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Tourism destination competitiveness: concepts, methods and 

relevance for Azerbaijan 

Destinasiyaların rəqabət qabiliyyətliliyi: konsepsiya, 

metod və məsələnin Azərbaycan üçün aktuallığı 

Xülasə: Ötən onilliklər ərzində beynəlxalq turist səfərlərinin 

sayı əsaslı şəkildə artdığı kimi ümumdünya destinasiyal  arının sayı 

və bunun nəticəsi olaraq sonuncular arasında rəqabət də artmışdır. 

Azərbaycanın da aid olduğu inkişaf etməkdə olan destinasiyalar 

qlobal bazarda yerlərini tutmalı və daim artan beynəlxalq rəqabətlə 

mübarizə aparmaq üçün strategiyaları inkişaf etdirməlidir. Bu 

baxımdan destinasiya rəqabət qabiliyyətliliyinin dərindən təhlili 

vacibdir. Bu məqalə destinasiya rəqabət qabiliyyətliliyinin müxtəlif 

anlayışları, həmçinin, onların ölçü metodlarından bəhs edir. Sonuncu 

hissədə Azərbaycanın turizm sektorunun rəqabət qabiliyyətliliyinin 

təhlili üçün metodik yanaşma göstərilmişdir. 

Açar sözlər: Turizm, Destinasiyaların rəqabət 

qabiliyyətliliyi, Azərbaycan, Ritçi və Crouk modeli 
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Abstract: While the number of international tourist arrivals 

has increased substantially over the past decades, so has the number 

of destinations worldwide, and, consequently, the competition among 

the latter. Emerging destinations such as Azerbaijan need to position 

themselves on the global market, and develop strategies to deal with 

this ever-increasing international competition. In doing so, a 

profound analysis of the competitiveness of the destination is crucial. 

This paper presents and discusses different concepts of destination 

competitiveness as well as methods of measurement. In the last 

section, a methodological approach for a competitiveness analysis of 

the tourism sector in Azerbaijan is presented. 

Key words: Tourism, Destination competitiveness, 

Azerbaijan, Ritchie and Crouch model 

1. Introduction 
During its expansion phases following the post-World War II 

(WWII) economic boom in most Western countries, tourism has 

been a sellers’ market where nearly every operator of 

accommodation, gastronomy or leisure facilities could rely on a 

steady and ever growing mass of customers willing to pay the prices 

charged by the travel industry for their mostly standardized products 

[39]. This was related to a lack of travel experience of most tourists 

and especially to a still limited number of tourism businesses. 

However, the situation in most tourism destinations all around the 

world has changed significantly: Tourism can now be considered as a 

buyers’ market - besides still growing absolute numbers of tourists 

and visits, especially on the international level - where large and still 

increasing numbers of tourism businesses and destinations compete 

intensively for well-experienced, well-informed (due to the 

widespread diffusion of the internet and other forms of electronic 

communication) and demanding tourists [10]; [41]. Not only has the 

numbers of competitors risen among destinations and countries, but 

the now globalized tourism market has even further widened the field 

of potential alternative travel destinations offering comparable 

tourism products and quality [41]; [22]. 

Crouch [9] cites The Economist (1998, p. 10) which already 

more than 15 years ago stated that “there may be more tourists to go 

round, but there is also more competition between destinations. […] 

Like all consumer products, tourist destinations must persuade their 

customers that they have some combination of benefits which no one 

else can offer. Destinations are trying every bit as hard as airlines 
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and hotels to establish themselves as brands”. This statement points 

to the fact that competitiveness emerged also in the tourism industry 

as a necessary precondition for prosperity and long-term success 

[10]; [12]; [14]; [15]. The notion of competitiveness “recognizes that 

to succeed, destinations must ensure their overall attractiveness, and 

the integrity of the experience they deliver to visitors, must equal or 

surpass that of the many alternative destination experiences open to 

potential visitors” [10, p. 139] We will return to a more detailed 

discussion of concepts of destination competitiveness (DC) in the 

next section. 

Competitiveness benchmarks have become necessary for 

tourism businesses and destinations in order to assess their strengths 

and weaknesses relative to their main competitors [12]. This is 

especially relevant for emerging destinations like Azerbaijan which 

just started to gain momentum on the global tourism market and 

invest considerable sums into the development of a domestic tourism 

industry, aiming to diversify their fossil energies based economy 

[17]; [21]. Pursuing this strategy, it is crucial for policymakers and 

business leaders to account for sound data about both existing market 

niches and own comparative and competitive advantages compared 

to other destination countries, in order to develop effective tourism 

strategies and take well-informed investment decisions. DC 

assessments will help setting up such a strategic master plan for 

tourism development as well as serving as benchmarks after having 

made first steps into the global tourism market or for instance after 

having launched marketing campaigns or hosted major events such 

as the Eurovision Song Contest in Baku in 2012 [21], or the 

upcoming first European Games in 2015. 

Evidence for the growing theoretical relevance of DC is 

provided by the work of researchers such as Crouch and Ritchie [10], 

Kozak and Rimmington [23], Ritchie and Crouch [34], Dwyer and 

Kim [12], Enright and Newton [14], [15], Mazanec, Wöber and Zins 

[27], Gomezelj and Mihalič [17] or Vanhove [41], as well as by an 

analysis of Google Scholar, a search engine for scientific texts. 

Research about tourism competitiveness is without any doubt a 

relatively new and still emerging topic which literally took of only in 

the second half of the 2000s. The combination of the key words 

“tourism” and “competitiveness” in Google Scholar (June 16, 2014) 

shows 2,184 publications since 1990, of which 2,026 were published 

after 2005 (92.8%) and 1,398 (64%) since 2010 (Figure 1). This fact 

underlines the growing significance of DC in the academic debate. 
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Figure 1: Number of publications listed in Google Scholar™ 

with the keyword combination “Tourism* competitiveness”, 

1991-2013 

   

 
 

Source: Own design and research based on Google Scholar 

citation report (reference date June 16, 2014) 

This article does not deal in detail with tourism competitiveness 

in general but focuses on the level of DC, which is highly relevant 

for emerging destinations such as Azerbaijan. Its aims at presenting 

the state-of-the-art of international DC research including important 

definitions, concepts and critical issues by different authors (section 

2) followed by an overview of various approaches of the empirical 

measurement of DC (section 3). Based on this review, 

recommendations for the empirical assessment of the 

competitiveness of Azerbaijan as a tourism destination are discussed. 

In this way this section provides also an outlook to an ongoing 

research project by the Azerbaijan Tourism Institute (ATI) in 

cooperation with the German Development Cooperation (GIZ) and 

Ernst-Moritz-Arndt University Greifswald, Germany (section 4). 

Finally, a short conclusion sums up the core messages of the article. 

2. Concepts of destination competitiveness 

As Vanhove [41] points out, before defining DC, its two 

components, “destination” and “competitiveness”, need to be 

properly understood. Destinations are arguably the most important 

product in tourism and crucial for travel decisions, at least for the 
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leisure tourist.  The latter seldom makes his decision to visit a 

certain country, region or city purely based on isolated factors such 

as one good hotel or a single cultural attraction. Rather, the essential 

product in tourism is the “destination experience” which is rarely 

(maybe except for the case of large theme parks or hotel resorts) 

produced by one single firm, but by a multitude of players (Figure 2) 

[9]; [34]. 

Figure 2: The destination experience 

 
Source: own drawing. 

With regard to the destination concept, Ritchie and Crouch 

[34] distinguish the following types in decreasing order of 

administrative divisions: 

 A macro-region consisting of several countries (e.g. Europe); 

 A country; 

 A province or other administrative division at the subnational 

level; 

 A localized region (e.g. Tuscany in Italy or Upper Bavaria in 

Germany); 

 A city/town; 

 A unique locale of sufficient significance to attract visitors 

on its own (e.g. national parks, heritage sites, theme parks) 

[34]; [41]. 

Arguably, macro-regions and larger countries are of limited 

importance from a destination management perspective: most 

tourists choose to visit regions or towns such as Andalucia in 

Southern Spain, the Algarve in Portugal, or New York City [41]. 

However, the classification above ignores real geographical scale as 
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an important determinant in destination choice: The region of 

Andalucia, named as a typical example for a tourist destination, 

covers a larger area (87,268 km²) than some smaller countries, and 

its size is comparable to the one of Azerbaijan (86,600 km
2
)

1
. This 

thinking is reflected in many case studies on DC, which – with some 

notable exceptions - typically focus on small-to-medium-sized 

countries. Furthermore, most studies on DC focus on entire countries 

rather than subnational entities [27]. We therefore argue that 

common concepts of DC are suitable to be applied to smaller 

countries, notably to emerging destinations such as Azerbaijan, 

which do not account for strong prevalent images in major source 

markets [21]. 

Competitiveness is not an uncontested concept either. While 

it has become a commonplace that we are living “in a world of 

relentless, unceasing competition” [34, p. 11], the term itself has 

different meanings to different people and is used for a confusing 

multitude of contexts. Some of these applications are contradictory, 

as we aim to point out below. 

Conventionally, competitiveness has been mostly explained 

on the basis of price-related factors [7]. E.g., in 1776, Adam Smith 

stressed the importance for businesses in manufacturing of being 

able to produce at the lowest costs [34]. Similar notions were 

consequently applied to the service sector, including tourism. 

However, it became more and more apparent that price is but one 

variable that determines a destination’s success, although, 

admittedly, price may well play a relevant role [41]. 

In basic terms, competitiveness can be defined as being 

superior in quality. Two questions arise: against whom are players 

(e.g. businesses, national economies, destinations) superior, and how 

is this superiority defined and measured? It becomes apparent that 

competitiveness is both a relative (measurement against defined 

competitors) and a multidimensional concept (competitiveness 

usually depends on a variety of qualities or attributes, and they may 

be of varying importance) [12]; [34]. 

It is worthy of note that the concept of “national 

competitiveness” has been criticized, notably by Krugman [24] who 

calls the notion of a competition between nations a “dangerous 

obsession” that may lead to bad economic policies, since national 

economies are hardly comparable to single firms. We argue, 

                                                           
1
 Including occupied areas in and around the region of Karabakh (ca. 20% 

of the total land area of the country). 



TURİZM VƏ QONAQPƏRVƏRLİK TƏDQİQATLARI №5 11 

however, that assessing the competitiveness of tourism 

destinations is a valuable and necessary undertaking, even if those 

destinations are defined on the country-level. Contrary to national 

economies, the competition between destinations is focused on one 

essential product, the destination experience. 

As pointed out in the introduction, the competitiveness of 

tourism destinations has been increasingly in the focus of researchers 

and consultants in the past two decades [14]. Not surprisingly, 

different interpretations, definitions and measurements emerged. 

E.g., business professor Michael Porter’s [32] seminal work on the 

competitiveness of national economies has been widely applied in 

tourism. Central to the concept is the notion that the success of single 

firms depend largely on their environment, notably the determinants 

of the competitive situation of the latter. Not surprisingly, this 

resembles the situation of typical tourism destinations, where, as 

pointed out above, a variety of stakeholders directly or indirectly 

influence the final product – the destination experience. In Porter’s 

model, determinant factors for competitiveness in general are (1) 

factor conditions (factors of production, e.g. the availability of 

skilled labor or basic infrastructure), (2) demand conditions (the 

domestic demand for products and services), (3) related and 

supporting industries (regional presence or absence of suppliers and 

other related industries), and (4) firm strategy, structure and rivalry 

(conditions of the creation, organization and management of firms, 

and the nature of rivalry between the latter in the domestic market) 

[34]. Furthermore, two additional variables may significantly 

influence the system: the element of chance (e.g. events that are 

beyond the control of stakeholders) and the influence of the 

government. The model has been applied to DC in tourism studies, 

both in general [4] as to specific destinations such as Bruges in 

Belgium [e.g., 40]. 

Poon [31] presents a set of “competitive strategies” for 

destination managers. These include (1) the recommendation to 

focus on sustainability, (2) the establishment of tourism as a leading 

economic sector, (3) marketing and distribution channels and (4) 

general private sector development. While the strategic 

recommendations may be of certain value for managers, they seem to 

be largely based on anecdotal evidence rather than on a 

comprehensive theoretical model. Furthermore, the strategies are 

related to the author’s notion of “new” tourism (i.e. more flexible, 

sustainable, differentiated) that are, supposedly, increasingly 

overcoming “old” (mass, package) tourism. Such a polarity has been 
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criticized as being overly simplistic, mostly because emerging 

flexible forms of tourism and new niche markets did not lead to a 

significant decline of conventional mass package tourism [6], while, 

on the other hand, important emerging niche markets such as 

ecotourism began to develop their own packages [1]. 

While Poon’s [31] “strategies” are purely qualitative and not 

empirically confirmed, Dwyer, Forsyth and Rao [11] pursue a more 

quantitative approach. In their model, price-competitiveness is a 

crucial determinant for success of destinations: “Changing costs in 

particular destinations relative to others, adjusted for exchange rate 

variations, are regarded as the most important economic influence on 

destination shares of total travel abroad” [11, p. 9]. The authors 

present indices to measure price competitiveness of destinations 

relative to major competitors, taking into account both travel costs to 

reach destinations as well as costs that occur in situ. Dwyer et al. are 

aware that price, however important, is but one among many 

competitiveness factors. As Vanhove [41] points out, a travel choice 

between different destinations such as Australia and Italy will never 

be made entirely based on price considerations, since the destination 

experiences are hardly comparable. Yet, the price competitiveness 

model is a valuable contribution to the body of research 

competitiveness in tourism, notably when comparing destinations 

that offer largely identical products. 

Arguably the most influential and comprehensive model for 

DC is the concept developed by Ritchie and Crouch [9]; [10]; [33], 

[34]. In line with the arguments presented above, the starting point of 

the model is the destination experience as the most crucial product in 

tourism. Following the general literature on competitiveness, the 

success of destinations is influenced both by comparative and 

competitive advantages – two terms that are crucial for the model 

and which will be briefly described below. 

Comparative advantage refers to the factor endowment of 

countries (destinations). Comparative advantages can be inherited 

(e.g. natural resources, such as attractive landscapes, biodiversity or 

climate) or created (e.g. infrastructure). 

Competitive advantage, on the other hand, refers to the 

ability of destinations to use their available resources effectively and 

efficiently. In the deployment of resource, different stakeholders can 

take on different roles and degrees of influence, such as 

governments, industry associations and individual tourism businesses 

and related firms and special interest groups such as NGOs. The 

mobilization or deployment of resources is influenced by the 
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following factors: (1) audit or inventory of existing resources, (2) 

maintenance of the latter, (3) growth and development, (4) 

effectiveness and (5) efficiency of resource deployment [34]. 

While the distinction between comparative and competitive 

advantage is a starting point of the model, its essential strength is to 

translate these generic concepts into managerially useful categories 

that represent resource endowments and deployments for tourism DC 

[34]; [41]. It is also noteworthy that the authors stress the importance 

of sustainability for achieving DC. Thus, both comparative and 

competitive advantages need to be sustained over the long-term, 

since “competitiveness is illusory without sustainability” [33, p. 2]. 

Their definition of DC reads as follows: 

“In summary, what makes a destination truly competitive is 

its ability to increase tourism expenditure, to increasingly attract 

visitors while providing them with satisfying, memorable 

experiences, and to do so in a profitable way, while enhancing the 

well-being of destination residents and preserving the natural capital 

of the destination for future generations [34, p. 2].” 

The conceptual model is depicted in Figure 3. 

Figure 3: Ritchie and Crouch model of DC 

 
Sources: Ritchie and Crouch [34, p. 63], Vanhove [41, p. 170]. 

In general, the competitive situation of destinations is under the 

influence of both the global (macro) environment and the 

competitive (micro) environment. The former refers to influences and 

pressures from outside the tourism system which are not specific to 

the tourism sector. They can be summarized in six principal groups 

of factors related to economy, ecology, political and legal 

developments, sociocultural issues and the (changing) demographic 
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environment [34]. The competitive (micro) environment, on the 

other hand, includes the components of the tourism system – 

organizations, influences and forces – that shape the immediate 

environment “in which a destination must adapt in order to compete” 

[10, p. 146]. 

The main components of the model are grouped into five 

categories: 

 Core resources and attractors; 

 Supporting factors and resources; 

 Destination policy, planning and development; 

 Destination management; 

 Qualifying and amplifying determinants. 

These categories are briefly described in the following 

sections [cf. 34]. 

Core resources and attractors: This category mainly 

consists of factors that are often the key motivators for visitors to 

choose a specific destination over another. Among them, 

physiography and climate as well as culture and history occupy 

special places due to the special role they play for the travel 

decisions of many tourists. Other factors are market ties, e.g. through 

ethnic or religious linkages or trade, the mix of activities, special 

events and entertainment options available at the destination, as well 

as the tourism superstructure consisting mainly of accommodation 

facilities, restaurants, transportation facilities and attractions. 

Supporting factors and resources are the foundation for 

the establishment of a successful tourism industry. They include 

general infrastructure, accessibility both of the destination itself as 

well as of relevant tourism resources within the destination, 

facilitating resources (e.g. human, knowledge and capital resources, 

research and education and financial institutions), the general spirit 

of hospitality, a sense of enterprise (role of entrepreneurship, 

competition, cooperation, innovation etc.) and the political will to 

support the tourism industry and destination development. 

Destination policy, planning and development: Before 

comprehensive strategies or policies for destination development can 

be in place and implemented by stakeholders, the latter need to agree 

on a system definition of the destination, i.e. an agreement on the 

entity for which a strategy will be developed. In addition, strategic or 

policy-driven frameworks require an underlying philosophy and a 

common vision. In addition, both an audit and a 

competitive/collaborative analysis of the destination are required to 

derive appropriate strategies and policies. According to Ritchie and 
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Crouch [34, p. 72], the audit of the destination and its attributes, 

strengths, weaknesses, challenges and existing strategies is “the 

linchpin in the whole process of managing DC”. Furthermore, due to 

the nature of competitiveness as a relative concept, an evaluation of 

the competitive situation compared to other destinations is 

indispensable. On the basis of these analyses, adequate positioning of 

the destination on the global market, as well as concrete development 

policies, plans and concepts can be derived. The latter should take 

into consideration the demands of both supply and demand side. 

Finally, the authors point out the importance of continuous 

monitoring and evaluation of policies and their outcome. 

Destination management deals with the implementation of 

policies and plans. Factors include the Destination management 

organization (DMO) and its structure, which should aim at taking a 

leadership and at the same time make extensive use of teamwork in 

destination development. Marketing has traditionally often been 

described as the main functions of DMOs, but it is just one task 

under a broader view which sees management as responsible for the 

well-being of the destination at large. DMOs also need to put 

emphasis on: 

 Assuring a high quality of service experience, notably an 

unproblematic, seamless interface among elements of the 

travel experience that are provided by different entities; 

 Support information/research systems that provide managers 

with data to enable effective product development and 

management; 

 Stimulate human resource development; 

 Support the availability of finance and venture capital for 

tourism development; 

 Develop appropriate strategies and systems of visitor 

management; 

 Adopt an attitude of resource stewardship so as to make 

effective use of the resources within the destination, while at 

the same time ensuring its sustainability; 

 Finally, destinations can be subject to external events, and 

DMOs need to develop strategies for effective responses for 

the mitigation of immediate impacts and the management of 

long-term consequences, notably with regard to crises 

management (e.g. in cases such as the terrorist attacks of 

September 11, 2001 and their impact on global travel, but 

notably on the United States and New York City). 
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Qualifying and amplifying determinants can have 

tremendous influence on a destination’s competitiveness but are 

largely beyond the control of the tourism sector alone. E.g., a 

destination’s geographic location and its distance to major source 

markets may make it easier or more difficult to attract visitors. 

Interdependencies between destinations may also be important, e.g. 

for stopover locations that depend on visitor flows oriented toward 

more distant destinations. Safety and security plays a crucial role for 

most travelers, and serious safety concerns may weigh much heavier 

in travel decisions than competitive strengths that a given potential 

destination may account for. While the need for destinations to 

promote and position themselves on the global market has already 

been pointed out above, awareness and image are also influenced by 

factors beyond the control of the destination. Low awareness 

constitutes a disadvantage, notably for emerging destinations that 

aspire to compete on the global market and are not yet part of the 

“consideration set” of potential tourists. The cost/value of a 

destination is at least partly influenced by external factors, e.g. 

currency exchange rates. Finally, the carrying capacity of a 

destination can limit the future growth of tourism. Although carrying 

capacity can be seen as a flexible concept rather than a fixed 

threshold, there are limits to increasing capacities at sensitive 

locations such as ecological or cultural heritage sites. 

Other concepts of DC exist, some of which are variations of 

the Ritchie and Crouch model, or share important characteristics (e.g. 

[13]). 

To sum up, the Ritchie and Crouch model of DC is more 

comprehensive than other concepts that focus on single factors such 

as price, or were developed for specific contexts only. Furthermore, 

it has been tested empirically, and results suggest strong support for 

the model [14]. It is therefore not surprising that is has often been 

applied in concrete case studies, a few of which will be discussed in 

the next section. 

3. Measurement of destination competitiveness: selected case 

studies 

Theoretical models of DC, some of which have been 

described in the previous sections, have been applied to numerous 

case studies for different destinations around the globe. Examples 

include Turkey [23], Hong Kong [14], [15], Singapore [15], Slovenia 

[17], Taiwan [25], Iceland [16], China and Spain [28]. 
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However, we begin this section with a special case among 

the attempts of measuring DC: the Travel and Tourism 

Competitiveness Report (TTCR), published annually by the World 

Economic Forum (WEF) [3]. We present it here since it can hardly 

be considered a theoretical model, but rather an applied 

measurement, as we aim to point out below. 

The TTCR is based on the Competitiveness Monitor which 

was published between 2001 and 2004 by the World Travel and 

Tourism Council (WTTC) [41]. In its latest 2013 edition, the TTCR 

compares the travel and tourism (T&T) industry of 140 countries and 

presents their competitiveness in form of an overall ranking. The 

measurement consists of three subindexes (“T&T regulatory 

framework”, “Business environment and infrastructure” and “T&T 

human, cultural and natural resources”) that are further subdivided 

into 14 “pillars of T&T competitiveness” [3]: “Policy rules and 

regulations”, “environmental sustainability”, “safety and security”, 

“health and hygiene”, “prioritization of T&T”, “air transport 

infrastructure”, “ground transport infrastructure”, “tourism 

infrastructure”, “ICT infrastructure”, “price competitiveness in the 

T&T industry”, “human resources”, “affinity for T&T”, “natural 

resources”, and “cultural resources”. Each pillar, in turn, consists of 

several variables. E.g., the pillar “natural resources” is composed of 

the variables “number of World Heritage natural sites”, “quality of 

the environment”, “total known species”, “terrestrial biome 

protection”, and “marine protected areas”. 

The overall TTCR index is the unweighted average of the 

three subindexes; the latter are calculated as unweighted averages of 

the 14 pillars, and the latter are calculated as an unweighted average 

of individual component variables. Some of these data are taken 

from publicly available secondary sources (e.g. the number of World 

Heritage sites), while others derive from the WEF’s Executive 

Opinion Survey. Data is presented on a 1-to-7 Likert scale [3]. 

The TTCR index has received appraisal for being the first 

attempt to construct a global competitiveness index, since other case 

studies mostly focus on single destinations or destination sets. The 

authors also stress its apparent explanatory value, since the overall 

ranking of countries is positively correlated with both the number of 

international tourist arrivals and tourism receipts [3]. However, there 

are also various critical issues that hamper its value for analysis and 

policy recommendations. E.g., referring to the apparent correlation 

between TTCR index rank and tourist arrivals/benefits, Mazanec and 

Ring [26] criticize the index mainly for (1) ignoring country size and 
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(2) for introducing a tautological element and unclear cause-effect 

conclusions by placing the same variable, tourism expenditure and 

receipts, in both the explanatory and dependent sets. Regarding the 

first issue, larger countries tend to score higher on a variety of 

variables that are not adjusted for country size or population, such as 

the number of airlines operating in the country, or the number of 

World Heritage sites, while large countries also tend to receive 

higher numbers of visitors and, by implication, tourist receipts. Other 

criticism refers to the selection of variables to explain 

competitiveness, which lacks theoretical justification. E.g., no 

reference is made to the substantial body of literature on DC, a 

selection of which was presented in the previous section. 

Furthermore, variables in the TTCR index are not weighted 

according to their significance for competitiveness, meaning that 

variables such as the number of ATMs accepting Visa credit cards 

are considered being of the same importance as, for instance, the 

quality of the air transport infrastructure – an unrealistic assumption 

[8]. In reality, “the relative importance of each factor [of 

competitiveness] and the interactions among the factors depend very 

much on the unique circumstances facing each destination in 

question” [34, p. 62]. 

Furthermore, a country’s (i.e. destination’s) competitiveness 

must be interpreted related to its positioning on the market. While 

large industrialized countries with a varied physical geography are 

able to cater to many different market segments, smaller countries 

tend to be more successful in tourism when relying on targeted 

marketing strategies [8]. An overall comparison of such different 

destinations in one global index is thus of limited practical and 

theoretical relevance, since it unrealistically assumes “that all 

destination countries are rivalling with each other in all tourism 

market segments” [26, p. 746]. 

Last, the index has been criticized for the actual ranking 

positions when comparing countries for specific variables built from 

the WEF’s Executive Opinion Survey among CEOs and other 

business leaders. E.g., when comparing the ranks for the variable 

“Quality of the education system” (part of the pillar Human 

Resources) in the 2013 edition of the TTCR for countries such as the 

United States (rank 28), Zimbabwe (30), Rwanda (50), Israel (52) or 

Italy (86), one cannot help but question the objectivity and 

comparability of global surveys among “decision makers” in such a 

variety of different countries. 
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To sum up, the TTCR is useful for gaining an overview on 

a variety of relevant indicators for the situation of the tourism 

industry, presented in a comprehensive form for a large set of 

countries. However, due to the problematic issues described above, 

its value as a tool for deriving strategies or policies is limited. 

Mazanec and Ring [26, p. 746] conclude that “what tourism 

management really needs is a menu of specialized competitiveness 

criteria tailored for specific market segments and particular 

development strategies.” Thus, despite the existence of the TTCR as 

a global index, individual studies and the collection of primary data 

are required to assess the competitiveness of specific destinations. 

Selected case studies on DC are presented in the following sections. 

The overview makes no claim to be complete, but should rather point 

out different possible approaches to measure DC in empirical studies 

that are relevant for the suggested study for Azerbaijan. The model 

of DC by Ritchie and Crouch is often used as theoretical basis, 

although individual researchers have made adoptions according to 

specific research questions and contexts. 

Kozak and Rimmington [23] assessed the competitiveness 

of Turkey for a specific target group, British tourists. Due to the 

selected case study location (Dalaman Internationl Airport at the 

Southwestern Mediterranean coast of Turkey) and season (July), it is 

not surprisingly that the “3S” (sun, sand and sea) tourist type 

prevails. Tourists were asked about previous vacation destinations, 

and to compare the perceived quality of those experiences with the 

ones in Turkey, using a set of 24 pre-defined attributes (e.g. 

“friendliness of local people”, “value for money”, “food” etc.). The 

variables seem to be chosen specifically for the context of a 3S 

destination and results can be expected to be of certain relevance for 

the region (if not, as somewhat mistakenly suggested by the study 

title, for Turkey at large). In addition, the demand-side orientation 

may be considered a useful approach, since it is the 

customers/tourists who take the travel decisions; however, tourists 

may be less qualified to answer and questions related to the 

effectiveness of management, policies and strategies. Consequently, 

the set of variables reminds somewhat of a conventional visitor 

satisfaction survey and does not cover all areas of DC. Furthermore, 

it remains unclear on which bases the attributes were selected, since 

they are not related to a theoretical model for DC. Last, no weights 

are attached to the attributes, a critical issue that also holds true for 

other studies, including the TTCR (see above). 
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While Kozak and Rimmington [23] relied on a demand-

side survey, Enright and Newton [14] chose the opposite approach in 

their study on the DC of Hong Kong. They argue that tourists “are 

well placed to evaluate the normal components of destination 

attractiveness, including the services that they consume. However, 

they are less likely to know about, and hence be able to evaluate, 

those factors that underlie and influence the competitive production 

of those services, especially because of their status as visitors [14, p. 

781].” The authors consequently relied on an expert survey among 

tourism practitioners. The Ritchie and Crouch model of DC served as 

a basis for the selection of competitiveness attributes consisting of 16 

“attractors” and 38 “business-related factors”; however, the model 

was adapted so as to reflect the specific context of Hong Kong as an 

urban destination. In a first step, respondents were asked to identify 

Hong Kong’s three main competitors, confined to urban destinations 

in the Asia-Pacific region. Attributes were then assessed in an 

importance-performance analysis (IPA): survey participants should 

both rate the importance of each attribute for contributing to tourism 

competitiveness, and then compare Hong Kong with the relevant 

competitors. 

Based on a similar argumentation, Gomezelj and Mihalič 

[17] also opted for a survey among practitioners in their study on the 

DC of Slovenia. Its theoretical foundation is a model for DC 

described by Dwyer et al. [13], which shares many features with the 

model by Ritchie and Crouch. The list of attributes employed by 

Gomezelj and Mihalič [17] consists of 85 items and is thus more 

comprehensive than the one used by Enright and Newton [14]. It also 

shows a stronger focus on factor endowment, notably natural 

resources. This is not surprising, given that Slovenia as a tourist 

destination is much more dependent on the latter than an urban 

destination such as Hong Kong. However, the authors stress the 

argument that “[r]esource wealth is not enough for the tourism 

industry’s success” [17, p. 301], since study results show that 

Slovenia accounts for a rich variety of both inherited and created 

resources, but requires improvements in the areas of destination 

management and demand conditions (promotion). 

The selection of case studies presented above is not 

exhaustive, given the substantial body of literature on DC that has 

emerged over the past two decades. It shows, however, some typical 

characteristics of such studies, most of which are based on the 

Ritchie and Crouch model (or models that can be regarded as 

variations). Furthermore, most authors exclusively rely on expert 
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surveys, thus focusing on the supply side of the destination. 

However, as Hallmann, Müller and Feiler [19] argue, tourism is to a 

large extent a demand-driven industry, and the consumers’ 

perspective should thus not be neglected when assessing DC. They 

empirically tested the applicability of the Ritchie and Crouch model 

for the demand side in the context of winter sport destinations in 

the Austrian, German and Swiss Alps. Yet, there appears to be a 

need for holistic assessments of DC that take into account both the 

demand and supply side [20]. 

4. Outlook: a destination competitiveness analysis for 

Azerbaijan 

Azerbaijan has witnessed tremendous economic growth 

during the past years, mostly based on its oil and gas sector. Between 

2005 and 2010, the per capita GDP increased from US-$ 1578 to US-

$ 5843 and continued to rise until 2013 to reach US-$ 7812 [37]. 

However, the country has recognized that it is important to diversify 

its economy to prepare for the foreseeable end of the oil boom [36]. 

In this respect, the authorities identified the tourism sector as one of 

the main pillars to foster long-term development and reduce oil 

dependency. Foreign visitor arrivals increased more than three and 

half times since 2002 (576,000), reaching 1,986,000 in 2012 [38]. 

The relevance of tourism for the economic development in 

Azerbaijan is underlined by its impact on the GDP (direct 

contribution 2.4% of the GDP in 2013; total contribution 8.8% of the 

GDP in 2013) and the labor market (direct effects 95,000 jobs, 2.2% 

of total employment; total effects 351,500 jobs, 8.0% of total 

employment) [42]. As for 2013, more than 40% (41.6%) of the direct 

tourism GDP was generated by domestic tourism [42]. 

Azerbaijan arguably holds a considerable potential of 

attracting more international tourists. The country is situated at the 

crossroads of Europe and Asia and looks back at a rich history and a 

diverse cultural and religious heritage, resulting from its influence by 

or incorporation into the empires of Persians, Romans, Arabs and 

Seljuk Turks [30]. Furthermore, Azerbaijan’s physical geography is 

remarkably diverse for a country of roughly 86,600 km². For 

instance, nine different climate zones (out of a total number of eleven 

existing in the world) can be found in Azerbaijan [29]. Yet, despite 

Azerbaijan’s diverse cultural and natural heritage and tourism 

potential, most international visitors are business travelers; 

international leisure tourism remains marginal [30], although the 
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World Travel and Tourism Council [42] attributes only less than a 

third of the direct tourism GDP (28.4%) to business travel spending. 

Azerbaijan can thus be classified as an emerging tourist destination 

at an early stage of the destination life cycle [5]. 

Over the past years, considerable investments were made to 

upgrade tourism infrastructure. In Baku and, to a lesser degree, 

several other regions of the country, the hotel capacity increased 

substantially, notably in the upscale market. For instance, the 

international hotel franchises Hilton, J.W. Marriott, Kempinski, 

Jumeirah and Four Seasons all opened hotels in Baku during the past 

three years [29]. The country also increasingly aims to boost 

international tourist arrivals through the staging of mega-events such 

as the Eurovision Song Contest in 2012 and the first European 

Games in 2015. Recent plans also included expressions of interest to 

host the UEFA European Football Championship in 2020 with 

neighboring Georgia (UEFA ultimately decided to organize a pan-

European tournament instead of having one or two host countries) 

and (unsuccessful) bids for the 2016 and 2020 Olympic Games [29].  

Shahdag, Azerbaijan’s first ski resort, is another major 

development project. The resort opened in January 2013 with three 

hotels, thirteen restaurants and two chairlifts. Three more 

development phases are planned, during which the lift and hotel 

capacity will be further expanded, cottages and summer residences 

built and leisure infrastructure for summer activities (golf course, 

tennis courts, football fields, swimming pools) incorporated [29]. 

Notwithstanding these large-scale investments in 

infrastructure and flagship projects, Azerbaijan’s tourism sector is 

still facing a series of obstacles that have to be overcome in order to 

increase competitiveness relative to regional and global competitors, 

and tourism is still highly concentrated on business travel in the 

capital. A comparison of the recent development of international 

tourist arrivals with neighboring and most likely competing Georgia 

(another objective of the study is to identify the main competitors for 

Azerbaijan) supports this observation ( 

Figure 4).  

Figure 4: Development of international tourist arrivals in Azerbaijan 

and Georgia 
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Source: The World Bank [38] 

The 2013 TTCR lists Azerbaijan on the 78th rank of 140 

countries. While this represents a five-rank increase compared to the 

previous report (2011), the country still performs very low in issues 

such as visa regulations, ticket taxes and airport charges, or the 

quality of the educational system [3]. However, due to the TTCR’s 

methodological disadvantages (see section 3), there is a need for a 

context-specific assessment of Azerbaijan’s DC based on own 

empirical data. 

The strengths and weaknesses of Azerbaijan as a destination 

for international travelers have to be analyzed from the subjective 

perspective of both actual tourists and practitioners, and should 

incorporate the relative importance of competitiveness factors and 

attributes instead of using unweighted averages like the TTCR. 

Furthermore, in terms of gaining a competitive edge it is more 

important to compare Azerbaijan’s performance with destinations 

competing for similar target groups, instead of ranking the country 

on a world-wide scale. Thus, in a highly competitive and 

increasingly globalized industry, public and private stakeholders of 

tourism destinations need to base strategic decisions in tourism 

policy on in-depth analyses of the current market situation and 

trends. 
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Azerbaijan needs research focused on identifying 

(potentially) competitive market segments in order to evaluate and 

monitor existing tourism strategies and concepts, and to develop 

more target-oriented tourism strategies and monitoring. Such 

strategies should also aim at supporting a more regionally balanced 

distribution of tourism income, thus not only supporting a sectoral 

but also regional diversification of the economy – a pre-condition for 

long-term sustainable development. 

The Azerbaijan Tourism Institute (ATI) is currently carrying 

out a competitiveness analysis for the tourism sector in Azerbaijan, 

in cooperation with the German Development Cooperation (GIZ) and 

Ernst-Moritz-Arndt University Greifswald, Germany. In the 

remainder of this article we provide an overview of this ongoing 

project, presenting the aims and objectives, the theoretical 

framework as well as the applied methodology. The project 

addresses the following research questions: 

 How competitive is Azerbaijan as destination for 

international travelers in general? 

 How do different visitor segments and practitioners assess 

Azerbaijan’s competitive situation? 

 What are Azerbaijan’s comparative and competitive 

advantages (from a tourism perspective)? 

 In which areas does international tourism in Azerbaijan face 

competitive challenges and what measures should be taken 

to overcome these? 

A further aim of the project is to improve knowledge, 

competence and experience of tourism research at the Azerbaijan 

Tourism Institute (ATI) and in Azerbaijan in general with a special 

focus in knowledge transfer by training ATI students in empirical 

fieldwork and analysis methods. 

The theoretical base of our study is the concept of tourism 

competitiveness by Ritchie and Crouch [10], [34], which is widely 

recognized in the literature as the most elaborated effort so far [see 

26]. However the empirical operationalization of this concept is also 

inspired by several other studies relying on the Crouch-Ritchie-

model (cf. sections 2 and 3). 

