

2011-ci ildə 4-5% artım baş verəcəkdir ki, bu da 970-980 milyon nəfər təşkil edəcəkdir. 

Asiya-Sakit okean Turizm Assosiasiyası 2010-cu il üçün turist axını statistikasını açıqlamışdır. Bu statistika 

2009-cu illə müqayisədə turist axınında 11% artım olduğunu göstərmişdir.  

Həmçinin Cənubi Asiyaya turist axını 2010-cu il üçün 14% artaraq 8,4 milyon nəfər təşkil etmişdir. Onlardan 

5,6 milyon nəfəri turizm məqsədilə Hindistana (2009-cu illə müqayisədə 9% artım) səfər etmişdilər. Şri-Lanka, 

Maldiv və Nepala turist axını da artaraq müvafiq olaraq 46%, 21% və 19% təşkil etmişdir. Cənub-Şərqi Asiyaya 

gələn turistlərin sayı 2009-cu illə müqayisədə 12% artaraq 72 milyon nəfər təşkil etmişdir. Keçən illə müqayisədə 

Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinə də turist axınında artım müşahidə olunmuşdur. Turist axını 2010-cu il üçün Vyetnam 

35%, Sinqapura 20%, Filippin 17%, Tailandda 12% artım ilə müşahidə olunmuşdur. Şimal-Çərqi Asiyaya turist 

axını 2009-cu illə müqayisədə 11% ilə müşahidə olunmuşdur ki, bunu da rəqəmlərlə ifadə etsək 218 milyondan çox 

turist deməkdir. Rekord göstəricilər Tayvanda (+27%), Yaponiya (+27%), Honkonq (+22%), Monqolustan (+20%) 

və Cənubi Koreya (+13%) təşkil etmişdir. Bununla belə Çinin Makao vilayətinə turist axını artsa da (+15%) 2009-ci 

ilin göstəricilərini keçə bilməyərək 27 milyon turist təşkil etmişdir. Ümumilikdə, Çinə 2010-cu il üçün turist axını 

bir qədər az (+6%) olmuşdur, rəqəmlərlə ifadə etsək bu 2009-cu illə müqayisədə 7,3 milyon nəfər artıq turist təşkil 

etmişdir. Bütövlükdə isə keçən il ərzində Çinə turist axını 26,1 milyon nəfər təşkil etmişdir. Asiya-Sakit okean 

regionuna turist axını 2009-cu illə müqayisədə 5% artım ilə müşahidə olunmuşdur. Avstraliya və Yeni Zellandiyaya 

turist axını 2009-cu illə müqayisədə +5% və +3% təşkil etmişdir ki, bu da rəqəmlərlə ifadə etdikdə müvafiq olaraq 

5,9 və 2,5 milyon artıq turist deməkdir.  
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Summary 

 

Picularities of tourism development in Asia-Pacific region 

 

T. Garayev, F.Garayev 

 

The article considers modern status of tourism in Asia-Pacific region, development trends, the history of 

tourism development in countries that are the part of this region, their features and information on touristic 

infrastructure that is necessary for international of tourism development.  
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 Резюме 

 

Особенности развития туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Т.Караев, Ф.Караев 

 

В данной статье были рассмотрены современное состояние туризма в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, перспективы развития туризма, история развития туризма стран, входящих в данный регион, их 

особенности и информация о туристической инфраструктуре необходимой для развития международного 

туризма. 
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Azerbaycan ve Türkiye’nin turizm potansiyeli  
 

Yrd. Doç. Dr. Selami Özcan 

   Yalova Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü 

 

Yrd. Doç. Dr. Necdet Bilgin 

 Mustafa Kemal Üniversitesi, TİOYO Turizm, Animasyon Bölümü 
 

ÖZET 

Küresel finansal krizin etkileri yavaş yavaş azalmaya başladığı bu günlerde, gündeme yeni krizler, kaoslar, 

depremler, savaşlar girmiştir. Bu olumsuz gelişmelerden sonra turizm sektörü eksenini Avrupa, uzak doğu ve orta 

Asya’dan Türkiye ve Kafkaslara doğru kaydırmaktadır. Dünya turizm potansiyeli, Türkiye ve Azerbaycan gibi 

ülkelerin cazibesini arttırdı. Türkiye ve Azerbaycan turizmdeki ağırlığını ve önemini tüm dünyaya hissettirmeye 

başladı.  

Bu çalışmada yükselen değer olan iki ülkenin turizm potansiyelleri ele alınmakta ve iki ülke turizm açısından 

mukayese edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Turist, Turizm Potansiyeli, Türkiye ve Azerbaycan’da Turizm Sektörü  

 

2. TÜRKİYE’NİN TURİZM POTANSİYELİ 

Turizm sosyal bir olgudur. Kültürel bir etkileşim sağlar. Tüketimi arttırır. Üretim faaliyetlerini olumlu yönde 

etkiler, başlı başına bacasız bir fabrika ve çok canlı bir sektördür. Turizmin ülke ekonomisi açısından önemi ise; 

http://www.bilgisehri.net/2010/06/29/turizm-nedir-turizm-cesitleri-nelerdir/ Erişim Tarihi: 14.04.2011 

 Ülkeye döviz girdisi sağlar 

 Turizme yapılan yatırımlar ülke ekonomisine canlandırır 

 Ülkede işsizliğin azalmasına neden olur 

 Ülke vatandaşlarının gelir seviyesinin artmasına neden olur 

Türkiye’nin tanıtım bütçesi, 2008 de 120 milyon dolar iken, 2009 ve 2010 yıllarında tanıtım bütçesi 100 

milyon dolara olarak gerçekleşmiştir. 

Turistlerin Türkiye’ye geliş maksatları ise aşağıdaki şekildedir. 

 

Tablo 1: Yabancı Ziyaretçilerin Türkiye'ye Geliş Amaçları, 

2010 Yılı İtibarıyla ve % Olarak Payları 

 

Amaçlar Payı,% 

Gezi, Eğlence, Kültür, Spor 57,41 

Yakınları ziyaret 10,35 

Sağlık 0,49 

Dini 0,46 

Alışveriş 4,18 

Toplantı, Konferans, Görev, Ticari vb. 5,12 

Transit 2,33 

Eğitim 0,72 

Diğer 3,50 

Beraberinde giden 15,46 

 

Kaynak: http://www.turizmgazetesi.com/Sinf/inSinformation.aspx?id=20 Erişim Tarihi: 13.04.2011 

http://www.bilgisehri.net/2010/06/29/turizm-nedir-turizm-cesitleri-nelerdir/
http://www.turizmgazetesi.com/Sinf/inSinformation.aspx?id=20
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Tablo 2: Türkiye’de Turizm Tesislerinin Dağılımı 

Tesisler Ocak 2011 

5 * otel 319 

4 * otel 521 

3 * otel 663 

2 * otel 560 

1 * otel 69 

Otel diğer 3 

Bileşik tesis 24 

Otel+termal tesis 4 

Tatilköyü 70 

Termal otel 29 

Motel 14 

Butik otel 40 

Golf tesisi 3 

Müstakil apart 105 

Özel tesis 486 

Pansiyon 52 

Bar 10 

Eğlence yeri 61 

Lokanta 541 

Günübirlik tesis 44 

Kamping 5 

Mola noktasi 17 

Diğer tesisler 26 

Toplam 3.666 

 

Kaynak: http://www.turizmgazetesi.com/Sinf/inSinformation.aspx?id=49 Erişim Tarihi: 13.04.2011 

 

Tablo 3: Yabancı Ziyaretçilerin Milliyetlere Göre Dağılımı-2010 

 

Milliyet 2009 2010 

Almanya 4 488 350 4 385 263 

Avusturya  548 117  500 321 

Belçika  592 078  543 003 

Danimarka  296 085  314 446 

Finlandiya  136 489  143 204 

Fransa  932 809  928 376 

Hollanda 1 127 150 1 073 064 

Ingiltere 2 426 749 2 673 605 

Irlanda  117 360  111 065 

Ispanya  376 215  321 325 

Isveç  401 740  447 270 

Isviçre  283 060  271 139 

Italya  634 886  671 060 

Izlanda  7 838  6 476 

Lüksemburg  9 687  11 262 

Portekiz  46 900  53 373 

Yunanistan  616 489  670 297 

Çek cum.  164 733  174 426 

Polonya  419 475  428 275 

Macaristan  82 684  90 944 

Norveç  262 314  299 405 

http://www.turizmgazetesi.com/Sinf/inSinformation.aspx?id=49
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Slovakya  80 687  91 765 

Avrupa OECD 14 051 895 14 209 364 

A.b.d.  667 159  642 768 

Avustralya  129 642  131 685 

Japonya  147 641  195 404 

Kanada  155 270  152 556 

Yeni zellanda  23 898  24 636 

Meksika  21 912  22 908 

G. Kore  89 148  123 315 

Toplam OECD 15 286 565 15 502 636 

Estonya  36 413  35 136 

Karadağ  11 837  11 610 

Kosova  28 171  46 228 

Malta  3 616  3 361 

Litvanya  76 730  71 992 

G. Kibris rum yön.  13 574  15 421 

Letonya  40 686  39 102 

Bosna hersek  52 271  47 361 

Hirvatistan  31 407  33 563 

Slovenya  38 134  38 597 

Sirbistan&karadağ  102 202  113 465 

Makedonya  107 389  115 541 

Arnavutluk  59 958  49 954 

Bulgaristan 1 406 604 1 433 970 

Romanya  366 698  355 144 

Diğer avrupa ülkeleri  2 864  2 407 

Toplam Avrupa 16 430 449 16 622 216 

Azerbaycan  424 155  486 381 

Belarus (b. Rusya)  142 422  152 421 

Ermenistan  64 982  69 323 

Gürcistan  995 381 1 112 193 

Kazakistan  219 445  247 784 

Kirgizistan  40 882  35 665 

Moldova cum.  117 856  96 196 

Özbekistan  73 910  68 124 

Rusya fed. 2 694 733 3 107 043 

Tacikistan  19 816  17 737 

Türkmenistan  112 358  114 390 

Ukrayna  574 700  568 227 

BDT 5 480 640 6 075 484 

Cezayir  91 222  67 954 

Fas  65 875  57 447 

Libya  64 721  60 917 

Sudan  10 581  6 634 

Misir  66 912  61 560 

Tunus  56 707  57 855 

Güney afrika cum.  24 402  27 177 

Diğ.afrika ülkeleri  45 699  37 756 

Toplam Afrika  426 119  377 300 

B.a.emirliği  22 051  30 480 

Bahreyn  9 090  9 375 

Katar  4 902  6 043 

Kuveyt  26 801  27 281 
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Irak  285 229  280 328 

Lübnan  71 771  134 554 

Ürdün  87 694  96 562 

S.arabistan  66 938  84 934 

Suriye  509 679  899 494 

K.k.t.c.  197 442  191 993 

Israil  311 582  109 559 

Yemen  6 181  6 344 

Diğ.bati asya ülkeleri  10 605  10 093 

Top. Bati Asya 1 609 965 1 887 040 

Bangladeş  3 599  2 190 

Çin halk cum.  69 336  77 142 

Endonezya  23 361  24 349 

Filipinler  35 814  31 658 

Hindistan  55 114  63 406 

Iran 1 383 261 1 885 097 

Malezya  29 557  32 458 

Pakistan  24 004  22 540 

Singapur  20 451  18 994 

Tayland  9 992  9 282 

Diğ.gün.asya ülk.  57 256  48 294 

Top.gün.Asya 1 711 745 2 215 410 

Toplam Asya 3 321 710 4 102 450 

Diğ. Kuzey Amerika ülk.  42 152  12 403 

Diğ. Orta Amerika ülk.  6 399  4 289 

Arjantin  20 578  22 255 

Brezilya  53 574  65 246 

Kolombiya  7 248  7 129 

Şili  7 612  8 183 

Venezüella  9 284  6 769 

Diğ.gün.amerika ülk.  10 228  9 124 

Top.gün.Amerika  108 524  118 706 

Toplam Amerika  157 075  135 398 

Okyanusya  191  2 876 

Milliyetsiz  26 260  23 208 

Yabanci toplam 27 077 114 28 632 204 

 

Kaynak: http://www.turizmgazetesi.com/Sinf/inSinformation.aspx?id=50 Erişim Tarihi: 13.04.2011 

 

Tablo 4: Turistik Merkezlere Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı 

 

  2009 2010 Değişim 

Antalya 8.260.357 9.266.759 12,18 

Istanbul 7.509.738 6.960.974 -7,31 

Muğla 2.810.909 3.006.553 6,96 

Izmir 1.056.910 1.155.820 9,36 

Kuşadasi 620.147 685.326 10,51 

Diğer 6.819.053 7.556.772 10,82 

Toplam 27.077.114 28.632.204 5,74 

 

Kaynak: http://www.turizmgazetesi.com/Sinf/inSinformation.aspx?id=51 Erişim Tarihi: 13.04.201*1 

 

Havayolu şirketlerinin koltuk ve uçak kapasiteleri 2009 yılında 172 uçak 50146 koltuk ve 2010 yılları 

itibariyle 175 uçak ve 50299 koltuk şekilde gerçekleşmiştir. 

http://www.turizmgazetesi.com/Sinf/inSinformation.aspx?id=50
http://www.turizmgazetesi.com/Sinf/inSinformation.aspx?id=51
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  TOPLAM YABANCI VATANDAŞ 

Ocak 735.469.267 531.414.202 204.055.065 

Şubat 721.358.120 505.734.288 215.623.831 

Mart 956.697.423 699.912.233 256.785.191 

Nisan 1.044.280.697 751.858.744 292.421.953 

Mayıs 1.600.640.039 1.308.186.279 292.453.760 

Haziran 1.913.929.110 1.607.364.687 306.564.423 

Temmuz 2.741.034.945 2.099.135.647 641.899.298 

Ağustos 3.197.707.333 2.373.411.380 824.295.953 

Eylül 2.636.147.408 1.980.773.333 655.374.074 

Ekim 2.684.863.709 2.114.050.466 570.813.243 

Kasım 1.516.808.183 961.548.369 555.259.814 

Aralık 1.057.772.209 643.967.123 413.805.086 

Toplam  20.806.708.444 15.577.356.752 5.229.351.692 

Tablo 7: Aylara Göre Turizm Geliri, 2010-Dolar 
 Kaynak: http://www.turizmgazetesi.com/Sinf/inSinformation.aspx?id=7 Erişim Tarihi: 13.04.2011 

Tablo 5: Aylara Göre Turizm Gideri, 2010-Dolar 

  Turizm gideri 

Ocak 272.349.030 

*Şubat 320.836.151 

Mart 396.740.807 

Nisan 350.964.158 

Mayıs 392.547.210 

Haziran 425.734.213 

Temmuz 537.105.301 

Ağustos 380.132.689 

Eylül 388.662.216 

Ekim 423.054.022 

Kasım 505.229.994 

Aralık 431.858.310 

Toplam  4.825.214.101 
 

Kaynak: http://www.turizmgazetesi.com/Sinf/inSinformation.aspx?id=7, Erişim Tarihi: 13.04.2011 
 

Tablo 6: Aylar İtibariyle Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayıları 

Aylar 2008 2009 2010 

Ocak 782 786 751 817 809 974 

Şubat 896 482 898 927 953 848 

Mart 1 305 297 1 207 729 1 414 616 

Nisan 1 647 903 1 750 281 1 744 628 

Mayis 2 748 564 2 718 788 3 148 337 

Haziran 3 305 832 3 263 089 3 500 024 

Temmuz 4 084 764 4 343 025 4 358 275 

Ağustos 3 762 136 3 760 372 3 719 180 

Eylül 2 981 044 3 136 010 3 486 319 

Ekim 2 462 497 2 617 193 2 840 095 

Kasim 1 267 996 1 403 740 1 491 005 

Aralik 1 091 376 1 226 143 1 165 903 

Toplam 26 336 677 27 077 114 28 632 204 

Kaynak: Seferov, Hesenov, 261 

http://www.turizmgazetesi.com/Sinf/inSinformation.aspx?id=7
http://www.turizmgazetesi.com/Sinf/inSinformation.aspx?id=7
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3. AZERBAYCAN’IN TURİZM POTANSİYELİ 

Azerbaycan, Kafkas Dağları, ovaları, nehirleri, gölleri, 825 km'lik Hazar Denizi sahil şeridi, zengin mineral 

suları, birçok iklim tipinin bir arada yaşanması ve zengin tarih hazinesiyle turizm potansiyeli oldukça yüksek bir 

cumhuriyettir. Azerbaycan 9 iklim bölgesine birden sahip olması sebebiyle doğal olarak bir turizm merkezi haline 

gelmiştir 

Zengin bir kültürel mirasa ve doğal güzelliklere sahip olan Azerbaycan’a gelen turist sayısı her geçen yıl 

artmaktadır. ADİK verilerine göre 1995 yılında ülkeyi 93 bin yabancı ülke vatandaşı ziyaret etmişken bu sayı 

2005’te 1.66 milyona yüksel*miştir. Ülkedeki turizm alt yapısının yetersizliği ve vize işlemlerinin uzun sürmesi, bu 

konuda önemli bir handikap oluşturmaktadır. Azerbaycan’da değişik alanlarda toplam 91 otel vardır. Enerji 

sektöründeki uluslar arası anlaşmalar bağlamında otel sayısı da hızla artmaktadır. 

Azerbaycan’da turistler için kurulmuş kamplar çeşitli bölgelerde dağılış gösterir. Bunlar arasında özellikle; 

Bakü-Garadağ, Mıngeçevir, Hacıkent, Şuşa, Naftalan, Gebele, Zagatala, Lenkeran ve Yalama’dakiler büyük önem 

taşır. Ancak bunlar içerisinde sadece Yalama’daki kamplar 1000 yatak kapasitesini aşmaktadır. Diğer kamplar ise, 

1000 yatak kapasitesinin altındadır. Azerbaycan’da esas turizm mevsimi daha çok Mayıs’tan Ekime kadar 

maksimum 6 ay devam eder. Buna karşılık, Yalama, Zagatala, Şuşa ve Bakü’deki turist kampları ise bütün yıl 

hizmete açıktır. Azerbaycan’da dinlenme tesisleri ise tesis türleri itibariyle dağılımı ve yatak sayıları aşağıdaki 

tabloda açıkça gösterilmiştir. (Seferov, Hesenov, 261) 

Tablo 7: Azerbaycan’daki dinlenme tesis türleri ve kapasiteleri 

Tesis Türleri Tesis Sayısı Yatak Sayısı 

Tedavi-Dinlenme Amaçlı Tesisler 48 10.914 

Dinlenme Evleri ve Pansiyonlar 13 845 

Dinlenme Kampları 27 1461 

Turistik Oteller ve Turizm Kampları 10 5004 

Toplam 98 18.224 

Kaynak: . Seferov, Hesenov, 261 

Azerbaycan’a tatil amaçlı gelen kayda değer sayıda yabancı turist bulunmamaktadır. Bunda tatil turizmine 

imkân sağlayacak tesislerin az miktarda bulunmasının yanında hizmet kalitesinin düşüklüğü de etkili olmaktadır. 

Ayrıca Azerbaycan’da yerli ve yabancı turistlerin dinlenebileceği, tatil yapabileceği, doğadan, denizden ve güneşten 

istifade edebileceği modern tesisler çok azdır. Ancak son yıllarda yapılan bir takım modern kamp ve tesisler 

sayesinde, turist sayısında az da olsa artışlar görülmeye başlanmıştır. Şöyle ki, 1996 yılında 203.270 kadar olan 

turist sayısı, 1998’de 483.163’e, 2000’de 680.909’a, 2002’de 793.345’e yükselmiş, 2003 ve 2004 yıllarında ise 

ülkeye gelen turist sayısı 1 milyonu aşmıştır. Önümüzdeki yıllarda hedeflenen turist sayısı ise 2 milyon 

dolaylarındadır. 

Tablo 8: Azerbaycan turizmindeki gelişmeler 

Yıllar Gelen Turist Sayısı Turizm Geliri (Bin $) 

1996 203.270 48.132 

1997 305.830 285.083 

1998 483.163 549.051 

1999 602.047 649.800 

2000 680.909 716.600 

2001 766.992 906.000 

2002 793.345 1.025.000 

2003 1.066.290 1.450.000 

2004 1.197.169 1.625.000 

Kaynak: . Seferov, Hesenov, 261 

Özellikle son yıllarda turist sayısında gözlenen artışa paralel olarak turizm gelirleri de artmıştır. Şöyle ki, 

1996 yılında yaklaşık 50 milyon dolar olan turizm geliri, 1997’de 285 milyon dolara, 1999’da 649 milyon dolara, 

2001’de 906 milyon dolara, 2004’de ise 1625 milyon dolara yükselmiştir. Önümüzdeki yıllarda turizmden daha 

fazla gelir beklenmektedir. Ancak, bu gelirlerin önemli bir kısmını Azerbaycan’a turistik amaçtan çok, iş 

imkânlarını yerinde görmek, tespit etmek amacıyla gelen yabancıların (iş adamlarının) bıraktığı dövizler teşkil 

etmektedir. 

Azerbaycan’a gelen turistlerin ülkelerine göre dağılımını incelediğimizde; BDT kapsamında olan ülkelerle, 

komşu ülkeler olan Türkiye ve İran’dan gelenler büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. 

Tablo 9: Azerbaycan’a gelen turist sayısı (1996-1999) 

http://www.uludagsozluk.com/k/azerbaycan/
http://www.uludagsozluk.com/k/kafkas-da%C4%9Flar%C4%B1/
http://www.uludagsozluk.com/k/hazar-denizi/
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Ülkeler 1996 1997 1998 1999 

BDT 67.728 132.151 301.287 427.564 

İran 87.564 103.724 139.300 121.604 

Türkiye 24.944 28.709 19.103 10.390 

Birleşik Krallık 6214 8636 5197 2281 

ABD 4249 4392 3257 1763 

Almanya 1803 3456 3283 1423 

İsrail 327 8157 1898 822 

Pakistan 1978 1362 728 411 

Fransa 697 1235 609 348 

İtalya 156 162 482 239 

Hindistan 789 1097 431 216 

Suriye 174 405 208 94 

Kanada 138 503 93 90 

Diğer Ülkeler 6509 11.841 7287 34.802 

Toplam  203.270 305.830 483.163 602.047 

Kaynak: . Seferov, Hesenov, 264 

Bunları 1999 yılında gelen turistler bakımından sırasıyla Birleşik Krallık, ABD, Almanya, İsrail, Pakistan, 

Fransa, İtalya, Hindistan, Suriye ve Kanada izlemektedir. Gelecek yıllarda bu ülkelerden ve aynı zamanda diğer 

ülkelerden yeni gelecek olan turistlerle toplam turist sayısının artacağı düşünülebilir. 

