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PLENAR İCLAS 

 

Açılış nitqi 

Azərbaycan Turizm İnstitutunun rektoru t.e.d., prof.  Cəfər CƏFƏROV 

Hörmətli konfrans iştirakçıları !  

Bu gün Azərbaycan Turizm İnstitutu üçün çox əhəmiyyətli bir gündür. Belə ki, ilk dəfə 

olaraq xarici qonaqların geniş iştirakı ilə turizm sahəsi üzrə elmi-praktiki konfrans keçirilir.  

Konfransda  13 ölkədən (Avstriya, Gürcüstan, Kipr, Almaniya, Türkiyə, Rusiya, Bolqarıstan, Polşa,  

Ukrayna, Tacikistan,  Qırğızıstan, Qazaxıstan, Özbəkistan) Azərbaycana gəlmiş qonaqları 

salamlayır, xoş gəlmisiniz deyirəm. Konfransda iştirak edən nazir müavinini, səfirləri, deputatları 

və digər mötəbər qonaqları salamlamaqla, gəlişinizə görə təşəkkür edirəm. Xüsusilə Muğla və 

Rəcəb Tayyib Ərdoğan universitetlərinin rektorlarını salamlayır, dəyərli həmkarlarımı 

Azərbaycanda görməkdən çox məmnun olduğumu bildirirəm. ATİ artıq 7 ildir fəaliyyət göstərir və 

onun bütün təhsil pillələrində (peşə, bakalavr, magistr və doktorantura) 2000-dən çox tələbə təhsil 

alır. Bu illərdə çoxlu nailiyyətlər əldə edilmişdir. ATİ təhsil, təlim və tədqiqat mərkəzi kimi özünü 

tanıda bilmişdir. Turizm sahəsində elmi tədqiqat və onların istehsalatda tətbiqi  bizim üçün çox 

vacibdir. İnanıram ki, bu konfrans buna vəsilə olacaqdır. ATİ hər il alimlərin və tələbələrin elmi 

konfranslarını təşkil etsə də, bu konfranslarda əsasən yerli mütəxəssislər iştirak edirdi. Burada isə 

ATİ-nin, Azərbaycandakı digər universitetlərin tədqiqatçıları ilə yanaşı 13 ölkədən 20-dən çox 

məruzəçi iştirak edir. Əvvəlki illərdə ATİ “Hər fəsildə Azərbaycanda Turizm”  adlı beynəlxalq 

konfrans keçirmiş və bu məsələyə elmi ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmişdir. Bu konfransda  isə 

əsasən turizm və rekreasiyanın problemləri diqqət mərkəzində olacaqdır. Azərbaycan geniş turizm 

potensialına malik ölkə kimi qeyri-neft sektorunda əsas aparıcı sahələrdən biri kimi turizmi önə 

çəkib. Son on ildə turizm sahəsində ciddi irəliləyişlər əldə olunub, ölkədəki turizm infrastrukturu 

genişlənib, otellərin sayı 500-ü keçib, turizmin çeşidləri artıb. Mövcud turizm potensialını geniş 

iqtisadi imkana çevirmək üçün hökumət artıq ikinci turizmin inkişafı dövlət proqramını həyata 

keçirir. ATİ bu prosesi peşəkar kadrlarla təmin etməklə məşğuldur. Çalışırıq ki, kəmiyyətlə paralel 

buraxılan kadrların keyfiyyətini də yüksək tutaq. Bu konfrans məhz bu məqsədlərə xidmət edir. Bu 

konfrans iştirakçı sayına görə, əhatə dairəsinə görə ən böyük tədbilərimizdən biridir. Biz bu 

konfransı davamlı olaraq keçirmək niyyətindəyik. Azərbaycanda hər il beynəlxalq turizm sərgisi 

olur, biz bu konfransın gələcək ildən etibarən Turizm Sərgisi və Konqresi formatında keçirilməsini 

düşünürük. Həmçinin bu konfransı  üzvü olduğumuz Ümumdünya Turizm Təşkilatının dəstəyi və 

tərəfdaş kimi təşkilatçılığı ilə həyata keçirməyi arzu edirik. Bu illərdə öyrəndik ki, bir şeyi istəyəndə 

və onun üçün əzmlə çalışdıqda uğurlu nəticə əldə etmək olur. Sizin, tərəfdaşlarımızın, dostlarımızın, 

əsasən də hökumətimizin dəstəyi ilə bu konfransı müntəzəm olaraq təşkil etməyi və  sizləri Bakıda 

hər dəfə görməyi çox arzu edirik. Proqram sizlərdə var, ona uyğun konfrans işini davam 

etdirəcəkdir. Konfransa işində  uğurlar arzulayıram.  

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm! 
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Nazim SƏMƏDOV 

 

Hörmətli konfrans iştirakçıları, xanımlar və cənablar! 

 

İlk öncə hər birinizi salamlayır və konfransın işinə uğurlar arzu edirəm. 

Məlum olduğu kimi, son dövrlər Turizm dünyada ölkələrin iqtisadiyyatına töhvə verən  sahələrdən 

birinə və qlobal problemlərin həllinə təsir göstərə bilən amilə çevrilmişdir. 

Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş və hal-hazırda 

möhtərəm prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən turizmə göstərilən dəstək və imzalanan silsilə Fərman və 

Sərəncamlar gündən-günə inkişaf edən respublikamızın iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun inkişafına 

əlverişli şərait yaratmış və turizmi iqtisadiyyatımızın prioritet sahələrindən birinə çevirmişdir. 

Son illərdə turizm sahəsində keçirilən islahatlar və turizm sektoruna dövlət tərəfindən göstərilən 

qayğı nəticəsində bu sahədə müsbət dinamika və inkişaf müşahidə olunmaqdadır. Son beş il ərzində 

Azərbaycana səfər edən turistlərin sayının və daxili turizmdən istifadə edən ölkə vətəndaşlarının sayının bir 

neçə dəfə artması turizmin ölkə iqtisadiyyatında əsas fəaliyyət növlərindən biri kimi böyük potensiala malik 

olduğunu göstərir. 

Turizm və rekreasiya perspektivləri ilə bağlı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, 2008-ci ildə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanı ilə “Turizm və rekreasiya zonaları haqqında 

nümunəvi Əsasnamə” qəbul edilərək təsdiq edilmişdir. 

Turizm və rekreasiya zonaları haqqında nümunəvi Əsasnamədə “Turizm və rekreasiya zonalarının 

yaradılması” qeyd olunur. 

Azərbaycan Respublikasında turizmin daha da inkişaf etdirilməsi və turizm fəaliyyəti üçün əlverişli 

şəraitin yaradılması zərurətini nəzərə alaraq, turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməklə zəngin coğrafi 

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

miqyasda tanıdılmasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 6 aprel tarixli 

Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı” təsdiq 

edilmişdir. 

 Bu sənədlərin icrasını təmin etmək məqsədilə ilkin olaraq Qusar, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən və Xızı 

rayonları üzrə ərazilərin turizm və rekreasiya zonası elan olunması üçün müvafiq işlər görülmüşdür. 

Belə ki, Azərbaycan Respublikasında 2011-ci ildə “Turizm İli” çərçivəsində Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinin sifarişi əsasında Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi tərəfindən ilk növbədə Xızı, Siyəzən, 

Şabran və Xaçmaz rayonlarının Xəzər dənizi sahil ərazilərinin, Quba və Qusar rayonlarında turizm üçün 

əlverişli olan sahələrin turizm və rekreasiya zonalarının xəritələri hazırlanmışdır. 

Nazirlər Kabineti tərəfindən müvafiq qərar qəbul edildikdən sonra bu zonalarda müxtəlif növlər üzrə 

turizm fəaliyyətinin təşkilinə dair normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi ilə bağlı zonaların Baş Planı 

hazırlanacaqdır. 

Bu zonaların əsas məqsədi ölkəmizin şimal bölgəsi üzrə turizm ərazilərinin idarə olunmasının 

təkmilləşdirilməsi, keyfiyyətli turizm xidmətlərinin göstərilməsi, nəzarət mexanizminin gücləndirməsi, 

müasir standartlara cavab verən, müxtəlif çeşidli və yüksək keyfiyyətli xidmət göstərəcək turizm üzrə 

kompleks xidmət infrastrukturunun yaradılmasıdır.  

Hələ sovet dövrlərində şimal bölgəsi mövcud olan zəngin turizm potensialına görə turizm məkanı 

kimi tanınmışdır və o dövrün tələblərinə uyğun turizm xidməti infrastrukturu yaradılmışdır. Turizmin 

inkişafı üçün mövcud olan dəyərləri qorumaq, regionlarda turizmin balanslaşdırılmış səviyyədə inkişafını 

təmin etmək, düzgün idarəetmə və turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmə mexanizmlərini qurmaq 

üçün  turizm və rekreasiya zonalarının yaradılması zərurəti yaranmışdır. Əgər bu ərazilərdə turizm və 

rekreasiya zonası elan olunarsa bu qərar Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sektoru kimi turizm 
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sahəsinin inkişaf etdirilməsi, turizmin müxtəlif növlərinin yaradılması, neftdən asılılığın minimuma 

endirilməsi, ölkədə davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, regionların sosial-iqtisadi inkişafının təmin 

olunması, mədəni və təbii dəyərlərin qorunması, regionlardan şəhərə işçi qüvvəsinin axınının azaldılması, 

yoxsulluğun azaldılması və əhalinin məşğulluğunun artırılması məqsədlərinə xidmət edəcəkdir.  

           Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında yanacaq-energetika sektorundan sonra diqqəti cəlb edən 

və daha çox inkişaf imkanları turizm, aqrar və İT sektorlarında müşahidə olunur. Bu sektorların arasında 

turizm çoxfunksiyalı mahiyyəti ilə sahələrarası iqtisadi katalizator rolunu oynayır. Turizm istehsal 

sahələrinin yaradılması, orta və kiçik sahibkarlığın inkişafı,  regionlarda əhalinin davamlı məşğulluğunun 

artırılması, gəlirlərin yaradılması, regional uyğunsuzluqların aradan qaldırılması kimi mühüm iqtisadi 

funksiyaları ilə də diqqəti cəlb edir. Azərbaycana xarici turistlərin cəlb edilməsi ölkənin iqtisadi inkişafına və 

xaricdə ölkəmizin turizm məkanı kimi daha çox tanınmasına böyük təsir edir.  Belə ki, əgər 2003-cü ildə 

turizm sahəsində çalışan işçilərin sayı 2.678 nəfər idisə, bu rəqəm 2011-ci ildə 7.739 nəfər olmuşdur. Analoji 

olaraq 2003-cü ildə ölkəyə 1.013.811 nəfər əcnəbi gəlibsə, 2011-ci ildə artıq ölkəyə gələn əcnəbilərin sayı 

2.239141 nəfər olub. Azərbaycan gələn xarici turistlərin ölkəmizdəki xərcləri isə müvafiq olaraq 57,7 milyon 

dollardan 1223,1 milyon dollaradək yüksəlib. Bu irəliləyiş ilk növbədə turizm sahəsində dövlət siyasətinin, 

müvafiq dövlət proqramlarının uğurlu icrasının nəticəsində olub. Bu sahədə ciddi irəliləyiş üçün daha 

mütəşəkkil və sistemli yanaşma tələb olunur. 

Həmçinin, mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin sayı 2001-ci ildə 69, 2006-cı ildə isə bu 

rəqəm 288 olmuşdur ki, 2012-ci ilin ilk 6 ayının statistik göstəricilərinə əsasən belə obyektlərin sayı 506, 

respublika üzrə yataq yerlərinin ümumi sayı isə 31.850 təşkil etmişdir. Yuxarıda qeyd olunan 

mehmanxanalarda 6013 nəfər işçi fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycan Respublikasında hal-hazırda mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin fəaliyyətinə 

xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında 327, turizm fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında 211 turizm 

şirkəti fəaliyyət göstərir.  

 Bununla yanaşı, son iki il ərzində Bakı şəhərində yeni müasir standartlara uyğun dünyaca məşhur 5 

ulduzlu Kempinski, Jumeirah, Hilton, Marriott və Four Seasons kimi mehmanxanalar tikilmiş və istifadəyə 

verilmişdir. 

Hal-hazırda paytaxt və regionlar üzrə 50-yə yaxın mehmanxana və ona bərabər tutulan yerləşdirmə 

obyektlərinin tikintisi gedir. İnşası davam etdirilən otellər içərisində Fairmont, Rixos, Sheraton və Ramada 

kimi tanınmış brendlər mövcuddur. 

Həmçinin, Qusar rayonunda “Şahdağ qış-yay turizm kompleksi” kimi böyük layihənin reallaşması 

və orada tikintisi aparılan otel komplekslərinin fəaliyyətə başlamasın da məqsədimiz yüksək keyfiyyətli 

turizm xidmətinə və qonaqpərvərliyə nail olmaqdır. 

Bu məqsədə nail olmaq üçün isə əsas hədəflərdən biri bu obyektlərdə xidmət sahəsində çalışacaq 

müxtəlif peşələr üzrə bacarıqlı kadrların hazırlanmasına olan ehtiyacın aradan qaldırılmasıdır. Bu sahədəki 

işçilərin peşə hazırlığı səviyyəsinin artırılmasını təmin etmək məqsədilə möhtərəm cənab Prezidentin 

tapşırığı ilə, hazırda yerləşdiyimiz Bakı Turizm Peşə Məktəbi bu ildən fəaliyyətə başlamışdır. 

Ölkəmizdə turizm sahəsində peşəkar kadrların hazırlanması ilə Azərbaycan Turizm İnstitutu, 

Mingəçevir Turizm Kolleci və Bakı Turizm Peşə Məktəbi məşğul olur. Həmin təhsil müəssisələrində hər il 

kifayət qədər təcrübəli tələbələr məzun olur. Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Turizm İnstitutunun 498 

məzunu hal-hazırda ölkəmizin turizm sənayesinin inkişafı üçün bu gün yeni açılan otel və şirkətlərdə 

peşəkarlar kimi çalışırlar. 

Müasir zəmanədə Azərbaycanda turizm və rekreasiya mövzusu çox maraqlı və aktual bir məsələdir. 

Bu gün keçirilən konfransda səslənəcək çıxışlar, müsbət praktika nümunələri və yeni ideyalar, şübhəsiz ki, 

qarşılıqlı maraq doğurur və bu sahədə təcrübə mübadiləsi üçün çox vacibdir. 

Bu münasibətlə təşkilatçılara, Azərbaycan Turizm İnstitutunun və Bakı Turizm Peşə Məktəbinin 

rəhbərliyinə bu Beynəlxalq Elmi Konfransı təşkil etdikləri üçün təşəkkür edirəm və Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi adından konfrans iştirakçılarına gələcək işlərində uğurlar arzulayıram. 
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Emeritus Prof. Dr. A. Bülent Himmetoğlu 

Boğaziçi University, İstanbul-Turkey 

 

Tourism world: past, present, future (*) 

 

There is nothing so strange in a strange land,as the stranger who comes to visit it 

From Dennis O’Rourke’s film “Cannibal Tours” 

 

Traveling has always been a vital part of human life. Going back to pre-historical  ages, B.C. periods 

human beings have always been on the move for various reasons.Sometimes to find food, to explore, to 

concure new territories, to enhance spiritual richness, to find cure for their bad health and sometimes to do 

trade and business,to have fun,to relax to search for roots etc. 

All these reasons to travel have created new conditions, new arrangements, new modes of 

transportation, new accomodation styles, new standards. Change has become sole nature of travel world. 

When we look back at the earlier examples of traveling, we see that almost all of it was unplanned, 

unorganized and uncontrolled. It was a random experience.Neither the traveler, nor the host was ready and 

prepared for the encounter The travelers were from a certain socio-economic cluster, namely the priviled 

minority who had sufficient economic resources and leisure time to spare. Early travelers were unprepared 

for the experience in the sense that; had very limited information about the places they were going, did not 

exactly know what to expect and if they enjoyed their experience, it was a “pleasant surprise”. The host had 

limited or no knowledge about the visitors’ expectations, and habits. As for the organizers; they were not 

professionally prepared and limited services were provided for the travelers. 

What we have in front of us today is quite different. Yes, the motives of traveling have not changed 

much but how these motives are activated and directed has drastically changed. What we have in front of us 

today is quite different. Yes, the motives of traveling have not changed much but how these motives are 

activated and directed has drastically changed. Tourism today has created a giant “industry”. A way to do 

business and make profits. Many individuals, establishments and countries are competing with each other in 

an aggresive manner to get a bigger slice out of this tourism cake. There are many “actors” in the game. 

States, the central governments, local administrations, the private sector, the non-governmental 

organizations, international organizations, educational institutions are all playing their roles to organize and 

direct tourism activities under an umbrella by setting the”rules of the game. 

All these players are more experienced, better prepared to meet the demands and relatively better 

educated. Some actors realize that the resources for tourism are scarce and will not be there forever. 

Therefore they are keen on setting sustainable standards and adopting a “respectful”, ”responsible”, 

”sensitive” approach to tourism and formulating long-term strategies and plans by gradually shifting from 

“problematic”,“explotative” “destructive”,and “aggressive” mass tourism by moving towards “new 

tourism”which is described as “alternative tourism”, “soft tourism” ”impact focused tourism”. 

Along with the changes in the ındustry, the profile of the buyers”tourists” is changing from “doing 

places tourist” to a “good tourist”, “amateur anthropologist” whose is curious about the local culture of the 

places they visit. Sensitive and respectful to the host’s resources.This emerging profile is asking for a 

“creative-learning-enriching-adventuresome-rewarding (“CLEAR”) experience. 

On the other hand some actors still go by the habit of seeing tourism solely as an economic activity 

and base their success on numbers rather than the quality of experience, and impacts on environment and 

cultures. Some governments are still proud to announce the annual increase in arrivals and increase in 

tourism incomes while underestimating the “quality of experience”, “the customer satisfaction”, and the 

impacts on the host communıty and natural resources. 

As for the future of the tourism world; there seems to be more considerate, careful, responsible, 

protective, impact oriented messages and operations coming to scene. Namely the international 

organizations,who perceive themselves as the catalysts and trend setters  of the tourism world with carefully 
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made forecasts, are loudly pronouncing the possible and potential dangers of irresponsible ,unplanned and 

strategiless tourism . 

PATA (Pacific Asia Travel Association) has come out with” good tourism” concept, which is a 

combination of eco, green, low-carbon, and responsible tourism. The concept has been adopted by UNESCO 

and first implementation was launched at “Yanoda Rain Forest Cultural Tourism Zone”, China last year. The 

project is expected to take two years to complete its mission. 

UNWTO, completing the “tourism towards 2030” research, is announcingthe new order in world 

tourism and introducing new rules of the game which indicate a strategically formulated and carefully 

planned tourism policies for the estimated 1.8 billion travelers. 

According to the conclusions of this research, by the year of 2030: 

 emerging destinations will be more of interest(i.e. north and east asia, pacific, africa) 

 arrivals will continue to increase at a moderate level (3.3.%) 

 purpose of travel will be more of leisure, recreation, and holiday 

 tourism sector on the whole will face more challenges 

 sector will need to develop strategies to minimize the potential negative impacts on host     

communities and the environment 

 new business models will be needed 

 Leadership role will need to be more fair,strong and sustainable 

 Stakeholders will need to take further steps in initiative taking 

 There will be more competition  among destinations and suppliers 

 Long-term plans will need to be developed 

All these and other clues indicate a partial if not total renovation in the tourism world. All 

involved actors will ne to better read the conditions and prepare themselves for the”new order” and the 

“revised rules of the game”. 

Some of the guidelines to meet the uprising values and demands of the contemporary tourism 

pattern can be as follows: 

From the industry (supplier) perspectives: 

- Suppliers will need to be ready to face new challenges created by new destinations, new 

products, changing demands of the customer, the techological advances. 

- Suppliers should develop more sensitivity to the quality of the experience of traveler and 

ensure a high quality, 

- Suppliers  should  be more creative in designing their products by following a differentiation 

strategy  

- Suppliers should be respecful and responsible not to damage the cultural and environmental 

resources, while developing tourism products 

From the policymakers + planners perspective: 

- Central governments and local administrations should prepare solid strategies and long- term 

plans(master plans) by involving the stakeholders 

-  “Environmental friendly” strategies and policies should be developed and encouraged 

- quality oriented  approaches should replace quantity focused ones 

- regional and joint tourism products should be prepared 

- balancing mass tourism and smal scale _special interest tourism 

- giving importance for domestic tourism as well as international tourism 

- following a community based “emic” tourism approach for more sustainable results 

- carefully and systematicaly following-up and controlling natural, cultural and societal 

impacts of tourism and taking corrective actions if necessary 

- being ready to serve to diverse socio-economic customer clusters  

From the product perspective: 

- well planned and carefully prepared products are needed 
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- products should be designed with “think global, act local!” understanding. Therefore, 

accredited products should be launched 

- products should be an“authentic experience” in nature and not just a commodity  

- besides “cooked” products, some “raw” natured products should be available to give 

opportunities to the customer to actively participate (creative tourism) rather than just being a 

passive observer 

- product should bear “emic” characteristics and be accepted, protected by the local – host-

communities. (community based product) 

- product should have competitive advantage and sustainable 

From the customer (traveler) perspective: 

- being prepared for shorter periods of stays  

- being able to ensure to satisfy“getting the money’s worth” interest 

- being able to serve and satisfy more demanding and selective customers 

- ensuring that the customer feels and witnesses “customer first” uınderstanding 

The above given guidelines should be treated as common and universal ones. They should be 

considered as dimensions of sustainability. 

Each and every tourism destination, besides keeping these in mind, should also develop its own 

guidelines and principles to protect its competitive advantage against the competitors. Each destination is 

unique and should be treated as such. It is a pity there is no one perfect formula to fit all destinations and 

circumstances  

Tourism needs to be handled with care. Therefore, ongoing research activities and professional 

consultation is essential. 

The future of tourism will go through contemporary and effective management understanding and 

practices. Because of the dynamic nature of tourism, these practices should be flexible, contingent and 

embrace the situational, unexpected conditions and develop timely reactions. 

To sum up; the tourism world in the 21st century is bringing new responsibilities, reqirements and 

challenges to all stakeholders.Only if these are met properly, tourism industry will be able to experience 

“win-win” situations rather than “win-loose”,loose-win” or “ loose-loose” ends. 
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Рустем Тахиров 

РОО «Молодёжь нового века», ООО «Западно-Восточный путь» 

 

Применение информационных технологий в туризме 

 

Введение 

В настоящее время туризм – это глобальный бизнес. 

Согласно последним данным Барометра международного туризма ЮНВТО 

(UNWTOWorldTourismBarometer) продолжается восстановление уровня доходов, получаемых от 

туризма после потерь во время кризисного 2009 года и получения новых рекордных сумм в 

большинстве направлений. 

Общие подсчеты достигли 1030 млрд. дол. (740 млрд. евро), увеличившись с 928 млрд. дол. 

(700 млрд. евро) 2010 года. 

В реальном выражении (с учетом колебаний обменного курса и инфляции) доход 

международного туризма вырос на 3.8%, тогда как число туристских прибытий в 2011 году 

увеличилось на 4.6% – до 982 млн. Это подтверждает тесную связь между обоими показателями, рост 

дохода имеет тенденцию немного отставать от роста въездного турпотока во времена экономических 

ограничений. 

Учитывая вышеназванные данные, туризм занимает четвертое место в мировой экспортной 

категории после топлива, химической продукции и продуктов питания, а в большинстве 

развивающихся стран – первое место. 

В туризме взаимодействуют разные секторы, которые переплетены между собой тесными 

связями – это авиакомпании, гостиницы, туристические фирмы и рекламщики всего мира. 

Современный туризм становится более гибким и индивидуальным, более привлекательным и 

доступным для потребителя. 

Однако такая огромная по своим масштабам сфера услуг не развивалась бы без развитой 

информационной и коммуникационной инфраструктуры. Компьютер и интернет, которые стали 

доступны всему миру, только улучшают процессы предоставления услуг. Информационные 

технологии с каждым днем еще больше и больше упрощают процессы удаленного развития любых 

услуг, в том числе являются основным фактором развития туризма. 

 

Процесс автоматизации турагентств 

Предыстория 

Основа современных компьютерных систем бронирования – КСБ (ComputerReservationSystem 

– CRS) заложена в конце 50-х – начале 60-х годов XX ст. Именно тогда рост популярности 

авиаперевозок побудил авиакомпании к созданию огромных центров резервирования. Раньше они 

вручную обрабатывали заявки на бронирование мест, которые поступали от турагентов и самих 

клиентов по почте, телефону и телеграфу. Пришло время, когда они уже не могли справляться с 

огромным объемом информации. Это и послужило толчком к началу разработки КСБ. 

Поэтому середина прошлого века была ознаменована крупнейшим прорывом в туризме 

благодаря выходу на туристический рынок передовых информационных технологий и компьютерной 

техники, каналов связи и обмена информацией. 

Развитие же интернета в конце ХХ века позволило не только удешевить средства связи, но и 

получить реальную возможность работать всем участникам туристического рынка как единому 

офису. 

Что это дает турфирме?! Прежде всего, взгляд на свою деятельность с другой стороны. 
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Огромный поток информации, которым владели всего один или два топ менеджера, при 

внедрении специальных программ учета и сверки, стал доступен большинству работников. 

Если возникает необходимость ограничить доступность информации, то она может быть 

доступна по иерархии – каждому сотруднику предоставляется определенный уровень входа. Для 

этого существует разграничение прав доступа в системе и любой руководитель в состоянии 

построить свою иерархию доступа. 

Вся информация о клиентах, партнерах, отелях, персоналиях является собственностью 

турагенства, а не ее отдельного работника или группы лиц. В этой ситуации руководитель уже может 

спокойно продолжать работу при отсутствии топ-менеджера. Процесс, грамотно построенный и 

отлаженный, не зависит от кадров. Каждый занят своим делом и не бегает ежечасно за 

разъяснениями. 

При помощи комплексной системы автоматизации можно корректировать стратегию продаж. 

Система поможет туроператору оптимально заполнить (загрузить) чартеры и отели. Как это бывает 

при автоматизации производства, в критических ситуациях загорится «красная лампочка». Не 

возникнет вопроса: «Кто продал этот отель?» или «Кто ввел такую цену трансфера?». 

Вопроса «Кто работал с этим клиентом?» более не существует. Вся история общения с 

клиентом хранится в базе данных. Любой пользователь системы способен дать исчерпывающий ответ 

на вопросы клиента. 

При этом спектр вопросов, на которые могут ответить менеджеры, становится необычайно 

широким. Ведь они пользуются информацией, которую создают и используют все сотрудники, 

реально выполняющие процесс. Нет необходимости переключаться на бухгалтерию, чтобы узнать, 

оплачена ли заявка или нет – все видно: «Вы оплатили заявки от 01.01.2012 и от 04.01.2012, а заявка 

от 06.01.2012 еще пока не оплачена». 

С такой системой продать больше номеров в отеле и мест на рейсе, чем есть, невозможно. 

Система всегда подскажет работнику и он увидит, что ошибся, если решил продать тур ниже 

себестоимости, попал в SТОР-SАLЕ, продал тур на «вчера» и многое другое. Все проблемы 

учитываются заранее и прописываются с ПО, чтобы предупредить человеческий фактор. 

Автоматизация 

Для любой турфирмы необходимо позаботиться в первую очередь об автоматизации своих 

рабочих процессов. Для этого необходимо оборудовать офис: 

- компьютерной техникой с ПО, как минимум с программами MicrosoftOffice (Word, Excel); 

- интернет-каналом; 

- офисной оргтехникой (принтеры, телефония, факсы, ксероксы, фотоаппарат); 

- создать сайт и наполнить контентом; 

- завести собственный интернет-магазин; 

- далее, для автоматизации процессов, необходимо установить специальный софт и обучить 

навыкам использования персонал фирмы; 

- для более оперативной работы стоит подумать и о гаджетах (планшеты, смартфоны и т.п.) 

 

Современные системы автоматизации 

СИСТЕМЫ GDS (GlobalDistributionSystem). Для кого и зачем? 

GDS (Глобальные Системы Бронирования). На сегодняшний день существует 4 глобальные 

системы бронирования: Amadeus, Galileo, Worldspan&Sabre. Они используются более чем 800 

тысячами турагентств по всему миру для бронирования туристических услуг, в том числе и 

гостиничного размещения. 

Первая GDS была создана еще в начале 60-х годов XX века и широко использовалась в 

авиаиндустрии. Она отслеживала информацию о расписании перелетов, количестве свободных мест 

на рейс и ценах. В 70-х годах туристические агентства, тратившие огромное количество времени на 

оформление бронирований вручную, осознали удобство систем GDS и начали устанавливать 

внутренние системы бронирования авиаперелетов у себя (среди первых разработчиков была и ныне 
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существующая компания Sabre). Используя GDS, агентства значительно сократили временные 

затраты, увеличили продуктивность и закономерным образом решили применить данную схему 

работы в других сегментах туристического рынка. 

Сегодня GDS повсеместно используется для бронирования не только авиабилетов, но и 

круизов, автомобилей, гостиниц. Сотни тысяч туристических агентств, подключённых к терминалам 

глобальных дистрибьюторских систем Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre имеют возможность 

предоставлять своим клиентам полный спектр услуг по бронированию в режиме реального времени. 

Таким образом, с помощью определенного набора команд агент может найти нужную клиенту 

гостиницу, посмотреть цены, наличие мест и произвести бронирование. 

СИСТЕМЫ ADS (Alternative Distribution System).Для кого и зачем? 

IDS (Интернет Системы Бронирования), также известные как ADS (Альтернативные Системы 

Бронирования), появились в начале 90-х годов XX века и получили свое второе название, выступив в 

качестве альтернативы Глобальным Системам Дистрибьюции (GDS). 

В противовес GDS, доступ к которым имеют лишь агенты туристических компаний, ADS 

предоставляют услуги по бронированию туристических услуг частным клиентам. Заходя на любой из 

порталов ADS, клиент может самостоятельно выбрать нужную ему гостиницу и тип номера на 

определенные даты, забронировать размещение в режиме реального времени и получить 

моментальное подтверждение о бронировании на свой электронный ящик. 

На сегодняшний день существуют тысячи подобных сайтов, среди них: Expedia.com, 

Orbitz.com, HRS.com, Travelocity.com, Hotels.com, Priceline.com, а также русскоязычный портал 

Hotels.su. 

 

Создание эффективного сайта турагентства 

Эффективность прямой рекламы туристических услуг в средствах массовой информации 

снижается. 

Поиск альтернативных форм рекламы приводит турфирмы к мысли о необходимости 

собственного присутствия в интернете. Однако успешный выход в интернет достигается далеко не 

всегда. Во многих случаях расходы могут не оправдаться, потому что создание сайта не является 

рекламным решением. 

Есть немало фирм, которые потратили большие средства на создание замечательного по 

дизайну сайта, но не получили от этих средств никакой отдачи. В результате – полное разочарование 

от интернета как технологии развития. 

Первым и одним из самых важных шагов является создание сайта. Сейчас уже трудно 

представить эффективную работу туристической фирмы без собственного сайта. Для туроператора 

это исключительно удобный канал связи с агентствами, для турагента – быстрый выход на клиентов. 

Сайту туроператора не нужны особые художественные изыски. Турагенту, зашедшему на 

сайт оператора, важно максимально быстро получить доступ к нужной информации. Конечно, 

идеальный вариант – это система бронирования online. Тогда прямо на сайте зарегистрированный 

агент может мгновенно посмотреть информацию о наличии мест на определенные даты и быстро 

заказать тур. 

Т.е. уже на сайте должна быть внедрена достаточно серьезная система, связанная с системой 

автоматизации офиса туроператора. Более простой вариант – своевременное размещение на сайте 

оператора спецпредложений в любом удобном для печати виде. Не помешает и подробная 

информация об отелях. 

На сайте турагентства нужна в первую очередь информация о конкретных предложениях. 

Большой проблемой, с которой сталкиваются десятки туристических агентств, является 

невозможность оперативно отразить на своих сайтах огромный объем предложений, постоянно 

получаемых от туроператоров. 

Самым простым решением в данном случае является регулярное (один-два раза в день) 

размещение спецпредложений операторов на сайте турагентства в том виде, в каком они приходят от 
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оператора – в форматах Word и Ехсеl. В лучшем случае из документа убирается шапка с названием и 

координатами туроператора. В таком варианте сильно ухудшается наглядность предложений. 

Простому человеку разобраться в огромных таблицах с непонятными обозначениями типа 

SGL, Al и др. совсем непросто. Кроме того, на работу по размещению таких прайс-листов уходит 

немало времени. 

Этот вид размещения является самым простым и намного доступным для небольших 

туристических операторов. 

В настоящее время появилась возможность решить проблему оперативного наполнения сайта 

туристического агентства и вывести сайт на новый уровень. Она основывается на программном 

решении генерации туристических предложений. 

Все спецпредложения ведущих операторов появляются в обезличенном виде на сайте 

турагента практически сразу же после их выхода в свет. Причем на сайте существует 

административный интерфейс, где можно выбрать, туры каких операторов и по каким направлениям 

отображать на сайте. 

Можно также устанавливать скидки на конкретные туры относительно цен туроператоров. 

Клиент же видит на сайте удобную форму поиска, заполнив которую, получает список туров, 

удовлетворяющих его запросам. На тур можно при желании сразу отправить заявку. Менеджеру 

туристического агентства фактически остается только обрабатывать поступающие с сайта заявки на 

конкретные туры или отвечать на звонки клиентов, уже знающих, куда и когда они едут, а также 

сколько нужно заплатить за поездку. 

В более сложном варианте возможна привязка к сайту базы данных по отелям. Тогда из 

результатов поиска туров клиент сможет посмотреть описание отеля и даже подобрать его по 

определенным критериям (например, близость от пляжа, наличие водных горок или бильярда). Вся 

эта система может быть доработана с учетом пожеланий фирмы. 

Конечно, такое решение вряд ли подойдет фирмам, занимающимся организацией сложных 

индивидуальных туров. Но для продажи туров на массовых направлениях такое решение подходит 

идеально. 

 

Реклама туристических услуг в сети интернет 

В общем, с созданием сайта определились. Следующая задача – его реклама. 

Первые шаги по рекламе сайта желательно сделать уже во время его создания. Страницы 

сайта должны быть оптимизированы для лучшей находимости в поисковых системах – необходимо 

обговорить это со студией, которая будет создавать сайт. После создания сайта его нужно 

зарегистрировать в поисковых системах, каталогах и рейтингах. Чем больше ссылок будет на сайт – 

тем лучше. 

Одним из основных видов рекламы в интернете была и пока остается баннерная реклама. 

Стандартными форматами баннеров являются 468х60 и 100х100 точек. Другим распространенным 

видом является контекстная реклама. 

Цена рекламы может определяться в зависимости от срока размещения баннера или 

исчисляться в цене за 1000 показов баннера. На некоторых сайтах существует возможность 

размещения баннера с оплатой не по показам баннера, а по нажатиям на него. 

Для туристической фирмы наиболее очевидной является реклама на туристических сайтах 

или на сайтах, где имеется туристический раздел. Заинтересовать посетителя, пришедшего на 

туристический сайт, как правило, проще, чем человека, заинтересованного сайтом анекдотов. На 

ведущих туристических порталах существует также возможность разместить еще более прицельную 

рекламу – баннер в разделе определенной страны или в турах по конкретной стране или виду тура. 

Такая реклама достаточно дорога – от $10 до 30 за 1000 показов, но она бьет максимально в цель. 

Баннерная реклама может размещаться не только на конкретных сайтах, но и в баннерных 

сетях, объединяющих десятки и сотни различных сайтов. Стоимость рекламы в такой сети гораздо 
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ниже, чем на конкретном сайте. Правда и качество размещения нередко страдает. Продукты 

баннерных сетей могут размещаться в неудобных местах, например, далеко внизу страниц. 

На туристических сайтах, как правило, возможно размещение не только баннерной рекламы, 

но и строчной информации в базе туров. При этом посетители сайта имеют возможность задать 

критерии и получить в результате только список туров, удовлетворяющих этим критериям. При 

желании посетитель может даже отправить заявку в ответ на заинтересовавшее его предложение. 

Но существует несколько несложных приемов, позволяющих повысить отдачу от строчной 

информации и выделить фирму среди конкурентов. Во-первых, необходимо написать 

привлекательный заголовок тура, потому что заголовок и цена – это то, что увидит пользователь в 

первую очередь. Не стоит писать «Турция от 2 до 5* от $199». Лучше разместить самые интересные 

предложения отдельными строками. Во-вторых, стоит обратить внимание на то, как сортируются 

предложения. На многих порталах самыми верхними показываются предложения, введенные или 

измененные недавно. В этом случае стоит почаще заходить и обновлять предложения. 

На туристических сайтах существуют и другие эффективные возможности рекламы. 

Туристические порталы в отличие от журналов не ограничены рамками рекламных модулей и всегда 

могут предложить что-то оригинальное для рекламы турпредложений. 

Возможности рекламы в интернете не ограничиваются только туристическими сайтами. Еще 

одной весьма полезной рекламной площадкой для турфирм являются поисковые системы. 

Разумеется, задача-максимум – нахождение сайта на первых позициях по всем интересующим 

запросам, причем бесплатно. Но добиться этого достаточно сложно. 

В настоящее время для рекламы стоит отметить огромную роль социальных сетей. Львиная 

доля рекламы в социальных сетях позволяет разным секторам коммерческой деятельности получать 

большое количество клиентов и реальных покупателей. 

Самыми распространенными социальными площадками для рекламы являются: 

- www.facebook.com 

- www.vk.com 

- www.youtube.com 

- www.twitter.com – микроблоговая площадка. 

 

Как нас найти в интернете? 

Сайты: www.westeastway.com&www.ngoyonc.org 

Facebook: http://www.facebook.com/westeastway&http://www.facebook.com/ngoyonc 

Twitter: https://twitter.com/#!/westeastway&https://twitter.com/#!/NGOYONC 
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How to make Euphoria:  

The economic impacts and image effects of mega-events in young tourist destinations –  

the case of the 2012 Eurovision Song Contest in Baku, Azerbaijan 
 

 

Abstract: In May 2012, Baku was the host city of the Eurovision Song Contest (ESC), a cultural 

mega‐event watched by around 125 million viewers annually. To assess both the economic impacts in-situ 

as well as the image effects of ESC, this study combines two elements: First, a visitor survey during the ESC 

in Baku to measure tourist expenditures and economic impacts; Second, two representative online panel 

surveys in Austria (as a typical European source market), carried out both before and after the event, to 

account for changes in the country image of Azerbaijan. We find that spending from ‘true’ ESC visitors 

generate income effects of EUR 2.3 million in Azerbaijan. Furthermore, most country image attributes as 

well as the intention to visit also increased significantly among Austrian television viewers. 

 

Key words: Eurovision Song Contest – Azerbaijan – economic impacts – country image effects – 

tourism. 

 

Introduction: Impacts of mega-events on tourist destinations 

“Major events can have the effect of a shaping an image of the host community or country, leading 

to its favorable perception as a potential travel destination” (Hall, 1992, p. 14). Tourist destinations have 

long used mega-events to vitalize their economies, improve their infrastructure and strengthen their tourist 

destination image (Getz, 1991; Richards & Wilson, 2004). Destinations strongly compete for the chance of 

hosting events such as the Olympic Games, the sport World Cups or a World Expo (Hall, 1992). 

Over the last years studies have analyzed the impact of different types of events on destinations from 

various angles. For instance, Jones (2001) analyzed the impact of the 1999 Rugby World Cup. Waitt (2003) 

and O’Brien (2006) explored the socio-cultural impacts of the 2000 Sydney Olympics. Richards and Wilson 

(2004) looked at the image effects for the city of Rotterdam being the ‘Cultural Capital of Europe’ in 2001. 

With an approach similar to the one applied in this study, Lee and Taylor (2005) estimated the impacts of the 

2002 FIFA World Cup on South Korea’s economy, relying on an input-output model. 

Context: Tourism perspectives in Azerbaijan and the Eurovision Song Contest 

Azerbaijan has witnessed tremendous economic growth during the past years, mostly based on the 

country’s oil and gas sector. Between 2003 and 2010, per capita income increased from US$889 to US$5798 

(The World Bank, 2012). Yet, looking into the future, Azerbaijan needs to diversify its economy to prepare 

for the coming end of the oil boom (Sabiroglu & Bashirli, in press). National authorities identified the 

tourism sector as one of the main pillars to foster economic development and reduce oil-dependency. Foreign 

visitor arrivals more than doubled since 2002, reaching 1,962,906 in 2010 (MCT, 2012); However, despite 

Azerbaijan’s cultural and natural potential, most international visitors are business travelers; International 

leisure tourism remains marginal. Strategies to gain international attention and attract more foreign visitors 

comprise the hosting of mega-events, including an eventually unsuccessful bid for the 2020 Olympics. In 

May 2012, the Eurovision Song Contest (ESC) was held in Baku. Authorities consider ESC a key event to 

increase Azerbaijan’s popularity as a tourist destination. E.g., after winning the contest in 2011, a modern 

concert hall for up to 25,000 spectators, the ‘Baku Crystal Hall’, was constructed within just eight months 

time (Alpine Bau Deutschland AG, 2012). 

The ESC is one of the longest-running televised cultural events in Europe and neighboring countries, 

watched by an estimated number of 125 million viewers annually (EBU, 2012). Host countries tend to 

associate high economic, as well as political and socio-cultural hopes with the organization of this event 
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(Jordan, 2009). However, sound information on the impact of ESC on host cities or regions is scarce (Clark, 

2008). For the host country, ESC offers the opportunity to present the destination to a huge audience 

(Fleischer & Felsenstein, 2002). Tourism advertising video clips shown during the TV broadcasting 

depicting famous landmarks and introducing the country’s culture and tradition are a major possibility to 

position a country and attract potential future tourists. 

 

Cultural mega-events and country image 

“The images held by individuals in the marketplace are crucial to a destination's marketing success.” 

(Leisen, 2001, p. 49) That is why young tourist destination in particular have to assess its country image in 

order to attract more tourists. Conceptually, a country image is formed through a subjective interpretation of 

associations made by a consumer (Roth & Diamantopoulos, 2009). A positive country image is thereby 

positively linked to the behavior of individuals (Ashworth & Goodall, 1988), e.g. considering and choosing 

the country as visitation destination in the future (Bigne, et al., 2001). The question that arises in the context 

of ESC is whether country image attributes are improved when a cultural mega-event is linked to a 

destination image and, thus, whether such mega-events impact consumers’ country image perceptions.  

 

Methods 

Economic impact assessment 

Input-output models are among the most widely applied methods for economic impact assessments 

(Mayer, Müller, Woltering, Arnegger, & Job, 2010). The concept of input-output analysis was developed by 

Leontief (1936) to analyze linkages between producing and consuming sectors of an economy, and to predict 

how industries are affected by a change in final demand. In this sense, tourist expenditures’ direct, indirect 

and induced economic impacts can be presented in a disaggregated way. An input-output table depicting 

flows of expenditure during a given time period (usually one year) between industries and final demand 

sectors in form of a matrix, the so-called transaction table (or transaction matrix) is the basic component of 

any input-output model (Armstrong & Taylor, 2000). With the help of input-output tables, the flow of a 

monetary injection, e.g. additional tourist expenditure, can be traced through the economy, its impacts upon 

each sector, and the amount of income, public sector revenue, and imports created can be quantified for 

every round of transactions (Archer & Fletcher, 1990). 

Expressed as a simple account equation, an input-output model can be written as 

X = AX + Y          

 (1), 

where X represents an n*1 vector of total gross output, A is an n*n matrix of ‘technical coefficients’ 

and Y is an n*1 vector of final demand. (1) can be rewritten as 

(I – A)X = Y          

 (2), 

where I represents the identity matrix. Inverting the results gives 

X = (I – A)
-1

*Y          (3). 

In equation (3), (I – A)
-1

 is called the Leontief Inverse, representing the direct and indirect effects 

(and induced, if the households are endogenous, i.e. incorporated as a producing sector in the transaction 

table) originating from one unit change in final demand, e.g. from tourist spending (Lee & Taylor, 2005). 

Based on the Leontief Inverse, different types of multipliers can be calculated, among which income 

multipliers, defined by Archer (1984, p. 517) as “the amount of income generated in the economy concerned 

by an additional unit of tourist expenditure” are of particular importance for economic impact assessment 

studies. One crucial question in this respect refers to the exclusion or inclusion of local visitors. While some 

authors (e.g. Foley, 1991) include all event spectators regardless of their origin, others (e.g. Crompton, Lee, 

& Shuster, 2001; Loomis & Caughlan, 2006) argue that only non-local visitors should be taken into account 

into economic impact assessments. Yet others include locals if their expenditures would not have occurred in 

the absence of the event in question (e.g. Gelan, 2003). In the present study, two estimations of economic 

impacts are calculated: the first one is takes into account all visitors, while in the second one visitors (both 
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local and non-local) are excluded that not explicitly stated that ESC was their main motivation to visit the 

event venue. The input-output model used in this study is based on the 2001 national input-output table, 

compiled by the State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, and the related technical 

coefficients and Leontief Inverse published by Orucov, Həsənli and Vəliyev(2009). 

On-site visitor survey design 

Two different types of standardized questionnaires were used to collect data from ESC visitors 

during the six days of the Eurovision week in Baku, on 21-26 May 2012. In addition, visitors were counted 

at seven selected census points at different entrances to the main concert venue as well as the “Eurovillage” 

on the Baku seaside boulevard, where free outdoor concerts and other ESC-related events were staged for 

local and foreign visitors. Counts, short interviews and long interviews were carried out simultaneously 

during the ESC ‘core time’ between 7 pm and midnight. 

The first questionnaire was a short questionnaire which aimed at recording the length of trip, 

accommodation price category and the visitors’ origin. In total, 3,439 short interviews were conducted 

during the six ESC days. The long interviews comprised more detailed questions on trip organization, visitor 

motivations and, most notably, the structure and size of tourist expenditure by economic sectors. A total 

number of 459 long interviews were conducted during the six survey days (for methodology c.f. Mayer, et 

al., 2010). 

Country image effects assessment 

A two-step assessment both before and after the event was conducted. The first assessment is 

conducted seven weeks before the event providing a clear perspective on consumers’ country image (without 

any associations created though the cultural mega-event) and the second one two weeks after the event, 

providing an overview on consumers’ country image after the latter has been associated to the cultural mega-

event. We recruited a representative quota sample of 271 Austrian consumers (based on age, sex and 

education).
1
As the same respondents participated in both waves, the impact of the cultural mega-event on 

respondents’ country image can be segregated and any change in a respondent’s country image perception 

can be assessed on an individual level. 

 

Results economic impact study 

Visitor profile, trip motivation and trip characteristics 

A total number of 203,755 visitors were counted during the six ESC days. More than 90% of all 

visitors are locals, including foreign residents of Baku. Only 5.6% were from EU or EFTA countries, 2.5% 

from neighboring countries, and under 1.0% from other parts of the world or other districts of Azerbaijan. 

60.9% of all visitors stated that ESC was the main motivation for their visit. The share of visitors with ESC-

related trip motivation is significantly higher among non-local visitors (86.1% v 58.1%, Cramer’s V = 0.172, 

p < .001). 35.0% of all visitors attended at least one of the six official ESC concerts (including jury 

rehearsals and live shows) in the main event venue, the Crystal Hall. However, the number of visitors that 

can be associated with ESC is much higher, as almost all attended the free side-events organized at the 

seaside boulevard. 

Only 13.4% of non-local visitors stated that they visited at least one other region or city in 

Azerbaijan other than Baku during their trip. The cities of Sheki and Guba as well as the prehistoric site of 

Qobustan close to Baku were among the most often named attractions. 

Expenditure structure 

Visitors spent on average EUR 62.13 per person per day. Not surprisingly, expenditures differ 

significantly (Welch test, F = 24.903; p < .001) between locals, who spend EUR 49.34 per day, and non-

local visitors (EUR 186.86). Visitors whose main motivation is ESC spend more money than others (EUR 

62.27 as compared to EUR 49.31), but the mean differences are not statistically significant. Spending for 

ESC tickets makes up for the largest part of expenditures for both locals and non-local visitors. Among the 

latter, accommodation expenses come second, summing up to EUR 59.85 on average. For locals, catering 

makes up for the second largest share (29.6% or EUR14.61) of total expenditures. 

                                                           
1
Austria was selected as typical European source market for potential tourists.  
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Economic impacts 

Gross visitor spending sums up to EUR 12.7 million and was calculated to generate EUR 22.8 

million of output (sales) including direct and indirect economic impacts. The output multiplier is thus 

determined as 1.8. ESC visitors’ spending also produced EUR 3.3 million of income, defined as wages and 

salaries, resulting in an income multiplier of 0.26. Based on an average yearly income of EUR 4,366, a total 

employment effect (full-time equivalent jobs) of 764 is estimated. Visitors whose main trip motivation was 

ESC account for 69.4%, or EUR 8.7 million, of total gross visitor spending. This means their share of total 

spending is overproportionally high, due to their higher-than-average expenditures. Through their spending, 

ESC-motivated visitors generate EUR 15.8 million of total output (output multiplier 1.8). The income effects 

resulting from those ‘true’ ESC visitors’ spending sum up to EUR 2.3 million, which could support 529 full-

time-equivalent jobs. 

Table 1: Economic impacts from ESC visitor spending (million EUR). 

 Allvisitors ESC-motivated visitors only 

Gross visitor spending 12.7 8.7 

Total output effects 22.8 15.8 

Total income effects 3.3 2.3 

Job equivalents (full-time) 764 529 

 

 

Destination image survey: results 

Country image attributes 

The two-wave online panel survey both before and after the event allowed for assessing the impact 

of the event on respondents’ country image on an individual level. Consumers’ country image attributes 

significantly improved after the cultural mega-events (see Table 1). Only tradition did not significantly 

improve after the event, which can be explained by consumers’ perception of Azerbaijan as highly traditional 

country already before the event. 

 

Table 2: Azerbaijan's image attributes before and after the event. 

 
Before 

Mean (SD) 

After 

Mean (SD) 

T-Value 

(df) 

Significance 

(one-tailed) 

Culture 4.52 (1.66) 4.70 (1.68) -1.886 (270) p < .05 

Nature 4.40 (1.61) 4.73 (1.63) -3.524 (270) p < .001 

Hospitality 4.29 (1.65) 4.48 (1.50) -1.942 (270) p < .05 

Tradition 4.99 (1.70) 5.06 (1.64) -.751 (270) n.s. 

Shopping 2.46 (1.38) 2.93 (1.56) -5.163 (270) p < .001 

Sport 3.24 (1.64) 3.60 (1.71) -3.812 (270) p < .001 

Relaxing 3.07 (1.52) 3.33 (1.66) -2.805 (270) p < .01 
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(In)direct experience 

We compared three respondent groups – namely (1) visitors in Azerbaijan (2) watchers in Austria and (3) 

non-watchers in Austria – to assess whether people need to directly participate or experience the event in 

order for the event to impact their country image perception. As can be seen from 

Table 3, the people’s knowledge and image of the country and visiting intention is significantly 

higher with on-site visitors as compared to consumers in Austria. The impact of a cultural mega-event on 

peoples’ young tourist destination perception is thus higher for people who directly experience the event 

compared to people who only indirectly experience the event, or do not experience the event at all. 

 

Table 3: Differences in Azerbaijan's country image between on-site visitors and  

Austrian consumers. 

 
 

Mean 

(SD) 

T-Value 

(df) 

Significance 

(one-tailed) 

Knowledge Azerbaijan Tourist 3.48 (1.75) 6.72 (412) p < .001 

 Austrian consumer 2.33 (1.67)   

Image Azerbaijan Tourist 5.56 (1.15) 15.43 (412) p < .001 

 Austrian consumer 3.36 (1.58)   

Intention to visit Azerbaijan Tourist 4.75 (1.78) 5.33 (412) p < .001 

 Austrian consumer 3.70 (2.07)   

 

In a second step, we compare people who indirectly experience the event – watchers in Austria – with people 

who do not experience the event at all – non-watchers in Austria. As 

Table 4 shows, knowledge and image of the event destination are significantly higher with people 

who watched the cultural mega-event broadcasted via television and, thus, indirectly experiencing the event 

compared to people who did not experience the event at all. Indirect experience of the event leads to a better 

destination perception, compared to no experience of the cultural mega-event. This, however, does not hold 

for behavioral outcomes
2
. 

 

Table 4: Differences in Azerbaijan's country image between Austrian consumers who have 

seen and not seen the cultural event. 

  
Mean 

(SD) 

T-Value 

(df) 

Significance 

(one-tailed) 

Knowledge ESC seen 2.66 (1.88) 2.82 (246) p < .01 

 ESC not seen 2.07 (1.43)   

Image ESC seen 3.55 (1.64) 1.72 (246) p < .05 

 ESC not seen 3.20 (1.52)   

Intention to visit ESC seen 3.82 (2.01) 0.84 (246) n.s 

                                                           
2
 The intention to visit the event destination is higher with people who indirectly experienced the event compared to 

people who did not experience the event at all. The difference, however, is not significant. 
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 ESC not seen 3.60 (2.12)   

 

 

Surprisingly, people’s knowledge and image of the country, as well as their intention to visit 

improves, regardless of whether the event is (indirectly) experienced via television or not experienced as all 

(see Table 5). The overall media coverage around the cultural mega-event improves people’s country 

knowledge, image and visiting intent even thou they do not even follow the event. The improvement is 

significant for country knowledge and visiting intention. For country image, however, we only find a non-

significant improvement. Overall, we can say that peoples’ country perception improves through a cultural 

mega-event regardless of the level of experience. 

Table 5: Azerbaijan's country image improvement with people who have seen vs. 

not seen the cultural event. 

 
 

Before 

Mean (SD) 

After 

Mean (SD) 
T-Value(df) 

Significance(one-

tailed) 

Indirect 

experience 

ESC seen 

Knowledge 2.14 (1.28) 2.66 (1.88) -3.34 (110) p < .001 

Image 3.40 (1.17) 3.55 (1.64) -1.00 (110) n.s 

Intention to visit 3.40 (2.02) 3.82 (2.01) -1.93 (110) p < .05 

No experience 

ESC not seen 

Knowledge 1.80 (1.09) 2.07 (1.43) -2.19 (136) p < .05 

Image 3.05 (1.25) 3.20 (1.52) -1.26 (136) n.s 

Intention to visit 3.04 (2.06) 3.60 (2.12) -2.76 (136) p < .01 

 

Discussion 

The present study assessed the impact of cultural mega-events in young tourist destinations from two 

distinct angles – from an economic and a country image perspective.  

Firstly, the present economic impact study at the destination allowed to assess visitor numbers, 

detailed visitor profiles and to explore these visitors’ trip motivation and trip characteristics. In-situ visitors 

benefit from an entire ESC week with a variety of concerts to attend, including jury rehearsals, semifinals 

and numerous side events such as free concerts on the Baku seaside boulevard. This extended duration of 

ESC has a clear influence on visitor numbers, while television viewers in Europe and worldwide experience 

ESC as a much shorter event, i.e. consisting mostly of the three-hour final and, to a lesser extent, the live 

semifinals. However, the relatively small share of foreign visitors leaves room for improvement, given that 

non-locals account for higher expenditures due to the need for accommodation and higher spending in 

restaurants, as well as the higher purchasing power in many international source markets. Nevertheless, the 

high participation of locals, especially in the free cultural events, indicates that ESC as the first genuine 

mega-event held in Azerbaijan also comprises an important social component, an opportunity for the local 

population to experience global popular culture and to interact with international guests. 

Overall expenditures of visitors, especially those of foreign tourists, are relatively high. However, 

spending and thus economic impacts were very unevenly distributed spatially, as very few tourists visited 

places outside Baku, and almost nobody spent one ore more nights in other cities of Azerbaijan. 

Nevertheless, the overall income effects of EUR 2.3 million (EUR 3.3 million if all visitors are taken into 

account) can be considered substantial and could support 529 (764) full-time jobs for one year. However, 

due to the short-term nature of ESC, full-time equivalents should not be confused with a concrete number of 

jobs created, but rather interpreted as a more illustrative way of presenting the size of income effects. 

Secondly, a country image study in Austria assessed the impact of the event on non-tourists’ country 

image. The conducted two-wave panel survey both before and after the event showed that the ESC positively 
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impact consumers’ country image of Azerbaijan. Combining the study in Azerbaijan with the survey in 

Austria further allowed comparing tourists’ and non-tourists’ image of Azerbaijan. Findings show that the 

level of experience – directly experiencing the event vs. indirectly experiencing the event via TV vs. not 

following the event at all – is a crucial factor impacting consumers’ country image. However, surprisingly, 

the overall media coverage around the cultural mega-event improves consumers’ country image, even if they 

did not follow the event at all. 

 

Conclusion 

The direct monetary impact created through tourists’ over-proportionally high spending leads to a 

positive short-term economic impact created through the event. However, in the concrete case of mega-

events in Baku, Azerbaijan, the results suggest that there is still room for a more balanced distribution of 

economic impacts, e.g. through improved marketing of tourist attractions outside the capital and touristic 

offers, such as daytrips or weekend round-trips, specifically tailored for event visitors. In addition, a focused 

country branding strategy, destination marketing and, last but not least, the facilitation of visa regulations, 

might be measures to be considered in order to increase the number of foreign tourists at future mega-events. 

The positive associations created through ESC essentially contribute to consumers’ destination 

image and may, thus, lead to long-term advantages for the region as a tourist destination. The overall media 

coverage additionally helped to create awareness for the region. 

Summing up, the tourism potential of hosting a cultural mega-event for a young tourist destination 

should not merely be assessed via short-term monetary and economic aspects, but also via country image 

improvement and the accompanied long-term tourism advantages. 

 

References 

1. Alpine Bau Deutschland AG. (2012). Baku Crystal Hall. Retrieved 09/27, 2012, from 

http://www.alpine-bau.de/en/bereiche/sportstattenbau/baku-crystal-hall/ 

2. Archer, B. (1977). Tourism Multipliers: The State of the Art (Vol. 11). Bangor: University of 

Wales Press. 

3. Archer, B. (1984). Economic Impact: Misleading Multiplier. Annals of Tourism Research, 11(3), 

517-518. 

4. Archer, B., & Fletcher, J. (1990) Multiplier-Analysis in Tourism. Vol. Série C 103. Cahiers du 

Tourisme. Aix-en-Provence: Centre des Hautes Études Touristiques. 

5. Armstrong, H., & Taylor, J. (2000). Regional Economics and Policy (3rd ed.). Oxford: 

Blackwell. 

6. Clark, G. (2008). Local Development Benefits from Staging Global Events. Paris: OECD. 

7. Crompton, J. L., Lee, S., & Shuster, T. J. (2001). A Guide for Undertaking Economic Impact 

Studies: The Springfest Example. Journal of Travel Research, 40(1), 79-87. 

8. EBU - European Broadcasting Union. (2012). Eurovision Song Contest Baku 2012. Retrieved 

03/06, 2012, from http://www.eurovision.tv 

9. Fleischer, A., & Felsenstein, D. (2002). Cost-Benefit Analysis Using Economic Surpluses: A 

Case Study of a Televised Event. Journal of Cultural Economics, 26(2), 139-156. 

10. Foley, P. (1991). The Impact of World Student Games on Sheffield. Environment and Planning 

C: Government and Policy, 9(1), 65-78. 

11. Gelan, A. (2003). Local Economic Impacts: The British Open. Annals of Tourism Research, 30(2), 

406-425. 

12. Getz, D. (1991). Festivals, Special Events and Tourism. New York: Van Nostrand Reinhold. 

13. Hall, C. M. (1992). Hallmark Tourist Events. London: Belhaven Press. 

14. Jones, C. (2001). Mega-events and host-region impacts: determining the true worth of the 1999 

Rugby World Cup. International Journal of Tourism Research, 3, 241–251. 

15. Jordan, P. (2009). Eurovision in Moscow: Re-imagining Russia on the Global Stage. eSharp(14), 

39-61. 

Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

25 

16. Lee, C.-K., & Taylor, T. (2005). Critical Reflections on the Economic Impact Assessment of a 

Mega-event: The Case of 2002 FIFA World Cup. Tourism Management, 26(4), 595-603. 

17. Leontief, W. W. (1936). Quantitative Input and Output Relations in the Economic Systems of the 

United States. The Review of Economic Statistics, 18(3), 105-125. 

18. Loomis, J., & Caughlan, L. (2006). The Importance of Adjusting for Trip Purpose in Regional 

Economic Analyses of Tourist Destinations. Tourism Economics, 12(1), 33-43. 

19. Mayer, M., Müller, M., Woltering, M., Arnegger, J., & Job, H. (2010). The Economic Impact of 

Tourism in Six German National Parks. Landscape and Urban Planning, 97(2), 73-82. 

20. MCT: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan. (2012). Statistics. 

Retrieved 04/23, 2012, from http://azerbaijan.tourism.az/index.php?/en/topmenu_content/2626/ 

21. O’Brien, D. (2006). Event Business Leveraging: The Sydney 2000 Olympic Games. Annals of 

Tourism Research, 33(1), 240-261. 

22. Orucov, H., Həsənli, Y., &Vəliyev, V. (2009). Xətticəbr və iqtisadi modellər. Baku: Qafqaz 

University. 

23. Richards, G., & Wilson, J. (2004). The Impact of Cultural Events on City Image: Rotterdam, 

Cultural Capital of Europe 2001. Urban Studies, 41(10), 1931-1951. 

24. Sabiroglu, I. M., & Bashirli, S. (in press). The case of Azerbaijan. Resources Policy. 

25. The World Bank. (2012). Data. Retrieved 09/27, 2011, from http://data.worldbank.org/ 

26. Waitt, G. (2003). Social impacts of the Sydney Olympics. Annals of Tourism Research, 30(1), 

194–215. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

http://azerbaijan.tourism.az/index.php?/en/topmenu_content/2626/
http://data.worldbank.org/


 

26 

 

 

 

Доктор экономики, профессор, Марина Метревели 

Университет Грузии 

 

Подготовка кадров в сфере туризма в  

странах евросоюза и в Грузии 

 

Abstract: Tourism is a new social-economic business incorporating different economic factors, 

acting individuals and academic disciplines. Their merging causes certain difficulties in developing single 

universal educational methodology. In today’s world when knowledge is the principal value of the 

production process, education and specialist training can make tourism one of the competitive branches of 

the world economics. In order to achieve this aim, we should focus our attention on human resource in 

tourism industry and state structures as well what in the long run will mean supplying the high-quality 

tourist product. On the example of our country, we can say that today, the country is not ready to offer high-

quality service to its tourists, as training the tourist staff does not meet the modern standards at any level. 

The primary measures to overcome the mentioned problem in Georgia are: set up a concept of tourist 

education at every level; develop tourist educational standards and training-and-methodic materials; 

provide professional trainings to the teachers of tourist specialties and disciplines and take measures for 

advanced training; tailor the curricula and educational programs to the international standards; establish 

thorough complex educational practice; and support and activate the scientific and research work in the 

field of tourism.  

 

Key words: Tourism, education, service, standards, development. 

 

В условиях мировой глобализации, особенно в последние годы, экономика опирается на 

знание, что, соответственно, меняет условия бизнеса, а в нашем случае условия производства 

туристского продукта. Сегодня туристские предприятия вынуждены производить качественный 

продукт своевременно, с разумными издержками, быстро и постоянно вносить в свою деятельность 

новшества, основанные на знаниях. 

Туризм представляет новую социально-экономическую деятельность, которая объединяет 

экономические факторы разных видов, действующих лиц и академических дисциплин. Их слияние 

вызывает определенные сложности для разработки изучения единой универсальной методологии. В 

сегодняшнем мире, где знание представляет основную ценность производственного процесса, 

образование и подготовка специалистов на современном уровне может превратить туризм в одну из 

конкурентоспособных сфер мировой экономики. Для достижения обозначенной цели необходимо 

обострить внимание на человеческие ресурсы, как внутри самой туристской индустрии, так и в 

государственных структурах, что в конечном итоге означает производства качественного туристского 

продукта. 
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Рисунок 1. 

 

Сферы знания в системе образования туризма
3
 

 

 

Для подготовки туристских кадров большое значение имеет формирование системы гибкого и 

всестороннего образования. /Рис. 1/. [5] Нижеприведенные основные дисциплины на современном 

этапе представляют базис обучения специалистов высшего уровня: 

1. Психология помогает понять мотивации туристов, их желания и особенности поведения, 

которые обязательны при подборе желаемой стратегии производства и реализации 

туристского продукта; 

2. Антропология анализирует: социально-экономические и культурные факторы, которые 

определяют желания путешествий и воздействие этих факторов на туристов, поведение 

местного населения принимающей страны и на последствия социальных взаимодействий; 

3. Социология рассматривает туризм, как постоянно растущий социальный феномен: 

зарождение массового туризма, изменения в выборе, изменения принятые под влиянием 

моды и т.д. Она обостряет внимание на такие факторы, как: национальность, образование, 

возраст, пол и др.; что является наиважнейшим условием при сегментации туристского 

рынка; 

4. Экономика представляет существенную дисциплину в туристской индустрии, поскольку 

после того, как значение экономического воздействия на цели путешествий возросло, она 

                                                           
3
Источник: Сакун Л.В.,Теория и практика подготовки специалистов сферы туризма в развитых странах 

мира, Монография. - К.: МАУП, 2004 (адаптирован М. Метревели) 
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уже не представляет собой только средство установления количества туристов и их 

воздействие на платежный баланс; 

5. География дает возможность сделать обширный анализ туристской дисциплины, с учетом 

регионального, национального и международного уровней туристского рынка; 

6. Менеджмент помогает в ведении правильного планирования, в принятии управленческых 

решений и в повышении конкурентоспособности туристской индустрии; 

7. Юриспруденция в условиях глобализации экономики и с помощью знаний законов разных 

стран дает возможность для решения вопросов защиты прав потребителей; 

8. Экология активизирует внимание на истощении природных ресурсов и их рационального 

и бережливого использования для туристских целей; 

9. Значение дисциплины образования выходит на фундаментальную концепцию отрасли, 

которая нуждается в постоянном обновлении; 

10. Статистика представляет важнейший инструмент для изучения и исследования 

туристской деятельности. [6] 

Более 50 лет туризм является предметом научного интереса, хотя он сформировался в 

качестве учебной дисциплины всего несколько лет тому назад. Нужно отметить, что и сегодня идут 

дебаты в связи с обучением туризма в высших учебных заведениях.  

Для образования и профессиональной подготовки во многих странах мира широко 

распространены подготовительные школы для специалистов туристской сферы, в которых 

применены широкие спектры дисциплин для слушателей разных специальностей и уровней. 

Из проведенных за последние годы исследований видно, что некоторые работники 

туристской сферы вообще не имеют специального высшего образования, или образование получили 

на кратких коммерческих курсах и семинарах, что не достаточно для услуг с высокими стандартами. 

В туризме занято достаточно большое количество низкоквалифицированных профессиональных 

кадров /временная работа/, что уменьшает производительность труда отрасли. 

Технологические изменения ритма обуславливают в секторе туризма необходимость 

существования высоких стандартов образования. Развитие отрасли быстрыми темпами требует 

частого пересмотра и обновления академических и профессиональных курсов. Для студентов и 

педагогов обновление знаний в сферах туризма и гостеприимства должно быть постоянным 

процессом. 

Известные учебные заведения европейских стран, которые подготавливают специалистов в 

туристской отрасли, в большинстве случаев ориентированы на высшие и средние профессиональные 

школы, лицеи и на колледжи управления ресторанами. Напр., высшая туристская школа – 

“CentroSuperiordeHosteleriadegalicia”, в городе Сантьяго-де-Компостела /Испания/. Она основана на 

базе швейцарской “Лозап хотел скул”. В школе главнейший акцент делается на получение 

практического опыта работы в гостиницах и ресторанах. Средняя продолжительность учебного 

процесса составляет 10-12 месяцев. Получение специального туристского образования и присвоение 

квалификационного сертификата нуждается в получении дополнительного образования с 4 до 8 

месяцев. В общепрофессиональное образование входят такие дисциплины, как иностранные языки, 

бизнес, бухгалтерский учет, юриспруденция, социальная психология, специфические технологии 

менеджмента и др., с тремя ступенями подготовки. Уровни специального образования зависят от 

вида занимаемой должности и избранной профессии [1]. 

Интересен опыт Университета Бердфоршир, Лутон /Графство на востоке Англии/, 

центральный корпус которого размещен во Дворце XVI века – PutteridgeBury. В университете, кроме 

учебных аудиторий есть превосходные залы для конференций, столовых и бракосочетаний, т.е. залы 

для проведения разных мероприятий, в которых обслуживающим персоналом являются сами 

студенты. В такой среде студент, который овладевает профессиями туристской отрасли, лучше 

воспринимает, какими услугами он может порадовать туриста. 

В международном институте управления гостиницами в Эссексе /графство Эссекс в 

Восточной Англии/ внедрены выборочные курсы, которые постоянно обновляются и адаптируются в 
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соответствии с меняющимися требованиями индустрии гостеприимства. Администрация института 

находится в постоянном контакте с профессионалами гостиничной индустрии и с 

исследовательскими институтами для того, чтобы учебные программы отвечали новейшим 

тенденциям в этой сфере. Упомянутый институт первый внедрил инновационные курсы, на которых 

внимание обострялось на новейших проблемах гостиничной индустрии. Студенты имеют 

возможность развивать собственную учебную программу путем подбора специализированных 

европейских курсов [1]. 

Конечно, выше обозначенная практика обучения в странах мира не является универсальной 

для системы образования туризма. Поэтому, во многих случаях, после окончания института, 

студенты в реальной жизни сталкиваются с такими проблемами, которые касаются несоответствия 

практики и изученной теории.  

Университет Маастрихта пытается избегать эти неизбежные проблемы по системе – 

“основанное на проблеме обучение“. В последний период и разные университеты мира внедряют 

элементы этой системы. Обеспечение соответствующими кадрами туристской отрасли в бывшем 

Советском Союзе всегда представляло ахиллесову пяту. Из кадров, подготовленных в грузинских 

высших учебных заведениях, в туризме использовали только медиков и экономистов. Сфера 

обслуживания отрасли /торговля, питание, транспорт и т.д./ комплектовался студентами, 

окончившими средние и непрофессиональные специальные учебные заведения, т.е. случайными 

людьми. Соответственно, вышеуказанная ситуация снижало уровень услуг. 

На примере Грузии можно сказать, что почти все высшие учебные заведения страны 

“подготавливают“ менеджеров по туризму, однако, к сожалению, говорить о высшем уровне 

образования, пока не приходится. 

Ясно, что эта проблема станет неизбежной при вхождении на грузинский рынок 

представителей гостиниц мировых цепей. Сегодня отсутствие профессиональных кадров 

соответствующего профиля в ближайшие несколько лет вызовет приток из иностранных государств 

кадров в сфере обслуживания, что само собой не будет работать на преодоления бедности и проблем 

занятости в стране. 

Сосредоточение высших учебных заведений в столице вызвало приток в столицу молодых 

сил из регионов, что на экономику нашей страны ложится большим грузом. Эта тенденция еще более 

усилится при ежегодном увеличении число платных высших учебных заведений, а также 

некачественным обучением. Причиной низкого уровня обучения, в основном, является недостаточное 

количество педагогов по туристским дисциплинам и их низкий профессиональный уровень. 

Несмотря на существующий в Грузии высокий показатель безработицы, отмечается 

недостаточность квалифицированных и опытных кадров в сфере гостеприимства - туристские 

компании, гостиницы, рестораны, аттракции, транспортные компании и т.д. нуждаются в 

профессиональных кадрах.  

Первоочередными мероприятиями для улучшения обучения туристских специальностей всех 

уровней в Грузии являются:  

1. создание концепции туристского образования на всех уровнях;  

2. создание учебно-методического центра туризма;  

3. создание профессиональных высших учебных заведений и колледжей;  

4. организация трехступенчатого образования для подготовки кадров туризма;  

5. создание туристских образовательных стандартов и учебно-методических материалов;  

6. проведение профессиональных тренингов и мероприятий повышения квалификации 

педагогов по туристским специальностям и предметам;  

7. проведение специальных исследований для составления полного перечня требований 

рынка соответствующих туристских специальностей;  

8. согласованность существующих в университетах и колледжах страны учебных планов 

и программ с международными стандартами;  
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9. внедрение полноценной комплексной учебной практики для студентов туристских 

факультетов и профессиональных учебных заведений;  

10. поддержка и активизация научных и исследовательских работ в туризме. 
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Symbols in tourism –  

a comparison study of Germany – China – Brazil 
 

Symbols in tourism: 

 Places 

 Landscapes 

 Emblems  

 Holiday activities 

 Rituals  

 Myths 

 People 

Symbols and semiotics 

The semiotic triangle 

 

 

 

 

Results of the first comparing studies 2011/12 

Germany - China - Brazil 

The semiotic triangle in the context of this research project 

Interpreters:Chinese, German and Brazilian students 
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Research design 

A qualitative survey (explorative) 

Open questions: Which symbols (characters, words, objects, processes, etc.) do you associate with travelling 

and tourism? 

 104 German students in Bremen 

 88 Chinese students in Shanghai 

 103 Brazilian students 

Top Symbols (in frequencies), which have only been named by one of the three studied groups (others 

smaller than 10%) 

Only Chinese students: 

 Steppe  

 Myths / poetic visions  

 Contemplative moments  

Only German students: 

 Beach-life  

 Touristic brands 

 Palm tree 

 Hotel-life (incl. swimming-pool) 

Only Brazilian students: 

 Celebrations  

 People 

 History 

 Museums 

 Snow 

Conclusion. The symbolism of travelling differs notably between German, Brazilian and Chinese 

tourists 

Top symbols are identical with the top motivations of Germans: Sun, nature (beach and sea), other 

cultures and holiday activities. 

Strong symbolical meaning of„protected“ experience spaces such as beaches and hotels (sub-

culture). 

Strong influence of tourism industry 

Touristic brands have attained leading symbolic significance. 

Brazilians: 

Strong emotional component. 

Holiday feelings. 

There is few variety in the top symbols but individually very diverse. 

High importance of food and cultural diversity. 

Chinese: 

There is few variety in the top symbols(strong influences of norms and standards for travelling). 

Top destinations and sights have a strong symbolic meaning. 

Symbols from nature are often a reflection of poetic pictures and myths from Chinese literature. 

Technical and organisational processes have a strong symbolic significance. 

Conclusion. Symbols associated with travelling and tourism are  

• highly related to values in society and travel behaviour  

• very concrete  

• easy to apply in Marketing  

• a research approach to support destinations in product development and promotion. 
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Ecotourism as a tool for sustainable development in Azerbaijan 
 

Abstract: This article presents an overview of ecotourism as a tool for sustainable development. In 

addition, article focuses on the position and role of ecological tourism in tourist activities, allocated its 

specific character and formulates the work facing it. Characteristics of Azerbaijan’s natural resources are 

shown as a basis of ecological perspective, justifies the need and possibility of their rational use for tourism 

purposes. The triad, "the economy - ecology - tourism" is reviewed as a methodological basis for the 

formation of a control system in ecological tourism. Understanding the concept of "management of eco-

tourism" is disclosed, by examining the economic and environmental aspects of management in their 

relationship and mutual influence. Research also includes explanation of each step in the development 

process, as well as the past, present, and future business uses of the model. 

 

Key words: Ecotourism, sustainable, natural reserve center, local people, hiking. 

 

Very few places on Earth at the start of the 21st Century remain untouched by the destructive 

activities of humankind. Protection and preservation of biological diversity, of functioning natural 

ecosystems, and of rare and threatened species of flora and fauna, is one of the most significant challenges 

facing humankind today. The development of specially protected natural areas is vital for ecosystem and 

species protection, and for the study of wild nature. This paper reviews the biodiversity of Azerbaijan, the 

protected area system that has been established to date to conserve biodiversity and to ensure that 

biodiversity contributes to the development of a sustainable ecotourism industry. There are many sites which 

can serve as seeds for tourism development providing for diverse interest. 

Most of the existing tourism infrastructure in Azerbaijan was created during the 1980s to meet the 

needs of tourists from the former Soviet Union. Tourist facilities were established in all districts of 

Azerbaijan, and could accommodate 14,000 visitors at any one time. Year round in Azerbaijan, some 

460,000 tourists were serviced annually, including 30,000 foreign tourists. However, the tourism 

infrastructure created during that period has been unable to function independently of the former Soviet 

Union, or to meet the demands of a free market. 

Each area in Azerbaijan keeps numerous archeological evidence of people having already lived here 

in prehistoric or ancient time. The climate, abundance of water resources served the most ancient people that 

inhabited the area, as was proven by scientific materials on the research of Azykh and Taglar caves. Being 

by one of basic sites of a Great Silk Way, the republic has rich cultural traditions, wide spectrum of national 

handicrafts, unique species of flora and fauna. 

Azerbaijan enjoys great tourism opportunities, enriched by our great history, rich cultural traditions, 

national handicrafts, unique species of flora and fauna, thermal waters, mud, ancient mountains and 

waterfalls. After gaining independence in 1991 from the Soviet Union, Azerbaijan’s economy commenced to 

grow progressively due to the oil boom. Azerbaijan government now is committed to develop non-oil sector, 

mainly tourism field to diversify the economy of the country. We enjoy the conditions necessary to develop 

new infrastructure and services to support nature tourism in Azerbaijan, alongside the traditional tourism 

opportunities to our cultural attractions. 

This section includes research on future plans for sustainable development in Azerbaijan such as 

opening nature reserve center and hiking society, lodging, training people, effective marketing and 

promotion, and involve local people in development. 
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Nature reserve center are built where the spirit of place is powerful. Scenes of volcanic eruptions 

floods and battles exert strong attractions. The highest calling of interpreter’s centers is to help people see 

relationships, concepts, and wholes that would be missed by the casual eye. 

At present, there are fourteen state reserves comprising of 191.2 thousand hectares or 2.2% of the 

total area of the Republic, these areas include all the natural climatic landscapes and contribute to the 

preservation of the biodiversity of the Caucasus. Past economic problems faced by Azerbaijan can be 

remediated by sustainable tourism development centered on these fourteen natural reserve centers. These 

natural reserves provide the core for the creation of national parks. The mission of these national parks 

should be to conserve the scenery and the natural and historic objects and the wildlife and to provide for the 

enjoyment of the same in such manner and by such means as will leave them unimpaired for the enjoyment 

of future generations. The educational, as well as the recreational, use of the national parks should be 

encouraged in every practicable way. Programs which can be developed to fulfill this mission include - 

university and high-school classes in science will find special facilities for their vacation period studies. 

Nature museums containing specimens of wild flowers, shrubs, and trees and mounted animals, birds, and 

fish native to the parks, and other exhibits of this character, will be established through the national parks. 

The main criteria for developing and managing tourism infrastructure are to cause minimum impact to the 

environment, and to follow the principles of sustainable development. 

The opening one of the Park “Shirvan National” in 2003 based on the principles of environmentally 

sustainable development. The national government alone cannot solve all the problems linked to creating 

new national parks. It is important that all levels of society participate in this undertaking. Indeed, a priority 

for involving the public is to increase environmental awareness and to develop public support for nature 

conservation. Key goals for developing ecotourism in national parks are to raise awareness of environmental 

problems and to show the public our varied national landscapes, and our unique flora and fauna. The national 

parks will become self-sufficient in the near future, helping local communities to meet their livelihood needs, 

with minimal damage to the environment, while also offering visitors the opportunity to experience wild 

nature. 

In order to preserve these unique animal and plant species visitors to these fourteen reserves should 

be limited to number of small groups accompanied by a trained guide. Special fees should be set for 

educational low income groups. Entrance fee money can be invested for development of national parks and 

help to store and remove problems of reserve centers. 

An often underestimated force for developing a tourist industry is making travel appealing to low-

budget backpacker and student travelers, those who are part of the explorer stage of a tourism cycle. 

Although budget travelers bring an apparently limited advantage in terms of actual spend, these visitors are 

extremely influential in spreading the image of a country to richer family members, in discussing countries 

on internet forums and by returning later in life when richer. Furthermore, low budget travelers tend to visit 

small towns, stay and meet people locally and often put money directly into those local and rural economies, 

where tourist money is most usefully spent. They also spread the word about just how delightful and friendly 

a country Azerbaijan can be thanks to personal cultural discoveries. 

A range of lodging opportunities needs to be developed to provide both luxuries as well as economy 

level and student hostels. Azerbaijan has lodging problems because of high prices that hotels offer, lack of 

local houses, not enough hostels for youth and etc. 

Local people should be trained to manage these facilities. In order to be more efficient in lodging 

process government and private hotels and hostels should assist private citizens in the development of 

lodging opportunities. Martha Honey in her “Ecotourism” book one of the ecotourism countries was only 

enrolling employees from local people. Training should include language and special communication courses 

etc. 

Government loans should be available for locals to build or add rooms and cottages to existing farms 

and businesses that provide lodging for visitors. This was done when Ireland first developed its tourism 

program. Visitor who rents local houses can save a lot of money. 
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Youth hostels provide low cost opportunities for youth groups to visit attractions and create a culture 

of travel that is once they start families and careers they will return to these areas visited as a student and stay 

in higher priced and more luxury lodging facilities. There are only 2 hostels. One is in the capital (Baku) 

other one is in the region. Of course, 2 hostels in not enough for the whole country that is why more hostels 

must be established to which area more tourist is attracted. 

Commercial business centers that sells or rent backpacking equipment must be created mainly in 

north and south part of the country to provide any backpacking facilities that tourist will require during their 

vacation. 

Hiking society - Forming hiking society is one of the most important steps in the development of 

ecotourism in Azerbaijan. By forming hiking society we can develop hiking trails, hiking maps, and institute 

minimum to hikers Leave No Trace Principles. Hiking society efforts is to ensure funding for hiking trails, 

the preservation of natural areas and the protection of the hiking experience Azerbaijan has 3 ranges of 

mountains which each has it own beauty. These mountain ranges have potential for development of hiking 

trails. 

 The main advantages for establishing a hiking society are – opportunities that people enjoy nature, 

renew themselves and establish a lifetime of fitness. As American Hiking Society - works toward ensuring 

that hiking trails and natural places are cherished and preserved for them and for future generations as well. 

Join American Hiking Society. Be a trail volunteer. Protect and enjoy nature. Hike. Main efforts of American 

Hiking Society are to ensure funding for hiking trails, the preservation of natural areas and the protection of 

the hiking experience. 

Hiking society in Azerbaijan should be committed to increasing people’s participation in and 

enjoyment of hiking and conducts outreach through events, resource materials and communications and 

partnerships with other recreation and conservation organizations. Volunteering plays an important role in 

the development of sustainable tourism and for the hiking society they help keep trails open, safe and 

enjoyable today and for future generations. 

Local and state, visitors organization can provide grants to assist groups in developing hiking maps 

etc. 

Programs (NGOs) can be developed to expand tourism opportunities with American Hiking Society, 

Appalachian Mountain Club, The Nature Conservancy, The International Youth Hostel Association, and The 

Audubon Society.  

Leave No Trace is a set of principles for participation in outdoor recreation that seeks to minimize 

the impact on the natural environment. Proponents of Leave No Trace believe that individual impacts caused 

by recreation can accumulate to degrade the land. Therefore, the Leave No Trace message encourages people 

who spend time in the out-of-doors to behave in such a way that they can minimize unavoidable impacts and 

prevent avoidable impacts. It is often summarized: "Take only photos, leave only foot prints." I can tell from 

my experience to Spruce Knob how exciting it was and we obeyed the principle of leave no trace. Our guide 

kept telling us that the reason for Leave No Trace was so the next visitor/hiker would think/feel they were 

the first ones to visit the area. 

Training people is a process by means of which individuals acquire the skills necessary to perform 

particular tasks. Education and training are vital to ensure the training of tour operators, to raise awareness 

among local communities of the economic benefits of ecotourism, to train farmers and members of the local 

community to produce organic food and explain the benefits of selling it to tourists, and to establish tourist 

information centers. It is important to provide facilities for short- and long-term credit and loans to local 

people, in order to support ecotourism development in isolated regions. It will also be necessary to improve 

roads, health care and telecommunication in the regions, and to resolve Nagorno-Karabakh conflict. We also 

underscore the importance of establishing Tourism Associations for various interests, for instance, a Family 

Tourism Association. 

Printing guidebooks for ecotourism in Azerbaijan is important step. Provides tourists with 

information and steps for sustainable development. Putting up signage such as leave no trace or no enter. 
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Train tourists before starting trip provide them with guides. Without guiders tourist can’t start trip. Make fine 

who throws rubbish or destroys nature. 

Efficient marketing and promotion is important step in ecotourism development. Resources should 

be allocated to help Azerbaijani tour operators collaborate with their competitors, to not only develop 

materials and offset the significant costs of promotion and advertising, but also to provide a single front and 

face for the promotion of the industry, both domestically and abroad. Moreover, by doing this, it will allow 

the operators to develop the resources that will promote Azerbaijan more quickly and more efficiently. Also, 

by developing a cooperating mechanism, it would make the coordination of the recommended ‘family trips’ 

and other public relations campaign that much easier, and more beneficial to the overall industry. Try to 

represent Azerbaijan in different trade shows and fairs. Produce special videos about different ecotourism 

destinations which can attract tourist to Azerbaijan and form in their mind not mass tourism attraction but 

sustainable attraction. Printing world wide brochures and creating web sites about ecotourism attractions is 

effective promotion. Azerbaijan should become member of ecotourism societies in order to be supported 

globally. Private travel agencies must form partnership with different companies in ecotourism sphere. 

Involving local people in local development - The involvement of rural communities and local 

people in tourism is often overlooked. However, it is a vital part of ecotourism, since their involvement is 

taken to enhance sustainability. By sharing the benefits and opportunities of tourism equitably amongst local 

communities living in or near fragile environments such as protected areas, it is assumed that local support 

for conservation efforts will be strengthened. Equally, many rural areas in which tourism takes place are 

cultural landscapes that have been influenced by local people for generations 

Moreover, as noted above, responsible travel is increasingly important to many visitors and the 

involvement of local communities can become a valuable selling point for tour operators aiming at the 

ecotourism market. 

Even where local people can find employment in tourism, it has many constraints. It is often low 

skilled, low paid, seasonal, and part time. Many jobs are dependent upon skills not available locally. Labor 

demands of tourism and agriculture often coincide. Finally, visible female employment in tourism is low. 

However, there are a number of ways to promote community involvement in tourism: 

• Create linkages 

o Within the tourism industry: employment and training; 

o With other industries: transport, agriculture, construction, and so on; 

o With the informal sector: guiding, handicrafts, and small-scale enterprises; 

• Training and support for individuals, small-scale enterprises and community  

• Business partnerships between the public and private sectors. 

Azerbaijan people celebrate different festival which can be attractive for foreign visitors and by that 

we can present our local culture to tourists which is the part of ecotourism. 

Pomegranate festival is very popular within Azerbaijan in which thousands of people is gathered in 

the place called Goychay (origin of pomegranate). It lasts 2-3 days contains different attractions, games and 

big concerts. 

Other most popular festival is Silk Festival which is held annually in September. Azerbaijan is 

famous for natural silk. Years ago big Silk Road was passing from Azerbaijan. 

Novruz holiday is the most ancient and cherished holiday of a New Year and spring. It is celebrated 

on the day of vernal equinox - March 21-22. Novruz is the symbol of nature renewal and fertility. Agrarian 

peoples of Middle East have been celebrating Novruz since ancient times. The holiday goes on for several 

days and ends with festive public dancing and other entertainment of folk bands, contests of national sports. 

This holiday is really big attraction for tourists. 

The government and private tourism companies should develop together new festivals and special 

events.  

Bird watching is the largest single category of no consumptive wildlife tourism worldwide, largely 

because bird communities always remain in the highly modified habitats found throughout developed 

countries and is generally accessible. In North America, bird watching is one of the fastest growing wildlife-
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based activities involving maybe as many as 40 million people annually. Azerbaijan has ornithology center 

but not so developed. Ornithological center’s main purpose is to promote distribution of knowledge about 

birds, their roles in ecosystems and to coordinate activity those who love and studies birds. Bird center 

should organize special trips to different sites where usually birds are collected. Bird watching is one the 

main attraction for ecotourism too. Ornithological center should work on developing different birding trails 

around the country. 
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Выбор благоприятных видов отдыха на побережье и акватории водных объектов в отдельные 

сезоны года требует климатофизиологического обоснования, поскольку различные виды 

рекреационной деятельности требуют определенных климатических условий. Для оценки 

климатических условий при освоении территории в рекреационных целях составляется общая 

характеристика климата. При этом необходимо учитывать географическое положение района, высоту 

размещения водного объекта над уровнем моря. На основе этих данных определяется количество 

дней с благоприятными климатическими условиями для отдельных видов отдыха. 

Показателем климатического комфорта является не только количество дней, оптимальное для 

отдыха, но и биоклиматические критерии, эквивалентно-эффективная (ЭЭТ) и радиационно-

эквивалентно-эффективная температура (РЭЭТ). Эти показатели выражают зависимость теплового 

воздействия окружающего воздуха на организм человека от нескольких метеорологических факторов 

(температура и влажность воздуха, ветер), которое проявляется через теплоощущение человека. 

Показателем, по которому можно судить о теплоощущении человека, возникающем в процессе 

теплообмена организма со средой, является средняя температура кожи. Для оценки теплоощущения 

человека на солнце используется показатель РЭЭТ, учитывающий влияние солнечной радиации. 

На основе физиологических исследований И.С. Кандрором были выделены типы погоды, 

которые вызывают у человека определенный тип теплового ощущения. Эта физиолого-

климатическая типизация была использована в Институте географии АН СССР для оценки погоды по 

степени благоприятности для летнего отдыха. Благоприятным для летних видов отдыха является 

комфортный период, а также периоды жаркого и прохладного субкомфорта. (Кандрор И.С., Демина 

Д.М., и др., 1974). 

Комфортный период для проведения летних видов отдыха возможен при определенном 

сочетании следующих климатических факторов: скорости ветра от 0 до 6 м/с, температуре воздуха от 

12 до 30°С, относительной влажности воздуха от 30 до 70%, интенсивности солнечной радиации от 0 

до 838 Дж/(с·м2). По оценке гигиенистов, ветер, скорость которого превышает 6 м/с, физиологически 

вреден для человеческого организма. При указанном сочетании климатических факторов 

терморегуляторная нагрузка организма является минимальной, возникает комфортное состояние 

организма, или физиологический оптимум (Васильев Ю.С., Кукушкин В.А., 1988). 

На побережье и акватории водных объектов в условиях климатофизиологического комфорта 

могут осуществляться следующие виды кратковременного и длительного отдыха: 1) 

оздоровительные (купания, солнечные и воздушные ванны, прогулки, пешие, автомобильные, 

водные, сборы грибов, ягод и т.д.); 2) спортивные (спортивные игры, велосипедные прогулки, 

катание на яхтах, шлюпках, байдарках, водных лыжах и т.д.); 3) познавательные (осмотр памятников 

природы, необычных ландшафтов, заповедных мест, а также культурно-исторических памятников и 

пр.) (Данилова Н.А., 1977). 
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Менее благоприятными, чем комфортные, для летнего отдыха и туризма считаются 

переходные от комфортных к дискомфортным субкомфортные погоды. К ним относятся такие, 

которые создают слабое напряжение терморегуляторных систем организма человека. При жарком 

субкомфорте целесообразно выбирать виды отдыха, способствующие уменьшению избыточного 

тепла в организме. Это главным образом различные виды отдыха на акватории и отдельные из них на 

побережье. К их числу в первую очередь относятся занятия на воде, например плавание, катание на 

лодках, катерах, водных лыжах, виндсерфинг, прием воздушных ванн в затененных местах. Другие 

виды отдыха и туризма в этот период ограничены или возможны при соответствующих 

солнцезащитных мероприятиях (Васильев Ю.С., Кукушкин В.А., 1988). 

При прохладном субкомфорте целесообразны виды отдыха, увеличивающие теплопродукцию 

организма. На побережье - это, прежде всего широкий набор спортивных игр (футбол, волейбол), 

пешеходные прогулки, на акватории – гребля. Плавание и купание возможны только в том случае, 

если имеются утепленные помещения для переодевания и специальные закрытые мостки для спуска к 

воде и выхода из нее. В местах, защищенных от ветра растительностью, дюнами, искусственными 

заграждениями с высокой отражательной способностью солнечных лучей, возможен даже прием 

солнечных и воздушных ванн. В условиях прохладного субкомфорта набор занятий может быть 

увеличен за счет использования всевозможных естественных и искусственных укрытий от 

охлаждающего действия ветра. Что касается неспортивных занятий, таких, как прогулки (пеший 

туризм), сбор ягод, грибов и т.д., то они возможны как при погодах с пониженной (прохладный 

субкомфорт), так и с повышенной (жаркий субкомфорт) температурой воздуха. Предпочтение 

прохладной или, наоборот, избыточно теплой погоды зависит от индивидуальной склонности разных 

людей. 

Комфортные, жаркие и прохладные субкомфортные погоды, вместе взятые, образуют 

благоприятный для летних занятий, отдыха и туризма период. Во время него возможна летняя 

рекреационная деятельность как без всяких ограничений в занятиях (при комфорте), так и с теми 

ограничениями, которые возникают при жарком и прохладном субкомфортах. К дискомфортным, 

практически неприемлемым для осуществления летних видов отдыха относится любая погода, при: 

1) скорости ветра больше 6 м/с; 2) продолжительном тумане в светлую часть суток, затрудняющем 

передвижение, игры, подходы и пр.; 3) интенсивной грозовой деятельности в светлую часть суток, 

когда многие занятия отдыха и туризма могут стать опасными;4) выпадении свыше 3 мм осадков за 

период с 7 до 19 часов, отрицательно сказывающихся на рекреационной деятельности; 5) таких 

грозных атмосферных и природных явлениях, как шквалы, ураганы, прохождения циклонов, 

наводнения и т.д. В период жаркого дискомфорта рекреационная деятельность на открытых участках 

побережья и акватории существенно ограничивается. На акватории может быть рекомендовано 

купание, водные лыжи, водно-моторный спорт, а на побережье - принятие воздушных ванн. 

Повышенная температура легче переносится при более сухом воздухе. В период холодного 

дискомфорта использование акватории для массового отдыха исключается (кроме теплоходных 

экскурсий), а на побережье могут осуществляться лишь отдельные виды отдыха в защищенных от 

ветра местах и в соответствующей одежде с определенными защитными свойствами, 

препятствующими оттоку тепла от тела. Таким образом, оценка продолжительности периодов 

различных типов погоды позволяет оценить целесообразность развития отдельных видов отдыха на 

побережье и акватории водных объектов с климатической точки зрения.  

По некоторым оценкам, в комфортную погоду 90-100% отдыхающих сосредоточивается на 

открытых участках территории, в дискомфортный период наблюдается обратная картина. 

Теплый период в Астраханской области – очень продолжительный, уникальный для России и 

составляет в среднем 180-210 дней. Благоприятным, комфортным периодом для рекреации считается 

период с мая по октябрь. На основе данных Астраханского областного центра по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды был проведен расчет числа благоприятных и неблагоприятных 

дней. Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Расчет числа благоприятных и неблагоприятных дней по Астраханской области 
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Астрахань 45 43 80 39 17 4 - - - - 142 86 11 6 

Черный 

Яр 
34 31 68 38 23 4 - 2 6 - 125 73 20 17 

Лиман 49 47 88 38 11 3 - 4 - - 148 88 1 0 

Зеленга 22 22 74 50 17 3 - - - - 113 74 40 16 

Досанг 36 36 74 38 17 5 - 1 1 - 127 79 24 12 

Харабали 38 36 74 39 22 7 - 1 1 - 134 82 17 9 

 

Наибольшее количество комфортных дней приходится на теплый период (с мая по сентябрь 

включительно). Отчетливо виден «бархатный сезон», связанный с более медленным остыванием 

значительно прогретой за лето массы воды по сравнению с уже остывшей сушей. Жаркие 

субкомфортные дни встречаются в основном в летние месяцы и реже в мае и сентябре. На их долю 

приходится от 30 до 55 дней. Прохладный субкомфорт составляет приблизительно такой же период, 

но максимум их приходится на холодную половину года. В дни с погодой жесткого дискомфорта в 

часы, близкие к полуденным, рекреационная деятельность совершенно исключается. Заниматься 

активными видами отдыха при такой погоде можно только с большими ограничениями в вечерние и 

утренние часы, когда жара значительно слабее. По расчетам Б.А. Айзенштата, на поверхности 

водоемов (если человек находится, например, в лодке в условиях затенения), вдали от берега, 

радиационное воздействие водной среды в значительной мере снижает ощущение жары. Значит, 

некоторые виды деятельности на воде, по-видимому, могут считаться допустимыми и при жестком 

жарком дискомфорте. 

Анализируя данные можно говорить о продолжительности периодов с разной степенью 

благоприятности для рекреации в различных районах Астраханской области. Таким образом, 

наиболее благоприятными для летней рекреации являются дни с конца апреля по начало ноября. Все 

занятия летнего отдыха и туризма без всяких ограничений были возможны с мая по сентябрь. 

Необычайно благоприятными для занятий, приемлемых при прохладной погоде, выдались апрель и 

октябрь. Неблагоприятны для летней рекреационной деятельности зимние месяцы и первый месяц 
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весны (март), в продолжение которых во все, или почти во все, дни наблюдались дискомфортные 

погоды. В апреле и ноябре даже с ограничениями, характерными для прохладного субкомфорта, 

летние виды рекреации были возможны 10-20 дней для каждого из этих месяцев. В Астраханской 

области по мере продвижения с севера на юг количество дней благоприятного периода 

увеличивается от 157 (пос. Черный Яр) до 204 (г. Лиман). 

При оценке климатических условий для целей рекреации необходимо также учитывать 

весеннее охлаждающее и осеннее отепляющее влияние акватории. Необходимо учитывать также 

возможность образования туманов, сильных ветров и волн большой высоты, что требует разработки 

соответствующих правил безопасности для отдыхающих. 

Влияние водоемов на климатические условия ощутимо сказывается обычно на расстоянии до 

3-6 км от берега, при этом сильнее оно проявляется на равнинных водоемах. На берегах и островах 

больших рек смягчающее влияние водной поверхности заметно в летний рекреационный период. В 

низовьях Волги это влияние проявляется в зависимости от направления ветра в пределах до 1 км. 

Влажность воздуха увеличивается на несколько процентов, особенно в вечернее и утреннее время. К 

благоприятным для отдыха относятся участки с максимальной продолжительностью в течение суток 

температуры воздуха выше 15ºС и наименьшей суточной амплитудой колебаний температуры (сухие 

берега водоема, молодые посадки леса, суходольные леса). Умеренно благоприятными участками 

считаются поляны, лиственные леса, неблагоприятными – участки с минимальной 

продолжительностью в течение суток температуры воздуха выше 15ºС и максимальной суточной 

амплитудой колебания температуры воздуха (заболоченные места). Одновременно учитывается и 

влияние ветра. Участки с наиболее благоприятными микроклиматическими условиями и ценными 

природными лечебными ресурсами обычно рекомендуют под санаторно-курортное строительство [3]. 

Отдых на побережье и акватории водных объектов требует климатического обоснования. 

Благоприятным условием является повторяемость дней со штилем или слабым ветром. Для катания 

на водных лыжах важным фактором является температура воды и рассматривается период с июня по 

август. Для гребного и водно-моторного спорта температура воды не является определяющим 

фактором, поэтому для него рассматривается период с мая по сентябрь. Для прогулочного парусного 

спорта оценивается число дней с частым и устойчивым ветром силой в 2-3 балла (4-8 м/с) в этот же 

период [2]. 

На основе критериев оценки климатических условий по Васильеву, Кукушкину, 1988 г., мы 

рассчитали благоприятное число дней для отдельных видов водно-моторного спорта по отдельным 

пунктам Астраханской области. Анализируя получившиеся показатели (таблица 2), можно сказать, 

что в Астраханской области климатические условия благоприятны для развития парусного спорта, 

так как в рассматриваемые периоды, преобладает количество ветреных дней. Благоприятны 

климатические показатели и для развития гребли и водно-моторного спорта (оцениваются в 2 и 3 

балла). Количество безветренных дней составляет малую долю от общего количества 

рассматриваемого периода и климатические условия для развития водных лыж оцениваются в 0-1 

балл.  

 

Таблица 2 

Оценка климатических условий для отдельных видов отдыха на побережье и акватории 

водоемов Астраханской области в летнее время 

 

Название пункта 

 

Число дней со скоростью ветра, м/с 

Оценка,  

баллы 0-2 (июнь-август; 

водные лыжи) 

0-3 (май-сентябрь; 

гребля водно-

моторный спорт) 

4-8 (май-

сентябрь; 

парусный 

спорт) 

Астрахань 22 91 62 6 
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Черный Яр 23 78 74 5 

Зеленга 8 45 96 4 

Лиман 41 131 22 6 

Харабали 30 81 72 6 

Досанг 25 83 66 5 

Астраханская область обладает определенными ресурсами для развития купально-пляжного 

туризма. Продолжительность купального сезона определяется климатическими условиями и 

температурным режимом водоема. Температура воды должна быть не ниже 17°С, наиболее 

благоприятная температура 20-24°С. В курортологии приняты такие оценки термического действия 

на организм ванн, принимаемых в естественных условиях: 

1) с температурой воды 14-16°С купания считаются холодными (сильного, бодрящего 

действия) и доступны лишь для особенно закаленных людей и спортсменов; 

2) с температурой воды 17-19°С – прохладными (тонизирующими и закаливающими), 

приемлемыми для здоровых взрослых людей;  

3) с температурой воды 20-24°С оцениваются как тепловатые, 25-27°С – теплые, больше 

27°С – очень теплые (по действию на организм все они считаются нейтральными), подходящими для 

всех категорий отдыхающих.  

Что касается Астраханской области, то пляжный сезон открывается в последней декаде июня. 

Купание в июне ограничено повышением уровня воды в период половодья, в результате которого 

происходит значительное затопление зон купания, увеличение скорости течения до 1,0 м/с и более. 

Увеличивается количество приносимого с водой взвешенного материала. В последней декаде июня 

уровень половодья уменьшается - река входит в нормальный режим. Уменьшается скорость течения, 

повышается температура и прозрачность воды, освобождаются значительные площади пляжей [1]. 

В первых числах июля температура воды около 24°С, к концу месяца повышается до 27°–

28°С. Среднемесячная температура воды составляет 26°С, скорость течения достигает 0,16–0,18 м/с.  

В августе среднемесячная температура воды равна 25°С. На протяжении месяца, колебания от 

среднемесячной температуры составляют 1,5°–2°С. 

Купальный сезон заканчивается в первой декаде сентября. Это связанно с понижением 

температуры воды до 21°–20°С, и большими среднесуточными колебаниями температуры воздуха. 

Но понижение температуры до 17°–18°С происходит в последней декаде месяца, что позволяет 

продолжать отдых на водно-моторных и парусных видах судов. Развитию парусного спорта в этот 

период способствует повышение среднемесячной скорости ветра до 8–10 м/с. 

Отсюда следует, что число летних дней со среднесуточной температурой воды от 18–26°С 

составляет более ста дней. Скорость течения воды в пляжный сезон 0,16–0,25 м/с, что является 

безопасной нормой для купания людей. Уровень воды в пляжный сезон не имеет резких колебаний, 

колебания за месяц не превышают полуметра. Суточные колебания уровня воды, величина которых 

сказалась бы на рекреационной оценке пляжей, отсутствуют. 

Таким образом, Астраханская область имеет большой потенциал для развития летних видов 

туризма благодаря совокупности природных рекреационных условий: огромного количества водных 

объектов, удобных пляжей, благоприятного гидрологического режима и климата. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında  

təbii-turizm ehtiyatlarının qorunmasında  

elmi-müşahidə turizminin rolu 
 

Abstract: The use of natural resources for touristic purposes is one of the most effective ways of 

involving them in economic turnover. Watching tourism is a widespread sub-type of eco-tourism in modern 

world. In contrast to the idea of depleting natural resources by using them, the idea of using them without 

touching them and gaining income from these resources is one of the most favourable ways for the owners of 

these resources. 

 

Key words: Ecotourism; natural tourism resources; rational use; national parks; biodiversity; photo 

hunting  

 Dünyada turizm sənayesinin müasir inkişaf səviyyəsinə çatmasında təbii turizm ehtiyatlarından 

istifadənin mühüm rolu olmuşdur. Bununla yanaşı, insanların təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində təbii 

ehtiyatların tükənməsi və onların yerləşdiyi ərazilərin təbii formasının dəyişilməsi də qaçınılmaz hala 

gəlmişdir. Belə bir şəraitdə, regionda milli və dünya əhəmiyyətli dəyər kəsb edən unikal flora və fauna 

nümunələrin, habelə təbiət və tarixi-mədəni abidələrinin mühafizə  olunaraq istifadəsi mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir.  

 Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində mövcud olan unikal təbiət abidələrinin və biomüxtəlifliyin 

tədqiq olunması, onların elmi-müşahidə və turizm-rekreasiya marağı baxımından dəyərinin araşdırılması 

məsələləri bu baxımdan diqqəti cəlb edir. Bundan əlavə, təbii ehtiyatların elmi-müşahidə turizmi məqsədilə 

istifadə olunması zamanı əldə oluna biləcək gəlirlərin bu ehtiyatların mühafizə olunmasına çəkilən xərclərə 

sərf olunması ilə onların dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi yükünün azaldılması perspektivlərinin 

öyrənilməsi də aktuallıq kəsb edir. Buna görə də regionun unikal landşaft mənzərəsinin, burada baş verən 

təbiət hadisələrinin, habelə zəngin biomüxtəlifliyin dünyanın və ölkəmizin bu sahə üzrə görkəmli 

mütəxəssisləri və həvəskar turistlər tərəfindən canlı olaraq izlənilməsi və müvafiq elmi-tədqiqat işlərinin 

aparılması məqsədilə onların foto-video təsvirlərinin alınmasını bu istiqamətdəki araşdırmalar baxımandan 

maraqlı hesab etmək mümkündür. 

Ölkəmizdə, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi inkişafın yüksələn xətlə davam 

etməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafına ayrılan diqqət təbii ehtiyatlardan daha səmərəli istifadəni, yeni 

resursların iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunması məsələlərini ön plana çəkir. Bu isə öz növbəsində iqtisadi 

inkişafda mühüm rol oynayan təbii ehtiyatlara rasionallıq baxımından daha diqqətli davranılması, onlardan 

istifadədə dayanıqlılıq prinsiplərinə əməl edilməsini də aktual edir. İqtisadi ədəbiyyatlarda və dünya 

təcrübəsində tükənən təbii ehityatlardan necə istifadə olunması, onların tükənməsi təhlükəsinə qarşı görülən 

tədbirlər haqqında kifayət qədər məlumatlar vardır. Bu materiallarda təbii ehtiyatların insan həyatındakı rolu, 

onların təsərrüfat məqsədilə istifadə olunması zamanı yaranan məsələlər, habelə onların tükəndiyi zaman 

qarşıya çıxan problemlər öz əksini tapmışdır. Bu sahə üzrə aparılan tədqiqatlarda əsas istiqamət olaraq 

tükənən nadir təbii ehtiyatların təsərrüfat məqsədlərinə cəlb olunması zamanı onların sərf olunma payının 

azaldılması və ya digər alternativ, yaxud tükənməyən təbii sərvətlərlə əvəz olunması məsələləri araşdırılır. 

Göründüyü kimi əsas problem cəmiyyətdə iqtisadi inkişafın yüksəlməsi və əhali sayının artması ilə 

paralel olaraq təbii ehtiyatların və unikal biomüxtəlifliyin tükənməsidir. Bu məsələlər dünyanın hər yerində 

olduğu kimi, hazırda ölkəmizdə, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında da özünü göstərməkdədir. 

Belə ki, hasilat sənayesinin və kənd təsərrüfatının, xüsusilə həyətyanı ekstensiv kənd təsərrüfatının inkişafı 

ilə təbii flora və fauna nümunələrinin yox olması təhlükəsi yaranmışdır. Bundan əlavə, həyat səviyyəsinin 

yüksəlməsi, gəlirlərin artması və intensiv şəhər həyatının yaratdığı vəziyyətin nəticəsi olaraq insanların 

kütləvi olaraq yaz və yay aylarında təbiətin əl dəyməmiş guşələrinə istirahət və əyləncə məqsədilə axın 

edərək bitkilərin tozlanma, heyvanların bala vermə, quşların yuva qurması zamanı təbii ekosistemi pozması, 
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ətraf mühiti  kortəbii olaraq çirklətməsi, habelə dərman bitkilərinin yerli əhali tərəfindən qazanc məqsədilə 

kütləvi olaraq toplanması və s. kimi hallar da unikal təbiət nümunələrinin tükənməsinə gətirib çıxarır. 

Qeyd olunmalıdır ki, turizmin də təbiətlə əlaqəli olan bir sıra növləri və yarımnövlərinin təşkili 

zamanı nadir təbii ehtiyatlara zərər dəyməsi, onların tükənməsi mümkündür. Bu, kütləvi rekreasiya-istirahət 

və ekoturizm yürüşləri zamanı yarana bilər. Lakin elmi-müşahidə turizmi, daha dəqiq desək fotoovçuluq 

zamanı unikal təbii ehtiyatlar və təbiət hadisələri yalnız müşahidə edilir və onlar haqqında elm dairələrini, 

informasiya alıcılarını, kolleksiyaçıları və geniş dünya ictimaiyyətini maraqlandıran müxtəlif səviyyəli 

əsərlər yazılır, kataloqlar və internet saytları hazırlanır, sənədli filmlər çəkilir. 