The methodological design of our project uses different 

approaches based on the current state of knowledge: (1) A 

quantitative survey of international visitors to Azerbaijan (demand 

side), (2) a quantitative online-survey of tourism professionals 

(operators, managers, researchers and industry experts) using a very 

similar questionnaire (supply side) and (3) qualitative semi-
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structured interviews with key experts from the public and private 

sector like managers of high-quality accommodation facilities. This 

elaborated mix of methods enables us to triangulate the results of all 

surveys in the analysis phase and thus to crosscheck the results for 

validity and reliability. 

Aiming to further develop the current body of knowledge, 

our approach comprises several innovative elements: First, the 

combination of demand- and supply-side surveys has rarely been 

applied in DC research before and should enable the comparison of 

competitiveness attributes between supply and demand side: do 

operators consider other attributes to be crucial than their customers 

or are their perceptions of importance and performance in line, which 

would contribute to the creation of a consistent tourism experience? 

Second, the joint efforts of quantitative and qualitative methods have 

not yet been used extensively in DC research and could provide in-

depth insights not possible with purely quantitative methods. Third, 

we do not rely only on experts’ assessments of the competitiveness 

of the tourism industry in Azerbaijan. Instead we also ask the actual 

international visitors to the country to provide us their opinion on the 

relative importance of various attributes (structured following the 

competitiveness factors of Crouch and Ritchie) and the perceived 

performance of Azerbaijan in comparison to individually chosen 

main competing destinations. 

In order to ensure an efficient use of research resources, we 

opted for a sampling of international visitors to Azerbaijan in 

selected hotels that represent the overall accommodation structure 

situated in the city of Baku, where the majority of international 

visitors to Azerbaijan arrive, and where the most important 

attractions concentrate. This approach may lead to some bias toward 

the assessment of the city of Baku rather than Azerbaijan at large, 

especially among tourists that only visit the capital. However, we 

consider this approach acceptable, given the large concentration of 

tourist arrivals, infrastructure and attractions in Baku. Furthermore, 

there is a significant number of important DC attributes which are 

effective on the national level, such as, for instance, the visa regime. 

It is also well-documented that the perceived destination size 

increases with the distance to the source markets [2]. As emerging 

markets like Azerbaijan account for a comparatively low awareness 

among potential consumers in major source markets for global 

tourism [21], it can be assumed that (potential) international visitors 

will not make a differentiated distinction between different regions 

of Azerbaijan in their competitiveness assessment. 



TURİZM VƏ QONAQPƏRVƏRLİK TƏDQİQATLARI №5 26 

 

Conclusion 

We conclude our article underlining the enormous importance of DC 

for a successful tourism development which is able to fulfill the 

expectations in terms of wealth and job creation, lowering regional 

disparities, decreasing leakages through the promotion of incoming 

instead of outgoing tourism, and also diversifying the national 

economy, especially for emerging tourism destinations such as 

Azerbaijan. We showed that there are several different concepts of 

DC available, each characterized by different advantages and 

disadvantages, and focused on the most prominently featured model 

by Ritchie and Crouch. The latter also serves as the theoretical 

framework for our own empirical assessment of the DC of 

Azerbaijan for international tourism. In doing so, we attempt to close 

a crucial research gap for the country. Finally, the outcome of the 

ongoing study should provide policy implications, a base for future 

tourism development strategies, a benchmark for future studies and 

monitoring and, last but not least, an improvement of tourism 

research capacity in Azerbaijan.  
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Qloballaşma dövründə milli sənayenin beynəlxalq rəqabət 

qabiliyyətinin artırılmasının konseptual əsasları  

 

Ways to improve the international competitiveness of 

domestic industry  in the context of globalization 
 

Abstract: The article notes that the modern development of 

the world economy and especially the process of globalization of the 

world economy , heightened interdependence of economies, the 

emergence of global commodity and financial markets have led to 

increased interest in the issue of international competitiveness in the 

countries included in these processes. Issues at the level of 

competitiveness of the economy by the degree of relevance in the 

first place out of issues of national importance, as closely linked to 

the achievement of rapid economic development and improving the 

living standards of its population. 

 

Key words: national industry, international competitiveness, 

internationalization, globalization, integration processes, 

international competition advantages 

XX əsrin son onilliyi, XXI əsrin əvvəli beynəlmiləlləşmə, 

qloballaşma və inteqrasiya proseslərinin akivləşməsi ilə səciyyələnir. 

Beynəlxalq ticarətlə əlaqədar olan beynəlmiləlləşmə şəbəkə 

strukturlarının inkişafı və kommersializasiyası nəticəsində daha 

dinamik xarakter almışdır. Qloballaşma isə əlavə dəyərin 

yaradılmasının transmilli həlqələrinin təşkili ilə əlaqədar olaraq 

beynəlmiləlləşmənin istehsal sferasında da genişlənməsinə səbəb 

olur. Qloballaşmanın təməlini şəbəkə loqistikasını və real vaxt 

miqyasında keyfiyyətin standartlaşdırılmasını təmin edən 

ümumdünya kommunikativ sistemlərin yaradılması təşkil edir. 

Qloballaşma - əslində İnternetlə həmyaşdır və iqtisadi 

sahədə onu şəbəkə iqtisadiyyatı ilə eyniləşdirmək olar. Onun 

yaranması ümumdünya (qlobal) rəqabətin meydana gəlməsinə yol 

açır. Bu isə “qızıl milyard” ölkələri üçün əvvəlkindən daha böyük 

üstünlük təmin edir. 

mailto:d.valiyev@rambler.ru
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Qloballaşma prosesləri milli iqtisadiyyatın, o cümlədən 

milli sənayenin, onları formalaşdıran təsərrüfat subyektlərinin 

beynəlxalq rəqabət qabiliyyətini aktuallaşdırmışdır. 

Beynəlxalq rəqabət – dünya bazarında ən əlverişli istehsal və 

məhsul satışı, habelə bazarda daha yaxşı mövqe tutmaq uğrunda 

təsərrüfat subyektləri arasında qarşılıqlı əlaqə, qarşılıqlı təsir və 

mübarizədir. 

Milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyəti müasir dövrdə sənaye 

istehsalının yeniliklər tətbiq etmək və modernləşmək qabiliyyəti ilə 

müəyyən edilir. Çünki sənaye investisiya və müxtəlif istehlak 

mallarının əsas istehsalçısı, dövlət büdcəsinə başlıca vergi 

ödəyicisidir. 

Elmi-texniki tərəqqinin sürəti, digər sahələrdə əmək 

məhsuldarlığının artması, əhalinin rifah səviyyəsi milli sənayenin 

inkişaf səviyyəsindən asılıdır. 

Rəqabət qabiliyyəti təsərrüfatın idarə olunmasının baza 

sisteminə xas olan mürəkkəb, çoxtərəfli və çoxsəviyyəli 

kateqoriyadır. Rəqabət qabiliyyəti fenomeninin öyrənilməsi ilə uzun 

müddətdir müxtəlif ölkələrin tanınmış alimləri və onların qrupları, 

elmi-tədqiqat institutları, dövlət hakimiyyəti orqanları, işgüzar 

dairələr məşğul olurlar. 

Keçən əsrin sonlarında amerika iqtisadçısı Maykl Porter 

ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündə yerini səmərəli şəkildə 

müəyyənləşdirməyə yönəlmiş rəqabət üstünlüyü nəzəriyyəsini 

hazırlamışdı. Bu istiqamətdə əvvəllər də mezosəviyyədə  nəzəri 

konsepsiyalar irəli sürülmüşdür (Merkantilizm məktəbinin ticarət 

balansına əsaslanan nəzəriyyəsi, Smitin mütləq üstünlüklər, 

Rikardonun müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi, Xekşer və Olinin 

istehsal amillərinin bolluğu nəzəriyyəsi). Bu nəzəriyyələr əsasən 

bəşəriyyətin (ilk növbədə inkişaf etmiş ölkələrin II Dünya 

müharibəsinə qədərki beynəlxalq iqtisadi münasibətlər təcrübəsinə 

əsaslanır. Müharibədən sonrakı dövrdə beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlərə həlledici təsir göstərən hadisələr - 50-60 -cı illərdə 

dünya imperializm sisteminin dağılması və qloballaşma prosesinin 

vüsət alması, 90-cı illərdə isə sosializm sisteminin kollapsı baş verdi. 

Yeni şəraitdə beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin müxtəlif 

aspektlərini əks etdirən müasir nəzəriyyə (Vernon və Kindlebergerin 

məhsulun həyat dövrü nəzəriyyəsi, Prebişin “periferiya” iqtisadiyyatı 

nəzəriyyəsi) və müddəalar (Semuelson, Rıbçinski və s.) meydana 

gəlmişdir. Porterin rəqabət üstünlüyü nəzəriyyəsi özündən əvvəlki 

bütün konsepsiyaları kompleks şəkildə ehtiva edən, müəyyən 
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hallarda bu nəzəriyyələrin əsas nəticələrindən imtina edən və 

ümumiləşdirən, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin müasir 

vəziyyətini əks etdirən elmi sistemdir [4]. 

Bütün nəzəri baxışlarda milli iqtisadiyyatın və onun aparıcı 

sahəsi olan milli sənayenin rəqabət qabiliyyətinin ən mühüm 

səciyyəvi cəhəti mövcud istehsal amillərindən səmərəli istifadə 

etməklə yüksək həyat səviyyəsi və məhsuldarlığın təmin 

olunmasıdır. 

M. Porter qeyd edirdi ki, “ölkə səviyyəsində rəqabət 

qabiliyyətlilik konsepsiyası yalnız resurslardan istifadənin 

səmərəliliyinə əsaslana bilər. Ölkədə həyat səviyyəsinin artırılması 

firmaların mövcud resurslardan səmərəli istifadə etmək, xüsusilə 

səmərəlilik səviyyəsinin yüksəldilməsinə nail olmaq qabiliyyətindən 

birbaşa asılıdır” [1; s., 415]. Lakin İsveçrə iqtisadçısı S. Qarelli bu 

anlayışı daha da genişləndirərək qeyd edirdi ki, “ölkənin rəqabət 

qabiliyyəti gəlirlərin səviyyəsi, həyat səviyyəsi və həyatın 

keyfiyyətinin cəmi kimi müəyyən oluna bilər....  Rəqabət 

qabiliyyətlilik məhsuldarlıq və ya mənfəətlə məhdudlaşa bilməz. 

İntuitiv olaraq hər bir adam bilir ki, ölkə yaradılmış gəlırləri 

bölüşdürmürsə, əhalinin sağlamlığınınm sığortalanmasını və ya təhsil 

infrastrukturunu lazımi səviyyədə inkişaf etdirmirsə və ya siyasi və 

sosial sabitliyi təmin etmirsə, həmin ölkə uzunmüddətli dövrdə 

inkişaf etmir”. S. Qarellinin qeyd etdiyi fikirlər ölkə miqyasında 

iqtisadi səmərəliliyin təmin olunması şərtlərindəndir. Bu baxımdan, 

M. Porter düzgün olaraq qeyd edirdi ki, məhsuldarlıq ölkəyə, yüksək 

əmək haqqını, sabit valyutanı, kapitalın əlverişli şəkildə ödənməsini 

və bununla da yüksək həyat səviyyəsini təmin etməyə imkan verir” 

[2; s.,115]. Beləliklə, ölkə sənayesinin rəqabətqabıliyyəti mövcud 

resurslardan və yeniliklərdən istifadənin səmərəliliyindən asılıdır. 

İqtisadiyyata əsaslanan rəqabət qabiliyyəti mərhələsi 

texnoloji inkişaf mərhələsi də adlandırılır. Bu məsələdə 

iqtisadiyyatın texnoloji üstünlüyü milli firmaların müasir, səmərəli 

avadanlığa və texnologiyaya intensiv kapital qoyuluşlarını həyata 

keçirmələrinə əsaslanır. Onları dünya bazarından əldə etmək olar. Bu 

zaman investisiyalar eyni zamanda lisenziyaların satın alınmasına, 

müştərək müəssisələrin yaradılmasına və  rəqabətqabiliyyətinin  

yüksəldilməsinin digər vasitələrinə  yönəldilir. Onu da nəzərə almaq 

lazımdır ki, satın alınan texnika və texnologiya dünyada mövcud 

olan ən yaxşı texnologiya  nümunələrindən, bir qayda olaraq, bir  

nəsil geridə qalır. Çünki dünyada  rəqabət qabiliyyətinin  liderləri, bir 

qayda olaraq, gənc nəsil texnologiyalrını satmırlar. Lakin, bu 

mərhələdə xarici  texnika və texnologiya  yalnız  tətbiq  edilmir, eyni 
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zamanda onlar dünya miqyasında yaxşılaşdırılır. Milli sənayenin 

xarici texnologiyanı mənimsəmək və yaxşılaşdırmaq qabiliyyəti 

rəqabət qabiliyyətinə nail olunmasının mühüm və həlledici şərtidir. 

Xarici texnika və texnologiyanı mənimsəyərək, yerli firmalar onların 

təkmilləşdirilməsi üçün öz üsullarını yaradırlar. Bu isə məhsulun 

daha yaxşı növünün buraxılmasına imkan verir. “Açar altında” təhvil 

verilərək  tikilən zavodlara passiv kapital qoyuluşları artıq sərfəli 

deyildir. 

İnvestisiyanın həcminin artması yeni, qabaqcıl amillərin 

yaradılmasına və müasir infrastrukturun inkişafına səbəb olur. Həmin 

mərhələyə nail olmağın mühüm şərti milli firmaların riski ilə 

əlaqədar hərəkətləri asanlıqla həyata keçirməsidir. Autsayderlərin 

sayının artması bir çox sahələrdə daxili rəqabəti gücləndirir. 

Texnoloji üstünlük – bilik ehtiyatı, texnoloji ehtiyat, 

investisiya və s. ehtiyatların məcmusudur. Onlar bir və ya bir neçə 

sahədə texnoloji irəliləmədən tutmuş, ölkənin liderliyinə qədər  

müasir rəqabət üstünlüyünün bütün spektrlərini əhatə edir. Ölkə 

iqtisadiyyatı sənayesinin strukturunun üstünlüyü elmi-texniki 

tərəqqinin tələblərinə cavab verən mütərəqqi strukturun mövcudluğu 

ilə əlaqədardır. Nəhayət, uğurlu iqtisadi inkişaf iqtisadiyyatın 

innovasiya yolu ilə inkişafına, yeni texnika və texnologiyanın 

mənimsənilməsinə şərait yaradan əlverişli iqtisadi  və müvafiq olaraq 

sosial-siyasi mühitin olmasına əsaslanır. 

XX əsrin 90-ci illərindən başlayaraq inkişaf etmiş və zəif 

ölkələr arasında olan fərq əsas etibarı ilə texnoloji xarakter daşıyır. 

Müasir texnologiyalar həddən artıq mürəkkəb və bahalıdır, ona görə 

də zəif inkişaf etmiş ölkələr onu nəinki yarada bilmirlər, hətta satın 

almaqda da çətinlik çəkirlər. Texnoloji rəqabət bazis şəklin 

“rəqəmsal qeyri-bərabərlikdə” özünü göstərir. Bunun nəticəsində 

innovasiya məhsulları bazarları əslində artmır. Bu isə inkişaf etmiş 

ölkələrin texnoloji proqramlarının inkişafını ləngidir. 

İnformasiya texnologiyalarının səmərəliliyinin artması XX 

əsrin axırlarında informasiya xidmətləri sahəsində ifrat istehsal 

böhranının yaranmasına səbəb oldu. İnkişaf etmiş ölkələr həmin 

böhrandan çıxmağın yolunu hərbi istehsalın artmasında görürlər. 

Müasir texnoloji rəqabət qabiliyyətinin əsas amilləri 

aşağıdakılardır: 

- yeni texnologiya və insan kapitalına investisiya 

qoyuluşları; 

- yeniliklərin yaranması və şirkətlərin texnoloji inkişafı üçün 

əlverişli iqtisadi mühitin mövcudluğu; 



TURİZM VƏ QONAQPƏRVƏRLİK TƏDQİQATLARI №5 35 

- milli maraqların qorunması şərtilə beynəlxalq ticarətin 

açıq sisteminin yaradılması. 

Yeniliklər əsasında iqtisadiyyatın, o cümlədən sənayenin 

rəqabət üstünlüyünün əldə edilməsi rəqabətin tərkib ünsürlərinin 

(Bax: şəkil 2.) geniş miqyasda mövcudluğuna əsaslanır.  

Göründüyü kimi rəqabət qabiliyyətini müəyyən edən 

ünsürlər hərəkətdədir və onlar arasında sıx əlaqə vardır. 

Milli sənaye firmalarının müvəffəqiyyətlə rəqabət apara 

bildikləri sahələrin məcmusu xeyli genişlənir, baxmayaraq ki, ayrı-

ayrı sahələrin və klasterlərin vəziyyəti ölkənin təbii şəraiti və inkişaf 

tarixinin xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilir. Əhalinin gəlirlərinin 

artması istehlak tələbini artırır, onun strukturunu genişləndirir. Milli 

firmaların rəqabət mövqeyinin möhkəmlənməsi ölkədə geniş istehsal 

tələbinin artmasına da yol açır. Firmaların sayının durmadan artması 

daxili rəqabəti canlandırır. Bütün iri klasterlərə dünya səviyyəsində 

xidmət sahələri yaranır. Belə bir şəraitdə amillər hesabına rəqabət 

üstünlüyünü təmin etmək çətin olur. Bu isə yeni texnika və 

texnologiyanın tətbiqini stimullaşdırır. 
 

Rəqabət qabiliyyətinin resursları 

*
)

 

 

 

*
) 

M. E. Porter. Göstərilən əsəri, p. 595. 

Şəkil 2. Yeniliklər mərhələsində milli iqtisadiyyat. 

Firmanın 

strategiyası, 

onların strukturu 

və rəqabət 

Amillərin 

parametrləri 

Tələbin 

parametrləri 

Qohum və 

dəstəkləyən 

sahələr 

- firmalar qlobal 

strategiya 

hazırlayırlar 

Yeni ixtisaslaşmış amillər yaradılır və inkişaf 

etdirilir. Əsas amillərdən istifadənin faydalarına 

əsaslanan sahələrdə zərərin artması rəqabət 

qabiliyyətinin artmasını stimullaşdırır. 

Tələbin strukturunun mürəkkəb-

ləşməsi rəqabət qabiliyyətinin 

resursuna çevrilir.  TMŞ-in inkişafı 

daxili tələbi  

 

 

beynəlxalq tələbə çevirir. 
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Bu mərhələdə milli sənaye firmaları xarici texnika və 

texnologiyanı, yalnız satın alıb, onu daha da təkmilləşdirmir, özləri 

yenilərini yaradırlar. Məhsul nomenklaturası, istehsal prosesi, satışın 

təşkili sistemi – rəqabətin bütün aspektləri yaradıcılıq şəraitindədir. 

Bu mərhələdə firmalar qlobal strategiya hazırlayır, beynəlxalq satış 

və xidmət üzrə özlərinin beynəlxalq şəbəkəsini yaradır, xaricdə öz 

markalarının reputasiyasını artırırlar. 

Yeniliklər əsasında rəqabət qabiliyyəti inkişaf səviyyəsi 

müxtəlif olan ölkələrdə baş verə bilər. Əvvəlcə bir sıra sahələr 

innovasiyanı tətbiq etməklə, rəqabət üstünlüyü əldə etməyə çalışırlar. 

Sonra təkmilləşdirmə prosesi digər sahələrə də yayılır. Daha dinamik 

və qabaqcıl iqtisadiyyat rəqabətqabiliyyətli sahələrin dairəsinin üfüqi 

və şaquli istiqamətdə genişlənməsinə və yeni xarakterlərin 

yaranmasına şərait yaradır. Həmin prosesin sürəti həm yeni, həm də 

mövcud firmalarda işgüzar fəallığın canlanması dərəcəsindən 

asılıdır. 

Xidmət sahəsində beynəlxalq mövqenin möhkəmlənməsi – 

yeniliklər mərhələsində rəqabət qabiliyyəti sanayenin artımını əks 

etdirən digər xarakterik cəhətdir. Həmin mərhələyə daxil olmuş 

bütün ölkələr digər ölkələrə nisbətən daha çox inkişaf etmiş xidmət 

sahəsinə malik olur. 

Yeniliklər mərhələsi makroiqtisadi dalğalanmalara və 

ekzogen hadisələrə daha yaxşı müqavimət göstərmək imkanına malik 

olur. Həmin mərhələdə dövlətin rolu digər mərhələlərdən xeyli 

fərqlənir. İqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin xarakteri və belə 

müdaxilənin fəlsəfəsi dəyişir. Rəqabət yeniliklər əsasında aparıldıqda 

kapitalın bölgüsü, proteksionizm, lisenziya nəzarəti, ixracata 

subsidiyalar verilməsi və birbaşa müdaxilənin digər formaları öz 

əhəmiyyətini itirir. 

Sərvət əsasında rəqabət mərhələsi, əvvəlki üç mərhələdən 

fərqli olaraq son nəticədə tənəzzülə aparır. İqtisadiyyatın 

hərəkətverici qüvvəsi artıq əldə edilmiş bolluqdur. Əsas problem 

ondan ibarətdir ki, əvvəllər yaradılmış sərvət əsasında hərəkət edən 

iqtisadiyyat öz sərvətini daha artıra bilmir. Bu mərhələdə bir çox 

səbəblər nəticəsində firmalar beynəlxalq rəqabətdə öz mövqelərini 

itirməyə başlayırlar. Rəqabətin zəifləməsi firmaların yeniliklərə 

kapital qoymağ marağını azaldır. 

Rəqabət üstünlüyünün yeni mərhələlərinə doğru ölkə 

sənayesinin hərəkətini təmin edən şərtlər aşağıdakılardır: 
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- istehsal amillərinin formalaşması mexanizmi. Amilləri 

yaradan və təkmilləşdirən mexanizmin mövcud olması yeni 

mərhələdə rəqabət üstünlüyünün əsasını təşkil edir; 

- motivasiya. İşçilərin, mütəxəssislərin, sahə rəhbərlərinin 

innovasiya yardılmasında marağının artırılması üçün yüksək 

idealların mövcudluğu və onların etibarlı şəkildə mükafatlandırılması 

çox vacibdir; 

- daxili rəqabət. Rəqabət qabiliyyətinin artırılması və 

innovasiyaların stimullaşdırılması üçün zəruridir; 

- tələbin təkmilləşdirilməsi. Tələbin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi qabaqcıl sahələrin və ixtisaslaşmış seqmentlərin 

müvəffəqiyyətli inkişafı üçün potensial yaradır. Yüksək rəqabət 

qabiliyyətinə nail olmuş hər bir sahədə digər sahələrin məhsullarını 

satın alan tələbkar alıcı olduğu üçün tələb genişlənir. 

- yeni biznes yaradılmasında qabiliyyətin mövcudluğu. Hər 

bir yeni mərhələyə keçilməsi yeni biznes yaradılmasında səmərəli 

mexanizmin mövcudluğunu tələb edir. Sağlam rəqabətin ayrılmaz 

mühüm cəhəti məhz budur. Yalnız bu halda qohum sahələrdə və 

klasterlərdə strukturların inkişafı mümkündür. 

Müasir texniki cəhətdən yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə 

rəqabət qabiliyyəti əsas etibarı ilə texnoloji üstünlüyə, bir çox inkişaf 

etməkdə olan ölkələrdə isə - istehsal amillərinə əsaslanır. Başqa 

sözlə, şimal və cənub ölkələrində rəqabət qabiliyyətinin təbiəti 

fərqlidir. Milli rəqabət qabiliyyətinin mənbəyi, onun iqtisadi inkişaf 

mərhələlərini dəqiq səciyyələndirir. 

XX əsrdə texnoloji dəyişikliklər geniş miqyas almış və 

rəqabət üstünlüyünün əldə edilməsində aparıcı amilə çevrilmişdir. 

Qloballaşma bir çox sahələrdə rəqabətin beynəlmiləlləşməsini daha 

da sürətləndirirdi. Rəqib firmalar qlobal strategiya hazırlayıb həyata 

keçirirlər: öz məhsullarını bütün dünyada satırlar; xammal və 

materialı da bütün dünyada axtarırlar; istehsalı başqa ölkələrdə 

yerləşdirirlər. 

Sənaye sahələrinin qloballaşması nəticəsində firmaların 

ölkədə istehsal amillərindən asılılığı azalır. Onları dünyanın istənilən 

nöqtəsindən əldə etmək mümkündür. Nəqliyyatın inkişafı onların 

gətirilmə xərclərini də azaldıbdır. 

Beləliklə, beynəlxalq rəqabətdə müvəffəqiyyəti amillərin 

ölkədə mövcudluğundan çox, onlardan daha məhsuldar istifadədən 

asılıdır. 

Qloballaşma dövründə əmək bölgüsünün dərinləşdiyi 

şəraitdə istənilən məhsulun istehsalını müxtəlif sahələrin iştirakı ilə 

təmin etmək mümkündür. Müəyyən sahədə mövcud firmaların öz 
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aralarında rəqabət aparmaları ilə yanaşı, onların fəaliyyətinə 

istehlakçıların dəyərləri və təchizatçı müəssisələrin məhsul və 

xidmətlərinin keyfiyyəti və qiyməti də təsir göstərir. Rəqabət 

qabiliyyətli məhsul istehsalı müəssisənin lazımi həcmdə yüksək 

keyfiyyətli xammal, material və dəstləşdirici məmulatlarla təmin 

olunmasından, ixtisaslı kadrlarından, inkişaf etmiş satış şəbəkəsinə 

malik olmasından asılıdır  

Sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin son nəticəsi məhsul və 

xidmətlərin istehsalıdır. Məhsul və xidmətlərin rəqabət 

qabiliyyətliliyi onların normal mənfəətlə satılması imkanından ifadə 

etməklə, həmin məhsul və xidmətlərin istehlak və iqtisadi 

parametrlərinin istehlakçıların tələblərinə uyğunluğunu göstərir və 

bazardakı payını müəyyən edır.  

Məhsulun keyfiyyəti onun öz təyinatına müvafiq müəyyən 

tələbatı ödəməyə yararlı olmasını şərtləndirən daşıyıcısı olduğu 

özünəməxsus istehlak xassələrinin məcmusunu əks etdirir. 

Keyfiyyətdən fərqli olaraq məhsulun rəqabət qabiliyyəti alıcıların 

müəyyən qrupu üçün maraq kəsb edən və onların müəyyən 

tələbatlarının ödənilməsini təmin edən xassələrin məcmusu ilə 

müəyyən edilir.  

Qloballaşma  dövründə beynəlxalq rəqabətin əsas subyektləri 

bir çox sahələrdə və əmtəə bazarlarında eyni zamanda rəqabət 

aparan, nəhəng çoxsahəli komplekslərə çevrilmiş transmilli 

şirkətlərdir (TMŞ). 

Rəqabətin iqtisadi əsasını istehsal sferasında yaranan 

münasibətlər təşkil edir. Burada rəqiblərin əsas səyləri beynəlxalq 

rəqabət qabiliyyətinin aşağıdakı istiqamətlərinə yönəldilir: 

- əmək məhsuldarlığını yüksəltmək hesabına dünya bazarının 

ehtiyaclarına və istehlakçıların tələblərinə cavab verən rəqabət 

qabiliyyətli məhsul istehsal edilməsi; 

- yeni məhsul hazırlanması və yaxud buraxılan məhsulların 

təkmilləşdirilməsi zamanı elmi-texniki tərəqqinin son 

nailiyyətlərindən istifadə edilməsi və prinsip etibarilə yeni məhsul 

buraxılması; 

- texnoloji proseslərin bütün həlqələrində və bütün 

mərhələlərində istehsal xərclərinin daim aşağı salınması; 

- məhsul buraxılışına qədər istehlakçılarla (iri həcmli satışlar 

üçün) qiymətlərin razılaşdırılması və hər bir konkret bazarda satış 

sərtləri nəzərə alınmaqla yeni məhsulların qiymətinin müəyyən 

edilməsi; 

- xammal mənbələri uğrunda mübarizədə - xammal və 

yarımfabrikatlardan tutmuş komplektləşdirici komponentlərə qədər 
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əmtəə istehsalının bütün üfüqi mərhələlərin özünə tabe etmək 

tələb olunur; 

- buraxılan məhsulların rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi 

üçün firmadaxili əlaqələrdən istifadə edilməsi və rəqabət 

mübarizəsində üstünlük qazanılması. Bu, lisenziya və qabaqcıl 

texnologiyanın törəmə müəssisələrə verilməsi, qiymətlərlə 

manipulyasiya edilməsi; xarici müəssisələrdə yeni məhsul buraxlışı 

və onların keyfiyyətinin artırılması; xaricdə istehsal təchizatçısı 

müəssisəsinin yaradılması. 

Firmaların qlobal sahələrdə rəqabət üstünlüyünü yaradılması 

və qorunub saxlanılması üsulları onun yerləşdiyi ölkənin rəqabətdə 

rolunun başa düşülməsi üçün çox mühümdür. Bu rol isə mühüm 

olduğu qədər də mürəkkəbdir. Ölkələr yeni rəqabət üstünlüyü 

axtarmağa bir sıra şərtlər altında başlamalıdırlar: 

1. Müxtəlif sahələrdə və hətta, eyni sahələrin müxtəlif 

seqmentlərində rəqabətin xarakteri və mənbələri müxtəlifdir. 

Firmaların konkret sahələrdə və onların ayrı-ayrı seqmentlərində 

müəyyən strategiyadan istifadə etməklə rəqabət aparma qabiliyyətinə 

ölkənin təsirini müəyyən etmək lazımdır. 

2. Qlobal rəqabət aparan firmaların, bəzən müxtəlif fəaliyyət 

növləri, onun yerləşdiyi ölkədən kənardakı dəyərlər həlqəsinə daxil 

olur. Rəqabətin qloballaşması rəqabət üstünlüyünün yaradılmasında 

firmanın yerləşdiyi ölkənin əhəmiyyətini azaltmır, ancaq onun 

xarakterini dəyişir. Ona görə də vəzifə, yalnız öz ölkəsinin sərhədləri 

daxilində fəaliyyət göstərən firmanın nə üçün müvəffəqiyyət 

qazanmasının səbəblərini deyil, bu və ya digər ölkənin bu və ya digər 

sahədə rəqabət üçün daha sərfəli olduğunu aydınlaşdırmaq lazımdır. 

Firmanın yerləşdiyi ölkə, həmin ölkədə əldə edilmiş üstünlüyü, 

dünyada geniş və möhkəm mövqe qazanmaq imkanı ilə 

əlaqələndirmək məqsədilə qlobal strategiya üçün platformadır. 

3. Firmalar beynəlxalq rəqabətdə üstünlüyü hərtərəfli 

yenilənmə və yaxşılaşdırma yolu ilə qazanırlar və qorunub 

saxlayırlar. Yenilənmə isə, məlum olduğu kimi həm texnologiyanı, 

həm firmanın hərəkət formalarını, o cümlədən yeni məhsul 

hazırlanmasını, onların istehsalı üçün yeni texnologiyanın əldə 

edilməsini, marketinqin yeni üsullarını, yeni alıcı qruplarının 

axtarışını və s. əhatə edir. 

Beləliklə qlobal rəqabətdə iki təmayül, iki əsas iqtisadi 

münasibətlər növü qarşılıqlı şəkildə özünü göstərir: 1) oliqopoliya 

çərçivəsində qiymət uğrunda rəqabət və qarşılıqlı təsir, razılaşma və 

bazarda hərəkətlərin əlaqələndirilməsinə çalışmaq; 2) autsayderlər 

əleyhinə onları məhv etməyə qədər rəqabət mübarizəsi aparmaq. 
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Qiymət xətti və qiymət olmayan amillər üzrə rəqabət 

ETT-nin stimullaşdırılmasında həlledici rol oynayır, şirkətdə 

istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinə müsbət təsir göstərir. Bu 

amil müəssisəni yeni məhsul buraxılması risqinə getməyə təşviq edir. 

Transmilli oliqopoliyalar çərçivəsində rəqabət spesifik 

əlamətlərə malikdir. Nəhəng firmaların əlində istehsal və kapitalın 

yüksək təmərküzləşmə səviyyəsi beynəlxalq bazar münasibətlərinin 

bütün strukturuna keyfiyyətcə tamamilə yeni məqamlar gətirmişdir: 

bir tərəfdən, dünya bazarında istər nəhəng firmalar və autsayderlər 

arasında, istərsə də nəhəng firmaların özləri arasında ziddiyyətlər və 

rəqabət kəskinləşir. Axırıncıların bir-biri ilə razılığa gəlməsi asandır. 

Kapitalın transmilliləşməsinin xarakterik cəhəti tərəfdaşların 

yüksək səviyyədə həmrəyliyini əks etdirən TMŞ-in 

oliqopoliyalarının yaranmasıdır. Oliqapoliyada TMŞ-in sayı çox 

olmur və onların üzvləri arasında spesifik xüsusiyyətlərə malik olan 

uzunmüddətli inhisarçı rəqabət münasibətləri mövcuddur. Ən 

mühüm sahələrdə fəaliyyət göstərən şirkətlər arasındakı sahədaxili 

əlaqələrin yeni formalarının yaranmasını məhz oliqopoliya 

strukturları şərtləndirir. Çevik, qeyri-formal koordinasiya 

üsullarından istifadə edilməsi əsasında ayrı-ayrı dövlətlərdə TMŞ-lər 

öz fəaliyyətlərini əlaqələndirirlər. Qarşılıqlı güzəşt siyasəti çox geniş 

yayılmışdır. Bu siyasətə görə şirkətlər açıq rəqabətə getmirlər. 

Rəqabət aparan TMŞ-lər arasında iqtisadi münasibətlər konkret 

əmtəə bazarlarında oliqopoliya çərçivəsində yaranmış qüvvələr 

nisbətinin dəyişməsinə deyil, qorunub saxlanılmasına yönəldilir. 

Oliqopoliyaların nisbətən yaxın dövrlərdə yarandığı 

sahələrdə və kifayət qədər qarşılıqlı anlayışa nail ola bilmədikdə, 

firma yamsılamaq və liderin arxasınca getmək texnikasını tətbiq edir. 

Onun mahiyyəti belədir: oliqopoliya qruplaşmasının üzvlərindən biri 

qiymətləri qaldırırsa, yaxud istehsal güclərinin genişlənməsinə əl 

atırsa, digərləri həmin addımları dərhal təkrar edirlər; biri yeni 

istehsalı mənimsəyirsə və yaxud yeni sahəyə daxil olursa, digərləri 

də belə edir. Əgər lider rəqabət müharibəsinə başlasa, onlar kritik 

vəziyyətə düşə bilərlər; oliqopoliyanın bir üzvü xaricdə öz 

filiallarının sayını artırırsa, digərləri də eyni cür hərəkət edirlər. 

Qiymətlərdə liderlik taktikası, yəni sənayedə inhisarçı – 

tənzimləyici qüvvələr qarşılıqlı əlaqə və qiymət siyasətini birbaşa 

tənzimləmə üsulunu tətbiq etməyə 70-ci illərdə başlamışlar. Bu 

preyskurant qiymətləri sistemi (qiymətlərin sinxron dəyişməsi) 

yaradılması yolu ilə həyata keçirilirdi. 80-90-cı illərdə radiotexnika, 

yeyinti, toxuculuq sahələrində qiymətdə liderlik praktikası öz 

əhəmiyyətini itirdi, çünki həmin sahələrdə çoxlu yeni rəqabət 
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meydana çıxdı. Avtomobil sənayesində də eyni vəziyyət mövcud 

idi. Əgər əvvəllər qiymət rəqabəti  kiçik rəqiblərin aradan 

qaldırılmasına yönəldilirdisə, indi bu rəqabət iri şirkətlər arasında 

gedir. Qiymət müharibəsi ən çox polad, avtomobil, kimya 

məhsulları, elektronika malları, bütün növ nəqliyyatda və rabitədə 

özünün göstərir. Müasir dövrdə azsaylı nəhəng firmaların inhisarçı 

vəziyyəti onlara məqsədyönlü, “planauyğun” şəkildə maliyyə 

baxımından az gücə malik, lakin məhsulların texniki-iqtisadi 

parametrlərinə görə kifayət qədər rəqabət qabiliyyətli firmaları 

boğmağa imkan verir. Kapitalın bir sahədən başqasına keçməsi üçün 

çətin iqtisadi sədd qoymaq yolu ilə inhisarçıların autsayderlərlə 

rəqbət mübarizəsi güclənmişdir. Belə iqtisadi sədlərin əsas formaları 

aşağıdakılardan ibarətdir: 

- optimal (rentabelli) istehsal üçün kompleksin həcmi ilə 

müəyyən edilən sədlər. Pobotların, çevik istehsal sisteminin tətbiqi, 

yalnız küllü miqdarda maliyyə ehtiyatlarına nəzarət edən nəhəng 

firmaların nail olduqları istehsalın optimal səviyyəsini əhəmiyyətli 

dərəcədə artırır; 

- elektron maşınqayırma kimi bir sıra sahələrdə elmtutumlu 

məhsullarla əlaqədar olan sədlər. Burada elmi-tədqiqat işlərinə, 

yalnız irihəcmli xərclər deyil, eyni zamanda müvafiq informasiya və 

təcrübənin toplanması tələb olunur; 

- patent inhisarı. Bununla əlaqədar olaraq 15-20 il üçün, yəni 

patentin qüvvədə olduğu müddədə bütün növ texnologiyaların 

texniki və kommersiya baxımından istismarına icazə verən müstəsna 

hüquqdan istifadə edirlər; 

- firmadaxili mübadilə. Bu da kəskin rəqabət şəraitində 

konkret bazarlarda onların nəzarətində olan firmalara xüsusi 

imkanlar yaradır. Çünki onlar rəqiblərin kapitalının buraya axmasına 

mane olur, öz müəssisələrinin kapital qoyuluşlarına şərait yaradır. 