Tablo 10: Azerbaycan’a gelen turist sayısı (2000-2004) 

Ülkeler 2000 2001 2002 2003 2004 

BDT 346.483  263.780 288.428 628.299 743.068 

İran 242.354 321.882 284.570 267.796 286.178 

Türkiye 12.693 8.493 11.082 14.589 22.829 

Diğer Ülkeler 79.379 172.837 209.265 155.606 145.094 

Toplam 680.909 766.992 793.345 1.066.290 1.197.169 

Kaynak: . Seferov, Hesenov, 265 

Önümüzdeki yıllarda yani 2011 yılından itibaren ülkeye gelen turist sayısının artacağı ve bu durum turizmin, 

ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı bir sektör haline gelmesi beklenmektedir. 

Azerbaycan’da turizm potansiyelinin yüksek olmasına karşılık, turizmsektörünün değişim ve gelişimine engel 

olan bazı sorunlar vardır. Bu sorunlar ve çözüm önerileri maddeler halinde belirtilmiştir: (Seferov, Hesenov, 268) 

Tablo 11: Azerbaycan’ın Turizm Sorunları ve Çözüm Önerileri 

Sorunlar  Çözüm Önerileri 

- Tanıtım, 

- Ulaşım, 

- Eğitimli personel, 

- Modern tesislerin azlığı, 

- Gezi turlarının yetersizliği, 

- Bir çok idari yerleşim birimlerinde turizm 

merkezlerinin olmaması, 

- Kış turizmi için gerekli alt yapının olmaması, 

- Turizm sektöründe yatırımcıların yetersiz destek 

görmesi, 

- Turizm tesis yatırımlarının yüksek maliyetli 

oluşumudur. 

- Modern turistik tesislerinin artması, 

- Hizmet kalitesinin artması, 

- Turizm personelinin eğitimi, 

- Geniş çaplı gezi turlarının oluşturulması, 

- Bölgeler ve yörelerde de yerel turizm 

merkezlerinin oluşturulması, 

- - Kış turizmi için de gerekli alt yapının 

oluşturulması. 

Sonuçta, ülke turizminin gelişmesini sağlamak ve turizm gelirlerini artırmak için, bu sorunların çözüme 

kavuşması gerekmektedir. 

Azerbaycan’da son dönemde yerli ve yabancı yönetici talebinin artacağı alan ise turizm sektörü gelmektedir. 

5 milyar dolarlık Shahdağ Kayak Merkezi projesi, yapımı hızla süren Four Seasons, Hilton ve Marriot otelleri 

şimdiden bu ihtiyaca işaret ediyor. 

Ayrıca Azerbaycan, Türkiye’ye çok yakın hatta son 15 yıldır Türkiye ile siyasi olarak birleşmeyi düşünen bir 

Türk ülkesidir. Azerbaycan’a en çok turist Türkiye’den gitmektedir. Türkiye’den gidenler hem Azerbaycan halkını 

hem de Azerbaycan coğrafyasını, iklimini, tabiatını, şehirlerini v.b. beğenmektedirler. 
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http://www.turkbirlik.gen.tr/lang-tr/Makale/85--fatih-alparslan/116-azerbaycanda-turizm-imkanlari.html, Erişim 

Tarihi: 14.04.2011 

 

4. AZERBAYCAN VE TÜRKİYE’NİN TURİZM AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMASI 

2011 yılı Türkiye ve Azerbaycan açısından başarılı bir turizm sezonu olacağını söylenebilir. Hatta turizm 

sektörünün ülke ekonomisine katkısı diğer sektörlerin katkısından daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. Ama 

gelen turistleri memnun etmek turist memnuniyeti en öncelikli konudur. Gelen turist sayısı kadar ülkeye bıraktı 

parada önemlidir. Gelen turistleri ne kadar çok memnun edersek o kadar çok para bırakacaklar demektir. 2011 yılı 

hem Türkiye hem de Azerbaycan açısından turizm gelirlerinde bir patlamanın yaşandığı bir yıl olabilmesi için önce 

içte sonra kardeş topluluklarda en sonda da insanlık kardeşliğinde buluşarak kucaklaşma ve dostluğu geliştirme 

gayeti içine girmemiz gerekir. 

Türk ve Azeri turizminde daha çok turist ve daha fazla turizm geliri hedefi gerçekleştirilmesi için, sektörde 

nitelikli eleman istihdam edilmesi gerekir. Nitelikli eleman istihdamının yolu da turizm ara elemanı yetiştiren 

okulların sayısının artırılmasından geçer. Turizm okullarının da sektörün ihtiyaçları doğrultusunda eleman 

yetiştirmesi zorunludur. Bunun içinde okullarda verilen eğitim teorik bilginin yanında uygulamaya yönelik staj ve iş 

yeri uygulamaları ağırlık kazandırılmalıdır. Çünkü iyi yetişmemiş elemanın istihdam edilmesi demek sunulan 

hizmet kalitesinin düşmesi demektir. Hizmet kalitesi düşük olursa turist memnuniyeti düşer. Memnun olan turist 

sayısının azalması demek turizm gelirlerini azalması manasına gelir veya gelen turist kalitesinin düşmesi demektir. 

Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TİKA işbirliği ile hazırlanan “Turizm Eğitimi Projesi” 

kapsamında Azerbaycan Cumhuriyetinde faaliyet gösteren konaklama ve yeme içme işletmelerinde çalışan turizm 

sektörü personeline yönelik otel hizmetleri konusunda her yıl turizm eğitimi verilmektedir. Azerbaycan 

Cumhuriyetinde faaliyet gösteren Konaklama işletmelerinde çalışan personele yönelik olarak düzenlenen 

“Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursu” ile “Kişisel Gelişim Semineri” ve “Önbüro”, “Yiyecek-İçecek 

Servisi”, “Kat Hizmetleri”, “Yiyecek Üretimi” bölümlerinde “İşbaşı Eğitimi Kursları” turizm eğitim programları 

düzenlenmektedir. http://www.kulturturizm.gov.tr/ erişim tarihi: 13.04.2011 

Turizm sektöründe rekabetin arttığı şu günlerde fiyat ve benzer faktörlerden çok hizmet kalitesi önem 

kazanmıştır.Türk turizm işletmelerinin de dünyadaki rakiplerinden hizmet kalitesi açısından geri kalmadığı, hizmet 

kalite standartlarını belirlediği görülmektedir. (Tavmergen, 2002: 70) 

Her iki ülkede faaliyette bulunan turizm işletmeleri hangi faaliyet alanlarında yoğunlaşacaklarını ve ne gibi 

hizmetler sunacaklarını doğru belirlemeleri gerekmektedir. Ülke kaynakları ve devlet desteği bu işletmelerin 

arkalarında yer almalıdır.  

 

Tablo 12: Türkiye ve Azerbaycan Turizm Çeşitliliği Açısından Mukayesesi 

Turizm Çeşitleri Türkiye Azerbaycan 

1. Dinlenme Turizmi 

Eğlence ve boş zamanların 

değerlendirilmesinde dayanan 

bir turizm tipidir. 

Antalya, Bodrum gibi yerlere yapılan 

turistik geziler. Kızılcahamam milli 

parkı (Ankara) Kuş cenneti milli 

parkı(Balıkesir) Kızıldağ milli 

parkı(Şarkikaraağaç-Isparta) 

Kaçkar dağları milli parkı 

Azerbaycan'ın doğusu Hazar Denizi ile 

kaplıdır. Bilgeh ve civarı kilometrelerce 

uzayan plajlara sahiptir. Zakatala, Şeki, 

Guba, Gence, Kazak, Lenkeran yaz 

aylarında tatil yapmaya en müsait 

yerlerdir 

2. Spor Turizmi 

Spora ilgi duyan kişilerin spor 

karşılaşmalarına izlemek için 

bir yerden başka bir yere 

gitmeleri . Tuttuğu takımın 

maçları , dünya şampiyonası, 

vb. 

Dünya kupası, UEFA, olimpiyatlar, 

gruplar, Azerbaycan Türkiye 

maçında karşılıklı gidiş gelişler en 

yoğun şekilde yaşanmıştır. 

Dünya kupası, UEFA, olimpiyatlar, 

gruplar, Azerbaycan Türkiye maçında 

karşılıklı gidiş gelişler en yoğun şekilde 

yaşanmıştır. 

3. Kültürel Turizm 

Ülkelerin doğal ve kültürel 

değerlerini görmek folklorunu 

tanımak ve kültürel etkinliklere 

katılmak amacıyla yapılan 

geziler 

Efes Festivali , Film festivalleri ..vb. 

İzmir’de, Efes Antik Kenti 

Manisa’da , Sardes Antik Kenti 

Aydın’da Afrodisisas Antik Kenti, 

Nevşehir’de bulunan peri bacaları 

tabiat harikalarındandır. Pamuk 

kale travertenleri 

Ülke çok zengin bir kültür ve tarih 

hazinesine sahiptir. Ülkelerdeki eski 

anıt, mezar, türbe, bina ve diğer tarihi 

eserleri korumak, restore etmek için 

Berpa adı verilen cemiyetler 

kurulmuştur 

4. Dini Turizm: Dini açıdan Tarih boyunca gerek çok Tanrılı  

http://www.turkbirlik.gen.tr/lang-tr/Makale/85--fatih-alparslan/116-azerbaycanda-turizm-imkanlari.html
http://www.kulturturizm.gov.tr/
http://www.uludagsozluk.com/k/azerbaycan/
http://www.uludagsozluk.com/k/hazar-denizi/
http://www.uludagsozluk.com/k/bilgeh/
http://www.uludagsozluk.com/k/berpa/
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kutsal sayılan mekanları gezip 

görmek amacıyla yapılan 

gezilerdir. Mekke , Medine 

Kudüs vb. 

gerekse tek Tanrılı dinlere ev 

sahipliği yapan Türkiye, her inançtan 

insanın görmesi gereken eserlere 

sahiptir. Konya, Efes, Ayasofya vb 

5. İş Turizmi 

İş adamlarının yapmış olduğu 

geziler. Fuar, panayır gibi 

yerlere yapılan geziler 

Türkiye’de yapılan sağlık turizm ile 

ilgili fuarlara Azerbaycan katılmakta, 

Azerbaycan’da yapılan fuar ve iş 

gezilerine Türkiye’den katılım 

olmaktadır. 

Türkiye’de yapılan sağlık turizm ile 

ilgili fuarlara Azerbaycan katılmakta, 

Azerbaycan’da yapılan fuar ve iş 

gezilerine Türkiye’den katılım 

olmaktadır. 

6. Politik Turizm 

Devlet adamlarının ve çeşitli 

politikacıların yapmış olduğu 

gezilerdir. 

Son zamanlarda Türkiye’den 

Azerbaycan’a Azerbaycan’dan 

Türkiye’ye çok sık politik ziyaretler 

yapılmaktadır. 

Son zamanlarda Türkiye’den 

Azerbaycan’a Azerbaycan’dan 

Türkiye’ye çok sık politik ziyaretler 

yapılmaktadır. 

7. Kongre Turizmi 

Uluslararası nitelikte yapılan 

kongre, seminer, konferans gibi 

faaliyettir 

Türkiye’nin her bölgesi ile ayrı bir 

kültür mirası ve değerlerine sahip bir 

toprak parçasıdır  Türkiye; Avrupa 

ve Asya'nın birleştiği yerde, toplantı, 

insentiv ve kongrelere teknik olarak 

her açıdan uygun bir destinasyon 

merkezidir. 

 

8. Aile Turizmi 

 

Dost ve akrabaları ziyaret etmek 

amacıyla yapılan gezilerdir. Özellikle 

dini ve milli bayramlarda aile 

turizminde artış görülür. 

Dost ve akrabaları ziyaret etmek 

amacıyla yapılan gezilerdir. Özellikle 

dini ve milli bayramlarda aile 

turizminde artış görülür. 

9. Sağlık Turizmi 

İnsanların sağlığına 

kavuşabilmek, tedavi olmak, ve 

doğanın şifa verici 

özelliklerinden faydalanmak 

amacıyla yaptıkları gezilerdir. 

Zengin ve şifalı termal sulara sahip 

olan Türkiye, bir kaplıca cennetidir 

ve nitelikli tesisleriyle şifa arayanları 

beklemektedir. 

Azerbaycan'da 1000 kadar mineral su 

vardır. Naftalan denilen ve dünyada 

sadece Azerbaycan'da bulunan petrol 

karışımlı çamursu bir madde başta sinir 

sistemi olmak üzere deri, cilt, kadın 

hastalıkları vb bir çok hastalığa iyi 

gelmektedir. Azerbaycan'da tedavi 

nitelikli senatoryumların çoğu Ağşeron 

yarımadasındadır 

10. Av Turizmi 

 

Türkiye'nin coğrafi yapısı, bitki 

örtüsü ve yaban hayati, avcılığa ve av 

turizmine ilgi duyanlara önemli bir 

potansiyel sunar 

Ülkede evcil ve yabani olmak üzere 

toplam 97 çeşit memeli hayvan, 346 

çeşit kuş ve 95 çeşit balık 

bulunmaktadır. Organizasyon ve gerekli 

kanuni alt yapının olmamasından av 

turizmi yeterince gelişmemiştir 

 

11. Kış Turizmi 

 

Yaz - kış üzerinde kar eksik olmayan 

yüksek dağlarıyla ve bu dağlarda 

kurulan kayak tesisleriyle Türkiye 

önemli bir Kış turizm Merkezidir 

 

12. Yayla ve Dağ turizmi Kendine has coğrafya ve iklime sahip 

olan Türkiye' nin bütün bölgelere 

dağılmış, farklı yüksekliklerde, 

zengin flora ve faunaya sahip dağları 

ile zengin yaşama kültürü içindeki 

yayla yaşantısı önemli bir yer tutar. 

Doğa tutkunu, maceracı insanları 

bekliyor. 

Yayla ve Dağ Turizmi için elverişli 

yöreler; Zakatala meşelikleri, Şeki 

Gelersen Göresen Galası, Başdaşagıl 

Meşelikleri, ismayıllı, Lahiç, Gutgaşen, 

Ağdaş ormanları, Gence, Hacıkent , 

Göygöl olarak sayılabilir. 

 

Yukarıda sayılan turizm çeşitlerinden başka alternatif turizm çeşitleri de vardır: Bunlar: İpek Yolu, Golf 

Turizmi, Gençlik Turizmi, Yat Turizmi, Botanik Turizmi, Mağra Turizmi (Dünyadaki diğer ülkelere göre "mağara 

http://www.uludagsozluk.com/k/azerbaycan/
http://www.uludagsozluk.com/k/azerbaycan/
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cenneti" ülke konumunda olan Türkiye' de yaklaşık 40.000 adet mağara bulunmaktadır), Yayla Turizmi, Hava 

Turizmi (Türkiye, Yamaç paraşütü, yelken kanat, planör. paraşüt, balon gibi hava sporları meraklıları için 

keşfedilmesi gereken bir bir ülkedir), Dağcılık Turizmi, Rafting Turizmi, Su Altı Dalış, Kuş Gözlemciliği (Kuş 

gözlemciliği doğayı kuşların dünyasından tanımayı sağlayan bir gözlem sporudur. Sağlıklı bir çevrenin en iyi 

göstergesi olan kuşlar her türlü yaşam ortamında bulunurlar. Türkiye'de şimdiye kadar 450 çeşit kuş türü 

kaydedilmiştir). Bu açılardan da iki ülke karşılaştırılabilir. 

2010 yılında 2009 yılına göre, gelen turist sayısının yüzde 6-7 daha fazla olduğunu kaydetti. Aynı zamanda, 

Azerbaycan bu sene 2 milyonu aşkın, önümüzdeki 5 yıl içinde ise 3-4 milyon turistin gelmesini amaçlamaktadır. 

SONUÇ 

Turizm sektörü, ekonomik ve sosyolojik etkilerinden dolayı dünyanın pek çok ülkesinde bir numarada yer 

alırken her ülke pastadan payını arttırma yarışındadır. Turizm gelirlerinin gayri safi milli hâsıla içindeki payı da 

giderek artmaktadır.  

Turizm sektörünün hızla gelişmeye devam ettiği bu günlerde, insanların seyahat etme nedenleri çok çeşitlidir. 

Kimisi iş, merak, din, kültür, eğitim öğretim, milli kültür, dinlenme ve eğlence, spor, tedavi, snobizm, dost ve 

akraba ziyaretleri, toplantılara katılma gibi iç nedenlerden kimisi dış faktörlerden dolay seyahat etmek zorunda kalır. 

Turizm sektöründe hizmet sunan işletmelerde de çeşitlilik göze çarpmaktadır. Turizm sektöründe yer alan bu farklı 

alanların başında seyahat işletmeleri ve konaklama işletmeleri gelir. Diğer alanlardaki işletmeler ise, yiyecek–içecek 

işletmeleri, eğlence ve dinlenmeye yönelik işletmeler, alışveriş (hediyelik eşya) işletmeleri ve insanların seyahatleri 

sırasında karşılaştıkları pasaport, vize, gümrük işlemleri yapan, yardımcı hizmet sunan işletmeler gelir. 

Turizm istatistikleri incelendiğinde Türkiye turizmi, dünya standartlarında bir yerde bulunurken 

Azerbaycan’da ise genç turizm potansiyeli mevcuttur. Turist sayısı ve turizm gelirleri açısında her iki ülkenin 

ihtiyacı söz konusudur. Seyahat hizmeti sunan turlar ile konaklama hizmeti sunan otellerin sayısı her iki ülkede 

giderek artmakta, hatta her iki alana devlet desteklerinin yoğun olduğu görülmektedir. 
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AZERBAİJAN AND TURKEY’S TOURİSM POTENTİAL 
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After those negative developments, the axis of tourism industry have been shifting from Eurore, Far East and 

Middle Asia to Turkey and the Caucasus. Tourism potential of the world has made some countries such as Turkey 

and Azerbaijan attractive. Turkey and Azerbaijan have started to make the world feel their importance and power in 

tourism. 
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В эти дни, когда последствия глобального финансового кризиса постепенно стихают, на повестке 

дня появляются новые кризисы, хаосы, землетрясения и войны. После этих неблагоприятных событий 

туризм изменяет свое направление из Европы и дальнего Востока в сторону Турции и Кавказа.  
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Abstract 

The article considers the possibilities of Turkey in the market of the international tourism. The analysis of 

2001-2009 years on the international tourism movement in Turkey shows that the economic crisis of the last years 

influence to the quantity of the tourists, the incomes of the tourism sector is significantly reduced in comparison 

with the previous years. 

 

The changes in the international tourism market are not stayed aside from the tourism sector of Turkey and 

made its negative effect. It shows itself on the international tourist flow of Turkey, as well as in the local tourism 

movement.  

The researches show that the general tourist flow from 2001 to 2006 are developed dynamically (Schedule # 

1). The political crisis, the danger of terror, arisen in the country in 2006, as well as formation of the economic crisis 

significantly effect to the tourist flows. So, that though the incomes of the tourism sector was 2% of GDP, the 

quantity of the tourists is reduced for 1 million. Nevertheless the dynamic development is ensured in 2007 the 

increase of the incomes was 7.2% instead of 9.4%, the increase of the tourist flow was 8.5% instead of 10.6%, 

contrary to the forecasting of the government.  

 

Schedule # 1 

Foreign tourist flows in Turkey 

 

Years  Totally  Foreign tourism  The tourists, going abroad  

Income on 

tourism, 

with 

million 

USD 

Quantity of 

the 

tourists, 

with 

thousands 

of persons 

Average 

expenditure  

Income on 

tourism, 

with 

million 

USD 

Quantity of 

the 

tourists, 

with 

thousands 

of persons 

Average 

expenditure 

Income 

on 

tourism, 

with 

million 

USD 

Quantity 

of the 

tourists, 

with 

millions 

of 

persons 

Average 

expenditure 

2001 10067.1 13.450 748 7386.2 11.276 655 2680.9 2.173 1233 

2002 -- 9.009 782 9009.67 12.921 697 2891.2 2.292 1261 

2003 13203.1 16.302 810 9676.6 13.701 706 2.600 2.600 1356 

2004 15887.6 20.261 784 12124.2 17.202 705 3763.6 3.059 1230 

2005 18133.5 24.124 752 13929.3 20.522 679 4224.2 3.601 1173 

2006 16850.9 23.148 728 12556.8 19.275 651 4294.1 3.872 1109 

2007 18487.0 27.214 679 13989.9 23.017 608 4497.0 4.197 1071 

2008 21910.9 30.929 708 16761.1 26.379 635 5149.7 4.549 11132 

2009 

8 months 

16247.3 23.246 698 12375.4 18.925 653 3871.8 4.320 896 
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Beginning from 2008 the incomes of tourism increased for 8.1%, the quantity of the tourists more than 3 

million persons. Nevertheless these figures correspond to the forecasting of the Government, the economic crisis, 

arisen in the middle of 2008 made the great effect to the tourism during the winter season. Though the increase of 

the incomes and flow of the tourist are forecasted during the winter season for 6-10%, this index consisted only 1-

2%.Generally, the conducted analysis show that the dynamic development of Turkey during the last years made the 

impact to the economy of the country and also to tourism. In comparison with 2005, last years, the incomes of the 

tourism increased for 8.5%, the general tourist flow increased for 7.7%. Beside this increase cover all sectors of 

tourism, the average expenditures of the tourist were 20-25%. Beginning from 1990 the quantity of the tourists, 

visiting the country was more than the quantity of the tourists, going abroad. The quantity of the tourists, visiting the 

country is increased for 15 million persons during 10 years (1999-2009). This index shows more than double 

increase. The income, gained from the foreign tourism was increased for 2.5 times during the same years. 

Nevertheless the economic crisis, arisen in 2008 reduced the volume of the tourist flow, the policy on the prices and 

improvement of the service, carried out by the hotels were not negatively affected to the incomes. Only 2-3% of the 

reduction of the forecasted tourists is observed in the other countries of the basin of Mediterranean Sea under the 

terms of the higher competition. Although the volume of the tourist flow reduced for 1.3% in Greece, Spain, Italy, 

Croatia, during the summer season of 2008 and 4.6% during the winter season, the reduction of the volume of tourist 

flow in Turkey was observed only during winter season. The analysis of the first 8 months of 2009 shows that 

though, there is the reduction in comparison with the relevant months of the last years, the increase was not 

observed on July, August months.  

The changes on the tourism incomes of the country during last 10 years (1999-2009) were observed for many 

times. Nevertheless the incomes, gained from foreign tourism increased from 7.3 milliard USD to 16.7 milliard USD 

during the stated period, the obvious reasons make the negative effect to the tourism sector of the country. The 

negative effects on the tourism sector were apparently observed during 2003, 2006 years. So, in comparison with the 

other years the incomes of the country were reduced for 1.2-2%. The level of the reservation of the hotels during the 

stated period reduced from 60% to 40%. It should be noted that the crisis of 2008 affected more to the incomes in 

the field of the foreign tourism. Taking it into consideration, the hotels reduced the service fees and therefore they 

could bear to the international competition.The reduction of the average incomes of the tourists, visiting the country 

made the chance to the carry out the flexible competition with the countries on the coastline of Mediterranean Sea. 

