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BÖLMƏ 1. TURİZM VƏ REKREASİYA 
EHTİYATLARININ 

TƏDQİQİNİN NƏZƏRİ VƏ PRAKTİKİ ƏHƏMİYYƏTİ

Рекреационно-туристический потенциал Земо Сванетии

д.г.н., Ассистент проф. Коба Корсантия

д.г.н., Ассоциированный проф. Малхаз Гвинджилия

Сухумский Государственный Университет

Abstract: Tourism is considered as one of the most increasing 
and dynamic field and there are the favourable natural conditions for its 
development in Zemo Svaneti. The development and the progress of tourism 
industry have the defining feature for the social-economic development of 
the region. Accordingly, there is no doubt about the necessity of the research 
of tourist potential of Zemo Svaneti. Multifactoral geographic research of 
the natural-tourist potential, cultural tourist resources, dynamic of tourist 
flow and resort-tourist development of the region of Zemo Svaneti has 
been conducted in the present work. The work is based on existing literary 
sources, cartographic material, information received at the place as a result 
of research and drawn up geoinformation content maps, schemes, tables, 
photos. The diversity of natural conditions and resources of Svaneti represents 
the favourable factor for the development of tourist-recreation industry. 
Accordingly, present elements- original material heritage of Svaneti, folk 
and church tradition, rituals, elements of folk and choreography provides 
the development of tourism. Additionally, tourist flow dynamic is high due to 
the high rate of tourist infrastructure. 

Keywords: Zemo Svaneti, tourist, potential, recreation, resources.
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Введение

Многие страны мира разработали специальную программу 
развития туризма и данная отрасль для них стала одной из основных 
направлений экономики. Можно сказать, что Грузия по развитию 
туризма находится на начальном этапе. В данном труде показана 
перспектива развития туризма и курортного хозяйства в регионе Земо 
Сванетии.

С южной стороны центральной части Главного Кавказского 
хребта и на северных склонах Сванетского хребта в бассейне реки Энгури 
(Ингури) расположена Земо Сванетия. Районным центром считается 
муниципалитет Местии. Площадь составляет 3044, 5 км2. Местийский 
район среди других районов выделяется своей высокогорностью, к 
западу горы уменьшаются, а верхняя часть находится в альпийской 
зоне. Именно поэтому её природные условия, многообразный 
ландшафт, туристический феномен, традиции, элементы культуры, 
обусловливают многообразие региона в деле развития туристического 
хозяйства. Именно рекреационно-туристический потенциал данного 
региона чрезвычайно велик для устойчивого развития страны. [1, стр. 
123]. 

Грозный Ушба, возвышающийся на главном водоразделяющем 
хребте Кавказа (4700 м.), прекрасный Тетнулди (4851 м.), Лукавый 
Шхара (5268 м.), Крутой Шхелда (4322 м.), Неприступный Шдавлери 
(3996 м.) и множество больших и малых вершин; с юга находится 
Сванетский хребет и его вершина Лахили (4010 м.), Лешнили (3900 
м.), Мефкаши (3558 м.), Гвадараши (3765 м.), Дадиаши (3540 м.), 
Зурулди (2350 м.), Сгимазугви (3199 м.) и Угвирский перевал (1923 
м.); Сванетский котлован; рельефу характерны эррозийные, карстовые 
и ледниковые процессы, феноменальная красота ледников (Лехзири, 
Цинери, Твибери, Адиши, Халде, Долра), как морской субтропический 
климат, так и континентальный климат котлована и постоянных снегов 
высокогорья; Энгури (Ингури) – одна из важнейших рек Грузии, к 
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правым притокам относятся – Алиши, Цанери, Местиачала, Долра, 
Накра, Ненскра, а к левым притокам относятся – Ласили, Лахили, 
Хумпрери, Каслети и Хаишура; несколько десятков минеральных 
источников; геоботаническое многообразие; материально-культурные 
памятники, традиции, историко-этнографические зрелища [2, стр. 68] 
определяют установление рекреационно-туристического потенциала 
региона с целью сформирования перспектив для его дальнейшего 
развития и совершенствования.

Основная часть

В течении последних 100 лет Сванетия притягивает туристов, 
хотя в начале сюда приезжали только лишь люди, увлекающиеся 
альпинизмом. В настояшее время туристы посещают Сванетию пока 
только лишь летом. Кроме летнего туризма и зимний туризм: здесь 
находится Тетнулдский горный курорт, где и была открыта первая 
канатная дорога. Несколько исторических объектов Земо Сванетии 
внесены в список мирового наследия ЮНЕСКО, например Ушгули 
со своими многочисленными башнями. (картина 1) Они своей 
неповторимой красотой и неприступностью притягивают многих 
альпинистов и туристов.

В 8 километрах от Местии, пройдя сосновый лес, находится 
Хацвали – место с высоким туристическим потенциалом. Здесь уже 
в течении трёх лет действует горнолыжная трасса длиной в 2400 
метров, которая ничем не хуже горнолыжных курортов Европы. Её 
можно использовать не только для любителей, но и для спортивных 
соревнований. Выше горнолыжной трассы – прекрасный берёзовый 
лес, откуда отдыхаюшие наслаждаются великолепием гор Ушбы и 
белыми склонами Тетнулди.
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Картина 1. Вершины Ушбы

Экзотический, чистый, самобытый горный мир Сванетии, 
наполненный таинственностью, создаёт идеальное условие для развития 
туризма. Находящиеся здесь памятники в совокупности с удивительной 
природой – уникальны. Перед взором открываются церкви и монастыри 
ранних и средних веков, башни, прекрасная и интересная природа. 
Поэтому Сванетия, как регион с большим историческим и культурным 
наследием имеет уникальный туристический потенциал. [6, стр. 111] 
Для многих туристов мотивацией посещения страны, является именно 
Сванетия, соответствено этот регон выполняет важную роль в деле 
развития туризма на всей территории Грузии.

Все башни и церкви Сванетии охраняются «ЮНЕСКО». 
Вероятно большинство башен построено в средние века. Башня - 
строение для самообороны. В основном высота башен составляет 20-25 
метров и они состоят из 4-5 этажей, но есть и 6-этажные башни. Этажи 
между собой соединены внутренними деревянными лестницами. 
Кровля двускатная, каждая из них имеет несколько узких окон. На 
последнем этаже сооружена боевая площадка. Башни строились из 
речного камня, использовались также и плоские сланцевые плитки, 
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снаружи они заштукатурены. [5, стр. 16] Сванский дом–крепость в 
случае необходимости можно было использовать и при самообороне. В 
отличии от башни, дом-крепость намного ниже и состоит из 3 этажей 
(картина 2).

Картина 2. Башни Сванетии

Основная часть сокровищ Земо Сванетии собрана в историко-
этнографическом музее Местии, основанной в 1936 году на 
уникальной базе, хранящейся в Сетском храме имени Святого Георгия. 
В музее педставлены рукописи перенесённые из фамильных церквей, 
многочисленные кресты – образцы ковочного искусства и живописные 
иконы, золотые монеты античного периода и этнографические памятники 
феодальной эпохи. В музее также представлены: образцы ковки XI века, 
т.н. «Мемфианской школы»; образцы ковки XIII века, «Томанианской 
школы», и фамильные вещи правителей Сванетии – Дадешкелиани. 
Фотоэкспозиция XIX века итальянского фотографа Виторио Села, 
переданная музею Местии его правнуком. [3, стр. 21]. Для туристов 
весьма интересными являются исторические и современные бытовые 
традиции Сванетии, ремесленничество, ритуалы, праздники. Всё то, 
что включает в себя Земо Сванетия – одна из историко-этнографических 
провинций всей Сванетии. Включение и использование каждой из 
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них в туристическом бизнесе станет важнейшим благоприятным 
фактором для дальнейшей популяризации данного направления. 
Результаты исследования туристических объектов Земо Сванетии даны 
в специально созданной автором таблице (таблица 1), в которой виден 
весь рекреационно-туристический потенциа данного региона.

Таблица 1. 

Туристические объекты Земо Сванетии

Озёра Угвирское, Корульдское, Мезири (в Твибе)
Саджомардо Местия Чала, с. Бечо, (Шихская Чала), 

с. Некра (в верхнем поясе), с. Ушгули.
Рыболовные места Чубери, Лахамула, Ипари (река Адишура)

Водопады В Дизи, Мазери -Шдугвра
Места с кислой водой В Местия 7, Ушгули, Кала, Ипари, Мулахи, 

Ленджери, Цхумари, Эцери
Пещеры В Загра (Местия), в Шгеды – природная пещера 
Памятники природы У истоков реки Адишура – Адишский ледопад, 

река Халде – в верхнем поясе бассейна Чала 
«Перхульская каменная глыба».

Высокие места для 
обзора

В Местия: Зурулди, Хацвали, Гвалди, 
Цхаквзагарди, Хешкильди

Ущелья для походов Твибери в Чабеши, Чалаати – Местия, Ушгули – 
Шхарский ледник, Зурулди – Местия, Мазери в 
Твиби, ледник Ушбы

Вместе с развитием туризма в Сванетии увеличивается и 
количество семейных гостиниц, которые для семьи являются основным 
источником дохода. Например семейная гостиница в Местиа ,,SWEET 
HOUSE”, которая туристам предлагает чистые и комфортные комнаты, 
традиционные блюда, прекрасный пейзаж и согласованные с туристами 
интересные туры. Здесь можно найти и другие семейные гостиницы, к 
ним относятся: «Ушба» - в центре Местии, «Ушгули» - в с. Чвибиани, 
«Ушба» - в с. Твибиши, «Вилла Габлиани» - в Д. Местиа, «Лилео» - 
Ушули, «Хацвали» - в с. Хацвали, «Уба» - Д. Местиа, «Тенулди» - Д. 
Местиа.
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В Земо Сванетии с 2007 года заметно особая активность 
туристических потоков, именно когда в регионе Земо Сванетии были 
выделены территории свободной туристической зоны. Произведённая 
в этой зоне туристическая продукция, на 15 лет была освобождена 
от налогов на прибыль. Этот стимул помог развитию и расширению 
туристического бизнеса. Из ежегодного учёта туристических потоков 
отчётливо стало видно, что количество туристов с каждым годом 
увеличивается. Внизу приведён (таблица 2) сравнительный анализ 
количества туристических потоков за 2015 год и за 11 месяцев 2016 
года.

Таблица 2. 

Динамика туристических потоков в Сванетии
Месяцы Количество, люди, 

2015 год
Количество, люди, 

2016 год
Январь 78 125

Февраль 99 201
Март 215 263

Апрель 312 376
Май 1107 1325

Июнь 1514 1698
Июль 2471 2975

Август 2824 3379
Сентябрь 2616 2897
Октябрь 743 1001
Ноябрь 95 276
Декабрь 106 _

Всего 12 180 Всего 14516

Интересным является география тристических потоков. Их 
показатель к 2015 году выглядит следующим образом: на внуренний 
туризм – 65 %, а на иностранцах - 35 %. Среди инострацев в основном 
встречаются граждане западной Евопы и Израиля. Если опереться 
на прогноз туристического национального агентства, то объём 
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туристических потоков в 2017 году превысит 25 000.

В Земо Сванетии имеется 4 туристических маршрута: 

Маршрут 1. Местия – Гули – с. Мазери – Бечойский перевал;

Маршрут 2. Местия – с. Жабеши – основание горы Тихтенген;

Маршрут 3. Местия – Адиши – Халде – Ушгули – Ледник       
                Шхара – озеро Намквами;

Маршрут 4. (1) Местия – Ледник Лехзири – перевал                
  Тоти– Твиберский ледник – в с. Жабе; 

                 (2) Местия – Ледник Лекзыри – Башильский 

                          перевал – Ледник  Дзинал – в с Жабе.

Основные итоги

Многооборазие природных условий и ресурсов Сванетии 
начиная с глациальным ареалом высокогорья с наклонными 
склонами, субальпийским и альпийским ландшафтами, глубокими и 
широкими ущельями, быстрыми и водообильными реками, кислыми 
минеральными водами, водопадами и кончая уникальными «копытными 
альпинистами» представляет собой фактор, способствующий развитие 
природной и рекреационной индустрии. Следовательно это создаёт 
важную базу для развития альпинизма, рафтинга, каягинга, экотуризма, 
приключенческого, авто, мото, вело и горно-лыжного туризма. Данные 
направления среди туристов пользуются большой популярностью.

Сванетия представляет собой самобытное материальное 
наследие, здесь и по сей день сохранены народные и церковные 
традиции, ритуалы, элементы фольклора и хореографии, народные 
музыкальные инструменты, одежда сванов, технология обработки 
войлока и неповторимая кулинария, всё это как туристический продукт 
притягивает не меньше природных и рекреационных направлений.