İri firmaların kiçik və orta şirkətlərlə qarşılıqlı əlaqələrində 

iqtisadi üsullar əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir. İnhisarlaşma 

prosesi inhisarlaşmamış sahələrin azalmasına və aradan qalxmasına 

səbəb olmur. Orta və kiçik firmalar yalnız müxtəlif ənənəvi istehsal 

və xidmət sahələrini öz əllərində stabil olaraq saxlamağa nail 

olmurlar, eyni zamanda çox mühüm məsələ odur ki, onlar elmi-

texniki tərəqqi ilə əlaqədar olan yeni sahələri də ələ keçirə bilirlər. 

Tətbiqi elmi-texniki layihələrin hazırlanması və onların istehsala 

tətbiqi üçün yaradılmış vençur şirkətlərinin çoxu müstəqil firma kimi 

fəaliyyət göstərirlər. 

Qloballaşma dövründə rəqabət mübarizəsinin iqtisadi əsası 

TMŞ çərçivəsində birləşmiş iri mülkiyyətdir. Dünya təsərrüfatının 



TURİZM VƏ QONAQPƏRVƏRLİK TƏDQİQATLARI №5 42 

bir çox sahələrində məhsulların əksəriyyətinin istehsalı və satışı 

azsaylı nəhəng şirkətlərin əllərində cəmləşmişdir ki,  onlar malların 

istehsalı və satışı üzərində nəzarəti həyata keçirir, dünya bazarında 

qiymətləri diqtə edir və onları yüksək səviyyədə saxlayırlar. TMŞ-lər 

bu məqsədlə iqtisadi üsulla yanaşı birbaşa zorakılıq, boykot, məcburi 

birləşmə və rəqibə başqa təzyiq vasitələrdən istifadə edirlər. 

İstər dünya, istərsə də milli bazarlarda, xüsusən qiymət 

sahəsində rəqabətin rolu son illərdə durmadan artır. İri şirkətlər 

məhsulun və bazarın xarakterini, habelə digər aparıcı istehsalçıların 

hərəkətlərini nəzərə almaqla qiymət siyasətinin müxtəlif 

variantlarından istifadə etmək imkanına malikdirlər. TMŞ-lərin 

təxminən eyni potensiala malik olan və eyni zamanda yenilikləri 

tətbiq etmək istəməyən iştirakçıları rəqabətin əsas aləti olan qiymət 

rəqabətindən imtina edirlər. Rəqib şirkətlərin maliyyə-texniki 

potensialı eyni olduqda mübarizənin qiymət üsullarından istifadə 

edilməsi çox baha başa gəlir, ən başlıcası isə qələbəyə gətirib 

çıxarmır. 

Qiymətlərin aşağı salınması yolu ilə TMŞ daxili qiymətlərin 

aşağı salınması əsasında əsaslı hücumu oliqopoliyalar, yalnız 

qüvvələr nisbətində köklü dəyişikliklər baş verdikdə təşkil edirlər. 

Rəqabət üstünlüyü yerli şərait nəzərə alınmaqla yaradılır və 

qorunub saxlanılır. Milli iqtisadiyyatın strukturunda, dəyərlər 

kompleksində, milli mədəniyyətlərdə, dövlət quruluşunda və 

ölkələrin tarixində olan fərqlər rəqabət sahəsində müvəffəqiyyətə 

ciddi təsir edir. Firmanın yerləşdiyi ölkənin rolu azalmır, əksinə artır. 

İlk baxışdan elə görünə bilər ki, qloballaşma ölkələrin rolunu azaldır. 

Amma, bu belə deyil, əksinədir. Rəqabət mövqeyinin 

möhkəmlənməsində milli dövlətlər getdikcə daha böyük rol oynayır. 

Ölkənin rəqabət üstünlüyünün əsasında həmin ölkənin  

innovasiyaları və təkmilləşdirmələri nə dərəcədə stimullaşdırması 

dayanır. Aydınlaşdırmaq lazımdır ki, nə üçün hər hansı bir ölkə 

firmalara təkmilləşmək və yenilənmək üçün başqa ölkələrə nisbətən 

daha yaxşı şərait vardır. 

 

Nəticə 
Beləliklə, rəqabət qabiliyyəti daxili ierarxiyaya malikdir, 

yəni müxtəlif səviyyədə lokallaşmanın qarşılıqlı təsiri vasitəsilə 

özünü göstərir. Lokallaşma hər hansı bir məhsul (xidmət) yaxud 

istehsal prosesi səviyyəsindən milli iqtisadiyyat və dünya təsərrüfatı 

səviyyəsinə qədər ola bilər. Bu zaman ierarxiya səviyyələri 

arasındakı qarşılıqlı əlaqə dialektik mahiyyətə malikdir. Belə ki, milli 

rəqabətqabiliyyəti əsas etibarilə ölkə daxilində ayrı-ayrı şirkətlərin 
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rəqabət qabiliyyəti ilə müəyyən edilir. Rəqabət qabiliyyətli 

iqtisadiyyat isə beynəlxalq prestij, səmərəli dövlət siyasəti və daim 

genişlənən daxili bazar şəklində ayrı-ayrı şirkətlərə əlavə üstünlüklər 

verir. Lakin, milli rəqabət qabiliyyəti və şirkətlərin rəqabət 

qabiliyyəti həm qarşılıqlı əlaqə şəklində inkişaf edər, həm də bazar 

davranışından asılı olaraq uyğun gəlməyə də bilər. 

 Rəqabət qabiliyyətinin bu və ya digər səviyyəsini təmin 

edən həlledici şərtlər arasında istehsalçıların istehsal amillərinə malik 

olmasını, habelə keyfiyyət, qiymət və onlardan istifadə səviyyəsini 

göstərmək olar. Bu zaman istehsal amillərinin özləri əhəmiyyətinə 

görə iki müxtəlif qruplara bölünür: əsas və ya təbiətin verdiyi 

(torpaq, iqlim, mineral ehtiyatlar, əhali və s.) və insan fəaliyyəti 

nəticəsində inkişaf edən, formalaşan (kapital texnologiya, ixtisaslı 

işçi qüvvəsi və s.) amillər. Uzun tarixi dövr ərzində iqtisadi inkişafda 

ən mühüm rolu əsas istehsal amilləri oynamışlar. Sonralar ETT-nin 

inkişafı və elmin bilavasitə məhsuldar qüvvəyə çevrilməsi 

nəticəsində texnologiya, innovasiyalar və yüksək ixtisaslı kadrların 

mövcudluğu ilə əlaqədar olan amillər daha böyük əhəmiyyət kəsb 

etməyə başladı. 

 Rəqabət üstünlüyünün əhəmiyyəti vaxt məhdudiyyətinə 

malikdir. Qabaqcıl təcrübə yayıldıqca həmin üstünlüyün gətirdiyi 

əlavə gəlirin səviyyəsi azalır. Əldə edilmiş rəqabət qabiliyyəti 

səviyyəsinin saxlanılması üçün üstünlüyün yaradılması prosesi 

fasiləsiz olmalıdır. Beləliklə, rəqabət qabiliyyəti yalnız iqtisadi 

hadisə deyildir, o eyni zamanda məhsulun özünü, onun istehsalı və 

bölgüsünü təkmilləşdirən innovasiyaların fasiləsiz axtarışı prosesidir. 
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Şenbrun sarayı nümunəsində YUNESKO-nun  

Ümumdünya İrsi obyektləri 

 

Xülasə: YUNESKO-nun Ümumdünya İrsi milli və 

beynəlxalq səviyyədə turizm təyinatını dəstəkləmək məqsədilə 

ölkələr arasında bir nümunəyə çevrilmişdir.  Turist məkanları  kimi 

irs turizminin uğurlu idarədilməsinin təkmilləşdirilməsi üçün hələ də 

bir çox suallar var.   Ümumdünya İrs obyektləri turizmin mühüm 

iqtisadi aspektə malik  olduğunu qəbul etməlidir. Bu da həqiqətdir ki, 

turizm tez-tez ərazi və onun orijinallığı üçün təhlükə hesab olunur. 

Ziyarətçilər isə hər zaman orijinal  və xoş tədbirləri olan yerlər 

axtarır.  Bundan başqa, turistlərdən  mənfəət əldə  etmək   və gələcək 

nəsillər üçün İrs obyektlərinin qorunmasını təmin etmək məqsədilə  

texniki və təşkilati fəaliyyəti tam şəkildə təqdim etmək lazımdır. 

Meydana çıxan sual bundan ibarətdir ki,  YUNESKO-nun 

Ümumdünya İrsi obyektləri uğurlu və faydalı turist məskənləri kimi  

kommersiyalaşdırmadan əziyyət vermədən  və onun orijinallığının 

itirilməməsi ilə  hansı hallarda müvəffəqiyyətli və mənfəətli turist 

təyinatı kimi idarə edilə bilər.  

Avstriya YUNESKO Dünyası İrsi Sarayı və Skonbrun-un 

Bağları rəhbərliyinin   idarəetməsi ilə ziyarətçilərin gəlməsi və 

abidələrin orijinallığının qorunması istiqamətində faydalı işlər 

görmüşdür. 

Bu məqalə YUNESKO-nun Ümumdünya İrsi obyektlərinin 

mədəni sahədə turizmlə əlaqəsinin tədqiqinə həsr olunmuşdur.  Buna 

görə də YUNESKO-nun Ümumdünya İrsi obyektləri Skönbrun 

nümunəsində izah olunur. Məqalədə əsas tədqiqat sualı budur: “Necə 

etmək olar ki, Ümumdünya İrsi siyahısına daxil olan yerlərə onların 

orijinallığını itirmədən və zərər vermədən uğurlu turist axınına nail 

olunsun?”  

Məlumatlar ekspert müsahibələri zamanı toplanmışdır. 

Ekspert üçün problemlərin müəyyən olunması əsas götürülmüşdür. 

Müxtəlif ekspertlərə Ümumdünya İrsi obyektlərinə turistlərin 

cəlbinin və onların  idarə olunmasının meyarları barədə suallar 

verilmişdir. Ekspertlərin müsahibələrindən uğurlu nəticələr əldə 
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edilmişdir ki, həmin nəticələrin toplandığı tövsiyələrdən tarixi 

İpək yolu üzərində Ümumdünya İrsi siyahısına daxil olan ərazilərdə 

şirkət rəhbərləri də yararlana bilərlər.   

 

Açar sözlər: YUNESKO, Ümumdünya İrsi, Turizmin idarə 

edilməsi,  Skönbrun sarayı. 

 

1- Introduction 

UNESCO World Heritage has become a label countries use 

in order to promote a destination for tourism on a national and 

international level. By branding a site, governments hope to uphold 

the attractiveness of a location for tourist and in addition the whole 

country by presenting a rich heritage and culture. Furthermore 

marketing a World Heritage site internationally is thought to show a 

nation as having a strong economy and stable politics [9].  

The UNESCO does provide site managers with various 

guidelines on means and tools in order to successfully manage a 

cultural or natural heritage site. These guidelines focus on the 

marketing of a monument and visitor management but also stress the 

importance of continuously staying in line with the requirements of 

UNESCO. Neither a site’s manager nor the government of the 

country the site is located in must forget that the main point is to 

protect the outstanding value of a site and preserve the heritage for 

future generations. However, there exist no guidelines explaining 

how exactly a monument is suppose to be managed in terms of 

tourism. The UNESCO threatens that sites might be removed from 

the list if their authenticity is in danger, though so far no site has 

really been taken off the list. Often they are solely put on an 

endangered list, meaning if no measures are taken in the near future 

they will no longer enjoy the official label of UNESCO World 

Heritage. Once the nomination process is over the organisation does 

not provide funds or assistance to ensure that the plans that have 

been set are eventually realised [8]. 

Despite the fact that countries do not get a financial aid from 

UNESCO they are highly interested in the recognition they get as a 

tourist destination. As not the UNESCO appoints a site to be on the 

World Heritage List, but countries nominate a site themselves, they 

often have the aim to promote tourism to a certain destination or 

show their economic strength. Recommended by renowned travel 

guides not only the visitor numbers increase, the international 

investors are also attracted to the destination. This over-

commercialisation does affect the authenticity of a cultural heritage 
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site tremendously. Often sites are located in more rural areas 

which are not used to such a form of mass tourism. The locals try to 

change their lifestyle in trying to gain a share of tourist spending 

[16]. 

 

2- Cultural heritage sites 

Cultural Heritage Sites are monuments, buildings and sites 

of outstanding universal value in terms of history, art or science. 

Outstanding universal value is defined as cultural or natural 

significance with importance for global present and future 

generations. It represents human creative genius, a cultural tradition 

or a civilisation, significant stage in human history, exceptional 

natural beauty and aesthetic importance. In addition a property is 

supposed to meet the criteria of integrity and authenticity, as such the 

heritage’s protection is of highest importance [12].  

 Members of the German, Luxembourg, Austrian and Swiss 

UNESCO Commissions [1] declare the enthrallment of the World 

Heritage list is not its exclusiveness but the idea of a common 

heritage for all mankind. Outstanding cultural natural sites are not 

treasures that belong to the state on which’s territory they are located 

in, but foremost mankind as a whole. This was accepted by more 

than 180 states that agreed to acknowledge outstanding cultural and 

natural heritage within their territory as heritage of mankind. Hence 

within the framework of the World Heritage Convention those states 

cooperate with each other on the grounds of a universal idea of 

culture and this project enjoys high reputation worldwide.  

World Heritage Sites form a network that stands for 

boundary-spanning collaboration in the sense of the UNESCO. This 

cooperation fosters not only intercultural encounters but moreover 

the exchange of knowledge to preserve, protect, present and convey 

World Heritage to future generations. Emphasis is put on work with 

schools and the youth as UNESCO World Heritage sites serve as 

important educational institutions to teach history, culture and 

traditions, encourage awareness of identity, mutual respect and 

communication. This feeling of solidarity and knowledge lays the 

ground for a positive intercultural exchange. In a world where 

dialogues between different cultures more and more often fail, the 

UNESCO World Heritage Convention remains one of the few 

contemporary cross-cultural cooperation projects that really work 

[1]. 

UNESCO contributes a great deal to the change of 

awareness as it supports understanding of a global responsibility for 
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cultural heritage worldwide. While the tourism industry widely 

accepts the benefits of such partnerships, World Heritage Sites do 

not easily agree on advantages, that the tourism industry can bring 

them. Tourism is often only seen as inconvenient necessity instead of 

recognizing the benefits it can bring to the sites. Advantages not only 

derive from increased finances, which can be directly used for 

conservation issues. Tourism helps to develop the industry of a 

whole region and therefore fosters the acceptance of the site from the 

local as well as national government [3;11].  

 

3- World heritage site: the palace and gardens of Schönbrunn 

From the 18
th
 century until the beginning of the World War 

I, the Palace and Gardens of Schönbrunn were the residence of the 

Habsburg emperors. The buildings with the gardens are exceptional 

by virtue of the evidence that they preserve of modifications over 

several centuries that vividly illustrate the tastes, interests, and 

aspirations of successive Habsburg monarchs. The Palace and 

Gardens of Schönbrunn is one of the most well preserved baroque 

ensembles in Europe, and together they form a concept of a 

Gesamtkunstwerk, a masterly fusion of many art forms, which is 

Austria’s most visited site [15]. 

The Palace and Gardens of Schönbrunn were accepted into 

the World Heritage List in 1996 [15]. In charge of protection and 

management of the Palace and Gardens of Schönbrunn is the 

Republic of Austria since the state is the owner of the buildings and 

the gardens. They distributed the management of the property to the 

Schloß Schönbrunn Kultur-and Betriebsges.m.b.H. which is an 

entirely state owned company. The Federal Gardens Service 

(Bundesgärten) is in charge of maintenance of the gardens of 

Schönbrunn. Both work for an agreed upon budget with a certain 

number of staff and investment plans and the managing organisations 

are controlled by the Federal Office for Protection of Monuments 

and the City of Vienna. When the company Schloß Schönbrunn 

Kultur- und Betriebsges.m.b.H. started its operations 20 years ago, 

the site had a bad image, was in a suboptimal state and poorly 

organised. Therefore the company started to set up new management 

methods. Since the Palace of Schönbrunn is run by a company and 

no longer by the state, the organisation and management got much 

more flexible [6]. 

 An own academy, the Schönbrunn Akademie, was 

established  to provide training on heritage management and 

technical issues [13]. Zoning, the regulation of how land is made use 
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of, is applied to protect the property. Neighbouring areas are 

defined as buffer zones which are controlled by the city of Vienna. 

These buffer zones subjects to certain regulations and constant 

checks. The main obstacle is the on-going discussion about building 

projects in the city of Vienna that would change the skyline and 

therefore the view from the palace. 

With annually around 2.6 million visitors The Palace of 

Schönbrunn is Austria’s most popular tourist attraction. The park is 

open to the public and represents a major recreation area for the 

Viennese population, as annually around four million come to visit. 

The Schönbrunn Zoo welcomes approximately 2.4 million visitors 

each year. With the 250.000 visitors at the Palm House and Desert 

Experience House Schönbrunn welcomes 9 million visitors every 

year. Schönbrunn has additionally introduced to purchase external 

combined tickets which is valid for one year and combines the single 

entrance for all properties managed by the Schloß Schönbrunn 

Kultur- und Betriebsges.m.b.H. which are the Hofburg in Vienna and 

the Imperial Furniture Collection of Vienna [12]. 

 

4- Results of the research 

This paper investigates the influence of the UNESCO World 

Heritage Designation on cultural sites in relation to tourism. 

Furthermore the World Heritage Site the Palace and Gardens of 

Schönbrunn was examined. Valuable information conducted via 

expert interviews was combined to identify criteria for successful 

visitor management and to provide recommendations for other 

heritage sites. The main underlying research question of this paper 

was: “How can World Heritage Sites be managed as a successful and 

profitable tourist destination without suffering from the effects of 

over-commercialisation and losing their authenticity?” 

In order to achieve the set goal of this paper it has been 

decided to use various methods of data collection. Techniques used 

for this purpose are expected to be reliable and replicable. Specialists 

in certain fields provide specific knowledge which would be difficult 

to gain by other research methods. Researchers working at different 

points in time and perhaps under different circumstances should get 

the same results when applying the same technique to the same data 

[7]. During the process of data collection expert interviews were 

conducted. As experts play a vital role in the definition of problems, 

various experts were interviewed and asked about their in-depth 

knowledge concerning visitor management at the World Heritage 

Site they work at, the effect the designation had on the site, the issue 
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of authenticity and management criteria. Recommendations for 

successful management are given based on those criteria assuming 

that the management companies of different World Heritage Sites on 

the Silk Road could make use of them for successful operations. 

 

a) Tourism as an Economic Factor 

Too often tourism is seen as a threat to the site. High visitor 

numbers affect the maintenance cost, disturb local communities and 

change previous day-to-day cycles. However the management of 

World Heritage Sites should not see its visitors as a threat to the site 

but in fact as an opportunity. High visitor numbers also result in a 

raise in earnings. Thus more money is available for renovation, 

restoration and maintenance cost. Growing tourism to a site also 

leads to increasing visibility of the site which results in the fact that 

the site’s management has more influence and its opinion is 

respected stronger.  

World Heritage has evolved from the entertainment of the 

bourgeois of the 19
th
 century to an important economic factor, 

especially in the western states. Examining the over 900 sites only 

few of them are profitable on the long run due to the fact that those 

states are still managed with the classical cultural understanding in 

mind.  

To be profitable, sites have to be aware of their history and 

understand themselves as service providers. Sites depend on the 

incomes from the tourism industry therefore they have to accept the 

rules of tourism and play by these rules without falling into disrepute 

of sacrificing their authenticity and values for tourism. The difficulty 

is to manage the balancing act between careful maintenance of 

authenticity and service orientation. These methods will be highly 

appreciated by visitors. 

Seeing the visitor as customer whose satisfaction is vital for 

the profitability of a site is a key element for successful management. 

In order to achieve this, all employees that get in touch with the 

customers have to be well trained. They need to know how to 

approach the visitors and interact with them in a way that satisfies 

the customers. Visitors expect furthermore certain know how and 

certain skills from the people that run the site, being friendly is not 

enough. At the same time, service orientation and authenticity are no 

contradiction. The reason why people visit Schönbrunn is that they 

want to see the imperial palace, especially authenticity is a moving 

factor for visitors coming to Schönbrunn, to see how people live in 

former times.  They expect a certain ambiance, a site kept in good 
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shape, maintained well and overall they expect the monument to 

be authentic. Therefore it is a part of service design to fulfil that 

specific need. Certainly, attention has to be turned not only to 

providing a big number of visitors with optimised service but 

moreover on the continuous maintenance and the assurance that the 

masses of tourism does not destroy the site.   

 

b) Involvement of stakeholders 

Not only do tourists bring money to the site itself, but the 

whole community can benefit from the designation if it is managed 

well. An increase in tourism leads to a developing economy in the 

service sector. An increase in tourism drives the need for extension 

of infrastructure. Therefore the rise of the tourism economy at a site 

offers new possibilities for various economic sectors.  

A good transport system is mandatory to bring the tourists to 

the site. Roads are improved, new bus lines scheduled, metro lines 

are extended to bring visitors faster to the site, and new train stations 

might even be built. Furthermore, visitors want places where they 

can eat or drink close by the site. This does not only enable to 

consume right at the site, but also to invest in restaurants, cafés and 

bars in the surrounding area. Tourists want the possibility to buy 

regional and locally produced products and other souvenirs, which 

they are unlikely to get elsewhere. Local communities benefit from 

these new built facilities likewise, due to the uplift of their standard 

of living. Furthermore it strengthens the economy and creates 

possibilities for new businesses.  

All these positive aspects have to be communicated clearly 

to all stakeholders. Local residents and businesses as well as 

community councils play a vital role when it comes to the successful 

management and marketing of a site. If they are opposed to certain 

plans and strategies or even excluded from the decision making 

process, they will not support the management in any way and the 

implementation of management strategies will be highly difficult. 

Successful involvement of the local community can lead to 

volunteers who are happy to help out on busy days. They can be of 

assistance in various areas, for example at the information desks, 

handing out audio guides or other information material, showing 

tourists the way, at the cloak room, in the shop, in the show rooms to 

watch out that visitors do not touch exhibits and many other areas. 

Volunteers have of course to be trained to be able to assist regular 

employees, answer questions of visitors and have a general 

knowledge and understanding of daily routines at the site. If the 
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management, however, treats them well, appreciates their work 

and communicates to them that their contribution is important for the 

success of the site, the volunteers will enjoy working at the site and 

offer their help on a regular basis.  

 

c) Congestion management 

Especially in peak seasons or during holidays the number of 

visitors can reach tremendously high amounts. In order to not 

endanger the site or put the authentic experience at risk, a carrying 

capacity should be set up. This signifies that only a certain number of 

people are able to access the site at a time. Moreover in cases of 

emergencies this set amount of visitors can be evacuated safely.  

The Palace of Schönbrunn uses a book entry system called 

Autopilot. This tool controls that there are never more than 800 

people in the exhibition rooms at the same time. For example, during 

peak seasons, every four minutes pre-booked groups are allowed to 

enter. It is then known how many people are inside per hour, which 

is approximately the duration of one tour through the exhibition 

rooms. Depending on the size of the group, the system automatically 

calculates how many individual tourists can enter without surpassing 

the carrying capacity of 800. Moreover, as the Palace of Schönbrunn 

receives pre-bookings months in advance it is possible to predict how 

many individual tourists are allowed to enter at which time slot.  

Visitors are advised to visit the numerous other attractions at the 

Palace and Gardens of Schönbrunn during their waiting time. 

Schönbrunn furthermore offers its visitors the possibility to purchase 

tickets online to avoid long waiting time at the ticket booths.  

 Schönbrunn also introduced longer opening hours for times 

when a lot of people are visiting, which is in Mid-August and around 

Christmas time. Furthermore they offer incentives such as cheaper 

prices, to motivate people to visit the palace at other times but the 

high seasons, especially in January and February when 

approximately only 3.000 – 4.000 people visit.  

 

d) Interpretation at the site 

It is vital that interpretative media is provided at the site and 

all exhibits. Tourists visit cultural sites to learn about history and 

their heritage, therefore it is essential to provide them with relevant 

interpretation material. Therefore signage should be set up, if 

possible in various languages, explaining the exhibits. Written 

signage next to the exhibits should be installed as well. People need 
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indicators to know what each exhibit displays. It is also helpful for 

tourists if historical information is put next to the exhibit.  

Audio guides are great tools to interpret the site to visitors. 

Tourists can do the sightseeing at their own pace while at the same 

time being provided with interpretation they can stop or play again if 

they wish. Moreover it is easy to offer interpretation in various 

languages because there is no limited space as with signage in 

written form next to the exhibit. When using audio guides the level 

and amount of information provided is essential. It should be not too 

much or tourists will stop listening. Still, all important information 

should be said so that visitor really feels informed.  

It has to be considered that audio guides contribute to visitor 

flow. Depending on the length of the audio guided tour are visitor 

numbers that are at the site at a certain time. The more information 

that is provided by this multimedia tool the longer a tour will last 

naturally. As a result, with a certain amount of visitors there will be 

more visitors at the site at a time if the audio guided tour is longer 

than if the tour is kept short as visitors usually explore the site 

following the instructions of the audio guide. 

To ensure that visitors do not destroy critical exhibits at the 

site by touching those, touchpads can be installed. These replicas of 

the original allow guests to get an impression what the original feels 

like and caters to the sense of touch. Moreover by enabling tourists 

to feel the material they are no longer tempted to disobey 

prohibitions of touching the site. The maintenance of such touchpads 

is not very extensive as they can be easily exchanged whenever they 

are worn out. 

 

e) Control of visitor flow 

To enable a smooth flow of visitors through the site, clear 

signage needs to be set up that gives exact directions to the tourists to 

avoid disorientation. Employees placed along visitor paths or at 

special points of interest help the visitor to find their way and are 

able to answer questions or clarify doubts.  

To tackle the problem of group tours blocking paths in the 

exhibition rooms Schönbrunn thought of various possibilities. Group 

tours are tours usually lead by a trained and experienced guide. The 

advantage for tourists is they do not need to orient themselves and 

everything of interest is explained and interpreted by the guide. In 

case of additional questions the knowledgeable guide is able to 

answer also these in contrast to an audio guide.  Nowadays, however, 

the modern tourists are increasingly individualistic. They prefer to 
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put together their holidays and explore a destination on their own 

and at their pace. They do not enjoy waiting for tours to start and 

then accompany a group of other visitors throughout the site or 

exhibition but rather do the visit on their own terms. The 

management of cultural sites should adapt to their needs.  

Individual tourists easily feel disturbed by the group tours. 

Big groups of people are blocking the way and guides explaining in a 

loud voice interrupt the individual tourist’s experience. 

Simultaneously the group tours are bothered by individual visitors 

trying to pass by or standing in the way. A possibility to tackle this 

problem could be to set up corners or niches for group tours that 

enable the whole group to gather and the guide can explain and 

interpret in a voice level everybody in the group understands while 

not disturbing other visitors. This would furthermore solve the 

problem of path blocking and leave space for fluent visitor flow.  

 

f) Communication with visitors 

Communication with the visitor is one of the main 

management tools for successful visitor management. Not only 

should the site clearly communicate to the visitor, but additionally 

enable them to state their opinions, ask questions, clarify doubts and 

express criticism. 

Visitors’ opinions have to be taken seriously and criticism 

from their side should be seen as a constructive way to improve. A 

site should actively encourage visitors to state their opinion and 

criticize if something is not to their complete satisfaction and then 

visibly react to those complaints.   Schönbrunn has set up computers 

at the end of the tour through the exhibition rooms where visitors can 

fill out a questionnaire and leave comments and suggestions for 

improvement. Furthermore mystery visits are carried out on a regular 

basis [12]. 

Nowadays, Schönbrunn has so many daily feedbacks that as 

a result the management knows exactly where which member of staff 

misbehaved at a certain time and talk to the concerned employees. 

This is of course agreed upon with the labour union and has the 

effect that only qualified staff is in contact with the visitors or can be 

transferred to other more appropriate departments [6].  

Multimedia tools facilitate the communication to the tourists. They 

furthermore convey the visitors the message via a neutral level. 

People tend to feel defensive when an employee explains rules and 

whether they have to wait. As soon as a computer takes over this task 

they accept it easier as it is coming from a neutral source.  
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g) Cooperation with other heritage sites 

The cooperation within the UNESCO with all sites is nearly 

impossible as this network would be composed of 936 sites with 

highly diverse characteristics and problems. There do however, exist 

various networks of similar World Heritage, like the cooperation of 

European city centres, for example the Austrian historic centres 

Vienna, Salzburg and Graz, various in Germany and in other 

countries. Schönbrunn is part of the network of European Palaces 

which is not part of the UNESCO. This network was established to 

exchange information on marketing tools, customer service, security 

issues or the newest technical standards [6]. 

Lateral co-operations of sites with common characteristics 

foster the development of entrepreneurial thinking and acting. 

Internal product development can be discussed with other 

managements to share experiences. Know-how gaps can be covered 

on various levels. Such network organisations globally distribute 

specialised resources and managerial capability in managing these 

resources as an integrated network. All partners have the 

management philosophy and leaderships of treating tourism as an 

integrated and interdependent strategic network.  

 

Conclusion 

In the recent years the UNESCO World Heritage List has 

evolved to a brand recognised on a global level. The designation 

appoints a site to be unique and of outstanding universal value for the 

whole world and thus it is crucial to protect and to preserve the 

heritage for future generations. Various stakeholders rely on this 

label and use it for their benefits. Governments aim to utilize the 

label to promote their country as an attractive tourist destination. 

Being able to care of the conservation and protection of a heritage 

site not only shows that politicians have the power to protect things 

of universal value but furthermore proof that the economy is strong 

enough to put money in education and culture. Management of 

UNESCO heritage sites can pressure official authorities in spending 

more money for the maintenance of sites and have a stronger saying 

when it comes to decisions that could affect the heritage status. 

Additionally the designation boosts the recognition. Especially 

unknown and fameless sites, that were sometimes even about to fall 

into disrepair, suddenly experienced a process of rejuvenation. These 

sites are granted more space in tourist guide books after their 

designation and travel agencies offer tours to the location. 
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 The ideal relation between tourism and World Heritage 

sites is a symbiotic one. On the one hand, the travel industry adds 

value to their products to increase tourist spending also in local 

communities. As the World Heritage brand benefits from a high 

reputation and recognition on a global level, this can be important 

decision criteria for many tourists. On the other hand, the heritage 

sites earn high revenues, achieve a higher profile and thus encourage 

national politicians to invest more in the protection and preservation 

of sites. The tourism industry widely accepts the benefits of these 

partnerships. They promote tours by adding UNESCO sites to draw 

clients. However the management of World Heritage Sites does not 

easily agree with the benefits they can gain from corporation with 

tourism businesses. They often rather see tourists as an inconvenient 

necessity instead of recognizing the advantages tourism can bring.  

The paper showed that though, that benefits visitors bring to 

a heritage site should not be underestimated. The argument that 

heavy tourism increases the general expenses due to an increase in 

administrative expenditure was refuted by all experts asked during 

the research. Quite the contrary tourism brings valuable income 

which is essential to cover maintenance costs to ensure a site’s 

protection and preservation and which is mainly caused by day-to-

day wear rather than degeneration because of tourists. Apart from 

costs, by definition of the UNESCO the World Heritage Lists is a 

network that represents boundary-spanning collaboration and fosters 

not only the exchange of knowledge to preserve, protect and present 

the World Heritage to future generations. Foremost the cooperation 

stands for intercultural encounters to convey a feeling of solidarity, 

teach history, culture and traditions, to encourage awareness of 

identity, mutual respect and communication. The outstanding 

universal value is significant for the global future but also present 

generations. Therefore it should not only be focused on how to 

protect the heritage from present threats and preserve it for the 

future, but on how to present it to present generations to enable 

cross-cultural dialogues in a world where such communications more 

and more often fail. 

Management of World Heritage Sites need to change their 

point of view and see themselves as service provider to ensure the 

successful administration of their sites.  The tourists visit a cultural 

site to learn about heritage and culture and gain an authentic 

experience that stimulates them intellectually and appeals to their 

senses. Therefore authenticity and tourism do in no way contradict. 

The visitors seek the authentic appeal they expect from a World 
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Heritage site and are willing to pay a premium if it ensures the 

preservation of such. Administration of well-known World Heritage 

Sites like Schönbrunn have realised that this shift from seeing 

tourists as a threat to embracing the opportunities they bring for the 

site is the most successful way for management.  
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Mini (kiçik) mehmanxanalar 

Mini (small) hotels 

Abstract: An important role of mini hotels in hospitality 

industry were interpreted comprehensively and clearly in hotel 

business in article. The design, construction and required outfit of 

mini hotels were noted in article. The types of mini hotels, their 

services in accordance with the requirements of the guests were also 

defined in article. This article also contains information about 

unusual mini hotels in the world. Existing mini hotels in Azerbaijan 

have a significant and great role in a hotel business. 

Key words: mini hotels, design and equipment, types of mini 

hotels, AZTA, the number of occupancy in hotel, boutique hotel, 

unusual mini hotel. 

Mini (kiçik) mehmanxanalar 

Kiçik nömrə fonduna, ev şəraitini xatırladan rahatlığa, 

müştərilərə yemək, əlavə xidmət təqdim edən və gün (sutka)ərzində 

24 saat fəaliyyət  göstərən obyekt mini mehmanxana adlanır. Bu tip 

hotellər Avropada məşhurdur.    Hansı hotellərə məhz mini (kiçik) 

mehmanxana demək olar? Dünyada mini mehmanxana adlanan 

hotellərin dəqiq nömrə fondu müəyyənləşməyib. ABŞ-da 150, 

Avropada 50, Rusiyada 10-dan 100-ə qədər nömrə fonduna malik 

hotellər mini mehmanxana sayılır. Azərbaycanda “Mehmanxana və 

mehmanxana tipli obyektlərin təsnifatı, ulduz kateqoriyalarının 

müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirmə meyarlarının tətbiq 

edilməsi” qaydalarına görə 10 nömrədən az olan obyektlər mini 

mehmanxana sayılır. Mənim fikrimcə, Azərbaycanda mehmanxana 

tipləri və nömrə fondunun təhlili göstərir ki, 30-a qədər nömrəyə 

malik hotellər mini (kiçik) mehmanxana adlanarsa, daha 

məqsədəuyğun olardı. 

Mini mehmanxana, ayrıca binada və yaxud hər hansı bir 

tikilinin bir mərtəbəsində fəaliyyət göstərə bilər. Hər bir qonağa fərdi 

yanaşma və xidmət mini mehmanxanaların fərqləndirici xüsusiyyəti 

və rəqabətdə üstünlüyüdür. Bir çox insanlar hoteldə ev şəraitinin 

rahatlığını hiss etmək istəyir. Mini mehmanxanada bunun üçün şərait 
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var. Mini mehmanxanada, daimi qonağı adı ilə tanıyır və müraciət 

edirlər. Belə ünsiyyət forması, qonaqda xoş təəssürat yaradır.  

Mini hotellərin əksəriyyəti şəhərin mərkəzində yerləşir. Bir 

çox turistlər və iş adamları, şəhərin mərkəzində, memarlıq 

abidələrinə, inzibati və işgüzar yerlərə yaxın olan mini hotellərdə 

qalmağı arzulayırlar. Bu cəhətdən Bakıda, İçərişəhərdə yerləşən mini 

mehmanxanalar qonaqlar üçün münasibdir. Lakin, İçərişəhərdə 

fəaliyyət göstərən hotellərin, nəqliyyat dayanacağı (parking) 

problemi  var. İçərişəhərdə yerləşən mini mehmanxanaların dizaynı 

və estetik tərtibatı müxtəlifdir və hər bir qonağın zövqünə uyğundur. 

Bu hotellərin tarixi-memarlıq abidələrinin əhatəsində yerləşməsi və 

dəniz kənarı parka yaxın olması, qonaqların tələbatına cavab verir 

[1]. 

 Mini mehmanxanalarda nömrələrin bronlaşdırılması rahat 

və sadədir. Qonaq istədiyi hotelə zəng və ya internet vasitəsilə sifariş 

edir. Mini mehmanxanalar az sayda personal ilə idarə olunur və 

imkan daxilində qonaqlara tez xidmət göstərilir. 

Kiçik mehmanxanalar, orta və iri mehmanxanalarla eyni 

qiymət siyasəti aparır. Qiymətlər yalnız mini mehmanxananın 

dərəcəsindən asılı olaraq dəyişir. Yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, 

qiymət, qonağa göstərilən xidmətin keyfiyyətinə uyğun olmalıdır. 