The average expenditures of the foreign tourists within the country reduced from 710 USD to 620 USD. Sometimes 

it consists of 600-610 USD. The average expenditures of the tourists on the other countries on the coastline of 

Mediterranean Sea consist of 800-1200 USD.  

Many foreign tourists, visiting Turkey are the citizens of European countries. German tourists prevail among 

European people. It regards with the traditional visit of Germans to Turkey. The long term stay of German tourists 

in the hotels differ them.  

The direction of the tourists to Turkey is conditioned with the relative low prices, holding of some stimulating 

measures as opposed to the other European countries. The difference of the services, submitting to the foreign 

tourists, visiting Turkey from other European countries, regarded with the wide spectrum of the services and 

acquaintance with the various places during short period of time. The European countries store their dominance 

among the tourist, visiting Turkey (Schedule # 2). 2/3 share of the general tourist flow, visiting the country falls to 

the share of the European countries. The quantity of the tourists, coming from CIS countries and Japan increased 

among the foreign tourists, visiting Turkey during the last years. Russia sends a big volume of the tourists to Turkey 

among CIS countries.  

Schedule # 2 

Geography and some indices of the foreign tourists, visiting Turkey  
 

Countries  Quantity (persons) 

of the tourists 

Total of the stay, 

with thousands 

people 

Average days of 

stay, day 

Frequently 

used 

transport  

Germany 3.9 14338 5 Air 

Great Britain 1.56 3961 5 Air 

Belgium, Netherland, Luxembourg 1.4 4821 5.1 Air, marine 

Scandinavian countries  0.730 1588 4.8 Air  

East Europe 0.425 248 3.2 Air  

CIS 3.7 10561 3.8 Air, marine 

USA 0.980 1042 2.3 Air  

Japan 0.693 693 1.2 Air  

Israel 0.347 609 2.6 Air, car 
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France 0.723 1527 3.8 Air, marine 

Other countries 2.304 2323 2.4 Air  

 

The formation of the new independent countries within the former USSR territory after 1990, the termination 

of the cold war did possible the integration of the tourism sector to the international arena beside all spheres of the 

economy. Other reason of increasing of the volume of the tourists, coming from Russia is the available prices of the 

tourism sector and wide spectrum of the services in comparison with the other European countries. If the quantity of 

the tourists, coming from Russia to Turkey reached to 34.2 thousand at the beginning of 1990s, this figure was 

672 000 in 2000, 1.65 million people in 2008. The conducted researches show that the tourists from Russia trend to 

visit the tourism regions in Istanbul, Antalya, Alanya and beach of Aegean Sea. It should be noted that the Russian 

tourists trend to Mediterranean and Aegean Seas during the summer season and it is explained with the factor of the 

climate. The participation of the Russian tourists in the business, comprehension eco tours are widened during the 

last years. Also, the investment of the Russian businessmen to the tourism industry of Turkey increased.  

The tourists from other CIS countries make the privilege on resorts and entertainment. Nevertheless the 

tourists of CIS countries made the privilege to “commercial” tourism at the beginning of 1990s, presently the 

interest to the tourism in the field of recreation, entertainment and comprehension is increased. It should be noted 

that the big volume of the tourists from CIS countries are interested in tourism in the field of business, commerce, 

congress and recreation.  

The volume of the tourists from Japan, the Republic of Korea, China and Middle East is increased during the 

last years. Especially, the Japanese tourist began to give the privilege to the tourism and recreation in Turkey. The 

increase of the volume of the Japanese tourists within the international tourism segment regards with their privilege 

on the qualitative and wide spectrum services during short period of time. Mainly, the Japanese tourists give the 

privilege to the voyage in South European countries, Italy and Spain. Beside Italy, the Japanese people visit Great 

Britain, France, Sweden, Austria, Czech Republic and other countries. Turkey became one of the countries that 

frequently visited by the Japanese tourists. The quantity of the Japanese tourists, visiting Turkey increased double 

during last 10 years. The obvious intensity is observed on the voyages of the Japanese tourists to Turkey during the 

summer and winter seasons.   

From the analysis of the foreign tourism basis of Turkey become clear that though the Japanese tourists fall 

behind for the host period in comparison with the European tourists, they give the privilege to the frequent change of 

the services and entertainment during the recreational period and therefore they choose the costline areas. The 

Japanese tourists, visiting Turkey make the decision prior 2 months, Englishmen 6-11 months, Germans prior a 

month. The Japanese tourists differ with their accurateness and flexibility on prior orders in comparison with the 

European tourists. Giving privilege to the packet tours, the Japanese tourist stay at 3-4 stars hotels and use the 

national kitchen.  

Schedule # 3 

The specifications of the journeys of the foreign tourists within the potential tourism market  

 

Directions of the journey 

and recreation 

Japanese tourists  English tourists  German tourists  

Period of stay 2.5-7 nights  5-18 nights  5-16 nights  

Sufficient months for the 

journey and recreation 

July-August  July-August July-August 

Selection of the place of 

the recreation  

Prior 2 months  Prior 6-9 months  Prior a months  

Period of order  Prior a month  Prior 6 months  Prior a months  

Use of the packet tour 72% 37% 47% 

Enterprises of the 

settlement  

Tourist hotels, 50% 4-5 stars hotels  

58% 

Recreation centers, places 

47% 

Type of the recreation  Comprehension, 

entertainment, eco 

tourism, shopping, variety 

of the nutrition, excursion  

Entertainment in hotel, 

comprehension, nutrition, 

shopping  

Entertainment in hotel, 

variety of the nutrition, 

comprehension, small-

scale excursions  

The analysis shows that the Japanese tourists differ from the European tourists with the usage of the tour-

packets, variety of the recreation. It allows increase the incomes on the organization of the recreation of the Japanese 

tourists. The Japanese tourists try to acquire the respond of the wasted means, use the airlines on available fees, to 
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see the various regions during the recreation period, trend to the recreation centers, locating in coastline. 

Nevertheless the European people limited the journey to Turkey during the winter season, during the winter season 

the Japanese tourist dominate among the visitors of Turkey.  

One of the principle factors in the field of the international tourism is the variety of the period of stay of the 

tourists. Nevertheless the average period of stay (2.9 days) of the foreign tourists is higher than in the other 

European countries, it falls behind in comparison with the countries, located on the coastline of the Mediterreanean 

Sea. The average period of stay of the tourists is 1.5 days in France, 3.2 days in Italy, 2.5 days in Greece, 3.4 days in 

Spain. So, the average period of stay of the tourist in Turkey differs less in comparison with the indices of the other 

European countries. It should be noted that when the average period of stay of the foreign tourists increases, the 

incomes of the hotels increase for 1.5 times proportionally.  

The citizens of the European countries among the tourists, visiting Turkey differ with the long-term of stay. 

Especially, the period of stay of the tourists from Middle and North Europe in Turkey is more than 5-8 days. The 

tourists of these countries visit Turkey mainly on the purpose of the recreation. European people, mainly making the 

privilege on recreation, entertainment and excursion within the segment of the foreign tourism, try to be acquainted 

with the country. The German and English tourists try to use all types of the recreation during their stay in Turkey, 

pay attention to the accurateness of the service. 

The image of Turkey in the international tourism market regards with “sun”, “sea”, “sandy beaches”. The 

foreign tourists, trend to use the vacation and recreation centers stay in the country for a long term regarding thereof.  

The specifics of the recreation facilities of Turkey, directed to the international tourism market are the 

followings:  

-directed to the mass foreign tourism market; 

-inclined to the recreation centers, the long-term stay of the tourists; 

-the vacation, mainly directed to the sea, sandy beaches, use of the rich sunlight; 

-the foreign tourists with the average and low incomes; 

-the foreign tourists mainly use the airplanes, especially the charter flights; 

-the tourists, giving the privilege to the tour-packets; 

-the tourism market of Turkey is the dynamic and speedily developing market; 

-tourism is better developed in the coasts of Mediterranean and Aegean Seas; 

-the examples of the cultural and historical heritage, directed to the foreign tourism of Turkey are used during 

the comprehension tours and consist of the short-term journeys.  

The attraction of the tourists with the average and low income to the international tourism market of Turkey, 

on one hand regarded with the available fees of the services in comparison with the European countries, on the other 

hand regarded with the wide spectrum of the services.  

The assortment of the services of the hotels with 4 and 5 stars, located in the coastline tourism centers of 

Turkey reaches to 26-48, this index not more than 32 in the hotels of the European countries with the relevant levels.  

Also, it should be noted that the participation of the operators of the foreign countries on the deliverance of 

the tour-packets, available in the foreign tourism market of Turkey, beside the local companies, increases the 

quantity of the operators, coming on the purpose of the journey. There is strong competition on the sale of the tour-

packets, covering all services, in Europe among the foreign operators. Moreover they compete for the attraction of 

the tourists with the average and low income from the Central and North European countries.  

The increase of the quantity and quality of the services in tour-packets, the competitiveness of the prices 

reflect the main functions of these tour operators. The available price, the wide spectrum of the tour packets makes 

positive effect for the attraction of the European tourists, willing to visit Turkey. For example, the daily price of the 

tour-packets of 4 stars hotel, located in Mediterranean Sea of Turkey is 50-67 USD for the tourists from the 

Scandinavian countries, this figure is 38-60 USD in Germany. The variety of the figures reflects in the advance 

orders of the foreign tourists. So, that the tourists from the Central European countries directed to Turkey are 

dominated.  

The cultural, historical values and natural resources of Turkey, directed to the mass tourism in the 

international scale have the similar characteristics with the countries of Mediterranean Sea. The role of the Central 

and North Europe is strong in the international tourism market of Turkey.  

The tour-packets of Turkey, directed to Europe and other tourism markets is regarded with the recreation, 

directed to the mass tourism. The services, directed to the mass tourists within the international tourism are 

submitted in Spain, Portugal, Italy, Greece, Croatia, Cyprus, Egypt, Tunis, Algeria and Morocco. In 1960 the 

services, directed to the mass tourism carried out in several developed countries, are widened broadly. Presently, 
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several countries, located in the coastline of Mediterreanean Sea submit approximately similar tour products of the 

countries, exporting the tourists.  

Turkey submits the standard recreation tour packets to the international tourism market in our modern, highly 

competitive conditions. Beside European market, Turkey directed the recreation tour-packets to the American 

market through increasing of the services. Greece and Egypt are the close competitor of Turkey on the tour-packets 

regarding with the excursion. Greece, Cyprus, Tunis, Morocco and Spain are the close competitors of Turkey on 

recreation tour-packets.  

The fees of the tour-packets of Turkey on excursion and comprehension are low for 20-30% than the 

countries, located in the coastline of Mediterreanean Sea. This index is lower for 5-10% regarding with the 

recreation.  

Though the average expenditures of the tourists is 336 USD in Turkey, this index is 402 in Greece, 437 in 

Italy, 443 in Spain, 406 in Egypt, 392 USD in Tunis. The average prices of the tour-packets are relatively low and it 

regards with its wholesale (average price in the foreign tourism is 653 USD).  

From the analysis of the tourism potential of Turkey became obvious that in difference with the countries, 

submitting the similar tourism products to the European market, Turkey submits the products according to the 

segments, carrying out the proper marketing policy on the studying of the consumers. Though Turkey directs tour 

packets regarding with the sea and sandy beaches to the tourism market of Scandinavian countries, beside the 

beaches and entertainment, Germany, France and other Central European countries submit the tour-packets, 

covering the architectural units, measures, reflecting national heritage, golf etc.  

From this point of view, the privileges of Turkey directed to the tourists, among countries, located in the 

coastline of Mediterreanean Sea are the followings:  

-the high level of the competitiveness of the tour products, directed to the foreign tourists; 

-the closeness to the countries, providing the tourists and variety of the service assortment; 

-the prices, corresponded to the requirements of the tourists on recreation and covering of the various social 

layers; 

- in difference with the countries, located in the coastline of Mediterreanean Sea the provision of the 

additional services in the hotels and inclusion it to the principle prices; 

-many tour agencies, selling the tour-packets of Turkey in European countries have the origin of the foreign 

countries; 

-the periodical organization of the excursion and tours to the architectural monuments, reflecting the ancient 

history of the country, for the tourists, visiting Turkey on the purpose of journey;  

-the possibility of the attraction of the tourists through the improvement of the level of the transport 

infrastructure of the tourism centers, located in the regions of Turkey.  
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Türkiyənin beynəlxalq turizm bazarında rəqabət imkanları 

 

S. Həsənov 

 

MəqalədəTürkiyənin beynəlxalq turizm bazarında rəqabət imkanları nəzərdən keçirilir. Türkiyənin 

beynəlxalq turizm bazarında rəqabəti üzrə 2001-2009-cu illərə aid təhlil göstərir. 
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Конкурентоспособность Турции на рынке международного туризма 
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С. Гасанов 

 

В статье рассматриваются возможности Турции на рынке международного туризма. Анализ за 2001-

2009 годы показывает, что глобальный экономический кризис оказал существенное влияние на количество 

туристов. В результате прибыль туристического сектора снизилась по сравнению с предыдущими годами.  

 



 68 

Из истории развития туризма в Кахетии 

(на примерах Телавской туристической базы) 

 

Т.К. Тамарашвили, 

Телавский государственный университет им. Я.Гогебашвили 

 
Туризм занимает особое место в экономическом и культурном развитии страны. «Туризм, как любой 

вид человеческой деятельности, имеет большую историю. Людей всегда притягивал активный отдых, 

который часто выражался в путешествиях».[1.12] 

Туризм имеет, признанные наукой, следующие этапы своего развития: а) начало XIX века – период 

перед развитием туризма; б) начало XIX-XX – начало развития элитарного туризма; в) с начала ХХ века 

по II мировую войну – период развития социального туризма;г) после II мировой войны начался 

современный этап развития туризма, когда была сформирована туристическая индустрия как межотраслевой 

комплекс туристического обслуживания и как производитель туристической продукции. Во II половине ХХ 

века начинается эпоха развития массового туризма [2.26]. 

Природное географическое положение Грузии, многообразный рельеф, здоровый климат, множество 

памятников материальной и духовной культуры, изображающие богатое историческое прошлое, удобная 

для путешествия обстановка, всё это - наилучшая основа для развития туризма в нашей стране. 

К настоящему времени, для путешествия во время отдыха, в Грузии идёт активное строительство 

многих объектов с туристическим уклоном. 

В 50-х годах ХХ века уделили внимание изучению вопросов развития туризма, когда после 

окончания II Мировой Войны начались строительные мероприятия во всех сферах общественной жизни. 

Принятые постановления и решения союзного масштаба, распространялись на республики тогдашнего 

Советского Союза, в том числе и на Грузию. Замечательное географическое положение Грузии, прекрасные 

природные условия и отличающийся климат, всегда притягивал внимание. Грузия постоянно обращала на 

себя внимание отдыхающих. В её отдельных краях основывались объекты туристического обслуживания, в 

том числе и в Кахетии, являющейся одной из больших историко-этнографических регионов, в которую 

входят 8 административных единиц: Телави, Сагареджо, Кварели, Гурджаани, Ахмета, Дедоплисцкаро, 

Сигнаги, Лагодехи. Кахетия испокон веков была знаменита особенной гостеприимностью, множеством 

таких исторических памятников и достопримечательностей как: монастырский комплекс Алаверды и 

Некреси, Давид Гареджи, Греми, Старый и Новый Шуамта, Икалтойская академия, Бодбийский монастырь. 

Всё это выделяло Кахетию и во все времена создавало благоприятные условия для того, чтобы в Кахетии 

было множество гостей и путешественников. 

Все вышеуказанное создавало благоприятные условия для открытия в Кахетии (Телави, Лагодехи, 

Тианети) объектов туристического обслуживания. Ещё 18 октября 1957 года на основании решений, 

принятых Телавским районным исполнительным комитетом, была создана (№26) туристическая база, 

начавшаяся своё функционирование с 1 марта 1958 года. Она была подчинена Управлению туристических 

экскурсий Республики Грузия. Материалы, хранящиеся в районном архиве, помогают нам представить 

деятельность туристической базы в 1958-1973 годах (фонд №432), мы встречаем регистрационные журналы, 

книги приказов, ведомости зарплат, карточки личных счетов, письма руководителей, приказы, балансы, 

планы, технические чертежи турбазы, статистические материалы, бухгалтерские и канцелярские документы, 

книги учёта основного имущества, документы, отображающие взаимоотношения с подобными 

учреждениями, как России, так и Грузии. 

Открытие данной туристической базы было упомянуто и на страницах тогдашней прессы. Писали: 

«Союзный профсовет управления туристических экскурский Грузии в Телави на «Гориджвари» построило 

туристическую базу, которая будет обслуживать путешественников и туристов Советских Республик. Они 

осмотрят декоративный парк Цинандальского винного совхоза, винный завод, дом-музей Ал. Чавчавадзе, 

монастырь Алаверды, достопримечательности Телави, а также ознакомятся с Кварельским, Сигнагским, 

Лагодехским, Сагареджойскими районами, и из Сагареджо приедут в Тбилиси. Туристическая база приняла 

первую группу, в том числе инженеров, геологов, станкостроителей из Москвы, Казани, Уфы и т.д. 

Телавская туристическая база обслужила 1200 туристов. [3, стр. 4]. 

В материалах, хранящихся в Телавском архиве, а именно в объяснительной записке мы читаем: что в 

1958 году в Телави была образована туристическая база, имеющая свои филиалы в Тианети, Бочорма, 
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Лагодехи, Телави. Эта база находилась на улице Чавчавадзе № 8. Своё функционирование она начала 10 

июня. База предназначалась для летнего сезона [4], [л. 432, дело 4, стр. 5-6]. 

Телавская туристическая база была рассчитана на 70 мест, из них 30 мест было в Телави, 30 – в 

Лагодехи, 10 – в Тианети, а 65 мест было рассчитано на проживание в палатках. Из них 20 – в Телави, 20 – в 

Тианети, 20- в Бочорме. База носила сезонный характер. Который начинался 8 июня и заканчивался 10 

октября. Она должна была обслужить 1200 туристов. От Телавской туристической базы 1 августа 1958 года 

как независимая единица, отделился Лагодехский филиал. По этой причине произошли изменения в 

хозяйственно-финансовых планах Телавской турбазы [фонд 432, дело №6, стр. 5-6]. Эти данные относятся к 

1958-59 годам, а к 1960 году мы встречаем уже следующие данные: «Туристическая база должна была 

открыться для 4 тысяч человек. К 1960 году экскурсионное обслуживание было поставлено на высокий 

уровень – работал душ, туристы имели возможность привести себя в порядок и отдохнуть, были созданы все 

условия для соблюдения гигиены. Подчинённые Телавской турбазе, временные туристические стойбища 

Артаани и Тхилиаури, были снабжены импортными шкафами, имели шахматы и домино. В 1960 году 

государство передало турбазе 8 тысяч рублей, чем должны были обеспечить обустройство двора турбазы, а 

именно на озеленение. На всё было выделено 1060 рублей, а 5 тысяч рублей выделили на ремонт». В 

изученных нами архивных документах, даны подробные хозяйственные расходы [4], [фонд 432, дело 26, стр. 

194, 195, 196]. Уже на страницах региональных штатных карт указывается, что фонд зарплаты штатных 

рабочих составлял 28 060 рублей [4], [432, № 26, стр. 239]. 

В любой стране туризм претерпевает влияние сезонных факторов, что на протяжении года связано с 

климатическими изменениями: «различают сезоны высокой, средней и низкой нагрузки, сезон высокой 

нагрузки характеризуется такими условиями, которые являются самыми оптимальными для полноценного 

использования туристами туристических ресурсов» [5, стр. 32]. «Каждый туристический центр имеет свои 

привлекательности, что связано с климатическими своеобразиями и лично с видом туризма». Там же [5 стр. 

33] - отмечает исследователь туризма М. Биржаков. 

Природа одарила Телави здоровым воздухом, холодными и чистыми родниками, удивительным 

положением, что во все времена притягивало зрителей. Указанная выше туристическая база, носила 

сезонный характер и обслуживала туристов с июня месяца до середины октября. Как видно из архивных 

материлов (регистрационного журнала туристов), здесь гостили люди из всех уголков Советского Союза; на 

адресах отдыхающих указаны: Москва, Казань, Ленинград, Харьковь, Киев, Кишинёв, Ялта, Вологда, 

Архангельск, Минск, Куйбышев, Одесса, Пенза, Таллин, Крым, Симферополь, Днепропетровск, Запорожье, 

Рига, Полтава, Воронеж, Омск, Донецк, Ярославль, Орехово-Зуево, и т.д. 

Туристы имели трёхразовое питание. В регистрационном журнале были зафиксированы личность, 

адрес и количество туристов. Персонал, работающий на турбазе, по первичным данным 1961 года состоял из 

6 человек со следующим окладом: директор – 69 рублей, главный бухгалтер – 60 рублей, кассир – 36 рублей, 

регистратор – 36 рублей, садовод, сторож – 30 рублей, хозяйка – 50 рублей [4], [432, дело 38, стр. 12]. 

Туристическая база имела свои филиалы в Артане и Тхилиани. А к 1972 году штат базы значительно 

вырос вместе с ростом зарплаты. Количество сотрудников достигал до 47 человек. Были добавлены: 

библиотекарь, врач, кондитер, женский и мужской парикмахеры, фотограф, спасатель, слесарь, плотник, 

электрик, дежурный по этажу и др. [432, дело 192, стр. 14, 15]. 

Туристическая база в Телавском отделе государственного банка имела свой банковский счёт № 69537. 

Количество зарплаты к 1960 году составило 2860 рублей [4] , [фонд 432, дело 26, стр. 239]. 

Из книги учёта основного имущества видно, что в собственность туристической базы входили: 1) 

жилой дом, 2) столовая, 3) сады, 4) водоснабжение, 5) 10-местная палатка, стол для пинк-понка, пианино, 

радио, аккордеон, радио, радиоусилители и др. [4], [фонд 432, арх. 90 со стр. 1-ой]. 

Большое внимание уделялось квалификации экскурсовода. Как выясняется из архивных документов 

14 августа 1961 года в распоряжении, изданном туристическим управлением Грузии, Управление строго 

требовало представить характеристику и данные работающих на туристической базе всех экскурсоводов, в 

которых бы указывался рабочий стаж служащих [4], [432, дело 31, стр. 2]. Важным условием считалось 

хорошее знание русского языка, а в постановлениях, принятых советом профсоюзов Грузии подчёркивалось, 

что необходимо было запланировать такие мероприятия, которые бы способствовали пропаганде массового 

туризма: а именно – на туристических базах открывались методические кабинеты, которые снабжались 

наглядными материалами, в которых были освещены местные туристические маршруты, а начальнику 

туристического управления Ртвеладзе поручалось выделение методистов, экскурсоводов, инструкторов и 
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обустройство стендов на центральной магистрали города с плакатами – лозунгами [4], [ф. 432, дело №2, стр. 

3]. 