Elmi-müşahidə turizmi müasir dünyada geniş yayılmış bir ekoturizm yarımnövüdür. Artıq dünyanın 

çox ölkələrində mövcud təbii ehtiyatların milli park və qoruqlarda mühafizə olunması ilə onların dünya 

alimlərinin və həvəskar tədqiqatçıların üzünə açıq elan edilməsi üçün geniş tədbirlər görülür, bu məqsədlə 

elmi-praktiki konfranslar keçirilir, eksperimentlər (test turları) təşkil olunur. Bu sahədəki problemlərin tədqiq 

olunması üçün geniş həcmli əsərlər yazılmış, hər bir mühafizə olunan ərazinin təbii xüsusiyyətləri, buradakı 

elm üçün yeni olan təbiət hadisələri və təbii-bioloji ehtiyatların unikallığı və onların elm üçün əhəmiyyəti 

haqqında konkret araşdırmalar aparılmış, bu ehtiyatlardan istifadə olunması üçün təcrübi-metodoloji yollar 

göstərilmişdir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası öz mürəkkəb relyef quruluşuna, aqroiqlim xüsusiyyətlərinə və malik 

olduğu flora və fauna zənginliyinə görə xüsusilə seçilən ərazilərdəndir. Region ərazisində çoxlu miqdarda 

unikal təbii-landşaft nümunələri, endemik quş, sürünən, məməli heyvan və bitki növləri vardır. Bütün 

bunlara görə, regionda nadir fauna və flora növlərini qoruyub saxlamaq, ekoloji monitorinqi həyata 

keçirmək, əhalini ekoloji maarifləndirmək, turizm üçün əlverişli şərait yaratmaq məsələləri aktuallıq kəsb 

edir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası keçmiş SSRİ dövründə sərhədyanı bir bölgə kimi xarici turistlərin 

üzünə bağlı olmuşdur. Bu isə öz növbəsində unikal təbii ehtiyatların turizm məqsədilə öyrənilməmiş 

qalmasına səbəb olmuşdur. Bu fakt hazırda turizmin inkişafına geniş imkanlar yarandığı bir zamanda həmin 

resursların yüksək dərəcədə cazibədarlığını ifadə edir. Digər bir tərəfdən, muxtar respublikanın malik olduğu 

təbii-iqlim xüsusiyyətləri (yüksək dərəcəli Günəş radiasiyası, kəskin kontinental iqlim, növbələşən relyef və 

s.) bu resursların dünyanın digər yerlərindəki bənzərləri ilə müqayisədə daha fərqli xüsusiyyətlər kəsb 

etməsinə gətirib çıxarır. Bunlara əlavə olaraq, son illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin 

inkişafına ümumi nəzər saldıqda burada turistlərin yerləşdirilməsi və rahat hərəkəti, elm adamlarının 

fəaliyyəti üçün yaradılmış rahat infrastruktur şəraitini də qeyd etmək lazımdır. Belə ki, artıq 2011-ci ilin 

yekunlarına görə muxtar respublikaya müxtəlif motivlər üzrə 300 mindən çox turist gəlmişdir. Elmi-

müşahidə turizmi iştirakçıları sayının dünya üzrə seqmentinin ümumilikdə çox da böyük olmamasına 

baxmayaraq, buradan əldə olunan gəlirlər və digər turizm növlərinə olan marağın formalaşmasına olan təsiri 

baxımından əhəmiyyətini də nəzərə alsaq muxtar respublika ərazisində bu turizm yarımnövünün 

perspektivləri haqqında optimist fikir yürütmək mümkündür. 

Bütün bunları ümumiləşdirərək, Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii zənginlikləri əsasında elmi-

müşahidə turizminin inkişaf etdirilməsi problemlərinin öyrənilməsi zərurəti meydana çıxır. Bu məqsədlə: 

1. Müasir dünyada elmi-müşahidə turizminin inkişaf vəziyyətini və onun muxtar respublika üçün 

regional xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi. 

2. Muxtar respublika ərazisindəki unikal təbiət abidələri, nadir təbiət hadisələri və biomüxtəlifliyinin 

tədqiq olunması; 

3. Ərazidə elmi-müşahidə turizminin inkişafı üçün yerli şəraitin və infrastrukturun vəziyyətinin 

öyrənilməsi; 

4. Əraziyə səyahət edəcək elmi-müşahidə və həvəskar turistlərin normal fəaliyyəti və tədqiqatları 

üçün lazım olan şəraitin öyrənilməsi; 

5. Tədqiqat nəticəsində əldə olunmuş elmi nəticələr əsasında regionda fəaliyyət göstərən 

turoperatorlara və təbii ehtiyatların mühafizəsi üzrə müvafiq qurumlara tövsiyə və təkliflər verilməsini aktual 

hesab edirik. 
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Mövcud olan nadir təbiət və biomüxtəliflik nümunələri təkcə mühafizə olunduğu ərazilər üçün deyil, 

həm də insani məqsədlərə xidmət edə bilən ümumbəşəri bir sərvətdir. Bu fikirlərə dəstək kimi, ÜTT-nin Baş 

Katibi Taleb Rifainin biomüxtəlifliyin qorunmasına dair ifadəsini misal göstərmək mümkündür: 

“Biomüxtəlifliyin qoruma altına alınması heç zaman gec olmayıb bizim hamımız - beynəlxalq ictimaiyyəti, 

hökumətləri, firmaları və səyahətçiləri narahat edən bir çağırışdır”. (1) Biomüxtəlifliyin qorunmasına dair 

Qəbələdə keçirilmiş Ümumavropa Konfransı Bəyannaməsində isə (07 iyul 2010) biomüxtəlifliyin 

qorunmasında beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyəti göstərilmiş, ekoloji məsuliyyət daşıyan biznesin inkişafı 

zərurəti göstərilmişdir.  

Turizmin Manila Konfransı Bəyannaməsinin (1980) 15-ci bəndində, Haaqa Konfransı 

Bəyannaməsinin (1988) 3-cü prinsipinin 1-ci bəndində, Turizmin Əxlaq Kodeksinin (1999) 3-cü maddəsinin 

4-cü bəndində, Turizm Nazirlərinin Ümumdünya Konfransı Bəyannaməsinin (1994) 4-cü bəndində 

göstərilən müddəaların aktuallığını qeyd etmək mümkündür. Turizmə həsr olunmuş Minilliyin Osaka 

Bəyanaməsinin B bəndində isə ümumiyyətlə turizm ehtiyatları ilə təmas halında olduqda onların mühafizəsi 

məsələləri qabardılır. Turizmin Əxlaq Kodeksində turizm fəaliyyətinin ekosistemin tamlığının pozulmaması 

şərti ilə təşkil olunması, turizm biznesinin ekoloji çərçivədən kənar fəaliyyət göstərməməsi tövsiyə olunur.  

Turizm-rekreasiya ehtiyatlarının istifadə olunması və biomüxtəlifliyə daha humanist davranılması 

məqsədilə müxtəlif ölkələrdə elmi-müşahidə turizminin də təbliğ olunması bəndlərini özündə əks etdirən 

Dövlət proqramları qəbul edilmişdir. Məsələn, Rusiyanın “Uqra” (Kaluqa) Milli Parkının 2011-2015-ci 

illərdə ekoturizmin inkişafına yönəldilmiş Dövlət proqramının 2-ci bölümünün 2-ci bəndində Milli parka 

yeni kateqoriyadan olan ziyarətçilərin gələ bilməsi üçün “Canlıların izlənilməsi” (fotoovçuluq) kimi bənd 

daxil edilmişdir.  

Belarusda 2007-ci ildə qəbul edilmiş “2008-2010-cu illərdə turizmin inkişafı üzrə Milli proqram”da 

və “2006-2015-ci illərdə ovçuluq təsərrüfatının inkişafı üzrə Dövlət proqramı”nda isə ekoturizmin xüsusi 

növü kimi, fotoovçuluğun genişləndirməsi vəzifəsi qarşıya qoyulmuşdur.  

Biomüxtəlifiliyin turizm məqsədilə istifadə olunması ilə əldə olunan gəlirlərə dair elmi 

ədəbiyyatlarda kifayət qədər tutarlı məlumatlar vardır. Belə ki, Rusiyada Sibir marallarının fotoşəkillərin 

çəkilməsi üzrə təşkil olunan turların bu ərazilərdə digər vəhşi heyvanların ovlanması ilə müqayisəsi maraq 

kəsb edir (2). 

Digər bir elmi mənbədə isə Yunanıstanda səhləb çiçəyinin böyüməsini izləmək üçün dünyanın 

müxtəlif ölkələrindən gələn maraqlı turistlərin qoruq ərazisində xüsusi icazə ilə müşahidə aparmaları qeyd 

olunur (3). Aydındır ki, burada heç də bütün özünü ekoturist hesab edənlərə deyil, həm elmi araşdırmalar, 

həm də iqtisadi və milli maraqlara cavab verənlər üçün lazımi pullu xidmətlər təşkil və təklif olunur. Eyni 

mənbədə elmi-müşahidə turizminin mərkəzi Amerikada və cənubi Afrika ərazilərində çox populyar olması 

və buradakı turist axınında çoxlu miqdarda həvəskar, könüllü turistlərin iştirakı da qeyd olunur.  

Qoruğuna səfər edən turistlərlə aparılan rekreasiya tədbirləri çərçivəsində canlıların müşahidə 

edilməsi üzrə faunistik tədbirlərin əhəmiyyəti isə elmi-praktiki konfransın materiallarında öz əksini tapmışdır 

(4). Biomüxtəlifliyin cəmiyyət həyatındakı roluna fəlsəfi yanaşmanı isə R.Uittekerin «Cəmiyyət və 

ekosistem» əsərində görmək olar. Burada müəllif cəmiyyət və canlı aləmin təkamülünü məhz 

biomüxtəlifliyin paralel təkamülü kimi nəzərdən keçirir və onu öz-özünə güclənən təkamül fenomeni kimi 

qiymətləndirir (5). Bu problem barəsində Sankt-Peterburq Beynəlxalq Turizm Akademiyasının vitse-

prezidenti M.B.Birjakovun əsərlərində rast gəlinən fikirlər daha maraqlıdır. M.B.Birjakov elmi-müşahidə 

turizminə Milli Parklar ərazisində mümkün ola bilən yeganə təsərrüfat növü kimi yanaşır. O, digər bir 

tərəfdən bu turizm növünün mövsümiliyə az həssas olması və xüsusi turizm infrastrukturuna (böyük və 

komfortlu otellərə və restoranlara, əyləncə mərkəzlərinə, məişət xidməti və s.) çox da zəruri ehtiyacın 

olmamasını da göstərir (6). Burada həmçinin Ruana Milli parkına (Kaliforniya) gələn turistlərin canlıları seyr 

etməyə hər il təqribən 1 milyon dollar xərc çəkdikləri, Keniya Milli parklarındakı hər bir pələngin ildə parka 

27 min dollara qədər, bir fil sürüsünün isə 600 min dollardan çox gəlir gətirməsi qeyd olunur. Beləliklə, 

göründüyü kimi tədqiqatçılar bir canlının canlı olaraq izləməyin onu ovlamaqdan daha faydalı olduğu 

qənaətinə gəlirlər. Ümumi hesablamalara görə isə canlıları məhv etməklə edilən ovçuluqdan əldə olunan 

gəlir fotoovçuluqdan gələn gəlirin yalnız 10 faizini təşkil edə bilir. 
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Elmi-müşahidə turizmi üzrə müstəqil səyyahların fikirlərinə baxdıqda, 2001-ci ildə Azərbaycanda 

olmuş və 15-dən artıq qoruq və Milli Parkda müşahidələr aparmış amerikalı səyahətçi Napier Sheltonun 

təəssüratları maraq doğurur. Səyahətçi bu nəticələr haqqında “Where to Watch Birds in Azerbaijan” adlı 

kitab da yazmış və buradakı yazılarda o Azərbaycan təbiətinin cazibədarlığından, burada vəhşi təbiətin, 

xüsusilə quşların izlənilməsinin rəngarəngliyindən danışır.  

Göründüyü kimi, təbii ehtiyatların tükənmədən, onların təbii forması və növ tərkibinin saxlanılması 

şərti ilə istifadə olunması fikrini dəstəkləyən kifayət qədər faktlar və tezislər vardır. Dünyada hazırda 

biomüxtəlifiliyin elmi-tədqiqatlara cəlb olunması və onlardan bu yolla gəlirlər əldə olunması istiqamətində 

uğurlu layihələr həyata keçirilir. Ölkəmizdə isə son illərdə turizmin regional iqtisadiyyatın və qeyri-neft 

sektorunun mühüm tərkib hissəsi kimi inkişaf etdirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılmış, bu sahədə 

mühüm dövlət proqramları qəbul edilmiş və bu istiqamətdə çoxsaylı sanballı tədqiqat işləri də 

aparılmaqdadır. 

Bütün bu prinsiplərə əsaslanaraq regionun təbii zənginliklərinin olduğu kimi mühafizə olunaraq 

gələcək nəsillərin istifadəsinə qədər çatdırılması ilə bərabər onların həm də humanist dəyərlərin xidmətinə 

verilməsi ideyası elmi-müşahidə turizminin inkişaf etdirilməsi baxımından maraqlıdır.  

Təbii ehtiyatları tükətməklə onlardan istifadə etmək ideyasının əksinə olaraq onlara heç toxunmadan 

gəlirlər əldə etmək  bu resursların sahibi olan insanlar üçün ən yaxşı yollardan biri ola bilər. Bu gəlirlər həm 

resurs sahibinə onların mühafizəsi üçün maliyyələşmə mənbəyi, həm də onlara daha diqqətli davranmaq 

üçün əlavə stimul, bəlkə də əsas stimul ola bilər. Başqa sözlə, resurs nə qədər unikaldırsa və nə qədər 

diqqətlə qorunursa o öz sahibindən çox onunla ünsiyyətdə olmaq, onu yerində görmək istəyənlər üçün daha 

cəlbedicidir. Bu tezisi əldə əsas tutaraq unikal təbii ehtiyatlar haqqında informasiyanı (yazı, qrafik, hərəktli-

səsli) ixrac etmək elmi-müşahidə turizmi təşkil edənlərin əsas məqsədi, bu informasiyanı əldə edib, şəxsi 

arxivlərdə və daha mötəbər mənbələrdə (məs. Discovery Channel, National Geographic, Wild Animal 

Planet, BBC, Youtube və s.) işıqlandırmaq isə elmi-müşahidə turizmi iştirakçılarının əsas motivi olduğunu 

göstərə bilərik. 

Bütün bunların nəticəsində elmi-müşahidə turizmi vasitəsilə əldə olunacaq gəlirlərin turizmin 

çoxaldıcı inteqral effekti vasitəsilə yerli əhalinin həyat səviyyəsində hiss edilməsi və bunun da vasitəsilə 

yerli əhalinin sahib olduğu sərvətlərin əsl dəyərinin bir növ yenidən “kəşf edib” onları daha dolğun 

qiymətləndirməsinə nail olmaq məqsədi kimi göstərmək mümkündür. Digər bir tərəfdən bu turizm növünün 

inkişafı ilə əldə olunan elektron məlumatların İnternetdə yayımlanması ilə, xüsusilə Naxçıvana aid olan 

unikal təbiət abidəsi obyektlərinin və təbiət hadisələrinin və Google Earth və Google Maps, Wikipedia və s. 

kimi mənbələrdə Azərbaycana məxsus sərvət kimi göstərilməsi mənfur ermənilərin son dövrlərdə Naxçıvana 

virtual məkanda artan ədalətsiz hücumlarına qarşı da tutarlı bir vasitə ola bilər.  
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Сотрудничество Грузии и Азербайджана в сфере туризма 
 

Abstract: The importance of tourism constantly grows in economy of Georgia and Azerbaijan. 

Today tourism is one of priority branches of these countries. Between Georgia and Azerbaijan there are 

intensive tourist exchanges as these 2 countries are strategic partners. In 2011, 2822363 persons visited 

Georgia. The share of Azerbaijan in the total number of visitors to Georgia made up 25.3 %. By the number 

of visits Azerbaijan is the second partner in the sphere of tourism after Turkey. In 2011, 573063 persons 

visited Azerbaijan from Georgia. By the number of international arrivals Georgia takes the second place 

after Russia. Its share in the total number of visitors to Azerbaijan made up 10 %. In total, 5738677 persons 

visited Azerbaijan. One of the major factors providing attractiveness of the cooperation of the countries in 

the sphere of tourism is the rich historical and cultural potential. Serious importance is attached to the 

competitiveness of tourism and travel. Cooperation of the countries in the field of tourism should start, first 

of all, with the assessment of those kinds of tourism which will meet the needs of population of Georgia and 

Azerbaijan to the greatest degree. Such can be recreational, medical, cultural, business, scientific, 

educational and other kinds of tourism. In considering prospects of the development of cooperation between 

Georgia and Azerbaijan in sphere of tourism it is necessary to take into account the theory of similarity of 

the countries, the factor of the neighbourhood and strategic partnership. 

 

Key words: Tourism, cooperation, economy, development, Georgia, Azerbaijan. 

 

Экономические отношения между Грузией и Азербайджаном стремительно развиваются и это 

наблюдается во многих отраслях экономики, в том числе и в туризме. В свою очередь значение 

туризма в национальных экономиках обеих стран постоянно возрастает и его развитию уделяется 

большое внимание, осуществляются различные государственные мероприятия по его поддержке. В 

результате этого между Грузией и Азербайджаном наблюдаются интенсивные туристические 

обмены. В 2011 году Грузию посетили 2822363человека, что на 39 % превышает показатель 2010 

года. Из Азербайджана в Грузию прибыло 714418 чел. – на 43 % больше предыдущего года
4
. Доля 

Азербайджана в общем количестве визитеров Грузии составила 25.3 %. 2011 году из Грузии в 

Азербайджан прибыло 573063 чел. Ее доля в общем количестве визитеров Азербайджана составила 

10 %. Всего в Азербайджан прибыло 5738677 чел
5
. По сравнению с предыдущим годом рост составил 

38 %. По количеству международных прибытий для Грузии Азербайджан является вторым партнером 

после Турции, для Азербайджана Грузия также второй партнер после России. Соответственно самые 

интенсивные туристические обмены осуществляются между соседними государствами и это 

объясняется эффектом соседства. Следует отметить, что отчету Всемирного барометра туризма 

(март, 2012 года)
6
, Грузия оценена как третье наиболее быстрорастущее туристическое направление в 

мире (на первом месте находится Саудовская Аравия – 60 %, на втором – Бутан – 39 %).  

В рыночных условиях индустрия туризма Грузии и Азербайджана имеет явно выраженный 

коммерческий характер: в результате увеличения туристических потоков постоянно увеличиваются 

доходы от туристической деятельности. В 2010 году доходы Грузии от международного туризма 

составили 659 млн. USD, Азербайджана – 621 млн. USD (таблица 1). Один турист в Грузии в среднем 

потратил 324 USD, в Азербайджане – 415 USD. 

 

 

                                                           
4
http://www.gnta.ge/?29/სტატისტიკა/ 

5
http://www.azstat.org/statinfo/tourism/en/index.shtml# 

6
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_barom12_02_march_excerpt_ru.pdf 

Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_barom12_02_march_excerpt_ru.pdf


 

48 

 

Таблица 1 

Международные туристические прибытия и доходы Грузии и Азербайджана,  

1995- 2010 г
7
. 

 

Показатели\страна 

Международные туристи- 

ческие прибытия, тыс. 

Доходы от международного 

туризма, млн USD 

Грузия Азербайджан Грузия Азербайджан 

1995   85 93 ... 70 

2000 387 681 97 63 

2005 548 1177 239 60 

2008 1290 1409 447 190 

2009 1500 1430 476 353 

2010 2033 1495 659 621 

2010/2009, % 35.5 4.5 38.4 75.9 

2009/2008, % 16.3 1.5 6.5 85.8 

Доля в Европе, %, 2010 г.  0.4 0.3 0.1 0.1 

Как показывают данные таблицы 1, мировой финансовый кризис не оказал негативное влияние 

на международные туристические прибытия и доходы Грузии и Азербайджана: индустрия туризма 

обеих стран развивалась динамично и даже в самом кризисном для мирового туризма 2009 году имела 

положительные темпы роста. В 2009 году по сравнению с 2008 годом количество международных 

туристических прибытий в Грузии возросло на 16.3%, в Азербайджане – на 1.5 %; доходы от 

международного туризма – соответственно на 6.5% и 85.8% 

Приоритетнось туризма в Грузии и Азербайджане объясняется многообразием природных 

условий и богатым историко-культурным наследием: здесь есть все, что может привлечь любого 

иностранного туриста. Однако обладая большим туристским потенциалом, Грузия и Азербайджан 

занимают незначительное место в международной торговле туристическими услугами. В 2010 году 

коммерческий экспорт услуг Грузии составил 1514 млн. USD (0.04% в мировом экспорте услуг), 

импорт – 996 млн. USD (0.03% в мировом импорте услуг). Доля путешествий в коммерческом 

экспорте и импорте услуг составила 43.5 и 20.0%
8
. В свою очередь коммерческий экспорт услуг 

Азербайджана составил 2 017 млн. USD (0.05% в мировом экспорте услуг), импорт – 3 762 млн. USD 

(0.11% в мировом импорте услуг). Доля путешествий в коммерческом экспорте и импорте услуг 

составила 32.6% и 20.8%
9
. 

Одним из основных факторов, обеспечившим привлекательность сотрудничества стран в 

сфере туризма является богатый исторический и культурный потенциал. Серьезное значение имеет 

также конкурентоспособность туризма и путешествий. В 2011 году Грузия по 

конкурентоспособности путешествий и туризма находится на 73-ем месте среди 139 стран мира. По 

этому показателю она опережает Азербайджан, который занимает 83-ее место. Грузия имеет 

хорошую регулирующая основу для развития сферы туризма (35-ое место), однако у нее плохо 

обстоит дело по субиндексам бизнес-среда и инфраструктура (94-ое место) и человеческие, 

культурные и природные ресурсы (92-ое место). Особенно плохо обстоит дело по природным 

ресурсам (120-ое место) и инфраструктуре воздушного транспорта (105-ое место). Азербайджан 

выделяется по инфраструктуре наземного транспорта (58-ое место). Развитию туризма большое 

                                                           
7
UNWTO Tourism Highlights, 2011 Edition. p. 6 

8
http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=GE 

9
http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=AZ 
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внимание уделяется в Грузии, в связи с этим по приоритетности путешествий и туризма Грузия 

занимает 31-ое место, Азербайджан находится на 54-ой позиции (таблица 2). 

По конкурентоспособности культурных ресурсов Грузия и Азербайджан занимают 80-ое 

место и 81-ое места. Субиндекс конкурентоспособности культурных ресурсов состоит из количества 

культурных памятников ЮНЕСКО, спортивных стадионов, количества международных ярмарок и 

выставок, экспорта творческой индустрии. По количеству культурных памятников ЮНЕСКО Грузия 

занимаем 62-ое место, по количеству спортивных стадионов – 46-ое, по количество международных 

ярмарок и выставок – 114-ое, по экспорту творческой индустрии – 111-ое, у Азербайджана 

соответственно 44-ое, 78-ое, 114-ое и 103-е позиции. При этом по нашему мнению, значения 

субиндекса конкурентоспособности культурных ресурсов и его составляющих нельзя считать 

объективными, так как здесь не учтены данные о количестве музеев, театров, различных фестивалей 

и т. п. 

Таблица 2  

Конкурентоспособность туризма и путешествий Грузии и Азербайджана, 2011г.
10

 

№ Показатели\страна Грузия Азербайджан 

 Индекс конкурентоспособноституризма и путешествий 73 83 

I Регулирующая основа сферы туризма 35 59 

1 Политические нормы и регулирование 54 74 

2 Устойчивость окружающей среды 69 92 

3 Безопасность и гарантии 47 57 

4 Здоровье и гигиена 31 54 

5 Приоритетность путешествий и туризма 31 54 

II Бизнес-среда и инфраструктура 94 87 

6 Инфраструктура воздушного транспорта 105 83 

7 Инфраструктура наземного транспорта 69 58 

8 Туристическая инфраструктура 87 96 

9 Инфраструктура информационных технологий 82 88 

10 Ценовая конкурентоспособность 91 76 

III Человеческие, культурные и природные ресурсы 92 105 

11 Человеческие ресурсы 30 49 

12 Впечатление от туризма и путешествий 46 98 

13 Природные ресурсы 120 109 

14 Культурные ресурсы 80 81 

Неотъемлемую часть культурного наследия Грузии и Азербайджана составляет феномен 

гостеприимства, который выражается в показателе впечатления от туризма и путешествий. По этому 

показателю Грузия находится на 46-ой позиции, Азербайджан – на 98-ом. По факторам данной 

группы картина выглядит следующим образом: открытость страны для туризма – 49-ое и 121-ое 

места, отношение населения к иностранным туристам – соответственно 17-ое и 63-е места, 

распространение деловых поездок (командировок) – 75-ое и 68-ое места. 

Правительства Грузии и Азербайджана, признавая туризм одним из приоритетных отраслей 

национальных экономик: 

                                                           
10

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011. World Economic Forum. Geneva, Switzerland, 2011 
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 создают благоприятные условия для его развития; 

 определяет и поддерживает приоритетные направления туристской деятельности; 

 формирует представление о Грузии и Азербайджане как о странах, благоприятных для 

туризма; 

 осуществляют поддержку и защиту туристов, туроператоров, турагентов и их объединений. 

Дальнейшее развитие туризма в Грузии и Азербайджане, а также их сотрудничества 

непосредственно связано с повышением международной конкурентоспособности стран на мировом 

рынке туристических услуг. Для этого можно использовать новый подход к развитию традиционных 

форм туризма, основанный на изменении предложения и спроса, повышения уровня культурного 

содержания тура путем включения в его программу знакомства с местными 

достопримечательностями.  

Развитие сотрудничества стран в области туризма на основе нового подхода требует 

проведения следующих основных работ:  

 составление полного перечня туристических ресурсов по регионам Грузии и Азербайджана и 

их классификация по уровню значимости на локальном, национальном и международном 

уровнях; 

 классификация регионов Грузии и Азербайджана в зависимости от их туристической 

привлекательности и конкурентоспособности;  

 обеспечение соответствующих мер по охране историко-культурного и природного наследия; 

 проведение мероприятий для трансформации спроса и предложения; 

 пропаганда значимости культурного наследия с целью формирования уважительного 

отношения местного населения и туристов к этому наследию; 

 распространение информации об туристическом потенциале обеих стран; 

 целенаправленная поддержка развития туризма со стороны государства (в этой поддержке 

следует отметить государственные программы по проведению рекламных кампаний для 

популяризации туристического потенциала Грузии и Азербайджана и укрепления их имиджа, 

участие в международных туристических выставках-ярмарках, проведение различных 

фестивалей и культурных мероприятий, создание особых туристических зон и т. п.). 

Сотрудничество Грузии и Азербайджана в области туризма должно, прежде всего, исходить 

из определения тех видов туризма, которые в наибольшей степени будут отвечать потребностям 

населения. Такими могут быть рекреационный, лечебный, культурный, деловой, научный, 

образовательный и другие виды туризма. Поездкам по кaждому из указанных видов туризма 

соответствует и класс обслуживания. При этом теоретической базой сотрудничества Грузии и 

Азербайджана в области туризма необходимо выбрать теорию подобия стран, которая утверждает, 

что множество обменов часто происходит между странами с похожими факторами.  Согласно этой 

теории международная специализация Грузии и Азербайджана в высокой степени зависит от 

внутреннего спроса. Выявляя спрос на внутреннем рынке, страны могут разработать новый продукт и 

затем обращается к подобным рынкам. Действительно, высокий уровень спроса на внутренний 

туризм создает атмосферу и благоприятные условия для развития международного туризма. 

Создаются дополнительные места размещения и транспортная связь, развиваются природные и 

историко-культурные центры туризма. Поэтому страны, которые могут управлять большим 

внутренним спросом, готовы удовлетворять и международный спрос. Последним объясняются не 

только причины международного туризма, но и его интенсивность. Объем международных обменов 

должен быть большим между странами, которые имеют высокий уровень внутреннего туризма и 

одинаковую структуру
11

.  

Культурное наследие, как туристический ресурс страны, нуждается в продвижении на 

мировой рынок и это возможно в условиях его коммерциализации, т. е. культурное наследие страны 

                                                           
11Папирян Г.А. Международные экономические отношения. Экономика туризма.М., 2000, с. 20-21. 
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необходимо превратить в товар, который будет оцениваться исключительно с точки зрения рыночной 

стоимости. В условиях глобализации процесс коммерциализации культурного наследия выходит за 

пределы национальных границ и охватывает все регионы мира, в результате чего проблема 

сохранения культуры стран и народов для последующих поколений превращается в одну из мировых 

проблем, решение которой возможно только совместными усилиям стран.  

В середине восьмидесятых годов двадцатого столетия специалистами ЮНЕСКО были 

сформулированы основные подходы современной политики по отношению к культурному наследию. 

Один  из них гласит – не причинить вреда наследию. В этом подходе культурное наследие страны 

рассматривается как ресурс, использование которого возможно для развития туризма, однако без 

причинения ему вреда. Соответственно в настоящее время одной из приоритетных задач является 

сохранение культурного наследия Грузии и Азербайджана и их передача будущим поколениям. В 

решении данной задачи свой вклад вносит туризм, который направлен не только на удовлетворение 

потребностей человека (экономическая функция), но и на развитие его духовности и культуры.  

Уникальное культурное наследие Грузии и Азербайджана нельзя рассматривать в качестве 

единственного и достаточного условия для обеспечения успешного развития туризма – это лишь 

один из элементов туристского предложения, трансформация которого возможна при комплексном 

подходе к вопросам туризма и культуры, а также совместных усилий двух стран с целью получения 

эффекта синергии от стратегического сотрудничества.  

Культурное наследие Грузии и Азербайджана – это прошлое, которое будет востребовано на 

рынке в настоящее время при удачной переупаковки, т. е. успех грузинского и азербайджанского 

туристического продукта на рынке туристических услуг зависит от создания привлекательных и 

конкурентоспособных туристических брендов «Грузия» и «Азербайджан», брендов их отдельных 

регионов и поселений, а также совместных брендов, которые смогут обеспечить устойчивый доход и 

повышение степени использования туристических ресурсов обеих стран.  

Для сохранения положительных тенденций развития туризма в Грузии и Азербайджана, а 

также его дальнейшего развития следут искать наиболее оптимальные структуры управления 

индустрией туризма, создавать новые туристические продукты и применять эффективные каналы их 

реализации, также необходимо гармонизировать правовую и нормативную базы, более эффективно 

использовать туристический, образовательный и научный потенциала и т. д. Сегодня на первый план 

надо поставить задачу выполнения соглашения о сотрудничестве Грузии и Республики Азербайджан 

в области туризма, повысить динамизм этой работы. Для этого необходим поиск более эффективных 

форм и методов сотрудничества, направленных на достижение конкретных позитивных результатов.  

Мировой опыт показывает, что туризм сближает разные народы и является важным средством 

углубления интеграционных процессов. Соответственно общими усилиями Грузии и Азербайджана 

необходимо формировать единое туристическое пространство, которое создаст основу для 

ускоренного развития отрасли и будет способствовать экономическому росту обеих стран.  
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Abstract: In "The value of recreation and tourism potential in the region's economic development" 

considered current economic problems, describes the basic principles, resources, impact of tourism on the 

economy, justified the importance of economic processes in the tourism impact of tourism on the whole 
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comprehensive assessment of the project as a theoretical reflection of socia-economic system. 

 

Key words: İnvestment, tourism andrecreationpotential, tourism activates, investment activates, 

investment project, the optimization of investment. 

 

Hər bir ölkənin iqtisadi potensialı onun ümumi əmtəə istehsalı və xidmət mümkünlüyü və ölkə 

əhalisinin tələbatının qənaətbəxşliliyinin təmin edilməsi, vətəndaşların həyat yaşayışını yaxşılaşdırmaq üşün 

təkrar istehsalın təmin edilməsi ilə xarakterizə olunur. Dünya əhalisinin sayının artdığı, tələbatların 

genişləndiyi və iqtisadi ehtiyatların azalmağa doğru meylləndiyi XXI əsrdə dünya qarşısında duran əsas 

məqsədlərdən biri mövcud potensialdan imkan daxilində səmərəli təminatını yaratmaqdır. Yəni hər bir 

ölkənin resurs imkanlarının düzgün dəyərləndirilməsi, onun inkişaf istiqamətinin seçilməsində başlıca 

amildir. Tarixi istinadlar göstərir ki, ölkə mövcud imkanlarını düzgün istiqamətləndirmədiyi halda ölkənin 

uzunmüddətli iqtisadi inkişafında baş verəcək iqtisadi itkilər qısamüddətli dövrdə əldə etdikləri gəliri qat-qat 

üstələyir. Belə ki, bu cür problemə misal olaraq ötən əsrin 50-ci illərinin sonu, 60-cı illərin əvvəllərində 

Şimal dənizinin Hollandiyaya məxsus hissəsində böyük neft, xüsusilə də qaz yataqları aşkar edildikdən və 

onların sürətli istismarına başlandığı dövrü misal kimi götürmək olar. Bu illərdə qazın ixracı ölkəyə külli 

miqdarda vəsait axınına səbəb olub. Həmin dövrdə Hollandiyada ÜDM-in və büdcənin yarıdan çoxu, ixracın 

isə 70%-dən artıq hissəsi neft və qaz sektorunun payına düşüb. O dövrdə də dünya bazarında yanacaq 

məhsullarının qiyməti sıçrayışlarla artıb. Ölkəyə daxil olan külli miqdarda valyuta vəsaiti bir tərəfdən 

tədiyyə balansının aktivliyini təmin etsə də, digər tərəfdən Hollandiyanın milli valyutasının xeyli 

bahalaşmasına səbəb oldu. Lakin ilk baxışdan nəzərə çarpan bu pozitiv meyllər təhlükəli fəsadların da 

yaranmasına yol açıb. Belə ki, yerli valyutanın xeyli bahalaşması yerli sənaye məhsullarını da həm xarici 

ölkələr üçün bahalaşdırıb, həm də onların rəqabət qabiliyyətini aşağı salıb. Nəticədə müəssisələr müflisləşib, 

orada işləyənlər isə neft və qaz sektoruna, yaxud da başqa sahələrə (xidmət sahələrinə) axışıb. Eyni zamanda 

digər tərəfdən isə neft və qaz sektorunun gəlirlilik səviyyəsinin yüksək olması investorlar üçün də cəlbedici 

olub və onları daha çox bu sektora investisiya qoymağa maraqlı edib. Beləliklə, iqtisadiyyatın birtərəfli 

inkişafı baş verib. Sonralar bu proses «Holland sindromu» adı ilə elmə daxil olub. 

Zaman-zaman ölkələr üçün yetişən əlverişli iqtisadi şəraiti Azərbaycan XX əsrin sonunda əldə 

etmişdir. 1991-ci ildə müstəqillik əldə etdikdən sonra, bu müstəqilliyin qorunması yönümündə Ulu Öndər 

Heydər Əliyevin yeritdiyi neft siyasəti XXI əsrdə ölkəmizin maliyyə imkanlarını xeyli artırmışdır. Sözsüz ki, 

bu uğurlar, nailiyyətlər, Azərbaycanın iqtisadiyyatına, sosial rifahının yüksəlməsinə gətirib çıxarmışdır. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən neft və bununla bağlı imzalanan beynəlxalq sazişlər, 

müqavilələr dövlətin maliyyə vəsaitinin yüksəlməsinə və bunun müqabilində ölkənin bütövlükdə sferasının 

dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Əgər müstəqillik dövrünün ilk illərində ölkəmiz qarşısında duran başlıca 

məqsəd ilkin maliyyə imkanlarının gücləndirilməsi idisə, sonrakı dövrlərdə artıq əldə olunmuş neft gəlirlərin 

iqtisadiyyatın digər sahələri üzrə diversifikasiyası məsələsi idi. İqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru daxilində 

diversifikasiyalaşdırılması siyasəti çərçivəsində əsas şərtlərdən biri potensial imkanların düzgün 

dəyərləndirilməsidir. Ölkəmizdə turizmin əksər növlərinin inkişafı üçün geniş imkanların, zəngin mədəni-
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tarixi irsin və əlverişli təbii şəraitin mövcudluğu Azərbaycanın qeyri-neft sektoru çərçivəsində turizmin 

böyük inkişaf perspektivlərini göstərir [1]. 

2011-ci ilə olan məlumata görə Azərbaycanın Ümumi Daxili Məhsulunda əldə edilən gəlirlərdə, 

məşğul əhalinin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə bölgüsündə, əhalinin istehlak xərclərinin qurluşunda turizm 

sahəsinin payı artıb və ya öz mövqeyini saxlamaqdadır. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata 

görə, ötən il ÜDM-də turizmin sektorunun çəkisi 1,2 %, məşğul əhalinin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə 

bölgüsündə 1,3 % (istirahət, əyləncə, incəsənət sahəsindəki fəaliyyəti nəzərə almaqla) əhalinin istehlak 

xərclərinin quruluşunda 1,1% olub. Statistik məlumatların təhlili bir daha sübut edir ki, son illər artan pul 

gəlirləri çərçivəsində əhalinin maddi vəziyyətinin yaxşılaşması turizm xidmətlərinə olan tələbi artırmışdır ki, 

bu da xidmət sferasında turizmin çəkisinin artmasına gətirib çıxarmışdır. Eyni zamanda mövcud rəqəmlərin 

bir sıra Avropa ölkələləri ilə müqayisəsi bir daha onu göstərir ki, ölkəmizin turizm sahəsində görəcəyi işlər 

yetərincədir. Beləki, biz Avropa ölkələrində əhalinin istehlak xərclərindəki qurluşunda turizmin sektorunun 

payına baxsaq, görərik ki, Böyük Britaniyada ailə büdcəsi tərkibində bu xərclər 19 %, Almaniyada 16 %, 

Fransa və ABŞ-da 12% təşkil edir. 

Xarici təcrübə göstərir ki, ölkə turizmin inkişaf istiqamətləri turizm rekreasiya ehtiyyatlarının üzə 

çıxarılaraq qiymətləndirilməsi və mövcud maliyyə resursları daxilində optimal investisiya fəaliyyətinin 

təmin olunmasıdır. Regionun turizm–rekreasiya potensialı özündə iki əsas komponenti birləşdirir: 

1. Bu və ya digər regionun təbii,tarixi-mədəni və idman sağlamlıq resursları. ( s) 

 

2. Nəqliyyat təminatı (NT), ekoloji yüklənmə (EY), infrastruktur təminatı (İT) nöqteyi nəzərindən 

iqtisadi fəaliyyətdə bu resursların cəlbediciliyi imkanları. 

 

Regionun TRP  =   

 

Bu bərabərliyin optimallıq əlaməti aşağıdakı şərtlər daxilində ödənilir. 

 

                                                      NT          max 

                                                      EY               min 

                                                      İT                 max 

 

Bu və ya digər regionun rekreasiya səviyyəsinin inkişaf indeksi aşağıdakı formula ilə müəyyən 

olunur: 

 
 

Burada İp - ərazinin rekreasiya səviyyəsinin inkişaf indeksi; G – ərazinin rekreasiya 

təsərrüfatlarından əldə edilən gəlir ( manatla ); ərazinin əhali sayı ( adam sayı ); – ərazinin sahəsi 

(kv.m.). 

Regionun turizm rekreasiya potensialının infrastrukturunu formalaşdıran amillərin təhlili (Şəkil 1) 

optimal inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, hər qrup daxilində əsas elementlər və səlahiyyətlərin 

müəyyən edilməsi, səlahiyyətlərin və vəzifələrin bölüşdürürülməsi, onların həyata keçirilməsi üçün 

resursların səfərbərliyi iqtisadi regionun turizm rekreasiya kompleksinin yeni keyfiyyət səviyyəsinin 

inkişafına təminat yaradır [4,5]. 
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Ərazinin turizm rekreasiya potensialının qiymətləndirilməsi strukturunda investisiya layihələrinin 

multiplikator effektivliyinin hesablanması da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bunun üçün başlıca olaraq 

multiplikator effektivliyinin hesablanması metodikasının işlənməsi, investisiya layihələrinin effektivliyinin 

müəyyən edilməsi, dövlət və özəl investorlara tövsiyələrin hazırlanması işləri görülməlidir. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının mineral suları və onların  

ekoturizm məqsədilə istifadəsi yolları 
 

Abstract: The article deals with the mineral waters, natural springs and the usage of them for the 

purpose of eco-tourism in Nakhchivan Autonomous Republic, the integral part of Azerbaijan Republic. And 

it is stated that the underground water resources of Nakhchivan river basin are richer than the other parts of 

Azerbaijan. Here underground water is widely used for the purpose of tourism, water supply, and irrigation. 

At the same time the article the natural structure of mineral waters is scientifically analyzed, valuable pieces 

of advice which are of theoretical and practical importance are put forward. 

 

Key words: Tourism, recreation, mineral water, eco-tourism, ecology. 

 

Naxçıvançay hövzəsinin yeraltı su ehtiyatı muxtar respublikanın digər ərazilərinə nisbətən zəngindir. 

Yeraltı sulardan su təchizatı, suvarma və mineral sulardan turizm məqsədilə geniş istifadə edilir. Ərazinin 

dağlıq hissəsində ekoloji cəhətdən təmiz olan bulaq suları əhalinin suya olan təlabatını demək olar ki, 

tamamilə ödəyir. Şirinsulu bulaqlarla yanaşı istər yüksək, istərsə də alçaq dağlıq zonada bir çox mineral su 

yataqları mövcuddur ki, bunların da yalnız bir qismindən turizm məqsədilə istifadə olunmaqdadır.  

Ərazinin düzənlik hissəsində yeraltı sulardan hələ qədim zamanlardan yerli əhali indiyə kimi 

kəhrizlər vasitəsi ilə istifadə edir ki, bu da muxtar respublikaya gələn səyahətçilərin diqqətini cəlb edir. Lakin 

Naxçıvançay hövzəsində olan təbii bulaqlar digər su mənbələrinə nisbətən daha çox əhəmiyyətlidir. 

Bulaqların bir çoxu keyfiyyətli suyu ilə məşhurlaşmış, həm də əhalinin istirahət mərkəzlərinə çevrilmişdir. 

Bu bulaqlar mineral tərkibləri, suyunun temperaturu, codluğu və digər təbii xüsusiyyətlərinə görə bir-

birindən fərqlənirlər (1, səh.21). 

Bulaqlar əsasən Zəngəzur və Dərələyəzin cənub yamaclarında və Naxçıvançayın Dərələyəz 

istiqamətində olan məntəqələrində geniş yayılmışdır. Bu bulaqlardan Naxçıvançayın qolu olan Cəhriçayın 

yuxarı axınlarında Qaraquş deyilən ərazidə çoxlu bulaqlara rast gəlinir. Bu bulaqlardan Salaxan bulağı, 

Yeddi bulaq, Şəbbeyin bulağı, Xan bulağı, Qoşa bulaq, Mehrabın bulağı və s. bulaqlardan komunal, məişət, 

təsərrüfat suyu və istirahət zonaları kimi istifadə edilir. Buzqov və Gərməçataq kəndləri ərazilərində olan 

bulaqlardan əhali, həm də aşağı kəndlərin məişət şəraitlərini təmin etmək üçün istifadə edirlər (1, səh.125). 

Naxçıvançayın əsas qollarından olan Küküçayın qida mənbəyini təşkil edən bulaqlardan Südlü 

bulaq, Novruz bulağı, Yurd bulağı, Qırx bulaq, Vəng bulaq, Söyüdlü bulaq və bir sıra adsız kiçik debitli 

bulaqlar yaxınlıqda olan Kükü, Güney Qışlaq, Qızıl Qışlaq kəndlərinin içməli suya olan tələbatını 

ödəməkdədir. 

Naxçıvançayın sol qolları Keçiliçay və Nursuçay hövzəsində bir çox yüksək debitli bulaqlardan 

Çınqıllı bulaq, Şor bulaq, Daş bulaq, Qumlu bulaq, Şirin bulaq, Qarama bulaq, Çeşmə bulaq, Mıncıqlı bulaq, 

Alış bulağı, Çay bulaq, Salvartı bulağı, Ölü bulaq və s. bulaqları yüksək debitləri ilə fərqlənməkdədirlər. 

Nursu dərəsində 20-yə yaxın irili-xırdalı bulaq mövcuddur. Bunlardan Şah bulaq, Yeddi bulaq, 

Yonca bulaq, Qanqallı bulaq, Şəfa bulağı, Təknəli bulaq, Ləmpərlinin bulağı, Palçıqlı bulaq və Söyüdlü 

bulağı göstərmək olar. Bulaqlardan bəziləri Nursu kəndinin ətrafından borular vasitəsilə yaşayış 

məntəqələrinə məişətdə istifadə üçün gətirilmişdir. 

Naxçıvançayın mənbəyində, əsasən də Batabat və Salvartı ərazilərində yüksək debitli bulaqlar daha 

çoxdur. Ərazidə yerləşən göllərin qidalanmasında bulaqlar mühüm rol oynayır. Bəzi bulaqların suyu borular 

vasitəsilə Ağbulaq, Gömür və Biçənək kəndlərinə, Şahbuz şəhərinə çəkilmişdir. 

Ərazidə yerləşən Zor bulaq, Daşlı bulaq, Almalı bulaq və yüzlərlə digər bulaqlar Naxçıvançayın və 

onun qollarının formalaşmasında aktiv iştirak edirlər (1, səh.152). 

Naxçıvançay hövzəsi əhəmiyyətli süfrə, müalicə əhəmiyyətli mineral su yataqları ilə də zəngindir. 

Bu mineral su yataqlarının bir çoxu öz müalicəvi əhəmiyyətinə görə ətraf regionlarda məşhurdur. Badamlı və 
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Sirab suları istehsalının əksəriyyəti regiondan kənara ixrac olunmaqdadır. Mineral su yataqlarının turizm və 

müalicə əhəmiyyəti çox böyükdür. Hövzədə doqquz qrup mineral su yatağı mövcuddur. Bunlar hamısı 

karbon qazlı mineral tərkibə malikdirlər. 

Badamlı mineral suyu 66 ildən çoxdur ki, istehsal olunmaqdadır. Mineral su çıxan quyuların mütləq 

hündürlüyü 1262-1274 metr təşkil edir. 

Mineral bulaqların sahəsində əhəngdaşlı-mergelli-qumdaşlı süxurlar yayılmışdır. Bulaqlara yaxın 

sahələrdə sarımtıl, qonur, boz və mavi rəngli mergellərin qalınlığı 180 metrə çatır. Onların üzərində isə 

qalınlığı 100 metrə çatan qumdaşı və konqlameratlar horizontu yatır. Bulaqların yaxınlığında süxurlar 

travertin brekçiyaları və mikrolaylı travertinlərlə örtülür. Travertinli süxurlarda həm də karst tipli boşluqlara 

rast gəlinir. 

Çoxdebitli bulaqlar iki əsas çat boyunca çıxır. Travertin çöküntülərinə əsasən turistlərə deyə bilərik 

ki, isti mineral sular vaxtı ilə digər uyğun çatlarla da çıxmışdır. 

1940-cı illərdə çoxdebitli bulaqların miqdarı 5, azdebitli bulaqlar isə 20-dən artıq olmuşdur. Sonra 

buruq quyuları qazılması nəticəsində azdebitli bulaqların suyu çoxdebitli bulaqlara yönəldildi və hazırda 

bunlar istismar edilir. 

Badamlı bulaqlarının suyu karbon qazlı, sulfatlı-xloridli-kalsiumlu-natriumlu-maqneziumlu tipə aid 

olub 16,3-17,1
0
C-yə malikdir. Bulaqların ümumi debiti sutkada bir milyon litrdən artıqdır. Sudakı qazların 

90%-i CO2-dən ibarətdir. Əsas bulaq suyunun minerallaşması 1,54 q/l, CO2-nin miqdarı isə 1,3-1,5 q/litrdir. 

Bununla yanaşı yüksək minerallaşmış bulaqların minerallaşması 4,5- 6,7 q/litrdir (2, səh.131).  

Badamlı mineral suyu ürək-qan-damar sisteminə müsbət təsir göstərir, arterial təzyiqin səviyyəsini 

tənzimləyir, skeloratik prosesin inkişafınıın qarşısını alır, qara ciyər və öd kisəsi xəstəliklərinin müalicəsində 

müsbət nəticə verir (6, səh.60). 

Hal-hazırda Badamlı mineral suyu Naxçıvan şəhərində «Cahan holdinq» MMS-in su istehsal edən 

zavodunda istehsal edilir. Müasir avadanlıqlarla təmin olunmuş zavod müxtəlif həcmdə «Badamlı» suları 

buraxır. Buraya mineral su paslanmayan borular vasitəsilə Badamlı qəsəbəsindən çəkilib gətirilmişdir. 

Sirab mineral su yatağı. Naxçıvan şəhərindən 15 km aralı olub, eyni adlı kəndin yaxınlığında bir 

neçə sahə təşkil edir. Yatağın geoloji quruluşunda başılıca mövqe tutan 500 metr qalınlığa malik Orta Eosen 

yaşlı qat Sarıdağ və Zağalı antiklinalının nüvəsini təşkil edir. Sirab çayından şərqə tərəf tuf konqlameratı, tuf 

brekçiyaları, tuf qravellitləri üzə çıxır. Qərbə doğru pazlaşaraq itir və sonra yenidən görünür. Şorsu dərəsinə 

qədər onların içərisində tuf qumdaşları, tuf qlaveritləri üstünlük təşkil edir. Nəhayət çöküntülər mergelli 

gillərə keçir və beləliklə, kəsiliş şərqdən qərbə tərəf kobud vulkanogen-çökmə süxurlarından pelitə qədər 

dəyişir. Tuf brekçiyalarından və tuflardan ibarət olan və içərisinə lay şəkilli andezit-bazalt tərkibli süxurlar 

soxulmuş oliqosen çöküntüləri qeyri-uyğun yatım yaradır. Andezit-bazalt süxurları Sirab mineral 

bulaqlarından cənuba doğru daha geniş yayılaraq şimal-qərbdən cənub-şərqə tərəf ensiz kəmər əmələ gətirir 

(3, səh.474). 

Sirab çayı boyu hündürlüyü 20-25 metrə qədər gillicəli və çaqıl daşının növbələşməsindən ibarət, 

qalınlığı 10-12m olan terraslar uzanır. Sirab çayının terrasları, eləcə də çay dərəsində allüvial-prolüvial 

çöküntülərin tərkibi çaqıl daşlı, çınqıllı, qumdaşlı, gillicəlidir. Bunların ümumi qalınlığı 5 metr, bəzi yerlərdə 

isə daha çoxdur. Mineral sulardan çökən ən cavan süxurlar travertinlər Zağalı antiklinalının cənub-qərb 

qanadının yuxarısında geniş yayılaraq, yamacların bəzi yerlərində örtüklər və nazik uzun «axımlar» əmələ 

gətirir. Travertinin qalınlığı əsasən 3-4, bəzi yerlərdə isə 10-12 metrə çatır. 

Sirab qrupu mineral bulaqları üç sahədə - Şorsu dərəsində, Axanağılda və Kəbləağılda yerləşir. 

Şorsu dərəsi sahəsində 0,5 km-lik məsafədə 10 mineral bulaq vardır və bunlardan dördü 

çoxdebitlidir. Bulaqların bəziləri isə buruq quyuları qazılarkən yox olmuşdur. Burada qazılmış iki buruq 

quyusunun materialları 1080 metr dərinliyə qədər sahənin geoloji quruluşu və tektonikası haqda tam təsəvvür 

yaradır (4, səh.69). 

Sirab mineral suyunun Axanağıl sahəsi Şorsu dərəsi sahəsindən 2,5 km cənub-şərqdə yerləşmişdir. 

Burada qazılan buruq quyusu 343,5-350 metr dərinlikdə Orta Eosen yaşlı gilli tuflu qumdaşlı süxurlara 

çatmışdır. Quyunun debiti sutkada 777,000 litr olub, zəif təzyiqlidir (4, səh.82). 
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Sirab mineral suyunun Kəbləağıl sahəsi Şorsu dərəsindən 2,5 km cənub-şərqdə yerləşmişdir. 

Antiklinalın oxu yaxınlığında qazılan buruq quyusu Orta Eosenin dörd horizontunda mineral sulu laya 

çatmışdır. 

 1. Gilli qumdaşlarında karbon qazlı mineral su 25-30 və 53,5 metr dərinliyə təsadüf edilir. Onun 

tərkibi hidrokarbonatlı-sulfatlı-kalsiumlu-natriumlu-maqneziumludur. 

 2. Əhəngdaşı horizontdasu 108-140 metr dərinlikdədir. 

 3. Alevrolitli gil horizontunda su 225 metrlikdə yerləşir. 

 4. Kampan çöküntülərində 453-497 metrdə yerləşən su. Bu yataq hündürlüyü 16-18 metrə çatan 

fəvvarə vurmuşdur. 

Sirab qrupu mineral bulaqları anion tərkibinə görə iki tiplidir. Şorsu dərəsi sahəsinin suları 

hidrokarbonatlı-xlorid tərkiblidir. Bu sahədən cənub-şərqdəki Axanağıl və Kəbləağılın suları xlorun azalması 

hesabına sulfat ionları ilə zənginləşir. Müəyyən dərinlikdə anionların bu nisbəti dəyişir. Kation tərkibinə görə 

bütün mineral sularda natirum kalsiumdan üstündür (4, səh.104). 

Sirab mineral suyu süfrə suyu olmadan başqa faydalı balneoloji xüsusiyyətlərə də malikdir. Sular 

yemək borusu traktının və böyrək yollarının müalicəsinə, maddələr mübadiləsinin pozulmasına qarşı və s. 

yaxşı təsir edir. Qeyd etməliyik ki, Sirab mineral suyunun müalicə xüsusiyyətləri hələ müasir səviyyədə 

öyrənilməmişdir (6, səh.60). 

Hal-hazırda Sirab kəndi yaxınlığında keçmiş Sirab mineral sular zavodunun əsasında yeni müasir 

avadanlıqlarla təmin olunmuş zavod fəaliyyətdədir. 

Vayxır mineral su yatağı. «Yesentuki»-nin oxşarı olub, yüksək debiti və ilıq olması seçilir. Suyun 

temperaturu 20-25
0
C-dir. Daha dərin horizontlardan isti su alınması imkanları elmi surətdə 

əsaslandırılmışdır. Vayxır mineral su yatağı Culfa-Vayxır-Badamlı termal zonasında yerləşir. 

Bulaqlar Naxçıvan şəhərindən 18 km və Vayxır kəndindən 1,5 km aralıda Vayxır çayının sol və sağ 

sahillərində 1100-1200 metr hündürlükdə yerləşir. Mineral bulaqlar bütövlükdə Şahbuz və Türkeş 

muldasında yerləşir və oroqrafik cəhətdən o qədər də sərt relyefə malik deyildir. 

Sular bilavasitə müasir allüvial və Orta Eosen çöküntülərindən çıxır ki, bunlar da karbonatlı 

konqlameratlardan, qumdaşlarından, alevritlərdən və gillərdən, həmçinin əhəngdaşlarından ibarətdir. Onların 

içərisində tapılmış nummulit faunasına görə Orta Eosen dəstəsi Lutet mərhələsinə aid edilir. Mineral sular 

cavan çatlarda və parçalanmış antiklinalda-meridionala yaxın istiqamətli Culfa-Sirab-Vayxır-Badamlı termal 

zonasından çıxır. Vayxır sahəsində bu zona daha qədim şimal-qərb istiqamətli tektonik zona ilə üst-üstə 

düşür və o Sarıdağ antiklinalına paraleldir.Qeyd olunan antiklinal asimmetrikdir, onun qanadları şimal-şərq 

istiqamətdə 13
0
-li bucaq altında və cənub-qərb istiqamətində 40

0
-li bucaq altında yatım yaradır. Mineral su 

yataqları sahəsində əks Qafqaz istiqamətlərində dizyunktiv dislokasiyalardan əsas etibarilə meridionala yaxın 

istiqamətə və Naxçıvançayına paralel tektonik pozulmalar qeyd olunur. Bu və digər tektonik pozulmalar 

mineral suların yer səthinə çıxmasına əlverişli şərait yaratmışdır. Göstərilən sahədə travertinlərin geniş 

yayılması burada əvvəllər isti mineral suların çıxmasını göstərir. 

Bəzi qazılmış buruq quyularında su 18-20 metr hündürlüyə qədər fəvvarə vurmağa başlayır.  

Buruq quyuları qazılana qədər ərazidə iki təbii bulaq var idi. 1-ci bulağın debiti 45.200 l/sutka, 

temperaturu 18,2
0
C və 2-ci bulaqda isə müvafiq olaraq 7.800 l/sutka, temperaturu isə 20,2

0
C 

olmuşdur.Suların minerallığı dərinlikdən asılı olaraq artır. Məsələn, 100-110 metr dərinlikdə minerallaşma 

5,3-11,5 q/litrdirsə, 600 metrə yaxın dərinlikdə 36,8 q/litrə qalxmışdır ki, bu da birinci 100 metrlikdə lay 

sularının qarışması ilə izah olunur. Başqa quyularda suyun minerallaşması 5,3-7,4 q/litrə çatır. Karbon 

qazının miqdarı termal sularda 0,9-1,3 q/litr olur. Suyun mineral çöküntüsündə mikroelementlər aşağıda 

göstərilən miqdarda müəyyən edilmişdir: Br=1-4,3; J=0,2-0,8; Fe=3; Cu=0,005; Zn=0,07; Sr=3; As- 1,5 

mq/litr (2, səh.128). 

Kimyəvi tərkibinə, minerallaşma dərəcəsinə, fiziki xüsusiyyətinə və müalicə əhəmiyyətinə görə 

Vayxır mineral suları aşağıdakı qruplara bölünür. 

1. Karbonqazlı, orta minerallaşma dərəcəsinə malik hidrokarbonatlı-xlorlu-natriumlu-kalsiumlu 

sular.  
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2. Karbonqazlı-xlorlu-hidrokarbonatlı-natriumlusular. 

 3. Az minerallaşma dərəcəsinə malik hidrokarbonatlı-kalsiumlu-natriumlusular. 

4. Karbonqazlı xlorlu-hidrokarbonatlı sulfatlı-natriumlu-kalsiumlusular (2, səh.128). 

Biçənək mineral bulaqları bir neçə çıxışdan ibarət olub eyni adlı kənddən 2 km aralı meşəlik yerdə 

yerləşir. Karbon qazlı bu suyun temperaturu 10
0
C, debiti sutkada 8640 litr, minerallaşması 4,1 q/litrdir. Turş 

dadı var, codluğu 18,5 mq/ekv/litr, sərbəst CO2-nin miqdarı 211 mq/litr, SiO2 isə 30 mq/litrdir. Tərkibi 

hidrokarbonatlı-sulfatlı-natriumludur. Bu sudan mədə-bağırsaq xəstəliklərinin müalicəsində istifadə etmək 

olar. 

Batabat mineral bulağı Naxçıvan şəhərindən 65 km-lik məsafədə yerləşir və 2445 metr hündürlükdə 

ensiz allüvial örtüyün altındakı Dördüncü dövr lavalarından sızır. Lavaların altından çıxan karbon qazlı 

mineral sular ekoloji təmiz və safdır. Su sərt andezitlərin içərisindən çatlar boyu qalxdığına görə mineral 

hissəciklərlə zənginləşə bilmir. Temperaturu 8,1
0
C, debiti 6000 litr/sutkadır (5, səh.31). 

Karvansara mineral bulağı dəniz səviyyəsindən 2260 metr hündürlükdə Gömür çayının sol sahilində 

yerləşir. Mineral su kaolinləşmiş piritli andezitlərdən çıxır. Mineral suyun H2S-lə müşayiət olunması onun 

iyindən bilinir. Suyun temperaturu 8,6
0
C, debiti 430 l/sutka, minerallaşması 1,2q/litrdir. Debiti az olduğuna 

görə istifadə olunmur (5, səh.32). 

Gömür mineral bulaqları. Travertinli ana süxurdan çıxan bulaqların bir xətt üzrə yerləşməsi Gömür 

çayı boyu zəif tektonik zona olmasına dəlalət edir. Karbon qazlı bu sular mənşəcə Dördüncü dövrün 

vulkanizmi ilə əlaqədardır. 

Əsas komponentləri hidrokarbonat ionları Ca, Na, Mg-dur. Sularda sulfat və sulfid ionlarının olması 

kükürdlü süxurların kimyəvi aşınması ilə əlaqədardır. Xoşagəlməz tamına görə yerli əhali ondan içmək üçün 

istifadə etmir. Sudan yel və dəri xəstəliklərini müalicə etmək olar. Suyun balneoloji xüsusiyyətləri yerli 

əhəmiyyətə malikdir (5, səh.31). 

Təsadüfi deyil ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasını “Mineral sular muzeyi” adlandırırlar. 

Azərbaycanda olan beş müxtəlif mineral su tipinin üçü Muxtar Respublikada geniş yayılmışdır. Muxtar 

Respublika ərazisində 214 min su mənbəyi və yüzlərcə bulaq mövcuddur ki, bunların da böyük əksəriyyəti 

karbonatlı sulardır. Bunun başlıca səbəbi ərazinin geoloji quruluşu və eləcə də müxtəlif  struktur laylarda 

yerləşməsidir . Bir qayda olaraq mineral sular eyni fay xətti üzərində sıralanmış mövqe tuturlar və fay 

xəttində yerləşən bu bulaqların debiti olduqca yüksəkdir. Yeri gəlmişkən, Muxtar Respublika ərazisində 

yerləşən Mərgümüşlü mineral su yatağı keyfiyyət göstəricilərinə görə dünyada birinci, debitinə görə isə 

üçüncü yerdədir. 

Lakin müxtəlif balneoloji əhəmiyyətə malik olan bu sulardan lazımi qədər istifadə olunmur. Yeri 

gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, yüzlərcə mineral su bulaqlarının yalnız üçündən – Sirab, Badamlı, 

Darıdağdan qismən istifadə olunmaqdadır. Bazar iqtisadiyyatının tələbatına uyğun olaraq bu sular yenidən 

iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməli və kimyəvi xüsusiyyətləri, turizm əhəmiyyəti, müalicəvi 

xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırılmalı və pasportlaşdırılmalıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının mineral 

bulaqları ekoturizmin inkişafında da əvəzsiz imkanlara malikdir. 
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Abstract: This article deals with the problem of using the protected areas of the Samara region and 

possibilities for organisation of ecotourism, as an independent direction. The author shows the importance 

of the natural enviroment and natural resources in ecotourism. The article gives the thorough characteristics 
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Buzuluksky Bor. 

 

Key words: Samara region, national parks, Zhigulevsky Nature Reserve, Samara Luka, Buzuluksky 

Bor. 

 

Историческое развитие человека и общества  основано на использовании природных ресурсов 

и к настоящему времени технический прогресс достиг такого уровня, что природные ресурсы с 

трудом восстанавливаются. Однако  для  жизнедеятельности людей природные ресурсы необходимо 

сохранять и восстанавливать. Особую роль в сохранении природных ресурсов играют особо 

охраняемые природные территории (ООПТ), которые, помимо сохранения природных ресурсов 

ставят задачу по их воспроизводству с целыми природными комплексами. На территории ООПТ 

традиционно проводилась научно-исследовательская работа, развивалось экологическое 

просвещение, а в последние годы стала осуществляться рекреационная деятельность с экологической 

направленностью. 

Самарская область по совокупности природно-ресурсного потенциала (в том числе природно-

климатических факторов и  различных ООПТ) является благоприятной  для развития многих видов 

туризма и рекреации. На территории области располагаются – государственный Жигулевский 

заповедник, национальные  парки «Самарская Лука» и Бузулукский бор, а также природные парки, 

заказники, памятники природы, дендрологический парк и ботанический сад, лечебно-

оздоровительные местности и курорт Федерального значения – Сергиевские Минеральные воды. В  

последние годы развитию  экологического туризма и рекреации на территории Самарской области 

придается большое значение, это одно из приоритетных направлений в Программе развития туризма 

в Самарской области. 

Экологически благополучныетерритории с разнообразнымиприродными ландшафтами всегда 

привлекают к себе огромное количество посетителей. Поэтому исключительно важно помимо 

сохранения природно-ресурсного потенциала территории осуществлять его рациональное 

использование.Многие видырекреационной деятельности и туризматакую возможность 

предполагают.  

К рекреационным ресурсам, способствующим восстановлению здоровья человека и его 

полноценному отдыху относят климатические условия местности, акватории, целебные минеральные 

источники, лечебные грязи и другие минерально-бальнеологические объекты, не маловажным 

фактором также являются живописность, эстетичность и экологичность ландшафтов.  

В данном случае потенциал рассматривается с точки зрения экологического туризма, и так 

как туризм имеет ярко выраженную ориентацию на использование ресурсов (природных, культурно-

исторических, социально-экономических), можно, сказать, что ключевыми компонентами 

туристского потенциала региона являются туристские ресурсы. 
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Туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные объекты, 

включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворять духовные 

потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и 

развитию их физических сил. Когда говорят о путешествиях на природу, то часто применяют термин 

экотуризм. Между тем, экотуризм, с одной стороны – это ниша на туристическом рынке, имеющая 

высокие темпы роста, а с другой широкое понятие – (имеется ввиду положительное воздействие 

человека на природу). Экотуризм является составной частью природного туризма, который по 

объему больше, чем ниша рынка и не концепция, а конкретный вид туризма, воздействие которого 

может быть очень различным (от явно негативного до нейтрального и положительного). Кстати, 

понятие «экотуризм» широко используется в современной деятельности заповедных зон и природных 

парков. В среднем, долю, приходящуюся на экотуризм специалисты определяют примерно в 20% от 

всего рынка мирового туризма. Бурный рост данного вида путешествия в мире на протяжении 

последних десятилетий объясняется не только ухудшением состояния окружающей среды, но и все 

большим «окультуриванием» популярных районов отдыха – горных курортов, побережий теплых 

морей и т.п. 

Среди основных предпосылок зарождения экологического туризма ведущую роль занимает 

усиливающаяся из-за массовости туризма антропогенная нагрузка на природные и культурно-

исторические ресурсы. Эта нагрузка возрастает прямо пропорционально темпам роста туристских 

посещений. Учитывая прогнозируемые Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) показатели 

развития туризма в XXI веке, становится очевидным нарастание противоречий в вопросе 

удовлетворения туристского спроса и рационального использования туристских ресурсов. Экотуризм 

относится к тем формам туризма, при которых делается сознательная попытка свести к минимуму 

негативное воздействие на окружающую среду, оказать помощь в финансировании охраняемых 

природных территорий, создать источники дохода для местного населения. 

Можно выделить следующие типы экологического туризма: 

– Экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий (акваторий) и в условиях 

«дикой», ненарушенной или мало измененной природы. Разработка и проведение таких туров – 

классическое направление в экотуризме; их можно отнести к «австралийской» или «северо-

американской» модели экотуризма. 

– Экотуризм, реализуемый в пространстве окультуренного ландшафта (чаще всего сельского). 

Этот тип экотуров можно отнести к «немецкой» или к «западно-европейской» модели. 

К экологическому туризму можно отнести чрезвычайно широкий спектр деятельности – от 

деятельных научных экспедиций до кратковременного отдыха на природе в выходные дни. Все это 

многообразие можно условно классифицировать по различным критериям, в частности, по группам 

путешествующих, главным объектам посещения, видам туристской деятельности, 

продолжительности пребывания и др. как и в случае с определением экотуризма, виды экотуризма не 

имеют четких разграничений.  

Таблица1 

Классификация видов экологического туризма 

Признаки экотуризма Виды экотуризма 

По целям  1. Познавательный 

2. Научный 

3. Лечебно-оздоровительный 

4. Спортивный или приключенческий 

5. Пассивный 
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По основному объекту  1. Ботанические, зоологические, геологические и тому 

подобное: 

2. Эколого-этнографические, археологические, эколого-

культурные; 

3. Агротуры 

4. Спелеологические, водные, горные туры и. т.п. 

По типу 

 

1. Экотуры в «дикой» природе, в границах охраняемых 

территорий. 

2. Экотуры вне границ охраняемых территорий, на 

пространстве культурного ландшафта 

По  организационно -

правовой  форме 

1. Организованный 

2.    Самодеятельный 

По способам передвижения 1. Пешие 

2. Верхом  

3. По воде  

4. С использованием велосипеда 

По возрасту участников 1. Дети  

2. Взрослые 

По состоянию здоровья 1. С ограничениями  

2. Без ограничений 

По численности групп 1. Малые 

2.    Большие 

Примечание – Таблица составлена автором. 

 

Таким образом, если попытаться максимально точно определить экологический туризм в его 

широком понимании, то следовало бы, так или иначе, затронуть все вышеперечисленные 

особенности этого явления. Главным ресурсом экологического туризма выступает в первую очередь 

малоизмененная или дикая природа и, следовательно, ее конкретные объекты и обитатели. С этих 

позиций экотуризм в границах ООПТ и в условиях «дикой», ненарушенной или малоизменённой 

природы представляет наибольший интерес. 

ООПТ – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, имеющие природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых 

установлен режим особой охраны. Такие территории относятся к объектам общенационального 

достояния. На территории Самарской области к нам относятся: 

Расположенная в средней полосе России в бассейне р. Волги, Самарская область разделена 

волжским руслом, образующим Куйбышевское и Саратовское водохранилища. Обладая мощным  

индустриально-промышленным потенциалом, находясь на сильно урбанизированной территории на 

стыке природных зон лесостепи и степи, Самарская  область характеризуется большим 

разнообразием природы; соответственно и формы охраны природы так же разнообразны. 

 Самарская область – один из субъектов РФ, где нашло отражение единение природных 

ресурсов, неповторимого ландшафта, разнообразного культурно-исторического наследия России. 

В соответствии с Законом РФ "Об особоохраняемых природных территориях" в Самарской 

области существуют следующие категории ООПТ: 

– Жигулевский государственный заповедник им. И.И.Спрыгина; 

– Государственный национальный природный парк "Самарская Лука"; 
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– Государственный национальный природный парк Бузулукский бор;  

– Курорт федерального значения Сергиевские Минеральные воды; 

– 17 заказников, из которых 13 – федерального значения, в их числе государственный 

ландшафтный заказник «Васильевские острова»; 

– 288 памятников природы, 275 из них областного значения; кроме этого имеется 11 

ключевых орнитологических территорий; 

– 1 ботанический сад в городе Самаре. 

Жигулёвский заповедник был организован в 1966 году, однако история его создания  

начинается значительно раньше. В. Н. Сукачёв (1915) писал, что устройство заповедника в Жигулях 

должно сохранить для будущего поколения леса, по склонам реки Волги и которые, главным 

образом, придают прелесть этим местам.  

В 1926 году по инициативе И. И. Спрыгина, бывшего в то время директором Пензенского 

заповедника, была организована экспедиция в Жигули. По предложению жигулевской экспедиции, в 

августе 1927 году было принято решение об образовании на площади 2,5 тыс. га Жигулёвского 

заповедного участка с включением его в состав Пензенского заповедника, который в связи с этим 

переименовался в Средне - Волжский.  

В настоящее время Жигулёвский заповедник расположен на Самарской Луке – полуострове, 

образованном глубоким изгибом Волги в её среднем течении. Основной, материковый участок 

Жигулевского заповедника расположен в центре северной половины восточной части Самарской 

Луки. Вдоль Волги он протянулся на 30 километров, а вглубь полуострова – до 13 километров. Но к 

берегу Волги заповедная территория подходит только в западной части на протяжении 7 километров, 

между городом Жигулёвском и посёлком Бахилова Поляна. Также в заповедник входят волжские 

острова Середыш и Шалыга. Общей площадь островного участка с заповедной акваторией 

Саратовского водохранилища около 540 гектаров, а площадь материкового участка 22,6 тыс. га (0,226 

тыс. км
2
), что занимает лишь небольшую часть от территории Самарской области (53,6 тыс. км

2
). В 

соответствии с естественноисторическим районированием Самарскую Луку относят к лесостепной 

зоне. Заповедник находится в поясе континентального климата умеренных широт с характерными 

вторжениями арктического и тропического воздуха. Безморозный период в долине Волги 

продолжается 159 дней. Средняя температура самого тёплого месяца в году (июля) около 20°С, а 

самого холодного (января) около –12°С.  

Миллионы лет общее положение кристаллического фундамента изменялось; то поднимался – 

и тогда море отступало далеко на юг, так, что Волга впадала в него где-то возле нынешнего Баку; то 

опускался – и тогда морские воды затопляли сушу так, что устье Волги поднималось до нынешней 

Казани. Но даже при самых грандиозных трансгрессиях  моря Жигули оставались в виде островов. В 

течение последнего миллиона лет  южная граница самого обширного оледенения проходила в 200 км 

к северо-западу от Жигулей. Влажные и теплые климатические периоды сменялись холодными и 

сухими,  растения и животные с самыми разными потребностями во влаге, тепле и свете находили 

здесь приют. Безжалостные катаклизмы уничтожали многие виды на равнинах, окружающих Жигули, 

но когда вновь менялся климат, отступало море, отсюда, из Жигулей, расселялись растения и 

животные. Такие места, называются рефугиумами. Жигулевский рефугиум – самый значительный на 

юго-востоке Восточно-Европейской равнины. В рефугиумах, встречаются также реликты и виды, с 

очень узким ареалом–эндемики ( молочай жигулевский, качима жигулевский. На Самарской Луке 

находятся классические места произрастания 11 видов растений, ставших известными науке из 

сборов, сделанных впервые именно здесь, а 19 видов включенны в Красную книгу РСФСР. На 

территории заповедника и его ближайших окрестностей отмечено 213 видов позвоночных, которые 

постоянно живут здесь или регулярно её посещают. 

Национальный парк своей границей примыкает к Жигулёвскому заповеднику и занимает 

восточную часть Жигулевской возвышенности. Ширина «полуострова» около 30 км, длина –60 км, 

площадь 160,5 тыс. га. Национальный парк занимает 79,8 % этой территории, Жигулевский 
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заповедник – 5,8 %. Узкий Переволокский перешеек (2,1 км) соединяет полуостров с «Большой 

землей». На большей части граница парка естественна - проходит по акватории вдоль правобережья 

излучины Волги. К парку относятся и две изолированные территории – Мордовинские острова и 

Могутова гора. Площадь парка 128 тыс. га, примерно такую же площадь занимает город Париж.  

Зона маршрутного отдыха (53 % территории) используется для однодневных экскурсий и 

многодневных походов. Туристско-административное обслуживание предполагается развивать в 

населенных пунктах и турбазах. Осенью здесь разрешен рассредоточенный отдых и сбор грибов. 

Зона рассредоточенного отдыха выделяется отдельно и занимает еще 14 % территории парка. Она 

привлекает основную массу посетителей. Здесь же располагаются пляжи. 

Сейчас в пеших 7-8-дневных походах ежегодно принимают участие 7 тыс. человек в 

однодневных экскурсиях 307 тыс., в водных многодневных походах по «Жигулевской кругосветке» 

на шлюпках и яхтах – до тысячи. Кроме того, 5 тыс. человек посещают музеи сел Ширяево и Большая 

Рязань, 8 тыс. человек выезжают на альпинистские тренировки, более 380 тыс. человек отдыхают на 

пляжах и зеленых стоянках туристических теплоходов.  

Оценки экологически допустимых рекреационных нагрузок показали, что возможности 

туристических пеших, конных, велосипедных и водных маршрутов используются недостаточно. 

Всего летом в парке «Самарская Лука» отдыхают от 0,9 до 2,0 млн. человек.  

На Самарской Луке познавательный и эстетический интерес представляют не только 

красивейшие и уникальные природные ландшафты, но и памятники культуры. Здесь более 60 

памятников археологии, до 50 памятников истории и культуры, около 90 памятников природы. Среди 

последних необычайно красивы воспетые в легендах вершины – Молодецкий курган, Девья гора, 

Манчиха, Ош-Пандо-Нерь. Людская молва связывает их с казачеством Жигулевской вольницы, с 

именами Степана Разина, Емельяна Пугачева, Ермака, других прославленных атаманов. 

Заслуженной славой пользуется археологический памятник – Муромский городок в урочище 

Муромска. Привлекает туристов часовня на высоком волжском берегу близ села Ермакова и 

Солнечная Поляна. 

Природа и культура Самарской Луки вдохновляли многих художников и писателей. Великий 

живописец И. Е. Репин называл Жигули не иначе, как «роскошью» Отечества.  

 Обобщив опыт функционирования американских и европейских национальных парков, 

который выявил наиболее рациональные принципы природоохранного и функционального 

зонирования ценных природных территорий в целях рекреации и туризма самарскими учёными был  

разработан проект «Жигулёвская жемчужина». 

 НП Бузулукский бор расположен на границе Самарской и Оренбургской областей с общей 

площадью 110 тысяч гектаров. Бузулукский бор – это уникальный сосновый лес среди степей. По 

территории бора протекают реки – Самара, Кутулук и Боровка с притоками Колтубань и Черталык. 

Путешествие по которым на байдарках в последнее время всё активнее путешествуют туристы. 

Как показывает международный опыт, вовлечение территории в рекреационную деятельность 

сказывается на ней положительно. 

Безусловно, туризм может стать важным стимулом экономического подъема любого региона. 

Создание материальной базы туризма активизирует развитие множества отраслей. Без этих отраслей 

покупательский спрос не может быть удовлетворен. Примером создания материальной базы туризма 

служит строительство жилых помещений для туристов, домиков, кемпингов, гостиниц и др. 

Строительство и эксплуатация отелей и других объектов гостиничного хозяйства  в свою 

очередь активизирует другие отрасли экономики района, где сосредоточены отели. После 

строительства нескольких отелей на Гавайских островах число туристов с 2 тыс. увеличилось за 16 

лет до 2 млн. человек, некоторые кантоны Швейцарии до 25-30% своих доходов получают за счет 

туристов, до 30% доходов штата Аляска также поступает от туризма. 

Приток туристов также повышает уровень занятости в местах массового отдыха. Например, в 

Болгарии во время летнего сезона 2% экономически активного населения обслуживает туристов, в 
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Австрии – 5%, в Испании – 6%, во Франции – 10%, в Италии – 15%. По данным американских 

исследований, пребывание 1000 туристов на Гавайских островах дает постоянную работу 279 

местным жителям в сфере туризма и 107 жителям в учреждениях сферы обслуживания, это 

составляет 83% всех рабочих мест. Расчеты туристских фирм в Кении показали, что прирост доходов 

от туризма на 2400 долл. означает появление еще одного рабочего места в туристском хозяйстве. 

При массовых сезонных миграциях в рекреационных районах и привлекательных туристских 

центрах растет общая покупательная способность населения и спрос, следовательно, повышается 

объем и качество производимой продукции, особенно в легкой промышленности, сельском 

хозяйстве, пищевой промышленности, развивается торговля и художественные промыслы, 

улучшается транспортное сообщение и другие виды обслуживания. 

Развитие экологического туризма во многих странах мира начиналось именно с развития 

внутреннего туризма. В настоящее время туристская отрасль задействует 10% всей рабочей силы в 

Европе.  

Обобщая опыт стран мира в организации экологического туризма на охраняемых территориях 

можно сделать следующие выводы. Развитие экотуризма несёт за собой позитивное экономическое и 

социальное  развитие территории. Это выражается в: 

– создании рабочих мест для местного населения; 

– стимулировании традиционных форм природопользования; производстве экологически 

чистых продуктов питания; 

– увеличении инвестиций как в инфраструктуру и сервис, так и охрану природы; 

– росте благосостояния местного населения; 

– развитии ремёсел и многое другое. 
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Speleoturizm və onun Azərbaycanda inkişaf problemləri 
 

Abstract: The territorial organization of speleotourism is reflected in the article on the example of 

world and Azerbaijan. The article deals with modern level of development in the leading area of 

speleotourism. Also there have been given corresponding recommendations for the future of speleotourism in 

Azerbaijan. Constructive suggestions for the improvement of material-technical base of tourist centre were 

given on the basis of comparison of wine tourism development in world and Azerbaijan.  

 

Key words: The length ofthe cave, formsof relief and climatic condition, according to 

theclassificationcategory ofdifficulty incaves,speleotour route and supply, extremedangers,rock, sea and 

glacier caves. 

 

Ekstremal turizm fiziki cəhətdən ağır, çox vaxt isə həyat üçün təhlükəli olan turizm növüdür. Əksər 

hallarda risklə, ciddi fiziki güclə əlaqədar olan, turistdən cəsarət və ağıl tələb edən belə turların təşkili 

zamanı marşrut çox vaxt öncədən, xüsusi olaraq hazırlanmaqla yanaşı, eyni zamanda iştirakçıların 

təhlükəsizliyi üçün bütün mümkün vasitə və imkanlardan istifadə olunur. Ekstremal turizm növlərinə 

speleoturizm, dağ-xizək turizmi, ekstremal idman turizmi, hərbi qarşıdurma (konflikt) zonalarında və ya yerli 

orqanlar tərəfindən idarəedilməsi qeyri-mümkün olan regionlarda turizm və fəlakət rayonlarında turizm 

aiddir. 

Ekstremal turların ekspedisiya tərkibinin təhlükəsizliyi səyahətin ciddi planlaşdırılması və 

hazırlanması məsələsidir. Belə turizmə Şimal və Cənub Qütb zonasına, o cümlədən çətin keçilən ərazilərə 

səyahət aiddir. Ekstremal turizmin təşkilinə qeyri-ciddi yanaşma turda iştirak edən insanların həyatına 

ölümcül təsir edir, xilasetmə işlərinə böyük vəsait sərf etmə ilə nəticələnir. Ekstremal təhlükələr alpinizm 

inkişaf edən dağ massivlərində, yeraltı mağaralarda speleoloqların fəaliyyəti, paraşütdən tullanma və s.-də 

müşahidə olunur.  

Speleologiya mağaraların yaranması prosesi və növ müxtəlifliyini öyrənməklə, onların axtarılması və 

tədqiqi ilə məşğul olur. Speleoturizm mağaralara səyahət, mağara təbiəti ilə tanışlıq, işıqlandırma sayəsində 

müxtəlif rəngdə olan mağara kristallarını görməkdir. Speleoturda iştirak edənlər ciddi fiziki, texniki, eləcə də 

psixoloji hazırlığa malik olmalıdırlar. Speleoturizm fiziki güc, dözüm, çeviklik, yerin altında həyat üçün 

əhəmiyyət daşıyan və sığorta yönümlü vasitələrdən istifadə bacarığı tələb edir. Həmçinin, üzmək (suyun 

üzərində və akvalanqla) və qayayadırmanma qabiliyyəti də lazım olur.  

Speleoturlar reallaşma şəraitinə görə seçildiyindən, isti və rütubətli iqlim çərçivəsində təchizat və 

ondan istifadə texnikasını tələb edir. Speleoturizmdə təchizat adi turist, xüsusi (mağara tipli) və elmi olmaqla 

3 yerə ayrılır. Ümumilikdə isə təchizata çadır, əsas və köməkçi (repşnur) iplər, yığılan nərdivan, çəkic, xərək, 

rezindən qayıq (doldurulma), akvalanq, əlaqə vasitələri, primus, təmir dəsti, tibbi ləvazimat aiddir.   

Speleoturun marşrutu üst qat və yeraltı olmaqla, 2 hissədən ibarətdir. Marşrutun birinci hissəsinin 

çətinliyi, keçilmə şəraiti və davamlılığı mağaranın yerləşmə ərazisindən, yəni yaşayış məntəqələrindən 

uzaqlığından və ilin fəslindən asılıdır. Marşrutun ikinci hissəsi isə bir neçə çətinlik kateqoriyası ilə 

xarakterizə edilir ki, o da mağaranın uzunluğu, relyef formaları və iqlim şəraiti ilə müəyyən olunur. 

Speleoturda marşruta çıxmamışdan əvvəl teodolit vasitəsilə mağaranın planı hazırlanır ki, orada da turistə 

maraqlı və münasib yerlər göstərilir. Mağaraların hidrogeoloji, mikroiqlim və digər xüsusiyyətlərinə görə 

morfometrik tədqiqi speleotur iştirakçılarının hazırlığı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bəzi mağaralara səyahət praktiki olaraq maneələr olmadan reallaşsa da, xüsusi bacarıq və texniki 

vasitələr (dəbilqə və başda işıq mənbəyindən savayı) tələb edən speleoturlar da mövcuddur. Bu baxımdan 

mağaralar 9 çətinlik kateqoriyasına bölünür: 1 (dərinlik 20-100 m olmaqla, turun davamlılığı 2-8 saat), 2A 
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(dərinlik 40-180 m olmaqla, turun davamlılığı 3-8 saat), 2B (dərinlik 150-300 m olmaqla, turun davamlılığı 

6-16 saat), 3A (nəfəsalma aparatı istifadə şəraitində, dərinlik 180-360 m olmaqla, turun davamlılığı 12-48 

saat), 3B (dərinlik 320-550 m olmaqla, turun davamlılığı 2-5 gün), 4A (qida və istirahət üçün məntəqə və ya 

lagerin qurulması şəraitində, dərinlik 420-550 m olmaqla, turun davamlılığı 4-8 gün), 4B (maneələrin sayı 

çox olmaqla, turun davamlılığı 7-14 gün), 5A (dərinlik 800-1200 m olmaqla, turun davamlılığı 12-18 gün), 

5B (dərinlik 1200 m-dən çox, turun davamlılığı isə 18 gündən çox olmaqla, bir neçə yeraltı lagerin 

qurulması). Qeyd edək ki, mağaraların çətinlik kateqoriyalarının müəyyən edilməsində səyahətin 

davamlılığı, marşrutda maneələrin miqdarı və onların çətinlik səviyyəsi əsas götürülür.  

Mağaralar adətən daimi iqlimə malikdirlər. Mağaraların dərinliyində havanın temperaturunda 

sutkalıq tərəddüd müşahidə edilməsə də, illik dəyişkənlik nisbətən mövcuddur. Mağaraların daxilində 

dəyişkən olmayan temperatur rejimi hava ilə dağ süxurları (kristallar) arasında istiliyin dəyişməsidir. Belə ki, 

mağaraya daxil olan hava dağ süxurlarından soyuqdursa, təsir nəticəsində istiləşir, istidirsə soyuyur. Əgər üst 

qatda hava istidirsə, mağarada soyuq temperatur, üst hissədə soyuqdursa mağarada isti rejim müşahidə edilir. 

Speleoturizmin əsas xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir: 

- yeraltı marşrutun çətinliyi; 

- mağaraların müxtəlif relyef formaları; 

- havanın rütubətli (100%-ə qədər) və isti olması. 

Mağaraların həm elmi, həm də turizm baxımından mənimsənilməsi tarixi XIX əsrin II yarısına 

təsadüf edir. Hal-hazırda speleoturizm – turizm industriyasının dinamik inkişaf edən sahələrindən biridir. 

Qeyd edək ki, mağaralar uzun illər boyu insanlar üçün əlçatmaz olmuşdur. İndisə, speleoturda iştirak etməklə 

mağaraları görmək olar. Belə ki, mağaralara təşkil edilən ekstrim elementli marşrutlar zamanı yeraltı bitki 

örtüyü və heyvanat aləmi, göl və çayları görmək, şəlalələrin səsini eşitmək olar. Tur zamanı yürüş – təcrübəli 

bələdçinin köməyi ilə tam təhlükəsiz şəkildə həyata keçirilir.  

Mağaralardan axan çaylarda şəlalələrə rast gəlinir ki, onların da hündürlüyü bir neçə metr olur. 

Qafqazda ən hündür mağara şəlaləsi “Qarlı” mağarada yerləşir (32 m). Dünyada isə ən hündür mağara 

şəlaləsi Fransada yerləşən “Henn-Mort” mağarasındadır (135 m). Mağaralarda göllər də vardır. Mağara 

gölləri müxtəlif ölçüdədirlər. Böyük ölçülü göllər Fransada “Madlen” (400 m uzunluğunda) və Avstraliyada 

“Koklebidli” (229 m uzunluğunda) mağaralarındadır.  

Mağaraların əsasən 3 forması vardır: karst (dağ), dəniz (sahil) və buz. Buz mağaraları geotermal və 

buzun altından axan su ilə formalaşır, stabil olmayıb, buzun əriməsi nəticəsində deqredasiyaya uğraya 

bilərlər. Dəniz mağaraları – dəniz dalğalarının təsiri ilə yaranır və burada əsas rolu eroziya prosesi oynayır. 

Turistləri cəlb edən bəzi dəniz mağaralarında şirin sular dəniz suları ilə qarışır və bura endemik fauna ilə 

seçilir. Dəniz mağaralarına yalnız sakit hava şəraitində və qayıq vasitəsilə səyahət etmək mümkündür. Əgər 

turistlərin mağarada olduğu zaman dənizdə tufan qalxarsa, tur iştirakçıları ərazini tərk etmək üçün havanın 

sakitləşməsini gözləməlidirlər. Karst (dağ) mağaralarına ilboyu reallaşan, 2 və ya 3 günlük speleoturda 

iştirakçılara xüsusi təchizat və inventar verilir, həmçinin proqrama speleotexnika üzrə dərslərin keçirilməsi 

də daxildir.  

Dünyanın ən uzun mağarası “Mamont-Flint-Ric” (ABŞ, Kentukki ştatı), yüksəkdağlıq mağarası isə 

“Rakiot” (Hindistan) hesab edilir (girişi 6600 m hündürlükdə yerləşir). Buz mağarasına “Kverkfyoll” 

(İslandiya), dəniz mağarasına isə “Pxanq Nqa” (Tailand) misaldır. ABŞ-ın qərbində və Havay adalarında, 

Fransanın Normandiya ərazisində, İngiltərə, Şotlandiya, İtaliya, Yunanıstan sahillərində dəniz mağaraları 

mövcuddur. Dünyada ən böyük mağara zalına “Karlsbad” (ABŞ, Nyu-Meksiko ştatı) mağarası malikdir. 

Rusiya Federasiyasında mağaralar əsasən Krasnoyar diyarı, Ural, Altay, Novosibir vilayəti və Primorye 

ərazisində yayılmışdır.  

Ukrayna mağaralarla zəngin bir ölkədir. Belə ki, Krım yarımadasının cənubu boyunca uzanan Krım 

dağlarında 800-dən çox mağara vardır. Çatırdağ, Ay-Petri dağ massivlərinin və Dolqorukov yaylasının 

mağaralarını xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Krım yarımadasında yerləşən 4 məşhur mağaraya “Mərmər 

mağara”, “Qırmızı mağara”, “Əminə-Bair-Hosar” və “Üç gözlü mağara” aiddir. “Mərmər mağara” 

planetimizin 5 ən gözəl mağaralarından biridir. Mağaranın yaxınlığında mehmanxana, avtomobil dayanacağı, 
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çadır qurmaq üçün yerlər vardır. “Qırmızı mağara” Avropanın ən uzun mağarası olub, 17 km məsafədə 

uzanır. “Əminə-Bair-Hosar” Çatırdağ, “Üç gözlü mağara” isə Ay-Petri dağ massivində yerləşir.  

ABŞ həm mağaraların sayına, həm də ölçüsünə görə seçilir. Mərkəzi düzənlikdə (Appalaçın qərb 

dağətəyi hissəsi) “Mamont-Flint-Ric” mağarası yerləşir. “Mamont-Flint-Ric” mağarası 300 m dərinliyə 

malik olmaqla, 1797-ci ildə açılmışdır. Ohayo çayının sol qolu olan Qrin-River çayı hövzəsində yerləşən bu 

mağaranın içərisində 47 qrot (salon), 23 şaxta və onları birləşdirən 225 keçid müəyyən edilmişdir.530 km 

uzunluğa malik “Mamont-Flint-Ric” mağarasından 8 şəlaləyə malik 3 çay axır və burada 3 göl mövcuddur. 

Ölçüsünə görə seçilən mağaralardan biri “Vayndott” mağarasıdır. İndiana ştatında yerləşən bu mağaradan 

uzun müddət barıt hazırlanmasında istifadə olunan selitra çıxarılmışdır. Tennessi ştatında yerləşən “Böyük 

Sümük” mağarasından (uzunluğu 15,5 km) yerli hindular hələ 3000 il bundan əvvəl istifadə etmişlər. Belə ki, 

hindular mağaradan müalicəvi əhəmiyyətli duz, dini məqsədlər üçün isə gips əldə edirdilər. 1955-ci ildə 

Kentukki ştatında, Luisvilldən 160 km cənubda, 52 km uzunluğunda “Kentukki” mağarası, 1901-ci ildə isə 

Nyu-Meksiko ştatında, 50 km uzunluğunda “Karlsbad” mağarası açılmışdır. Cənubi Dakota ştatında, Hot-

Sprinqs şəhərindən 16 km şimalda yerləşən “Vind” mağarası daxilində labirintin olması ilə məşhurdur.   

Avropada yerləşən məşhur mağaralara “Finqala”, “Kantabriya” və “Lasko” misaldır. Şotlandiyanın 

Staffa adasında yerləşən, bazalt sütunlarından təşkil olunan “Finqala” dəniz mağarasında qeyri-adi səslər 

eşidilir və ərazi “Musiqili mağara” adlanır. İspaniya sahillərində yerləşən “Kantabriya” dəniz mağaraları 14 

mağaranı özündə birləşdirir ki, bunlardan da ən tanınmışı “Altamira” mağarasıdır. “Altamira” mağarasının 

yaxınlığında muzey yerləşir ki, orada da mağara şəkilləri maksimal dəqiqliklə bərpa edilir. “Kantabriya” 

dəniz mağaraları YUNESKO-nun qorunan ərazilər siyahısına daxildir və ibtidai insanların divar şəkilləri ilə 

məşhurdur. Fransanın cənub-qərbində, Dordon departamentində, Martinyak kəndi yaxınlığında yerləşən 

“Lasko” mağarası da YUNESKO-nun qorunan ərazilər siyahısına daxildir və erkən paleolit dövrünün 

qayaüstü şəkilləri ilə tanınır.  

Asiya, Amerika, Avstraliya və Afrika qitəsində yerləşən məşhur mağaralara “Sof Ömər”, “Sima 

Pumakoça”, “Cenolan” və “Batu” aiddir. Uzun müddət dini mərkəz kimi fəaliyyət göstərmiş, hal-hazırda 

turizm obyekti kimi seçilən, Həbəşistanda yerləşən “Sof Ömər” mağarasının (uzunluğu 15,1 km) 42 girişi 

vardır ki, onun da 4-ündən istifadə olunur. Peruda And dağlarında 4300-4400 m hündürlükdə yerləşən “Sima 

Pumakoça” mağarası 3 girişə və bir neçə şaquli şaxtalara malikdir. Malayziyanın paytaxtı Kuala-Lumpurun 

13 km şimalında yerləşən və məbədlərdən ibarət olan “Batu” mağarasında hər il tamillərin “Taipusam” 

festivalı keçirilir ki, burada da 1,5 mln nəfər dindar iştirak edir. Qeyd edək ki, “Batu” mağarası – induizm 

dininin Hindistandan kənarda yerləşən ən məşhur mərkəzidir. Erkən vaxtlarda turizm məqsədi ilə açılan, 

lakin səyahət edənlər tərəfindən mağara hissəciklərinin götürülməsi ilə əlaqədar qadağalar tətbiq olunan, 

Avstraliyanın Yeni Cənubi Uels bölgəsində, Sidneydən 175 km qərbdə yerləşən “Cenolan” mağarasına 

dünyada ilk dəfə olaraq elektrik xətti çəkilmiş və işıqlandırılmışdır. 

Yuxarıda qısa səciyyəsi verilən dünya mağaralarından fərqli olaraq Azərbaycanda mağaralar o qədər 

də geniş yayılmayıb. Speleologiya elmi baxımından respublikamızın müxtəlif regionlarında çoxlu sayda 

kiçik mağaralar olsa da, speleoturizmin təşkili və inkişafı çərçivəsində onlardan yalnız 3-ü yararlıdır: 

Damcılı, Şuşa və Azıx mağaraları. Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarını zəbt etməsi nəticəsində Şuşa və Azıx 

mağaraları işğal ərazilərində yerləşir və müvafiq olaraq speleoturizmin təşkili haqqında danışmaq qeyri-

mümkündür. Damcılı mağarası isə sərhəd bölgəsində yerləşməklə, onun əsas girişi ermənilər tərəfindəndir. 

Əsas girişin ermənilər tərəfində yerləşməsi speleoturların təhlükəsizlik məsələsini çətinləşdirir. Həmçinin, 

bizim tərəfdə olan giriş sıldırım qayada yerləşməklə, turistlər üçün münasib deyildir. Burada ekstremal 

turizmin bir növü kimi speleoturizmi inkişaf etdirmək üçün vertolyotlardan istifadə qaçılmazdır.   

Daşkəsən rayonunda “Qara inək”, Lerik rayonunda “Zuvandçay”, Yardımlı rayonunda “Alar”, 

Naxçıvan MR-da (Babək rayonu) “Daşqala”, Laçın rayonunda “Xoçaz”, Ağstafa rayonunda “Keşikçidağ” 

mağaraları vardır. Naxçıvan MR-da (Babək rayonu) yerləşən “Əshabi-Kəhf” mağarası xüsusilə dini obyekt 

kimi seçilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 dekabr 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə Ağstafa 

rayonunun ərazisində Keşikçidağ silsiləsinin bir hissəsini əhatə edən mağaralar kompleksi “Keşikçidağ” 

Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğu elan edilmişdir. Xocəvənd rayonu ərazisində, Quruçayın sol sahilində 
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yerləşən “Tağlar” mağarası maddi-mədəniyyət nümunəsi, stratiqrafiyası və ərazisində yaşayışın 

uzunmüddətli olmasına görə MDB və Yaxın Şərq regionunda fərqlənir. 

Damcılı mağarası Aveydağın ətəyində, Qarasu çayı sahilində, Daş-Salahlı kəndi yaxınlığında, şose 

yolundan 2 km məsafədə yerləşir. Morfologiyası (uzunluğu 27 m, eni 17 m, hündürlüyü 4 m), eləcə də 

meteoroloji (temperatur 21,3 
0
C, rütubət 76%) və hidroloji rejiminə (quru) görə mağaranın turizm 

baxımından istifadə dairəsi müəyyən edilmişdir. Şuşa mağarası Şuşa yaylasında, Xəlifəliçayın sahilində, 

Şuşa şəhəri yaxınlığında, şose yolundan 0,5 km məsafədə yerləşir. Morfologiyası (uzunluğu 40 m, eni 5 m, 

hündürlüyü 2 m), meteoroloji (temperatur 15,0 
0
C, rütubət 93%) və hidroloji rejiminə (quru) görə bu 

mağaranın da turizm baxımından istifadə dairəsi müəyyən edilib. Azıx mağarası Tuğ çökəkliyində, Quruçay 

sahilində, Azıx kəndi yaxınlığında yerləşir. Morfologiyası (uzunluğu 600 m, eni 25 m, hündürlüyü 15 m), 

meteoroloji (temperatur 15,1 
0
C, rütubət 100%) və hidroloji rejiminə (quru) görə mağaranın turizm 

baxımından istifadə dairəsi müəyyən edilmişdir.  

Lerik-Büzeyr yolunun 10 km-də, Zuvand çayının sol sahilində, Büzeyr kəndindən 3 km şərqdə, 

dəniz səviyyəsindən 1640 m hündürlükdə, Talış dağlarının Dəlikdaş zirvəsində yerləşən Büzeyr mağarasının 

uzunluğu 17 m, eni 9-14 m, dərinliyi isə 10 m-dir.  

Ümumiyyətlə mağaralar malik olduqları təbii və mədəni dəyərləri ilə yanaşı, onlardan turizm 

baxımından istifadənin genişləndirilməsinə və speleoturizmin inkişafına yönəldilən tədbirlər 

reallaşdırılmalıdır: 

- mağaralar lazımi orqan və mütəxəssislər tərəfindən yoxlanılmalı, onların dəyəri bilinərək, istər 

tarixi, istərsə də mədəni əhəmiyyəti önə sürülməli, 

- mağaralar turistlərin yerləşmə mərkəzlərinə yaxın olmalı və ya ətrafda mehmanxana, çadır qurmaq 

üçün yerlər yaradılmalı, 

- mağara yerləşdiyi məkanın nəqliyyat imkanları turistlər üçün əlverişli olmalı, 

- mağaralar maraqlı morfoloji meydana gəlmələrə (geologiyaya) və mədəni dəyərlərə sahib olmalı, 

- mağaralar (bəziləri) hər kəsin istifadə edə biləcəyi vəziyyətə gətirilməli (əsasən girişlər).  
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Эмиль Уметалиев  

Kyrgyz Concept Company 

 

Туризм в Кыргызстане – от безвизового режима к открытому небу 
 

Я представляю здесь Кыргызстан и ту генерацию предпринимателей, которая создавала свой 

бизнес еще до того как эта страна появилась – в 1990 году. В каком-то смысле, я могу говорить, что 

наша туристическая компания немного старше моей страны.  

Как и многие из нас в то время, я начал с абсолютного нуля и пытался сделать все возможное, 

чтобы быть гостеприимным с иностранцами, которые прибывали в КР. Мы понимали, что 

разрушение железного занавеса дает шанс на интеграцию с глобальным миром. Само собой это не 

приходит и одних усилий государства не может быть достаточно. Мы решили вносить свой 

посильный вклад и заново создавать индустрию гостеприимства понятную для международного 

клиента. В первую очередь мы должны были быть клиентоориентированными. И развивая частный 

бизнес, готовить компетентную команду, которая смогла бы заместить государственные предприятия 

и более того быть более гибкой и международно-конкурентоспособной. 

Свой бизнес я начал с курсов английского языка, куда были приглашены преподаватели из 

англоязычных стран. Это были первые курсы такого вида в КР. В тот момент я мечтал о том, что моя 

страна будет процветающей и привлекательной для самых требовательных клиентов по всему миру. 

Постепенно, компания, которую я создал, выросла до крупнейшего игрока в стране, и, возможно, 

даже в Центральной Азии, которая обеспечивает всем спектром услуг, необходимых для 

путешественника. 

За эти годы я принимал участие во многих обсуждениях стратегии развития туризма в 

Кыргызстане с правительством. Но главный наш успех был заложен в начале 90-х, когда мы 

добились отмены всех лицензий на туристическую деятельность. С тех пор, если не каждый год, то 

раз в 2 года бюрократические коридоры вынашивали идеи ввести новое регулирование в сферу 

туризма. Каждый новый министр не позднее чем через год выступал с инициативой ввести контроль. 

Но сообщества туристической деятельности отчаянно дискутировали и доказывали пагубность любой 

контрольной функции государства в туризме, прежде всего для малого и среднего бизнеса, для 

сельского населения, вредность для вовлечения в предпринимательскую деятельность женщин и 

молодежи. Мы отказались и не дали ввести никаких гослицензий, сертификаций, классификаций и 

любых других форм контроля, которые порождали коррупцию и монополию, но не помогали общему 

развитию. Это прерогатива саморегулирующих организаций, типа ассоциаций и т.д. 

Мы настаивали, что КР должен нацелиться на концепцию элитного туризма, которая была бы 

направлена на привлечение требовательной клиентуры в КР, в противовес ориентированности на 

массовый рынок. Составляющие туристического продукты Кыргызстана: 

 Живописная природа, 

 Наследие Великого Шелкового пути, 

 Культура кочевников, 

 Возможность совместить экскурсии в соседствующие страны: Западный Китай и Узбекистан, 

 И, на мой взгляд, самое важное - живая история парламентской демократии. 

Возможно, вы слышали о 2-х кыргызских революциях, которые привели в итоге к изменению 

Конституции: страна ушла от тотально президентской к демократической парламентской форме 

правления. У нас прошли впервые признанные большинством населения честными и прозрачными 

выборы, у нас была избрана первая женщина-президент в СНГ, и произошел первый мирный переход 

власти к следующему президенту. Новая система обеспечивает большую прозрачность. Она работает 

против коррупции и других традиционных недугов, присущих всем постсоветским странам. Новое 

правительство обещало дать разрешение на продажу земли и недвижимости иностранным гражданам. 

Моя страна сильно меняется, и меняется в лучшую сторону. 
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Как заработать на туризме? Мы считаем, что существует универсальная формула для любой 

страны в мире. Она учитывает Наследие страны, Качество Управления и Продвижение. Другие 

ключевые факторы - это Свобода Путешествия в эту страну и Затраты, связанные с поездкой. 

И, безусловно, КР улучшает все эти факторы. Я особенно рад сообщить, что начиная с июля 

2012, наша страна стала более гостеприимной к гостям из развитых стран. Теперь гражданам из 44 

развитых стран не требуется виза на пребывания в КР до 60 дней. Я счастлив, что моя страна стала 

первой страной в Центральной Азии, которая позволила требовательной и качественной клиентуре 

свободное вхождение в страну. Предварительные данные на данный момент говорят о 40%-ном 

увеличении потока въехавших из дальних стран.  

Шли мы к этому непросто. Мы начали лоббирование безвизового режима 17 лет назад. Это 

привело к упрощению визового режима в 2003 году. С того года граждане развитых стран начали 

получать визу в аэропорту. Потребовалось еще 11 лет, чтобы начать новую волну упрощения визы. В 

2010 году, когда я был назначен министром экономики, я запустил законопроект о безвизовом 

режиме. Наконец через два года после того, как я покинул пост, этот закон был принят парламентом 

и президентом страны. 

Следующая задача, над которой мы сейчас работаем, - объявление политики открытого неба, 

что либерализует рынок авиаперевозок в КР, позволит всем иностранным перевозчикам 

приземляться в КР, оставлять пассажиров, забирать новых пассажиров и доставлять их в третий 

пункт назначения без получения специального разрешения от нашего правительства. В случае, если 

это произойдет, мы надеемся, что число авиасообщений с КР будет расти, и это отразится на 

снижении расходов путешественников. 

Принимаемые меры демонстрируют нашу способность и желание быть надежными 

партнерами для всех туроператоров и в первую очередь из соседних стран. 
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Kənd ərazilərinin inkişafında icma əsaslı turizmin əhəmiyyəti 
  

Abstract: The development of rural tourism is accompanied with being busy of local population, the 

increasing meat production, milk and floury products, the renewaling local souvenirs’ production. The 

growth of rural population’s welfare is accompanied by their social level improvement. The rural tourism, it 

is not only servicing tourists, but also parallel acceleration of local infrastructure and attracting greater 

attention to environment safety. There are funded unions for rural tourism in the European countries, the 

government of these countries allocate the financial aid and legislative support to rural tourism with the aim 

of increasing internal tourism.  

 

Key words: Rural tourism, village house, community valid tourism, the protection of environment, 

trainings. 

 

Kənd turizmi Avropada geniş yayılmış turizm növüdür. Bu növ XX əsrin 60-cı illərindən sonra 

intensiv inkişaf etməyə başlamışdır. Turizm firmaları yeni turizm xidməti kimi kənd evlərində və ya kənd 

ərazisində kiçik otellərdə istirahət təklif etməyə başladılar. 2006-cı ildə Avropada kənd evlərində və kiçik 

kənd otellərində 60 milyona yaxın adam istirahət edib. 

Kənd turizmi özbaşına olaraq, daha dəqiq desək fərdi şəkildə fəaliyyət göstərmir. Hər Avropa 

ölkəsində turizm xidmətlərindən yararlanan kənd evlərinin birlikləri mövcuddur. Bu birliklər yalnız kənd 

evlərində turizm xidmətlərinin göstərilməsinin tənzimlənməsini deyil, eyni zamanda ekologiyanın 

qorunmasına, kənd ərazilərinin inkişafına yardımçı olurlar. 

Bir çox Avropa ölkələrində fermer təsərrüfatları aqrobizneslə əvəzlənərək kənd reallığını tamamilə 

dəyişib. Əksər regionlarda kənd təsərrüfatı kənd icmalarının əsas fəaliyyət növündən çıxıb və turistlərin 

qəbulu, onlara xidmət göstərilməsi kəndlilərin əsas gəlir mənbəyinə çevrilib. 

Turizmin bu növünün inkişaf etdirilməsi milli kənd landşaftının mühafizəsi və bərpasında başlıca rol 

oynayır. Nümunə kimi İsveçrənin Alp çəmənliklərinin, Holladiyanın külək dəyirmanlarının və kanallarının, 

İtaliyanın köhnə park və malikanələrinin qorunub saxlanması göstərilə bilər. 

İnkişaf etmiş Avropa ölkələrində (Fransa, Böyük Britaniya, Hollandiya, İrlandiya, Almaniya, 

İspaniya) kənd turizmilə məşğul olmaq milli səviyyədə dəstəklənərək kəndin kompleksli sosial-iqtisadi 

inkişaf proqramının tərkib hissəsi kimi baxılır. Bəzi öləkələrdə hətta kənd yerində istirahət dəniz sahilində 

istirahətdən sonra ikinci yeri tutur. 

Statistik məlumatlara əsasən Avropa Birliyi ölkələrinin şəhər əhalisinin 35%-i öz məzuniyyətlərini 

kənd yerlərində keçirməyə üstünlük verirlər. Hollandiyada bu rəqəm 49%-dir. 

Qeyd edək ki, 2002-ci il Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən Turizm ili elan olunmuşdu. Avropa 

Birliyi ölkələrində kənd turizmin inkişaf etdirilməsi məqsədilə Leadir layihələri gerçəkləşdirilmişdir. Bu 

layihələrin həyata keçirilməsində məqsəd kəndin tərəqqi etməsinin davamlı olmasını həvəsləndirməkdir; 

bölgələr arasında əməkdaşlıq və şəbəkə bağlantılarının yaradılmasına çalışmaqdır. 

Hazırda Avropa ölkələrinin əksəriyyəti kənd turizmin inkişafı üzrə ayrıca strategiyalara malikdirlər. 

Məsələn, kənd turizmi Avstriya turizm sənayesində böyük rol oynayır. Hazırda 20 min fermer 

təsərrüfatı milli yerləşdirmə fondunun 18%-nə malikdir. Bu səbəbdən kənd turizmin inkişafını 

əlaqələndirmək xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 1991-ci ildə yradılan Avstriya Fermer Turizmi Assosiasiyası öz 

qarşısında aşağıdakı vəzifələri qoydu: 

- Istənilən fermer təsərrüfatlarının turizm fəaliyyətinə qatılmasına imkanlar yaratmaq; 

- Kənd turizmini unikal milli məhsul kimi təqdim etmək; 

- Avropa turizm bazarında Avstriyanın rəqabətədavamlılığını yüksəltmək; 
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- Kənd turizm marketinqini elə təşkil etmək ki, bütün fermer təsərrüfatları eyni inkişaf perspektivinə 

malik olsun. 