Mini mehmanxananın reklamı müxtəlif üsullarda və o 

cümlədən, internet, çap məhsulları və s həyata keçirilir. Hotel 

haqqında ən yaxşı reklam, qonağın təəssüratıdır. Bu təəssüratı o hər 

yerə çatdırır. Yeni açılan mini mehmanxananın təqdimatına turizm 

şirkətləri və yaxınlıqda fəaliyyət göstərən idarə və digər təşkilatların 

nümayəndələrini dəvət etmək lazımdır. Bundan başqa, nüfuzlu, 

oxunan, mətbuat orqanlarında mehmanxana və xidmətləri barədə 

məlumat verilir [5]. 

Mehmanxana biznesinin müvəffəqiyyəti personaldan çox 

asılıdır. Personalın düzgün seçimi, təlimi vacibdir. 3 ulduzlu hoteldə, 

nömrə fondunun sayına uyğun, 4-5 ulduzlu hoteldə nömrə fondunun 

sayından artıq personal olmalıdır. Mini mehmanxanaların orta və iri 

mehmanxanalardan fərqli olaraq mövsüm amilindən asılılığı azdır və 

bu, onun üstün cəhətidir. Mini mehmanxanada VİP (çox nüfuzlu 

qonaq) qonaqları qəbul etmək üçün, sahibkar hotelin maddi-texniki 

təchizatını yaxşılaşdırmalıdır. Hotel, beynəlxalq texniki standartlara 

cavab verən, kondisioner, surətli və naqilsiz internet, yanğından 

mühafizə qurğuları, elektron kilidləri, seyf və s. ləvazimat və 

avadanlıqlarla təmin olunmalıdır. 

Mini mehmanxananın gəliri, yalnız marketinq və qiymət 

siyasətindən asılı deyil, həmçinin məsrəflərin düzgün aparılmasından 
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aslıdır. Bu iş rəhbərliyin nəzarətində olmalıdır. Məsələn: 

Personalın ştat cədvəlini tərtib edən zaman işçilərin bir-birini əvəz 

etmək üsulunu tətbiq etmək məqsədə müvafiqdir. Personalı işə qəbul 

edərkən,  bu onların nəzərinə çatdırılmalıdı.  Belə yanaşma kiçik 

biznesə uyğundur və əlavə xərclərə yol verilmir. Gündəlik 

fəaliyyətdə pul vəsaitinin xərclənməsini optimallaşdırmaq və 

lazımsız cari xərcləri azaltmaq lazımdır. 

Əlavə xərcləri azaltmaq və mini mehmanxanaların səmərəli 

fəaliyyəti üçün, onların vahid brend (marka, nişan) altında və ya 

assosiasiyada birləşməsi münasib və effektli olardi. Hal-hazırda 

Azərbaycan Turizm Assosiasiyası öz ətrafında nüfuzlu hotel və 

turizm şirkətlərini birləşdirir.   AZTA-ya daha çox mini hotellərin 

daxil olması, onların  fəaliyyətinə güclü təkan vermiş olardı. Bu ilk 

növbədə mini mehmanxanalar üçün iqtisadi cəhətdən sərfəlidir. 

Ümumi brendə (marka, nişan) malik mehmanxanalar reklam, 

bronlaşdırma, xidmət sahələrinə, avadanlıq və ləvazimatların 

topdansatış güzəştli qiymətlə alınmasına sərf olunan xərcləri azaldar, 

personalın təlim tədrisinin (treninqlər) vahid standartlara uyğun 

aparılmasını təmin etmiş olardı.  

Bundan başqa assosiasiyada və ya brend altında birləşmiş 

mini mehmanxanaların turist qruplarını qəbul etmək və xidmət 

göstərmək imkanları artır. Belə bir sistemdə vahid keyfiyyət 

standartlarının yaranmasına kömək edir və qonaqlarda müsbət 

təəssürat yaradır. 

Mini mehmanxanalarda iş prosesinin avtomatlaşdırılması 

önəmlidir. Müasir avtomatlaşdırma sistemi, hotelin nömrə fondunun 

dolmasını, hər müddət üçün ümumi gəlirin hesablanmasını və digər 

əməliyyatları həyata keçirir. Mini hotelin inşası zamanı, 

avtomatlaşdırma sisteminin quraşdırılması daha məqsədəuyğundur, 

çünki baza məhsulu qoyulur və onun əsasında digər işlər görülür. Bu 

daha ucuz başa gəlir. Avtomatlaşdırılmış mehmanxana proqramının 

olması, personal və qonaqlar üçün rahatlıq yaradır. Qonaqların 

qəbulu, qeydiyyatı və nömrəyə yerləşdirilməsi qısa vaxt ərzində 

yerinə yetirilir. 

Qısaca qeyd etsək, deyə bilərik ki, müasir texnologiyalardan 

istifadə və nömrələrin təchizatını təmin etməklə, əlavə xidmətlərin 

keyfiyyətini və kəmiyyətini artırmaqla, yüksək səviyyədə servis 

xidməti göstərən mini mehmanxanaların gələcəyi var. 

Avropada mini mehmanxanalar çoxdan fəaliyyət göstərir və 

mehmanxana sənayesinin tərkib hissəsidir.  Azərbaycan da bu sahə  

yenidir və ümidvarıq ki, mini mehmanxanalar hotel biznesində öz 

yerini tutacaqdır. Bakı şəhərində mini hotellər əsasən keçən əsrin 
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axırları və 21-ci əsrin əvvəllərində meydana çıxıb  və fəaliyyətə 

başlayıb. Bakı şəhərinin qədimliyi, tarixi abidələrin zənginliyi, Xəzər 

dənizinin füsunkar gözəlliyi mini hotellərin fəaliyyəti üçün geniş 

imkanlar yaradır. Bakı şəhərində mini hotellərin əksəriyyəti qədim 

tarixi binalarda yerləşir və  şəhərin mərkəzindədir. Bir çox mini 

hotellər İÇƏRİ ŞƏHƏRİN daxilindədir [1]. Mini hotellərdə 

nömrələrin bronlaşdırılması (sifarişi) çox sadə üsulla həyata keçirilir. 

Telefon və ya internet səhifəsinə daxil olmaqla  istədiyiniz otağı 

sifariş edə bilərsiniz. Mini hotelin həcmindən asılı olaraq 10-40 

qonağı qəbul etmək olar. Mini hotellərdə  qonaqların tələbatına, 

imkanına  uyğun olaraq  nömrələrin qiymətləri müxtəlifdir və 

qonaqlara göstərilən xidmətlər öz rəngarəngliyi ilə fərqlənir.  

 

Mini- hotelin layihələndirilməsi və təchizati 

Hotel, mühəndis  qurğu və sistemlərdən, mürəkkəb 

infrastruktura malik, daşınmaz obyektdir. Hotel qonaqların rahat və 

komfortla yaşaması üçün, müxtəlif  incəlikləri nəzərə almaqla 

layihələşdirmək lazımdır. Mini hoteldə ön büronun yeri, restoran və 

ya kafe üçün sahələrin ərazisi nəzərə alınmalıdır. Nömrə fondunun 

sayı və qeyri-yaşayış sahələr müəyyən olunmalıdır. Hotel  inşa 

olunarkən nəzərə alınmalıdır ki, gələcəkdə, əsas və cari təmir işləri 

apararkən ustaların obyektə keçməsi, rahat və asan olmalı, mühəndis 

qurğuların və sanitar qovşaqların təmiri zamanı çətinliklər 

yaranmamalıdır. Mini hotelin dizaynına, estetik tərtibatına diqqət 

verilməli və qonaqların tələbatı nəzərə alınmalıdır. 

İlk öncə hotelin girişi diqqəti cəlb etməlidir [3]. Bir çox mini 

hotellərin üzləşdiyi problemlərdən biri, ayrıca  girişin (xidməti) 

olmamasıdır. Mini hotellərin əksəriyyəti yaşayış binasında yerləşir 

və memarlıq baxımından əlavə giriş yeri açmaq üçün imkan yoxdur. 

Hotelin reklamı yaraşıqlı, parlaq, gözəçarpan və işıqlı 

olmalıdır ki, qonaq mehmanxananı tez tapsın. Mini hotel yaşayış 

binasının hər hansı bir mərtəbəsində yerləşirsə, mütləq pilləkənlərin 

və divarların təmizliyinə, səliqəsinə fikir vermək lazımdır. 

 Hotelin lobbisi (vestibül) - əsas sahələrdən biridir. Onun 

düzgün planlaşdırılması və quruluşu çox mühümdür. Lobbidə 

qonaqları qarşılayır və yola salırlar. Hoteldə nömrə fondunun sayı 

nəzərə alınaraq lobbinin sahəsi müəyyənləşməlidir. Qonaqlar lobbidə 

gəzişərkən sıxıntı hiss etməməlidir, onların qəbul və qeydiyyatı  

rahat aparılmalıdır. Lobbi müvafiq mebellə (divan, kreslo, jurnal 

masası, televizor və s.) təchiz olunmalıdır. Jurnal masasında reklam, 

çap məhsulları (buklet və prospekt) qoyulmalıdır. 
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Ön büro hotelin əsas bölmələrindən biridir. Mini 

hotellərdə ön büro daha mühüm yer tutur və hotelin bütün 

fəaliyyətinə nəzarət edir. Ön büro lobbidə (vestibüldə) göz qabağında 

olmalıdır ki, qonaq hotelə daxil olarkən bu bölmənin personalını 

görsün və müraciət edə bilsin. Ön büro personalı öz növbəsində giriş 

qapısını və lifti görməlidir. Ön büronun masası funksional olmalı, 

personal qonaqlar ilə rahat və asan ünsiyyət  saxlaya bilməlidir.  

Ön büronun masası təmiz və səliqəli olmalıdır. Ön büro 

kompüter, printer, telefon-faks, kassa-nəzarət aparatı, kredit kartını 

qəbul edən post-terminal, açar  hazırlayan (enkoder) qurğu, bellboyu 

çağırmaq üçün zəng, sənədləri saxlamaq üçün yer, təcili həyəcan 

düyməsi və s ilə təchiz olunmalıdır. Ön büroda avadanlıq və 

ləvazimatların əksəriyyəti qonaqların görmədiyi yerdə 

saxlanılmalıdır. Ön büro masasında buklet, prospekt, əlavə 

xidmətlərin siyahısı (və ya lövhədə) olmalıdır. Masanın üstünə 

qonaqlar üçün vazada konfetlər qoymaq olar [4]. 

Səhər yeməyi verilən mini hoteldə kafe mühüm şərtdir. 

Hotelin interyerinə uyğun masalar qoyulmalı və rahat yerləşməlidir. 

Səhər yeməyi, qonağın istəyi ilə nömrədə verilə bilər. 

 Mətbəxdə hava təmizləyici (ventilyasiya) sistemi yaxşı 

işləməlidir.  Mətbəxin avadanlığı müasir tələblərə cavab verməlidir. 

Mətbəxdə qısa dalğalı soba, şirəçəkən, soyuducu, qəhvəhazırlayan, 

yumurta bişirən ləvazimatlar olmalıdır. Bundan başqa ərzaq və 

mətbəx ləvazimatlarını saxlamaq üçün mini anbar olmalıdır. Alınan 

ərzağın keyfiyyətinə, sertifikatına nəzarət olunmalıdır.  Siqareti 

xüsusi ayrılmış yerlərdə çəkmək olar. 

Mini hotelin əsas gəlir mənbəyi nömrə fondudur. Hotel 

layihələnşdirilən zaman, normativ tələblərə və müxtəlif dərəcəli 

nömrələrin təchizatına riayət etmək lazımdır. Nömrə fondunun sahəsi 

müvafiq standartlara uyğun olmalıdır. Nömrələrdə 2 yerli bir böyük 

çarpayı (double) və ya ayrı-ayrı 2 çarpayı (twin)  və 1 çarpayılı 

(single) çarpayı qurmaq mümkün olmalıdır.  Mini hotel üçün alınan 

çarpayılar elə olmalıdır ki, istənilən vaxt, bir böyük (double) və ya 

ayrı-ayrı (twin) çarpayı qurmaq mümkün olsun. Təbii ki, yataq 

dəstləri bu tip çarpayılara uyğun seçilməlidir. Hər bir çarpayının 

yanında tumba (dolabça), və çarpayının üstündə bra (divar lampası) 

olmalıdır. Nömrələrdə standarta uyğun stul, yazı masası, televizor, 

soyuducu, zibil qabı, içməli su üçün dolça, güzgü, paltar şkafı, 

telefon   olmalıdır. Mini hotelin dərəcəsindən asılı olaraq, mini seyf 

və mini bar ola bilər. 

 Mini hoteli inşa edən sahibkara tövsiyə olunur ki, hər 6 

standart nömrəyə bir lyuks və ya komfort dərəcəli nömrə hazırlasın. 
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Bu müxtəlif səviyyəli və ya ailəvi qonaqların tələbatına uyğun 

olar. Lyuks nömrəni  qənaət  etməklə, ayrıca xərc çəkməklə deyil, 

arakəsmə ilə düzəltmək olar. 2 standart nömrə arasındakı arakəsməni   

götürməklə  lyuks və ya ailəvi komfort nömrə yaranır. SANİTAR 

QOVŞAĞI  nömrə fondunda mühüm sahələrdən biridir. Nömrə 

fondunun sahəsinə, dərəcəsinə, qəbul olunan qonaqların səviyyə və 

tələbatına uyğun sanitar qovşaqları qurulmalıdır [6].Sahibkar 

müəyyən etməlidir ki, duş kabinəsi və ya vannanın olması daha 

məqbuldur. Mini hotelin inşası zamanı, sanitar qovşaqların 

təchizatına qənaət etmək məsləhət deyil və bu vacib şərtlərdən 

biridir. “Xəsis iki dəfə ödəyir” misalını xatırlatmaq yerinə düşər. 

Sanitar qovşağı bir sıra ləvazimat və avadanlıqlarla, o cümlədən duş 

kabinası (vanna və ya jakuzi), rakovina, unitaz, 8 dəsmal üçün 

asılqan (2 böyük, 2 orta, 2 balaca və 2 ayaq üçün dəsmallar), ağ 

xalat, diş fırçası, diş pastası, maye sabun, saç üçün şapka, hamam 

başmaqları, şampun, sabun, güzgü, tualet kağızı üçün ləvazimat, zibil 

qutusu, fen, stəkan və s. təchiz olunmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, 

standart nömrələrin sahəsi vahid ölçülərə malik olmalı və eyni 

qiymətə satılmalıdır. Müxtəlif ölçülərə malik yaşayış sahələrinin 

olması, standart nömrə anlayışına uyğun və qiymət sahəsinə müvafiq 

deyil. Bu müştərilərdə çaşqınlıq və narazılıq yarada bilər. Mini 

hoteldə təsərrüfat ehtiyatlarını ödəmək üçün yataq dəstlərini 

saxlamaq və istifadə etmək üçün xidməti və əlavə sahələr vacibdir. 

Bundan başqa personalın soyunma, geyinmə otağı, əşyaları qoymaq 

üçün yer olmalıdır. Mini hotelin inşası zamanı estetik tərtibata diqqət 

verilməlidir. Nömrələr tünd rəngdə, lakin yumşaq tonda olmalıdır. 

Tünd rəng nömrənin yığışdırılmasında münasibdir. Yumşaq ton 

rahatlıq yaradır. Döşəmənin örtüyü keyfiyyətli olmalı və qənaətə yol 

verilməməlidir. Döşəmə möhkəm olmalıdır, çünki onun üzərində 

çoxlu insan gəzir, çemodan və digər yüklər qoyulur.  Nömrənin 

dəhlizində çemodan qoymaq üçün xüsusi yer olmalıdır. Bütün 

hoteldə naqilsiz WI-FI, internetə çıxış pulsuz olmalıdır.  

 

Mini hotellərin tipləri 

Mini mehmanxanalar müxtəlif tip, həcm və üslublara 

malikdir. Bu tip mehmanxanalar müştərilərin arzu, tələbat və 

təklifləri əsasında meydana gəlir. Mini hotel tiplərindən biri  B & B 

(yataq və səhər yeməyi) mehmanxanasıdır. B&B tipli hotellərin, 

adətən şəhərin mərkəzində, nəqliyyat qovşaqlarına (metro, dəmiryol 

və avtobus vağzalları, gəmi limanı və s.) yaxın yerlərdə inşa 

olunması və fəaliyyəti məqsədə uyğundur. Bundan başqa ticarət 

mərkəzlərinə, mədəni-əyləncəli və idman tədbirlərinin keçirildiyi 
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yerlərə yaxınlığı B & B hotellərinin nüfuzuna və nömrələrin 

qiymətinə öz təsirini göstərir. Müştəri üçün hotelin yerləşdiyi ərazi 

mühümdür. Lifti və nömrələrindən ətraf mühitə gözəl mənzərəsi olan 

bu tip hotellərə tələbat daha yüksəkdir. 

Xarici turistlər bu tip hoteldə göstərilən əlavə xidmətlərin 

keyfiyyətinə daha çox diqqət yetirirlər. B & B mehmanxanasını 

adətən ailə biznesi idarə edir. Personalın xarici dil, xüsusən ingilis 

dili bilməsi vacibdir. B & B mehmanxanaları rəqabətə davamlı 

olmaq üçün, müxtəlif marketinq üsullarından istifadə etməli, 

eksklyüziv formalar tapmalıdır. İlk növbədə bu tip mehmanxanaların 

müştərilərini müəyyən etmək lazımdır. Potensial müştərilərin 

kimliyi, statusu və ödəniş qabiliyyəti aydınlaşdırılmalıdır. B & B 

hotelləri turizm şirkətləri ilə sıx əlaqədə işləməlidir. Qonaqlara 

fasiləsiz göstərilən yüksək səviyyəli xidmət, onlarda bu hotelə qarşı 

əminlik və arxayınçılıq yaradır. Belə hoteldə qiymət siyasəti düzgün 

aparılmalı və mövsümün ortasında qiymətlərdə dəyişiklik 

edilməməlidir. Bu qonaqlar və turizm şirkətlərində çaşqınlıq və 

hotelə inamsızlıq yarada bilər. Bu tip hotellər kənd turizminin 

inkişafında mühüm rol oynaya bilər.  Mini hotellərin bir tipidə butik 

–hoteldir Butik- hotel, kiçik nömrə fonduna malik, interyeri fərdi 

dizayn üslubunda  olan mehmanxanadır. Butik-hotel ilk növbədə 

dizayna və xidmət səviyyəsinə görə seçilən eksklyuziv 

mehmanxanadır. Bu tip mehmanxanalar xüsusi layihə əsasında inşa 

olunur və ya seçilir. Əsas fərqləndirici cəhəti qeyri-standart, gözəl və 

nadir dizayna malik olmasıdır. Butik-hotelin əsas məqsədi odur ki, 

qonaq  hoteldə özünü rahat, komfort hiss etsin. Butik-hotelin şəbəkə 

sisteminə daxil olan hotellərdən fərqi, dediyimiz kimi qeyri-

adiliyidir. Şəbəkə sisteminə daxil olan hotellər  eyni tipli və 

standartlara malikdir və bu da bir sıra müştərilərdə yorğunluq və 

darıxdırıcı hisslər yaradır. Müştərilər hər zaman yenilik, qeyri- adilik 

axtarır və buna görə butik-hotellər onları cəlb edir. Butik-hotelin əsas 

müştəriləri çox nüfuzlu və imkanlı qonaqlardır. Butik-hotel özü bir 

sənət əsəridir. Məsələn, məşhur fransız memarı Jan Nuvel Lüsern 

şəhərində nadir butik-hotel yaratmışdır. Yeddi mərtəbəli “THE 

HOTEL”estetik tərtibatı sevənlər və kino həvəskarları üçün nəzərdə 

tutulmuşdur [7]. Hotelin 25 nömrəsi məşhur kino filmlərin epizodları 

ilə tərtib olunub. Bu hoteldə bir birinə bənzər otaq yoxdur. Hotelin 

özü və nömrə fondu ən yeni avadanlıq və ləvazimatlarla təchiz 

olunub. Butik-hoteldə müştərilərin təhlükəsizlik məsələsinə yanaşma 

digər hotellərdən fərqlidir. Qonağın nəinki təhlükəsizliyi, həmçinin 

şəxsi həyatının məxfiliyi qorunur. Bu tip hotellərin  müştəriləri 

dövlət və ictimai xadimlər, məşhur artistlər, şou- biznes 
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nümayəndələri və çox nüfuzlu şəxslər olur. Ümidvarıq ki, bu hotel 

tipi Azərbaycanda da inkişaf edəcək. 

 

Qeyri-adi mini (kiçik) hotellər 

Dünyanın bir çox yerlərində turistləri cəlb etmək üçün qeyri-

adi mini hotellər fəaliyyət göstərir. 1728 –ci ildə inşa olunan və 

Almaniyanın Amberq şəhərinin tarixi hissəsində yerləşən “EL 

House” hoteli ən kiçik hotellərdən biridir.  Bu qırmızı rəngdə olan 

tikilinin eni 2,5 metrdir. Yaşayış sahəsi 53 kvadrat metrdir. Şəhər 

maqistraturasının qəbul etdiyi qərara görə evi olmayan şəxslər ailə 

həyatı qura bilməzdilər. Bu səbəbdən də şəhərin meri, evlənmək 

istəyən gənclərin ailə qurması üçün bu hoteli açıb. Hotelə gələn kişi 

və qadın burada bir gecə keçirəndən sonra tam qanuni şəkildə ailə 

qura bilərlər. Onların hotelə verdikləri pul “ mülkiyyətə verilən 

məbləğ” sayılır, hotel 12 saat müddətində onların “mülkiyyəti”  kimi 

sənədləşdirilir. “Toy hoteli” ideyası və həyata keçirilməsinin müəllifi 

Amberq şəhərinin sakini xanım Marina Şrayverdir. Hotel 5 ulduz 

təsnifat sisteminə daxildir və qiyməti təxminən 250 avroya yaxındır. 

Baham (Atlantis) adalarında yerləşən “Royal-Towers” ən bahalı 

hotellərdən biridir. Oteldə 1 günün qiyməti 25.000 ABŞ dollarıdır. 

Cəmi on apartamentdən ibarətdir. Bu apartamentləridə iki əyləncə 

mərkəzi, bar, kabinet royalı, təmiz qızıldan yemək qab-qacaqları və 

s. xidmətlər qonağın istifadəsinə verilir. Dünyanı ən möcüzəli və 

nadir hotellərindən hesab edilən “Tree Tops Hotel” ağacların üstündə 

yerləşir (Keniyaın təbii parkında-Afrika) Bu hoteldən vəhşi 

heyvanların gəzişməsi və gölə su içməyə necə yığışmalarına tamaşa 

etmək mümkündür. 1952-ci ildə məhz bu hoteldə istirahətini keşirən 

2-ci Elizaveta Böyük Britaniyanın kraliçası təyin olunması haqqında 

xəbəri eşidir. Florida(ABŞ) ştatında sualtı hotel fəaliyyət göstərir və 

6 nəfər üçün nəzərdə tutulub Ümumi sahəsi 135 kvadrat metrdir. 

Hotelə şüşəli liftlər vasitəsilə düşmək olar. 

Yaponiyada da bir sıra qeyri-adi hotellər var. Bunlardan biri 

“Capsule Hotel” dir ki, otaqlqrı həqiqətən kapsula oxşayır. Otaqlar 

1,2-2,2  metrdən ibarət olan pəncərəsiz nömrələrdir. Mebel 

əşyalarından otaqlarda yalnız çarpayı, kondisioner və televizor var. 

Hotelə yalnız nəqliyyata gecikən və evə gedə bilməyən kişilər qəbul 

olunurlar. 

Tunisin ən orijinal hoteli Saxara səhrası ilə sərhəddə yerləşir. 

Bu tikili yerli beduin tayfasına məxsusdur və iri çəlləklərdən 

ibarətdir. Çəlləklərin diametri 2-3 metr, uzunluğu 3-4 metrdir. Bu 

çəlləklər daşdan düzəldilib və gil ilə suvaq olunub. Bu çəlləyin qapısı 
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–dəliyi 50 sm-dir. Buranın yerli əhalisi qonaqlara müxtəlif 

xidmətlər göstərir. 
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Azərbaycanın mədəni diplomatiyası 

Cultural diplomacy of Azerbaijan 

 

Abstract:  Cultural diplomacy in the spotlight in recent 

years, the number of issues and research in this area is increasing 

gradually. Special relevance to the topic, these are not random. Since 

independence, Azerbaijan has achieved success with a lot of cultural 

diplomacy. The presented study deals with these successes, the 

interpretation of cultural resources and the main directions of the 

state's cultural diplomacy. 

 

Key words: diplomacy, cultural diplomacy, resours, 

politics, globalising, forum, dialogue 

 

Nəzəri və tarixi aspekt 

Diplomatiya xarici siyasətin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Xarici 

siyasət diplomatiyanın məqsəd və vəzifələrini müəyyənləşdirir, 

diplomatiya isə xarici siyasətin həyata keçirilməsi üçün istifadə edilən 

praktiki tədbirlərin, həmçinin formalar, metodlar və vasitələrin 

məcmusunu özündə ehtiva edir. Diplomatiya və xarici siyasət ayrılmaz 

və bütövdür, eyni bir prosesin bir-birini tamamlayan tərəfləridir. O, 

dövlət başçılarının və xarici əlaqələrin tənzimlənməsi ilə məşğul olan 

institutların xarici siyasət doktrinasının həyata keçirilməsi üçün zəruri 

fəaliyyət növü və vasitəsidir.  

Mədəni diplomatiya fikir, bilik, adət-ənənə, incəsənət, eləcə də 

dini və dünyəvi dəyərlər mübadiləsinə, xalqlar, dövlətlər, 

sivilizasiyalar arasında əlaqələrin inkişafına, stabilliyin, sülhün 

bərqərar olmasına yardım edən vasitədir. Mütəxəssislər belə hesab 

edirlər ki, mədəni diplomatiya yumşaq gücün gerçəkləşməsi üçün ən 

münasib alətdir və mədəniyyətin, ideyaların, dəyərlərin köməyilə 

başqa ölkəyə təsir göstərməyə imkan yaradır. “Mədəni diplomatiya” 

terminini ilk dəfə Amerika tədqiqatçısı F. Barqhorn, Sovetlər 

Birliyinin XX yüzilin 30-cu illərinə aid siyasətinin təhlili zamanı 

dövlətin mədəni irsi və kardları manipulyasiya etməsinə nəzərən işlətdi 

[4; s., 8]. 
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XX yüzilin sonlarında mədəni proseslər və fəaliyyətlərlə 

bağlı irəli sürülən nəzəriyyə və tənqidlər xeyli artdı, sahə ilə bağlı 

maraqlı araşdırmalar aparıldı. Araşdırmaların artmasına müxtəlif 

amillər təsir edirdi. Mədəniyyətlə bağlı araşdırmaların artmasına səbəb 

olan əsas amillərdən biri iri miqyaslı miqrasiyalar, beynəlxalq 

səviyyədə əlaqələrin güclənməsi, bir sözlə qloballaşmanın geniş vüsət 

alması idi. Digər bir amil Qərbdə ticarət, mədəniyyət və siyasətin 

vəhdətdə çıxış etməsi və nəticədə belə vəziyyətin xarici siyasətdə öz 

əksini tapması oldu. Nəhayət, dünya səviyyəsində kommunikasiya 

şəbəkələrinin inkişafı, müasir mədəniyyətin bu vasitəsilərlə 

yayılmasına əsaslı təsir göstərdi.  

1970-ci illərdə kommunikasiya elmləri mədəniyyətlərarası 

əlaqələrə diqqət yetirmiş və onu davranış elmlərinin xüsusi 

çərçivəsindən xaric etmişdir. Əslində mədəniyyətlərarası əlaqələr 

fərdi, üzbəüz, birbaşa əlaqələr üzərində mərkəzləşmişdir. Beynəlxalq 

münasibətlər isə daha çox kütləvi, birtərəfli və dolayı əlaqələrə 

əsaslanır. 

Britaniya Şurası başçısının sabiq müavini Ç. M. Mitçel 

mədəni əlaqələri mədəni institutlar, təhsil müəssisələri və xalqlar 

arasında fikir, incəsənət və sosial bağlılıqların yaranmasına səbəb olan 

və fərdlər arasında ortaq əlaqələri stimullaşdıran vasitə kimi izah edir. 

O, hesab edir ki, mədəni əlaqələr və mədəni diplomatiya terminlərini 

bir-birlərindən ayırmaq lazımdır. Çünki mədəni diplomatiya 

mədəniyyətin beynəlxalq müqavilələrə daxil edilməsi və bir dövlətin 

iqtisadi-siyasi diplomatiyasını birbaşa dəstəkləmək üçün 

mədəniyyətdən istifadədir. Mədəni diplomatiyada siyasi fəaliyyət və 

icra işləri əsasən hökumət orqanları və müəssisələri tərəfindən, mədəni 

əlaqələr isə dövlət, şəxslər və özəl müəssisələr vasitəsilə həyata 

keçirilir. Bu şəkildə mədəni diplomatiya mədəni əlaqələrin yalnız bir 

hissəsidir. Nüfuz və təsir isə mədəni diplomatiyanın iki əsas 

məqsədidir. 

Mədəni əlaqələr müharibə, din və müstəmləkə fenomenləri ilə 

sıx bağlıdır. Xalqlar arasında baş verən böyük müharibələrə paralel 

olaraq mədəniyyətlərarası əlaqələr də yaranmış və inkişaf etmişdir. 

Xüsusilə, Afrika və Asiyada xristian missionerlərin səyləri digər 

xalqların öyrənilməsində Qərb üçün qiymətli təcrübə olmuş və 

qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasında mühüm rol oynamışdır. Yerli 

missionerlərin yetişdirilməsi və işə alınması üçün məktəblər, 

xəstəxanalar, hətta universitetlər yaradılmışdır. ABŞ, Fransa kimi 

ölkələrin daxilində dövlət və kilsə müstəqil şəkildə fəaliyyət 

göstərsələr də, missionerlər, adətən xarici səyahətlərində dövlətlə tam 

şəkildə əlaqədə olmuşlar. Onlar dövlətləri üçün qiymətli məlumatlar 
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toplamış, xaricdəki nümayəndəlikləri vasitəsilə tam şəkildə 

himayə edilmişlər. Müstəmləkəçi cəmiyyətlər üçün müstəmləkə Şərq 

xalqlarının dərindən öyrənilməsinə və müstəmləkəçi təbəqənin öz 

mədəniyyətini bu xalqlara ötürməsinə səbəb olmuşdur. Ona görə də bu 

gün Avropadakı əski metropoliyalar, əsasən də Fransa, Almaniya, 

Böyük Britaniya, İspaniya əksər fəaliyyətlərini keçmişdə işğal 

etdikləri ərazilərdə həyata keçirməkdədirlər.   

Bu müstəvidə tarixən Fransa fəal olmuşdur. Məşhur “Fransa 

Alyansı” mahiyyət etibarilə dövlət təşkilatıdır və fransa dilinin, 

mədəniyyətinin dünyada yayılması ilə məşğul olur. Fransa mədəni 

diplomatiyasının kökləri XVII yüzilə dayanır. Məhz bu dövrdən 

etibarən fransa dili beynəlxalq ünsiyyət və diplomatiya dili kimi 

işlənməyə, elit dil kimi dünyada, o cümlədən Rusiyada sürətlə 

yayılmağa başlayır. “Fransa Alyansı” 1883-cü ildəki Prus 

məğlubiyyətindən sonra yəhudilərin nüfuzu altında fəaliyyətə başladı. 

Bu müəssisə fransız dilini tədris etmək üçün işğal etdikləri ölkələrdə 

və başqa yerlərdə tədris mərkəzləri açdılar. 1902-ci ildə Lay Mission 

şirkəti xaricdə qeyri-dini təhsil, 1910-cu ildə isə mübadilələr aparmaq 

üçün fransız məktəbləri, universitetlər, tədris müəssisələri təsis etdilər. 

Fransanın beynəlxalq mədəni əlaqələrin instituallaşdırılması 

sahəsindəki öncüllükləri bu sahədə bir fransız modelinin yaranmasına 

səbəb oldu. Dil təlimi, təlim-tərbiyə, elmi, hətta tələbə mübadiləsinə 

şamil olan bu model bir çox dövlətlər tərəfindən qəbul və tətbiq edildi 

[3; s., 5].  

İngiltərə XIX yüzildə özünün həsaslıqla yanaşdığı ərazilərdə 

Fransa dövlətinin fransız dilinin tədrisindən tutmuş, geoloji heyətlərin 

göndərilməsinə qədər olan bütün proqramlarını necə həyata keçirdiyini 

ardıcıl müşahidə edirdi. Bu səbəbdən də 1917-ci ildən başlayaraq 

ingilislər həm özəl sektorun, həm də dövlətin dəstəyi ilə fəaliyyətə 

başladılar. İlk öncə britaniyasayağı Florensiya müəssisəsi təşkil edildi, 

sonralar Latın Amerikasının əsas şəhərlərində ingilis və yerli 

ticarətçilər vasitəsilə dil tədrisinə əsaslanan Anqlofil cəmiyyətlər 

yaradıldı. İngiltərənin fəaliyyət strategiyası mədəni əlaqələr sahəsində 

Fransanın strategiyasına bənzəyirdi. İngiltərədə dil, elm, texnologiya, 

incəsənət, sosial elmlərin tədrisi, xarici tələbələrin  İngiltərəyə cəlb 

edilməsinə ciddi cəhdlə səy göstərilməsinə aid olan beynəlxalq mədəni 

fəaliyyətlər yarımüstəqil Britaniya Şurasının öhdəsində idi. Bu şura 

1934-cü ildə yaradılmışdır. Donaldson tərəfindən yazıya alınmış bu 

müəssisənin tarixi göstərir ki, Britaniya Şurası əslində ətraf ölkələrin 

təbliğatlarına cavab vermək üçün yaradılmışdır. Onun ilk proqramında 

kitabxanalar, qonaqların çıxışları, universitet kursları, tələbə 

təqaüdləri, dil təlimi, kino sərgisi və incəsənət nümayəndələrinin 
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himayə edilməsi əksini tapmışdır. Şura təhsillə yanaşı İngiltərə 

mədəni sənayesinin üzərində də mərkəzləşmişdir. Şura səy göstərirdi 

ki, İngiltərə səfirliklərinin tabeçiliyindən kənarda əcnəbiləri yeni 

mədəni və incəsənət istehsalatı ilə tanış etsin və bunu onlara sevdirsin. 

Sözügedən qurum bütün dünya üzrə 20 kitabxana və informasiya 

mərkəzini və 127 dil kursu proqramını idarə edirdi. Britaniya Şurası 

dövlət büdcəsi ilə təmin olunsa da, müstəqil idarə heyətinə malik idi 

və davamlı olaraq dövlətlə mövcud məsafəni qorumağa çalışırdı [5; s., 

45]. 1997-98-ci illərdə büdcəsi 680, 9 milyon funt sterlinq olan bu şura 

öz təşkilatını yeniləmək üçün dil təlimi sahəsində gəlir əldə edilməsini 

və müstəqil idarəçiliyi əsas götürürdü. Bu şuranın fəaliyyəti 

qısamüddətli xarici siyasət məqsədlərinə uyğun məlumatlandırma 

vəzifəsini həyata keçirən Böyük Britaniya informasiya xidmətləri 

təşkilatının fəaliyyətindən tamamilə fərqlənir.  

Almaniya 1960-cı il Villi Brantın hakimiyyəti illərində özünün 

beynəlxalq mədəni proqramlarının əsasını qoymuşdur. O, hesab edirdi 

ki, Almaniyanın xarici siyasətinin üç əsası var: siyasi – NATO-ya 

qoşulmaq; iqtisadi – Avropa Birliyinə qoşulmaq; mədəni- təhsil-

mədəni mübadilələrdən istifadə. Mədəniyyət departamenti xarici işlər 

nazirliyində daha böyük büdcəsi olan şöbədir. Almaniya təkcə ABŞ-

dakı mədəni fəaliyyətlər üçün ildə 38 milyon dollar xərc çəkir. 

Almaniya xarici işlər nazirliyi mədəni siyasəti özü də həyata keçirir, 

bir sıra vasitəçi  təşkilatlara da həvalə edir. Beynəlxalq mədəni 

fəaliyyətlərin əksər hissəsini Höte İnstitutu, Alman Akademik 

Mübadilə Xidməti, Beynəlxalq Mədəni Əlaqələr İnstitutu (İFA), 

Humbolt, Ebert fondları, elm sisteminin beynəlmiləlləşməsi məqsədilə 

yaradılımış, alman ali məktəblərinin və onların tələbələrinin təşkilatı 

olan DAAD həyata keçirir. Höte institutunun dünyanın 93 ölkəsində 

190 şöbəsi fəaliyyət göstərir [8; s., 4].  

İspaniya mədəni diplomatiyasının əsas icraçısı Servantes 

institudur. O, Fransa Alyansı sxemi üzrə hərəkət edir və ispandilli 

dövlətlərlə mədəni münasibətlərin tənzimlənməsi sahəsində ardıcıl 

fəaliyyət göstərir. 

ABŞ Florensiya və Anqlofil modelini özü üçün örnək 

götürmüşdür. Çoxsaylı təşkilatlar kitabxana və dil kursları sahəsində 

dövlətin himayəsindən istifadə edir. ABŞın mədəni diplomatiya ilə 

məşğul olan təşkilatları rəsmi olaraq müstəqil və dövlət asılılığından 

tamamilə azad şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Buna görə də siyasi 

böhranlar zamanı fəaliyyətin dayandırılması və hətta əlaqələrin 

kəsilməsi təhlükəsindən qoruna bilirlər. 