С целью повышения квалификации и обмена мыслями, к апрелю 1963 года нужно было провести 15-

дневные семинары в клубе туристов г. Тбилиси. Проведение подобного семинара возлагалась на директора 

Г. Лапачидзе. С целью популяризации экскурсий и туризма нужно было сделать рекламу отдельных 

экскурсионных маршрутов и объектов в прессе, радио и телевидении [4], [ф. 432, дело 54, стр. 345]. 

В экскурсионное обслуживание нужно было включить новые привлекательные маршруты, для 

ознакомления культурных памятников и идеальных природных богатств на лоне природы. Каждая 

экскурсия должны была быть полноценной. Нужно было уделить большое внимание специальному и 

высшему образованию экскурсовода, дисциплине и моральному уровню, не допускались лица, на имеющие 

специальной подготовки, аттестации. Экскурсоводы обязательно должны были иметь рецензированные 

тексты и методические указания для правильного ведения работы. К тому же была установлена строгая 

норма, сколько групп должен был обслужить один экскурсовод. Запрещалось объединение экскурсионных 

групп за счёт экскурсовода. 

Согласно №90 приказа туристического управления в апреле 1960 года в г. Тбилиси, с целью 

проведения аттестации для подготовки-переподготовки инструкторов должны были быть созданы комиссии 

старшим инспектором Хетагишвили, нужно было составить учебный план, распорядок семинаров, для 

пдготовки-переподготовки инструкторов нужно было своевременно внести заявление о слушателях [4], [ф. 

432, дело 195, стр. 1,3]. 

Туристическая база имела библиотеку с 906 книгами, часть книг была передана районной 

библиотекой. На турбазе функционировал почтовый отдел, кабинет врача, столовая, камера хранения, 

ремонт обуви, магазин сувениров, руководство турбазы заботилось и о проведении культурно-массовых 

мероприятий. 

В 70-х годах ХХ века «Телавская туристическая база работала в течении всего года, с 20 января по 21 

декабря обслуживала 7 международных маршрутов. Благодарности и впечатления хранятся в книге отзывов. 

Туристы питались высокакачествеными продуктами. Использовали молоко, овощи, рыбу, фрукты, мясо, 

всеми этими продуктами турбаза снабжалась из своего хозяйства. 

Персонал, обслуживающий пищевой блок, проходил аттестацию на должностях поваров, 

осблуживание туристов было на высоком уровне, персонал характеризовался вниманием, вежливостью. 

Работу начинали в 8 часов утра и заканчивали в 23 часа. Туристы осматривали город, им проводились 

беседы, знакомили с распорядком и режимом дня. Они могли проводить индивидуальные экскурсии, гости 

из севера загорали и осматривали достопримечательности города, исторические памятники[4], [ф. 432, дело 

178, стр. 2-3]. 

На турбазе регулярно проводили проверки-ревизии, при которых происходило выявление нарушений 

и проведение мероприятий для их ликвидации. 

Турбаза принимала не только любителей путешественников, но и учёных. Сохранились документы, 

по которым видны как готовились к встрече с представителями физиков Европы. 

Из-за военно-политических событий 90-х годов ХХ века здания и сооружения Телавской турбазы 

полностью заняли беженцы из разных районов Абхазии. По этой причине турбаза прекратила свою 

основную деятельность. 

В августе 1970 года «районный исполком (решение №288) отмечал, что Телавская турбаза должна 

была встречать учёных европейской школы физифеской плазмы Грузии и института физики Академии наук 

Советского Союза. Участие принимали 150 человек из разных стран мира. Для этого нужно было провести 

ряд мероприятий, а именно снабжение соответствующими продуктами, ввоз сувениров в магазин, 

добавление 5 телефонных номеров, улучшение телефонной и радиолинии. На период приезда учёных нужно 

было открыть отдел сбербанка, был выделен специальный автобус и маршрутное такси, было запланировано 

благоустройство близлежащей территории и дороги [4], [ф. 432, дело 168, стр. 12]. 

Таким образом, в 70-х годах ХХ века работа туристической базы была на высоком уровне. Она могла 

принять и учёных международного масштаба, что положительно влияло на дальнейшие перспективы 

турбазы. 

Развитию туризма большое значение уделяло правительство Грузии, что хорошо видно из 

постановления и плана действий. Напр.: 
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Для развития массового туризма в Грузии был проведён 13 съездов, на которых было намечено ряд 

мероприятий для развития туризма, с подключением учащихся. В учебных заведениях нужно было 

сформировать секции, открыть туристические клубы в городах и районах, расширить туристические 

оздоровительные лагеря. Республиканские советы туризма должны были представить центральному совету 

отчёт, в котором нужно было указать участников и количество индивидуальных путешественников 

массового туризма, количество туристических секций, количество городских и районных клубов и т.д. 

Областной совет должен был наградить почётными грамотами и медалями, победителей [фонд 432, 

дело 54, стр. 3, 4, 5, 11, 12, 13]. 

Туристическа база брала на себя обязанности превратить работу с туристами разнообразной 

(многоцветной), систематически проводить вечера художественной самодеятельности с участием самих 

туристов, регулярно показывать как художественные, так и научно популярные фильмы, устроить массовые 

игры, танцы, тематические вечера, проводить соревнования по разным видам спорта, регулярно включать в 

меню национальные блюда., заботиться об озеленении, посадить 500 деревьев и разных растений. А также 

сформировать группу спасателей с соответствующим инвентарём [4], [ф. 432, дело 198, стр. 1]. 

К 1966 году туристические базы функционировали в следующих городах Грузии: Тбилиси, Гегечкори 

(Мартвили), Казбеги, Пасанаури, Мцхета, Боржоми, Телави, Шови, Вардзия, Аджарии и Абхазии. На 

данных базах не было соответствующего рекламирования и обеспечения туристической литературой. Базы 

нужно было обеспечить путеводителями, буклетами и необходимой для туристов литературой [4], [ф. 432, 

дело 91, стр. 3, 4]. 

Туристическое управление принимало соответствующее постановление, для того чтобы сделать более 

строгой борьбу против преступлений на туристической базе, так как были часты хулиганства, 

правонарушения, кража. [4], [ф. 432, дело 19, стр. 4, 5]. 

Из архивных материалов мы узнаём, что к 1964 году турбазам послали информацию о происшедших 

несчастных случаях (смертность в горах, в воде, авария, смерть при неясных обстоятельствах и др.). 

Перечень несчастных случаев свидетельствует о невнимательности и низком уровне безопасности туристов. 

Для того, чтобы не было несчастных случаев было необходимо подбирать безопасные для прогулок 

места, каждая группа должна была быть обеспечена спасателями и соответствующим дежурством. Туристам 

нужно было провести инструктаж о трудностях дорог, и правильном поведении на туристической базе. 

Согласно распоряжению управления туризма 15 января 1968 года Пасанаурская туристическая база 

«Приют «Сиони» была передана Телавской турбазе из-за территориальной близости. Директору 

Пасанаурской туристической базы поручили передать директору Телавской турбазы из баланса на баланс 

здание и инвентарь, чтобы вовремя обслужить туристов [4], [ф. 432, дело 119, стр. 1]. 

Работа туристической базы велась туристическим управлением, изданные им приказы, носили 

учебный характер. Это касалось проведению отдельных мероприятий на турбазах, а также их обеспечение 

транспортом. 20 мая 1963 года по приказу № 41 маршрут туристов иностранцев был следующим: Телави, 

Цинандали, Кварели, музей Ильи Чавчавадзе, Сабуе, Телави, а в №126 маршрут входили осмотр: Лагодехи, 

Телави, Кварели, Цинандали, Мцхета, Рустави. 

Обеспечение туристов транспортом, поручалось начальнику автогаража г. Тбилиси [4], [ф. 432, дело 

6, стр. 5,6]. 

К 50-60 годам ХХ века на предприятиях зародились разные формы социалистического соревнования. 

Учреждения и организации вызывали друг друга на соревнования. Это мероприятие коснулось и 

туристических баз. К 1963 году совет Республики Грузия брал на себя следующие обязанности: вызвать на 

соревнование работникой туристической базы Краснодарского края. Эти мероприятия сказались в 

протоколе общего собрания рабочих и служащих турбазы, проведённого 23 июня 1963 года, где говорилось, 

что 2 апреля 1963 года на совещании профсоюзов и республиканского актива Грузии были приняты 

социалистические обязательства, на основании чего на социалистическое соревнование был вызван 

Краснодарский туристический совет. Для того, чтобы улучшить качество работы, было принято ряд 

мероприятий, сотрудники турбазы сделали бы всё возможное для хороших показателей. Тариел Берошвили 

культсотрудник Телавской турбазы отмечал, что он будет много работать и проведёт на высоком уровне 

культмассовые мероприятия, выпустит стенгазету, а старший инспектор турбазы отмечал, что он на соц. 

соревнование вызывает турбазу Местии. Сотрудники должны были заботиться о высоком уровне 

обслуживания туристов, готовить высококачественные блюда, соблюдать чистоту, турбаза должна быть 

закомплектована только лишь высококвалифицированными сотрудниками со специальным образованием и 
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опытом, требовалась защита здания турбазы и инвентаря, точно должны были выполняться планы 

экскурсий, дисциплина должна быть примерной, нужно было предусмотреть предложения и просьбы 

туристов, высокий уровень культмассовой работы. И база в конце сезона должна была иметь только 

прибыль [4], [ф. 432, дело 57, стр. 12]. 

Телавская турбаза на соц. соревнование вызывала коллектив Казбегской базы. В протоколе 1965 года 

планируется: открытие киоска, где туристы смогут приобрести нужные предметы, обеспечение туристов 

горячей водой и систематическое проведение спортивных мероприятий, показ кинокартин, многообразие 

блюд. 

Перед началом каждого туристического сезона проводились ряд ремонтных мероприятий, красили 

жилые комнаты и столовую, павильоны, устраивали специальную площадку для волейбола, приводили в 

порядов водоснабжение и т.д. [ф. 432, дело 55, стр. ]. 

Таким образом, к 70-м годам ХХ века Телавская туристическая база вела успешную творческую 

работу вместе с туристическими объектами, бывшими в его подчинении. 

Эта база обслуживала огромное количество туристов, как желающих группового отдыха, так и 

любителей индивидуального туризма. База принимала гостей со всего Советского Союза. Опираясь на 

архивные первоисточники мы можем рассуждать о тех успехах, стиле и методах работы, уровне и 

своеобразии обслуживания, которые были характерными для туристического обслуживания в указанные 

годы. И желательно, чтобы этот опыт был использован и в настоящее время. Это поможет и значительным 

образом увеличит туризм в Грузии, имеющий большие возможности и реальные перспективы. 

Кахетия всегда представляла и представляет интересный и богатый привлекательными объектами 

край, что обусловлено лучшими климатическими условиями, богатством исторических памятников, 

особенными традициями гостеприимства. Совершенно новый современный комплекс для отдыха, 

искусственные озёра, прекрасный Лагодехский заповедник и др., все эти объекты во все времена привлекут 

туристов. 
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Хülasə 

 

Turizmin inkişafı tarixindən (Telavi turizm bazasının timsalında) 

 

X.T.Tamaraşvili, Telavi Dövlət Universiteti 

 

Telavidə XX əsrin 50-70 ilində əsası qoyulmuş turizm bazası müvəffəqiyyətli yaradıcılıq işini aparırdı. Onun 

tabeçiliyində aşağıdakı turizm obyektləri daxil idi: Laqodexi (kiçik bir zaman kəsiyində), ilk zamanlar Pasanauri, 

Txilianini və Artanın (Artani) maliyyə tabeçiliyində olan Tianeti, Sioni. Telavidən olan ekskursiya rəhbərləri 

Qurdjaaniyə, "Axtala" kurortuna eksukurs xidməti göstərmək üçün ezam edilirdilər. Telavi turizm bazası çoxsaylı 

turistlərə xidmət etmişdir, həm qrup istirahətinin seçənlər, həm də fərdi turizmin həvəskarlarına. Baza demək olar ki, 

qonaqlarla Sovet ittifaqının bütün guşələrindən qonaqlar qarşılayıbdır. Təqdim edilən məqalədə arxiv mənbələrinə 

söykənərək yuxarıda qeyd edilən illərdə turizm xidməti üçün tipikolan xidmət haqqında, turizm xidmətinin səviyyəsi 

və xüsusiyyətlər haqqında, metod və iş stili barədə araşdırma aparılır.  

 

Summary  
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From the History of Tourism in Kakheti (based on example of Tourist Base in Telavi) 

 

T.L. Tamarashvili 

 

The tourist base of Telavi founded in 50-70 years of the XX century performed the successful creative 

activities. There were some tourism service branches from different regions of Kakheti under its subordination. 

They were in Lagodekhi, Tianeti, Sioni (which was under the subordination of Phasanauri at first), Tkhiliani and 

Artana. Guides were sent to the resort of "Akhtala" in Gurjaani in order to serve the tourists.The tourist base of 

Telavi served the tourists willing of rest in groups as well as the tourists fond of individual tourism. The base hosted 

the guests visiting from almost all over the Soviet Union.Based on the primary archival sources the presented article 

tells us about the progress, the style of work, methods, the level of tourism service and the particularities which were 

characteristic of the tourism service in the above mentioned years. 
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Borçalı və qonşu bölgələrdə Azərbaycan türklərinin  

adət-ənənələri və qonaqpərvərliyi 

(indiki Gürcüstan ərazisinin timsalında) 

 

Məmməd Sadıqov  

AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun  

“Azərbaycan diasporu” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi,  

coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru 
 

Hər millətin özünün əsrlər boyu yaratdığı və başqa, xüsusən də qonşu, dost xalqlardan əxz etdiyi adət-

ənənələri yaşatması, inkişaf etdirməsi təbii hal kimi qiymətləndirilməlidir. Bu istəkdə mili qüruru, hissləri uca 

tutmaq, qorumaq, qranitləşdirmək lazımdır. Düzdür, mühitdən, ictimai – siyasi qurumdan, maddi – mənəvi 

vəziyyətin əlverişli və qeyri – əlverişli olmasından, xüsusən də elm və texnikanın, istehsal proseslərinin təsirindən 

asılı olaraq bu adət – ənənələr müəyyən dəyişikliklərə uğrayır, onların inkişafı, zənginləşməsi gah sürətli, gah da 

ləng gedir. Amma tarix göstərir ki, bu adət və ənənələrin daşıyıcısı olan xalq varsa, həmin atributlar da 

yaşayacaqdır. Bu, Borçalıya, orada yaşayan Azərbaycan türklərinə də aiddir. Borçalıların çox orijinal, ancaq bu 

mahala məxsus cizgiləri, naxışları olan el adətləri, qonaqpərvərliyi, hər şeydən qonağı uca tutmaq və s. ənənələri 

var. Onların hamısının mayasında bütövlükdə Azərbaycan xalqının nəfəsi, dəsti – xətti dursa da, yerli şəraitdən, 

başqa millətlərin nümayəndələri ilə ünsiyyət, işləməkdən irəli gələn cəhətləri də vardır. Borçalıda ən zəngin, 

oxşarsız adətlərdən, ən-ənələrdən biri nişan, toy mərasimləri və qonağın qarşılanması, yola salınması və hədiyyə 

verilməsidir. 

Hələ çox qədimlərdən bəri toyun keçirilməsi vaxtı, toy xərci, gəlinin atasına veriləcək məbləğ – «başlıq»1 

«yol pulu»nun miqdarı barədə danışıq üçün qız evinə gedilir, toyda iştirak edəcək adamların sayı və tərkibi 

müəyyənləşdirilirdi. Buraya tayfanın ağsaqqalı sayılan bir nəfər ixtiyar kişi, oğlanın atası, atası olmadıqda böyük 

qardaşı, əmilərindən ən hörmətlisi, dayısı və oğlanın yaşlı qohumlarından biri daxil olurdu.Gürcüstanın Borçalı 

qəzasında və sair bölgələrdə yaşayan Azərbaycan türkləri içərisində əksər hallarda nişanlı qız ilə nişanlı oğlanın 

rəsmi olaraq evlənmələri kəndlərdə böyük təntənəli hadisə sayılan toy mərasimi ilə başa çatdırılır. Nişanlı oğlanın öz 

toyunun təşkili və icrası, bu toyda bilavasitə iştirakı qəbahət sayıldığı üçün onun valideynləri və ya böyük qardaşları 

bu işlə məşğul olurdular. 

Toyun keçirilməsi vaxtına xüsusi məhdudiyyət qoyulurdu. Orucluq və məhərrəmlik ayları istisna olmaqla ilin 

bütün aylarında toy etmək olardı. Ancaq toyu keçirmək üçün külli miqdarda kənd təsərrüfatı məhsulları və asudə 

vaxt tələb edildiyindən bu mərasimlərin çox hissəsi ilin qızıl payız adlanan fəslində və qışın əvvəllərində keçirilirdi. 

Oğlanın valideynləri toy etmək üçün maddi imkanlarını götür – qoy etdikdən sonra öz fikirlərini yaxın qohumlarına 

bildirməyi son dərəcə vacib sayırdılar. Bu məqsədlə oğlan evində yığıncaqlar – məsləhətləşmə, sözləşmə keçirilirdi. 

Adətən belə yığıncaqlar həftənin istənilən günündə yox, həmin nəsil üçün uğurlu gündə keçirilirdi. Belə hallarda son 

qərar tayfanın, nəslin ağsaqqallarının təklifinə əsasən qəbul edilirdi.Qız və oğlan eyni kənddən olduqda əvvəlcədən 

dəqiqləşdirilmiş gündə həmin adamlar – piyada, ətraf, uzaq kəndlərdən olduqda isə qız evinə atla gedərdilər. 

Qaydaya görə evdən çıxarkən onların arxasınca bir qab içməli su atırdılar. Görünür, bu, suyun aydınlıq və bolluq 

əlaməti hesab edilməsi ilə əlaqədardır. Əgər onların yolundan pişik keçsə və qarşılarına «uğursuz», «ayağı ağır» 

adam çıxsa, bu, qarşıdakı iş üçün pis nişanə sayılırdı. Hətta Sarvan, Hallavar, Baydar, Kürtlər (Qurdlar), Gorarxı, 

Təhlə, Kolagir, Ormeşən, Təkəli, Hamamlı və s. kəndlərdə belə hallarda geri də qayıtmalı olurdular. 

«Bədbəxtlikdən» yaxa qurtarmaq üçün müxtəlif adətlər icra edilirdi. 

 Danışıq aparmaq üçün adamlar göndəriləcəyi barədə əvvəlcədən məlumat verildiyindən qız evində hazırlıq 

görürdülər. Oğlanın adamları (3-5 nəfər) qız evinə gəldikdən sonra burada danışıqlar iki gəncin ailə qayğılarından 

daha çox, sövdələşmədən gedirdi. Ən geniş mübahisə qız üçün veriləcək başlığın tərkibi və miqdarı ətrafında 

cərəyan edirdi. Başlığın miqdarı qız evinin ictimai- iqtisadi və sosial vəziyyətindən, qızın əxlaq və gözəlliyindən, 

sağlamlığından, ev işlərini necə görməsindən, gəbə, kilim, palaz toxumağı bacarıb – bacarmamasından, inək, bir sıra 

kəndlərdə isə camış sağmaq, habelə süddən müxtəlif məmulat hazırlamaq qabiliyyətindən asılı idi. Bu adətlərin 

Borçalının Başkeçid, Çoruk – Qəmərli inzibati rayonlarının bir sıra kəndlərində və Laqodexi, Saqareco rayonlarında 

                                                           

1 «Başlığ»ın pulla əvəz olunması Şərq aləmində birinci dəfə Borçalı mahalında meydana atılmışdır. Bu günədək 
davam edir (M.S.) 
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(Yormuğanlı, Ləmbəli, Keşəli və s. kəndləri), zəlyə – Barmaqsız bölgəsinin – Dağ Sarvan, Çuluğlu, Novruzallı, 

Gödəkli, Minasaz və s. son illərə qədər davam etməsinə rast gəlinirdi. 

Natural kəndli təsərrüfatının hakim mövqe tutduğu dövrlərdə başlıq natura ilə, iribuynuzlu mal-qara, qoyun, 

dəvə, at, gəbə, kilim, yun və s. ilə, kapitalist münasibətlərinin kənd şəraitinə daxil olmasından sonra isə pulla 

ödənilirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, başlığın pul ilə ödənilməsi əsasən diyarın aran kəndlərinə aiddir və bu keçən 

əsrimizin 50-ci illərindən başlayaraq bərqərar olmuşdur. Sovet hakimiyyətinin ilk illərində bəzi valideynlərin qızları 

üçün 6000 manat məbləğində başlıq tələb etmələri faktları da olmuşdur.(1)  

Nəqd puldan əlavə qız sahibləri həmçinin bahalı bəzək şeyləri – üzük, bilərzik, boyunbağı, qızıl və gümüş, 

toy paltarı tikmək üçün ipək parçalar, bir cüt ayaqqabı, iri ölçülü güzgü və s. tələb edirdilər.Hər iki tərəfin səyi 

nəticəsində başlıq barəsində razılığa gəldikdən sonra toy xərcini danışmağa başlayırdılar. Qızın atası toya çağıracağı 

adamların miqdarı və onları yedizdirmək, şənləndirmək üçün lazım olan ərzaq məhsullarının kəmiyyəti barəsində öz 

mülahizəsini irəli sürürdü. Borçalı qəzasındakı Sarvan kəndinin varlılarından olan Fərəməz Məşədi Əlləz oğlu qızı 

üçün toy xərci olaraq 12 baş qoyun, 2 pud qənd, 3 pud yağ, 10 pud düyü və başqa ərzaq məhsulları tələb etmişdi. 

Digər valideynlər buraya 15-20 pud un, 2 kisə xına, qurudulmuş meyvə, qızın yaxın qohumları üçün hədiyyələr də 

daxil edirdilər. Əksər hallarda oğlanın atası çətinliklə də olsa, bu tələbləri ödəməli olurdu. 

Ən axırda toyun hər iki tərəf üçün sərfəli olan toy günü seçilirdi. Bütün məsələlər qarşılıqlı razılıqla həll 

edildikdən sonra qonaqlara yemək (yağ, pendir, bal, çörək, çay) təklif edilir və bundan sonra oğlan evinə qayıdıb qız 

tərəfinin şərtləri barədə onlara ətraflı məlumat verilirdi. Tərəflər ümumi razılığa gələ bilmədikdə din xadimlərinin 

məsləhətlərinə müvafiq hərəkət edilirdi. Bəzən onların arasında münaqişə də düşürdü. Ona görə də bir sıra kəndlərdə 

bəzi ailələr gələcək gəlinlərini və ya yola salacağı qızı bir qayda olaraq qohumluq əlaqələri olan tayfalara və ya 

nəslə bağlayırdılar. Qarşıdakı toy üçün oğlan evinin ilk addımı qız üçün toy paltarı və bəzək şeylərinin bəziləri 

(üzük, bilərzik, boyunbağı, kəmər və s.) xüsusi sifarişlərlə zərgərlər tərəfindən hazırlanırdı. Paltar tikmək üçün lazım 

olan parçalar Tiflisdən, Çoruk – Qəmərlidən (bolnis), Şüləver kəndindən, ucqar dağ kəndlərində isə xüsusi varlı 

şəxslərə məxsus olan dükanlardan baha qiymətə alınırdı. 