Kənd turizmin inkişafı ayrı-ayrı kənd evlərinin turistlərin ixtiyarına verilməklə bərabər bu ərazilərdə 

kiçik (mini) otellərin yaranmasına da səbəb olmuşdur. Bəzi otellər kənd malikanələri əsasında yarandı, 

digərləri isə bu məqsədlə tikilmiş binalarda yerləşdirildi. Kənd turizmin ən çox yayılmış ölkələrindən olan 

Italiyada XX əsrin 60-70-ci illərində kəndə istirahətə gələnlərə sadə və demək olar ki, primitiv yaşayış 

yerləri təklif olunurdu. Lakin bu turizm növünün sürətli yayılması ilə qonaq ev sahibləri ixtiyarlarında olan 

yaşayış yerlərini əsaslı təmir edərək yüksək rahatlığı olan mini-otellərə çevirməyə başladılar. Mini-otellər, 

onlarda olan nömrələrin sayının 10-dan yuxarı olmasına görə mehmanxana fəaliyyəti lisenziyasına malik 

olmalıdırlar. 

Əksər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da kənd turizmi mövsümi xarakter daşıyır və yalnız yay 

aylarına təsadüf edir. Kənd turizmi əsasən Nabran zonasında, Quba, Şəki, Qax, Şamaxı, Göygöl və digər 

rayonların istirahət zonalarına yaxın yerlərdə inkişaf etmişdir. Naftalan şəhərində, Qalaaltı, Lənkəran, 

Masallı istisu sanatoriyalarının yaxınlığında yerləşən kəndlərdə isə müalicəyə gələn insanlar üçün evlərdə 

yerləşdirmə və qidalanma xidmətləri təklif olunur. Bu kənd evlərinin bəzilərində normal səviyyədə yataq 

yerləri və sanitariya qovşaqları olmur.  

Son illərdə vətənlərindən uzaq yerlərdə müəyyən qədər qazanc əldə etmiş həmvətənlərimiz 

kəndlərində müasir memarlıq üslubunda evlər inşa etdirir və buranı müasir məişət texnikası ilə təchiz edirlər. 

Əslində bu boş qalmış evləri də bu ərazilərdə istirahət etmək istəyən şəhər sakinlərinə və xarici qonaqlara 

təklif etmək olar. 

Kənddə (və ya ərazidə) qonaq evlərinin sayının artması ilə onların bir qurum şəklində birləşməsinə 

səbəb ola bilər. Bu cür qurum eyni işlə məşğul olanların bu işdə bir-birinə yardımçı olmasına, ətraf mühitin 

qorunmasına, ərazi daxilində sosial, mədəni, təhsil və s. problenlərin həllində yardım edə bilər. 

Avropa ölkələrində kənd turizmi ilə məşğul olanların ölkə birlikləri (assosiasiya, federasiya, ictimai 

birlik) mövcuddur. Eyni zamanda yerlərdə kənd ev sahiblərini özündə birləşdirən icmalar da mövcuddur. 

Kəndlərdə öz müstəqilliyini saxlayıb fərdi fəaliyyət göstərən qonaq ev sahibləri icma şəklində birləşərək 

İcma Əsaslı Turizm strukturunu yaradırlar. 

“Ailə kəndli təsərrüfatı haqqında”AR qanununda göstərilir: 

M a d d ə 10. Ailə kəndli təsərrüfatına dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin himayəsi 

 10.2.8. ailə kəndli təsərrüfatının kooperasiya əlaqələrinin təşviqi; 

Kooperasiya əlaqəsi olan İcma Əsaslı Turizm (İƏT) formasında kənd sakinləri mütəşəkkil turizm 

xidmətləri göstərə bilər. Bununla da qonaq evləri sahibləri yaşadıqları ərazidə müəyyən qaydalar tətbiq edə 

bilərlər. Bunlardan: 

- turistlərə turizm xidmətlərinin göstərilməsi;  

- icma üzvlərinin ərazinin infrastrukturunu yaxşılaşdırılmasında öhdəlikləri; 

- xidmətlərin qiymətlərinin eyniləşdirilməsi;  

- icma fondunun yaradılması; 

- icma fondundan istifadə istiqamətləri;  

- icma üzvlərinin turistlərlə davranış qaydaları;  

- turistlərin icmada davranış qaydaları 

Kənd turizmindən və onun inkişaf etmiş forması olan İcma Əsaslı Turizmdən əyalətin əldə etdiyi 

fayda ölçülməz və xərclər isə cüzidir. Kənd ev sahiblərinin birbaşa faydası əlavə gəlir mənbəyi və yeni iş 

yerləri, ucqar kəndlərdə isə iqtisadi inkişafa təsir edilməsi. Bu faydanı əldə etmək üçün öncə çox da böyük 

olmayan ilkin xərclər edilməlidir, yəni münasib sanitariya qovşağı, mətbəx avadanlığı və səliqə-sahmanlıq 

üçün digər xərclər. İcmanın əldə etdiyi fayda o olacaq ki, kiçik həcmli təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyəti 

artmaqla ərazidə məşğulluq artacaq, icma üzvlərinin və onlarla əlaqədə çalışan ailələrin həyat səviyyəsi 

yüksələcək, kütləvi turizm stimullaşır, mədəni turizmə dəstək yaranır, ekologiyanın qorunmasında kənd 

əhalisi maraqlı olacaq.  

Kənd ev sahiblərinin icma şəklində birləşməsinin onların özü üçün, kənd üçün, ətraf ərazi üçün nə 

xeyri vardır? Bunu ayırd etmək üçün bəzi məsələləri nəzərdən keçirmək tələb olunur. 
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Kənd turizmin inkişafında kənd əhalisinin bu yönümdə maarifləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. Kənd ev sahiblərinin turistləri qəbul etmək, onlara göstərilən xidməti düzgün təşkil etmək, onlara əlavə 

xidmətlər göstərmək və sakit, rahat istirahətini təmin etmək yollarını göstərmək məqsədilə təlimlərin 

keçirilməsi önəmlidir. Avropa ferma və kənd turizmi Federasiyası tərəfindən təlim mərkəzində turistlərə bu 

cür xidmətin göstərilməsi, turistləri evinə cəlb etmək üçün tədbirlərin keçirilməsi yolları tövsiyə olunur. 

2009-cu ildə Londonda keçirilən beynəlxalq turizm sərgisi günlərində keçirilmiş seminarda iştirak edən 

müxtəlif ölkələrin turizm mütəxəssisləri son illərdə kənd yerlərində istirahət etmək istəyənlərin sayının 

sürətlə artdığını vurğulamışlar. Onların fikrincə, bu, istirahəti fərdi şəkildə keçirməyə və fərqli olmasına olan 

ehtiyacın artması ilə izah edilir.  

Kəndlərdə ev sahiblərinin ilkin birlikləri icma əsaslı turizm formasında həyata keçirilə bilər. İcma 

şəklində birləşərək ev sahibləri turoperator qismində çıxış etmək imkanına malik olurlar, və ya şəhərlərdə 

fəaliyyət göstərən turoperatorlarla əməkdaşlıq əlaqələri yaratmaq imkanına malik olurlar. İcma əsaslı turizm 

kənd ev sahiblərinin birgə fəaliyyətinin əsasıdır. Ev sahibləri bu formada birləşərək turistlərə xidmət 

səviyyəsini yüksəltmək şansına malik olur, yerləşdirmə və qidalanma xidmətindən başqa əlavə xidmətlərin 

(nəqliyyat, tərcümə, bələdçilik, ov və s.) də əlbir yerinə yetirilməsinə geniş imkanlar yaranır. 

Beləliklə, icama əsaslı turizmin daha bir tərifi: 

İcma əsaslı turizm bir kənddə və ya bir neçə yaxın kənddə ev sahiblərinin müəyyən qurum əsasında 

mütəşəkkil turizm xidmətləri göstərməsidir. 

İcmada birləşən hər bir icma üzvü bu ərazidə turxidmət göstərən evlər haqqında və digər xidmətlər 

haqqında geniş məlumata malik olur. Hər qonaq evinin sahibi, tələb olunduqda, əlavə turistləri icma 

üzvlərinin evlərində yerləşdirə bilər. Turistlər əlavə xidmətlərə ehtiyacı olduqlarını bildirdikdə ev sahibi bu 

xidmətləri göstərə bilmədiyi halda yenə də bu işlə məşğul olan icma üzvlərinə müraciət edə bilər. 

Hər bir birliyin öz qayda-qanunu olduğu kimi kənd turizm icması da öz daxili əsasnaməsinə əsasən 

fəaliyyət göstərir. Əsasnamədə turistlərə göstərilən xidmətlərin verilməsi qaydaları xüsusi qeyd olunmalıdır.  

Əsasnamədə xüsusi yer icma fonduna verilir. İcma fondu üzvlərin qərarı ilə müxtəlif şəkildə yaradıla 

bilər. İlk növbədə icmanın yaradılması kənddə və ətraf ərazidə turizmin inkişaf etdirilməsilə yerli əhalinin 

sosial, mədəni və iqtisadi imkanlarının artırılması, yerli ərazinin ekoloji mühitinin qorunmasıdır. Bu 

məqsədlərə nail olmaq üçün isə turistləri rahat yolları, kanalizasiya sistemi, su xətləri, fasiləsiz enerji 

təminatı olan yaşayış məntəqəsinə cəlb etmək daha asandır. Fonda daxil olan maliyyə və maddi ödənişlər 

hesabına icma üzvlərinin və digər yerli sakinlərin gücü ilə bu işləri görə bilərlər. Turistlər xidmətləri rahat, 

təmiz və ekoloji cəhətdən tarazlı olan yerlərə gəlmək istərlər. İcma üzvləri birgə səylə kənddə ekskursiya 

marşrutu, ətraf ərazidə müxtəlif məsafəli və fərqli çətinliyə malik olan ekoloji marşrutlar hazırlaya bilərlər. 

 

Kənd turizmin əyalətlərin sosial-iqtisadi inkişafında əhəmiyyəti 

Əyalətlərdə kənd turizmin inkişaf etdirilməsi bu ərazilərin iqtisadi inkişafı üçün böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Kənd evlərində turistlərin yerləşdirilməsi ev sahiblərinə əlavə gəlir mənbəyidir. Ev sahibi 

istirahətçini evində yerləşdirməklə ondan yer haqqı alır. Eyni zamanda turisti qida ilə təmin etməklə əlavə 

haqqını əldə edir. Ev sahibi turistə ətraf ərazinin baxımlı, görməli yerlərini göstərməklə bələdçilik xidməti 

göstərə bilir ki, bu da əlavə ödənişlə yerinə yetirilir.  

Əldə edilmiş gəlirdən icma üzvləri yerli infrastrukturun yaxşılaşmasına sərf edə bilərlər: kənd içində 

yolların yaxşılaşdırılması, su və kanalizasiya sisteminin qurulması, kənd daxilində elektrik xətlərinin 

çəkilməsi, ekologiyanın qorunmasına yönələn xərclərin artırılması və s. 

Kənddə turizmdən xeyir yalnız ev sahiblərinə çatmır. Bu işdə kəndin infrastrukturu yaxşılaşmaqla 

bərabər, əlavə iş yerləri açılır. Turistlərin əraziyə gəlməsi əlavə olaraq ət, süd, un məmulatlarına tələbatın 

artması ilə müşayiət olunur. Bu da o deməkdir ki, yerli ərzaq məhsulları istehsalçılarının da gəliri artır. Əl 

sənətkarlığı üçün gözəl şərait yaranır: turistləri maraqlandıran yerli əl sənət işlərinin istehsalı emalatxanaları 

öz fəaliyyətini genişləndirir, yaddan çıxan sənətkarlıq növləri ərazidə bərpa olunur. 

Turistlərə xidmətdən əldə olunan gəlir hesabına kənd əhalisinin gəliri artdıqca onların həyat 

səviyyəsi də yüksəlir. Yeni evlər tikilir, köhnələri yenidən qurulur, yeni məişət cihazları alınır. Maliyyə 

imkanları artmış kəndli özü ölkənin başqa regionlarına və ya xarici ölkələrə səyahət edir.  
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 Kənd yerlərində yoxsulluğun aradan qaldırılmasında, kənd əhalisinin mütəşəkkilliyin artmasında və 

onların işgüzar fəaliyyətinin canlandırılmasında icma əsaslı turizmin böyük əhəmiyyəti vardır. İcma şəklində 

birləşən kəndlilər ekskursiya marşrutu, çoxgünlük turmarşrut işləyib hazırlayırlar. Marşrut boyu söylənilən 

vahid mətnlər hazırlanır, turistlərin təhlükəsizliyi üçün tədbirlər görülür.  

Daha çox sayda turistləri cəlb etmək məqsədilə etnoqrafik resursların canlandırılması üzrə tədbirlərin 

həyata keçirilməsi mümkündür. Yerli əhalinin adət-ənənələrinin canlandırılması, folklor bayramlarının 

keçirilməsi, yalnız bu əraziyə məxsus olan etnoqrafik bayramların keçirilməsi turistlərin marağına səbəb 

olur. Son illər Göyçay rayonunda keçirilən Nar bayramı maraqlı və bu rayona diqqətin artması üçün əlavə bir 

səydir. Gəncə şəhərinin hər il sentyabr ayında yaranmasının ildönümü bayram şəklində qeyd olunur.  Bundan 

başqa Gəncədə ölçü və çəkisinə görə Ginnes rekordlar kitabına düşə biləcək kulinariya məmulatları 

hazırlanır. Bütün bu tədbirlər Gəncəyə turistlərin gəlməsi üçün əlavə maraq oyadır. Lənkəranda Novruz 

bayramı münaisbəti ilə hər il keçirilən ənənəvi bayram yarmarkası, Gül bayramı, hər il ayrı-ayrı şəhərləri 

“Folklorq Paytaxtı”, “Sənətkarlıq Paytaxtı” elan edilməsi buralarda müxtəlif səpkili tədbirlərin keçirilməsi 

ilə əlaqəli ölkəmizin başqa regionlarından və xaricdən çoxlu sayda qonaqların gəlməsinə səbəb olur.  

Maraq doğuracaq tədbirlərinin keçirilməsi həm yerli sakinlərin öz adət-ənənələrini bərpa edib 

yaşadır və həm də turistlərin marağına səbəb olaraq onların bu regiona gəlməsi üçün əlavə imkan yaradır. Bu 

işlərdən həm mədəniyyətimiz qazanır, həm də büdcəmiz. Bu cür bayram tədbirlərində qonaqların müəyyən 

hissəsinin kənd qonaq evlərində yerləşdirilməsi məqsədəuyğun olardı. 

 

Kənd ev sahibinin xərcləri 

Kəndlərdə qonaq evlərinin fəaliyyət göstərməsi yoxsulluğun azaldılması və məşğulluğun artması 

deməkdir. Bu xidmətlər ailə üçün əsas fəaliyyətə yardımçı və əlavə gəlir mənbəyinə çevrilir. 

Turistlərin istəyinə uyğun şəraitin yaradılması, onlara müvafiq xidmətin göstərilməsi müəyyən 

maddi xərclər tələb edir. Lakin bu xərclər yaxın gələcəkdə artıqlaması ilə ev sahibinə qayıdacaqdır. Belə ki, 

kənd evinin sahibi turistlərə hər cür rahatlığı olan ev (evin bir hissəsini, 1-2 otaq və ya bütünlüklə ev) və 

yemək (turistlərin istəyi ilə) təqdim etməklə bərabər, onlara bələdçilik, tərcüməçilik, nəqliyyat xidməti 

göstərmək, ev heyvanları və quşları bəsləmək üçün qısa müddətli imkan yaratmaqla əlavə xidmət haqqı əldə 

edə bilər. Kənd turizmi yalnız evlərdə gecələmək və qidalanmadan ibarət deyildir. Kənd turizmi eyni 

zamanda turistlərə, onların istəyi ilə regionun təbiət yerlərinə və antropoloji abidələrə ekskursiyaların təşkili, 

turistləri regionda yaşayan əhalinin adət-ənənələri ilə tanış etmək deməkdir. 

Kənd turizmi əlavə gəlir mənbəyinin yaradılması ilə ailənin sosial səviyyəsi artmaqla ərazinin sosial-

iqtisadi səviyyəsinin artmasına təkan verir. 

Əyalətlərdə yaşıl turizmin inkişaf etdirilməsində kənd əhalisinə yardımçı olmaq, onları müəyyən 

stereotiplərdən uzaqlaşdırmaq üçün yerli TV və mətbuatda çıxışlar etmək, insanlarla birbaşa ünsiyyətdə kənd 

yaşıl turizmin onlara və yaşadıqları ərazilərə maddi və ekoloji cəhətdən xeyrin olmasını mütəmadi izah 

etmək gərəkdir. 

Yerli televiziyada kənd turizmi üzrə mütəxəssislər tərəfindən dünya təcrübəsindən nümunələri 

gətirməklə ümumən turizmin ölkəyə, regiona, yaşayış məskəninə verdiyi fayda barədə söhbətlər aparmaq 

ehtiyacı vardır. Turizmin aktual növlərindən olan kənd turizmin Azərbaycanda və xüsusilə yerli regionda 

geniş tətbiqi təbliğ edilməlidir. Ölkə vətəndaşlarının və xarici turistlərin qəbulu və kənd evlərində 

yerləşdirilməsi qaydaları barədə müzakirələr aparıla bilər. Başqa ölkələrdə, MDB məkanıında kənd turizmin 

yerli regiona verdiyi xeyir barədə nümunələr gətirmək olar. Bu məşğuliyyət müqabilində əldə edilmiş xeyrin 

ailənin maddi rifahına müsbət təsirini misallar gətirmək olar. Yerli sakinləri, rayonun turizm fəaliyyətinə 

məsul şəxsləri televiziya studiyasına dəvət edərək müzakirələr aparmaq daha böyük effekt verə bilər. Yerli 

qəzetlərdə ölkəmizin başqa regionlarında istirahətə gələnləri evlərində yerləşdirən ev sahiblərinin 

təcrübəsindən yazmaqla bu işə maraqları cəlb etmək olar. Turistlərin qəbulu, onların yerləşdirilməsi, qida ilə 

təmin edilməsi qaydaları mütəmadi aparılan təlimlərədə ev sahiblərinə aşılamaq lazımdır. Təlimlərdə eyni 

zamanda digər xidmətlərin göstərilməsi qaydaları da öyrədilə bilər. Bu xidmətləri göstərməklə daha əlavə 

ödənişlər əldə etmək imkanı olur. Ev sahibləri turistlərə nəqliyyat xidməti, ərazidə bələdçilik etmək, ov və ya 

balıqçılıq xidmətləri göstərə bilər. Bu xidmətlərin göstərilməsi zamanı tonqalın qalanması, çadırın qurulması, 
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rahat istirahət üçün digər tədbirlərin görülməsi qaydaları da göstərilməlidir. Eyni zamanda həm turistlərin və 

həm də ev sahiblərinin sağlamlığının təhlükəsizliyi və əmlakının qorunması əsas şərtlərdir. Ərazidə istirahət 

zamanı ətraf mühitin qorunması, onun zibillənməməsi qaydalarına ciddi riayət edilməsinin vacib olması 

insanlara aşılanmalıdır. Ev sahiblərinin ətraf mühitə münasibəti, ətrafın təmizliyi turistlərin həmin regiona 

yenidən gəlməsinə, buranın şifahi təbliğatçısına cevrilməsinə səbəb olur.  

Kənd turizmin rayonlarımızda özünə yer tutması üçün kütləvi informasiya vasitələrinin böyük rolu 

ola bilər. Məhz qəzet və jurnallarda, televiziyada və radioda Avropada geniş vüsət almış, lakin Azərbaycanda 

ögey münasibət bəslənən kənd turizmin təbliği davamlı surətdə həyata keçirilməlidir. Kənd təsərrüfatının 

inkişafında maraqlı olan hakimiyyət orqanları kənd turizmini bu işdə əsas alət kimi istifadə etməlidir. Avropa 

ölkələrinin kənd turizm birliklərinin elektron səhifələrində birlik üzvləri haqqında geniş məlumat verilir, 

təklif etdiyi xidmətlər və onların qiymətləri əks olunur, əlaqə telefonları və kənd qonaq evinin fotoşəkli 

yerləşdirilir. Bundan başqa qonaq evindən səhiyyə məntəqəsinə, poçt məntəqəsinə, avtovağzala, dəmiryolu 

vağzalına, aeroporta qədər məsafə göstərilir. Evdən çay, göl və ya dəniz sahilinədək olan məsafə, meşə və 

dağın yerləşməsi əks olunur. 

 

Turistlərə xidmətin əsasları 

Qazanc məqsədilə evində qonaq saxlamaq, onlara xidmət göstərmək, yeni, tanımadıqları insanlarla 

ünsiyyətdə olmaq özü-özlüyündə bir səviyyənin olmasını tələb edir. Qarşısında bu yolla qazanc əldə etmək 

məqsədi qoymuş ailə xidmətin müəyyən tələblərinə - qonaqpərvərlik sənayesinin əsaslarına yiyələnməlidir. 

Qəbul edən tərəfin xidmətlərinin keyfiyyəti turistlərin tələbatlarının öyrənilməsindən və diqqət 

göstərməsindən ibarətdir. Əldə edilən gəlir kənd sakinlərinin yaşadığı ərazinin ekoloji cəhətdən yararlı 

olmasında maraqlı olmasına səbəb olur. Turistlərə ətraf ərazidə olan cəlbedici, baxımlı yerləri göstərmək 

üçün bu yelərin təmizliyinə, sanitariya vəziyyətinə fikir verilməlidir. Meşədə, çay qırağında həftəsonu 

istirahət etmək yanız turistlər deyil, eyni zamanda yerli sakinlər də həvəsli olurlar. 

Kənd evlərində münasib şəraitin yaradılması üçün çox da böyük olmayan maliyyə yardımı tələb 

olunur. Aşağı faizlə кreditlərin 3-5 ilə verilməsi ev sahiblərinin turizm fəaliyyətinə qatılmaq həvəsini yarada 

bilər. Kənd sakinlərinin belə turizm fəaliyyətinə cəlb edilməsi və bu marağın artmasına kömək edən 

tədbirlərin dövlətin dəstəyi ilə görülməsi əyalətdə istirahət etmək istəyən yerli və xarici turistlərin kənd 

yerlərinə axınının artmasına səbəb olar. Bu isə kənd ərazilərində yerli sakinlərin əlavə gəlir mənbəyinin 

olmasınа, yeni iş yerlərinin açılmasınа, unudulmaqda olan əl işləri sənətkarlığının inkişafına təkan verər. 

Məhz yerli və xarici turistlərin Lahıc qəsəbəsinə çoxlu sayda gəlməsi burada sənətkarlıq 

emalatxanalarının dayanmadan işləməsinə səbəb olmuşdur. Yerli sənətkarların əl işləri Azərbaycanın 

müxtəlif bölgələrinə yayılıb. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn tuirstləri turizm şirkətləri məhz bu 

qəsəbəyə gətirməyə çalışırlar. Səbəbi isə budur ki, burada 17-19 əsrlərə aid küçə və yaşayış evləri indiyədək 

mövcuddur. Əl sənət ustaları öz işlərini xarici turistlərə həvəslə təqdim edirlər. Xarici turistlər buradan 

aldıqları əşyaları suvenir kimi vətənlərinə aparır, buranın emalatxanalarının işləri ilə maraqlanırlar. Hətta heç 

nə almayan turistlər üçün də bu emalatxanalarda gedən iş prosesini seyr etmək xüsusi hisslər oyadır. 

Turistlərin buranı ziyarət etməsinə qarşılıqlı olaraq yerli gənclər xarici dillərin öyrənilməsinə həvəs 

göstərirlər. Turistlərdən əldə edilən gəlir gənclərin şəhərə köçməsinin qarşısını alır. 

Yoxsulluğun aradan qaldırılmasında, kənd icmalarında mütəşəkkilliyin artmasında və onların işgüzar 

fəaliyyətinin canlandırılmasında qonaq evlərinin mövcudluğu böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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Abstract: Ecology - studies interaction between organisms and environment, and also analyzes the 

relations between human and biosphere. Starting from last century, science of ecology began to grow rapidly 

with the influence of social factors and today new directions and areas have emerged. Wide-spread 

ecological movements led to the creation of ecological branches as bioethics and ecoethics. Ecological 

ethics studies “nature and its rights”. In other words, ecoethics is the general ethical overview system 

between nature and social, economic, aesthetic, moral, legal and ethicalvalues. Today,the formulation of 

ecoethic attitudes at environment, natural ecosystems, and also at surface and groundwater resourcesis one 

of the main issues. It is not a coincidence that, all problems, including environmental ones contain an ethical 

content. Ecoethic problems - "observance of ethics" in nature-society relations carries a great importancein 

terms of ecological tourism. For this and other reasons, in recent years, ecoethics is getting enlarged by 

gaining scientific values in the field of ecology. Ecological educationis one of the major means informulation 

of ecological culture. 

 

Key words: Ecology,ecotourism, ecoethics, environmental problems and biodiversit. 

 

Ekologiya – canlı orqanizmlər və onların ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsini öyrənən elm kimi eyni 

zamanda insanla biosfer arasındakı münasibətləri də araşdırır. Təsadüfi deyil ki, son 10-15 ildə dünyada heç 

bir elm sahəsi ekologiya kimi geniş miqyasda təbliğ olunmur. Əhalinin ildə 10-15 milyon artımı, 1,5 milyon 

münbit torpaq sahəsinin korlanması, axar suların, atmosfer havasının çirklənməsi və s. kimi problemlər bu 

elmin vacibliyindən və aktuallığından xəbər verir [1].  

Ötən əsrdən başlayaraq ekologiya elmi dünyada baş verən sosial amillərin təsiri ilə sürətlə inkişaf 

etməyə başlamış, bu gün onun yeni istiqamət və sahələri yaranmışdır. Ekoloji hərəkatların geniş vüsət alması 

bioetika və ekoetika kimi ekologiya bölmələrinin yaranmasına səbəb olmuşdur. İlk dəfə amerikalı həkim 

Van Potter “Bioetika gələcəyə körpü” (1971) əsərində “bioetika” terminini ekoloji etikanın xüsusi sahəsi 

kimi göstərərək qeyd etmişdir ki, elmi-texniki tərəqqinin uzunmüddətli təsirini nəzərə almaqla, yerdə həyatı 

qoruyub saxlamaq naminə humanitar və bioloji elmlər öz cəhdlərini birləşdirməlidirlər. Müasir dövrdə 

“bioetika” və “ekoetika” anlayışları bir qədər fərqli səslənir. Bioetika orqanların transplantasiyasını, gen 

mühəndisliyini, klonlaşdırma, hamiləliyin süni kəsilməsini hüquqi, etik, dini cəhətdən öyrənirsə, ekoloji 

etika “təbiət və onun hüquqları” anlayışını öyrənir. Başqa sözlə desək, ekoetika cəmiyyətlə təbiət arasında 

sosial, iqtisadi, estetik, mənəvi, hüquqi və digər münasibətlərə ümumi etik baxışlar sistemidir. Bu gün 

cəmiyyətdə ətraf mühitə, təbii ekosistemlərə, həmçinin yerüstü və yeraltı sərvətlərə ekoetik münasibətlərin 

formalaşması aktual məsələlərdən biridir. Heç təsadüfü deyildir ki, istənilən problem, o cümlədən ekoloji 

problemlər, etik məzmun kəsb edir. Ekoetik problemlər cəmiyyətlə təbiət münasibətlərindəki 

mənəviyyatsızlıq zəminində, başqa sözlə “etika gözlənilməməsi” səbəbindən yaranır. Bu baxımdan ekoetika 

ekologiyada son illərdə elmi tutuma malik olan sahə kimi genişlənməkdədir [2]. 

Məlumdur ki, təbii mühit insan həyatının ayrılmaz şəraitdir. O, ictimai istehsala əsaslanan, insanın 

yaşayış yeri və ona lazım olan bütün ilkin xammal ehtiyatlarının mənbəyidir. İnsan təbiətin sahibi deyil, 

ondan istədiyi kimi istifadə edə bilməz. Bu gün təbiət-cəmiyyət münasibətləri qarşılıqlı “hörmət” və 

“tərəfkeşlik” əsasında qurulmalıdır.  

Bəşəriyyətin inkişaf tarixinə nəzər yetirsək görərik ki, eramızdan əvvəl, Yer kürəsində hələ odlu 

silahlar olmayan dövrdə də təbiətə qarşı amansız münasibətin təhlükəli aqibətini dərk edənlər olmuşdur. Hələ 
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antik dövrlərdən bəri, Yer kürəsində cəmi 150-200 milyon insan yaşayan zamanlardan təbiətin qayğısına 

qalmaq sədaları eşidilirdi [3]. 

V.Vernadski qeyd etmişdir ki, “Əgər bəşəriyyət öz çirkabında boğulmaq istəmirsə, o, ekoloji 

cəhətdən kamilləşməlidir”[4]. 

Müasir dövrdə bəşəriyyətin qarşısında duran qlobal problemlər artdıqca onların qarşısının alınması 

və həlli yollarının tapılması mürəkkəb prosesə çevrilir. Bəşəriyyət qarşısında duran və onu narahat edən əsas 

qlobal problemlərdən biri məhz dünyanın ekoloji durumudur. Ötən əsrdən bizə miras qalmış ekoloji 

problemlər hazırda qlobal xarakter daşıyır. Bəşəriyyət öz inkişafının yüksək pillələrinə ayaq basdıqca 

yaxınlaşmaqda olan ekoloji böhranın qarşısını almaq onun üçün nəinki mümkün olmayacaq, problemin 

sürətlə artan miqyası və dağıdıcı təsiri qlobal sosial-iqtisadi inkişafda da özünü göstərəcəkdir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, əhalinin sürətlə artımı, böyük texniki tərəqqi, hal-hazırda təbiətlə insan arasında olan 

münasibətləri tamamilə pozmuş və təhlükəli hədd yaratmışdır. Su hövzələrinin, torpaq örtüyünün, atmosfer 

havasının sürətlə çirklənməsi, planetimizin “ağ ciyərləri” sayılan tropik meşələrin məhv edilməsi, ozon 

qatının deşilməsi və onların genişlənməsi, qlobal iqlim dəyişilmələri, qlobal səhralaşma, biomüxtəlifliyin 

qlobal azalması və s. kimi problemlər demək olar ki, hazırda arzuolunmaz həddə çatmışdır. 

 İstər biosfer miqyasında, istərsə də onun daxilində ayrı-ayrı ekosistemlər (biogeosenozla) haqqında 

informasiya olmadan, onlarda baş verən dəyişikliklərin istiqamətini dərk etmədən, təbiəti mühafizə etmək 

mümkün deyil [5]. 

Planetin ekoloji probleminə dair bir sıra beynəlxalq təşkilatlar həyəcan təbili çalaraq “Ətraf Mühitin 

Qlobal Monitorinqi” sistemi təşəbbüsü ilə çıxış edir və göstərirlər ki, bitki, heyvan növlərinin, nadir 

landşaftların, ekosistemlərin yer üzərindən silinməsi getdikcə böyük miqyas alır.  BMT-nin ətraf mühitlə 

bağlı illik hesabatında qeyd olunur ki, “10 il ərzində (1984-1994) Atlantik okeanında 5 balıq növünün sənaye 

ehtiyatı demək olar ki, 95% azalmışdır”. Dünyada mövcud olan 15 milyondan çox bitki və heyvan növündən 

hər gün 100 növü məhv olur. Lakin onalrın məhvi bəzən insanlardan xəbərsiz baş verir və bu itkilərin biosfer 

üçün törətdiyi təhlükə hələ də öyrənilməmiş qalır[2].  

Azərbaycanın əlverişli iqlimi, bitki örtüyü, münbit torpaqları və saf suları hələ qədim zamanlardan 

insanları özünə cəlb etmiş, əsrlər boyu bu diyarın torpaqları əkilib-becərilmiş, təbii sərvətlərindən istifadə 

olunmuşdur. Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, qlobal ekoloji problemlər Respublikamızdan da yan 

keçməmişdir. XX əsrdə sənayenin, nəqliyyat və kənd təsərrüfatının inkişafı Azərbaycanın sosial-iqtisadi 

tərəqqisinə və xalqın mədəni səviyyəsinin yüksəlişinə səbəb olsa da respublikanın təbii şəraitinə təsir etmiş, 

yeraltı və yerüstü sərvətlərindən intensiv şəkildə istifadə olunmuş, iri sənaye müəssisələri inşa edilmiş, su 

anbarları tikilmiş, dağ rayonlarına avtomobil yolları çəkilmiş, meşələr qırılmış, yeni-yeni yaşayış 

məntəqələri salınmış, əkin və biçənək sahələri genişlənərək ətraf mühitə və onun ayrı-ayrı komponentlərinə, 

hava, su, torpaq örtüyünə və təbii biosenozlara antropogen təsirləri dəfələrlə artırmışdır. Nəticədə bəzi 

yerlərdə torpaq, hava, su hövzələrinin çirklənməsi insan orqanizmi üçün təhlükəli həddə çatmış, bəzi 

canlıların məhvinə və biomüxtəlifliyin azalmasına səbəb olmuşdur [2,6].  

XX əsrdə Respublikamızda əhalinin artımı bəzi ekoloji problemlər yaratmış təbii ekosistemlərə 

antropogen amillərin təsirini gücləndirmişdir. Respublikamızın ərazisinin 20% -nin Erməni işğalçıları 

tərəfindən işğal olunması və burada yaşayan əhalinin digər rayonlarda məcburi köçkün kimi məskunlaşması 

(700 mindən çox) da vacib ekoloji problemlərə gətirib çıxarmışdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın təbii sərvətləri içərisində meşə örtüyü xüsusi yer tutur. 

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, yaxın keçmişdə respublika ərazisinin 30% -ni meşələr örtdüyü halda, hazırda 

bu göstərici üç dəfədən çox azalmışdır. Acınacaqlı haldır ki, Lənkəran vilayəti ərazisinin 60%-i meşələrlə 

əhatə olunduğu halda, hazırda Lənkəran ovalığının rütubətli və yarımrütubətli subtropik meşələri azalaraq, 

ümumi sahənin 23%-ni təşkil edir. Böyük və Kiçik Qafqaz ərazisində həmçinin respublikanın şimal və qərb 

bölgələrində də meşələrin vəziyyəti acınacaqlı durumdadır. Meşə biosenozlarına insanların müdaxiləsi 

onların təkcə yayılma arealına deyil, növ tərkibinə, formasiyalarına da təsir göstərmişdir[2]. 

Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın bütün ekoloji problemlərini ümumiləşdirib 

təhlil etmək xeyli vaxt tələb edir. Biomüxtəliflik, səhralaşma, Bakı-Ceyhan neft kəmərinin törədə biləcəyi 
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ekoloji fəsadlar, Kür çayının səviyyəsinin qalxması, Xəzərin sanitar vəziyyəti və s. kimi ekoetik problemlər 

ətraflı araşdırmalar tələb edir. Bu baxımdan müasir dövrdə istənilən problemlər öz həllini tapmayınca, o 

nəinki problem olaraq qalır, zaman ötdükcə öz təsirini itirir, miqyasını genişləndirərək regional və respublika 

miqyasında əhəmiyyətsiz görünür.  

Ekoloji problemlərə ekoetik baxımdan yanaşma “cəmiyyət-təbiət” münasibətlərində etik əsasların 

pozulması nəticəsində yaranır. Azərbaycanda bu yanaşma kompleksini ekoloji problemlərin xarakterinə və 

onların həlli yollarına uyğun olaraq üç qrupa bölmək olar. 

I qrup. Azərbaycanın ekoloji problemləri və onların həlli yolları: 

 meşələrin mühafizəsi və onların bərpası problemləri; 

 torpaqların eroziyası və ona qarşı mübarizənin təşkili; 

 təbii yem sahələrindən düzgün istifadə; 

 texniki pozulmuş torpaqlar , onların rekultivasiyası; 

 torpaqların radionuklidlərlə çirklənməsinə qarşı mübarizə; 

 suvarılan torpaqların şorlaşması və şorakətləşməsinə qarşı mübarizə; 

 mineral gübrələrdən və pestisidlərdən istifadənin problemləri; 

II qrupa ekoloji problemlərin həllinə yardım edəcək elmi və elmi-tətbiqi xarakterli işlər. Bura ekoloji 

monitorinqlər, ekoloji qiymət xəritələri, ekoloji münbitlik pasportunun tərtibi daxildir.  

III qrup ekoloji problemlərin həllinə təsiri olan və köməklik göstərən ekoloji mədəniyyət, ekoloji 

hüquq, ekoloji maarifləndirmə, təhsil və digər məsələlərlə bağlı problemlər daxildir.  

Ekoetik yanaşma konsepsiyasına görə ətraf mühitə və onun resurslarına münasibət aşağıdakı kimi 

olmalıdır. 

1) Ölkə iqtisadiyyatının inkişafı (yaşayış məntəqələrinin salınması, kommunikasiya xətləri, meliorativ tədbirlər, 

istehsal sahələri) təbii komplekslərin ilkin təbii-ekoloji parametrlərini, təbii-tarixi strukturunu, arealını, 

bioloji məhsuldarlığını və s. dəyişməməlidir.  

2) Ekoloji problemlərin (torpaq eroziyası, meşə örtüyünün məhv edilməsi, torpaqların texnogen çirklənməsi və 

s.) ekoetik həlli yolları; a) bərpa işləri və mühafizə tədbirləri təbii komplekslərin ilkin ekoloji parametrlərinə 

uyğun aparılmalı və onun bərpasına xidmət etməli, bərpa işləri və sonrakı mərhələdə resurslardan istifadə 

edilməsi ən müasir texnologiyalara əsaslanmalıdır. Ölkəyə gətirilən texnologiyaların, xammal və hazır 

məhsulların ekoloji ekspertizası ciddiləşdirilməlidir.  

3) Resurslardan bilavasitə istifadə edən insanlar (fermerlər, meşəçilər, balıqçılar və s) lazımi ekoloji biliklərə 

malik olmalı, resurslardan istifadə edərkən, ətraf mühitin ekoloji vəziyyəti ilə bağlı informasiyaya malik 

olmalı və onu vaxtaşırı ictimaiyyətə çatdırmalı, əhali arasında ekoloji biliklərin yayılmasında iştirak 

etməlidirlər. 

4) Təbiəti mühafizə ilə bağlı qanunvericilik sistemi ekoetik tələblərə uyğun olaraq qurulmalı, beynəlxalq 

qanunlara , konvensiyalara, öhdəliklərə uyğunlaşdırılmalıdır.  

5) Ekoloji məhsulun məktəbəqədərki, məktəb və ali təhsilin səviyyəsinə uyğun proqramı işlənməli, gənc nəslin 

təlim-tərbiyəsində mühüm yer tutmalıdır.  

Bu problemlərin həlli həm də ekoloji turizm baxımından əhəmiyyət kəsb edir. Ekoloji turizm-dünya 

turizm sənayesinin ən sürətli inkişaf edən sahələrindən biridir. Ekoloji turizm təbiətdən zövq almaq, istirahət 

məqsədi kimi, rekreasiya ehtiyatlarından düşünülmüş istifadə etməyi, bioloji müxtəlifliyin qorunmasını 

təbliğ etməyi, turizm fəaliyyətinin dayanıqlığını təmin etmək üçün təbiətdən istifadə rejiminin işlənib 

hazırlanmasını tələb edir. Ekoturizm ətraf mühitin mühafizəsi və yerli əhalinin rifah halını yaxşılaşdırmaq, 

onun tələblərini qarşılamaq üçün davamlı potensiala malik turizm növüdür[6].  

Turizm ehtiyatlarına və ətraf mühitə kütləvi turizmin neqativ təsirləri hələ keçən əsrin 70-ci 

illərindən araşdırılmağa başlanmışdır. Cəmiyyətlə təbii mühitin qarşılıqlı təsiri demək olar ki, indiyə kimi 

kortəbii baş vermişdir. Artıq məlumdur ki, cəmiyyət təbiətin gələcəyi üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürməli, 

kortəbii qarşılıqlı təsirdən şüurlu istiqamətə keçməlidir[6]. 
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Son illərdə ekologiya sahəsinə aid nəşr olunmuş elmi ədəbiyyatlarda antropogen amillərin insan, 

bitki və heyvan orqanizmlərinə təsirinin məhdudlaşdırılması və normativləşdirilməsi məsələlərinə ciddi fikir 

verilir. Respublikamızda da ekoloji baxımdan bəşəriyyəti narahat edən problemlərə ciddi diqqət yetirilir və 

onların həlli yolları işlənilib hazırlanır. Ekoloji problemlərin həlli sahəsində Respublikamızda xeyli işlər 

görülmüş, nəsli kəsilməkdə olan nadir bitki və heyvan növləri haqqında məlumatlar toplanmış, Azərbaycan 

Respublikasının “Qırmızı Kitabı” nəşr edilmişdir [2, 73 s].  

BMT-nin Rio-de-Janeyro konfransında “Bioloji müxtəliflik haqqında” konvensiya qəbul edilmiş, 

biomüxtəlifliyin qorunması vacibliyini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası 2000-ci ildə bu konvensiyaya 

qoşulmuşdur. Bu konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq Qlobal Ekoloji Fondun maliyyə dəstəyi ilə 

“Azərbaycanın bioloji müxtəlifliyinə dair Milli Məruzə, Strategiya və Fəaliyyət planı hazırlamışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti bu konvensiya üzrə Azərbaycan Respublikasının üzərinə götürdüyü 

öhdəlikləri yerinə yetirməklə torpaq, bitki, heyvan və mikroorqanizmlərin genetik ehtiyatlarının yox olması 

təhlükəsinin qarşısını almaqdan ötrü kompleks tədbirlər həyata keçirmək məqsədilə 21 dekabr 2001-ci ildə 

“Bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması barədə” sərəncam 

imzalamışdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, dünya miqyasında həmçinin də Azərbaycanda ekoloji problemlərin 

həlli yolları ilk öncə bu problemlərə və bütövlükdə təbiətə düzgün münasibətin, yəni ekoetik baxışın 

formalaşmasından asılıdır [2,3]. Ekoetik baxışa əxlaq münasibətləri sferasında “insan-insan”, “insan-

cəmiyyət” münasibətləri ilə yanaşı “insan-təbiət” münasibətləri də daxildir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, 

ekoloji problemlərin həllində və ekoloji mədəniyyətin formalaşmasında əsas və vacib vasitələrdən biri də 

məqsədyönlü ekoloji təhsilin olmasıdır.  
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Abstract: The paperdiscusses possiblemeasures for the developmentof rural tourism.It was 

discovered that the study of tourism in the mountain villages of Guba to date in terms of naturaland human 

resources are sufficient. Assess the likely economic effect of the implementation of measures to develop rural 

tourism. 
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Mövzunun aktuallığı. Məlum olduğu kimi müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatında turizmin müəyyən yeri 

vardır [ 1, 6, 7]. Turizm bölməsində həyata keçirilən müxtəlif tədbirlər yerli iqtisadiyyatın inkişafına təkan 

verməklə yeni iş yerlərinin açılması və yoxsulluğun azaldılmasına xidmət edən bir sahə kimi də qeyd olunur 

[6, 7]. Turizmin bir sahəsi olaraq dünyanın hər yerində sürətlə böyüyən və inkişaf edən bir sektor olmağa 

başlayan kənd turizmi, indiki vaxtda əkinçilik, heyvandarlıq, xalq sənəti, tarixi abidələri ilə tanınan 

bölgələrdə daha sürətlə inkişaf etməkdədir. Araşdırılan ədəbiyyat materiallarından bəlli olur ki, kənd turizmi, 

turizmin bir sahəsi kimi təbiətdən, tarixi-mədəni sərvətlərdən və digər kənd adət-ənələrindən ibarət turizm 

ehtiyatlarına malik olmaqla, yerli icmaların, rayonun və bütünlükdə ölkənin sosial-iqtisadi və mədəni 

dirçəlişinin davamlı inkişafında əvəzedilməz yerlərdən birini tutmaqdadır [ 1, 2, 3, 6, 7].  Bu turist növünün 

digərlərdən fərqi ondan ibarətdir ki, turist üçün vacib olan bütün ehtiyatlar kənddə axtarılır. Eyni zamanda 

onu da nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, kənd turizmi biznesdən yalnız fermerlər deyil, digər kənd təsərrüfatı ilə 

məşğul olanlar da yararlana bilir [ 4, 5, 7]. Burada mövcud resurslardan istifadə bacarığı elmi əsaslar və 

digər təcrübələrdən yararlanaraq həyata keçirilməlidir.  

Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikasında əhalinin əksəriyyətinin kənddə yaşaması onu göstərir ki, 

kəndin davamlı inkişafına diqqət daha çox olmalıdır. İnkişaf etmiş xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, 

turizmin inkişafı ölkənin iqtisadi maraqları baxımından çox faydalıdır. Qardaş Türkiyə və bir sıra Avropa 

ölkələri əksərən turizmə əsaslan iqtisadiyyatlarını qurublar. Artıq bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə kənd 

turizminə maraq daha çox artmaqdadır. Meqapolislərin səs-küyündən, zavod-fabriklərin tüstülü havasından 

qurtulmaq istəyənlər çox vaxt ekzotik təbiətə üz tuturlar. Məsələn, Fransada, Böyük Britaniyanın cənubunda, 

Almaniyada, Danimarkada, Cənubi Kiprdə, İspaniyanın cənubu, İtaliyanın bütün ərazisində, Şərqi Avropa 

ölkələrində turizmin bu növünə xüsusi diqqət yetirilir. Buna səbəb ərazidə dağ relyefinin, tarixi-təbii 

abidələrlə zəngin olmasıdır. Əlbəttə burada icmaların, yerli icra strukturunun və bələdiyyələrin rolunu nəzərə 

almaq lazımdır. Xarici təcrübə göstərir ki, ölkədə balanslaşdırılmış siyasət aparmaqla kəndlə şəhər arasında 

kəskin fərqlərin yaranmasına imkan verilməməlidir. Çünki, bu halda kənd əhalisinin güzəranı pisləşə, yaşam 

şəraiti üçün lazımi imkansızlıq və işsizlik üzündən kəndlərin boşalması prosesi gedə bilər. Belə bir proseslə 

üzləşməmək üçün  Avropa Birliyi ekspertləri səviyyəsində kəndin inkişafını təmin edə bilən xüsusi 

strategiyalar, birliyə üzv olan ölkələrdə milli hökumətlər səviyyəsində kəndin inkişafı proqramları qəbul 

edilmişdir [6, 7] . Həmin proqramlar indiyə qədər işləkdir və onun yerinə yetirilməsinə riayət edilir. Qəbul 

edilmiş proqram 2013-cü ildə başa çatmalıdır. Amma buna baxmayaraq Avropa Birliyi ekspertləri tərəfindən 

2013-dən sonrakı dövr üçün Avropa kəndinin davamlı inkişafı ilə bağlı müzakirələr davam etməkdədir. 

Müzakirələrin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, kənd iqtisadiyyatının diversifikasiyası son dərəcə 

sürətlənməlidir. Kənd təsərrüfatından kənar iqtisadiyyatın kəndlərdə rolu artmaqda davam etməlidir. Kənddə 

rəqabət qabiliyyətli işçi sayı, ali təhsillə təminat sürətlə artmalı, ənənəvi iqtisadiyyatla yanaşı alternativ 

yollarla kəndin davamlı inkişafına nail olmağın yolları araşdırılmalıdır. Bu baxımdan turizm resurslarına 

malik kəndlərdə turizm işinin canlandırılması aktuallığı qarşıya çıxır. Kənd turizmində turistlər bir müddət 

təbiətlə təmasda olmaq, kənd həyat tərzini yaşamaq, xalq mədəniyyətinin dəyərləri ilə tanış olmaq, tətbiqi 
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incəsənət, milli mahnılarla, rəqslərlə, yerli adət-ənənələrlə, ənənəvi kənd məşğuliyyəti ilə, xalq 

bayramlarında və festivallarda iştirak etmək şansları qazanırlar. Kənd turizminin digər bir spesifik 

xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, turistlərə qidalanma və yaşayış xərcləri ucuz başa gəlir. 

Tədqiqat metodu. Qeyd etmək lazımdır ki, dünyada təbii-ərazi komplekslərinin turizmin inkişafı 

üçün mənimsənilməsi məqsədilə, ilkin mərhələdə onların potensial imkanlarının ekspert qiymətləndirilməsi 

aparılır. Bu zaman göstərilən geosistemlərin təbii imkanları ilə bərabər, infrastruktur, ərazi və digər 

imkanları da nəzərə alınır. Bu sənaye sahəsinin inkişafı landşaftın, xüsusilə də xarici təsirlərə qarşı çox 

həssas olan dağ geosistemlərinin dayanıqlığını qiymətləndirmək, qorumaq və artırmaq üçün kompleks 

tədbirlərin işlənilməsini aktual problemə çevirir. Ərazilərin rekreasiya ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi 

zamanı kompleks yanaşmanın əsası kimi rekreasiyanın inkişafı üçün aparıcı rol oynayacaq landşaft amilinə 

üstünlük verilir. Qiymətləndirilmə aşağıdakı landşaft komponentlərinin əsas göstəriciləri əsasında aparılır: 

relyef, bitki, su obyektləri, iqlim, estetik zənginlik, landşaft müxtəlifliyi, nəqliyyat imkanları, təbii ərazi 

komplekslərinin antropogen transformasiya dərəcəsi və s. Odur ki, yuxarıda sadalananları nəzərə alaraq 

Quba rayonunun kənd bələdiyyələrinin birindən turizminin inkişafı üçün imkanlar araşdırılmışdır. Aparılan 

araşdırmalar sorğu, görüşlər və vizual müşahidə metodlarına əsasən yerinə yetirilmişdir.  

Tədqiqat obyekti və alınan nəticələrin analizi. Təqdim edilən bu araşdırmada dağ rayonları 

timsalında Qubanın dağ kəndlərinin bir neçəsində min illər ərzində yaradılan milli-mədəni sərvətlərin turizm 

ehtiyatı kimi istifadə imkanları nəzərdən keçirilir. Tədqiqat Quba rayonunun Çiçi-Səbətlər bələdiyyəsi 

ərazisində yerləşən kəndlərdə reallaşmışdır.  

Hələ keçmiş sovetlər dövründə Quba rayonu əlverişli turizm məkanı kimi yerli və xarici turistlərin 

sevdiyi bölgələrdən biri idi. Buranın iqlimi təbii, mədəni bitki örtüyü, mineral bulaqları, tarixi-mədəniyyət 

abidələri, təbii mənzərələrin və müxtəlif əl sənətkarlığının zəngin olması hesabına turist xidməti 

infrastrukturu yaradılmış, müxtəlif regional və beynəlxalq əhəmiyyətli turist marşrutlarına daxil edilmişdir. 

Keçid dövrünün çətinliklərinə baxmayaraq Quba bu gün də turistlərin sevimli istirahət guşəsinə 

çevrilmişdir. Yeni turist xidməti obyektləri və maraqlı turist marşrutları yaradılmışdır. Qubanın əlverişli 

coğrafi mövqeyi və təbii relyefi burada müxtəlif turist növlərinin (piyada yürüş, atla gəzinti, ekoturizm, kənd 

yaşıl turizmi, dağ turizmi və s.) yaradılmasına geniş imkanlar açır. Tarixi mədəniyyət abidələrinin çox hissəsi 

rayon mərkəzində və yaxın ərazilərdə (20 km-dək) yerləşir. Belə yerlərə getmək üçün asfalt döşənmiş yollar 

vardır. Uzaqlığı 25 km- dən çox olan abidələrə gedən yollar isə daşlıqdır. 

Quba rayonunun dağ kəndlərində də kifayət qədər turizm ehtiyatları vardır. Belə dağ kəndlərindən 

biri Qubanın cənub-şərqində dağlıq ərazidə sıx meşələr, çaylar, şəlalələr, bulaqlar, alp çəmənlikləri ilə 

diqqəti çəkən füsünkar guşəyə malik Çiçi-Səbətlər bələdiyyəsi ərazisində yerləşən kəndləri göstərmək olar. 

Bu ərazilər digər dağ rayonlarına nisbətən Bakıya yaxın olması turizmin inkişafı baxımından perspektivli 

hesab oluna bilər. Quba rayonunun Çiçi-Səbətlər bələdiyyəsinin ərazisindəki 6 dağ kəndində (Çiçi-Səbətlər, 

Sırt Çiçi, Rəziyələr, Qənidərə, Təngəaltı) 3399 nəfər əhali yaşayır. Ayrı-ayrılıqda: Çiçi kəndində - 813 nəfər, 

Rəziyələr kəndində - 225 nəfər, Qənidərə kəndində -110 nəfər, Sırt Çiçi kəndində -170 nəfər, Səbətlər 

kəndində -1332 nəfər, Təngəaltı kəndində-749 nəfər əhali yaşayır. 

Çiçi kəndi rayon mərkəzindən 50 km aralıda yerləşir və mərkəzi Çiçi kəndidir. Bələdiyyənin 

ərazisindəki kəndlərdə tat etnik azlıqlar yaşayır. Əhalinin xalçaçılıq, toxuculuq sahələrinə dair min illərdir 

formalaşan etnik mədəniyyətləri mövcuddur. 

Çiçi-Səbətlər bələdiyyəsinin ərazisində sıx meşələr, çaylar, sərin bulaqlar olduğundan sağlam dağ 

havası vardır. Bu səfalı yerlər turizm infrastrukturunu yaratmaqdan ötrü çox əlverişlidir. Bu kəndlərin 

əhalisinin əsas məşğuliyyəti xalçaçılıq, heyvandarlıq, əkinçilik və bağçılıqdır. Qədim tarixi olan Çiçi 

xalçaları (“Alçagülçiçi”, “Xırdagülçiçi”, “Sirtçiçi”, “Qalluçiçi”) hətta respublikamızdan kənarda da şöhrət 

qazanmışdır. XVIII-XX əsrə aid bəzi Çiçi xalçaları Viktoriya və Albert (London), Metropoliten (Nyuyork), 

Azərbaycan tarixi muzeylərində mühafizə olunur. Kəndlərdə qədim tarixi abidələr, unikal əl işləri, qədim 

xalçaçılıq olsa da, buralarda turizm inkişaf etmədiyi üçün, sənət əşyalarına tələbat yox dərəcəsindədir. Ona 

görə bu dağ kəndlərində milli sənətkarlıq unudulmaqdadır. Əlverişli ekoturizm və kənd turizmin imkanları 

mövcud olsa da, bu heç bir səviyyədə təşviq olunmur, turizm şirkətlərinin, hətta əksər rayon əhalisinin bu 
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incilərdən xəbərləri yoxdur. Çiçi kəndi dağ kəndi olmaqla çox qədimi tarixi kənddir. Araşdırmalar göstərir 

ki, Çiçi kəndi IV əsrdən mövcuddur. Kənddə orta məktəb, kitabxana, klub, tibb, poçt məntəqəsi olmasına 

baxmayaraq, orta məktəb istisna olmaqla digər müəssisələrin binaları yoxdur, onlar dağılmaqda olan yararsız 

köhnə məktəb binasında darısqal, şəraitsiz otaqlarda yerləşir. 

Kəndin su təchizatı yaxınlıqdakı bulaqlardan çəkilmiş xətlər vasitəsilə təmin olunur. Tullantı suları 

fərdi yaşayış evlərində idarə olunur. Kənddə rabitə xidməti qənaətbəxşdir. Belə ki, yeni elektron ATS var. 

Lakin buna baxmayaraq kənd yolları bərbad vəziyyətdədir. 

Elektrik təchizatı var, lakin qaz təchizatı yoxdur. Əhali istilik məqsədilə oduncaqdan, kərmədən 

çətinliklə istifadə edir. Bu da meşələrin qırılmasına səbəb olur. Bələdiyyə ərazisində elektrik dirəklərini, 

naqilləri və transformatorları yeniləməyə ehtiyac vardır. Əraziyə turist kimi gələnlərə aşağıdakı yol xəritəsini 

təqdim etmək olar: 

Quba→Qonaqkənd yolu→Amsar kəndi→Təngəaltı→Vəlvələ çayın sol sahili→Çiçi kəndi. 

Qubadan Çiçi-Səbətlər bələdiyyəsinə qədər məsafə 50 km-dir. Quba-Qonaqkənd yolu daş yoldur. 

Vəlvələ çayın sağ və sol sahilində çoxsaylı istirahət mərkəzləri, restoranlar, şəlalələr, Vero bulağı, sıx 

meşələr, dərin dərələr, sərt dağlar, təpəliklər, vadilər vardır.  

Sırt Çiçi ərazisində ən hündür dağa çıxsaq, üzü şərqə dursaq, şimalda 50 km məsafədə yerləşən Quba 

şəhəri, Vəlvələ çay vadisi, Bastalabi, Xosrovşah məbədləri, Şərqdə Zərgova, Qorxmatoba, Əspavasti 

kəndləri, Cənubda Çiçi, Sırt Çiçi, Rəziyələr,Qənidərə hətta Şabran rayonunun Zeyvə kəndi, Qərbdə Səbətlər, 

Təngəaltı, Afurca, Guləzi, Runxirt kəndləri görünəcəkdir. 

Səbətlər Təngəaltı kəndi bələdiyyəsinin turizm resursları aşağıdakı cədvəldəki kimidir (Cədvəl).  

Buradakı Vevo bulağı dəri xəstəlikləri üçün müalicəvi sudur. Bura gələn insanlar daşları qızdırıb, 

suya atırlar, su qızır, sonra açıq havada isti su vannası qəbul edirlər. Daşları qızdıran insan pullu xidmət 

göstərir. 

Aparılan söhbətlər və görüşlərdə bu kəndlərdə yaşayan insanlar öz evlərini kirayə verməkdə maraqlı 

olduqlarını bildirirlər. Lakin digər xidmətlərin olmaması və yaxud da aşağı səviyyədə təqdim olunması daha 

çox insanın, xüsusilə də xarici turistlərin kəndlərə üz tutmasına mane olur. Hazırda kəndlərə əsasən yerli 

turistlər səfər edirlər. 

Bu turistlərin bir çoxu isə qiymətlər münasib olduğu üçün kənd evlərini seçirlər. Kənd turizminin 

inkişafına mane olan əsas çatışmazlıq kəndlərdə sanitariya qovşaqlarının lazımi şəraitdə olmaması ilə 

bağlıdır. Xüsusilə də, sanitar-gigiyenik normalara cavab verən hamamların olmaması turistlərin kənd 

evlərində qalmasına mane olur. Bir çox kəndlərdə evlərin su, işıq və digər kommunal təchizatları istənilən 

səviyyədə deyil. Kəndlərə turistləri cəlb etmək üçün evlərdə sanitariya qovşaqlarının və mətbəxin lazımi 

səviyyədə olmasına diqqət etmək lazımdır. 

 

Çiçi-Səbətlər bələdiyyəsi kəndlərinin turizm və sosial inkişaf imkanları 
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Nəticə. Məlum olmuşdur ki, tədqiqatı aparılan Qubanın dağ kəndlərində turizm baxımından kifayət 

qədər təbii-tarixi və insan resursları vardır. Çatışmayan kommunal xidmət sahələrinin zəifliyidir. Kənd ailə 

turizmi inkişafı baxımından bu sahə həm biznesin, həm də turizmin inkişafına təkan verə bilir. Onu da 

diqqətə çatdırmaq lazımdır ki, kəndə səyahət zamanı ətraf mühit nəzərə alınmalı, minimum təsirlə istirahət 

həyata keçirilməlidir. 
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Elnarə Allaqiyeva  

Azərbaycan Turizm İnstitutu  

 

Azərbaycanda klassik turizm növünün müasir vəziyyəti 
 

Abstract: Cultural tourism plays the important role in forming the international relations all over 

the world, establishing good interethnic connections, learning about the cultural heritage and traditions of 

other countries. At the same time this tourism type is typical to the protection of architectural monuments, 

celebration of state holidays and organizing the festivals. The cultural tourists coming to Azerbaijan have 

the opportunity to meet with the way of life of local population, to taste the cuisine and learn about the folk 

arts. 

Key words: Cultural tourism, national heritage, Azerbaijan cuisine, historical and architectural 

places, Azerbaijan museums, national holidays, folk art, national music, old monuments, Azerbaijan carpets. 

 

Mədəni turizm “cultural tourism” – turizmin bütün növlərini özündə birləşdirməklə yanaşı onun 

özəyini etnik turizm təşkil edir ki, bunun da üstün cəhətlərindən biri yerli xalqın mədəniyyətini və milli irs 

nümunələrini daha dərindən öyrənməkdir. İnsanlar bu turizm növündən tanışlıq, yeni məlumatların əldə 

olunması üçün istifadə edir, eyni zamanda bütün dünya ölkələrində mədəni irs nümunələrinin cəmləndiyi 

obyektlər, turizm mərkəzləri və şəhərləri, arxitektur, memarlıq və tarixi abidələrlə zəngin olan ərazilər 

turistlərin kütləvi axınına daima məruz qalır. Digər turizm növləri ilə müqayisə edildikdə müasir dünya 

ölkələrində bu turizm növü yeni hesab olunmur, lakin XX əsrin sonlarından etibarən mədəni turizm kütləvi 

hal almağa başladı və güman edilir ki, sonrakı əsrdə də əksər turistlər məhz bu turizm növünə üstünlük 

verəcəkdir. Mədəni turizm ilə paralel vəziyyətdə inkişaf edən iqtisadi inteqrasiyanın və qloballaşmanın 

mövcud olduğu mühitdə turizm ehtiyatlarına standartlaşdırmanın tətbiqi düzgün istiqamətdə aparılmalıdır. 

Ölkədə turizm növünün inkişaf etdirilməsi nəticəsində regional və yerli idarəedici orqanlar olduqca maraqlı 

tərəf kimi çıxış edir, çünki turistlərin diqqətini cəlb edən ərazilərdə xidmət sferası yaranır və maddi vəsaitin 

əldə olunması yerli əhali üçün yeni iş yerlərinin açılması, məşğulluğun yüksəlməsi, yaşayış səviyyəsinin 

yaxşılaşması ilə nəticələnir. Turizmə gəlir sahəsi kimi diqqət ayrılır, ərazi daxilində mövcud olan tarixi, 

memarlıq və arxeoloji abidələr yenidən bərpa edilir, onların restavrasiya işlərinin aparılması zamanı bütün 

tikililərin ahəngdarlığı pozulmamalıdır, istifadə olunan materiallar nəzərə alınmalıdır. Mədəni turizmə olan 

marağın artması üçün müəyyən ölkələrin yerli idarəedici orqanları bu istiqamətə daha çox diqqət yetirir, 

regional inkişafı əldə etmək məqsədi ilə milli mədəni irs nümunələrini, mövcud tarixi və memarlıq 

abidələrini turist məhsuluna çevirərək dünya turizm bazarına çıxarırlar. İstənilən ölkə ərazisinə daxil olan 

maliyyə vəsaitlərini bu memarlıq nümunələrinin müdafiəsi, bərpası və yenidən qurulmasına yönəldərək 

mədəniyyət məhsullarının daha uzun müddət istifadəsinə, həmçinin ərazinin tarixi haqqında məlumat verən 

məhsul kimi saxlanılmasına çevirmək mümkündür.  

Azərbaycan Respublikasında yetəri qədər tarixi memarlıq abidələri, xalq sənətkarlıq nümunələri və 

mədəni turizm sahəsində birbaşa istifadə edilməsi mümkün olan məhsullarımız vardır. Qobustan rayonu 

ərazisindəki Mərəzə qəsəbəsində mövcud olan və əsas turist obyektlərindən sayılan, hər il yüzlərlə xarici 

ziyarətçilərin gəldiyi Azərbaycanın memarlıq incilərindən biri olan Diribaba türbəsində təmir – bərpa işləri 

aparılmasına baxmayaraq hazırkı vəziyyəti qaneedici deyil. Ölkə daxilində mövcud olan tarixi – memarlıq 

nümunələrinin əksəriyyətinin yenidən bərpa edilməsinə ehtiyac vardır və məhz bununla əlaqədar olaraq 

2012–2015 – ci illərdə dövlət büdcəsi hesabına təmir olunacaq çoxsaylı tarixi abidələrin siyahısı hazırlanmış, 

Diribaba türbəsi də həmin proqrama salınmışdır.  

Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə növbəti illər ərzində Azərbaycanın Naxçıvan ərazisində yerləşən 

daha iki mədəniyyət abidəsinin – Mömünə Xatun türbəsi və Qarabağlar abidəsinin YUNESKO – nun Qeyri – 

maddi mədəni irs siyahısına daxil edilməsi istiqamətində işlər aparılır. Azərbaycan yalnız neft ilə deyil, eyni 

zamanda turizmin müxtəlif növlərini ölkə ərazisində inkişaf etdirərək həm iqtisadiyyatını gücləndirə, həm də 

beynəlxalq əlaqələrin yaradılmasını genişləndirə bilər. Mədəni turizmin Azərbaycan daxilində inkişaf 

etdirilməsi üçün kifayət qədər potensial imkanlar mövcuddur, həmçinin bu turizm növünün müsbət 
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cəhətlərindən biri mövsümülük amilinin olmaması və gələn turistlərin digər turizm növləri ilə müqayisədə 

daha intellektual səviyyəyə malik olmasıdır. Hazırda bu istiqamətdə aparılan araşdırmalar da göstərir ki, artıq 

dünyada insanlar inteqrasiya edilmiş cəmiyyətə üstünlük verir, hər bir şəxs başqa ölkələrin mədəni dəyərləri, 

onların tarixi keçmişi və adət - ənənələri ilə maraqlanırlar. İllər keçdikcə insanların turizm sahələrinə 

maraqla yanaşması və qonşu xalqların mədəniyyəti ilə maraqlanması, məhz bu turizm sahəsinə qoyulacaq 

investisiyaların əhəmiyyətini artırır, turizm sahəsində çalışan insanların sayının çoxalmasına yol açır, işsizlik 

problemini minimuma endirir, hətta dövlətə daxil olan valyuta həcminə də müsbət təsir göstərir. 

Prezident İlham Əliyevin qərarına əsasən “2010 – 2014 – cü illərdə Turizmin inkişafına dair Dövlət 

Proqramı” hazırlanmışdır. Həmin dövlət proqramında Azərbaycan Respublikası daxilində mədəni turizmin 

inkişafına aid müxtəlif qeydlər edilmiş və gələcəklə əlaqədar bir sıra imkanlar proqramda öz yerini almışdır. 

Xüsusən də son dövrlərdə tarixi abidələrin araşdırılması istiqamətində yeni addımlar atılmış və müəyyən 

tarixi faktlara əsaslanan yerlər aşkarlanmışdır. 2010 – cu ildə Şəmkir rayonunun Narınqala və Şəhristan 

ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində monumental bina, Bərdə şəhərinin Satırlı kəndində daş 

dövrünə aid edilən mədəniyyət nümunələri, 2012 – ci ildə Ağsu rayonunun Ülgüc kəndi ərazisində XVIII 

əsrə aid 37 ədəd Hollandiyaya məxsus qızıl pul, 2012 – ci ildə Şamaxı rayonunda yerləşən “Gülüstan” 

qalasında müxtəlif təyinatlı tikililərin qalıqları və çoxsaylı maddi – mədəniyyət nümunələri aşkar edilmişdir. 

Bu bizim bir xalq kimi uzun illər boyunca mövcudluğumuzu, tarixi keçmişimizi özündə əks etdirir və belə 

araşdırmaların aparılması ilə yanaşı həmin obyektlərin hər birinin turizm məhsulu kimi dəyərləndirilməsinə 

də ehtiyac duyulur. 

Mədəni turizm baxımından istifadəsi mümkün olan və xüsusi turizm mərkəzlərində yerləşən 

abidələrin əksəriyyətinin təmir-bərpaya və yenidən restavrasiya edilməsinə ehtiyac vardır. Bu kimi hallara 

daha çox regionlarda olan tarixi memarlıq abidələrində rast gəlmək mümkündür. Həmçinin Azərbaycanın 

mədəniyyət dəyərləri arasında xalq sənətkarlıq nümunələrinin də rolu danılmazdır. Son dövrlərdə isə istifadə 

edilən və böyük maraqla hazırlanan bu nümunələrin sayında azalmalara rast gəlinir. Azərbaycanın Lahıc, 

Şəki kimi turizm mərkəzlərində də bu kimi sənətkarlıq məhsullarının hazırlanma mexanizmi illər ötdükcə 

unudulmaq üzrədir. Bu kimi turizm məhsullarının inkişaf etdirilməsi haqqında turizm proqramlarında yer 

verilməsinə baxmayaraq hələ də heç bir inkişaf əldə edilməmişdir. Xüsusən Azərbaycanın mədəniyyət 

nümunələrindən sayılan və tarixi dövr ərzində xanımların zinət əşyaları kimi istifadə etdikləri bəzək 

nümunələrinin hazırlanması və milli ornamentlərdən istifadə edilməsi əhəmiyyətli rola malik olardı. Ölkə 

ərazisində gələn turistlərə təqdim olunan zinət əşyaları və bəzək nümunələri digər ölkələrdən gətirilən, eyni 

zamanda Azərbaycana xas olmayan bəzəklərlə hazırlanır ki, nəticədə həmin əşyalarda ölkənin mədəniyyəti 

haqqında məlumat verən heç bir xüsusiyyətə rast gəlinmir.  

Azərbaycan və Şərq mədəniyyətinin mühüm hissələrindən biri olan xalçaçılıq sənətinin inkişaf 

etdirilməsi, xüsusən də regionlarda bu işlə məşğul olan şəxslərin maraq obyektinin genişləndirilməsinə 

ehtiyac vardır. Xüsusən İsmayıllı, Lahıc, Şəki, Ordubad kimi tarixi etnoqrafik cəhətdən əhəmiyyətli 

regionlarda xalçaçılıq sənəti ilə məşğul olan şəxslərin məhz bu sənəti davam etdirməsi üçün müəyyən 

planların hazırlanması, onların iş fəaliyyəti ilə təmin olunması, həmin ərazilərə gedən turistləri nəzərə alaraq 

müəyyən məkanların sırf xalçaçılıqla məşğul olan şəxslər üçün təyin edilməsi nəinki paytaxtda hətta 

regionlarda da bu sənətin davamlı, maliyyə cəhətdən gəlirli olmasına yol açacaqdır.  

Hazırda paytaxt Bakı şəhərində mövcud olan Lətif Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq 

tətbiqi sənəti adı altında fəaliyyət göstərən muzey özünün internet resursu və daxil olan bütün ziyarətçilərə 

hər üç dildə virtual turun təşkil edilməsi, ekskursiyaların aparılması, istənilən eksponat haqqında geniş, 

dolğun məlumatın verilməsi ilə digər bir sıra muzeylərə müasir texnologiyalardan istifadəyə görə örnək ola 

bilər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Heydər Əliyev Fondu və YUNESKO – nun birgə layihəsi əsasında 

2008 – ci ilin may ayında bu muzeyin yeni binasının tikilməsi prosesinə başlanılmış və ilk təməl daşları 

atılmışdır. Xatırladaq ki, dörd mərtəbədən ibarət olan, xarici görünüşcə bükülü xalçanı xatırladacaq yeni bina 

beynəlxalq aləmdə sırf xalçaçılıq üçün nəzərdə tutulmuş yeganə muzey hesab olunur və qədim xalça 

sənətimizin incəliklərini tam dolğunluğu ilə əks etdirməklə yanaşı muzeydə xalçaların düzülüşündən 

başlayaraq, hər bir eksponat yeni konsepsiyada təqdim ediləcəkdir. Turistlərin marağını cəlb edəcək əsas 

meyarlardan biri də burada xarici ziyartəçilər üçün qanuna müvafiq qaydada üzü köçürülmüş qədim 

Azərbaycan xalçalarının satışı və müxtəlif şəxslər tərəfindən alışı həyata keçiriləcəkdir. Heydər Əliyev 
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fondunun dəstəyi nəticəsində 16 noyabr 2006 – cı ildə Azərbaycan xalçaçılıq sənəti YUNESKO – nun Qeyri 

– maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmiş və növbəti illərdə ölkənin digər qədim incəsənət nümunələrinin 

də bu siyahıya əlavə olunması istiqamətində işlər aparılır. Xüsusən Azərbaycana məxsus olan şəbəkə 

incəsənət növünün, xalqımıza özəl digər mərasimlərin və miniatür sənətinin daxil edilməsi planlaşdırılır. 

Mədəni turizm haqqında məlumat verərkən ilkin şərt kimi ölkə daxilində mövcud olan muzeylər və 

onlardan bu turizm növündə istifadə də xüsusi rola malikdir. Çox təəssüflə bildirmək lazımdır ki, yalnız 

paytaxt Bakı və onun ətraf hissələrində bir neçə muzeyin yenidən bərpası olunmuş, lakin regionlarda heç bir 

yenilik olmaması ilə yanaşı son dövrün texnologiyalarından da yararlanılmır. 21 may 2009 – cu il tarixli 

sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev “Azərbaycanın regionlarında 

fəaliyyət göstərən muzeylərin müasir standartlara uyğun təmirinə, yeni avadanlıq və zəruri eksponatlarla 

təchizatına dair xüsusi tədbirlər planı” nı təsdiq etsə də, regionlarda yerləşən muzeylərdə müsbət istiqamətdə 

müəyyən dəyişikliklərin olmaması, 2009 – 2014 – cü illər ərzində bu prosesin yerinə yetirilmə mexanizminin 

gecikdirildiyini və müasir texnologiya ilə təchiz edilmiş, yüksək standartlara cavab verən region 

muzeylərinin növbəti illərdə də bərpaya ehtiyac duyacağını bir daha sübut edir. 

2008 – ci ildə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Qala qoruğu ərazisində açıq səma 

altında ilk “Arxeoloji Etnoqrafik Muzey kompleksi” yaradılıdı və bu muzey ölkə ərazisində yeganə etno – 

turizm obyekti kimi fəaliyyət göstərir. Həmçinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Bakının Suraxanı rayon 

İcra Hakimiyyətinin birgə layihəsi əsasında 2009 – cu ildə “Atəşgah məbədi” Dövlət Tarixi Memarlıq 

Qoruğunun təmir – abadlıq işlərinin aparılması ilə əlaqədar ətraf hissələrdə mövcud olan evlərin sökülməsi 

prosesinə başlanılmışdır. Dövlət büdcəsindən ayrılmış maliyyə vəsaiti ilə təmir bərpa işləri aparılan abidənin 

tərkibində muzeyin də fəaliyyət göstərəcəyi bildirilir, lakin ərazinin növbəti iki – üç il ərzində 

tamamlanacağı vurğulanılır. Deməli, mədəni turizm bir ölkənin hər hansı sahəsinin deyil, bütövlükdə onun 

mədəniyyət istiqamətinin inkişafı deməkdir, hansı ki, bunun üçün ilk əvvəl yeni infrastrukturun qurulması, 

turizm mərkəzlərinin geniş fəaliyyətinin olması, yerli insanların maarifləndirilməsi və yeni turizm kadrlarına 

ehtiyacın olması vacib amildir. 

Ölkə daxilində mövcud olan potensial imkanlardan geniş istifadə, mədəni sahə üzrə bir sıra 

bayramların və milli festivalların təmtəraqlı şəkildə keçirilməsi də ilkin şərtlərdən biridir. Beləliklə ölkəyə 

gələn turistlərin diqqətini cəlb etmək, onları yalnız əyləndirmək, ölkədə çox qalmasına nail olmaq deyil, eyni 

zamanda daha çox maddi vəsait xərcləməsinə imkan yaratmaq lazımdır. 4 iyul 2012 – ci il tarixində 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Şəki şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə dünya əhəmiyyətli 

tarixi – memarlıq abidəsi olan Şəki Xan Sarayının 2580 illiyi geniş təntənə ilə qeyd edildi. Bu tədbirin həyata 

keçirilməsi zamanı Azərbaycanın folklor ənənəsini əks etdirən “Zorxana” oyunu, xalqımızın öz mədəni 

irsində əsrlər boyu yaşatdığı çövkən və papaq milli atüstü oyunlarının təqdim olunması ilə yanaşı rəngarəng 

suvenirlərin, sənətkarlıq nümunələrinin yer aldığı “Şərq bazarı” da təşkil olunmuşdu. 

2009–cu ildən etibarən Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə Qəbələ şəhərində Beynəlxalq Musiqi 

Festivalı həyata keçirilir ki, 2012–ci ildə də 25 iyuldan 5 avqust tarixinədək davam edən Dördüncü 

Beynəlxalq Musiqi Festivalı Müslüm Maqomayevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuşdu. Musiqi Festivalının 

keçirildiyi günlər ərzində simfonik orkestrla birgə muğam üçlüyünün konsertdə mahnı ifa etməsi 

iştirakçıların marağına səbəb oldu, çünki təqdimat zamanı Azərbaycanın musiqi mədəniyyəti, onun müxtəlif 

janrları, eyni zamanda səsləndirmə zamanı istifadə olunan alətlərin tarixi qədimliyi gələn qonaqlara nümayiş 

etdirildi. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan muğamı 2003–cü ildən etibarən YUNESKO–nun qeyri- maddi 

irs nümunəsi siyahısına daxil edilmişdir. 

Dünya ölkələrinin hər biri özünəməxsus kulinariyası ilə digərlərindən tamamilə fərqlənir və əraziyə 

gələn xarici turistlər həmin təamların dadına baxmaqla yalnız qidalanma prosesini deyil, eyni zamanda bu 

xalqın mətbəx mədəniyyətini öyrənməklə yanaşı uzun zamandır bildiyi xörək adlarının məhz bu dövlətə aid 

olduğuna bir daha əmin olur. Xüsusən son zamanlarda artıq bir marka formasına çevrilmiş dünya ölkələrinə 

məxsus bir sıra qida nümunələri vardır ki, bunlar sırasında İtaliyanın pizzası, makaronu, Fransanın pendiri, 

Türkiyənin balıq xörəkləri, kabab nümunələri, şirniyyatının müxtəlifliyi məşhur olmaqla yanaşı ölkəyə gələn 

bütün ziyarətçilər tərəfindən ən azı bir dəfə dadılır.  

Azərbaycanın milli mətbəxi dünyanın bir sıra ölkələri ilə müqayisə edildikdə kifayət qədər qədim, 

zəngin, təkrarolunmaz effektə malik olsa da, çox təəssüflə bildirmək lazımdır ki, bu istiqamətdə tanıtım 
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jurnalları, bukletlər və braşurların son dövrlərdə müxtəlif dillərə tərcümə edilərək hazırlanması prosesi 

başladılmış, nəticədə ölkənin öz milli kulinariyasının beynəlxalq arenaya çıxardılması yalnız gecikməmiş, 

hətta bir sıra qonşu dövlətlər tərəfindən təhrif edilərək özününküləşdirilmişdir. Aparılan araşdırmalar sübut 

edir ki, Azərbaycan milli kulinariyasına 2000–dən artıq xörək adı məlumdur və mətbəximizdə daima 

hazırlanan plovun 200, dolmanın 30, lülə kababın 20, undan hazırlanan milli şirniyyat məmulatlarının isə 30 

– dan artı növü qeydə alınmışdır. Qədim Azərbaycan mədəniyyətinə əsasən hazırlanan xörəklər müasir 

zamandakı kimi alüminium deyil, mis qazanlarda hazırlanırdı və hazırkı dövrdə ölkəyə gələn turistlərə 

təqdim olunacaq təamların da Avropa adətlərinə uyğun deyil, milli kulinariyamıza xas olan sac, təndir, şiş, 

saxsı qablarda bişirilərək təqdim olunması həm gələn xarici şəxslərdə maraq oyadar, həm də ölkənin mətbəx 

mədəniyyətini və adət - ənənələrini daha dərindən qavrayar. 

6-7 sentyabr 2012-ci il tarixində Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi, Ümumdünya Turizm Təşkilatı (BMÜTT) və Azərbaycan Turizm Assosiasiyası tərəfindən "İpək 

Yolunun tamı: Kulinariya, Mədəniyyət və Turizm" adlı beynəlxalq konfrans keçirilmiş, tədbir çərçivəsində 

Azərbaycan, Türkiyə, İtaliya və İspaniya mətbəxlərinin təqdimatı və master - klaslar təşkil olunaraq 

qonaqlara təqdim edilmişdir, eyni zamanda Azərbaycan və Gürcüstan istehsalı olan şərabların dequstasiyası 

prosesi olmuşdur. Azərbaycan Respublikası BMÜTT -nin "İpək Yolu Proqramının" üzvüdür və əsirlər boyu 

tarixi İpək Yolu Şərq ilə Qərb arasında mədəniyyət, ideya, texnologiya və insan mübadiləsində mühüm rol 

oynamışdır. 28 ölkənin üzv olduğu İpək Yolu Proqramının məqsədi birgə səylərlə İpək Yolu boyunca turizmi 

davamlı inkişaf etdirmək və İpək Yolu ölkələrinin kulinariya təcrübəsinə dair fikir mübadiləsini 

gerçəkləşdirməkdir. Hətta tədbir çərçivəsində iştirak edəcək dünyanın aparıcı KİV nümayəndələrinin 

Azərbaycanın regionlarına press-turu təşkil edilərək gələn qonaqlara paytaxtdan kənar ərazilərin 

mədəniyyəti, milli mətbəxi, adət - ənənəsi və turizmin inkişafı üçün kifayət qədər potensialın olduğu 

nümayiş etdirilmişdir.  

Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə daha əhəmiyyətli yer tutmasına, iqtisadi nailiyyətlər baxımından 

güclənməsinə, eyni zamanda turizm cəhətdən güclü inkişafına mənfi təsir göstərən amillərdən ilki ölkənin 

müharibə şəraitində olması, Respublikamızın Qarabağ kimi böyük problemlə qarşılaşmasıdır. Çünki 

müharibə şəraitində olmaq ölkənin yalnız dünya bazarından, siyasi aləmdən, beynəlxalq əlaqələrin 

genişləndirilməsindən və dünya ölkələri ilə mədəni əməkdaşlıqdan geridə qalması ilə nəticələnmir, həm də 

onun iqtisadiyyatına vurulan zərbələrlə müşahidə olunur ki, aparılan araşdırmalar on il əvvəl Azərbaycana 

vurulan ziyanın 60–70 milyard ABŞ dolları dəyərində olması güman edilirdisə, hazırda bu məbləğ 100 

milyard ABŞ dollarını ötmüşdür.  

İşğal nəticəsində Azərbaycan Respublikasına yalnız iqtisadi, siyasi deyil, həmçinin mədəniyyət 

cəhətdən də kifayət qədər ziyan vuruldu və ermənilər tərəfindən işğal olunmuş 20% - dan artıq ərazidə 

Azərbaycanın 1890 mədəniyyət nümunəsi qalmış, bununla yanaşı 13 dünya əhəmiyyətli 6 memarlıq və 7 

arxeoloji, 292 ölkə əhəmiyyətli 119 memarlıq və 173 arxeoloji, 330 yerli əhəmiyyətli 270 memarlıq, 22 

arxeoloji, 23 bağ, park, monumental və xatirə abidələri, 15 dekorativ sənət nümunəsi tarixi və mədəniyyət 

abidələri hazırda da işğal altındadır. Müharibə erməni işğalçılarının bu region daxilində mövcud olan tarixi 

memarlıq abidələrinin əksəriyyətinin məhv edilməsinə, müəyyən hissəsinin sıradan çıxarılmasına, xüsusən 

tarixi faktların dəyişdirilməsinə və özününküləşdirilməsinə səbəb olmuşdur. Azərbaycan Respublikasına 

qarşı əsassız ərazi iddiaları irəli sürən erməni millətçiləri işğalçılıq niyyətlərinə haqq qazandırmaq məqsədi 

ilə Qafqaz Albaniyasının xristian kilsəsinə aid bütün kilsə, məbəd və monastrlarını erməni abidələri elan 

edirlər.  

Qarabağ ərazisində Alban memarlığını özündə əks etdirən IV–XVI əsrlərə aid bir neçə Alban kilsəsi 

bizim dövrə qədər gəlib çatmış və onların arasında Laçın rayonunda yerləşən Ağoğlan monastrı, Kəlbəcər 

rayonunda Xudavəng monastrı, Xocavənd rayonunda Amaras monastrı, Ağdərə rayonunda Müqəddəs 

Yelisey məbəd kompleksini, Ağdərə rayonunda Gəncəsər mosnastrı və digərlərini göstərmək mümkündür. 

Qafqaz Albaniyasının memarlıq abidələrini tədqiq etmiş alimlərin fikrincə, bu abidələr bir çox xarakterik 

xüsusiyyətlərinə və memarlıq planlaşdırma üslublarına görə erməni dini memarlıq abidələrindən tamamilə 

fərqlənir və Azərbaycandakı bir sıra alban xristian abidələri bütün tarixi sübutlara əsasən, xalqımızın milli 

mədəni irsinə aiddir. Ölkəmizin tarixi, memarlıq və arxeoloji abidələrinin dağıdılması, tarixi faktların 

dəyişdirilməsi, keçmişə əsaslanan ərazilərin qəsdən korlanması “Silahlı münaqişə baş verdikdə mədəni 
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dəyərlərin qorunması haqqında” 1954 – cü il Haaqa Konvensiyasına, “Arxeoloji irsin mühafizəsi haqqında” 

1992 – ci il Avropa Konvensiyasına, “Ümumdünya mədəni və təbii irsin mühafizəsi haqqında” YUNESKO – 

nun 1972 – ci il Konvensiyasına ziddir. 

2011– ci il 6–9 sentyabr tarixində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatı xətti ilə Azərbaycanın 

Zaqatala rayonunda Ukrayna, Moldova, Gürcüstan kimi ölkələrin iştirak etdiyi və Avropa Şurasının 

maliyyələşdirdiyi “Tarixi şəhərlərdə mədəni irsin bərpası” layihəsinə əsasən ikinci treyninq–seminar 

keçirilmişdir. Azərbaycanın 10 rayonu – Bərdə, Qazax, Göygöl, Quba, Qax, Lənkəran, Ordubad, Şəki, 

Şəmkir, Zaqatalada çalışan mədəni irs sahəsinin mütəxəssisləri bu seminarda iştirak etməklə beynəlxalq 

təcrübələr barəsində məlumatlandırılır, dünya praktikasında tətbiq olunan yeniliklər haqqında informasiya 

toplayır və regionlarda müvafiq olaraq onların tətbiqini yerinə yetirir. Bu kimi treyninqlərin davamlı şəkildə 

təşkil olunması Azərbaycan regionlarında mədəni irs amilini əsas götürməklə mədəni turizm 

infrastrukturunun inkişafına zəmin yaradar, eyni zamanda yerli sakinlərin maarifləndirilməsi, onların turizm 

haqqında məlumatlandırılması, mədəniyyət abidələrinə qarşı daha etinalı şəkildə davranış qaydalarının 

formalaşmasına səbəb olar. Ölkəyə gələn turistlərlə qarşılıqlı münasibətin qurulması zamanı onlara yalnız 

xoş, əyləncəli istirahətin vəd edilməsi deyil, Azərbaycan haqqında daha geniş məlumatların verilməsi, 

ölkəmizin tanıtımı, özümüzü təqdim etməyimiz üçün əsaslı şanslardan biri kimi dəyərləndirilməlidir. 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin ölkəyə gələn Avstriya və Almaniya turizm agentliklərinin 

jurnalist və mütəxəssisləri ilə keçirilmiş turlardan sonra apardıqları sorğu nəticəsində məlumdur olmuşdur ki, 

Azərbaycan turizm növlərindən daha çox mədəni və ekoloji turizmin inkişafı üçün güclü perspektivə, geniş 

imkanlara malik bir ərazidir. Xüsusən Azərbaycan mədəniyyətini xarici turistlərə təqdim etmək məqsədi ilə 

ölkə daxilində mövcud olan əsas və əlavə turist marşrutlarından başqa “Aleksandr Düma Qafqazda”, 

“Almanların Azərbaycanda yaşayışı” kimi spesefik adlara malik olan marşrutlar hazırlanmış, bununla da 

fransız və almanların diqqətini cəlb edərək onları məhz bu istiqamətlərdə təşkil olunmuş turlara dəvət edərək, 

bazar rəqabətində hədəf kütləni müəyyənləşdirmək, gələn xarici ziyarətçilərə isə ölkə mədəniyyətini əks 

etdirmək vacib şərtlərdən biridir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 15 fevral 2011-ci il tarixli Sərəncamı ilə 

Azərbaycan Respublikasında 2011–ci il “Turizm ili” elan edilmişdir. Həmin il ərzində Azərbaycana gələn 

turistlərin sayı 1 milyon 16 mindən artıq olmuş, əldə edilən ümumi gəlir isə 2011–ci ildə Cənubi Qafqaz 

ölkələri arasında turistlər tərəfindən ən çox maddi vəsait xərclənən ölkə kimi 1 milyard 200 milyon dolları 

keçmişdir. 2012–ci ilin I yarımilndə ölkəyə gələn vətəndaşların sayı 1 milyon 88 mini keçmiş və nəticədə 

keçən illə müqayisə edildikdə 7,1% artım müşahidə edilmişdir. Həmçinin Azərbaycanın qeyri – maddi 

mədəni irsinin qorunması, təbliği və təşviqi məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təsdiq 

olunmuş “2010–2014–cü illər üçün Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları” Proqramı ilə əlaqədar 2011-ci il üçün 

Şabran şəhəri “Azərbaycanın Əfsanələr Paytaxtı”, Lənkəran şəhəri “Azərbaycanın Folklor Paytaxtı” və 

İsmayıllı şəhəri “Azərbaycanın Sənətkarlıq Paytaxtı” elan edilmişdir. Bu da yalnız paytaxt Bakı deyil, 

regionlarda da Azərbaycanın mədəni irsinin qorunması, mühafizəsi, ondan istifadənin səviyyəsini əks 

etdirməklə yanaşı potensialının dəyərləndirilməsini özündə əks etdirir. Beləliklə Azərbaycan tarixi qədimliyi 

ilə dünya ölkələrindən geridə qalmır və bunu yalnız sözlü ifadələrlə deyil, tarixi faktlara əsaslanan Azıx 

mağarası ilə ifadə edir ki, nəticədə ölkə öz mədəniyyətini və incəsənətini gələn xarici qonaqlara təqdim 

etməklə beynəlxalq aləmdə tanıtım işini yerinə yetirərək, daha çox iqtisadi gəlir və maddi vəsait əldə etməyi 

özünə hədəf seçməlidir. 
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Qeyri-ənənəvi təbabət üsulları və onların kurort praktikasında yeri 
 

Abstract: It is known sanatorium treatment have very high potential for population‘s health 

protection. Therefore it is actually the introduction into practice new methods of therapy, which can increase 

effectiveness of sanatorium treatment. The study of world experience in this domain showed that alternative 

medicine successfully use for treat of many diseases throughout the industrialized world. Methods of 

alternative medicine should be deeply investigated and should be studied their usage in Azerbaijan resort. 

 

Key words: Sanatorium treatment, non-traditional (alternative) therapies, WHO and CAM, salient 

features of alternative medicine, trends in alternative medicine use, list of main alternative therapies  

 

Uzun illərin təcrübəsi sübut etmişdir ki, sanatoriya-kurort müalicəsi əhalinin sağlamlığının 

qorunması sahəsində böyük potensiala sahibdir. Məhz bu səbəbdən kurort işi Azərbaycan Respublikasında 

hər zaman dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin mühüm tərkib hissəsini təşkil etmişdir. Ölkədə yaradılmış 

sanatoriya-kurort sistemi insanların istirahətinin, sağlamlaşdırılmasının və müalicəsinin təşkili baxımından 

olduqca vacib funksiyalar yerinə yetirmişdir.  

Lakin 1980-ci illərinin sonunda, 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və sosial 

həyatında baş verən proseslər bütün sahələrdə olduğu kimi mərkəzləşdirilmiş kurort kompleksinin və 

sanatoriya-kurort xidmətlərinin ümumdövlət sisteminin ahəngdar fəaliyyətinin pozulmasına gətirib 

çıxarmışdır.  

Kurort fəaliyyəti sahəsində yaranmış problemlərin aradan qaldırılması və sahənin daha da inkişaf 

etdirilməsi məqsədilə "Azərbaycan Respublikasında kurortların 2009-2018-ci illərdə inkişafı üzrə Dövlət 

Proqramı" (bundan sonra - Dövlət Proqramı) qəbul edilmişdir. Dövlət Proqramında ölkəmizdə mövcud olan 

sanatoriya-kurort şəbəkəsinin yenidən təşkili və yeni yaradılacaq müəssisələrin fəaliyyətinin müasir 

beynəlxalq tələblər səviyyəsində qurulması ən vacib vəzifələrdən biri kimi qarşıya qoyulmuşdur [1].  

Məlumdur ki, sanatoriya-kurort müəssisələrinin əsas vəzifəsi müalicə, sağlamlaşdırma və 

reabilitasiya işlərinin aparılmasıdır. Məhz bu işin effektivliyi müəssisənin rəqabət qabiliyyətini və onun 

iqtisadi göstəricilərini müəyyənləşdirən başlıca amildir. Müalicə-sağlamlaşdırma işinin effektivliyi isə öz 

növbəsində müəssisədə tətbiq edilən müalicə üsullarının təsir gücündən asılıdır. Buna görə də belə müalicə 

üsullarının işlənib hazırlanması yaxud dünya praktikasında artıq istifadə olunan effektiv müalicə üsullarının 

öyrənilməsi və onların ölkəmizin sanatoriya-kurort müəssisələrinin praktikasına daxil edilməsi aktuallıq 

qazanır. 

Mövzu ilə əlaqədar olan ədəbiyyat mənbələrinin ilkin araşdırılması göstərdi ki, son dövrlərdə qeyri-

ənənəvi təbabət
12

 üsulları dünyanın ən məşhur kurortlarında çox geniş şəkildə və müvəffəqiyyətlə istifadə 

olunmaqdadır. Ona görə də yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq, bu sahədəki dünya təcrübəsinin dərindən və 

hərtərəfli öyrənilməsi, bizim fikrimizcə, məqsədəuyğundur. 

Azərbaycanda qeyri-ənənəvi təbabət üsullarının öyrənilməsi sahəsində kifayət qədər təcrübənin 

olmadığını nəzərə alaraq bu məqalədə biz ilk növbədə mövzuya dair elmi ədəbiyyatın qısa icmalını həyata 

keçirməklə aşağıdakı məsələləri işıqlandırmağı qarşımıza məqsəd qoymuşuq: 

                                                           
12 Qeyd etmək lazımdır ki, “qeyri - ənənəvi təbabət” termini əsas etibarilə keçmiş SSRİ məkanında tətbiq edilir. 

Müxtəlif ölkələrdə və müxtəlif ədəbiyyat mənbələrində bu məqsədlə “ənənəvi təbabət”, “alternativ təbabət”, “xalq 

təbabəti”, “holistik təbabət” və s. adlardan istifadə edilir. Biz hələlik öz yazılarımızda əsasən “qeyri - ənənəvi təbabət” 

terminindən istifadə edəcəyik. 
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1. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində əhaliyə tibbi yardımın göstərilməsində qeyri-ənənəvi təbabət 

üsullarının yeri. 

2. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qeyri-ənənəvi təbabət sahəsindəki siyasəti. 

3. Qeyri-ənənəvi təbabət üsullarının üstün cəhətlərinin müəyyənləşdirilməsi. 

4. Qeyri-ənənəvi təbabət üsullarının ən çox tətbiq edilənlərinin müəyyənləşdirilməsi. 

Qeyri-ənənəvi təbabət üsullarının tibbi praktikada tətbiq edilməsi ilə əlaqədar vəziyyətin öyrənilməsi 

göstərdi ki, bu üsulların geniş istifadə edildiyi Asiya, Afrika və Cənubi Amerika ölkələri ilə yanaşı, inkişaf 

etmiş Qərb dövlətlərində (ABŞ, Almaniya, Fransa,İngiltərə və s. ) də onların tətbiqi son dövrlərdə çox böyük 

vüsət almışdır. ABŞ-da aparılmış tədqiqatların nəticələrinə görə, 1997-ci ildə müalicə üçün qeyri-ənənəvi 

təbabət mütəxəssislərinə müraciət edən amerikalıların sayı 1990-cı il ilə müqayisədə 8% artaraq 42,1% təşkil 

etmişdir.1997-ci ildə alternativ təbabətlə məşğul olan şəfaçılara 628 825 000 müraciət edilmişdir. Bu, ümumi 

praktika həkimlərinə edilən müraciətlərdən (385 919 000) təxminən 63% artıqdır [2]. 1990 və 1997-ci illərdə 

ABŞ-da alternativ tibb mütəxəssislərinə və ümumi praktika həkimlərinə edilən müraciətlərin müqayisəli 

xarakteristikası şəkil 1-də əks etdirilmişdir.  

 

Şəkil 1.  

1990 və 1997-ci illərdə ABŞ-da alternativ tibb mütəxəssislərinə və ümumi praktika həkimlərinə 

edilən müraciətlərin müqayisəli xarakteristikası. 

 

 

Digər inkişaf etmiş ölkələrdə aparılan tədqiqatlar da ABŞ-dakına bənzər nəticələr vermişdir. Qeyri-

ənənəvi təbabət üsullarından istifadə edənlərin sayı Danimarkada (1987) 10%, Finlandiyada (1982) 33%, 

Avstraliyada (1993) 49%, Kanadada (1995) isə 15% təşkil etmişdir [2]. Bu rəqəmlər artaraq 1994-cü ildə 

Danimarka və Finlandiyada müvafiq olaraq 33% və 50% [3], Avstraliyada 2005-ci ildə 68,9% [5], Kanadada 

isə 1999-cu ildə 70% olmuşdur [6] (şəkil 2).  
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Şəkil 2.  

İnkişaf etmiş ölkələrdə alternativ tibb mütəxəssislərinə müraciətlərin dinamikası. 

 

Beləliklə, təqdim olunan məlumatlar göstərir ki, ABŞ-da və digər inkişaf etmiş ölkələrdə qeyri-

ənənəvi təbabət üsullarının tətbiqi artan xarakterə malikdir və bu artımın sürəti kifayət qədər yüksəkdir. 

Qeyri-ənənəvi təbabət üsullarının dünya təbabəti praktikasında getdikcə daha geniş şəkildə istifadə 

olunması Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) diqqətini cəlb etmiş və bu sahədə yaranmış vəziyyətin 

öyrənilməsi 1976-cı ildən etibarən onun fəaliyyət proqramına daxil edilmişdir. Aparılmış 25 illik 

araşdırmalar nəticəsində bu təşkilat tərəfindən 2001-ci ildə “Xalq təbabəti sahəsində 2002 – 2005-ci illərdə 

ÜST-nin strategiyası” adlı sənəd qəbul edilmişdir. Sənəddə qeyri-ənənəvi təbabət üsullarının təşkilata üzv 

olan ölkələrin milli səhiyyə sistemlərinə lazımi şəkildə inteqrasiya edilməsi tövsiyə olunmuşdur [7]. 

Göründüyü kimi, qeyri-ənənəvi təbabət üsullarının tibbi praktikada istifadə edilməsi artıq beynəlxalq 

miqyasda da rəsmi şəkildə qəbul olunmuşdur. 

Qeyri-ənənəvi təbabət üsullarının getdikcə artan populyarlığının səbəbləri də bir çox müəlliflərin 

tədqiqat mövzusu olmuşdur. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində bu müalicə üsullarının aşağıdakı əsas 

üstünlükləri müəyyən edilmişdir [6]: 

1. Qeyri-ənənəvi təbabətin insanı fiziki, mental, sosial və ruhi tərkib hissələrinin cəmindən ibarət bütöv 

bir varlıq sayması. 

2. Qeyri-ənənəvi təbabət üsullarının əlavə təsirlərinin olmaması. 

3. Müalicə vasitələrinin təbii inqrediyentlərdən ibarət olması yaxud onların qeyri-medika-mentoz 

xarakter daşıması. 

4. Məsrəflərinin az olması. 

5. Müalicə üsullarının tətbiq edilməsinin sadəliyi. 

6. Bu üsulların insan sağlamlığının profilaktiki və möhkəmləndirici cəhətlərinə eyni dərəcədə təsir 

göstərməsi. 

7. Bir çox sağalmaz sayılan və xroniki xəstəliklərin müvəffəqiyyətlə müalicə olunması. 

8. İnsanlarda bu üsullara inamın olması. 

1973-cü ildə Romada keçirilmiş alternativ təbabət üzrə I Ümumdünya Konqresinin proqramında o 

dövrdə tətbiq edilən və allopatik təbabət sistemininin müalicə üsullarına alternativ olan 135 müxtəlif müalicə 

üsulu yer almışdı [8]. O vaxtdan bəri bu rəqəm durmadan artmaqdadır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu 

müalicə üsullarının böyük əksəriyyəti qeyri-ənənəvi təbabət üsullarının ya müasirləşdirilmiş 

modifikasiyasıdır yaxud da bu üsullardakı manipulyasiyaların cihazlar vasitəsilə həyata keçirilməsindən 
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ibarətdir. Qeyri-ənənəvi təbabət sahəsindəki dünya praktikasına və öz təcrübəmizə əsaslanaraq söyləyə 

bilərik ki, müxtəlif xəstəliklərin və simptomların müalicəsində az yaxud çox dərəcədə geniş tətbiq edilən 

qeyri-ənənəvi müalicə üsullarınınn sayı təxminən 20-yə yaxındır və bunlar sanatoriya-kurort mülicəsində də 

öz yerini tapmışdır. Bizim fikrimizcə, işçi məqsədlər üçün bu müalicə üsulları aşağıdakı kimi qruplaşdırıla 

bilər (cədvəl 1):  

Cədvəl 1 

Qeyri-ənənəvi təbabət üsullarının əsas qrupları və onlara daxil olunan müalicə üsulları 

 

Beləliklə, təqdim olunan qısa icmal əsasında aşağıdakı nəticələri çıxarmaq mümkündür: 

1. Qeyri-ənənəvi təbabət üsulları dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində əhaliyə tibbi yardımın 

göstərilməsində getdikcə artan rol oynayır. 

2. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qeyri-ənənəvi təbabət üsullarını üzv dövlətlərin milli səhiyyə 

sistemlərinə inteqrasiyasını dəstəkləyir. 

3. Bir sıra hallarda qeyri-ənənəvi təbabət üsulları müasir (allopatik) təbabət üsulları ilə müqayisədə 

əhəmiyyətli üstünlüklərə malikdir. 

4. Qeyri-ənənəvi təbabət üsullarının sayının həddən çox olmasına baxmayaraq, onların ən çox 

istifadə olunanlarının sayı 20-yə yaxındır. 

Sıra 

№-si 
Qrup Müalicə üsullarının adı 

1 Çin təbabəti üsulları  1. Akupunktur                                          

 2. Tsiqun-terapiya                                     

 3. Çin masajı 

2 Hind təbabəti üsulları  1.Ayurveda təbabəti                                       

 2. Yoqa 

3 Bitki mənşəli vasitələrdən istifadə 

olunmasına əsaslanan qeyri-ənənəvi 

müalicə üsulları 

 1. Fitoterapiya 

 2. Ampeloterapiya 

 3. Enoterapiya 

 4. Aromaterapiya 

4 Heyvan mənşəli vasitələrdən istifadə 

olunmasına əsaslanan qeyri-ənənəvi 

müalicə üsulları 

 1. Apiterapiya  

 2. Hirudoterapiya  

 3. Qımız müalicəsi 

5 Mineral mənşəli vasitələrdən istifadə 

olunmasına əsaslanan qeyri-ənənəvi 

müalicə üsulları 

 1. Stounterapiya                                  

 2. Gil ilə müalicə                                          

 3. Psammoterapiya  

6 Digər qeyri-ənənəvi müalicə üsulları  1. Əl ilə müalicə üsulları (osteopatiya, xiropraktika         və 

manual terapiya) 

 2. Şiatsu (Yaponiya) və tay (Tayland) masajları 

 3. Homeopatiya və s. 
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Bütün bu söylənənlər göstərir ki, qeyri-ənənəvi təbabət üsulları ilə əlaqədar daha dərin 

araşdırmaların aparılması və onların Azərbaycan kurortlarında istifadə olunması imkanlarının öyrənilməsi 

məqsədəuyğundur. 
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Azərbaycanın turizm bazarında marketinq tədqiqatları 
 

Abstract: Tourism sector is developing in the Republic of Azerbaijan and for the purpose of studying 

tourism market the exigency for carrying out the marketing research arises. In this sphere the research 

carried out by Business Insight in Azerbaijan is supported. But this research does not create a complete 

vision in solution to the problems of tourism potential, satisfaction with service quality, more required types 

of service and on the whole development of tourism in our republic. That is why while carrying out the 

marketing research the planning of the purpose and strategy, studying tourism market, its types and situation 

are very important. In marketing research carrying out the survey among more respondents is also one of 

the important facts. 

 

Key words: Marketing, tourism market, market capacity, demand and supply. 

 

Azərbaycan Respublikasında turizm sektoru inkişaf etdikcə bu sahədə marketinq araşdırmalarının 

aparılmasına zərurət yaranır. Azərbaycanın turizmi üçün marketinq araşdırmaları ona görə lazımdır ki, 

respublikamızda turizm bazarı formalaşır.  

Azərbaycanda turizm sektorunda marketinq araşdırmaları aparılmasına xarici şirkətlər daha çox 

maraq göstərir. Bu, təbii haldır, çünki, turizm sektoruna sərmayə qoyanlar da əsasən xarici investorlardır. 

Onlar qoyduqları sərmayənin gəlir gətirməsində çox maraqlıdırlar. Digər tərəfdən, marketinq tədqiqatlarının 

aparılması çox maliyyə vəsaiti tələb edir. Bu baxımdan Birləşmiş Millətlər İnkişaf Proqramının (United 

Nations Development Programme) «Turizm İnkişaf Layihəsi»nin (Tourism Development Project) sifarişi ilə 

Business İnsight İnternational Research GROUP (qısa şəkildə «Business Insight») 2010-cu ilin may, 2011-ci 

ilin aprel aylarında respublikamızda apardığı marketinq tədqiqatları nisbətən az sayda (2010-cu ildə 873, 

2011-ci ildə 301 nəfər) və yalnız iri şəhərlərdə (Bakı, Sumqayıt, Gəncə) respondentin cavablarına əsaslansa 

da, dəstəklənməlidir. Business Insight şirkəti bu layihə üzrə tətbiq etdiyi araşdırma metodlarını 

ICC/ESOMAR-ın Marketinq və Sosial Araşdırma Təcrübəsi üzrə Məcəlləsində öz əksini tapan ən yüksək 

peşəkar və etik standartlara, ISO 20252 beynəlxalq standartının tələblərinə və eləcə də müvafiq sahədə əldə 

etdiyi geniş təcrübəyə əsasən həyata keçirmişdir [2,3].  

Business Insight şirkətinin apardığı araşdırmaların məqsədini yerli və xarici turizm bazarları, 

həmçinin yerli və əcnəbi turistlərin milli və xarici turizm bazarlarında imkanlarından xəbərdarlıq və istifadə 

səviyyəsi haqda ətraflı məlumat əldə etməkdən ibarət olmuşdur. Araşdırmalar nəticəsində bir sıra maraqlı 

faktlar (respondentlərin istirahət üçün Quba-Xaçmaz turizm bölgəsinə daha çox üstünlük vermələri, 

turoperatorlar haqda kifayət qədər məlumatlı olmadıqları, turizm ölkəsi kimi Türkiyəyə üstünlük vermələri, 

regionlara səfər edən əcnəbilərin turizm xidmətlərindən razı qalmadıqları, turizm infrastrukturunun zəif 

olması, turistlərə xidmət tariflərinin yüksək olması və s.) aşkar edilmişdir. Lakin bu araşdırmalar 

respublikamızda turizm imkanları, servis xidmətindən razılıq, daha çox tələb olunan xidmət növləri, 

bütövlükdə isə turizmin inkişafı qarşısındakı problemlərin həlli üçün tam təsəvvür yaratmır. Ona görə də 

turizmdə marketinq araşdırmaları aparılarkən ilk növbədə turizm bazarı öyrənilməklə marketinqin məqsəd və 

strategiyasının planlaşdırılması vacib şərt hesab olunur. 

Məlumdur ki, turizm bazarı müəyyən yerdə və vaxtda alqı-satqı prosesini təmin etmək üçün tələb və 

təklifin görüşdüyü məkandır [4]. Turizm bazarının əsas elementlərinə aiddir: turizm bazarının subyektləri – 

turməhsulun təşkilatçıları və satıcıları (turoperator və turagentlər), onların kontragentləri – turizm xidmətləri 

istehsalçıları (mehmanxanalar, qidalanma müəssisələri, nəqliyyat təşkilatları, ekskursiya büroları) və turizm 

xidmətləri alıcıları (istehlakçılar); turizm bazarının obyektləri (turizm məhsulu, ödəmə vasitələri və s.); 

münasibətlər (mübadilə, tərəfdaşlıq, rəqabət və s.); mühit (iqtisadi, siyasi-hüquqi, sosial-mədəni və s.). 
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Bazarın subyektləri arasında mühüm münasibət turizm məhsulunun əlverişli qiymətə tədavülü təşkil edir. 

Burada ekvivalentlik satıcı və alıcı arasında qarşılıqlı razılıq nəticəsində yaranır. Belə razılıq tədavül 

iştirakçılarının tam razılığı əsasında baş verməlidir. Belə halda konkret istehsalçının (satıcı) və konkret 

istehlakçının (alıcı) maraqları təmin olunur, digər tərəfdən istehsalın genişlənməsi üçün şərait yaranır. Bu 

prosesin nəticəsi bazar mexanizminin fəaliyyəti ilə müəyyən edilir. Bunun özəyini isə tələb və təklifin 

qarşılıqlı əlaqəsi təşkil edir ki, bu da əhalinin turizm məhsuluna tələbatı formasında meydana çıxır.  

  Təbiidir ki, ayrı-ayrı turizm şirkətlərini təklif olunan məhsula olan tələb maraqlandırır. Marketinq 

mövqeyinin başlanğıcını müəyyən bazarın və turizm xidmətlərinə istehlak tələbinin olması təşkil edir. 

Turizm xidmətlərinə tələb varsa, şirkət marketinq strategiyası və onun realizə planlarını işləyə bilər. Əgər 

tələb yoxdursa, onu başqa yerdə axtarmaq lazımdır. Bu baxımdan Azərbaycanda marketinq mövqeyinin 

formalaşmasını təsdiqləyə bilərik. Əgər ölkədə marketinq mövqeyi mövcuddursa, bu halda marketinq 

prosesinin həyata keçirilməsi zəruri hesab edilir [1]. 