Beləliklə, beynəlxalq münasibətlər sahəsi ilə bağlı irəli sürülən 

müasir nəzəriyyələrdə beynəlxalq mövzular və problemlərin izah və 
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təhlili zamanı mədəniyyətin əsaslı rol oynadığı aydın olur. 

Mütəxəssislər və sözügedən sahədə çalışan insanlar zaman keçdikcə 

başa düşdülər ki, yalnız hərbi, siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik kimi vacib 

amilləri diqqət mərkəzində saxlamaqla  beynəlxalq münasibətləri 

dərinliklərinə qədər öyrənmək olmur. Eyni zamanda, bu sahələr 

beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsi üçün yetərli deyil. Ona görə 

də beynəlxalq münasibətlərdə mədəniyyətin roluna, başqa sözlə 

mədəni diplomatiyaya xüsusi diqqət ayrılmış, sosial həyatın bu 

mühüm aspekti  sistemli tədqiqata cəlb edilmişdir.  

Azərbaycan mədəniyyətinin resursları 

Azərbaycan dünya birliyinə təkcə maddi sərvətləri ilə deyil, 

həm də zəngin mənəvi sərvətləri ilə inteqrasiya olunmaqdadır. 

Burada zaman-zaman formalaşan mədəniyyət mahiyyət etibarilə 

sintetikdir və bəşəri sivilizasiyanın tərkib hissəsidir. Azərbaycan 

mədəniyyətinin sintetikliyi, ilk növbədə məkanın coğrafi 

xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Ölkənin Böyük İpək Yolunun üzərində 

yerləşməsi nəinki onun mədəniyyətinin inkişafında, eyni zamanda 

mənimsənilən mədəniyyətin yeni məzmun və forma alaraq ətrafa 

yayılmasında müstəsna rol oynamışdır. “Bu yolun üzərində və 

qollarında dünya mədəniyyətinin ən möhtəşəm maddi və mənəvi 

abidələri yaradılmışdır. Çindən İspaniyaya qədər uzanan dünyanın ən 

uzun (12.800 km.) ticarət yolunun üzərində bəşəriyyət çini qablardan 

tutmuş zərif ideyalaradək zəngin mübadilə mədəniyyətinə 

yiyələnmişdir [7; s., 115-128].  

Tarixi İpək Yolu müasir dövrdə TRACECA formatında 

həyata qayıdaraq daha geniş sahələri və missiyanı özündə ehtiva 

edir; Azərbaycan yenə də Avrasiyanın əsas tranzit məntəqsidir. Şərq 

və Qərbin, Şimal və Cənubun, başqa sözlə sivilizasiyalrın 

qovşağında yerləşməsi Azərbaycanın inkişafı üçün böyük imkanlar 

yaratmaqla yanaşı, mədəniyyətlərin dialoqunun təmin olunması 

istiqamətində onun böyük məsuliyyət daşıdığını da ortaya qoyur. Bu 

baxımdan mədəni diplomatiya üçün əsas resurslardan biri-ölkənin 

yerləşdiyi cöğrafiya və onun yaratdığı çoxsaylı imkanlar xüsusi 

diqqət yetirilməli məsələdir. 

Başqa bir resurs İslam və Xristian dinlərinin sərhəddində 

yerləşən Azərbaycanın hər iki mədəniyyətin irsini özündə 

yaşatmasıdır. VIII yüzilə qədər Qafqazda 400 ildən artıq  xristianlıq 

hakim olub. Bu günkü Azərbaycan tarixən Xristian mədəniyyətini 

yaşayan və yaşadan müsəlman ölkəsidir və hər iki səmavi dinin 

zəngin mirasına sahibdir. Onun əhalisinin gerçək tolerantlığının və 

multikulturalizmə rəğbətinin kökü də məhz burada axtarılmalıdır. 
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Azərbaycanın heç bir tərəddüd etmədən bütün dörd tərəflə dilaoqa 

cəhd göstərməyə tam mənəvi haqqı var. 7-9 aprel 2011-ci ildə 

Bakıda keçirilən Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq 

Forumunun açılış mərasimində çıxış edən Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin məsələyə münasibəti daha 

aydın mənzərə yaradır: “Təsadüfi deyil ki, mədəniyyətlərarası 

dialoqun keçirilməsi üçün məhz Azərbaycan həm coğrafi, həm tarixi 

baxımdan, həm bugünkü reallıqlar baxımından mərkəzə çevrilir” [1].  

Azərbaycan mədəniyyəti təbiəti və iqlimi kimi polifonikliyi 

ilə də fəqrlənir. Onun poeziyası, folkloru, musiqisi, mətbəxi, 

sənətkarlığı Şərqin zəngin sivilizasiyasından qidalansa da, onun eyni 

deyil və özünəməxsusluğu ilə seçilir. Zaman-zaman Azərbaycan 

poeziyası, musiqisi, xalçaçıçılıq sənəti, mətbəxi yaranıb və bunlar 

indi dünya mədəniyyət xəzinəsinin inciləri sayılır.  

Şərqə bağlılığı ilə yanaşı Azərbaycan mədəniyyəti Qərblə də 

davamlı əlaqədə olmuş, onun da sivilizasiyasından öz payını 

götürmüşdür.  Ona görə də müsəlman Şərqində ilk teatr, məhz 

Azərbaycanda yaranmış, ilk opera burada səhnəyə 

qoyulmuşdur. İslam aləmində ilk demokratik cümhuriyyətin də 

Azərbaycanda yaradılması təsadüfü deyil. Qadınların siyasi prosesdə 

iştiraka qatılması məsələsində Azərbaycan bir sıra Qərb dövlətlərini 

də qabaqlamış, dünyada siyasi mdənəiyyətin inkişafına öz töhvələrini 

vermişdir. 

“Turanın anxtarı” adını alan Azərbaycan Türk dünyası üçün 

strateji körpüdür. Onsuz Türkiyə və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin bir-

birlərinə bağlanmasını təsəvvür etmək çətindir. Azərbaycan və 

Türkiyə İslam dünyasının Qərb hüdudlarında yerləşən iki eyniköklü 

ölkədir. Onlar bütövlükdə Şərq sivilizasiyalarının öz kökündən 

ayrılmadan yeniləşməsinə real nümunə ola bilərlər. “Dünya türk 

milli dövlətlərinin birliyi ideyasının kökündə bu dövlətləri yaratmış 

türk xalqlarının etnogenetik təməli, qədim sivilizasiya qaynaqları, 

böyük dövlətçilik təcrübəsi və ənənəsi, bütün tarix boyu davam etmiş 

etnomədəni əlaqələri, tarixi diferensiasiya proseslərində 

itirmədikləri, qoruyub saxladıqları və daim inkişaf etdirdikləri ortaq 

dəyərləri dayanır. Bu elə bir möhkəm özüldür ki, tarixin ən amansız 

dövrlərində belə sarsılmamış, məqam düşdükcə bərkimiş, hazırda isə 

güclü energetik potensiyasını yenidən və daha məqsədyönlü şəkildə 

hərəkətə gətirmək qüdrətindədir” [7; s., 115-128].   

12 iyul 1993-cü ildə Almatıda TÜRKSOY (Türk Kültür ve 

Sanatları Ortak Yönetimi) yaradıldı. TÜRKSOY milli-mədəni 

dəyərlərin qorunması və türk xalqları mədəniyyətinin dünya 

sivilizasiyasına inteqrasiyası sahəsində faydalı işlər görür. 1996-cı 
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ildən etibarən bu təşkilat YUNESKO ilə rəsmi əməkdaşlığa 

başladı, 2009-cu ilin noyabrında isə yeni yaradılan daha böyük və 

geopolitik quruma- Türk Şurasına daxil oldu. Türk dövlətlərinin 

vaxtaşırı keçirilən zirvə toplantıları dünya türkləri arasında mədəni, 

eyni zamanda iqtisadi və siyasi əlaqələri get-gedə gücləndirir, 

Azərbaycan isə bu məkanda daha fəal aktora çevrilir. 

Azərbaycan mədəni diplomatiyasının əsas resurslarından biri 

də onun böyük müsəlman dünyasının bir parçası olmasıdır. Mədəni 

diplomatiya resurslarının təhlili göstərir ki, Azərbaycan həm sırf 

milli mədəniyyətin, həm əlaqəli regional mədəniyyətlərin, həm 

ümumtürk mədəniyyətinin, həm dünya mədəniyyətlərinin qovuşduğu 

qlobal əhəmiyyətli geosivilizasiya məkanıdır. Belə mədəni mövqe 

ölkəyə imkan verir ki, o paralel və əlaqələndirilmiş şəkildə 

YUNESKO, Avropa Şurası, ISESCO və TURKSKOY-la sıx və fəal 

əməkdaşlıq qursun, bu qurumlarda aparıcı dövlət kimi 

sivilizasiyaların dialoqu mərkəzinə çevrilə bilsin. Azərbaycanın 

birinci xanımının eyni zamanda həm YUNESKO, həm də ISESCO-

nun xoşməramlı elçisi olması ölkənin çoxtərəfli mədəni diplomatiya 

həyata keçirdiyinə  bariz nümunədir. 

Bakı 2009-cu ildə İslam Mədəniyyəti Paytaxtı seçildi (2018-

ci ildə isə Naxçıvan İslam Mədəniyyəti Paytaxtı elan olunub). Şəhər, 

həmçinin Türk, Avropa və İslam dünyasının etimadını qazandığına 

görə Avropa və Asiya arasında potensial körpü rolunu oynayan və 

hər iki ildə bir keçirilən beynəlxalq Dünya Forumunun əsasını 

qoyaraq özünü "beynəlxalq dialoq" gündəmi, “çox mədəniyyətli 

dünyada sülh şəraitində birgə yaşama” şüarı ilə identifikasiya edib. 

 

Azərbaycanın mədəni diplomatiya siyasəti 

Müstəqillikdən sonrakı dövrdə bütün Şərq Tərəfdaşlığı 

ölkələri ilə birgə Azərbaycanın da mədəniyyət sektorunda siyasəti 

sadəcə mövcud vəziyyəti qoruyub saxlamaq idi. Xalq bir tərəfdən 

milli müstəqillik və sonrakı mərhələdə bu müstəqilliyin qorunub 

saxlanması, digər tərəfdən isə vətənin müdafiəsi, ərazi bütövlüyünün 

pozulmamsı uğrunda mübarizə aparırdı. Mədəniyyət və ideologiya 

sahəsində spontan şəkildə milli özünüdərk, paralel olaraq dinə 

qayıdış prosesi gedirdi. Millətin adı, yaxın və uzaq tarixi, dili, 

əlifbası və onun dəyişdirilməsi istiqamətində gərgin müzakirələrin, 

emosiyalarla müşahidə olunan mübahisələrin ardı-arası kəsilmirdi. 

1992-ci ildə milli şüurun formalaşmasına təsir edən  iki əhəmiyyətli 

addım atıldı: ruslara məxsus soyad sonluqlarının milli soyad 

sonluqları ilə və mövcud kiril əlifbasının latın əlifbası ilə 
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əvəzlənməsinə qərar verildi. Azərbaycan bu sahədə yeni 

müstəqillik qazanan Türk respublikalrı arasında öncüllərdən 

sayılırdı.  

1995-ci ildən sonra ölkədə nisbi sabitlik yarandı və dövlət 

mədəniyyət siyasətinin müəyyənləşdirilməsi haqqında düşünməyə 

başladı. Karbohidrogen resurslarından gələn gəlirlər artdıqca 

Azərbaycan mədəniyyəti də bundan faydalanmaq imkanı qazanır, 

mədəni diplomatiyaya diqqət artırdı. Əminliklə demək olar ki, 2000-

ci illərə qədər Azərbaycan Sovet mədəniyyətinin orbitindən uzaqlaşa 

bilmişdi. 

1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət 

sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini, vətəndaşların hüquq 

və azadlıqlarını, milli mədəniyyət obyektlərinin qorunub 

saxlanmasının və inkişafının, mədəniyyət sisteminin demokratik 

əsaslarla təşkili və idarə olunmasının, mədəniyyət sahəsində 

fəaliyyətin hüquqi əsaslarını və beynəlxalq əlaqə formalarını 

müəyyən edən “Mədəniyyət haqqında Azərbaycan Respublikasinin 

Qanunu” qəbul edildi. Sənəd Mədəniyyət sahəsində dövlət 

siyasətinin əsas prinsipləri və vəzifələrini müəyyən etdi. Bu 

vəzifələrdən biri də “Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət 

potensialının inkişafına, mühafizəsinə və ondan hərtərəfli istifadə 

olunmasına, mədəniyyət sahəsində geniş miqyaslı beynəlxalq 

əməkdaşlığa şərait yaradılması”  idi [6]. Sonralar bu qanuna 

müəyyən qədər faydalı əlavə və düzəlişlər edildi. 

2001-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 

Nazirliyi yaxın 5 il üçün “Azərbaycan mədəniyyətinin dövlət inkişaf 

proqramı”nı işləyib hazırladı. Proqram Azərbaycanın dövlət 

mədəniyyət siyasətinin strateji məqsədlərinə nail olmağa 

yönəldilmişdi və əsas prioritetlər kimi aşağıdakıları irəli sürürdü: 

“mədəni və tarixi irsin mühafizəsi; yaradıcılığın dəstəklənməsi; 

sahənin hüquqi, elmi, informativ inkişafı; kadr hazırlığı və gənc 

istedadların dəstəklənməsi; milli kinematoqrafiyanın dirçəlişi və 

inkişafı; mədəniyyət turizmi infrastrukturunun yaradılması və 

inkişafı; kitab nəşrinin inkişafı, eyni zamanda, cəmiyyətin 

məlumatlandırılmasına və bununla da onun həm daha da 

demokratikləşməsinə, həm də dünya birliyinə inteqrasiyasına rəvac 

verən kitabxana və muzey sistemlərinin köklü şəkildə 

modernləşdirilməsi və yenidən qurulması” [9]. 

Proqramda mədəniyyətin idarə olunmasının yeni demokratik 

formalarının yaradılmasına və bəzi mədəniyyət obyektlərinin 

tədricən özəlləşdirilməsinə xeyli yer ayrılırdı. Sənəddə diqqət 

yetirilən başlıca məsələlərdən biri də beynəlxalq əməkdaşlığın 

http://www.mct.gov.az/service/lang/az/page/15/sid/1/nid/34/).%20Proqramda
http://www.mct.gov.az/service/lang/az/page/15/sid/1/nid/34/).%20Proqramda


TURİZM VƏ QONAQPƏRVƏRLİK TƏDQİQATLARI №5 76 

gücləndirilməsi istiqamətində zəruri addımların atılması idi.  

Sənəddə təsbit olunan prioritetlərə uyğun olaraq Azərbaycan, 

Regional və Azlıqların Dilləri haqqında Nizamnamənin (2002); 

UNESCO Dünya Mədəniyyət və Təbii İrsinin Qorunması haqqında 

Razılaşmanın (2002), UNESCO Mədəniyyət İfadələrinin 

Müxtəlifliyinin Qorunması və İnkişaf etdirilməsi haqqında Sazişin 

(2006), UNESCO Qeyri-maddi Mədəniyyət İrsinin Qorunması 

haqqında Sazişin təsdiqləməsinə (2006), həmçinin Avropa Şurasının 

MOSAIC, STAGE və "Kiyev təşəbbüsü" Proqrammları kimi 

beynəlxalq, Avropa və regional proqramlarda iştirakına, 
Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Ümumdünya Turizm Təşkilatının 

(BMÜTT) İcraiyyə Şurasının üzvlüyünə qəbul edilməsinə (2013) 
nail oldu. 2013-cü ildə mdəni diplomatiyanın inkişafında, onun 

imkanlarının artmasında xüsusi rol oynayan turizm sahəsi ilə bağlı 

“Turizm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” qəbul 

edildi [10]. 

7-9 aprel 2011-ci ildə I, 2013-cü ilin 29 may – 1 iyun 

tarixlərində II Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu 

Azərbaycanın paytaxtı Bakıda keçirildi. Forumun əsas tərəfdaşları 

qismində YUNESKO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Avropa 

Şurası, Avropa Şurasının Şimal-Cənub Mərkəzi, İSESKO, BMT-nin 

Dünya Turizm Təşkilatı kimi beynəlxalq qurumlar çıxış etdi. Bakı 

Forumunda mədəniyyətlərarası dialoqun konseptual, idarəçilik, 

siyasi və praktiki aspektləri müzakirə olundu, dialoqa yönələn 

maneələr nəzərdən keçirildi və onun müxtəlif mühitdə ən yaxşı 

formada aparılması müzakirə edildi. Forum, həmçinin təcrübə 

mübadiləsi, eləcə də yeni təşəbbüslərin irəli sürülməsi baxımından 

əlverişli imkanlar yaratdı. Dünyanın bütün qitələrindən gəlmiş 

insanların təmsil olunduğu forumda siyasi liderlər və ictimai 

xadimlər, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, dövlət və hökumət 

nümayəndələri, mədəniyyət nazirləri və mədəniyyət məsələləri üzrə 

səfirlər, deputatlar, diplomatlar, merlər və yerli icra hakimiyyəti 

orqanlarının rəhbərləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, 

jurnalistlər, mədəniyyət üzrə ekspertlər və tanınmış ziyalılar iştirak 

etdilər. “Euronews” telekanalı media tərəfdaşı kimi öz yayım 

şəbəkələri ilə forumu təşviq etdi. Növbəti Forum 2015-ci ildə 

keçiriləcək və artıq bu istiqamətdə hazırlıq işlərinə başlanmışdır. 

2012-ci ildə Azərbaycanın paytaxtı Bakıda Avroviziya 

Mahnı Müsabiqəsi keçirildi. Bu ölkənin dünyada tanıdılması 

istiqamətində atılan növbəti addımlardan biri idi. 2015-ci ildə isə 

Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan Avropa oyunları ölkəni dünyada 
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daha da tanıdacaq, onun nüfuzunun və əlaqələrinin güclənməsinə 

töhfələr verəcək. 

Son illərdə mədəniyyət sahəsində yürüdülən siyasətin əsas 

istiqamətlərini aşağıdakı şəkildə ümumiləşdirmək olar: 

1. Qanunvericilik təkmilləşdirilir və AB qanunvericiliyi ilə 

uyğunlaşdırma istiqamətində konkret addımlar atılır. 

2. Azərbaycan dilinin rəsmi statusu get-gedə güclənir: 

ədəbiyyat tərcüməsi intensivləşir; kinolar milli dilə 

dublyaj edilir; marketinq dilinə nəzarət artır və s 

3.  Azərbaycan Dövlət Radiosunda milli azlıqlara mənsub 

dillərdə xüsusi verilişlər, TV-lərdə rus və ingilis 

dillərində verilişlər yayımlanır, etnik azlıqlar üçün 

proqramlara aid xüsusi şöbə yaradılıb. 

Bütün "klassik" incəsənət və mədəniyyət peşəkar 

ixtisaslaşmaları üzrə aşağıdakı ali təhsil müəssisələri dərəcə verir: 

Dövlət İncəsənət və Mədəniyyət Universiteti, Bakı Musiqi 

Akademiyası, Milli Musiqi Konservatoriyası, Dövlət Rəssamlıq 

Akademiyası, Dövlət Memarlıq və İnşaat Mühəndisliyi Universiteti. 

Mədəniyyət sektoruna aid olan bəzi ixtisaslar üzrə Bakıdakı Dövlət 

Pedaqoji Universitetində, Naxçıvan Dövlət Universitetində (musiqi 

müəllimlliyi, incəsənət müəllimliyi), Xəzər Universitetində (dizayn) 

bakalavr, magistr və PhD dərəcələri almaq mümkündür [2]. 

Azərbaycanın mədəniyyət və incəsənət adamları dünyanın 

müxtəlif ölkələrində çalışıraq ölkənin mədəniyyətini yaşadıqları 

ölkələrdə tanıdırlar. 

Araşdırma göstərir ki, Azərbaycan mədəniyyət sahəsində 

malik olduğu imkanlara söykənərək qlobal səviyyədə yükəs mövqe 

qazana bilər. Mədəniyyət hər bir dövlətin öz milli maraqlarını təmin 

etməsi üçün bir giriş qapısıdır. Buna görə də dəqiq və hesablanmış 

strategiyalar əsasında fəaliyyət göstərməklə mədəni, siyasi və sosial 

sahələrdə ciddi uğurlar qazanmaq mümkündür.  

Mədni diplomatiya sahəsində indiyə qədər əldə olunan 

nailiyyətlər yaxın perspektivdə daha böyük uğurlar üçün etibarlı 

bazadır. 
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Qarabağa yeni turist marşrutu: Bakı-Quzanlı 

A new tourist route in Karabakh: Baku-Guzanlı 

 
Abstract: The article is devoted to the creation of a new 

tourist route of the Baku-Quzanli. The article notes that in the 

website of the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of 

Azerbaijan along with other tourist destinations, there is also the 

route of the Baku-Karabakh and surrounding areas, which had been 

occupied by the Armenians, the route can not be used yet. Therefore 

there is an urgent need to open new routes to the Karabakh region. 

The new route has the difference from official Karabakh 

route, with its short term timely. In contrast to other bus routes, the 

route of the Baku-Guzanli will be not held by train, but by a 

helicopter. In addition, the hotel has been built in accordance with 

the Western standards in the center of Barda region, as well as hotels 

and other facilities in the Quzanli sports complex on this route will 

allow for organization of the route for a few days. 

 

Key words: Azerbaijan history, tourism, traditions, regional 

conflicts, Nagorno Karabakh, Baku, Quzanli.  

  
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra digər 

sahələrdə olduğu kimi, turizm sahəsində də inkişaf ildən-ilə artır. 

Turizmin inkişafı yeni marşrutların təşkilini tələb edir ki, bu sahədə 

də müsbət işlər görülməkdədir. Yeni turist marşrutlarının təşkilində 

digər ərazilərdən fərqli olaraq Qarabağ ərazisinə məlum səbəblərdən 

bir qədər ehtiyatlı yanaşma başa düşüləndir. Çünki digər ərazilərdən 

fərqli olaraq paytaxtdan uzaq məsafədə yerləşən, döyüş bölgəsinə 

yaxın ərazilərə turist cəlb etmək çox çətindir. Fikrimizcə bu 

çətinliklərə baxmayaraq  Qarabağ bölgəsinə turist marşrutları təşkil 

etmək və bu marşrutları inkişaf etdirmək mümkündür. 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm nazirliyinin 

saytında digər turist marşrutları ilə yanaşı Bakı- Qarabağ marşrutu da 

var ki, Dağlıq Qarabağ və ətraf əraziləri ermənilər tərəfindən işğal 

olunduğuna görə bu marşrutdan hələlik istifadə etmək mümkün 

deyil. Ağdam ərazisinin bir hissəsinin, Şuşa və Kəlbəcərin tam 

ermənilər tərəfindən işğalı bu marşrutun işləməsinə imkan vermir. 

mailto:mzulfugarli@gmail.com
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Deməli bu marşrutun işləməsi yalnız Azərbaycan Respublikasının 

ərazi bütövlüyünün bərpasından sonra  mümkündür. Lakin bu o 

demək deyil ki, bu regiona yeni marşrutlar açmaq mümkün deyil.  

Əgər bu gün müxtəlif  beynəlxalq qurumların nümayəndələri tez-tez 

vertolyot vasitəsilə bu regiona səfər edib, vəziyyətlə yerində tanış ola 

bilirlərsə, fikrimizcə bu imkandan Azərbaycan və xarici ölkə 

vətəndaşları da yararlana bilərlər. 

Bizim təklif etdiyimiz marşrutun, hazırda qüvvədə olan 

Qarabağ marşrutu ilə oxşar və fərqli cəhətləri var. Oxşar cəhətlər 

ondan ibarətdir ki, rəsmi Qarabağ marşrutunda Bərdə və Ağdam 

rayonlarında qeyd olunmuş  və işğal altında olmayan abidələr 

marşruta daxil edilib. Yeni marşrutun rəsmi Qarabağ marşrutundan 

fərqi  onun zaman etibarilə qısa müddətli olmasıdır. Bakı-Quzanlı 

marşrutunun digər marşrutlardan fərqli olaraq avtobus və qatarla 

deyil, vertolyotla təşkili nəzərdə tutulur. Yeni layihədə Bakıdan 

Quzanlıya olan təxminən 360 km məsafəni vertolyotla bir saata qət 

etmək nəzərdə tutulur ki, bu da marşrutu bir  gün ərzində başa 

vurmağa imkan verir. Fikrimizcə, bu marşrutdan turistlərlə yanaşı 

qısa müddətə bu regiona ezamiyyətə gedən müxtəlif dövlət və özəl 

müəssisələrin işçiləri, bu bölgədən olub, Bakıda yaşayan və yolun 

uzaqlığına görə öz doğmalarını görməyə gəlməkdə vaxt baxımından  

problemləri olan  insanlar, həmçinin regionda olan dini yerləri 

ziyarət etmək istəyən insanlar  da yararlana bilərlər. Bundan başqa 

Bərdə rayon mərkəzində qərb standartlarına uyğun inşa edilmiş otel, 

həmçinin Quzanlı idman kompleksində fəaliyyət göstərən otel və 

digər obyektlər bu marşrutun bir neçə günlük də təşkilinə imkan verə 

bilər. 

Bakı-Quzanlı marşrutunda turistlər həmçinin Bakıdan 

Ağdama qədər olan ərazilərdə ki, müxtəlif tikililəri, palçıq 

vulkanların, daş karxanalarını, müxtəlif göl və çayları, o cümlədən 

Kür çayını yüksəklikdən seyr etmək imkanı qazanacaqlar. Bundan 

başqa turistlər Ağdam stadionu ilə tanış olmaq, dövlət teatrında 

Dağlıq Qarabağ probleminə aid müxtəlif tamaşalara baxmaq, 

məcburi köçkünlər üçün tikilmiş qəsəbələrdəki vəziyyəti öyrənmək 

və hətta cəbhə bölgəsindəki vəziyyəti öz gözləri ilə görmək imkanı 

qazanacaqlar. Məqaləyə əlavə olunmuş şəkillərdə bu öz əksini tapıb.  

Bu marşrut həm də Ağdam dövlət teatrının inkişafına da müsbət təsir 

göstərə bilər. Turistlər həmçinin Ağdam, Ağcabədi, Bərdə və Tərtər 

rayonlarının tarix-diyarşünaslıq muzeyləri ilə də tanış ola bilərlər. 

Bakı-Quzanlı marşrutunda Bakıdan Ağdama qədər olan bəzi 

ərazilərin vertalyotdan görüntüləri: 
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 Kür çayının vertalyotdan görünüşü 

 

 Ağdamın Quzanlı qəsəbəsi 
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Quzanlıda məcburi köçkünlər üçün tikilmiş qəsəbə 

Yeni marşrut vasitəsilə turistlər Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, 

Tərtər  ərazilərində  olan tarixi-mədəni abidələrlə də tanış ola 

bilərlər. 

Hazırda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2001-ci il 2 avqust tarixli 132 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

siyahıya əsasən Respublikada 6308 dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli 

daşınmaz tarixi, arxeoloji, mədəniyyət abidəsi dövlət tərəfindən 

qeydə alınaraq mühafizə olunur. Onlardan  142-si Ağdamda, 75-i 

Ağcabədidə, 16-sı Bərdədə, 24-ü Tərtər rayonunda yerləşir [1].  

 Lakin bu rayonlarda qeydiyyata alınmayan çoxlu sayda 

tarixi abidələr də mövcuddur ki, onların tədqiqinə böyük ehtiyac var. 

Bu rayonlarda olan aşağıdakı tarixi mədəni abidələri yeni 

turist marşrutuna daxil etmək olar: 

 

Ağdamın Quzanlı qəsəbəsində Soltanbud təpəsi, tunc dövrünə aid  

dünya əhəmiyyətli  abidə 
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Ağdamın  Xındırıstan kəndində məscid 

 

Seyid Lazımağa ziyarətgahı. Cümşüd məscidi 
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Ağcabədidə Salmanbəyli kəndi yaxınlığında- Qalatəpə 

abidəsi- neolit, eneolit dövrü. 

 Qalatəpə şəhər məskənində aparılan qazıntıların ilkin 

nəticələri bu abidənin antik və orta əsr müəlliflərinin “Aynian”,  

“Enian” və ya “Yunan” adlandırdıqları şəhərin xarabalığı olduğunu

  təsdiq etməyə əsas verir. Digər tərəfdən, Qalatəpənin 

koordinatları da həmin şəhər haqqında mənbələrin verdiyi 

məlumatlara uyğundur. 

 
 

Ağcabədinin Yeni Qaradolaq kəndində Kamiltəpə  yaşayış yeri. 

Eneolit dövrü.  
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Ağcabədidə Hindarx qəsəbə məscidi 

 

 

 
Bərdə şəhərində Allah Allah Türbəsi. 1322-ci il. El  arasında 

Nüşabə Qalası, Bərdə türbəsi  deyilir. Dünya əhəmiyyətli daşınmaz 

tarix memarlıq abidəsi 

 

 Bərdə Cümə məscidi Respublika əhəmiyyətli memarlıq abidəsi. 

XX əsrin əvvəli 
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Bərdə ziyarətgahı 1868-ci il. El arasında İmamzadə, Şeyx İbrahim 

məscidi deyilir  

Memarı Kərbəlayi Səfxan Qarabaği. 

 

Bərdədə Tərtər çayı üzərində 15 tağlı körpü-X-XI əsr.   
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Tərtər şəhərində   Cümə məscidi- XIX əsr 

 

Tərtər rayonunun Azadqaraqoyunlu kəndində  Məscid XIX əsr 

Azərbaycan MEA Arxeologiya və Etnoqrafiya institutunun 

əməkdaşları son vaxtlar Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Tərtər  

rayonlarının ərazilərində tədqiqat işləri apararaq çoxlu sayda 

qiymətli tarixi abidələr aşkara çıxarmışlar. Əlamətdar hal ondadır ki, 

bu qazıntılarda yerli mütəxəssislərlə yanaşı qərb ölkələrinin alimləri 

də yaxından iştirak etmişlər. Məsələn, Azərbaycan MEA 

Arxeologiya və Etnoqrafiya institutunun Mil-Qarabağ ekspedisiyası 

və Azərbaycan-Almaniya beynəlxalq ekspedisiyası 2009-cu ildən 

Ağcabədi, Beyləqan, Xocavənd və qismən də Füzuli rayonlarına aid 

hissəsinin arxeoloji xəritəsini tərtib etmək məqsədilə kəşfiyyat-

axtarış işlərini həyata keçirmişdir. Son illər Azərbaycan-Almaniya 
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beynəlxalq ekspedisiyası Mil-Qarabağ düzündə neolit, eneolit, 

tunc, dəmir, antik və Orta əsrlərə aid 150-ə yaxın arxeoloji abidə 

aşkara çıxarmışdır. Mil-Qarabağ düzlərində, Qarabağ dağlarının 

ətəklərində 7-8 min il bundan əvvəl başlayaraq neolit-halkolit, tunc, 

dəmir, antik dövrlərdə, orta əsrlərdə qaynar bir həyatın, şirin su 

qaynaqlarının olduğu, Azərbaycan ərazisində erkən sivilizasiyaların 

formalaşma prosesinin başlandığı müəyyənləşdirilmişdir. Yeni qeydə 

alınan abidələrin böyük bir hissəsi Qarasu, Qarqarçay və Xonaşen 

dərəsi ətrafında cəmləşmişdir. Tədqiqat zamanı bir sıra ərazilər peyk 

və CORONA, GeoEye ve Google Earth sistemləri ilə nəzərdən 

keçirilmiş, yaşayış məskənləri, qədim arxlar qeydə alınmışdır.  

 Arxeoloji qazıntılarla yanaşı Azərbaycan-Almaniya 

ekspedisiyası Mil-Qarabağ düzündə - Qarqarçay, Xonaşen dərəsi, 

Qarasu və Şpartı çayı hövzəsində kəşfiyyat-axtarış işləri aparmışdır. 

Bu ərazidə qeydə alınan abidələr müxtəlif tarixi dövrlərə aiddir. 

Daha qədimləri isə (təxminən 40 abidə) neolit və eneolit dövrlərinə 

aiddir. Cari ildə qeydə alınan abidələrin koordinatları müəyyən 

edilmiş, onlardan maddi-mədəniyyət nümunələri toplanmış və tədqiq 

olunan ərazinin arxeoloji xəritəsi tərtib edilmişdir. 

Bakı-Quzanlı turist marşrutu vasitəsilə turistlər son illər 

aparılmış arxeoloji qazıntılar və bu qazıntılar zamanı tapılmış tarixi 

mədəni abidələrlə də yaxından tanış ola bilərlər.  

Bəzilərinə vertolyotla turist marşrutunun təşkili çox çətin gələ 

bilər. Fikrimizcə,  əgər bu ilin sonlarında ABŞ-da bir nəfər üçün 

qiyməti  250 000 dollar olan, milyarder Richard Bransonun 

kommersiya layihəsi əsasında SpaceShipTwo kosmik gəmisi ilə 

kosmik turizmin təşkili nəzərdə  tutulursa [2], son illər iqtisadi 

inkişafa görə çoxlarını geridə qoyan Azərbaycan Respublikasında  

vertolyotla turist marşrutları təşkil etmək mümkündür. 

Bakı-Quzanlı marşrutu digər məsələlərlə yanaşı gənclərin 

vətənpərvərlik tərbiyəsinə də müsbət təsir göstərə bilər. Bu məqsədlə 

şagird və tələbələrin marşrutdan istifadə etməsinə xüsusi fikir 

verilməlidir. 

Fikrimizcə layihə şəkildə olan bu marşrutdan həm dövlət, 

həm də özəl turizm şirkətləri yararlana bilərlər ki, bu da regionun 

inkişafı ilə yanaşı ölkə üzrə turizmin inkişafına da müsbət təsir 

göstərə bilər. 

Ədəbiyyat 

1. http://www.mct.gov.az 

2. “Azadliq radiosu”    17 yanvar 2014 
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Şahdağ Qış-yay Turizm-idman Kompleksində turizmin 

inkişaf xüsusiyyətləri 

 

Development features of the tourism in the Shahdag 

Winter Summer Tourism Sport Complex 

 

Abstract: Across the centuries, the north-east corner of 

Azerbaijan has served as the gateway between Europe and the 

Middle East. Here, in the shadow of the majestic Caucasus 

Mountains, hides untold natural beauty. Pristine glaciers and deep 

ravines, stunning mountain lakes and canyons, and an ecological 

treasure trove of plants and animals. This is Shahdag in its entire 

splendor. With a climate favoring year-round sports and leisure, 

Shahdag ranges from winter lows of -20°C to pleasant summer 

evenings of 20°C. An incomparable location for one of the world’s 

largest national parks, and within it, one of the region’s largest ski 

resorts. 

 

Key words: tourism, Shahdag complex, Caucasus 

Mountains, Shahdag hotels, winter tourism, Azerbaijan tourism 

 

Azərbaycan ərazisində turizmin inkişaf meylləri əsasən 

mövsümilik amilinin təsiri ilə zəif inkişaf edir. Ərazi daxilində 

çimərlik turizminin inkişaf etməsi, daxili turizm iştirakçılarının 

müxtəlif regionlara yalnız yay aylarında getməsi buna səbəb olan 

əsas meyarlardan hesab olunur. Paytaxt Bakı şəhərinə gələn şəxslərin 

əksəriyyəti isə səyahətlərini işgüzar səfərlər və görüşlərin keçirilməsi 

ilə əlaqədar reallaşdırır. Bu kimi bir sıra problemlərin meydana 

çıxması nəticəsində turistlərin ölkəyə gəlmə tendensiyası digər 

ölkələrlə müqayisədə olduqca aşağı səviyyədədir. Məhz buna görə də 

hər bir ölkə kimi Azərbaycan Respublikası da qış turizminin 

inkişafını dəstəkləyir və qeyri neft sektoru sayılan turizmdən daha 

çox gəlirin əldə olunması üçün öz layihələrini həyata keçirir. 

Dünya ölkələrində turistlərin əksəriyyəti qış mövsümü 

ərzində dağ – idman turizmi ilə əlaqədar olaraq məşhur Alp 

mailto:allaqiyeva@yahoo.com
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kurortlarına müraciət edirlər. Xüsusən Avropa regionu bu 

istiqamətdə daha yaxşı inkişaf edir və hazırda Avstriya, İtaliya, 

Fransa, İsveçrə, Almaniya kimi ölkələr siyahıda ilkin yerlərdən birini 

tutur. Şərqi Avropa ölkələri, Şimali Avropa ölkələri, Türkiyə, ABŞ 

kimi ölkələr də müəyyən yeniliklər edərək turizm bazarından öz 

paylarını götürməyə çalışır [1; s., 78]. 