Qeyd edilən tədbirlərdən sonra eyni mənanı bildirən, ancaq müxtəlif adlarla ifadə olunan «paltar aparmaq», 

«qayçıkəsdi», «paltarbiçdi» mərasimi icra edilirdi. Bu mərasimin əsas məzmunu ondan ibarətdir ki, oğlan tərəfindən 

alınmış toyluq parçalar qız evinə aparılır. Burada ancaq qadınlar iştirak edirlər. Oğlanın anası, bibisi (maması), 

xalaları, bacıları və dəvət olunmuş oğlanın uzaq ellərdə yaşayan, lakin çox böyük hörmətə layiq olan qohum, bu ailə 

ilə yaxınlıq əlamətini yüksək tutan bibi, xala əvəzi hesab olunan qonaq kimi dəvət olunmuş başqa qadınlar da buraya 

daxil olurdular. Adətən paltar apararkən özləri ilə birlikdə geyim əşyaları, biçib-tikməyi bacaran bir nəfər qadın da 

aparırdılar. Paltar biçərkən həmin qadın qayçını parçaya toxundurur və qayçının kəsmədiyini elan edir. Oğlanın 

anasından «qayçı kəsdi» pul aldıqdan sonra geyimləri biçməyə başlayırdı. Mərasimin sonunda burada iştirak 

edənlərə yemək verilir və onlardan pul, «nəmər» toplanır. Bu pullar yeni evlənənlərə çatdırılır. 

«Paltarkəsdi» mərasimindən sonra qızın nişanlısının evinə köçməsinə hazırlıq görülür. Hər ikisi özləri üçün 

«sağdış» və «soldış» seçir, onlara yengə təyin edilir. Sağdış, soldış və yengənin əsas vəzifəsi toyun gedişində oğlan 

və qızı müşayiət etməkdən ibarətdir. 

Oğlanın mötəbər qohumlarından biri toyu keçirmək üçün musiqiçilər sazəndələr (aşıqlar qrupu) axtarır, 

zurnaçılar dəstəsinin başçısı ilə görüşür və toyun neçə gün davam edəcəyi haqda ona məlumat verir, bunun üçün nə 

qədər pul tələb edildiyini öyrənir. Bu dediklərimiz Borçalının bəzi dağ kəndlərinə aiddir. Sarvan, Qızılhacılı, 

Qaçağan, Ağməmmədli, Quşçu, Sadaxlı, Qasımlı, Qarayazı, Böyük Muğanlı, Arıxlı, Təhlə və bir çox aran və 

dağətəyi kəndlərdə isə musiqiçilərlə nəqd pul danışığı olmur, onlar yalnız toya gələn adamların musiqiçilərə verdiyi 

pula (şabaşla) kifayətlənirlər. Danışıq aparıldıqdan sonra toya aşıqlar dəstəsi də dəvət olunur. bu, Hallavar, Saraclı, 

Kəpənəkçi, Faxralı, Gorarxı, Hamamlı, Baydar, Yor- Muğanlı, Keşəli, Kosalı, Muğanlı, Qasımlı, Körpülü və s. 

kəndlərə daha çox aiddir. 

Varlı və hörmətli şəxslər öz toylarına adətən yaşlı və təcrübəli musiqiçiləri, nisbətən kasıb olanlar isə təzə 

çalmağa başlayan cavanları dəvət edirlər. Çünki yaşlılara nisbətən cavanlar az pul tələb edirlər. Eyni musiqi havaları 

Azərbaycan, erməni, gürcü toylarında ifa edildiyindən, bəzən Azərbaycan toylarını çalmaq üçün gürcü musiqiçiləri 

də dəvət edilirdi (əsasən Dmanisi rayonunda və Tiflis ətrafı məntəqələr). Musiqiçilər geniş xalq kütləsi içərisində 

böyük hörmətə malik olduqlarından toy ərzində məclisin fəxri hissəsində əyləşir. 

Toyun başlanmasına bir neçə gün qalmış kəndin bütün subay qızları ərə gedən qızın yanına toplaşırdılar. 

Bolnisi rayonunun Kəpənəkçi kəndində isə toy günü səhər vaxtı qızı başının dəstəsi ilə birlikdə bulaq üstünə kəndin 

bir gəlməli, görməli və mənzərəli guşəsinə çıxarardılar. Bu dəstəyə toplaşan qızların hansı ki, artıq toyu olub və ya 

nişanlıdır, onun başında örpək, açıq olanlar isə subaylıq əlamətidir. Qızın qohumları və rəfiqələri onları qonaq 

çağırırdı («evə çağırma»), bəzən isə elə olurdu ki, bir gün ərzində onlar bir neçə ailənin qonağı olurdular. Borçalı və 
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Çoruk Qəmərli nümayəndəliklərinin bəzi kəndlərində qız evinə çağırılmada bəyin özü ilə birlikdə onun bir neçə 

dostları da dəvət olunurdu. 

Toy ərəfəsində oğlan evindən qız evinə başlıq və toy xərci göndərilirdi. Adətən bu şeylər araba ilə daşınırdı. 

Toyda kəsiləcək heyvanlar (erkək, toğlu kimi xırda buynuzlar) isə bir nəfər oğlan uşağının qabağına qatılaraq qız 

evinə göndərilirdi. Adətən qoçlardan birisinin boğazına qırmızı kəlağayı bağlanırdı. Bu nəmər- kəlağayı qoçları 

aparan oğlana çatırdı.  

Toyun başlanmasına bir ay qalmış kənddə ölən olmuşdursa, toy sahibi onun ailəsinə baş çəkir, üzürxahlıq 

edib toya başlamaq üçün razılıq verməsini xahiş edirdi. Borçalı nümayəndəliyinin (Marneuli rayonu) bir sıra 

kəndlərində qız evinə aparılan (5-10 baş) qoçların buynuzlarına qırmızı rəngli lent bağlanır, bel hissələri qırmızı, 

göy rənglənir və ya xına çəkilirdi.Toya dəvət olunacaq adamlara qabaqcadan xəbər verilirdi. Borçalı mahalının 

hüdudlarından kənarda (Qaraçöp nahiyəsində) yaşayan soydaşlarımızın toy mərasimində isə dəvətnamələr bir qayda 

olaraq oğlan evində toyun başlanmasına 3-4 gün qalmış yazılır. Dəvətnamələri oğlanın yengəsi toya qədər paylayıb 

qurtarır. Qız evində yazılmış dəvətnamələri isə qız yengəsi paylayır. 

Toyu oğlan evi başlayır, 20-25 metr ucu haçalı «lopa» havaya qalxır, kəndin ən axarlı- baxarlı yerində 

şölələnməyə başlayır. Lopanın havaya qalxması toyun başlanmasının əlamətidir. Toya kənd adamlarından əlavə, 

oğlanın başqa kəndlərdə yaşayan qohumları və dostları da dəvət olunurlar. Qohumların toya gəlməsi son dərəcə 

vacib sayılır. Unudularaq toya çağırılmayan yaxın qohumlar oğlandan inciyir, hətta onu dindirmirdilər. Toydan bir 

müddət sonra həmin küsülülər üçün barışıq məclisi qurulur. 

Toyun birinci günü zurnaçılar oğlan evinin həyətində açıq havada xalq havaları ifa edirdi. Axşamüstü 

toyçular arabaya əyləşərək atlıların müşayiəti ilə qız evinə yola düşürlər. Bunların içərisində oğlanın anası, 

qardaşları, yaxın qohumları və yengəsi olur. Marneuli, Bolnisi və Başkeçid (Dmanisi) rayonlarının bəzi kəndlərində 

bəyin özü də toy dəstəsini qız evinə aparanların içərisində olurdu. Onun vəzifəsi musiqiçiləri qız evinə təhvil verib, 

geri qayıtmaqdır. 

Toy dəstəsi oğlan evindən xeyli aralandıqdan sonra cavanlar mərasimin qabağını saxlayıb «torpaqbasdı» 

istəyirlər. Belə hallarda onlara bir baş kök toğlu və bəzən isə müxtəlif cür hədiyyələr təklif edilirdi. Toyçular qız 

evinə çatdıqda evin astanası qarşısında qabağını saxlayıb «qapıbasması» deyilən hədiyyə tələb edirdilər. Bunu qızın 

yengəsi edirdi. Qonaqlara əvvəlcə yağlı fətir (yuxa) təklif edilir və «fətirüstü» deyilən nəmər yığılırdı. Adətən 

yığılan bu pullar fətir bişirən qadınlara çatırdı. 

Qaranlıq düşənə qədər zurnaçılar qız evinin həyətində camaatı şənləndirir, cavan qız və oğlanlar rəqs edir, 

yallı, çox vaxt isə əllərində yaylıq «Ağbaba» havasına həvəslə oynayır, cavanlar güləşdə öz qüvvələrini sınayır, 

«Dirədöymə» nümayiş etdirirdilər. Qaş qaralanda zurnaçılar sağdış tərəfindən bəzədilmiş şaxı2 qız evinə gətirməyə 

gedirlər. Adətən şaxın forması yolkanı xatırladıb qoz və armud ağacından hazırlanırdı. Şaxa müxtəlif bahalı, 

rəngarəng konfetlər, meyvələr, qoz, fındıq ləpələri və son vaxtlarda bir ədəd konyak və bir ədəd iri qırmızı alma 

bağlanırdı. Ümumiyyətlə, şax bəzəmək xüsusi təcrübə və hazırlıq tələb etdiyindən bu iş səriştəsi olan adama 

tapşırılırdı. 

Bolnisi rayonunda Kəpənəkçi, Faxralı, Saraclı kəndlərində son on – on beş ilə qədər qızı oğlan evinə 

köçürməzdən bir – iki saat əvvəl bəyin anası ağzı yaşmaqlı, bir əlində yanar çıraq (lampa), o biri əlində isə güzgü və 

gül ilə qız evinə gedir. Anaya qız evində şirin çay verilir. Ana çayı içib, qaşıq qarışıq stəkanı götürüb özü ilə evə 

gətirir. Çox qəribədir ki, bu müddət ərzində ana nə yolda, nə də getdiyi evdə bir kəlmə də danışmır. Burada lampa 

işıqlı həyat, güzgü aydınlıq, gül isə sevimli gəlin rəmzi daşıyır. Danışmamaq isə gəlinin gəldiyi evdə sakit təbiətli, 

dilsiz- ağızsız olması deməkdir. Ərə gedən qız, onun sağdış və soldışları ağızlarını dəsmal ilə tuturdular. Bəzən 

dəsmal əvəzinə onlar əllərində yanar şam saxlayırdılar. Şax gündüz götürülən kəndlərdə onlar əllərində şam 

tutmurdular. Şax gecə aparılırdısa şənlik iştirakçılarının yolunu işıqlandırmaq üçün lopadan istifadə edirdilər. Lopa 

düzəltmək o qədər də çətin deyildi. Uzun bir payanın ucuna köhnə paltar, pambıq və ya «təzək», «gərmə», bərkidib, 

üstünə neft və ya mazut tökür, alışdırırdılar. Lopa təqribən 150-200 kvadratmetrlik sahəni işıqlandırırdı. Şax gündüz 

aparılırdısa burada nişanvurma oyunu nümayiş etdirilirdi. Marneuli rayonunun Qızılhacılı, Gorarxı və Sarvan 

kəndlərində uca bir ağacın başına ipdən asılmış kişmiş qoyurdular. Hər kəs gülləylə kişmişi vurub salardısa, 

müəyyən edilmiş hədiyyəni – «Nəməri» o götürürdü. Belə mahir atıcılardan biri Qızılhacılı Cöyrə oğlu Qara 

olmuşdur. Bir sıra kəndlərdə sapdan kişmiş yox, alma asılırdı. Kəndlərin əksəriyyətində şaxın qabığını saxlayıb 

hədiyyələr tələb etmək adəti mövcud olmuşdur. Son məqamda şax qız evinə çatdırıldı. Şax qaldıran qız şaxı götürən 

adama hədiyyə verirdi. Şaxı gətirdikdən sonra zurnaçılar yemək yeyib toy damına gedirdilər. Toyları keçirmək üçün 

                                                           

2 Şax – adətən bir metr qollu- budaqlı ağac parçasına çox sağlam və rəngarəng alma, armud, konfetlər 

bağlanır və şaxın ən uca baş hissəsinə bir ədəd qırmızı iri alma sancılır. (M.S.) 



 77 

xüsusi binalar tikilmədiyindən toylar adi qara dam və qazmalarda keçirilirdi (1918-1920). Bəzi kəndlərdə iri 

tövlələrdə (XVI-XX əsrlər). Damın bir tərəfində qadınlar, o biri tərəfində isə kişilər əyləşirdilər. Toyu idarə etmək 

üçün bir nəfər «toybabası», «toybəyi» seçilirdi. Həmin adam rəqs etmək, yallı getmək və güləşmək istəyənlərin arzu 

və sifarişlərinə müvafiq hərəkət edirdi. Bir qayda olaraq toyun əvvəlində nişanlı qızlar, sonra isə cavan qızlar, 

gəlinlər və oğlanlar rəqs edirdilər. Bəzi kəndlərdə toyda «qızquyruqlamaq» adəti icra edilirdi. Nişanlı qız rəqs 

edərkən qohumluq əlaqələrinə görə ona və nişanlısına yaxın olanlar paltarına pul bağlayırdılar. Bu pullar onun 

kəlağayısına düyünlənirdi. 

Göstərilən mərasimlərdən sonra musiqiçilərin çaldığı qəmgin «ağlaşma» havasının müşayiəti ilə qızın 

cehizlərini həyətə çıxarırdılar. Qızın vəkili onun cehizlərinin üstündə oturub arabaya yükləməyə qoymurdu. Ona 

«nəmər» verdikdən sonra cehizləri götürüb arabaya yığırdılar. «Atlandırma»nın müşayiəti ilə oğlanın atası gəlini 

evdən çıxarıb arabaya mindirirdilər. Adətən onun bir tərəfində öz yengəsi, digər tərəfində isə oğlan yengəsi 

əyləşirdi. Yola düşərkən gəlini aparmağa gəldikləri yolla yox, başqa yolla gedirdilər. Çalışırdılar ki, heç kəs gəlin 

oturan arabanın təkərləri arasından daş keçirməsin. Hər iki adət bəy və gəlini «təqib» edən şər qüvvələri «qovmaq» 

xatirinə edilirdi.Toyun arxasınca qara daş atılması pis adət hesab edildiyi üçün hər iki tərəfin adamları izdiham 

iştirakçılarının hərəkətlərinə xüsusi diqqət yetirirdilər. 

Toyun köçünün qarşısını saxlayıb, «torpaqbasması» tələb etmək adəti geniş yayılmışdır. Adətən 

«torpaqbasma» qızın ata yurdunu tərk edib, oğlanın ata yurduna qədəm qoyduqda baş verirdi. Toy yolda qoyun 

sürüsü ilə rastlaşardısa çoban toyun qabağına bir baş qoç çıxarırdı. Əgər ərə gedən qız qoçu qaldırıb arabaya qoysa, 

qoça sahib olurdu, qaldıra bilməsə toy sahibi qoçun qiymətini çobana verməli olurdu. 

Şindilər kəndində (Dmanisi rayonu) toy qız evini tərk edən kimi bəy ata minərək toyun qabağında gedir, 

arabada oturan nişanlısına alma atır və atını çaparaq qaçırdı. Başqa atlılar isə onu təqib etməyə başlayırdılar. Bəyin 

atını ötən sürəkçi bəydən nəmər alırdı. Buna bənzər adət Faxralıda (Bolnisi rayonu), Böyük Muğanlı, Kəpənəçi, 

Sadaxlı və s. kəndlərdə də (Marneuli) olmuşdur. 

Gəlinin oğlan evində qarşılanması məqamında da müxtəlif adətlər icra edilirdi. Toy evinin həyətinə çatdıqdan 

sonra bəy sağdış və soldış ilə evin damına çıxır və oradan nişanlısının başı üstündən bir neçə dəfə aynalı tüfəngdən 

atəş açırdı. Belə hadisələr Marneuli rayonunun Gorarxı, Qızılhacılı, Sarvan, Qaçağan, Arıxlı, Kəpənəkçi (Bolnis) 

kəndlərində də müşahidə olunur. Bəzi kəndlərdə isə bəy oradan nişanlısına alma atır, onun atdığı alma nişanlısına 

dəymədikdə bunu sağdış və soldış davam etdirirdi. (Dmanisi və Bolnisi rayonlarında). Atılan almalar gəlinə dəyənə 

qədər onlar bir-birini əvəz edirdilər. Bu adətlər yerinə yetirildikdən sonra gəlinin başı üstündən metal pullar (varlı 

xan və bəy ailələrində isə qızıl onluqlar), şirniyyat atırdılar. Axırda isə gəlinə arabadan düşmək təklif olunurdu, 

ancaq o, bu təklifə məhəl qoymurdu. Qayınatası ona yaxınlaşıb müəyyən bir hədiyyə boyun olduqdan sonra o, 

arabadan düşürdü. Gəlinin ayaqları altında ağzı üstə çevrilmiş və üstündə bir ədəd nəlbəki (bölmə) olan iri qazan 

qoyurdular. O, sağ ayağının zərbəsi ilə həmin qazanın üstündəki nəlbəkini sındırıb yerə düşürdü. Varlı ailələrdə 

gəlinin ayaqları altında qoç, kasıblar isə toğlu kəsirdilər. Ağtəhlə kəndində (Qardabani rayonu) kəsilən bu heyvanın 

ətini qonşulara paylayırdılar. Marneuli bölgəsinin 10-a yaxın kəndində isə həmin qoçun ətindən səhərisi gün ən 

yaxın qohum-əqrəba üçün süfrə açırdılar. Evə daxil olan kimi gəlinin ayaqları altına dəmir parçası atırdılar. Bəzi 

kəndlərdə evin ortasında ocaq çatır və oraya yağ atırdılar. Gəlin içəri girən kimi onun əlinə şiş verirdilər. Gəlin 

həmin şişi ocağın kənarına sancıb gərdəyin arxaçına keçirdi. Onun əlinə «əl iyi» və pilə verirdilər. Bəzi kəndlərdə 

isə o, evə daxil olan kimi qayınanası ona oxlov verib «oğlumu və evimi sənə bağışladım» - deyirdi. Qeyd 

olunanlardan sonra gəlinin qucağına 2-3 yaşlı oğlan uşağı qoyurdular. Xeyli vaxt keçəndən sonra gəlin uşağın əlinə 

pul verib anasına qaytarardı. Bu adətin meydana çıxması gəlinin gələcəkdə nəslin davamçısı və ailənin varisi sayılan 

oğlan uşağı doğması ilə əlaqədar olmuşdur. 

Gəlin oğlan evinə köçdükdən sonra hər iki tərəfdə «ağızaçması» deyilən mərasim keçirilirdi. Beləliklə verilən 

göstərişə əsasən gəlin ayaqlarını tez atıb nişanlısının ayaqlarını tapdalamağa çalışırdı ki, gələcəkdə əri yanında sözü 

ötkəm olsun. Bu məqamda oğlanı bayırda sağdışı gözləyirdi. Qız bakirə çıxdıqda oğlanın işarəsi ilə onun sağdışı 

tüfəng atırdı. Oğlan nişanlısı ilə yatdığı döşəyin altına pul qoyub onu tərk edirdi. Bu pul qız yengəsinə çatırdı. Səhər 

tezdən musiqiçilər durub oğlanın həyətində bir saata yaxın musiqi çalırdılar. Hallavar, Muğanlı, Saraclı, Gorarxı, 

Kürtlər, Bəylər, Baydar, Hamamlı və s. kəndlərdə buna «Səhər sazı» da deyirdilər. Toyun keçirildiyi günlərdə qar, 

yağış, dolu düşməsi, boran, çovğun olması pis əlamət hesab edilirdi. Bunun oğlan və qızın qazan dibi qazıması ilə 

əlaqədar olduğunu güman edirdilər. Qeyd etməliyik ki, bu əlaməti bütün Borçalı kəndlərinə aid etmək olar. Qız 

bakirə çıxmasa onun başını qırxıb, eşşəyə mindirir və yengəsi ilə geri, atası evinə göndərirdilər (Başkeçid bölgəsi). 

Toyun səhərisi oğlan evində «üzağlığı» deyilən mərasim keçirilirdi. Buraya kəndin yaşlı qadınları və toya 

kənardan dəvət almış qonaqlar da dəvət olunurdular. 

Gürcüstanda yaşayan Azərbaycan türklərinin ənənəvi toy adətləri zəngin və çoxcəhətli olub, şaxəli türk 

tayfalarında yaranmış mili adət və ənənələr silsiləsinin Borçalı mahalında davamçısıdır. Əlbəttə, Borçalı türklərinin 
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(eramızdan əvvəl) toy mərasimləri və şənlikləri bu qeyd olunanlarla bitmir, onun özünəməxsus zəngin adət və 

ənənələri, yas mərasimləri, qonaqpərvərlik ailədə uşaq tərbiyəsi və əhaliyə aid olan müxtəlif biçimli və ölçülü 

etnoqrafiyası vardır. Xeyir, şər, bayram və s. mərasimlərlə əlaqədar yaxından və uzaqdan dəvət olunan qonaqlar 

gəldiyi evin sahibi yüksəkliyində dayanır. Yola salmada isə xüsusi diqqət və qayğılar altında icra olunur. Bu 

mərasimlər yerli xalq (Azərbaycan türkləri) tərəfindən bu günə kimi qorunub saxlanılır və gələcəkdə də inkişaf 

etdiriləcəyi heç kəsdə şübhə doğurmur. Borçalı mahalının (Başkeçid, Bolnisi, Marneuli, Qardabani və digər 

bölgələrində) rayonlarında 200-ə yaxın kənd yaşayış məntəqəsi mövcuddur. Sözsüz, bütün kəndlərin adət-ənənələri 

haqqında söhbət açmaq və onu tam təfsilatı ilə tədqiq etmək qeyri-mümkündür. Bunun üçün uzun illər tələb olunur. 

1. Məqalənin hazırlanmasında «Molla Nəsrəddin» jurnalı, 1928, №31-dən isifadə edilib.  

 

Резюме 

 

Обычаи и гостеприимство Азербайджанских тюрков,  

проживающих в борчалинском и соседних с ним регионах 

Садыхов М.О. 

 

Поэтому изучение этой традиции представляет интерес для широкого круга читателей.  