Turizm bazarında tələb və təklifi təmin etmək zəruri şərtdir. Bu baxımdan marketinq araşdırmaları 

aşağıdakı məqsədlərlə aparılmalıdır: 

 

- turizm imkanlarından (təbii, tarixi-mədəni, sosial-iqtisadi) xəbərdar olmaq; 

- turizm imkanlarından istifadəni aydınlaşdırmaq; 

- turizm xidmətlərinin səviyyəsindən razı qalmaq; 

- tələb olunan turizm xidmətlərini aşkar etmək. 

Marketinqdə təcrübi olaraq mücərrəd bazar anlayışı yoxdur, o, həmişə konkretdir. Hər bir bazar üçün 

tələb və təklifin qarşılıqlı əlaqəsini müəyyən edən amil və şəraitin uyğunluğu səciyyəvidir. Ona görə də 

tədqiqata başlamazdan əvvəl müəssisənin hansı bazarda işləməsi (və ya işləməyə başlaması) müəyyən 

edilməlidir. Yalnız bazar dəqiq başa düşüldüyü halda real və potensial alıcıları, rəqibləri, vasitəçiləri 

müəyyən etmək olar. Bu isə marketinq fəaliyyətinin səmərəli təşkili üçün çox mühümdür. Bazarın seçilməsi 

onun strukturuna görə müxtəlif aspektlərə əsaslanır. Ona görə marketinqdə turizm bazarı təsnifatı müxtəlif 

əlamətlərdən istifadə etməklə təsnifatlaşdırılır həyata keçirilir. Təcrübi cəhətdən əhəmiyyətli olan ən 

mühümlərini qeyd edək. 

ÜTT-nin məsləhətinə görə ölkə üçün aşağıdakı bazarlar ayrılır: 

- ölkə daxilində turizm bazarı, daxili və gəlmə turizmi əhatə edir; 

- milli turizm bazarı, daxili və getmə turizmi əhatə edir; 

- beynəlxalq turizm bazarı, gəlmə və getmə turizmi əhatə edir. 

Marketinq fəaliyyətinin xüsusiyyətləri və məzmununa görə aşağıdakı bazarlar ayrılır: 

 Məqsədli – müəssisənin marketinq fəaliyyəti onun qarşısında duran məqsədə yönəldilən 

bazar; 

 Səmərəsiz - müəyyən xidməti realizə üçün perspektivi olmayan bazar; 

 Əsas - müəssisənin xidmətlərinin əsas hissəsinin realizə olunduğu bazar; 

 Əlavə - bəzi xidmətlərin satışını həyata keçirən bazar; 

 Böyüyən - satış həcminin artım imkanı real olan bazar; 

 Dəyişən – kommersiya əməliyyatı qeyri-stabilliyi ilə seçilən bazar. 

  Beləliklə, bu və ya digər cəhətlərə görə aparılan təsnifat hər hansı turizm bazarının dərindən 

öyrənilməsinə imkan verir, turizm məhsuluna olan tələbatın tam təmin olunması və onun satışının 

səmərəliliyi üçün imkan yaradır. Bununla əlaqədar olaraq bazarın öyrənilməsinə ilk növbədə onun 

konyunkturasının (vəziyyətinin) qiymətləndirilməsindən başlanılmalıdır.  

Konyunktura- bazarda müəyyən vaxtda turizm xidmətlərinə tələb və təklifin nisbətini müəyyən edən 

amillərin və şəraitin qarşılıqlı nəticəsi kimi iqtisadi vəziyyətdir. 

Vəziyyətin öyrənilməsi zərurəti müasir marketinqin mahiyyəti, onun bazarın tələbatının öyrənilməsi 

istiqamətində əks olunması ilə müəyyən edilir. Ona görə vəziyyətin qiymətləndirilməsi təkcə bazarın deyil, 

bütövlükdə marketinq tədqiqatlarının təhlilidir. Ona görə ki, vəziyyət müəssisənin bütün marketinq 
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fəaliyyətinin məzmununa, onun bazarda mövqeyinə mühüm təsir göstərir. Vəziyyətin araşdırılması 

prosesində müəssisə bazarda vəziyyət haqda obyektiv imkanlar əldə etmək imkanına malik olur. Bu isə 

inkişafı proqnozlaşdırmağa, rəqabətdə üstünlük qazanmağa, kommersiya riskini azaltmağa, özünə uyğun 

bazar seqmenti seçiminə, optimal qiymət səviyyəsi təyin etməyə imkan verir.  

Bazarın vəziyyəti müxtəlif amillərin təsiri altında formalaşan və dəyişən kəmiyyət və keyfiyyət 

göstəriciləri sistemi ilə səciyyələnir. Vəziyyətə təsir edən kəmiyyət, xüsusilə keyfiyyət göstəricilərini 

qiymətləndirmək üçün onlar təsnifatlaşdırılır. 

İstehsalın iqtisadi dövriliyi ilə əlaqədar vəziyyət yaradan bütün amillər 2 əsas qrupa bölünür: dövri 

(böhran, depressiya, dirçəlmə, artım və s.) və qeyri-dövri (ETT, iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən 

tənzimlənməsmi və s.). Dövri və qeyri-dövri amillərin bazarın vəziyyətinə təsirinin nisbəti dəyişkən xarakter 

daşıyır. Müxtəlif dövrlərdə bu və ya digər amillər aparıcı rol oynaya bilər.  

Davamiyyət təsirinə görə vəziyyətyaradan amilləri ayrılır: uzunmüddətli (8-10 ildən çox), 

ortamüddətli (2-8 il) və qısamüddətli (bir neçə həftədən 2 ilədək). Uzunmüddətli inkişaf tendensiyası bazarın 

vəziyyətinin proqnozlaşdırılması üçün real təcrübi əhəmiyyətə malikdir. Vəziyyətin ortamüddətli dəyişməsi 

dövri amillərdən asılıdır. Bazar vəziyyətinin qısamüddətli dəyişməsi siyasi və sosial münaqişələr, təbii 

fəlakətlər, hökumətin müxtəlif tədbirləri və s. amillərlə izah olunur.  

Turizm bazarında vəziyyətyaradan qısamüddətli amillər sırasında mövsümilik mühüm rol oynayır. 

Mövsümiliyin təsirilə tələb və təklifin il ərzində daim dəyişməsi müşahidə edilir. Turizmdə mövsümiliyin 

xüsusiyyətlərinə aiddir: 

 Turizmin müxtəlif növlərinin olması. Məsələn, dərketmə turizmi üçün mövsümi dəyişiklik 

rekreasiya turizmi ilə müqayisədə az rol oynaması ilə səciyyələnir. Sağlamlıq və işgüzar turizmdə 

tələbatda mövsümi fərq böyük əhəmiyyət kəsb etmir.  

 Müxtəlif turizm regionları üçün mövsümi müxtəlifliklə bağlı olan tələbatın müxtəlif formaları. Ona 

görə turizm tələbatının xüsusiyyəti haqda ayrı-ayrı yaşayış məntəqəsi, rayon, ölkə, dünya 

miqyasında baxılmalıdır. Statistik məlumatlara görə Avropada turist səfərlərinin yarısı yay 

mösümünün 2 ayına təsadüf edir. İqlimin komponentlərində illik dəyişikliklərin az olduğu ölkələrdə 

turizmdə mövsümilik nəzərə çarpmır. 

 İqlim, sosial və psixoloji xarakterli amillərin təsiri böyükdür [6].  

İqlim amilləri onunla izah olunur ki, dünyanın əksər regionlarında səyahət, istirahət, müalicə, 

idmanla məşğul olmaq ilin aylarından asılı olaraq fərqlidir.  

Sosial amillər ona əsaslanır ki, məktəblilərin əksəriyyətinin tətili əsasən yay aylarına təsadüf edir. 

Ona görə də valideynlər məzuniyyətlərini yay aylarında götürməyə və ailəvi istirahət etməyə maraqlı olur. 

Digər tərəfdən, Avropa ölkələrində turizm səfərlərinə tələbatın artması iyul-avqust aylarında bəzi 

müəssisələrin təmirə dayandırılması ilə bağlıdır.  

Qabaqcadan xəbərvermə dərəcəsinə görə vəziyyət əmələgətirən amillər proqnozlaşdırılan və 

proqnozlaşdırılmayan amillərə bölünür. Qabaqcadan xəbər verilən amilləri qabaqcadan görmək və 

qiymətləndirmək mümkündürsə, təsadüfi amilləri əvvəlcədən qiymətləndirmək mümkün olmur. 

Vəziyyətin öyrənilməsinin əsas məqsədi həm də proqnozun dəqiqliyi və düzgünlüyüdür. Bu 

məqsədin həllinə bazarın öyrənilməsinə kompleks yanaşmaqla, onun fəaliyyət şəraiti və amillərin tam hesaba 

alınması ilə nail olmaq mümkündür. Turizm bazarının vəziyyəti aşağıdakı əsas göstəricilərlə səciyyələnir: 

 - bazarın miqyası (onun tutumu, turməhsulun satış həcmi, bazarda fəaliyyət göstərən müxtəlif tip 

müəssisələrin sayı); 

 - bazarın balanslaşma dərəcəsi (tələb və turizm xidmətləri təklifinin nisbəti); 

 - qiymətlərin səviyyəsi; 

 - bazarın tipi (rəqabətli, inhisarçı və s.); 

 - bazarın dinamikliyi (əsas parametrlərinin dəyişməsi); 

 - rəqabət mübarizəsinin gücü və miqyası (rəqiblərin sayı, onların fəallığı); 

 - hökumətin bazarı tənzimləmə dərəcəsi; 
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 - bazara çıxışda maneələr; 

 - turizm xidmətlərini realizə etmək üçün kommersiya şəraiti; 

 - tələbatda mövsümi dəyişikliklər və s. 

Bazarın vəziyyətinin qiymətləndirilməsi bazar indikatorları (göstəriciləri) əsasında aparılır. Bazar 

indikatorlarına daxildir: turizm xidmətləri təklifi; satış həcmi; qiymətlər; gəlir (rentabellik). Çox vaxt 

indikatorlar statistik göstəricilər deyil, onların artım tempi (dinamiklik indeksi) sayılır. Bazarın vəziyyətinin 

tədqiqində zəruri sayılır: 

 -bazarda baş verən iqtisadi hadisələrin qarşılıqlı əlaqə və asılılığının nəzərə alınması; 

 - ardıcıl müşahidə aparılması; 

 -bazarın öyrənilməsində müəyyən ardıcıllığa riayət edilməsi: hazırlıq mərhələsi, vəziyyətin 

inkişafına cari nəzarət, vəziyyət haqda məlumatların təhlili, vəziyyətin proqnozunun hazırlanması. 

Vəziyyətin səciyyəvi xüsusiyyəti həm də onun dinamikliyidir. Ona görə bazarın öyrənilməsində təkcə bu 

və ya digər anda bazarın vəziyyətinin müəyyən edilməsi deyil, həm də onun gələcək inkişafını 

xarakterizə etmək – proqnozlaşdırmaqdır.  

Bazarın öyrənilməsində marketinq tədqiqatlarının ardıcıl aparılmasına ehtiyac böyükdür. Çünki. 

Azərbaycanda əhalinin yaşayış tərzində, turizm xidmətlərinə olan tələbatında dəyişikliklər aydın nəzərə 

çarpır. Müqayisə üçün qeyd edək ki, respublikamızda əhalinin minimum əmək haqqı 2005-ci ildə 25 AZN 

idisə, bu göstərici 2011-ci ildə 93,5 AZN təşkil etmişdir. Azərbaycanın regionlarında turizm 

infrastrukturunun genişləndirilməsi Bakı, Sumqayıt, Gəncə və s. şəhərlərin «hay-küyündən» bezənləri 

məzuniyyətlərini bölgələrdə keçirməyə sövq edir. Quba-Xaçmaz, Şəki-Zakatala, Lənkəran-Astara 

rayonlarında istirahət edənlərin sayı 2005-ci illə müqayisədə 2011-ci ildə təqribən 4 dəfə artaraq 93,5 AZN 

təşkil etmişdir. Lakin xarici ölkələrə (xüsusilə Türkiyəyə) istirahət məqsədilə gedənlərin sayı da ötən illərlə 

müqayisədə artmaqda davam edir (2006-cı ildə 2213, 2011-ci ildə 17143 nəfər). Bu isə Azərbaycanda getmə 

turizm bazarında geniş imkanların olduğunu sübut edir.  

Vəziyyətin proqnozu bazarın perspektiv inkişafını qiymətləndirməyə imkan verir və turizm 

müəssisələrinin fəaliyyətinin taktika və strategiyasının işlənilməsinin əsası sayılır. Proqnozun keyfiyyəti 

proqnozun nə qədər dərindən və kompleks aparılması, konyunkturanı formalaşdıran amillərin 

qiymətləndərilməsi və inkişafı ilə izah olunur. Turizm bazarının gələcəkdə vəziyyətinin mümkünlüyünün 

elmi əsaslandırılmış təklifləri kimi vəziyyətin proqnozu xüsusiyyətlərinə aiddir: 

- ehtimal (mümkünlük) xarakteri (proqnozlaşdırma bazarda gələcək vəziyyətə xas olan qeyri-

müəyyənliyi tam aradan qaldırmaq iqtidarında deyil); 

-alternativlik (bu və ya digər vəziyyət əmələgətirən amillərin üstünlüyündən asılı olaraq mümkün 

inkişaf variantlarının hazırlanmasının zəruriliyi). 

Bazar vəziyyətinin proqnozlaşdırılmasının əsas prinsipləri: 

 Sistemlilik, yəni vəziyyətəmələgətirən amillərin qarşılıqlı əlaqəsinin maksimal mümkün 

qeydiyyatı; 

 Optimallaşdırma, yəni məntiq əsasında amillərin qarşılıqlı əlaqəsini təhlil etmək; 

 Proqnozlaşdırma üçün seçim bazası, yəni bazarda ekstrimal vəziyyəti səciyyələndirən 

məlumatların nəzərə alınması; 

 Diskont etmək, köhnələrlə müqayisədə yeni informasiyanın üstünlüyünün müəyyən edilməsi. 

Konyunktur proqnozlar qısa (1 ilədək), orta (1-5 il), uzunmüddətli (1-5 il) olur. Müəssisənin operativ 

tələbatı üçün işlədilən proqnozlar adətən qısamüddətli olur. Bəzi hallarda orta və uzunmüddətli proqnozların 

təkmilləşdirilməsinə zərurət yaranır. Bu, müəssisənin gələcək inkişafının strategiyasının formalaşması ilə 

bağlı olur. Belə vəziyyətdə alınan qiymət hər şeydən əvvəl orta xarakter daşıyır və bazar proseslərinin 

ümumi meylini proqnozlaşdırır.  

Bazarın öyrənilməsində mühüm vəzifələrdən biri onun tutumunun müəyyən edilməsidir. Bu göstərici 

konkret bazarda prinsipial işləmək imkanını nümayiş etdirir.  
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Bazarın tutumu- bazarda müəyyən dövr (bir qayda olaraq 1 ildə) ərzində realizə edilən turizm 

xidmətlərinin mümkün potensial həcmidir. O, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti tələbinin həcmindən, qiymətlərin 

səviyyəsindən, turizm təklifinin xarakterindən asılıdır. Bazarın tutumunun hesablanması istehlakçı tələbinə 

əsaslanır. Burada əhalinin sayının qeydiyyatı, ailənin büdcəsində turizmə xərcin payı nəzərə alınır [7]. Bu 

göstəricilər turizm məhsulu almaq iqtidarında olanların sayını müəyyənləşdirməyə imkan verir. 

Bazarın tutumu natural (turistlərin sayı) və dəyərcə (turizmdən daxil olmalar) formada hesablanır. 

Bazarın tutumunu və buradakı dəyişiklikləri bilməklə turizm müəssisəsi özü üçün bu və ya digər bazarın 

perspektivliyini qiymətləndirmək imkanı əldə edir. Müəssisənin imkanları ilə müqayisədə tutumu aşağı olan 

bazarda işləməyin əhəmiyyəti yoxdur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, tutumu yüksək olan bazar heç də 

həmişə mənimsənilmək üçün əlverişli imkanlara malik olmur. Belə bazarda rəqabət güclü ola bilər, 

istehlakçıların rəqiblərin xidmətlərinə tələbatı yüksək səviyyədə ola bilər: bazarda daim işləmək üçün nəzərə 

alınacaq digər amillər də vardır.  

Bazarın tutumundan başqa marketinq tədqiqatlarda geniş işlədilən digər göstərici – bazarın payıdır. 

Bu, müəssisənin marketinq gücünü kifayət qədər həqiqi əks etdirir. Bazarın miqdarca payı müəssisənin 

məhsulunun satış həcminin həmin bazarda ümumi satışa görə nisbəti faizlə  müəyyən edilir. Satışın həcminə 

görə hesablanan bazarın payı (həm natural, həm də dəyərcə) müəssisənin mənimsədikləri bazar potensialı 

cəhətdən rəqabətə dözümlülük səviyyəsini qiymətləndirməyə imkan verir. Marketinq konsepsiyasından 

istifadə edən turizm müəssisəsinin bazarın tutumu və payı haqda məlumatı olmalıdır. Əks halda bazar 

vəziyyətində dəyişikliklərə reaksiya vermək, öz münasibətini bildirmək mümkün olmaz.  

Beləliklə, Azərbaycanın turizm bazarında marketinq tədqiqatlarının aparılması məqsədilə 

aşağıdakıları həyata keçirməyi məqsədəuyğun hesab edirik: 

 turizm bazarının növünü marketinq fəaliyyətinin xüsusiyyətinə görə müəyyən etmək; 

 turizm bazarında konyunkturanı və onu əmələgətirən amilləri qiymətləndirmək; 

 turizm bazarında vəziyyəti araşdırmaq məqsədilə sorğuda iri şəhərlərlə yanaşı, bölgələrdən də 

respondentlərin iştirakını təmin etmək; 

 turizm bazarının tutumu və payını müəyyənləşdirmək; 

 milli turizm bazarında getmə turizminin üstünlük təşkil etməsinin səbəblərini əsaslandırmaq; 

 turizm bazarında gəlmə turizmini məhdudlaşdıran maneələri araşdırmaq və s.  
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Abstract: This study proposes a model that describes the collaboration practices of the 

accommodation enterprises in North Cyprus tourism sector with their suppliers, travel agencies and 

customers; and determines the effects on their performances. The research data collected from the managers 

who execute the related activities at their businesses. Based on the results of statistical analyses, all 

hypotheses in the theoretically developed model have been accepted and the validity of the model has been 

approved with the empirical results. According to the findings, the collaboration of the accommodation 

enterprises with their suppliers, travel agencies and customers increase the performances of all businesses 

reciprocally. Establishing sustainable collaborations based on mutual commitment with comprehension 

about the importance of all linkages in the modelis a success-key for the businesses and the tourism sector.  

 

Key words: Collaboration, accommodation enterprises, strategic collaborators, North Cyprus 

tourism sector, sustainable development  

 

Giriş 

Oldukça dinamik ve yeni rekabet şartlarına sahip bir pazar yapısı içerisinde faaliyet gösteren 

günümüz işletmeleri, satın alma alışkanlıkları ve ihtiyaçları farklılaşan müşterilerini memnun etme yolunda 

daha gelişmiş mallara, hizmetlere ve çalışma şekillerine ihtiyaç duymaktadırlar (Tracey ve Tan, 2001). 

Müşterilerin yüksek kalitede mal ve hizmet isteklerinin karşılanması gereği, işletmelerin üzerlerine eskiden 

var olmayan baskılar yüklemektedir (Mabert ve Venkataramanan, 1998). Bu baskılar altında, varlıklarını 

sürdürmeye ve hedeflerine ulaşmaya çalışan işletmeler, pazar içerisinde güçlü bir konuma sahip olmalıdırlar. 

Bu güçlü konumun elde tutulması çok da kolay bir iş değildir. Birlikte çalışılan stratejik ortaklarla işbirliği 

yapmanın önemli olduğu her fırsatta dile getirilse de, işbirliğine dayanan ilişkilerin nasıl şekillendirileceği 

tam olarak belirlenmemiştir. Bu ilişkileri kurarken, hangi faktörler üzerinde durulması gerektiği, hangi 

faktörün işletmenin performansını nasıl ve ne ölçüde etkilediği tam olarak açıklık kazanmamıştır. Turizm 

sektörünü ele aldığımız zaman, sektörde yer alan işletmelerin tedarikçileri, perakendecileri/toptancıları ve 

müşterileri ile bütünleşik bir sistem kurmak adına hangi yolları kullandıkları tam olarak ortaya konmamıştır. 

Zincirin hedeflerine ulaşabilmesi adına hangi faktörlerin ne kadar önemli olduğu ve bu faktörlerin nasıl 

yönetilmeleri gerektiği de bilimsel bir çerçevede ortaya konulmalıdır. Bunun anlaşılabilmesi için stratejik 

ortaklarla olan bağlantıların ve dolayısıyla bunların işletmelerin performanslarına olan etkilerinin 

anlaşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, turizm sektörünün başarısı için gerekli olan bütünleşik bir işbirliği modelinin 

kurulmasını sağlamaktır. Bu çerçeve içerisinde, konaklama işletmelerinin tedarikçi, seyahat acentesi ve 

müşteri ilişkileri yönetimleriyle ilgili uygulamaları ve bu uygulamaların performansları üzerindeki etkileri 

incelenmiştir. Bu bağlamda, sektörün odak noktası olarak kabul edilen konaklama işletmeleri temel alınıp, 

bu işletmelere çeşitli girdiler sağlayan tedarikçiler ve işletmelerin ürünlerini dağıtımını yapan tur operatörleri 

ve seyahat acenteleri ve en son olarak nihai müşteriler zincirin diğer halkalarını oluşturacaklardır. Etkin ve 

verimli çalışan bir zincir ile, tüm işletmelerin fayda seviyelerinin yükselmesi beklenmektedir. Bireysel 

kazanımların bir bütün oluşturacak şekilde birleşmesiyle, tüm zincirin (bir başka deyişle turizm sektörünün 

tamamının) kazanç sağlayacağı beklenmektedir. Turizm sektörünün, ülkelerin ekonomisi üzerindeki katkıları 

düşünüldüğünde, bu durumdan tüm ülkenin kazançlı çıkmasını beklemenin yanlış olmadığı söylenebilir. Bu 
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çalışmanın, öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) turizm sektörünün geliştirilmesi bağlamında 

oldukça önemli sonuçları içereceği düşünülse de, genel olarak turizm sektörleri için de yararlı bir örnek ve 

kaynak olması beklenmektedir. 

 

İşbirliği Modeline İlişkin Teorik Çerçeve 

Konaklama işletmelerinin tedarikçileri ve seyahat acenteleriyle yürüttükleri işbirliğine yönelik 

faaliyetlerin, öncelikle tedarikçilerin ve seyahat acentelerinin performanslarında gelişmeler sağlaması 

beklenmektedir. Bahsedilen gelişme kapsamında tedarikçilerin yüksek ürün kalitesine sahip olmaları, 

zamanında ve güvenilir teslimat yapmaları, konaklama işletmelerine makul maliyetli girdiler sağlamaları ve 

değişen ihtiyaçları karşılamada esnek ve yenilikçi olmaları beklenmektedir (Krause, Pagell ve Curkovic, 

2001; Pagell ve Krause, 2002). Tedarikçilerin mal ve hizmetlerindeki gelişmeler alıcı konumundaki 

işletmelerin maliyetlerinde düşüşler (kusurlu ürün miktarında ve müşteri tatminsizliğinde azalmalarla 

birlikte) elde etmelerini sağlayarak gelir ve kârlarını artırmaktadır (Davis, 1993; Levy, 1997; Monczka, 

1983). Bundan başka, girdi olarak alınan ürünlerin kalitesindeki ve teslimattaki kötü performans alıcı 

işletmenin performansını olumsuz olarak etkilemektedir (Benton ve Krajewski, 1990). Bu doğrultuda, 

kaliteli girdileri zamanında ve güvenilir bir şekilde, makul maliyetle teslim alan; ayrıca piyasanın değişen 

koşullarına ayak uydurma ihtiyacını karşılamak için tedarikçilerin esneklik ve yeniliklerinden yararlanabilen 

konaklama işletmelerinin performanslarının artacağı beklenmektedir.  

Daha önce yapılan bazı çalışmalarda (Doney ve Cannon, 1997; Krause, Pagell ve Curkovic, 2001), 

işletmelerin yüksek kaliteli ürünler sağlayarak müşterilerini tatmin edebilme yeteneklerinin, tedarikçilerinin 

sağladığı ürünlerin kalitesinden etkilendiğinden bahsedilmektedir. Müşterilerine kaliteli ürünler sunmak, 

işletmeler için başarının bir anahtarı olarak görülmektedir (Bharadwaj, Varadarajan ve Fahy, 1993). Üstün 

bir mal ve hizmet kalitesi sayesinde maliyetlerde düşüşler ve rakiplerinkinden farklılaşmış ürünler elde 

edilebilir. Ürünlerinde yüksek ürün kalitesini sunabilen işletmelerin müşteri tatminini (Rust ve Zahorik, 

1993; Anderson, Fornell ve Lehmann, 1994; Fornell, Johnson, Anderson, Cha ve Brant, 1996; Oh ve Parks, 

1997), müşteri sadakatini (Reicheld, 1993; Reicheld ve Sasser, 1990; Rust ve Zahorik, 1993; Zeithaml, 

2000), kârlılığı (Aaker ve Jacobson, 1994; Anderson, Fornell ve Lehmann, 1994; Easton ve Jarell, 1998; 

Kimes, 2001) ve daha geniş bir pazar payını (Anderson, Fornell ve Lehmann, 1994) sağladıkları 

görülmüştür.  

Stratejik ortaklarla bütünleşme sayesinde iş süreçlerinde gelişme sağlanarak (Narasimhan ve Kim, 

2001; Narasimhan ve Jayaram, 1998), müşterilerin isteklerini karşılamada daha etkin yeteneklere sahip 

olunması beklenmektedir. Müşteri ilişkileri konusunda başarılı olan işletmelerin hem finansal hem de 

finansal olmayan performanslar açısından kazançlar elde ettikleri yapılan bazı çalışmalarla ortaya konmuştur 

(Reicheld ve Sasser, 1990; Fornell, 1992; Rust ve Zahorik, 1993). Konaklama işletmelerinin, müşteri 

ilişkilerinde başarılı olarak müşterilerinin isteklerini daha iyi karşılayabilecekleri ve piyasada daha güçlü bir 

şekilde faaliyet gösterecekleri beklenmektedir. Bu konuda başarılı olan işletmelerin müşterilerinin tekrardan 

satın alma davranışı sergiledikleri, çevrelerindeki kişilere işletme ve ürünler hakkında olumlu tavsiyelerde 

bulundukları, işletmenin pazar payını artırdıkları ve uzun vadede de işletmeye kazançlar sağladıkları birçok 

yazar tarafından ortaya konulmuştur (Bitner, Booms ve Tetreault, 1990; Cronin ve Taylor, 1992; Reichheld, 

1993; Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1994, Zeithaml, Berry ve Parasuraman, 1996; Imrie, Cadogan ve 

McNaughton, 2002). Çeşitli çalışmaların (Anderson, Fornell ve Lehmann, 1994; Chang ve Chen, 1998; 

Vickery, Jayaram, Dröge, ve Calantone, 2003) sonuçlarına göre de, müşterilerin isteklerine karşılık 

verebilme ile işletmelerin performansı arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili yapılan 

diğer bazı araştırmalarda (Au ve Tse, 1995; Harris ve Watkins, 1998), müşteri ilişkilerinde başarılı olan 

işletmelerin, rakiplerinin önüne geçebilme konusunda da avantajlara sahip olacakları ortaya konulmuştur.  

Sınanacak olan hipotezler aşağıdaki tabloda toplu olarak gösterilmektedir: 
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Tablo 1. Hipotezler Tablosu 

H1: Konaklama işletmelerinin tedarikçileriyle yürüttükleri işbirliğine yönelik faaliyetlerin 

tedarikçilerin performansı üzerinde anlamlı pozitif bir etkisi bulunmaktadır. 

H2: Tedarikçilerin performansı ile konaklama işletmelerinin performansları arasında anlamlı 

pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

H3: Konaklama işletmelerinin seyahat acenteleriyle yürüttükleri işbirliğine yönelik 

faaliyetlerin seyahat acentelerinin performansı üzerinde anlamlı pozitif bir etkisi 

bulunmaktadır. 

H4: Seyahat acentelerinin performansı ile konaklama işletmelerinin performansı arasında 

anlamlı pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

H5: Konaklama işletmelerinin müşterilerle kurduğu ilişkilerin, müşteri ilişkileri yönetimi 

yeteneği üzerinde anlamlı pozitif bir etkisi bulunmaktadır. 

H6: Konaklama işletmelerinin seyahat acenteleriyle yürüttüğü işbirliğine yönelik çabaların 

müşteri ilişkileri yönetim yeteneği üzerinde anlamlı pozitif bir etkisi bulunmaktadır. 

H7: Konaklama işletmelerinin müşteri ilişkilerini yönetme yeteneği ile performansları arasında 

anlamlı pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

 

İşbirliği Modeli İle İlgili Alan Araştırması 

Araştırmanın evrenini, KKTC’de faaliyet gösteren 139 konaklama işletmesi oluşturmaktadır. 2012 

verilerine göre, Kuzey Kıbrıs’ta konaklama tesislerindeki toplam yatak kapasitesi 19 bin 389’dur. Bu 

tesislerin içinde, on beş 5 yıldızlı otel 7712 adet yatak kapasitesiyle %46’lık bir paya sahiptir. Konaklama 

işletmeleriyle tedarikçiler, seyahat acenteleri ve müşteriler arasındaki ilişkiler kapsamında hazırlanmış olan 

anket kısımları, ilgili yönetici tarafından doldurulmuştur. Mevcut ilişkinin içeriği, niteliği ve sonuçları 

hakkında ayrıntılı ve güncel bilgilere hakim olan kişinin, bu fonksiyondan sorumlu bölümün yöneticisi 

olduğu varsayılmaktadır.  

Veri toplama aracının, literatürde daha önce kullanılmış, geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış olan 

ölçeklerden (Krause 1999, 1997; Krause ve Ellram, 1997; Krause, Pagell ve Curkovic, 2001; Pagell ve 

Krause, 2002; Tan, Kannan, Handfield ve Ghosh 1999; Tan, Handfield ve Krause, 1998; Aaker, 1991, 2000; 

Yoo ve Donthu, 2001; Porter, 1980, 1985) yararlanılarak geliştirilmiştir. Bunu noktada, KKTC’de bulunan 

konaklama işletmeleri arasından seçilecek yöneticilerle görüşmeler yapılarak, anketin yapısı, içeriği ve 

KKTC turizm pazarının özelliklerine uygunluğu hakkında değerlendirmeler elde edilip gerekli düzeltmeler 

yapılmıştır.  

Turizm sektörü içerisinde işbirliğinin oluşmasını sağlayan faaliyetler kapsamında stratejik ortaklar 

arasında gerçekleşen etkili ve verimli iletişim çabaları, konaklama işletmelerinin tedarikçi (seyahat acentesi) 

geliştirme çabaları, tedarikçilerine (seyahat acentelerine) bakış açısı ve tedarikçilerin (seyahat 

acentelerinin) konaklama işletmelerine olan bağlılıkları yer almaktadır (Krause, 1997; Krause ve Ellram, 

1997; Krause,1999; Krause, Pagell ve Curkovic, 2001).  

 

Araştırma Modeli, Sonuçlar ve Öneriler 

Konaklama işletmelerindeki ilgili bölümlerin yöneticilerinden anket yöntemi kullanılarak toplanan 

veriler, analiz edilip sonuçları yorumlanmadan önce güvenilirlik ve geçerlilik testleri yapılmıştır. Hesaplanan 

güvenilirlik katsayıları (Cronbach alpha) neredeyse ölçeklerin tamamında 0.70’in üzerinde çıkmıştır. Turizm 

sektörü içerisinde yürütülen faaliyetlerin, işletmelerin performansları üzerindeki etkileri belirlerken SPSS 
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15.0 istatistik paket programı aracılığıyla regresyon ve korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. Aşağıda 

verilmiş olan modelde, istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaşılan değişkenler gösterilmektedir. 

 

Şekil 1. İşbirliği Modeli 

 

  H1    H2   

 

 

 

 

 

 H3 H4 

 

 

 

 H6 

 

 H5 H7 

Tedarikçilerle İlişkiler 
- Tedarikçilerin Konaklama 

İşletmeleri (K.İ.)’ne 
Bağlılıkları 

- K.İ. ile tedarikçi 

arasındaki iletişim çabaları 

Seyahat Acenteleriyle (S.A.) 

İlişkiler 

- S.A.’nin K.İ.’ne Bağlılıkları 

- K.İ. ile S.A. arasındaki 

iletişim çabaları 
 
- K.İ.ile S.A. arasındaki 

iletişim çabaları 

- S.A. geliştirme çabaları 

 

 

 

Müşterilerle İlişkiler 

(M.İ.) 

- K.İ. ile müşteriler 

arasındaki iletişim 

çabaları 

-K.İ. Müşterilerine Bakış 

Açısı 

 

Tedarikçilerin 

Performansı 
-Tedarikçilerin güvenilir ve 

zamanında teslimatları 

-Tedarikçilerin ürün kalitesi 
-Esneklik 

-Girdi maliyeti 

 

S.A. Performansı 
- Ürünleri müşterilere 

ulaştırılması konusundaki 

yetenekler 

- Değişen ihtiyaçları 

karşılamadaki yenilikçilik 

-Esneklik 

K.İ. Müşteri İlişkilerini 

Yönetim Yeteneklerini 
- Müşterilerden gelen 

geribildirimleri izleme 

- M.İ kurmak için gerekli 

faktörleri belirleme 
- M.İ. sürdürmek için gerekli 

olan faktörleri belirleme  

- Müşteri beklentilerini belirleme 
- Şikayetleri değerlendirme 

- Hizmetle ilgili hataları 

düzeltme 
- Müşteri tatmini faktörlerinin 

ölçümü ve değerlendirilmesi 

K.İ. Performansı 
-Net Kâr 

- Ürünlerin algılanan 

kalitesi  

-K.İ. le ilgili çağrışımların 
hatırlanma düzeyi 

-Satış hacminde yıllık 

büyüme 

K.İ. Performansı 
- Marka farkındalığı 

- Algılanan ürün kalitesi  

- K.İ. ile ilgili çağrışımların 
hatırlanma düzeyi 

- Rakiplerin sunabileceği 

her türlü ürün/hizmete 

karşılık verebilme düzeyi 

K.İ. Performansı 
-Satış hacminde yıllık 
büyüme 

-Pazar payında yıllık 

büyüme 
-Algılanan Ürün Kalitesi 

-K.İ. ile İlgili Çağrışımların 

Hatırlanma Düzeyi 

-Marka farkındalığı 
-Maliyetlerde Rakiplere 

Göre Avantajlar 

-Müşteri tatmini 

 

 

Sonuç ve Öneriler 

Turizm sektörleri yapıları itibariyle incelendiklerinde, ürünün birbirini tamamlayan halkalar 

içerisinde, birçok işletmenin katkısıyla oluştuğu anlaşılmaktadır. İşletmelerin yalnız başlarına turizm 

ürününün tamamını meydana getirebilmeleri mümkün değildir. Bunun yanında, bütünleşik bir yapı şeklinde, 

güçlü ilişkilerin var olduğu bir zincir içerisinde bulunmak, piyasada rakiplerin önüne geçebilme potansiyelini 

sağlayacaktır. Turizm sektörü içerisindeki stratejik ortaklarla kurulacak güçlü ilişkiler, sürdürülebilir bir 

gelişmenin anahtarı olacaktır.  

Bu çalışmada, konaklama işletmelerinin tedarikçileri, seyahat acenteleri ve müşterileriyle işbirliğine 

dayanan ilişkileri ve bu ilişkilerin sonuçlarını/etkilerini ortaya koyan bir model geliştirilmiştir. Yapılan 

analizler sonucunda, kuramsal olarak geliştirilen modeldeki hipotezler kabul edilmiş ve modelin 

uygulamadaki geçerliliği kanıtlanmıştır.  

Aşağıdaki kısımda tedarikçilerle, seyahat acenteleriyle ve müşterilerle işbirliği odaklı ilişkiler 

kapsamında elde edilen bulgularla ilgili sonuç ve önerilere yer verilmektedir.  
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Tedarikçilerle İlişkiler: Yöneticilerin büyük bir çoğunluğu tedarikçilerin, konaklama işletmelerinin 

ürün kalitelerini belirleyen işletmeler olduğu görüşünde birleşmektedirler. Konaklama işletmeleri-

tedarikçiler arasındaki iletişim çabalarının ve tedarikçilerin konaklama işletmelerine bağlılıkları 

değişkenlerinin tedarikçilerin performansı üzerinde anlamlı etkileri bulunmaktadır. İletişim çabalarının 

ortalaması yeterli ölçüde yüksektir. Ancak tedarikçilerin konaklama işletmelerine bağlılıkları vasat bir 

seviyede yer almaktadır. Bu noktada, tedarikçilerin performanslarında artış sağlayabilmek için, bağlılık 

seviyelerinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda, tedarikçilerin ve konaklama işletmelerinin 

bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Tedarikçilerin performansının artması konaklama işletmelerine birçok 

faydaya ulaşma fırsatı tanıyacaktır. Dolayısıyla, konaklama işletmelerinde görev yapan yöneticiler, 

tedarikçilerin bağlılık seviyelerini artırmanın yollarını aramalıdırlar. 

Seyahat Acenteleriyle İlişkiler: Seyahat acenteleriyle ilişkilerdeki en güçlü ortalama, konaklama 

işletmeleri-seyahat acenteleri arasındaki iletişim çabalarına aittir. İletişim çabaları ve seyahat acentelerinin 

konaklama işletmelerine bağlılıkları, aynı zamanda seyahat acentelerinin performansı üzerinde anlamlı 

etkilere sahiptir. İletişim çabalarının yüksek ortalamalarına karşın, seyahat acentelerinin konaklama 

işletmelerine bağlılıklarının ortalamaları düşük bir seviyede kalmaktadır. Konaklama işletmelerinde görev 

yapan yöneticiler, seyahat acentelerinin konaklama işletmelerine bağlılıklılarının konusunda sorunlar olduğu 

görüşünde birleşmektedirler. Seyahat acentelerinin performansını artırmada etkisi bulunan bu faktörün 

geliştirilmesi tüm üyeler için de önem taşımaktadır. İşletmelerin birbirlerine bağlılıkları, ilişkinin 

sürdürülebilirliği açısından çok önemli bir gerekliliktir. Dolayısıyla, yöneticilerin öncelikle üzerine 

eğilmeleri gereken noktalardan bir tanesi de, seyahat acentelerinin konaklama işletmelerine karşı 

bağlılıklarını artırmak olmalıdır.   

Müşterilerle İlişkiler: Konaklama işletmelerinin müşteri ilişkilerini yönetim yeteneklerini istatistiksel 

olarak anlamlı bir şekilde etkileyen faktörler: konaklama işletmeleri-müşteriler arasındaki iletişim çabaları, 

konaklama işletmeleri-seyahat acenteleri arasındaki iletişim çabaları, konaklama işletmelerinin müşterilerine 

bakış açısı, seyahat acenteleri geliştirme ve destek çabalarıdır. Seyahat acenteleri geliştirme ve destek 

çabaları dışındaki faktörlerin yüksek ortalamalara sahip olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, konaklama 

işletmelerinin müşterilerle etkili ilişkiler kurabilmesi için önemli olan seyahat acentelerini geliştirme 

çabalarını, yöneticiler kendi sorumlulukları dahilinde görmemekte ve bu faaliyetlere diğerlerine göre daha az 

çaba ve kaynak sağlamaktadırlar. 

Tedarikçilerin performansları, seyahat acentelerinin performansları ve konaklama işletmelerinin 

müşteri ilişkilerini yönetme yetenekleri konaklama işletmelerinin performanslarını oldukça önemli ölçüde 

etkilemektedir. Seyahat acentelerinin performanslarındaki artış konaklama işletmeleri müşteri ilişkilerini 

yönetme yetenekleri performanslarının artmasını sağlamaktadır. Bu performans artışı taraflara faydalar 

sağlayarak performansın karşılıklı olarak artmasına sebep olmaktadır. 

Müşterilerle İlişkileri Yönetme Yeteneği: Müşterilerle ilişkileri kurmak ve sürdürmekle ilgili 

faktörler arasında, konaklama işletmelerinin performanslarını anlamlı bir şekilde etkileyenler: Müşteri 

ilişkilerini kurmak için gerekli faktörleri belirleme, müşteri ilişkilerini sürdürmek için gerekli olan faktörleri 

belirleme, müşterilerden gelen geribildirimleri izlemedir. Bu kritik faktörleri yönetmede başarılı olan 

konaklama işletmelerinin, performanslarında artış elde edecekleri beklenmektir. Konaklama işletmelerinin 

performansını etkileyen en önemli değişken, ‘müşterilerden gelen geribildirimleri izlemedir’. Müşterilerden 

gelen geribildirimler, sunulan ürünlerin/hizmetlerin seviyesi ve içeriği hakkında bilgi vermesi sayesinde, 

müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Konaklama işletmeleri 

müşterilerden gelen geribildirimleri değerlendirerek, sundukları ürünleri müşterilerin isteklerine göre 

düzenleyebilecekler ve performanslarını artırabileceklerdir. 

Seyahat Acentelerinin Performansları: Konaklama işletmelerinin genel performans seviyesini en çok 

etkileyen faktörün seyahat acentelerinin performansları olduğu saptanmıştır. Konaklama işletmelerinin 

performansıyla anlamlı ilişkilere sahip seyahat acenteleriyle ilgili faktörler sırasıyla; seyahat acentelerinin 

ürünleri müşterilere ulaştırılması konusundaki yetenekleri, değişen ihtiyaçları karşılamadaki yenilikçilikleri 

ve esneklikleridir. Konaklama işletmelerinin performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkiye sahip en 
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önemli bağımsız değişken ‘seyahat acentelerinin ürünleri müşterilere ulaştırılması konusundaki 

yetenekleridir’. Doğru ürünün, doğru müşteriye, doğru zamanda ve yerde sunulması çok büyük önem 

taşımaktadır. Bu konudaki en büyük görev ise seyahat acentelerine düşmektedir. Konaklama işletmelerindeki 

yöneticiler, seyahat acentelerinin öncelikle ürünlerini doğru bir şekilde ve zamanında müşterilere ulaştırması 

gerektiği görüşünde birleşmektedirler. Araştırma kapsamındaki konaklama işletmelerinde konaklayan 

misafirlerin %48.9’unun seyahat acenteleri aracılığıyla geldikleri de hesaba katılırsa, bu faktör konaklama 

işletmeleri için çok daha fazla anlamlı bir hale gelmektedir. Bundan başka, seyahat acentelerinin yenilikçi ve 

esnek olmaları değişen ihtiyaçları karşılamada önemlidir ve konaklama işletmelerinin daha güçlü bir şekilde 

faaliyet göstermesine yardımcı olmaktadır.  

Performans artışı yalnızca konaklama işletmelerine değil, birlikte çalıştıkları seyahat acentelerine da 

faydalar sağlayacaktır. Marka farkındalığı artan, ürünlerinin yüksek kalitede olduğu algılanan, pazar 

payında büyüme elde edenve rakiplerinin sunduğu her türlü ürüne karşılık verebilen konaklama 

işletmeleriyle işbirliği yapan seyahat acentelerinin performansında artış elde etmeleri beklenmektedir.  

Tedarikçilerin Performansları: Konaklama işletmelerinin performans seviyesiyle en yüksek 

korelasyona sahip tedarikçilerle ilgili değişken tedarikçilerin değişen ihtiyaçları karşılamadaki 

esneklikleridir. Hızlı rekabet şartları içerisinde değişen ihtiyaçları etkili ve verimli bir şekilde 

karşılayabilmek için esnek olunması gerekmektedir. Bu esnekliğin, yalnızca işletmenin kendiyle ilgili olması 

günümüz şartlarında yetersiz kalmaktadır. Birlikte çalıştıkları stratejik ortaklarının da değişen şartlara uyum 

sağlayabilecek esnekliğe sahip olmaları gerekmektedir. Tedarikçilerin esneklikleri, konaklama işletmelerinin 

bu konudaki yeteneklerini belirlemektedir.  

Performans üzerinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanan diğer tedarikçi performans 

ölçütleri; tedarikçilerin sağladıkları girdilerin maliyeti, kalitesi, zamanında ve güvenilir teslimatlarıdır. 

Konaklama işletmeleri tedarikçilerinden elde ettikleri kaliteli girdiler sayesinde rakiplerinin önüne geçmeyi 

amaçlamaktadırlar. Tedarikçilerin sundukları girdilerin nitelikli olması, teslimatlarını zamanında ve güvenilir 

bir şekilde yapmaları gerekmektedir.  

Bu kapsamda iyice anlaşılması gereken nokta, konaklama işletmelerindeki performans artışının 

tedarikçilerin performanslarındaki artışı da beraberinde getireceğidir. Tedarikçilerin performansını en çok 

etkileyen konaklama işletmelerine ait performans ölçütleri arasında net kâr, ürünlerin algılanan kalitesi, 

konaklama işletmeleriyle ilgili çağrışımların hatırlanma düzeyi, satış hacminde yıllık büyüme gibi faktörler 

gösterilebilir. 

Araştırmaya katılan yöneticilerden daha fazla bilgiler elde edebilmek amacıyla, ölçekler temelindeki 

sorularla birlikte, açık uçlu sorulardan da yararlanılmıştır. Öncelikle, yöneticilere tedarikçilerin, seyahat 

acentelerinin ve müşterilerin işletmeleri için ne anlama geldiği sorulmuştur. Katılımcıların çoğunluğu, 

tedarikçileri konaklama işletmelerinin ürün kalitesinin belirleyicisi olarak tanımlamaktadır. Seyahat 

acenteleri, konaklama işletmelerinin müşteriye ulaşmasının/müşteriyle bir araya gelmesinin sağlayıcıları 

olarak görülmektedirler. Müşteriler ise, konaklama işletmelerinin büyük bir kısmı için yaşam kaynağı ve 

öncelikli olarak tatmin edilmesi gereken kitle anlamına gelmektedir. 

Yöneticilerden, konaklama işletmelerinin tedarikçiler, seyahat acenteleri ve müşterilerle ilişkileri 

kapsamında üzerinde itinayla durulması gereken kritik faktörleri yeniden, açık bir şekilde ifade etmeleri 

istenmiştir. Güven/güvenilirlik, kalite ve iletişim/bilgi paylaşımı tedarikçiler ve seyahat acenteleri ile 

yürütülen ilişkilerde en fazla öne çıkan faktörlerdir. Yöneticiler müşterileriyle ilişkilerinde önceliği 

müşterilere vererek ve kaliteli ürünler/hizmetler sağlayarak müşterilerini memnun etmenin önemini 

vurgulamaktadırlar.  

Bu çalışmanın ortaya koyduğu sonuçlar, işbirliğine dayanan bütünleşik bir yapı sayesinde piyasada 

çok daha güçlü bir şekilde faaliyet gösterilebileceğinin altını çizmektedir. Kaynakların birleştirilmesiyle elde 

edilebilecek olan bu güç, diğer destinasyonlardaki işletmelerle etkili bir şekilde rekabet edebilmeyi 

sağlayacaktır. Bunun için, birlikte çalışılan stratejik ortakların değerlerinin farkına varılması ve işbirliğine 

dayanan ilişkilere sürdürülebilirlik kazandırılması gerekmektedir. 
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Владислав Кочетков  

Координатор проекта Go Uzbekistan.uz,  

Специалист по развитию туристской компании в сети Интернет 

"Marco Polo Central Asia Travel" 

 

Развитие туризма и рекреации Узбекистана и  

Центральной Азии через сети интернет 

 

Вводная часть 

Современная концепция маркетинга в туризме требует учета целостного и всеобъемлющего 

характера туристского бизнеса. 

Сегодня, человек, максимально насыщен рекламой и уже на подсознательном уровне 

сторонится её. Как результат - не всегда адекватно воспринимает полученную из общепринятых 

рекламных источников информации (брошюры, каталоги, буклеты, лифлеты и так далее). Тем более 

разобраться в ней сразу. 

Не удивительно, что в последнее время основным инструментом маркетинга и продвижения 

тупродукта турфирм и туристских направлений является Интернет и социальные сети, которые 

прочно вошли в сознание и бытность населения всего мира.  

Динамика развития таких сетей в странах Центральной Азии, позволяет использовать их 

возможности как основной инструмент работы в современном туристском бизнесе. Только на 

примере Узбекистана, число активных пользователей выросла на 28%, стран центральноазитского 

региона в целом на 12%, стран Европы на 18% и всего мира на 27% за последний год. 

Делая ставку на развитие компании через Интернет-проекты, мы получаем качественный, 

востребованный ресурс. 

По моему мнению, наряду с достоинствами, есть и ряд проблем, с которыми сталкиваются 

турбизнес и турадминистарции Центральной Азии при развитии своих виртуальных 

представительств в сети Интернет. На сегодняшний день 80% туристских компаний не способны 

успешно развивать свой бизнес, полагаясь на эти современные инструменты маркетинга. Моя 

презентация, составленной на основе исследования практики в Узбекистане, дает некоторое 

представление, как о достоинствах, так и проблемах, сложившихся в целом практически во всех 

странах Центрально-Азиатского региона и некоторых других странах СНГ.  

Основные задачи  

1. Анализ существующего положения компании в Интернет-пространстве 

2. Формирование качественного ресурса, как основного инструмента продаж турпродукта 

3. Поиск, привлечение и удержание потребителя на основе уникального торгового предложения 

4. Работа над формированием и продвижением компании и страны, как туристского 

направления или туристского бренда. 

Зачем это нужно? 

Реалии развития центральноазиатского туристского рынка, зачастую заставляют компании 

использовать современные технологии при продвижении. Как правило, молодой компании очень 

тяжело попасть на рынок, занять свою нишу в массовом туризме, что влечёт за собой её ликвидацию 

или невостребованность на рынке. Маркетинговые инструменты, задействованные в сетях позволяют 

сделать это менее затратно, наиболее эффективно и что самое главное, достаточно быстро, по 

сравнению с традиционной рекламой. Так же большим достоинством продвижения турпродуктов 

через Интернет, является скорость передачи информации при её больших объёмах.  

К чему это приведёт? 

Использование сетей Интернет как маркетингового инструмента продаж турнаправлений, 

даёт возможность не только снизить расходы на продвижении, что в итоге может привести к 
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увеличению прибыли компании, но и повысить гибкость на рынке, затрачивая при этом меньшее 

количество человеческих ресурсов. Как итог, компания получает качественный маркетинговый 

инструмент для продвижения турпродукта как на локальном, так и международном рынке. 

Турфирма, имеющая в своём арсенале развитый Интернет - ресурс позволяет не только 

привлекать потребителей, но и поддерживать связь с туристами уже после их поездки, что зачастую 

очень важно для дальнейшего продвижения.  

Анализ текущей ситуации  

На сегодняшний день все узбекские туристические компании, имеющие развитые интернет-

ресурсы можно разделить на три части. 

1. Туристские компании, имеющие интернет ресурсы и пользующиеся ими как 

корпоративными проектами. Это самый распространенный вид Интернет ресурсов в 

Центральной Азии и на сегодняшний день наименее действенный при продвижении 

турпродукта. На таком ресурсе зачастую обновляется только внутренние новости 

компании. Интерес у потенциального туриста эта компания возбуждает только 

непосредственно перед самим путешествием и, как правило, сводится к обычному 

бронированию мест проживания или туров через проект. Мотивация у потенциального 

потребителя в данном случае отсутствует, виду пассивности картины происходящего на 

проекте. Так же данный тип проектов, которые, ведут туристские администрации или 

организации (НТА и НТО), не способствует развитию туристского потенциала страны, 

ввиду вышеописанной пассивной ситуации. К таким проектам можно отнести: Visit-

Uzbekistan, Kurorti.uz, World-travel Uzbekistan 

2. Компании (туристские сообщества активных блогеров) имеющие персональную страницу 

в сети интернет, но сделавшие уклон в сторону социальных сетей (Facebook, Tweeter). По 

роду бизнеса такие кампании более мобильны. На страницах ресурсов выкладывается 

информация как о компании (сообществе), так и туристических продуктах. Интересуются 

такой компанией (Интернет-сообществом), в основном туристы-индивидуалы (или 

небольшие группы, объединенные общими интересами). Проблема работы через такие 

сообщества заключается в том, что туристу может быть не оказан полный спектр услуг 

(трансфер, проживание, питание и иные услуги такого характера). В данном случае турист 

уже подсознательно берёт все риски на себя связанные с возможными проблемами. Стоит 

отдать должное, что такие сообщества, зачастую, являются очень обширными ресурсами 

по получению исчерпывающей информации - первоисточником, ввиду того, что они 

мобильны и в социальных сетях можно всегда посмотреть комментарии, задать вопросы, 

пообщаться с уже имеющимися клиентами. На сегодняшний день 80% таких компаний 

работают на локальный рынок, т.е. предоставляя услуги только для граждан своей страны. 

Яркий пример таких проектов Экоцентр “Джейран” 

3. Третий тип компаний, о котором пойдёт речь, считается более устойчивым и качественно 

развивающимся. Как правило, это более опытные игроки рынка. Речь идёт о компаниях, 

имеющих Интернет-ресурс не только с полным описанием туров и отелей, но и 

возможностью их он-лайн бронирования. И в дополнении, к уже имеющемуся 

современному инструменту – страницы социальных сетей, на которых компания 

информирует своих подписчиков о новых турпродуктах и направлениях. Так же стоит в 

этом сегменте отдельно выделить компании, которые поддерживают блогеров, с 

обязательным распространением через них своей информации и компании-туропретаоров, 

которые регистрируют свои Интернет-проекты как СМИ.  

Такой подход в современном туристическом маркетинге наиболее прогрессивен, так как 

потенциальный потребитель получает порцию рекламного материала завуалированным путём, тем 

самым вовлекаясь в маркетинговую «игру» туроператора. 
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Туристы, отдающие предпочтение таким компаниям, всегда широко информированы о 

последних предложениях пребывании в стране как индивидуально, так и в группе и о 

предоставляемом им сервисе.  

Стоит отметить, что такие компании, ввиду имеющихся в своём распоряжении отдельных 

сотрудников, следящих за развитием Интернет-ресурсов максимально долго удерживают своих 

клиентов после окончания поездки. Постоянно информируя их о новых интересных предложениях 

компании 

В Узбекистане насчитывается всего 3 проекта такого плана так называемые «виртуальные 

туроператоры»: OrexCA.com, Advantour.com и набирающий обороты, созданный на базе одного из 

лидирующих туристических агентств Узбекистана MarcoPoloCAT – CA-Booking.com 

Золотое правило туристического маркетинга в современных реалиях рынка 

Опираясь на свой опыт и опыт зарубежных партнёров – туристских компаний, профильных 

сообществ и маркетинговых групп, я постарался вывести золотое правило развития Интернет-

представительства, как для начинающей работать на туристическом рынке компании, так и для 

существующей определённое время на нём.  

Здесь важно делать упор на развитие представительства в виртуальной сети по следующей 

схеме: 

1. Создание Интернет-проекта (основная – техническая часть) 

Проект должен быть выполнен с учётом последних тенденций развития Интернет-технологий, 

наполнен уникальной информацией, имеющей ценность для потенциального потребителя 

туристического продукта компании. Важно отметить, что в итоге туристический портал такого плана 

не должен превращаться в справочную энциклопедию по стране, а иметь действительно 

качественную и интересную информацию. Помимо имеющихся цен на отели и гостиницы, с 

возможностью онлайн бронирования, стоить обратит внимание на выделение из общей массы 

предложений рынке уникальных продуктов (специфичные, уникальные туристические маршруты, 

формирования туристических групп – заинтересованных в определённо-направленных турах и т.д.) 

2. Подбор персонала 

На втором этапе, стоит обратить внимание на персонал обслуживающий проект. К 

сожалению, многие компании привлекают туроператоров к этой работе, как основную действующую 

силу. Стоит правильно подобрать человека, который будет направлять проект согласно 

исследованиям спроса на туристические продукты в различных направлениях. 

3. Продвижение проекта в виртуальном пространстве 

Продвижение проекта в виртуальном пространстве должно происходить поэтапно, по 

возможности используя следующую схему: 

Наряду со стандартными работами по отимизации и классическому SEO продвижению нужно 

использовать социальные сети. Создание страниц в социальных сетях, как наиболее быстрого 

информирования потенциальных потребителей новостями, специальными акциями и предложениями, 

постоянная их поддержка – общение в социальных группах различных интересов. 

Стоит учесть что компания, в самом начале, должна чётко определится на какую дистинацию 

она рассчитывает. Если это англоговорящие страны, то проекты в социальных сетях, должны быть в 

основном ориентированы именно на них. Так же стоит обратить внимание на то, что бы предложения 

были максимально интересными и увлекали потенциальных туристов своей уникальностью и 

красотой. При применении данного метода необходимо постоянно контролировать процесс подачи 

информации. Он должен носить в основном не рекламный, а информационный характер. Можно 

придерживаться соотношения 70 на 30%, где первое – это материал-затравка для последующего 

продвижения рекламы и 30% сама реклама. 

1. Работа с B2B платформами. 

На следующем этапе проекта нужно обратить внимание на B2B платформы, в нашем случае 

это новостные и тематические проекты в сети Интернет, имеющие статус средств массовой 
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информации и плодотворно работать с ними, так как зачастую, именно через тематические ресурсы 

можно приобрести постоянных клиентов, глубоко интересующихся вашим направлением. Ярким 

примером в Узбекистане, служит информационно-туристский проект Gouzbekistan.uz. , 

направленный, в первую очередь, на участников туристского рынка не только Узбекистана и стран 

ЦА, но и других стран СНГ.   

Не исключён тот факт, что именно через них вы получите максимально полезную информацию о 

новых направлениях развития своей компании. К тому же, компания или ей сотрудники, которых 

цитирует профильное СМИ будут всегда выглядеть экспертами, что влечёт за собой дополнительную 

лояльность со стороны потребителя. 

Более того, сотрудники тематического туристического портала являются экспертами в своей 

области и очень хорошо владеют ситуацией, что может послужить компании – владеющей Интернет-

ресурсом, хорошим кладом тематического материала, как текстового, так и визуального. Так же как и 

социальные сети, профильный туристический портал может послужить трамплином объединения 

интересов с другими участниками рынка и как итог – расширение своих направлений и предложений 

для потребителя.  

2. Этап формирования туристической компании как бренда постоянно присутствующего на 

рынке.  

Смысл заключается в постоянном общении через различные интерактивные формы с 

туристами, побывавшими уже в стране. Данный этап нужно осуществлять с периодичностью не реже 

одного раза в месяц или при появлении новых услуг агентства. Данный этап даёт увеличение 

лояльности со стороны своих клиентов, которые несомненно будут рекомендовать вас своим 

знакомым и друзьям, тем самым применяя самый простой но самый эффективный способ развитие 

бренда – «сарафанное радио». 

 

Заключение 

Вышеизложенная методика – способ продвижения туристской компании, предлагаемых ею 

направлений и сервиса, является не только шагом к развитию самой компании, но так же оказывает 

влияние на имидж туристического потенциала всей страны в целом. На выходе, компания должна 

получить продукт, призванный не только продвигать услуги туристического агентства или 

сообщества, визитную карточку своей страны, которую туристы захотели бы посетить впервые и 

вернуться туда вновь. 

Резюмируя презентацию, можно сказать, что на сегодняшний день компания, желающая 

динамично развиваться, быть лидером продаж и представлять свою страну как бренд должна иметь, 

по мимо стандартных рекламных материалов, в арсенале проект, отвечающий последим тенденциям 

развития Интернет-технологий, иметь свою редакцию или человека разбирающегося в туристическом 

рынке, активно участвовать в продвижении своего проекта в социальных сетях, постоянно 

поддерживать связь с проектами платформ B2B и уже посетившими страну туристами. 
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Tural Salifov  

Azərbaycan Turizm İnstitutu 

 

Turizmin inkişaf problemləri 

Abstract: In Azerbaijan has been made the state program on the development of tourism in 2010-

2014 years. In the new program special attention was given to creation special zone relating with tourism 

and their provisions and regulations. In the program also conserve using Azerbaijan rich cultural heritage, 

cultural opportunities for tourism works and the provision of infrastructure and preparation of professional 

personnel for this works. 

 

Key words: Natural conditions, cultural and historical factors, political factor, socio-economic 

factor. 

 

Azərbaycanda 2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair "Dövlət Proqramı" hazırlanıb. Yeni 

proqramda turizmlə bağlı хüsusi zonaların və onların əsasnamələrinin və nizamnamələrinin yaradılmasına, 

beynəlхalq səviyyədə Azərbaycanın turizm sənayesinə investisiyaların cəlb edilməsinə, ümumiyyətlə ölkədə 

turizm potensialının geniş təbliğinə хüsusi önəm verilib. Proqramda həmçinin Azərbaycanın zəngin mədəni 

irsinin, mədəniyyətinin imkanlarının turizm əsərləri üçün geniş istifadə olunması, infrastrukturun yaradılması 

və bunun üçün peşəkar kadrların hazırlanmasına dair хüsusi işlərin görülməsi nəzərdə tutulur. 

Məlumdur ki, dünya iqtisadiyyatında ən gəlirli sahələrdən biri də turizmdir. Araşdırmalar göstərir ki, 

dünyada turizm inkişaf edən ölkələr hər il bu sahədən 735 milyard dollar gəlir götürür. Azərbaycanda da bu 

sahənin inkişafı üçün böyük potensial var və son illər bu istiqamətdə хeyli işlər görülüb. Belə ki, qeyri-neft 

sektorunun inkişafı üçün turizmi prioritet sahə kimi seçildikdən sonra görülən işlər sahəsində ölkəyə gələn 

turistlərin sayı ilbəil artır. Turizmin inkişafı üçün mehmanхanalar, otellər tikilir. Turizm zonaları sayılan 

Quba, Nabran, Şamaхı, Qəbələ, Şəki, Qaх və s. zonalarda son illər хeyli işlər görülüb, turistlərin 

qarşılanması üçün şərait yaradılıb. Statistik məlumatlar da göstərir ki, sözügedən rayonlara istirahətə 

gedənlərin sayı durmadan artır. 

2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafı ilə əlaqədar təstiq olunmuş Dövlət Proqramı, demək olar ki, 90 

faiz yerinə yetirilib: "Bu illərdə turistlər üçün nəzərdə tutulmuş mehmanхana və mehmanхana tipli 

obyektlərin sayı 2 dəfə artıb. Ölkəyə gələn turistlərin sayında da iki dəfə artım var. Hazırda bölgələrdə 

beynəlхalq standartlara cavab verən obyektlərin tikintisi davam edir. Qalan 10 faiz isə uzunmüddətli işlər 

olduğundan müəyyən vaхt tələb edir. Yeni proqram çərçivəsində bu işlər davam etdiriləcək. Qeyd edim ki, 

bu sahənin inkişafı üçün daхili və beynəlхalq turizm marşrutlarının yaradılması, хarici ölkələrdə geniş 

reklam kampaniyası aparmaq, хarici ölkələrin turizmlə məşğul olan dövlət qurumları ilə əlaqələri 

möhkəmləndirmək, dövlət səviyyəsində müqavilələr bağlamaq, turizm infrastrukturunun yaradılması, 

işsizliyin aradan qaldırılması nəzərdə tutulub. Məlum olduğu kimi turizm sektoru çoх geniş bir sahədir. 

Burada nəqliyyat, iaşə хidmətləri, mehmanхanalar var ki, bunlar da iş yerləri deməkdir. Belə ki, yeni tikilər 

hər bir obyektdə yüzlərlə insan çalışa bilər. Ona görə də bu sahəyə də diqqət artırılıb. İşçilərin beynəlхalq 

standartlara cavab vermələri üçün son illər Türkiyənin Turizm Nazirliyi və TİKA adlı beynəlхalq təşkilatın 

köməyi ilə təlim kursları təşkil olunub. Onu da deyim ki, təbiət öz səхavətini Azərbaycandan əsirgəməyib. 

Ölkəmizdə elə potensial var ki, digər ölkələrdə yoхdur. Bu da imkan verir ki, ayrı-ayrı regionlarda yeni 

turizm bazaları yaradaq və bu istiqamətdə olan çatışmamazlıqları aradan qaldıraq. Hazırda turizmin inkişafı 

üçün özəl şirkətlərə lisenziya verilməsi asanlaşdırılıb, dövlət rüsumu azaldılıb. Mehmanхanaların хidmət 
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səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində işlər görülür. Turistləri cəlb etmək üçün bütün imkanlardan istifadə 

olunacaq". 

Əsas problemlərdən biri otellərdə çalışan ofisiant, aşpaz, хidmətçilərin qulluq etmə qabiliyyətinin 

aşağı olmasıdır. Bu gün fəaliyyətdə olan otellər kommersiya məqsədli olduğundan bu sahədən yalnız pul 

götürmək istəyirlər. Digər məsələlər isə unudulur. Məsələn, gələn qonağa milli хörəklər əvəzinə Avropa 

yeməkləri təklif olunur. Bu gün turistlər üçün maraqlı olan region mehmanхanalarında da problemlər var. 

Belə ki, regionlarda əsasən kurort mehmanхanaları fəaliyyət göstərir. Rayonlardakı ofisiantlar isə tamamilə 

səriştəsizdir. Хarici qonaqlarla işləyən otel işçiləri və ofisiantların dil bilməsi vacibdir. Turizm sahəsində 

olan problemlərdən biri ölkədə peşəkar bələdçi-ekskursiya rəhbərlərinin olmamasıdır. Turistlərin ölkədən 

хoş təəssüratlarla ayrılması üçün onlara ölkənin mədəni, milli dəyərləri, iqtisadiyyatı, tariхi ilə bağlı dəqiq 

məlumatlar verilməlidir. Ancaq bu gün lazımi səviyyədə bu işin təşkil olunmaması səbəbindən, qeyri-

peşəkarların bu işə cəlb edilməsi, turistlərdə yanlış məlumatların formalaşmasına təkan verir. Bələdçinin işi 

təkcə haranısa tanımaqla kifayətlənməməlidir. Bizdə hazırda bu işi öz üzərinə götürənlər turisti lazımi 

ünvana apardıqdan sonra, ona heç bir məlumat verə bilmir, nəticədə turistlərin sualları cavabsız qalır. Sovet 

dövründə turistlər üçün təqdim olunan mətnlər Elmlər Akademiyasında hazırlanırdı. Ona görə də, bu məsələ 

ciddi yanaşma tələb edir. 

Ölkədə turistlərin qəbul olunması üçün bütün tipli otellərin olması zəruridir: "Məsələn bu gün 

paytaхtda dünya çempionatları, idman yarışları, konfranslar, simpoziumlar keçirildikcə qonaqların da sayı 

çoхalır. Yaхşı olardı ki, Bakı liman şəhəri olduğu üçün flot tipli mehmanхanaların inşasına başlanılsın. 

Çünki əsasən dəniz və okean ətrafında yerləşən şəhərlərdə bu tipli mehmanхanalar fəaliyyət göstərir. Bundan 

başqa, paytaхtda daha çoх konqres və simpoziumlar keçirildiyinə görə konqres-otelin tikintisinə ehtiyac var. 

Konqres-otellər 1000-1200 nəfəri qəbul edə bilər. Belə bir otelin inşası Bakının nüfuzunu daha da artırardı. 

Çünki konqresə gələnləri eyni bir oteldə qəbul etmək daha məqsədəuyğundur. Bununla onların nəqliyyat 

problemi də aradan qalхar". 

4 və 5 ulduzlu otellərdənsə 2 və 3 ulduzlu otellərin olması daha üstündür: 2 və 3 ulduzlu otellərin 

qiyməti nisbətən ucuz olduğundan şirkətlər 4-5 ulduzlu otellərə üstünlük verir. Ancaq turist ölkənin 

daхilində də ola bilər. Bütün təbəqələri təmin etmək üçün 2-3 ulduzlu otellərə hazırda böyük ehtiyac var. 

Belə ki, bu gün ucuz otel tapmayan turist evlərdə qalır. Ancaq oteldə qalmaq dövlət üçün daha хeyirlidir. 

Çünki evlərdə qalanlar vergi ödəmirlər. 

Azərbaycana daha çoх turist MDB ölkələri və İrandan gəlir. Turistlərin gəlişi daha çoх yay aylarında 

müşahidə edilir. Yaz aylarında isə İrandan Novruzla bağlı gələn turistlərin sayı artır."Hazırda turistlərin 

marağı əsasən yay aylarında hiss olunur. Ölkəyə MDB ölkələrindən, Türkiyədən, İrandan gələn turistlərin 

sayı çoхdur. Ancaq ölkədən хarici ölkələrə gedənlərin sayı gələnlərə nisbətən хeyli artıqdır". 

Azərbaycanda turizmin vəziyyətini qənaətbəxş hesab etmək olar, lakin bu turizmin inkişaf 

vəziyyətinin üstünlüyü demək deyil.Real baxsaq görərik ki,ölkəmizdə turizmin inkişafı üçün təbii şərait 

əlverişli olsa da hələ bu vəziyyətin cüzi bir hissəsindən istifadə edilir. 

Müxtəlif bölgələrdə istirahət güşələrinin tikilməsi və s. turizmin bir addım qabağa getməsindən xəbər 

verir.Bir tərəfdən turizmi inkişaf etdirməyə can atırıq, digər tərəfdən müxtəlif mədəniyyət abidələrini məhv 

edirik. 

Turizmin vəziyyətini daha aydın canlandırmaq üçün bu sahənin inkişafının əsas amilləri 

aşağıdakılardır: 

 Təbii şərait, buraya rekreasion ehtiyyatlar,təbiət gözəllikləri və s. aiddir.Ölkəmizin olduqca əlverişli 

təbii şəraiti olsa da bundan istifadə etmirik. 

 Mədəni-tarixi amil, buraya müxtəlif tarixi abidələr və s. aiddir.Azərbaycanda tarixi abidələrin 

mühafizəsindən və onların turistləri cəlb edəcək vasitə kimi istifadəsinin səviyyəsinin aşağı olması. 
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 Siyasi amil. Azərbaycanda bu sahə ilə problem var belə ki,bir çox turistlər Azərbaycan ərazisində 

müharibənin getdiyini düşünərək buraya gəlməkdən çəkinirlər. 

 Sosial-iqtisadi amil, buraya xidmət sahələrinin inkişafı daxildir.Ölkəmiz bu sahədə 

geridədir.Xidmət sahələri tam hazır vəziyyətdə deyillər. 
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Шакира Адильбекова 

Казахстанская туристская ассоциация,  

Казахстанская ассоциациягостиниц и ресторанов г.Алматы 

 

Современное состояние туризма и гостиничного хозяйства  

в Республике Казахстан 

 

Тенденция развития туризма и гостиничного бизнеса в РК 

Деятельность КТА и КАГиР  

Информационно ресурсный Центр по туризму  

Информационный центр по туризму 

В 2012г. тенденция увеличения внутреннего туризма на 22%. 

Увеличение поездок с целью досуга, рекреации, отдыха внутри страны на 27%. 

В 2012г. общий объем оказанных услуг в туристской отрасли увеличился на 12,4 %. В РК 1 

602 туристских фирм. Наибольшее количество действующих туристских фирм г. Алматы (901), в г. 

Астане (229), в Карагандинской (125), Павлодарской (61), Восточно-Казахстанской (78) областях.  

Тенденции развития туризма по сравнению с 2010 г. 

• Увеличение показателей всех видов туризма 

• Увеличение показателей по въездному туризму на 17,1 % 

• Увеличение показателей по внутреннему туризму на 16% 

• Увеличение показателей по выездному туризму на 7,5%  

Уровень загрузки отелей в РК 2012 г. (январь-июнь) 

• Отели 5* - 14 отеля - 49,4% - средняя ст-ть номера – 29 584,4 тенге 

• Отели 4* - 54 гостиниц- 37,1% - средняя ст-ть номера – 14 583,9 тенге 

• Отели 3* - 94 гостиниц –42,3% - средняя ст-ть номера – 9 445,1 тенге 

• Отель 2* - 28 гостиница – 33,7 % - средняя ст-ть номера – 7 039,0 тенге 

• Отель 1* - 27 гостиница – 33,3 % - средняя ст-ть номера – 5 233,1 тенге 

• Гостиницы без категорий – 850 гостиниц – 28,7% - средняя ст-ть номера – 4 707,4 тенге 

Послание Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана 27 января 2012г. 

1. Диверсификация потоков прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана. 

2. Направление в перспективные отрасли, сферу туризма. 

3. Изучение в целом по стране точек роста туризма. 

4. Важным проект развитие горнолыжных курортов мирового уровня близ Алматы.  

5. Разработка системного Плана развития: 

• развитие горнолыжных курортов мирового уровня близ Алматы.  

• Бурабайская курортная зона в Акмолинской области 

Закон Республики Казахстан от 8 января 2003 года № 373-II Об инвестициях 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.) 

Инвесторы имеют право осуществлять инвестиции в любые объекты и виды 

предпринимательской деятельности. 

Статья 13. Виды инвестиционных преференций: 

1) освобождение от обложения таможенными пошлинами;  

2) государственные натурные гранты;  

3) льготы по земельному налогу и налогу на имущество в порядке, предусмотренном 

налоговым законодательством Республики Казахстан, для юридических лиц, реализующих 

инвестиционные Стратегические проекты; 
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4) промышленные льготы для юридических лиц, реализующих инвестиционные 

стратегические проекты в населенных пунктах с низким уровнем социально-экономического 

развития.  

Статья 17. Освобождение от обложения таможенными пошлинами 

1. Юридическое лицо Республики Казахстан, реализующее инвестиционный проект, 

освобождается от обложения таможенными пошлинами при импорте технологического 

оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и (или) материалов в соответствии с 

законодательством Таможенного союза и (или) законодательством Республики Казахстан, сроком не 

более чем на 5 лет.  

Закон Республики Казахстан от 8 января 2003 года № 373-II Об инвестициях 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.) 

Статья 18-2. Промышленные льготы для юридических лиц, реализующих 

инвестиционныестратегические проекты в населенных пунктах с низким уровнем социально-

экономического развития 

1. Предоставление промышленных льгот юридическим лицам, реализующим инвестиционные 

стратегические проекты в населенных пунктах с низким уровнем социально-экономического 

развития, заключается в возмещении или оплате части затрат юридического лица, реализующего 

инвестиционный стратегический проект в населенных пунктах с низким уровнем социально-

экономического развития, по следующим видам затрат на:  

1) газ;  

2) электроэнергию;  

3) приобретение земельного участка;  

4) приобретение (строительство) зданий, сооружений 

Казахстанская туристская ассоциация (КТА)и 

Казахстанская ассоциация гостиниц и ресторанов (КАГиР) 

 КТА основана в мае 1999 г. при поддержке Президента РК 

 КАГиР основана в 1998 г. 

 КТА и КАГиР – республиканские отраслевые ассоциации  

 КТА КАГиР системно и последовательно осуществляющие работу по поддержке малого и 

среднего бизнеса в сфере становления цивилизованного туристского и гостиничного рынка в 

РК. 

  В состав КТА и КАГиР входят более 350 предприятий и организаций (туристские компании, 

авиаагентства, авиакомпании, гостиницы, компании поставщики, страховые компании, ВУЗы, 

колледжи, СМИ, Национальные парки и др.).  

КТА и КАГиР являются членами: 

• Совета по туризму при КИТ МИНТ РК 

• Форума Предпринимателей Казахстана (ФПК) 

• Российского Союза Туриндустрии (РСТ) 

• Российской Гостиничной Ассоциации (РГА) 

• Национальная палата РК «Союз»Атамекен» 

Законодательные акты 

• Участие в обсуждении проектов и законодательных актах по туризму.  

• Участие в разработке и реализации проектов и программ. 

• Работа по устранению административные барьеры  

• Цель КТА и КАГиР – создание в стране цивилизованного туристского и гостиничного рынка. 

• Учебный центр КТА и КАГиР 

• Организация обучающих тренингов для различных служб гостиниц. 

• Организация курсов повышения квалификации для туристских компаний. 
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• Организация участия членов КТА и КАГиР в международных семинарах по туризму и 

гостиничному бизнесу. 

• Организация работы Ассоциации по секциям: 

• Въездной и внутренний туризм 

• Выездной туризм 

• Экологический туризм  

• Авиагенства  

• Хадж 

• Подготовка кадров (колледжи, Вузы) 

• Охотники  

 

Профессиональные стандарты 

С 2005 г. в рамках проекта «Национальные квалификационные структуры» Европейского 

Фонда образования (ЕФО) КТА и КАГиР занимаются изучением одной из самых актуальных 

проблем по подготовке и переподготовке кадров для рынка туристских и гостиничных услуг.  

За время работы с ЕФО КТА и КАГиР прошли ряд обучающих тренингов и получили 

консультации специалистов Европейского Фонда и в настоящее время являются первыми 

разработчиками профстандартов.  

На базе КТА создана рабочая группа по разработке профессиональных стандартов, состоящая 

из работодателей, (представители турфирм и гостиниц), учебных заведений, представителей 

государственных структур. 

В 2011г. завершили разработку профстандартов для индустрии туризма в сфере ТИПО. 

В 2012г. Начали разработку профстандартов для индустрии туризма в сфере высшего 

образования. 

Создание независимой системы сертификации, подтверждения квалификации кадров для 

индустрии туризма. 

Стратегическая деятельность КТА и КАГиР направлена на создание профессиональных 

стандартов для туристской и гостиничной отраслей, как заказ рынка труда рынку образования.  

Профессиональные стандарты будут служить основой для разработки образовательных 

стандартов и учебных планов, соответствующих требованиям времени.  

Разработка профессиональных стандартов по туризму получила одобрение и поддержку от 

МИНТ РК. 

Проекты КТА: 

• Информационно Ресурсный Центр Экотуризма (ИРЦЭ) 

• Информационный центр по туризму  

• Информационно Ресурсный Центр Экотуризма (ИРЦЭ) 

Проект ИРЦЭ – это информационная, ресурсная  поддержка местных сообществ (СВТ) в 

проектных регионах и помощь им в создании устойчивого дохода через развитие экотуризма. 

Что такое экотуризм и почему он привлекателен? 

• Основной туристский продукт Казахстана 

• Создание рабочих мест в регионах 

• Положительный экономический эффект и поддержка окружающей среды  

• Устойчивое развитие местного сообщества 

• Поддержка местной культуры и традиций  

• Цели Информационного Ресурного Центра Экотуризма 

• Информирование жителей и гостей о туристском потенциале Казахстана 

• Помощь в создании гостевых домов 

• Обучение местных поставщиков туруслуг  
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• Продвижение услуг экотуризма на внутреннем и международном рынке 

• Внедрение стандартов качества обслуживания и размещения 

Сайт ИРЦЭ www.eco-tourism.kz 

В наших регионах туристы могут ощутить местную культуру, посетить уникальные 

природные места и исторические достопримечательности: 

1. Размещение в юртах или в гостевых домах  

2. Традиционные ремесла, сувениры  

3. Местные фестивали  

4. Кумыс шоу  

5. Национальные игры  

6. Орнитология  

7. Приключенческий туризм  

8. Пешие и конные экскурсии  

9. Местные гиды, прошедшие тренинг  

10. Переводчики  

11. Музеи 

1. Водно-болотные угодья  

2. Горы  

3. Озера  

4. Степь  

5. Заповедники и нац. парки  

Экотуризм в Казахстане: 

• Доступное размещение  

• Местные традиции и культура  

• Уникальная природа и биоразнообразие  

• Экологичное и традиционное питание  

• Близость особо охраняемых природных территорий  

• Возможность отдельных регионов предоставлять услуги круглый год  

• Гибкие комбинированные ‘экотурпакеты’, позволяющие туристам продлевать свое 

пребывание  

Позитивные результаты экономической и социальной функции экотуризма 

• увеличение инвестиций как в инфраструктуру и сервис, так и в охрану природы;  

• создание новых рабочих мест для местного населения; 

• стимулирование традиционных форм природопользования, производства экологически 

чистых продуктов питания; 

• рост благосостояния местного населения; 

• развитие местного самоуправления;  

• развитие специального образования для приобретения туристских и природоохранных 

профессий.  

Информационный центр по туризму 

Информационный центр по туризму – создан в 2008 году в г. Алматы по инициативе 

Казахстанской Туристской Ассоциации (КТА). 

Деятельность Информационного Центра включает 2составляющие: Информационная и 

Ресурсная. 

Информационный центр по туризму является необходимым элементом инфраструктуры 

туризма в стране, позиционирующей себя на международном туристском рынке как новое туристкое 

направление. 
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Задачи Информационного центра 

 Информирование иностранных и казахстанских туристов о туристских объектах Казахстана и 

г. Алматы. 

 Предоставление бесплатной инфомации о  

• Визах 

• Регистрации в Миграционной полиции 

• Транспорте 

• Средствах проживания (гостиницы, мотели, юрточные городки, гостевые дома) 

• Музеях, кинотеатрах, театрах 

• Ресторанах, ночных клубах 

• О стоимости услуг 

 Предоставление бесплатной информации на бумажных носителях (буклеты, лефлеты, 

визитки, открытки, карты) 

 Web сайт с полной и постоянно обновляющейся информацией о возможностях казахстанского 

туризма, о привлекательных туристских объектах, стоимости услуг, о транспортном 

обслуживании, культуре, кухне, народных ремеслах 
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Доктор философии по истории, профессор Адил ИСКЕНДЕРОВ  

Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер» 

 

Взаимоотношение старого и нового в структуре Бакинской крепости «Ичери шехер» 

 

Abstract: Today in literature published abroad, it is difficult find truth of the history of Baku 

Fortress "Old City." Abroad artfully shaped public opinion and the idea that in ancient and classical times 

never existed Baku, Baku Khanate, Baku Fortress "Old City" is almost never been an independent state. As it 

is presented today in almost every English-speaking Internet sites in Europe and the U.S. and in many 

Iranian and Russian encyclopedias. The evidence suggests that the presented "international interpretation 

of" the history of Baku, Baku Khanate, Baku Fortress "Old City" - no more than fiction. Baku fortress theme 

"Old City" and Baku remained closed for many years in the national historiography and therefore in the 

article on the basis of existing primary sources of archival materials show relationships of old and new in 

the structure of the Baku fortress "Old City." 

 

Key words: Azerbaijan, Baku, Icherisheher, architecture, monuments. 

 

Городские поселения чаще всего зарождались и развивались, не покидая древних участков, 

где закладывались первые сооружения. С изменением жизненных условий, увеличением комфорта, 

старые кварталы и сооружения городов если не физически, то морально устаревают и приходят в 

негодность. Динамика реальной жизни на каждой ступени развития общества вызывает 

необходимость осовременивания городской среды. С другой стороны, материальная и духовная 

ценность исторически сложившихся архитектурно - пространственных образований как выражение 

неповторимых эмоционально - эстетических переживаний определенного времени и 

непосредственная материализированная память истории народа, ставит вопрос о сохранении старой 

застройки города. В результате возникает диалектическое противоречие в материальной среде между 

физической потребностью в обновлении и стремлении сохранить следы прошлого (1). 

Объективная практика показывает, что градостроители, отталкиваясь от двух метафизических 

крайностей, обычно приходят к компромиссному решению - частичному сохранению и учету старой 

застройки в новых архитектурно - планировочных и объемно - пространственных образованиях 

структуры города. Крайности исключаются самой жизнью, ее социальным характером, эстетической 

настроенностью масс и другими факторами, определяющими градостроительное развитие структуры 

поселений. Надо сказать, что изменения, продиктованные и внесенные объективным ходом развития 

городской жизни, неизбежны. С одной стороны целый ансамбль или район не могут быть 

превращены в мертвый музейный экспонат. С другой стороны градостроительные идеи бывают тем 

более убедительными и заслуживающими уважения, чем больше они учитывают историко-

социальные основы застройки, а сохраняемые сооружения памятники, в свою очередь служат 

ключом для раскрытия глубинного характера градостроительного искусства и культуры в целом в 

обновленной среде. К тому же отметим, что внесение определенных изменений в исторически 

сложившихся произведениях, будь то ансамбль или сооружение, являются характерной чертой 

архитектуры, выделяющей ее среди других видов искусства (вспомним, что никто не возмется 

доделывать рукопись, переделывать живописные полотна, если даже они в этом нуждаются). 

Разумеется, отсутствует единый рецепт сохранения и учета памятников, возможны различные 

архитектурно - композиционные решения. Вопросы, возникающие, при реконструкции 

предопределяются функциональными задачами, социально - экономическими условиями, 

градостроительными и художественно - эстетическими принципами, а также возможностями среды. 

Диапазон возможных решений широк. 
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Формообразование структуры Бакинской крепости «Ичери Шехер» охватывает длительное 

время. Оно включает несколько основных этапов: VIII - VII вв. до н.э. и I - V вв. (древний, античный 

период), характеризующийся становлением первичных элементов планировочной структуры 

небольшого поселения; VI - XI вв. (период раннего средневековья и восточного влияния), когда 

архитектура и структура города формируется на основе плотной ткани жилой застройки, характерной 

для исламских городов; XII - XIII вв. (средневековый период), результатом которого было 

возникновение иррегулярной структуры плана города и ее пространственное выражение в виде 

системы зрительно связанных доминант минаретов мечетей - объемных ориентиров; XIV - XVI вв. 

(период зрелого средневековья), который охарактеризовался перестройкой внутренней структуры 

ядра, появлением замкнутых типов городских пространств и планировочным выделением 

центрального ядра в структуре города; XVII - XVIII вв. (период позднего средневековья), итогом 

которого было возникновение города, полностью замкнутого по отношению к окружающей среде 

наряду с усиливающейся центричностью и регулярностью его внутренней структуры. XIX - начало 

XX вв. (период капитализма и европейского влияния) знаменуется появлением регулярного 

форштадта вне крепостных стен «Ичери Шехер» и двучастной структуры городского плана; 20 - 90-

годы XX в. (период социализма) - структура исторического города окончательно сформировалась как 

целостная система со сложившимися принципами организации, устойчивым набором относительно 

неизменяемых элементов и комплексом внешних и внутренних связей. Преемственность развития 

исторической среды города во многом определялась амфитеатральным положением у побережья 

Каспийского моря (2). 

В Азербайджане вряд ли можно найти сооружение современника Гыз Галасы - это 

сооружение VIII - VII тыс. до н.э. Она является эпохальным сооружением градостроительного 

развития Баку, формирующим эстетическую ценность объемно - пространственной композиции 

набережной «Ичери Шехер» (3). 

В историческом аспекте на развитие Бакинской крепости “Ичери Шехер» большое влияние 

оказали Каспийское море - как морской торговый путь, нефтяная промышленность и ремесленное 

производство. 

Сегодня историческое ядро Баку – «Ичери Шехер» включено в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Исторически сложившийся Баку - крупнейший столичный центр Северного 

Азербайджана - характеризуется динамичностью архитектурного облика, композиционного 

построения, естественной преемственностью формирования планировочной структуры. Изменение 

архитектурного облика Бакинской крепости «Ичери Шехер», развитие его пространственной 

композиции можно в определенном смысле сравнить с развитием художественной культуры. В 

процессе своей эволюции Бакинская крепость «Ичери Шехер», как и любой другой крепость мира, 

уподобляется системе усваивающей, перерабатывающей и создающей новые элементы на общей 

основе последовательно развивающегося художественного целого. Поэтому в качестве важной 

особенности традиционной структуры Бакинская крепость «Ичери Шехер» (и реализованных в ней 

профессиональных концепций архитекторов-градостроителей) следует назвать принцип 

преемственности, ориентацию на активное восприятие и учет сложившегося контекста исторической 

среды. 

Еще в далекой древности на территории Бакинской крепости «Ичери Шехер» существовала 

определенная градостроительная структура со сложившейся пространственной композицией на базе 

Сасанидских традиций в форме множества храмов огня, которые вошли в планировочную систему 

города узловыми элементами. Превращения Бакинской крепости «Ичери Шехер» в VIII - IX веках в 

исламский город кардинально изменило градостроительную ситуацию и ее содержание в ином 

направлении развития, но использовав существующую систему и географические условия местности. 

Город ислама должен был определиться в собственном направлении развития, найти 

основополагающие принципы, которые раскрывали бы сущность новых положений в исторической 
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среде. Сама среда как - бы напрашивала использовать сложившуюся форму Бакинской крепости 

«Ичери шехер» (4). 

Основа преемственности в рациональном и эмоциональном соотнесении нового со старым, 

создаваемого с уже созданным, идентификация зодчего с культурой своего времени и социально -

культурным наследием. 

Жилые кварталы старого города – «Ичери Шехер» - сохранили свою планировочную 

структуру с XV века до наших дней. Те особенности, которые прослеживаются в народном жилище 

XVIII - XIX вв., имеют корни, выработанные еще со времен Ширваншахов (5). 

Средневековый Бакинская крепость «Ичери Шехер» (VI - XVII вв.) имея тесные связи со 

многими странами Ближнего и среднего Востока, находился под сильным влиянием исламского 

градостроительства. И сегодня центральная часть города, расположенная в пределах крепостных стен 

«Ичери Шехер», в своей структуре ярко отражает черты средневекового восточного города, его 

построение в виде мехелля (6). 

Каждый квартал располагал своими собственными мечетями, расположенными на 

квартальных площадях, которые включали иногда мавзолеи, медресе, бани и другие здания 

общественного и религиозного характера. Крупные культовые и торгово-складские сооружения – 

караван – сараи, рынки и т.п. – составляли единый комплекс. В центре двора таких сооружений 

устраивались иногда небольшие водоемы, а иногда «махтаабы» - беседки для заключения торговых 

сделок (7). 

Сегодня историческое ядро крупнейшего города Баку формируется комплексом «Ичери 

Шехер» (территория 21,5 га, население - 4 тыс. 279 чел.), который является памятником 

градостроительного искусства мирового значения. В историческое ядро, зафиксированное 

крепостными стенами, входят ценнейшие объекты Азербайджанской культуры VIII - VII, IX - XI, XII 

- XVI, XVII - XIX вв.: Гыз Галасы, Комплекс Дворца Ширваншахов, средневековые базары, бани, 

мечети (Мухаммеда, Бекская и др.), караван - сараи (Мултани,Бухара и др.) Жилая среда 

представлена тесно расположенными кварталами с плотной иррегулярной сетью кривых улочек и 

тупиков, нуждающихся в регенерации (8). 

В сохранившей свою средневековую планировку старой крепости Баку, его «внутреннем 

городе» - «Ичери Шехер» существуют не только первоклассные произведения архитектуры 

Северного Азербайджана, такие как «Девичья башня» и ансамбль Комплекса Дворца Ширваншахов, 

но и сами по себе малопримечательные и отнюдь не отвечающие современным требованиям 2 - 3 –

этажные жилые постройки конца прошлого столетия. 

Несколько лет стоял вопрос реконструкции, оздоровления и осовременивания Бакинской 

крепости «Ичери Шехер» и поэтому были разработаны несколько проектов укрепления в этапах 

разработок первого генерального плана Баку, в обмерных чертежах Бакинской крепости «Ичери 

Шехер» который был составлен в 1796 г. инженером - полковником Христяном Трузсоном и 

назывался «План города Баки с лежащею около оного ситуациею» (9). Второго генерального плана, 

который назывался «Учрежденный генеральный план показывание всех работ в Бакинской крепости 

с 27 ноября 1807 г. до 1 января 1809 г.» (10). В этом плане все жилища в Бакинской крепости Ичери 

Шехер были занумерованы и показаны их предназначения. Третьего плана, который назывался « 

Генеральный план Бакинской крепости с лежащей около оной ситуацией составленный 3 июля 1810 

г.» (11). Четвертого плана составленного 22 августа в 1855 г.,который назывался «Генеральный план 

Бакинской крепости с частью форштадта и вблизи окружающей местности снятый с натуры 

посредством мензулы в 1854 г.» (12) и другие планы. 

На следующем этапе разработки генерального плана города в 1934-1937 годы. 

«Существующая застройка данного микрорайона (Бакинской крепости « Ичери Шехер»-А.И.) по 

принятой проектом установке подвергается ликвидации на 50 %.В районе сохраняются памятники 

старины и наиболее ценные жилые здания,вся остальная территория освобождается, после сноса 

строений используется под зелень…» (13). Снос имеет целью устройства диаметра,являющегося 

Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

122 

продолжением ул.У.Гаджибекова,а также осуществление архитектурной связи: «Дворец-Девичья 

башня».Идея сохранения сооружений,входящих в номенклатуру как архитектурных памятников 

нашла отражение и в работе «Бакгипрогора» (1956 г.) на местах сносимых рядовых кварталов 

предполагалось возвести «точечные» дома - отели, гостиницы и т.д. Итак, намечалось качественно - 

количественное изменение в архитектурно - планировочной и объемно - пространственной 

композиции структуры старого города, которая сформировалась тысячелетиями эволюционным 

путем на незначительном участке (21,5 га) по теперешним мерам городской земли. 

«Бакгипрогор» предлагал проект реконструкции крепости с полным сносом старых жилых 

кварталов. Предлагалось на их месте возвести несколько современных точечных домов, сохранив 

дворец и другие ценнейшие музейные экспонаты. Но, сохранившись физически, эти постройки не 

сохранят свою художественную ценность, если будут уничтожены замкнутые пространства ведущих 

к ним узких улиц с неожиданными поворотами и исчезнет богатое разнообразие группировок почти 

однотипных скромных объемов, так естественно формирующих свободное начертание улиц на 

сложном рельефе. Разрушить характер пространственной среды жилых кварталов «внутреннего 

города», уничтожить острый контраст масштабов между этим островком и окружающими новыми 

районами значит обеднить Баку, лишить его одной из особенностей, делающих город единственным 

в мире. 

Правильное понимание взаимоотношения «старого» и «нового» является жизненно важным 

фактором для многих исторических городов мира, в том числе и для Баку. Основным районом, 

привлекающим, внимание в этом смысле является Бакинская крепость «Ичери Шехер». 

Для старого Баку было характерно сосредоточение в городе групп представителей 

определенных родов, профессий, и т.д. Эта специфика расселения обусловила появление особого 

социально - пространственного образования «мехелле» - традиционного квартала, представляющего 

собой один из основных структурных элементов города. 

По предложению «Бакгипрогора» в 100 м. от Гыз Галасы предполагалось возвести 22 - 

этажный «Дом моделей». Нет сомнения в качественности архитектурно-инженерного исполнения 

самого сооружения. Однако относительно взаимосвязи и учета существующих сооружений в первую 

очередь «Гыз Галасы» этого сказать нельзя. Планировочная структура «Ичери Шехер», траектория 

улиц и переулков неизменно считаются памятниками архитектуры, т.е. подлежали сохранению. В 

черте этой проблемы находился и задача сохранения и восстановления исторического мощения улиц 

и тротуаров. Поэтому ученые приложили все усилия к тому, чтобы сохранить архитектурно-

художественный облик и даже самые необходимые коррективы вносили очень и очень осторожно, не 

нарушая пирамидальную композицию крепости, ритм, величину сооружений и эстетическое 

своеобразие Бакинской крепости «Ичери Шехер». Сохранение архитектурных ценностей требовали 

от них предельной осторожности при осуществлении даже самых неотложных мер. Ибо восстановить 

«утраченные» части старых объемно - пространственных образований труднее, было чем их 

сохранить. «Главное… в умении заключить старинный драгоценный камень в новую оправу так, 

чтобы он в современной жизни не утратил своего блеска, своей исторической и художественной 

ценности и привлекательности» (14). 

Разумеется, во всех этих проектах авторы стремились к осовременениванию среды и 

обеспечению жителей современным комфортом. Действительно, может быть, что осуществление 

современного требования быта в старом городе без хирургического вмешательства невозможно, но те 

реконструктивные мероприятия, которые намечались, думается, привели бы к искажению самого 

главного - самобытной градостроительной структуры «Ичери Шехер». В научной литературе и 

периодической печати критиковался этот односторонний подход к решению задачи, и поэтому нет 

необходимости подробно останавливаться на них. Только в этой связи вспомним мысль, 

высказанную в свое время видным ученым Бретаницким Л. в защиту сохранения своеобразия города, 

поскольку испытав «проверку временем» она и по сей день заслуживает уважения. Он пишет: 

«Старый город, в целом, представляет собой… произведение искусства, хотя и созданное не одним 
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художником, а несколькими художественными поколениями и вырвать из него отдельный памятник - 

то же, что вырезать из картины фигуру» (15).  
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Future perspectives of tourism  

in Azerbaijan (on the example of Baku) 

 

Abstract: The effect of country image on a tourist destination is very challenging. A country’s image 

can profoundly shape its economic, cultural and political destiny. The case in point Azerbaijan’s image has 

suffered largely from its derogatory history. With an alarming increase of war and terrorism activities, 

tourists are reluctant to travel to destinations restricted with the image problems. In order to destroy bad 

image of Azerbaijan and to promote its tourism, I suggest the changes which can develop the tourism of 

Azerbaijan. By comparing the past and present condition of Azerbaijani tourism we can see the changes 

made by the government for the welfare of this sphere and the challenges which will promote future 

development of this sector. 

In today’s world - in the impact of the globalization, branding a country and developing the positive 

images of the country bring comparative privileges to the countries. This “struggle for existence” is complex 

but not impossible for Azerbaijan as well. Azerbaijan has a lot of valuable assets. But besides that the state 

has wants and necessities for the development of tourism. 

 For promoting a destination Azerbaijan needs to contemplate the perfect combinations of the 

properties of the society and the services, set up effective impulse for potential consumers and users of the 

goods and services, submit products and services of a place in acceptable ways, and make the potential users 

aware of the advantages of the place. 

 

Key words: Tourism perspectives, brand, sustainability, international tourism. 

 

Having abundance of historical architectural signs unique natural climatic conditions with the fact of 

possessing 9 climate zones out of the 11 existing in the world, Azerbaijan has a great potential for the 

development of tourism industry and for creative destination managers to use these potentials. (ATG) 

Picturesque and fascinating sights of ancient cities, prehistoric sites, fortresses, mausoleums, and 

mosques, ancient churches, holy sites and available nature allow to organize various tourist campaigns and to 

improve all kinds of tourism including ecological tourism, heritage cultural, winter tourism, pilgrimage 

tourism and also leisure tourism. Different kinds of niche tourism are offered to the tourists resting at the 

resorts of the Caspian Sea such as diving, water skiing, wave running, boating, fishing and so on. Azerbaijan 

was famous for the leisure tourism even during Soviet times. People from different parts of FSU used to 

come here for their vacation where they could enjoy beaches or relax spa complexes. Resources as mineral 

waters, hot sources and treatment resorts, unique in the world medical Naftalan Mud volcanoes (the unique 

natural phenomena in the world) have always been the treatment resort especially among the former Soviet 

Union and were entered into the UNESCO list as specially protected nature sanctuaries. Out of existing 800 

mud volcanoes in the world almost half are in Azerbaijan. 

For the convenience of tourism and easy access to the cultural awareness there are 115 museums, 

galleries and their branches in every city and regions of the republic. Major international branded chain of 

hotels such as Marriott, Hilton, Holiday Inn, Sheraton, Hyatt Regency, Dedeman, Ibis and others equal to all 

standards with their services show well planned infrastructural development. 

Statistical analyses show that the number of foreign visitors to Azerbaijan started to grow steadily 

and was around 1,5 million last year as a sign of achievement of its important tourism projects. (MCTA) 

A great number of tour agencies establish their individual programs for the pleasure of foreign guests 

and develop several featured tours to different places of the "Land of Fire". Tours are organized to enable the 
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guests to experience characteristic features of Azerbaijani nation. The tours to Maiden Tower and the Old 

City complex are in the first place as an unequal symbol of the city of winds. Old City, characterizing the 

national ways of life, traditions, ceremonies, national crafts, manufacturing copper products, pottery, 

woodcarving and embroidery on silk, knitting, art weaving, skin processing, souvenirs exemplifying the 

cultural values will take you back to Islamic merchandise city of middle age. Tourists can be fascinated by 

the numerous colors of carpets and hand-made accessories in the antique shops. 

The other typical excursions include: Ethnographical tour, Historical tours to the regions, Cultural 

tours, Adventure and even Islam (Muslim) tours. Mugham night that is a valuable music treasure of 

Azerbaijan, traditional cuisine with its peculiar oriental flavor, vine tasting tours and also including the 

program concerning the Azerbaijan folk dances are the decoration of all visits. 

Erdebil, Tebriz, Guba carpet cultural schools are considered to be the old cultural centers of 

Azerbaijan, exponents of which are also preserved in the different museums of the world. Among the most 

peculiar museums: a museum of shellfish "Rinay" not having analogues in the world, a museum of the tiny 

book and oil museum of Azerbaijan are very interesting touristic attractions.  

Architectural styles of museums, theatres, higher education institutions, a philharmonic society, an 

opera theatre, an old film studio, cinema theaters, and libraries demonstrate the unique architectural 

masterpieces of the city. Being the major industrial center Baku preserves a very important jewel of 

Azerbaijan that gives the existence to its social, diplomatic, political and economical life. The oldest oil 

fields, well-known Oil Stones, a unique factory of deep-water are considered the precious industrious zone of 

the city. In 1846 the first oil well was drilled with the help of mechanical devices in the suburb of Baku. This 

event shortly after attracted Swiss, British, French, Belgian, German, Swedish and American investors 

appeared in Baku; among them were the firms of the Nobel brothers. And even before the World War II 

Baku produced half of the world's oil supply that was greatly favored by Soviet Russian. 

As Azerbaijan is one of the first and leading oil and gas producing country, tourism used to have an 

insignificant role in the economy. Nowadays tourism is a small but increasingly important contributor to the 

economy of Azerbaijan. Azerbaijan used to present its cultural values mostly to businessmen and to investors 

before. Currently the government of Azerbaijan considers tourism as a vital provider for economic 

sustainability. The oil incomes are invested on the modern tourism industrialization. Being famous as a land 

of fires it presents the unique interpretation about its history and the cultural heritage. Having miraculous 

rich natural resources, ancient culture and history, Azerbaijan creates a unique and harmonious suitability 

with modernity and combination of the traditions which is a mix of different cultures and civilizations. A 

variety of destination branding and management programs became very vital for Azerbaijan tourism 

nowadays. 

Tourism existed in Azerbaijan since the period of Soviet Union but it has never been regarded as an 

important field by government. As the result of this chaos, the problems of globalization, lack of 

professionals and marketing devices were great obstacles on the way of tourism development. Main 

problems could be noticed easily in marketing with low quality and lack of marketing materials such as 

brochures, maps and postcards guidebooks, insufficient access and collaboration of the local tourism agency 

portals with the regional and world tourism web-sites and the translation updates in main languages. There 

was neglect and an absence of collaborative plan between all sectors which are directly or indirectly involved 

in tourism. The concept of tourism was not an important event for local investors. All these factors delayed 

the country's attempts to attract international tourism. There is a strong demand for cheap and safe Airlines in 

the country. Air travel in Azerbaijan is accounted for over 91% of international arrivals and 81% of 

departures in 2007. Within the country, air transportation is the most preferable choice of 54% of 

businessmen and almost 17% of leisure tourists.  

Air travel is forecast to be the most convenient way to reach Azerbaijan, but high air fares and 

insufficient number of air carriers will hinder the country from becoming a popular leisure tourist 

destination. Now the tourism ministry of Azerbaijan involves all social and economical sectors for the 

development of strong tourism infrastructure with the complex drafted plan. The results of these initiatives 
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currently can be seen in the Formation of the Azerbaijan tourism institute, Improvement of the transportation 

systems including urban and rural roads safety, broadcasting its tourism advertising in the worldwide leading 

channels and collaborating with the major global tourism web- sites in the world. 

Azerbaijan has great brand perspectives, as people travel a lot they are searching for quite different 

over unexploited or peculiar places to go. While classifying destination brands Weber Shandwick in his 

article enumerated and gave the characteristic of some countries including Azerbaijan to the category of 

Tomorrow's Hidden Jewels. Destinations such as Croatia and Thailand used to top the list of uncharted spots, 

but the study predicts Azerbaijan, Ghana and the Balkans will be next to hit adventure seekers' radars.  

Azerbaijan determinedly makes an attempt to enter the new emerging global brand generations. It is 

reinforcing its infrastructures to facilitate a unique effective brand and is offering its rich ancient culture in 

the shadow of weak developed infrastructure. Gaining the perfect identification cannot be realized in a short 

period of time especially for the new state like Azerbaijan. The touristic product of Azerbaijan can be 

compared with raw material that needs productions or with ready material that needs effective reproduction 

or representation devices. The principle of the product being the vehicle show its evidence more distinctively 

if we accept this drive to be an oil industry of Azerbaijan which is the major source of foreign investments. 

Benefiting from being an industrial oil center it strongly needs to use its economic potentials for the 

promising tourism industry. It is the best time to shift the main position to the rich heritage and cultural 

potentials after all. 

After gaining its independence in 1991 Azerbaijan government bravely made great steps with the 

conventions and projects involving the structural improvement in all inclusive social sectors to restore its lost 

but unique national identity. These measures faced with a number of serious problems, connected with the 

economic disorder caused by the difficulties of the transition to the global market and affected the country to 

meet a serious obstacle on the way of identification as well. "The Contract of Century", signed in September 

1994 with a consortium of international petroleum companies has brought lots of opportunities to the country 

having an impact on all sectors.  

Social and economic reformation and democratization accelerated by the policy of "Open Doors" 

also promoted to the growth of foreign visits to Azerbaijan.  

According to Rapid Tourism Assessment for the Azerbaijan Tourism Sector Development Program 

presented by Citizens Development Corps to The Organization for Security and Cooperation in Europe 

Cultural policy in the Republic of Azerbaijan has based on different Principles: A democratic basis with a 

focus on the rights of citizens and aims to protect and promote national cultural heritage, folklore and 

traditions and social security for creative workers; to improve the educational system in the sphere of culture; 

to create and increase funds for the development of culture; to integrate the national culture with world 

culture and to develop international relations, and also to protect the culture of all minority groups living 

within Azerbaijan; to support freedom of expression and encouragement of creativity and participation in 

cultural life.  

The cultural policy of the country that is already in progress intends to maintain and protect cultural 

heritage by the measures of enhancements within the national cultural heritage legislation, such as the 

development of a law on digitization and creation of digital databases in the field of cultural heritage, 

including libraries and archives. The implementation of international treaties within the country and 

ratification of relevant UNESCO and Council of Europe Conventions, and bringing Azerbaijani cultural 

heritage into practices that are equal to the all global standards and support for creativity in the theatre, music 

and fine arts fields improvement of buildings housing museums, libraries and archives as well as other 

equipment needed to enhance their activities revival of the national cinematography and book publishing 

sectors, the improvement of salaries and social security of all staff working in the cultural heritage field in 

the country, the development of special programs aimed at broadening and promoting participation in 

cultural life for different social branches. The strategy of such programs intends to increase the income and 

at the same time to raise the awareness about the cultural value of the country providing free access for all 

visitors on state holidays and International Museums and Monuments Days. In June-July 2002 World 
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Tourism Organization (WTO) drafted the report titled a "Mission Report on Tourism Marketing," which 

contains the most comprehensive analysis done on the current state of tourism.  

State Programs on Reduction of Poverty and Sustainable Development in the Republic of Azerbaijan 

(2006-2015) is a ten year program and will promote to the sustainable development in the following areas: 

economical development, culture and tourism, efficient management, education, health, social security, 

protection of the environment and ecological security, refugees, gender, family policy and the rights of 

children, youths and sport, municipalities, NGO's and the process of participation.  

Azerbaijan is very actively involved to the organization of global events especially in the field of 

sport. Paying the special attention to the spotlight event became one of the most important strategic 

implementation. Annually Azerbaijan hosts numerous of international event and championships with the 

collaboration of mass media and tourism sector. The Olympic complexes built in the different regions of 

Azerbaijan prove its superior attention to the sport. Every year the great sport and exhibition complex that is 

situated in Baku welcomes international guests participating at different exhibitions and fairs. Another 

important event in the cultural life was that Baku was proclaimed as a Capital of Islamic Culture in 2009 

under the condition of organizing the Sixth Islamic Conference. This great event has a great significance for 

the growth of touristic interest to Azerbaijan with further perspectives to attract various initiatives and 

interest to its cultural and natural values. 
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Turizm müəssisələrində daxili marketinq fəaliyyəti 
 

Abstract: Nowadays marketing becomes core concept for organizations. Better understanding the 

marketing concept and being able to compare it with other concepts, such as sales, product, production gives 

companies more benefit, especially in customer satisfaction. So do we know that who our customers are? Are 

they the people who get our goods and services and pay money for that? Unfortunately, most of business 

managers, organizations leaders in the countries such as Azerbaijan wouldn’t like to accept that the people 

who work for their companies, organizations are also their customers. In marketing the relationship between 

employees and company is recognized as internal marketing. The essay will show the importance of internal 

marketing and will propose some ways to arrange better internal marketing within tourism and hospitality 

related companies. Real case studies facts from different local and international companies have been used 

by the author. 

 

Key words: Internal marketing, employees satisfaction, life-long employees, motivation, training. 

 

Azərbaycanda turizm sənayesinin hazırkı inkişafı fonunda biznes qaydalarına peşəkar səviyyədə 

riayət etmək daha da vacibləşir. Bu vaciblik hər bir müəssisənin gələcək uğurunun əsas təminatçısıdır. 

Müəssisələrdə digər funksiyalar kimi marketinq funksiyasının düzgün anlaşılması, onun qəbul edilərək tətbiq 

edilməsi biznes qaydalarına yüksək riayət edilməsindən xəbər verir. Əgər XX əsrin ortalarından kapitalist 

ölkələrində şirkətin strateji idarəetməsində marketinq vacib bir funksiya kimi istifadə olunurdusa, son illərə 

qədər ölkəmizdə biznes ilə məşğul olan insanlar tərəfindən marketinq bir reklam vasitəsi kimi qəbul edilirdi. 

İndinin özündə də ölkəmizdə marketinqin şirkət və təşkilat üçün töhfələrini qiymətləndirmək qabiliyyətində 

olmayan müxtəlif sənaye sahələrində fəaliyyət göstərən sahibkarlar olsa da, sevindirici haldır ki, son bir neçə 

il ərzində ölkəmizin turizm sənayesində, xüsusən də beynəlxalq otel şəbəkələrinin genişlənməsi ilə 

marketinqin biznes üçün vacib bir funksiya olması qəbul edilir. 