Turizmin davamlı inkişafını izləyən Azərbaycan öz ərazisində 

mövcud olan dağlıq potensialdan istifadə edərək yüksək standartlara 

cavab verən infrastruktur, əla təmin edilmiş yol, komfortlu otellər və 

turist bazalarını istismara vermək qərarına gəldi. Azərbaycanda 

mövsümilik amilinin aradan qaldırılması və mövcud potensial 

imkanlarımızdan yararlanmaq üçün ilkin araşdırmalar Qusarın 

Şahdağ ərazisində aparıldı. Nəticədə Şahdağ Milli parkı ərazisində 

Şahdağ qış-yay turizm – idman kompleksinin açılması barəsində 

qərar verilərək, 8-10 il ərzində aparılacaq tikinti prosesi 4 mərhələyə 

bölündü. 2011-ci ilin fevralında Prezident İlham Əliyev kompleksin 

2 nömrəli kanat yolunun və xizək enişinin açılışında iştirak etdi. 17 

fevral 2012-ci ildə Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva Şahdağ qış-yay turizm kompleksinin tikintisinin birinci 

mərhələsi üzrə tamamlama işləri ilə tanış oldular. İrəli sürülən 

fikirlərə əsasən obyekt gün ərzində 10 000 şəxsin qəbulunu 

reallaşdıra bilər [3; s., 60]. 

İlkin dövrlərdə turizm kompleksində dörd ulduz təsnifat 

sisteminə daxil edilmiş “Zirvə” və üç ulduz sayılan “Qaya evləri” 

adlı yerləşmə müəssisəsi fəaliyyət göstərsə də, 2013-cü ildən 

etibarən daha iki otel bu sıraya qoşuldu. “Pik palace Şahdağ” və 

“Şahdağ otel və Spa” adlanan bu yerləşmə müəssisələri də turistlərin 

ixtiyarına verilmişdir [4; s., 7]. 

 Şahdağ qış-yay turizm-idman kompleksinin tikintisi zamanı 

nəinki böyüklər, eyni zamanda azyaşlılar da nəzərə alınmış və onlar 

üçün də ayrıca bölmə hazırlanaraq istifadəyə verilmişdir. Ərazidə 

xizəklərin satın alınması məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş mağazanın 

olması ilə yanaşı, onların kirayə verilməsi də həyata keçirilir. Lakin 

xizəklərin kirayə verilməsi ilə bağlı ən böyük problemlər həftə 

sonları yaşanır. Bunun əsl səbəbi isə xarici turistlərlə yanaşı daxili 

turizmin də iştirakçılarının həftə sonlarını burada dincəlməyə 

gəlməsidir, nəticədə yaranan sıxlığın aradan qaldırılması mümkün 

olmur. Verilən əşyalarda çatışmazlığın olması, növbədənkənar 

halların yaşanması, böyük vaxt itkisinin müşahidə olunması və s. 

kimi problemlərin hər biri şəxslərin bu obyekti narazı halda tərk 

etməsinə səbəb olur. Məhz bu səbəbdəndir ki, istirahət kompleksinə 
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getməmişdən əvvəl onlarla əlaqə yaradaraq sizə lazım olan 

avadanlıqları, düzgün ölçüləri ilə birlikdə tələb etmək lazımdır. 

 Xizəklərin sürülməsi ilə əlaqədar olaraq müxtəlif 

mütəxəssislərin bura cəlb olunması əhəmiyyətli amillərdən biridir. 

Kanat yollarından istifadə, biletlərin satış prosesinin komputerlərlə 

həyata keçirilməsi, yeni texnologiyalardan istifadəni əks elətdirsə də, 

işləyən şəxslərin əksəriyyətinin Azərbaycan dilini ümumiyyətlə 

bilməməsi təəssüf hissi yaradır. Ölkənin müxtəlif regionlarında bu 

kimi yüksək infrastruktura malik müəssisələrin açılması kənd 

əhalisinin işlə təmin olunması, yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsi və 

xüsusən də yerli sakinlərin şəhərə axının qarşısının alması ilə 

nəticələnir. Bu da turizm sektorunun inkişafı nəticəsində regionların 

və ümumilikdə dövlətin əldə etdiyi gəlirin bariz nümunəsidir. 

Turizmin inkişafı dedikdə kadr probleminin aradan 

qaldırılması, müxtəlif dillərin bilinməsi, işçi heyətin kommunikativ 

bacarıqlara sahib olması və s. kimi meyarlar nəzərə alınsa da, öz 

dilində danışmağı bacarmamaq nəzərdə tutulmur. Bu da Şahdağ qış- 

yay turizm kompleksində daxili turizmin iştirakçıları ilə 

kommunikasiyanın qurulması zamanı bir sıra probleml və 

anlaşılmazlıqların meydana çıxması ilə nəticələnir. Kompleks 

daxilində fəaliyyət göstərən şəxslərin əksəriyyəti yerli sakinlərdən 

olması müsbət hal kimi dəyərləndirilsə də, xidmətin təşkil olunması 

zamanı yalnız rus dilindən istifadə edilməsi, hətta daxili turizmin 

iştirakçılarını da buna təşviq etmək xoş qarşılanmayan faktlardan 

biridir. 

 Turistlər üçün nəzərdə tutulmuş qidalanmanın təşkili həm 

xizəklərin sürülməsi üçün nəzərdə tutulan trasların kənarında, həm 

də otellərin daxilindəki restoranlarda reallaşdırılır. Lakin çox 

təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, otellərin tərkibində mövcud olan 

menyuların çeşid fərqliliyi olduqca azdır və gün boyunca onlarda heç 

bir dəyişiklik həyata keçirilmir. Menyuda təqdim olunan təamlar say 

hesabına görə 15-dən artıq olmamaqla yanaşı, günorta və axşam 

üçün nəzərdə tutulmuş menyu sistemi də eynilik daşıyır. Bu da gün 

boyunca insanların qəbul etdikləri qida rasionunun təkrarına yol 

açmaqla yanaşı, onların otel restoranlarından imtina etməsi ilə 

nəticələnir.  

Eyni zamanda menyunun hazırlanması zamanı nəzərə almaq 

lazımdır ki, Qusar rayonu ərazisində yerləşən Şahdağ qış-yay turizm 

kompleksi Bakı şəhərinə çox yaxınlıqda yerləşir və bura gələn 

şəxslərin əksəriyyəti məhz daxili turizmin iştirakçılarıdır. Deməli, 

menyudakı qidaları müəyyənləşdirərkən onların arasına Azərbaycan 

mətbəxinin nümunələrini də yerləşdirmək məqsədəuyğun olardı. 
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Lakin hazırkı dövrdə fəaliyyət göstərən “Zirvə” otelinin 

menyusunda müxtəlif xarici mətbəxlərin nümunələri öz əskini tapsa 

da bir dənə də olsun Azərbaycan mətbəxindən olan təama yer 

verilməyib. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan bir ölkə kimi hazırkı dövrdə 

dünya ölkələri arasında öz mədəniyyətini və mətbəxini tanıtmağa 

çalışır, deməli, bu kimi xırdalıqlara diqqət yetirilməli və mövcud 

səhvlərin aradan qaldırlımasında vaxt itirməməlidir. 

Şahdağ qış-yay turizm-idman kompleksində hazırkı dövrdə 

də bir sıra yenidənqurma və tikinti işləri davam etdirilir. Turizm 

agentlikləri də həftə sonları bura təşkil olunan birgünlük turlar 

vasitəsilə ilə az büdcəyə malik olan şəxslər üçün müəyyən təkliflər 

hazırlayır. Azərbaycanda ilk açılan bu tipli müəssisə olmasını nəzərə 

alaraq bu kimi problemlərin mövcudluğu mümkündür və buna görə 

də qısa zaman kəsiyində bunların həll olunması bazara yeni daxil 

olan müəssisələrlə rəqabət zamanı önə çıxmağa təsir göstərə bilər. 

Şahdağ qış-yay turizm-idman kompleksi ərazisində həyata keçirilən 

bütün endirimlər və reklam nümayişləri yalnız qış mövsümü üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. Kompleks qış mövsümü müddətində təxminən 

3 aylıq öz xidmətini bütün turistlərə təklif etsə də, qarların yağması 

və havanın dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq müddətin uzanması da 

mümkündür. Lakin bu kimi nəhəng infrastruktura malik olan 

müəssisələrin yalnız ilin müəyyən aylarında fəaliyyət göstərməsi və 

tanıdılması həyata keçirməsi mənfi hallardan biridir. Yay 

mövsümündə də endirimlərdən yararlanmaq istəyən şəxslər, dağ 

qoynunda, təbiətlə birbaşa əlaqədə olaraq bunu reallaşdırmaq 

iqtidarına malikdir. Sadəcə olaraq bunun üçün ilkin addımların 

atılmasına ehtiyac var. Şahdağ qış-yay turizm kompleksini daha da 

inkişaf etdirmək üçün aşağıdakı təkliflərin nəzərə alınması 

məqsədəuyğundur: 

 Bütün işçilərin müxtəlif dillərdə danışması ilə yanaşı doğma 

dilin də öyrənilməsi. 

 Yerləşmə müəssisələrində şikayətlərin nəzərə alınması üçün 

rəy və təkliflər kitabının olması. 

 Qidalanma ilə bağlı çox çeşidli menyuların tərtib olunması. 

 Həftə sonlarında işçi heyətin sayında artım istiqamətli 

dəyişikliyin edilməsi 

 Yay ayları üçün nəzərdə tutulan tanıdılmanın həyata 

keçirilməsi 

 Sosial şəbəkələrdən istifadəni daha da genişləndirərək, 

müxtəlif yaş qrupuna aid edilən şəxslərin turlara cəlb 

olunması. 
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Hansı nəsil insan resursu ilə çalışmalıyıq? 
 

Which generation of Human resources should we work with? 

 

Abstract: The article titled “expresses interests of managers 

of enterprises and organizations, as well as of all Human Resources 

including working staff. So that, issues of selection and placement 

(including the coordination) of Human resources, still remains as one 

of the main research objects.  Analysis of the Skills of organization, 

leadership, coordination, subordination and communication, as well 

as physical, intellectual competences of Human resources on the 

generation distribution, which have advanced  and developed in 

different conditions, are in the focus of the article. It should be noted 

that, If we take into consideration that the aspects of establishment 

and development of enterprises and organizations in the the Republic 

of Azerbaijan are new, it is possible to clearly understand the 

topicality of the selection and development priorities of Human 

Resources. Thus, as in other state documents, also in the state 

strategy of “2020-Look into the Future”, human capital has been 

confirmed as one of the main mechanisms of development of a state.  

The achievements made in the tourism field in recent years let us say 

that  research on the problems of the  selection and  orientation of 

HR should be continued and extended according to the requirements 

of a period in order to maintain the sustainability in the direction of 

the development of the human capital. 

 

Key words: human resources, generation, organization, 

management 

 

Təşkilatların əsasında duran əsas anlayış kommunikasiyadır. 

Belə ki, kommunikasiya vasitəsilə təşkilatdaxili təsir kanalları 

yaranır, mədəniyyət formalaşır, təşkilatı birləşdirən dəyərlər, o 

cümlədən, vizyon fərdlər tərəfindən qavranılır və mənimsənilir. 

Texnoloji dəyişikliklər və qloballaşma kommunikasiyanı 

mailto:aslansebuhi@gmail.com
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təşkilatdaxili dövriyyədən çıxarıb təşkilatdaxili təsiretmə 

vasitəsinə çevirmiş, məhsul və xidmətdə müxtəlifliyi təşkil etməklə 

bərabər, həm də rəqabət formasını da dəyişdirmişdir. Bu prosesin ən 

böyük nəticəsi də zaman anlayışında yaratdığı effektdir. Yaratdığı 

sürət zaman maneəsini aradan qaldırmış və nəsildən-nəslə keçid 

prosesini də gözə çarpan formada daraltmışdır. Beləliklə fərqli 

nəsillər eyni zamanı və iş şəraitini paylaşmağa başlamışdır. Davamlı 

şəkildə təşkilat iqlimində nəsillərin fərqli xarakterləri, istəkləri və 

ehtiyacları müxtəlif nəsillərin menecmentini də gündəmə gətirmişdir. 

Klassik menecment anlayışı yerini postmodern menecment 

metodlarına vermiş və insan ünsürü ön plana çıxmışdır. Bildiyimiz 

kimi klassik menecment məhsuldar, inanılan fərd və robot kimi 

hazırlanan, çalışan təşkilatların  mexanik düşüncə fəlsəfəsinə sahib 

olmuşdur. Klassik menecmentdə də (postklassik menecment kimi) 

təşkilatların ola bildiyi qədər məhsuldar çalışan ağıllı sistemlər 

olması zərurəti irəli sürülürdü. Belə ki, bu düşüncə tərzinə görə 

rəqabət sadəcə çox miqdarda istehsal reallaşdırmağa əsaslanırdı və 

insan ünsürü nəzərə alınmırdı. Bu sistemin menecerləri səssiz nəsil 

olaraq adlandırılan və 1925–1945-ci illər arasında doğulan nəsildir. 

İşçiləri isə Bumers (Baby Boomers) nəslidir [1; s., 13]. 1945-1960-cı 

illər arası doğulan Bumers (ifadə II Dünya müharibəsindən sonra 

uşaq doğumundakı kəskin artımla bağlı qeyd olunur)  nəsli 

şirkətlərinə tam bağlı, sadiq və iş həyatını özü üçün əsas bilən 

insanlardır [2]. Bu nəslin nümayəndəsi olan insan resursları 

“mükəmməl” xüsusiyyətlərilə 7/24 saat effektiv nəticə üçün çalışırlar 

və bunu edərkən çox zaman sosial həyat və ailələrini arxa plana 

atırlar. Sosial həyatlarını da iş həyatları üzərində quran bu nəsil o 

zamanlarda yaşanılan qlobal iqtisadi böhranın və işsizliyin artması 

ilə işlərinə daha da bağlı nəsilə çevrildilər. Asan-asan iş 

dəyişdirmirlər və adətən eyni şirkətdə iş həyatına başlayıb eyni 

şirkətdə təqaüdə çıxırlar. Şirkətinin mənfəəti üçün hər cür fədakarlıq 

göstərirlər. Şirkətlərinə sadiq olduqları qədər, komandalarının da 

özlərinə sadiq olmalarını istəyirlər. Hər hansı bir tərs hərəkəti 

‘xəyanət’ olaraq qəbul edə bilərlər. Tamamilə iyerarxik və ənənəvi 

bir menecment üslubları vardır. Təcrübəyə çox əhəmiyyət verirlər və 

təcrübələrinə də eyni əhəmiyyətin verilməsini, hörmətdə qüsur 

işlədilməməsini istəyirlər. Əks əlaqə (fidbək) üçün çox açıq deyillər, 
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təcrübəylə öyrəndiklərinin mühakimə edilməz, dəqiq və doğru 

olduğunu düşünürlər.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X, Y və Z nəsli birlikdə necə çalışa bilər?! 

X nəsli termini ilk dəfə fotoqraf Robert Capa tərəfindən 

1950-ci illərin sonunda istifadə edilmişdir. İkinci Dünya-

Müharibəsindən sonra dünyaya gələn bu nəsillə bağlı çəkdiyi şəkillər 

ilə diqqəti öz üzərinə çəkən Robert Capa, bu nəsillə bağlı foto-

romanlar hazırlayaraq termini elmi ədəbiyyata daxil etmişdir. MTV 

Generation (MTV Nəsli) olaraq da adlandırılan bu nəsil yaxşı 

təhsilli, sadiq, ailələrinə bağlı, mühafizəkar olaraq da bilinir. Hal-

hazırda bir çox şirkətin üst və orta səviyyə rəhbərliyi hələ də əsasən 

X nəslidir. Karyeralarında müəyyən uğura nail olmuş X nəsli 

həyatlarını məsləhətçilik, yaxud təşəbbüskarlıqla da davam 

etdiriblər. Bu nəsil ifrat mühafizəkar və ierarxiyapərəst  Baby 

Boomers’lərlə, ifrat azadlıqsevər  və liberal Y nəsli arasında 

mövqeyə sahibdirlər [3].  

X nəslinin institusional təşkilatlanma bacarıqlarından imtina 

etmək olmaz. Y, Z nəsillərinin informasiya texnologiyaları çağında 

dünyaya göz açmaları, sürət və dəyişikliklərə vaxtında adaptasiya 

qabiliyyəti əsas fərqlilik  yaradan rəqabət silahlarıdır… Bu 2-3 

nəsildən fərdlərin bir yerdə çalışmalarının tək yolu-iş fəaliyyətlərinin 

internet platformasında həyata keçirilməsidir.  

   

 

Bumer nəsli 

 

X nəsli (MTV nəsli) 

Y nəsli (Millenial generasiya) 

Z nəsli 

Şirkət ierarxiyasında tutduğu pillələrə görə 4 nəslin təsviri sxemi 
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X nəsil kimlərdir? 

 X nəsli 1965-1979 ci illər  arasında dünyaya göz açan 

nəsildir. 

 Sovet sosialist sistemini görüblər və çox tərəfli təhsil və 

akademik inkişafın prestij və şan şöhrət gətirdiyini 

düşünürlər. 

 Dünyaya gözlərini əl ilə idarə olunan ağ-qara televizorlarla, 

tranistorlu radio, bandlı teip və pikapla açdılar. Çoxları 

(texnologiya inqilabına yeni keçid etdikləri üçün) 

texnologiyadan çətinliklə və məcburiyyətdən istifadə etməyə 

başladılar.  

 İş imkanları nisbətən məhdud olan, üstün təhsilə və xarici dil 

biliyinə sahib fərdlərin daha az olduğu bir zamandan gəlirlər. 

 İctimai problemlərə qarşı həssasdırlar.  

 Sahibkar mərkəzli görüşlərə sahibdirlər və özlərindən  əvvəl 

şirkət mənfəətlərini əsas götürürlər, iş motivasiyaları yüksək, 

avtoritarizmə meylli və qənaətcildirlər. 

 Müəyyənləşmiş iş saatları, yüksək normada əmək sərfiyyatı, 

mövcud şərtlərlə kifayətlənmə və uzun illər eyni şirkətdə 

çalışaraq özünə sağlam bir yer əldə etmək  kimi stimulları 

vardır. 

 Xüsusilə, gözlərini SSRİ-nin “Kapitalistləşməyə” başladığı 

dövrdə (N. Xruşov hakimiyyəti illəri ABŞ-la əməkdaşlıq 

şəraitinin başlandığı illərdə) açan bu nəsil pula daha çox 

diqqət yetirməyə başladılar və liberalizm əhəmiyyət qazandı. 

Sadiqlik hissləri vəziyyətə görə dəyişir, daha yaxşı  

karyera  imkanları axtarırlar.  

Belə ki, “Ya bu gəncliyi anlamaya çalışmalısınız,  ya da bu 

gənclik sizi önünə qatıb aparacaq!”  

 

Y generasiyası 

Y nəsli: Millennial yaxud Millennial generasiyası (ifadə 

Qlobalist əhval ruhiyyə və kosmopolitan olmağa meyllərinə görə 

qeyd olunur) da olaraq bilinən bu nəsil hazırda iş dünyasında 

haqqında danışılan  ən çox generasiyadır. Doğulma tarixləri 1980-ci 

illərin əvvəllərindən 1990-ci illərın sonuna qədərdir (1982-2000 ci 

illər arasında doğulanlar da  Y nəsli kimi qəbul olunur). Bu nəslin 

əsas xüsusiyyətlərində müxtəlifliklər  olsa da, əsasən açıq fikirli, 

səbirsiz, özünəinamı yüksək və tədqiqatçı olaraq bilinirlər. 

Kommunikasiya çağında doğulub texnologiyanın inkişafı ilə 

böyüyən, Walkmandan MP3 Playera keçidi, 486DX-dən 

Coreprosessorlara gedən yolçuluqları, Amigodan X-BOX-a kimi 
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inkişaf edən texnologiya inqilabını ardıcıl yaşamaqları 

xarakterlərinin yaranmasına təsir etmişdir. İnternetin də geniş 

istifadəsilə informasiya əldə etməkdə oxşarlıqları və sürətləri, 

texnologiyadan istifadə ilə hər mühitdə özlərini fərqləndirirlər [8]. 

İngiliscə əlifbada “Y” hərfinin oxunuşu ilə “Why” sualı 

arasında paralellik qurularaq adı izah olunan, davamlı olaraq “Niyə?” 

deyə soruşan Y nəslinin digər xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:  

 Çox kanallı TV ilə böyüdülər. İnterneti tanıyıb, asan 

adaptasiya oldular. Mobil telefon, ya da üz-üzə görüş 

xaricində elektron dialoqları da tərcih edə bilirlər, hamısı 

mobil telefonlardan istifadəyə çox maraqlıdır, “YouTube” 

saytını  gün ərzində bir neçə dəfə ziyarət edirlər. 

 Özünə inam hisləri yüksəkdir. Fərdi yanaşma əsaslı qərar 

mexanizmlərinə sahibdirlər.  

 Özlərini və seçimlərini rahatlıqla meydana çıxarırlar. 

Çəkingən  deyillər. Daha təşəbbüskardırlar. Karyera və  

inkişafları  üçün hər cür tələbkarlıqdan çəkinmirlər, sürətli iş 

yerlərini dəyişdirə bilərlər və bunu olduqca normal  bir 

hərəkət olaraq görürlər. 

 Məsuliyyət götürməyə çox həvəskardırlar və anidən özlərini 

isbat etmək istəyirlər. İrəliyə istiqamətlənməyə daha çox 

meyllidirlər, çox tez yüksəlmək istəyirlər. Qısa müddətdə 

rəhbər olmaq istiyirlər [6].  

 Məsləhətçilik, maliyyə və informasiya sektorlarında 

çalışmağa üstünlük verirlər. 

 “Hansı şirkətdə çalışmaq deyil, şirkətin yaratdığı imkanlar 

önəmlidir” düşüncəsinə sahibdirlər.  

 İşə götürəndən gözləntiləri olduqca yüksəkdir. Asan-asan 

məmnun olmurlar.  

 Rahatlıqlarının qeydinə çox qalırlar. Çalışmağı və 

sosiallaşmağı çox sevmirlər. Öz dünyaları var.  

 Professional çalışmaq istəmirlər, öz işlərini görməyi 

müstəqilləşmənin bir addımı olaraq qəbul edirlər. 

 Yüksək avtoritarizm qarşısında çox narahat olurlar. Birbaşa 

əmr almaqdan və aşağı vəzifədə olmaqdan xoşlanmırlar. 

Onların istədiyi daha demokratik daha anlayışlı, 

dəyişikliklərlə əlaqədar asan əlaqə quran menecerlərdir.  

 Öz fikirlərinə çox önəm verirlər və fikirlərinə mütləq diqqət 

göstərilməsini istəyirlər.  

 Təhsil  və öyrənmənin davamlı olmasına ehtiyac olduqlarına 

inanırlar və şirkətdaxili təhsilə üstünlük verirlər.  
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 Özlərindən əvvəlki nəsillərlə aralarında informasiya və 

ünsiyyət uçurumu vardır: məktəb çağında gənclərin 99 % -i 

iki gündə bir digital oyun oynadıqları halda müəllimlərinin 

75 % -i bu oyunları heç oynamamışdır…  

 Dəyişən dünya dinamikası ilə bərabər üstünlüyün şərqə 

keçməsi, bu günə qədər bildiyimiz 'post-modernizm' 

anlayışlarının alt-üst olması və dəyişən dünya şərtlərinin 

'məmnun olmayan' bu nəsil üzərindəki mümkün təsirlərini 

nəzərə alsaq, bir çox şeyin fərqinə vararıq... 

 Yox deməyi bacarmayan, bu səbirsiz, amma bir o qədər də 

maraqlı, öyrənməyə ac olan, mənəviyyatını axtaran  Y 

Nəslinin Kollektiv Zəka Bacarıqları bunlardır: 

 Onlayn Xarizma (Influency): Polisosial media şəraitində və 

elektron dünyada insanları inandıra, effektiv ünsiyyət qura, 

diqqət çəkən  hekayələr danışa və insanların diqqətini cəlb 

edə bilmək 

 Digital Kompas (Signal/NoiseManagement): Internet 

“okeanı”nda yolunu tapa bilmək, eyni anda gələn çoxlu data 

və mediadan məna çıxara bilmək, koordinasiya qabiliyyəti, 

hyper-tekst düşünə bilmək 

 Qabiliyyət Radarı (Cooperation Radar): Əməkdaşlıq edəcəyi 

fərdləri elektron şəraitdə yaxşı seçə və yaxşı tanıya bilmək 

qabiliyyəti 

 Dinamik İnnovasiya (Protovation): Bir-birini izləyən 

addımlarda sürətli və dinamik innovativlik təşkiletmə, 

davamlı inkişaf və yeni alternativ addımları müəyyənetmə, 

xərcləri azaldaraq məhsul və ya xidmətin sürətini və 

effektivliyini artıra bilmək 

 Onlayn Fərasət (Emergensight): Böyük səviyyədə onlayn 

əməkdaşlıq, yardımlaşma və koordinasiya vaxtı yaranan 

mürəkkəbliyi anlaya bilmək və təhlil etmək, sürpriz 

nəticələrə və ani kəşflərə hazırlıqlı olmaq 

 Şəbəkə elastikliyi (HighPingQuotient): Netvork ünsiyyəti 

ustalığı, onlayn dəqiq cavab vermək qabiliyyəti, onlayn 

aktivlik 

 Ekosistem Vizyonu (Longbroading): Böyük rəsmi görə 

bilmək, bütün netvorka geniş baxış perspektivi, üst sistemləri 

görmək, sistemli baxış 

 Açıq Müəlliflik (Open Authorship): Sürətli plan yarada və 

keçidlər qura bilmək, çoxlu sayda fərdlə eyni vaxtda çalışa  

və layihə hazırlaya bilmək 
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 Multi-kapitalizm (Multi-Capitalism): İntellektual, sosial, 

iqtisadi, təbii və elektron kapital kimi fərqli kapitallarla eyni 

vaxtda çalışa, onları inkişaf etdirə  və alıb sata bilmək 

 Kütlə ilə Əməkdaşlıq (Mobbability): Çox böyük qruplarla 

onlayn şəraitdə birbaşa və sürətli əməkdaşlıq qura bilmək, 

insanları onlayn təşkilatlandıra bilmək [5]. 

Y nəsli ilə birlikdə necə işləməliyik? 

Nəsillər arası fərqlər əsl iş dünyasında nəsil münaqişə və 

uyğunlaşma problemləri yaradır. Şirkətlər çox fərqli fərdi 

xüsusiyyətlər və düşüncə forması ilə yetişən Y nəslinin bu durumunu 

avantaja çevirə bilməlidir.  Dəyişməyi qəbul etdiyimiz təqdirdə 'bu 

gənclərdə qabiliyyət var!' düşüncəsi formalaşacaqdır, (yaxud 

“Özümüz də dəyişə bilsək, bu gənclərlə eyni yollarda gedə 

biləcəyik”). Belə ki, dəyişikliklərin pozitiv və neqativ yönlərini 

xatırladaraq, necə dəyişmək? hansı istiqamətdə dəyişikliklər?' 

suallarını cavablandırmaqla vizyon müəyyən etməyə  hazırlıqlı 

nəsillə, qərarını əvvəldən vermiş, şablon suallarını təkrarlamaqda 

olanlar arasında bir körpü qurula biləcəyinə dair hər hansı bir ümid 

faydasızdır.  “Biz imkansızlıq bilirik və səbirliyik' deyənlər arasında, 

ardıcıl olaraq 'təsvir, açıqlama, analiz yaxud təhlil etməyi bacaranlar 

orientasiya' (istiqamətləndirmə) şansına sahib ola biləcəklər. 

Y nəslinin bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə izlənilməsi  2001-

ci ildə sona çatdı. Buna səbəb olan hadisə kimi George W. Bush'un 

ABŞ prezidenti olması və bu nəslin məqsədlərin mənasız olaraq 

görməsi qeyd olunmaqdadır [5].  
 

Gəlməkdə olan Z nəsli kimlərdir? 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/2001
http://tr.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
http://4.bp.blogspot.com/-fePeXPXA2sI/U1_FZTeHbLI/AAAAAAAAAC8/biZAl83GtvM/s1600/z_gen.jpg
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1990-cı illərdə doğulanlar indigo ya da kristal uşaqlar 

olaraq adlanırlar.  Tədqiqatçılar Z nəslinin bütün iş həyatı 

qavrayışlarımızı dəyişdirəcəyini iddia edirlər. Belə ki, həyatları 

istehlak üstündə qurulan bu nəsil 

bir məsuliyyət və gözlənti ilə dünyaya göz açıblar. Sanki həmişə bir 

şeyə çatmaq və bir şeyi çatdırmaq məcburiyyətindədirlər. Hər şeyi 

sürətli edirlər, asan üsullardan istifadə edirlər, ən çox nəzərə çarpan 

xüsusiyyətləri 'sürət”lilikdir. 

Sürət anlayışının dəyişdiyi  bir dünyada-zamanda 

doğulduqlarından dolayı sürətli danışır və öyrənirlər. Sürətli inkişaf 

etmələrinə baxmayaraq,  bir şeyə adaptasiya olmaları asan deyildir. 

IQ'lərı (intellektual keyfiyyətləri) və özünəinamları yüksəkdir. 

Elektron şəraitdə həddən ziyadə olduqlarına görə az sosiallaşırlar. Nə 

tək başlarına qalmağı, nə də çox sosiallaşmağı sevirlər. Komanda 

oyununa çox uyğun olmayan, hətta bəzən özünə (eyni nəslin 

nümayəndələrinə) əks düşüncəli bir nəsildir. Belə ki, “evləri 

yanmağa başladıqda yanğını söndürmək əvəzinə əvvəlcə bununla 

bağlı tweet atmağı” sevən bu nəslin təqdiqatlara görə bir gündə 

göndərdiyi mesaj sayı (whatsapp, facebook, messenger, SMS vs.) 

nisbi olaraq 50 ilə 60 arasındadır. Qeyd edək ki, IQ göstəriciləri 

digər nəsillərdən daha yüksəkdir. Çoxları bizim görməyəcəyimiz 

inanılmaz texnologiyalara şahid olacaqlar. Digər ortaq xüsusiyyətləri 

kimi aşağıdakılar qeyd olunur: 

- Ailələrinin mühafizəkar baxışları vardır. 

- E-posta deyə bir komunikasiya vasitəsini tanımırlar. 

- Sosial məcralar, mobil texnologiyalarla ünsiyyətə üstünlük 

verirlər. 

- Daha təhsillidirlər.  

- liberal və müstəqildirlər. 

- Özünəinamları sayəsində daha rahat və açıq ünsiyyət qura 

bilirlər. 

- Öz istək və hədəflərinin fərqindədirlər. 

- Hədəfləri istiqamətində yaşayırlar . 

- Həyatda hər şeyin mümkün olduğunu düşünürlər. 

- Əhatələrində və dünyada olan inkişafın fərqindədirlər. 

Beləliklə, aparılan yekun tədqiqatlar nəticəsində aşağıdakı qənaət və 

təkliflər formalaşmışdır: 



TURİZM VƏ QONAQPƏRVƏRLİK TƏDQİQATLARI №5 102 

 X, Y nəsli zamanını bitirməkdə olduğu  üçün Z nəslinin 

üstünlüklərindən faydalanmaq, çatışmazlıqlarına görə iş 

mühitinin müəyyənləşdirilməsi, dəyişikliklər menecmentini  

inkişaf etdirmək, 

 Elektron menecment qabiliyyəti yüksək olan Y və Z nəsli 

insan resurslarının gücündən elektron iş fəaliyyətlərində 

faydalanmaq, 

 Elektron komanda fəaliyyətlərinin effektiv fəaliyyətini 

genişləndirmək üçün Y və Z nəslinin iş identifikasiyasını 

sürətləndirmək və s. 

Müasir dövrdə insan resurslarının planlaşdırılması istiqamətində 

artan elmi tədqiqatlar ayrı-ayrı generasiyaların təhlilinin və məntiqi 

əlaqələndirilməsinin vacibliyini bir daha sübut etmişdir. Belə ki, çox 

saylı inkişaf etmiş ölkələrdə sahibkarların stolüstü jurnalına 

çevrilmiş “Harvard Biznes” dərc etdiyi son saylarında müxtəlif 

nəsillərin koordinasiyası və oriyentasiyası məsələlərinə ciddi diqqət 

yetirməkdədir. Yeni müstəqillik əldə etmiş dövlət olaraq 

Azərbaycanın sərhədləri daxilində fəaliyyət göstərən təşkilat və 

müəssisələrin insan resursları siyasəti fikrimcə generasiyaların 

menecmenti  nəzərə almaqla hazırlanmalıdır. Bu mənada  qeyd 

etmək lazımdır ki, “2020 Gələcəyə baxış” strateji konsepsiyasında da 

insan kapitalı strategiyasının prioritetləri vurğulanmış, bu sahədə 

müxtəlif  dövlət mexanizmlərinin aparmalı olduğu siyasət çərçivəsi 

müəyyənləşdirilmişdir.  
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Qax-dağlar əhatəsində muzey 

Gakh- museum is surrounded by mountains 

    Abstract: This article deals with information about 

alluring region of Azerbaijan. Although just nature of Gakh is suffice 

to fascinate tourists, its historical, cultural and religious monuments 

built in different centuries also increase the tourism potential of the 

region, makes the region more interesting especially for historians 

and art lovers. Different places worth to visit are demonstrated. Not 

only location, but also importance of these places are stressed. Of 

course, words are not enough to imagine and feel magic of Gakh, 

landscape and places of interest, anyway the article will probably 

expand acquaintance with the region. 

Key words:  Fascinating region, historical monuments, 

cultural monuments, tourism potential, places of interest, landscape. 

Qax rayonu  dəniz səviyyəsindən 500 metr yüksəklikdə, 

Kürmük dağ çayının sağ sahilində, Şəki–Zaqatala şose yolunun 

kənarında yerləşir.  Bakı–Qax arasıdakı, məsafə 409 km-dir. Yevlax 

dəmiryolu stansiyasından 116 km məsafədədir. Azərbaycanın şimal–

qərbindəki Qax Gürcüstan və Dağıstanla həmsərhəddir. Ərazisindən 

Kürmük, Qaşqaçay, Əyriçay çayları axır. Cənubda quru subtropik, 

mərkəzdə qismən isti, qismən rütubətli subtropik, yüksək dağlarda 

isə soyuq iqlim müşahidə olunur. Baş Qafqaz silsiləsinin yamacları 

dik və sıldırımlıdır. Rayonun ən yüksək zirvəsi 3480 metrlik Ahvay 

dağıdır. Rayon kimi 1930–cu  ildə təşkil edilmişdir. 

Qaxda 60–dan çox dünya və ölkə əhəmiyyətli tarixi abidə 

qeydə alınıb. Əksəriyyəti ətraf kəndlərdə yerləşir. Əsasən Torpaqqala 

ərazisində  aşkar edilmiş arxeoloji abidələr, kurqanlar burada hələ 

Tunc dövründə məskunlaşmanın olduğundan xəbər verir. Rayon 

mərkəzindəki Qala divarları (XVI əsr), Cümə məscidi (XIX əsr), 

Alaverdi kilsəsini (1884) ziyarət etmədən Qaxı tərk etmək turistlər 

üçün itki olar. 

Beşinci əsrin sonlarında Alban hökmdarı Mömin Vaçaqanın 

hakimiyyəti dövründə xristianlıq  yenidən dövlət dini kimi geniş 

mailto:u.nigar@mail.ru
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təbliğ olunmağa başlamışdır, təntənəli dini tədbirlər keçirilmiş, 

çoxlu kilsələr tikilmişdir [1]. 

Qaxın ən gəzməli–görməli kəndlərindən biri, kurort zonası 

İlisuda 1–2 ay dincələn turist xroniki stress və onun fəsadlarından 

azad olaraq  buranı tərk edir. İlisu kəndi memarlıq abidələri ilə 

zəngindir.Tarixin ayrı-ayrı dövrlərinin memarlıq xüsusiyyətlərini əks 

etdirən abidələrin bir qismi müasir dövrümüzə qədər qorunub 

saxlansa da onların böyük bir hissəsi müharibələr və təbii aşınmalar 

nəticəsində dağılmışdır.Bu günümüzə qədər qalmış abidələr: Sumuq 

qala, Ulu körpü. Ulu məscid,Qalaça (Şamilqala), Qala kompleksi, 

Cinli qala və epiqrafik abidələri İlisunun qəhrəmanlıq tarixinin şanlı 

səhifələridir. 