Явным подтверждением сказанного выше, явяются башни 
Сванетии, внесённые в список памяников мирового наследия  ЮНЕСКО, 
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сванские шапки и кубдари, образцы ковочного ремесленничества и 
высокая культуры гостеприимства, «институт махвши» признаны 
нематериальным наследием.

Инфраструктурные проекты, осуществляющиеся в регионе 
Земо Сванетии, способствовали росту не только количества 
туристических потоков, но и географии. Со стороны государства 
стимулирование туристического бизнеса, весьма благоприятно 
повлияло на трудоустройство местного населения в данной сфере. Всё 
это подействовало на уменьшением миграции и намного улучшило 
социально-экономическое положение во всём регионе. 
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Azərbaycan Respublikasında tarixi-mədəni abidələrin 
turizm fəaliyyətində səmərəli istifadə edilməsi aspektləri

c.ü.f.d., dos. İ.B.Xəlilov

c.ü.f.d., dos. F.B.Eminov

dissertant Y.E.Teymurova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

Abstract: Ancient history and culture began the first human settlements 
in the territory of the Republic of Azerbaijan (Azikh and Gobustan) historical 
and architektual of the Middle Ages, there are more six thousand. Islamic 
monuments found in all regions of the country, covering the period of the 
temple, the Albanian churches etc., Islamic mosques, as well as for all 
periods of urban culture palaces, castles, fortresses, mausoleums (Old City, 
Maiden Tower, Shaki Khan Palace, Caravanserai, Ganja fortress etc.) that 
refers to the historical and architectural monuments of the ways of effective 
use for the purpose tourism is set forth in detail in the article.

Key words: Historical-architectural monuments, palace, castles, 
Albanian churches, Azikh cave, Gobustan, Ateshgah, the Old city, tourism, 
excursions.

Azərbaycan dünyada bəşər sivilizasiyasının ilkin meydana 
gəldiyi ərazilərdən olduğundan tarixi memarlıq və mədəniyyət abidələri 
ilə zəngindir. Respublikamızda ilk insan məskənlərindən başlamiş orta 
əsrlərə aid sayı 6 mindən çox olan tarixi memarlıq abidələri mövcuddur.
Tarixi-mədəniyyət abidələrin əksəriyyəti ipək yolları üzərində yerləşən 
şəhərlərdə cəmlənmişdir. Azərbaycan Respublikası ərazisindəki memarlıq 
abidələri əsasən islam mədəniyyətinə aid məscid, mədrəsə, qəsr, türbə, 
karvansara və Azərbaycan memarlıq məktəbinin müxtəlif nümunələrindən 
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ibarətdir. Azərbaycanda olan tarixi və memarlıq abidələrini aşağıdakı kimi 
qruplaşdırırlar :

1. İslamaqədərki dövrü əhatə edən tarixi-memarlıq abidələri və
kurqanlar;

2. İslam mədəniyyətini əks etdirən məscid, minarə, mədrəsələr;

3. Azərbaycan memarlıq sənətini əks etdirən şəhərsalma abidələri
[ 2 ].

Islamaqədərki tarixi-memarlıq abidələrindən turistləri daha çox cəlb 
edən obyektlərə Abşeronda Qobustan qayaüstü rəsmləri( e.ə.VIII minillik), 
Atəşgah ( VIII əsr), Şəki-Zaqatala, Kəlbəcər-Laçın, Yuxarı Qarabağ, Gəncə-
Qazax bölgələrində olan Alban kilsələri (I-IX əsr), həmçinin müxtəlif 
dövrlərə aid 70-dən çox arxeoloji abidələri misal göstərmək olar. 

İslamaqədərki tarixi-mədəni abidələrin turistlərin ixtiyarına verilməsi 
üçün həmin ərazilərdə təmir-abadlıq işləri aparılmalı,mehmanxanalar 
tikilməli və turist marşrutlarında bu abidələrdən istifadə olunmalıdır.

Azərbaycan Respublikası ərazisi İslam dövrünə aid tarixi-memarlıq 
abidələri ilə olduqca zəngindir. Xüsusilə, XII-XIX əsrləri əhatə edən tarixi-
memarlıq abidələrinin əksəriyyəti İslam dövrünə aid olan abidələrdir. İslam 
dövrünə aid olan məscidlər,türbələr ölkənin hər yerində yayılmışdır. İslam 
dövrünə aid olan türbələrin ən məşhurlarına Mərəzə qəsəbəsi yaxınlığında 
Diribaba türbəsi( XV əsr), Şamaxıda “Yeddi Gümbəz” türbələr kompleksi, 
Ağsu şəhərində Şeyx Dursun türbəsi (XV əsr), İsmayıllı rayonunda olan 
türbələr kompleksini (XV-XVI əsr ), Gəncədə İmamzadə türbələr kompleksi 
( XVIII-XIX əsr), Naxçıvanda Möminə Xatun türbəsi və s.göstərmək olar. 
Bu türbələrdən bəzilərinə inanc yeri kimi ziyarət olunur [ 8 ].

Azərbaycanda şəhərsalma mədəniyyəti eramızdan əvvəl III minilliyə 
təsadüf etsədə, bu günümüzə qədər gəlib çatan saraylar,qəsrlər,qalalar əsasən 
XV-XIX əsrlərə aiddir. Bununla yanaşı, ölkədə qədim yaşayış məskənləri, 
şəhər xarabalıqları da mövcuddur ki, bu da qədim dövrlərdən ölkəmizin 
coğrafi mövqeyinin əlverişli olması, qədim karvan yollarının buradan 
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keçməsi ilə izah olunur.

Azərbaycanda şəhərsalma mədəniyyəti əsasən orta əsrlərə aid olan 
yaşayış məntəqələrində aydın əks olunur. Bunlardan ən məşhuru “İçəri 
Şəhər” abidələr kompleksidir( XII əsr). Bu kompleksdə 44 abidə yerləşir. 
Bunlardan Şirvanşahlar sarayı( XV əsr), Sınıqqala minarəsi( XI əsr). Qız 
Qalası ( XII əsr ), Cümə məscidi (XI əsr), Divanxana ( XV əsr), Şah məscidi 
(XVəsr) və s. göstərmək olar [ 3 ] . Abşeronda tarixi-memarlıq abidələrindən 
Atəşgah, Bayıl qalası, Ramana və Mərdəkan qalaları, Qobustan və s.-
də turizm məqsədləri üçün istifadə edilməsi Azərbaycan tarixinin təbliği 
baxımından əhəmiyyətlidir. Şirvanşahlar sarayı YUNECKO –nun qızıl 
fonduna daxildir və yenidən bərpa olunmuşdur.

Şəki-Zaqatala bölgəsində 400-dən artıq mövcud olan tarix,memarlıq 
və mədəniyyət abidələri,qalalar,sığnaqlar,arxeoloji qazıntılar nəticəsində 
aşkar olan,xalqımızın tarixini özündə əks etdirən maddi-mədəniyyət 
nümunələri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Regionda respublika əhəmiyyətli 2 arxeoloji, 40 memarlıq, yerli 
əhəmiyyətli 200-dən çox arxeoloji, 49 memarlıq abidələri mövcuddur.
Göstərilən mövcud imkanlar bölgənin kurort - turizm zonası kimi 
perspektivliyini daha da artırır.

Bölgənin bütün rayonlarında fəaliyyət göstərən mədəniyyət abidələri, 
muzeylər şəbəkəsi və digər infrastruktur obyektləri turistlərin və qonaqların 
daha ətraflı və dolğun məlumatlar almasına şərait yaradır.

Müasir  dövrə qədər qorunub  saxlanılmış tarixi-memarlıq 
abidələrindən Şəki Xan sarayı və ətrafında olan qədim tikililər, 
karvansaralardır. 2500-2600 yaşı olan və qədim ticarət yolları üzərində 
yerləşdiyinə görə Şəkidə iri karvansaralar tikilmişdir. Şəki Xan sarayı 
XVIII əsr Azərbaycan memarlığının incilərindən sayılır. Şəki Xan sarayının 
yaxınlığında yerləşən XVIII əsrdə tikilmlş Aşağı və Yuxarı karvansaralar 
bir neçə dəfə bərpa olunaraq öz qədim görkəmini saxlamışdır. Yuxarı 
karvansarada olan gümbəz Yaxın Şərqdə ən iri günbəzlərdən sayılır. Hazırda 
bu karvansaralardan turist-mehmanxana kompleksi kimi istifadə olunur. 
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Şəki Xan sarayının yaxınlığında olan abidələrin, həmçinin, Şəki şəhərindən 
şimalda yerləşən “ Gələrsən-Görərsən” qalasının bərpası onu turist obyekti 
kimi daha çox baxımlı edər.

Gəncə-Qazax regionu tarix, mədəniyyət və təbii abidələr ilə zəngindir.
Regionda Alban məbədləri, alman məskənləri, tunc, dəmir və erkən orta 
əsrlər dövrünə aid arxeoloji, tarixi və mədəniyyət abidələri bu günə qədər 
saxlanılmışdır.Belə abidələr Gəncə şəhəri, Göygöl, Gədəbəy, Qazax və 
digər rayonlarda daha çox rast gəlinir. Göygöl rayon mərkəzində alman 
tikintiləri, Gəncə şəhərində “İmamzadə” kompleksi, Nizami məqbərəsi, Şah 
Abbas məscidi, Karvansara, Qazax rayonunda VI-VII əsrlərə aid Didivan 
qalası, regionda alban məbədləri, Avey dağındakı mağaralar, və digər bu 
kimi abidələr regionun turizm potensialını daha da artırır. İnzibati rayonlarda 
yaradılmış tarix-diyarşünaslıq muzeyləri tarixi-mədəni turizmin inkişafı 
üçün geniş istifadə oluna bilər. Gəncədə olan tarixi-memarlıq abidələri 
həmin ərazilərə turistlərin cəlb olunmasına imkan yaradır. Gəncədə tarixi 
şəxsiyyətlərə aid olan tikililər, həmçinin qədim mədəniyyət mərkəzləri də 
mövcuddur ki, bunlar turizm obyekti kimi əhəmiyyətli hesab olunurlar. Gəncə 
qala qapıları, Şah Abbas məscidi, Cavad xanın türbəsi, Nizami Gəncəvinin 
məqbərəsi bərpa olunmuş və Gəncə qalasının əvvəlki formada bərpası üçün 
işlər aparılır ki, bu da şəhərdə tarixi-mədəni turizmin perspektiv inkişafına 
zəmin yaradır.

Azərbaycanın qədim şəhərsalma mədəniyyətini əks etdirən yaşayış 
məntəqələrinə Naxçıvan, Ordubad, Şuşa, Bərdə, Beyləqan, Şabran 
şəhərlərini aid etmək olar ki, bunlar da öz qədimiliyini müasir dövrümüzə 
qədər qismən saxlamışlar. Naxçıvan şəhərində 30-a yaxın tarixi-memarlıq 
və etnoqrafik abidələr vardır. Naxçıvanda olan tarixi-memarlıq abidələrinə 
Möminə Xatun türbəsi(XII əsr), İmamzadələr məqbərəsi (XII-XIII əsrlər), 
Zəviyyə məscidi (XIX əsr), Cümə məscidi (XIXəsr), İsmayıl xan hamamı 
(XVIII əsr ), Çin hamamı (XIII əsr) və s. aid etmək olar. Naxçıvan şəhərində 
olan tarixi-memarlıq və mədəniyyət abidələri turizm məqsədləri üçün yararlı 
sayıla bilər. Bununla yanaşı, Muxtar Respublikada olan qədim mədəniyyət 
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abidələrinin, tarixi-memarlıq abidələrinin bərpasına böyük ehtiyac vardır. 
Xüsusilə,Əlincə qalasının, orta əsrlərə aid olan məqbərələrin, Ordubaddakı 
tarixi-memarlıq abidələrinin bərpası Muxtar Respublikada turizmin 
inkişafına müsbət təsir göstərə bilər [ 2 ].

Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalqın milli və mənəvi 
sərvətlərinin, böyük tarixi dəyərə malik abidələrin tədqiqi, mühafizəsi 
və bərpası sahəsində bir sıra mühüm dövlət qərarları qəbul edilmiş, 
onların qorunub saxlanılması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata 
keçirilməkdədir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan 
Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması 
və pasportlaşdırılması işinin təşkili”, “Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərində 
məzarüstü abidəsinin bərpa edilməsi” haqqında, Ordubad “Gəmiqaya Tarix-
Bədii Qoruğu” və Şərur “Arpaçay Tarix-Mədəniyyət Qoruğu”nun yaradılması 
haqqında müvafiq Sərəncamları tarixi abidələrimizin öyrənilməsinə mühüm 
töhfələr vermişdir.