Məlumdur ki, təşkilatda və şirkətdə marketinq fəaliyyəti şirkət qurulmamışdan öncə dəyərləri, 

məqsədləri, missiyanı, vizyonu kağız üzərində cızmaqla başlayır. Müasir dövrün təşkilatları bu ideyaları 

cızarkən onları öz vizyonlarına götürə biləcək uğurlu strategiyanı qurmaq üçün uğurlu dünya təcrübələrindən 

yararlanmağa çalışırlar. Bu zaman uğurlu şirkətlərin bəhrələndiyi hər bir marketinq faktorları, fəaliyyətləri 

nəzərdən keçirilir və onlar yeni yaradılan şirkət üçün uyğunlaşdırılır. Bizim burada bəhs edəcəyimiz daxili 

marketinq fəaliyyəti də məhz şirkətin dəyərləri və məqsədləri formalaşarkən ilkin şəkildə özünü büruzə verir 

və sonradan onun davamlı inkişafı baş verir. Şirkətinin, biznesinin gələcəyini düşünən hər bir sahibkar daxili 

marketinqin uğurlu şirkətlərin hekayəsində vacibliyini təsdiq etməli və sadəcə bununla kifayətlənməyib onun 

tam şəkildə öz biznesində tətbiqinə çalışmalıdır. Burada daxili marketinqin həm ümumi nəzəri 

konsepsiyasını nəzərdən keçirəcək, həm də onun artıq uğurlu brendlərə çevrilmiş təşkilat və şirkətlərdə 

tətbiqinin nəticəsi qazanılmış uğurlara toxunalacaq. Sonda isə yerli turizm müəssisələri üçün daxili 

marketinq fəaliyyətinin uğurlu tətbiq təklifləri irəli sürüləcək. 

Müştəri deyərkən əksər hallarda şirkətin məhsul və xidmətləri üçün pul ödəyib onu alan şəxslər 

nəzərdə tutulur. Biznes bilikləri kifayət qədər olmayan, marketinq fəlsəfəsindən uzaq olan, lakin sözün əsl 

mənasında bazar adamı olan şəxslərə şirkətin əməkdaşlarının da onun müştəriləri olduğunu israrla izah edilsə 

də çətinliklə bu fikri onlara qəbul etdirmək olar. Lakin marketinqdən ilkin bilikləri olan hər bir şəxs 

marketoloqların növbəti sxem üzrə Şirkət-Müştərilər-İşçilər üçbucağını təsvir etdiyindən xəbərdardır: 
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Sxem 1.  

Şirkət-Müştərilər-Əməkdaşlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlər 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxemdən görmək olar ki, şirkət-əməkdaş-müştəri üçbucağında əsas hallanan məfhum məhz vəddir. 

Vəd istənilən bir şirkətin məqsədi, dəyərləri, onun işə yanaşması, qısacası onun missiya bəyannaməsidir ki, 

bununla şirkət cəmiyyətə vermək istədiyi töhfələri şirkətdə maraqlı olan tərəflərə çatdırır. Şirkətdə maraqlı 

olan əsas 6 tərəfdən məhz ikisi şirkətin müştəriləri və əməkdaşlarıdır. Şirkət öz missiyasını eyni anda həm öz 

xarici müştərilərinə, həm də daxili müştərilərinə ötürə bilməyi bacarmalıdır. Əgər burada iki tərəfdən 

birində, xüsusən də şirkətin işçilərinin məlumatlandırılmasında boşluq olarsa, yekun etibarı ilə bu şirkətin 

özünə ziyan vurmuş olacaq. Şirkətin dəyərlərindən xəbərdar olan işçi müştəri ilə əlaqəyə girərkən öz işini 

məhz bu dəyərlər əsasında qurur. Əgər şirkət əməkdaşları şirkətin əsas mesajından xəbərsizdirlərsə bu 

onların müştərilər ilə münasibətində ciddi uyğunsuzluqlara gətirib çıxara bilər.  

Daxili marketinq tək bu funksiyanı yerinə yetirmir. Əslində, onun funksiyası şirkətdə çalışan 

işçilərin təlimatlandırılması və motivasiya edilməsi fəlsəfəsi əsasında qurulub. Yuxarıdakı fikirdə işçilərin 

məlumatlandırılmamasının mənfi cəhətləri ümumi təsvir olundu. Daxili marketinq fəaliyyəti şirkətdə 

rəhbərlik, Marketinq və İnsan resursları departamentlərinin iştirakı ilə birbaşa həyata keçirilən bir 

fəaliyyətdir. Hər bir işçi ilk öncə öz şirkətini tanımalıdır. Şirkətinin tarixini, onun dəyərlərini, məqsədlərini, 

mövqeyini, məhsullarını və xidmətlərini yaxşı tanıyan işçilər təcrübə göstərir ki, tez bir zamanda elə bu 

şirkətdə karyera nərdivanında yüksələ bilirlər. İşçilərin uğurlu karyera planlandırılması onlara şirkətdə 

uzunmüddətli perspektivdə planlarını qurmağa imkan verir. Bu kateqoriyadan olan işçilər şirkət fəlsəfəsinə 

yaxından bələd olurlar və iş zamanı qabaqcadan müəyyən edilmiş prinsiplər əsasında sərbəst qərar vermə 

qabiliyyətində olurlar. Əməkdaşlara şirkəti, onun nailiyyətlərini tanıtmaq baxımdan marketinqin tərkib 

hissəsi olan PR fəaliyyətinin də uğurlu tətbiq olunması tələb olunur. Daxili marketinqin digər bir komponenti 

motivasiya ilə bağlı təcrübə göstərir ki, daxili marketinqi işçini uzunmüddətli saxlayaraq onun motivasiyası 

üzrə ölçüləri nəzərə almadan aparılması uğurlu nəticə verməyə bilər. Ona görə də daxili marketinqində 

işçilərin məlumatlandırılması və təlimatlandırılması ilə yanaşı motivasiya faktoru mütləq nəzərə alınmalıdır. 

Motivasiya hər bir müəssisədə nəzərə alınmalı olan faktordur. Psixoloqlar insanlarda müxtəlif 

motivasiya növlərinin olduğunu göstərirlər. Bizə məlum olan Maslovun ehtiyaclar ierarxiyası da bunu 

ümumi şəkildə təsvir edir. Uğurlu rəhbər və menecer təşkilatda çalışan hər bir işçini duymalı, onun maddi və 

mənəvi ehtiyaclarının mümkün qədər çox qarşılanması üçün cəhdlər etməlidir. Həvəsləndirilməmiş və ya 

həvəsdən salınmış işçi sonda təşkilat, şirkət üçün təhlükə olur. Aşkar və gizli motivasiyaların üzə çıxdığı 

anda işçinin performansı aşağı düşür və işçi şirkətin cəmiyyətə olan vədindən uzaqlaşır və subyektiv qərarlar 

verməyə başlayır. Uğurlu şirkətlər öz işçilərinin xidmətini layiqincə almağı bacaran və qarşılıqlı 

sövdələşmədən işçini məmnun etməyi bacaran şirkətlərdir.  

Müştərilər 

Şirkət 

Əməkdaşlar 

Xarici marketinq 

(Vədi formalaşdırmaq) 

Daxili marketinq 

(Vədi mümkün etmək) 

Qarşılıq marketinq 

(Vədi çatdırmaq) 

Məmnunluq, 

keyfiyyət və 

brendin loyallığı 
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İşçilərin seçimi, onların təlimatlandırılması, onların həvəsləndirilməsi əgər düzgün və tələb olunan 

qaydada olmayacaqsa, onda hətta brend adı ilə fəaliyyət göstərən xidmət müəssisələrindən də müştəri narazı 

olaraq çıxacaq. Paytaxt Bakıda fəaliyyət göstərən brend restoran və kafelərdə bəzən müştərilər arzuolunmaz 

vəziyyətlər ilə rastlaşırlar. Xüsusən əgər müştəri ora ilk dəfə gəlirsə belə hal ilə rastlaşması onda brendin 

gücünə inamı azaldır. Halbuki, dünyaca özünü təsdiq etmiş hər hansı bir brendin xidmətləri əgər qeyri-

peşəkar səviyyədə təqdim edilirsə bu birbaşa brendin keyfiyyətsizliyindən xəbər vermir. Arzuolunmaz 

vəziyyət daha çox məhz xidmət ilə bağlı olur. Beynəlxalq brend olan və Bakıda Park Bulvarda 2 ilə yaxındır 

ki, fəaliyyət göstərən IlPatio restoranının bazara girişi çox sürətli oldu. Müxtəlif reklam və PR vasitələrindən 

istifadə edən bu restoran onsuzda da insanların sıx olduğu Park Bulvarda özünə tez bir zamanda müştərilər 

toplaya bildi. İlkin dövrlərdə burada müştərilərin xidmətdən razı qalması üçün işçi heyəti öz peşəkar 

bacarıqlarını maksimum nümayiş etdirirdi. Bunun ilkin səbəbi odur ki, restoran fəaliyyətə başlayarkən işə 

götürülən şəxslər həm peşəkar təlimatlandırılmışlar, həm də şirkətin dəyərləri ilə yaxından tanış olmuşdular. 

Lakin son zamanlar burada mövcud olan atmosferdən dolayı bura təşrif buyurmuş müştərilər yüksək məbləğ 

müqabilində həm qidalanmak, həm də yaxşı dincəlmək istəsələr risk etmiş olacaqlar. İndi işçilərin kobud və 

səriştəsiz davranışını burada müşahidə etmək olar. Bu fakt göstərir ki, daxili marketinq fəaliyyəti davamlı bir 

proses olub, hər zaman şirkət rəhbərliyinin diqqət yetirməli olduğu bir fəaliyyətdir. Vaxtilə restoranın 

əməkdaşlarının zəhməti ilə qazanmış olduğu müştəriləri indi səriştəsiz işçi heyəti itirməklə məşğuldur. 

Onsuzda Bakıda yeni ticarət və əyləncə mərkəzlərinin açılması, eyni zamanda Park Bulvarın özündə yüksək 

xidmətlərilə fərqlənən digər restoran və kafelərin olması bu restoranın bu şəkildə davam etməsi ilə uğurlu 

gələcəyini şübhə altına salır. 

Azərbaycan bazarına yeni daxil olan Amerikan brendi Cinnabon şirniyyat kafesinin daxili 

marketinqə böyük diqqət ayırması işçilərin davranışdan dərhal bilinir. Bura yeni açılsa da artıq müştərilərinin 

sayı sürətli artmaqdadır. Əslində, burada təklif edilən dadlı şirniyyat növləri müştəriləri daha çox cəlb edir, 

lakin sözün əsl mənasında bu şirniyyatları şirin mühitdə təqdim etməyi buranın işçilər çox gözəl bacarırlar. 

Bu göstərir ki, burada işçi dəyəri yüksəkdir və işçiyə necə işləməli olduğu ciddi şəkildə öyrədilib. Heyətin 

gülərüz, şən, problem həll etmə qabiliyyətli olması, ən əsası işinə həvəslə yanaşması bura müştəri kimi gələn 

qonaqlarda müsbət təəssürat buraxır və bununla da bu kafe insanların artıq geri dönməyə həvəsli olduqları 

bir məkana çevrilir. İlk kafenin uğurlu fəaliyyətindən ilhamlanaraq artıq bu kafe öz şəbəkəsini Bakı 

şəhərində genişləndirməyə başlayıb. 

Ötən illər paytaxt Bakıda bir sıra beynəlxalq və dünyaca populyar otel şəbəkələrinin otelləri açıldı. 

Bu otellərin açılması korporativ idarəetmə baxımından Azərbaycan turizm sənayesinə müsbət təsir etdi. Əgər 

bir neçə il bundan öncə Bakıdakı yalnız Hyatt oteli uğurlu məktəb idisə, indi belə otellərin sayı artıq 10-a 

çatır. Onların əksəriyyəti beynəlxalq brendlərin françayzları olsalar da, yerli otellərimizdən də uğurlu məktəb 

ola biləcək otellər artıq mövcuddur. Dünya brendi olan otel dünyanın hansı ölkəsində fəaliyyətə 

başlamasından asılı olmayaraq özünü doğrultmuş strategiya ilə bazara daxil olur. Maraqlıdır ki, ilkin bazara 

daxilolma məhz əməkdaşların seçilməsi məqsədi ilə işçi bazarına daxil olma ilə başlayır. Rəqabət fonunda öz 

otelini daha gözəl təqdim etməyi bacaran, onun dəyər və məqsədlərini düzgün şəkildə başa düşəcək şəxsləri 

özünə cəlb edə bilir. Nəzərə alsaq ki, hazırda turizmdə peşəkar kadr bazarında ciddi boşluq var, belə şəraitdə 

Hilton Baku və Four Seasons Baku otellərinin hələ otellər fəaliyyətə başlamamışdan öncə sosial mediada və 

ənənəvi mediada apardığı təbliğat işləri nəticəsində bu otellərə nisbətən təcrübəli və ixtisaslı şəxslərin cəlb 

olunması mümkün olmuşdur. Ümumiyyətcə, hər iki otel kadr məsələlərinə ciddi yanaşdığından, yığılmış 

kadrların otel açılmamışdan bir müddət əvvəl geniş şəkildə təlimatlandırılmasını, onların karyera 

planlanması aparmasını qeyd edə bilərik. 

Qlobal otel brendləri daxili marketinqi artıq bir neçə onilliklərdir ki, uğurla tətbiq edə bilir və məhz 

bunun nəticəsində brend otellərdə işçilərin illik axını 30 %-i aşmır. Əksər hallarda işçini çalışdığı yerdən tərk 

etməsinə səbəblər onun şirkətin gələcək inkişaf istiqamətini tuta bilməməsi, bir çox məsələlərin işçiyə 

qaranlıq qalması, onun maddi və mənəvi həvəsdən salınması və işçinin bilik və bacarıqlarının inkişafı üçün 

şirkət rəhbərliyi tərəfindən dəstəyin olmaması ilə bağlı olur. Göründüyü kimi bütün bu məsələlər daxili 

marketinqdə nəzərə alınır və onlara düzgün şəkildə əməl etməklə hər bir rəhbər, menecer işçi axınını 
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minimallaşdırmağa nail ola bilər. Hətta baxmayaraq ki, statistik baxımdan turizm və qonaqpərvərlik 

sənayesində işçi axını həmişə nisbətən çox olub, amma hazırda dünyada bunun əksini Ritz-Carlton otel 

şəbəkəsi sübut etməyə nail ola bilib. Burada işçilərin illik axını 30 %-dən azdır. Burada çox sadə, lakin bir 

çox otellər üçün nümunə ola biləcək bir dəyərlə işçilər çalışır, biz xanımlar və cənablar olaraq xanımlar və 

cənablara xidmət edirik. 

Turizm və qonaqpərvəlik sənayesinin müxtəlif sahələrindən analoji nümunələri göstərmək olar. 

Lakin bu nümunələrin müsbət və mənfi olmasından asılı olmayaraq əsas oxşarlıqları məhz daxili marketinq 

fəaliyyətinin hansı səviyyədə həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Ümumilikdə burada yazılanları nəzərə alaraq 

ölkəmizdə fəaliyyət göstərən şirkətlər üçün növbəti məsələlərə nəzər yetirmək vacib görürülür: 

1) Yeni şirkət yaradılarkən və ya yenidən təşkil olunma olarkən strateji məsələlərə daxili marketinq 

fəaliyyəti də salınmalıdır; 

2) Bu fəaliyyətin əsas iki komponenti, təlim və həvəsləndirmə, məsələləri davamlı təşkil 

olunmalıdır; 

3) Turizm sənayesinin xidmət xüsusiyyətli olmasından dolayı insan faktoru ən üstün tutulmalıdır; 

4) Ən azı ildə 1 dəfə daxili müştəri məmnunluğu sorğusu keçirilməli və işçilərin istək və təklifləri ilə 

tanış olunmalıdır; 

5) Təşkilatda motivasiya sistemi qurulmalı işçilər arasında yüksək performanslı işçilərin 

mükafatlandırılması aparılmalıdır; 

6) Orta və yüksək menecment tərəfindən müşahidələr aparılmalı və işçilərin fəaliyyətinə ehtiyac 

olarsa müvafiq düzəlişlər edilməlidir; 

7) Yeni məhsul və xidmətlər, kampaniyalar ilə bağlı işçilərin vaxtında təlimatlandırılmasının 

aparılması təmin edilməlidir; 

8) Müştəri məmnuniyyəti davamlı yoxlanılmalı və müştərilərin şirkətin əməkdaşları ilə bağlı 

şikayətləri, narazılıqları və təklifləri olarsa onlar araşdırılmalı və bu kimi hallar aradan 

qaldırılmalıdır; 

9) Şirkətin uğurları, yenilikləri haqqında dicital marketinq vasitələrindən və ya ənənəvi üsullardan 

istifadə etməklə əməkdaşlar məlumatlandırılmalıdır; 

10) Şirkətin gələcəyi haqqında əməkdaşlarda aydın fikir formalaşdırılmalıdır. 

Rəhbərliyin, Marketinq və İnsan resurslarının idarə edilməsi departamentlərinin birbaşa iştirakı ilə 

istər kiçik, istər orta və istərsə də iri şirkət və təşkilatlar tərəfindən yuxarıda qeyd olunan məsələlər nəzərə 

alınarsa məmnun əməkdaşların sayı artacaq və bunun da nəticəsi olaraq müştəriyə göstərilən xidmətin 

keyfiyyəti qalxacaq. Keyfiyyətli xidmət şirkətin müştərilərinin qorunub saxlanılmasına, həmçinin yeni 

müştərilərin qazanılmasına imkan verəcək. Göründüyü kimi, marketinqdə şirkəti, müştərini və əməkdaşı bir-

birilə düzgün qarşılıqlı asılılıqda tutduqda bu yekun etibarı ilə şirkətin davamlı inkişafına gətirib çıxarır və 

bundan da şirkətdə maraqlı olan bütün tərəflər, səhmdarlar, əməkdaşlar, müştərilər, təchizatçıların, 

vasitəçilər, eyni zamanda yerli icmalar fayda götürmüş olurlar. 
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Психологическая и коммуникативная эффективность рекламы в туризме 
 

Abstract: Advertising is one of the main elements of the market communications mix. It involves 

using paid media to communicate persuasive information about a destination, product or service. 

Advertising is used to provide information and influence attitudes amongst customers. Advertising can be 

directed at customers in either a targeted narrow way or in broad geographic applications. Advertising has 

three basic objectives: to inform customers about new products, experiences, services and other information 

that they need to be know. To persuade customers to purchase a destination or product, to perceive a 

destination or product differently or change a brand preference (as an example to perhaps change a 

customer’s preference for a destination or change of accommodation at a destination) or 

to remind customers about a destination or product, where it may be purchased or how it may be purchased . 

 

Key words: Advertising,communications,customer,product,brand. 

 

Реклама – наиболее значимый элемент коммуникационного комплекса. Она оказывает 

большое потенциальное влияние на все остальные элементы этого комплекса (может привлекать 

широкие массы людей) и является самой дорогой. Реклама занимает особое место в маркетинге 

туристского предприятия. Нередко ее выделяют в самостоятельное направление. Как свидетельствует 

мировая практика, реклама приобретает максимальную эффективность только в комплексе 

маркетинга. Она является органичной частью маркетинговых коммуникаций. Рекламные приемы 

существуют в течение многих веков. Однако в современном понимании реклама появилась совсем 

недавно. Массовая культура, с одной стороны, и формирование «общества потребления» – с другой, 

создали принципы современной рекламы. Реклама существует благодаря средствам массовой 

информации, как правило, реклама – их неотъемлемая часть (основной источник дохода). Поэтому 

она стала атрибутом жизни современного общества, оказывая Keywords влияние на становление 

личности, на стиль жизни, на формирование стереотипов и интересов. В этом контексте туристская 

реклама играет особую роль, расширяя кругозор и повышая уровень образования. 

В настоящее время нет комплексных исследований по вопросам формирования и активизации 

потребительского спроса на отечественном рынке товаров народного потребления. Более того, анализ 

имеющихся на данный момент научных разработок, прежде всего исследования в сфере рекламы как 

механизма активизации потребительского спроса в современной экономике, позволяет утверждать, 

что многие вопросы (например, региональные особенности рекламной деятельности в нашей стране), 

являются практически неизученными, что в свою очередь предоставляет большое поле деятельности 

для исследования. Развитие туризма в Азербайджане - важнейшая социально-экономическая 

проблема. Ее решение позволит не только улучшить благосостояние наиболее посещаемых 

туристами регионов, обеспечит удовлетворение рекреационных потребностей населения, но и создаст 

положительный имидж страны на международной арене. 

Термин “реклама” происходит от латинского “рекламаре”, что означает откликаться, 

возражать, выражать неудовольствие. 

Корни рекламы уходят в седую древность. О рекламной практике речь идёт уже в самых 

первых документах письменной истории. При раскопках на территории стран Средиземноморья 

археологи нашли вывески, извещающие о различных событиях и предложениях. Римляне 

расписывали стены объявлениями о гладиаторских боях, а финикийцы разрисовывали скалы по 

маршрутам разного рода шествий, всячески превознося в этих росписях свои товары. Всё это 

предшественники современной наружной рекламы. 
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В настоящее же время реклама, являясь постоянным спутником человека, каждодневно и 

массированно воздействуя на него, играет существенную роль в жизни человеческого общества. Эта 

роль не ограничивается ни рамками средств массовой информации, ни даже всей рыночной 

деятельности. Особенно велико значение рекламы в областях экономики и общественной жизни. 

Можно отметить так же ее значительную образовательную и эстетическую роль. 

Экономическая роль рекламы реализуется в том, что она способствует росту общественного 

производства, объема капиталовложений и числа рабочих мест. Реклама также поддерживает 

конкуренцию, расширяет рынки сбыта, содействует ускорению оборачиваемости средств, чем 

повышает эффективность общественного производства. 

Невозможно представить современный мир без рекламы. Она окружает нас везде: дома, когда 

мы слушаем радио или смотрим телевизор, на улице в виде вывесок и стендов, в газетах, журналах и 

даже книгах, которые мы читаем. Иногда реклама раздражает, иногда забавляет и даже развлекает, но 

всегда от ее воздействия в сознании остается определенный образ, яркий и выразительный, всегда к 

чему-то побуждающий. 

Реклама является частью коммуникационной деятельности фирмы, предприятия. Она также 

поддерживает конкуренцию, расширяет рынки сбыта, содействует ускорению оборачиваемости 

средств, чем повышает эффективность общественного производства. Современный ресторанный 

сервис, туризм и индустрию гостеприимства невозможно представить без рекламы. 

Современные потребители скептически относятся ко многим рекламным акциям, поэтому 

привлечь и удержать покупательский интерес к какому-либо виду услуг довольно сложно. Поэтому 

реклама означает больше, чем разработка хороших услуг, установление на них привлекательной 

цены и приближение к ним потребителей целевого рынка. Компания должна продавать свои услуги, 

сопровождая их оригинальными, информативными и привлекательными обращениями, которые 

убеждали бы в соответствии этих товаров потребностям и желаниям потребителей. 

Предприятие социально – культурного сервиса и туризма должно иметь непрерывную 

коммуникационную связь с существующими и потенциальными клиентами. Поэтому каждая 

компания неизбежно начинает играть роль источника коммуникации и генератора различных средств 

продвижения информации об услугах на рынки. 

Реклама является двигателем торговли при продвижении товара Отличительные черты 

рекламы как одного из главных средств маркетинговых коммуникаций в сфере туризма определяются 

как спецификой рекламы, так и особенностями туристской индустрии и ее товара - туристского 

продукта, а именно: 

● Неличный характер. Коммуникационный сигнал поступает к потенциальному клиенту не 

лично от сотрудника фирмы, а через посредника (СМИ) 

● Односторонняя направленность. Реклама фактически ориентирована только в одном 

направлении: от рекламодателя к адресату (объекту воздействия). Сигналы обратной связи 

поступают лишь в форме конечного поведения потенциального клиента — приобретения или отказа 

от туристского продукта. 

● Неопределенность с точки зрения измерения эффекта. Данная особенность является 

логическим продолжением предыдущей. Обратная связь в рекламной деятельности носит 

вероятностный характер. 

Ответственность за достоверность, правдивость и точность передаваемой через нее 

информации. 

● Информационная насыщенность. Туристские услуги, в отличие от традиционных товаров не 

имеющие материальной формы и постоянного качества, нуждаются в приоритетном развитии таких 

функций рекламы, как информативность и пропаганда. 

● Броскость и убедительность. Специфика туристских услуг обусловливает необходимость 

использования наглядных средств, обеспечивающих наиболее полное представление об объекте 

туристского интереса. 

Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

135 

Функционируя в рамках концепции маркетинга, реклама является мощным средством 

воздействия на потребителя. Многочисленными исследованиями доказано, что сосредоточение 

маркетинговых усилий только на рекламе не может служить гарантией рыночного успеха. Без тесной 

связи с другими элементами комплекса маркетинга реклама сама по себе не только малоэффективна, 

но и способна привести к отрицательным результатам. На высокую эффективность рекламных 

кампаний производитель может рассчитывать лишь в том случае, если: они, во-первых, подготовлены 

и проведены на основе предварительных исследований с учетом динамичной природы рынка; во-

вторых, создана обоснованная, запоминающаяся и должным образом воздействующая на заранее 

выбранную потребительскую аудиторию рекламная продукция; в-третьих, направленность кампаний 

обеспечена достаточно широкой по объему публикацией в наиболее целесообразных для решения 

поставленных задач и учитывающих специфику рекламной аудитории средствах распространения 

рекламы; в-четвертых, мероприятия в разных местах и на разных уровнях сбытовой деятельности 

скоординированы. Этот комплекс условий возникает вне зависимости от того, рекламируется ли 

товар массового спроса или промышленного назначения. 

Независимо от сроков проведения, каждая рекламная кампания включает в себя три основных 

этапа: подготовительный, кульминационный и заключительный. Основным является 

подготовительный, так как от него зависят остальные два этапа, а также успех рекламной кампании в 

целом. Подготовительный этап включает в себя планирование рекламной кампании. Планирование 

учитывает ситуацию, складывающуюся вокруг товара на рынке, и предопределяет расходы на 

рекламу, которые, с одной стороны, диктуются оптимальным набором используемых видов и средств 

распространения рекламы, а с другой стороны — объемом размещения рекламы, из которого 

исходят, устанавливая стоимость покупки места или времени для нее. 

При планировании рекламных кампаний принимается во внимание, что успех рыночной 

деятельности зависит не только от удачной рекламы, но и от факторов, характеризующих товар: его 

потребительских свойств, цены и аналогов на рынке. 

 

Литературa 

1. Герасименко О.В., Психология туристской деятельности-новая отрасль научного знания 

2. Розанова Т.П., Туристский маркетинг 

3. Imkeep E. Tourism Planning. An Integrated and Sustainable Development Approach. New York 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

136 

Doktorant Nigar Sadıqlı  

Azərbaycan Turizm İnstitutu 

 

Alban abidələrinə istiqamətlənmiş turizm 

marşrutunun milli irsin qorunmasında rolu 

 

Abstract: The article describes the significance of the preserving the national heritage as a tourism 

product of historical-architectural monuments belonging to the history of Azerbaijan’s Albania. The 

development of tour routes, their related matters and the strategical importance of their usage is mentioned 

in the article as well. Additionally, it emphasizes how to motivate the people in the protection of national 

heritage and thus indicating the specific essence of tourism in the gaining of by-profit resource. 
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Azərbaycan ərazisi tarixən müxtəlif təcavüzlərə məruz qalması ilə əlaqədar milli irsin qorunması 

insanların şüurunda ən son yerlərdə qalmışdır. Son dövrlərdə turizmin inkişafı ilə əlaqədar milli irsin 

qorunması məsələsi öz aktuallığını artırmaqdadır. Qeyd etməliyəm ki, ümumi olaraq turizmin prinsiplərinə 

əlavə edilmiş ekoturizm qaydaları, turizmin təşkili zamanı turizm məhsulunun yerləşdiyi hər bir ərazidə və 

ya ölkədə milli xüsusiyyətlərin, individuallığın, tarixin və abidələrin qorunması ən əhəmiyyətli mövqeni 

tutur. Hazırda ölkəmizdə də geniş şəkildə turizmin təşəkkül tapması milli irsin qorunması məsələsinə daha 

böyük həssaslıqla yanaşmanı tələb edir.  

Azərbaycan milli irs nümunələrinə çox misal göstərmək olar, lakin hal-hazırda xüsusi strateji 

əhəmiyyət daşıyan bir məsələ turizmin inkişaf etdirilməsində də fikrimcə öz əksini tapmalıdır. Ölkəmizin 

tarixi memarlıq abidələri ilə zəngin olmasını nəzərə alaraq alban abidələrinə daha böyük diqqətlə 

yanaşmalıyıq. Ölkəmizin uzun tarixi dövrdə xristian dinin təsiri altında olması və həmin tarixi mərhələdə 

Azərbaycan albaniyası ərazisində sonsuz sayda alban kilsələrinin inşası ölkə əhalisinin böyük hissəsinin 

hazırda müsəlman olmasına baxmayaraq diyarımızı kilsələrlə zəngin etmişdir.  

Məlum səbəblərdən ölkənin Alban mədəniyyəti ilə ən zəngin bölgəsi olan Kiçik Qafqaz ərazisinə 

turist marşrutlarının təşkili qeyri-mümkündür. Lakin mənfur düşmənimiz torpağımıza təcavüz etməsi ilə 

bərabər davamlı olaraq bizim torpaqlarda yerləşən tarixi memarlıq abidələrinə də müdaxilə edərək onların 

tarixini saxtalaşdırır. Alban kilsələri isə bu təcavüzə daha çox məruz qalan obyektlərdir. Təbii ki, bu abidələr 

Azərbaycanın tarixi üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığından ermənilər ilk olaraq onları dünya ictimayətinə öz 

tarixi kimi təqdim edir və bu üsulla Qarabağ ərazisinin vaxtilə erməni xristianlarına məxsus olduğunu çox 

böyük yalanlar uyduraraq sübut etməyə çalışırlar. Azərbaycan əhalisinin VIII-IX əsrlərdə islamı qəbul etməsi 

ilə Alban kilsələrinin mütəmadi ziyarəti məhdudlaşmışdır. Lakin tarixin xüsusi anlarında xalqımız milli irsini 

şüurlu olmasa da qorumuşdur. Buna xüsusi misal olaraq Alban tarixindən millətimizə miras qalan lakin 

unudularaq yalnız bəzi kəndlərdə azsaylı əhalinin qeyd etdiyi Xvarna bayramını misal göstərə bilərəm. 

Tarixən Xvarna bayramı ildə iki dəfə məhsul səpini və məhsul yığımı dövrünə təsadüf edərək (may və 

noyabr aylarının əvvəli), Alban kilsələrinə ziyarət və qurbanların kəsilməsi (əsasən xoruz kəsilməsi) ilə 

müşahidə edilirdi. Hazırda Xvarna bayramının qalıqları adlandıra biləcəyim, lakin insanların demək olar ki, 

özləri də dərk etmədən həmin bayramı qeyd etdikləri ərazilərimiz mövcuddur. Xüsusi olaraq Qaxın Kürmük 

kəndində, I-III əsrlərə aid edilən və alban memarlığına aid Kürmük Alban məbədini misal göstərə bilərəm. 

Ərazidə aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı müəyyən olunmuşdur ki, kilsə qədim alban məbədinin qalıqları 

üzərində inşa olunmuşdur. İlisu sultanlığını işğal edən Çar Rusiyası xristianlığı yaymaq üçün qədim məbədin 

üzərində yeni kilsə tikmişdir. 2006-cı ilin sentyabrında məbədin cənub ərazisində aparılan arxeoloji 

qazıntılar zamanı 4 dəfə mərhələli şəkildə müxtəlif vaxtlarda əsrlərdə yenidənqurma-bərpa işlərinə məruz 

qalması məlum olmuşdur. Birinci mərhələ I-III əsrlər, ikinci mərhələ IV-VII əsrlər, üçüncü VIII-XI, 

dördüncü mərhələ XIX əsrdə aparılmışdır. Hər ilin may və noyabr aylarının əvvəlində xüsusi günlərdə 
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bölgənin yerli – həm xristian (gürcü kökənli adlandırılan, lakin Albanların gel tayfaların aid ingeloylar) həm 

də müsəlman əhalisi böyük  izdihamla bu məbədə axışaraq şam yandırır, xoruz kəsir və diləklərinin yerinə 

yetməsini diləyirlər. Bir tərəfdən bu turizm dini turizmdir, lakin eyni zamanda turizmin milli irsin və milli 

yaddaşın qorunmasında xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu sübut edən əsl dəlildir.  

Təəssüf ki, Qarabağ ərazisində yerləşən Alban abidələrinin adları erməniləşdirilərək (Xudavəng-

Xotavanq, Gəncəsar-Qandzasar və s.) Tarixləri saxtalaşdırılır. Lakin bizim Böyük Qafqaz ərazisində və 

əsasən cənub, cənub-qərb ətəklərində yerləşən Alban abidələrimiz mövcuddur. Yuxarıda adını çəkdiyim 

Kürmük məbədi də təcavüzə məruz qalmışdır. Tarixi memarlıq abidəsinin restovrasiyasından sonra kilsənin 

divarı üzərində, tipik Alban xaçı olmasına baxmayaraq çardağının yenidən qurulmasından sonra üzərinə 

dəmirdən Alban abidələrinə qəti surətdə uyğun olmayan xaç yerləşdirilmişdir. Xaçın forması və quruluşu 

gürcü xaçını xatırlatsa da və abidə üzərində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin qrifində də yanlış olaraq 

abidənin XVIII əsrə aid olması barəsində məlumatın olması da tariximizə olan təcavüz qədər təhlükəlidir.  

Eyni zamanda Qaxın Qaxbaş kəndində Gürcü kilsəsi adı ilə tanınan Müqəddəs Nino kilsəsinə daxil 

olduqda sanki başqa ölkəyə gəlmiş kimi olursan. Xüsusilə ona görə ki, kilsə daxilində və onun həyətyanı 

ərazisində yerləşdirilən bütün yazlılar yalnız gürcü dilindədir. Bir halda ki, ölkə qanunvericiliyində öz əksini 

tapan Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında “Azərbaycan Respublikasinin Qanunu” mövcuddur 

və 7-ci maddədə öz əksini tapan “Dövlət dilinin xidmət sahələrində, reklam və elanlarda işlənməsi” vacib 

sayılır. Amma artıq bir-neçə ildir ki, yazıların yalnız gürcü dilində olması bu dili bilməyən ziyarətçilərin 

(turistlərin) etirazına səbəb olur. Hesab edirəm ki, azəri turistlərin bu kilsəni görmək istəmələri təbii haldır və 

ölkə qanunvericiliyinə uyğun olaraq yazıların dövlət dilində olması təmin edilməlidir. 

Bütün bunlardan başqa Ləkit Kötüklü kəndi ərazisində, indi xalq arasında "Yeddi kilsə" adı ilə 

məşhur olan möhtəşəm alban monastr kompleksi vardır. Kilsə kompleksinin xüsusi əhəmiyyəti odur ki, uzun 

müddət alban kilsəsi yepiskopluğunun mərkəzi olmuşdur. Məhz bununla əlaqədar olaraq bu ərazi qədim 

dövrlərdən "Kax", yəni dini mərkəz, din sarayı adlanır. Kompleksdə eramızın əvvəllərinə aid doqquz 

abidənin qalıqları vardır. Kompleks 1980-ci ildən sonra baxımsızlıqdan sürətlə dağılmağa başlamışdır.  

Kilsə kompleksinin IV-V əsrlərə aid olması məlumdur, həmçinin kilsənin memarlıq üslubuna görə 

də Kür çayının sol sahilində yeləşən Qafqaz Albaniyasına aid ən böyük abidə hesab edilir. Burada müəmmalı 

tədqiqatlar da aparılması məlumdur. Yerli əhalinin verdiyi məlumatlara görə keçən əsrin 80-ci illərinin 

sonunda burada bir qrup naməlum alim arxeoloji tədqiqatlar apararaq külli miqdarada maddi nümunələri 

kompleks ərazisindən tapıntı şəklində çıxararaq oğurlamışlar. Ən maraqlısı da odur ki, heç kəsin icazəsiz bir 

addım belə ata bilmədiyi o Sovet illərində, necə olur ki, tarixi abidə ərazisində axtarış edilir və tapıntılar da 

dırnaqarası alimlərlə bərabər qeybə çəkilir. Tapıntılar arasında çox əhəmiyyətli hesab edilən daş kitabə də 

yoxa çıxmışdır. Təəssüf  ki, bu günə qədər həmin kitabənin üzərindəki yazıların nədən bəhs etdiyi məlum 

deyil. 

Eyni zamanda Kilsə kompleksi barəsində çoxlu əfsanələr də vardır ki, hazırda maddi nümunələrin 

olmaması səbəbindən kompleksin tarixini yalnız həmin əfsanələrə etibar edirlər. Lakin, qeyd etməliyəm ki, 

hər-hansı bir tarixi abidəni turizmə qazandırmaq lazımdırsa mütləq həmin abidə haqqında olan maraqlı 

əfsanələr bələdçinin gündəliyinə daxil edilməlidir. Kilsə kompleksinin tarixinin ən maraqlı məqamı da ondan 

ibarətdir ki, kilsə ərazisində olan qəbirlərin böyük Hun sərkərdəsi Atillanın nəvələrinə aid edildiyi iddia 

edilir. Əfsanəyə görə Atillanın dörd nəvəsi Roma təqbindən məhz Qafqaz Albaniyasında sığıncaq tapıblar, 

ölümlərindən sonra isə kompleksin ərazisində dəfn olunmuşlar və hesab edilir ki, bu kilsələr onların 

xatirəsini əbədiləşdirmək üçün inşa edilib. Bu məlumatları təsdiq edən yazılı mənbələrə rast gəlinməsə də 

əfsanələrin araşdırılması və qəbrlərin tədqiq edilməsi həm tarixi nöqteyi nəzərindən, həm də tuzim 

baxımından vacib və maraqlı olardı. Xüsusilə qeyd etməliyəm ki, turizm nöqteyi nəzərindən Hun 

imperiyasının imperatoru Atillanın qəbrinin olmaması və onun nəvələrinin qəbrinin Azərbaycanda 

yerləşməsi regiona marağı artırmağa şübhəsiz yardım edəcək.  

Azərbaycanın şimal-qərb marşrutu üzrə Oğuz ərazisindən başlayaraq ta ki, Balakənə qədər Alban 

tarixinə məxsus saysız hesabsız Alban abidələrini sadalamaq mümkündür. Yalnız Qax ərazisində onların sayı 

onlarladır. Oğuz, Qəbələ, Qax, Şəki, Zaqatala, Balakən – hər birində Alban abidələrinə ayrı-ayrılıqda 
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marşrutların tərtib edilməsi mümkündür. Bu marşrutların təşkilində yalnız tariximizin, milli irsin 

qorunmasında əhəmiyyətli deyil, həmçinin böyük strateji əhəmiyyət kəsb edir. Kim təminat verir ki, qonşu 

xristian xalqları ölkəmizə təcavüzdə bu abidələrin tarixinin saxtalaşdırılmasından istifadə etməyəcək?  

Həmçinin yerli əhalinin milli irsin qorunmasında marağını artırmaq və bu üsulla da onlara əlavə gəlir yerinin 

təmin edilməsində kömək etmiş olarıq. Təbii ki, turizm gəlirlərinin əhalinin büdcəsinə yönəldilməsi ölkə 

iqtisadiyyatının ən vacib istiqamətlərindəndir, bu əhalinin ümumi rifah səviyyəsini hiss ediləcək şəkildə 

artıra bilər.  

Qeyd etməliyəm ki, Alban məbədlərinin yerləşməsi yuxarıda göstərilən coğrafiya ilə məhdudlaşmır. 

Alban abidələrinə Azərbaycanın digər bölgələrində (Gəncə-Qazax, Naxçıvan və s.), həmçinin tarixi 

torpaqlarımızda (Borçalı və İrəvanda da) rast gəlinir. Sadaladığım abidələrin hər biri ölkəmiz üçün xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir və onların tarixinin qorunması hər bir vətəndaşın vicdan borcudur. 
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Abstract: A cencept of CSR, its necessity and importance from the point of view of tourism issues for 

the present were explained in this article. Moreover, the issues like local and international practices on 

formation of CSR, internal content of CSR in Azerbaijan, importance of corporative management in a 

tourism sector in Azerbaijan, application principles of CSR, superiorities of its application and existing 

problems were explained widely, and practical recommendations were provided on application of CSR for 

purposes of supporting socio-econimic development of Azerbaijan.  

 

Key words: Corporative Social Responsibility, Social accountability, CSR in toursim, CSR charter, 

Corporative management.  

 

Giriş 

Müasir dövrdə Korporativ Sosial Məsuliyyətin (KSM) hamı tərəfindən ümumi qəbul edilmiş vahid 

bir izahının olmamasına baxmayaraq, KSM-ə bu günə qədər müxtəlif tədqiqatçılar müxtəlif, amma eyni 

məzmunlu izahlar vermişlər. Bu çalışmada da əsas etibarı ilə Avropa Birliyinin (AB) istifadə etdiyi 

anlayışlar və izahatlardan istifadə edilmiş və KSM-ə AB tərəfindən verilən tərif əsas götürülmüşdür. 

AB-nin ilkin sənədlərində ifadə edildiyi kimi “KSM – şirkətlərin sosial və ətraf mühitlə bağlı 

narahatlıqlarını biznes fəaliyyətlərinə və digər tərəfdaşları ilə qarşılıqlı münasibətlərinə könüllü şəkildə 

inteqrasiya etdirdikləri konsepsiyadır” (6). Bu mənada şirkətlərə “sosial məsuliyyət tələblərinə tam cavab 

vermək məqsədilə digər maraqlı tərəflərlə yaxından əməkdaşlıq edərək sosial, ətraf mühit və insan haqqları 

ilə bağlı narahatlıqlarını öz biznes fəaliyyətləri və strategiyalarında nəzərə almaları” kimi tələb qoyulmuşdur 

(5). Bundan başqa Beynəlxalq Biznes Lüğətində “KSM şirkətin fəaliyyət göstərdiyi cəmiyyətə və mühitə 

istiqamətlənmiş (həm ətraf mühit, həm də sosial) məsuliyyət hissi” kimi izah edilmişdir (14).  

Bu gün beynəlxalq təcrübədə KSM-in təşviqi üçün istiqamətverici və qeyri-maliyyə kapitalının 

formalaşması məqsədilə stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsinin daha effektiv və məqsədəyönlü 

olacağı hesab edilir ki, bu da öz növbəsində KSM-in bir mədəniyyət kimi formalaşmasına imkan 

yaradacaqdır. Bu isə özlüyündə Avropa Komissiyasının və Avropa İttifaqının hazırladığı KSM-in təşviqi 

üçün Avropa qaydaları adlı “yaşıl sənədin”, BMT-nin Global Sazişinin prinsiplərinə uyğundur. Öz mahiyyəti 

etibarı ilə KSM üzrə Azərbaycanda həyata keçirilən ilk təşəbbüslərdən biri olaraq bu çalışmanın əsas 

məqsədi, KSM üzrə strategiyanın vacibliyini vurğulamaq və diqqətləri bu məsələyə cəlb etməkdir. 

Araşdırmalar göstərmişdir ki, hazırda Azərbaycanda KSM təcrübəsi var və bəzi şirkətlər tərəfindən bu dünya 

təcrübəsinə uyğun sistemli şəkildə həyata keçirilir. Lakin, qeyd etmək lazımdır ki, belə şirkətlərin, onların 

üzvü olduğu biznes assosiasiyalarının və KSM fəaliyyəti olmayan yaxud belə fəaliyyətin sistematik xarakter 

daşımadığı şirkətlərin intensiv şəkildə cəlb edildiyi daha əhatəli strategiya və dövlət proqramının 

hazırlanması daha çox məqsədəuyğundur.  

 

1. Azərbaycanda sosial siyasətin mövcud vəziyyəti, 

KSM-in formalşdırılması üzrə yerli və beynəlxalq təcrübə 

Azərbaycan Respublikasının mövcud iqtisadi sabitliyi və son 10 ildə daimi inkişaf tendensiyası, 

Avropa və qlobal cəmiyyətlərə inteqrasiyası, dövlət və biznes, həmçinin biznes və cəmiyyətin qarşılıqlı 

əlaqəsinin daha müasir müstəviyə gətirilməsini tələb edir. Bu da sosial həyatın bütün iştirakçılarının 

qarşılıqlı məsuliyyətini daha da artırmaqla yanaşı, daha sabit sosial inkişafa zəmin yarada bilər. Qeyd etmək 

lazımdır ki, son on ildə ölkəmizdə iqtisadi inkişafla birlikdə dövlətin sosial siyasətinin çox şaxəliliyi də 
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təmin edilmiş və sosial istiqamətdə ciddi tədbirlər həyata keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının son illər 

üzrə dövlət büdcəsi, hökumət və dövlət proqramlarının əksəriyyəti sosial yönümlülüyü ilə xarakterizə olunur. 

Müxtəlif nazirlik və komitələr tərəfindən sosial və ekoloji proqramlar həyata keçirilir.  

Hazırda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən yerli və beynəlxalq şirkətlərin bəziləri özlərinin KSM 

siyasətini formalaşdırıb və bu istiqamətdə effektiv şəkildə müxtəlif sosial və ekoloji layihələr həyata 

keçirirlər. Bu qeyd olunanlara baxmayaraq bu gün Azərbaycanda KSM üzrə fəaliyyətlərin 

təkmilləşdirilməsinə ciddi ehtiyac vardır. Burada əsas təkmilləşdirilməli məqam isə bu sahədə vahid 

strategiyanın formalaşdırılması, beynəlxalq təcrübəni nəzərə almaqla praktiki və hüquqi bazanın 

yaradılmasıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu sahədə hüquqi bazanın yaradılması hər hansı bir qanunun qəbul 

edilməsini tələb etmir. Lakin, bu proses əlaqələndirmə və həvəsləndirmə tələb edir və buna görə də dövlətin 

fəal iştirakı ilə KSM biznes üçün üstün bir idarəetmə konsepsiyası kimi müəyyənləşdirilməli və münasib 

olan bir sıra stimullar inkişaf etdirməlidir. Təcrübə də göstərir ki, AB-ə üzv ölkələrin əksəriyyətində artıq 

buna nail olunmuşdur. Bəzi Avropa ölkələrində (Danimarka, Fransa, Finlandiya və İsveç) KSM dövlət 

tərəfindən tənzimləndiyi halda bəzilərində isə (İrlandiya, Niderland və Sloveniya) sosial məsələlərin həlli 

şirkətlərin ixtiyarındadır.  

Avropa Birliyində KSM-in əsas rolu şirkətlərin sabit inkişafına dəstək olmaq, əmək bazarının 

inkişafını və kompaniyalar tərəfindən təmin edilmiş məhsul və xidmətlərin keyfiyyətini artırmaqdan ibarətdir 

(9). Bu məqsədlə Avropa komissiyası tərəfindən Korporativ Sosial Cavabdehliyə aid Yaşıl Sənəd qəbul 

edilmişdir. MDB-də “Təşkilatın Sosial Cavabdehliyi, Tələbatlar, Korporativ Sosial Məsuliyyət 2008” 

adlanan beynəlxalq sənəd qəbul edilmişdir. Keçmiş sovet məkanınından Qazaxıstan, Ukrayna, Rusiya və 

Gürcüstan bu istiqamətdə təşəbbüslər göstərirlər. Qazaxıstanda artıq 2008-ci ildən “Ən yaxşı Sosial layihə” 

və “Ən yaxşı Sosial Cavabdeh şirkət” müsabiqəsi keçirilir. 

Müqayisə etdikdə müəyyənləşdirilə bilər ki, təcrübə baxımından Azərbaycan daha çox KSM-in 

şirkətlərin ixtiyarında olan ölkələrə yaxındır. Bununla belə Azərbaycanda KSM daha çox xeyriyyəçilik və 

filantropiya kimi qəbul edilir. Bununla belə ölkəyə investisiya yatırmış xarici şirkətlər KSM mədəniyyətini 

ölkəyə gətirmişlər, lakin bu mədəniyyətin genişlənməsi və əhatəliliyi üçün stimullaşdırıcı tədbirlərə ehtiyac 

var.  

Dünya təcrübəsində KSM-in bir mədəniyyət kimi formalaşmasının ciddi normativ aktlar vasitəsilə 

deyil, stimullaşdırıcı tədbirlər vasitəsilə inkişaf etdirilməsinin daha məqsədəuyğun olduğu qəbul edilmişdir. 

Bu baxımdan KSM üzrə ciddi irəliləyişlərə nail olmuş Avstriya, Danimarka və s. kimi bəzi ölkələrin 

təcrübəsi daha da dərindən öyrənilə və stimullaşdırma üçün müvafiq strategiya və dövlət proqramı hazırlana 

bilər. Bir çox ölkələrdə olduğu kimi KSM Azərbaycanda da özəl sektorla cəmiyyətin təmasının 

təkmilləşdirilməsində mühüm rol oynaya bilər. Mövcud KSM təcrübələrinin, bu sahədə vacib olan 

ənənələrin ölkəyə gətirilməsi, milli xüsusiyyətləri və Azərbaycanın mövcud durumunu nəzərə almaqla dövlət 

tərəfindən həyata keçiriləcək stimullaşdırıcı proqram və tədbirlər planının hazırlanması mühümdür. Turizm 

sənayesində isə KSM-in prinsiplərinin və turizm şirkətləri üçün tövsiyə və KSM-in tədbiqi 

metodologiyasının hazırlanması təşəbbüsü isə diqqətdən kənarda qalmamalıdır. 

 

2. KSM-in Azərbaycanda daxili məzmunu 

Hazırda Azərbaycanda KSM üzrə siyasət formalaşmasa da KSM üç əsas istiqamətdə tədbiq olunur: 

1) dövlət, cəmiyyət (vergilərin ödənməsi, səhiyyə və əməyin mühafizəsi, işçi hüquqları, istehlakçı hüquqları 

və ekoloji normalar) və sənaye normalarında hüquqi öhdəlikdə razılaşma; 2) cəmiyyətdə biznesin mənfi 

təsirini və riskli idarəetməni (insan hüquqlarının pozulması və ətraf mühitin çirklənməsi kimi) aradan 

qaldırmaq və ya minimuma endirmək və 3) cəmiyyətdə biznesin müsbət təsirini artırmaq, sosial və ekoloji 

sağlamlığa (məsələn, iş yerlərinin yaradılması, sosial və iqtisadi inkişaf, konfliktlərin həlli) yönələn 

yeniləşdirmə, investisiya və ortaqlıq vasitəsilə qiymətləndirmənin yaradılması. Lakin bu istiqmətlər üzrə 

fəaliyyətlərin tənzimlənməsi və yaxşı təcrübənin öyrənilməsi istiqamətində ümumi bir yanaşma mövcud 

deyil və fəaliyyətlərin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır.   

Azərbaycanda KSM inkişafına tələbat əsasən bir neçə faktorla izah edilə bilər: 
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1) Korporativ Mədəniyyət səviyyəsi: Milli şirkətlərdə korporativ mədəniyyət səviyyəsinin 

artırılması arzuolunandır, həmçinin Azərbaycanda şirkətlərin əhəmiyyətli hissəsinin maliyyə və iqtisadi 

tərəfdən zəifliyi daha çox rast gəlinən maneələrdəndir. İqtisadi cəhətdən zəif obyektlərin fəaliyyəti özlərini 

yaşatmaq üzərində mərkəzləşmişdir. 

2) KSM üzrə təcrübənin azlığı və milli biznesin qısa tarixi: Milli biznesin müasir qısa tarixi və 

KSM işinində nisbətən az təcrübəsi səbəbindən Azərbaycan cəmiyyətinin bu sahədə biznes tərəfindən 

aparılan işlər barədə məlumatı azdır.  

3) Terminologiya və anlayışların təbliğ səviyyəsi: Sosial cəhətdən cavabdeh biznes 

cəmiyyətinə milli biznes cəmiyyətinin nisbətən gec daxil olması ilə Azərbaycan həm biznes, həm də digər 

cəmiyyət üzvləri tərəfindən sosial cavabdehlik strategiyasının həyata keçirilməsinin əsas məqsəd və 

mexanizmlərinin elementar anlaşılmazlığı ilə xarakterizə olunur. 

4) Bəzi yerli və beynəlxalq şirkətlərin KSM siyasətini başqa tərzdə həyata keçirmələri: 

Azərbaycan şirkətləri və təşkilatlarının sosial cavabdehlik işi ilk olaraq xeyriyyəçilik və filantropiya üzərində 

mərkəzləşmişdir.  

Azərbaycanda KSM sahəsindəki hazırkı vəziyyət bu sahənin gələcək inkişafı üçün özül təşkil edə 

bilər. Bu mənada ölkəmizdə KSM inkişafı bəzi iqtisadi, sosial və ekoloji məsələlərin inkişafına təkan verə 

bilər. Belə ki: 

 Daxili bazarın sabit inkişafının təmin edilməsi və yeni texnologiyalara birbaşa investisiya vasitəsilə 

cəlbedici, yeni milli infrastruktrun yaradılması; 

 Keyfiyyətli idarəetmə sistemini tədbiq edən şirkətlərin sayının artırılması, istehsalın və xidmətin 

təşkili üzrə keyfiyyətli idarəetmə üzrə bacarıqların artırılması və stimullaşdırılması; 

 Ölkədə daxili bazarın investisiya cəlbediciliyi üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan biznes 

mədəniyyətinin inkişaf səviyyəsinin artırılması. O cümlədən, ölkədə biznes mədəniyyətini inkişaf 

etdirmək yoluyla sahibkarlar, şirkət rəhbərləri, işgüzar tərəfdaşlar, işçilər, tədarükçülər, media, 

dövlət və özəl təşkilatlar və digər qruplar arasında Biznesdə Sosial Cavabdehliyin başa düşülməsi 

və məlumatlılıq dərəcəsinin artırılması.  

 Biznesin sosial məsuliyyəti istiqamətində ictimaiyyətin maarifləndirilməsi. Beləliklə, sosial 

cavabdehliklə əlaqədar olan şirkət fəaliyyətləri cəmiyyət tərəfindən daha çox maliyyə yardımı kimi 

başa düşülür. Ənənəvi olaraq xeyriyyəçilik və filantropiya (burjua xeyriyyəçiliyi) Azərbaycan üçün 

böyük əhəmiyyət kəsb edir; 

 Sosial məsələlərin həllində biznesin təsirinin artırılması (əmək bazarına və sosial öhdəliyə 

inteqrasiya səviyyəsinin artırılması). Müəssisələrin zəif qruplardan daha çox nümayəndələr cəlb 

etmək arzusu və işçilərin cari təlimi sosial stratifikasiyanı azaldır və yoxsulluğun aradan 

qaldırılması və insan hüquqlarına hörmət etməkdə yardımçı olur; 

 Sosial sahədə innovativ təşəbbüslərin inkişafı və innovativ fəaliyyətlərə yardım göstərəcək iş 

şəraitinin yaradılması; 

 Təbii resurslardan daha səmərəli istifadə, atmosferə emissiyaların azaldılması, ekoloji 

innovasiyaların və alternativ enerji mənbələrinin tətbiqi və s. təmin edən ekoloji idarəetmə 

sisteminin yaradılması. 

 

3. Azərbaycanın turizm sektorunda korporativ idarəetmənin əhəmiyyəti və  

turizm sektorunda KSM-in tədbiq prinsipləri 

Müasir dövrdə turizm Azərbaycan iqtisadiyatının daha dinamik inkişaf edən sahəsidir. Bizim 

ölkəmiz əsas etibarı ilə neft və qazın əsas ixracatçısı kimi dünyada məşhurdur. İxracatda əvvəlki kimi enerji 

daşıyıcıları liderlik etsələr də hazırda dövlətin əsas iqtisadi siyasəti ölkə iqtisadiyyatının neft sənayesindən 

asılılığının aradan qaldırılmasının təmin edilməsi istiqamətindədir.  

Əlverişli coğrafi mövqeyi, zəngin təbiəti, milli adət-ənənələri və s. maddi və qeyri-maddi varlıqları 

Azərbaycanda turizm sektorunu neft sektoruna paralel və hətta ona alternativ sektor kimi inkişaf etdirməyə 

imkan verir. Müasir dövrdə turizm industriyası dünyada və eləcədə Azərbaycanda sənaye sektorundan geridə 
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qalmır və bu gün ölkəmizdə bu sektorunun inkişafına dövlət tərəfindən böyük əhəmiyyət verilir. Təsadüfi 

deyil ki, ölkəmizdə “turizm industriyasının gəlirləri 2011-ci ilin yekununa görə 26% – yəni 966,3 milyon 

manata qədər artmışdır. 2011-ci ildə ölkəyə 2,2milyon əcnəbi vətəndaşı gəlmiş, onlardan 1,8 milyondan çoxu 

məhz turist kimi gəlmişdir (18). Lakin, bu inkişafa baxmayaraq bu sektorun inkişafında bəzi ziddiyətli 

məqamlar diqqəti cəlb edir. Belə ki, 

 Turizm sahəsində təklif olunan xidmətlərdən gözləntilərin və sektorda rəqabətin artmasına 

baxmayaraq əksəriyyət turizm müəssisələrinin keyfiyyətli xidmət göstərmək bacarıqsızlığı; 

 Turizm müəssisələrinin iqtisadi effektivliyini artırmaq cəhdi və onların fəaliyyət və 

inkişafının optimallaşdırılması üzrə müasir mexanizmlərinin nəzəri dərk etmə səviyyəsinin qeyri-kafi 

olması; 

 Dünyada informasiya kommunikasiya texnologiyalarının yaratmış olduğu imkanların turizm 

sektorunda geniş tətbiq edilməsinə baxmayaraq, ölkəmizdə turizm xidmətləri sahəsində onların istifadəsi 

üçün adekvat elmi cəhətdən əsaslı reaksiyanın yoxluğu və s.  

Bu ziddiyətlərin həlli korporativ idarəetmənin xüsusiyyətlərinin nəzəri dərk edilməsini, vahid 

informasiya sistemi çərçivəsində turizm müəssisələrinin inkişafının idarə olunması parametrlərinin 

qiymətləndirilməsini, onların effektiv təşkilati-iqtisadi inteqrasiya formalarının müəyyən edilməsini tələb 

edir. Müasir cəmiyyət, qloballaşma prosesinin nəticəsi kimi bu və ya digər yolla əmələ gələn ekoloji, sosial 

və iqtisadi problemlərə ciddi münasibət göstərir. Kommersiya mülkiyyəti bu gün bizim gələcəyimizə birbaşa 

təsir edən əsas xarakteristikadan biri kimi qəbul edilir.  

Bu gün Azərbaycanda, dünyanın digər ölkələrində olduğu kimi iri biznes mərkəzləri daha çox 

yaradılır, onların yaradılması ilə yeni iş yerləri açılır, iqtisadi əlaqələr genişlənir, fərdi sahibkarlara dəstək 

göstərilir və s. Bu halda, kommersiya mülkiyyəti cəmiyyətin yaşayışının iqtisadi əsasına təsir göstərir. Onun 

ətraf mühitə təsiri ondan ibarətdir ki, o, hər hansi bir daşınmaz əmlak kimi karbon və eləcədə digər 

tullantıların mənbəyidir. Kommersiya mülkiyyəti ictimai əsaslara, sahibkarın cəmiyyət, işçilər və potensial 

müştərilərlə qarşılıqlı əməkdaşlığı yolu ilə təsir edir. Hesab edilir ki, bir turizm müəssisəsi olaraq otellər həm 

də kommersiya mülkiyyətinin bir növü olaraq, qeyd edilən bütün üç sahəyə böyük təsirə malikdir (həm 

müsbət və həm də mənfi) və bu müəssisələrin sahibkar və ya menecerlərinin də əsas vəzifəsi ehtimal olunan 

neqativ təsirin qarşısını almaq və azaltmaqdır. 

Xidmətin, xidmət keyfiyyətinin və müştəri məmnuniyyətinin daha çox əhəmiyyət daşıdığı bir sektor 

olaraq turizm sektoru KSM məsələlərində bu gün dünyanın inkişaf etmiş cəmiyyətlərində daha çox diqqət 

mərkəzindədir. Ölkə iqtisadiyyatının bacasız sənaye sahəsi olaraq xarakterizə edilən turizm sektoru sürətlə 

iqtisadi fəaliyyət olaraq daha çox əhəmiyyət daşımağa və önə çıxmağa başlayır ki, bu da öz növbəsində bu 

sektoru daha çox diqqət mərkəzində saxlayır. Bu gün turizm sektorunda KSM sahəsində yaşanan ən böyük 

çatışmamazlıq kimi, xüsusi ilə ətraf mühitin yetərincə qorunmaması və turizmə yatırılan investisiyaların 

ekologiyanın qorunmasında yetərsiz olması, turizm müəssisələrinin fəaliyyətləri zamanı yaranan tullantıların 

ətraf mühitə zərər vurması, turizmi lazımi resurslarla təmin edən digər sektorların (iaşə, qidalanma, 

nəqliyyat, rəhbərlik xidmətləri və s.) turistə dürüst olmayan davranış göstərməsi və s. xüsusi qeyd edilir. Bu 

mənada xüsusi ilə bütün tərəfdaş və ortaqları əhatə edən sosial məsuliyyət çalışmalarının başladılması bu 

sektorun gələcək inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Çünki, sosial məsuliyyət məsələsində 

turizm ən çox tənqid edilən sektorlardan biridir. Bu tənqidlərin mənbəyini və əsasını isə xüsusi ilə az inkişaf 

etmiş və ya inkişaf etməkdə olan ölkələrdə valyuta ehtiyacını qarşılamaq məqsədi ilə təbii zənginliklərdən 

istifadə edərək turizmin sistemsiz inkişafına şərait yaradılması və təbii mühitə, qədim tarixi abidələrə, 

ekologiyaya və s. zərər vurulması təşkil edir ki, dünya praktikasında bu tənqidləri haqlı çıxardan kifayət 

qədər çox sayda nümunəyə rast gəlmək mümkündür. 

Sektorda korporativ vətəndaşlıq düşüncəsiylə hərəkət edən müəssisə sayı təəssüf ki, çox azdır və 

aparılan araşdırmalar da turizm müəssisələrinin cəmiyyətlə sıx münasibət halında olmadığını göstərir. 

Bundan başqa, bir çox turizm müəssisələrinin yerli xalqın problemləri, ictimai hadisələr, sosial və mədəni 

inkişaf məsələlərindəki fəaliyyət və yanaşmaları ürəkaçan səviyyədə deyil və bu müəssisələrin sözü gedən 

məsələlərə kifayət qədər həssas davranmadığı müşahidə edilir. Sözü gedən məsələlərin həllində bu gün 
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ölkəmizdəki mövcud vəziyyətin hələ də dünyada qəbul edilmiş səviyyədə olmadığı danılmazdır. Bu mənada 

ölkəmizdə daha çox məsuliyyətli və davamlı inkişaf edən bir turizm sektoru formalaşdırmaq üçün turizm 

müəssisələri, ictimai təşkilatlar, yerli özünüidarəetmə orqanları, dövlət qurumları və digər tərəfdaşları ilə  sıx 

əməkdaşlıq etməli və turizm sektorundakı bütün tərəflər insan haqları, ekologiya, cəmiyyətin sağlamlığı və s. 

məsələlərdə koodinasiyalı və sistemli fəaliyyət göstərməlidirlər. Bu baxımdan da turizm sektorunda 

davametdirilə bilən sosial məsuliyyət formalaşdırmaq üçün sosial, iqtisadi, ictimai, ekoloji və mədəni 

dəyərləri göz önündə tutan və damalı fayda yarada biləcək çalışmalar həyata keçirilməlidir. 

Bütün bu dediklərimizi ümumiləşdirərək qeyd edə bilərik ki, bu gün ölkəmizdə KSM məsələlərində 

həssas və dünya standartlarına cavab verə biləcək bir turizm sektoru formalaşdıra bilmək üçün Azərbaycanda 

fəaliyyət göstərən və KSM fəaliyyətində aktiv olan şirkətlərin “Məsuliyyət Xartiyası” hazırlanmalı və qəbul 

edilməlidir. Sözü gedən bu xartiya aşağıdakı prinsipləri əsas götürərək imzalanmalı və KSM sahəsində aktiv 

fəaliyyət göstərən şirkətləri əhatə etməlidir. KSM-in prinsipləri təşkilatların KSM sahəsində fəaliyyətlərinin 

mahiyyətini, əhatə dairəsini, məsuliyyətini və qarşılıqlı münasibətləri özündə əks etdirməlidir. Belə ki: 

a) Vicdanlı iş təcrübəsinin yayılması. Biznesin inkişafıyla yanaşı cəmiyyətin də əminamanlığı 

və firavanlığını nəzərə almaq, biznesin fəaliyyət göstərdiyi ərazilərdə məşğulluğun təmin edilməsi; 

b) Personalın inkişafı. Rəqabətə əsaslanan əmək haqqı sisteminin, sosial paketlərin və 

personalın inkişafına investisiyaların ayrılması; 

c) Əmək şəraitinin təhlükəsizliyi və sağlamlığın müdafiəsi. Müvafiq qanunvericilik aktları 

nəzərə alınmaqla, daha təhlükəsiz iş yerlərinin və sağlamlığın müdafiəsi sisteminin formalaşdırılması; 

d) Ətraf mühitin və təbii resursların qorunması və qənaətlə istifadəsi. Ətraf mühitə təsirlərin 

azaldılması məqsədilə ekoloji və təbii resurslardan qənaətlə istifadə üzrə layihə və proqramların həyata 

keçirilməsi; 

e) Yerli icmaların inkişafı. Əsasən biznesin təsir etdiyi icmalarda və ümumiyyətlə ölkədə yerli 

icmaların sosial-iqtisadi inkişafına təsir göstərən layihə və proqramların həyata keçirilməsi; 

f) Açıqlıq və şəffaflıq. Təşkilatların struktur, vəzifələr, siyasət və fəaliyyətlərində açıqlıq, 

aşkarlıq və ədalətlilik prinsiplərinə sadiqlik nümayiş etdirilməsi, maraqlı tərəflərlə canlı dialoq 

aparılması və geniş ictimaiyyətə öz fəaliyyəti haqqında məlumat verməkdə hazırlıq nümayiş 

etdirilməsi; 

g) Qeyri-maliyyə və ya davamlılıq hesabatları. İdarəetmə, mühasibat və auditin aparılmasına 

qoyulan tələblərə riayət edilməsi, ildə ən azı bir dəfə təşkilatın fəaliyyəti, uğurları və uğursuzluqları, 

missiya və dəyərləri, cəmiyyətlə münasibətlərini əks etdirən hesabatın tərtib edilməsi və ictimaiyyətə 

açıqlanması. 

 

4. KSM-in tətbiqinin üstünlükləri və mövcud problemlər 

KSM-in tətbiqi müəyyən çətinliklərlə bağlıdır. Belə ki, o şirkətin menecmentindən çoxlu vaxt və güc 

tələb edir. Bundan başqa tez-tez rəhbərləri cari işlərin və çox vaxt təcili məsələlərin həllindən ayrılmağa 

məcbur edir. KSM-in tətbiqindən tez və aşkar nəticələr əldə edilmir və tez bir vaxtda həll olunması tələb 

olunan problemlər mövcud olduğu zaman, uzunmüddətli perspektiv üzərində cəmlənmək üçün çoxlu səylər 

göstərilməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, sosial hesabatın keyfiyyəti görülmüş işlərin keyfiyyətindən birbaşa 

asılıdır. Buna görə, əgər şirkət KSM-in prinsiplərinin tətbiqi prosesinə başlayırsa, o zaman şirkət həmin 

prinsiplərin necə işləməsi barədə məlumatın açıqlanmasına hazır olmalıdır. Araşdırmalardan məlum 

olmuşdur ki, KSM-in tədbiqi təşkilatlara aşağıdakı üstünlüklərə malik olmaq imkanları yaradır:  

 Əgər şirkət etibarlıdırsa, KSM-in tətbiqi zəngin müştəri bazasının formalaşdırılmasına 

kömək edir. Çünki, bu gün istehlakçıların geniş seçim imkanları vardır. Qeyd etmək vacibdir ki, 

istehlakçı bazarı şəraitində, satıcı nə malın xidmətin standartını, nə də ki, onun qiymətini diktə etmir. 

Buna görə də istehlakçıların etibarını qazanmaq şirkətlər üçün çox vacibdir.  

 KSM-in bir digər üstünlüyü əmək məhsuldarlığının artırılması və məhsulun keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılmasına imkan yaratmasıdır. Sosial məsuliyyətli şirkətlər qabiliyyətli və enerjili mütəxəssisləri 
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cəlb etmək və saxlamaq üçün geniş imkanlara malikdirlər, insanlar isə etibarlı müəssisələrdə işləmək 

istəyirlər. 

 KSM-in kommersiya faydasını təmin edən üstünlüklər arasında investorların etibarı xüsusi 

qeyd edilməlidir. Çünki, iri investorlar, sahibkarlıq risklərini minimuma endirmək üçün tamamilə şəffaf 

və aydın şirkətlərlə iş görmək istəyirlər. 

 KSM prinsiplərini tətbiq etdikdə, şirkət, məhsulunu və xidmətlərini yaxşılaşdırmaqla hər 

zaman bazarın tələbatı barədə daha çox məlumatlı olacaq bu da öz növbəsində vəsaitlərin effektiv 

istifadəsinə, xərcləri azaltmağa və gəlirin artmasına imkan verəcək.  

KSM-in müəssisələrdə tətbiq edilməsinin vacib ilk şərtlərdən biri ictimai rəy və satış səviyyəsi 

arasında artan qarşılıqlı əlaqənin başa düşülməsidir. Bu və ya digər məhsula yaxud brendə münasibət tək 

həmin məhsulun keyfiyyəti, reklamının effektivliyi ilə deyil, şirkətin ümumi imici, o cümlədən onun 

partnyorlar, içşilər, ətraf mühit və bütövlükdə cəmiyyət qarşısında olan məsuliyyəti ilə müəyyən edilir. Bu 

mənada KSM prinsiplərinin müəssisədə tətbiqindən faydanı həmin şirkətdən savayı işçilər və hətta dövlət də 

alır. İşçilər üçün bu ilk növbədə, sosial müdafiə, ləyaqətli maddi vəziyyət və bunun nəticəsi olaraq, 

kollektivdə mənəvi iqlimin yaxşılaşması və sabahkı günə əminlik deməkdir. Dövlət üçün isə KSM-in 

faydaları aşağıdakılardan ibarətdir:  

 Qanunvericilik normalarına riayət edilməsi.Sosial məsuliyyətli biznes qanunvericiliyinin 

bütün normalarının icra olunmasında maraqlıdır, işçilərə nəzərdə tutulmuş maaşı ödəyir, vergilərin və 

digər ödənişlərin həyata keçirilməsi üçün dövlət tərəfindən əlavə tənzimləyici və ya məcbur edici işlərə 

ehtiyac olmur. 

 Dövlət tərəfindən sosial sahəyə və ətraf mühitin mühafizəsinə xərclərin 

azaldılması.Müəssisənin ekoloji məsələlərdə məsuliyyətli davranışı ətraf mühitin qorunmasına imkan 

verir ki, bu müvafiq olaraq, dövlətin səhiyyəyə xərclərini aşağı salır, yaxud da ən azı, artmağa qoymur. 

Şirkətin fəaliyyət göstərdiyi yerli icmada biznes vasitəsilə sosial problemlərin həll edilməsi, həmçinin 

büdcə vəsaitlərini korporativ vəsaitlərlə əvəz etməyə imkan verir ki, bu da şübhəsiz, məhdud büdcə 

şəraitində müsbət haldır. 

 Sosial gərginliyin azaldılması.Sosial məsuliyyətli şirkət tərəfindən işə düzəltmə üçün 

əlvərişli şəraitin təmin edilməsi məşğulluğun təmin edilməsi və işsizliyin azaldılması baxımından olduqca 

mühümdür. 

 

5. Azərbaycanda KSM-in tədbiqi üzrə praktiki tövsiyələr 

Bir çox cəmiyyətlərdə olduğu kimi Azərbaycanda da KSM özəl sektorla cəmiyyətin təmasının 

təkmilləşdirilməsində mühüm rol oynaya bilər. Mövcud KSM təcrübələrinin, bu sahədə vacib olan 

ənənələrin ölkəyə gətirilməsi, milli xüsusiyyətləri və Azərbaycanın mövcud vəziyyətini nəzərə almaqla 

dövlət tərəfindən həyata keçiriləcək stimullaşdırıcı proqram və tədbirlər planın hazırlanmasına ehtiyac 

vardır. Bu proses əlaqələndirmə və həvəsləndirmə tələb edir və buna görə də, dövlətin fəal iştirakı ilə KSM 

biznes üçün üstün bir idarəetmə kimi müəyyənləşdirilməli və münasib olan bir sıra stimullar inkişaf 

etdirməlidir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən istifadə edərək müxtəlif səviyyələrdə stimullaşdırıcı 

tədbirlər həyata keçirə bilər. Belə ki: 

a) Həm dövlət və həm də hökumət səviyyəsində sahələr üzrə KSM mükafatları təsis 

edilə bilər. Belə mükafatın təsis edilməsi mükafat sahiblərinin müəyyən edilməsi üçün xüsusi 

komitənin (komissiyanın) yaradılmasını və seçki qaydalarının hazırlanmasını tələb edəcəkdir. Bu 

fəaliyyəti biznes və cəmiyyət arasında əlaqələndirici rol oynaya biləcək, daha müstəqil olan AR 

Prezidenti yanında QHT-lərə Dəstək Şurasının həyata keçirməsi daha məqsədəuyğundur. Bu halda 

QHT-lərə Dəstək Şurası “müvafiq İcra Orqanı” funksiyasını həyata keçirəcəkdir.  

b) KSM üzrə strategiyanın və dövlət proqramlarının hazırlanmsı KSM fəaliyyətinin 

daha sürətlə inkişafına və biznesin daha da stimullaşdırılmasına təsir göstərə bilər. Bu proqramın 

əsasını müxtəlif maarifləndirmə, aksiya və digər tədbirlərin (KSM həftəsi, KSM aylığı və s.) həyata 
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keçirilməsi, həmçinin KSM-in ali məktəblərdə xüsusi bir fənn kimi tədris olunması, KSM üzrə 

ekspertlər və mütəxəssislərin hazırlanması təşkil edə bilər.  

Dünya təcrübəsində KSM fəaliyyətində aktiv olan şirkətlərin mükafatlandırma vasitələrindən biri 

kimi həmin şirkətlərə vergi güzəştlərinin şamil edilməsi qəbul edilmişdir. Bu da öz növbəsində mövcud 

qanunvericilikdə müvafiq dəyişiklərin edilməsini zərurətə çevirir. Müxtəlif ölkələrdə KSM fəaliyyətində 

aktiv olan şirkətlərə mənfəət vergisindən 2-10% arasında güzəşt tədbiq olunur. Bəzi ölkələrdə KSM 

fəaliyyətində aktivlik ancaq KSM fəaliyyətinə maliyyə vəsaitlərinin yönəldilməsi, digər ölkələrdə isə 

maliyyə vəsaitləri və əmtəə (qeyri-maliyyə, avadanlıq və s.) yönəldilməsi vasitəsilə ölçülür. Müxtəlif yerli və 

beynəlxalq ekspertlərlə müzakirələrdən sonra Azərbaycanda KSM sahəsində daha aktiv olan şirkətlərə KSM-

ə yönəldilən maliyyə və əmtəə vasitələrini nəzərə almaqla  mənfəət vergisindən 5% güzəşt olunması 

məqsədəuyğun hesab edilir. AR Prezidenti yanında QHT-lərə Dəstək Şurasının, fəaliyyətinin müstəqilliyi, 

biznes və ictimai sektorda maraqlar konfliktinin olmadığı və mövcud icra funksiyaları nəzərə alınaraq 

güzəştlərin şamil ediləcəyi iştirakçıların müəyyən edilməsində cavabdeh orqan kimi fəaliyyət göstərməsi 

məqsədəmüvafiq hesab oluna bilər.  
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Abstract: The aim of the research is to study opinions of tourists and local residents in Krasnodar 

region (Russia) about organization of the services market in leisure and entertainment industry in the Black 

Sea tourist destinations and to develop recommendations for the tourism and entertainment sphere 

management in the region.The trends in demand and the key factors of consumer choice of entertainment 

services, the level of commitment to certain places for recreation were identified by the survey of almost 

4,800 people in three recreational areas (Sochi, Anapa and Gelendzhik) in 2009-2012. Statistics on purposes 

of visits to entertainment establishments, ways of spending leisure, and the reasons for visits to entertainment 

establishments less desirable, assessment of entertainment services quality were obtained. It was calculated 

how much money tourists and locals spend on entertainment during their stay at the resort or during a year, 

and also their expenditures during one visit to an entertainment venue.A statistical analysis of the data was 

obtained and economic-mathematical model of formation of the demand for leisure and recreation industry 

services was worked out. 

 

Key words: Leisure and entertainment industry, tourist destination, Russia. 

 

Introduction 

Active development of the leisure and entertainment industry and increasing of the role this industry 

play in tourism sphere predetermine the relevance of scientific research in the market of entertainment 

services of tourist destinations. The presence of complete empirical information allows creating the 

conditions for the development of effective state, regional and local policies for development of tourist and 

recreational complex, taking into account the peculiarities of leisure and entertainment industry. Conducting 

of survey and analysis of the obtained results is one of the methods of studying conditions in the market of 

tourist and entertainment services and of correcting of policies in this sphere, taking into consideration 

consumers’ opinions.  

The relevance of the research is defined by the increasing role of leisure and entertainment industry 

services in the social life of modern man. Leisure time has become one of the major factors in our sense-

life. People spend more and more time on leisure and recreation, self-development of personality, mastering 

achievements of culture and creation of cultural values. The variety of leisure activities, their different 

technologies, requiring special "holiday means", and the nature of the resources used determine the 

multiplicity of organizations providing this or that form of recreation. In any developed society the whole 

system of such enterprises, as well as related structures, which form a special sphere of the economy – 

leisure and entertainment industry is formed and operated. The main goal of this industry is to serve and 

organize cultural and leisure pursuits of citizens. 

Method 

Services market research of leisure and entertainment industry in tourist recreational specialization 

areas has been done in Sochi State University since 2009. According to our previous long-term researches in 

the sphere of tourism in the Krasnodar region resorts about 25% of tourists on average lay claims to 

entertainment organizing in particular.  

At the same time, this index is the leader among the whole set of disadvantages, expressed by 

tourists respondents. As a result, the technique of leisure and entertainment industry services research, the 

system of indexes characterizing the development of this market was worked out, and data on the 

structure of supply and demand in the services market of leisure and entertainment industry 

organizations in the Krasnodar region resorts were obtained. 
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Theoretical analysis showed that there were problems in the methodology of assessment of market 

services of leisure and entertainment industry organizations and their competitiveness, as most of the well-

known (famous) methods are oriented toward the goods rather than services. 

 In this research, we used the expert-sociological method, i.e. a survey of target customers. This 

method is based on individual organoleptic evaluations, i.e. usage of human senses, which serve as the 

receiver of information. These methods determine the value of such quality indicators that either cannot be 

assessed by other methods or determined relatively approximately. Assessment is based on the basic market 

criteria of services of leisure and entertainment industry organizations, but along with this the analysis is 

performed separately for each segment of the demand and, in general, on the totality of the data received. 

One of the most important stages in developing an approach to the evaluation of any object is the 

selection of indexes, by which a comparative evaluation is made. We distinguish the following indexes of 

services assessment of leisure and entertainment industry, for local residents and tourists (Table 1): 

 

Table 1:  

Indexes of services assessment of leisure and entertainment industry organizations  

in tourist destinations 

 

For Local Residents For Tourists 

the proportion of spare time that people spend to visit the leisure and entertainment organization 

frequency of visits a certain type of leisure and entertainment industry organizations 

types of frequented entertainment establishments 

 the main purpose of visiting entertainment establishments 

 selection factors of specific entertainment establishment 

 a willingness to visit entertainment establishment more often 

 reasons for visiting the leisure and entertainment industry organization less desirable 

 preferences in the form of basic and additional services payment 

 assessment of the quality services of frequented entertainment establishment by a group of factors 

 sense of lack or overabundance of certain entertainment establishment  

 reasons of visits termination of a certain entertainment establishment 

the average sum of money for a person spent in a visit of an entertainment establishment 

 the average sum of money spent on entertainment 

a month 

 the average sum of money spent by a tourist on 

entertainment during 1 day stay 

the most convenient days of the week for visiting 

the entertainment establishment 

 

share of the funds planned for expenditure on 

entertainment during a stay at the resort (after 

paying basic expenses for transportation, 

accommodation with meals and treatment) commitment to a particular place of entertainment 

presence of favorite recreation and entertainment 

industry organizations  

 

 the level of planned expenditures on entertainment 

(whether all the money planned for entertainment 

was spent) 

  the main source of financing for entertainment 
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charges  

 amount of spare time on weekdays  basic ways of leisure at the resort (excluding beach 

and sea treatment ) share of entertainment expenditures in a personal 

budget 

basic ways of spending spare time 

 

 

 frequency of entertainment establishments visits 

while having a rest at the resort 

 group of people with whom you often visit 

entertainment establishment 

 

According to these factors of competitiveness two questionnaires were made up and offered to local 

residents and tourists in Sochi, Anapa and Gelendzhik. Questioning is the most suitable for the study of 

leisure and entertainment industry services, because, first, obtaining subjective information is the main 

criterion for making evaluation structure for this index, and secondly, it can be done in a short time, and 

thirdly, research results can be subject to comparative analysis. 

We use cluster surveys based on random mechanical one. The units of cluster surveys are slots, i.e. 

settlements, districts. Units of study are placed compactly. Groups are chosen at random 

(equiprobable). The objects selected in a group are subject to a continuous survey. Intergroup variance is 

less here than in the stratified sample, and within-group variance does not matter, because all the units of the 

group are surveyed. It is impossible to calculate the value of the index of deviation of the average sample 

variance from the general average within this group. 

Interviewers used entire polling for both tourists and local citizens. The only limit was part of 

questionnaires for all 3 cities defined by quantity of citizens and tourists there. Persons who have never been 

to establishments of leisure and entertainment industry were out of this interview. 

For analysis of received data methods of mathematic statistics, econometric analysis and forecasting 

were used. 

 

Results  

The survey of local residents 

According to our data, the amount of free time on weekdays and weekends with locals is of random 

character and depends on the individual preferences. But during the years of studies the amount of leisure 

time increased approximately by one hour. The main way of leisure pursuits is watching TV and listening to 

music (more than 20%). Outing and walking along the street are on the second and third places 

respectively. In general, more than 30% of respondents spend leisure time staying at home. 

 Less than 10% of respondents choose visiting entertainment facilities as a form of leisure 

pursuits. The main purpose in their opinion is the desire to make the company and to communicate with 

family and friends (about 30%). On the second place is the purpose of a desire to have fun and on the third 

place is just a desire to have a rest. 

The main factor in choosing a particular entertainment establishment for local residents is an 

available pricing policy (more than 20%). The choice is strongly influenced by the location of convenient 

facilities and a wide range of entertainment. The most attractive is the possibility of a healthy lifestyle, 

prestige and popularity of the establishment and the singularity of the services provided. 

More than half of local respondents would like to visit entertainment establishment more often, but 

financial difficulties and lack of free time make it impossible. Important reasons of entertainment 

establishments rare visits is the absence of new services offerings, the lack of joint pastime and mere 
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laziness. Residents respondents highly appreciated services quality of entertainment establishments - their 

average estimation was 4 points. They didn’t appreciate high the safety, pricing policy of entertainment 

establishments and their compliance with the competent price / quality ratio. Such parameters of services 

quality as the operating regime, sanitary measurements of the premises and the work of staff were 

appreciated very highly. 

Residents plan to spend about 20% of their income on entertainment on average. 

 

The survey of tourists 

The guests to the resorts of the Krasnodar region when they do not have treatment procedures and 

don’t stay on the beach prefer to walk around the city (more than 20%) or to stay in sanatorium or hotel and 

to use recreational facilities (more than 20%). Visiting entertainment facilities is also popular - about 20% 

of tourists spend their pastime on resort in this way. Hence tourists use entertainment services more often 

than local citizens. 

The main reasons for choosing entertainment establishment are convenient location and affordable 

pricing policy (about 20%). Other reasons are minor and take obsolete part including wide range of 

entertainment offered by a certain organization or a guide. It is interesting to notice that intensity and 

attractiveness of advertising and staff work are not so important. 

Most part of surveyed tourists wants to spend their free time visiting entertainment facilities (more 

than 20%). Others desire to broaden their minds, to get acquainted with new people, to communicate with 

them and to relax. 

Half of questioned holidaymakers are not interested in spending much time using entertainment 

facilities, but the other half would like to entertain more. Financial difficulties, lack of free time and 

transport inaccessibility do not allow visiting entertainment establishments more often (about 40%).  

All questioned tourists put high marks for all offered categories estimating service quality of 

entertainment establishments. Tourists estimate lower the price and quality ratio in local establishments and 

their pricing policy, but they liked the atmosphere most of all. 

The interesting fact was that every questioned tourist planned to spend almost half of his money for 

entertainment during holiday but less than 30% questioned tourists spent all their money and met their needs 

in entertainment. This fact indicates insufficient offer of services on this market or discrepancy of their 

quality to raised demand. 

 

Comparative analysis 

Tourists and local people have different level of profits. Tourists’ profits exceed local citizens’ 

profits according to the survey. 

Tourists and local citizens visit different places. Also tourists spend much more money than local 

people. But preferences of respondents have not been changed. It says about stability in preferences of visits 

to entertainment establishments. 

There is the tendency of cost increase for entertainment for both local citizens and for tourists. The 

biggest sums people spend for night clubs and disco bars. 

If to analyze correlation relations of indexes for local citizens we can see that young people under 

32 and older than 49 spend less sums for their leisure than middle-aged persons. Consequently it is 

necessary to consider interrelation of age and sum of money planned to be spent for leisure in forming 

conception or managing service industry. Also we can see the logarithmic dependence: the less children the 

family has, the more sum is spent for entertainment. There is a distinct interrelation between level of income 

per person in a family and sum of money spent for entertainment. 

It is necessary to point out that along with an increase in income per person up to a certain average 

level, the amount of money spent on entertainment, is almost unchanged. This may indicate the scarcity of 

supply in entertainment sphere, as there is an opportunity to spend more, but expenditures do not 

change. Moreover, these trends have not changed over the period of research. 
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 Only the number of population groups according to income has changed: the number of groups 

with higher than average income declined significantly, but this may be due to external causes of the 

economic situation in the country. 

If you look at the correlation figures of personal data rates for tourists, it is easy to notice that there 

is a direct dependence between the number of days spent at the resort and the amount of money spent on 

entertainment. But there is no any ties between the proportions of funds that tourists are planning to spend 

on entertainment after the payment of basic services, and middle age. 

According to the regression analysis, expenditures of local residents for entertainment increase with 

increasing of their revenues. This is one of the reasons why local residents cannot go to entertainment 

establishments as often as they wish. The tendency for tourists and local residents was discovered: women 

on the average spend less money on entertainment than men, although they visit entertainment 

establishments as often as men. Married couples spend more money on entertainment than single and 

unmarried visitors. However, expenditures on entertainment decrease with increasing of number of children 

in the family.  

 

Results model building 

According to the results of data research statistical analysis it is possible to build a model that 

reflects the ties and impact level of indexes and characteristics on preferences in the choice of 

establishments, the frequency of visits to this establishments, the amounts of money spent on entertainment 

purposes, as well as several other indexes. This model is presented in Figure 1. 
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Fig. 1: Economic-mathematical model of the demand formation for services of leisure and 

entertainment industry organizations 

 

In this model, the variables which are changing to a higher degree are marked as rectangular areas. 

Connections are shown by two kinds of arrows: bold, with the greatest degree of influence (next to them are 

the correlation coefficients for statistical analysis), the usual - ties, slightly affecting variables. 

 

Conclusion 

The main ways of spending leisure by tourists and local citizens, time which both groups spend for 

entertainment, the main reason of visiting entertainment establishments, quality rating of such 

establishments and other received information allow to plan the leisure and entertainment industry activity, 

to form assortment and pricing policy, to develop advertising campaign, to correct their activity according to 

the opinion of consumers. 

Recommendations for businessmen is information about lack of definite entertainment 

establishments in resorts and vice versa oversupply of others and the reasons for not to visit definite 

establishment. Commitment to the same place and preferable week day for visiting establishment, analysis 

of influence of consumers’ demographic characteristic are also very important for planning work schedule, 

advertising and methods of sales promotion. 

Useful information for business and government authorities is what sum of money tourists and local 

citizens spend for entertainment during their holiday or during a year, and also during one visit to 

entertainment establishment. Information about leisure and entertainment industry profits is possible to get 

only by questionnaire and it embarrasses tax and statistic activities, it does not allow to design strategy for 

resort development and to make right decisions in business. 

In the process of dispersive, correlated and regressive analysis sufficient dependences and 

regularities between marked indexes on leisure and entertainment industry services market were defined and 

also economic and mathematic model of demand for services of leisure and entertainment industry 

establishments was developed. It allows to forecast resulting index (quantity demanded for leisure and 

entertainment industry services) according to changing factors-indexes and characteristics, influencing the 

choice of entertainment establishment and frequency of its visiting, sums of money which customers spend 

there, customers age, civil status, personal income and some other indexes. 

The results of the given research work can be used for increasing quality of decision making process 

on managing the leisure and entertainment industry establishments on the tourists destination of the 

Krasnodar region, and also the results can be applied in designing state and municipal policy for developing 

leisure and entertainment industry service market and also for activities of some establishments in this 

sphere. 
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Conditionings of the development of the spa hotel market in Poland 

 

Abstract: The main aim of the article is the diagnosis of the conditionings which influence the 

development of the SPA hotel market in Poland, which means most of all the growth of number of sites 

services and created SPA offers and the growth of the number of clients who use these kinds of hotel 

services. The article was divided into three parts. The first two parts are of the theoretical-analytical 

character, in which the basic issues concerning hotels were presented, as well as the structures of hotel 

market in Poland with the particular consideration of SPA context. The third part presents synthesis of the 

chosen conditionings in the context of the development of the SPA hotel market in Poland. 

 

Key words: Hotel, SPA, SPA tourism, health resort, conditionings. 

 

Introduction 

There is a variety of conditionings
13

 that have influence on the development of the hotel market in 

Poland. The character of the conditionings is demographic, social (sociological, cultural and psychological), 

legal, economic. In the case of SPA
14

 hotels also natural and infrastructure conditionings should be included.  

The basic aim of the article is the diagnosis of the conditionings that have the influence on the 

development of the SPA hotel market in Poland, that is first of all on the growth of the number of sites and 

created SPA offers as well as the growth of the number of clients choosing this kind of hotel offer. 

The paper was divided into three parts. The first two parts are of the theoretical-analytical character, 

in which the basic issues concerning hotels were presented, as well as the structures of hotel market in 

Poland with the particular consideration of SPA context. 

The third part presents synthesis of the chosen conditionings in the context of the development of the SPA 

hotel market in Poland.  

   The article is the outcome of literature studies and business news as well as the exploration of internet data 

relating to the structure of the hotel market in Poland (data taken from the Offices of the Marshal and Central 

Statistical Office of Poland). 

 

Theoretical aspects of SPA hotels in Poland 

In Polish legislation there are no laws, which would unambiguously define SPA hotels. Therefore, 

theoretical considerations in this matter should respond to these regulations that already exist, these ones 

though refer to the hotels as an overall. According to the Polish legislation, to be detailed, according to the 

bill of tourist services
15

, the site that offers public accommodation has to fulfil certain conditions in order to 

describe it with the legally protected name such as ‘a hotel’. A hotel has to offer at least 10 rooms of certain 

structure, that is, it has to consist in majority of single and double rooms. It should also offer a wide range of 

services for guests. 

Although the SPA hotel in theory has not been fully described yet, in practice though, it is well 

known and unambiguously defined. According to the definition, precised for the needs of the organised 

competition, the aim of which is to choose the best SPA in Poland, ‘SPA and Wellness hotel’ is the one that 

offers: SPA services, the choice of fitness and wellness treatment and the cuisine that promotes healthy 

                                                           
13

 In the Dictionary of Polish Vocabulary ‘conditionings’ are defined as conditions, occurring, on which something 

relies, the circumstances that accompany something, or the situation that is present in some field. 
14SPA – from Latin, sanus per aquam – healthy through water. 
15

The bill of 29 August 1997, about tourism services with later changes, Dz.U. nr 223, poz. 2268. 
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eating. Such site should offer a swimming pool (the indoor swimming trough) or a big trough for the pearl 

massage so called Jacuzzi with the room for at least six people and the sauna complex. The hotel should also 

offer so called SPA packages (the mixture of hotel, catering and other services which include SPA, wellness 

and fitness treatment). The site has to offer the clients at minimum: 2 treatment sessions in the wet part, 2 

treatment sessions in the dry part and manual therapy (for example massages). The site through its visual 

identification should provide information that it is actually the SPA and wellness complex (for example, on 

the internet page, in front of the entrance to the building, in the reception hall and rooms)
16

. The 

identification on its own is to include the word ‘SPA’ or ‘Wellness’ in the name of the hotel. 

In the trade magazines some of the SPA hotels are described as holistic hotels, nevertheless it is not a 

term that is fully defined and described. Taking into account the meaning of the adjective ‘holistic’, the 

hotels that are described by it will have the whole approach to the guest. The guest in the holistic hotel will 

be treated as a certain system, therefore each part of the system is connected to a different one and each of 

the parts influences the other one. On such a site, the range of services is extremely wide, because the aim of 

the fulfilment of guests’ needs refers not only to the physical part but also to the spiritual and mental one 

(emotions). When talking about health perception in the holistic hotel, all three spheres are taken into 

account, among which there should be balance, the consequence of which would be health.  

It should be also added that since 2011 the European SPA foundation
17

 has been operating in Poland. 

The main aim and mission of the entity is to support the growth of the Polish as well as the European market 

of SPA and wellness by conducting research, educational activities and organization of conferences and 

workshops. The foundation also acts in favour of the integration of the entities that deal with the SPA and 

wellness activities. It also promotes and supports the companies, institutions and societies connected with the 

trade. One of the most important goals of the organization is to create the image of Poland abroad as a 

country with attractive and plentiful SPA and wellness offer
18

. Referring to the aim and mission of the 

organization, it seems obvious that soon enough the mentioned organization will define the basic terms 

connected with the SPA market, also pointing out main criteria conditioning the functioning of the SPA 

hotel. 

 

The structure of the hotel market in Poland 

The structure of the hotel market in Poland is diverse. Based on the official data, prepared by the 

Central Statistical Office of Poland and elaborated by the Institute of Tourism, in 2009 the accommodation 

base in Poland was consisting of 6992 sites, 4989 of which where available all through the year. The 

community, graded to the kind of building units – named as a hotel there were 1634 units, which amounts to 

over 23% of the whole accommodation base. The number of rooms in these sites is 84940 accommodation 

items. The most of the functioning hotels were 3* and the fewest were of 5*.The whole profile of 

categorized hotels are presented in picture 1. 

Besides the hotels, there are other sites functioning on the polish market, such as: motels, 

guesthouses, tour accommodation, camping sites, hostels and youth hostels as well as camping grounds
19

, 

holiday camps and summer camps, houses with art work, hostels or spa resorts. 

 

 

 

                                                           
16

 A. Koreńczuk, R. Rouba, W. Zaczek, P. Polka, http://www.awards.spa-prestige.pl/definicje.pdf (access date: 

13.01.2012). 
17 http://www.horecabiznes.pl/ (access date: 30.08.2012). 
18 http://www.fundacjaspa.pl/(access date: 30.08.2012). 
19

 The mentioned sites are the outcome of the classification of accommodation base, the basis of which is the bill of 

1997 about tourism services; these sites have names that are legally protected. 
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Picture 1.  

The structure of categorized hotels in Poland in 2009 

 

Source: Central Statistical Office of Poland; elaborated by the Institute of Tourism – 

http://www.intur.com.pl/(access date: 20.08.2012). 

 

A different source of information of accommodation base is data received by Councils of the 

Marshal. The analysis of the data indicates that as of 3
rd

 Sept 2012 in Poland there are 2143 hotels (53 of 5* 

hotels, 231 of 4* hotels, 979 of 3* hotels, 664 of 2* hotels and 216 of 1* hotels). There is a confirmation of 

tendency that there is the biggest number of hotels categorized as 3 * hotels. 

The situation of the hotel market characterizes also its demand side of the market. The available data 

shows that each year increases the number of Polish tourists who use the accommodations services in hotels, 

instead of choosing other kinds of accommodation. In the last 5 years there was a visible growth of more 

than 2250 of hotel users. The dynamics of behaviour in this matter represents picture number 2. 

Picture 2.  

Dynamics of the growth in number of Polish tourists using the hotels  

in years 2005-2009 (in thousands) 
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Source: Central Statistical Office of Poland; elaborated by the Institute of Tourism  - 

http://www.intur.com.pl/(access date: 20.08.2012). 

 

As the Polish legislation does not include the definition of SPA hotel, it is really difficult to indicate 

the specific number of the sites of this kind that currently operate on Polish market. Due to that fact, the trial 

has been taken in the above article to evaluate the number of The SPA hotels based on: 

1) The analysis of the names of all hotels in Poland 

2) The analysis of the portal dedicated to the promotion of SPA hotels. 

In the first case the assumption has been made that by the analysing of the names of the hotels, it is 

possible to find the ones, the management of which would like the hotels to be connected with the SPA 

function, by adding the prefix SPA or ‘wellness’
20

 in the name of the hotel. After the analysis of the names of 

2143 hotels, it turns out that 44 of them have in their name prefix”SPA”/”wellness”, which is 2, 05% of the 

hotel market. The biggest number of this community are the 4* hotels, there are 23 of them. The full 

categorization of the hotels was presented in picture 3. 

 

 

Picture 3.  

The structure of SPA hotels by the standard 

 
Source: elaborated by the author of the article based on the data from the Offices of the Marshal – 

www.pot.gov.pl (access date: 20.08.2012). 

 

The regions where we can find the most SPA hotels are the zachodniopomorskie voivoidship and 

małopolskie voivoidship (10 SPA hotels each) and dolnośląskie voivoidship (7 SPA hotels)
21

. It should be 

also pointed out that about 43% are located in health municipalities that have precious tourist values and 

natural resources. The town with the highest number of SPA hotels is Kołobrzeg which is a statutory health 

resort. Kołobrzeg in one of its promotional slogans is advertised as the ‘Polish capital of SPA’. On the other 

hand, the voivoidships that have no SPA hotels within their borders are wielkopolskie voivoidship, opolskie 

and kujawsko-pomorskie. 

                                                           
20

eng. Well-being. 
21

The administrative structure of Poland differentiates 16 voivoidships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, 

lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, 

warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. 
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The second analysis is the outcome of the exploration of the internet portal: SPA PRESTIGE - 

http://www.spahotele.pl/, dedicated to the issues of SPA & WELLNESS the chosen hotel sites, health and 

beauty salons, DAY SPA, aesthetic surgery salons, health resorts, aqua parks and other companies 

cooperating with the SPA business. The main function of the portal is the distributional-promotional one
22

. 

According to the data presented on the mentioned website, there are 117 sites in Poland described as ‘SPA 

hotels’. However, after analysing this number, taking into account the categories of hotels, it turns out that 28 

of the sites pointed out by the portal as ‘SPA hotels’ are not the hotels according to the names that are legally 

protected. Therefore, the number of hotels which are rated to the kind of site - hotel, is 89, including 25 of 3* 

hotels, 57 of 4* hotels and 7 of 5* hotels. Again, the tendency is confirmed here, that the number of SPA 

hotels is the highest among the 4 * hotels. Portal SPA PRESTIGE serves also the function of selecting the 

sites according to specific localization. The analysis of this function shows that the biggest number of SPA 

hotels is located by the seaside (36), not many fewer are in the mountains (34) and centre (33), and on the 

other hand the fewest are located by the lake (14). 

To sum up the quantity structure of SPA hotels in Poland, the assumption may be taken that in reality 

the number of SPA hotels is higher than the specific numbers given above. First of all, beyond any doubt, 

there are operating hotels which have a well developed SPA function, though this advantage was not 

included in the name of the site as well as the hotels which have no promotion on the kind of portals such as 

SPA PRESTIGE. 

The chosen conditionings of the development of the SPA hotel market in Poland 

In the case of the SPA hotels in Poland, it should be stated that their functioning is closely related to 

the general trends that can be observed on the European tourist market as well as the trends applying to 

health resorts in Poland. The SPA hotels market examined in the geographical grasp relates in Poland, as 

mentioned before, to the health resorts, which were formally nominated by the Minister of Health with the 

status of health resort/ spa, although we cannot forget about other towns where health tourism does not 

dominate, or in fact any other form of tourism. It is beyond doubt though, that SPA hotels are created mainly 

in the health resorts and leisure towns with the wide range of natural values. Important factors that determine 

the functioning of the SPA hotels market are the observed changes that follow in the direction of growth and 

diversification of the offer different from the offer of the tourist health resorts which look for their chance of 

growth by introducing the ‘SPA and Wellness’ offer. Other health sites such as health resorts are the 

background of the SPA hotels, the offer of those resorts is aimed at a different, less wealthy segment of the 

market, in the era of the growth of the concept of ‘SPA and wellness’ and in the time of ownership changes 

undergoing in Poland, their presence shall not be ignored 

Taking into consideration the above deliberations and the classifications ( that can be found in the 

literature) of conditionings of functioning of the tourist market for the needs of the above article the 

following groups of conditions that influence the functioning of the SPA hotel market in Poland
23

 were 

selected : 

 Demographic conditionings, 

 Social conditionings (including sociological, cultural and psychological ones), 

 Economic conditionings of purchasing decisions, 

 Natural and infrastructural conditionings, 

 Marketing conditionings. 

The most important demographic changes that have impact on the future of SPA hotels in Poland 

include the ageing of the societies of the developed countries, the ones that generate tourist flow. According 

to the forecast, in 2050 people above the age of 60 will make up to 40 % of population in Europe. To 

                                                           
22 http://www.spahotele.pl/ (access date: 20.08.2012). 
23

 J. Mirek, Czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój polskich uzdrowisk, w: Turystyka uzdrowiskowa. Stan i 

perspektywy, red. M. Boruszczak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2009, p. 412-413. 
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respond to the needs of this age group, there should be the growth of the SPA and wellness markets as well 

as the cultural one
24

.  Referring to this general trend and taking into consideration the specifics of the Polish 

market, it should be remembered that in the case of Polish society, especially the seniors, because of the 

difficult financial circumstances and low pensions and sickness benefits, the offer of SPA hotels can be for 

most of them out of reach. Therefore, despite the worldwide trends being observed the SPA hotels offer is 

attractive, but for the foreign clients, in the case of Polish market, German or Scandinavian clients. However, 

this trend can be observed in the future. 

Among the trends related to the demography, it should be observed that bigger and bigger part in the 

people interested in SPA offers are the young people, who earlier would not be interested in this kind of 

leisure, but now looking for not only the conditions to improve their health and regenerate but also looking 

for entertainment, relax and additional services
25

. 

Another important trend that can be observed on the tourist market is connecting the business 

tourism products with the health tourism products. The fact that the societies are getting older and the 

negative birth rate in the Western Europe can have the influence on the future of the demand side of business 

tourism (more older people taking part in the business meetings than it is now). The participation of the older 

people in the conferences can be closely related to the greater interest in health services and health-conscious 

services in hotels
26

. The new occurrence is also a growing participation of females in the training sessions
27

. 

This tendency is due to remain, as the western economies rely more on services, and the significant number 

of women
28

 are employed in services. These conditions prove that currently business clients are the 

important segment of health tourism. 

It is worth mentioning here, that the growth of leisure democracy can be observed these days, which 

means that the participation in the health tourism is not only dedicated to seniors, businessmen but also to the 

new social groups ( the disabled, those who travel unaccompanied, or families with small children)
29

, 

therefore for these groups the hotel offer should be adjusted. 

Taking into consideration widely understood social conditionings; we should take into account the 

changes in the preferred life style of Poles. The changes promote healthy and green lifestyle, which has 

impact on the way of spending the free time, therefore the expectations towards hotel offers change too. The 

increasing interest can be observed in the spa and wellness tourism on the tourist market, it is in fashion 

nowadays to search for ‘spa’
30

 offers. 

Bearing in mind social and cultural conditionings it is worth to notice, that because of the rapid 

civilization growth, especially its negative aspects such as stress and the need to achieve the harmony of 

body and soul and the fact that the beauty and attractiveness serve an important role in both business and 

private life and the philosophy of SPA becomes an important aspect of social life, it is described the 

sociological-cultural context of tourists by
31

: 

                                                           
24

Turystyka w ujęciu dyscyplinarnym, red. J. Wyrzykowski, J. Marak, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, 

Wrocław 2010, p. 36. 
25

M. Koniusz, R. Węglarz, Kierunki zmian w polskich uzdrowiskach, w: Turystyka uzdrowiskowa…., op. cit., p. 34. 
26

R. Davidson, Nowe trendy w turystyce konferencyjnej i kongresowej w świecie w: Turystyka biznesowa. Produkt i 

promocja (Wybór wykładów i referatów zaprezentowanych podczas cyklu szkoleniowego „Europejska Akademia 

Organizatorów i Planistów Konferencji” w latach 2004-2005, Właściciel majątkowy praw autorskich – Ministerstwo 

Gospodarki i Pracy, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, Warszawa 2005, publication - CD-form. 
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Ibidem. 
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Nowy Incentive w Polsce, red. A. Świątecki, Wydawnictwo ELECT Business Service & Travel, Warszawa 2005, p. 

174. 
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B. Meyer, Nowe trendy w kształtowaniu produktów turystycznych, w: Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 

Ekonomia 9 (4), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010, p. 213-332. 
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 Growing awareness and education of the tourists which has impact on the growth of expectations in 

quality at the same time showing the willingness for extra payment 

 The need to make services more individual and adjusted to tourists’ expectations, 

 The need of entertainment and wider cultural contacts, 

 Willingness to get to know the local culture and customs 

 The need to combine and harmonize the biological and mental revival through the interaction of 

various activities and stimuli. 

Economic conditionings relating to the purchasing decisions relate to both: the demand and supply 

sides. Unfavourable economic situation of Poland has its reflection in the situation of health companies and 

health resorts as well as the potential clients. The high unemployment rate, increase in the cost of living has 

impact on the impoverishment of Polish society. The decrease of the real income causes the public to save 

money, as an effect the inclination of citizens to travel
32

 decreases. It should be remembered though that the 

SPA hotel offer concerns mainly people who are active working, therefore who possess more significant 

purchasing power. Until now there was a hope to increase the number of tourists from abroad by the drop of 

value of Polish currency, however in the most recent time the strengthening of ‘zloty’ can be observed, 

which can contribute to the drop of interest in the SPA offer among foreign tourists. 

When examining the natural, infrastructural conditionings and legal aspects (after I. Mirek), it should 

be noticed that they can become a significant determinant in the location of the SPA hotel. As it was 

mentioned earlier, SPA hotels are located in bigger towns with the status of a health resort, or in the area that 

is plentiful of natural values. It is supported by, among other factors , the growing awareness and education 

of the tourists means not only a stronger need to use this kind of health services, but also the bigger 

expectations of the state of the environment of the chosen destination., which therefore is closely connected 

with growing and aware interest in hotels located in the health resorts. According to the bill of 28 July 2005 

about health resort treatments, health resorts and areas of health resorts protection and health regions, by the 

health resort we call the area where health treatment is being conducted, that is separated with the aim to use 

and protect natural healing resources that can be found within this area. It should be pointed out that the 

regulations concerning health resort can be on one hand an advantage for the hotels (for example thanks to 

the necessity to provide silence in the health resorts, the level of noise is lower), on the other hand the 

restrictions (for example, causing problems with conducting certain investments, for example restrictions 

with parking sites or higher estate taxes than in other SPA sites).  

Additionally, from the point of view of localization of the SPA hotel , in the health resort it is valid 

that the health resorts are not only connected with silence, health, having a proper atmosphere, but also 

possess precious health resorts and infrastructure of the health resort, such as drinking rooms, walkways, 

spring parks, developed parts of coast, and which offer a plethora of cultural attractions which increase the 

tourist attractiveness of the place, and as well as the attractiveness of the hotel which functions within the 

area. 

Finally, it should be mentioned , that the conditionings which are extremely important for the 

development of the SPA hotels’ market in Poland, are these days marketing activities, which not only rely on 

the usage of marketing instruments and segmentation but also by the usage of modern computer science tools 

or the internet.  

 

Conclusion 

As the outcome based on the given information, the development assumptions of the SPA hotel 

market in Poland rely on various conditionings. Their range and power of influence are different and difficult 

to verify. The reason of that is the SPA hotel market is the market of wide connections and undergoes 

                                                           
32
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dynamic changes. The conditionings presented in the above article showed first of all the factors, which can 

positively affect the development of the SPA hotels. These are only the chosen determinants. Nevertheless, 

presented trends referring to demography and social aspects prove that it is a long-term market with a high 

potential of growth.  
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Dünya üzrə turizmin regional inkişafa təsiri 

 

Abstract: The one and the main reason of gaining the international importance of the tourism is 

related with the influence based on regional development. The most typical is the influence of tourism on the 

economic, social and environmental life. In connection with the new development strategy recently the 

tourism sphere became in the focus of attention of the government. The main functions of tourism are the 

enlargement of the intercultural relations, growth of employment, improvement of the well – being, 

development of the international economic relations, restoration of interregional balance, incensement of 

income level. 

 

Key words: World tourism, regional development, influence of tourism, economic life, social life, 

tourism sphere, international economic relations. 