 

Sumuqqala                   

   

Sumuqqala — Qax rayonunun İlisu kəndində Bucaq 

məhəlləsində 4 mərtəbəli müdafiə qülləsidir. Bu tarixi abidə İlisunun 

emblemi hesab edilir.  XVIII əsrdə inşa olunmuşdur. Dağlıq 

ərazilərdə yaşayan insanların ailəsi ilə birlikdə düşməndən qorunmaq 

üçün yaşayış evinə bitişik inşa etdikləri müdafiə qüllələrinin bir 

örnəyidir. Qüllənin inşasında çay daşından, əhəng məhlulundan və 

bişmiş kərpicdən istifadə olunmuşdur. Qalanın adıyla bağlı bir sıra 

mülahizələr mövcuddur. Rəvayətə görə,qüllə Sumu xan adlı bir İlisu 

hakimi tərəfindən inşa etdirilmişdir. Lakin tarixi mənbələrdə Sumu 

xan yox, sadəcə Usmi (dağlı hakimlərə verilən titul,məsələn, 

“Qaytaq usmisi”) titulu ilə bir müddət sultanlığı idarə etmiş 

Məhəmməd xanın adına rast gəlinir [5]. 

http://az.wikipedia.org/wiki/Sumuq_qala
http://az.wikipedia.org/wiki/Sumuq_qala
http://az.wikipedia.org/wiki/Ulu_k%C3%B6rp%C3%BC
http://az.wikipedia.org/wiki/Ulu_m%C9%99scid
http://az.wikipedia.org/wiki/Qala%C3%A7a_(%C5%9Eamilqala)
https://az.wikipedia.org/wiki/Qala_kompleksi_(%C4%B0lisu_k%C9%99ndi)
http://az.wikipedia.org/wiki/Cinli_qala
http://az.wikipedia.org/wiki/Qax_rayonu
http://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lisu
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   Başqa bir mülahizəyə görə isə sümük kimi bərk olduğu üçün 

qala belə adlandırılıb. Belə ki, yerli əhali sümüyə “sumuq” deyir. 

Sumuq qala Daniyal sultanın evinin bitişiyində tikilib və onun dayağı 

olub. Sultanın evindən əsər– əlamət qalmayıb. Sumuq qala bütün 

keçmiş SSRİ məkanında "Qorxma, mən səninləyəm" filminin bəzi 

səhnələrinin burada çəkilməsinə görə məşhurdur. 1981-ci ildə Yuli 

Qusmannın çəkdiyi bu musiqili macəra filmində sovet estradasının 

və kinosunun Polad Bülbüloğlu və Lev Durov kimi məşhur ulduzları 

oynamışlar.  

Ulu körpü 

 

Ulu körpü Qax rayonu ərazisində yerləşən orijinal 

xüsusiyyətlərə malik qədim tarixi-memarlıq abidəsidir. 

Körpü İlisu kəndinə gedən yolda Kürmük çayının üzərində 

salınmışdır. İnşa tarixi XVIII əsrə aid edilir.  

Kürmük çayı üzərindəki körpü sultanlığın mərkəzi İlisuya 

köçürüldükdən sonra inşa edilib. Yerlilərin fəxri olan körpü İlisunun 

qapısı sayılır. Deyilənlərə görə, 1844-cü ildə rus qoşunları İlisuya 

hücum edərkən düşmən kəndə daxil ola bilməsin deyə Ulu körpünün 

uçurulması fikrinə Daniyal sultan qəti etiraz edir. Şıltaq dağ çayının 

gətirdiyi coşqun sel-sulara mərdliklə sinə gərən bu körpü çayın 

yatağının daraldığı yerdə, sal qayalar üzərində çay daşı, əhəng 

məhlulu,bişmiş kərpic və yumurta sarısından  inşa edilmişdir və hələ 

də tam yararlı vəziyyətdədir. 

http://az.wikipedia.org/wiki/Qorxma,_m%C9%99n_s%C9%99ninl%C9%99y%C9%99m_(film,_1981)
http://az.wikipedia.org/wiki/Yuli_Qusman
http://az.wikipedia.org/wiki/Yuli_Qusman
http://az.wikipedia.org/wiki/Polad_B%C3%BClb%C3%BClo%C4%9Flu
http://az.wikipedia.org/wiki/Lev_Durov
http://az.wikipedia.org/wiki/Qax_rayonu
http://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lisu
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Ulu məscid 

 

İlisu kəndində vaxtilə mövcud olmuş 9 məsciddən 7-si 

dövrümüzə qədər salamat qalmışdır. Məscidlərin ən böyüyü və 

qədim tarixə malik olanı  Came məscidi olduğu üçün yerli əhali onu 

Ulu məscid adlandırmışdır [2].  

İlisunun Ulu məscidi 1700 –cü ildə İlisu sultanlarından 

saxurlu Əli Sultanın sərəncamı ilə inşa etdirilib. İlisunun ən dəyərli 

abidələrindəndir. Kəndin düz mərkəzində yerləşir. Uzunluğu 10, eni 

7, hündürlüyü isə 4 metrdir. Minarəsi yoxdur. Məscidətrafı 

qəbiristanlıqda bəzi din xadimlərini dəfn ediblər. Məşədixanım 

Nemətova İlisu kitabələrini oxuyub, tədqiq edib. Ulu məscidin 

üstündəki və Tovlatala qəbiristanlığındakı yazıların hamısını oxuyub 

və açıb.                

                                      

Qalaça (Şamil qalası)                     
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Qala XIX əsrin 50-ci illərində  İlisu kəndində Yezlidağın 

üstündə, dağlıların milli azadlıq hərəkatının rəhbəri  Şeyx Şamilə 

qarşı aparılan hərbi əməliyyatlarda müşahidə istehkamı kimi istifadə 

etmək üçün ruslar tərəfindən inşa etdirilmişdir. El arasında "gözətçi 

qala" kimi də tanınır. 

Dairəvi formada inşa olunan qalaçanın diametri 7,4 metrə 

yaxındır. Çay daşı və əhəng məhlulu ilə tikilmiş qalaçanın ətrafı 

boyunca atəş açmaq və müşahidə aparmaq üçün mazğallar vardır. 

Qalaçadan İlisuya gələn bütün yolları müşahidə etmək, eləcə də 

nəzarətdə saxlamaq mümkündür. Kənddən qalaçaya araba yolu 

salınmışdır. Qala maraqlı tarixi-memarlıq abidəsi kimi dövlət 

tərəfindən qorunur.  

Şamil qalasından söz düşmüşkən Hacı Muradı unutmaq 

olmaz. O, Şimali Qafqaz xalqlarının əslən Dağıstanın Xunzax 

kəndindən olan görkəmli rəhbərlərindən biri və Şeyx Şamilin yaxın 

silahdaşı, həmçinin avar kəndlərinə təyin etdiyi naibi olub. Lakin 

Tabasaran döyüşlərindəki məğlubiyyətinə görə  Şeyx Şamillə 

münasibətləri pozulub və bundan sonra o, rusların tərəfinə keçib. 

Ruslar tərəfindən Şəki qalasında saxlanılan Hacı Murad silahdaşları 

ilə saxlandığı qaladan qaçmağa müvəffəq olub [3]. 

Lakin Nuxanın Biləcik kəndi ərazisindəki meşəlikdə o vaxtkı  

Nuxa qalasının komendantı, milliyyətcə erməni olan Karqanovun 

başçılıq etdiyi dəstə tərəfindən mühasirəyə alınıb.11 saat rəşadətlə 

döyüşdükdən sonra 17 güllə yarası ilə öldürülüb.Başı isə kəsilərək 

əvvəlcə Şəkiyə, sonra Tiflisə göndərilib, orada bir müddət spirtdə 

saxlanıldıqdan sonra ölümünün təsdiqi üçün çar I Nikolaya 

göndərilib. Bədəni isə həlak olduğu yerdə başsız dəfn olunub. 
 

Hacı Muradın qəbri  

      

http://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lisu_k%C9%99ndi
http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeyx_%C5%9Eamil
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Məzar Tanqıt kəndinin yaxınlığında, fındıq bağları 

arasından keçən dar cığırın sonunda yerləşir.Qocaman palıd ağacları 

bitən meşədə yerləşən məzarın üzərində qoyulmuş baş daşında ərəb 

dilində bu sözlər yazılmışdır: "Burada böyük cəfakeş, milliyətcə avar 

olan Hacı Murad Xunzaxski dəfn edilmişdir". Deyilənə görə, Hacı 

Muradın məzarını ziyarət edərkən əlini məzarın sinədaşına qoyub 

ürəyindən keçəni Allahdan diləsən, aldadılaraq xəyanətə tuş gəlmiş 

bu safqəlbli bəndənin ruhu eşqinə niyyətin hasil olar. Rudolf  

Nikolayeviç də 10 il əvvəl müəllifi olduğu,Hacı Muradla bağlı 

kitabında onun öldürülməsində məhz erməni qəsbkarlarının əli 

olduğunu göstərmişdir. Şəki-Zaqatala bölgəsində olub Hacı Muradın 

qəbrini ziyarət edən rusiyalı qafqazşünas alim Rudolf Nikolayeviç 

İvanov Hacı Muradın kəlləsinin onun hazırda uyuduğu qəbirdə dəfn 

olunmasına çalışır. Hal-hazırda Hacı Muradın kəlləsi  119 nömrəli 

eksponat adı altında  Sankt -Peterburqda Etnoqrafiya Muzeyində 

saxlanılır. 

Cinli qala 

 

Cinli qala Qax-İlisu şosesinin 7-ci kilometrində yolun sağ 

tərəfində Kürmükçay yatağına yaxın ərazidə yerləşir. Üç tərəfdən 

sıldırım qayanın üstündəki qalaya yalnız bir tərəfdən getmək 

mümkündür. Buna isə ancaq alpinistlər cəsarət edə bilər.  
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Qala kompleksi 

 

Qax rayonunun İlisu kəndində, Dağıstan yolunun üstündə inşa 

olunmuşdur. İnşa tarixinin XIX əsrin 50-ci illəri olduğu ehtimal 

edilir. Kompleksin yerləşdiyi məhəllə Qala məhəlləsi adlanır. 

Kompleksə qala bürcü və qala divarlarının qalıqları daxildir. 

Torpaqqala 

 

Torpaqqala Azərbaycanda erkən orta əsrlər dövrünə aid 

şəhər yeridir. Bu abidə Alazan çayının sol sahilində, eyniadlı təpənin 

üstündə, indiki Qax şəhərindən 25 km cənub–qərbdə yerləşir. 

Uzunsov planda olan təpənin şimal–şərq və cənub–qərb 

istiqamətində uzunluğu 500–510 m, eni isə 150–160 m-dir. Ümumi 

sahəsi 1,5 hektardır. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Qax_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lisu
http://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
http://az.wikipedia.org/wiki/Alazan_%C3%A7ay%C4%B1
http://az.wikipedia.org/wiki/Qax_%C5%9F%C9%99h%C9%99ri
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Torpaqqalada bina qalıqları, təndir və ocaq yerləri, 

istehsalat ocaqları, təsərrüfat küpləri, dulusçuluq və şüşə 

məmulatlarının müxtəlif nümunələri və sümük qalıqları aşkar 

edilmişdir. 

Torpaqqalanın VII qazıntı sahəsindən aşkar olunmuş beş 

otağın (otaqların hamısı yanmışdır) divarları çiy kərpicdən hörülmüş, 

tavanında isə ağac materialından istifadə olunmuşdur. Maraqlıdır ki, 

ocaq yerlərindən çoxlu qarğaduzu tapılmışdır.  Çox güman ki, 

qarğaduzundan gön-dəri aşılamaqda və evlərin divarının 

ağardılmasında istifadə edilmişdir [4].  

Tədqiqatlar göstərmişdir ki, Torpaqqalada xüsusi sənətkarlıq 

məhəlləsi mövcud olmuşdur. Burada iki ədəd dulus və kərpic kürəsi, 

şüşə istehsalı ocağı aşkar olunmuşdur. Dulus kürələri ellipsvari olub, 

iki yarusludur. Hər iki kürədə şirsiz saxsı qablar istehsal edilmişdir. 

Kərpic bişirilən kürə isə Zaqafqaziya arxeoloji qazıntılarından 

tapılmış yeganə inşaat materialı ocağıdır. 

Torpaqqalada aşkar olunmuş ən nadir tapıntı şüşə istehsalı 

ocağıdır. Dördkünc formada, olduqca səliqəli hörülmüş bu ocağın 

içərisindən çoxlu şüşə qalıqları tapılmışdır. 

Yaşayış yerinin altından küp və torpaq qəbirlər, yaxınlıqdakı 

Saqqızlıq deyilən ərazidən isə xristian qəbirləri üzə çıxarılmışdır. 

Həmin qəbirlərin Qafqaz albanlarına məxsus olması şübhə 

doğurmur. 

Torpaqqalada III–XV əsrləri əhatə edən 2–4 metr 

qalınlığında mədəni təbəqə var. Təpənin ətrafındakı 1,5–2 metr 

hündürlüyündəki müdafiə səddi, mədəni təbəqədən məişət əşyaları 

ilə yanaşı dulus kürələri və şüşə istehsalı ocağının aşkarlanması 

alimlərin buranı şəhərtipli yaşayış yeri adlandırmalarına imkan 

vermişdir. Torpaqqala ərazisində Qafqaz albanlarına məxsus hansısa 

erkən orta əsrlər şəhərinin olması güman edilir. 

 

Hamamçay hövzəsi 

İlisudan şimal – şərqdə, 7 km məsafədə yerləşən Hamamçay 

həm İstisu, həm də Ağçay kimi tanınır. Kürmük  çayının sol qolu 

olan Hamamçay Böyük Qafqazın ən gözəl dağ 

çaylarındandır.Hamamçay dərəsinin yamacları qayalıqdır. Dərənin 

dibi ilə getmək çətindir, tez–tez gur sulu çayı keçməli olursan. Dərə 

yuxarıya doğru daralır. Mineral bulağa çatanda qayalı yamaclar az 

http://az.wikipedia.org/wiki/Qafqaz_albanlar%C4%B1
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qalır ki, qovuşsunlar. Burada müalicəvi vannalar qəbul etmək 

olar. Bu çayın dərəsi möcüzəvi qeyzerlərinə görə müqəddəs hesab 

edilir və insanlar buraya ziyarətə gəlirlər. Onun hövzəsində çox 

böyük müalicəvi əhəmiyyətli istisu – qeyzer yerləşir. Hövzədə 

həmçinin kükürdlü–müalicəvi əhəmiyyətli Mohsu su mənbəyi 

qaynayır. Qax ərazisindəki ən böyük Ramramay, Vəzirçal, Qiçal 

şəlalələri də Hamamçay hövzəsində yerləşir. Ərazi füsunkar dağ 

yamacları, bol sulu və meşəli dərələri ilə bənzərsiz landşaft yaradır. 

Vəhşi təbiətin olduğu kimi müşahidə edildiyi Hamamçay təbiət 

abidəsi haqqında əfsanələr yayılıb. 

 İlisu hamamı İlisu kəndindən 7 km məsafədə,iki dağın 

arasında-Hamamçay dərəsində yerləşir.İnşa olunma dövrü İlisu 

sultanlığı dövrünə gedib çıxır.Hamam daxilində yerdən çıxan termal, 

kükürdlü isti su çox böyük müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. Bu suyun 

mədə-bağırsaq,dəri-zöhrəvi,habelə revmatizm  xəstəliklərindən 

əziyyət çəkən insanlara şəfa verdiyi praktik olaraq sübuta 

yetirilib.Çox təəssüf ki,İlisu hamamından sanatoriya-kurort kimi 

istifadə olunmur.Hərçənd Rusiya,Ukraynadan hamamın şöhrətini 

eşidib gələnlər heç də az deyil. Hamam iki hissədən ibarətdir: “Oğlan 

bulaq-Qız bulaq” və digər hissə. Bu ərazi çox böyük turizm 

potensialına malikdir. Kənddən hamama maşınla 1 saatlıq yol 

var.Lakin təxminən bir kilometrlik  məsafəni ancaq piyada getmək 

olur.Dağ yolu olmasına baxmayaraq rayon sakinləri məsafəni 

çətinlik çəkmədən qət edir. Yolu bura düşən turist, İlisu hamamında 

qayaların arasından çıxan 40
0 

temperaturda suyun töküldüyü göldə 

rahatca çimən yaşlı yerli sakinləri görəndə gərək 

təəccüblənməsin.Halbuki suyun tərkibi və yüksək temperaturu ürək 

xəstələrində ürək daralmasına gətirib çıxarır.Böyük bir qayanın dam 

kimi örtdüyü bu unikal abidədən nəinki yayda,hətta ilin soyuq 

aylarında da faydalanmaq olur,üstəlik kükürd tərkibinə görə bu suda 

hər hansı xəstəliyə yoluxmaq ehtimalı sıfıra bərabərdir. Belə 

ki,Qaxın dağları insanlara yay-qış temperaturu dəyişməyən,şəfaverici 

tərkibli suyu ərməğan edib. Turizmin menecment, marketinq və ən 

əsası, qiymət siyasəti düzgün təşkil olunarsa,yay fəslində gözoxşayan 

təbiət,tarixi abidələr,qış-idman oyunları təşkil etməyə imkan verən 

iqlim və landşaftla yanaşı bu fakt da özlüyündə Qaxda ilin hər 

fəslində kütləvi turizmi inkişaf etdirməyə təkan verə bilər. 
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İlisu hamamında 80-90-cı illərdə tikinti işləri aparılıb,qadın 

və kişilər üçün soyunma-geyinmə otaqları inşa edilib,lakin dağlardan 

gələn sel həmin otaqları lil-palçıqla dolduraraq yayarsız hala 

salıb.Bərpa işləri aparılsa da inadkar dağların seli İlisu hamamını 

orijinal  vəziyyətinə qaytarıb.Maraqlıdır ki, aləmi viran qoyan sellər 

hamamın özündən kənar keçir. Təsadüf sayıla bilməyəcək sayda 

hadisə hamam ərazisində spirtli içki içmiş insanların ya həmin 

gün,ya da çox qısa bir müddətdə qeyri-adi şəkildə ölməsini göstərib. 

Bu amillər əhalinin İlisu hamamına ziyarət kimi yanaşmasını 

əsaslandırır. Buna görə də bir qayda olaraq  hamama ancaq yuyunub 

paklanmış halda gedilir. 

Hamama yol çəkmək cəhdləri  sellər ucbatından 

uğursuzluqla nəticələnsə belə sağlamlığı bu çətin yolu keçməyə 

imkan verməyən insanların da bu təbiət möcüzəsindən bəhrələnməsi 

üçün bu su 2010-cu ildə  “Uludağ" Turizm və İstirahət Kompleksinə 

çəkilmişdir (Burada xüsusi radon vannaları da var ki, bir çox 

xəstəliklərin müalicəsində tətbiq olunur). İlisu kəndinə 7 km 

məsafədən keçib gələn su boruları ilə hamamın suyu daşınır, 

qızdırılaraq istifadə edilir. Lakin bu qayaların qoynundakı İlisu 

hamamının effektini, təbii ki, verə bilməz. 

Hamamçay mineral bulağının temperaturu 40°C ilə istisna 

təşkil etsə də rayonun mineral bulaqlarının əksəriyyəti 20°C 

temperaturdadır. Saydıqca  bitməyən  qədər  nemətə  sahiblik edən 

http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0lisu_%E2%80%9CUluda%C4%9F%22_Turizm_v%C9%99_%C4%B0stirah%C9%99t_Kompleksi&action=edit&redlink=1
http://az.wikipedia.org/wiki/Radon
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bu dağları görmək istənilən turistə unudulmaz təəssüratlar bəxş  

edəcəkdir. 

7 kilsə (V – VI əsrlər) 

 
 

7 kilsə adlanan alban məbədləri Qum kəndində 

yerləşir.Abidənin üzərində “7 kilsə sövmənişini” yazılıb. Sövmənişin 

monastır, kilsə deməkdir. 7 kilsə monastırı 2 bazilika və 5 kiçik 

sövməədən ibarət olduğu üçün belə adlanıb. Ləkitdən Kötüklüyə 

gedən yolda, dağüstü meşənin içində, kəndin ən üst şimal nöqtəsində 

yerləşir. Abidənin çox yeri dağılıb. Ərazidə qurbangah, içərisində 

taxıl saxlanıldığı güman edilən böyük və qızıl saxlanılan kiçik küplər 

aşkar edilib. Yaxınlıqdakı dağda isə burada yaşayan rahiblərin 

təhlükə zamanı sığınıb müdafiə olunduqları qalaların izləri durur. 

Monastır kiçik, yığcam bir kəndi xatırladır. Vaxtıilə burada yaşayan 

rahiblərin natural təsərrüfat həyatı keçirdikləri ehtimal edilir. 

Xristianlığın inkişaf etdiyi dönəmdə inşa edilən 7 kilsədə rahiblər 

yaşayıb, oxuyublar. Bu kompleks bölgədə yerləşən Qafqaz 

Albaniyası abidələrinin ən böyüyüdür. Monastırdan bir az aralıdakı 

geniş düzən ərazi Albantala adlanır. Buradan sıx meşənin içərisiylə 

dik yamacdan enərək füsunkar Mamırlı şəlaləsinə(yerli əhali adətən 

“Ləkit şəlaləsi” adlandırır)  piyada getmək mümkündür. 

Qaxın Əmbərçay kəndində İlanburun dağında da alban 

kilsəsi mövcuddur.Hər il may ayında Qaxın müsəlman və gürcü 

sakinləri kilsəni ziyarət edir. Kilsənin həyətində qurban kəsib, 

bişirdikləri xörəkləri, eləcə də nəzir–niyazlarını paylayırlar.Bu fakt 

da rayonun  rəngarəng  etnik tərkibinə rəğmən  necə 
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harmoniyalı,sakit bir yer olduğunu sübut edir.Yaxın keçmişə 

nəzər salsaq, Rusiya ilə müharibə zamanı Gürcüstanın yüzlərlə 

vətəndaşı Qax ərazinə sığınmış,lakin bu vəziyyət heç bir mənfi hal 

doğurmamışdır. 

   Ümumiyyətlə,Qax rayonu nəinki tarixi-mədəni abidələri ilə, 

həmçinin öz təbiəti və sakinlərinin qonaqpərvər təbiəti ilə də qürur 

duya bilər. 
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Muzeylərin maliyyələşdirilməsində davamlılığın təmin edilməsi 

Provide of the durability in the financing of the museums 

              Abstract: The museum is engaged in educational and 

aesthetic puposes, have a material monuments and use a material 

monuments, which exhibition is the material monuments, but not for 

profit without, organized a public or a private, that qualified 

personnel, which is open to the public entity. Financing of museums 

in Azerbaijan carried out by the state or individual. Unlike museums, 

private museums in the state with the support of financial crisis. One 

of the main seasons for this lack of donor-cordination, but the 

problem is not just that. The main factor which prevents the 

financing and the development of museums are the shortage of 

trained personnel. 

               Key words: museum, museum finance, museums history, 

financial crisis, trained personnel in museums, problems of  

museums. 

        

Giriş 

Muzey sözünün əsasının yunan sözü “mouseion” yəni  

“muzaların (ilahələrin) məbədi” sözünə dayandığından bir çoxları 

muzeylərin əsasının məhz elə qədim Yunanıstanda qoyulduğuna 

inanırlar. Buna baxmayaraq tədqiqatlar eramızdan əvvəl 2-ci 

minilliyin əvvəllərində Mesopotamiyanın Larsa şəhərində ilk 

muzeylərin meydana gəlməsini sübut edir. Eramızdan əvvəl 6-cı 

əsrdə Babilyon yaxınlığında Ur şəhərində kralların topladığı 

əşyalardan ibarət məbədin olması muzey anlayışının 

Mesopatomiyaya heç də yad olmadığını bir daha sübut edir. 

Yunanların ilkin muzeyin əsasını qoyub qoymadıqları daha 

geniş miqyaslı tədqiqat tələb edən bir mövzu olsa da bu xalqın 

muzeylərin sonrakı inkişafındakı rolu şübhəsiz  yüksək 

qiymətləndirilməlidir.  Böyük yunan sərkərdəsi Makedoniyalı 

İsgəndər yürüşləri boyunca alimləri yanından ayırmamaqla 

muzeylərin inkişafına özü də bilmədən  böyük töhvə vermişdir. 

Alimlərin dünyanın dörd bir yanından yığdığı mədəniyyət 
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nümunələri ilkin muzey kolleksiyaları arasında öz dəyərli 

yerlərini tutmuş və Yunanıstanda muzey ənənələrinin 

möhkəmlənməsinə kömək etmişdir. Bunun davamı olaraq e.ə 3-cü 

əsrdə İsgəndəriyyə şəhərində yunanlar tərəfindən yeni bir muzeyin 

əsasi qoyulmuşdur. Belə əhəmiyyətli bir mərkəzin İsgəndəriyyədə 

yaradılması bu şəhərin həmin dövrdəki əhəmiyyəti və elm 

aləmindəki yeri ilə bağlı idi.  

Eramızdan əvvəl ikinci əsrdə muzeylərin inkişafı Roma 

imperiyasının güclənməsi ilə paralel baş vermişdir. Geniş əraziləri 

işğal edən Roma generalları təntənəli şəkildə paytaxt Romaya 

qayıdır, bu zaman tutduqları əsirləri və dəyərli qənimətləri nümayiş 

etdirirdilər. Bu qənimətlər arasında Yunanıstan, Karfagen, Misir, 

Mesopatamiya və s. kimi yerlərdən gətirilmiş bənzərsiz mədəniyyət 

nümunələri şəhərin ən əzəmətli ərazisində öz yerini alırdı. Bir 

müddət sonra Roma şəhərinin mərkəzi başdan-başa bir muzeyə 

çevrilməyə başladı. Muasir muzeylərdə olduğu kimi məqsəd 

abidələri qorumaq olmasa da onların nümayiş etdirilməsi muzey 

anlayışının mövcudluğundan xəbər verir. 

Müasir dövrdə muzeylərə nəzər saldıqda onların heç də 

sələfləri kimi insan təkəbbürünün nəticəsində meydana gəlmədiyini 

və daha rəngarəng olduğunu görmək olar. Muzey anlayışı də 

“muzaların məbədi” qədər sadə olmaqdan çıxaraq müasir tələbə 

uyğun olaraq genişləndirilmişdir [2]. 

 Amerika Muzeylər Assosasiyasına görə muzey “təhsil və 

estetik məqsədlərlə  fəaliyyət göstərən maddi abidələrə sahib olan və 

ya istifadə edən, maddi abidələri müntəzəm olaraq sərgiyə çıxardan, 

lakin heç bir qazanc məqsədi daşımayan ictimai və ya fərdi şəkildə 

təşkil olunmuş, ən azı bir ixtisaslı kadra sahib, minimum ilin 120 

günü ictimaiyyətə açıq olan müəssisədir” (müəllifin tərcüməsidir, 

1994). 

Tərifdən göründüyü kimi muzeylər heç bir halda qazanc 

güdməyən müəssisələrdir. Buna baxmayaraq, muzeylərin bir 

çoxunda giriş haqqının olması və bu məbləğin bəzən kifayət qədər 

yüksək təyin edilməsi muzeylərin qazanc əldə etməsi ilə bağlı 

ictimaiyyətdə fikir yaradadır. Praktiki olaraq isə giriş haqqının 

məbləğindən asılı olmayaraq heç bir muzey gəlir əldə edə bilməz. Bu 

muzeylərin xərcləri ilə bağlı olaraq yaranmış bir vəziyyətir. Belə ki, 

olduqca dəyərli kolleksiyaların saxlanması və mühafizə edilməsi 

muzeyin gəlirini bir neçə dəfə üstələyə bilir. Hər bir abidənin 

sığortalanması, onların xüsusi şəraitdə saxlanması, peşəkar kadrların 

bu prosesə cəlb edilməsi və s. muzeyləri daima kənardan gələn 
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maliyyə mənbələri hesabına fəaliyyət göstərməyə məcbur edən 

amillərdir. 

Muzeylərin müxtəlifliyinə və rəngarəngliyinə baxmayaraq, 

hər bir muzeyin qarşısında iki əsas məqsəd vardır: 

 Mövcud kolleksiyanı mühafizə etmək; 

 Mövcud kolleksiyanı zənginləşdirmək. 

Bu məqsədlərə nail olmaq üçün isə maliyyə cəhətdən davamlı 

təminat tələb olunur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi muzey gəlir əldə 

edə bilməyən bir müəssisədir. Bununla belə hər bir muzey haqlı 

olaraq ziyarətçilərdən əldə etdiyi qazancı artırmağa can atır. Bunun 

da səbəbi maliyyə mənbəyinin (donorların) sabit olmaması ilə 

bağlıdır. Xüsusi ilə fərdi muzeylər maliyyə cəhətdən çox həssas 

olduqlarından daim fəaliyyəti dayandırmaq və ya kolleksiyanın bir 

hissəsini əldən çıxarmaq məcburiyyətində qalırlar. Bu səbəbdən  bir 

sıra üsullardan istifadə edərək muzeylərdə vəziyyəti sabitləşdirməyə 

cəhd edilir. 

 Qazancın maksimallaşdırılması-Muzey qazancı 

maksimallaşdırmaqla yeni şöbələr açmağa, mövcud imkanlarını 

bərpa etməyə və ya effektiv sərgilər təşkil etməyə çalışa bilər. Bu 

halda əsas diqqət gəlirin artırılması və xərclərin azaldılmasına 

yönəldilir ki, son nəticədə qazanc artırılsın. 

 Gəlirin artırılması- Yalnız gəlirin artırılması (xərclər olduğu kimi 

saxlanılır) əsas olaraq maliyyə mənbəyi olan donorlarda muzeyin 

vacib iş gördüyü haqqında təəssürat yaratmaq üçün atılan bir 

addımdır. Bu halda donordan daha yüksək məbləğdə maliyyə 

almaq daha asan olur. 

 İstifadənin maksimallaşdırılması- Muzeylər bir sıra hallarda öz 

xidmət və imkanlarından maksimum dərəcədə istifadə edilməsini 

istəyirlər. Istifadəçilərin artımı statistikalarda və üzvlük 

siyahısında artıma gətirib çıxardır. Bu halda “gəlirin artırılması” 

metodunda olduğu kimi maliyyə donorlarında və digər 

dəstəkçilərdə muzey haqqında yaxşı təsəvvürlər yaranır.  

 Tutuma yönəlmiş- müəyyən edilmiş xidmət qabiliyyətinə malik 

təşkilatlar adətən qiymət müəyyən edərkən müştərilərin sayının 

müəssisənin xidmət qabiliyyətini aşmamasına cəhd edirlər. 

Ziyarətçi sayı az olduğu dövrlərdə müvəqqəti olaraq xidmət 

haqları endirilir və güzəştlər təklif edilir. Bunun əksinə olaraq, 

müştəri sayı xidmətetmə qabiliyyətini aşdıqda müəssisə 

qiymətləri qaldıraraq ziyarətçi sayını aşağı salmağa çalışır. 

 Xərclərin tam ödənilməsi- Muzeylər gəlirləri, ianələr və 

qrantlardan əldə etdiyi məbləğ miqdarında xidmətlər və 

proqramlar təşkil edirlər. Bununla  qazancın minimumda 
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saxlanılması təmin olunur. Əks halda büdcədə olan 

xərclənməmiş pul donorların maliyyə yardımını kəsməyinə və 

uzun müddətli fəaliyyətdə probləmlərə gətirib çıxara bilər. 

 Xərclərin bir hissəsinin ödənilməsi- Bəzi muzeylər hər ili 

müəyyən borcla bağlayırlar. Lakin bu borcun miqdarının 

müəyyən limiti keçməyinə imkan verilmir. Bu borclar başqa 

təşkilatlar, müəssisələr və donorlar qarşısında “böhran vəziyyəti” 

ilə bağlı vəsadət qaldırmaqla ödənilir. 

 Büdcənin maksimallaşdırılması- Bir çox muzeylər işçi heyətini, 

təklif edilən proqram sayını, fəaliyyət bazarlarını artırmaq 

məqsədi ilə büdcəni daim artırmağa çalışırlar [3]. 

Azərbaycanda muzeylərin maliyyələşdirilməsi dövlət 

tərəfindən və ya fərdi şəkildə həyata keçirilir. Dövlət dəstəyi alan 

muzeylərdən fərqli olaraq fərdi muzeylər maliyyə böhranı ilə üz-

üzədir. Bunun əsas səbəblərindən biri Azərbaycanda donorların 

azlığı olsa da problemi yanlız bununla əlaqələndirmək olmaz. 

Muzeylərdə ixtisaslı kadrların azlığı onların inkişafına və 

maliyyələşməsinə mane olan əsas amildir.  

Buna baxmayaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2006-cı il 25 avqust tarixli 925 saylı fərmanı və Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 13 fevral tarixli 45 saylı 

qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinin nəzdində Azərbaycan Turizm İnstitutunun yaradılması 

bu sahədə yaxın dövrlərdə irəliləyişlərin olacağından xəbər verir. 

Belə ki, institut nəzdində istər bakalavr istərsə də magistr 

səviyyəsində muzeyşunasların yetişdirilməsi bu problemin tezliklər 

öz həllini tapacağına olan inamı artırır. 
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Abstract: In the article, the author notes that in the 
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country needs an effective state tourism policy. Consequently, the 

adopted programs have played a huge role in terms of formation and 
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state tourism policy must be the creation of the modern and highly 

competitive tourism complex, which would provide opportunities to 
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services. 
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Туризм в Азербайджане на государственном уровне 

признан одной из приоритетных отраслей экономики. В этой 

связи все более возрастает роль туризма как сферы проявления 

экономических, политических и социальных интересов 

государства. По оценкам экспертов ожидается, что эта индустрия 

в будущем выйдет на первое место. Ведь международный 

туризм является сферой проявления экономических интересов 

государства. Его можно рассматривать и как отрасль хозяйства, 

и как сферу международных отношений, и как направление 

социально-экономической политики государства. 

Государственное регулирование туризма  необходимо как 

в целях обеспечения реализации общественных интересов 

общества и государства, так и для создания наилучших условий 

в целях развития отраслей экономики, как многовекторное 

развитие (диверсификация экономики). 

Под государственным регулированием регионального 

туризма следует понимать деятельность государства в лице его 
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органов, направленную на реализацию государственной 

политики в сфере осуществления туристской деятельности [1]. 

Поэтому международный опыт показывает, что нигде в мире 

туристская деятельность не может эффективно развиваться без 

государственной помощи и регулирования. 

Туризм – явление довольно сложное и управлять этой 

отраслью экономики не просто, ведь его невозможно загнать в 

узкие рамки одного министерства. Хотя в Азербайджане туризм 

считается сферой компетенции Министерства культуры и 

туризма, очевидно, что другие государственные органы 

проявляют к данной отрасли немалый интерес, включая многие 

отраслевые министерства. На практике этим органом очень 

сложно координировать свои действия что затрудняет 

выработку единой общенациональной политики в сфере 

регионального туризма. 

В начале XXI столетия на фоне популярности 

Азербайджана среди туристов стало очевидно, что страна 

нуждается в четкой государственной политике в сфере туризма. 

В итоге была принята первая государственная программа по 

развитию туризма на 2002-2005 годы, которая выполнена на 

95%. В целях достижения лучших результатов на долгосрочную 

перспективу, принята вторая государственная программа 

развития туристской отрасли на 2010-2014 годы. По итогам 

данной программы были созданы новые туристские объекты за 

счет привлечения крупных инвестиций, повысилось качество 

обслуживания туристов и доведено до уровня мировых 

стандартов, улучшилась инфраструктура  Азербайджана.  

Принятые программы сыграли огромную роль в 

становлений и развитий регионального туризма страны [4]. 

На современном этапе одной из основных сфер деятельности 

государства является содействие развитию регионального 

туризма. Начиная со второй половины 2002 года, в 

Азербайджане начала прорабатываться новая нормативно-

законодательная база для развития туризма. Был издан пакет 

указов, положений, правил и программ. Для всестороннего 

развития туристской индустрии в стране приняты 

Государственные Программы социально-экономического 

развития регионов Азербайджанской Республики (2004-2008, 

2009-2013 и 2014-2018 годы) и по развитию Туризма (за 2002-

2005, 2010-2014 годы), предусматривающие привлечение 

огромных финансовых средств для создания инфраструктуры 

регионального туризма, отвечающих современным 



TURİZM VƏ QONAQPƏRVƏRLİK TƏDQİQATLARI №5 122 

требованиям. Государство активно содействовало 

становлению и повышению эффективности регионального 

туризма, и это дает возможность соединять интересы туристских 

организаций и государства [1].  

Туризм в любой стране не может нормально развиваться, 

если государство не обеспечило для этого соответствующих 

условий. На государство должны возлагаться две основные 

функции:  

1. Создание правовой основы. Государство 

разрабатывает и принимает законы, определяющие права 

собственности, регулирующие туристскую  деятельность. При 

помощи правовой основы государство обеспечивает законные 

правила, регулирующие отношения между субъектами 

финансово-хозяйственной деятель-ности. 

2. Обеспечение надлежащего правопорядка. Государство 

должно обеспечить права всех субъектов туристской 

деятельности. Если государство должным образом не выполняет 

эту функцию, то создаются условия для негативных явлений, 

что пагубно влияет на туризм. 

Государственная политика развития туризма в 

Азербайджане состоит из принятия и осуществления 

следующих мер: 

1. В области совершенствования нормативно правовой 

базы туризма:  

- создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций путем совершенствования законодательной базы, 

неуклонного ее соблюдения и запрета внесения в нее 

нормативных актов, ухудшающих инвестиционную среду; 

- либерализация пограничных и таможенных процедур, 

требований и правил; 

- создание равных условий для субъектов бизнеса, 

снижение инвестиционного риска и обеспечение 

экономического стимулирования развития туристской 

индустрии. 

В области визового регулирования: 

- упрощение процедур выдачи въездных виз для туристов, 

беспрепятственное их получение на всех пограничных пунктах 

республики в установленном законодательством порядке; 

- развитие региональной кооперации с соседними 

государствами. 