2010-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1197 tarixi-
mədəniyyət abidəsi qeydə alınmışdır. Bu abidələrdən 550-yə yaxını dünya 
və ölkə əhəmiyyətli, digərləri isə yerli əhəmiyyətlidir.Qeydə alınmış 
abidələrin əsasında “Naxçıvan Abidələri” Ensiklopediyası hazırlanmışdır.
Bu ensiklopediya qədim abidələrimizin öyrənilməsi və beynəlxalq miqyasda 
tanıdılması üçün mühüm mənbədir.[12].

Azərbaycan Respublikası ərazisi tarixi-memarlıq abidələrilə 
zəngin olsa da, bu sahədən turizm məqsədilə istifadəsi səmərəli aparılmır. 
Ölkəmizdə olan tarixi-memarlıq abidələrinin müasir dövrümüzə gəlib 
çatanın və öz orjinallığını saxlayanlarının XVIII- XIX əsrlərə aid olması, 
Aralıq dənizi hövzəsi ölkələri ilə müqayisədə « kasıb « sayılsa da mövcud 
tarixi-memarlıq abidələri turizm məqsədilə digər ehtiyatlarla kompleks halda 
istifadə edilməlidir.Tarixi-mədəni turizmin inkişafında tarixi-memarlıq 
abidələri, səyahət və ekskursiyalarla uyğunlaşdırılmalı və bu abidələrin 
təbliği istirahət, işgüzar turizmin təşkili zamanı nəzərə alınmalıdır.
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Azərbaycanda dini ziyarətgahlar da turizm əhəmiyyətinə malikdir. 
Ölkədə mövcud olan pirlər, islam tarixində rolu olan şəxsiyyətlərin olduğu 
yerlər, seyidlərin yaşadığı evlər və onların məzarları kütləvi ziyarət yerləridir. 
Aparılmış tədqiqatlara görə, respublikada müxtəlif dini mərasimlər və 
bayramlarda 500-600 min vətəndaş iştirak edir.Bəzi ziyarətgahlara İran 
İslam Respublikası,İraq, Türkiyə, Dağıstan və Gürcüstandan da zəvvarlar 
gəlir. Azərbaycanda əsas dini ziyarətkahlar Abşeron, Beyləqan,Naxçıvan, 
Gəncədə yayılmışdır.

Ölkədə dini ziyarətgah kimi istifadə olunan 42 pir və digər müqəddəs 
yerlər vardır. Onlardan Abşeronda Mir Mövsüm Ağanın ziyarətgahı, Şıxdakı 
Bibiheybət   piri, Naxçıvanda Əshabül-Kəf, Gəncədə İmamzmdələr kompleksi, 
Mərəzədə Diri Baba türbəsini, Siyəzəndə Beşbarmaq piri, Beyləqanda 
Zəncirli piri və s. qeyd edilə bilər.Müxtəlif dini tədbirlərdə iştirak etmək 
üçün ziyarətgahlara ərəb ölkələrindən, İrandan və Türkiyədən,Azərbaycanın 
müxtəlif bölgələrindən minlərlə zəvvar gəlir.

Gəncə yaxınlığında olan İmamzadələr kompleksinə də dini tədbirlər 
zamanı çoxlu zəvvar gəlir. Ziyarətgahda abadlıq-bərpa işlərinin aparılması 
buraya gələnlərin sayını 2000-5000 qədər artırmışdır[ 8].

Ölkədə dini ziyarətgahların kompleks istifadəsi üçün onlardan 
müxtəlif turist marşrutlarının təşkilində istifadə etmək,ölkəyə gələn qonaqları 
arzularına uyğun olaraq bu müqəddəs yerlərə aparmaq məqsədəuyğundur. 
Ziyarətgahların yaxınlığında mehmanxanalar tikilməli və infrastruktura 
yaradılaraq zəvvarların istifadəsinə verilməlidir.

Azərbaycanın mədəni irsinin, etnoqrafik abidələrin də turizmin 
inkişafında xüsusi rolu vardır. Mədəni incəsənət irs nümunələri yerli 
turistlələ yanaşı xarici qonaqları da cəlb edən obyektlər və ehtiyatlar sayılır. 
Milli irs nümunələrindən ən mühümü muzeylərin fəaliyyətidir. Bakıda çoxlu 
muzey vardır ki, bunlardan turizm baxımından ən əhəmiyyətli olanları 
tarix,incəsənət və xalçaçılıq muzeyləridir. Bu muzeylər geniş kolleksiyaya 
malik olmaqla,əcnəbi turistlər üçün olduqca cəlbedicidir. Muzeylərin 
yaxınlığında müxtəlif xidmət və iaşə obyektlərinin olması müəyyən dərəcədə 
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onların gəlirini də artıra bilər. Bununla yanaşı, xalça muzeyində olan 
eksponatların nümayişi üçün geniş yerlərin olması vacibdir. Regionlarda 
tarix-diyarşünaslıq muzeyləri,etnoqrafik, kustar əl işləri muzeyləri fəaliyyət 
göstərir. Bu muzeylərə gələn turistlər üçün turlar təşkil etmək məqsədəuyğun 
olardı. Belə muzeylərdən ən mühümləri Şəki, Gəncə, Qəbələ, Quba, Lahıc 
və digər bölgələrdə fəaliyyət göstərir[2].

Milli irsin digər nümunələrindən biri də toxuculuq mədəniyyəti ilə 
bağlıdır. Qədim İpək yolunun Azərbaycandan keçməsi ipəkçiliyin inkişafına 
təkan vermiş və bu sahə Basqal, İsmayıllı, Şəki, Ordubadda daha yaxşı 
inkişaf etmişdir. Bu məntəqələrdə milli üslubda ipək parça və baş örtüklərini 
(kələğayı) hazırlanır ki, buraya məqsədli ekskursiyaların təşkili mümkün 
hesab olunur.

Azərbaycanda xalçaçılıq qədim adət-ənənələrə əsaslanır. Əl ilə xalça 
toxuma mərkəzləri Abşeron, Şamaxı, Quba, Şəki, Gəncə-Qazax, Naxçıvan, 
Ordubad, Qarabağ və s. bölgələrdədir. Bu mərkəzlərin əksəriyyətində xalça 
ilə yanaşı palaz, heybə, kilim və müxtəlif suvenir istehsalı da mövcuddur ki, 
bu məntəqələrə maraqlı ekskursiyaların təşkili Azərbaycan mədəni irsinin 
tanıdılması baxımından məqsədəuyğun hesab olunur. 

Azərbaycan Respublikasında keramika, daş-qaş və ağac üzərində 
işin müxtəlif növlərinə,musiqi alətləri, parça üzərində toxuma, metal 
döymələr, mis və saxsı qablar, dulusçuluq və s. sənətkarlıq növləri də inkişaf 
etmişdir. Kustar üsulla hazırlanan həmin məhsullara Abşeron qəsəbələrində, 
Lahıcda, Şəkidə, Basqalda, Ordubadda, Lənkəran və Astaranın kəndlərində 
daha çox rast gəlinir. Burada hazırlanan məhsulların yerli və xarici turistlər 
tərəfindən müxtəlif suvenir hədiyyələri kimi alınması da əhəmiyyətli sayılır. 
Lakin əl əməyi nümunələrinin geniş marketinqinin təşkili, təlim mərkəzi 
olmadığına görə və ya pərakəndə olduğundan turizmdə istifadədə çətinlik 
yaradır. Müqayisə üçün qeyd edək ki, Türkiyədə və digər ölkələrdə əl əməyi 
nümunələri, milli mətbəxləri turizm mərkəzlərində geniş təbliğ olunur, yerli 
və xarici turistlərin aldığı əsas hədiyyələrdən sayılır. Bu sahədə Türkiyənin 
təcrübəsindən yararlanmaq yaxşı olardı.
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Etnoqrafik abidələr Azərbaycanda yaşayan xalqların milli etnik 
irsini, ənənələrini əks etdirir. Kiçik etnik qrupların ölkədə geniş yayılması 
etnik turizmin inkişafına əlverişli şərait yaradır. Ölkədə əsas etnik abidələr 
geniş türkçülük mədəniyyətini əks etdirməklə yanaşı, Xınalıq, Lahıc, Nic, 
Basqal, dağ yəhudilərinin məskunlaşdığı Qırmızı qəsəbə və s. yaşayış 
mərkəzləri xüsusiliyi ilə seçilir ki, bu da Azərbaycan Respublikasında 
multikulturalizmin təbliği baxımından əhəmiyyətlidir.Lahıcda və Basqalda 
XVəsrdən mövcud olan hamamlar, su sistemləri, kəhrizlər, kanalizasiya 
xətləri,çaydaşı döşənmiş yollar, özünəməxsus mədəniyyət  və milli 
mətbəxləri irsin ən mühüm nümunələrindən sayıla bilər. Xınalıq və Nic 
kəndlərində məskunlaşan əhalinin təkrarsız mədəniyyətləri, məişətlərinin 
müxtəlifliyi həmin yerlərdə turizmin inkişafına əlverişli şərait yaradır [2].

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011- ci il 2 avqust 
tartixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş dövlət tərəfindən mühafizə olunan daşınmaz 
tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısında Qobustan qoruğunda 1067 
sayda dünya əhəmiyyətli, “İşərişəhər” tarix-Memarlıq Qoruğunda 3 dünya, 
93 ölkə, 2568 yerli əhəmiyyətli, ” Qala” Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunda 
7 ölkə, 234 yerli, “Nardaran ” Tarix-Mədəniyyət Qoruğunda 1 dünya, 5 
ölkə, 7 yerli, “Atəşgah” Tarix-Memarlıq Qoruğunda 1 dünya əhəmiyyətli 
tarixi abidə qeydə alınmışdır. Son illər ərazidə 1700-dək yeni abidə aşkar 
olunmuşdur. Tariximizin təcəssümü olan bu abidələrdən turizmdə istifadə 
etmək də böyük əhəmiyyət kəsb edir.[3]

Qarabağ zonasında çoxu islam dövrünə aid olan 2000–dən artıq 
müxtəlif tarixi və mədəni abidələr qeydə alınmışdır. Bunların arasında 
yaşayış evləri, ictimai binalar, həmçinin dini tikililər, ziyarət yerləri vardır.

Qarabağ ərazisində tarixi-mədəniyyət və epiqrafik abidələr çoxluq 
təşkil edir. Azərbaycanın Şuşa, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl, 
Laçın, Kəlbəcər rayonları ərazisindən vaxtilə xeyli miqdarda tikinti, qəbir və 
s. epiqrafik abidələri qeydə alınmış və tədqiq edilmişdir.

Füzuli bölgəsində Şeyx Yaqubun(XII əsr) türbəsi, Qoç Əhmədli 
Cümə məscidi, Hacı Ələsgər məscidi, Aşağı Veysəlli kəndindəki Mir Əli 
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(XIV əsr) və Əhmədallar kəndindəki türbələr (XIV əsr), Şeyx İbrahim 
türbəsi (XVII əsr), Əhməd Sultan türbəsi, Cəlal türbəsi (h.t.1307), Horadiz 
kəndindəki Cümə məscidi, Dağlıq Qarabağ ərazisində Əsgəran qalası, 
Cəbrayıl rayonunda “Qız qalası”, Cəbrayılın Şıxlar kəndində türbə(1308) 
və d. türbələr, Ağdam bölgəsində Xaçın-Qərbənd kəndi yaxınlığında 12 
künclü türbə, Ağdam Cümə məscidi(1870), türbələr, Ağdamın Abdal-
Gülablı kəndində hamam binası (XX əsrin əvvəlləri), Ağdamın Şahbulaq 
məscidi, Bərdə şəhərindəki Tərtər çayı üzərində 12 tağlı körpü (XIV əsr), 
“Bərdə”, “Axsadan baba” türbələri (XIV əsr), Kərbalayi Səfxan Qarabaği 
tərəfindən Bərdə şəhərində tikilmiş qoşa minarəli “İmamzadə” məscid 
kompleksi(1868), “Bəhmən Mirzə” türbəsi, Şuşa şəhərində səkkiz bucaqlı 
türbə, Pənah xan qalası, Natəvanın evi, Mamayı məscidi, Məşədi Şükür 
Mirsiyab oğlunun məscidli karvansarayı, Culfalar məscidi, Hacı Yusifli 
məscidi, Saatlı məscidi, Yuxarı Gövhərağa məscidi, Aşağı Gövhərağa 
məscidi (XIX əsr), Xan evi, gimnaziya binası, Laçın ərazisində Qarasaqqal 
türbəsi, Soltan baba türbəsi, Şeyx Əhməd türbəsi, Sarı aşığın türbəsi (XV 
əsr), Cicimli kəndindəki türbələr, Quşçu kəndində “Uşaq qalası”, “Böyük 
bulaq” abidəsi (XV əsr), Həmzə Sultan sarayı (1761) da tariximiz üçün 
qiymətli maddi mədəniyyət nümunələridir.