  

Summary 

 

Customs, traditions and hospitality of Azeri turks in Borchalı and neighdouring regions  

(as a sample of Georgian area) 

 

Sadigov M.O 

 

Having ancient history Azerbaijan is known by its customs and traditions as well as hospitality. Since ancient 

times up to now such kinds of ceremonies have been developed in Borchali, as the unseparated part of Azerbaijan 

and its neighbouring areas.Nowdays studying, investigating and cousing these customs and traditions existence in 

these areas are the most actual problems. 
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Turizm – elm, təhsil, mədəniyyət 
 

Yüksək ixtisasli turizm kadrlarının hazırlanmasında  

keyfiyyətin təmin edilməsi problemləri 

 

 Nəsir Nəsirli, Dos. 

Azərbaycan Turizm İnstitutu 

 
Turizm dünya iqtisadiyyatının dinamik inkişaf edən və aparıcı sahələrindən biridir. Bu sahə özünün inkişaf 

tempinə görə yüzilliyin fenomeni kimi qəbul edilir. İnkişaf etmiş ölkələrdə müasir dövrdə ÜDM-nin 

formalaşmasında, yeni iş yerlərinin açılmasında, əhalinin məşqulluq səviyyəsinin artırılmasında, xarici ticarət 

balansının aktivləşməsində turizm mühüm rol oynayır və iqtisadiyyatın bir çox sahələrinin (30-a dək) xüsusi ilə də 

nəqliyyat və rabitənin, tikintinin, kənd təsərrüfatının, istehsalın və digər sahələrin inkişafına bilavasitə təsir edir və 

demək olar ki, katalizator rolunu oynayır. Öz növbəsində turizmin inkişafına bir çox – demoqrafik, təbii-coğrafi, 

sosial-iqtisadi, tarixi, dini və hüquqi-siyasi amillər təsir edir. Turizmin inkişafı, öz növbəsində beynəlxalq əlaqələrin 

genişlənməsinə, əhalinin məşqulluq səviyyəsinin artmasına müsbət təsir edən əsas amillərdəndir.  

Ümumdünya təsərrüfayı sisteminin tərkib hissəsi kimi Azərbaycan Respublikasında da turizm milli 

iqtisadiyyatın sürətlə inkişaf edən sahələrindən biridir. Ölkəmizdə sahibkarların turizm biznesinə marağı bir neçə 

amillə izah edilir:  

1.Turizm biznesi ilə məşgul olmağa başlamaq üçün çox da böyük həcmli investisiya tələb olunmur;  

2. Turizm bazarında kiçik, orta və böyük ölçülü firmaların qarşılıqlı fəaliyyət münasibətləri müvəffəqiyyətlə 

həyata keçirilir;  

3.Respublikada turizmin inkişaf potensialı kifayət qədər yüksəkdir;  

4. Turizmin inkişafina dövlət tərəfindən yüksək dərəcədə dəstək göstərilir. Turizm biznesi də öz növbəsində 

kapitalın dövriyyəsini sürətləndirir, valyuta əməliyyatları və valyuta daxilolmalarını intensivləışdirərək valyuta 

ehtiyyatlarının artmasına səbəb olur.  

Turizm fəaliyyətinin göstərilən xüsusiyyətləri və bir çox ölkələrin bu sahənin inkişafına göstərdiyi marağı 

nəzərə alaraq Ümumdünya Turizm Təşkilatı 1987-ci ildə “Turizm sahəsində təhsil və peşə hazırliği” haqqında qərar 

qəbul etmiş, bu sahənin universitetlərdə və digər ali təhsil müəssisələrində öyrədilməsi prosesinə başlamağı təklif 

etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında turizm sahəsi üçün kadr hazızrlığına aşağıdaki normativ aktlar əsasında 

başlanılmışdır: Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin 1997-ci il 9 yanvar tarixli 4 saylı qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı”na ali ixtisas təhsili (bakalavr pilləsi) 

“Sosial mədəni sahədə servis” (şifrə T300000) istiqamətinə “Turizm və sosial-mədəni servis və tibb xidməti 

istiqamətinə” (T300100), “Turist, sanstoriya-kurort komplekslərinin servis və tibb xidmətinin təşkili” (T300200), 

“Turist, sanatoriya-kurort komplekslərində təbii və ənənəvi vasitələrlə sosial bərpa işi” (T300300) kimi birbaşa 

ixtisasların, “Standartlaşdırma və sertifikasiya” (istiqamətin kodu T310000), “Əmtəəşünaslıq” - T320100, 

“Komersiya” - T330000 və s. istiqamətlərinə xidmət sahələri ilə bağlı ali təhsil, həmçinin göstərilən istiqamətlər 

üzrə də subbakalavr pilləsində müəyyən ixtisaslar daxil edilmişdir. Sonrakı illərdə Bakı Dövlət Universitetində, 

Naxçıvan Dövlət Universitetində, Gəncə Texnologiya Universitetində, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində və bir sıra digər özəl universitetlərdə müvafiq turizm ixtisasları üzrə kadr 

hazırlığı həyata keçirilmiş və hazırda bu iş siyahıda adı olmayan digər ali təhsil müəssisələrində də həyata keçirilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, turizm sahəsi üzrə kadr hazirlığı ali təhsil müəssisələri ilə yanaşı bir sıra kollec və ilkin 

peşə təhsili məktəblərində də həyata keçrilməkdədir. 

Məlum olduğu kimi müasir dünyada hər bir ölkənin uğurlu gələcəyi əhəmiyyətli dərəcədə təhsilin səviyyəsi 

ilə müəyyən olunur. Təcrübə göstərir ki, təbii sərvətlərin bolluğu ölkənin inkişafının heç də başlıca göstəricisi 

deyildir. Əsas bu sərvət cəmiyyətin hərəkətverici qüvvəsi olan insan kapitalına çevrilməsin. Turizm bazarında bu 

kadrlara olan tələbin yüksək olmasını nəzərə alaraq turizm sahəsi üçün kadr hazırlıgının sistemləşdirilməsi və onun 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsşdilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə 

2006-cı ildə bu nazirliyin nəzdində Azərbaycan Turizm İnstitutu (ATİ) yaradıldı.  

ATİ kollektivi Azərbaycan Respublikasının 2005-ci ildə Boloniya Prosesinə qoşulduğu üçün tədris planları 

və standartlarının hazırlanmasında bu prosesin tələblərini əsas götürərək, əmək bazarında rəqabətə davamlı, 

keyfiyyət göstəriciləri yüksək olan kadrların hazırlanması məqsədini qarşıya qoymuşdur. 
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2006/2007-ci tədris ilində tələbə qəbulu - “Turizm və sosial mədəni servis xidməti” –T300100, “Menecment” 

-T020200 və “Marketinq” – 020300 ixtisasları üzrə aparılmışdır. 200 nəfərdən ibarət (125 əyani və 75 qiyabi) tələbə 

ilə təhsil prosesinə başlayan ATİ beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi, Azərbaycan mədəniyyətinin 

tanıdılması, tələbələrin dünyagörüşünün müasir səviyyəyə uyğunlaşmış şəkildə formalaşması, həmçinin dünya 

turizm bazarına inteqrasiyanı təmin etmək məqsədilə beynəlxalq əlaqələrin qurulması kimi mühüm məsələləri ön 

plana çəkmişdir. Belə ki, ATİ Avropada turizm kadrlarının hazırlanması üzrə qabaqcıl universitetlərindən sayılan 

Avstryanın Krems Tətbiqi Elmlər Universiteti ilə Azerbaycanda ilk dəfə ikili diplom verilməsi sahəsində müqavilə 

imzaladı. Müqavilənin şərtlərinə görə milli proqram üzrə ilk kursu ATİ-də müvəffəqiyyətlə bitirən və ingilis 

dilindən IELTS 6.0 sertifikatı təqdim edən hər bir tələbəyə Avstrya -Azərbaycan Turizm Proqramı (AATP) qrupuna 

seçimdə iştirak etmək hüququ verilir. Seçim Krems Universiteti və ATİ-nin yaratdığı birgə komissiya vasitəsi ilə 

həyata keçrilir. AATP quruplarında tədris prosesinin təşkilində və gedişində “Turizm işinin təşkili və idarəedilməsi” 

fakültəsinin dekanlığı ilə yanaşı ATİ-nin Beynəlxalq Şöbəsi də iştirak edir. Beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsi 

prosesi ATİ-nin Avropa İttifaqının Erasmus-Mondus “Xarici Əməkdaşlıq pəncərəsi” Proqramına qatılmasi ilə daha 

da genişlənmiş və Avropa İttifaqina üzv olan 16 ölkənin ali təhsil müəssisəsi ilə doktorant, magistr, bakalavr və 

əməkdaşların mübadiləsi həyata keçirilir. Bu ölkələr sırasına İtaliya, Bolqarstan, Yunanıstan, Portuqaliya, Macarstan 

və s. daxildir. Beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsi institut rəhbərliyinin daim diqqət mərkəzindədir. 

Tələbələrimiz Müxtəlif ölkələrin səfirlikləri və ali təhsil müəssisələri ilə imzalanan ikitərəfli müqavilələr əsasında 

Türkiyə, İsrail, Yunanıstan, Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti, Rusiya və s. ölkələrdə tanışlıq və istehsalat 

təcrübələrində 4 həftədən 22 həftəyədək müddətdə iştirak edirlər.  

2007/2008-ci tədris ilində qəbul planına Turizm sahəsinin kadr ehtiyacları nəzərə alınaraq daha 4 ixtisas 

əlavə edildi. Bunlar aşağıdakilardır: sanatoriya-kurort müəssisələri üçün - “Turist, sanatoriya kurort komplekslərinin 

servis və tibb xidmətinin təşkili” (T300100) və “Turist, sanatoriya kurort komplekslərində təbii və ənənəvi 

vasitələrlə sosial bərpa işi” (T300200) ixtisasları, bələdçi-tərcüməçi kadrlarına olan tələbat nəzərə alınaraq - 

“Tərcümə” (HC040300) (istiqamət HG040000 Dilşünaslıq, Bələdçi-tərcüməçi peşəsi), mədəniyyətimizin təbliğinin 

genişləndirilməsi və yönəldilməsi məqsədilə “Muzeyşünaslıq” (HG080000) istiqaməti üzrə “Muzeyşünaslıq, 

diyarşünaslıq” (HG080100), idman turizminin təşkili macəra, ekstremal, dağ və qış turizminin inkişafına dəstək 

məqsədilə “Bədən tərbiyəsi” (HG170000) istiqamətinə “Bədən tərbiyəsi” (HG170100) ixtisasları daxil edilmişdir. 

Beləliklə, kadr hazırlığı aparılan ixtisasların sayı 7-yə çatdırılmış və ümumi qəbul planı 307 nəfər müəyyən 

edilmişdir.  

Respublikada aparılan təhsil islahatları, yeni təhsil qanununun qəbul edilməsi və ixtisasların adlarının 

beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması kadr hazırlığı aparılan ixtisasların adlarında müəyyən dəyişikliklər 

edilməsinə səbəb olmuşdur. Hal-hazırda ATİ-də on bir ixtisas üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir. Turizm sahəsinin 

xüsusiyyətləri və işə götürənlərlə aparılan danışıqlardan əldə olunan məlumatların nəticlələri nəzərə alınaraq xarici 

dillərin, əsasən ingilis və rus dillərinin məcburi qaydada, alman, fransız və ərəb dillərindən biri tələbənin seçimi 

əsasında öyrədilir. Adları yuxarıda göstərilən ixtisaslardan əlavə beynəlxalq və sosial turizm sahələrinin inkişafını, 

həmçinin turizmdə əsas aparıcı xidmət sahələrindən olan nəqliyyat və qidalanma xidmətinin təşkili ilə bağlı ixtislar 

üzrə də tələbə qəbulu aparılır.  

Ümumiyyətlə ATİ-də tədris Bolonya prosesinin tələbləri əsasında həyata keçirilir. 

Prosesin başlıca tələbi isə keyfiyyətin təmin edilməsidir. Ali təhsilin keyfiyyətinə yanaşmalar müxtəlifdir. 

Təhsilin keyfiyyəti dedikdə biz hesab edirik ki, ictimaiyyətin, o cümlədən şəxsin gözləntiləri və real əldə edilmiş 

təhsilin nəticələrinin əmək bazarının tələbinə uyğunluq dərəcəsini özündə əks etdirən təhsil sistemi başa düşülür. Bu 

prinsip əsas götürülərək təhsil sisteminin 5 əsas elementi: 1) təhsili idarəetmə orqanları; 2) təhsil müəssisələri; 3) 

təhsil proqramları; 4) öyrənənlər və 5) öyrədənlər arasında münasibətlərin tənzimlənməsinə və bu elementlərin 

vəzifələrinin icra edilməsinə verilən tələbin hansı formada yerinə yetirilməsinə ciddi fikir verilir. Bolonya prosesi bu 

elementlər arasında əlaqələrin formalaşdırılması üçün müəyyən tələblər irəli sürür. Bu tələblərin ali təhsil sistemində 

tətbiq edilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının Ali təhsil 

sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı”-nın təsdiq edilməsi barədə 22 may 2009-cu il tarixli 295 saylı sərəncamı 

ilə tənzimlənir.  

Sərəncamda göstərilir ki, “2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının Ali təhsil sistemində islahatlar 

üzrə Dövlət Proqramı”-nın (bundan sonra – Dövlət Proqramı) əsas məqsədi ölkənin ali təhsilinin Avropa təhsil 

məkanına inteqrasiyası, onun məzmununun Bolonya prosesinin prinsiplərinə uyğun qurulması, cəlbedici və rəqabət 

qabiliyyətinin təmin edilməsinin ölkə iqtisadiyyatının inkişaf tələblərinə uyğun ali təhsilli kadrlara yaranan tələbatın 

ödənilməsi, habelə informasiya cəmiyyətinin və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın tələblərinə uyğun olaraq kadr 

potensialının yaradılması, əhalinin müasir tələblərə cavab verən ali təhsil almaq imkanlarının təmin edilməsi üçün 

iqtisadi və sosial baxımından səmərəli ali təhsil sisteminin formalaşdırılmasıdır. 
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ATİ sərəncamda qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün Dövlət Proqramı çərçivəsində Bolonya 

Bəyannəməsinə və Beynəlxalq Təhsil təcrübəsinə uyğun şəkildə fəaliyyət planını tərtib etmiş və plan əsasında xarici 

dillərin öyrənilməsinə, təlim texnologiyalarının təkmilləşdirilməsinə, əmək bazarının tələblərinin kadr hazırlığında 

nəzərə alınmasına, təcrübələrin və praktik təlimlərin aparılması üçün müxtəlif təşkilatlarla əlaqələrin qurulmasına, 

tələbə özünüidarə sisteminin inkişaf etdirilməsinə, aşkarlığın təmin edilməsinə, texnologiyalardan istifadənin 

genişləndirilməsinə və tədris prosesinə daha səmərəli nüfuz etdirilməsinə, keyfiyyəti təmin edən menecment 

sisteminin yaradılmasına, elmi-tədqiqat işlərinin səmərələlliyinin artırılmasına və onların nəticələrinin tətbiq 

edilməsinə, maddi-texniki bazanın müasir tələblər səviyyəsində qurulmasına və əməkdaşların maddi təminatının 

yaxşılaşdırılmasına ciddi fikir verir. 

 

Ədəbiyyat: 

1. 2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı. 

2. Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 1997-ci il 9 yanvar tarixli 4 saylı qərarı). 

3. Сенин В.С. Организация международного туризма. Москва, 2005. 

 

Summary 

 

Problems in supply of the quality in preparation of high qualified personnel in tourism sector 

Associate professor. N.B.Nasirli 

 

The article states, that tourism is one of the dinamically developing spheres of economy in Azerbaijan. That’s 

why a great attention is directed to training of high qualified personnel for tourism in our republic.  

 

Резюме 

 

Проблемы обеспебения качества подготовки  

высококвалифицированных кадров для туризма 

 

Доц.Н.Б. Насирли 

 

 В статье отмечается, что в Азербайджане туризм является одной из динамично развивающихся 

отраслей экономики. Поэтому в республике особое внимание yделяется подготовке 

высококвалифицированных кадров для туризма. Здесь на первый план выдвигается обеспечение качества 

этих кадров.  
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Tarix, hüquq, etnoqrafiya və arxеologiya 
  

 

Arxeoloji qazintilarin turizm əhəmiyyəti 

( Azərbaycanda arxeoturizmin inkişaf istiqamətləri) 

 

Şamil Nəcəfov,  

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, 

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu 

Anar Ağalarzadə,  

tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

Azərbaycan Turizm İnstitutu 
 

Açar sözlər:  arxeoturizm, arxeoloji qazıntılar, yaşayış yerləri, arxeoparklar,  

Key words:  archaeological tourizm, archaeological investigations, settlement, archaeological park  

Ключевые слова:  археотуризм, археологические раскопки, поселения, археопаркы  

 

Arxeoloji qazıntılar və bunun əsasında qurulan arxeoparklar hazırda dünya turizminin ayrılmaz tərkib 

hissəsidir. Arxeologiya və arxeoloji qazıntıların nəticələrinin birbaşa iqtisadiyyata tətbiq olunaraq, gəlirli sahəyə 

çevrilməsinə əsaslanan arxeoturizm durmadan inkişaf etməkdədir. Arxeoturizm bu sahə ilə ciddi məşğul olan 

ölkələrin maddi mədəniyyətinin, tarixinin, etnoqrafiyasının ölkəyə gəlmiş əcnəbilərə reklam və birbaşa təbliğ 

etdirilməsidir. Əksər dünya dövlətlərində arxeoloji abidələrin qorunması, qazıntı aparılan abidələrə birbaşa 

turistlərin gəlişinin təmin edilməsi və reklam bukletlərinə həmin ökələrin istirahət mərkəzləri ilə yanaşı tarixi-

arxeoloji abidələrininn şəkillərinin və ünvanlarının salınması bu sahəni milyonlarla gəlir gətirən bir sahəyə 

çevirmişdir [1]. Şübhəsiz ki, dünya təcrübəsində arxeoturizmin yaranması və inkişaf etdirilərək bu səviyyəyə 

gətirilməsi çoxilliklərin təcrübəsinə əsaslanır. Qeyd edək ki, qonşu Türkiyədə bu sahənin inkişafına hələ XX 

əsrin 60-cı illərindən başlanılmışdır. İndi isə bu sahə turizmin ayrılmaz tərkib hissəsi olaraq ölkə iqtisadiyyatına 

külli miqdarda gəlir gətirməkdədir [5]. Türkiyənin İstanbul, İzmir, Efes, Manisa, Antaliya, Mersin, Muğla və s. 

kimi şəhərlərində antik yunan, Roma şəhərlərinin qalıqlarına tamaşa etmək üçün hər il milyonlarla turist gəlir. 

Bunlarla yanaşı Türkiyə Turizm Bakanlığının rəsmi raporuna (məlumatına) əsasən ölkədəki qədim arxeoloji 

abidələrin Alacahöyük, Altuntəpə, Sancaqlı, Dəyirmantəpə, Pazarlı və s. qazıntısını izləmək üçün yüzlərlə turist 

məhz həmin bölgələrə səfərlər edirlər. Eləcə də Yunanıstan, İtaliya, İraq, İran, Misir, Suriya, Türkmənistan, və 

bütün Yaxın və Orta Şərq, Mərkəzi Avropa, Orta Asiya, Hind-Çin və s. dövlətləri və ölkələri turizmin bu 

sahəsindən yararlanırlar [6; 7]. Qeyd edim ki, İraqda gedən qanlı münaqişələr belə bəzi turistlərin bu ölkənin 

qədim mədəniyyət abidələrinə baxmaq həvəsini öldürə bilməmişdir. Rəsmi məlumata əsasən 2008-2009-cu 

illərdə İraq höküməti arxeoturizmdən 14 milyon dollarlıq gəlir əldə etmişdir. Qədim sivilizasiya ocağı olan İraq, 

Suriya, İordaniya, Misir ərazisindəki abidələr turist marşrutlarının əsas istiqamətlərindəndir [6; 7; 8]. Ölkələrin 

çox gərgin vəziyyətdə olmasına baxmayaraq İran, Pakistan və Əfqanıstan hər il qədim Budda heykəllərinin 

yerləşdiyi və qədim İran şahlarının qayaüstü yazıları olan dağ arxeoturizmindən milyonlarla gəlir götürürlər. 

Türkmənistan qədim əkinçilik mədəniyyətlərinin üzə çıxarıldığı çoxtəbəqəli qədim Anau, Namazqatəpə, 

Altuntəpə yaşayış yerlərinin qazıntısını seyr edən turistlərdən xeyli qazanc əldə edir. Çində Böyük Çin Səddi, 

Yaponiyada imperator saraylarını izləmək və seyr etmək üçün çoxlu turistlər gəlir [7; 8]. Bu statistik rəqəmləri 

çoxaltmaq da mümkündür. Amma məsələnin mahiyyəti fikrimizcə tam aydındır.  

Azərbaycanımızın zəngin təbii coğrafiyası və ehtiyatları hələ ən qədim dövrlərdən insanların bu ərazidə 

məskunlaşmasına səbəb olmuşdur. Hər addımda arxeoloji-tarixi abidələrlə dolu olan bu diyarda hal-hazırda 

arxeoturizmin inkişaf etdirilməsi üçün münasib imkanlar vardır. Ən əsası ölkəmiz turistlərin diqqətini çəkəcək 

zəngin arxeoloji-tarixi abidələrə malikdir. Elə unikal abidələrimiz vardır ki, belə abidələrə heç bir qədim 

mədəniyyətə malik olan ölkələrin ərazisində də rast gəlinmir [1]. Qeyd edək ki, turizm potensialının diqqətini 

cəlb edəcək sahələrin ən birincisi elə qədim tarixi-arxeoloji və memarlıq abidələri olduğundan məhz bu sahənin 

inkişaf etdirilməsi ölkəmizə xeyli gəlir gətirə bilər və Azərbaycan turizm sahəsi daha da inkişaf edər [5].  
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Şəkil 1. Qazqulu türbələri 

 

Müasir dövrdə inkişaf etmiş ölkələrdə arxeologiya elminin ən aktual istiqamətlərindən biri də, dövlətin, 

xalqın mənsub oduğu tarixi-arxeoloji abidələrin qorunması, mühafizəsinə dəstək, onlara qayğı və turist 

marşurutlarına cəlb etməkdir. Respublikamızda yaranan əlverişli şərait nəticəsində ölkəmizin qədim tarixi 

keçmişinə olan diqqət, istər ölkə daxilində və istərsə də, onun hüdudlarından kənarda xeyli artmış və bu da öz 

növbəsində arxeoloji abidələrin tədqiqinə yeni stimul vermişdir. Arxeoturizm potensialının daha çox olduğu 

Azərbaycanın bu sahədəki nailiyyətləri isə hələ zəifdir və demək olar ki, hələ inkişaf etməmişdir. Qədim 

sivilizasiyanın izləri həkk olunan Avey, Damcılı, Qazma, Buzeyir, Zar mağara düşərgələrimizi, Qobustan 

kompleksini, İçərişəhər tarix-mədəniyyət qoruğunu, Abşeron qalalarını, qazıntısı davam etdirilən qədim Şəmkir 

və Qəbələ şəhərlərini, antik Qalatəpə şəhər yerini, əzəmətli Üçtəpə və Sultanbud kurqanlarını, erməni 

tədqiqatçılarının riyakarcasına mənimsəmək istədikləri Alban abidələrimizi, Örənqalanı, Gövurarxı, 

Oğlanqalanı, Cavanşir və Koroğlu qalalarını, Gədəbəyin siklopik qalaçalarını, Torpaqqalanın və qədim Xunan 

şəhərinin xarabalıqlarını, zəngin Naxçıvan abidələrini, Sərkərtəpə, Sarvantəpə, Yastıtəpə, Həsənsu, İlanlıtəpə və 

s. onlarla abidələrimizi turizm marşurutlarına sala bilmərikmi? Azərbaycanda bu sahədə xeyli işlər görmək olar. 