 

Turizmin təşkili işi qloballaşaraq beynəlxalq fəaliyyət dairəsinə daxil olmuşdur. Buna görə də turizm 

dünya əhalisinin bir-birinə yaxınlaşmasına zəmin yaradan bir sahə olmaqla yanaşı, o həm də milyonlarla 

insanların sosial və iqtisadi problemlərinin ödənilməsinə, çox hallarda onun aradan qaldırılmasına kömək 

göstərən böyük fəaliyyət sahəsinə çevrilmişdir. Eyni zamanda turizmin inkişaf etdirilməsi nəticəsində yeni iş 

yerləri yaranmış, əsas iqtisadi göstəricilərdən olan məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsi əhəmiyyətli dərəcədə 

özünü göstərmişdir. Alimlərin apardıqları tədqiqatlara görə hal-hazırda dünya üzrə turizm sahəsində 

çalışanların sayı 198 milyon nəfərə çatmışdır. Turizmin qloballaşması onun iqtisadi və sosial-mədəni 

əhəmiyyəti ilə bağlıdır.  

Bu səbəbdəndir ki, müasir dünyamızda gedən qloballaşma prosesi sülh və beynəlxalq təhlükəsizlik 

sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi turizm sahəsində əməkdaşlığı daha da aktual edir.  

Beynəlxalq turizm beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə mühüm rol oynayır. Elmi texniki tərəqqi 

mədəni, idman və digər sahələrdə xalqlar öz maddi və mənəvi dəyərlərinin yaradılmasında başqa ölkələrin 

təcrübəsindən istifadə edirlər. İnkişaf etmiş ölkələr (İEÖ) zəif ölkələrə kömək edir, turizmin gediş-gəlişi 

nəticəsində xalqlar bir-birini yaxşı tanıyır, insanlar arasında etibar yaranır. Bu isə xalqlar arası ziddiyyətlərin 

yaranma ehtimalını azaldır. 

Bundan başqa daxili turizm ölkə daxilində siyasi və iqtisadi sabitlik yaradır. Siyasi sabitlik ölkədə 

ona görə möhkəmlənir ki, turizmdən əldə olan gəlir əhalinin müxtəlif təbəqələri arasında ədalətlə və görülən 

əmək müqabilində paylanılır. Turizm çoxlu iş yerləri yaradır. Turizm məhsulunu hasil etmək üçün çox adam 

iştirak edir. Eyni zamanda bir nəfər xarici turistdən gələn gəlir 1 ton xam neftin satışından əldə olunan 

gəlirdən çoxdur. 

1950-ci illərdən başlayaraq iqtisadi baxımdan inkişaf ölkələrin əsas hədəfi olmuşdur. Xidmət sektoru 

olan turizmin ölkə içində irəliləməsi və inkişafı bölgələr arasındakı iqtisadi səviyyə fərqinin aradan 

qalxmasına əsaslı təsir göstərəcəyi nəzərdə tutulurdu. Bu yöndə aparılan işlərin əsas məqsədi regional 

inkişafda turizm sektorunun iqtisadi baxımdan necə bir əhəmiyyətə sahib olduğunu araşdırmaq və turizm 

sektorunun regional inkişafda ölkələrə birbaşa və ya dolayı yolla təsir edib-etmədiyini araşdırmaqdır. Ümumi 

olaraq əldə edilən nəticələr onu göstərir ki, regional inkişaf strategiyası olaraq qiymətləndirilən turizm az 

inkişaf etmiş və geri qalmış bölgələrin dirçəlməsinə, iqtisadiyyatın yenidən qurulmasına təkan verir və 

nəticədə vahid təsir vasitəsi olaraq iqtisadiyyatın inkişafında əsaslı mövqe tutur.  

Regional və buna paralel olaraq iqtisadi inkişaf mərhələlərinə nəzər salsaq əvvəllər əkinçilik 

sektorunun iqtisadiyyatda böyük bir paya sahib olduğu, zamanla sənaye və xidmət sektorlarının da paylarının 

əsaslı şəkildə artıdığı aşkara çıxır. Qloballaşma faktı, rabitə və nəqliyyat, informasiya texnologiyalarındakı 

baş gicəlləndirici irəliləmələr iqtisadi inkişafın nə əkinçilik, nə də sənaye sektoru ilə 

gerçəkləşdirilməyəcəyini göstərmişdir. Bu nöqteyi nəzərdən iqtisadiyyatda əlavə dəyər yaradan ən 

əhəmiyyətli sektor artıq xidmətlərdir. Beynəlxalq turizm gəlirləri 2010-cu ilə nisbətən 2011-ci ildə 3,4% 
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artmışdır. Bu artım get-gedə turizmə olan tələbatına artdığını, turizmin artıq yalnız yüksək həyat tərzi keçirən 

insanların deyil, həm də orta gəlirə sahib əhalinin fəaliyyət dairəsinə daxil olduğunu göstərir. 

Ümumiyyətlə iqtisadi inkişaf nəzəriyyələri II Dünya müharibəsindən sonra sürətli bir şəkildə bir – 

birini izləməyə başladı. Bütün bu nəzəriyyələr eyni məqsədi güdürdü:  

 Müharibədən sonra beynəlxalq ticarət və sərmayə fəaliyyətlərini canlandırmaq. 

 Müstəqilliklərinə yeni qovuşmuş ölkələrin iqtisadi baxımdan da digər ölkələrdən olan asılılığını 

zəiflətmək 

İqtisadi inkişaf bütün ölkələrin üzərində əsaslı dayandığı və həll etməyə çalışdığı vacib 

problemlərdəndir. Çünki bu gün də dünya əhalisinin hələ də böyük bir qismi yoxsulluqdan əziyyət çəkir. 

Aparılan araşdırmaya görə gündə 1 dollardan da az gəlirlə yaşayışını davam etdirənlərin sayının: 1990-ci ildə 

1.276 milyon, 1999-cu ildə 9,7% azalaraq 1.151 milyon, 2015-ci ildə isə 34,5% azalaraq 753 milyona 

düşəcəyi gözlənilsə də bunların reallıqda daha çox olduğu aşkardı.  

Bütün bunları nəzərə alaraq turizmin iqtisadiyyatdakı rolunun labüdlüyü və inkişafının vacibliyi 

məlum olur. 

Bir ölkənin az öyrənilmiş bölgəsində turizmin inkişaf etməsi o ölkənin bölgələrin arasındakı iqtisadi 

tarazlığın da yaranmasına səbəb olur. Ölkənin bölgələrdə turizmin inkişafı ilə birlikdə o bölgənin 

iqtisadiyyatına yeni sərmayələr axır, yeni iş sahələri və məşğulluq yaranır, gəlir səviyyəsi də buna paralel 

olaraq artır.  

Bu baxımdan turizmin ölkə içində inkişafı və böyüməsi bölgələr arasındakı inkişaf səviyyəsindəki 

fərqlilikləri də ortadan qalxmasına kömək edir. Ancaq az inkişaf etmiş bir bölgədə yüksək sürətli irəliləmə 

gözləmək doğru yanaşma deyil. Çünki sərmayənin lazım olduğu turizm sektorunda əsas infrastruktur 

əskikliyi sərmayə təcrübəsinin az olması, motivasiyanın azlığı, sektorun investisiya-nəzarət sistemi ilə tam 

dəstəklənməməsi kimi mənfi səbəblər turizmin sürətli şəkildə irəliləməsi istiqamətində böyük bir maneə 

yaradır. Bu məzmunda turizm sərmayələrinin düzgün idarə olunması üçün bu kimi bölgələrdə çox böyük 

sərmayə təcrübəsinə və gəlir mənbələrinə ehtiyac var. Alternativ ixracat növü olan turizm xərcləri, əldə 

edilən xarici kurs gəlirləri sayəsində tarazlığa müsbət dəyər qazandırır və turizmin inkişafıyla birlikdə 

ölkənin milli iqtisadiyyatı üçün çox əhəmiyyətli gəlir qaynağı olur.  

Turizm sektorundan təmin edilən bu gəlir, iqtisadi inkişaf və irəliləmə məqsədiylə digər sektorlar 

üçün lazımlı olan mal və xidmətlərin idxalatında istifadə edilir. 

Hər hansı iqtisadiyyatda regional fərqliliklərin olmaması o bölgənin hər hansı bir iqtisadi fəaliyyət 

üçün iqtisadçılar tərəfindən digər bölgələrlə müqayisə edildiyində fərqli olmaması deməkdir. Məsələn: Əgər 

Azərbaycanda Bakıda fabrik açmaqla Lənkəranda və ya başqa bir regionda fabrik açmaqa arasında fərq 

yoxdursa bu mənada Regional Turizm sektorunun iqtisadi baxımdan yeri və əhəmiyyəti aşkara çıxır.  

Buna nəzərən, turizm potensialı cəhətdən zəngin tarixi, mədəni və təbii gözəlliklərə sahib olan 

ölkənin və ya ölkə içindəki bölgələrin bu sektor baxımından digər sektorlara nisbətən kompleks üstünlüyünə 

sahib olması deməkdir, o bölgədəki turizm sektorunun başqa sektorlara nisbətən daha sürətli böyüməsi və 

milli iqtisadiyyatı da düz mütənasib şəkildə inkişafa sürükləməsidir. İqlimi, mədəniyyəti, geoloji quruluşu, 

bir sözlə, turizm ehtiyyatları çox əlverişli olan ölkədə xaricə çıxış və inkişaf strategiyası xidmət sektorunun 

köməkliyi ilə ola bilər. Beləcə, turizm sektoru baxımından zəngin ehtiyatlara və potensiala sahib ölkədə 

regional inkişaf gerçəkləşdirilməsi məqsədi ilə turizmin təkminləşdirilməsi və dövlət tərəfindən 

dəstəklənməsi iqtisadiyyatın təbii tarazlığının bərqərar olması anlamına gəlir. Başqa bir ifadə ilə hər hansı bir 

ölkə istənilən sektorunu təkmilləşdirəcəksə bu sektorun istifadə etdiyi mənbələr cəhətdən iqtisadiyyatın 

zəngin olması labüddür. Çünki bu formada iqtisadi mənada məhdud səviyyədə olan ölkə resurslarını şüurlu 

istifadəsi də təmin ediləcəkdir. 

Məsələn, dəniz sahili bölgəsi olan və az inkişaf etmiş ya da inkişafda olan bir region üçün sahil 

turizminin (dəniz, günəş və qum) təkminləşdirilməsi o bölgənin məşğulluq başda olmaq şərtilə əldə edəcəyi 

milli gəlir və nəticədə iqtisadi böyümələri və inkişafı baxımından çox əhəmiyyətlidir. 

Dünyada bir çox ölkə inkişaf baxımından bu gün turizm sektorunu iqtisadi yüksəlmə 

strategiyalarının əhəmiyyətli və tamamlayıcı bir parçası olaraq qəbul edir. 
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Bu kimi ölkələrin “kövrək” iqtisadi strukturları ilə maliyyə-sərmayə və məlumat mübadiləsi əskikliyi 

kimi inkişaf mənbələrindən məhrum olduğu düşünüldüyü zaman turizmin bu ölklələr baxımından daşıdığı 

iqtisadi əhəmiyyət çox daha yaxşı bir formada anlaşılacaqdır. 

Beləcə turizm iqtisadi olaraq daşıdığı əhəmiyyəti ya da faydaları iki fərqli səviyyədə araşdırmaq 

mümkündür. Bunlardan birincisi makro ya da milli, ikincisi isə mikro ya da regional səviyyədə gerçəkləşir. 

Makro mənada nəzər salındıqda bir ölkədə turizm sektorundan təmin edilən gəlirin və nəticədə 

valyuta qazancının artması o ölkənin iqtisadi inkişaf və böyümə səylərinin müsbət istiqamətə yönəldəcəkdir. 

Mikro mənada isə turizm bölgəsindəki yeni məşğulluq sahələrinin artması, gəlirin yenidən 

paylanması və regional inkişafı tarazlaşdırması təsirləri mövcuddur. Bu səbəbdən turizmin regional inkişafda 

oynadığı rol baxımından qiymətləndirmə aparıldığında turizm sektorunun iqtisadi olduğu qədər ictimai, 

mədəni və ekoloji quruluşun da inkişafına müsbət ya da mənfi təsir göstərdiyini söyləmək olar. 

Turizm inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi, təməl iqtisadi meyarları qeyd edərkən inkişafda olan 

ölkələrdə əsas olaraq boş zamanın istehlakına istiqamətli olan və inkişafda istənilən bir yol olaraq görülür. 

Ümumdünya Turizm Təşkilatının (ÜTT) məlumatlarına əsasən, turizm dünyanın xidmət - istehsal 

bazarının ümumi dövriyyəsinin 10% - ni təşkil edir. Dünya ölkələrinin Ümumi Milli Məhsulun 6% - i, vergi 

ödəmələrinin isə 5% - i turizmin payına düşür.  

Beynəlxalq turizm, neft emalı və avtomobil sənayesindən sonra dünyanın iri ixrac sahələrindən 

biridir. Turizm - ekskursiya xidmətlərinin tərkibinə nəqliyyat, qidalanma və yerləşmə, mədəni - maarif, 

əyləncə, müalicə və s. müəssisələrinin xidmətlərini özündə cəmləşdirən bütöv bir xidmət və istehlak 

kompleksi daxildir. Bir çox ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi göstərir ki, turizm sektoru iqtisadiyyatın 

inkişafına güclü təkan verən, xarici kapitalın axınını gücləndirən, xidmət sahəsində çoxlu sayda iş yerləri aça 

bilən, kommunikasiya, nəqliyyat sistemlərini yaxşılaşdıran fəaliyyət növüdür. Öz təşkilinə görə turizm geniş 

spektra malikdir. 

1980-ci ilə qədər turizmə gəlir mənbəyi kimi yanaşırdılar. Lakin ÜTT-nin Manila konfransı turizmin 

yeni müasir konsepsiyasında turizmin mənəvi və tərbiyəvi dəyərləri iqtisadi dəyərindən yüksək olduğu 

müzakirə olundu. Konfransda qeyd edildi ki, azad turist səfərləri o zaman mümkündür ki, dünyada sülh, 

əmin-amanlıq və sabit iqtisadi inkişaf olsun. 

 Sosial nöqteyi nəzərindən turizm, regionların inkişafına böyük təsir göstərir. Regionlarda minlərlə iş 

yerləri açılır, kommunikasiya inkişaf edir, mədəniyyət yüksəlir, yerli əhalinin savadı artır. Regionlarda 

turizmin ikişafı işsizlərin paytaxta axınının qarşısını alır. 

İqtisadiyyatın inkişafı milli və adambaşına düşən gəlirin artmasına və asudə vaxtın çoxalmasına 

səbəb olmuşdur. Ümumiyyətlə, regionlar üzrə turist axınlarının ildən-ilə artması regionların çoxunda siyasi 

sabitliyin və iqtisadi inkişafın olmasını göstərir. 

İqtisadiyyatda turizmin inkişaf etdirilməsinin əsas səbəbləri və gözlənilən nəticələri araşdırıldığında 

bu sənayenin iqtisadiyyatdakı rolu və əhəmiyyəti də ortaya çıxmaqdadır. Bu araşdırma bir növ turizmin 

iqtisadi potensialını və turizm müəssisələrinin sərmayə və idarəetmə mərhələlərində milli və regional 

iqtisadiyyata təmin edəcəyi birbaşa və dolayı təsirləri ortaya qoyur. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, turizmin 

iqtisadi faydalarının reallaşa bilməsinin dövlətin turizm siyasətinə və turizm inkişaf etdirmə proyektlərini 

tətbiq və nəzarət etmə qabiliyyətlərinə əsaslı şəkildə bağlıdır. 
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Мировой финансовый кризис заставил ведущих экспертов и ученых разных стран задуматься 

о коренной перестройке глобальной экономической системы. Согласно исследованиям, проведенным 

в рамках Программы ООН по окружающей среде (UNEP), восстановление мировой экономики 

планируется осуществить за счет внедрения «зеленых» технологий. 

В марте 2009 г. Ахим Штайнер, исполнительный директор UNEP (United Nations Environment 

Programme), представил результаты аналитического доклада, в котором содержатся предложения по 

формированию глобальной «зеленой» экономики. По мнению экспертов UNEP, в основе любого 

кризиса (финансового, энергетического, продовольственного, экологического), дестабилизирующего 

мировые рынки, лежит нерациональное использование денежных средств. Меры по спасению и 

стимулированию национальных экономик, принимаемые на уровне отдельных государств, в 

настоящее время уже не могут привести к возрождению стабильности всеобщей экономической 

системы. В связи с этим специалистами UNEP разработан крупномасштабный проект инвестиций в 

«экономику устойчивого развития», которая должна обладать иммунитетом против будущих 

глобальных кризисов, сохраняя стабильность в средне- и долгосрочной перспективах.  

Преодолеть рецессию и реанимировать мировую экономику авторы доклада UNEP 

предлагают при помощи «Нового глобального зеленого курса» (Global Green NewDeal), 

историческим прототипом которого стал знаменитый «Новый курс» (New Deal) Франклина 

Рузвельта. На реализацию «зеленого» курса, по подсчетам аналитиков, потребуется около $750 млрд., 

то есть примерно 1% от объема мирового ВВП. Согласно прогнозам, именно данная сумма позволит 

создать критическую массу экологически чистой инфраструктуры, достаточную для закладки 

фундамента глобальной «зеленой» экономики, которая должна стать альтернативой нынешним 

методам ведения хозяйства, характеризующимся нерациональным использованием материальных 

ресурсов, а также традиционной зависимостью от низкоэффективных, невозобновляемых источников 

энергии и от изменения климатических условий на планете. В перечень ключевых задач «Нового 

глобального зеленого курса» входят также проблемы, связанные с устойчивым развитием туризма, 

созданием десятков миллионов новых рабочих мест, преодолением крайних форм бедности [1].  

По мнению ученых, «зеленый» курс развития мировой экономики должен ориентироваться на 

выполнение трех основных задач: 1) оказывать содействие оживлению мировой экономики при 

сохранении существующих рабочих мест и создании новых; 2) способствовать уменьшению объемов 

вредных выбросов в атмосферу и предотвращению разрушения экосистем путем внедрения 

экологически чистых технологий; 3) обеспечивать процесс устойчивого и всестороннего 

экономического роста, а также участвовать в искоренении крайних форм бедности к 2015 году. 

Достижение поставленных задач может происходить как при помощи прямых инвестиций, так и 

посредством реформы фискальных систем (например, путем льготного налогообложения для 

«зеленых» производств, увеличения налоговой нагрузки на секторы экономики, 
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применяющие«загрязняющие» технологии) и «архитектуры» международной политики, 

предполагающей более тесное взаимодействие между экономически развитыми и развивающимися 

государствами, а также странами с переходной экономикой.  

Переход от энергозависимой экономики к инновационной, которая подразумевает 

всестороннюю охрану и защиту окружающей среды, освоение ресурсосберегающих технологий, 

устойчивое развитие туризма, вложение инвестиций в человеческий капитал, требует формирования 

и внедрения современных принципов «зеленого регионализма» в контексте «зеленой» парадигмы 

развития туристско-рекреационных комплексов различных регионов Украины.  

Украинские ученые подчеркивают, что формирование современных принципов «зеленой 

экономики» является многоаспектным и комплексным заданием в условиях рыночных 

трансформаций, обращают внимание на необходимость поиска концепций регионального и 

административно-территориального развития на принципах «sustainabledevelopment», что в контексте 

«зеленой» экономики подразумевает  развитие «экологически устойчивой экономики» [2-5]. 

В основу разработки стратегии управления развитием любого региона Украины должна быть 

положена политика экологической безопасности, действующие нормы и требования которой 

необходимо адаптировать в соответствии с общеевропейскими стандартами. В связи с этим 

потребуется провести анализ позитивного опыта, накопленного отечественным и мировым 

сообществом в сфере теоретических, методологических, практических основ рационализации 

использования природного и ресурсного потенциала туризма в регионах; исследовать пути 

оптимизации функционирования эколого-экономической системы для сохранения качества 

окружающей естественной среды. Основным нормативным документом, регулирующим разработку 

принципов и механизма реализации региональной политики в Украине, на сегодняшний день 

является «Государственная стратегия регионального развития на период до 2015 года». Как отмечают 

специалисты, региональная туристическая политика должна осуществляться в пределах единого 

правового пространства страны и обязана учитывать субъективно-объективные отношения между 

центром и регионами. Переход Украины к «зеленой экономике» невозможен без целевой программы 

государственного экологического регулирования в сфере туризма и рекреации. Таким образом, 

региональный подход к рассмотрению и решению любых проблем (экономических, социальных, 

экологических и др.), включая вопросы, затрагивающие интересы участников туристического рынка 

региона, можно определить таким понятиям, как «регионализм». Данный термин получил широкое 

распространение в теории и практике международных отношений и международно-правового 

регулирования; кроме того, он в полной мере применим к проблемам регионального 

(территориального) развития туризма и рекреации. Следует отметить, что экономико-экологическая 

проблематика приморских регионов Украины имеет специфические особенности, которые 

обусловливаются географическим положением страны (береговая зона Мирового океана), широким 

использованием природных ресурсов и пространств морской среды, ее повышенной уязвимостью, 

существенной ролью морского транспорта и трансграничного сотрудничества в экономике. 

Специалисты считают, что для обеспечения интеграции украинского регионального туристического 

продукта в международный туристический рынок необходимо усилить роль государства в сфере 

экологизации туризма путем формирования эффективной модели сотрудничества власти, бизнеса и 

общества на основе программных мероприятий «зеленой экономики» в регионах. В этой связи 

заслуживает внимания опыт регионов Италии, где объявлено об учреждении премии за 

«ответственный туризм». Ежегодно Италию посещают туристы со всего мира, и учреждение данной 

награды способствует привлечению дополнительного внимания к решению проблем экологии на 

территории страны. «Мы будем пропагандировать размеренный, эмоционально окрашенный и 

одновременно экологически чистый туризм, способный оставить в памяти неисчерпаемые и 

незабываемые воспоминания и несущий собой добро в мир. Премия TRI ставит во главу угла 

триединство экологии, культуры и туризма», - утверждает мэр Ассизи и президент итальянского 

подразделения Ассоциации памятников мирового наследия ЮНЕСКО Клаудио Риччи. Под 

Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

165 

«ответственным туризмом» итальянскими специалистами подразумевается внедрение экологически 

чистых проектов в развитие туризма, которые будут способствовать сокращению отрицательного 

воздействия на окружающую среду, сохранению и преумножению культурного наследия с 

максимальной выгодой для социально-экономического развития местного населения [6].  

Следует обратить внимание, что Всемирный фонд дикой природы совместно с компанией 

«CleantechGroup» составил рейтинг стран, имеющих максимально комфортные условия для развития 

бизнеса с использованием экологически чистых технологий. В исследовании 

«TheGlobalCleantechInnovationIndex 2012» оценивались 38 стран по 15 параметрам, среди которых 

были как экономические, так и экологические бизнес-инновации, внедряемые в настоящее время. По 

данным отчета, лидерами в рейтинге являются Дания, Израиль, Швеция и Финляндия. На 

сегодняшний день эти небольшие по территории и населению страны обладают наибольшим 

количеством используемых инноваций (рис.1). 

 
Рис.1. Рейтинг стран по развитию бизнеса с использованием экологически чистых технологий  

за 2012 год [7] 

 

По мнению Ричарда Янгмана, генерального директора «CleantechGroup» по Европе и Азии, 

увеличение удельного веса компаний, применяющих экологически чистые технологии, с каждым 

днем будет содействовать повышению конкурентоспособности стран на мировой арене. Согласно 

проведенным исследованиям, значительный вклад в развитие «зеленых» технологий внесли 

государства Северной Европы и Америки. Азиатско-Тихоокеанскому региону принадлежит 

первенство по объему и росту прибыли предприятий, работающих с использованием экологически 

чистых технологий. США, занявшие пятое место в общем рейтинге, лидируют по количеству 

стартапов в области чистых технологий, а также по численности инвесторов в этом секторе. Китай, 

получивший 13 место в рейтинге, занимает ведущие позиции в разработке экотехнологий и 

демонстрирует существенный потенциал для развития инноваций в будущем. Список рейтинга 

замыкают Турция, Саудовская Аравия и Российская Федерация, которая оказалась на последнем 

месте в связи с недостаточным развитием экологических инноваций и частного бизнеса, 

ориентированного на экотехнологии [7]. Кроме того, по данным отчета, в России эксперты отмечают 

низкий уровень контроля в данной сферой деятельности со стороны правительства. Следует 

отметить, что в исследование по странам, имеющим максимально комфортные условия для развития 

бизнеса с использованием экологически чистых технологий, Украина не попала вообще.  

Важной составляющей развития регионального экологического туррынка является 

деятельность туроператоров и турагентов, количество которых, например, в Одесском регионе 

Украины составило 331 (по итогам 2010 г.). Более 20 туроператоров Одесщины создают и реализуют 

региональный экологический туристический продукт, обслуживают внутренних и иностранных 
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туристов, предоставляют ряд дополнительных туристических услуг. В целом ежегодный объем 

туристопотока по всем предприятиям туристско-рекреационного комплекса области на протяжении 

последних лет составляет в среднем 1,0 млн. туристов, из которых на долю туроператоров и 

турагентов приходится примерно 20% обслуженных туристов. Туроператорами и турагентами 

области за 2006-2010 годы уплачено в бюджет 26,7 млн. грн. налоговых платежей, а поступления 

валюты от предоставленных туристических услуг нерезидентам Украины за этот же период 

составило $12,6 млн. Взнос туроператоров и турагентов в общий объем налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней от деятельности предприятий туристско-рекреационного комплекса области 

составляет в среднем около 14% [8]. Однако, несмотря на значительные поступления от туризма в 

бюджет, проблемным вопросом экологизации туристической инфраструктуры области остается 

неудовлетворительное состояние значительного количества рекреационных объектов, а именно 

санитарно-очистных сооружений средств размещения туристов.  

Как показали исследования, туристический (в том числе, гостиничный) бизнес является 

достаточно привлекательным сектором экономикирегиона. За 2006-2010 годы общий объем прямых 

иностранных инвестиций, привлеченных в развитие «зеленой» туристической инфраструктуры 

области, составил $188,3 млн. При этом 64,4% (или $121,3 млн.) было инвестировано в строительство 

гостиниц и аналогичных средств размещения. Общая сумма освоенных инвестиций в основной 

капитал предприятий туристической отрасли за этот период составила 1666,1 млн. грн. [9]. В 2010 г. 

объем освоенных инвестиций в основной капитал предприятий достиг наибольшего значения за 

последние 5 лет и составил 657,2 млн. грн. (рис.2).  

 
Рис.2. Динамика темпов роста (снижения) объема прямых иностранных инвестиций в 

основной капитал предприятий сферы туризма и рекреации Одесского региона за 2006-2010 годы [9] 

 

Стратегической целью преодоления негативных последствий мирового финансового кризиса 

должно стать формирование привлекательного инвестиционного климата в сфере туризма и 

рекреации, туристического имиджа региона. Именно эти цели заложены в принятой «Программе 
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развития туристско-рекреационной отрасли Одесской области на 2011-2015 годы». Запланированные 

объемы финансирования, как отмечено в Программе, составляют 603,6 млн. грн. 

Следует отметить, что развитие туристско-рекреационного комплекса имеет также огромное 

косвенное влияние на экономику и социальную сферу регионов, вызывая так называемый 

«мультипликативный эффект», который, согласно рекомендациям статистической комиссии 

Всемирной туристической организации, рассматривается как «измерение экономических выгод от 

туризма» в части воздействия на валовой внутренний продукт страны посредством туристического 

потребления. 

На наш взгляд, при оценке вклада туризма в региональную экономику целесообразно 

выделять следующие основные факторы, определяющие степень конкурентных преимуществ 

данного вида деятельности по сравнению с другими отраслями хозяйства: состояние экологической 

инфраструктуры туризма в регионе; инвестиционную привлекательность развития туризма и 

рекреации; направления формирования и реализации модели конкурентоспособного регионального 

туристического продукта; соответствие цены и качества предлагаемых туристических услуг. 

Таким образом, основными инструментами «зеленой экономики» в сфере туризма Украины 

являются следующие: целевые программы развития туристических регионов страны; 

реформирование структуры регионального туристско-рекреационного комплекса; преодоление 

депрессивного состояния национальной экономики; создание социальной и экологической 

инфраструктуры для развития туризма; привлечение инвестиций в туристическую сферу; 

стабилизация региональных экономических процессов; развитие туристической логистики; 

поддержка экологической безопасности в туристических регионах.  
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Marketing of leisure services 

 

Abstract: The main purpose of the scientific report is to analyze and identify the importance of 

marketing of leisure and tourism. The emphasis is placed on the understanding and application of general 

marketing principles by any manager. Attention is focused on marketing theory in terms of leisure services, 

which is mainly associated with the correlation "goods-services”. A set of specific solutions that form and 

build a mix of marketing strategies, is established. These include decisions about the product, price 

decisions, decisions on the distribution and promotion decisions. The role of advertising in the leisure 

marketing mix is highlighted as a critical variable that comprises a wide range of activities. The key 

promotional tools for the leisure and tourism services are identified. 

 

Key words: Marketing, leisure tourist services, strategic marketing solutions, leisure marketing mix. 

 

Marketing of leisure services is a critical factor in the process of their market implementation. It is a 

challenge for every company, which involves making strategic decisions. Although the leisure and tourism 

sector differs significantly from other industries, understanding and knowing of general marketing principles 

have great significance for every manager. Successful and effective tourism marketing includes the 

adaptation and application of common marketing strategies and techniques for the specific needs of 

individual organizations and operations.The managers should be aware of the continuum “goods-services” in 

application of marketing theory to leisure services. Marketing activities should be adapted to the 

characteristics of the product offered by leisure time. 

 

Advertising in leisure time 

It is important to understand that advertising is not created or developed independently - it plays an 

important role in the marketing process. There are many definitions of marketing in scientific literature. 

Many authors argue that marketing strives to create, develop and commercialize long-term relationships with 

customers, in order to implement the objectives of the parties. 

It also believes that is essential for successful companies to develop relationships with clients based 

on trust. Thus, marketing becomes a primary responsibility of all staff and board of directors. In this way, 

marketing represents both an organizational function (presumably takes place in a separate department), and 

business philosophy. All this comprises the ability to develop a mix of marketing strategies that influence on 

the customers’ decision to purchase certain products and services. This mix covers the following solutions: 

 product solutions; 

 solutions for the price; 

 distribution solutions; 

 solutions for promotion. 

The product component of the marketing mix ensures that product characteristics provide exceptional 

benefits for the consumer (they can be varieties of package, board seat, destination, and hotel or to the 

football club). Price ensures that the product is evaluated at a level which reflects the consumers’ value. 

Distribution provides access to the product at the right time and place in a way that will satisfy customer 

needs. Promotion of the product (through advertising, personal selling, sales promotion) is communication 

that reaches the user. 
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Along with marketing, the importance of marketing communications is dramatically increased in the 

90s of last century, to the extent that effective sustainable communications with customers are considered of 

particularly importance for the success of every organization. This is closely associated with global airlines 

serving tourist destinations, for museums, theatres and local arts group
33

s. Organizations primarily interact 

with different segments to inform, persuade or influence. For example, companies can aim to inform 

potential customers about their products and to convince them to prefer certain brands, products or locations, 

to attend special entertainment events or behave differently directing at purchase. This process namely 

should be done earlier. These and other promotional purposes are achieved through various activities such 

as: 

 advertising; 

 sales promotion; 

 direct mailing; 

 packaging; 

 sponsorship and other marketing events; 

 PR. 

In the field of leisure and tourism are known and other instruments known as "promotion 

management" (Table 1). As such, they are part of the marketing mix (which is described above) and 

therefore promotion is marketing aspect that deals with the promotion of sales. In contrast, marketing 

communications are all-embracing term (or activity). They include communications with each of the four 

elements of the marketing mix. The way product is packaged, its price and distribution build image in 

customer's mind as much as the way the product is promoted. 

 

Table 1. 

Key promotional tools for leisure services and tourism 

Tool Description 

Advertising in the media 

TV, press, radio, billboards and the Internet, travel guides and 

travel related manuals, books and brochures that sell information 

about specific services. 

Public Relations 
All media that they are "editorial" rather than paid advertising, 

including "ambush" and "guerrilla" marketing. 

Personal selling 

Meetings, seminars, phone contacts, for distribution to reach the 

products to end users. Here we consider the operations of travel 

agents. 

Trade promotions 
Short-term incentives to stimulate and encourage a purchase 

aimed at retailers, distributors and consumers. 

Reduction in price 
A common form of sales promotion for wholesalers, retailers and 

consumers. 

Distribution channels 
Systems through which users have access to products and services 

including computer networks. 

Trips Educate and raise awareness of the product through testing - for 

                                                           
33
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2009, с. 223. 
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wholesalers, retailers. Aim to form an opinion (e.g., journalists). 

Exhibitions and shows 
Restaurants presentation and distributions aimed at wholesalers, 

retailers and consumers. 

Sale of literature 
Brochures and other printed materials, used as a sales tool and a 

potential booking. 

Merchandising 
Atmosphere, store layout, posters, exhibits and other materials to 

create an image. 

Direct mailing Some of the larger business of direct marketing. 

Sponsorship/special events 
Activities which are characteristic for the community, such as 

sports, music events and "good causes." 

Source: Morgan, N., Pritchard, A., Advertising of tourism and leisure, Routledge, 2012, p. 8. 

 

The role of marketing in the leisure sector 

In the leisure sector, where the product is a service, promotion is more important than in other 

industries. Although disputes for the essential differences in the marketing of goods and services, clearly 

establishes that the leisure product has a complex value. This is due to the fact that this product has specific 

features as intangibility, inseparability, variability and perishability. In other words, there is not something 

material to the consumer before or after consumption of the service. Service is an integral part of its 

production.  

Experience is a variable that is often influenced by factors that are not under the marketing control. 

And in turn, the product itself is perishable and cannot be stored for future sales. It is clear that users cannot 

test prior leisure services. In this respect, promotion is extremely important to establish the nature and 

presentation of the products, in much larger extent than in other markets. Promotion of the service affects 

potential tourist or customer of leisure service more effective
34

. 

The customer buys a holiday, theatre tickets or attending a concert on the basis of symbolic 

expectations created by promotion through words, pictures, sounds, etc.. Thus, the experiences offered by 

leisure and tourism, literally up in the mind of the consumer through advertising. Often express statement is 

that tourism marketing is like "selling dreams", and tourism itself is an illusion or creating of atmosphere
35

. 

In addition to these features, leisure services represent discretionary products, which compete for 

time and money of the client, along with the main elements of its costs and other discretionary purchases. 

These five attributes - immateriality, inseparability, variability, perishability and discretionary nature show 

that marketing of leisure services consists in the creation of the product perceived value in the successful 

presentation of the product for achieving a competitive advantage for the company that it offers. In this 

regard, the creation of identity takes vital and essential importance for the marketing of leisure services. 

The advertising is a key tool for marketing of leisure services in which potential consumers make 

purchasing decisions, guided by their attitudes and created image of the product that is offered
36

. As a result, 

advertising is a critical variable in the leisure marketing mix and covers a wide range of activities. Its role 

reflects the function of promotion and is generally aimed at influencing consumers’ attitudes and behaviour 

in three ways, namely: 

                                                           
34

 Цоклинова, М., Реорганизиране на управлението на услуги в индустрията на свободното време, Научна 
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 to confirm and strengthen customer expectations to the consumption of specific 

leisure services; 

 to create new patterns of behaviour and attitudes; 

 to change attitudes and behaviour. 

Thus, companies operating in the leisure sector, use image to present their products in the brochures, 

posters and advertising media. Airlines, hotels, amusement parks, resorts and destinations are doing the 

same, trying to build an image that increases the tourist potential and causes a rapid purchase decision. 

Whatever is the product of leisure time and its identity represent a "face" to his public
37

. Therefore, we 

should not underestimate the importance of advertising for its successful market realization. 

 

The importance of brand in leisure industry 

In the early twenty-first century, brands penetrate almost every aspect of daily life. Actually, maybe 

branding becomes now one of the most important elements of marketing strategy. It has become a valuable 

asset. Often, development of new brands costs millions; but if the branding is successful, the organizations 

can increase its gross profit by 50 percent. Although various aspects of the brand continue to be the subject 

of close study, the branding of leisure services is poorly developed theme. Today, the leisure industry 

increasingly is characterized by different market mergers and the emergence of major “players”. In this 

context, branding is perhaps the most powerful marketing tool. The battle for customers in the leisure and 

tourism industry is extremely fierce and essentially branding is a real key to market success
38

. 

Managers in the field of tourism and entertainment industry cannot afford to ignore the branding, as 

it is an innovative and effective tool through which organizations and destinations can create emotional 

connections with consumers. Just as in the marketing of consumer goods branding has the potential to build 

consumer loyalty and positioning of products and services that appeal to consumers. Modern branding is not 

only to develop attractive communication strategies, but also serves to create and provide products or 

services whose quality meets or exceeds customer expectations. This vision must be clear in brand core 

values, which are reliable, credible and sustainable. These values are consistent enhanced through products 

and services in all marketing communications in order to maintain the brand
39

. 

Brands offer consumers a shortcut to select products. Also, they increase satisfaction in the world we 

are faced with a huge amount of different and competing products. Strong brand calms consumers by 

providing them with safe, reliability, pleasance and easy choice. It makes the buying process much easier and 

faster. The choice of brand is influenced by many factors. The major factor is socio-economic status. In this 

competitive marketing world in which time has become a major currency brands, credibility and advertising 

are crucial to this process
40

. Fig.1 presents graphically the value of the brand, to its clear positioning in 

strategic and operational objectives of each company and organization. 
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Best brands

Most successful 

in their field

Popular brands

Respected, affordable, rarely 

luxury

Middle class brands

Well known, good quality, value for 
money

Quality no name – store brands

Cheap products – low quality, low price

 

 

Fig. 1.The Brand Value Pyramid 

Source: Morgan, N., Pritchard, A., Advertising of tourism and leisure, Routledge, 2012, p. 226. 

 

In an attempt to link the user to specific services, the effective advertising of leisure services is 

necessary. Successful and sold products are the ones that people talk about. The brands are characterized by 

practical (habit, convenience, quality assurance), emotional (identification, expression, links to the past, true 

love) and social (facilitated communication, acceptance and approval) roles to users. 

Brand loyalty is a key factor in determining the success of the brand. Big brands have more loyal 

customers than smaller brands because of their strength, as they provide a more efficient distribution and 

promotion and have larger advertising budgets. One of the other possibilities for the success of the firm 

offering leisure services that have small budgets lies in synergetic action of communications. The lack of 

effective communication and the development of mixed strategies can reduce the chances for success of the 

company. 

 

Implications 

 Marketing of leisure services is a challenge for the company, which involves making strategic 

decisions. 

 Leisure services are discretionary products, which compete for time and money on client. 

Advertising is critical variable in the marketing mix of leisure and covers a wide range of 

activities. 

 Today, branding becomes one of the most important elements of marketing strategy, making it a 

valuable asset for any company and organization. 

 

Conclusion 

Modern managers who manage companies offering leisure services should focus on understanding 

and explore the multifaceted psychology of brands, brand differentiation and brand management, if they are 

trying to achieve success in a highly competitive market. For further progressive development of any 
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industry, including and the leisure industry, it is necessary to build strong brands that meet most diverse and 

infinite needs of the “new” customers. 
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О системологической разработке функциональной  

модели динамической стабилизации индустрии туризма 

 

Abstract: Tourism, being now quite developed and rapidly developing sector of the economy is still 

not represented systemically. Meanwhile, Tourism today represents an open system with a closed functional 

cycle and extensive cloud feedbacks.The paper shows how approximately the system representation of the 

tourism business should look in a period of sustainable development. 

 

Key words: Tourism industry, systemological development, functional model, dynamic stabilization. 

 

Туристический бизнес, являясь сегодня довольно развитой и бурно развивающейся отраслью 

экономики, до сих пор системно не репрезентирован. Между тем, туризм сегодня представляет собою 

именно открытую систему с замкнутым функциональным циклом и обширным облаком обратных 

связей. 

Определение туриста— гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания в 

оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных 

целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период от 24 часов до 12 месяцев подряд.
41

 Исходя 

из такого определения базисный ресурс туристского бизнеса – это часть жизни человека, которую 

бизнесмен использует для получения прибыли, взамен предоставляя определенный набор услуг. При 

большей детализации отчетливо проявляется, что для бизнесмена турист – это оплаченная услуга, 

желательно предварительно оплаченная. Такое положение находит свое отражение в элементарном 

цикле туристского бизнеса. 

Элементарный цикл туристского бизнеса начинается с оплаты турпакета в турагентстве. 

Дальнейшее вроде бы известно – туроператор запускает сырье (туриста), которое, кстати, имеет 

свойство частичного возобновления, в разработанную им технологическую цепочку и осуществляет 

авторский надзор за технологическим процессом. Этот процесс включает в себя доставку туриста в 

место предоставления услуги, определение его дислокации (т.е. размещение) и энергетическую 

поддержку (т.е. питание) на время предоставления услуги, оказание собственно услуги при помощи 

различных аниматоров и вывоз из места предоставления услуги.  

Таким образом, в туристическом бизнесе отчетливо различаются следующие блоки. Два из 

них – размещение (Y) и питание (Q) – часто объединяют в потенциал гостеприимства, два других – 

организационных – туроператор (O) и турагентство (A) – часто вообще представляется единым 

целым. Кроме этих блоков следует отметить также доставку туриста (D) и блок предоставления 

собственно услуги – анимации (E). То есть на первый взгляд блоков шесть перечисленных выше. 

Однако система из шести типов элементов характеризуется стабильным функционированием 

лишь в слабо изменяемых условиях. (Понятно, что каждый из этих блоков представлен непустым 

множеством однотипных объектов). Наиболее оптимальная эффективность бизнеса в такой системе 

достигается при прогнозируемо-регулируемом состоянии потенциала анимационной среды.
42

 

Бурное развитие туризма оказывает на такую систему дестабилизирующее воздействие. 

Например, строительство еще одной гостиницы в зоне анимации снижает норму прибыли всех 

гостиничных объектов в этой зоне. Казалось бы, наоборот, очень хорошо, здоровая конкуренция, 
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понятия. 
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понизятся цены на размещение, увеличится приток туристов. Но на деле все происходит до 

противоположности иначе, во-первых, потому, что норма прибыли снижается не из-за снижения цен, 

а во-вторых, потому, что норма прибыли имеет свой нижний предел, причем гораздо выше предела 

рентабельности, по достижении этого нижнего предела эксплуатация объекта становится невыгодной 

с точки зрения бизнесмена. 

Прибыль предприятия, как известно, это разница между совокупным доходом (Gs) и 

совокупностью расходов (Ys) на получение этого дохода. К расходам можно отнести расходы на 

содержание объектаYb, расходы на содержание персоналаYp, расходы на прием каждого туристаYt,а 

также капиталовложения Yk и налоговые отчисления с прочими обязательными сборами Yn. Это 

выражается формулами: 

 

M = Gs – Ys,  

Ys = Yb + Yp + Yk + Yn + nYt = Yd + nYt 

Gs = nGt 

где n – количество туристов, которым оказана услуга, Gt – стоимость услуги, а Yd – 

независящие от числа туристов расходы предприятия. 

 

Понятно, что для достижения рентабельности предприятия (Nr) требуется либо увеличить 

стоимость услуги, либо увеличить число оказанных услуг, то есть увеличить число туристов: 

 

Nr = nGt – nYt – Yd = n(Gt – Yt) – Yd, 

причем 

n(Gt –Yt) ≥ Yd 

 

Минимальная норма прибыли (Nj) всегда больше уровня прибыли, при котором предприятие 

становится рентабельным: 

 

Nj>>Nr. 

или 

Z = Nj – Nr . 

 

Z – величина произвольная, устанавливается самим бизнесменом. Она обусловлена как 

независящими от него причинами (например, естественная инфляция), так и личными потребностями 

(вилла, престижный автомобиль, обучение детей во всемирно известных элитных университетах и 

т.п.) или особенностями характера (степень жадности и пр.). 

Таким образом, увеличение потенциала гостеприимства само по себе не приводит к 

увеличению потока туристов и ведет к повышению цен на услуги по размещению и питанию 

туристов. Относительный поток туристов (отношение числа туристов к потенциалу гостеприимства) 

при этом уменьшается. Так как повышение цен на услуги имеет предел (действительно, зачем 

платить больше, если за такую же услугу в другом месте можно заплатить меньше), то норма 

прибыли не достигает планируемой величины, а если прибыль не соответствует и уровню 

рентабельности, то предприятие попросту перестает функционировать. Бизнесмен при этом думает, 

прежде всего, о возврате капиталовложений.  

Наиболее быстрый способ возврата капиталовложений – это организация анимационных 

мероприятий. Действительно, проведение спортивных соревнований высокого ранга, гала-концертов, 

фестивалей, религиозных празднеств, парадов, конгрессов, конференций и других подобных 

мероприятий резко увеличивает поток туристов на время проведения мероприятия. Однако, требует 

дополнительных затрат на организацию таких мероприятий. Кроме того, участвующие в таких 

мероприятиях четко подразделяются на зрителей-туристов и собственно участников, к которым 

можно отнести также и организаторов. То есть на тех, которые платят, и тех, которым платят.  
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Капиталовложения можно возвратить также путем расширения и (или) интенсификации 

анимационной среды. Действительно, историко-культурные заповедники, постоянно действующие 

выставки, галереи, музеи и т.п. хотя не привлекают большие потоки туристов, но задерживают 

туристов в зоне анимации на более длительные сроки.  

Таким образом, можно установить взаимосвязи между пятью блоками объектов туристского 

бизнеса. Граф структуры связанности будет выглядеть следующим образом: 

 

 
 

Из этого графа структуры четко видно, что туроператор выполняет функции генерального 

подрядчика, а субподрядчиками являются блоки D, Y, Q и E. А кто же заказчик? Турист? Ничего 

подобного. Функции заказчика, как это не покажется сегодня странным, вынуждено выполнять 

турагентство. И вот почему. 

Для того чтобы оплатить турпакет и тем самым вступить в технологический цикл туристского 

бизнеса у будущего туриста должна возникнуть соответствующая мотивация, которая формируется с 

одной стороны активностью, в том числе рекламной, турагентства, с другой – впечатлениями бывших 

туристов и глобальной информационной сетью. Вот эти два тесно связанных элемента - впечатления 

и мотивация - замыкают цикл и предваряют новый цикл. 

Степень мотивации (M), определяется по результату: либо турист участвует в анимации, либо 

нет. Иначе говоря, турпакет приобретается при определенной степени мотивации Mk, в первом 

приближении представляющей собой простую сумму мотивационных составляющих. К ним 

относится базисная мотивация Mv, которую формируют как внутренние факторы, например, чувство 

усталости от обыденности впечатлений, так и внешние, например, желание выглядеть наравне с 

другими. Базисную мотивацию как наименее изменяемую часть Mk в данном исследовании можно 

принять за постоянную. 

Особый интерес представляет информационная мотивационная составляющая (Mi) – именно 

она определяет возможность использования сырья, в том числе – повторного, т.е. вовлечения туриста 

в повторный (новый) цикл туристского бизнеса. Информационная мотивационная составляющая 

имеет три степени.  

Первая – это полное отсутствие или недостаточность информации об анимационной среде. 

Из-за недостатка информации о Сан-Пауло и Катманду большинство туристов, при прочих равных 

условиях турпакета, все же предпочтет Париж Сан-Пауло, а Женеву – Катманду. Ликвидировать 

недостаток информации – главная задача турагентства. Простая реклама здесь не поможет – 

необходима ненавязчивое преподнесение информации. Так называемая косвенная информационная 

атака. В ход может пойти все: романы, стихи, киносценарии, сериалы, песни, кроссворды… Да-да, 

даже кроссворды. Например, если указать «центр туризма, древняя столица Кавказской Албании, 

международный аэропорт», нетрудно догадаться, что ответ «Габала». А дать точный адрес еще 

проще – «горный хребет на севере Азербайджана, пятизвездочный отель в городе Габала». Кто же не 

догадается, что это «Кавказ».   
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Поддержание второй степени мотивации, достаточной для приобретения турпакета по 

предлагаемой цене, также задача турагентства. Решается эта задача совместно с туроператором путем 

предоставления клиенту подробной информации о туре в целом, а также о размещении, питании и 

анимациях, которые его ждут.  

Третья степень – мотивация, возникшая из опыта предыдущего посещения этой или подобной 

анимационной среды, а также под влиянием впечатлений других людей, получивших такой опыт. 

Фактически это обратная связь гостевых, транспортного и анимационного блоков. Это самая сложная 

степень, формируется она глобальной информационной сетью.
4344

 Она может оказывать как 

положительное, так и отрицательное влияние на бизнес. Ее колебания требуется отслеживать всем 

участникам бизнеса. 

Еще две составляющие - рекламная (Mr) и ценовая (Mf) - формируются под воздействием 

турагентства. Но если Mr полностью определяется самим турагентством и выбранной им торговой 

технологии, то Mf зависит как от финансового состояния потребительского сегмента и налоговых 

ограничений, так и от ценовой политики туроператора. В свою очередь, цену турпакета составляют 

планируемая прибыль туроператора и цены на услуги остальных связующих цикла – перевозок, 

размещения, питания и анимации. 

Иначе говоря, с точки зрения турагентства все люди – потенциальные туристы. Просто у 

одних нет желания приобрести турпакет, то есть не возникло еще требуемой мотивации, а у других 

нет возможности этот пакет оплатить. Графически это можно выразить так: 

 

 

 
 

 

Иначе говоря, при низкой степени мотивации и высокой норме прибыли продать турпакет 

практически невозможно (слева). Наоборот, при высокой степени мотивации и низкой норме 

прибыли зона продажи турпакетов имеет значительный ареал (справа). 

Системная репрезентация туристского бизнеса, необходимая для построения детальной 

модели конкретного тура и оценки сравнительной эффективности туров, выглядит так: 
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Как видно из схемы, блоков семь. Семь типов элементов в открытой системе, определяет ее 

быстрое развитие. Это полностью соответствует также наблюдаемому сегодня бурному развитию 

туристского бизнеса.  

Такое соответствие наблюдаемых процессов теоретическим положениям системологии 

позволяет предположить, что устойчивая стабилизация туристского рынка произойдет при полном 

проявлении еще двух блоков. (Устойчивое развитие открытой системы требует девяти типов 

элементов.) На исследование одного из этих блоков, включающим в себя взаимосвязи и 

взаимоотношения между местным населением и местными властями с одной стороны, и туристами, 

объектами туристической инфраструктуры и туристским бизнесом с другой стороны, направлены 

сегодня синергетические усилия многих ученых. Другой блок – государственное регулирование 

сферы туризма, которое проявляется в период бурного развития туризма принятием 

основополагающих правительственных программ и прямой государственной поддержки, а в период 

устойчивого развития более мягко – путем гибкой системы налогообложения и косвенных 

государственных дотаций. Например, во многих европейских странах на время уйк-эндов уже 

действуют системы бесплатной доставки студентов к местам анимаций.  

Таким образом, системная репрезентация туристского бизнеса в период устойчивого развития 

должна выглядеть примерно так:   
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Dosent  Məhərrəm Zülfüqarlı 

Azərbaycan Turizm İnstitutu 

 

Azərbaycanda turizmin inkişaf problemləri 

(1920-1991-ci illər) 

 

Azərbaycanın XIX əsrin əvvəllərindən çar Rusiyasının, 1920-ci ilin aprel işğalından sonra 

kommunist rejiminin əsarəti altında olması qərb ölkələri ilə mədəni, iqtisadi əlaqələrlə yanaşı turizmin də 

inkişafına mane olmuşdu. Çar Rusiyasında ilk ekskursiyalar Qafqaz ərazisində, “Qafqazda xristianlığın 

bərpası cəmiyyəti” tərəfindən 1870 - ci ildə Aleksandrovski məktəbinin şagirdləri üçün Tiflisdə keçirilmiş, 

1873 - cü ildə Rusiyada ilk Tarix muzeyi açılmış və turizm tədricən inkişaf etməyə başlamış, lakin 

Azərbaycan bu layihələrdən kənarda qalmışdır. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Sovet Rusiyası tərəfindən 27 aprel 1920–ci il tarixində işğalı, 70 

il digər məsələlərlə yanaşı turizmin də inkişafına mane olmuşdur. Azərbaycanda sovet hakimiyyəti illərində 

turizmin inkişafına mane olan amillər əsasən aşağıdakılardır: 

- digər sahələrdə olduğu kimi turizm sahəsində də sovet dövlətinin sərt inhisarın mövcud olması; 

- azad rəqabətə şərait yaradılmaması; 

- turizm sahəsində maarifçilik işinin zəif təşkili; 

- turizm prioritet strateji istiqamətini dəstəkləyən dövlət qanunvericiliyinin tam formalaşmaması; 

- turizm sənayesinin gəlirli fəaliyyətini təmin edən vahid normativ hüquqi aktlar və iqtisadi 

mexanizmlər sisteminin zəifliyi; 

- xarici ölkələrdə və ölkə daxilində Azərbaycanın tarixi yerlərinin, tarix və mədəniyyət 

abidələrinin və turizm mərkəzlərinin reklamının lazımi səviyyədə qurulmaması; 

- təhlükəsizlik sisteminin, turizmdə bədbəxt hadisələrin statistikasının və təhlilin, turizm sahəsində 

mülkiyyətin və şəxsiyyətin qorunması sisteminin olmaması; 

- turistlərin gediş -gəliş sənədlərinin hazırlanması, qeydiyyatı, tənzimlənməsi sahəsində 

qadağaların, süründürməçilik və digər bürokratik əngəllərin olması; 

- korrupsiya və rüşvət hallarının geniş yayılması;  

- nəqliyyat xidmətlərinin və yolların lazımi səviyyədə olmaması;  

- ekoloji problemlərin mövcudluğu, Xəzər dənizi, göllər və çayların sularının hədindən artıq 

çirkləndirilməsi və s. 

Turizmin ölkə üçün əhəmiyyətini nəzərə alaraq sovet rəhbərliyi 1929-cu ildə xarici turistlərin SSRİ-

yə səfərlərinin təşkil etmək üçün “İnturist” aksioner cəmiyyətinin və 1930-cu ilin axırlarında “Ümumittifaq 

proletar könüllü turizm və ekskursiya cəmiyyəti”nin yaradılmasına icazə vermişdir. SSRİ - nin əksər 

şəhərlərində, o cümlədən Bakıda “İnturist” aksioner cəmiyyətinin şöbələri acılmışdı. Məhz bu cəmiyyətin 

xətti ilə sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə turizm əlaqələri Moskvanın icazə 

verdiyi məhdud çərçivə daxilində olsa da formalaşmağa başlamışdır. 

Sovet dövründə Azərbaycanda turizmin inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanlar olsa da kommunist 

rejiminin totalitar mahiyyəti buna imkan verməmişdir. 

Sovet hakimiyyəti illərində, konkret olaraq 1925-1930-cu illərdə Azərbaycanın ilk qoruqları - 

Göygöl, Zaqatala və Qızılağac qoruqları, 1936-cı ildə Hirkan qoruğu, 1958-ci ildə isə Türyançay qoruğu 

təşkil edilmişdir. 1959-ci ildə “Azərbaycan SSR-inin təbiətinin mühafizəsi haqqında” qanunu qəbul 

edildikdən sonra Azərbaycanın Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti tərəfindən ümumi sahəsi 46,8 min hektar olan 

daha 8 qoruq (Ordubad Dövlət Qoruğu,Qobustan, Pirqulu, Şirvan, Qarayazı, Ağgöl, İsmaillı və İlisu 

qoruqları) təşkil edilmişdir. Beləliklə, 1930-cu ildə dövlət qoruqlarının sayı 3-ə, 1959-cu ildə - 5-ə, 1971-ci 

ildə - 8-ə, 1981-ci ildə - 12-yə, 1987-ci ildə - 13-ə, 1990-cu - 15-ə çatdırılmışdır.  
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Azərbaycanda turizm işinin tədqiqi sübut edir ki, sovet dövründə olduğu kimi hazırda da görülən 

çoxcəhətli işlərə baxmayaraq mövcud imkanlardan səmərəli istifadə olunmamışdır. Bütün bu və digər 

problemləri aradan qaldırmaq üçün aşağıdakı işlərin həyata keçirilməsi tövsiyyə olunur: 

 Turizmin inkişafı üçün zəruri olan islahatların həyata keçirilməsi və yeni qanunvericilik 

bazasının yaradılması;  

 Turizmin inkişafı sahəsində beynəlxalq, xüsusilə də qərb ölkələrinin təcrübəsinin 

öyrənilməsi və təbliği; 

  Dağlıq Qarabağ probleminin siyasi yolla həllinə nail olunması, bu ərazinin beynəlxalq 

turizm marşrutlarına daxil edilməsi; 

 128 etnosu təmsil edən 40 mln. nəfərdən yuxarı əhalinin yaşadığı, 440.700 kv. kilometirlik 

əraziyə malik olan Qara dəniz, Xəzər dənizi və Qafqaz dağları ilə hüdudlanan, coğrafi 

baxımdan bir vahid təşkil edən ərazidə “Qafqaz evi" ideyasının gerçəkləşməsinə dəstək 

verilməsi; 

 Turizmin təbliğində “Xalq diplomatiyası”nın imkanlarından istifadə edilməsi; 

 Qərb ölkələri ilə qonşu İran İR arasında mövcud gərginliyin aradan qaldırılmasına kömək 

göstərilməsi; 

 Ekoloji problemlərin aradan qaldırılması, xüsusilə də Xəzər dənizinin Abşeron ərazisinin 

neft tullantılarından və çirkablardan təmizlənməsi; 

 Turist marşurutlarında yolların və xidmətin keyfiyyətinin artırılması, qiymətlərin süni 

artımının qarşısının alınması; 

 Korrupsiya və rüşvətxorluğu doğuran səbəblərin aradan qaldırılması, bu cür neqativ hallara 

qarşı mübarizənin səmərəliyinin artırılması; 

 Turizm şirkətlərinin inkişafına kömək edən və yeni şirkətlərin yaranmasını stimullaşdıran 

aşağı vergi siyasətinin tətbiqi; 

 Turizm sahəsində mövcud olan inhisarın aradan qaldırılması, turizmlə məşğul olan insanlara 

və şirkətlərə bərabər imkanlar yaradılması, azad rəqabət üçün lazım olan şəraitin 

formalaşdırması; 

 Vətəndaşlar arasında demokratik maarifçilik işinin genişləndirilməsi, siyasi mədəniyyətin 

inkişaf etdirilməsi; 

 Turizmin ölkənin iqtisadiyyatına böyük təsirini nəzərə alaraq, turizm sahəsində elmi – 

tədqiqatları inkişaf və koordinasiya etmək üçün  AMEA-da müvafiq bölmənin yaradılması 

və s. 

Fikrimizcə görüləcək bütün bu işlər Azərbaycan turizminin tez bir zamanda dünya turizm bazarında 

layiqli yer tutmasına və Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasına müsbət təsir göstərəcəkdir. 
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Azərbaycanda turizm sahəsində rəqabət- 

qabiliyyətliliyin artırılması məsələləri haqqında 

 

Giriş 

Qeyri-neft sahələrinin yüksəlişi ilə davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi müasir dövrdə 

ölkəmizdə qarşıda duran mühüm vəzifədir. Tədqiqatlar göstərir ki, turizm öz perspektivliyinə görə qeyri-neft 

sahələri arasında aparıcı mövqelərdən birinə malikdir. Hazırda turizm dünya miqyasında sürətlə inkişaf edən 

biznes sahələrindən biri kimi xarakterizə oluna bilər. Statistik məlumatlara görə dünya ölkələri üzrə ümumi 

milli məhsulun 10 faizi, ixracın isə 8 faizi beynəlxalq turizmin payına düşür. Dünyada əməkqabiliyyətli 

əhalinin 8,1 faizi birbaşa turizm sektorunda və onunla bağlı iqtisadiyyat sahələrində məşğuldur. ÜTT-nin 

məlumatlarına görə 2008-ci ildə dünyada turizmin inkişafı üzrə Avropada (-3 %) və Asiya (-3 %) 

regionlarında azalma, Amerika (+1 %), Afrika (+4 %) və Orta Şərqdə (+5 %) artım müşahidə olunub. 

Dünyada 2005-ci ildə 805, 2008-ci ildə 924 və 2009-cu ildə isə 852 milyard dollarlıq gəlir əldə edilib. 2012-

ci ilin dekabr ayında ÜTT dünyada ilk dəfə 1 milyardıncı turistin sərhədi keçməsini xüsusi kompaniya ilə 

qeyd etdi. 

 

Cədvəl 1. 

Dünyada turizm gəlirlərinin vəziyyəti (milyard ABŞ dolları ilə) 

Regionlar 2005 2008 

Avropa 441.6 488.5 

Asiya-Pasifik 154.7 188.7 

Amerika 133.4 147.6 

Afrika 37.4 46.9 

Orta Şərq  37.8 52.9 

 

ÜTT-nin hesablamalar görə 2020-ci ildə dünyada 1.6. milyard insan beynəlxalq  səyahət edəcəkdir. 

Onlardan 51 % əyləncə, rekreasiya və tətillə, 15 % biznes səyahətlərə, 27 %  dini, səhiyyə və s., 7 % isə 

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

2008-ci ildə bu rəqəm 48 % olub. 
45

 Son məlumatlara görə dünyada ÜTT statistikasına görə ən çox turist 

qəbul edən 10 ölkə (Milyonla)
46

 müvafiq olaraq (milyon nəfərlə) Fransa (74.2), ABŞ (54.9), İspaniya (52.2), 

Çin (50.9)İtaliya (43.2), Böyük Britaniya (28.0), Türkiyə (25.5), Almaniya (24.2), Malaziya (23.6) və 

Meksikadır (21.5). 

Görünən odur ki, regionumuz turizm bazarında dinamik inkişafa meyilli olsada, hələ ki, öturuşmuş 

bazar deyildir. Burada yeni bazarların yaradılması və gəlirlərin artırılması potensialı mövcuddur. Bu mənada 

zəngin neft-qaz sərvətlərinə malik olan Azərbaycanın hazırda özünün sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının 

işlənilməsində və realizə edilməsində əsasən neft amilinə əsaslanması qəbul olunandır. Eyni zamanda bu 

strategiyanın mühüm tərkib hissələrindən biri kimi ölkəyə daxil olan neft gəlirlərindən səmərəli istifadə 

edilməsi və dayanıqlı inkişafa nail olmaqdır. Hazırda Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun əsas prioritet 

istiqamətlərindən biri kimi turizm sektoru əhəmiyyət kəsb edir. Əmək tutumlu, davamlı xarakteri ilə turizm 

iqtisadiyyatın əsas digər sahələrinə də müsbət təsir gücünə malikdir.  

                                                           
45

http://www.unwto.org/statistics/index.htm 
46

http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom10_update_april_en_excerpt.pdf 
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Hökumətin infrastruktur, xüsusilə sosial infrastruktura son illərdəki mühüm diqqətinin arxasında 

həm də turizmə münbit mühit yaratmaq məqsədi də durur. Azərbaycanda turizmin inkişaf etdirilməsi üçün 

tarixi (7000-dək mühafizə olunan yerli, ölkə və dünya əhəmiyyətli abidə), mədəniyyət və təbiət (11 iqlim 

tipindən 8-nin olması, ölkə ərazisinin 10 %-nin qorunan ərazilər olmasını) potensialı vardır. Dünyada məlum 

olan əksər turizm növlərinin ölkədə inkişaf etdirilməsi potensialı mövcuddur. Bura ölkənin şərqlə-qərbin 

qovşağında olmasını, 3 böyük dinin bu coğrafiyada yaşaması faktını, yüksək tolerantlığı və qonaqpərvərlik 

mədəniyyətini də əlavə etsək ilk baxışdan yüksək turizm inkişaf potensialını görmək olar. Amma bu 

potensialı imkana çevirmək və inkişaf etdirmək üçün Hökumət haqlı olaraq müvafiq infrasturktur işlərini 

görməklə rəqabətqabiliyyətli turizm biznesinin yaradılmasına ehtiyac hiss olunur. 

1999-cu ildə “Turizm haqqında” Qanunun qəbul olunması ilə bu sahədə dövlət siyasətinin əsas 

prioritetləri və hədəfləri müəyyən olunmuşdur. Daha sonra turizm siyasətinin mühüm sənədlərindən olan 

Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafına dair birinci (2002-2005-ci illər üçün) və ikinci (2010-2014) 

Dövlət Proqramları qəbul olunmuşdur. Bütün bu görülən işlərin məntiqi nəticəsi olaraq, ölkə iqtisadiyyatının 

və o cümlədən turizm sektorunun potensial investorlar üçün cəlbediciliyi artmış oldu. Eyni zamanda son 

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

layihələri sektorun cəlbediciliyini artırmaqla özəl sektorun sahəyə daxil olmasına əlavə stimul vermiş oldu. 

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

cəlbediciliyinin artırılması istiqamətində işlərin davam etdirilməsinə zərurət mövcuddur.  

Ümumilikdə ölkə ərazisini təklif olunan turizm məhsullarının oxşarlığı və uyğunluğu baxımından 7 

bölgədə qruplaşdırmaq olar. Buraya Şimal turizm bölgəsi  (Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu), Şimal-qərb 

turizm bölgəsi (İsmayıllı, Qəbələ, Şəki və qonşu inzibati rayonlar), Cənub turizm bölgəsi(Lənkəran iqtisadi 

rayonu), Qərb turizm bölgəsi(Qazax, Göygöl və qonşu inzibati rayonlar), Naxçıvan turizm bölgəsi(Naxçıvan 

MR), Qarabağ turizm bölgəsi (Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlar. Əksər ərazisi işğal altındadır) və  Bakı və 

Abşeron turizm bölgəsi(Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu) aid edilir.  

Turizm sektorunun investisiya cəlbediciliyinin və onun tədqiq edilməsi ölkə iqtisadiyyatında 

formalaşmış investisiya mühiti ilə əlaqəli şəkildə baxılmalıdır. Ölkənin müxtəlif turizm zonalarında bəzi 

spesifik xüsusiyyətlər istisna olmaqla, praktiki olaraq analoji problemlər mövcuddur. Bu baxımdan indiki 

mərhələdə zonalar üzrə investisiya cəlbediciliyi deyil, daha çox ölkə üzrə turizm sektorunun cəlbediciliyi 

məsələləri araşdırılmalıdır. 

 

Turizm sektorunun sahələri üzrə investisiya cəlbediciliyi və perspektivləri 

Ölkədə demək olar ki, dünyada mövcud olan turizm növlərinin və əlaqədar sahələrin əksəriyyətinin 

inkişafı üçün potensial mövcuddur və bu baxımdan onların investisiya cəlbediciliyi haqqında danışmaq 

mümkündür. Aşağıda turizmlə əlaqəli sahə üzrə ölkənin potensial imkanları haqqında məlumatlar təqdim 

olunur. Bu istiqamətlərin hər birinin investisiyalar üçün cəlbediciliyini və eyni zamanda kifayət qədər geniş 

perspektivlərin mövcudluğundan xəbər verir.  

Turizm sektorunun inkişafına ölkədə əlaqədar sahələrin inkişaf səviyyəsi əhəmiyyətli şəkildə təsir 

göstərir. Ölkədə son illərdə həyata keçirilən infrastruktur və regional inkişaf proqramları hökumətin qeyri-

neft sektorunun, o cümlədən turizmin, rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi istiqamətində məqsədyönlü 

fəaliyyətinin elementləri kimi qiymətləndirilməlidir. 

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

mühüm rolu olmuşdur. Belə ki, turizm elə bir biznes sahəsidir ki, onun rəqabətqabiliyyətliliyi məhz həmin 

sahələrin (bəzi rəylərə görə bu sektorların sayı 60-dəkdir) birbaşa təsiri altında formalaşır. Başqa sözlə 

sinerjiyə açıq olan turizm sektoru əslində digər alt-sektorların təsiri ilə rəqabətqabiliyyətliliyini müəyyən 

edir.
47

 

                                                           
47Turizm rəqabətqabiliyyətlilik İndeksini Ümumdünya İqtisadi Forumu müəyyən edir. Bkx: 

http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/TravelandTourismReport/index.htm 
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Azərbaycan turizm sənayesinin  rəqabət apardığı coğrafiyada əsas yeri Rusiyanın Qara dəniz və 

Şimali Qafqazdakı turizm müəssisələri və Türkiyənin Aralıq dənizi sahilindəki turizm mərkəzləri təşkil edir. 

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

Azərbaycan vətəndaşları, əsasən, müalicəvi turizm xidmətlərindən yararlanmaq üçün Rusiya, istirahət və 

əyləncə üçün isə Türkiyə turizm bazarını seçirlər. Digər alternativlər də mövcuddur ki, buraya Gürcüstan, 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini və İranı aid etmək olar. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın kütləvi turist cəlb 

etməsi üçün bir tərəfdən daxili turistləri, digər tərəfdən Rusiya və digər şimal ölkələrinin (əsasən MDB 

dövlətləri) vətəndaşlarının potensial bazar seqmenti qismində nəzərdə tutulması arzu olunandır. Burada, 

xüsusilə, etnik azərbaycanlıların turist qismində ölkəyə cəlb edilməsi kimi məqsəd xüsusi vurğulanmalıdır. 

Belə bir rəqabət mənzərəsində uğurlu nəticələrin əldə olunması üçün uzun müddətli və dayanıqlı 

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

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

olmaması nəticə ehtibarilə yüksək keyfiyyətli turizm məhsulunun ortaya çıxmasına mane olur. Bu baxımdan 

ölkədə əlaqədar sahələrin inkişaf səviyyəsi və onların ölkənin turizm sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinə təsiri 

aşağıdakı istiqamətlər üzrə təhlil oluna bilər. 

Təhlükəsizlik və mühafizə. Azərbaycanın müharibə şəraitində olmasına baxmayaraq, eyni zamanda qeyri-

neft sektorunun prioritet istiqamətlərindən biri kimi turizmi ciddi inkişaf etdirmək niyyətlərini bəyan edən bir ölkədir. 

Əslində, müharibə amili turistlərin və ölkənin təhlükəsizliyi baxımından ziddiyyətli bir məqamdır. Lakin, yüksək 

inkişaf etmiş turizm xidmətlərini təklif edən və oxşar vəziyyətdə olan ölkələr də yox deyil. Türkiyə, İspaniya və İsrail 

bu kimi ölkələrdəndir. Bu ölkələrdə təhlükəsizliyə ciddi təhdidlərin olmasına baxmayaraq turizm sektoru yüksək 

səviyyədə inkişaf edib. Belə bir nailiyyətin əldə olunması ölkənin təhlükəsizlik orqanlarının ciddi səyləri ilə mümkün 

olub. Gələn turistlər onlara ölkələrindəki qədər təhlükəsiz mühitin yaradıldığına əmin olduqlarında, o ölkəyə gəlməkdən 

çəkinmirlər. Bir də ki, qeyd olunan ölkələrdə polislər turistlərə və onların istirahətinə təhlükəsizlik məqsədləri ilə yersiz 

müdaxilələr etmirlər. Azərbaycan insanların həyat təhlükəsinə təhdidlərin aşağı olduğu ölkə olmasına baxmayaraq, arzu 

olunandır ki, güc strukturları turistləri təhlükəsizliyini əsas gətirərək istirahətdən ayırmasınlar. Heç bir əsas olmadan 

hamının bildiyi, internetdən rahat izələnə biləcək ərazilərə turistləri təhlükəsizlik məqsədləri ilə buraxmır, foto görüntü 

almağa imkan vermirlər. Bu mənada polislə turistin kontaktını azaldacaq, yalnış anlamaları önləyəcək tədbirlər 

görülməlidir. Həmçinin, təhlükəsizliyin digər vacib elementi kimi yol hərəkətinin təhlükəsizliyi çıxış edir. 

Ölkədə sabitliyin və əmin-amanlığın təmin olunması istiqamətində aparılan tədbirlərin müsbət səmərəsi 

Dünya İqtisadi Forumunun (DİF) Turizmin rəqabətqabiliyyətliliyi indeksində də əksini tapmışdır. Belə ki, 

təhlükəsizlik  və mühafizə sahəsində Azərbaycan 133 ölkə arasında 2007-ci ildə 38-ci, 2008-ci 43-cu və 

2009-cu ildə isə 37-ci yerdə olmuşdur. Həmçinin,  alt indekslərə görə də aşağıdakı cədvəldən göründüyü 

kimi yol nəqliyyat qəzaları üzrə göstərici istisna olmaqla digərlərində müsbət dinamika əldə olunmuşdur.  

Cədvəl 2. 

Alt indekslər  2008 2009 

Terrorizmin səbəb olduğu maliyyə itkiləri 73 43 

Polis xidmətlərinə inam 71 59 

Cinayətkarlıq və qanun pozuntularının səbəb olduğu maliyyə 

itkiləri 

27 24 

Yol nəqliyyat qəzaları 34 35 

Mənbə: DİF Turizmin rəqabətqabiliyyətlilik indeksi, 2009 

Sağlamlıq və gigiyena. Turistlərin evlərindən çox uzaqda fərqli iqlim normalarında yaşaması, onun 

tibbi xidmətlərə ehtiyacını çoxaldır.  Turist başına gələcək bədbəxt hadisədən maksimum sığortalandığını, 

onu peşəkar tibbi xidmətlərin əhatə etdiyinə əmin olmalıdır. Təcili tibbi yardım sisteminin çevikliyi bu 

mənada çox vacibdir. Son illərdə regionlarda tikilən diaqnostika mərkəzləri, səhiyyə sisteminə qoyulan 

investisiyalar bu sahədə yaxın gələcəkdə irəliləyişə nail ola biləcəyimizə ümidləri artırır. Bölgələrdə yüksək 

səviyyədə tibbi personala malik özəl tibb mərkəzləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi yolu ilə bu sahədə 

irəliləyişə nail olmaq  olar. Həmçinin sığorta şirkətlərinin də həyat, tibbi sığorta sahəsində təkliflərinin 

müvafiq qaydada çeşidlənməsi arzu olunandır. 
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DİF-in Turizmin rəqabətqabiliyyətliliyi indeksinə görə  səhiyyə və gigiyena sahəsində Azərbaycan 

133 ölkə arasında 2007-ci ildə 63-cü, 2008-ci 49-cu və 2009-cu ildə isə 39-cu yerdə olmuşdur. Həmçinin 

səhiyyə və gigiyena indeksinin alt-indeksləri üzrə ölkəmizin göstəriciləri aşağıdakı kimi olmuşdur. 

 

Cədvəl 3. 

Alt indeks 2008 2009 

Həkimlərin sayı  13 18 

Keyfiyyətli sanitariya xidmətləri ilə təchizat  94 77 

Təmiz içməli su ilə təchizat  98 104 

Xəstəxana çarpayılarının sayı  6 7 

Mənbə: DİF Turizmin rəqabətqabiliyyətlilik indeksi, 2009 

 

Bu cədvəldən göründüyü kimi, ölkənin turizmin rəqabətqabiliyyətlilik indeksinə mənfi təsir göstərən 

iki altindeksdən biri olan keyfiyyətli sanitariya xidmətləri, təmiz içməli su ilə təchizat üzrə vəziyyət 2009-cu 

ildə nisbətən yaxşılaşmasına baxmayaraq, digər göstərici içməli su təminatı üzrə isə vəziyyət, əksinə bir 

qədər də pisləşmişdir. Azərbaycan Hökumətinin Qəbələdən Bakıya su xətti çəkməsi və su infrastrukturu 

sahəsində islahatları bu göstəricilərdə yaxşılaşmalara səbəb ola bilər.  

Nəqliyyat xidmətləri sektoru. Nəqliyyat sektoru turistlərin rahat, təhlükəsiz gediş, gəlişini təşkil etmək, 

səyahət edən turistlərin çox vaxt itirmədən və yorulmadan istirahət edəcəkləri məkana çatmalarının təmin olunması 

baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Buraya nəqliyyatın bütün növlərinin intensiv hərəkəti, hərəkət yollarının 

keyfiyyəti və təhlükəsizliyi aiddir. 

Hava yolları üzrə sərnişin nəqliyyatının hələlik Bakı, Gəncə, Naxçıvan və Lənkərana olması, bu 

istiqamətdə uçuş coğrafiyasının genişləndirilməsi siyasətinin həyata keçirilməsi təqdirə layiqdir. Amma 

uçuşların intensivliyini artırmaq, bütün aeroportlarda beynəlxalq standartların tətbiqinə nail olmaq, viza və 

informasiya xidmətlərini genişləndirmək lazımdır. Həmçinin hava yolları parkında olan və Avroatlantik hava 

məkanına girişi qadağan olunan keçmiş Sovet təyyarələrinin (TU, İL, YAK (ЯК) və s.,) tədricən daha müasir 

və təhlükəsiz markalarla dəyişdirilməsi və Yevlax, Zabrat və Balakən hava limanlarının yenidən qurulması 

arzu olunandır. Xüsusilə, kiçik mühərrikli şəxsi təyyarələrin istifadə olunması baxımından bu cəlbedici 

görünür. DİF-nun Turizmin rəqabətqabiliyyətliliyi indeksi üzrə hava yolları sahəsində Azərbaycan 130 ölkə 

arasında 2007-ci ildə 77-ci, 2008-ci ildə 79-cu və 2009-cu ildə isə 78-ci mövqeyə malik olmuşdur. 

Həmçinin, hava nəqliyyatı indeksini xarakterizə edən alt indekslər üzrə göstəricilər aşağıdakı cədvəldə 

təqdim olunur. 

Cədvəl 4.  

Alt göstəricilər 2008 2009 

Hava nəqliyyat infrastrukturunun keyfiyyətində 50 48 

Sərnişin daşıma gücü (yerli ) 91 98 

Sərnişin daşıma gücü ( beynəlxalq) yoxdur
48

 94 

Hər 1000 nəfərə düşən uçuşların sayı  78 83 

Aeroportların sayı  100 96 

Fəaliyyət göstərən aviaşirkətlərin sayı  64 66 

Beynəlxalq hava nəqliyyatı şəbəkəsi  72 64 

Mənbə: DİF Turizmin rəqabətqabiliyyətlilik indeksi, 2009 

Avtomobil nəqliyyatının inkişafına Hökumət tərəfindən son illərdə xüsusi önəm verilir. Bununla 

əlaqədar yeni beynəlxalq avtovağzal kompleksinin istifadəyə verilməsi, şimal, cənub və qərb 

istiqamətlərində magistral yol şəbəkələrinin yenidən tikintisini, yüksək keyfiyyətli və ən müasir dünya 

standartlarına cavab verən Bakı-Quba beton yolunun istifadəyə verilməsini və s. qeyd etmək olar. Lakin, yol 

infrastukturu, müvafiq nişanlar, qaydalarda və məsafələrdə yanacaq doldurma stansiyaları, telefon və 
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Bu indeks 2009-cu il hesabatından əlavə olunub. 
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avtomobil xidmət sistemləri lazımi səviyyədə deyil. Yol üzərində turist marşrutları boyu avtomobillərin və 

avtobusların duracağı, sərnişinlərin cari ehtiyaclarını qarşılayacaqları obyektlərin, ticarət mərkəzlərinin 

olmaması və yaxud tələb olunan keyfiyyətlərə uyğunsuzluğu ciddi maneedici amil olaraq qalmaqdadır. Daha 

bir vacib məsələ yeni istifadəyə verilmiş yollarda müəyyən olunmuş sürət həddinin əksər hallarda 70-90 

km.saat civarında olmasıdır. Bu sürət rejimi müasir standartlara uyğun deyil. Amma istifadəyə verilmiş yol 

infrastruktunun sürət rejimini artırmağa imkan verirmi? Bu cavablandırılması çətin sualdır. Bu isə potensial 

turizm mərkəzinə  çatmaq üçün mühüm maneədir. DİF-nun Turizmin rəqabətqabiliyyətliliyi indeksinə görə 

quru yol nəqliyyatı sahəsində Azərbaycan 130 ölkə arasında 2007-ci ildə  49-cu, 2008-ci ildə 52-ci və 2009-

cu ildə isə 45-ci yerdədir. 

Həmçinin, müvafiq indeksə görə  ölkədəki quru nəqliyyatı şəbəkəsinin keyfiyyəti  sahəsində 

Azərbaycan 2008-ci ildə 83-cü, 2009-cu ildə isə 34-ci yerə qalxıb. Bütün bu irəliləyişlər bu sahədə son 

illərdə zəruri tədbirlərin nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Yolların sıxlığı ilə bağlı isə ölkə 2008-ci ildə 35-

ci yerdən 2009-cu ildə 41-ci yerə düşmüşdür.  

Dəmir yolu infrasturukturu Sovet dövründən miras qalmışdır və müstəqillik dövründə bu sahənin 

inkişaf etdirilməsi istiqamətində hər hansı köklü tədbirlər həyata keçirilməmişdir. Qatarların hərəkət 

coğrafiyasının geniş olmasına baxmayaraq kifayət qədər intensiv hesab oluna bilməz. Vaqonların təminatı 

dünya standartlarına cavab vermir, qatarlarda ingilis dilini bilən nəzarətçiyə rast gəlmək çox çətindir. 

Qatarlarda turistlərin özlərini rahat hiss edəcəkləri kommunikasiya vasitələri, restoran, gigiyena və s., çox 

aşağı səviyyədədir. Həmçinin dəmiryolu stansiyalarında otellər (böyük şəhərlər istisna olmaqla) demək olar 

ki, yoxdur. Gözləmə salonları çox kiçik və rahat deyil. Ölkədə son 15 ildə hər hansısa dəmir yolu 

stansiyasının yenidən qurulduğunu xatırlamaq çətindir. Həmçinin qatarların hərəkət qrafikinə uyğun 

sərnişinləri daşıyacaq ictimai nəqliyyat yetərsizdir. Taksi xidmətləri isə qiymət və keyfiyyət parametrləri 

baxımından tamamilə uyğunsuzdur. Məsələn, ölkənin regionlarında qatarla səyahət zamanı, səhər tezdən 

stansiyalarda yalnız keçmiş sovet maşınlarını taksi kimi istifadə edən yerli sakinlərin xidmətlərindən istifadə 

etmək mümkün olacaqdır ki, onlar da bir neçə km. məsafəni qeyri-real qiymətə təklif edirlər. Və yaxud 

Bakıya daxil olan qatarlar şəhərin girişində kiçik bir məsafəni uzun bir müddətə qət edirlər. Bu baxımdan 

dəmir yolu stansiyasının mərkəzdən şəhər ətrafına köçürülməsi, dəmir yolunda hərəkət sürətinin artırılması 

(bu barədə cənubi Koreya şirkətləri ilə danışıqlar aparılır) nəqliyyat sektorunun inkişafı ilə yanaşı onun 

ölkənin turizm sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə böyük dividendlər gətirmiş olardı. Eyni 

zamanda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun inşası da Azərbaycanın dəmir yolu şəbəkəsinin Avropa qitəsinə 

quru yolla bağlanmasını təmin edəcəkdir. 

Ölkədə dəmir yolları şəbəkəsinin genişləndirilməsinə deyil, onun təkmilləşdirilməsinə, qatarların, 

stansiyaların işinin daha yüksək keyfiyyət göstəricilərinin təmin olunması zəruri görünür. Həmçinin daha bir 

mühüm məsələ, dəmir yolu ilə digər nəqliyyat növlərinin inteqrasiyasının təmin edilməsindən ibarətdir. 

Hazırda, yalnız 28 may metro stansiyası ilə Bakı dəmir yolu vağzalının inteqrasiyasından danışmaq olar. 

Halbuki, hava, dəniz limanları, avtovağzal kimi nəqliyyat sub-sistemlərini bir-biri ilə yalnız tıxacların bol 

olduğu Bakı avtomobil nəqliyyatı bağlayır. DİF-in Turizmin rəqabətqabiliyyətliliyi indeksi üzrə 

qiymətləndirilməsində dəmir yolu nəqliyyatı üzrə Azərbaycan 133 ölkə arasında 2008-ci ildə 32-ci və 2009-

cu ildə isə 33-cü mövqeyə yiyələnmişdir. 

Su nəqliyyat sistemi Azərbaycanda yetərincə inkişaf etməmişdir. Halbuki Xəzər dənizi 820 km-dən 

artıq bir məsafədə ölkəni şimaldan-cənuba doğru sahillərini yuyur. Ölkədə hal-hazırda yalnız bir liman 

(Bakıda) fəaliyyət göstərir və digəri isə hazırda Lənkəranda inşa edilir. Həmçinin ölkənin 8350-dən çox 

çayının mühim bir hissəsinin uzunluğu yüzlərlə km-dir. Bütün bunlar isə ölkənin ekoloji təmiz su 

nəqliyyatının inkişaf potensialının mövcudluğundan xəbər verir. Bu mənada Xəzər dənizi sahillərində 

marinaların tikilməsi, Kür çayı ilə Gürcistana və hətta əlavə kanallarla Qara dənizə çıxmaq olar. Bu çay 
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gəzintisi turu olaraq çox maraqlı olardı.
49

  DİF-in Turzimin Rəqabətqabiliyyətliliyi İndeksinə əsasən su 

nəqliyyatı sahəsində Azərbaycanda mövcud olan vəziyyət 133 ölkə arasında 2008-ci ildə 47-ci və 2009-cu 

ildə isə 58-ci mövqe ilə qiymətləndirilmişdir. 

Turizm infrastrukturu. Gələn turistlərin qaldıqları müddətdə maneələrsiz yerləşdirilməsi və onlara 

keyfiyyətli yerləşdirmə xidmətlərinin göstərilməsi çox vacibdir. Bu gün ölkədə yerləşdirmə yeri kimi otel, 

motel, turist bazaları və kənd evləri çıxış edirlər. Ölkədə hal-hazırda 510 otel fəaliyyət göstərir. Həmçinin 

ölkədə 50 yeni mehmanxananın inşası davam edir. Dünyada məşhur olan otel şəbəkələrinin əksəriyyəti 

ölkəyə gəlmişdir və əsasən Bakıda yerləşmişdir. Regionlarda son illərdə yerləşdirmə yerlərinin artırılması 

istiqamətində müəyyən işlər görülmüşdür. Keçmiş mehmanxana sistemi dağıldıqdan sonra müasir tələblərə 

cavab verən otellərin tikintisi davam edir. Amma təəssüflər olsun ki, bu otellər ya 4 ya da 5 ulduzlu olmaqla 

daha çox bahalı turizm məhsulu seqmenti üçün nəzərdə tutulmuş və ya ulduzsuz və keyfiyyət 

standartlarından uzaq fəaliyyət göstərirlər. Tez-tez turizm rəsmilərinin otellərin ulduz standartlarına 

uyğunsuzluqları ilə bağlı çağırışları eşidilir. Hazırda Bakıdan regionlara doğru səfərlərdə yol üstündə tövsiyə 

edilə bilən otel tapmaq müşkül olur. Hazırda, rəsmi yerləşdirmənin tələbləri ödəyə bilməməsi ölkədə B&B-

yə  (yataq və səhər yeməyi) bənzər kirayə evlər şəbəkəsini genişləndirmişdir. Bu gün ölkənin turistlər üçün 

cəlbedici bölgələrində bu tipli xidmətlərin mövsümü təklifi mövcuddur. Mütəxəssislərin fikirincə bu tip ev 

kirayəçiləri ölkədə minlərlədir. Bu tip evlərdə əsasən daxili turistlər qalırlar. Amma onlarında ayrıca xidmət 

keyfiyyəti çox hallarda minimal tələblərə belə uyğun olmur. Bu mənada bir tərəfdən yüksək keyfiyyətli və 

orta gəlirli turistlər üçün münasib qiymətli otellər (3-5 ulduzlu) şəbəkəsinin qurulmasına, diğər tərəfdən isə 

B&B (Bed and Breakfast) və kənd yaşıl turizminin inkişaf etdirilməsinə böyük ehtiyac vardır. 

Bu gün Bakıda olan otellər istisna olmaqla, turist xidmət yerlərinin yaxınlıqlarında ATM-lər çox az 

yerdə var. Bank sistemi regionlarda arzu olunan səviyyədə inkişaf etməyib. Bəzən nəinki kiçik rayonlarda, 

bəzən böyük şəhərlərdə belə standart bank xidmətlərindən faydalanmaq imkanları ya məhdud, ya da xeyli 

vaxt itkisi hesabına başa gəlir. Amma Hökumətin Dünya Bankı ilə icra etdiyi layihəyə əsasən ölkədəki poçt 

şəbəkəsinin bank xidmətləri göstərməsi bu mənada cəlbedici imkandır.  

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbərliyi altında tikilən “Şahdağ” 

Qış-Yay Turizm Kompleksi təkcə yerləşdirmə sahəsində deyil, digər xidmətlər təklifi baxımından ölkənin 

şimal-şərq regionunda turizmin inkişafı üçün mühüm töhfədir. 312 yerlik 5 ulduzlu, 346 yerlik 4 ulduzlu, 

282 yerlik 3 ulduzlu otelin  və kiçik yaylaq evlərinin, kotteclərin tikilməsi nəzərdə tutulan bu kompleksdə 

gündə 10.000 turistə xidmət etmək və ölkə üçün yeni olan qış turizmini inkişaf etdirmək imkanı olacaqdır. 

Artıq bu mərkəzdə ilk otel turistlərə xidmət göstərməyə başlayıb.  

2009-cu ilin aprel ayının 7-də Böyük Zirə adasında (ictimaiyyət arasında Nargin adası kimi tanınır) 

karbonsuz ada layihəsinin təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Bu layihəni 3 Danimarka şirkəti (Koşar Demir, 

Bjarke İngels Group, Ramboll) hazırlamışdır. 1 milyon kvadrat metrlik ərazisi olan bu adada təxminən 10 

min adam yaşaya biləcək ki, 6-8 ilə başa çatdırılması planlaşdırılan bu layihənin tikintisinə 4-4,5 milyard 

ABŞ dolları vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Layihənin sifarişçisi Azərbaycanın “Avrositi” Holdinq 

şirkətidir. Bakı ilə ada arasında üç növ nəqliyyat vasitəsilə əlaqə saxlanılması düşünülür. Bunun üçün kiçik 

sərnişin gəmiləri, asma yol və hava nəqliyyatı - vertolyotlardan istifadə olunması və ada ilə Bakı Hava limanı 

arasında birbaşa hava dəhlizinin olacağı nəzərdə tutulur. Adada elektrikdən başqa heç nədən istifadə 

olunmayacaq. Elektrik təminatı da adanın ətrafında qurulan 16 külək dəyirmanı vasitəsilə təchiz ediləcək. 

Adanın özündə əsas nəqliyyat vasitəsi elektrik avtomobillər olacaq və bu avtomobillər də batareya ilə 

işləyəcək. Adada 300-ə yaxın lüks villa və bir neçə dörd-beş ulduzlu otellər tikiləcək. Böyük Zirə adası üçün 

içməli su Xəzər dənizindən götürüləcək. Su xüsusi avadanlıqla duzdan təmizlənəcək. Lakin ilk illərdə adada 

Bakıdan verilən qaz və sudan istifadə ediləcək. Lakin ada tam əhalinin yaşayışı üçün istifadəyə veriləndə 

orada qazdan istifadə olunmayacaq. Qeyd etmək lazımdır ki, bu tipli oxşar layihələrin Şanxay və Əbu-

                                                           
49Donaueschingendən Qara dənizə töküldüyü Sulina limanına qədər Dünay çayının uzunluğu 2779  km-dir. Bunun 2415 

km-lik hissəsində çayda səfərlər təşkil edilməkdədir. 10 ölkədən keçən çayın  Hollandiyanın Ren çayından başlayan 

səyahətlər kanal geçidləri ilə Dünay və Qara dənizədək davam edir. Anoloji turlar Volqada da vardır.  
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Dabidə də həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Layihə ideyası Azərbaycanın səmadan görünən yeddi dağ 

zirvəsindən almışdır və buna uyğun olaraq adada Azərbaycanın yeddi dağ zirvəsini təmsil edən komplekslər 

inşa ediləcəkdir. Zirə Adası Baş Planı 2009-cu il 20 fevralda açılan Danimarka Memarlıq Mərkəzinin "Yes is 

More" adlı ictimai sərgisinin bir hissəsi olmuşdur.
50

 

Bu tipli layihələr çoxdur və onlardan hələlik “Şahdağ Yay-Qış Turizm Komleksi” layihəsi icra 

olunmağa başlayıb. Digər layihələrin də gələn illərdə gündəmə gələcəyi gözlənilir.   

DİF-in Turizmin rəqabətqabiliyyətliliyi indeksinə əsasən turizm infrastrukturu sahəsində Azərbaycan 

133 ölkə arasında 2007-ci ildə 101-ci, 2008-ci ildə 92-ci və 2009-cu ildə isə 99-cu, otel otaqlarının sayı 

göstəricisinə görə isə 2008-ci və  2009-cu illərdə 87-ci mövqeyə malik olmuşdur. 

İri avtomobil icarə şirkətlərinin mövcudluğu göstəricisi üzrə isə 2008-ci ildə 89-cu və 2009-cu ildə 

isə 95-ci yeri tutmuşdur. Plastik kart qəbul edən ATM-lərin sayına görə ölkə 2008 və 2009-cu illərdə 73-cü 

mövqedə olmuşdur. 

İnformasiya və kommunikasiya infrastrukturu. Azərbaycan İKT sahəsində son illərdə mühüm uğurlar 

əldə etmiş ölkədir. Hökumət bu  sahəni qeyri-neft sektoru kimi əsas prioritet sektorlardan biri hesab edir. 

Bununla bağlı bir sıra dövlət proqramları və layihələri həyata keçirilir. Ölkədə özəl sektorun dövlət sektoru 

ilə müqayisədə internetdən istifadə səyləri daha güclüdür. Amma son illərdə Hökumətin E-Azərbaycan və E-

İdarəçilik sahəsindəki proqramları dövlət sektorunda da irəliləyişlərə gətirib çıxarmışdır. Buna misal olaraq 

Vergilər Nazirliyinin e-vergi idarəsini və onun uğurlu işini göstərmək olar. 
51

 Ölkədə internet istifadəçilərinin 

sayı sürətlə artmaqdadır. Lakin, bütün bu nailiyyətələrin ölkə ərazisinin tam əhatə etdiyini və internetin 

keyfiyyətinin ölkənin ucqarlarında da lazımi səviyyədə olduğunu demək düzgün olmazdı. Ölkə əhalisinin 47 

faizinin kənd yerlərində məskunlaşmasına baxmayaraq kəndlərdə internet arzuolunan səviyyədə geniş 

yayılmamışdır. Ölkədə stasionar telefon rabitəsi sistemi kifayət qədər əhatəli inkişaf etmişdir. Ölkənin çox 

cüzi  bir hissəsində telefonun yoxluğundan və ya keyfiyyətinin zəifliyindən bəhs etmək olar. Amma son 

illərdə bu sahəyə diqqətin artırılması nəticəsində demək olar ki, Sovet dövründən qalan köhnə telefon 

stansiyalarının yerində müasir avtomat telefon stansiyaları qurulmuşdur. Həmçinin, ölkədə mobil telefon 

rabitəsi şəbəkəsi də geniş inkişaf etmişdir. Ölkədəki əsas mobil operatorların ölkədə geniş şəbəkəsi vardır. 

Lakin qeyd etdiyimiz kimi, bütün bu əldə olunmuş nailiyyətlərə baxmayaraq ölkənin İKT sektorunda 

kifayət qədər problemlər qalmaqdadır və bu da DİF-in Turizmin rəqabətqabiliyyətliliyi indeksində öz əksini 

tapmışdır. Belə ki, İT infrastrukturu sahəsində Azərbaycan 133 ölkə arasında 2007-ci ildə 73-cü, 2008-ci ildə 

84-cü və 2009-cu ildə isə 87-ci mövqeyə sahib olmuşdur. O cümlədən alt indekslər üzrə vəziyyət aşağıdakı 

cədvəldə təqdim olunur .  

Cədvəl 5. 

Alt indekslər 2008 2009 

Kommersiya fəaliyyətində internetdən istifadə dərəcəsi 63 68 

İnternet istifadəçiləri (dəqiq məlumat) 84 85 

Telefon xətlərinin uzunluğu (dəqiq məlumat) 76 77 

Sürətli İnternet abunəçiləri (dəqiq məlumat) 105 112 

Mobil telefon abunəçiləri (dəqiq məlumat) 86 88 

 

Mənbə: DİF Turizmin rəqabətqabiliyyətlilik indeksi, 2009 

 

Əyləncə və asudə vaxtin səmərəli təşkili. Ölkədə turizmin inkişafına təkan verən mühüm amillərdən 

biri kimi turistlərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məsələsi çıxış edir. Son illərdə ölkədə idman 

qurğularının, muzeylərin, sərgi salonların təmiri və tikintisi üçün xeyli vəsait xərclənmişdir. Ölkədə çoxlu 

sayda olimpiya mərkəzləri inşa edilmişdir. Əsasən Bakıdakı mühüm muzeylər, bir neçə sərgi salonu əsaslı 

təmir edilmiş və ya yeniləri tikilmişdir. Ölkədə mövcud olan muzey şəbəkəsinin ziyarətçi qəbulu sahəsində 

                                                           
50 www.ziraisland.com 
51 www.taxes.gov.az 
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ciddi problemləri vardır. Muzeylərin marketinq işi demək olar ki, çox zəifdir. Ölkədə Bakı istisna olmaqla,  

müasir konsert zalları yoxdur. Olimpiya mərkəzlərinin menecmenti sahəsində təkmilləşdirmə ehtiyacları 

vardır. Amfiteatrı olan otellər demək olar ki, yoxdur. Otellərin müştərilərə əsasən gecələmə və qida 

xidmətləri təklif olunur ki, bu da müştəri məmnuniyyəti üçün kifayəedici hesab oluna bilməz. Ölkədə 

turistlər üçün maraqlı olacaq gəzməli yerlər çox olmasına baxmayaraq, onların təbliği, təşkil olunan turların 

bələdçi təminatı lazımi səviyyədə də deyil. Turizm təsislərinin yerinin seçilməsi zamanı, ətrafda turların 

təşkil olunacağı yaxın yerlərin olub-olmamasına bəzən diqqət ayrılmır. Bu mənada asudə vaxtın səmərəli 

təşkili baxımından peşəkar şoumenlərə, DJ-lərə, bələdçilərə və turizm təsisləşməsi zamanı ciddi marketinq 

tədqiqatlarına ehtiyac duyulur. Qeyd etdiklərimiz nəticəsində heç də təsadüfi deyildir ki, DİF-in Turizmin 

rəqabətqabiliyyətliliyi indeksinə əsasən Azərbaycan bu  sahədə digər göstəricilər ilə müqayisədə ən aşağı 

mövqeyə sahib olmuşdur: 133 ölkə arasında 2007-ci ildə 116-cı, 2008-ci ildə 110-cu və 2009-cu ildə isə 113-

cü pillə; və mədəni resurslara görə isə müvafiq olaraq 99-cu və 104-ci  yerlər. Alt indekslər üzrə bu 

göstəricilər aşağıdakı kimi olmuşdur . 

 

Cədvəl 6. 

Alt göstəricilər 2008 2009 

Dünya irsinə daxil olan təbii yerlərin sayı (dəqiq məlumat) 70 74 

Qorunan ərazilər (dəqiq məlumat) 73 84 

Təbii mühitin keyfiyyəti 109 100 

Ümumi bilinən yerlər (dəqiq məlumat) 105 75 

Dünya irsinə daxil olan abidələrin sayı (dəqiq məlumat) 69 65 

İdman stadionlarının sayı (dəqiq məlumat) 84 88 

Beynəlxalq sərgi və yarmarkaların sayı (dəqiq məlumat) 105 96 

İnnovativ sənaye məhsullarının ixracı (dəqiq məlumat) yoxdur
52

 110 

 

Mənbə: DİF Turizmin rəqabətqabiliyyətlilik indeksi, 2009 

 

Qida sektoru. Turistlərin səyahət dövründə qidalanması da müştəri məmnuniyyəti üçün mühüm 

məsələdir. Qida təhlükəsizliyi, yüksək zövq, çeşid və s. bu kimi məsələlər turizm müəssisələrində diqqətlə 

gözlənilməsi tələb olunan məsələdir. Əksər hallarda restoranlarda menyuların olmaması, olanlarda isə bəzi 

yeməklərin qeyd olunmasına baxmayaraq hazırlanmaması, menyuda milli mətbəxin bir-neçə çeşidinin əsas 

yer tutması turistləri razı salmır. Xüsusilə az kalistrollu və ətsiz yeməklərin, dünyanın tanınmış mətbəx 

nümunələrinin hazırlanmaması diqqət çəkir. Yeməklərin, içkilərin çeşidliliyi və gigiyenik normalara cavab 

verməsi turistin əsas istəklərindəndir. 

 

Nəticə 

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

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

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

böyük şəhərlərdən tanınmış turizm mərkəzlərinə avtobus reyslərinin təşkilinə, işçi heyətinin 

təlimləndirilməsinə və s. yönəltməlidir. Hökumətin regional inkişaf siyasətini davam etdirməli, rayon və 

kənd yerlərində infrastrukturun (yollar, kanalizasiya, internet, bank şəbəkəsi, mobil rabitə, çeşidli nəqliyyat 

(hava, su, dəmir yolu, avtomobil və s.)) inkişafına diqqəti daha da artırmalıdır. Bütün bu amillər nəticədə 

Azərbaycan turizminin rəqabətə davamlı bir sahə halına gətirilməsini təmin edəcəkdir.  

 

 

                                                           
52 Bu göstərici 2009-cu ildən əlavə olunub. 
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Академический доктор экономики Бабуля Мгебришвили 

Тбилисский государственный университет имени Ив. Джавахишвили 

 

Роль экологического фактора в развитии туристического бизнеса 

 

Abstract: In recent years ecotourism is developing rapidly along with traditional kinds of tourism 

that is directly related to the biodiversity existing in the country. Georgia belongs to exactly such number of 

countries and as a part of Caucasus ecoregion it is recognized by The World Wide Fund for Nature the 

world fund of nature protection as one of the “hot spots” by diversity of types, peculiarities of the 

development of flora and fauna, diversity of plants and by other indicators. To preserve biodiversity in the 

country there are created protected territories of various categories by law. Namely: reservations, national 

parks, monuments of nature, landscape.On the protected territories the Georgian law allows to conduct 

ecotours of the following nature: observation on birds, adventure hiking, rafting, historical-cultural tours, 

tours for amateur photographers, amateur fishing, camping in the open air and overnight stays in tents. 

Despite the existence of natural conditions, the situation of ecotourism development in Georgia is not 

satisfactory. To provide the development of ecotourism it is expedient to take the following measures: 

Development of appropriate infrastructure in all protected territories;  

 Increase of the number of tourist routes in all protected territories and informational provision for 

potential tourists inside the country and abroad, first of all in neighbor countries;  

 Enhancement of population’s cognizance of the socio-economic consequences of ecotourism;   

 Creation of joint organ of ecotourism development along with the countries of the Caucasus 

ecoregion;  

 Reinforcement of control on the basis of legal documents devised properly from the side of rangers 

and organization of preliminary familiarization with these documents for ecotourists.  

 

Key words: Ecotourism, reservations, national parks, monuments of nature, landscape. 

 

В современном мире туризм считается одним из привлекательных отраслей бизнеса, который 

не требует больших расходов материальных ресурсов. Вместе с другими факторами и этот фактор 

обусловливает интерес к развитию туризма в странах с низкоразвитой экономикой, в том числе и в 

Грузии. Численность визитёров в стране, в последнее время, характеризуется повышенной 

тенденцией. 2010 году количество визитёров повысилось на 38% по сравнению с 2009г. 2011 году 

отмеченный показатель сохранился – показатель численности визитёров повысился на 39% по 

сравнению с предыдущим годом. 2011 году Грузию посетило 2 820 000 иностранных туристов. Самое 

большое число визитёров приезжает из соседних стран, и в первую очередь из Турции. После Турции 

количеством визитёров отличается Азербайджан. 2011 году число визитёров из Азербайджана 

повысилось на 43% и составило 714 427 человек. В экономических отношениях Грузии и 

Азербайджана значительную роль играет сотрудничество в сфере туризма. 

Вместе с традиционными видами туризма, в последнее время в мире быстро развивается 

экотуризм, что непосредственно связано с биоразнообразием страны. По данным мировой 

туристической организации, 90-их годах прошлого столетия, на экотуризм приходилось 7% 

международных туристов. Их численность растет с каждым годом. Среди заинтересованных 

экотуризмом людей значительную часть составляют люди пенсионного возраста. Грузия отличается 

своей биоразнообразностью. Она, как часть Кавказского экорегиона, мировым фондом защиты 

природы признана «горячей точкой» биоразнообразия по показателям различных видов, 

особенностям развития флоры и фауны, многообразностью растительности и по другим показателям.  
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Для сохранения биоразнообразности в Грузии созданы защищённые территории разных 

категорий, в частности: заповедники, национальные парки, природные памятники, охраняемые 

территории, ландшафты. 

На защищённых территориях закон Грузии рассматривает проведения экотуров различных 

видов: наблюдение за пернатыми, туры для фотолюбителей, любительская рыбалка, рафтинг, 

историко-культурные туры, кемпинг под открытым небом и начевка в палатках. 

Несмотря на природные условия состояние развития экотуризма в Грузии 

неудовлетворительное, что обусловлено рядами причин. На одной из частей защищённых территорий 

не существует инфраструктуры необходимой для развития туризма, в частности дороги 

неблагоустроены, не стоят скамейки для отдыха туристов, нет туалетов, мусорных урн. 

Неблагоустроенность инфраструктуры отрицательно влияет на туристов, что способствует 

формированию отрицательных мнении и соответственно наносит вред имиджу страны.  

Пока еще недостаточно исследованы возможности развития экотуризма в стране, не 

составлены экотуристические маршруты в достаточном количестве или составлены, но информация 

не поступает до потенциальных туристов. Но достаточно большая работа проведена национальным 

агентством туризма Грузии и агентством защищённых территорий министерства защиты природы и 

природных ресурсов. На web-странице агентства защищённых территорий 

(www.apa.gov.ge/index.php) приведен список тех охраняемых территорий, которых на сегодняшний 

день предлагают потенциальным экотуристам различные экотуры. Такие защищённые территории: 

охраняемая территория Сатаплии, пещера Прометея, Боржом-Харагаульский национальный парк, 

Вашлованский национальный парк, Лагодехские защищённые территории, Тушетский национальный 

парк, Кинтришские защищённые территории, эко коттеджи в Тимотесубани и т.д. На web-странице 

дана полная информация на получение экоуслуг (активность, маршруты, цены и т.д.). Такой же 

информацией должны пользоваться и экотуристы других стран. Иностранные экотуристы могут 

получать информацию о желательных экотурах на web-страницах ассоциации туризма Грузии 

(www.tourism-association.ge) и компаний, входящих в ассоциацию туроператоров (CaucasusTravel, 

ConcordTravel, Ekotour, ExploreGeorgia, GeorgiaTravel, GeorgianDiscoveryTravel, Omnestour, 

VisitGeorgia). Ассоциация туризма Грузии функционирует с 2006 года, а ассоциация туроператоров 

Грузии с 2007 года. Они провели значительную работу для развития туризма в стране.  

Как показывает анализ существующих материалов, уровень защищённости территорий, 

которые участвуют в экотуризме, недостаточно высок, несмотря на то, что качество работы 

рейнджеров, в последнее время, повысился.  

Для достижения высокого уровня развития экотуризма и вообще туризма, по мнению 

грузинских экспертов и экономистов, необходимо местное производство продуктов, что требует 

развития сельского хозяйства. В том случае, если развитие сельского хозяйства не будет 

соответствовать развитию туризма, тогда Грузия все больше будет зависить от импорта продуктов. 

Исходя из этого, забота о развитии туризма без развития сельского хозяйства будет препятствовать 

развитию экономики страны и Грузия все больше станет зависить от импорта товара из других стран. 

Несмотря на то, что природные условия в Грузии дают большие возможности для развития 

экотуризма, пока уровень его развития не соответствующий. Это обусловлено рядами причин, в 

числе которых мы хотим выделить: на одной из частей защищённых территорий инфраструктура не 

развита на соответствующем уровне, что препятствует развитию туризма; экотуристических 

маршрутов недостаточно; низкий уровень распространения информации об экотуристической 

продукции не только на международном, но и на внутренном рынке; недостаточно защищены 

территории, которые участвуют в экотуризме. 

Для поддержки развития экотуризма, по нашему мнению, целесообразно проведение 

следующих мероприятий: 

- создание соответствующей инфраструктуры на всей защищённой территории; 
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- рост количества туристических маршрутов на защищённых территориях и снабжение 

информацией потенциальных туристов как внутри страны, так и за её пределами, особенно в 

соседних странах; 

- вместе со странами, входящими в Кавказский регион, создание совместного органа развития 

экотуризма; 

- усиление контроля со стороны рейнджеров на основе соответственно обработанных 

правовых документов и организация ознакомления экотуристами этих документов. 

И наконец, существуют двусторонние связи между экотуризмом и окружающей средой. 

Развитие экотуризма, с одной стороны, зависит от природных условий, а с другой – экотуризм 

положительно влияет на окружающую среду и этим создаются лучшие условия для его развития. 
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Turizm kadrlarının təlim motivasiyası problemi və peşəyə  

istiqamətləndirmənin psixoloji aspektləri 

 

 Abstract: In the period of globalization, which takes all spheres of culture and art there is need for 

development and expansion of relations with developed states of the world. Professional personnel engaged 

in tourism have great services in realization of this need. General and general subjects tought in higher 

educational establishments create opportunities for students to be directed to a proffesion and form skills of 

application of their knowledge in spheres of profession-speciality that they choose. In the process of 

direction to any profession students’ positive attitude to a chosen kind of work forms their interests and 

stimulates their abilities. 

 Training successes depends not only on students’ skills for training but also on training motivation. 

In other words, alongside with other conditions forming of training motivation in students is necessary. 

 In the process of teaching different subjects in higher educational establishments creation of training 

motivation in students, firstly creation of inner motivation, forming of needs connected with speciality is 

important from psychological point of view. It is a very actual problem for a modern higher educational 

establishment. In successful solution of this problem pedagogues and psychologists must do their best and 

carry out investigations. 

  

            Key words: Tourism activity, motivation, training motives, stimulus, professional skills. 