XVIII əsrin II yarısında Qarabağda Bayat, Şahbulaq (Tərnəküt), 
Pənahabad (Şuşa) qalaları salınmış və həmin qalalarda bazar, karvansara, 
məscid, hamam, və s. inşa edilmişdir. Ağdamda imarətlər, Pənah xana və 
nəslinə aid gümbəzlər tikilmişdir.[13].

Azərbaycan Respublikasında turizmin müxtəlif növlərinin inkişafını 
şərtləndirən iqtisadi amillərə xidmət infrastrukturunun inkişafı, nəqliyyat 
kommunikasiya sistemi,mehmanxanalar və s. daxildir. Respublikada turizm 
sənayesinin inkişafında infrastrukturun müasirləşdirilməsinə ehtiyac vardır. 
İnfrastruktur sahələrə son illər investisiya qoyulması, yeni yolların çəkilməsi 
və bərpası turizmin inkişafına müsbət təsir etmişdir. Bununla yanaşı, 
kənd yerlərində müasir bərk örtüklü yolların olmaması, həmçinin turist 
obyektərinə gedən yolların çınqıl və daşlardan ibarət olması bu ərazilərə 
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turların təşkilinə əngəlliklər törədir. Xidmət infrastrukturunda ən aşağı 
səviyyə yerləşdirmə müəssisələri, istilik-elektirik təchizatı, kanalizasiya 
xidmətləri sahəsindədir. İstirahət dayanacaqları və yol kənarında iaşə 
müəssisələrinin müasir tələblərə cavab verməməsi regionlarda qısa müddətli 
istirahətin və səyahətlərin təşkilinə də müəyyən çətinliklər törədir.

Beləliklə, Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişaf etdirilməsi 
potensialı bir tərəfdən təbii-coğrafi amillərə, o cümlədən, istirahət üçün 
əlverişli olan dağlıq və düzənlik ərazilərin meşə landşaftlarına, təbiət 
abidələrinə, sahilyanı ərazilərə, əlverişli iqlim ehtiyatlarına, digər tərəfdən 
isə zəngin tarixi və mədəni irs, memarlıq nümunələri, dini adət-ənənələr, 
etnoqrafik xüsusiyyətlər və s. ictimai amillərə çox bağlıdır.Azərbaycan 
Respublikasında tarixi-mədəni turizmin geniş inkişaf etdirilməsi həm qədim 
tariximizin və mədəni irsimizin təbliği,həm də tanıdılması baxımından 
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda Respublikamızda turizmin 
yetkinləşməsində və davamlı inkişafında, həm də sosial-iqtisadi, ekocoğrafi 
və digər amillər də mühüm rol oynayır.
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Təbii landşaftların rekreasiya-turizm 
transformasiyası, təhlükə və risklərin öyrənilməsi                                              
(Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsi timsalında)

müəllim Afaq Zakir qızı Hacıyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Abstract: In modern times, the demand for complextourism industry 
is rapidly growing because of the necessity of efficient leisure-timeactivity 
and restoring of health and working ability.In this connection, there are 
the great opportunities for the establishment of recreation networks and 
the organization of ecotourism in the southeast Greater Caucasus which 
is rich in natural tourism resources, mineral springs, natural monuments 
and landscape-environmental diversity.The mass recreation and tourism has 
become an important socio-economic factor. A new tourism economy has 
been formedand bigeconomic benefits have been seen in this area. Relatedly, 
the territory area of recreational landscapes is constantly increasing since 
there is a large need for suitable lands of recreational importance. Our goal 
is to study the effects of impact of the tourism and recreation transformation 
onthe natural landscapes as well as propose certain recommendations.

Key words: tourism and recreation, natural landscapes, the Caucasus, 
the transformation, forest landscapes, erosion.

Müasir dövrdə əhalinin asudə vaxtının səmərəli keçirilməsi, onların 
həyat fəaliyyətinin, sağlamlığının və iş qabiliyyətlərinin bərpası üçün sistemli 
turizm-rekreasiya təsərrüfatının inkişafına olan tələbat sürətlə artmaqdadır. 
Bu səbəbdən zəngin təbii turizm ehtiyatlarına, mineral bulaqlara, təbiət 
abidələrinə, landşaft ekoloji müxtəlifliyə malik Böyük Qafqazın cənub-şərq 
hissəsində rekreasiya sistemlərinin yaradılması və ekoturizmin təşkili üçün 
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geniş imkanlar vardır. 

Kütləvi istirahət və turizm hazırda mühüm sosial-iqtisadi amilə 
çevrilmişdir. Yeni turizm təsərrüfatı formalaşmış və bu sahədə böyük 
iqtisadi səmərə əldə olunmuşdur. Bununla əlaqədar rekreasiya üçün yararlı 
torpaqlara tələbat çox olduğundan rekreasiya landşaftlarının sahəsi daim 
artmaqdadır. Lakin, landşaftların rekreasiya istifadəsinin səmərəsiz təşkili 
çox vaxt landşaftın sosial-iqtisadi funksiyasının və ekoloji tarazlığının 
pozulmasına gətirib çıxarır. Rekreasiya fəaliyyəti təbii landşaftlarda , 
xüsusilə torpaq-bitki örtüyündə güclü dəyişmələr yaradır. Tədqiq olunan 
ərazinin respublikanın böyük sahələri olan Bakı və Sumqayıta, o cümlədən 
Aran rayonlarına yaxın məsafədə yerləşməsi müntəzəm rekreasiya təsirlərinə 
məruz qalmasına səbəb olmuşdur. Statistik rəqəmlərə əsasən tədqiq olunan 
ərazidə hər il 31000-dən artıq rekreant istirahət edir (1). 

Rekreasiya landşaftları təbii-antropogen landşaftlar sistemində 
özünəməxsusluğu ilə fərqlənir. Digər antropogen landşaft vahidlərindən 
fərqli olaraq onlar rekreasiya təsirlərinin intensivliyindən asılı olamayaraq 
öz bütövlüyünü müəyyən qədər saxlayır. 

Rekreasiya komplekslərinin özünəməxsusluğu ilk növbədə burada 
mövcud olan təsirlər sisteminin nizamlı şəkildə tənzim edilməsi ilə 
səciyyələnir. Bunun nəticəsi olaraq təbii landşaftlarda əsaslı dəyişilmə 
müşahidə olunur. Bəzən bu təsirlər landşaftın strukturunu zənginləşdirir və 
onlarda daha dayanıqlı antropogen mənşəli modifikasiyalar yaradır. Digər 
təsərrüfat təsirlərində isə landşaftın bəzi komponentləri, xüsusilə dinamik 
komponentlər əsaslı şəkildə dəyişilir və məzmunca yeni struktur elementləri 
ilə əvəz olunur. 

Rekreasiya fəaliyyəti intensivliyi və davamiyyəti ilə fərqlənir. 
Davamiyyətinə görə rekreasiya təsirləri bir neçə saatlıq, sutkalıq və 
uzun müddətli olur. Fəaliyyətin davamiyyət müddəti artdıqca landşaft 
komponenetləri daha kəskin dəyişilir. Qısa müddətli kütləvi istirahət 
rayonlarında təbii landşaftlar daha çox dəyişilməyə məruz qalır. Bu da 
nisbətən kiçik ərazidə istirahət edənlərin daha çox toplanması və ərazinin il 
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boyu istifadəsi ilə bağlıdır. 

Rekreasiya təsirlərinin intensivliyi təbii landşaftlarda özünməxsus 
dəyişmələr yaradır. Xarakterinə görə bu dəyişikliklər lokal, xətti və sahəvi 
olur. Marşrut və gəzinti zamanı landşaftda xətti, rekreasiya obyektlərinin 
cəmləşdiyi ərazilərdə sahəvi, ekzotik landşaft sahələrində daimi gediş-gəliş 
və istirahətlə bağlı yüklənməyə məruz qalan ərazilərdə lokal rekreasiya 
dəyişmələri baş verir. 

Landşaftların rekreasiya istifadəsinin tənzimlənməsinin əsas 
amili rekreasiya yükünün düzgün müəyyənləşdirilməsi və ona əməl 
olunmasıdır. Rekreasiya yükləri landşaftın təbii ekoloji potensialı ilə düzgün 
əlaqələndirildikdə onlar struktur-funksional xüsusiyyətlərini qoruyub 
saxlayır. Optimal normaya malik rekreasiya yükləri olduqda landşaftın 
ekzotikliyi aydın görünür və onda davamlı təbii-antropogen elementlər 
yaranır. Lakin zəif dayanıqlı sahələrdən rekreasiya məqsədləri üçün 
müntəzəm istifadə edildikdə landşaftın ekoloji tarazlığı pozulur, landşaftda 
arzuolunmaz antropogen dəyişmələr baş verir (3).

Landşaftlarda rekreasiya fəaliyyətinin təsiri ilə ekoloji tarazlığın 
pozulması problemlərinə dair respublikanın ayrı-ayrı regionlarda tədqiqatlar 
aparılmışdır. Lakin, landşaftın rekreasiya norması konkret olaraq müəyyən 
olunmamışdır. Çünki hər bir landşaft onun konfortluluğundan, mövsümündən 
asılı olaraq müxtəlif dərəcədə rekreasiya fəaliyyətinə məruz qalır. Rekreasiya 
norması dedikdə, landşaftın ekoloji tarazlığını pozmadan ona rekreantların 
mümkün olan maksimum təsiri nəzərdə tutulur. 

Rekreasiya dayanıqlığının və yüklərin təyini, onun normallaşdırılması, 
tənzimlənməsi ekoloji cəhətdən davamlı rekreasiya kompleksi 
planlaşdırmağa imkan verir. Rekreasiya yüklərinin müəyyənləşdirilməsi 
landşaftın dayanıqlığından üzvü şəkildə asılıdır. Yüksək dayanıqlığa malik 
sahələrdə təbii landşaftın rekreasiya yüklərini zəif dayanıqlığa malik 
ərazilərə nisbətən xeyli artırmaq olar.

Rekreasiya dayanıqlığı landşaftın kompleks xüsusiyyətlərini əks 
etdirir. Təbii komplekslərin dayanıqlığı ilk növbədə geomorfoloji, litoloji, 
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iqlim amillərindən asılıdır. Tədqiq olunan ərazidə əsas təbii rekreasiya 
sahəsi dağ-çəmən, dağ-meşə və çöl landşaftlarıdır. 

Ərazidə aparılmış çöl-tədqiqat işləri zamanı müəyyən olunmuşdur 
ki, Girdimançay, Ağsuçay, Pirsaatçay dərələrinin zəif meylliyə malik 
yamaclarının təbii landşaftları daha çox rekreasiya yüklərinə malikdir. Az 
meyllikli, hamar sahələrdə dayanıqlıq yüksək olur və təbii landşaft özünü 
qısa müddətdə bərpa edə bilir. Lakin dik yamacların yuyulmuş, nazik 
torpaq örtüyünə malik meşələri dayanıqlığı və nisbətən az rekreasiya 
yükləri ilə səciyyələnir. Belə sahələrdə rekreasiya yüklərinin artırılması 
təbii komplekslərdə müxtəlif antropogen struktur elementləri; çılpaqlaşmış 
yamac, yarğanlar, daş yığınları, qobular, sürüşmələr və s. yaradır (4). 

Müşahidələr zamanı müəyyən olunmuşdur ki, kütləvi istirahət 
rayonlarında meşəbitmə şəraiti daha çox pozulur. Meşədə gəzinti zamanı ot 
örtüyü mexaniki surətdə zədələnir, torpaq örtüyü toplanır və bərkiyir. Meşə 
gəzintisindən daha çox meşə döşənəyi və təzə pöhrələr ziyan çəkir. Nəticədə, 
belə ərazilərdə təbii meşəbərpa pozulur, deqredasiya prosesləri güclənir, 
səthi axını artır. Bu da müəyyən vaxt keçdikdən sonra həmin ərazilərdə 
sürüşmələrin aktivləşməsinə şərait yaradır. 