В области подготовки кадров для индустрии туризма: 

- формирование многоуровневой системы подготовки 
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кадров, начиная с профориентации школьников и заканчивая 

организацией переподготовки кадров сферы управления и 

специалистов. 

В области развития местных сообществ горных и 

отдаленных районов: 

- предоставление консультационно-информационных 

услуг населению, разработка и внедрение специальных 

программ обучения, и формирование у них культуры туризма. 

В области развития инфраструктуры индустрии туризма: 

- обеспечение доступности к кредитным ресурсам через 

развитие финансово-кредитной системы. 

В развитии туризма приоритетность отдается частной 

форме собственности. Именно частный бизнес (прежде всего 

малое и среднее предпринимательство) ориентирован на 

оптимальное использование имеющихся ресурсов, высокую 

степень ответственности за эксплуатацию туристских 

возможностей территории [1]. 

Проведенный нами анализ деятельности 

государственных и частных туристских фирм показал, что 

государственные предприятия, оказываются менее 

эффективными, чем частные, так как они имеют более низкую 

прибыльность, характеризуются слабой восприимчивостью к 

инновациям и неоправданно большим управленческим 

аппаратом. 

Таблица 1. Численность  предприятий по форме 

собственности 

 Года 

 
200

6 

200

7 2008 

200

9 2010 2011 

201

2 

Численность 

предприятий 96 117 123 124 126 141 170 

Из них:        

Государствення 

собственность 3 4 3 2 2 2 2 

Негосударствен

ная 
93 113 120 122 124 139 168 
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собственность 

В том числе:        

Частные 88 108 115 116 119 135 161 

Иностранные 3 3 3 3 3 3 3 

Совместные 2 2 2 3 2              1 4 

Источник: Госкомстат АР 

В последние годы туризм в Азербайджане развивается с 

возрастающими  темпами: в 2012 году республику посетили 

2.484 миллиона иностранных граждан, что на 31 % превысило 

результаты 2008 года [4]. В 2012 году в Азербайджане 

действовали 514 гостиниц и 170 туристических предприятий, 

что также превысило данные 2008 года на 144 отеля  и  47 

предприятий [3]. 

Развитие туристической индустрии сопровождается 

ростом рабочих мест, что увеличивает занятость населения. По 

данным Всемирной туристической организации, в мире в этом 

секторе занято 235 миллионов человек — около 8% всех 

трудящихся, а к 2019 году на этот сектор будет приходиться 296 

миллионов рабочих мест [2]. В Азербайджане по данным 

Госкомстата АР, официальное число людей трудящихся в сфере 

туризма, , в 2008 году составлял 6790 человек, а в 2012 году этот 

показатель по сравнению с 2008 годом повысился на 33,3 %  и 

составлял 9051 человек, что также является показателем 

развития туристической отрасли страны и увеличения 

потребности кадров в этой сфере [4].   

Это подтверждают и мировые тенденции, где роль 

государства сводится к развитию социальной и 

институциональной инфраструктуры регионального туризма.   

Следовательно, государство, создавая стимулирующие 

условия для частного бизнеса, без существенных финансовых 

затрат добивается двоякой цели: роста экономики и доходной 

части бюджета, с одной стороны, и развития туризма – с другой. 

Важное значение для регионального туризма, как считают 

многие исследователи, имеет его программно-целевое развитие. 

При этом, отмечают приоритетность государственной 

финансовой поддержки туристского региона, связанной с 
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вложением немалых государственных средств (кредитные 

льготы, субсидии, освобождение от налогов, пошлин и т.д.). В 

настоящее время можно сделать вывод о нецелесообразности 

применения таких затратных форм поддержки. Ведущая роль 

должна принадлежать более эффективным экономическим формам 

такой поддержки, в частности налоговым кредитам, налоговому и 

таможенному льготированию, организации целевых 

инвестиционных фондов, государственным гарантиям по 

кредитам и лизинговым операциям, а также льготному 

использованию государственной собственности.  

Необходимо отметить, что туристская деятельность 

функционирует в рамках соответствующей правовой среды. 

Поэтому большое значение имеет создание необходимых 

правовых условий. Это, в первую очередь, наличие законов, 

регулирующих туристскую  деятельность. 

Можно сказать, что в Азербайджане в настоящее время 

создана правовая база для развития туризма. Государству 

необходимо усовершенствовать организационно – правовую 

систему управления в сфере туризма. В соответствии с такой 

исходной установкой должны формироваться механизмы 

льготного кредитования налогообложения, различного рода 

преференций, включая и связанные с внешнеэкономической 

деятельностью. 

Государственное регулирование необходимо и для 

снижения риска туризма. Речь идёт, в первую очередь, о 

повышении уровня информационной прозрачности рынка, то 

есть о создании условий, при которых уменьшение 

неопределённости, связанной с функционированием рыночной 

экономики, достигается с помощью сбора, хранения сведений о 

финансовом состоянии субъектов хозяйствования, их 

предоставлении желающим бесплатно или на возмездной основе  

[2]. 

Следует отметить, что независимо от политической 

ориентации правительства, в большинстве развитых стран до-

минирует точка зрения, что туризм должен развиваться в 

основном за счет бизнеса, а государственные структуры могут 

преобразоваться в коммерческие предприятия и перейти на 

самообеспечение. 

Государство в качестве финансовой поддержки 

туристской отрасли может вносить свой вклад через 

субсидирования новых проектов. Среди наиболее масштабных 

следует назвать строительство в Гусаре горнолыжного 
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туристского комплекса «Шахдаг», курортно-туристской 

зоны на взморье Хызы-Девечи, а также аналогичного по 

масштабам проекта в Лянкаране, где отведена обширная 

территория под застройку курортного городка на 1000 мест. 

Успех этих проектов в перспективе докажет, насколько 

эффективным является сотрудничество между частным и 

государственным секторами. Ведь государственный сектор 

выделяет средства на приобретение земельных участков и 

развитие инфраструктуры. Кроме того, государство может 

предложить частным структурам льготные кредиты, а если 

конкретный проект вписывается в рамки государственной 

политики. то и безвозмездны субсидии. К примеру, в некоторых 

развивающихся странах проценты по таким кредитам 

выплачиваются только в первые годы, а всю сумму можно 

вернуть тогда, когда объект начнет приносить прибыль. Среди 

других форм финансовой поддержки следует упомянуть 

налоговые преференции и полное освобождение от уплаты 

отдельных видов налогов. 

Государственная финансовая поддержка туризма связана 

также с использованием им стимулирующей функции налогов. 

На практике это выражается в реализации прав на прямой вычет 

суммы расходов или ее части целевого характера из суммы 

налоговых обязательств. 

В Азербайджане туризм стал играть значительную роль 

в экономике сравнительно недавно. Стремительное развитие 

принесло определенные проблемы, государственное 

вмешательство в эту сферу стало более заметно, чем в странах, в 

которых туризм только начинает набирать ход или развивается 

постепенно на протяжении длительного периода времени. 

Государство должно выступить координатором в 

развитии туристской инфраструктуры. Самое главное – это 

найти баланс между спросом и предложением, а также 

обеспечить доступ к необходимым объектам в нужном месте и в 

нужное время и гарантировать их надлежащее качество. 

Важным рычагом воздействия на сферу туризма является 

инвестиционная политика государства. 

Одной из основных задач является освобождение 

государства от функции основного инвестора и создание таких 

условий, чтобы частный сектор в экономике был заинтересован 

в инвестиционной деятельности. Для этого оно должно в 

первую очередь обеспечить стабильность экономики и ее 

предсказуемость в развитии. В условиях инфляции, а 
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следовательно, и высоких ставок процента банковского 

кредита объемы инвестиций, особенно в среднесрочные и 

долгосрочные проекты, резко сокращаются, так как известна 

теоретическая зависимость объема инвестиций от величины 

ставки процента, в соответствии с которой чем выше процент 

ставки, тем ниже объем вложений инвестиций. 

Кроме того, одним из действенных рычагов воздействия 

государства на туристскую деятельность является 

ценообразование. Используя ценовую политику, государство 

воздействует на спрос и предложение, перераспределение 

доходов и ресурсов, а также на другие процессы в желательном 

для государства направлении. 

Как известно, в условиях рыночных отношений цены на 

большинство товаров свободные, то есть определяются спросом и 

предложением. На часть важнейших товаров и услуг цены 

регулируются государством. Это практика почти всех стран мира 

с развитой рыночной экономикой. Хотя доля туристских услуг, 

цены на которые регулируются государством, незначительна, но 

для поддержания минимального прожиточного уровня населения 

это имеет большое значение. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что 

основной задачей государственного регулирования 

регионального туризма, в первую очередь, является создание 

благоприятной среды для реализации потенциала страны. Для 

формирования регионального туризма необходимо, во-первых, с 

помощью обоснованных налогово-кредитной, амортизационной, 

страховой систем сформировать механизм стимулирования 

туризма. 

Во-вторых, государство должно сформировать 

конкурентную среду, способствующую развитию туризма в 

регионах. Имеется ввиду создание системы, в которой 

конкурентные преимущества обеспечиваются за счет обновления 

техники и технологии, внедрение инновационного менеджмента, 

эффективной антимонопольной политики, оптимального 

протекционизма и др. 

В-третьих, необходимо создание условий для расширения 

предложения производимых на инновационной основе товаров 

и услуг высокого качества. 

Следовательно, главной целью государственной 

политики в области развития туристской отрасли экономики, 

должно стать создание в Азербайджане современного 

высокоэффективного и конкурентоспособного туристского 
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комплекса, который обеспечивал бы широкие возможности 

для удовлетворения потребностей местных и иностранных 

граждан в туристских услугах мирового уровня.  
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Essence of applying Marketing and its principles  
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Marketinq və onun prinsiplərinin  

otelin fəaliyyət dövründə tətbiqi 

 

Xülasə: Bu məqalə yeni otelin fəaliyyəti dövründə 

marketinq prinsiplərinin tətbiqini özündə əks etdirir. Məqalədə 

marketinq analizlərinin və seqmentləşdirmə prosesinin düzgün təşkili 

və eyni zamanda otel məhsulunun tərkibi, onun gəlirlilik 

səviyyəsinin təşkili, otelin ilkin mərhələsində marketinq yönümlü 

fəaliyyətləri, açılış öncəsi gərəkli olan satış strategiyasının 

formalaşdırılması və  onun seqmentasiya işinin daha faydalı bir alət 

olduğu şərh edilmişdi.  

Key words: marketinq, otel marketinqi, marketinq 

strategiyası, seqmentasiya, otel məhsulu  

   

Essence of the Topic 

Marketing is often thought to be only selling and advertising. 

However, marketing consists of many other functions that can be 

seen far more important than just the exchange of goods [1].  

The American Marketing Association defines marketing as 

follows: “Marketing is the activity, set of institutions, and processes 

for creating, communicating, delivering and exchanging offerings 

that have value for customers, clients, partners and society at large.” 

[7].  

Today, more than ever, marketing has put emphasis on 

satisfying the customer needs. “The customer tends to make 

decisions on buying a product or a service based on their perception 

of the value and satisfaction that the product or service delivers” [3].  

From the hotel’s point of view the goal of marketing is to 

first build and then manage profitable customer relationships. From 

management point of view hotel first should build up relationship 

with customer then think of business efficiency and drive better 

revenue from all streams of hotel that can produce revenue. 

mailto:jeyhun_n@hotmail.com
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In order to achieve this it is not enough only to first 

market the product and then sell it but make sure that the product 

being sold will meet the standards and be enough to fulfill the 

customer’s expectations.  

Therefore the hotel must be aware and understand their 

customers; their needs, wants and demands. That is why many hotels 

put a lot of effort and money into making different kinds of customer 

surveys analyzing their customers’ behavior and learning about the 

different way of delivering the superior customer value and 

satisfaction [1]. 

 

Objectives of the Topic 

The marketing mix is one of the major concepts in modern 

marketing and is often brought up in general discussions of 

marketing. Marketing mix is a set of marketing tools that a company 

uses to pursue its marketing objectives in the target market. When a 

company is making decisions on marketing they generally fall into 

four controllable categories known as the 4 P’s: product, price, place 

and  promotion.  

The main idea of marketing is to influence and persuade the 

consumer to buy and use the company’s product or service. In order 

to get customers to do so a company uses the four P’s as a mixture in 

order to influence the demand for its products [1]. 

In the hospitality industry the products are primarily 

designed to satisfy the needs and wants of business and leisure 

travelers. As part of the marketing mix for example a hotel room can 

be seen as a product that the company sells to consumers. Hotel 

rooms can vary in quality or in services they offer and is targeted to 

consumers who usually have the need for a specific type of room. 

For example a businessman can have different kind of needs from a 

hotel room than a leisure traveler.  

In the hospitality industry the place of business is many 

times the key to success. A hotel’s location is important for visitors 

and therefore they usually examine carefully which hotel and where 

they choose. The location of the hotel affects the transportation 

possibilities, how accessible it is for example from the airport or the 

city center [9]. 

Pricing decisions influence the demand and profitability. In a 

hotel setting for example the rack rates and agreeing to discount for 

key accounts are crucial and require a lot of attention and careful 

consideration. 
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Promotion is usually the function of most marketing and 

sales departments and it includes all the tools that a company can use 

to communicate with customers. A hotel can for example use 

different websites to advertise their products and services and also 

use brand identification to their advantage [9]. 

Brands help consumers to identify what the product or the 

company is, for example people relate the Hilton Hotel chain with 

luxury and good quality. That helps the hotel chain when they are 

planning their marketing strategy [9]. 

In marketing it is almost impossible to succeed by handling 

all the consumers as a big “one size fits for all” mass. Market 

segmentation recognizes that people differ in many ways like in their 

needs, attitudes and lifestyles [3]. 

Through market segmentation companies divide their market 

into smaller segments. All of the segments have specific needs and 

by dividing the market those needs can be met more efficiently with 

products and services that match their unique needs [5]. 

There are many ways to segment a market. For hotel 

industry it is somehow easy from product point of view. Service 

seems as intangible but at the same time product for example room 

itself is tangible. So creating segmentation seems to be easier. 

Different segmentation variables are used, both alone and 

together, in order to classify consumers into different segments. 

Kotler defines four major variables that are generally used in 

marketing; geographic, demographic, psychographic and behavioral 

variables.  

Geographical segmentation divides the market into different 

geographical units such as cities, regions, countries or climate and 

population density. By this way when a company is deciding which 

units to operate and market, they can pay attention to geographical 

differences in needs and wants. For example a major clothing store 

chain can pay attention to their selection in stores in northern areas 

where it is colder and the need for warmer clothes is greater than in 

areas located more south [5]. 

Demographic segmentation consists of dividing the market 

into groups based on variables such as age, gender, family size, 

income, occupation, education, religion, race and nationality. 

 Demographic factors are the most popular bases for 

segmenting customer groups. This is partly because customer wants 

are closely linked to variables such as income and age. Also, for 

practical reasons, there is often much more data available to help 

with the demographic segmentation process [5]. 
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Psychographic segmentation divides the market into 

different groups based on social class, lifestyle or personality 

characteristics. People can be in the same geographical segment 

meaning that they may for example live in the same city; they can 

even be of same age. But one may be a student and another  a 

worker.  

This affects their lifestyles greatly and therefore also has an 

effect on the buying behaviors of the people. In hotel industry in 

early stages of operation it creates difficulties when creating 

segmentation according to these categorizations. 

Behavioral segmentation divides buyers into groups based on 

their knowledge, attitudes, uses, preferences and responses to a 

specific product. Behavioral segmentation has the great advantage of 

using variables that are more closely related to the product itself 

within a period of time.  

 

Analyses of Results 
To sum up, hotel can easily identify its segmentation as 

product/service can be both tangible and intangible. When the hotel 

identify when and why customers are buying their products, they can 

link their marketing to that. Creating various packages, promotions 

and special events hotel can easily differentiate his product which 

will lead segmentation as well. 

 More segments you have in the market more chances to 

drive better revenue [9]. For example some holidays like on 

Valentine’s Day or at Christmas people tend to buy certain things 

related to the occasion; many companies prepare special offers and 

advertisements for those holiday occasions [5]. 

In hospitality industry these same segmentation variables can 

be used but there is also a wide range of subgroups that for example 

almost all of the hotels use.  

Hotels usually use only one variable when segmenting these 

subgroups and that is the purpose of travel. By defining the purpose 

of travel hotels can classify many subgroups such as 

corporate/business clients, visitors on group package tours, 

independent and leisure vacationers. By acknowledging different 

segments a hotel can target their services more effectively [3]. 

Especially in pre-opening stage hotel need deep knowledge 

of Sales & Marketing analyzes for future profitability. To catch up 

pulse of market hotels on early stage are doing feasibility studies 

which are helping them as a assistive tool on taking more share in the 

market. 
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For better revenue driving process segmentation of 

market and analyses of market share are the main tool that can be 

defines hotel management beforehand for better profitability at the 

end of the day. 
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      Qloballaşma dövründə gender bərabərsizliyi 

Gender inequality in the era of globalization 

 

Abstract:  This article has directed to learning of the gender 

inequality in the time expanded tendency of globalize. Gender 

inequality has kept urgency in reality from the most ancient times 

from system of primary community up to this day. Basic purpose to 

tan complete their one by one to show the different and like 

analogous sides of two contrary sexual in the society and protect. 

Today is showing the influence of the globalizing to globalize as in 

the each area to gender culture and family tradition from negative 

influences, too. It shows reflects the influence of economical, 

political, social changes happening (happened) in the gender culture 

today, too. Having the physical strength of the men (males), but child 

has created conditions ability of to bring to the world of the women 

to happening of this type contradictions. But speedy development in 

the present time of the science and engineering get broken of all of 

the rules too can of the bringing up of career and child has been a 

cause for the woman to changes in the definite degree in the social 

life. But being in the society of different and like (analogous) sides 

their one by one your two contrary sexual is to complete.  

 

Key words:  globalize, gender inequality, family traditions, 

culture 

 

Müasir anlamda "qloballaşma" termin kimi 1980-ci illərin 

ortalarında dövriyyəyə buraxılmış və intellektual elita tərəfindən 

qəbul olunmuşdur. Qloballaşma termininin meydana gəlməsini 

professor Teodor Levitin adı ilə bağlayırlar. O, 1983-cü ildə 

"Harvard biznes revyu" jurnalında çap etdirdiyi "Bazarların 

qloballaşması"məqaləsində bu terminlə transmilli korporasiyaların 

istehsal etdiyi ayrı-ayrı məhsulların bir-birinə qovuşması 

fenomenini ifadə etmişdir. "Qloballaşma" anlayışının akademik 

status alaraq geniş yayılmasında amerikalı sosioloq R. Robertsonun 

rolu xüsusi qeyd olunur. Ötən yüzilin səksəninci illərindən 
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başlayaraq işlək terminə çevrilən ʺqloballaşmaʺ çox geniş 

məzmuna malikdir. Elə buna görə də, ʺqloballaşmaʺ termininə 

münasibətdə rəylər haçalanır və onun mahiyyəti barədə saysız-

hesabsız fikirlər irəli sürülür. Beynəlxalq Valyuta Fondunun 

nəzərində qloballaşma - ölkələr arasında mal, xidmət, sərmayə 

qoyuluşları, texnoloji proseslərin sürətli inkişafı, sərbəstləşməni və 

bütün bunların nəticəsində formalaşan iqtisadi irəliləyişi ehtiva 

edir. Ancaq BVF-nin bu tərifi ʺqloballaşmaʺ terminindən praktiki 

istifadəni tam əhatə edə bilmir. Qloballaşmanın determinizmi 

Qloballaşmanı yaradan səbəblər, heç şübhəsiz, çox ciddidir. 

Mütəxəssislər qloballaşmanı meydana çıxaran faktorları üç qrup 

üzrə çeşidləyirlər. Faktorların birinci qrupu ʺTexnologiyanın 

təsirləriʺ adlanır. 1980-ci illərdən sonra informasiya 

texnologiyalarının inanılmaz bir sürətlə inkişafı ʺməsafəʺ anlayışına 

mühüm təsir göstərib, son illərin dəbdə olan ifadəsi ilə desək, 

ʺdünya kiçilibʺ. Bu kiçilmə ilk növbədə maliyyə bazarına öz 

şərtlərini diktə edib və getdikcə daha çox sahəyə nüfuz edib. 

 

Qloballaşmanın modelləri 

Rus akademiki, professor Y. Yakovets qloballaşmanın iki 

modeli olduğunu qeyd edir. Onun fikrincə, bu modellər 

qloballaşmanın iki fərqli inkişaf yolu, magistralıdır. Yakovets bu 

modellərin birini ʺtexnolojiʺ, digərini ʺhumanistʺ adlandırır; onların 

hər birinin çoxşaxəli olduğu, digər adlar altında tanınmasının 

mümkünlüyünü söyləyir. Texnoloji modelin əsas xüsusiyyətləri 

bunlardır: 

    1) XX yüzilin sonlarında kapitalizmin əsas alternativi 

olan sosializm sıradan çıxıb; azad bazar iqtisadiyyatı, demokratiya 

və insan haqları kimi qərb dəyərlər sistemi inkişafın yeganə 

konsepsiyasına çevrilib. F. Fukuyama prosesi ʺtarixin sonuʺ 

adlandırır. Bu, dünyanın inkişaf dinamikasının əsas fonudur. 

    2) Bu fonda prosesin avanqardları, qloballaşmanın 

liderləri meydana çıxır. Bu liderlər mütləq güclü iqtisadiyyata və 

demokratik cəmiyyətlərə malik olan, son illər sırasına Yaponiyanın 

da əlavə edildiyi ABŞ, İngiltərə, Fransa, Almaniya kimi dövlətlər 

ola bilər. 

    3) Neoliberalizm post-industrial dövrdə sivilizasiyanın 

əsas forması olan informasiya cəmiyyətini formalaşdırır. Buna görə 

də, ʺeʺləşmə qloballaşmaya təkan verən əsas faktorlardan biridir və 

öz növbəsində toplumların iqtisadi potensialına arxalanır. Çünki 

statistika göstərir ki, gəlir səviyyəsi yüksək olan təbəqələr 

internetdən daha çox istifadə edirlər. 
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    4) Neoliberal modelin gerçəkləşməsi dünyanın 

yenidən düzənlənməsini şərtləndirir. Bu ortamda ABŞ-ın 

hegemonluğu ortaya çıxır və burada F. Fukuyamanın ʺqloballaşma 

– amerikanlaşmanın başqa bir adıdırʺ mülahizəsini xatırlatmaq 

yerinə düşər. 

    5) Qloballaşmanın sosiomədəni nüvəsini Qərb dəyərlər 

sistemi təşkil edir. Bu dəyərlər internet, telekommunikasiya 

şəbəkələri, qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq qurumlar 

vasitəsilə bütün dünyaya yayılır; insanların tələbatları, həyat 

tərzləri, idealları eyniləşir, davranışları modifikasiya edilir. Bu 

zaman qloballaşmaya qarşı əleyhdarlar meydana çıxır, ancaq bu 

etirazlar prosesin qarşısını alacaq gücdə deyil. Son nəticədə 

qloballaşmanın başqa - humanist modelinə ehtiyac yaranır [3].                                                                                                                               

Qloballaşma fenomeni  XXI əsrin əvvəllərində nəzəri 

diskussiyalar predmeti olmaqla yanaşı sosial-mədəni reallığa 

çevrildi. Bu tendensiya bütün sahələrdə olduğu kimi gender 

bərabərsizliyi prinsipinə də təsir göstərir. Gender latınca gen – 

sözündən götrülüb, yəni nəsil nəsildən gəlib (genetika, genotip və s. 

terminlər bununla bağlıdır). Elmi araşdırmalara əsasən bəzi 

ekspertlər hesab edir ki, gender bərabərsizliyi haqqında prinsiplər 

insanların dünyagörüşünü radikal şəkildə dəyişəcək. Gender qadın 

diskriminasiyasının müxtəlif aspektlərini əhatə edən qadın 

problemlərindən başqa heç nə deyil. Gender bərabərsizliyi dedikdə 

şərti olaraq sosial-mədəni sahədə olan qarşılıqlı münasibətlər 

nəzərdə tutulur. Gender psixoloji səviyyədə cinslərin qarşılıqlı 

münasibətləri məsələsini araşdırır. Feministlər hesab edir ki, fərq 

sadəcə qadın emansipasiyası və sosial birincilikdən ibarətdir. 

Radikal feministlər isə fərqi uşaq dünyaya gətirməkdə görür. Lakin 

gender bərabərsizliyi sosiomədəni konstrukt kimi kişi və qadın 

arasındakı təbii, bioloji fərqlər əsasında yaranmışdır. Gender 

bərabərsizliyi də sosial bərabərsizlik kimi kişi və qadın arasındakı 

əsas praktiki olaraq insanların sosiomədəni məkanda cəmlənmiş 

maddi və mənəvi nailiyyətlər və firavanlıq imkanlarını müəyyən 

edən sosial əhəmiyyətli ehtiyatların, maddi dəyərin, hakimiyyətin, 

təhsil və nüfuzun  qeyri-bərabər bölünməsindən ibarətdir. Məşhur 

Amerika sosioloqu və antropoloqu Coan Huber  “Gender 

stratifikasiyası və nəzəriyyəsi” (1993) adlı məqaləsində 3 prinsip 

əsasında gender stratifikasiyası modelini işlədi [4; s., 21]. Birinci 

prinsip ailə səviyyəsinə aiddir: mal istehsal edən insanlar onu 

istehlak edənlərdən daha çox hakimiyyətə və nüfuza malikdirlər-

almaqdansa vermək bacarığına malik olmaq daha yaxşıdır. Bunun 

səbəbi odur ki, qadın və kişi arasındakı bioloji fərq nəticəsində 
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kişilər insan populyasiyası üçün uşaq dünyaya gətirmək və onu 

yedirtmək imkanına malik deyil. Cəmiyyətin sağ qalması üçün bu 

funksiyalar qadınlar tərəfindən yerinə yetirilməlidir. Bu isə gender 

stratifikasiyasının ikinci prinsipini doğurur: bəşəriyyət özünün 

yaşaması və inkişafı üçün əməyin kişi və qadın arasında bölünməsi 

gedişində qadının yerinə yetirdiyi əmək fəaliyyəti növlərini 

hamiləlik və sonra isə südəmər uşaqları yedizdirmək imkanı ilə 

birləşdirməsi üçün şərait yaratmalıdır. Gender stratifikasiyasının 

üçüncü prinsipi ümumsosioloji stratifikasiyası nəzəriyyəsi ilə 

bağlıdır: cəmiyyətdə hakimiyyətə və nüfuza malik olan insanlar 

maddi rifah və dəyərlərin ailədən kənarda bölünməsinə nəzarət 

edənlərdir.    

 

 Şəkil: 1) Gender bərabərsizliyi   (qadın.net)                                                                                                                          

Bu prinsiplərə hələ ibtidai dövrlərdə qəbilə icmasında rast 

gəlinir. Qadının vəzifəsi ocağı qorumaq, uşaq böyütmək, bitki 

toplamaq funksiyalarını əhatə edirdi. Sonrakı dövrlərdə ovçuluğun 

əsas peşə sahəsinə çevrilməsi və fiziki qüvvə tələb edən əmək 

alətlərinin ixtirası nəticəsində qadınlar onlara hakimiyyət və nüfuz 

gətirən fəaliyyət növlərindən uzaqlaşmalı oldu. Ovçuluqla əksərən 

kişilər məşğul olsa da, qadınlar da ov ustalığına yiyələnə bilərdi. 

Lakin yüksək ölüm səviyyəsi ilə bağlı olaraq əhali hasilatına olan 

tələbat, uşaq dünyaya gətirmək və böyütmək vəzifəsi də qadını evdən 

kənar işlərdən uzaqlaşdırırdı.  Zaman keçdikcə isə qadın cəmiyyətdə 

hər iki funksiyanı daşımağa başladı. Sovetlər dövründə 1881-ci ildə 

“Qadınlara qarşı bütün formalarda hüquq pozuntularının tam ləğv 

olunması” haqqında Konvensiya imzalandı. 1991- ci ildə isə Moskva 

şəhərində Gender tədqiqatları, vəziyyəti və perspektivlərinə dair 

dünyanın qabaqcıl alimlərinin iştirakı ilə keçrilən Beynəlxalq 

görüşdə göstərilmişdir ki, bütün qadın inqilabları, əsasnamələr qadın 

hüquqlarının ən çox pozulduğu ölkələrdə yaranıb. Bura ən çox 
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Avropa ölkələrini nümunə göstərmək olar. Şərqdə qadın yaradıcı 

varlıq olaraq ilahiləşdirildiyi halda Avropada orta əsrlərdə qadın 

fiziki və mənəvi zorakılıqlara məruz qalırdı. Yalnız xalqların böyük 

köçü, səlib yürüşlərindən sonra ayrı-ayrı mədəniyyətlərin bir-birinə 

inteqrasiyası nəticəsində münasibətlər dəyişdi. Demək olar ki, 

Freydin “Qadın inkişaf etməmiş kişidir” fikri reallaşdı. Avropanın 

öndə gedən ölkələri olan İngiltərə, Fransa, Almaniya və b. ölkələrdə 

qadının cəmiyyətdə nüfuzunun yüksəlməsi prosesi gücləndi. Son iki 

əsrdə isə qadınların karyera qurması genişləndi [6]. 

ABŞ-da - işləyən əhalinin 42%-i nikaha daxil deyil. Ev 

sahiblərinin 40%-i təklikdə  yaşayır, 35%-i özlərini Gimeney 

buxovları ilə bağlamağa hazırlaşmır. Yəni, istehlakçıların böyük 

hissəsi – subaydır. Ailəni dolandıran ata və evdar qadın anadan ibarət 

ənənəvi ailə, cəmiyyətin bütün özəklərinin onuncu hissəsini təşkil 

edir. İngiltərədə -25-35 yaş qrupunda min qadın arasında araşdırma 

aparılmışdı. Məlum olmuşdu ki, qadınlar artıq ailəni əsas həyati 

dəyər saymırlar: soruşulanlardan beşdən üçü birinciliyi “mümkün 

qədər daha çox ləzzət almağa” verirlər  və vurğulayırlar ki, bu ərə 

getməkdən və analıqdan vacibdir. Daha bir araşdırma da təqribən 

bunu təsdiq etdi: 20-30 yaşlı qadınların üçdə ikisi bildirdi ki, onların 

daimi həyat yoldaşına ehtiyacı yoxdur və onlar sözsüz üstünlüyü 

karyeraya verirlər.                                                                                                                                                

                                               

 

Şəkil : 2) Gender haqqında demoqrafik xəritə  (unfpa.org)                                                                   
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Almaniyada -on üç milyona yaxın adamın ailəsi və ya 

daimi dostu yoxdur. Onlar şəxsi evlərində və ya mənzillərdə ayrı 

yaşayırlar. Yəni, Brokqauz lüğətinin elmi tərifi ilə desək, tənhadırlar. 

Alman sosioloqlarının məlumatına görə, əvvəllər vətəndaşların belə 

azsaylı təbəqəsi 1990-cı illərdə artmağa başlamışdır və sonrakı 

illərdə belə “təkbaşlı təsərrüfatların” sayı ancaq artmışdı. 

İspaniyada - toyların sayı azalmaqdadır – hər il ərsiz xanımların sayı 

10% artır və indi artıq ölkədə 8 milyondan çox subay qadın var. 

İspan qadınlar daha çox işgüzar olur, öz təhsil senzlərini artırmağa 

üstünlük verir, xidməti irəliləyişləri uğrunda mübarizə aparırlar. 

Onlar yoxsulluğu və kişilərdən asılılığı bu günkü həyatın nöqsanı 

adlandırmaqdan utanmırlar. Yaponiyada - 20 il əvvəl qəbul edilmiş 

məşhur «Məşğulluğun bərabərliyi haqda» qanunun qəbul 

edilməsindən sonra, özünü bütövlükdə işə həsr etmiş qadın nəsli 

formalaşmışdır. Onlar üçün ənənəvi nikah tamamilə mənasını 

itirmişdir. Əslində, «cəlbedici kişi yoxdur» cümləsini indi daha tez-

tez yapon qadınları işlədirlər. Ölkəmiz də bu prosesin təsirindən  

kənarda qalmır. Son dövrlərdə təhsilli qadınlar 48% təşkil edir. 15 

yaşdan yuxarı hər 1000 qadından 744-ü ali və ya tam orta təhsillidir. 

Ümumtəhsil məktəblərinin 48%-i, orta ixtisas məktəblərinin 27%-i, 

ali məktəblərin 47%-i qadınlar təşkil edir. Elmi işçilərin 48%-i 

qadındır, aspirantların 27%-i, doktorantların 21%-i qadındır. 

Azərbaycanda parlamentarilər 124-dən 14-ü(11,2%), Ermənistanda 

131-dən 7-si(5,3%), Gürcüstanda 235-dən 22-si(9,4%) qadındır. Ən 

yüksək göstəricilər İsveçdə(45,3%), Norveçdə(38,2%), 

Finlandiyadadır(37,5%) 2005-ci ildə keçirilən gizli sorğu nəticəsində 

qadın və kişi hüquq bərabərliyinə münasibət belə idi. Son dövrlərdə 

vahid beyin axını  ideyası da təsirsiz qalmayıb [7]. Belə ki, 

vesternləşmə qadın və kişi psixologiyasına da təsir etmişdir. Vahid 

mədəniyyətin yaranması ailə ənənələrinin itirilməsinə gətirib çıxarır. 

Nəticədə ailə dağılması, əks cinslərdə bir-birinə qarşı aqressiya, belə 

ailələrdə olan uşaqların kiçik yaşlarda olarkən aldığı travmalar 

psixologiyaya ağır təsir edir. Xüsusilə, adət-ənənələrinin itirilməsi 

hər bir xalqın məhvinə gətirib çıxarır, insanlar psixoloji zərbənin 

nəticəsini illərlə yaşayır və gələcək nəsillərə tərbiyə ilə ötürür. Bu isə 

nəsil artımını ləngidir və güc dövlətlərinin böyük ideyası olan kiçik 

xalqların, dövlətlərin məhvinin və izinin itirilməsi siyasətinin bir 

parçasıdır. Hesab edirəm ki, ölkəmizdə gender bərabərsizliyi və 

problemləri haqqında maarifləndirmə işlərinin mərkəzdən kənarda, 

insan hüquqlarının cinsinə, yaşına görə fərqliliyinə rast gəlinən 

yerlərdə aparılması vacibdir. İntellektual kütlənin olduğu yerlərdə 

həddindən artıq belə müzakirələrin aparılması xüsusilə yeniyetmələr, 
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gənclər arasında erkən yaşlarında əks cinsə nifrət yaradır. Bu isə 

gələcək ailələrdə öz acınacaqlı nəticəsini göstərir. Bu tip məsələlərin 

həllində psixoloqlar, alimlər tərəfindən tədbirlər görülməsi zərurəti 

yaranır. Nümunə kimi bu gün ölkəmizdə görülən bir sıra tədbirləri 

qeyd etmək olar. Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra bütün 

sahələrdə olduğu kimi sosial həyatda da gender bərabərsizliyi 

problemlərinə və qloballaşma prosesinin təsir qüvvəsi və onun 

nəticələrinə də diqqət yetirilmişdir. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 14 yanvar 1998-ci il fərmanı əsasında “Qadın 

Problemləri Üzrə Dövlət Komitəsi” yaradılmışdır. 6 fevral 2006-cı 

ildə isə “Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi” 

yaradılıb. Komitənin əsas məqsədləri qadın hüquqlarının qorunması 

və ölkəmizin sosial və siyasi həyatında onların iştirakının 

artırılmasıdır. 2000-ci ildə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət 

Qadın Siyasətinin” həyata keçirilməsi üzrə fərman imzalanmışdır. 

Bunun əsasında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qadın 

məsələləri üzrə “Milli fəaliyyət Planı” qəbul edilmişdir. Ölkəmizin 

UNİFEM-lə əməkdaşlığı əsasında “Qadınlar Cənubi Qafqazda 

münaqişələrin qarşısının alınması və sülh yaradılması uğrunda” adlı 

regional layihə həyata keçirildi. Bu layihə iki mərhələdən ibarət idi. I 

mərhələ 2001-2004-cü illəri, II mərhələ isə 2004-2007-ci illəri əhatə 

edir. I mərhələdə  yerli səviyyədə qadın təşkilatları, liderlər, könüllü 

fəalların keçirdiyi tədbirlər, maarifləndirmə işləri əsasında bölgələrdə 

qadın koalisiyaları və şəbəkələri yaradılmasına kömək etmişdir. II 

mərhələdə isə diqqət göstərilən təşəbbüslərin nail olduğu nəticələrin 

təkmilləşdirilməsinə yönəldilmişdir. UNİFEM ölkəmizdə və 

ölkəmizdən kənarda hökumətdə və vətəndaş cəmiyyətindəki gender 

bərabərsizliyi müdafiəçiləri arasında bu məsələlər ətrafında daha 

mükəmməl əlaqələrin qurulmasına dəstək verir. Bütün bunlar 

göstərir ki, gender bərabərsizliyi ilə bağlı məsələlər üzrə tədbirlər və 

maarifləndirmə işləri görülür. Bu isə gələcəkdə sağlam cəmiyyətin 

həm də mənəvi cəhətdən təhlükəsizliyinin işarəsidir.    
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