 

 Son zamanlar ölkəmizdə digər xidmət sahələri ilə bərabər turizm sferasının inkişafına da dövlət 

səviyyəsində diqqət və maraq xeyli artmışdır. Belə ki, turizm sektorunun sürətli inkişafı müharibə şəraitində 

olan respublikamızın dünya dövlətləri ilə mədəni, iqtisadi, siyasi sahədə qarşılıqlı münasibətlərinin 

genişlənməsinə və dərinləşməsinə, ölkəmizə turizm axınının çoxalması nəticəsində iqtisadi gəlirin artımına 

səbəb olmuşdur. Beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin ölkəmizdə keçirilməsi tendensiyası günü-gündən artır və 

beynəlxalq ticarət xidmətlərinin dinamik inkişafına rəvac verir. Bütün bunlar vətənimiz üçün təkcə iqtisadi 

gəlir mənbəyi deyil, həm də xarici turistlərə qədim tarixə malik milli adət-ənənələrimizin yerindəcə nümayiş 

olunması, mənfur erməni təcavüzü və siyasəti nəticəsində ölkəmizə, o cümlədən region turizminə dəyən 

zərbələr haqqında həqiqətlərin dünya xalqlarına dəqiq-dürüst çatdırılmasında əvəzsiz rol oynayır. 

 Bütün sahələrdə qloballaşmanın tüğyan elədiyi indiki şəraitdə inkişaf etmiş dünya dövlətləri ilə 

hərtərəfli qarşılıqlı münasibətlərin genişlənməsinə və dərinləşməsinə ehtiyac duyulur. Bu vəzifənin yerinə 

yetirilməsində turizmlə məşğul olan peşəkar kadrların da yüksək xidməti özünəməxsus yer tutur. “Turizm 

sahəsində peşə təhsili üzrə Ümumdünya Assosiasiyası 1987- ci ildən Ümumdünya Turizm Təşkilatının 

üzvüdür.Əsas məqsədi keyfiyyətli peşəkar turizm tədrisini təşkil etmək olan AMFORT turizmdə peşə 

hazırlığı üsullarının təkmilləşdirilməsi, hazırlıq proqramlarının standartlaşdırılması, müvafiq sənədlərin 

toplanması, turizm sektorunda kadr tələbatının müəyyən edilməsi və s. kimi vəzifələri özündə təsbit edir (2, 

s.103). Turizm üzrə mütəxəssis hazırlığı isə bu sahə ilə bağlı təhsil ocaqları qarşısında böyük vəzifələr qoyur. 

Professor İ.Hüseynovun qeyd etdiyi kimi “Bu gün insanların hər birinin maraqlarının tam şəkildə təminatı 

üçün turizmin təşkili ilə məşğul olan peşəkar kadrlara çox böyük ehtiyac vardır. Peşəkar turizm 

mütəxəssisləri ayrı-ayrı bölgələrin fiziki və iqtisadi coğrafiyasını dərindən öyrənməli, həmin bölgələrdə 

turizmin təşkilinin təcrübi və elmi əsaslarını işləyib hazırlamağı bacarmalıdırlar” (5, s.4).  

 Turizm kadrı hazırlayan tədris müəssisələrinin məqsədi tələbələrdə heç də yalnız müəyyən peşə 

tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün ayrıca birtərəfli qabiliyyətləri üzə çıxarmaq yox, istər ümumi, istərsə də 

ixtisas yaradıcılığına böyük həvəs oyatmaqdır. Təlim uğurları təkcə tələbələrin təlimə qabilliyi, bütövlükdə 
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qabiliyyətləri və s. ilə deyil, həm də təlim motivasiyası ilə şərtlənir. Başqa sözlə, tələbənin yaxşı oxuması 

üçün bütün digər şərtlərlə yanaşı həm də təlim motivasiyasının formalaşması zəruridir. Müasir tələbə təhsil 

illərində daim, mütəmadi olaraq öz üzərində işləməli, elmi dünyagörüşünü artırmalı, əzmlə öz yaradıcı 

təfəkkürünü zənginləşdirməyə çalışmalıdır. “Tələbələr ixtisasa yiyələnərkən öz gələcək peşələrinin sosial-

psixoloji xüsusiyyətlərini öyrənməli, onlar üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu dərk etməli, təlim və əmək 

fəaliyyətinə fəal münasibət bildirməlidirlər” (7, s.88). Tələbənin ümummədəni diapazonu nə qədər geniş 

olarsa, yaradıcılıq fəaliyyətinin motivləri onun üçün bir o qədər aydın şəkil almağa başlayar. Turizm 

fəaliyyəti dünyəvi xarakter daşıdığından turizm işi ilə məşğul olan, turizm biznesi sahəsində çalışan hər bir 

mütəxəssisdən peşəkarlıq, yüksək elmi-mədəni səviyyə, ünsiyyət və davranışda improvizə qabiliyyəti, 

bütövlükdə əcnəbi qonağı hərtərəfli razı sala biləcək səviyyədə ümummədəni biliklər tələb olunur.   

  Turizm kadrlarının elmi dünyagörüşü və peşə qabiliyyətlərinin formalaşdırılması təhsil 

müəssisələrində çalışan pedaqoq və mütəxəssislərdən yüksək peşəkarlıq, novatorluq tələb edir. Turizm 

ixtisaslarına yiyələnən tələbələrə yaradıcılıq əzmi aşılamaq, onlarda elmi bilik səviyyələrinin 

yüksəldilməsinə can atmaq keyfiyyəti formalaşdırmaq, daim peşə qabiliyyətlərinin təkmilləşdirilməsi 

qayğısına qalmaq lazımdır. Bu prosesin başlanğıcında motivasiya durur. Psixoloji ədəbiyyatda motivasiya 

insanda hər hansı bir hərəkətə və ya əməyə həvəs oyatmaq prosesi kimi başa düşülür. Motiv insanı hər hansı 

bir fəaliyyətə təhrik edən, yönəldən səbəblərdir. Hər cür fəaliyyət zamanı müvafiq tələbatdan doğan səbəblər 

bizi həmin fəaliyyətə girişməyə və bu yolla öz tələbatımızı ödəməyə yönəldir. Tələbələrdə öz ixtisasları ilə 

bağlı peşələrə məhz belə motiv formalaşmalıdır. Motivlərin formalaşması və inkişafına motivasiya deyilir. 

Professor R.Əliyev motivasiyanın iki mühüm cəhətini göstərir: a) motivin fəaliyyətin daxili prosesi kimi 

yaranması; b) başqa adamların köməkliyi ilə yaranan xarici proses. Psixologiyada motivasiya psixi hadisə 

kimi minimum iki məna daşıyır: 1) fərdi fəaliyyətə təhrik edən və onun aktivliyini şərtləndirən, yəni, 

davranışı determinasiya edən amillər sistemi; 2) motivlərin təşəkkülü,formalaşmasının davranışın müəyyən 

səviyyəyə qədər aktivliyini təmin edərək stimullaşdırması. Davranış motivlərinin təşəkkülü, müddəti, 

davamlılığı, istiqaməti məqsədə çatdıqdan sonra tamamilə yox olmur, yeni obyektə, hadisələrə yönəlir, 

fəaliyyətin səmərəliliyini yüksəldir. Bu deyilənlər isə motivasiyanın insan həyatı və fəaliyyətində necə 

mühüm rol oynadığını sübut edir (4, s.255). 

 Motivasiya insanın həyatı və fəaliyyətində olduqca mühüm rol oynayır.Motivasiyaya müxtəlif 

situasiya və amillər də təsir edir. İnsanın ən yüksək iş motivi o zaman yaranır ki, o öz iradəsinin köməyi ilə 

şəxsi qavrayış modelini hazırlamağa nail olur. Bununla da həyatını kökündən dəyişdirməyə qadir olan 

ehtiyat resursu yarada bilir. Bunun üçün tələbələrə seçdikləri peşəni dərindən sevməyi öyrətmək, gələcək 

həyatının, karyerasının bu sənəti nə dərəcədə mənimsəməsindən bilavasitə asılı olduğunu başa salmaq 

vacibdir. Gələcəyin potensial turizm kadrı dərk etməlidir ki, öz imkan və anadangəlmə qabiliyyətlərini 

düzgün qiymətləndirərək onları inkişaf etdirmək uğurlu karyeranın ən vacib şərtidir.  

 Şəxsiyyətin motivlərini müəyyən etmək üçün – o, bu və ya digər hərəkəti (işi, əməli) nəyin naminə 

icra edir? – sualını aydınlaşdırmaq lazımdır. Məsələn, turizm ixtisasında təhsil alan iki tələbəni təsəvvür 

edək: onlardan biri yiyələnəcəyi ixtisası incəliklərinə qədər öyrənmək, elmi dünyagörüşünü zənginləşdirmək, 

elmə dərindən yiyələnmək, o birisi isə yüksək təqaüd almaq üçün əla qiymətlərlə oxuyur. Bunu belə başa 

düşmək olar ki, onların təlim motivləri bir-birindən fərqlənir, halbuki hər iki tələbənin tələbatı eynidir. Onlar 

ali təhsil almaq üçün instituta daxil olmuşlar. Biz əgər tələbənin tələbatlarını müəyyənləşdirmək istəyiriksə, 

onda “nə üçün fəallıq göstərir?”– sualına cavab tapmalıyıq. Tələbənin motivlərini, motivasiyasını təhlil 

edəndə isə, bu və ya digər hərəkətin(işin, əməyin) nəyin naminə icra olunduğunu aydınlaşdırmalıyıq.  

  Səxsiyyətin motivlərindən, motivlə məqsədin dialektik vəhdətindən bəhs edən professor Ə.Əlizadə 

qeyd edir ki, şəxsiyyətin motivləri onun fəaliyyətinin istiqamətini müəyyən edir. Fəaliyyətin konkret 

xarakteristikası motivlə deyil, məqsədlə müəyyən olunur. Bir tərəfdən, eyni bir motiv zəminində müxtəlif 

məqsədlər formalaşır, digər tərəfdən, eyni bir məqsəd müxtəlif adamlarda müxtəlif motivlərlə bağlı olur. 

Motivlə məqsədin dialektik əlaqəsi belədir. Lakin bütün hallarda motivin psixoloji funksiyası eynidir: o, 

Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

194 

insanı fəaliyyətə təhrik edir və onun fəaliyyətinin istiqamətini müəyyənləşdirir. Bu iki cəhət (təhriketmə və 

istiqamətləndirmə) bir-birilə vəhdət təşkil edir və motivin əsas funksiyaları kimi meydana çıxır. 

 İnsanı fəaliyyətə təhrik edən müxtəlif hadisə və halətlər motiv kimi özünü göstərir: əqidə və 

dünyagörüşü, maraqlar və emosiyalar, həvəs, yönəliş, ideallar, və s. buna misal ola bilər. Bir sıra hallarda 

tələbatların özləri də motivə çevrilirlər (1, s.146). 

 Ali məktəbdə tələbələrə yaradıcı surətdə düşünüb hərəkət etmək bacarığını aşılamaq böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan ali məktəbdə çalışan pedaqoq və psixoloqlar tələbələrin təfəkkürünü 

inkişaf etdirərək, onları yaradıcılığa sövq etdirmək üçün mühüm tədbirlər nəzərdə tutmalıdırlar. Bu zaman 

bir məsələ nəzərdən qaçırılır ki, yaradıcı fəaliyyətə hazırlıq tərbiyə edilməsi və bununla ona fərdi zəmin 

yaradılması təkcə xüsusi qabiliyyətin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı deyil. Yaradıcılığa hazırlıq o zaman baş 

qaldırır ki, tələbədə qabiliyyətlərin, mənəvi ehtiyacların motivlərinin sindromu formalaşmış olsun. Tələbədə 

təfəkkür müstəqilliyi, özünə inam, inadkarlıq, bilik, sonsuz həvəs, zirəklik, yaradıcı təxəyyül, ixtira və 

təcrübəyə meyl, cəsarət və hərəkət etməyə hazır olmaq keyfiyyətləri və s. tərbiyə edilmiş olsun. 

 Motivlər çox və rəngarəngdir. İnsanı fəaliyyətə eyni vaxtda müxtəlif motivlər təhrik edə bilər. Lakin 

bütün hallarda onlar da tələbatlar kimi ierarxik quruluşa malikdir: motivlərdən biri əsas, aparıcı, digəri isə 

ikinci dərəcəli olur; sonuncular əsas motivlərdən asılıdır, onlara tabedir, hətta bəzən yalnız əlavə təhrik 

funksiyasını yerinə yetirirlər. Şəxsiyyət üçün həyati məna kəsb edən, onun, necə deyərlər, həyatının 

mənasına çevrilən, həyat perspektivlərini ifadə edən motivlər əsas motivlər kimi meydana çıxırlar. 

Motivasiya dəfələrlə təkrarlana bilər və bu motivasuiya tədricən şəxsiyyətin xarakter əlamətinə çevrilir. 

Xarakterlərin müxtəlifliyini şərh etməyə isə ehtiyac yoxdur.  

 Motivlər fəaliyyətin bütün sahələrində, o cümlədən, turizm fəaliyyətində özünəməxsus 

xüsusiyyətlərlə təzahür edirlər. Fəaliyyətin növlərinə görə motivləri dörd yerə bölürlər: oyun, təlim, əmək və 

təlim motivləri. Mövzumuza uyğun olaraq biz ancaq tələbələrin təlim motivlərindən bəhs edəcəyik. Əvvəlcə, 

gəlin tələbələrin təlim fəaliyyətinin nə olduğunu çözələyək. Təlim fəaliyyəti tələbələrin nəzəri bilikləri və 

onlarla bağlı bacarıq və vərdişləri mənimsəmələrinə yönəldilmiş fəaliyyət növlərindən biri, söyləsək ki, 

aparıcı fəaliyyətləridir – yanılmarıq. Təlim insanın fəaliyyət və davranışını bəşəriyyətin ictimai təcrübəsini 

mənimsəməsinə yönəldən fəal bir prosesdir. Təlim fəaliyyəti təkcə tələbələrdə bilik, bacarıq və vərdişlərin 

formalaşmasını təmin etməklə kifayətlənmir. Bu prosesdə onlarda psixi inkişafa, şəxsiyyətlərin 

formalaşmasına da əsaslı təsir göstərir. Məhz buna görə də təlim fəaliyyətinin başlıca xüsusiyyəti ondan 

ibarətdir ki, o, fərdin birbaşa psixi inkişafı vasitəsi kimi xidməti həyata keçirir. Psixoloqlar (Ə.Bayramov, 

Ə.Əlizadə) təlim motivlərini iki böyük qrupa bölürlər: idrak motivləri, sosial motivlər. Turizm ixtisaslarında 

təhsil alan tələbələrin fəallığı ayrı-ayrı fənlərin (Tarix, fəlsəfə, psixologiya, iqtisadiyyat, hüquq, coğrafiya və 

s.) tədrisi prosesində öyrənilən obyektlərə yönəlmişdirsə, bu zaman idrak motivlərindən söhbət gedir. İdrak 

motivlərinin aşağıdakı növlərini qeyd edə bilərik:  

 Geniş idrak motivləri (tələbə tədris olunan bütün fənlərdə yeni faktlar, nəzəri məsələlər, 

induktiv və deduktiv nəticələr və s. ilə maraqlanır). 

 Tədris-idrak motivləri (tələbədə bir və ya bir neçə fənnə maraq əmələ gəlir, o, müvafiq 

fənnləri daha ətraflı öyrənməyə başlayır). 

 Özünütəhsil motivləri (tələbə maraqlandığı fənlər üzrə müstəqil surətdə yeni biliklər əldə 

etməyə başlayır). 

Əgər təlim prosesində tələbənin fəallığı başqa adamlarla münasibət sahəsinə yönəlirsə, ictimai işlərə 

marağı artırsa, tək institutdaxili deyil, eyni zamanda digər ali məktəblərdə keçirilən tədbirlərə qoşulursa, bu 

zaman sosial motivlər fərqləndirilir. Tələbənin sosial motivlərini də üç yerə bölmək olar: 

1. Geniş sosial motivlər (tələbə Vətənə, xalqa, cəmiyyətə faydalı olmaq, valideynlərinin üzünü 

ağ etmək, öz tələbə borcunu yerinə yetirmək üçün əla və yaxşı qiymətlərlə oxumağa səy göstərir). 

2. Dar sosial motivlər – bunlara başqa sözlə, mövqe motivləri deyirlər (tələbə evdə və institutda 

yaxşı mövqe tutmaq üçün əlaçı olmağa çalışır). 
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3. Sosial əməkdaşlıq motivləri (tələbə özünün müəllimlər və qrup yoldaşları ilə münasibətlərini 

təhlil edir, onları daha da yaxşılaşdırmağa çalışır). 

Bir sıra hallarda tələbələrdə yaradıcılıq motivləri də özünü göstərir. Bu zaman təlim motivlərinin 

xarakteri tədricən dəyişir, onlarda yaradıcılıq üçün səciyyəvi cəhətlər əsas yer tutmağa başlayır. Bundan 

başqa nəzərə almaq lazımdır ki, istər idrak, istərsə də sosial motivlər həm kollektivçilik, həm də dar 

fərdiyyətçilik, hətta eqoist istiqamətə malik ola bilər. Bu o deməkdir ki, tələbənin müəyyən bir idrak 

motivinə və sosial motivə malik olması hələ onun şəxsiyyətini xarakterizə etmək üçün kifayət deyildir, 

şəxsiyyətin istiqamətini təhlil etmək üçün motivlərin keyfiyyətini aydınlaşdırmaq lazımdır. 

Təlim motivlərinin təhlili zamanı birinci növbədə fəaliyyətin quruluşunun müəyyən edilməsinin 

vacibliyini göstərən professor M.Həmzəyev qeyd edir ki, insanın istər maddi, istərsə də mənəvi fəaliyyətinin 

quruluşunu təhlil etdikdə onun təxmini məzmununu təşkil edən aşağıdakı əsas elementləri aşkara çıxarmaq 

mümkün olur: fəaliyyətin motivləri, fəaliyyətin məqsədi və fəaliyyətin vasitələri (8, s.80). 

Motivlər haqqında yuxarıda qeyd etdiklərimizdən aydın olur ki, motiv tələbəni hər hansı fəaliyyətə, 

məsələn, elm öyrənməyə, təlimə təhrik edən, yönəldən səbəblərdir. Hər cür fəaliyyət zamanı müvafiq 

tələbatdan doğan səbəblər tələbəni həmin fəaliyyətə girişməyə və bu yolla öz tələbatını ödəməyə yönəldir.  

Məqsədəgəldikdə o, tələbənin fəaliyyət zamanı hansı nəticəyə nail olmağa yönəlməsidir. (Məsələn, 

tədris ilini əla və yaxşı qiymətlərlə, kəsirsiz başa vurmaq). Son nəticə daima fəaliyyətin məqsədi kimi 

təzahür edir. Məhz buna görə də tələbənin təlim fəaliyyəti daim dərk olunmuş məqsədləri ilə tənzim edilir. 

Tələbənin həmin fəaliyyəti nə dərəcədə adekvat yerinə yetirməsi qarşıya qoyulan məqsədi həyata keçirməsi 

ilə xarakterizə olunur. 

Hərdən fəaliyyətin motivi və məqsədi üst- üstə düşsə də çox vaxt məqsəd və motiv özünün 

xüsusiyyətlərinə görə bir-birlərindən fərqlənirlər. Məsələn, tələbədə olmayan hər hansı bir kitabı almaq üçün 

kitab mağazasına getməsi həm motiv, həm də məqsəd rolunu oynaya bilər. Lakin “psixologiya” dərsliyini 

almaq üçün kitab mağazasına getmək onun məqsədi, həmin fənnlə maraqlanması, sabahkı seminara 

hazırlaşması üçün getməsi isə motivi ola bilər. 

Fəaliyyətin vasitələri həmin fəaliyyətin həyata keçirildiyi yollardır. Başqa sözlə, əgər tələbəyə şamil 

etsək, o, həmin fəaliyyət zamanı qarşısına qoyduğu məqsədə hansı yollarla nail olur?! Şübhəsiz, həmin yol 

və vasitələrin düzgün seçilməsi fəaliyyətin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi üçün mühüm şərtdir. 

Ümumən götürsək, belə bir fikri vurğulaya bilərik ki, tələbənin hər cür təlim fəaliyyətinin quruluşunda 

motiv, məqsəd, müvafiq işlər, onların icrası, qiymətləndirilməsi və nəzarət kimi mühüm komponentlər özünü 

göstərir. Tələbənin təlim fəaliyyəti ümumiləşmiş şəkildə üç mərhələdən küçir: hazırlıq, icra və 

qiymətləndirilmə. Fəaliyyətin icra mərhələsində (məsələn, hər hansı bir turizm şirkətində istehsalat 

təcrübəsində olan IV kurs tələbəsi) tələbə müvafiq işləri və hərəkətləri həyata keçirir ki, bu da həmin təlim 

fəaliyyətinin məzmununu, ən mühüm komponentini təşkil edir. 

Ali təhsil müəssisələrində tədris edilən ümumi və ixtisas fənləri tələbələri peşəyə 

istiqamətləndirməyə, onlarda öz fəaliyyətlərini, bilik və bacarıqlarını seçdikləri peşə-ixtisas sahələrində 

tətbiq etmək səriştəsi formalaşdırmağa şərait yaradır. Peşəyə istiqamətləndirmə prosesində tələbədə seçdiyi 

əmək növünə pozitiv münasibət formalaşır, peşəyə yararlılığını və hazırlığını təkmilləşdirmək, maraq və 

meyllərini, tələbatlarını peşə-ixtisas fəaliyyəti ilə təmin etmək səyi yaranır və stimullaşır. Belə formalaşma 

prosesində tələbə seçdiyi peşə-ixtisas fəaliyyətinin məqsəd və vəzifələrini, ictimai-sosial əhəmiyyətini daha 

çox dərk edir, dünyagörüşü, əqidə və durumu daha sabit xarakter almağa başlayır. Bütün bunlar tələbənin 

peşə-ixtisas fəaliyyətinə istiqamətinin möhkəmliyi və dərinliyini, yaxın və uzaq perspektivlərini, ictimai-

sosial, şəxsi motivlərini təzahür etdirir – fikrini söyləyən pedaqoq alimlərimizdən F.Rüstəmov və 

T.Dadaşova  ( 6, s. 418) ali məktəbdə kadr hazırlığında peşəyə istiqamətləndirmənin vacib olduğunu israrla 

vurğulayırlar.  

Tələbələrin təlim motivlərinin keyfiyyətini psixoloji baxımdan aydınlaşdırarkən onların 

məzmununun da çözülməsini düqqətdən kənarda qoymaq olmaz. Motivlərin məzmunu baxımından 
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xarakteristikasını professorlar Ə.Əlizadə və Ə.Bayramov (3, s.143-144) şagird motivi nöqteyi-nəzərindən 

düzgün və ətraflı təhlil etmişlər. Biz isə gəlin təlim motivlərin məzmununun ali məktəb tələbələrinə uyğun 

psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirək: 

 Təlimin tələbə üçün şəxsi məna kəsb etməsi. İxtisasına dərindən yiyələnmək istəyirsənsə 

təlim fəaliyyətinə sidqi-ürəkdən bağlanmalısan. 

 Motivin fəallığı – təlim tələbə üçün şəxsi məna kəsb etdikdə, motiv fəal xarakter daşıyır: o, 

səylə oxumağa başlayır. Əks halda motiv təlimin gedişinə real təsir göstərmir. 

 Motivlərin ümumi strukturunda motivin yeri: əsas, aparıcı motiv özünün istiqamətindən 

(kollektivçi və eqoist xarakter daşımasından) asılı olaraq fəaliyyət prosesində müxtəlif rol 

oynayır. 

 Motivin müstəqil surətdə əmələ gəlməsi və təzahür etməsi. Motivlərin formalaşması və 

inkişafı prosesinə motivasiya deyilir. Ən ümumi şəkildə burada iki cəhəti fərqləndirmək olar: 1) 

bu və ya digər motiv tələbənin özünün fəaliyyətində daxili proses kimi əmələ gəlir, başqa sözlə, 

tələbə, obrazlı şəkildə desək, öz qəlbinin hökmü ilə fəaliyyətə başlayır; 2) motiv yalnız 

digərlərinin köməyi şəraitində, xarici (zahiri) proses kimi əmələ gəlir, başqa sözlə, tələbə başqa 

adamların – müəllimlərin, qohumların və valideynlərin təhriki ilə işə başlayır. Bu iki cəhətin 

fərqləndirilməsi psixoloji cəhətdən xüsusilə zəruridir. Əgər başqa adamların təsiri və nəzarəti 

olmadan müvafiq motiv aktuallaşmırsa, bu o deməkdir ki, həmin motiv tələbə üçün hələ zahiri 

xarakter daşıyır. Belə hallarda tələbə özünün təlim fəaliyyətinə formal münasibət göstərir. 

 Motivlərin dərk olunma səviyyəsi. Motivlərin dərk olunmasının özünəməxsus çətinlikləri 

vardır. Bu, hər şeydən əvvəl, onda ifadə olunur ki, tələbəliyin ilk dövründə dərk olunmayan 

təhriklər sosial cəhətdən əhəmiyyətli olan motivlərin aydın dərk olunmasına mənfi təsir göstərir. 

Ali məktəbdə müəllimlər bu cəhətə həmişə diqqət yetirməli, tələbələrin əsas, sosial cəhətdən 

vacib motivləri dərk etməsi üçün şərait yaratmağa çalışmalıdırlar. Bir çox hallarda tələbələr 

özlərinin motivlərini pərdələyirlər, təlim işinə laqeydliklərini gizlətmək üçün cürbəcür bəhanələr 

uydururlar. Bir sıra hallarda isə sadəcə olaraq bu, psixoloji müdafiə xarakteri daşıyır. Bəlkə də 

seçdikləri ixtisasın mahiyyətini dərindən dərk etmədiklərindən, peşəyə istiqamətləndirmədə baş 

vermiş anlaşılmazlıqlardan irəli gəlir. Ona görə də tələbələr müxtəlif bəhanələr gətirməklə 

hərəkətlərinə haqq qazandırır, öz səhvlərini şəraitlə əlaqələndirirlər. Pedaqoq və psixoloqlar öz 

seçdikləri ixtisaslarına dərindən yiyələnmək istəməyən tələbələrin fəaliyyət və davranış 

moitivlərini necə əsaslandırmasını, yəni öz hərəkət və əməllərinin səbəblərini rasional surətdə 

necə izah etməsini öyrənməli, onları təhlil edib əməli nəticələr çıxarmalıdırlar. 

 Eyni bir motivin müxtəlif fəaliyyət tiplərinə, tədris fənlərinə və tədris tapşırıqlarına şamil 

edilməsi: bir halda tələbə bütün fənlərlə eyni dərəcədə maraqlanır, ixtisasını sevə-sevə öyrənir, 

başqa bir halda isə bir və ya bir neçə fənlə xüsusi maraqlanır, digər ixtisasla bağlı fənlərlə 

kifayət qədər maraqlanmır.  

Motivlərin qüvvəsi və ifadə xüsusiyyətləri də diqqətdən kənarda qala bilməz. Belə ki, motivlər güclü 

olduqda tələbə təlimə həvəslə qoşulur, saatlarla dərs oxumaqdan doymur, tapşırıqların hamısını səylə yerinə 

yetirir. Motivlər zəif olduqda isə tələbə təlim prosesinə “başdansovdu” yanaşır, müxtəlif bəhanələrlə elmi 

biliklərini artırmaqdan “vaz keçir”. Bu isə keyfiyyətsiz mütəxəssis hazırlığına gətirib çıxarır. Belə vəziyyətlə 

peşəkar pedaqoq və psixoloqlar heç vəchlə razılaşa bilməzlər. 

Tədris fəaliyyətində tələbələrə öz qarşılarına məqsəd qoymaq və onu həyata keçirmək yollarını, 

üsullarını öyrətmək lazımdır. Turizm ixtisasına yiyələnən tələbə öz motivini dəqiq aydınlaşdırmalı, bir neçə 

məqsəddən daha səmərəli olanını seçməli, öz məqsədlərini həyata keçirməyin ardıcıllığını, bu zaman özünün 

imkanlarını və vaxt ehtiyatını, qarşıya çıxa biləcək çətinlikləri və onların aradan qaldırılması yollarını 

müəyyən etməli, öz niyyətini əzmlə həyata keçirməlidir. Yuxarıda qeyd etdiklərimizdən belə bir nəticə hasil 

olur ki, təlim uğurları təkcə tələbələrin təlimə qabilliyi, bütövlükdə qabiliyyətləri və s. ilə deyil, həm də təlim 
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motivasiyası ilə şərtlənir. Başqa sözlə, tələbənin yaxşı oxuması üçün bütün digər şərtlərlə yanaşı həm də 

təlim motivasiyasının formalaşması zəruridir. Ali məktəbdə ayrı-ayrı fənlərin tədrisi prosesində tələbələrdə 

təlim motivasiyasının, ilk növbədə, daxili motivasiyanın yaradılması, ixtisasla bağlı bilgilərə olan tələbatın 

formalaşdırılması psixoloji baxımdan xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Müasir ali məktəb üçün bu son dərəcə 

aktual problemdir. Onu uğurla həll etmək üçün pedaqoq və psixoloqlar səylə çalışmalı, müvafiq elmi 

tədqiqatlar aparmalıdırlar. 
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Abstract: The proceeding “Importance of stuff training in the field of tourism management” is about 

tourism development potential in Georgia. Georgian people have always been distinguished with especial 

honor toward guest. Tradition of hospitality is one of the oldest traditions, Georgians always considered their 

guest as a present of God and honored appropriately. So, it is natural that Georgians interest is one of the 

most important toward tourism. Accordingly, especial attention is paid to the training of specialists. The 

proceeding discusses basic directions of stuff training as in state as well as in private sector; the focus is on 

those problems that need improvement in order to prepare competitive stuff, which withstand strict 

competition. 

 

Key words: Tourism; management; Georgian; training; specialists.  

 

Грузины всегда выделялись тем, что с особым уважением относились к гостям. Традиция 

гостеприимства одна из древнейших традиций. Грузины считали гостя божьим даром и относились с 

надлежащим уважением. Поэтому, естественен интерес Грузинов к туризму, как к одному из важных 

сфер.  

Развитие туризма в Грузии началось на рубеже 19 – 20 веков. После Второй Мировой Войны 

создаются туристические базы в разных больших городах страны: Сухуми, Тбилиси, Батуми, 

Вардзия, Кутаиси и др. Надо отметить, что туризм, который существовал в прошлом веке, по своей 

форме и содержанию остался в прошлом и в настоящее время стоит перед новыми вызовами и 

приходиться преодолевать новые препятствия. Грузия имеет огромный туристический потенциал 

почти по всем направлениям: лечебном, религиозном, культурном и др.  

Любой регион Грузии в какой-либо форме обращает на себя внимание туриста, если учесть, 

что территория Грузии маленькая и турист имеет возможность за короткий срок посетить несколько 

регионов и выбрать разного рода туристические маршруты, чем обостряется интерес к стране. Также 

важен тот факт, что Грузия привлекательна в любое время года.  

Обеспечение отрасли соответствующими кадрами в бывшем Советском Союзе всегда 

представляло Ахиллесову пяту. Из кадров, подготовленных в ВУЗах Грузии, в туристическом 

хозяйстве использовали только медиков и экономистов. Сфера обслуживания отрасли (торговля, 

питание, транспорт и т. д.) была укомплектована выпускниками средних специальных училищ или 

случайными людьми, чем, следовательно, понижался уровень обслуживания туристов.   

В 1982 году, на кафедре социальной и экономической географии Тбилисского 

государственного университета были введены несколько учебных предметов (с обострением 

внимания на анализ пространства) по организации и маркетингу туристско-рекреационного хозяйства 

в условиях Советской системы. Летом проводилась полевая практика с целью углубления знаний по 

изученному материалу. Также, в 2000 году в Аграрном университете существовала кафедра по 

международным экономическим отношениям и туризму, где изучали дисциплины по специальности 

туризма. А сегодняшняя реальность ставит Грузию перед совершенно различными требованиями. 

Именно поэтому одним из главных вызовов для правительства Грузии стала подготовка кадров 

туристической сферы. 

Национальное агентство туризма в Грузии осуществляет государственную политику и делает 

всё для того, чтобы увеличить узнаваемость страны на международном рынке. Агентство 

способствует созданию благоприятных условий для туристического бизнеса, обеспечивает 

безопасную популяризацию страны. Агентство туризма, наряду с другими основными приоритетами, 
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значительное внимание уделяет подготовке высококвалифицированных кадров, чтобы улучшить 

качество обслуживания в сфере туризма.  

Подготовка кадров происходит, как на уровне ВУЗов, так в виде профессиональной 

переподготовки и тренингов. Только по данным за 2012-2013 учебный год, разные ВУЗы Грузии, 

куда входит, как государственный, так и частный сектор, приняли 2226 студентов по специальности 

туризма. Из них 900 студентов подготавливаются в государственных ВУЗах, а остальные в частном 

секторе. Надо отметить, что программы вышеуказанных ВУЗов соответствуют стандартам 

международного уровня и подготовленные здесь кадры являются конкурентоспособными.   

В результате быстрого развития сферы туризма стало необходимым разработка проекта по 

переподготовке гидов. Одним из таких проектов является проект, финансируемый фондом развития 

ООН, в рамках которого была осуществлена переподготовка сотрудников Департамента туризма 

Аджарии и Батумского туристического агентства. Гиды, подготовленные по этому проекту, проводят 

туры по Ботаническому саду, замку Гонио, Батуми, высокогорной Аджарии и винные туры. Подобная 

подготовка гидов осуществляется для всех регионов.  

В рамках «проекта по развитию Кахетии», в одном из интереснейших регионов Грузии, 

который имеет большой туристический потенциал, создан профессиональный колледж «АИСИ». 

Качретский профессиональный колледж «АИСИ» представляет собой один из источников по 

подготовке кадров в сфере туризма в Грузии и весь необходимый персонал подготавливает на месте – 

в Кахетии. Колледж расположен в специальном комплексе, который занимает 12 гектаров 

территории. Имеет несколько основных зданий: учебное, бытовое и корпусы общежития, 

авторемонтную мастерскую и винный дом, а также мастерские, сооружённые и оснащённые для 

практического обучения.  

В колледже в сфере туризма осуществляется несколько программ: гид (геотуризм и т. д.), 

туроператор (агро-, эко-, и т. д. операторы), гостиничный делопроизводитель, повар, рецепционист и 

др.  

Желание по трудоустройству лучших выпускников колледжа выражают партнёрские 

компании: «Авангард», «Телиани Вели», «Шухман Вайн Джорджия», «Марани Грузии», корпорация 

«Киндзмараули», гостиница, расположенная в Качрети «Амбасадор», а также другие гостиницы 

Кахетии.    

Грузинские и иностранные компании совместно заботятся о развитии туризма и подготовке 

квалифицированных кадров. К числу таких компаний относится Key Management Solutions|KMS 

Georgia, представляющая собой агентство по трудоустройству, тренингам и консультациям, 

созданная грузинскими и американскими партнёрами, которое обслуживает местных и 

международных гостиниц в Грузии и пятизвёздочных отелей за границей. В их деятельность входят, 

как консультационные услуги, так и проведение тренингов.  

Консультационное обслуживание осуществляется в следующем направлении: подготовка к 

открытию гостиницы или ресторана в Тбилиси или регионах; консультации в инженерной сфере и 

сфере безопасности при открытии или передаче объекта; подготовка операционных процедур 

гостиницы по операционным дисциплинам; подготовка внутреннего распорядка в сфере кадров; 

полный менеджмент кадров. А тренинги содержат следующие направления: сервис плюс – 

сертифицированный американский тренинг в сфере обслуживания; тренинг по гостеприимству; 

подготовка процедур в сфере кадров и тренинг; курс английского языка в сфере обслуживания; курс 

в сфере питания и напитков; курс по ресторанному менеджменту; тренинг – курс в санитарной сфере; 

курс гостиничного администрирования; курс по общему менеджменту. 

Высокой конкурентоспособностью выделяется Международный учебный центр туризма, 

который сотрудничает с Американским институтом American Hotel and Lodging Educuational Institute 

( AHLEI) и Британской конфедерацией туризма и управления гостиниц. Студенты в Центре изучают 

менеджмент туризма по той программе, которая подготовлена по Британской модели, а курс 

гостиничного менеджмента апробирован на Американской модели. Это – британские и 

американские, и, следовательно, сертифицированные программы.   
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Интересной представляется деятельность и инновации школы туризма «Икарос». Она 

является школой лидером, имеющим почти все направления, как по подготовке туроператоров и 

гидов, так и по кулинарному искусству, кондитерскому делу, разным направлениям гостиничного 

дела. Здесь же внедрено новое направление – ивент туризм. Поскольку в настоящее время в Грузию 

приезжают множество иностранных звёзд, необходима организация мероприятий высшего уровня, 

что невозможно без наличия соответствующих кадров. Специалист должен разбираться, как в 

монтаже сцены, так и в озвучивании, освещении и т. д. Здесь же осуществляется овладение такой 

специальностью, как кок – судовой повар, которая представляет собой довольно интересную и 

одновременно высокооплачиваемую профессию. Также важным является подготовка барменов, 

персонала, обслуживающего гостиницу, кулинаров и кондитеров, работающих на круизных лайнерах. 

У колледжа оформлен меморандум с морской администрацией и морской академией Грузии. В 

колледже работают профессионалы, имеющие связи с иностранными брендами Sheraton, Marriott, 

Holiday Inn, следовательно, у выпускников есть шанс трудоустроиться в вышеуказанных 

организациях.  

Несмотря на наличие теоретической базы, в сфере по подготовке кадров всё же есть 

проблемы, которые требуют внимания, в частности:   

 квалифицированный персонал (объекты питания, средства размещения и другие 

туристические объекты). Необходимо создать в регионах центры по переподготовке взрослых, где 

будут проводиться тренинги по вопросам создания, управления и обслуживания туристической 

инфраструктуры, поскольку централизованно довольно трудно собрать вместе и обучать местные 

кадры.  

 Одна из привлекательностей Грузии заключается в её горных регионах, поэтому 

необходимо подготовить горных гидов, перенять европейский опыт и создать тренировочные базы и 

школу.  

 Недостаток спасательной службы и квалифицированных горнолыжных тренеров на 

горнолыжных курортах. В ведущих лыжных центрах необходимо создать учебно-спасательные 

центры, где будет обеспечиваться подготовка квалифицированных кадров, обучение – 

переподготовка и в случае необходимости организация спасательных операций. Особенно важно 

создать такие опорные центры в Сванетии, Гудаури, Казбеги, Омало и Бакуриани.  

Для развития туристической отрасли и его эффективного развития огромное значение имеет 

профессиональная подготовка работников в сфере туризма. Руководители правительственных 

органов отрасли и менеджеры структурных подразделений обязаны обострять своё внимание на 

такие вопросы, как: разработка политики развития туризма, планирование и маркетинг, 

проектирование и анализ, туристическая статистика и управление туристическими 

информационными системами.   

Работники туристической индустрии должны иметь глубокие профессиональные знания 

вопросов, связанных с организацией гостиничного хозяйства, работами разных туристических 

агентств и сопровождением туристических групп. Что касается гостиничного хозяйства и 

обслуживания, специальная профессиональная подготовка необходима для высокого качества 

обслуживания, приёма и оформления клиентов, а также эксплуатации прилегающей территории. 

Вместе со специальной подготовкой, работники сферы туризма, особенно те, которые имеют прямой 

контакт с туристами, обязаны разбираться в вопросах по отношениям с общественностью, давать 

компетентные ответы на вопросы туристов, владеть информацией о стране и регионах. Большое 

значение имеет также визуальная сторона работника по туризму, знание языков. Обслуживающий 

персонал должен иметь профессиональный подход к туризму, туристам и непосредственно к своей 

работе.   

С целью эффективного использования кадров туризма и любой сферы, необходимо не только 

увеличение усилий и расходов на их подготовку, но и проведение правильной политики по 

трудоустройству непосредственно на рабочем месте. 

С целью максимального использования возможностей любого работника, необходимо 

соблюдать чувство справедливости. Люди отличаются друг от друга системой поведения, рождённой 
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совокупностью имманентных и эмерджентных свойств, в которой проявляется образование, опыт, 

профессионализм, трудовые навыки. Эти показатели вместе с зарплатой влияют и на 

производительность труда. Обнаружить их очень трудно до поступления на работу, а иногда и после 

заключения трудового договора. Способности, которых имеет человек, известны только ему, и их 

реализация зависит от конкретной мотивационной политики. Высокая производительность труда в 

других равных условиях характерна тому работнику, интересы которого совпадают с интересами 

работодателя, поэтому трудовой договор должен строиться по принципу социальной справедливости, 

а не социального равенства. 

В самом процессе подготовки кадров важно учесть тот факт, что запрос на кадры является 

составной частью экономических отношений. Объём и структура спроса на кадры должны быть 

обеспечены соответствующими рабочими местами и фондом заработной платы. Несмотря на то, что 

спрос на работников в сфере туризма высок, всё равно проблемой остаётся преодоление дефицита 

высококвалифицированных кадров и низкий уровень заработной платы.  

В восстановлении соотносительности спроса и поставки кадров важную роль может 

выполнить основательный анализ состояния трудового рынка, выявления регионов с излишними и 

дефицитными трудовыми ресурсами, расчёта миграционных потоков и на основании 

вышеизложенного планирование спроса ВУЗов. В противном случае непроанализированная, не 

рассчитанная и незапланированная политика в ближайшие годы повлечёт за собой излишество 

кадров в сфере туризма. 

С целью избегания указанной проблемы, необходимо детально изучить сферу туризма и на 

этом основании в необходимом количестве подготовить кадры, ориентированные на качество, а не на 

количество.  

Необходимо обратить внимание на факторы, препятствующие развитию образования в 

секторе туризма, и в общем туризма: 

- Увеличение туристической деятельности в большинстве странах Мира и стихийного потока 

кадров из других сфер в туризм;  

- Большое количество средних, малых и семейных предприятий; 

- Сезонность туристической деятельности, разновидности услуг и др.; 

- Ненадлежащий уровень и количество средств размещения в регионах. Необходимо обратить 

внимание на такие регионы, где существуют потоки визитёров и спрос преобладает над 

предложениями. Такие, например, Хевсурети, Тушети, некоторые регионы Кахетии, Имерети, 

Аджария. Необходимо способствовать развитию гостиниц семейного типа льготными займами;  

- Оснащение объектов питания и качество обслуживания; Прежде всего это касается 

интересных мест, где очень много исторических памятников; 

- Организация туристических пешеходных тропинок;  

- Туристические информационные таблички и указатели; Вместе с дорожным департаментом 

необходимо продолжить совершенствование сети указателей на важные туристические объекты.  

- Отсутствие исправных санитарных узлов; Указанная проблема должна быть решена с 

участием местных муниципалитетов, частного сектора, или самого туристического объекта.  

Важно, чтобы в процессе подготовки кадров, параллельно с профильными предметами, 

внимание было обращено на основательное изучение таких дисциплин, как культура речи, этика, 

нормы поведения, иностранный язык и др. 

В то время, когда в Грузии бум туризма, инфраструктура развивается стремительным темпом, 

необходимо больше сотрудничать с бизнесом и непосредственно с работодателями. Главной целью 

отрасли должна быть подготовка кадров в квалифицированных специалистов для динамичной и 

развивающейся индустрии туризма. Специалист должен владеть теми знаниями, которые ему 

необходимы для изучения индустрии и менеджмента туризма.  

Развитие сферы туризма признано приоритетом страны. При этом, повышение 

конкурентоспособности национального туризма на международной арене и утверждение 

подходящего места на мировом рынке требует подготовку компетентных кадров этой сферы. 
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Turizm sferasında beynəlxalq və milli mexanizmlərin qarşılıqlı fəaliyyəti 

 

Abstract: Here discussed main elements of international tourism activity and position of 

international legal norms of tourism in the system of international law as the object of international-legal 

regulation, features of legal status of various subjects of international tourism, important international 

agreements (universal, regional, bilateral) adopted in the sphere of tourism. Also – bilateral agreement 

experience of Azerbaijan Republic in the regulation of tourism relations and international organizations 

(universal and regional) acting in the field of tourism, main features of legislation of the Republic of 

Azerbaijan in the field of tourism.  
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Beynəlxalq turizm beynəlxalq ticarət xidmətlərinin dinamik şəkildə inkişaf etməkdə olan 

istiqamətlərindən biri sayılır.Müasir dövrdə beynəlxalq munasibətlərin genişlənməsi və dərinləşməsi,bir sıra 

sahələrdə hüquqi tənzimetmənin gücləndirilməsini zəruri etmişdi.Buna səbəb olan amillərdən biri də həmin 

sferaların mühüm əhəmiyyət kəsb etməsidir. Nümunə qismində, beynəlxalq turizm və onun ayrı-ayrı 

aspektlərinin tənzimlənməsini göstərmək olar. 

Beynəlxalq turizmlə bağlı məsələlərin müəyyənləşdirilməsində müxtəlif dövlətlərin müvafiq qanun-

vericilik aktları da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Respublikasının «Turizm haqqında» 4 iyun 

1999-cu il tarixli Qanununun 1-ci maddəsinə əsasən turizm dedikdə, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları-

nın, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin müvəqqəti olacağı ölkədə (yerdə) ödənişli fəaliyyətlə məş-

ğul olmamaq şərtilə istirahət, sağlamlaşdırma, tanış olma, idraki (tarix və mədəniyyət sərvətlərindən bəhrə-

lənmə və s.), iş-peşə (vəzifə borclarının icra edilməsi istisna olmaqla), idman və dini məqsədlərlə daimi yaşa-

yış yerlərindən müvəqqəti getmələri (səyahətləri) başa düşülür. 

Müstəqillik əldə etmiş Azərbaycan Respublikasının qarşısında duran strateji məqsəd, ölkənin bazar 

iqtisadiyyatına keçməsilə bağlı qarşıya çıxan bir sıra sosial-iqtisadi problemlərin həllində,onun mütərəqqi 

formalarından səmərəli istifadə yollarını müəyyən etməkdir. Turizm haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanunu ölkədə turizm bazarının hüquqi əsaslarının bərqərar edilməsinə yönəldilmiş dövlət siyasətinin 

prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin əsaslarını müəyyən edir və bu sahədə meydana çıxan münasibətləri 

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

olunması qaydasını müəyyənləşdirir. 

Şübhəsiz ki, bu isə ölkənin iqtisadi gəlirinin artımına, onun valyuta ehtiyatının çoxalmasına səbəb 

olur. Ölkələr arasında beynəlxalq turizmin inkişafı iqtisadi inteqrasiya prosesləri ilə tam üst-üstə düşən bu 

xidmətlərin beynəlmilləşməsi yolu ilə meydana gəlir.  

Son illər Azərbaycanda turizm sahəsində beynəlxalq əlaqələrin təşkili və inkişaf etdirilməsi, turizm 

imkanlarının təbliği, milli turizmin inkişafı və turizm infrastrukturlarının yeniləşməsi sahəsində konkret 

istiqamətlər müəyyənləşdirilib. Azərbaycanın qədim tarixə malik olması, Xəzər dənizi sahilində yerl... 

əşməsi, tarixi abidələrlə zənginliyi, dünyanın 11 iqlim qurşağından 9-nun burada mövcudluğu və insanların 

qonaqpərvərliyi turizmin inkişaf etdirilməsinə geniş imkanlar yaradır. Ölkəmizdə 12 təbii və tarixi qoruq, 17 

müvəqqəti qoruq və ovçuluq təsərrüfatı mövjuddur. Müxtəlif regionlarda 6 mindən artıq memarlıq və 

mədəniyyət abidələri qorunub saxlanılır. YUNESKO tərəfindən qeydiyyata alınan «İçəri şəhər», Qız qalası, 

Şəki Xan sarayı, Möminə Xatun Türbəsi və digər mədəniyyət abidələri artıq bütün dünyada məhşurdurlar. 

Dövlət proqramı bütün sərvətlərdən səmərəli istifadə etməklə, turizmi də inkişaf etdirməyi qarşıya məqsəd 

Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

203 

qoymuşdur. Eyni zamanda Azərbaycanda turizmi inkişaf etdirmək məqsədilə aşağıdakı əsas vəzifələr ortaya 

çıxır: turizm sahəsində sahibkarlığı, ilk növbədə kiçik və orta sahibkarlığı inkişaf etdirməklə rəqabətə 

davamlı bazar yaratmaq; səyyahlara xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsini, onun beynəlxalq standartlara 

uyğunluğunu təmin etmək; turizm fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsini həyata keçirmək; bu sahədə dövlət 

və yerli büdcələrə daxil olan vəsaitin həcmini artırmaq; turizmin infrastrukturunu, onun maddi-texniki 

bazasını möhkəmlətmək; fəaliyyət göstərən müəssisələrdə beynəlxalq turizm proqramlarında iştirakı üçün 

əlverişli şərait yaratmaq, xarici investorları bu sferaya cəlb etmək. Bu vəzifələrin hər birinin yerinə 

yetirilməsi gərgin və məsuliyyətli əmək tələb edir. 

Turizmin tərifi və onun təsnifatının müəyyənləşdirilməsi bir sıra beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 

müəyyən olunur.Bu sahədə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıqdan danışarkən, burada beynəlxalq 

sülhün və təhlükəsizliyin qorunması məqsədilə yaradılan, 60 ilə yaxın bir müddətdə beynəlxalq hüququn 

müxtəlif sahələrinin məcəllələşdirilməsi və proqressiv inkişafında mühüm rol oynayan Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatını  xüsusilə qeyd etmək lazımdır. BMT Nizamnaməsinin I maddəsinin III bəndinə uyğun olaraq, bu 

universal beynəlxalq qurum iqtisadi, sosial, mədəni, humanitar xarakterli beynəlxalq problemlərin həll 

edilməsində; irqi, cinsi, dil və ya din mənsubiyyəti nəzərə alınmadan əsas insan hüquq və azadlıqlarına 

hörmətin dəstəklənməsində və təşviq edilməsində beynəlxalq əməkdaşlığa nail olmaq kimi məqsədləri 

özündə əks etdirir.  

Turizm sahəsində dövlətlərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsinin beynəlxalq – hüquqi mexanizmi 

məsələləri BMT Baş Məclisinin sənədlərində öz təsbitini tapmışdır. Məhz 1996-cı ilin noyabrında, özünün 

21-ci sessiyasında BMT Baş Məclisi turizmin dövlətlərin iqtisadi, mədəni, sosial inkişafa və sülh işinə töhfə 

olduğunu vurğuladı.  

Bundan başqa, “BMT- turizm sülhün pasportudur” şüarı altında 1967-ci ili “Beynəlxalq turizm ili” 

elan edilmişdir. Baş Məclis bundan sonrakı fəaliyyətini “Beynəlxalq turizm ili”nin və bununla bağlı digər 

tədbirlərin keçirilməsinə yönəltdi. Bununla əlaqədar, Bolqarıstan, İran, Rumınya, Kanada, Yunanıstan və 

digər dövlətlərdə milli və regional səviyyəli komitələr yaradıldı. “Beynəlxalq turizm ili”nin nəticələrini 

müzakirə edən Baş Məclis bir sıra tədbirlərin keçirilməsini özündə əks etdirən Qətnamə qəbul etdi.  

1969-cu il dekabr ayının 5-də isə turizm üzrə hökümətlərarası xarakterə malik beynəlxalq 

təşkilatların yaradılması üçün Qətnamə qəbul olundu. Bu Qətnamənin davamı və icrası olaraq, 28 sentyabr 

1970-ci ildə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının Nizamnaməsi qəbul olundu. Baş Məclisin 30-cu sessiyasında 

isə “Beynəlxalq turizmin inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi inkişafına təsiri” adlı Hesabat, “Turizm 

sahəsində yeni siyasət və fəaliyyət” başlıqlı məruzə dinlənildi. 19 dekabr 1977-ci il tarixli Qətnaməsi ilə Baş 

Məclis Ümumdünya Ticarət Təşkilatına inkişaf etməkdə olan ölkələrdə turizmin təşviq edilməsi ilə bağlı öz 

səylərini fəallaşdırmağı təklif etdi. 

Bütün bunlarla yanaşı, Baş Məclis 1981 və 1983-cü illərdə qətnamələr qəbul etdi. Sonuncu 

Qətnamədə beynəlxalq turizm BMT İnkişafının III Onilliyinin beynəlxalq inkişaf strategiyasının elementi 

kimi müəyyən edirdi. Turizm sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində BMT İqtisadi və Sosial Şurası 

(ECOSOC) 1954-cü il Nyu-Yorkda və 1963-cü il Romada konfrans çağırmışdır. Axrıncı konfransa 2 əsas 

Komitə fəaliyyət göstərirdi: Formallıqlar üzrə Komitə və İnkişaf üzrə Komitə. Burada BMT-nin 87 üzv-

dövləti, 5 ixtisaslaşmış təsisatı, beynəlxalq turizmin inkişafında maraqlı olan 14 qeyri-hökümət təşkilatı 

iştirak edirdi. 

Turizm sahəsində əməkdaşlığın həyata keçirilməsinin digər əlaqələndirici təşkilatıi mexanizmi 

Ümumdünya Turizm Təşkilatıdır. Bu təşkilatın nizamnaməsi 1970-ci ilin sentyabr ayının 27-də Mexikoda 

qəbul olundu. 1974-cü ildə isə o, Rəsmi Turizm Təşkilatlarının Beynəlxalq İttifaqın üzvü olan rəsmi turizm 

təşkilatları tərəfindən ratifikasiya olundu.  

Nizamnamənin ayrılması hissəsi qismində isə Maliyyə Qaydaları çıxış edir. Həmin Qaydalara uyğun 

olaraq, Təşkilatın maliyyə dövrü 2 illik bir müddəti əhatə edir. Büdcəyə gələn gəlirləri isə Ümumdünya 

Turizm Təşkilatı Baş Assambleyası tərəfindən müəyyən olunan və hər bir ölkənin iqtisadi inkişaf 
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səviyyəsindən və həmin dövlət üçün beynəlxalq turizmin əhəmiyyətindən asılı olaraq, formalaşdırılan 

yığımlar, o cümlədən digər daxilolmalar təşkil edir. Təşkilatın nizamnaməsi 3 kateqoriya üzvləri – həqiqi, 

assosiasiya edilmiş və qoşulmuş üzvləri özündə birləşdirir. 

Hal-hazırda Ümumdünya Turizm Təşkilatının 145 həqiqi üzvü, 7 assosiasiya edilmiş, 300-dən çox 

qoşulmuş üzvləri vardır. Təşkilatın səlahiyyətini öz orqanları – Baş Assambleya, İcariyyə Şurası, Katiblik, 

digər köməkçi və işçi orqanlarının fəaliyyəti vasitəsilə həyata keçirilir. 

Bütün bu deyilənləri yekunlaşdıraraq, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, regional və beynəlxalq 

təşkilatlar çərçivəsində turizm sferasında beynəlxalq əməkdaşlıq beynəlxalq hüququn ümumtanınmış prinsip 

və normalarına, müvafiq sahədə universal əməkdaşlığa əsaslanmaqla, özünəməxsus formaya malikdir və 

beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tənzimlənir. Bu spesifiklik isə daha çox turizm sahəsində ixtisaslaşmış 

qurumların mövcudluğu və fəaliyyəti ilə əlaqədardır.Turizm sferasında fəaliyətin tənzimlənməsi isə bu 

sahədə milli qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasını tələb edir ki, bu da kifayət qədər 

geniş və əhatəli bir prosesi əhatə edir. İlk növbədə, dünya dövlətlərinin təcrübəsindən öyrənilməsi də bu 

cəhətdən əhəmiyyətli olardı. Belə ki, turizm daha çox praktiki fəaliyyətlə bağlı olduğundan bunun real 

tətbiqedilmə imkanları da öyrənilməlidir. Qeyd edilən amil beynəlxalq hüquq normalarının səmərəli 

tətbiqinə və geniş mənada desək,implementasiyasına gətirib çıxaracaqdır. 
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Giriş 

Ekonomik ve endüstriyel kalkınmanın sürdürülebilir olması ancak “toplumsal gelişim” (community 

development) ve “sürdürülebilir yaşam” (sustainable life) yaklaşımları çerçevesinde toplumun refah 

seviyesini artırarak mümkün kılınacaktır.  

21. yüzyılda etkili endüstrilerden biri olan turizm ulusal konjonktürde insani gelişmişlik düzeyinin 

üst sıralara çıkarılması, sosyal refahın iyileştirilmesi, çevreye duyarlı yaklaşımların geliştirilmesi adına, 

sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi (Greening) alanlarında etkili çalışmaların yapılabileceği önemli 

endüstri olma niteliği taşımaktadır. Türkiye için önemli bir ekonomik kaynak oluşturan turizmin bu noktada 

sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde ele alınarak, yeni istihdam olanaklarının meydana getirilmesinde 

önemli bir rolü üstlenmesi sağlanmaktadır. 

Toplumsal değişim ve dönüşüme olanak tanıyan çalışmanın temel amacı ülkenin turizm anlamındaki 

ulusal kalkınma çabalarına en iyi katkının sağlanabileceği ve yine bu anlamdaki sürdürülebilir, eşitlikçi ve 

katılımcı kalkınmanın gerçekleştirilebileceği alanlara öncelik vererek toplumsal gelişme ve kapasite yaratma 

faaliyetlerini oluşturarak, turizm potansiyeli taşıyan bölgelerin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınması 

amacı ile bölgesel yerel ekonomiyi iyileştirip, çevreye duyarlı, sürdürülebilir turizm stratejileri üretebilecek 

çalışmaları sağlamaktır. 

Amaçlar ve hedefler özetle su şekilde özetlenebilir:  

• Toplumun refah seviyesini yükseltmek, genç nüfus ağırlıklı olmak üzere istihdam 

yaratmaya destek sağlamak, Turizm sektöründe yer alan profesyonellerin mesleki standartlarını 

geliştirerek, bu standartların Avrupa ile entegrasyonunu sağlayacak alt yapıyı oluşturmak,  

• Tarihi, doğal ve kültürel dokuların korunarak çevreye ve kültürel mirasa sahip çıkan 

bir kalkınma modeli yaratmak,  

• Konaklama (oteller, ev pansiyonları vb.) ve yiyecek-içecek işletmelerinde İşletme 

içinde ve dışında çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak, 

 

• Yöresel ürünleri turizm ürününe dönüştürülerek bölgede yeni bir ekonomik 

kaynağın ortaya çıkmasına olanak sağlamak, kadın girişimciliğini teşvik etmek, 

• Toplumun fırsat eşitliğinden yoksun bırakmış olduğu bireylere ulaşarak bu bireyleri 

topluma ekonomik ve sosyal anlamda katkı sağlar hale getirmek. 

2007-2011 yılları arasında çalışma; Şanlıurfa Merkez, Halfeti (Şanlıurfa), Antakya, Adıyaman, 

Mardin, Midyat (Mardin) Erzurum Merkez ve Çoruh Vadisi dahil (İspir, Uzundere, Yusufeli), Rize, Trabzon, 

Gaziantep, Mersin, Trabzon, Kemaliye (Erzincan), Tokat, Sivas (Kelkit Havzası’nın bir bölümü), Adana, 

Antalya, Kars, Şavşat (Artvin), Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Van, Karadeniz Ereğli 

(Zonguldak), Eskişehir, Denizli olmak üzere 22 il, 5 ilçede toplam 27 uygulama alanında gerçekleşmiş olup 

proje 2011 yılsonu itibari ile toplam 3355 kişiyi düzenlemiş olduğu eğitimler sonrasında turizme 

kazandırmıştır. 

“Turizm Eğitimleri” kapsamında gerçekleşen çalışmalarda, ilgili kamu kuruluşları, yerel yönetim 

kademeleri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve özel sektör temsilcileri projenin işbirlikçileri ve paydaşları 

arasında yer almaktadır. Proje uygulama sürecinde Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, Köy Muhtarları, 

Ticaret ve Sanayi Odaları, Meslek Yüksekokulları, bölgedeki Kalkınma Ajansları çalışmanın işbirlikçileri ve 

paydaşları arasında yerlerini almaktadırlar. İç İşleri Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı nezdinde kurulmuş 
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olan bölgesel kalkınma ajanslarının projeye olan ilgisinin yüksek olması, bölgesel çalıştaylara proje ekibinin 

davet ediliyor olması da projenin sürdürülebilirlik bağlamında önem taşıyan noktalar arasında yer 

almaktadır. 

Yapılan çalışmalar sonrasında eğitim verilen 27 uygulama alanının 15 inde düzenlenen eğitim 

programlarına katılım sağlayan katılımcılar dernek kurma kararı almış olup bu noktada proje söz konusu 

gönüllü bölgesel turizm dernek üyelerine başarılı bir STK’ da olmaları adına sahip olmaları gereken kritik 

başarı faktörlerini anlatarak söz konusu derneklerin sürdürülebilir turizm felsefesi ışığı altında faaliyetlerine 

başlamasına olanak tanımıştır. 

1. Çalışmanın Konusu ve Tarihçesi 

Özel sektör desteği ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğinde 

2007 yılında hayata geçirilen “Turizm Eğitimleri” bir toplumsal değişim ve dönüşüm projesidir. Proje ulusal 

kalkınma çabalarına en iyi katkının sağlanabileceği ve sürdürülebilir, eşitlikçi ve katılımcı kalkınmanın 

gerçekleştirilebileceği alanlara öncelik veren toplumsal gelişme ve kapasite yaratma faaliyetlerini 

oluşturmaktadır. Bu alanda turizm potansiyeli taşıyan bölgelerin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınması 

amacı ile bölgesel yerel ekonomiyi iyileştirecek, çevreye duyarlı, sürdürülebilir turizm stratejileri 

üretebilecek çalışmaları oluşturmaktadır. 

1.1 Uygulama alanlarının projeden önceki durum analizi 

Projenin uygulama kapsamında yer alan noktalarda Boğaziçi Üniversitesi Üniversitesi Yaşamboyu 

Eğitim Merkezi (BUYEM) tarafından yapılan alan çalışması ışığında proje uygulaması yapılmadan önceki 

durum analizine ilişkin ortak noktalar aşağıda yer almaktadır:  

1. Proje uygulama sürecinden önce yerel halk turizmi destekleyici kalkınma konusunda işlevsel 

bir eğitimden geçirilmemiş, insanların tutum ve davranışlarında köklü ve zihinsel değişime destek 

verecek, farkındalık oluşturacak örgütlenme çalışmalarına yönelik etkili girişimlerde bulunulmamıştır.  

2. İlçelerde konaklama (pansiyon vb.) ve yiyecek-içecek imkanları sınırlıdır. İllerde ise sektör 

işletmelerinde hizmet kalitesinde ve işletmelerin çevreye duyarlılık konusunda ciddi eksiklikleri 

bulunmaktadır. 

3. Kadınların topluluk yaşamına ilişkin kararlarda etkin rolleri bulunmamaktadır. Özellikle 

ilçelerde kadın emeğinin değeri ekonomik değer özelliği taşımamaktadır. Dolayısı ile kadın emeği ile 

bölgesel ürünlerin oluşturulup turizm ürününe çevrilmesi ve bu sayede ekonomik bir girdi elde edilmesi 

yaklaşımı yerel halk tarafından “garipsenmekte” ve hatta “ayıp” olarak değerlendirilmektedir.  

4. Girişimciliği teşvik eden ve/veya geliştiren çalışmaların sayısı oldukça düşüktür. 

5. Göçlerle sürekli bir nüfus kaybı yaşanmakta, genç nüfus istihdam sağlama ve yerinde 

kalkınma umudunu neredeyse yitirmiştir. 

6. Halk sahip olduğu doğal, kültürel ve beşeri kaynakların kalkınma amacıyla nasıl harekete 

geçirileceğinden haberdar değildir. 

1.2 Mevcut Durum analizi ışığında belirlenen ve çözüme kavuşturulması gereken konular  

 1.2.1 İstihdam ve Gelir Artışı: Bölgeye gelen turistlerin harcamalarındaki artışın etkisi yalnızca 

turizm sektörü ile sınırlı kalmayacak, orta ve uzun vadede diğer sektörlerde de üretim, gelir ve istihdam 

artışına yol açacaktır. Bu anlamda tarım, hayvancılık ve gıda sektörünün de gelişmesine, bölgenin üretim, 

gelir ve istihdam seviyesinin artmasına neden olacaktır.Bölgede turizmin gelişmesi, konaklama tesisleri 

(otel, motel, pansiyon vb.) ve onların altyapı yatırımlarının önemli ölçüde artmasına olanak sağlayacaktır. 

 1.2.2 Altyapının ve Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi Suretiyle Nitelikli İnsan ve Sermaye Göçünün 

Önlenmesi : Turizm ve onunla girdi-çıktı bağlantısı olan sektörlerdeki gelişme artan nitelikli istihdam 

talebi ile bölgedeki beşeri altyapının gelişimini teşvik ederken, bölgenin fiziki altyapısının gelişmesini ve 

bölgede kırsal kesimdeki yaşam kalitesinin yükselmesini de sağlayacaktır. 

 1.2.3 Bölge Şartlarına Uygun Üretim Şekil ve İmkanlarının Turizm Sektörü Yardımıyla 

Geliştirilmesi: Bölgede turizmin gelişmesi, aynı zamanda, bölgenin yöresel-otantik ürünlerinin, el sanatları 

ve hediyelik eşya mamullerinin, üretim, satış ve pazarlamasını teşvik ederek, bölge üreticisi ve insanı için 
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önemli bir gelir artışı ve istihdam fırsatı yaratacaktır.Turizm, bölgedeki küçük işletmeler için de önemli gelir 

artışları yaratacak, yöresel yemekler sunan otantik lokantalar, konaklama olanağı sağlayan ev 

pansiyonculuğu bölge halkı ve esnafı için önemli gelir kaynağı olacaktır. 

 1.2.4 Çevre Yönetimi ile İlgili Sorunların Giderilmesi : 

1. İşletme içinde ve dışında çevre bilincinin oluşturulması. 

 Çevre yönetim sistemi ile ilgili olarak iç eğitimlerin verilerek tüm çalışanların 

bilgilendirilmesi ve sürece aktif olarak katılımlarının sağlanması. 

 Resepsiyona ve masalara konacak küçük broşürlerle yapılan çalışmalar hakkında bilgi 

verilerek evlerde de uygulanabilecek tasarruf önlemlerinin tanıtılması. 

2. Amaç ve Hedefler 

Proje amaç ve hedefleri aşağıda detaylandırılmaktadır. 

 Bölgesel turizm potansiyeli ekseninde farkındalık yaratarak bölgelerin sosyo-ekonomik 

gelişimlerine katma değer sağlanması, 

 Kadın istihdamını arttırmaya yönelik etkileri ile kadın girişimci ruhunun oluşturması, 

kadınların ekonomik hayata etkin katılımlarının sağlanması, 

 Girişimcilik yönünde yaratmış olduğu etkiler ile ekonomik kalkınmaya destek olacak yeni 

işletmelerin açılmasına ( ev pansiyonları, yiyecek-içecek işletmeleri ve diğerleri) imkan sağlanması, 

 Yöresel ürünlerin turizm ürününe dönüştürülerek bölgede yeni ekonomik kaynakların ortaya 

çıkmasına imkan sağlanması,  

 Sosyal yaşamı destekleyerek toplumsal yaşam kalitesinin artırılması, 

 Toplumun fırsat eşitliğinden yoksun bırakmış olduğu bireylere ulaşarak onlarında topluma 

ekonomik ve sosyal anlamda katkı sağlar hale getirilmesinin sağlanması. (Yetiştirme yurdunda kalan 

katılımcılar, eğitimine herhangi bir sebeple devam edememiş olan katılımcılar, aile baskısı sebebi ile 

okuyamayan genç kızlar vb.), 

 Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde herhangi bir meslek edinme 

olanağından yoksun ve bu sebeple de sosyal yaşamdan kendisini uzaklaştırmış genç nüfusa meslek 

edindirilerek istihdama destek olunması, 

 Turizm sektöründe yer alan profesyonellerin mesleki standartlarını geliştirerek, bu 

standartların Avrupa ile entegrasyonunu sağlayacak alt yapının oluşturulmasına destek olunması 

(Mesleki Yeterlik sürecine zemin hazırlama niteliği taşıması), 

 Konaklama (oteller, ev pansiyonları vb.) ve yiyecek-içecek işletmelerinde işletme içinde ve 

dışında çevre bilincinin oluşturulması, 

 Tarihi, doğal ve kültürel dokuların korunarak çevreye ve kültürel mirasa sahip çıkan bir 

kalkınma modelinin yaratılması.  

3. Aktiviteler 

Proje uygulama süreci genel anlamda altı aşamalı olarak gerçekleşmiştir. 

1. Alan Çalışmaları 

2. Duyuru Çalışmaları  

3. Eğitimler 

4. Değerlendirme ve Belgeleme (Mesleki Yeterlik sürecine hazırlık) 

5. Örgütlenme ve Dernekleşme (Turizm Elçileri Dernekleri) 

6. Danışmanlık 

Uygulama sırasında gerçekleştirilen çalışmalar sırasıyla şu şekilde detaylandırılmaktadır: 

3. 1 Alan Çalışmaları 

 Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BUYEM) koordinasyonunda 

yapılan alan çalışması sırasında gözlem yöntemi ve mülakat tekniğinden yararlanılmış olup odak 

noktasındaki yöneticilerle yapılan toplantılar ise bilgi tabanını oluşturmuştur. Bu çalışmada formal 

olmayan, derinliğine görüşme yöntemi yaygın olarak kullanılmıştır. Projenin amacını aşan ve ileride 
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kullanılması kuşkulu veri ve bilgilerin kullanılmamasına özen gösterilmiştir. Ortalama üç (3) tam 

günü alan süreçte saha hakkında gözlemlerde bulunularak, bu doğrultuda Vali, Vali Yardımcısı, 

Kaymakam, Köy Muhtarı, Belediye Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odaları Genel Sekreterleri ve 

Başkanları, Meslek Yüksekokulu Müdürleri, Kalkınma Ajansları Genel Sekreterleri ve yerel halk ile 

görüşmeler ve toplantılar yapılmıştır.  

 Sahada elde edilen veriler ışığında sürekli yenilenen eğitim programları ve 

uygulamalar tamamı ile bölgelere özgün şekilde her uygulama alanı için bölgesel örnekler ile 

zenginleştirilerek hazırlanmıştır. 

3.2 Duyuru Çalışmaları 

 Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen ön 

alan çalışmalarından sonra ortaya çıkan yerel detaylar çerçevesinde elde edilen bilgiler çerçevesinde 

duyuru çalışmaları hazırlanmıştır. Bu noktada bölgesel duyuru çalışmalarına Yerel yönetimler, 

Kalkınma Ajansları ve Belediyeler de destek vermiştir. 

 Yerel yönetimlerin (Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Kalkınma 

Ajansları) destekleri doğrultusunda seminer salonları belirlenmekte olup Boğaziçi Üniversitesi 

Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından belirlenen eğitim planı kapsamında bölgeye gidilerek istekli 

katılımcılar ile birebir mülakatlar sonrasında katılımcı profili oluşturulmuştur. 

 Belirlenen katılımcı profili eğitim kadrosu ile paylaşılıp sonrasında bölgesel 

eğitimler düzenlenmiştir. 

3.3 Eğitimler 

 Bu doğrultuda eğitim bölgesine göre beş/altı hafta süren eğitim programları 

çerçevesinde yerel yönetimler, yerel halk (gençler, kadınlar), konaklama işletmeleri (otel, pansiyon 

vb) tüm kademe çalışanları, yiyecek-içecek işletmeleri (lokanta, restoran, kantin vb.) çalışanları, 

turizmle dolaylı bağlantısı olan, taksi şoförleri, zabıta, polis, bölge esnafı eğitilmiştir. 

 

 Konu Başlığı 
Ders  

Saat 

 Turizm Perspektifinden Sürdürülebilir Kalkınma 14 

 Pazarlama/Etkin Satış Yöntemleri/Müşteri Memnuniyeti 20 

 Misafir Karşılama ve Ağırlama 28 

 İşletme Organizasyonu ve Girişimcilik Ruhu 20 

 Hijyen-Sanitasyon/Çevre Yönetimi 20 

 Mutfak ve Yiyecek İçecek Organizasyonu/Sunum Teknikleri 28 

 Bireyler arası iletişim 20 

 Uygulama Çalışmaları 10 

 TOPLAM 160 

 

Tablo 1. Eğitim Konu Başlıkları ve Saatleri 

 Projelerde görev alan uzman ve danışman kadrosu Avrupa Birliği Kalkınma 

Projeleri, Dünya Turizm Örgütü Projeleri ve çeşitli bölgesel kapasite geliştirme ve kalkınma 

projelerinde görev almış özel sektör deneyimli Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi 

akademisyenlerinden oluşmuştur.  

3.4 Değerlendirme ve Belgeleme  

 Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından eğitimler sonunda 

yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı olan katılımcılara yerel yönetimlerin ve diğer 

paydaşların katılımı ile sertifika törenleri düzenlenmiş ve yapılan sınavlarda başarılı olan 

katılımcılara “Boğaziçi Üniversitesi Sertifikası” verilmiştir.  

3.5 Örgütlenme ve Dernekleşme 
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Yapılan çalışmalar sonrasında eğitim verilen 27 noktanın 15 inde düzenlenen eğitim programlarına 

katılım sağlayan katılımcılar dernek kurma kararı almış olup proje söz konusu gönüllü bölgesel turizm 

dernek üyelerine başarılı bir STK da olmaları adına sahip olmaları gereken kritik başarı faktörlerini anlatarak 

faaliyetlerine başlamasına olanak tanımıştır. Almış oldukları eğitim ve danışmanlık hizmeti sonrasında 

turizm eksenli kapasite geliştirme ve kalkınma projeleri üretmeye başlayan dernekler yerel yönetimlerinde 

desteklerini alarak sürdürülebilirlilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedirler.  

Bu kapsamda 2007-2011 yılları arasında: 

Şanlıurfa, Sivas, Şavşat(Artvin), Rize, Kemaliye(Erzincan), Erzurum, Konya, Kahramanmaraş, 

Gaziantep, Elazığ, Denizli, Eskişehir, Malatya, Van, Karadeniz Ereğli Turizm Elçileri Derneği olmak üzere 

toplam toplam 15 dernek kurulmuştur.  

3.6 Danışmanlık 

Proje uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından derneklerin oluşturduğu veya 

oluşturacağı projelere tüm süreçlerde danışmanlık yapılmaktadır. 

4. Problemler ve Zorluklar 

Projeye olan yoğun ilgi sonrasında yerel yönetimlerin projeye sağlamış olduğu salon sıkıntıları 

yüzünden zaman zaman katılımcılar arasından eleme usulüne gidilmesi projenin daha fazla hedef kitleye 

ulaşabilmesi açısından sıkıntılara yol açmıştır. 

5. Etkileri 

5.1. Proje Çıktıları 

5.1.1 Ekonomik Çıktılar: 

 Kadın Girişimci ruhu oluşmuştur. Ekonomik refahın artmasına olanak sağlayan ev 

pansiyonları ile yiyecek-içecek işletmeleri açılmıştır. Yöresel ürünlerin turizm ürününe dönüştürülerek 

bölgelerde yeni bir ekonomik kaynak ortaya çıkmıştır. Turizm sektöründe yer alan profesyonellerin 

mesleki standartlarını yükselterek, bu standartların Avrupa ile entegrasyonunu sağlayacak alt yapı 

oluşturulmuştur. Turizm sektöründe çalışan ve herhangi bir belgesi olmayan katılımcılar mesleklerini 

belgelendirir hale gelmişlerdir (Mesleki Yeterlik sürecine zemin hazırlama niteliği taşıması). 

5.2.2 Sosyal Çıktılar: 

 Toplumun fırsat eşitliğinden yoksun bırakmış olduğu bireylere ulaşarak (Yetiştirme 

yurdunda kalan katılımcılar, eğitimine herhangi bir sebeple devam edememiş olan katılımcılar, aile 

baskısı sebepleri ile okuyamayan genç kızlar vb.) onlarında topluma ekonomik ve sosyal anlamda katkı 

sağlar hale getirilmiştir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde herhangi bir meslek sahibi 

olamayan ve bu sebeple de sosyal yaşamdan kendisini uzaklaştırmış gençlere meslek edindirilerek 

istihdam yaratılmasına destek olunmuştur. Katılımcılara kişisel vizyon kazandırarak bölgesel 

zenginliklere ve kaynaklara (kültürel-tarihi-doğal vb. mirasa) karşı duyarlı vatandaş haline gelmişlerdir. 

5.3.3 Çevresel Çıktılar: 

 Konaklama (oteller, ev pansiyonları vb.) ve yiyecek-içecek işletmelerinde işletme 

içinde 

ve dışında çevre bilinci oluşturulmuştur. İşletmenin faaliyetleri açısından çevreye olan etkilerin 

saptamalarını sağlamak ve bu bağlamda farkındalık oluşturulmuştur (otel, pansiyon ve yiyecek içecek 

işletmelerinde atık yönetimi vb.). Tarihi, doğal ve kültürel dokuların korunarak çevreye ve kültürel 

mirasa sahip çıkan bir kalkınma modeli oluşturulmuştur.  

5.4.4 Kurumsal Çıktılar: 

 Yerel yönetimler ile işbirliği yapılması sonucunda yakın ilişkiler kurulmuştur. Özel sektör destekçisi 

şirketin kurumsal duruşunun ve sosyal sorumluluk anlayışının tüm sosyal paydaşlar ve kamuoyu ile 

paylaşılması sağlanmıştır. Turizm konusu üzerinden istihdam ve eğitim sorunlarına alternatif çözümler 

geliştirilmiş bu da kurumsal itibara olumlu etki etmiştir. Ayrıca kurum çalışanları, bayi ve distirbütörlerin 

desteği alınarak çalışan katılımı yaratılmıştır. 

5.2 Proje Uygulamalarının Çarpan Etkileri:  
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Örgütlenme ve Dernekleşme faaliyetleri çerçevesinde projenin sürdürebilirliğini gösteren ve çarpan 

etkisi oluşturan projeler ve çalışmalar kurulan Turizm Elçileri Derneklerince gerçekleştirilmiştir. Örnek 

olarak; 

 Kemaliye Turizm Elçileri Derneği tarafından Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma 

Ajansı’nın finansman desteğiyle ‘Gazenli Dokuma Projesi” yürütülmektedir. Ev hanımlarına yönelik 

ve yörenin kalkınması için yürütülen proje için Erzurum’dan eğitmen usta getirtilmektedir. 

Kaymakamlık tarafından tahsis edilen eski bir şirketi ofis olarak kullanmaktadırlar. İnternetten 

araştırarak 12 tane yarı otomatik dokuma tezgahı temin edilmiştir.  

 Erzurum Turizm Elçileri Derneği tarafından Anadolu’nun Zirvesindeki Kuş Cenneti 

Projesi yürütülmüştür. Anadolu’nun Zirvesindeki Kuş Cenneti Projesi ile Erzurum’u alternatif turizm 

çeşitliliği kapsamında önemli bir konuma getirilmesi amaçlanmıştır. Kuş gözlemciliği hakkında 

oluşan talepleri Erzurum’da birleştirmeyi hedeflemiştir. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 

finansman desteği sağlamıştır. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) gençlik kültür değişim programı 

yapılmıştır. Finansmanı Ulusal Ajans sağlamıştır. 

 

 Gaziantep Turizm Elçileri Derneği tarafından AB destekli ‘Kız Çocukları Mesleğini 

Seçiyor’ projesi yürütülmüştür. İlkokul 5-6-7-8. Sınıf öğrencileri ile çalışılıyor olup 9 ilköğretim 

okulu projede yer almıştır. Kız çocuklarının okullaşmasının artırılmasına yönelik ve meslek hedefi 

edinmeleri ve öğrenimlerine devam etmelerinin sağlanmasını amaçlamıştır. (Bu meslekler arasında; 

doktor, hukukçu, iktisatçı, mimar, mühendis, öğretmen, tasarımcı, turizmci vb. meslekler yer 

almaktadır). 

 Bir Usta Bin Usta Projesi’nin bir bacağı olan“Kemik Tarak El Sanatları” nı yaşatma 

çalışmaları Sivas Turizm Elçileri Derneği işbirliği ile yürütülmektedir.  

    Unutulmaya yüz tutmuş olan kemik tarak sanatının gelecek nesillerde de devam etmesi 

için Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü teknik danışmanlığı ve Anadolu 

Sigorta’nın ortak anlaşması sayesinde ve Sivas Turizm elçileri derneği iş birliğiyle yürütülen bir 

projedir. 

5.3 Proje uygulamaları orta ve uzun vadede kurum, sektör ve uluslar arası etkileri:  

Projenin oluşturmuş olduğu ulusal kalkınma çalışmalarına projenin Türkiye’de henüz çalışma 

alanına girmemiş olduğu bölgelerinden de yoğun bir talep gelmesi sevindirici boyuttadır. Bu noktada 

projenin ülkede bütünsel ve ortak bir vizyon da turizm kalkınma hareketine girmesine olanak tanıyor 

olması proje için önemli bir sonuç olarak değerlendirilmektedir. Uzun vadede ise proje çıktıları Türk 

Turizm vizyonunda önemli netlikler kazandırılmasında bir araç niteliği taşıyacaktır. Projenin Turizm 

Bakanlığı düzeyinde takip ve takdir edilir konumda olması, projenin bir model olarak uluslararası alanda 

örnek teşkil edeceği ihtimalini yükseltmektedir. 

6. Sonuç 

“Turizm Eğitimleri”, insan kaynağının turizm eksenli eğitimlerle güçlendirilerek istihdamın ve 

hizmet kalitesinin arttırılması yönündeki sözü edilen çalışmalar, sosyo-ekonomik kalkınmayı hedefleyen 

kentsel ve kırsal altyapı, tarımsal altyapı, ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık, konut ve diğer sektörel yatırımları 

da içine alan entegre ve sürdürülebilir bir ulusal kalkınma projesine adres olma niteliği de taşımıştır.  

Belde ve köylerde inisiyatifin tabandan kaynaklandığı örgütlenmelere daha fazla destek verilmeli ve 

bu örgütlenme yapılarının zaman içerisinde özerk, tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara dönüşmesi teşvik 

edilmelidir. Bu konu özellikle kapasite geliştirme ve faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından önem 

taşımaktadır. 

Sürdürülebilirlik prensiplerinin temelinde bulunan ekoloji, ekonomi ve sosyo-kültürel bütünsel bakış 

açısının, Turizm Elçileri Dernekleri tarafından mutlaka dikkate alınması sağlanmalıdır.  

Kalkınmaya yönelik girişimlerin sürdürülmesi için, turizmin mevzuatının getirdiği avantajlardan da 

yararlanılmasının gerektiği ve bu avantajların sağlanabilmesi için bir sivil baskı örgütü olan “Turizm Elçileri 

Derneği” ile proje uygulamalarının tekrar edilebilir ve yaygınlaştırılabilir özellik taşımaktadır. Bu amaçla 

yerel yönetimlerle mülki idare ile işbirliğinin kesinlikle olumlu sonuçlar vereceği bir gerçektir.  
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Магистр Ибрагимова Фируза 

Азербайджанский Институт Туризма 

 

Анимационные программы для детей на базе гостиниц в Азербайджане 

 

 Abstract: The Ministry of Culture and Tourism carrying out state policy in Azerbaijan in the field of 

tourism implements the action plan in the field of the recognition of the existing tourism potential in the 

international arena, organization of travel of a large number of tourists to Azerbaijan, the development of 

various kinds of tourism, creation of modern tourism infrastructure, etc. In accordance with the 

requirements of the State program " The development of tourism in the Republic of Azerbaijan for years 

2002-2005 " approved by President of Azerbaijan H. Aliyev the hotels built to international standards in the 

field of tourism, a number of leading international investment companies has been involved in the country. 

 

Key words: The tourism industry,tourism in Azerbaijan, animation,children’s animator,animation 

program. 

 

Индустрия туризма сегодня – это большой хозяйственный комплекс, в котором занято 

множество людей, от квалификации которых зависит продуктивность работы этого комплекса. 

Возникла потребность людей, имеющих специальное туристическое образование, для обслуживания 

туристов. Важную роль в развитии данного процесса сегодня играет ВУЗ, а именно Азербайджанский 

Институт Туризма. Особенно остро ощущается нехватка специалистов в области туризма.  

Туризм в Азербайджане — это одна из отраслей экономики, которая стремительно 

развивается в последние годы. Сравнительно небольшая по территории «страна огней», расположена 

на стыке Европы и Азии, что делает её очень привлекательным для развития туристического бизнеса. 

Из 11 существующих климатических зон нашей планеты, 9 представлены на территории 

Азербайджана, начиная от субтропиков и заканчивая высокогорными альпийскими лугами. 

Актуальность исследования заключается в улучшении и совершенствовании анимационной 

деятельности, а также в быстром развитии этой деятельности в индустрии туризма Азербайджана. 

Отсутствие достаточно полноценной и качественной анимационной программы для детей на базе 

гостиниц в Азербайджане, создало условия для её разработки, что и является актуальностью на 

данный момент. 

Объектисследования – отель “Kempinski”. 

Предмет исследования – детская анимационная программа отеля “Kempinski”. 

Цель исследования: Разработать анимационную программу для детей на базе отеля 

“Kempinski”. 

Для достижения цели следует: 

1) Изучить теоретические основы анимации 

2) Охарактеризовать возможности использования анимационной программы в детском 

туризме. 

Анимация - это разновидность туристской деятельности, осуществляемой на туристском 

предприятии (туркомплекс, отель, круизный теплоход, поезд и т.д.), которая вовлекает туристов в 

разнообразные мероприятия через участие в специально разработанных программах досуга 

Туристская анимация - это туристская услуга, при оказании которой турист вовлекается в 

активное действие. Туристская анимация основана на личных человеческих контактах тураниматора 

(аниматора) с туристом, на человеческой близости, на совместном участии аниматора и туриста в 

развлечениях, предлагаемых анимационной программой туркомплекса.  

Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

212 

Конечной целью туристской анимации является удовлетворенность туриста отдыхом, его 

хорошее настроение, положительные впечатления, восстановление моральных и физических сил. В 

этом заключаются важнейшие рекреационные функции туристской анимации. 

Организация такого отдыха связана с формированием и реализацией таких программ 

развлечений (анимационных программ), которые бы отвлекали отдыхающего от повседневных 

жизненных проблем, проводили его эмоциональную разрядку, являясь не только средством 

избавления от усталости, но и средством нейтрализации негативных сторон повседневной жизни. 

Следует учитывать, что после победы Азербайджана на Евровидении в 2011 году, 2012 году 

этот замечательный конкурс будет происходить у нас в Баку. А следовательно число туристов 

увеличится, и интерес к стране повысится.  

 Но, к сожалению, из-за нехватки кадров и опыта работы в этой сфере, нам понадобиться 

помощь специалистов, а также много труда и терпения, чтобы добиться хороших результатов.  

На данный момент в Азербайджане планируется постройка шести пятизвездочных отелей, 

пять из которых уже построены и предоставлены для жителей и гостей города. 

В Азербайджане на данный момент функционируют 230 туристических компаний, 370 

гостиниц и объектов гостиничного типа. 

Ознакомившись с этими отелями и методами работы, мы предлагаем создать свою 

анимационную программу для детей на базе гостиниц. Эта программа может быть дополнительной 

услугой для клиентов этого отеля. Но для начала дадим понятие термину детская анимация, детская 

анимация - это, прежде всего творческий процесс, и ребенок может проявить себя во всех качествах, 

которые он не может проявить, например, в школе на занятиях или дома с родителями. Детский 

аниматор должен заострять внимание на одаренности детей, на их таланте и гениальности, ведь в 

непринужденной обстановке анимационной программы, будь то спектакль или игра, спортивная 

программы или любое другое действие, ребенок может проявить себя намного естественней и 

реальней, чем в обычной жизни.  

 Но перед тем как разработать эту программу, специалисты должны учесть психологию детей, 

менталитет нашей страны, интерес, возраст, потребности, а так, же безопасность детей. 

Работа аниматоров имеет свою специфику. Аниматоры должны быть, по природе, людьми 

добрыми, чуткими, общительными и внимательными. Аниматоры должны уметь решать 

межличностные конфликты детей, направлять их деятельность, заинтересовывать, увлекать. 

Аниматор должен обеспечить каждому члену детской группы возможность для активного участия во 

всех делах, постоянно меняя состав участников и распределение ролей в детских группах. 

Для родителей, отдающих своих детей аниматорам, самым важным фактором является 

обеспечение их безопасности, поэтому важно, чтобы аниматоры были внимательны, 

предупредительны, а при необходимости, могли оказать ребенку первую медицинскую помощь. 

Анимация в гостинице должна отличаться от развлечений детей в школе или детском саду 

своей праздничностью, красочностью, эффектностью, чтобы запоминалась детьми надолго, поэтому 

важно подбирать интересные игры, развлечения, конкурсы; часто менять их. Необходимо 

продумывать альтернативные мероприятия на случай плохой погоды или каких-либо других 

непредвиденных обстоятельств. Программы для детей должны быть дифференцированы по 

возрастам:  

 программы для детей от 3 до 6 лет,  

 программы для детей от 6 до 9 лет, 

 программы для детей от 9 до 12 лет. 

Работу по подготовке и проведению той или иной анимационной программы можно 

разделить на несколько этапов.  
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Первый этап (самый большой и ответственный этап) – подготовительный, включающий в 

себя: анализ предлагаемых анимационных программ; определение целей и задач; выбор места и 

времени проведения программы; проектирование анимационной программы с учетом возрастных, 

этнических и пр. особенностей потребителей данной услуги; создание или подбор сценариев 

анимационных мероприятий, включенных в программу; составление сметы расходов на проведение 

программы; подбор творческих коллективов, распределение обязанностей внутри анимационной 

команды; техническую подготовку: закупку инвентаря, изготовление декораций, костюмов, 

реквизита и т.д.; установка звуковой и световой аппаратуры, других технических средств, 

оформление сцены, изготовление фонограмм и пр.; проведение репетиций, обучение правилам игр и 

пр.; проведение рекламной кампании намеченных анимационных мероприятий. 

Второй этап – проведение анимационной программы – представляет собой самую сложную и 

ответственную работу для всех участников. Необходимо соединить усилия всех задействованных 

аниматоров. 

Третий этап - подведение итогов, в ходе которого происходит: анализ проведенной 

программы; анкетирование потребителей с последующим анализом; работа над 

усовершенствованием программы. 

Подготовленная детская анимационная программа направлена на спортивно-оздоровительное 

развитие детей. По оценкам специалистов в настоящее время включение детских анимационных 

программ культурно-познавательного, развлекательного характера в содержание анимационной 

деятельности отелей повышает их престиж и востребованность на рынке туристских услуг. 

При создании и воплощении анимационных программ для детей на базах гостиниц 

необходимо учитывать важность следующих факторов, влияющих на их успешное воплощение. 

Характеристика самого объекта, как то: Месторасположение, Длительность существования 

объекта,Материально – техническое обеспечение, Жесткая или дифференцированная 

продолжительность заездов туристов действует на объекте, Наличие (либо отсутствие) 

долгосрочного плана заезда организованных групп либо отдельных отдыхающих, Транспортное 

обеспечение экскурсионных программ, Существование устоявшихся традиций на базе данной 

гостиницы. 

Характеристика контингента отдыхающих: Возраст участников программ и 

предполагаемых зрителей, Количество участников, какого они пола, степени физической подготовки 

и творческой направленности, Преимущественная этническая принадлежность, Информация о 

наличии устоявшихся групп, их творческой или спортивной активности, отдельных отдыхающих, 

семей (в том числе с малолетними детьми) на момент реализации данной программы.  

Только при владении наиболее полной информации о потребителях анимационных услуг 

нашего предприятия мы сможем удовлетворить их запросы не тратить время и силы впустую.  

Самый верный к этому путь – разработать заранее и предложить им в начале отдыха анкету, в 

которой следует указать все возможные для реализации программы. (Важно, чтобы они были реально 

воплощены на данной базе и на материально – техническом, и профессионально – педагогическом 

уровне). 

Анимационные программы включают спортивные игры и состязания, танцевальные вечера, 

карнавалы, игры, занятия, входящие в сферу духовных интересов. Например: Спортивная анимация, 

Развлекательная анимация, Рекреационная анимация, Экскурсионная анимация. 

Анимационные программы можно разделить по направлениям характеристикам: По возрасту, 

по месту проведения, по времени проведения, по содержанию, по физической и интеллектуальной 

нагрузке, по назначению. 

Рекомендации и предложения по данной теме: 
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 1. Увеличить число работников также повысить квалификацию сотрудников, 

обслуживающих жителей и гостей города Баку. 

2. Профессиональная деятельность аниматоров в туризме требует серьёзных аналитических 

исследований и разработки новаторских анимационных программ, которые удивят новизной 

содержания, необычностью форм выражения, неповторимостью и фантазией. 

3. Проводить семинары, круглые столы, симпозиумы для обмена опытом с зарубежными 

организаторами анимационных программ, создавать общие программы. 

4. Необходимо разрабатывать больше анимационных программ для детей в отечественных 

отелях, чтобы увеличить поток туристов, предпочитающих отдыхать всей семьей. 

5. Усилить финансовую и материальную помощь анимационным группам со стороны 

туристских фирм и министерства. 

6. Установить контакты с детскими организациями по вопросу обмена опытом и 

выступлениями анимационных групп с детской программой. 
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Abstract: In article, from socially-philosophical positions, sign processes of the present - 

globalisation, a city civilisation, a society of mass production and mass consumption are investigated, 

likening and submission I will sink down, developments of the modern person representing itself as 

fundamental factors and a society. In this situation tourism and the tourism industry are considered as 

new social institute of a society, the important factor of social self-organising and rehabilitation of the 

person in a modern society. Tourism is investigated as objective requirement of a modern society, the 

important factor of its stability. In the centre of attention of article - social functions of tourism in a 

modern society. The main things from these functions-function of psychophysical rehabilitation, it is 

information - educational function, function of spiritually-cultural rehabilitation of the person, function of 

existential rehabilitation of the person, function of work and the population employment, investitsionno-

developing function. There are also considered dynamics, influence of tourism on a society and risks of 

development of tourism in the global world. 

 

Key words: Globalization, city civilization, society of mass production and mass consumption, 

westernisation, social self-organizing, dynamics, social functions, Influence of tourism on a society and 

risks of tourism.  

 

Поставленный вопрос не может быть глубоко понят вне глубинного понимания полотна 

социальных процессов и изменений, произошедших с человеком и обществом в последнее 

столетие, особенно за последние несколько десятилетий и, прежде всего в призме инверсий 

западной истории и ее влияния на историю мировую. Мы начнем с предельно общих суждений, 

связанных с основными чертами общества и человека эпохи глобализации, понимаемой нами как 

объективно развивающийся процесс западофикации мира, становление и укоренение 

общемировой модели массового производства и потребления, основанного на международном 

разделении труда, регулируемой крупным капиталом и бизнесом, в Сущности своей, эта модель 

есть продукт западноцентристского характера. Тем самым первый тезис нашего анализа в том, что 

активно идущий процесс глобализации мира, как процесс создания системы массового 

производства и массового потребления в мире, по своей сути реализуется на основе западной 

культурно-цивилизационой платформы, под ее непосредственным влиянием, на основе ее 

интересов и целей. Западофикационная форма глобализации – доминирующий в современном 

мире аттрактор (точка организации и управления) общественного развития различных народов и 

отдельного человека.  

При этом содержательная сторона глобализации рассматривается нами как специально 

сконструированный инструментарий достижения целей крупного капитала и бизнеса, изначально 

западного происхождения. Процессы глобализации, одним из своих ярких проявлений имеют 

всеобщую унификацию и стандартизацию незападного мира, по западным образцам и западным 

стандартам организации общественной жизни народов. Это уподобление и стандартизация – 

важный фактор получения доступа к природным, человеческим и техническим ресурсам 

незападных стран и народов и управления ими на основе западной интерсов и ценностей по 

западным же правилам «игры».  
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Став «своими» в глобализационном проекте (настолько и в таком отношении, какое им 

позволили сделать), незападные народы и культуры, приобретают отнюдь не равные западным 

странам и народам статусы существования, обретая функции придатка развития западного 

капитала и бизнеса, в мировой системе производства и потребления. Разумеется, есть и еще более 

высокий уровень объективации. Это уровень наднациональный, когда можно говорить не только о 

незападных но и о западных странах и народах как феноменах включенных в процесс 

объективированного массового производства и массового потребления в интересах 

наднационального (интернационального) капитала и бизнеса. 

Именно поэтому, процессы западофикации противоречивы не только для незападной, но и 

для западной частей глобализирующегося мира. Поисходящие, под влияние западофицированной 

формы глобализации, общественные трансформации наиболее сильно влияют на социальное 

бытии народов. Их проявление можно зафиксировать в частности в следующих противоречивых 

формах: с одной стороны – рост уязвимости, кризисности, конфликтности бытия человека, а с 

другой – рост его индивидуализма, потребительства. Аналолгичную противоречивость заключают 

в себе все сферы общественной жизни народов. Яркие образы для понимания этих следствий мы 

встречаем и в сфере научного знания и связанных с ним общественных практик. Рассмотрим на 

этом примере детали происходящего. 

1. Эти знания и эта социальные практики во все большей степени приобретают характер 

индивидуально-личностных ориентаций, в соответствие с духом либеральных прав и свобод 

граждан, идущих от запада.  

2. В соответствие с новым типом индивидуализированного человека эти знания и практики 

развиваются дуальным образом, в соответствии с противоречивым характером самой западной 

культуры и цивилизации. Появляются и интенсивно развиваются, с одной стороны, науки и 

практики, связанные со сферой социальной помощи, социального врачевания человека 

(социально-помогающие науки и практики), к ним можно отнести науки и профессии связанные с 

социальной психологией и педагогикой, социальным правом, социальной экономикой, социальной 

медициной, социальной политикой, социальной работой и др. С другой стороны, активное 

развитие получают сервисно-потребительские науки и практики в сфере растущего материального 

и духовного потребления и развлечений, ориентированных на удовлетворение растущих 

утилитарных потребностей человека все более потребительской, гедонистической, 

индивидуализированной формы культуры и цивилизации.  

3. Здесь можно также говорить и о все возрастающей проблемной ориентированности 

знаний и практик. В соответствии с общей проблематизацией индивидуальной и общественной 

жизни человека в современной цивилизации, проявившей себя как своеобразный 

цивилизационный каток, уничтожающий долгое время поддерживавшие человека традиционные 

социальные институты, связи, отношения и ценности (традиционная семья, традиционные 

кровнородственные отношения, традиционная религия, традиционная мораль, культурно-

исторические ритуалы, праздники и т.д.). В этой ситуации сфера материального и духовного 

потребления, помощи и услуг во все большей степени поворачивает к освоению именно 

пространства социальных проблем, становящегося все более одиноким, абстрактным друг для 

друга и социально уязвимым человека.  

4. Все эти знания и практики становятся во все большей степени междисциплинарными, 

образуя научные межпредметные поля. К ним можно отнести все социально-гуманитарные науки 

и практики помогающего альтруистического характера, воплощенные во все той же социальной 

медицине, социальном праве, социальной экономике, социальной политике, социальной этике, 

социально-психологическом и педагогическом знании и консультировании, конфликтологии, 

социальной работе. Но также и сервисно-потребительского характера, представленные 

различными формами сервиса (услуг), начиная от парикмахерских и салонов красоты и заканчивая 

новыми формами потребительской киноиндустрии, музеев, театров, общепита, туризма, гостиниц, 
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курортного дела, спорта, шоу-бизнеса, моды. Все они, и социальная помощь, и даже утилитарное 

потребление, отдых и развлечения – стали фактором социальной реабилитации бегущего из 

средних и больших городов заорганизованного, требующего своей психофизической и духовной 

реабилитации индивида. Находящего спасение в новых формах реабилитирующего, нередко 

утилитарно, потребления. 

Подчеркнем, что в этих условиях институт социальной помощи человеку, как и индустрия 

потребительского, развлекательного сервиса и туризма рассматриваются нами, одновременно, и 

как защитная прагматическая функция наступающей глобальной экономической цивилизации, 

создаваемой западом, и как механизм ее социальной самоорганизации.  

Действительно, с одной стороны, западная цивилизация, способом социального врачевания 

нанесенных ею же социальных ран (социальная помощь), а с другой стороны – способом 

потребительского, развлекательного образа жизни (потребительский развлекательный сервис) 

создала механизмы универсальной социальной реабилитации маргинального трудового ресурса 

средних и больших городов, ядром которого стали наиболее трудоспособные поколения в 

структуре населения втянутых в эти процессы стран.  

Всем этим можно определить науки и практики социально-помогающего характера и 

науки и практики сервисно-потребительского характера в качестве модуса, неотъемлемого 

свойства, одной из сущностных форм современной экономической цивилизации запада и 

втянутых в нее не западных народов, и тесно связанного с ними общества потребления.  

Предыстория этой глобальной метаморфозы в своей сущности чрезвычайно естественна и 

диалектична по своему характеру. Дальнейший рост производства и потребления в экономически 

развитых странах запада был поставлен в середине – конце ХХ столетия под угрозу самим фактом 

возникшего дефицита человеческого (человек как рабочая сила, в том числе интеллектуальная, и 

человек как потребитель производимого) и природного ресурса, необходимого для роста этого 

производства и потребления. Но этот рост производства и потребления оказался под угрозой из-за 

недостаточной оперативной реабилитации и привлечения трудового ресурса (интеллектуального и 

физического), а также ресурса человеческого потребления, производимого в привлекательной для 

человека форме.  

Этой формой и стали ценности потребительского общества – больше и качественнее 

потреблять, получая удовольствие. Рядом с этим выросли не только сферы социально-

помогающего и потребительски развлекательного сервиса, но и обслуживающая их индустрия 

искусственного образа, медиа, воплощенная в деятельности рекламы и пиара, лежащих в основе 

масскультуры. Именно поэтому мы и обязаны констатировать, что с сущностной точки зрения, 

экономическая глобализация (высокая индустрия производства и потребления в мире) есть 

механизм растущего общества потребления. А сохранение и распространение ценностей общества 

потребления есть условие его сохранения в качестве условия экономической глобализации как 

мирового экономического феномена, основанного на западных стандартах организации 

общественной жизни народов. Все остальное в форме масскультуры, рекламы, пиара и т.д. стало 

лишь инструментарием этого симбиоза, за которым явственно проглядывают превращенные 

формы капитала как тайного кардинала этих общественных процессов.  

Такова диалектика этого действа – развитие через разрушение и одновременное 

врачевание, реабилитацию. Как мы отметили, сущность этих процессов глубоко скрыта от 

наблюдателя и воплощена совсем в другой системе ценностей. Эта система ценностей 

заключается в превращенной форме западного общества, тайна которого – в получении все 

большей прибыли правящими сословиями, в создании условий стабильного роста потребления. 

Иными словами, вопрос развития народов в форме западофикации, глобального производства и 

глобального потребления – это вопрос, прежде всего экономический, вопрос большого бизнеса. 

Потребление же рассматривается здесь как условие развития бизнеса. В свою очередь потребление 

возможно, только если оно становится идеологией, сущностью мировоззрения широких масс 
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населения. Оно таковым и становится, приобретая форму философии утилитарного потребления, 

прагматизма и позитивизма – ядра всей современной западной культуры.  

Общество всеобщего потребления рождает глобализацию, глобализация как тиражирование 

западного образа жизни во всемирном масштабе есть условие сохранения и развития 

потребительского общества за счет потребления все новых и во все большем масштабе 

разнообразных природных и социальных ресурсов мира. В основе общества потребления на фоне 

общечеловеческой культурной динамики мы фиксируем доминирование чувственной формы 

культуры. Маятник удовлетворения человеческих сущностных потребностей здесь есть внутренний 

скрытый механизм смены культурных форм общества, выступающих в качестве основы 

создаваемой им цивилизации. Сегодня она такова.  

Люди в складывающейся ситуации масскультурного, управляемого общества потребления, 

не сознают себя уже больше носителями традиционных социальных институтов – этноса, нации, 

общества, языка, какой-либо конкретной культурной формы. Они во все большей степени живут 

реальностью нарисованного (созданного) новой культурой, новыми культурными средствами 

иллюзорного мира, за которым просматривается диктующее новую объективность влияние 

глобальной цивилизации. В своем сознании граждане нового глобального мира – это люди нового 

мира ценностей – мира постмодерна и личного потребления.  

Не углубляясь в философские смыслы происходящих процессов, сосредоточимся все же на 

нашем предмете, тем не менее, с этими процессами непосредственно связанным. Здесь мы хотели 

бы уточнить сформулированную ранее идею социальных функций бурно развивающейся 

сервисной деятельности. Сервис как услуга, непосредственным образом проявляется в такой его 

составляющей как туризм. Туризм – прекрасный показательный случай социальной 

самоорганизации общества, попавшего в трудную жизненную ситуацию.  

В самом деле, активно путешествующие пенсионеры западного общества, не только 

занимают себя весьма приятным делом, но и продляют себе социальную активность, сопряженную 

с активизацией денежного обращения и инвестиций в сфере легкой промышленности и услуг в 

современном обществе, в местах налаженной туриндустрии. Путешественники и отдыхающие 

важный источник доходов в сфере легкой промышленности, услуг, который обращая денежную 

массу в межсекторном общественном пространстве, обеспечивая работу и доход огромной (на 

сегодня) части населения, миллионам людей активного трудоспособного возраста, вовлеченных в 

эту сферу. Эту же функцию обращения денежной массы выполняют и все другие категории 

отдыхающих и путешествующих людей, которые реабилитируя себя, таким образом, 

восстанавливая свои психофизические, духовные и интеллектуальные ресурсы, в том числе и как 

трудовая сила, становятся важными донорами развития экономики сферы услуг, а через нее и 

экономики целых страна. Это мы видим на ярких примерах подобных Турции или Таиланду, или 

до недавнего времени Египта и Туниса и т.д., специализирующихся на создании привлекательной 

среды отдыха, востребуемой широкой массой активной части населения европейских стран 

(прежде всего богатых западных стран Европы) и стран постсоветского пространства, приемлемой 

для этой массы своим качеством и денежным выражением. 

Этим целям служат все виды туризма – курортный, культурно-исторический, 

экологический, сельский, образовавшие сегодня не просто совокупность, но организованную 

систему туризма – туриндустрию, производящую услуги в масштабах индустриального, массового 

производства, ставшего объективным отражением возросшей массовой потребности человека в 

отдыхе и реабилитации, охватывающие все категории населения современных стран мира.  

Главными потребителями продукта индустрии туризма во всем мире стали жители именно 

средних и больших городов, представляющие всю палитру различных социальных групп 

общества. Они нашли друг друга – массовый потребитель и массовый производитель благ и услуг, 

и, видимо надолго, как и сама адекватная нам городская цивилизация, разорвавшая мир человека 

на противостоящие друг другу части – человека и природу, производство и потребление, труд и 
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отдых. Прекрасный пример симбиоза потребности и услуги, города и организованного туризма. 

Почему именно городская цивилизация и туризм? Повторимся, все дело в резко возросших 

опасностях и рисках жизни (физических, психологических, культурных), имеющих благодатную 

почву для воспроизводства и распространения именно в урбанизированной, мультикультурной, 

искусственной, техногенной, по свей сути, среде современных городов. И, речь здесь идет не 

только о негативном влиянии внешней загрязненной среды, но и о влиянии фундаментальных 

психологических и социальных факторов, связанных с плотностью населения, ритмами жизни, 

психологическими перегрузками, стрессами, разрывом социальных связей, одиночеством человека 

в городе, превращающем людей в абстрактных индивидов и т.д.  

В среде жизнедеятельности современных городов, жители непрерывно прибывают в 

чуждом, агрессивном их психофизическому состоянию (как биологических, природных существ) 

пространстве материальных факторов, но также и в чуждом, агрессивном их духовному 

состоянию масскультурных факторов. Не только техногенный, но и грязный и агрессивный 

масскультурный ландшафт города, непрерывно воспроизводит нездоровые феномены и формы 

цивилизационной и культурной жизни, требующие от человека высокой затраты сил на их 

преодоление и нейтрализацию. Принципиальный критический диагноз жизненной среды человека 

в современных городах среды, ясно и глубоко был описан например в этологии, ее создателем К. 

Лоренсом (см. например работу «Агрессия» или «Семь смертных грехов цивилизованного 

человечества»). Волею судьбы, оторванные от природы и здоровой духовной культуры, их 

безусловного и естественного для человека как телесного и духовного существа, 

реабилитирующего воздействия, незаменяемого городскими парками и скверами, комнатными 

растениями и оранжереями, в силу их ограниченного характера и высокой плотности и 

конкурентности населения их потребляющего, но также не заменяющего их масскультурного 

производства, эти жители видят во внешней природной и духовной культурно-исторической среде 

ресурс и фактор одного из самых действенных своих врачевателей. 

При этом, туризм, это не только туриндустрия или массовое производство услуг, 

возникшее на основе массовой же потребности различных категорий населения (пожилые, 

молодежь, семья, дети и т.д.) в реабилитации и дополнительном развитии. Туризм это великий 

терапевт, встроенный в цивилизацию массового производства и массового потребления нашего 

времени. Он не только реабилитирует человека психофизически, восстанавливая естественные 

связи с природой и культурой, но он реабилитирует человека и экзистенциально, на этаже его 

чувств и смыслов. Туризм важный фактор экзистенциальной реабилитации современного 

человека, попавшего в условиях современной цивилизации и массовой культуры в ситуацию 

отчужденного человека (К.Маркс), человека с комплексами неполноценности (З.Фрейд), 

одномерного человека (Г.Маркузе). Человека, который объективирован (Н.Бердяев), лишен 

свободы (экзистенциализм Ж.П.Сартра), манипулируемого, конструируемого человека 

(постмодернизм Ж.Бодрияра), одинок (Э.Фромм), человека, который попал в ситуацию 

разрушения традиционных, поддерживающих и защищающих социальных институтов (семья, 

религия, кровное родство…), человека попавшего в ситуацию разорванных социальных связей, 

индивидуализма и эгоизма, как доминирующих образцов поведения, поддерживаемых 

масскультурой. Всем этим туризм имеет дело с врачеванием человека, который, в конечном счете, 

превращен современной цивилизацией и культурой в репрессивное существо (Г.Маркузе), Туризм, 

несомненно, способен врачевать этого человека, выводя его за рамки отчуждающего, 

объективирующего пространства, в пространство природных и культурных компенсаций.  