Tədqiqat ərazisində rekreantların istirahət etdiyi meşə, meşə-
çəmən komplekslərində bəzi hallarda baş verən yanğınlar bilavasitə 
rekreantların istirahət zamanı istifadə etdikləri ocaq yerlərinin tamamilə 
söndürülməməsidir. 

Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, landşaftların 
strukturu və funksional xüsusiyyətləri hətta çox zəif təbii-antropogen 
təsirlər zamanı belə müəyyən transformasiyalara məruz qalır. Buna 
görə də landşaftlar daim yeniləşən, yeni kəmiyyət və keyfiyyət qazanan 
mürəkkəb təbii sistemdir. Landşaftda baş verən transformasiyaların əsas 
səbəbi landşaftdan kənar təsirlərdir. Təbii amillərin təsiri ilə landşaftda 
yaranan transformasiyalar tədricən baş verir və uzun müddət ərzində bu 
təsirlər toplanaraq yeni strukturlu komplekslərin yaranması ilə nəticələnir. 
Antropogen təsirlər isə landşaftda təbii prosesləri sürətləndirir və asılı 
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transformasiyalar üçün qısa zamanda zəmin hazırlayır. Tədqiq olunan 
ərazidə antropogen fəaliyyətin müxtəlif formaları ilə yanaşı rekreasiya 
fəaliyyətinin təbii komplekslərə təsir xüsusiyyətlərinin öyrənilib nəzərə 
alınması çox əhəmiyyətlidir. 

Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsində mövcud olan dağ yarımsəhra, 
dağ-çölləri, dağ-meşə və dağ-çəmən landşaftlarından müxtəlif dərəcədə 
rekreasiya fəaliyyəti üçün istifadə olunur. Rekreasiya fəaliyyəti qeyd 
olunan landşaftlarda qanunauyğun olaraq özünəməxsus transformasiyalar 
yaradırlar. Belə ki, dağ yarımsəhra, dağ-çölləri və dağ-çəmən landşaftlarında 
rekreasiya fəaliyyətinin landşaftlara təsiri lokal xarakterlidir. Lakin, dağ-
meşə landşaftlarında rekreasiya fəaliyyətinin təsiri tamamilə fərqli olub 
geniş miqyaslıdır. 

Dağ-meşə landşaftlarının rekreasiya fəaliyyətinin təsirilə dəyişilməsi 
istiqamətində kifayət qədər maraqlı elmi-tədqiqat işləri aparılmışdır (5).

Dağ-meşə landşaftları hələ qədim zamanlardan insanların daha çox 
təsir göstərdikləri komplekslərdir. 

Meşə landşaftında baş verən dinamiki proseslərin və onun 
istiqamətinin öyrənilməsi neqativ antropogen təsirləri qabaqcadan müəyyən 
etməyə və onların qarşısını almağa imkan verir. Buna görə də dağ-meşə 
landşaftlarının səmərəli istifadəsi, mühafizəsi və bərpası zamanı tətbiq 
edilən tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması üçün meşə kompleksinin 
müasir vəziyyətinin və dinamikasının tarixi aspektdə hərtərəfli öyrənilməsi 
vacibdir. 

Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsində meşə landşaftına təsir edən ən 
qədim və ən əsas amil müxtəlif təsərrüfat məqsədləri üçün meşələrin kortəbii 
surətdə qırılmasıdır. Tarixi materialların təhlili göstərir ki, meşə tədarükünün 
həcmi əhalinin sayının və sıxlığının tədricən artmasına uyğun olaraq daim 
yüksəlmişdir. Tədqiq olunan ərazidəki çaylararası antiklinal qalxmaların 
səthinin nisbətən hamar olması burada vaxtilə mövcud olmuş meşələrin 
hələ qədim zamanlardan qırılmasına və əkin yerlərinə, yaşayış yerlərinə 
çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Hazırda bu sahələrdə qədim meşələrin tək-tək 
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qalıqlarına, torpaqəmələgəlmələrdə isə meşə elementlərinə rast gəlinir (6).

Tədqiq olunan ərazidə meşələrin qırılması ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə 
müxtəlif intensivlikdə olmuşdur. Məskunlaşmanın nisbətən zəif olduğu 
zamanlar meşə üçün antropogen təsirlər təsadüfi xarakterdə olmuşdur. 
Meşələrdə ağaclar tək-tək və ya qrup halında qırılırdı. Lakin həmin 
dövrlərdə meşənin təbii bərpasının güclü olması landşaftın strukturunda 
ciddi dəyişmələr yaratmamışdır. Regionda əkinçilik və maldarlığın inkişafı 
təbii meşəbərpanı tədricən zəiflətdi. 

Qırılmış meşələrin yerində dağ-çəmən, meşə-kol kompleksləri 
formalaşmışdır. Bu tip komplekslərə Girdimançay, Ağsuçay, Pirsaatçay 
hövzələrində rast gəlinir. 

Tədqiq olunan ərazidə meşə landşaftının yuxarı və aşağı sərhəddi 
daha ciddi antropogen təsirlərə məruz qalmışdır. Azərbaycan meşələrinin 
mükəmməl tədqiqatçısı M.Y.Xəlilov (2) qeyd edir ki, uzun müddətli əkinçilik 
və maldarlığın birlikdə təsiri nəticəsində meşə demək olar ki, heç yerdə 
təbii sərhəddində qalmamışdır. Bir çox yerdə subalp tipli meşələr tamamilə 
sıradan çıxmış, onu təkrar dağ-çəmənləri, çəmən-kolluqlar, bəzən də ufantı 
materialları ilə mürəkkəbləşmiş qayalı-daşlıqlar əvəz etmişdir. 

Bütün bunların nəticəsində Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsinin 
meşəlilik faizi tarixi dövrlər ərzində tədricən aşağı düşmüş, hazırda isə 
ekoloji böhran həddinə çatmışdır. 

Azərbaycanın digər dağlıq bölgələrindən fərqli olaraq Böyük Qafqazın 
cənub-şərq hissəsində meşələrin sahəvi qırılması hallarına daha çox rast 
gəlinir. Bunu ərazinin Girdimançay-Ağsuçay arası, Ataçay, Zağalavayçay 
və Qozluçay hövzələrinin zəif parçalanmış, az meyilli, əkinçilik üçün yararlı 
relyefinin olması ilə izah etmək olar.Yüzillərlə davam edən dəmyə əkinçiliyi 
keçmiş meşə landşaftının təbii bərpa imkanlarını minimuma endirmişdir. 
Hazırda bu meşələrin yerində dağ-çöl, dağ kserofit-çöl landşaftları əmələ 
gəlmişdir. Meşəsizləşdirilmiş landşaft sahələrində daş-ufantı yığınları geniş 
yayılmış, eroziya, deqredasiya güclənmiş, landşaftın bioloji müxtəlifliyi 
kəskin azalmışdır. 
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Müşahidələr göstərir ki, dağ-meşə landşaftları yüksək dinamikliyi və 
zəif dayanıqlı olması ilə seçilir. Hətta cüzi antropogen təsirlər belə dağ meşə 
landşaftının strukturunda uzun müddətli transformasiyalar yaradır.

Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsində bu və ya digər formada həyata 
keçirilən rekreasiya fəaliyyətinin meşə landşaftının ekoloji vəziyyətinin 
pozulmasında mühüm təsiri vardır. Əksər tədqiqatçıların fikrincə rekreasiya 
faəliyyətinin və otlaq-örüş heyvandarlığının təsiri ilə təbii landşaftların 
dəyişmə mexanizmi bir-birinə oxşardır. Hər iki antropogen fəaliyyətin 
təsiri ilə torpaq və bitki örtüyünün tapdanması, zədələnməsi ekosistemdə 
eyni struktur transformasiyasına səbəb olur. Təbii landşaftdan rekreasiyada 
istifadə edilərkən bitki örtüyü tapdanır, torpağın üst səthi kipləşir, 
torpaq strukturu pozulur, həcm çəkisi artır. Torpağın qeyd olunan fiziki 
xüsusiyyətlərinin dəyişməsi nəticəsində qurumuş bitki kökləri səthə çıxır 
və landşaftın deqredasiyası sürətlənir. Bu proses otlaq örüş komplekslərinin 
ekoloji tənəzzülü ilə eyniyyət təşkil edir. Otlaq-örüş landşaftlarında bitki 
örtüyünün bir qismi yeyilir, torpağın üst səthi və bitki kökləri quruyur, 
cavan zoğlar və cücərtilər zədə və xəstəliklər nəticəsində tələf olur. Meşə 
ekosistemlərində adətən xəstə və görkəmini itirmiş ağaclar sanitar qırıntıya 
məruz qalır, meşənin işıqlanması artır və tədricən meşə döşənəyini çəmən 
bitki formasiyaları əvəz edir. Meşə ekosistemində də otlaq-örüş kompleksində 
olduğu kimi yerə yatmış bitki növləri salamat qalır, cavan zoğlar quruyub 
xəstələnir və meşə ekosisteminin özünü bərpa keyfiyyəti kəskin azalır, yaşlı, 
xəstə ağacların sayı artır. 

Təbii landşaftların müxtəlif tiplərinin antropogen transformasiyasında 
müəyyən oxşarlıq olsa da özünəməxsus cəhətlər də mövcuddur. Meşə 
landşaftının və onun ayrıca komponentinin rekreasiya fəaliyyətinin təsiri 
ilə transformasiyası təbii landşaftların antropogen deqredasiyasının ümumi 
qanunauyğunluğu fonunda baş verir. 

Meşə landşaftının rekreasiya fəaliyyəti nəticəsində transformasiyasına 
dair bir sıra tədqiqatçılar (5,6 və s.) qiymətli elmi tədqiqatlar aparmışlar. 

Meşə landşaftında rekreasiya fəaliyyəti davamiyyətinə, intensivliyinə, 
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məqsədinə uyğun olaraq bəzi fərqli təsirlərə malikdir. Müşahidələr 
göstərir ki, Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacında rekreasiya yükündən, 
xarakterindən asılı olaraq müxtəlif dərəcəli transformasiyalara uğramış 
meşə landşaftları ayırmaq olar. Tədqiq olunan ərazidə meşə landşaftının 
rekreasiya fəaliyyətinin təsiri ilə transformasiyanın beş əsas mərhələsini 
ayırmışıq. Bu mərhələləri ayırmaq üçün göstərici kimi, antropogen 
dəyişmənin sahəsi, xarakteri, intensivliyi, meşə döşənəyinin pozulması, 
torpağın fiziki vəziyyəti, ağacların zədələnməsi, mənşəyi, sıxlığı və s. əsas 
göstəricilər kimi qəbul edilmişdir. Meşə landşaftının aşağıdakı antropogen 
transformasiya mərhələləri ayrılmışdır. 

I. Rekreasiya təsirinə çox zəif məruz qalmış meşə landşaftları. Bu 
transformasiya mərhələsində meşənin təbii strukturu və özünübərpa 
imkanları tam saxlanmışdır. Meşə döşənəyi pozulmamışdır. Cavan 
zoğlar kifayət qədərdir. 

II. Rekreasiya təsirinə zəif məruz qalmış meşə landşaftları. Bu
mərhələdə meşədə cığırlar əmələ gəlir və onların böyüklüyü ümumi 
sahənin 5%-ni keçmir. Kiçik ləkələr şəklində meşə döşənəyinin 
pozulması baş verir. Meşə landşaftının özünü bərpa xüsusiyyəti 
kifayət qədərdir.

III. Rekreasiya təsirinə mülayim dərəcədə məruz qalmış meşə
landşaftları. Belə landşaftlarda tapdanmış sahələr, meşə cığırları 
ümumi sahənin 5-15%-ni tutur. Meşə canlı döşənəyi kifayət qədər 
pozulmuşdur, ağacların budaqlarının qırılması ilə meşə döşənəyinin 
işıqlanması kifayət qədər artmış və çəmən bitki növlərinə az 
miqdarda rast gəlinir. 

IV. Rekreasiya təsirinə intensiv dərəcədə məruz qalmış meşə
landşaftları. Burada gəzinti cığırlarının, örtüklü yolların, güclü 
tapdanmış yerlərin böyüklüyü ümumi sahənin 15-60%-ə qədərini 
tutur. Meşə landşaftı daxilində tala şəkilli açıqlıqlar əmələ gəlir, 
meşə və çəmən bitki formasiyaları bir-birinə daha çox təmas edir. 