Müqaisə üçün deyək ki, arxeoturizm inkişaf edən Avropa ölkələrində turistlərə göstərilən abidələr yalnız son 

500-800 ilin abidələridirsə, Azərbaycanda nümayiş etdiriləsi abidələrin yaşı 3-4 min ilə qədərdir.  

 

       
 

Şəkil 2. Daşkəsən rayonunda Alban məbədi və üzərində alban xaçı təsvir olunan qəbir daşı 

 

Azərbaycanda bu sahə üzrə hələlik heç bir mütəxəssis yoxdur. Bu sahədə hər hansı layihəni təqdim 

edərkən çoxillik arxeoloji-çöl təcrübələrinə əsaslanmaq lazımdır. Çünki, bu sahə birbaşa arxeologiya ilə bağlıdır. 

Çöl şəraitində abidələri tanımaq, onların əhəmiyyət dərəcəsini müəyyənləşdirmək və lazım gəldikdə 

qisamüddətli qazıntılar aparmaq üçün arxeolq təcrübəsi lazımdır. Uzun illər ərzində respublikamızda bu sahədə 

heç bir iş aparılmamışdır [5]. Bəlkə də düşünülmüş qaydada sovet dövründə bu məsələyə laqeyd yanaşılmışdır. 
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Çünki, zəif də olsa bu sahə sovet dövründə Rusiyanın özündə, Baltikyanı respublikalarda və Ukraynada inkişaf 

edirdi. Amma, ola bilsin ki, Azərbaycanın qədim abidələrlə zəngin olması və buranın sivilizasiyanın 

mərkəzlərindən biri kimi tanınması sovet ideologiyasını qane etmirdi və bunun təbliği qadağan idi. Ona görə də 

bu sahənin inkişaf etdirilməsi yalnız indiki şəraitdə mümkündür. Tarixi abidələrimizə, arxeologiyamıza indiki 

dövlət qayğısının ən yüksək məqamında bu sahənin yaradılması və inkişaf etdirilməsi çox lazımlıdır.  

Günümüzdə belə layihələrin gerçəkləşməsi turizm şəbəkəsinin genişlənməsi ilə üst-üstə düşür. Statistika 

göstərir ki, artıq turistlərin əksəriyyəti, demək olar ki, bütün gənclər istirahət guşələri və əyləncəli məkanlardan 

daha çox dağ turizminə, abidələrə, ekstremal və xüsusi maraq kəsb edən turizm marşurutlarına diqqət yetirirlər 

[3, s.18]. Arxeoloji qazıntıların və abidələrimizin canlı seyrinin doğuracağı əvəzsiz maraqdan nəyə görə 

yerindəcə faydalanmayaq. Hətta iştirakçı insanların və gəzintiyə gələn bu turistlərin bəzilərini birbaşa qazıntı 

prosesinə cəlb etmək onlarda böyük sevinc və maraq oyadar. Qədim əşyalara toxunmaq, onları torpaqdan çıxarıb 

təmizləmək, restavrasiya ilə tanışlıq, qədim təndirlər, təsərrüfat quyuları ilə tanışlıq, ərzaqın necə saxlanılmasını 

öyrənmək, daş alətlər və onlardan istifadəni praktiki olaraq öyrənmək, insanların dəfn adətlərini izləmək, 

skeletlərin təmizlənməsi, quyu qəbirləri, təknə qəbirlərin nümayişi, qədim ayinlərin və ritual mərasimlərin necə 

keçirilməsinin təşkli və əyani göstərilməsi və s. bu kimi məqamlar hansı turistin marağını cəlb etməyə bilməz? 

Həm dincəlmək, həm də maraqlı qazıntı, abidə görmək istəyi ilə turistlər növbəti dəfə yenə buranı seçə bilərlər. 

 

  
 

Şəkil 3. Tovuz rayonunun Yekə Alılar və Yuxarı Öysüzlü kəndlərini  

birləşdirən XVIII əsrə aid daş körpü 

 

Əsas məqsəd Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində turizmin bir növü olan arxeoturizmi inkişaf etdirmək və 

bunun ilk nəzəri-praktiki bazasını yaratmaqdır. Çox zəngin arxeoloji-tarixi abidələrə malik olan respublikamızın 

həmin abidələrini turizmin gəlirli bir sahəsinə çevirmək əsas məqsəddir. Bunun içərisində isə digər mühüm 

məqsədlərə (abidələrimizin təbliği, xarici iddialara qarşı əsaslı cavab, abidələrimizi dağılmaq təhlükəsindən 

qurtarmaq, arxeoloji tədqiqatlar və s.) də nail olmaq mümkündür. Abidələrimizin turizm obyektlərinə çevrilməsi; 

-planlı şəkildə bəzi arxeoloji abidələrimizin turist marşrutlarına salınması; -bölgənin arxeoturizm potensialını 

nümayiş etdirən elektron xəritənin yaradılması; -reklam bukletlərinin, internet-reklam guşələrinin yaradılması; -

arxeoloji qazıntıların real gəlirli bir sahəyə çevrilməsi; -qərb bölgəsinin bəzi tarixi-arxeoloji abidələrinə əsassız 

erməni iddialarına tutarlı cavab verilməsi və bu məqama turistlərin diqqətinin yönəldilməsi və s. arxeoturizmlə 

bağlı layihələrin əsas məqsədini təşkil etməlidir. İdeyanın əsasında respublikamızın gündən-günə inkişaf 

etməkdə olan turizm potensialına arxeologiyanın töhfələrini də əlavə etmək və bunun kökündə xarici ölkə 

təcrübəsinə əsaslanmaq dayanır. Azərbaycanın misli-bərabəri olmayan tarixi-arxeoloji abidələri minlərlə turisti 

özünə cəlb etmək imkanlarına malikdir [2, s.250]. Qafqazda heç bir ölkə Azərbaycan qədər arxeoloji abidələrə 

malik deyil, dünyanın tək-tək ölkəsi yalnız bizim kimi qədim abidələrə malikdir. Arxeoturizmin milyonlarla gəlir 
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gətirdiyi bir zamanda bu sahənin Azərbaycanda inkişaf etdirilməməsi və formalaşdırılmaması fikrimizcə 

yolverilməzdir və bu sahəni mütləq ayağa qaldırmaq lazımdır. 

 

   
 

Şəkil 4. Şəmkir rayonunda Daşbulaq yaşayış yerindən aşkar edilmiş 

 ilk orta əsr (VII-IX əsrlər) təndirləri 

 

Bu sahədə aparılacaq tədqiqatlar elmi baxımdan düzgün, əhatəli və məzmunlu olmalı, tarixi təhlil 

metodlarına əsasən obyektiv şəkildə aparılmalıdır. Tədqiqat işinin elmi-metodoloji əsasını əldə olunmuş 

arxeoloji, etnoqrafik, antropoloji və etnososioloji materialların təhlilinə elmi yanaşmaq prinsipi təşkil etməlidir. 

Tədqiqat aparılarkən son illərin arxeoloji qazıntılarının nəticələrinə və bu nəticələri özündə əks etdirən 

hesabatlara, ədəbiyyatlara istinad edilməli, məsələyə sırf müasir tələblər baxımından yanaşılmalı, xarici ölkələrin 

arxeoturizm sahəsində irəliləyişlərinin metodologiyasına nəzər yetirilməlidir [4, s.4,6]. Qeyd edək ki, 

arxeoturizmlə bağlı layihələrin irəli sürülməsində əsas məqsəd Azərbaycanın çox zəngin, maraqlı və unikal 

arxeoloji-tarixi abidələrinin xarici və yerli turistlərin diqqətinə çatdırılması, onların reklam edilməsi, gələn 

turistlərə daha rahat marşruta malik abidələrin göstərilməsi, bu abidələrin üzərinə azərbaycan və ingilis dillərində 

pasport lövhələrin vurulmasının təşkil edilməsi, internet saytının yaradılması və Azərbaycanın arxeoloji 

abidələrinin elektron xəritəsinin yaradılması, qədim tarixi abidələrimizə olan yad iddialara (erməni arxeoloq-

tarixçilərin) cavab verilməsi və bunun internet saytında əsaslandırılması və s.-dən ibarətdir [3, s.18]. Tədqiqat 

zonalarından biri kimi Gəncə-Qazax və Qarabağ bölgələrinin seçilməsi isə yerinə düşər. Ən birincisi mənfur 

erməni iddialarına tuş gəlmiş bəzi abidələrimiz (söhbət bu ərazidə Xocalı-Gədəbəy arxeoloji mədəniyyətinə aid 

olan abidələrimizdən, alban abidələrindən və şəhər mədəniyyətinin xüsusiyyətlərini əks etdirən unikal 

abidələrdən gedir) məhz burada yerləşir. İkincisi, respublikamızın qərb qapısı olan bu ərazi turistlərin daha sıx 

rast gəlindiyi ərazilərdəndir. Bu bölgədə salınan onlarla yeni istirahət zonalarında yüzlərlə xarici və yerli turistlər 

dincəlirlər. Və bu potensialdan faydalanmaq yerinə düşərdi. Fikrimizcə indiki durumda məhz erməni 

saxtakarlığına və fitnələrinə arxeoloji-tarixi dəlillərlə cavab verdiyimiz bir vaxtda, erməni alimlərinin 

abidələrimizə iddia etdiyi bir zamanda, alban abidələrini riyakarcasına YUNESKO-da öz adlarına çıxardıqları bir 

zamanda, nəinki öz ərazimizdə, hətta indiki Ermənistan adlanan respublikanın ərazisində qədim abidələrimizin, 

yurd yerlərimizin tarixi həqiqətə söykənərək əslində bizə -maddi-mədəni abidələri ilə dünyada tanınan Qafqazın 

ən qədim xalqına məxsus olmasını rəsmi dövlət səviyyəsində elan etdiyimiz bir zamanda bu tip layihələrin 

həyata keçirilməsi gündəmdə olmalıdır. Məhz bu fitnəkarlıqların üzə çıxarılması üçün ermənilərin mədəni 

terroru ifşa olunmalı, erməni gözü dikilən abidələrimiz tədqiqata cəlb olunmalı və dünyaya tanıdılmalıdır. 

Azərbaycan rəhbərliyinin ərazi münaqişələrini siyasi arenada həm də təkzibolunmaz tarixi-arxeoloji faktlar 

əsasında həll etməyə çalışması və bu sahədə son illərdə aparılan ideoloji mübarizə əlbəttə ki, bu məzmunda 

layihələrin reallaşması ilə daha da dayanıqlı ola bilər.  

 



 86 

 
 

Şəkil 5. Ağstafa rayonunda son tunc-ilk dəmir dövrünə aid (e.ə. II minilliyin sonu-I minilliyin əvvəlləri) 

Yastıtəpə yaşayış yerindən tapılmış təsərrüfat quyuları 

 

 Arxeoturizmlə bağlı layihələrin gerçəkləşməsi ən birinci növbədə iqtisadiyyatımıza xeyli gəlir gətirəcək 

və arxeologiya elminin iqtisadiyyata tətbiqi imkanlarını artıracaqdır [2, s.249-250]. İkincisi turist marağına səbəb 

olacaq arxeoloji abidələrimiz dünyada tanınacaq və bu da Azərbaycan xalqının qədim maddi mədəniyyətə malik 

bir xalq olmasını təsdiqləmiş olacaq. Üçüncüsü, arxeoloji-tarixi və memarlıq abidələrimizin bir çoxu dağılmaq 

təhlükəsindən qurtaracaq və turizm əhəmiyyətli status alacaq. Dördüncüsü, elektron xəritə vasitəsilə müxtəlif 

turist marşurutları ilə maraqlanan və qədim abidələrə maraq göstərən yeni turist potensialı yaranacaq. Ən 

nəhayətdə isə bu bölgənin bir çox arxeoloji abidələrinə iddia adən mənfur erməni tarixçilərinin və 

arxeoloqlarının diqqətinə dünyanın bu abidələri həqiqətən də Azərbaycan xalqının abidəsi olduğunu qəbul 

etməsi faktı çatdırılacaqdır. 

     
 

Şəkil 6. Arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş eneolit dövrünə aid yaşayış evinin qalıqları 
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Bu sahədə ilk addım kimi qiymətləndirilə bilən yeni layihələr gercəkləşmiş olarsa Azərbaycanda 

arxeoturizmin inkişafı ilə bağlı yeni sahə yaranar və formalaşar. Bir daha qeyd edək ki, arxeoturizmin inkişafı ilə 

bağlı ilkin olaraq layihələrdə diqqətin Gəncə-Qazax və Qarabağ zonalarına yönəldilməsi isə ona dəlalət edir ki, 

arxeoloji-tarixi abidələrlə zəngin olan bu zonada arxeoturizmi inkişaf etdirmək üçün real imkanlar vardır. Ən 

qədim dövrlərdən başlayaraq, yəni ibtidai insanın yarandığı dövrlərdən ta son orta əsrlərə qədər insan yaşayışının 

izləri bu bölgədə əks olunur. Məsələn, Damcılı, Daş Salahlı, Aveydağ kimi mağara-düşərgələr, Həsənsu, 

Şomutəpə kimi erkən əkinçilik mədəniyyətini özündə əks etdirən yaşayış yerləri, Daş Salahlı, Babadərviş, 

Soyuqbulaq, Böyük Kəsik, Sarvantəpə, Yastıtəpə, Boztəpə, Qıraq- Kəsəmən, Poylu kimi eneolit və tunc 

dövrlərinin əzəmətli kurqanları və yaşayış yerləri, mübahisəli Keşikçidağ kompleksi, Koroğlu, Didivan qalaları, 

Xunan, Şəmkir kimi şəhər yerləri və adlarını qeyd edə bilmədiyimiz onlarla abidələr məhz bu bölgədədir. Qazax 

və Ağstafa rayonlarında apardığımız son qazıntılar yəqinliklə onu deməyə əsas verir ki, turistlər bu qazıntılarla 

xeyli maraqlanırlar. Məsələn, öz qazıntılarımıza əsaslanaraq onu deyə bilərik ki, 2009-2010-cu illərdə Qazax və 

Ağstafa rayonlarında neolit-tunc dövrlərinin yaşayış yerlərində və qəbir abidələrində apardığımız qazıntılar 

zamanı rayonda istirahətdə olan Türkiyəli, Avstriyalı və Ukraynalı turistlər abidəni gəzməyə gəlmiş və 

qazıntıları, yerdən tapılan arxeoloji materialları heyranlıqla izləmiş, bu abidə və materiallar haqqında onlara 

məlumat verilərkən öz heyranlıqlarını gizlədə bilməmişdilər [4, s.4,6].  

Arxeoturizmin inkişafı ilə bağlı sahə tamamilə yenidir və turizm sektorunda bu sahənin inkişafı mühüm 

elmi-praktiki nailiyyətlərin əldə olunmasına imkan verəcəkdir [3, s.18]. Bu sahə üzrə həll olunmayan xeyli 

problemlər vardır. Arxeoturizmlə bağlı ilk layihənin müəllifləri olaraq biz həlli vacib məsələləri müəyyənləşdirə 

bilmişik. Bunlar aşağıdakılardır: 

-Azərbaycanın bütövlükdə arxeoturizm üçün əhəmiyyətli olan abidələrinin xəritəsinin və elektron 

xəritəsinin hazırlanması; 

-turizm marşurutuna daha yaxın və daha rahat olan abidələrin siyahıya alınması; 

-istirahət komplekslərinə və düşərgələrə yaxın olan yerlərdəki abidələr haqqında dolğun informasiya 

verəcək lövhələrin və yol kənarlarına həmin əraziyə yaxın yerləşən abidələr haqqında nişanların vurulması; 

-böyük maraq oyadacaq arxeoloji abidələrin qismən qazıntısı və onun üzərinin örtülməsi; 

-arxeoturizm sahəsinə dövlət qayğısı və bu sahənin bilavasitə arxeoloqların vasitəsilə 

istiqamətləndirilməsi; 

-arxeoturizmin inkişaf etdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə 

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun və Turizm İnstitutunun birgə əməkdaşlığı və əlaqələndirilməsi; 

-arxeoturizmin hansı sahələrdə inkişaf etdirilməsi üçün arxeoloqların rəyi; 

-arxeoloji qazıntıların şəbəkəsinin böyüdülməsi və yalnız arxeoturizm üçün əhəmiyyətli olan abidələrə 

geniş vəsaitlərin ayrılması və s.  

Arxeoturizm sahəsinin inkişaf etdirilməsi üçün yuxarıda qeyd etdiyimiz və edə bilmədiyimiz bir çox 

məsələlər vardır ki, bunlar yalnız dövlət dəstəyi və ayrı-ayrı sahibkarların qayğısı ilə həyata keçirilə bilər. Bu 

sahənin inkişaf etdirilməsi uzunmüddətli bir proqram olsa da onun nəticələri çox böyük elmi və maddi gəlirləri 

ortaya qoya bilər. İrəli sürdüyümüz bu təkliflər əlbəttə ki, ilkin olaraq arxeoturizmin Azərbaycanda yaradılması 

və inkişaf etdirilməsinə xidmət göstərəcəkdir. Şübhəsiz ki, arxeoturizmlə bağlı layihələrin kompleks şəkildə 

inkişaf etdirilməsi üçün milyonlarla vəsait lazımdır. Amma ilkin addımın atılması fikrimizcə bütün sahələrdə və 

bütün qurumlarda arxeoturizmin inkişafına maraq oyadacaqdır. Elmi baxımdan çox böyük maraq obyekti, 

iqtisadi baxımdan isə çox gəlirli bir sahə kimi arxeoturizmin inkişafı son nəticədə Azərbaycanın iqtisadi və elmi 

gəlirləri üçün hesablanmış bir sahədir.  
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Şəkil 7. Tovuzçay nekropolunun 69№-li qəbir abidəsi 

 

Arxeoturizm və arxeoparkların yaradılması ilk öncə arxeoloji abidələrimizin tanıdılmasına xidmət 

edəcəkdir [3, s.18]. Bu abidələrimizi həm yerli vətəndaşlar, həm də ölkəmizdə qonaq olan turistlər tanıyıb, 

maraq göstərəcəklər. İkincisi bu abidələrin tanınması əhalini xeyli maarifləndirəcək, arxeoloji-tarixi 

abidələrimizin dağıdılmasının qarşısı alınacaqdır. Üçncüsü, ən əsası arxeoturizmin inkişafı bütövlükdə bölgənin 

və ümumilikdə götürüldükdə isə respublikamızın turizm imkanlarını artıracaq və ya turizm potensialını 

yüksəldəcəkdir. Qeyd edək ki, turist marşurutlarına yaxın, rayon mərkəzlərinə yaxın olan, ən əsası isə çox böyük 

maraq kəsb edən onlarla abidələrimiz vardır [2, s.248]. Həmin rayonlarda istirahət edən xarici turistləri bu 

abidələrlə tanış etməklə onların maraqları xeyli artacaqdır. Bəzi arxeoloji-tarixi abidələrimiz də vardır ki, onlara 

xarici iddialar irəli sürülür. Söhbət burada erməni separatçılarının və onlara bu ideyanı təbliğ edən bədnam 

erməni tarixçilərindən gedir. Belə abidələrimizin təbliği isə böyük bir arealda həmin abidələrin məhz bizimki 

olduğunu isbata yetirmək deməkdir. Bir çox arxeoloji abidələrimizə iddia adən mənfur erməni tarixçilərinin və 

arxeoloqlarının diqqətinə dünyanın bu abidələri həqiqətən də Azərbaycan xalqının abidəsi olduğunu qəbul 

etməsi faktı çatdırılacaqdır. Nəhayətdə Azərbaycanın iqtisadiyyatına yaxın illərdə xeyli gəlir gətirəcək 

arxeoturizm sahəsinin yardılması və bunun turizmin bir sahəsinə çevrilməsinin təmin edilməsi məhz bu 

layihədən gözlənilən əsas nəticələrdəndir [3, s.18]. 
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Şəkil 8. Ağstafa rayonunda Çobandaşı mağarası 

 

Arxeoturizmlə bağlı layihələrin əsasını arxeoloji və tarixi tədqiqat, eyni zamanda arxeoloji tədqiqatların 

iqtisadiyyatımıza tətbiqi forması təşkil etməlidir. Əlbəttə ki, onların kökündə elmi tədqiqat işi dayanmalıdır ki, 

bunun da nəticəsi və tətbiqi sahələri olmalıdır. Bu baxımdan qeyd edə bilərik ki, tədqiqatın nəticələri birinci 

növbədə arxeologiya, tarix, etnologiya, antropologiya və etnoqrafiya baxımından xeyli dəyərlidir və bu elmlərin 

yenilikləri ilə bağlı olan hər bir şəxs üçün istifadəyə yararlı ola bilər. Layihələrin reallaşması ilə bağlı olaraq çöl 

tədqiqatlarının nəticələrindən arxeoloqlar, etnoqraflar, ümumiyyətlə tarix elminin bu və ya digər sahələri ilə 

məşğul olan hər bir kəs istifadə edə bilər. Tədqiqatın nəticələrinin istifadəsi ilə bağlı ikinci tərəf isə budur: 

layihələrin əsas mahiyyətini milli abidələrimizin təbliği, mühafizəsi, qorunması, məkrli düşmənlərimizin 

abidələrimizə əsassız iddialarına cavab təşkil etdiyindən buradan ən çox xalqımız faydalanacaqdır. Alimlərimiz, 

tədqiqatçılarımız, tələbələrimiz bu məlumatlardan böyük fayda görəcəkdir. Layihələrin nəticələri internet 

səhifələrinə yerləşdirildikdən sonra xarici tədqiqatçılar, araşdırmaçılar əsl həqiqəti biləcəklər, dürüst elmi 

məlumatlara yiyələnəcək, bu abidələrin elmi əsaslarla, tutarlı faktlarla doğrudan da Azərbaycan xalqının milli 

sərvəti, tarixi yaddaşı olduğunu biləcəklər. Arxeoturizmlə bağlı layihələrin nəticələrinin yalnız bir tətbiq sahəsi 

vardır: turizm. Turizmin bu növünün Azərbaycanda yaradılması və gələcək üçün inkişaf strategiyasının 

hazırlanması irəli sürüləcək layihələrin əsas məram və məqsədi olmalıdır. Arxeoturizmin tətbiqi isə 

respublikamız üçün böyük iqtisadi gəlir, elmimiz üçün isə inkişaf deməkdir [2, s.244-246]. Arxeoturizmin 

inkişaf etdirilməsi üçün yuxarıda qeyd etdiyimiz və edə bilmədiyimiz bir çox məsələlər vardır ki, bunlar yalnız 

dövlət dəstəyi və ayrı-ayrı sahibkarların qayğısı ilə həyata keçirilə bilər. Bu sahənin inkişaf etdirilməsi 

uzunmüddətli bir proqram olsa da (əlbəttə ki, 1-2 il ərzində bu sahəni yetrəincə inkişaf etdirmək qeyri 

mümkündür) onun nəticələri çox böyük elmi və maddi gəlirləri ortaya qoya bilər. İrəli sürdüyümüz bu təkliflər 

əlbəttə ki, ilkin olaraq arxeoturizmin Azərbaycanda yaradılması və inkişaf etdirilməsinə xidmət göstərəcəkdir. 