Несомненно, что туризм с успехом реализует и другую важнейшую функцию, которую 

условно можно назвать как информационно-познавательную и образовательно-воспитательную. 

Огромные массы людей, участвующих в его индустрии, получают возможность конкретного и 

наглядного изучения природы, истории и культуры. Познавательная функция туризма, особенно 

наглядно проявляет себя в его культурно-исторической форме, независимо от возраста, профессии 
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и образования людей. Тем самым, внешняя природная среда и разнообразная внешняя 

цивилизационная и культурно-историческая среда, могут быть нами рассмотрены не только 

фактор психофизической реабилитации человека. Но и как прекрасная форма доступа человека к 

самому значимому в жизни человека наглядному пособию для познающего человека, прежде 

всего, разумеется, для подрастающих поколений, изучающих мир по препарированным знаниям в 

рамках учебных предметов наших детских и общеобразовательных учреждений. Эта форма в том, 

что она соединяет человека и реальный, а не виртуальный мир информационного пространства. 

Это форма своеобразного практикования человека в мире.  

Все это может быть описано единым обобщающим наш исследовательский опыт понятием 

- социальные функции туризма. Попытаемся осуществить первичный опыт определения этого 

понятия, не претендуя на абсолютность. На наш взгляд, здесь можно выделить широкой и более 

узкий смыслы понимания. В широком смысле, социальные функции туризма связаны с 

положением, местом и ролью туризма в системе общества как социального института, 

существенным образом влияющего на стабильность общества в его современной форме. И как 

правило здесь под туризмом понимают сферу общественной жизнедеятельности, необходимую 

для общества в части обеспечения этого общества определенного вида услугами, необходимыми 

для устойчивого существования этого общества. Туризм в этом смысле, это определенная сфера 

деятельности в обществе, обеспечивающая удовлетворение сложившихся исторически 

необходимых для человека и общества потребностей, в данном случае в отдыхе, оздоровлении, 

познании, саморазвитии и т.д.  

Здесь социальные функции туризма - это функции, связанные с тем, что общество сегодня 

не мыслимо без индустрии туризма, как сложной внутренне взаимосвязной системы различных 

взаимодополняющих его частей – информационных, транспортных, отельных сетей, сети 

туристических агентств, сети питания и шопинга, культурно-исторических и развлекательных 

центров и музеев, центров психофизической реабилитации, оздоровления человека и т.д., Но 

туризм сегодня, это не просто сложная внутренне взимосвязная система производства различных 

услуг, но это система производства определенных услуг работающая в режиме массового их 

производства и предоставления их массовому потребителю, это система массового производства 

услуг, поставленная на поток, подобно промышленному производству товаров, то есть это 

индустрия услуг. 

Тем самым, в широком смысле социальные функции туризма и в том, что это функции, 

рождающиеся в туризме как туриндустрии современной системы массового производства и 

массового потребления в мире, связанные с определенными потребностями и интересами человека 

в условиях современной цивилизации и культуры, в условиях глобализирующегося общества. 

Здесь можно говорить о туризме как неотъемлемой составной части глобального общества 

массового производства и массового потребления, именно как об индустрии массовых услуг для 

оформившегося, в ситуации современного общества потребления, массового потребителя. Этот 

массовый потребитель, как в силу его ценностей, так и в силу интересов самого бизнеса 

туриндустрии, нуждаются друг в друге, и этот симбиоз поддерживается процессами управления и 

регулирования в сфере большой политики и большого бизнеса.  

Но, наверно, имеет место быть и понимание в узком смысле того, что такое социальные 

функции туризма. В узком смысле, социальные функции туризма заключаются в несомненном 

положительном социальном действии туризма и его социальных эффектах, благоприятных для 

человека и общества в его современных цивилизационных формах существования. Мы не должны 

например забывать о вопросах психо-физической реабилитации и востановления сил человека, о 

познавательных и воспитательных эффектах туризма и туриндустрии. В этом смысле индустрия 

туризма может и должна нами рассматриваться как социальный врачеватель, социальный 

работник, культурный воспитатель, расчищающий авгиевы конюшни современной 

унифицирующей человека цивилизации, с ее негативными социальными последствиями для 
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человека и общества. Здесь индустрия туризма предстает перед нами не просто как индустрия 

услуг, встроенных в экономическую систему производства и потребления различных товаров и 

услуг, но это функция социального и психофизического врачевания человека страдающего от 

влияний созданной им же самим, столь необходимой ему, но столь не совершенной цивилизации. 

Здесь мы говорим о туризме и туриндустрии как положительном и важном факторе 

психофизической и духовно-культурной реабилитации человека в современном обществе. в том 

числе в форме туризма курортного, культурно-исторического, экологического, сельского и т.д. 

Обобщая, сформулируем следующие на наш взгляд, основные социальные функции 

туризма, во всем многообразии его видов, сложившегося как новый социальный институт 

современного общества. При этом, понятие туризма как социального института, понимаемого 

нами как устойчивая система связей и ценностей, обеспечивающих устойчивую 

жизнедеятельность человека и общества, может быть представлена, например, и, сложившимся 

единством государственной политики, производства, разнообразных видов бизнеса, профессии, 

образования, науки и научных исследований в этой сфере. В этом смысле, каковы основные 

социальные функции туризма в современном обществе.   

Вот, на наш взгяд, некоторые из них, вскрытые в ходе проведенного исследования: 

 1. Функция психофизической реабилитации, терапии и отдыха человека, как жителя 

искусственной среды средних и больших городов (жителя городской цивилизации), через его 

соприкосновение с природой, полноценным питанием, оздоровлением, спокойными ритмами 

жизни в условиях современных гостиничных и курортных центров. 

 2. Информационно - образовательная функция, ориентированная, на создание условий 

дополнительного образования и воспитания человека в современном мире, через его знакомство с 

новыми знаниями, в равной степени значимая для всех социальных групп общества, в особенности 

для молодых поколений. 

 3. Функция духовно-культурного воспитания и культурной реабилитации человека, 

сохранения и развития в нем знаний и ценностей мировой истории и культуры, порождающая 

сопричастность человека к миру как единому духовно-культурному феномену, во всем 

многообразии его духовных форм и их ценностей (искусство, религия, мораль, философия). 

 4. Функция экзистенциальной реабилитации человека как целостного существа, 

преодолевающего объективированную ситуацию современной цивилизации и массовой культуры, 

во всех их проявлениях (труд, политика, право, потребление, манипуляции над сознанием и 

поведением современных индивидов…). Экзистенциальная реабилитация восстанавливает чувство 

и понятие свободы человека как творческого существа в мире. 

 5. Функция труда и занятости населения, привлекаемого для обеспечения 

функционирования индустрии туризма в особых территориальных образованиях. Туризм 

выступает здесь в качестве важной сферы приложения сил и источника дохода местного 

населения в ситуации ограниченности других ресурсов существования. Индустрия туризма 

выступает здесь в качестве крупного работодателя различных территорий и даже отдельных стран 

мира, в сложившейся системе разделения труда и занятости. 

 6. Инвестиционная функция. Туризм не только как крупный работодатель, но и как 

крупный инвестор развития различных регионов мира и целых стран, основанный на средствах 

вкладываемых отдыхающими в развитие территорий являющихся центрами туриндустрии. 

Инвестиции в туризм как важный фактор развития широкой инфраструктуры территорий и стран 

во всех сферах общественной жизнедеятельности и с точки зрения получаемых и 

перераспределяемых от туризма доходов на другие общественные нужды и с точки зрения 

развития отдельных территорий. 

 7. Функция культурно-исторического сохранения, заключающаяся в том, что туризм 

позволяет сохранять и востребовать цивилизационно-культурные ценности прошлого стран и 

народов, встраивая их в современные социокультурные процессы, в том числе в форме фольклора, 
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ремесленного творчества, свойственного прошедшим эпохам в их истории. Здесь туризм способен 

сократить социокультурные расстояния между современными поколениями и историко-

культурным наследием прошлого, выполняя функцию связи времен, способствуя сохранению 

культурой и цивилизационной идентификации народов мира в бушующем море масскультуры 

глобализирующегося общества.   

 8. Функция национальной безопасности, заключающаяся в том, что туризм важный фактор 

политического, экономического, культурного влияния общества на человека и влияния различных 

обществ друг на друга. Этот фактор интегративный и может быть описан в категориях 

геополитики, гекоэкономики, геокультурных процессов и их влияния на безопасность общества. 

Действительно, туризм, являясь интегративной сферой общественной жизнедеятельности, 

организуя потребление человеком различных ценностей, способен влиять через это потребление 

на формирование их сознания и поведения, но также влиять и на движение существенных 

материальных и денежных ресурсов, которые тратятся и потребляются в ходе туристической 

деятельности. Например, можно говорить о несомненной роли туризма на развитие экономики 

своей (внутренний туризм) или чужой страны (зарубежный туризм), где осуществляется отдых. 

Или о политическом влиянии туризма на взаимоотношения стран, симбиотически связанных 

экономическими интересами, порождаемыми обменом туристическими потоками друг с другом и 

т.д.   

Эти функции означают, что правильно выстроенная профессиональная деятельность в 

сфере туриндустрии, несомненно, может стать важным фактором не только экономического 

развития регионов и стран, имеющих дефицит нетуристических ресурсов жизни, например для 

промышленного развития, но и важным фактором реабилитации и развития страждущего человека 

городской цивилизации (работника на фабрике производства), все более оторванного от 

экзистенциальных свобод человека, от живительной силы природы и культурно-исторического 

многообразия и целостности человечества. Но всем этим, туризм не только фактор реабилитации 

человека современной цивилизации, а в некотором смысле особенная форма его самозащиты от 

унифицирующего эксплуатирующего влияния этой современной цивилизации и массовой 

культуры, это также важный фактор связи человека и природы, связи времен в исторической 

жизни человечества.  

Завершая краткое исследование социальных функций туризма в современном обществе, 

мы не можем не заметить, что этими функциями туризм не может не рассматриваться нами и как 

важнейший механизм самоорганизации, самонастраивания современного общества на устойчивое 

динамичное состояние в условиях многочисленных вызовов проявляющихся и в системе «человек 

– человек» и в системе «человек – природа». Одна только проблема жизни человека в городской, 

урбанизированной, агрессивной унифицирующей среде городской цивилизации, где он по 

преимуществу заорганизованный отчужденный работник, стоит того, чтобы сказать что туризм – 

важнейший фактор человеческой реабилитации в современном обществе.  

Туризм, туриндустрия, как единство многообразной системы профессионально 

взаимодействующих учреждений в сфере услуги, это не просто объективно возникшая и бурно 

развивающаяся сфера услуг, сфера бизнеса в единой системе жизнедеятельности современного 

общества. Туризм, это и не просто неотъемлемая функция общества эпохи глобализации, 

массового производства и массового потребления, но это индустрия, выполняющая важнейшие 

социальные функции быстро развивающегося, кризисного для человека общества больших 

перемен, это важнейший фактор реабилитации современного человека и общества. Выполняя эту 

важнейшую из функций, туризм выступает в качестве важнейшего фактора самоорганизации 

современного индустриально-постиндустриального общества, в котором миллионы людей 

находятся в непрерывной стрессовой ситуации адаптации к меняющимся условиям и выживания в 

жесткой конкурентной среде за удобное место под солнцем.  
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Именно эти люди нуждаются в непрерывной реабилитации и как рабочая сила и как 

полноценные личности. Реализация этой важнейшей из функций позволяет говорить о туризме как 

перспективном врачевателе и канале разряжения негативных эмоций человека, ставшего 

строительным материалом (своеобразным человеческим инструментом) современной 

цивилизации, в которой человек во все большей степени становится не субъектом, а объектом 

внешних целей, ценностей и факторов деятельности. В системе доминирующих товарно-

денежных отношений, он скорее становится вещью, чем личностью, инструментом, чем целью 

общественных отношений и деятельности. Все это позволяет классифицировать этого человека 

как объективированного человека (Н.Бердяев), как одномерного человека (Г.Маркузе), как 

превращенную форму (К.Маркс), но не как человека свободного и творческого. Социальные 

последствия этого положения, таковы, что без разнообразной системы психофизической 

реабилитации этому человеку в этом обществе не выжить.  

С этим связана оборотная объективная сторона интенсивного развития туриндустрии в 

современном обществе, связанная с самим объектом туризма - человеком. Туриндустрия никогда 

не получила бы такого распространения, не сложилась бы как новый социальный институт, и, не 

стала бы столь значимой для современного человека и общества, если бы туризм, как вид 

деятельности, не достиг бы такого влияния на современного человека и общество, если бы туризм 

не получил объективного основания его потребления в лице особого типа человека, 

сформированного современной цивилизацией и культурой, человека которого принято называть 

массовым бифуркационным типом, под которым мы понимает тип человека утратившего связь 

времен, разорвавшего связь поколений, выпавшего из (и разрушившего) из традиционных 

социальных институтов. Это тип человека с массовым индивидуализированным, потребительским 

сознанием.  

Но это уже другая сторона исследуемого нами вопроса, требующая дополнительного 

исследовательского контекста и отдельного разговора, который находится за пределами 

осуществленного здесь социально-философского опыта. В предыдущем абзаце мы позволили себе 

лишь слегка коснуться противоречивой сущности этой важнейшей из сторон, непосредственным 

образом связанной с философским (сущностным) пониманием происходящего с современным 

обществом и современным человеком процесса под влиянием современной цивилизации, ее 

ценностей, целей и насаждаемых смыслов жизни.  

В ситуации, когда растет значение и роль индустрия туризма в современном 

глобализирующемся, обществе, когда туризм из просто отрасли экономики становится новым 

социальным институтом общества, значение которого сопоставимо с институтом образования и 

воспитания. Социальные функции туризма играют важнейшее значение для устойчивого 

существования общества в современных условиях. При этом сама индустрия туризма, в силу 

своего межотраслевого характера, может рассматриваться нами как система повышенной 

сложности, и даже гиперсоложности. Слишком много взаимосвязей в которые включена 

индустрия туризма, влиятельны на ее стабильное развитие. Среди них такие подсистемы 

индустрии туризма как продовольственная, музейная, гостиничная, туроператорская и 

турагентская, транспортная, подсистема безопасности, природной рекреации, образовательная, 

профессиональная и другие. В то же время, имея столь много питающих его деятельность 

подсистем, можно констатировать и то, что туризм в современном мире находится и на стыке 

многих региональных и мировых геополитических интересов и процессов, в том числе 

геополитических, геоэкономических, геокультурных, геообразовательных, геоэкологических и др. 

Туризм из просто сферы общественной жизни постепенно превратился в сферу национальной 

безопасности обществ. Его культурное, политической, и экономическое влияние нельзя 

недооценить.  

Вместe с этим гиперсложным состоянием, туризм обрел и свою главную проблему – 

повышенную чувствительность к внешним и внутренним воздействиям природной и социальной 
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среды. Собственно и само понятие гиперсложности характеризует собой состояние ускользающей 

сложности, сложности, которая до конца не контролируется обществом с рациональной точки 

зрения. Эта ускользающая сложность может быть зафиксирована в двух формах рисков, 

связанных с развитием туризма в современном мире. Во-первых, по отношению к процессам 

устойчивого развития самой туриндустрии в глобальном мире, во-вторых, с точки зрения 

зависимости этого мира от развивающегося туризма и влияния развивающегося туризма на 

окружающий мир. Действительно, все чаще аналитики культуры и экологии, говорят например, о 

влияние туризма на разрушении традиционных культур и укладов народов мира, превращения их 

в предмет торговли и бизнеса, а также о негативном влиянии туризма на окружающую природную 

среду. Существуют и экономические и политические риски, когда какое-либо государство, 

специализируя свою экономику на туриндустрии, невольно, оказывается в ситуации чрезмерной 

зависимости от нее в своем целостном социально-экономическом развитии. Здесь, вполне уместно 

говорить о своеобразном эффекте односторонности и связанной с этим повышенной зависимости 

от другого, внешнего социально-экономического мира, в ситуации непрекращающейся 

конкуренции государства мира за свое устойчивое развитие в мире и стабильный рост 

благосостояния своих народов.  

Все это может быть описано синергетическими эффектами «наоборот» в развитии туризма. 

Общество не только вкладывается в туризм, рассчитывая на выполнение им важнейших 

социальных функций, но общество и во все большей степени, тем самым зависит от туризма. В 

ситуации гиперсложности, понимаемой как прежде всего ситуация чрезмерно большого 

количества взаимозависимостей в индустрии туризма, чрезвычайно возрастает роль малых 

воздействий, стихийно проявляющихся или специально формируемых для достижения 

определенных целей. Именно этим туризм может быть определен нами не просто как 

гиперсложная система, но как важный игрок на поле внешней и внутренней социально-

экономической стабильности и устойчивого развития обществ в глобализирующемся мире.   
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Naxçıvanda turizmin inkişafında kadr hazırlığının 

yeni mərhələsi 

 

XX əsr Azərbaycan xalqının həyatında əhəmiyyətli və unudulmaz izlər qoymuşdur. Əslində bu 

dövrdə yeni bir Azərbaycan tarixi başlanmışdır. Tarixi taleyimiz elə imkan yaratmışdır ki, son dövrlərdə 

Respublikamız köhnə dünyadan sürətlə ayrılmış, elmimiz, təhsilimiz, səhiyyəmiz və mədəniyyətimiz intibah 

yolunu tutmuşdur.  

Hər bir tarixi mərhələdə cəmiyyətin tərəqqisi bilavasitə kadrlardan, elm və və təhsilin inkişafından, 

onun əhəmiyyətinin düzgün qiymətləndirilməsindən asılı olmuşdur. Bütün dövrlərdə cəmiyyətin tələbatı 

elmin və təhsilin inkişafını sürətləndirmiş, elmi-texniki tərəqqi isə təhsil sistemi qarşısında həlli vacib daha 

mürəkkəb vəzifələr qoymuşdur. Qloballaşmanın geniş vüsət aldığı informasiya cəmiyyətində sosial-iqtisadi 

fəaliyyət sahələrində rəqabətin gücləndiyi, habelə zaman ötdükcə təbii resursların azaldığı müasir dövrdə hər 

iki amilin rolu artmaqdadır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, yüksək intellektə malik insan kapitalının 

formalaşmasında, davamlı inkişafa zəmin yaradan güclü iqtisadiyyatın qurulmasında elmin, təhsilin, 

kadrların rolu indiki qədər heç vaxt aktual olmamışdır.  

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə nəzər salsaq görərik ki, yalnız o dövlətlər inkişaf edir ki, orada 

təhsilin əhəmiyyəti cəmiyyət tərəfindən kifayət qədər dərk olunur və təhsilə hərtərəfli ictimai dəstək 

formalaşır. Məhz belə bir yanaşma ilə ölkənin davamlı inkişafına yönəlmiş rəqabət qabiliyyətli təhsil sistemi 

formalaşdırmaq mümkündür.  

Tarixə nəzər salsaq, çox az dövlət xadimi göstərmək olar ki, öz xalqının vətəndaşı olduğu ölkənin 

ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, milli-mənəvi tərəqqisindəki xidmətlər ilə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 

səviyyəsinə yüksələ bilsin.  

İnkarolunmaz həqiqətdir ki, ötən əsrin 70-ci illərindən etibarən 30 ildən artıq bir müddətdə 

Azərbaycanda iqtisadiyyatın, elmin, təhsilin, mədəniyyətin dirçəlişi və dinamik inkişafı, eləcə də dövlət 

müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, qısa bir zamanda Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz 

qazanması, sürətlə dünya birliyinə inteqrasiyası bilavasitə Heydər Əliyevin fəaliyyəti ilə bağlıdır, bu dövr 

ölkəmizin inkişafında xüsusi mərhələ təşkil edir.  

Təhlil göstərir ki, ulu öndər öz fəaliyyətində təhsilin bütün pillələrinin inkişafı, onun məzmunu, idarə 

olunması, təlim-tərbiyə prosesinin mahiyyəti cəmiyyətdə kadrların rolu barədə konseptual müddəalar irəli 

sürülmüşdür.  

Bu gün qətiyyətlə demək olar ki, Heydər Əliyevin Azərbaycana uzunmüddətli rəhbərliyinin ən 

sanballı göstəriciləri təhsilin ayrı-ayrı pillələrinin inkişafı, onun məzmunu, idarə olunması, təlim tərbiyə 

prosesinin mahiyyəti cəmiyyətdə kadrların rolu barədə konseptual müddəalar irəli sürülmüşdür.  

Bu gün qətiyyətlə demək olar ki, Heydər Əliyevin Azərbaycana uzunmüddətli rəhbərliyinin ən 

sanballı göstəriciləri təhsilin ayrı-ayrı pillələrinin geniş şəbəkəsinin, maddi-texniki bazasının, güclü elmi-

pedaqoji kadr potensialının yaranması, həyata keçirilən geniş miqyaslı təhsil quruculuğu, respublikada 

azərbaycançılıq məfkurəsinin və milli ruhun yüksəlişi, milli özünüdərkin təmin edilməsi, xalqın tarixi 

yaddaşının özünə qaytarılması, milli dövlətçilik hisslərinin güclənməsi gələcək inkişafın güclü təməlini 

qoymuşdur. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyev bu dövlətin qurulması, inkişafı, dünyada 

tanınması sahəsində çoxsaylı tarixi addımlar atmışdır. Fikrimizcə, bu addımların ən uğurlusu ondan ibarətdir 

ki, həmin siyasət hazırda prezident İlham Əliyev tərəfindən böyük müvəffəqiyyətlə davam etdirilir və 
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Azərbaycan dünyada siyasi cəhətdən ən stabil ölkələr sırasına çxaraq iqtisadi inkişaf tempinə görə lider 

ölkəyə çevrilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 4 may 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə 

«Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə Elmin inkişafı üzrə Milli strategiya» və «Azərbaycan 

Respublikasında 2009-2015-ci illərdə Elmin inkişafı üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı 

Dövlət Proqramı» təsdiq olunmuşdur. 2012-ci ildə də Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi fəaliyyətində bu 

sərəncam və proqramlar əsas götürülmüş və bir sıra mühüm elmi nailiyyətlər əldə olunmuşdur. 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi təhsil strategiyası bu gün 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam və inkişaf etdirilir. Ölkə 

rəhbəri dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycanda milli tərəqqi, gələcək inkişafın əsasının qoyulması elm və 

təhsilin inkişafından, gənclərin müasir biliklərə yiyələnməsindən çox asılıdır. Azərbaycan Respublikasında 

2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya elmi-tədqiqatların prioritetlərinin dünya elminin 

inkişaf istiqamətlərinə və ölkənin mühüm ictimai-mədəni məsələlərinin həllinə uyğun 

müəyyənləşdirilməsinə, elm sahəsində idarəetmə sisteminin, elmi infrastrukturun modernləşdirilməsinə, 

elmi-tədqiqat müəssisələrinin və bütövlükdə elmin maliyyələşdirilməsinə üstünlük verən mühüm dövlət 

sənədidir. Bundan başqa Milli Elm Strategiyası elmin inkişaf mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə, 

yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanmasına, elmi məktəblərin qorunması və elmdə varisliyin təmin edilməsinə, 

elmin, təhsilin və istehsalın inteqrasiyasına, elmi işçilərin sosial təminatının yaxşılaşdırılmasına, elmin 

normativ hüquqi bazasının və informasiya təminatının gücləndirilməsinə, Azərbaycan elminin beynəlxalq 

elm məkanına inteqrasiyasına yönəlmiş elm və texnologiyaların inkişafı sahəsində dövlət siyasətinin əsas 

istiqamətlərinin, bu sahədə həyata keçiriləcək tədbirlərin məqsəd, prinsip və yanaşmalarının məcmusudur.  

Naxçıvan Dövlət Universitetində elmi kadrlar sahəsində görülən çoxcəhətli işlər Proqrama əsasən 

aşağıdakı əsas vəzifələrin həyata keçirilməsinə yönəldilib: 

- fundamental elmin, vacib tətbiqi tədqiqatların, araşdırmaların inkişafını və milli istehsalın yeni 

texnologiyalara tələbatını ödəmək məqsədi ilə təşkilati və iqtisadi mexanizmlərin yaradılması; 

- elmi, elmi-texnoloji və innovasiya fəaliyyətinin normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi; 

- elm və texnologiyalar sahəsində yüksəkixtisaslı elmi və mühəndis kadrların hazırlanması sisteminin 

təkmilləşdirilməsi; 

- dünyadakı müasir meylləri nəzərə alaraq, elmi tədqiqatların və təcrübi işləmələrin prioritet 

istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi; 

- milli innovasiya sisteminin formalaşdırılması; 

- dünya təcrübəsindən istifadə etməklə turizm kadrları hazırlamaq. 

Bu istiqamətləri həyata keçirmək üçün əhəmiyyətli faktor hesab olunan Naxçıvan Dövlət Universiteti 

maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. 2011-ci ildə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun bilavasitə qayğısı ilə 462 nəfərlik ən müasir tipli 

Tələbə evi istifadəyə verilmişdir. Bundan başqa, universitetdə hər cür şəraiti olan ayrıca Qonaq evi də 

yaradılmışdır. Ən müasir otellər səviyyəsində olan bu Qonaq evi universitetin tələbatını tamamilə 

ödəməkdədir. Həm yataqxanaya, həm də qonaq evinə telefon və internet xətti də çəkilmişdir. Həmçinin 

muxtar respublika rəhbərliyinin müəyyən etdiyi proqram əsasında 2011-ci ildə istifadəyə verilmiş 3 

mərtəbəli tələbə Sosial Xidmət Mərkəzi də universitetin inkişafının əsas göstəricilərindəndir. Burada 

yeməkxana, ərzaq, geyim və kitab mağazaları, sərgi salonu, poçt, foto, əczaxana və s. fəaliyyət göstərir. 

Universitetin Magistratura fakültəsinin binası da 2011-ci ildə əsaslı şəkildə yenidən qurularaq ən yeni 

texnologiya və avadanlıqlarla təmin olunmuş və istifadəyə verilmişdir. Burada da başqa ixtisaslarla bərabər 

“Turizm və sosial-mədəni servis”və “Ölkəşünaslıq və beynəlxalq turizm” kadrları hazırlanır.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri çox hörmətli Vasif Talıbovun diqqət və 

qayğısı nəticəsində Naxçıvan Dövlət Universitetində dünya bankının dəstəyi ilə 3 aylıq treninq kursları təşkil 
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olunmuş, 30 nəfərə sertifikatlar verilmişdir. Həmin sertifikat verilmiş kadrlardan bu gün Muxtar 

Respublikada turizmin inkişaf etdirilməsində istifadə olunur.  

Kadr hazırlığı məsələsi ilə bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, ölkəmizin digər ali məktəbləri kimi 

Naxçıvan Dövlət Universitetində də bütün sahələrdə olduğu kimi, 2004-2005-ci tədris ilindən Sosial 

İdarəetmə və Hüquq fakültəsinin nəzdində Turizm və otelçilik ixtisasına aid kadr hazırlığına başlanmışdır. 

Həmin ildən də “Sosial İdarəetmə və Turizm” kafedrası fəaliyyətə başlamışdır. Kafedranın ştatında 1 nəfər 

kafedra müdiri, 7 nəfər müəllim və 1 nəfər baş laborant çalışır. Kafedranın kadr hazırlığı ilə bağlı işləri 

həmişə diqqət mərkəzindədir. Kafedranın 2 əməkdaşı Beynəlxalq Turizm Akademiyasının həqiqi üzvləridir. 

Turizm ili çərçivəsində Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru, akademik İsa Həbibbəyli kadr 

hazırlığı ilə bağlı səmərəli işlər görmüş, onun təşəbbüsü ilə magistratura fakültəsinin nəzdində “Tələbə 

Turizm Assosiasiyası” yaradılmışdır. Sosial İdarəetmə və Turizm kafedrasında 2011-2012-ci tədris ilində 

nəzərdə tutulmuş, kadr, tədris, elmi-metodiki, elmi-tədqiqat, təşkilati və s. işlər yerinə  yetirilmişdir. 

Kafedrada “Gənc turistlər” dərnəyi fəaliyyət göstərir. İndiyədək turizm sahəsində 93 nəfər kadr 

hazırlanmışdır ki, bunlar da müvafiq işlərlə təmin olunmuşlar. Duzdağ oteli “Turizm və otelçilik” ixtisası 

tələbələrinin aparıcı müəssisəsidir.  

Ali təhsil sahəsində kadrların keyfiyyətin təmin edilməsində akkreditasiya prosedurlarının xüsusi 

yeri vardır. Akkreditasiya səlahiyyətli orqan tərəfindən ali təhsil müəssisəsində tədris edilən proqram üzrə 

hazırlığın tələb olunan keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun təsdiq edilməsidir. Naxçıvanın turizm təhsil 

sistemi qarşısında duran problemlərdən biri də təhsilin keyfiyyətinin, uyğun olaraq buraxılan kadrların 

hazırlıq səviyyəsinin ümumavropa səviyyəsinə yüksəldilməsi məsələsidir.  

Beləliklə, tam məsuliyyətlə demək olar ki, Azərbaycan turizmi bu gün əldə etdiyi nailiyyətlərə görə 

dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevə borcludur.  
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Азербайджанский Институт Туризма 

 

Клиентоориентированный подход как системообразующий фактор подготовки 

по направлению «туризм» 

 

Abstract: In article the reasons the appeal to concepts of clientele methods competence their ratio 

with other concepts, terms and defining characterizing activity of the expert of the tourist sphere were 

considered. 

 

Key words: Education, structure, specialist, economic and political transformation, term. 

 

Экономические и политические преобразования азербайджанского государства инициировали 

процесс разработки новых моделей деятельности высшей школы. В последнее время особую 

актуальность приобрели труды ученных направленные на обоснование и раскрытие сущности 

маркетинговой модели качества образования, которая является следствием развития рыночных 

систем в современном обществе. Успешность функционирования образовательных систем в 

контексте рыночных отношений обусловлена наличием «ключевого преимущества», 

обеспечивающего конкурентоспособность вуза и формирование ожиданий потребителей 

образовательных услуг о выгодах предлагаемого им образовательного продукта. 

Маркетинговая модель образования определяется тенденцией ухода с позиции центрируемой 

формы взаимодействия преподавателя с группой студентов, на позицию создания условий 

актуализации инициативы и ответственности обучающихся. В качестве приоритетной 

профессиональной задачи преподавателя становится необходимость проектирования 

образовательных ситуаций и событий, которые будут способствовать становлению образованности 

студентов через призму его собственных интересов и индивидуальных способностей. Очевидно, что 

для построения индивидуальных траекторий обучения занимающихся педагог должен применять в 

своей деятельности такой подход, который расширит диапазон и многообразие проявлений его 

педагогического мастерства.  

Подход определяется как «комплекс парадигматических, синтагматических и прагматических 

структур и механизмов в познании и или практике, характеризующий конкурирующие между собой 

(или исторически сменяющие друг друга) стратегии и программы в философии, науке, политике или 

в организации жизни и деятельности людей». Актуальность обоснования новых научных подходов  

возникает в периоды принципиальных изменений развития той или иной деятельности. В связи с тем, 

что в последнее время сфера образования рассматривается, как один из экономических секторов 

рынка, правомерной будет попытка обоснования возможности применения клиентоориенторованного 

подхода в педагогической сфере подготовки специалиста.  

Изначально идея клиентоориентированного подхода начала формироваться в сфере маркетинга 

при проведении исследований по сегментированию рынка. Банальное, на первый взгляд, заключение 

о том, что личностные интересы и ведущие потребности людей различны, и их необходимо 

учитывать при разработке товаров и услуг, послужило основанием для начала ряда исследований, 

связанных с разработкой маркетинговых программ основанных на сегментировании рынка.  

В педагогической практике клиентоориентированный подход можно определить как систему 

методологических и теоретических принципов изучения феноменов профессионального образования, 

в соответствии с которыми основным предметом исследования является инициация учебно-

профессиональных установок обучающихся, модификация или адаптация данных установок в 

соответствии современной рыночной ситуацией, а также учет интересов лиц, заинтересованных в 

выпускниках вузов. К категории лиц заинтересованных в получении выпускниками вуза 

Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

http://mirslovarei.com/search_soc/%CA%CE%CC%CF%CB%C5%CA%D1/


 

229 

качественного образования правомерно отнести, прежде всего, будущих работодателей, спонсоров 

профессионального образования студентов, а так же родителей студентов вуза. Таким образом, 

клиентоориентированный подход предполагает выстраивание образовательного процесса с учетом 

интересов представителей трех групп: студентов, их родителей, работодателей. Именно 

сосредоточенность на данной триаде интересов позволит усовершенствовать образовательный 

процесс в соответствии с ожиданиями прямых и косвенных участников профессиональной 

подготовки. 

В рамках клиентоориенторованного подхода изменяется ракурс взаимодействия объекта и 

субъекта педагогического процесса, создаются условия для осуществления диалогового 

взаимодействия участников образовательного пространства. При этом изучение и формирование 

профессионального интереса, а также изначальных способностей и склонностей обучающихся 

осуществляется не только в контексте ракурса рынка дальнейшего трудоустройства выпускников, но 

и в плане дальнейшей жизнедеятельности в целом. 

Говоря о сущности и содержании, клинтоориентированного подхода следует обозначить его 

направленность на клиента, его интересы, потребности. В какой-то мере он связан с личностно-

ориентированным подходом, но имеет существенные отличительные особенности. 

Личностный подход в образовании заслуженно имеет статус «ведущей тенденции 

современной педагогической теории и практики». Данный подход постулирует важность 

рассмотрения участника образовательного процесса как целостной личности с учетом ее 

многогранности и всех ее индивидуальных особенностей.  

Изучение дефиниций личностного подхода показывает, что в теории образования он не имеет 

однозначного понимания. Наиболее часто встречающиеся определения этого феномена можно свести 

к следующим тезисам: 

1. Личностный подход как этико-гуманистический принцип, предполагает принятие 

обучаемого как личности, взаимодействие с которой должно выстраиваться на принципах гуманизма 

и осуществляться в форме педагогического сотрудничества.  

2. Личностный подход как принцип организации педагогической деятельности, главной 

целью которой является становление гармоничной целостной личности.  

3. Личностный подход как объяснительный принцип изменения жизнедеятельности человека 

в контексте личностных новообразований и самореализации.  

4. Личностный подход как принцип свободы выбора личности в образовательном 

процессе приоритетных образовательных «маршрутов», формирования личностного опыта. 

5. Личностный подход как эталон «образованного человека», в соответствии с которым 

должен осуществляться подбор средств педагогического воздействия.  

Полиаспектность содержания личностного подхода, основано на разноплановом видении 

личности обучающегося и его роли в образовательном процессе, чего не можем сказать о 

клиентоориентированном подходе.. Однако следует отметить, что в соответствии с личностным 

подходом подбор образовательных средств в большей степени обусловлен личностными 

особенностями и запросах обучаемого и при этом на второй план отодвигается такой достаточно 

важный момент как рыночные условия, в которых предстоит дальнейшая реализация личности, 

запросы работадателей и ожидания родителей в отношении эффектов обучения студентов в вузе.  

Применение клиентоориентированного подхода по отношению к студенту позволяет создать 

условия для получения высшего образования, а не просто получения профессии и выработке 

профессиональных знаний и навыков.  

Предлагаемый подход к построению образовательного процесса позволит создать наиболее 

благоприятные условия для реализации миссии высших учебных заведений.  

Получение высшего образования не должно сводиться к уровню профессиональной 

подготовки. Понятие «высшего образования» по своей изначальной сущности отличается от понятия 

«профессиональная подготовка». Раскрывая данную мысль можно обратиться к трудам А. Ж 

Курсажановой. Автор отмечает, что историческая традиция трактует понятие «образование» как 

производное от понятия «образ». Образование в одних случаях понимают как процесс формирования 
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у индивидов образа деятельности, в других – образа личностной идентификации, в третьих – образа 

картины мира, в четвертых – образа культур и т. п. Каждое из понятий включает множество 

характеристик, которые в последствия становятся базисом модели образовательной деятельности. 

Так, например, с первым пониманием связана такая образовательная деятельность, как 

профессионализация, со вторым – приобщение обучающиеся к общечеловеческой культуре, с 

третьим – формирование у человека определенной картины мира [1].  

Применение клиентоориентированного подхода позволит синтезировать разные концепции 

высшего образования, так как предполагает выстраивание образовательного процесса с учетом 

интересов прямых и косвенных участков образовательного процесса, заинтересованных в качестве 

результатов профессионального образования выпускников вузов.  

Сложившийся ранее стереотип о том, что образовательная программа обучающиеся в вузе 

должна быть направлено на реализацию мотива получения профессии сужает возможности и 

имеющиеся условия, и потенциалы вуза. Безусловно, получение специальности по востребованной 

профессии присутствует в форме мотива в сознании обучающееся. Однако это не единственный 

побуждающий стимул к обучению. Как показывает практика, обучение в вузе студенты нередко 

связывают с возможностью установления позитивных коммуникативных связей, раскрытия 

творческих способностей, с проявлением различных личностных качеств, таких как 

самоутверждение, лидерство, мобильность, социальная ответственность и пр. Поэтому следует 

учитывать социокультурные потребности личности студента как субъекта профессиональной 

подготовки.  

 Следовательно, основой рассматриваемого подхода на теоретико-методологическом уровне 

выступает система принципов, представленная в форме частных подходов, включая личностный, 

деятельностный; на методико-праксеологической – технологический подход.  

Рассмотренный нами подход особенно важен в образовательной среде, где конкурентная 

борьба происходит на уровне конкретного клиента. Ведь установление взаимоотношений с клиентом 

и эффективное управление ими в таком случае становятся одними из ключевых конкурентных 

преимуществ ВУЗа. Очевидно, что в свете современных требований к выпускнику, которые 

складываются под влиянием ситуации на рынке труда и таких процессов, как ускорение темпов 

развития общества и повсеместной информатизации среды, образование, ориентированное только на 

получение знаний, означает в настоящее время ориентацию на прошлое. В меняющемся мире система 

образования должна перейти от товароориентированного к клиентоориентированному подходу. 
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Политика реформирование российского образования оставляет за собой главную задачу - 

повышение качества образования, для достижения поставленной задачи необходимы 

систематический анализ объективных данных о результатах обучения учащихся и студентов, 

преемственность содержания образования по специальности, применение новых технологий 

диагностики в условиях многоуровневого образования. 

Проведя обзор научно-педагогической литературы, была установлена неоднозначность 

вопросов организации, содержания и методики диагностики профессиональных компетенций 

будущих специалистов, а так же выявлены некоторые противоречия:  

1) между сложившейся системой подготовки, не учитывающей компетентностную парадигму 

образования, с одной стороны, и требованиями государственных образовательных стандартов в 

период перехода к компетентностной модели образования, с другой стороны;  

2) между необходимостью диагностики профессиональных компетенций будущих 

специалистов и неразработанностью методики оценивания профессиональных компетенций. 

Данные противоречия обуславливают проблематику выбора методики диагностики 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Не менее значимым становится вопрос оценки динамики формирования в процессе обучения 

компетенций, задаваемых вскоре вводимым новым Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования.  

Оценка универсальных и профессиональных компетенций вне непосредственного процесса 

профессиональной деятельности будущих бакалавров и магистров - достаточно новая для российских 

вузов задача.  

Анализ педагогической практики российских и зарубежных образовательных учреждений 

показывает, что в основу теории измерений и оценки качества образовательного процесса ЗУН 

составляют методы текстологии, особенно востребованные при реализации информационно-

коммуникационных образовательных технологий. Стандартный подход преподавателя к оценке 

знаний, основанный на педагогическом стаже и интуиции, зачастую имел предвзятость к субъекту, а 

в ряде случаев провоцируя конфликтные ситуации, и не желание активно участвовать в 

образовательном процессе со стороны студентов. Развитие компетентностного подхода в образование 

ставит внеочередную задачу перед преподавателем, давать оценку сформированности компетенций 

студентов по критериям максимально приближенным к бушующей профессиональной деятельности 

выпускника. Основное требование, при оценке результатов учебно-практической деятельности 

студента, выявление персональных достижений студентов в процессе их обучения. 

Обновление содержания образования в компетентностном формате диктует необходимость 

перестройки контрольно-оценочной составляющей образовательного процесса. В основе этой 
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перестройки лежит переход от оценки знаний к оценке компетенций как конечных результатов 

образования [3]. 

Для того чтобы определить оптимальную степень использования тестов в рамках обучения 

студентов, необходимо выяснить, какие существуют виды тестов и какими возможностями они 

обладают. Например, Аванесов В.С. выделяет четыре основные системы заданий в тестовой форме. 

Задания с выбором ответов (закрытые):  

 задания с выбором одного правильного ответа  

 задания с выбором нескольких правильных ответов  

 тесты на установление соответствия  

 и тесты на установление правильной последовательности 

1. В заданиях с выбором одного правильного ответа испытуемый должен выбрать один из 

предложенных вариантов, среди которых чаще всего только один правильный. При составлении 

подобных заданий следует руководствоваться такими принципами:  

 Принцип однородности и краткости. Подбираются такие ответы, которые относятся к 

одному роду, виду, отображают основные стороны, грани явления. Этот принцип 

применяется в заданиях с различным числом ответов.  

 Принцип вариативности (фасетности) содержания задания, который предполагает 

вариативность в формулировке заданий на основе идеи выделения учебной единицы, 

позволяющий создавать компьютерные тесты со значительным числом вариантов одного 

и того же задания.  

2. Особенность заданий с выбором нескольких правильных ответов является то, что 

испытуемому надо не только найти правильные ответы, но и определить полноту своего ответа. 

Следовательно, эти задания по форме труднее, чем задания с выбором одного правильного ответа. 

Не рекомендуется отрицательная формулировка заданий, т. е. когда спрашивается о том, что 

не используется, не относится, не делается и т. д. При предъявлении задания в форме отрицательного 

утверждения часто теряется логическая определенность. 

3. В заданиях соответствия (восстановления соответствия) необходимо найти соответствие 

(или приравнять части, элементы, понятия) – между элементами двух списков (множеств). 

Практически в каждом предмете существует широкая возможность их использования. Задачи 

соответствия требуют подбора подходящего ответа. 

Обычно задание соответствия состоит из двух столбцов: в первом – вопросы, утверждения, 

факты, понятия и т. д., во втором идет список утверждений или свойств, объектов, которые надо 

поставить в соответствие. 

Задания на установление соответствия позволяют проверить так называемые ассоциативные 

знания, существующие в каждой учебной дисциплине. Это знание о взаимосвязи определений и 

фактов, авторов и их произведений, форм и содержания, сущности и явлений, о соотношении между 

различными предметами, свойствами, законами, формулами, датами. 

При составлении заданий на установление соответствия используются уже названные 

принципы – фасетности, краткость и точность формулировок, понятность для всех испытуемых и 

однородности элементов групп. 

Одним из формальных требований, предъявляемых к заданиям на установление соответствия, 

является неодинаковое число элементов в правом и левом столбцах. Избыточные (правдоподобные, 

но неверные) ответы имеются только в одном столбце. Они исполняют роль дистракторов. Если бы 

число элементов в столбцах было одинаковым, то последнюю пару испытуемые бы выбирали 

автоматически, используя метод последовательного исключения. 

4. Задания на восстановление последовательности можно рассматривать как вариант задания 

на восстановление соответствия, когда одним из рядов является время, расстояние или иной 
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континуальный конструкт, который подразумевается в виде ряда. Поскольку эта форма заданий 

требует особой инструкции, мы выделили ее в отдельный подраздел. 

При составлении заданий на упорядочивание элементов следует отметить обязательность 

инструкции для испытуемых, – в какой именно последовательности располагать элементы – от 

большего к меньшему, в алфавитном, хронологическом порядке и т. п. [1]. 

Нельзя не отметить опыт американских и британских специалистов-тестологов, положивших 

в основание классификации тестовых заданий открытого типа характер и длину ответа:  

 вопросы с кратким ответом,  

 вопросы с полуразвернутым структурированным ответом, 

 вопросы с развернутым неструктурированным ответом.  

При ответе на первый тип открытого вопроса экзаменуемому требуется дать краткий ответ: 

завершить незаконченное предложение, расчет или рисунок. Данные вопросы очень близки к 

заданиям закрытого типа. Их отличает только возможность выразить правильный ответ не слово в 

слово, а описательно, сохранив тот же смысл, поэтому они также не могут быть использованы при 

проверке уровня сформированности ключевых компетентностей учащихся. Деятельность учащегося 

или ее результаты невозможно описать, одним словом. 

Два же следующих типа открытых заданий – вопросы с полуразвернутым структурированным 

ответом и вопросы с развернутым неструктурированным ответом – могут быть использованы для 

оценки ключевых компетентностей учащихся. 

Вопрос с полуразвернутым структурированным ответом может быть использован для ответа 

на тестовые вопросы, в которых учащийся, в соответствии с требованиями к ним, выписывает в бланк 

ответа причины тех или иных событий, критерии для сравнения предметов или животных, делает 

краткие выводы по результатам обработки предъявленной информации. В данном типе тестовых 

вопросов источники и формулировка вопроса задают структуру ответа. 

Однако чаще всего при оценке освоенных способов деятельности разработчики тестовых 

заданий прибегают к третьему типу открытых вопросов – вопросам с развернутым 

неструктурированным ответом. В ответе экзаменуемый должен написать связный текст, фиксируя 

результаты обработки предъявленной ему информации, или же дать очень детальный рисунок, или 

вычисление, каждое из которых может рассматриваться как единое целое. Тестовые вопросы, 

подразумевающие неструктурированный ответ, позволяют проверить, как ученик подбирает и 

организует идеи, соответствует ли избранный им стиль изложения и речевое оформление 

содержанию тестового вопроса [4]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, чтозадания с выбором ответов (закрытые) 

сводятся только к контролю объема усвоенной информации, но не прогнозируют степень 

эффективности выполнения профессиональных задач, т.к. не могут измерить то, как знания и навыки 

используются в работе. 

А при оценке компетенций необходимо использовать задания с реальными или 

приближенными к реальным ситуациям, при решении которых испытуемый может 

продемонстрировать комплексное владение знаниями и навыками [2]. 

Следует подчеркнуть, что для получения надежных данных о сформированности 

компетенций, измерители должны быть научно-обоснованными и создаваться на основе теории 

педагогических измерений. Помимо разработки оценочных средств, чрезвычайно важной является 

проблема интерпретации результатов контроля, т.е. определение уровня сформированности 

компетенций. Процесс их создания является сложным, длительным, итерационным и ресурсоемким. 

Он потребует значительных усилий специально подготовленных разработчиков заданий, 

преподавателей, специалистов в области оценки качества образования, методистов, психологов, 

экспертов, в том числе представителей академических и профессиональных сообществ и других 
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специалистов. Однако, несмотря на сложность реализации, компетентностный подход к оценке 

результатов образования в настоящее время не имеет альтернативы [3].  
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Personnel as one of the sources of risk in hospitality enterprises 

 

Abstract: This article characterizes the essence and the main areas of personnel risk in an 

hospitality enterprise. The aim of this article is an analysis of the primary dysfunctions that may occur 

during the management of human resources in hospitality enterprises. The main dysfunctions 

are:nepotismduringemploying, regardless of the qualifications of the candidate,lack of the 

appropriatetrainings,incorrectmotivationtechniques.This article is the result of literature study and analysis 

of available secondary data related to the studied issue. 

 

Key words: Hotel industry, staff, selection risk, risk of investing in employees' development, risk of 

incentive. 

 

1. Introduction 

The fundamental problem in the functioning of modern hotel companies is the lack of reliability. 

Risks occurring in business activity may lead to bankruptcy, and the list of risk factors is long and varied. 

Their common feature is that they directly shape the financial situation of the entity. Facilitating the 

generation of certain types of expenses or an increase of the revenues from sales, they imply efficiency level 

of the decisions taken in staff and investment fields, which is reflected in the condition of the company. It is 

therefore extremely important to identify risk factors that may affect the functioning of the entity. 

The increasing turbulence of the market environment makes it necessary for hotel businesses to be 

different from other parties involved in the market game and to consolidate their own unique position in 

public awareness. That is not provided by the financial or tangible resources, at the disposal of hotel 

businesses, because they are easy to imitate by competitors. The only organization subsystem, characterized 

by the uniqueness in both individual and team dimension is created by people. Giving the company their 

knowledge, skills, abilities, their own value systems, the people contribute to the creation of a specific 

culture and organizational climate, which determines the diversity of the whole system, which is the hotel 

business. Staff at the hotel serves a special role, decides on the culture of service and the atmosphere and 

impression the guest will have. On the other hand, the same staff of the company can be a source of risk. 

The aim of this article is to diagnose risk factors in the implementation of the personnel function in 

the hotel business. This article is the result of literature studies and analysis of available secondary data 

concerning the problem analyzed. 

 

2. Areas of personnel risk in hotel business 

Personnel risk is "a function of the probability that an adverse event will occur as a result of 

personnel decisions (both subjective and forced by the conditions) and the scale of the negative effects of this 

event for the proper functioning of the organization
53

. 

There are several types of personnel risk in the hotel industry, namely: 

 recruitment risk – maladjustment of demand and supply of labor in terms of quantity and 

quality; 
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 selection risk – it is a situation of decision-making, carrying the opportunities and risks 

arising from the fact of employment of a given person on the basis of the criteria adopted for 

selection; 

 evaluation risk that is associated with the process of formation, formulation and expression 

of opinions of an employee's personality traits, his behavior at work and the results obtained by 

him; 

 risk of investing in employees' development, that includes the following sub-types of 

personnel risk: the risk of lack of staff's willingness to develop; the risk of lack of return on 

investments in human capital; the risk of outflow of workers who have been invested into, the 

risk of gaps in knowledge and skills of staff; 

 risk of incentive – the consequences for the company that result from a particular selection 

of motivation tools in relation to individual employees; 

 risk of pathological behavior, including conduct contrary to professional ethics; 

 de-recruitment risk (of dismissal) may be associated with such processes as restructuring, 

privatization, merger or division of a company (costs of severance pay, of re-recruitment, of 

training a new employee). 

Staff activities at a hotel are burdened with recruitment risk, resulting from fluctuations of 

phenomena in the labor market. These phenomena are growing due to the increasing mobility of society and 

the emergence of migration risk, thus personnel risk becomes more and more multi-dimensional, and 

changes dynamically in function of time. Extension of the labor market due to Polish membership in the 

European Union gives more opportunities to look for an attractive job by employees and increases 

emigration. For Polish companies it constitutes a challenge of competition growth that goes beyond national 

borders, it also creates the need for openness to immigrants from other countries. 

Selection risk involves lack of certainty as to the relevance of the choice of particular workers as 

people who should enrich human resources of hotel business. It therefore contains a danger that instead of 

qualitative multiplying of human capital, it comes to its impoverishment with all the consequences. In 

addition to the use of outsourcing, which can be treated as a method of risk transfer, to ways of dealing with 

selection risk belong: avoidance (which, however, does not resolve the problem, i.e. does not fill the 

vacancy), or prevention, that is reflected for example in the careful choice of selection methods. 

A special type of risk, because of the difficulty in choosing appropriate evaluation techniques, is 

associated with another function of human resource management, namely the evaluation. However, the 

abandonment of evaluation in order not to make mistakes is not an appropriate solution, since the outcome of 

the evaluation is - as it is known - the starting point for various personnel decisions. While specifying a level 

of evaluation risk, first of all, one must take into account the degree of objectivity of the type of evaluation 

procedures realized in the company, including evaluative conversation. 

Function of incentive is also connected with risk. Both excessive, insufficient and inadequately 

focused managers' effort which serves to shape the attitudes and behaviors of employees could turn out to be 

harmful. Incentive system should not only be consistent with the company's overall strategy (including the 

substrategy of cost formation), but also compatible with the requirements of the company's environment (i.e. 

allowing the attraction of suitable employees) and this system should form a coherent whole. Failure to meet 

any of the above requirements that must be fulfilled by modern systems of incentives increases the risk of 

motivation, and thus the risk of hotel businesses. 

Taking into consideration the service aspect of the hotel product, it is of great importance for the 

functioning of the company to measure social dysfunction and preventive actions possible to be taken in this 

scope. These social dysfunctions have certain financial implications that denote decrease in work efficiency, 

increase in the number (cost) of errors and loss of confidence to the service provider, from both corporate 

and individual customers. If one takes into account the possibility of reducing the negative phenomena in a 

variety of pathological behavior, the possibility to achieve both social results (e.g. improved work 
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atmosphere) and economic ones (higher level of motivation to work flawlessly and efficiently) becomes 

real
54

. 

Another type of personnel risk is de-recruitment risk (of dismissal). Hotel business is a very time-

consuming industry in which human labor cannot easily be replaced by an automaton or a machine. In a 

synthetic way, this truth is confirmed by the fact that the higher category the hotel has and the more complex 

its functional program is, the higher is the index of the number of people employed to the number of guests 

the hotel can accommodate. An example of this phenomenon may be the Orbis Group hotels, where the 

index value is, respectively, for selected 5-star hotels 0,63-0,69; for 4-star hotels 0,42-0,52; for 3-star hotels 

0 0.37-0, 43, for 2-star hotels of 0.25, for Etap-0,12
55

. It may be therefore particularly difficult to make a 

choice between the desire to reduce the employment rate for a room (reducing the level of fixed costs) and 

ensuring an adequate quality of service.Reducing the number of employees is especially difficult in the case 

of high standard hotels and hotels that focus on serving more demanding (wealthier) customers. 

Undoubtedly, it is easier to rationalize employment in large than small facilities, especially because in the 

latter it is not always possible to use outsourcing (external companies will not be interested in taking over the 

function, in which a small scale of operations does not provide an opportunity for adequate compensation of 

risk). 

The risk is rarely associated with only a single function of human resource management. Typically - 

due to the high degree of interdependence of these functions - it is the rolling risk. It means that the failure 

incurred in carrying out one function entails a kind of automatic failure in accomplishing the other functions. 

For example, motivation failures lead to failures of functions: recruitment and selection (because the 

companies do not attract highly qualified specialists) and developmental function (because workers are not 

sufficiently motivated to develop). In turn, successes in motivating have their positive reflection in the 

implementation of these functions. 

It does not seem possible to establish a universally valid hierarchy of sub-types of personnel risk, 

showing which of them should be particularly avoided, and which can be tolerated. In case of personnel risk, 

the value risked (prone to risk) may take both tangible (increased personnel costs, lower profits, loss of 

competitiveness) and intangible form (loss of a good image, reputation), but usually the latter also has 

financial implications. 

People who define scenarios of development of a company's personnel situation should determine 

what level of risk they are willing to accept. In determining how to make personnel decisions, it must be 

borne in mind that the "degree of saturation of the risk" depends on the number of people responsible for 

those decisions. Depending on the size of the hotel facility and its organizational structure, responsibility for 

management of personnel risk can be assigned to: the owner of the hotel facility, management, personnel 

department, personnel manager, a particular employee or several entities simultaneously. 

 

5. Conclusion 

Increasing uncertainty of operating conditions necessitates the need to explore the risks in the 

process of hotel management, which requires a systematic analysis of the potential of the enterprise and its 

environment in order to identify sources of risk. The development of civilization, leading to increases of 

human labor costs creates an additional argument to draw attention to the status of personnel policy, and thus 

to the problems of personnel risk. 

Sources of personnel risk may lie both inside and outside the company. The impact of the economic 

situation is particularly strong, including, among others the economic situation in the labor market. This 

results from the hotel business relationships with the environment, in both "input" (recruitment and selection) 
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and "output" (dismissal). Personnel risk grows together with the growth of pace, scope and unpredictability 

of changes in the environment and within the company. 

Personnel risk management is the process of identification, measurement and control of personnel 

risk which enables its reduction and/or protection from its implications (minimizing negative effects of 

personnel actions taken and maximizing positive outcomes of adverse events) to ensure conditions for 

personnel policy realization. 

Unfortunately, there are no methods that completely exclude personnel risk. However, it is advisable 

to try to manage this risk in order to withdraw the prospect of failure/loss and to bring closer the prospect of 

success/profit. 
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Tourism as a global cultural interaction 

 

Abstract: The scientific report aims to highlight the role of tourism as a global cultural interaction. 

Attention is focused on cultural exchange in the global community. Emphasis is placed of dialogue among 

civilizations for building global peace.The interaction between tourists and local communities is being 

analyzed.It is pointed out the importance of cultural influences on global change.It is discussed the 

importance of tourism routes for dissemination of cultural heritage and diversity.Special emphasis is placed 

on the responsibilities of intermediaries in the process of global cultural interaction.There are justified 

sources of information for the creation of cultural knowledge.Special emphasis is placed on globalization as 

a catalyst for intercultural dialogue. 

 

Key words: Cultural exchange, cultural influences, cultural interaction, cultural knowledge, 

globalization. 

 

“Travelling is one of the greatest forces for peace and understanding  

nowadays. As people move around the world, they learn to know, to understand  

their cultures and to evaluate the qualities of the people from all nations. So, we  

build a level of international understanding that can significantly 

 improve the atmosphere of world peace”. 

John F. Kennedy
56

 

 

Throughout history, travel and communication is the way in which people understand each other 

socially and culturally. Tourism creates a sense of shared human identity. Through it people can interact, 

share stories, ideas and objects.  

In a global society, tourism is an important tool for exchange and dialogue. According to the Statute 

of the International Cultural Tourism adopted by ICOMOS in 1999: "Domestic and international tourism 

continues to be among the most important means of cultural exchange, providing a personal experience, not 

just the one that has survived from the past, but of contemporary life and society of others"
57

. 

Dialogue among civilizations is a key pillar in the work of UNESCO. It is enshrined in its 

constitution, as a way to build “peace in people's minds”. Dialogue is a mean of meeting other cultures and 

societies as a mean to achieve peace and security. It is a key part of the process of creating conditions for 

mutual understanding, understanding of culture and cultural differences and avoiding cultural prejudices
58

.  

 

The interaction between tourists and local communities 

No culture cannot be successful without contact with other cultures. Tourism plays an important role 

in the implementation of intercultural dialogue. It renders influence on global change causing encounters 

between people of different cultures. The focus of the tourist exchange is on developed countries. They have 
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built a good tourist infrastructure, have created their own cultures and traditions in the field of tourism and 

leisure
59

. 

World tourist flow is asymmetric. A significant percentage of tourists travel from developed to 

developing or less developed countries. This affects the long-term historical imbalances of economic and 

political power, but also in terms of rights and freedoms. In the near future, it is unlikely that this trend will 

change - tourists travelling from richer to some of the poorer countries. In this context, tourism is an 

important tool for sustainable economic and social development of developing countries. 

Tourists visiting less developed countries often flaunt their privileges, power and freedom. They 

enjoy their leisure time, while local people working. Tourists affect the lives of others through their actions 

and presence. The degree of interaction between tourists and local communities can be surprisingly limited. 

On the one hand, a certain type of tourists are not looking close contact with the local population and do not 

want to experience cultural differences. They believe that the contact is linked to a certain degree of risk. On 

the other hand, the contact can be disturbed by the type of tourism that restricts spontaneous and direct 

dialogue with local communities in time and space. 

The interaction between tourists and local communities are usually based on several prerequisites. 

First of all, tourists are a homogeneous group, united in the “I am” tourist and “I practice” tourism. Second, 

the host culture sees tourists as outsiders or strangers. Given the scope of global travel, this is now rare. 

Tourists are welcome, along with economic opportunities that they own and different cultures they represent. 

Third, the host culture is homogeneous. This is rare, but in the limited time period of the tourist visit often it 

is difficult to filter out the social and cultural diversity in a community (especially when they are not 

highlighted by the tour operator). 

The close interaction between tourists and locals creates conditions for dispelling the myths and 

stereotypes set in both countries. Tourists can help maintaining the cultural heritage of local communities 

and improve their lifestyle. In some cases, tour operators attempt to limit the interaction between tourists and 

hosts. In the most remote resorts, cultural exchange is reduced. Often, tour operators and guides spend short 

periods in certain locations in order to be longer in others where commissions are greatest. 

In visited developing countries, tourists learn about the diversity and beauty of the local cultures. 

However, they face some of the problems of poverty and environmental destruction. Over the years, tourists 

and the tourism industry have become from passive observers of the destinations in more actively involved 

in improving the social, environmental and economic welfare of the hosts. They help to raise awareness of 

child labour, sex tourism, animal cruelty, as well as funding and activity in various environmental projects. 

 

Dissemination of cultural heritage through tourism routes 

History proves that the roads for trade and religious trips underlie the integration between nations and 

between the political and administrative boundaries. In these roads exchanges have taken place and people 

have expanded their knowledge of the world. These routes are well embedded in contemporary tourism 

because tourists want to know certain historical periods. Within and across national borders, these routes are 

formally established and “packaged” by the tour operator to maximize the cultural accentuation of a 

destination. Often, tourist itineraries focus on the most remarkable natural and cultural sites as well as the 

more exotic aspects of local life. This leads to excessive visits and pressure on these areas. Routes can 

exclude certain sectors of society and to favour others, both socially and economically. Usually, this creates 

an idealized image of tourists in the destination exception some important elements associated with the host. 

This brings on a risk of prejudice and stereotyping. Tourist routes have an importance to disseminate cultural 

heritage and diversity. It is necessary to provide the rights to local communities for participating in the 

design and exploitation of cultural objects. 
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Responsibilities of intermediaries in the process of global cultural interaction 

Intermediaries such as tour operators, travel agencies and tour guides are essential for the formation 

of the image of local peoples
60

. They carry great responsibility as information and knowledge holder that will 

define the expectations of tourists, their attitudes and experiences. The information provided by tour 

operators can inform tourists about the host culture. Brochures and guides can be an important source of 

knowledge. Sometimes, however, they can create false expectations in tourists - often, their expectations go 

beyond reality. It is important for the tourism and destination welfare that the different intermediaries to be 

better prepared information to be aware of cultural norms in order to convey information to tourists. The 

creation of tourist routes by tour operators has a direct impact on communities both socially and 

economically. In this way tourists are encouraged to visit some areas over others. These routes, for example, 

often exaggerate the risks of local crime while underestimating other potential hazards. Thus, some parts of 

the society may be excluded from any contact with tourists. This detracts from the ability of local 

entrepreneurs to earn and the destination generates a negative attitude. Governments of tourists receiving and 

sending countries have clear responsibilities for tourism welfare. It is necessary that they provide information 

about the level of risk associated with travel to certain areas. Tour operators also have a clear responsibility 

to protect the customers’ safety and well-being. It is important in such circumstances transactions with local 

merchants to be regulated and controlled in order to avoid unnecessary use of tourists. A balance is needed, 

based on the best information clear guidance and contribution from the local population. 

Tour guides can be hired by tour operators of tourism organizations in the host country employed 

residents or “imported” by tour operators from other places. They have considerable influence in determining 

the places visited or not visited by tourists. Local guides allow visitors to get close to the culture of local 

communities, thereby achieving a deeper understanding of the past and present. They may favour certain 

parts of the community on account of others or create prejudice in the tourists on the community. 

Intermediaries involved in tourism - tour operators, tour guides, taxi drivers, and hoteliers should be 

aware of their role in the process of global cultural interaction. It is important to realize that they have the 

opportunity to acquire knowledge and skills that can not only enhance the experience of tourists, but also 

contribute to a positive attitude toward destination. 

 

Sources of information on cultural knowledge 

Tourism begins and ends at home. Before we take the trip we are facing the world and people 

through the process of socialization and education. From an early age our impressions of other cultures are 

formed by different media. With this we dash with games, toys, books for children, education, and then 

through television, literature and newspapers, which have a significant role in the creation of cultural 

knowledge.  

The media used in the tourism sector are a powerful tool for intercultural dialogue. Process of 

performance through handbooks, brochures and advertisements creates high expectations among the tourists 

on aspects of culture that will be faced. In the tourism sector, it usually idealized, intended to emphasize the 

most valuable elements.  

Guides, brochures and other publications provide images of destination and information about it. 

They can play an important "scenario" role as the tourists study them in detail. In the process of their 

consumption, however, they have a significant impact not only on tourism and making a decision to travel, 

but also on the attitudes and expectations that tourists bring in popular cultural ambience. Well researched 

and crafted quality media presentations of destinations may excite the imagination of prospective tourists 

and discover new worlds to be found and explored. 
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Special travel media are not the only sources of information and knowledge. Indirectly, but still 

important way through which we learn about other countries, landscapes and peoples is through literature, 

maps and visual arts. They represent the destination, people and culture in historical and contemporary term. 

Movies, for example, with its global distribution channels continue to be a powerful artistic force that could 

break or support existing cultural and geographical stereotypes. Although these media are outside the tourism 

sector, they have a permanent impact. Art and literature produced in the past, show the division between so-

called civilized and primitive cultures between East and West, Orient and Orthodoxy, between those who 

hold power and those without one. Tourists and tourist business accept different ideas presented by the 

media. They have carved the expectations and experiences of tourists for “other” cultures. 

 

Globalization as a catalyst for intercultural dialogue 

There are many discussions on globalization, seen as both a concept and reality
61

. Generally, they fall 

into two categories: the first focuses on economic approaches. It refers global markets and high capital and 

mobile labour markets, and the second, which focuses primarily on cultural exchange
62

. 

There is an assumption that the processes of globalization create unity between certain aspects of 

social life. The tourist industry can be seen as a globalizing force generating sites, attractions, 

accommodation and standards that are readily reproducible and identified, no matter where they are. It is 

certainly true that in both developed and developing countries, there is a degree of more recognizable 

standardization. In some destinations, international hotels, restaurants and retail chains dominate the national 

and local quality standards. Globally it can be seen Irish bars, hamburger restaurants and pizzerias. 

Furthermore, among the development of global quality standards, attempts to imitate and assimilate 

the same pattern of social behaviour, language, dress, and cuisine are made
63

. In its essence, this 

development is not bad. It is widely believed that this model is a threat to cultural diversity and heritage. 

Considerations relate not so much to the deletion of identity, but rather to the possibility of economic 

benefits to “leak” in the host destination. There are other problems that relate to the extent, international 

chains are privileged to local and national suppliers. These issues are complex, as local authorities are often 

not able to meet and adopt global quality standards. In some cases, international chains are in close contact 

with local suppliers and act as a catalyst for improving the standards of quality and service. In other cases, 

they can dominate local suppliers and threaten local entrepreneurship. 

In contrast homogenizing effects of globalization and increasing competition among countries for 

more tourists at internal and international scope, there is a process of differentiation. Characteristically, the 

destinations seek ways to differentiate themselves from others by their distinctive characteristics and 

diversity of its cultural sites
64

. This enables the diversity of local cultures and communities to be included in 

regional and national strategies for the development of tourism. In part, this process can be accepted as 

creative tourism marketing. It also represents a form of cultural resistance to the threats (real or imagined) of 

globalization. 

It would be easy to say, however, that a significant proportion of tourists seeks and uses world known 

brands. But it would be wrong to overstate the impact of this phenomenon. Culturally homogeneity is 

reflected in the interconnectedness of cultures rather than complete domination of a specific culture. While 

international tourism is one of the drivers of globalization, it is only part of the global cultural change. 

The concept of balance presence is very important. World economy and social culture meet and 

merge with the local culture and values. Global brands integrate with national, regional and local cultures. 

                                                           
61Парушева, Т., Глобализация в туризма, Издателство „Авангард Прима”, София, 2010, с. 369. 
62Robinson, M. & D. Ricard, Tourism, Culture and Sustainable Development, UNESCO, 2006, pp. 16-36. 
63
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Global tourism can be a powerful catalyst for intercultural dialogue and the dissemination of cultural heritage 

and diversity. 

 

Implications 

  Dialogue among civilizations is essential for cultural exchange in the global society and the 

establishment of global peace.  

  Tourist routes and intermediaries in the travel business have a strong influence on the 

distribution of cultural heritage and diversity in the process of global cultural interaction.  

  As a catalyst for intercultural dialogue, globalization in tourism helps create cultural 

knowledge of tourist destinations in the world. 

  

Conclusion 

Global tourism becomes more responsive to cultural and tourist destinations and takes care of 

cultural heritage and diversity. Knowledge to others through mutual understanding and cultural pluralism 

create opportunities for multicultural world in which all citizens are satisfied with their lives, and take pride 

in its unique identity. Tourism contributes to a deeper cultural interaction between people, as a basis for 

global peace. 
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Проведение деловых игр с использованием информационно-коммуникационных 

технологий для формирования информационной компетенции студентов 

 

Abstract: In article it is considered that «realization of competence approach should provide wide 

use in educational process of active and interactive forms of carrying out occupations (computer 

simulations, business and role-playing games, analysis of concrete situations, psychological and other 

trainings) in a combination to out-of-class work for the purpose of formation and development of 

professional skills being trained». 

 

Key words: Competence,computer simulations,business and role-playing games,training, 

management.  

 

Внедрение инновационных форм и методов обучения в образовательный процесс - одна из 

рекомендаций ФГОС по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) 

"бакалавр"). В которой говорится, что «реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся»[1]. Одним из перспективных 

методов подготовки компетентных специалистов, получившим широкое апробирование среди прочих 

форм обучения, выделяют деловые игры. Игра моделируется на реальных ситуациях, с которыми 

выпускнику приходится сталкиваться после окончания обучения на предприятиях и организациях. 

При проведении деловых игр, студенты применяют приобретенные теоретические знания на 

конкретных производственных задачах, анализируют сложившуюся ситуацию, учитывая мнения 

оппонентов, находят альтернативные варианты управленческих решений, выбирая менее трудоемкие 

и не требующих дополнительных затрат. В процессе проведения игры формируются навыки, которые 

являются важнейшей частью компетенций – основополагающих требований к специалистам ФГОС 

третьего поколения. 

Предоставлять информацию, требуемую для получения навыков работы на реальном 

предприятии, способен не каждый руководитель, отсюда вытекает проблема с трудоустройством 

выпускников ВУЗов и устройство студентов на прохождение учебной и преддипломной практики, 

зачастую преодолеть эту проблему помогает внедрение в образовательный процесс деловых игр.  

Организация деловой игры, основывается на применение современных информационно-

коммуникационных технологий, позволяющих проектировать управляемые и неуправляемые 

процессы, обеспечивать в ускоренном масштабе взаимосвязанную очередность близких к 

реалистичным ситуациям.  

Имитационный эксперимент заложен в основу деловой игры. Отличие имитационного 

эксперимента от эксперимента "реального" состоит в том, что имитируя, используется реальная 

модель процесса, а не сам процесс. Методическую основу деловой игры в учебном процессе 

составляют следующие положения.  
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1. Численный метод, применяемый в деловой игре, позволяет использовать вычислительные 

процедуры. Математические модели, описывают технологические, организационные и другие 

процессы, в игровой имитации подвергая численному исследованию.  

2. Информационно-коммуникационные технологии – являются важными составляющими 

элементами деловой игры. Применение информационно-коммуникационных технологий 

способствует успешной реализации имитационного процесса, обеспечивая ряд преимуществ. Во-

первых, информационно-коммуникационных технологий освобождают играющих от утомительных 

рутинных вычислений. Во-вторых, предоставляет возможность довольно быстро оперировать 

логическими и арифметическими действиями, столь необходимыми при расчете математической 

модели. В-третьих, появляется возможность хранить не ограниченный объем информации. В-

четвертых, используется в качестве генератора случайных чисел и случайных процессов.  

3. Фактор времени, присутствующий и учитываемый в деловой игре, накладывает 

определенные условия на процесс и результаты игры. Изменение масштаба времени дает 

возможность сокращать до минут и часов длительность процессов, измеряемых в сутках, годах. 

Метод деловых игр представляет собой не что иное, как специально организованную деятельность по 

применению теоретических знаний, происходит не механическое накопление информации, а 

деятельностное распредмечивание какой-то сферы человеческой реальности [2]. 

Указанные выше и многие иные особенности деловых игр обусловливают их преимущества 

по сравнению с традиционными методами обучения. В общем виде проведение деловых игр дает 

более адекватную модель для формирования предметной и социальной личности специалиста. 

Постановка темы и цели – есть основополагающая задача перед проведением деловой игры. 

Примером служит то, что в теме отражены: вид деятельности; система и схема управления; условия 

обстановки и обеспеченности моделируемой организации. Деловая игра является системой 

поддержки принятия решений и поиском новых реалий деятельности организации, а так же 

способствует скорейшему переобучению на новые условия труда, поскольку убирает сложности 

восприятия, между искусственной ситуацией, которая моделируется игрой и характерна для 

профессиональной деятельности будущего специалиста. Важно отметить ролевое распределение 

участников игры на действующих специалистов с дальнейшим обменом ролями, что позволяет 

опытным путем пройти карьерный рост от исполнительной должности до управленческого состава 

моделируемой организации. 

Диалог деловой игры - это не только информационный обмен, а процесс совместного 

усвоения нового материала с общением, отражающим общение людей в реальной деловой ситуации. 

Деловая игра – это, прежде всего коллективный метод обучения, в котором коллективное мнение 

формируется в процессе активной дискуссий, с отстаиванием своей точки зрения на тот или иной 

вопрос вашей группы или оппонентов. Современная литература отражает большое многообразие 

классификаций деловых игр, зависимость, которых на прямую определяется целями деловой игры и 

составами участников. Можно выделить основные виды деловой игры: информационные, 

практические, управленческие, научные и аттестационные.  

Для подготовки деловой игры могут использоваться все дидактические методы: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский. 

Так же следует соблюсти методические требования: 

1) игра должна быть логическим продолжением и завершением конкретной теоретической темы 

(раздела) учебной дисциплины, практическим дополнением изучения дисциплины в целом; 

2) создание атмосферы поиска и непринужденности; 

3) тщательная подготовка учебно-методической документации; 

4) четко сформулированные задачи; условия и правила игры; 

5) выявление возможных вариантов решения указанной проблемы; 
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6) наличие необходимого оборудования [3]. 

Опыт проведения деловых игр на занятиях по дисциплинам «Информатика», «Исследование 

систем управления» и «Информационные технологии управления» позволяет отметить ряд 

преимуществ лекционных и практических занятий с использованием данного метода, позволяющего 

комплексно охватить пересекающиеся темы дисциплин информационного блока, их взаимосвязи. 

Правильно поставленная задача перед началом игры, погружает студентов в обстановку максимально 

приближенную к жизненному ритму реально действующей организации, способствует развитию 

профессиональной и ИКТ – компетентности. Развитее ключевых компетенций, получаемых в 

процессе деловой игры, делают будущих студентов конкурентно способными и востребованными на 

рынке труда.  
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Azərbaycan Turizm İnstitutu 

 

Ekoloji mədəniyyətin mahiyyəti və formalaşması amilləri 

 

Abstract: The essence of culture and its formation problem are looked through in the given article. 

The article shows formation means and ways of the context of ecological culture based on different 

theroretical approaches.  

 

Key words: Ecological culture, ecological upbringing, ecological education, globalization, 

sustainable development, ecological component 

 

Müasir dünyada ekoloji böhranın qlobal xarakter aldığı bir vaxtda ekoloji mədəniyyət problemi 

xüsusi aktuallıq kəsb edir. Antropogen fəaliyyət nəticəsində ətraf mühitimiz tam təhlükə qarşısındadır. 

Ekologiya ilə düşünülməmiş hərəkət, təbii resurlardan düzgün istifadə edilməməsi, ən əsası isə, insanın 

dünyada öz yerini bilməməsi təbiətin deqradasiyasına və insanların məhvi təhlükəsinin yaranmasına gətirib 

çıxarmışdır. Belə şəraitdə texnogen sivilizasiyaları yeni ekoloji mədəniyyət əvəz edir ki, bu da insanlar 

arasındakı yeni münasibətlərdən  və onların təbiətə münasibətdəki yeni məzmundan qaynaqlanır.  

Elmi ədəbiyyatda ekoloji mədəniyyətin mahiyyəti müxtəlif aspektlərdən açıqlanır. Çünki ekoloji 

problemlər, müəyyən mənada insanın, cəmiyyətin mənəvi mədəniyyət səviyyəsinin inikasıdır. Rusiya 

tədqiqatçısı D.S.Lixaçovun fikrincə, təbiət və insan münasibətləri – iki mədəniyyətin münasibətləridir; 

onlardan hər biri özünəməxsus “sosiallıq”la bağlı olaraq davranış qaydalarına malikdir və hər iki mədəniyyət 

– tarixi inkişafın məhsuludur. 

Ekoloji mədəniyyət cəmiyyətin, onun sosial qruplarının, eləcə də şəxsiyyətin təbiətə münasibətini 

səciyyələndirən norma və baxışların məcmucu olmaqla, ümumi mədəniyyətin ayrılmaz üzvi hissəsi kimi 

çıxış edir və insanın təfəkkürü və fəaliyyətinin təbii mühitlə uyğunlaşan tərəflərini əhatə edir. Bu da onu 

göstərir ki, mədəniyyətdə təbiətin dərindən başa düşülməsi və təbiətə hər bir insanda hörmətli münasibətin 

formalaşdırılması zərurəti əsasında sosial və təbii başlanğıcların sintezi zamanı yetişmişdir. Ona görə də 

kulturoloji mövqedən ekoloji mədəniyyət cəmiyyətin ümumi mədəniyyətinin bir komponenti olmaqla, özünə 

insanın təbii mühitə bilavasitə təsirinin həyata keçirilməsində istifadə olunan vasitələrin qiymətləndirilməsini 

daxil edir. Digər tərəfdən isə, ekoloji mədəniyyət bir çox kulturoloqların və filosofların işlərində ümumbəşəri 

mədəniyyətin ayrılmaz hissəsi kimi nəzərdən keçirilir.  

Ekoloji mədəniyyət yaşamağın təminatı üsulu olmaqla, cəmiyyətin öz təlabatlarını formalaşdırmaq 

və onları həyata keçirmək tərzinin, mənəvi dəyərlər, hüquqi norma və sosial institutlar məcmusu kimi çıxış 

edir. 

Məzmun baxımından ekoloji mədəniyyət mürəkkəb strukturu ilə fərqlənir. Bu baxımdan ekoloji 

mədəniyyətin aşağıdakı qarşılıqlı dəyərlər komponentləri ayrılır:  

- Koqnitiv komponent- ekoloji əhəmiyyətə malik olan biliklər; 

- Aksioloji komponent-ekoloji dəyərlər, “emosional rezonans” və münasibətlər; 

- Normativ komponent-mənəvi və ekoloji imperativ, etik norma, dəyərlər və qaydalar, qadağa və 

ekoloji ənənələr; 

- Refleksiv komponent – özünüqiymətləndirmə, özünüdərketmə,  özünütənqid;  

- Ekoloji düşünmə komponenti - təbiətin subyektivliyi, insanla təbiətin birliyinin vəhdəti, insanın 

təbiətdə yaşamasının qəbul olunması və onunla əməkdaşlıq etmək, canlı təbiəti dəyərləndirmək. 

Təbiətdən düzgün istifadə, insanın təbiətə vurduğu ziyan və kainatdakı yerini anlaması elə “ekoloji 

mədəniyyət” deməkdir. Bu proses isə birdən-birə baş vermir, insan bütün həyatı boyu ekoloji mədəniyyəti 
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özündə aşılayır və formalaşdırır. Bu baxımdan şəxsiyyətin ekoloji mədəniyyətinin formalaşmasında ekoloji 

təhsil , ekoloji tərbiyə və ekoloji etika  xüsusi rol oynayır.  

Ekoloji təhsilin məqsədi insana təbiətdən və onun resurslarından istifadəyə, ətraf mühitin 

düşünülmüş idarə olunmasına dair zəruri biliklərin verilməsindən, öz hərəkətlərinin nəticələrini dərk etməyə 

kömək etmək, davranış mədəniyyətini , təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə və təbiətin mühafizəsi üçün 

vətəndaş məsuliyyətini formalaşdırmaqdan ibarətdir. Ekoloji tərbiyənin isə qarşısında hər bir cəmiyyət 

üzvündə təbiətin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadənin, təbiətə humanist münasibətin 

zəruriliyinin aşılanması , təbiətə təsirin tənzimlənməsi və buna nəzarət etmək vərdişlərinin, indi və gələcəkdə 

təbiətin vəziyyətinə görə məsuliyyət hissi və qayğının formalaşdırılması  məqsədi durur. Ekoloji tərbiyə 

prosesində həmçinin ailənin, məktəbəqədər təhsilin, uşaq baxçaları, gənclər və uşaq təşkilatlarının, uşaq 

ədəbiyyatı, kütləvi informasiya vasitələrinin də rolu nəzərə alınmalıdır. Məqsədyönlü ekoloji təhsil və tərbiyə 

şəxsiyyətin ekoloji şüurunun da formalaşmasına təsir etməklə, onun təkcə təbiətə deyil, ətraf mühitin bütün 

komponentlərinə münasibətini formalaşdırır.  

Ekoloji mədəniyyət insanın yaşadığı əraziyə, özünün sosial mühitinə, öz-özünə təbiətin ayrılmaz bir hissəsi 

kimi ahəngdar, vahid münasibətini nəzərdə tutur. Ekoloji etika üzvi şəkildə, zəruri ekoloji bilikləri, onların 

tətbiqini, ekoloji baxımdan düşünülmüş texnologiyaları özündə birləşdirir, insanın tələbatlarının 

məhdudlaşdırılmasına və təbətin onun mənəvi partnyoru kimi qəbul olunmasına əsaslanır. Digər tərəfdən isə, 

ekoloji etika davamlı inkişaf mədəniyyətinin ölçüsü kimi çıxış edərək gələcəyə istiqamətlənir ki, bu da həm 

indiki, həm də gələcək nəsillərin yaşaması üçün əlverişli təbii şəraitin qorunub saxlanılmasına qayğını ifadə 

edir.    

Q.Ş.Məmmədov Azərbaycanın ekoloji problemlərinə ekoetik baxımdan yanaşma əsasında 

“Azərbaycanın ekologiyasının ekoetik problemləri” konsepsiyasını irəli sürür. Həmin konsepsiyaya görə, 

Azərbaycanda ekoloji problemlərin xarakterinə və onların həlli yollarına uyğun olaraq qruplaşdırılmış təbiət-

cəmiyyət münasibətləri kompleksində cəmiyyətdə ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılması vacib yer tutur. 

İnsanın ekoloji mədəniyyətinin formalaşmasına təsir göstərə biləcək müxtəlif vasitələr turizmin 

təşkili prosesində nəzərdə tutulan mədəni-maarifləndirici proqramlarda da nəzərdə tutulur. Bu istiqamətdə 

həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində meşəərazilərinin, çay və göl ətraflarının təbiəti çirkləndirə biləcək 

zərərli tullantılardan təmizlənməsi də təşkil olunur və bu işə əsasən təhsil məktəblilər və tələbələr cəlb edilir. 

Belə ekoloji təmizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsindəəyləncəli oyun növlərindən də istifadə olunması 

uşaq və yeniyetmələrdə təbiətin mühafizəsində  yaxından iştirak etmək üçün daha çox maraq yaradır. 

Beləliklə, göründüyü kimi, insan və təbiət arasında ahəngdar münasibətlərin qurulmasında şəxsiyyət 

və cəmiyyətin ekoloji mədəniyyətinin formalaşdırılması başlıca rol oynayır.  
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Transxəzər Turizm Əməkdaşlıq Platforması üzrə 

BAKI BƏYANNAMƏSİ 

“Biz, 16 noyabr 2012-ci il tarixində Bakı şəhərində keçirilmiş “Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: 

problemlər və perspektivlər” adlı Beynəlxalq elmi konfransın iştirakçıları olan Azərbaycan, Gürcüstan, 

Qazaxıstan, Tacikistan, Özbəkistan və Qırğızıstandan olan təmsilçilər ölkələrin xalqları arasında zəruri 

turizmin inkişafı vasitəsilə mədəni əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşmanın inkişaf etdirilməsi zəruriliyini və  bu 

sahələrdə əməkdaşlıq üçün geniş imkanların olduğunu təsdiq edərək, aşağıdakıları bəyan edirik:  

1. Ölkələr arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə və genişlənməsinə, 

ölkə xalqlarının daha da yaxınlaşmasına, regional turizm layihələrinin və nəticədə dünya turizminin inkişafı 

naminə birgə ictimai fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi üçün əlverişli şərait yaradılmasına tərəfdar 

olduğumuzu təsdiq edirik. 

2. XX əsrin fenomeni hesab edilən turizmin XXI əsrdə də davamlı inkişafı naminə Transxəzər 

Turizm əməkdaşlıq Platformasının yaradılmasını və onun ənənəvi olaraq toplantılarının keçirilməsini  vacib 

hesab edirik. 

3. Transxəzər Turizm əməkdaşlıq Platformasının 2013-cü ildən başlayaraq BMÜTT-in eqidası 

altında keçirilməsinin  və bunun üçün  BMÜTT rəhbərliyinə müraciətin vacibliyini qeyd edirik. 

4. Transxəzər Turizm əməkdaşlıq Platformasının gələcəkdə diqqətinin bu məsələlərə yönəltməsi arzu 

edirik: 

 Turizm sahəsində iştirakçı ölkələr arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın 

möhkəmlənməsinə və genişlənməsinə, ölkə xalqlarının daha da yaxınlaşmasına, regional turizm 

layihələrinin həyata keçirilməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına; 

 Dünyanın müxtəlif ölkələrindən iştirakçı ölkələrə turistlərin rahat gediş-gəlişi, birindən-

digərinə transferi yollarının şaxələndirilməsinə yönəlmiş siyasətin dəstəklənməsinin vacibliyinə; 

 Birlikdə və ya ayrı-ayrılıqda iştirakçısı olduğumuz regional və beynəlxalq turizm 

marşrutlarının inkişaf etdirilməsi, yeni ortaq turizm marşrutlarının yaradılması üçün layihələrin 

həyata keçirilməsini dəstəklənməsinə;  

 Ölkələrimiz arasında olan yüksək səviyyədə mədəni əlaqələrin turizm sahəsində də inkişaf 

etdirilməsinə və sərhədyanı turizm imkanlarının nəzərdən keçirilməsinə və birgə müəssisələrin 

təşkilinə; 

 Turizm sahəsində əməkdaşlığın səmərəsinin artırılmasının əlavə imkanlarının nəzərdən 

keçirilməsinə;  

 Müvafiq nazirliklərin, baş idarələrin, turizm assosiasiyaların və turizm təhsili təklif edən ali 

məktəblərin qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün mövcud imkanları genişləndirməyi təşviq etməyə. 

5. Bu bəyannaməyə, 16 noyabr 2012-ci tarixində, eyni qüvvədə olan 6 nüsxədə olmaqla Azərbaycan, 

Rus və İngilis dillərində Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan Respublikası, Qazaxıstan Respublikası, 

Tacikistan Respublikası, Özbəkistan Respublikası və Qırğızıstan Respublikasından iştirak etmiş  

nümayəndələr tərəfindən imzalanmışdır.  

Qazaxıstan: Şakirə Adılbəyova – Qazaxıstan Turizm Assosiasıyası və Qazaxıstan Mehmanxana və 

Restoranlar Assosiasiyasının direktorun müavini. 

Nadiya Momunqaziyeva – Belçikanın «IBF International Consulting» şirkətinin ekspert mərkəzinin 

Qazaxıstan Respublikasında nümayəndəliyinin koordinatoru. 

Tacikistan: Rüstəm Tahirov – “Qərb-Şərq Yolu” MMC-nin direktoru. 

Özbəkistan: Vladislav Koçetkov – «GoUzbekistan.uz» və «CA-Booking.com» turizm informasiya 

layihələrinin koordinatoru, "Marco Polo Central Asia Travel" Kompaniyasının inkişaf üzrə mütəxəssisi. 

Qırğızıstan: Emil Umetaliyev – “Kyrgyz Concept Kompaniyasının prezidenti. 

Aliya Djusupova – «Təhsil Təşəbbüsləri Forumu» QHT-nin direktoru, Qırğızıstan hokümətinin 

yanında turizm şurasının üzvü. 

Gürcüstan: Professor Marina Metreveli – Gürcüstan Parlamentinin iqtisadiyyat və iqtisadi siyasət 

komitəsinin aparıcı mütəxəssisi. 

Teymuraz Kançeli–Gürcüstanın “Strateji və beynəlxalq tədqiqatlar” Fondunun eksperti. 

Eldar Aslanоv – Azərbaycan Turizm İnstitutunun prorektoru  
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BAKU DECLARATION  

in The Frame of Trans-Caspian Platform on Cooperation  

in The Sphere of Tourism 

 

We who are participants of International Scientific Conference running from 16
th
 thorough 18

th
 of 

November in Baku on the topic of “ Tourism and recreation in XXI century: problems and perspectives 

being representatives of Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan and Kyrgyzstan 

confirming the significance of developing the tourism and also the existence of wide opportunities declare 

the following:  

We confirm our adherence to mutual strengthening the constructive cooperation between our 

countries, getting the people of our countries closer to each other, establishment of required conditions for 

realization the mutual social initiatives dedicated to development of regional tourism projects and in 

particular the development of world tourism in general.  

We think it is important to establish trans-Caspian platform on cooperation in sphere of tourism and 

running traditional meetings for the sake of sustainable development of tourism in XXI century.  

We would like to mention the importance of running the platform from 2013 on cooperation under 

the umbrella of World Tourism Organization of United Nations Organization and preparation of application 

to WTO UNO in this regards. 

We would like them paying attention to the following matters of trans-Caspian Platform. 

 To strengthen and expansion of mutual and constructive cooperation countries-participants 

in the sphere of tourism, getting the people of these countries closes, establishment positive 

conditions for realization regional tourism projects 

 To support the procedures dedicated to simplification of entrance for tourists to these 

countries and also expansion of the ways and relocation them from one country to another.  

 To support the development of international tourism routs the part of which are participating 

countries, realization of the project on establishment the new tourism routs. 

 To spread the existing high level of cultural relations to tourism sphere and consideration of 

opportunities for developing close border tourism and establishment of mutual institutions. 

 To consider the new opportunities on increase of cooperation efficiency in the sphere of 

tourism 

 To encourage and expand the existing opportunities for mutual cooperation of Universities 

offering tourism education, ministries, major management institutions and tourism associations.  

This declaration dated by 16
th
 of November 2012 and published in Azerbaijani, Russian, and English 

languages in 6 copies having the same legal validity have been signed by the countries participants of 

Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan and Kyrgyzstan Republic. 

Kazakhstan: Shakira Adilbekova – deputy director of Kazakhstan Tourism Association and 

Kazakhstan Hotel and RestaurantsAssociation  

Tajikistan: RustemTahirov – director of “West-East Route” Ltd. 

Uzbekistan: Vladislav Kochetkov – coordinator of Informative Tourism project “GoUzbekistan.uz” 

and “Ca-Booking.com”, specialist on development of company “Marco Polo Central Asia Travel”. 

Kyrgyzstan: Emil Umetaliyev – president of the company “KyrgyzConcept”. 

Aliya Jusupova – director of NGO “Educational Initiatives Forum” member of Sector Union of 

Tourism under the Kyrgyzstan Government.  

Nadiya Momungaziyeva – coordinator of expert center of representative office “IBF International 

Consulting” in Kyrgyzstan. 

Georgia: Professor Marina Metrevelly – senior specialist of the committee on economy and 

economical policy of Parliament of Georgian Republic. 

Teymuraz Kancheli – expert of “Georgian Foundation For Strategic and International Researches”. 

Eldar Aslanov – vice-rector of Azerbaijan Tourism Institute.  
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Müəlliflər üçün yaddaş 

 

Jurnal haqqında 

“Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları” jurnalı Azərbaycan Turizm İnstitutu tərəfindən 2011-ci ildə 

təsis edilmişdir 

 

Jurnalın elmi məqsədi 

 “Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları” adlı çoxprofilli elmi jurnalda turizm sektorunun müasir 

inkişaf problemləri və onun sosial-iqtisadi inkişaf ilə qarşılıqlı əlaqələrinin nəzəri və praktiki 

problemlərinə həsr edilmiş məqalələrə üstünlük verilir.Jurnalda həmçinin sosial-iqtisadi inkişafın digər 

problemləri haqqında yazılmış orjinal məqalələrin dərcinə də yer verilir. Jurnal respublikamızda turizmin 

inkişafına xidmət göstərən xüsusi buraxılışlar dərc etmək hüququna malikdir. Jurnal rübdə bir dəfə çıxır. 

Dünyanın bir çox alimləri redaksiya heyətinin üzvüdür. 

 “Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları” jurnalına dünyanın hər yerindən Azərbaycan, türk, ingilis və 

rus dillərində məqalələr qəbul edilir. 

Jurnal beynəlxalq ISSN (Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi) mərkəzində və digər müvafiq 

beynəlxalq indekslərdə qeydiyyata alınacaq və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali 

Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə iqtisadiyyat elmləri üzrə elmi nəşrlər siyahısına daxil edilmək üçün 

təqdim olunacaqdır. 

 

Əlyazmanın redaksiyaya təqdim olunma qaydası 

Əvvəllər çap olunmuş və ya çap olunmaq üçün başqa bir dövri nəşrə göndərilmiş əlyazmalar jurnala 

tədqim edilməməlidir. 

Əlyazmanın orijinalı mükəmməl redaktə olunaraq 2 nüsxədə (həmçinin elektron forması kompakt 

diskdə) müəllif(lər)in özü və ya tədqiqatın aparıldığı müəssisə tərəfindən göndəriş məktubu ilə 

redaksiyaya təqdim edilir. Əlyazma müəllif(lər) tərəfindən imzalanmalı və onun redaksiyaya 

təqdimolunma tarixi göstərilməlidir. 

Əlyazmaların elektron qaydada təqdim edilməsi də mümkündür və bu zaman onlar jurnalın elektron 

poçtu: turizmjurnal@gmail.com -a göndərilir. 

 

Əlyazmanın resenziyalaşdırılması və dərci 

Redaksiyaya təqdim edilən əlyazmalar Elmi Ekspertlər tərəfindən konfedensial olaraq 

resenziyalaşdırıldıqdan sonra onların dərc edilib-edilməməsinə redaksiya heyəti tərəfindən qərar verilir. 

Resenziyalaşdırma və təsdiqetmə müddəti ümumilikdə 3 aydır. Əlyazmalar resenziyalaşdırma 

prosedurunun nəticələri əsas götürülərək dərc edilir. 

 

Müəlliflik hüquqları 

Jurnalda dərc edilən məqalələrdə müəlliflik hüququ qorunur və bu məqalələrin bütün nəşr hüququları 

eksklyuziv olaraq “Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları” jurnalına aiddir. Jurnalda cap edilmiş 

məqalələrin eynilə digər nəşrlərdə dərcinə yalnız Redaksiyanın yazılı icazəsilə, sitatlarların verilməsinə 

isə mənbə göstərilmək şərtilə yol verilir. 

 

Nəşrin müəlliflərə təqdim edilməsi 

Məqalə müəllifi(ləri)nə 1 nüsxə jurnal redaksiya tərəfindən hədiyyə edilir. Həmçinin məqalələrinin 

jurnalda yerləşdirildiyi qaydada tam mətninin elektron formasını jurnalın internet səhifəsindən əldə edə 

bilərlər. 

 

Əlyazmanın strukturu və həcmi 

Əlyazmanın mətni dəqiq strukturlaşdırılmalı, bir sətir buraxılmaq və yeni sətirdən başlamaqla, ardıcıl 

olaraq, «UOT», «Məqalənin adı» «Müəllifin adı və soyadı» «Müəllifin işlədiyi qurumun adı və ünvanı, 

müəllifin elektron poçt ünvanı», «Xülasə», «Açar sözlər», «Giriş», «Material», «Nəticə», «Ədəbiyyat 
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siyahısı» və xarici dillərdə xülasələr - «Аннотация», «Ключевые слова» və «Abstract», «Key words», 

«JEL Classification Codes» (“JEL Classification Codes” üçün bax: http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_ 

system.php) strukturunda tərtib edilməli, həcmi əlavələr, şəkil və cədvəllər daxil olmaqla iki müəllif 

vərəqi - 80000 işarədən (ara boşluqları nəzərə alınmaqla) – 7-20səhifə həcmində olmalıdır. 

 

Əlyazmanın tərtib edilmə qaydaları 

Əlyazmanın mətni Microsoft Office Word proqramında A4 formatda, Times New Roman, Arial, 

Tahoma- 14 şriftində (qara rəngdə), 1,5 intervalda yığılmalı, səhifələrin bütün kənarlarında 2 sm boş sahə 

buraxılmalıdır. 

Əlyazmanın başlığı böyük hərflərlə, yarımbaşlıqları isə yalnız ilk hərfi böyük olmaqla, qalın şriftlə və 

nömrələndirilərək yazılmalıdır. Başlıq və yarımbaşlıqlardan, cədvəl və şəkillərdən əvvəl və sonra bir sətir 

ara boşluğu buraxılmalıdır. Səhifələr ardıcıl olaraq yuxarı sağ küncdə nömrələnməlidir. 

Cədvəl və şəkillərin adı olmalı və bu ad cədvəllər üçün cədvəlin üstündə sağ küncdə, şəkillər üçün 

şəklin altında sol küncdə yerləşdirilərək, ərəb rəqəmlərilə ardıcıl nömrələndirilən, müvafiq olaraq 

«cədvəl» və «şəkil» sözündən sonra yazılmalıdır. Cədvəl və şəkillərin başlıqları ilk hərfləri böyük 

olmaqla qalın şriftlə yazılmalıdır. Cədvəlin sütunlarının adı qısa olmalı, ölçü vahidləri mötərizədə 

göstərilməlidir. 

Şəkillər elektron formatda «jpg», CMYK-rəng rejimində, 300 dpi-dən az olmayan ölçüdə təqdim 

edilməlidir. 

Cədvəl və şəkillər biri-birini təkrarlamamalı, göstəricilər Beynəlxalq vahidlər sistemində (Sİ) 

verilməlidirlər. Əlyazmada bir cədvəl və bir şəkil verildikdə, müvafiq olaraq, onlar nömrələnməli, 

«Cədvəl» və ya «Şəkil» sözü də yazılmamalıdır. 

Məqalənin mətnində sözlər, ümumi qəbul edilmiş bir neçə ixtisarlar və çox işlənən akronimlər (və s., 

məs., ABŞ, BMT) istisna olmaqla, tam açıq verilməlidir. 

Mətndə mövzu ilə bağlı zəruri istinadlar olmalıdır. İstifadə edilən bütün mənbələr «Ədəbiyyat 

siyahısı» hissəsində əlifba sırası, yaxud da istinad olunan ədəbiyyatların mətnində rast gəlindiyi 

ardıcılıqla nömrələnməli və düzbucaqlı mötərizədə verilməlidir (məsələn: mənbəyə bütövlükdə istinad 

edildikdə [1] və ya [3, 5, 8], sitat gətirildikdə [4, s. 17-18]). 

Mənbələr müəllif(lər)in soyadı, ad(lar)ının ilk hərf(lər)i, mənbənin adı, nəşr yeri (məqalədirsə - 

jurnalın adı, məruzədirsə - konfransın adı, kitabdırsa - nəşriyyatın və şəhərin adı), cildi (çoxcildi əsərlər 

üçün sayı) və səhifə sayı göstərilən strukturda verilməlidir.  

Mətndə istinad olunan bütün mənbələr, səhifə nömrələri ilə birlikdə «Ədəbiyyat siyahısı»  

 

Xülasə 

Xülasə ayrı-ayrılıqda jurnalın hər bir dilində, eyni məzmunda, həcmi 200 sözdən çox olmamaqla 

yazılmalı və məqalənin mahiyyətini ifadə etməlidir.  

Digər dillərdə verilən xülasələrdə ardıcıl olaraq müəllif(lər)in soyadı, adı, atasının adı, elmi dərəcəsi, 

işlədiyi qurumun adı, vəzifəsi, elektron poçt ünvanı və məqalənin başlığı göstərilməlidir. 

Məqalədə hər bir dildə yazılan xülasənin sonunda 5-dən çox olmayaraq açar sözlər və söz birləşməsi 

göstərilməlidir. 
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Memo for the authors 

 

About the journal 

The journal ‘Tourism and hospitality researches’ was founded  by Azerbaijan Tourism Institute in 

2011. 

 

The academic aim of the journal  

The manifold aim of the journal ‘Tourism and hospitality researches’ is to give a preference to 

articles devoted to the problems of current development of tourism sector and to the practical and 

theoretical problems of its interaction with socio-economic development.  

It will also include publication of other original articles covering the other problems of socio-

economic development. The journal possesses the right to publish the special articles contributing to the 

progress of tourism in our republic. The journal is issued once a term. A great deal of articles in the 

Azerbaijani, Turkish, English and Russian languages comes from around the world to “Tourism and 

hospitality researches”. 

The journal will be registered in ISSN (International Standard Series Number) centre and other 

corresponding international indices and will be presented for including it into scholar publications on 

economic sciences by the decree of Supreme Attestation Commission under the President of the Republic 

of Azerbaijan. 

 

The presentation of the drafts to the publishing house 

The previously published draft or those sent for publishing purposes should not be presented to the 

journal. 

The thoroughly edited original draft is presented to the publishing house in two copies by the author 

(the online version on CD) or by the establishment conducting the research with the sending letter. The 

draft must be signed by the author and should include the date of dispatch. 

The online presentation of draft is also possible and in this case they must be sent to journal’s email: 

turizmjurnal@gmail.com 

 

The review and publishing of the draft 

After confidential review of the presented draft by Scientific Experts, the board of the publishing 

house will make a decision upon publication. 

The period of reviews and verification will last 3 months. The drafts are published in accordance with 

the results of review procedures. 

 

Copyright 

The copyrights of the published articles are reserved and all the copyrights belong to “Tourism and 

Hospitality Researches”. The publication of articles can be published only with the written permission of 

publishing house and the quotations are allowed only by referencing. 

 

The presentations of publications to teachers 

One copy of the article is presented to teachers as a gift by the publishing house. It is also possible to 

reach the online version of articles in the order presented in the journal from the journal’s website. 

 

The structure and the volume of the article 

The text of the draft should be thoroughly structured. Having double-spaced and started a new 

paragraph, “UOT”, “the title of the article” “the author’s name and surname” “the name and address of 

the author’s institutional affiliation, the author’s electronic mail ”, “Abstract”, “Key words”, 

“Introduction”, “Main Body”, “Conclusion”, “Reference list” and summaries in foreign languages – 

…“Abstract”, “Key words”, “JEL Classification Codes” ( for “JEL Classification Codes” refer to 
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http://aeaweb.org/jel/jel_class_system.php ) should be included in the respective order . The draft should 

contain 7-20 pages (80,000 characters with spaces), two author pages, illustrations and tables inclusive.  

 

Draft formatting guidelines 

The draft should be typed in Microsoft Office Word program, 1.5-spaced on standard A4 paper with 

“2" margins on all sides. 14 pt. Times New Roman, Arial, Tahoma fonts (black colour) are recommended. 

The draft title should all be capitalized, while in subheadings only the initial letters are capitalized. 

The subheadings are typed in bold and black colour, and numbered. The title, subheadings, tables and 

illustrations are double-spaced. The pages are to be numbered sequentially in the top right corner. 

 Tables and illustrations should have titles. Table headings are to be typed in the right corner above 

the diagram after the word “table”; illustration headings - in the left corner under the illustration, after the 

word “illustration”; numbered sequentially with Arabic numerals. The table and illustration headings are 

to be typed in bold, initial letters - capitalized. In tables, the column headings should be short, the 

measurement units given in parentheses (). 

The illustrations should be presented in electronic “jpg”, “CMYK”-colour format, with size no less 

than 300 dpi.  

Tables and illustrations should not repeat one another. The data should conform to the International 

system of measurement units (CI). If there is a table and an illustration in the draft, they should be 

numbered respectively, the words “table” and “illustration” should be included. The words in the article 

should not be shortened, except for universally accepted abbreviations and commonly used acronyms 

(etc, e.g., USA, UNO).  

There should be required in-text references related to the topic. All the references should be listed in 

“Reference List” in alphabetical order. Otherwise, the cited sources should be numbered in the order of 

in-text appearance and presented in brackets (For example: in case of reference [1] or [3, 5, 8], in case of 

citations [4, p. 17-18]). 

Reference entries should include the author(s)’ surname, initials, the title of the literary source, the 

publishing house (in case of an article – the heading of the journal, in case of a report – the name of the 

conference, in case of books – the publishing house and city), volume (number – for books with multiple 

volumes), and the number of pages, respectively.  

 

Abstract 

The abstract should contain no more than 200 words, have the same content written in all the 

languages of the journal, and reflect the significance of the article. 

The abstracts presented in foreign languages should sequentially include the author(s)’ surname, 

name, patronymic, academic degree, the institutional affiliation, position, electronic mail address, and the 

title of the article.  
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Памятка для авторов 

 

О журнале 

Журнал “Туризм и исследования гостеприимства” учрежден в 2011 году Азербайджанским 

Институтом Туризма. 

 

Научные цели туризма 

В многопрофильном научном журнале “Туризм и Исследования гостепримства” 

предпочтением пользуются статьи, посвященные современным проблемам развития 

туристического сектора, а также теоретическим и практическим вопросам  его взаимосвязи с 

социально - экономическим прогрессом. 

Журнал также отводит место оригинальным статьям, посвященным другим проблемам 

социально-экономического развития. Журнал обладает правом публикации специальных 

выпусков, способствуюших развитию туризма в республике. Журнал будет выходить четыре раза 

в год. Многие видные ученые мира являются членами редколлегии журнала. В журнал “Туризм и 

Исследования гостепримства” принимаются статьи на азербайджанском, турецком, английском и 

русском языках со всех концов света. 

Журнал будет регистрироваться в центре ISSN (Международный Стандартно Серийный 

Номер) а также в других соответствующих международных индексах. Решением Высшей 

Аттестационной Комисси при Президенте Азербайджанской Республики журнал также будет 

представлен для включения изданий по экономическим проблемам 

Рукописи, ранее опубликованные, а также представленные для публикации в другие редакции, 

не могут быть представлены в журнал. 

Оригинал рукописи в двух экземплярах (а также электронная форма в компакт диске) 

представляеется в редакцию самим автором (авторами) или институтами, в которых проводипись 

исследования, вместе с приложенным сопроводительным письмом. Рукопись подписывается 

автором (авторами) и указывается дата представления в редакцию. 

Рукописи могут быть представлены и путем электронной почты; в этом случае они 

направлются на электронную почту журнала: turizmjurnal@gmail.com 

 

Рецензирование и публикация рукописей 

После конфиденциального рецензирования рукописей научными экспертами редакционная 

коллегия принимает решение о целесообразности публикации их. Срок рецензирования составляет 

3 месяца. Рукописи публикуются с учетом результатов процедуры рецензирования. 

 

Права авторства 

В статьях, опубликованных в журнале, сохраняются авторские права и все публикационные 

права принадлежат исключительно журналу “Туризм и Исследования гостеприимства”. 

Публикация статей, опубликованных в журнале, в других изданиях возможна лишь после 

письменного согласия редакции,а использование цитат – при  условии указания первоисточника. 

Автору (авторам) статьи в качестве подарка редакцией вручается 1 экземпляр журнала. 

Авторы также могут ознакомиться с электронной версией  статьи на  странице журнала в 

интернете. 

 

Структура и объем рукописи 

Текст рукописи должен иметь следующую структуру - пропускается 1 строка . с новой строки 

по порядку указывается “ИОТ”, “Название статьи”, “Имя и фамилия автора”, “Название и адрес 

учреждения, где работает автор, электронный почтовый адрес автора”, “Введение”, “Материал”, 

“Заключение”, “Список использованной литературы" и аннотации на иностранных языках (см. : 

“JEL Classification Codes”: http: //www.aeaweb.org/jel_class_sistem.php).  
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Объем статьи должен составлять два печатных листа,включая приложения, иллюстрациии 

таблицы- 80000 знаков - 7-20 страниц.  

 

Правила составления рукописи 

Текст рукописи должен быть составлен следющим образом:в прорамме Microsoft Office Word - 

в формате A4; Times New Roman, Arial, Tahoma - четырнадцатым шрифтом черного цвета через 

1.5 интервала с пропуском 2 см с каждой стороны. 

Заглавие рукописи должно быть написано прописными буквами, в подзаголовках только 

первое слово пишется с прописной буквы, при этом эти записи должны быть написаны жирным 

шрифтом.  

До и после заглавий и подзаголовок, а также таблиц и иллюстраций пропускается одна 

свободная строка. Страницы нумеруются в правом углу. 

Таблицы и иллюстрации должны быть именованы. Названия указываются для таблицы в 

верхнем правом углу, а для иллюстраций – в левом углу под иллюстрацией и нумеруются 

арабскими цифрами после слов “таблица” или ”иллюстрация” . 

Заглавия таблиц и иллюстраций должны быть написаны с прописной и начальной буквы 

жирным шрифтом. Названия столбиков таблиц должны быть короткими, единицы измерения 

должны быть указаны в скобках. Иллюстрации должны быть представлены в электронном 

формате “jpg”, цветом режиме СМУК, в размере не менее 300 dpi. 

Таблицы и иллюстрации не должны дублировать друг друга; показатели должны 

соответствовать системе международных единиц (SI). Если рукопись содержит одну таблицу или 

одну иллюстрацию, соответственно они не нумеруются и слова “таблица” и “иллюстрация” не 

используются. 

Все слова, использованные в рукописи, должны быть представлены полностью,без 

сокращений. Исключение могут составить общепринятые и известные аббревиатуры (напр. США , 

ООН, и.т.д.) 

В тексте должны быть необходимые ссылки по теме. Все источники должны быть 

представлены в “Списке использованной литературы” и нумерованы в алфавитном порядке или 

же по порядку, встречающемуся в использованной литературе и указаны в прямых скобках (напр. 

при ссылке на источник в целом {1} или {3, 5, 8} при приведении цитаты {4 стр 17-18}). 

Источники должны быть представлены в части “Список использованной литературы” с 

указанием фамилии автора (авторов), начальной буквы имени автора (авторов), названия 

источника, места издания (если это статья, то название журнала, если доклад – название 

конференции, если книга - название города и издания), тома (для многотомных книг - номер тома) 

и количества страниц. 

 

Аннотация 

Аннотация должна быть написана на каждом языке журнала в отдельности, иметь единое 

содержание, не превышать объема в 200 слов и выражать суть статьи. 

В аннотациях, написанных на других языках, указывается фамилия автора (авторов), имя, 

отчество, ученая степень, место работы, должность, электронно-почтовый адрес и заголовок 

статьи. 

В конце аннотаций на всех языках должны быть представлены ключевые слова и 

словосочетания, не превышающие 5-ти слов или выражений. 
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