V. Rekreasiya təsirinə güclü məruz qalmış meşə landşaftları. Bu 
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mərhələdə tapdanmış, əzilmiş sahələr, yollar, cığırlar, çiçək ləkələri 
ümumi ərazinin 60-100%-ni tutur. Meşədəki mövcud ağaclar xəstə, 
çox qoca və ya mexaniki təsirlərə məruz qalmış vəziyyətdədir. Ağac 
zoğlarına demək olar ki, rast gəlinmir. Canlı meşə döşənəyində alaq 
otları və bəzi birillik otlara rast gəlinir. 
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Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonunun infrastruktur 
obyektləri və turizmdə istifadə imkanları

Doktorant İsmayılova Elnarə

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

Abstract: Tourism infrastructure is a basic component of regional 
tourist product. Infrastructure is comprised of basic devices, buildings, 
accomadations, travel agencies, transport system whose existence is crucial 
to he proper operating of economy and society. Today, Ganja-Gazakh 
economical-geographical region has great potential for mass tourism. But 
the place has a great problem with infrastructure. Especially, the recent 
years for developing of tourism industry in this economical-geographical 
region this place has been added to the state programs, too.

Keywords: tourism industry, infrastructure, hotel, transport, catering, 
railway, airport, museum.

Turizmin antropogen ehtiyatları dedikdə müasir standartlara cavab 
verən və beynəlxalq normalar daxilində inşa edilmiş, turizm-rekreasiya 
məqsədilə istifadə edilən bütün infrastruktur təminatı başa düşülür. Dünya 
praktikasında turizm infrastrukturu haqqında bir sıra fikirlər irəli sürülmüş 
və sənaye sahəsini əhatə edən müxtəlif tipli müəssisələr bu tərkibə əlavə 
olunmuşdur.

Turizm infrastrukturu – turizm məhsulu istehsalı təşkilinin kompleksli 
sistemi və yaxud mehmanxana və digər yerləşdirmə-yerdəyişmə, nəqliyyat 
vasitələrinin, ictimai iaşə, əyləncə obyektləri və vasitələrinin, tanış olma, 
idraki, iş-peşə, sağlamlaşdırma, idman və digər təyinatlı obyektlərin, 
turoperator və turagent fəaliyyətini həyata keçirən ixtisaslaşdırılmış 
müəssisə və təşkilatların, həmçinin ekskursiya və bələdçi (bələdçi-tərcüməçi) 
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xidmətləri göstərən təşkilatların məcmusudur [5].

Bir sıra mütəxəssislər tərəfindən turistin ilkin ehtiyacları müəyyən 
kateqoriyalara ayrılmışdır. Turizm müəssisələri sayılan yerləşdirmə, 
qidalanma, səyahət və əyləncə turizmi hazırlayan bölmələrdir. Turoperatorlar 
bu məhsulun topdan satışı, səyahət agentlikləri pərakəndə satışı, turistlər isə 
məhsulun istehlakçıları sayılır. Bunlar da aşağıdakıları özündə birləşdirir:

• Səyahət agentlikləri

• Yerləşdirmə müəssisələri

• Qidalanma müəssisələri

• Nəqliyyat müəssisələri

• Rekreasiya və animasiya müəssisələri [7, səh. 43]

Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonunun “Qədim İpək Yolu”nun 
üzərində yerləşməsi xarici turistlərin eyni anda hava, dəmir və avtomobil 
nəqliyyat vasitələri ilə turizm regionuna səfər etmələrini asanlaşdırır. Bu 
baxımından Gəncə şəhərinin respublikamızın ən mühüm nəqliyyat qovşağı 
kimi regionda mövcudluğu, TRASEKA layihəsi əsasında Avropadan Asiyaya 
gedən yolların buradan keçməsi turizm axınının intensivliyinə müsbət təsir 
edən amil kimi qiymətləndirilməlidir.

Avtomobil nəqliyyatının inkişafına müsbət təsir göstərən amillərdən 
biri də iqtisadi-coğrafi rayonun Böyük İpək Yolu üzərində yerləşməsidir. 
Ümumdünya Turizm Təşkilatının İpək Yolu proqramında turizm yeni 
magistral yolların çəkilməsinə, ərazidə tikinti işlərin aparılmasına, yeni 
investisiyaların qoyulmasına, mədəni həyatın və ətraf mühitin qorunmasına 
səbəb olur [9, səh. 10].

Hazırda tarixi İpək Yolu layihəsinin ölkə ərazisindən keçən Bakı-Ələt-
Qazax-Gürcüstan ilə dövlət sərhədi hissəsi Bakıdan Gürcüstan sərhədinədək 
513 kilometr məsafəni əhatə edir. Magistralın Bakı-Ələt hissəsinin 2-14, 
22-69-cu kilometrlik sahələrinin, Ələt – Hacıqabul, Hacıqabul – Kürdəmir, 
Kürdəmir dairəvi, Kürdəmir – Ucar, Ucar – Yexlax, Yevlax – Gəncə, Gəncə 
dairəvi, Gəncə – Qazax, Tovuz dairəvi, Qazax – Gürcüstan ilə dövlət sərhədi 
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hissələrin bərpası, yenidən qurulması və təkmilləşdirilməsi işləri yekunlaşıb.

Turizmin geniş inkişaf etdiyi mərkəzlərin hər birində avtomobilləri 
kirayə verən müəssisələr fəaliyyət göstərir. Lakin iqtisadi-coğrafi rayon 
ərazisində yerləşən rayonların heç birində hələ ki, turizm istiqamətli nəqliyyat 
vasitələrinin kirayəsi gerçəkləşdirilmir. Kirayə avtomobil sənayesində 
yer alan Avis, Hertz, Budget, Europecar, Sixth kimi dünyaca məşhur olan 
şirkətlər bunlardan yalnız bir neçəsidir. Ölkələrdən asılı olaraq müxtəlif 
şərtlər və tələblər daxilində avtomobillərin kirayə verilməsi həyata keçirilir. 
Çünki adətən xarici turistlər gəldikləri ölkədə müxtəlif əraziləri gəzərkən 
öz avtomobillərindən istifadə etməyə üstünlük verirlər. ABŞ, İsveç, Yeni 
Zelandiya, Avstraliya və Cənubi Afrika ölkələrində avtomobillərin yaxud 
karavan tipli maşınların kirayə edilməsi geniş yayılmışdır. Bu kimi nəqliyyat 
növünə üstünlük verən turistlər adətən kempinqlərdə gecələyən şəxslər olur 
və ABŞ-da bu maşınlar “RV” (Recreational Vehicles – Rekreasiya maşınları) 
olaraq tanınır. 

İqtisadi-coğrafi rayon yerləşdiyi coğrafi mövqeyə əsasən hava limanı, 
dəmir yolu xətti və avtomobil yollarının qovşağında yerləşir. Burada yerləşən 
Gəncə Hava limanı 2006-cı ildə yenidən qurulmuş və həmin ildə Beynəlxalq 
Hava limanı statusunu qazanmışdır. Hazırda hava limanında 1 saat ərzində 
300 sərnişinə xidmət göstərmək imkanı vardır. 2016-cı ilin məlumatlarına 
əsasən Gəncə Hava limanı Bakı, İstanbul, Moskva, Sankt-Peterburq, Ufa, 
Novosibirsk, Tümen kimi şəhərlərə gediş və dönüş uçuşları təşkil edir. 

Bakı-Qazax dəmir yolu istiqamətində daxili reyslər üçün xüsusi 
endirimli kartların hazırlanması turistlərin bu nəqliyyat növündən daha çox 
istifadə etməsinə səbəb olar. Bakı-Ağstafa-Qazax istiqamətinə və geriyə 
gündəlik olaraq sürət qatarları fəaliyyət göstərir. Bakı-Gəncə və Gəncə-
Bakı istiqamətinə isə sərnişinlər üçün Express qatarlar xidmət təklif edir. 
Ölkədaxili dəmiryolu xətlərinin istifadəsi ilə yanaşı, dövlətlərarası hərəkət 
cədvəlləri də mövcuddur. Bakı-Tbilisi və Tbilisi-Bakı istiqamətinə olan 
gündəlik sürət qatarı Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonunun ərazisindən 
keçir. Xüsusən, qonşu ölkələrlə əlaqələrin yaradılmasında və ucuz nəqliyyat 
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kimi dəmir yolundan istifadə ölkə turizminin inkişafında mühüm rola 
malikdir.

Son illərdə nəqliyyatın istənilən növünün inkişafı ilə əlaqədar olaraq 
qonşu ölkədə “Türkiyənin turizm strategiyası 2023” adlı plan qəbul edilmişdir. 
Nəqliyyat sisteminin gücləndirilməsi, yeni yerləşmə müəssisələrinin inşa 
olunması, ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili bu strategiyada yer alır. Bunun 
əsas səbəblərindən biri turist qəbulunun artıqlaması ilə yerinə yetirilməsi və 
ölkənin buna hazır olmasıdır [8, səh. 34]. 

Bu ölkədə dəmiryolu nəqliyyatının istər ölkədaxili, istərsə də 
beynəlxalq daşınmasına imkan verən xüsusi kartlar hazırlanmışdır. İnter 
Rail kartı-26 və İnter Rail kartı+26 olaraq satılan bu kartlar yaş həddinə 
görə qiymətləndirilir və 8 coğrafi bölgə üzrə qruplaşdırılmışdır. Hər coğrafi 
bölgə üzrə Avropanın üçdən artıq ölkəsinə əhatə edən bu kart 12 gündən 
bir aya qədər keçərlidir. Euro Domino adı altında satışa çıxarlan digər bilet 
növü isə bir və yaxud daha artq ölkəni 3 gündən 8 günə kimi limitsiz səyahət 
etmək imkanı verir. Əlbəttə ki, biletlərin dəyərləri seçilən ölkələrdən və gün 
sayından asılı olaraq dəyişir. Eyni zamanda Balkan ölkələrini nəzərdə tutan 
Balkan Flexipass kartı da mövcuddur. Bu dəmiryolu bileti isə bir aylıq zaman 
müddətindən 5-15 gün arası limitsiz səyahəti özündə birləşdirir [6, səh. 68]. 
Bu kimi sistemlərin ölkə ərazisində tətbiqi sərnişin daşımasına müsbət təsir 
götərər.

Azərbaycan Respublikasında hər il müxtəlif kateqoriyalara və 
ulduz təsnifat sisteminə aid edilən kifayət qədər yerləşmə müəssisəsi 
istifadəyə verilir. 2005-ci ildə ərazidə 27 mehmanxana və mehmanxana 
tipli müəssisə fəaliyyət göstərsə də, sonrakı illərdə bu göstərici artmışdır. 
2015-ci ilin məlumatlarına əsasən Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonunda 
41 mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisə fəaliyyət göstərir. Lakin 
iqtisadi-coğrafi rayonun ərazisi digər regionlarla müqayisədə kifayət qədər 
böyük olsa da, yerləşdirmə müəssisələrinin sayı hələlik azlıq təşkil edir 
(Şək.1).
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Mənbə: Azərbaycanda turizm – 2015. Bakı: DSK, 2016, 120 s.

Şəkil 1. Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin sayı

2015-ci ilin statistik nəticələrinə əsasən Gəncə-Qazax iqtisadi-
coğrafi rayonunda yerləşən mehmanxanaların birdəfəlik tutumu 3006-dır 
(Şəkil 2). Gəncə şəhərində Naftalan sağlamlıq mərkəzi, El hotel, Emon, 
Gəncə mehmanxanası, Karvansaray, Kəpəz, Deluxe hotel, My Way, Ramada 
Plaza Gəncə əsas yerləşmə mərkəzləri sırasında yer alır. Göygöl rayonunda 
yerləşən Lotos restoran otel, Helenondorf və Cənnət məkan istirahət 
mərkəzləri yerləşmə ilə birlikdə ekskursiya xidmətləri də təşkil edirlər. 
Gədəbəy rayonunda Eldorado, Aşağı Narzan, Yuxarı Narzan, Şirxan və 
Göyçə kimi istirahət və turizm mərkəzləri yerləşir. Ağstafa rayonunda Gülül 
və Qərb kimi mehmanxanalar yerləşir.

Goranboy rayonunda Gülüstan və Goranboy, Şəmkir rayonunda 
Sərxan, Tovuz rayonunda İzel və Avdıoğlular kimi turizm obyektləri olsa 
da, Samux rayonunda yerləşmə müəssisələri demək olar ki yoxdur. Yalnız 
ərazinin Aşağı Ağasıbəyli kəndində müalicəvi isti su mövcuddur, lakin 
ondan turizm məqsədi ilə istifadə edilmir. Yuxarıda adları çəkilən rayonlarla 
yanaşı, Qazax rayonunda da yalnız iki yerləşmə mərkəzi mövcuddur. Bunlar 
da Motel və Qazax Olimpiya kompleksinin binasıdır. Çox təəssüflə qeyd 
etmək lazımdır ki, Daşkəsən rayonunda heç bir yerləşmə müəssisəsi yoxdur. 
Adları çəkilən mehmanxana və istirahət mərkəzlərinin əksəriyyətində ulduz 
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təsnifatı mövcud deyil, eyni zamanda xidmət, personal, standart qiymət və 
gigiyenik normalar olduqca aşağı vəziyyətdədir.