Şübhəsiz ki, arxeoturizmlə bağlı layihələrin kompleks şəkildə inkişaf etdirilməsi üçün milyonlarla vəsait 

lazımdır. Amma ilkin addımın atılması fikrimizcə bütün sahələrdə və bütün qurumlarda arxeoturizmin inkişafına 

maraq oyadacaqdır.Arxeoturizm Azərbaycan üçün tamamilə yeni bir sahə olduğuna görə bu barədə istər elmi, 

istər publisistik sahədə heç bir mühüm iş yazılmamış, tədqiqat aparılmamışdır. Amma, turizm baxımından 

əhəmiyyətli Azərbaycanda onlarla abidəni göstərə bilərik ki, bunların qazıntısı aparılmış, hazırda da 

aparılmaqdadır. Elmi baxımdan çox böyük maraq obyekti, iqtisadi baxımdan isə çox gəlirli bir sahə kimi 

arxeoturizmin inkişafı son nəticədə Azərbaycanın iqtisadi və elmi gəlirləri üçün hesablanmış bir sahədir.  
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Summary 

 

The Importanсe of Tourizm in the Archaeological Excavations 

 

Shamil Najafov, Anar Agalarzadeh 

 

Today archaeological tourism is integral part of international tourism. E 

 

Резюме 

 

Туристическое значение археологических раскопок 

 

Шамиль Наджафов, Анар Агаларзаде 

 

 В данное время археотуризм является неотделимой частью мирового туризма. Археотуризм, 

опирающийся на превращение экономики в прибыльную отрасль, путем непосредственного применения 

результатов археологических раскопок, постоянно развивается. Археотуризм – это рекламирование и 

непосредственная агитация приезжающим в страну иностранцам материальной культуры, истории и 

этнографии тех стран, которые всерьез занимаются этой отраслью. Во многих государствах мира охрана 

археологических памятников, организация непосредственного посещения туристами раскапывающихся 

памятников опирается на специальную программу. Внесение в рекламные буклеты наряду с центрами 

отдыха фотографий и адресов историко-археологических памятников превратило эту отрасль в 

приносящую миллионные прибыли. В Азербайджане эта отрасль является новой. В нашей стране много 

перспектив для развития археотуризма. Развитие археотуризма, являющегося объектом очень большого 

интереса с научной точки зрения, а с экономической стороны и выгодным в конечном итоге рассчитано 

на экономические и научные прибыли для Азербайджанской Республики. 
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Müəlliflər üçün yaddaş 

 
Jurnal haqqında 

 

“Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları” jurnalı Azərbaycan Turizm İnstitutu tərəfindən 2011-ci ildə təsis 

edilmişdir 

 

Jurnalın eimi məqsədi 

 

 “Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları” adlı çoxprofilli elmi jurnalda turizm sektorunun müasir inkişaf 

problemləri və onun sosial-iqtisadi inkişaf ilə qarşılıqlı əlaqələrinin nəzəri və praktiki problemlərinə həsr 

edilmiş məqalələrə üstünlük verilir. Jurnalda həmçinin sosial-iqtisadi inkişafın digər problemləri haqqında 

yazılmış orjinal məqalələrin dərcinə də yer verilir. Jurnal respublikamızda turizmin inkişafına xidmət göstərən 

xüsusi buraxılışlar dərc etmək hüququna malikdir. Jurnal rübdə bir dəfə çıxır. Dünyanın bir çox alimləri 

redaksiya heyətinin üzvüdür. 

 “Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları” jurnalına dünyanın hər yerindən Azərbaycan, türk, ingilis və rus 

dillərində məqalələr qəbul edilir. 

Jurnal beynəlxalq ISSN (Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi) mərkəzində və digər müvafiq beynəlxalq 

indekslərdə qeydiyyata alınacaq və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 

qərarı ilə iqtisadiyyat elmləri üzrə elmi nəşrlər siyahısına daxil edilmək üçün təqdim olunacaqdır. 

 

Əlyazmanın redaksiyaya təqdim olunma qaydası 

 

Əvvəllər çap olunmuş və ya cap olunmaq üçün başqa bir dövri nəşrə göndərilmiş əlyazmalar jurnala tədqim 

edilməməlidir. 

Əlyazmanın orijinalı mükəmməl redaktə olunaraq 2 nüsxədə (həmçinin elektron forması kompakt diskdə) 

müəllif(lər)in özü və ya tədqiqatın aparıldığı müəssisə tərəfindən göndəriş məktubu ilə redaksiyaya təqdim edilir. 

Əlyazma müəllif(lər) tərəfindən imzalanmalı və onun redaksiyaya təqdimolunma tarixi göstərilməlidir. 

Əlyazmaların elektron qaydada təqdim edilməsi də mümkündür və bu zaman onlar jurnalın elektron poçtu: 

turizmjurnal@gmail.com -a göndərilir. 

 

Əlyazmanın resenziyalaşdırılması və dərci 

 

Redaksiyaya təqdim edilən əlyazmalar Elmi Ekspertlər tərəfindən konfedensial olaraq 

resenziyalaşdırıldıqdan sonra onların dərc edilib-edilməməsinə redaksiya heyəti tərəfindən qərar verilir. 

Resenziyalaşdırma və təsdiqetmə müddəti ümumilikdə 3 aydır. Əlyazmalar resenziyalaşdırma prosedurunun 

nəticələri əsas götürülərək dərc edilir. 

 

Müəlliflik hüquqları 

 

Jurnalda dərc edilən məqalələrdə müəlliflik hüququ qorunur və bu məqalələrin bütün nəşr hüququları 

eksklyuziv olaraq “Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları” jurnalına aiddir. Jurnalda cap edilmiş məqalələrin 

eynilə digər nəşrlərdə dərcinə yalnız Redaksiyanın yazılı icazəsilə, sitatlarların verilməsinə isə mənbə 

göstərilmək şərtilə yol verilir. 

 

Nəşrin müəlliflərə təqdim edilməsi 

 

Məqalə müəllifi(ləri)nə 1 nüsxə jurnal redaksiya tərəfindən hədiyyə edilir. Həmçinin məqalələrinin jurnalda 

yerləşdirldiyi qaydada tam mətninin elektron formasını jurnalın internet səhfəsindən əldə edə bilərlər. 

 

mailto:turizmjurnal@gmail.com
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Əlyazmanın strukturu və həcmi 

 

Əlyazmanın mətni dəqiq strukturlaşdırılmalı, bir sətir buraxılmaq və yeni sətirdən başlamaqla, ardıcıl 

olaraq, «UOT», «Məqalənin adı» «Müəllifin adı və soyadı» «Müəllifin işlədiyi qurumun adı və ünvanı, müəllifin 

elektron poçt ünvanı», «Xülasə», «Açar sözlər», «Giriş», «Material», «Nəticə», «Ədəbiyyat siyahısı» və xarici 

dillərdə xulasələr - «Аннотация», «Ключевые слова» və «Abstract», «Key words», «JEL Classification Codes» 

(“JEL Classification Codes” üçün bax: http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php) strukturunda tərtib 

edilməli, həcmi əlavələr, şəkil və cədvəllər daxil olmaqla iki müəllif vərəqi - 80000 işarədən (ara boşluqları 

nəzərə alınmaqla) – 7-20səhifə həcmində olmalıdır. 

 

Əlyazmanın tərtib edilmə qaydaları 

 

Əlyazmanın mətni Microsoft Office Word proqramında A4 formatda, Times New Roman, Arial, Tahoma- 14 

şriftində (qara rəngdə), 1,5 intervalda yığılmalı, səhifələrin bütün kənarlarında 2 sm boş sahə buraxılmalıdır. 

Əlyazmanın başlığı böyük hərflərlə, yarımbaşlıqları isə yalnız ilk hərfi böyük olmaqla, qalın şiriftlə və 

nömrələndirilərək yazılmalıdır. Başlıq və yarımbaşlıqlardan, cədvəl və şəkillərdən əvvəl və sonra bir sətir ara 

boşluğu buraxılmalıdır. Səhifələr ardıcıl olaraq yuxarı sağ küncdə nömrələnməlidir. 

Cədvəl və şəkillərin adı olmalı və bu ad cədvəllər üçün cədvəlin üstündə sağ küncdə, şəkillər üçün şəklin 

altında sol küncdə yerləşdirilərək, ərəb rəqəmlərilə ardıcıl nömrələndirilən, müvafiq olaraq «cədvəl» və «şəkil» 

sözündən sonra yazılmalıdır. Cədvəl və şəkillərin başlıqları ilk hərfləri böyük olmaqla qalın şiriftlə yazılmalıdır. 

Cədvləin sütunlarının adı qısa olmalı, ölçü vahidləri mötərizədə göstərilməlidir. 

Şəkillər elektron formatda «jpg», CMYK-rəng rejimində, 300 dpi-dən az olmayan ölçüdə təqdim edilməlidir. 

Cəvləl və şəkillər biri-birini təkrarlamamalı, göstəricilər Beynəlxalq vahidlər sistemində (Sİ) verilməlidirlər. 

Əlyazmada bir cədvəl və bir şəkil verildikdə, müvafiq olaraq, onlar nömrələnməli, «Cədvəl» və ya «Şəkil» sözü 

də yazılmamalıdır. 

Məqalənin mətnində sözlər, ümumi qəbul edilmiş bir neçə ixtisarlar və çox işlənən akronimlər (və s., məs., 

ABŞ, BMT) istisna olmaqla, tam açıq verilməlidir. 

Mətndə mövzu ilə bağlı zəruri istinadlar olmalıdır. İstifadə edilən bütün mənbələr «Ədəbiyyat siyahısı» 

hissəsində əlifba sırası, yaxud da istinad olunan ədəbiyyatların mətnində rast gəlindiyi ardıcılıqla nömrələnməli 

və düzbucaqlı mötərizədə verilməlidir (məsələn: mənbəyə bütövlükdə istinad edildikdə [1] və ya [3, 5, 8], sitat 

gətirildikdə [4, s. 17-18]). 

Mənbələr müəllif(lər)in soyadı, ad(lar)ının ilk hərf(lər)i, mənbənin adı, nəşr yeri (məqalədirsə - jurnalın 

adı, məruzədirsə - konfransın adı, kitabdırsa - nəşriyyatın və şəhərin adı), cildi (çoxcildi əsərlər üçün sayı) və 

səhifə sayı göstərilən strukturda verilməlidir.  

Mətndə istinad olunan bütün mənbələr, səhifə nömrələri ilə birlikdə «Ədəbiyyat siyahısı»  

  

Xülasə 

 

Xülasə ayrı-ayrılıqda jurnalın hər bir dilində, eyni məzmunda, həcmi 200 sözdən çox olmamaqla yazılmalı 

və məqalənin mahiyyətini ifadə etməlidir.  

Digər dillərdə verilən xülasələrdə ardıcıl olaraq müəllif(lər)in soyadı, adı, atasının adı, elmi dərəcəsi, 

işlədiyi qurumun adı, vəzifəsi, elektron poçt ünvanı və məqalənin başlığı göstərilməlidir. 

Məqalədə hər bir dildə yazılan xülasənin sonunda 5-dən çox olmayaraq açar sözlər və söz birləşməsi 

göstərilməlidir. 
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English 

 

About the journal 

 

The journal ‘Tourism and hospitality researches’ was founded  by Azerbaijan Tourism Institute in 2011. 

 

The academic aim of the journal  

 

The manifold aim of the journal ‘Tourism and hospitality researches’ is to give a preference to articles 

devoted to the problems of current development of tourism sector and to the practical and theoretical problems 

of its interaction with socio-economic development.  

It will also include publication of other original articles covering the other problems of socio-economic 

development. The journal possesses the right to publish the special articles contributing to the progress of 

tourism in our republic. The journal is issued once a term. A great deal of articles in the Azerbaijani, Turkish, 

English and Russian languages comes from around the world to “Tourism and hospitality researches”. 

The journal will be registered in ISSN (International Standard Series Number) centre and other 

corresponding international indices and will be presented for including it into scholar publications on economic 

sciences by the decree of Supreme Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbaijan. 

 

The presentation of the drafts to the publishing house 

 

The previously published draft or those sent for publishing purposes should not be presented to the journal. 

The thoroughly edited original draft is presented to the publishing house in two copies by the author (the 

online version on CD) or by the establishment conducting the research with the sending letter. The draft must be 

signed by the author and should include the date of dispatch. 

The online presentation of draft is also possible and in this case they must be sent to journal’s email: 

turizmjurnal@gmail.com 

 

The review and publishing of the draft 

 

After confidential review of the presented draft by Scientific Experts, the board of the publishing house will 

make a decision upon publication. 

The period of reviews and verification will last 3 months. The drafts are published in accordance with the 

results of review procedures. 

 

Copyright 

 

The copyrights of the published articles are reserved and all the copyrights belong to “Tourism and 

Hospitality Researches”. The publication of articles can be published only with the written permission of 

publishing house and the quotations are allowed only by referencing. 

 

The presentations of publications to teachers 

 

One copy of the article is presented to teachers as a gift by the publishing house. It is also possible to reach 

the online version of articles in the order presented in the journal from the journal’s website. 
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The structure and the volume of the article 

 

The text of the draft should be thoroughly structured. Having double-spaced and started a new paragraph, 

“UOT”, “the title of the article” “the author’s name and surname” “the name and address of the author’s 

institutional affiliation, the author’s electronic mail ”, “Abstract”, “Key words”, “Introduction”, “Main Body”, 

“Conclusion”, “Reference list” and summaries in foreign languages – …“Abstract”, “Key words”, “JEL 

Classification Codes” ( for “JEL Classification Codes” refer to http://aeaweb.org/jel/jel_class_system.php ) 

should be included in the respective order . The draft should contain 7-20 pages (80,000 characters with 

spaces), two author pages, illustrations and tables inclusive.  

 

The draft formatting guidelines 

 

The draft should be typed in Microsoft Office Word program, 1.5-spaced on standard A4 paper with “2" 

margins on all sides. 14 pt. Times New Roman, Arial, Tahoma fonts (black colour) are recommended. 

The draft title should all be capitalized, while in subheadings only the initial letters are capitalized. The 

subheadings are typed in bold and black colour, and numbered. The title, subheadings, tables and illustrations 

are double-spaced. The pages are to be numbered sequentially in the top right corner. 

 Tables and illustrations should have titles. Table headings are to be typed in the right corner above the 

diagram after the word “table”; illustration headings - in the left corner under the illustration, after the word 

“illustration”; numbered sequentially with Arabic numerals. The table and illustration headings are to be typed 

in bold, initial letters - capitalized. In tables, the column headings should be short, the measurement units given 

in parentheses (). 

The illustrations should be presented in electronic “jpg”, “CMYK”-colour format, with size no less than 

300 dpi.  

Tables and illustrations should not repeat one another. The data should conform to the International system 

of measurement units (CI). If there is a table and an illustration in the draft, they should be numbered 

respectively, the words “table” and “illustration” should be included. The words in the article should not be 

shortened, except for universally accepted abbreviations and commonly used acronyms (etc, e.g., USA, UNO).  

There should be required in-text references related to the topic. All the references should be listed in 

“Reference List” in alphabetical order. Otherwise, the cited sources should be numbered in the order of in-text 

appearance and presented in brackets (For example: in case of reference [1] or [3, 5, 8], in case of citations [4, 

p. 17-18]). 

Reference entries should include the author(s)’ surname, initials, the title of the literary source, the 

publishing house (in case of an article – the heading of the journal, in case of a report – the name of the 

conference, in case of books – the publishing house and city), volume (number – for books with multiple 

volumes), and the number of pages, respectively.  

 

Abstract 

 

The abstract should contain no more than 200 words, have the same content written in all the languages of 

the journal, and reflect the significance of the article. 

The abstracts presented in foreign languages should sequentially include the author(s)’ surname, name, 

patronymic, academic degree, the institutional affiliation, position, electronic mail address, and the title of the 

article.  
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Памятка для авторов 

 

О журнале 

 

Журнал “Туризм и исследования гостеприимства” учрежден в 2011 году Азербайджанским 

Институтом Туризма. 

 

Научные цели туризма 

 

В многопрофильном научном журнале “Туризм и Исследования гостепримства” предпочтением 

пользуются статьи, посвященные современным проблемам развития туристического сектора, а 

также теоретическим и практическим вопросам  его взаимосвязи с социально - экономическим 

прогрессом. 

Журнал также отводит место оригинальным статьям, посвященным другим проблемам 

социально-экономического развития. Журнал обладает правом публикации специальных выпусков, 

способствуюших развитию туризма в республике. Журнал будет выходить четыре раза в год. Многие 

видные ученые мира являются членами редколлегии журнала. В журнал “Туризм и Исследования 

гостепримства” принимаются статьи на азербайджанском, турецком, английском и русском языках со 

всех концов света. 

Журнал будет регистрироваться в центре ISSN (Международный Стандартно Серийный Номер) а 

также в других соответствующих международных индексах. Решением Высшей Аттестационной 

Комисси при Президенте Азербайджанской Республики журнал также будет представлен для 

включения изданий по экономическим проблемам 

Рукописи, ранее опубликованные, а также представленные для публикации в другие редакции, не 

могут быть представлены в журнал. 

Оригинал рукописи в двух экземплярах (а также электронная форма в компакт диске) 

представляеется в редакцию самим автором (авторами) или институтами, в которых проводипись 

исследования, вместе с приложенным сопроводительным письмом. Рукопись подписывается автором 

(авторами) и указывается дата представления в редакцию. 

Рукописи могут быть представлены и путем электронной почты; в этом случае они направлются 

на электронную почту журнала: turizmjurnal@gmail.com 

 

Рецензирование и публикация рукописей 

 

После конфиденциального рецензирования рукописей научными экспертами редакционная коллегия 

принимает решение о целесообразности публикации их. Срок рецензирования составляет 3 месяца. 

Рукописи публикуются с учетом результатов процедуры рецензирования. 

 

Права авторства 

 

В статьях, опубликованных в журнале, сохраняются авторские права и все публикационные права 

принадлежат исключительно журналу “Туризм и Исследования гостеприимства”. Публикация статей, 

опубликованных в журнале, в других изданиях возможна лишь после письменного согласия редакции,а 

использование цитат – при  условии указания первоисточника. 

Автору (авторам) статьи в качестве подарка редакцией вручается 1 экземпляр журнала. Авторы 

также могут ознакомиться с электронной версией  статьи на  странице журнала в интернете. 

 

Структура и объем рукописи 

 

Текст рукописи должен иметь следующую структуру - пропускается 1 строка . с новой строки по 

порядку указывается “ИОТ”, “Название статьи”, “Имя и фамилия автора”, “Название и адрес 

учреждения, где работает автор, электронный почтовый адрес автора”, “Введение”, “Материал”, 

“Заключение”, “Список использованной литературы" и аннотации на иностранных языках (см. : “JEL 

Classification Codes”: http: //www.aeaweb.org/jel_class_sistem.php).  
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Объем статьи должен составлять два печатных листа,включая приложения, иллюстрациии 

таблицы- 80000 знаков - 7-20 страниц.  

 

Правила составления рукописи 

 

Текст рукописи должен быть составлен следющим образом:в прорамме Microsoft Office Word - в 

формате A4; Times New Roman, Arial, Tahoma - четырнадцатым шрифтом черного цвета через 1.5 

интервала с пропуском 2 см с каждой стороны. 

Заглавие рукописи должно быть написано прописными буквами, в подзаголовках только первое 

слово пишется с прописной буквы, при этом эти записи должны быть написаны жирным шрифтом.  

До и после заглавий и подзаголовок, а также таблиц и иллюстраций пропускается одна свободная 

строка. Страницы нумеруются в правом углу. 

Таблицы и иллюстрации должны быть именованы. Названия указываются для таблицы в верхнем 

правом углу, а для иллюстраций – в левом углу под иллюстрацией и нумеруются арабскими цифрами 

после слов “таблица” или ”иллюстрация” . 

Заглавия таблиц и иллюстраций должны быть написаны с прописной и начальной буквы жирным 

шрифтом. Названия столбиков таблиц должны быть короткими, единицы измерения должны быть 

указаны в скобках. Иллюстрации должны быть представлены в электронном формате “jpg”, цветом 

режиме СМУК, в размере не менее 300 dpi. 

Таблицы и иллюстрации не должны дублировать друг друга; показатели должны соответствовать 

системе международных единиц (SI). Если рукопись содержит одну таблицу или одну иллюстрацию, 

соответственно они не нумеруются и слова “таблица” и “иллюстрация” не используются. 

Все слова, использованные в рукописи, должны быть представлены полностью,без сокращений. 

Исключение могут составить общепринятые и известные аббревиатуры (напр. США , ООН, и.т.д.) 

В тексте должны быть необходимые ссылки по теме. Все источники должны быть представлены 

в “Списке использованной литературы” и нумерованы в алфавитном порядке или же по порядку, 

встречающемуся в использованной литературе и указаны в прямых скобках (напр. при ссылке на 

источник в целом {1} или {3, 5, 8} при приведении цитаты {4 стр 17-18}). 

Источники должны быть представлены в части “Список использованной литературы” с указанием 

фамилии автора (авторов), начальной буквы имени автора (авторов), названия источника, места 

издания (если это статья, то название журнала, если доклад – название конференции, если книга - 

название города и издания), тома (для многотомных книг - номер тома) и количества страниц. 

 

Аннотация 

 

Аннотация должна быть написана на каждом языке журнала в отдельности, иметь единое 

содержание, не превышать объема в 200 слов и выражать суть статьи. 

В аннотациях, написанных на других языках, указывается фамилия автора (авторов), имя, 

отчество, ученая степень, место работы, должность, электронно-почтовый адрес и заголовок 

статьи. 

В конце аннотаций на всех языках должны быть представлены ключевые слова и словосочетания, 

не превышающие 5-ти слов или выражений. 
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