Mənbə: Azərbaycanda turizm – 2015. Bakı: DSK, 2016, 69 s.

Şəkil 2. Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə birdəfəlik 
tutum

Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonunda mehmanxanaların təsnifatına 
əsaslansaq mini mehmanxanalara rast gəlmək mümkün deyil. Əksər bu 
kimi mehmanxanalar yalnız siravi vətəndaşların evlərini kirayələməsi ilə 
kifayətlənir ki, onlar da öz gəlirlərindən dövlətə vergi ödəmirlər. Lakin 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlarına əsasən 10 nömrədən 
az olan yerləşmə mərkəzləri mini mehmanxanalar adlanır və onlar ulduz 
təsnifatına daxil olarkən maksimum 3 ulduzla qiymətləndirilə bilər [3].

2015-ci ilin məlumatlarına əsasən Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi 
rayonunda yerləşən mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdəki 
ümumi nömrələrin sayı 1453-dür (Şəkil 3). Bu da ötən illərlə müqayisəli 
təhlil aparılarsa olduqca aşağı göstəricidir. Çünki müxtəlif dövrlər ərzində 
ümumi nömrə sayı daha çox olmuşdur.
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Mənbə: Azərbaycanda turizm – 2015. Bakı: DSK, 2016, 71 s.

Şəkil 3. Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə nömrələrin 
sayı

Nömrələr göstərilən xidmətin və otaq avadanlıqlarının keyfiyyətindən 
asılı olaraq müxtəlif dərəcələrə bölünürlər. 2014-cü ilin məlumatlarına əsasən 
iqtisadi-coğrafi rayonun ərazisində yerləşən mehmanxana və mehmanxana 
tipli müəssisələrdə lüks dərəcəli nömrələrin sayı 112, I dərəcəli nömrələrin 
sayı 456, turist dərəcəli nömrələrin sayı isə 773-dən çoxdur (Şəkil 4).

Mənbə: Azərbaycanda turizm – 2014. Bakı: DSK, 2015, 127 s.

Şəkil 4. Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə nömrələrin 
dərəcəsi

Dünya ölkələrinə səyahət edən turistlər nəqliyyat, yerləşmə və 
qidalanma meyarlarına diqqət yetirməklə yanaşı, əyləncə, istirahət və s. 
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kimi meyarlara da üstünlük verirlər. Lakin ilkin olaraq insanın tələbatının 
tam ödənilməsi əsaslı şərtlərdən biri kimi dəyərləndirilir. Turizm sənayesini 
xidmətdən ibarət olan bir paket kimi qiymətləndirsək bura iaşə obyektlərini 
də aid edə bilərik. Adətən turistlər gəldikləri ölkələrdə mehmanxana və 
mehmanxana tipli müəssisələrdə təşkil edilmiş qidalanma ilə kifayətlənmir. 
Bunun əksinə olaraq yerli əhalinin mədəniyyətini və onların kulinariyasını 
araşdırmaq məqsədilə müxtəlif əyləncə mərkəzlərinə və restoranlara üz 
tuturlar. 2015-ci ilin statistik nəticələrinə əsasən Gəncə-Qazax iqtisadi-
coğrafi rayonunda iaşə fəaliyyəti göstərən sahibkarlıq subyektlərinin 
sayı 1429 olub, ötən illərlə müqayisədə kifayət qədər artmışdır (Şəkil 5). 
Həmçinin, həmin ilin statistikasına əsasən iaşə obyektlərində oturacaq 
yerlərinin sayı da ötən illərlə müqayisədə artaraq 32691 olmuşdur. 

Mənbə: Azərbaycanda turizm – 2015. Bakı: DSK, 2016, 132 s.

Şəkil 5. İaşə fəaliyyəti göstərən sahibkarlıq subyektlərinin sayı

Turistlərin cəlb olunaraq, daha uzun müddət həmin ərazidə qalması 
üçün mədəni və sosial dəyərlərin əhəmiyyətli olması ilə yanaşı, yerləşmə 
müəssisələrinin bu kimi özəllikləri, xidmətin daxilində düzgün təqdimatı da 
mühümdür. Buna əyani misal kimi Türkiyə ərazisində Anadolu mədəniyyəti, 
Osmanlı mədəniyyəti və Türk bilimləri mövzularında həyata keçirilən 
layihələri göstərmək olar. Onlar qədim köklərinə sadiq qalaraq istər 
qidalanma, istərsə də yerləşmə müəssisələrinin dizaynını, istifadə etdikləri 
kulinariya nümunələrini, hətta müəssisələrin daxilində yerləşdirdikləri şəkil, 
çərçivə, heykəl kimi nümunələri də öz ənənələri daxilində reallaşdırırlar. 
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Xüsusən, Aralıq dənizi ölkələrinin mehmanxanalarda həyata keçirdikləri 
musiqi şouları, kiçik teatr şouları və animasiyalar turistlərin boş vaxtlarının 
dəyərləndirilməsinə kömək edir.

Müasir infrastrukturla təminata ehtiyacı olan müəssisələr sırasında 
muzeylərin də mühüm rolu vardır. Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonunda 
2001-ci ildə 22 muzey fəaliyyət göstərirdisə, 2014-cü ildə bu muzeylərin 
sayı artaraq 35-ə çatmışdır. “Azərbaycanda muzey işinin yaxşılaşdırılması 
haqqında” 2007-ci il 6 mart tarixli Sərəncamı milli mədəni sərvətlərimizin 
qorunması, muzey fondlarında mühafizə olunan qiymətli eksponatlar və 
sənət yadigarlarının gələcək nəsillərə çatdırılmasında mühüm keyfiyyət 
dəyişikliyinə təkan vermişdir [4].

Ümumiyyətlə, Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonunun statistik 
nəticələrinə əsasən qeyd etmək olar ki, ərazinin infrastruktur təminatı zəifdir. 
Bu da daxili turizmin inkişafı ilə yanaşı, gəlmə turizmə də təsir göstərir. 
Çünki turistlər səyahət zamanı nəqliyyat, yerləşdirmə və qidalandırma 
müəssisələrindən əlavə əyləncə mərkəzlərinə də üstünlük verirlər. Hazırda 
iqtisadi-coğrafi rayonda mövcud olan imkanlar kütləvi turizmin ləng 
inkişafına səbəb olur.
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Azərbaycanda mövcud olan daşınmaz mədəni-tarixi 
abidələrin ümumi səciyyəsi

Magistrant Günel Muradova

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

Abstract: Cultural and historical heritage is “living treasure”. 
The samples of cultural heritage which are different from one another for 
their magnificence and attract more tourists are cultural and historical 
monuments. These monuments are the main cause of beauty and marvelous 
spirit of the countries. The great content of monuments and the quality of the 
desirable message by author are the key factors attracting cultural tourists. 
The main object of the research in the article is immovable cultural and 
historical monuments being one of the key sources of income in Azerbaijan 
and making our country famous all over the world.

Key words: cultural heritage, cultural and historical monuments, 
settlement, rock describe, tower, tomb, palace, mosque

Təqdimat

XXI əsrin əhəmiyyətli gücü olan mədəni irsin iqtisadi faydaları 
özünü daha çox turizm sahəsində büruzə verir. Mədəni irs davamlı inkişafda 
əsaslı rol oynayır. Günbəgün inkişaf edən mədəni irs təbii irslə birləşərək 
bir sistem yaradır və bu sistem daha böyük nəticələrə səbəb olur. Nəticə 
etibarı ilə insanların həyat səviyyəsi daha da yüksəlir. Avropa və Asiya 
mədəniyyətlərinin qovşağında yerləşən Azərbaycan da bu inkişafdan geri 
qalmır. Ölkəmiz dünyanın ən qədim və zəngin tarixə malik olan guşələrindən 
biridir. Dərin köklərə malik mədəniyyət diyarı olan Azərbaycan qədim 
sivilizasiyaların mövcud olduğu regiondur. Azərbaycan xalqının bədii 
təfəkkürü, ölkənin gözəl təbiəti, iqlimi və təbii sərvətlərin zənginliyi 
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rəngarəng mədəni irsin yaranmasında böyük rol oynamışdır. Mədəni irsin 
bənzərsiz nümunələri olan daşınar və daşınmaz mədəni-tarixi abidələrin 
bir çoxu dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. Bu abidələr Azərbaycanın 
memarlığının və sənətkarlığının keçdiyi minillikləri əhatə edən tarixi inkişaf 
yolunun canlı sübutlarıdır.

Metodologiya

Azərbaycanda mövcud olan daşınmaz mədəni-tarixi abidələrin 
ümumi səciyyəsi haqqında aparılan araşdırmada dərc olunmuş müxtəlif 
ədəbiyyatlardan, abidələrin internet saytlarında yerləşdirilən məlumatlardan, 
Azərbaycan Respublikası prezidentinin abidələr haqqında qəbul etdiyi 
qanunlar, eyni zamanda abidələrlə məşğul olan dövlət idarələrinin-
Mədəniyyət və Turizm nazirliyinin, Azərbərpa Elmi-Tədqiqat Layihə 
İnstitutunun rəsmi saytları və məqalələr toplusundan istifadə edilmişdir. 
Araşdırmanın əsas metodologiyasını turizm sahəsi əsas götürülərək daşınmaz 
mədəni-tarixi abidələrin ölkəmizin müxtəlif regionlarına səpələnməsi və 
əhəmiyyəti haqqında ümumi məlumat təşkil edir.

Diskussiya

Azərbaycan Respublikası ərazisində Dövlət mühafizəsinə götürülmüş 
daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcəsinə görə 
bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 02 avqust 2001-ci il tarixli 132 №-li Qərarı qəbul edilmişdir. 
Qərara əsasən respublika ərazisində 6308 abidə dövlət tərəfindən mühafizə 
edilir. Bu abidələr əhəmiyyət dərəcəsinə görə üç qrupa bölünürlər [3, s.1]:

I qrupa dünya əhəmiyyətli 65 abidə daxildir ki, onlardan 21-i 
memarlıq, 44-ü isə arxeoloji abidədir. 

II qrupa ölkə əhəmiyyətli 2034 abidə daxildir. Bu mədəni-tarixi 
abidələrdən 1616-ı arxeoloji, 359-u memarlıq, 59-u isə monumental sənət 
abidələri, bağlar və parklardır. 
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III qrupa 4209 yerli əhəmiyyətli abidə daxildir. Bu abidələrdən 384-ü 
arxeoloji, 3480-ı memarlıq, 208-i isə dekorativ tədbiqi sənət abidələri, 137-i 
monumental sənət abidəsi, bağlar və parklardır. 

Azərbaycanda yeraltı və yerüstü abidələrin hər kateqoriyasına rast 
gəlmək mümkündür. Azərbaycanın demək olar ki, hər bölgəsində qədim 
yaşayış məskənləri, müdafiə sistemləri, dini abidələr, qayaüstü təsvirlər, 
körpü qalıqları, bağlar, parklar, saraylar, tarixi qoruqlar və digər abidələr 
mövcuddur.

Qədim yaşayış məskənləri və qayaüstü təsvirlər. Qədim dövrə aid 
abidələr tam şəkildə günümüzə qədər qalmasa da, qalıqları xalqımızın 
mədəni-irsinin ilk insanların mövcud olmağa başladığı dövrdən yarandığının 
bariz nümunəsidir .

Qazax rayonunda Avey dağın cənub-şərq yamacında aşkar edilən 
Damcılı və Daş Salahlı mağaraları ölkəmizin ən qədim mədəni-tarixi 
abidələrinə nümunədir. Sahəsi 360 m2-dir. Burada aparılan arxeoloji 
qazıntılar nəticəsində alətlər, ox ucluqları, bıçaqlar, ocaq yerləri və oxra 
parçaları aşkar edilmişdir. Bu parçalar qədim insanlarımızın boyalardan 
istifadə etmə bacarıqlarına da sahib olduğunu göstərir [9, s.25].

Qafqazın və Azərbaycanın ən məşhur eneolit dövrü abidəsi I Kültəpə 
hesab olunur. Naxçıvan yaxınlığında yerləşən bu yaşayış məskəni 1,5 
hektara yaxın sahəni əhatə edir. Buradan təsərrüfat quyuları, tikinti qalıqları, 
ocaq və kürələr, daş sümük və gildən hazırlanmış əşyalar, qəbirlər və s. 
aşkarlanmışdır. Abidədən əldə olunan daş və möhrədən tikilmiş dairəvi bina 
qalıqları daha çox diqqət cəlb edir [1, s.52].

II Kültəpə yaşayış məskəni də Naxçıvan ərazisində yerləşir. Orta 
tunc dövrünə aid olan müdafiə istehkamları hələ də müdafiə əhəmiyyətini 
qoruyub saxlayır. Müxtəlif təbəqəli qatlarda yaşayış yerlərinin özülləri, çiy 
kərpic və çay daşlarından tikilmiş divarların bir hissəsi qalmışdır [8, s.116].

 Azərbaycanın ən qədim rayonlarından biri olan Qobustan Böyük 
Qafqazın cənub-şərq qolları ilə Xəzər dənizi ərazisində yerləşir. Qobustan 
Kiçikdaş, Böyükdaş, Şonqardağ, Cingirdağ və Şıxqaya dağlarını əhatə edir. 
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Bu ərazidə tapılan məzarüstü nişanələr, qədim insanların izləri, düşərgələr, 
qayaüstü təsvirlər, Qobustan sakinlərinin qayalarda və mağara divarlarında 
qazdıqları petroqliflər bizim zəmanəyə qədər qalmışdır [9, s.25].

Qobustan abidələri iki qrupa bölünür: Qaya incəsənəti və qədim 
məskənlər. Qobustan qaya incəsənətinin əsasını insan və heyvan şəkilləri, 
eyni zamanda həyat səhnələri təşkil edir. Ən qədim insan şəkilləri Paleolit 
dövrünə aiddir. Ümumiyyətlə, Qobustan qayaüstü rəsmləri ovda və zəhmətli 
işdə fərqlənən insanlara, qəbilə başçılarına həsr olunurdu. Bütövlükdə 6000-
dən çox təsvir aşkar edilmişdir. Qafqazda ən qiymətli tapıntı olan Qobustan 
qayaüstü rəsmlərinin çoxu isə neolit dövrünə aid edilir [7, s.15].

 Qobustan ərazisində həyata keçirilən arxeoloji tədqiqatlar 
nəticəsində “Ana Zağa”, “Ceyranlar”, “Firuz”, “Kənizə”, “Şonqar”, “Dairə”, 
“Böyükdaş”, “Qayarası”, “Çapmalı”, “Ovçular zağası” yaşayış yerləri və 
30-dan artıq kurqanlar qeydə alınıb tədqiq edilmişdir. Qobustanın yaşayış 
düşərgələrində 100 mindən artıq daş məmulatı və ovlanmış heyvan, quş və 
balıq sümükləri tapılmışdır [2, s.51].

Qobustanın Firuz düşərgəsindən neolit dövrü mədəniyyətinə aid 
tapılan nümunələrdən ən maraqlısı açılan qəbr olmuşdur. Burada iki insan 
kəlləsi və digər sümükləri tapılmışdır. Bu qəbir bütün Qafqaz ərazisində 
tapılanlar arasında ən qədimi hesab olunur. Qobustan 1966-cı ildə Dövlət 
Tarixi-Bədii qoruğu elan edilmiş və 2007-ci ildə YUNESKO-nun Dünya İrsi 
siyahısına daxil edilmişdir.

Belə qayaüstü təsvirlərə Kiçik Qafqaz dağlarının ən yüksək 
zirvələrindən biri olan, Ordubad ərazisində yerləşən Gəmiqayanın 
yamaclarında da rast gəlinir. Gəmiqaya rəsmlərinin böyük bir qrupu heyvan 
təsvirlərindən ibarətdir ki, bunlar da tunc dövrünə aid edilir. Qaya parçaları 
üzərində olan təsvirlər əsasən maral, öküz, insan, araba, at, dəvə və quşlara 
aiddir. Dünya mədəniyyətinin nadir incisi olan Gəmiqaya abidəsinin 
özünəməxsus hekayəsi vardır. Azərbaycan xalqı içərisində olduqca müxtəlif 
variantları olan Nuh əfsanəsi abidəni daha da məşhur edir. 

Abşeronun Nardaran, Şüvəlan, Türkan, Bilgəh, Şağan, Dübəndi kimi 
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kəndlərində də qayalar üzərində maraqlı təsvirlər aşkar edilmişdir. Bu cür 
qayaüstü təsvirlərdə insanla bağlı ayin və ov səhnələri nümunələri daha çox 
maraq doğurur [1, s.50]. Belə əvəzedilməz qayaüstü təsvirlər qədim dünyanı 
təsəvvür etməyə və insan oğlunun mövcud olduğu gündən necə həyat 
yaşadığını xəyalımızda canlandırmağa imkan yaradan açıq səma altındakı 
muzeylərə bənzəyir.

 Müdafiə qurğuları. Şəhərləri təhlükələrdən qorumaq üçün onların 
ətrafında və ya dağlarda qalalar inşa edilirdi. Azərbaycan ərazisində 
aparılmış memarlıq-arxeoloji tədqiqatlar zamanı qədim dövrə aid 180-
dan çox möhkəmləndirilmiş məskən və qala üzə çıxarılmışdır. Belə 
qalalara Gədəbəy rayonunun Slavyanka kəndində yerləşən I Heydərqalanı, 
Naxçıvanda yerləşən Kültəpəni, Çaxanqalanı, Qazançını, Oğlanqalanı aid 
etmək olar və bu ən qədim şəhərqalaları bugünümüzədək gəlib çıxmışdır.

Tarixi qaynaqlarda bir çox orta əsr şəhərlərinin və iri yaşayış 
məntəqələrinin adları xatırlanır. Onların arasında daha böyük və önəmli 
olanlar Qəbələ, Bərdə, Dərbənd, Şabran, Şəmkir, Gəncə və Beyləqan sayılır. 
Erkən orta əsrlərdə Qafqaz Albaniyasının paytaxtı olmuş Qəbələ şəhəri 
Qaraçay və Covurluçay arasında hündür təpəlik üzərində yerləşirdi. Dərinliyi 
11m olan süni xəndək şəhəri iki yerə bölürdü: Səlbir və Gövurqalaya. 
Gövurqalanın bəzi hissələri bu günədək qalmışdır. Onun 5 yarımdairəvi 
bürcü və cənub hissədəki qala divarları hələ də mövcuddur. Qəbələnin 
Bayramkoxa kəndində yerləşən eyni adlı qala Yeddi-təpə adı ilə tanınır 
və hal-hazırda bir neçə təpədən ibarətdir. Gil palçıqdan və çiy kərpicdən 
hörülən divarlarında çox saylı mazğallar mövcuddur.

Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri olan Şəkinin Baş Küngüt 
kəndində Küngüt qəsrinin qala divarları və bürcləri yaxşı halda qalmışdır. 
Bu qəsr erkən çağların qala tiplərini xatırladır. Gəldək kəndində yerləşən 
Gövur-qalanın çox hissəsini təbii qayalıq tutur. Bu qəsr dəfələrlə təmir 
olunmuşdur.

Abşeronda orta əsrlərdə bir çox qalalar və qəsrlər tikilmişdir. Onların 
ancaq bəzi nümunələri bütöv şəkildə qorunub saxlanmışdır. Onlardan biri 
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Mərdəkan qalasıdır ki, onun hündürlüyü 22 metrdir. Bu qala 1187-1188 
illərə aid edilir və o, düzbucaqlı donjonlu qalalar arasında bədii və memarlıq-
planlaşdırma xüsusiyyətlərinə görə daha ön planda idi. Öz bədii təsvirinə 
və relyefinə görə fərqlənən Ramana qalasında digər Abşeron qalalarından 
fərqli olaraq donjon ilə şimaldakı qala divarı arasında böyük bir meydan 
tikilmişdir. Bu meydan süvari və piyada orduların rahat yerləşdirilməsi üçün 
şərait yaradırdı. Bu qalanın Mərdəkan qalasından daha öncə tikildiyi ehtimal 
olunur. Dairəvi donjonlu qalalardan olan Biləcəri qalası kəndin ən yüksək 
nöqtəsində ucaldılmışdır, lakin bu üslubda tikilən digər qalalar əsasən alçaq 
sahələrdə tikilmişdir [5, s.98].

Azərbaycan memarlığının ən görkəmli abidələrindən biri də Bakının 
simvolu kimi tanınan İçərişəhərdəki Qız qalası adı ilə məşhur olan binadır. 
Bu abidə XII əsrə aid olan, 28m hündürlüyündə, əhəngdaşından hörülmüş, 
8 mərtəbəyə bölünmüş, 250-ə qədər adamın yerləşə bildiyi qüdrətli bir 
tikilidir. Qız qalası yenilməz, fəth edilməz mənasını daşıyır. 

Əzəməti ilə seçilən qalalardan biri də Şamaxıda yerləşən Gülüstan 
qalasıdır. Xalq arasında “Qız qalası” da deyilir. Dağıntılardan sonra yalnız 
divar hissələri və bürclər qalmışdır. Qalanın divarları daxilində tikilən, indi 
isə sadəcə divarları qalmış saray kompleksi ən dəyərli abidələrdən biridir.

Gədəbəy Qız qalası digər qalalara nisbətən daha yaxşı vəziyyətdə 
qalmışdır. Bu abidə insanların yaşayış yerindən uzaqda, dağın zirvəsində 
tikilmişdir. Çətin dağ şəraitində ucaldılan abidə öz incəliyi ilə monumental 
şəhər qalalarına bənzəyir.

Yeni dövr memarlığının da əksəriyyətini qala divarları, saraylar və 
məscidlər əhatə edir. Gəncə, Şəki, Quba, Bakı, Naxçıvan və digər şəhərlərdə 
müdafiə məqsədilə qala divarları tikilir və əhali bu divarların daxilində 
məskunlaşırdı, xanlıqları idarə edən yüksək təbəqə isə saraylarda yaşayırdı. 

Lənkəran qalası 1726-1727-ci illərdə tikilmişdir. Qalanın sahəsi 35 
hektara yaxındır. İki iri miqyaslı döyüş bürclərindən ibarət olan bu qalanın 
şimal bürcü dəniz sahilində, cənub bürcü Lənkəran çayının mənsəbində 
yerləşirdi. 
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Şamil qalası Qaxın İlisu kəndində Yezli dağın üstündə XIX əsrin 
ortalarında çay daşı və əhəng məhlulundan tikilmişdir. Diametri 7,5 metrə 
yaxın olan bu qalaçanın ətrafı boyunca atəş açmaq və müşahidə aparmaq 
üçün mazğalar vardır.

Dini abidələr. Məşhur xristianlıq abidələrindən biri Kiş kəndində 
yerləşən müqəddəs Yeliseyə həsr olunmuş Kiş məbədidir. Qüllənin 
divarlarında metal pulları cəzb etmək xüsusiyyəti vardır. Xalq arasında belə 
bir rəvayət var ki, insanlar arzu tutur və metal pulu divara doğru atırlar, 
əgər metal pul divara yapışsa arzularının yerinə yetəcəyinə inanırlar. Məbəd 
yerli əhali tərəfindən bu günə qədər qorunub saxlanmışdır. Bunun da əsas 
səbəbi onun müqəddəs sayılmasıdır ki, bu da onun antikliyi ilə üzvü surətdə 
bağlıdır.

Qax rayonunun Qum kəndində yerləşən Qum bazilikasının möhtəşəm 
xarabalıqları bu günə qədər gəlib çıxmışdır. Məbədin divarları göy və tünd 
yaşıl rəngə çalan çay daşından tikilib. Bu rayonun Ləkit kəndi yaxınlığında 
Yeddi kilsə monastrı bir neçə dəfə yenidən qurmalara məruz qalmışdır. 
İkinci yenidən qurma zamanı günbəz qoyulmuşdur.

Qiymətli tarixi abidələrdən biri də üstü günbəzli tikintidən ibarət, 
karvansaralara oxşar Suraxanıdakı Atəşgah məbədidir. Hindistandan gəlmə 
atəşpərəstlərin məbədi olmuş bu abidədə hindli kahinlər XIX əsrin axırlarına 
qədər ibadətlə məşğul olmuşlar. Bu abidənin həyətin ortasındakı od məbədi 
formasına görə Azərbaycanın qədim dövrə aid atəş ibadətgahlarıyla 
əlaqədardır və burada vaxtilə daimi yanan atəş indi qaz boruları vasitəsilə 
bayıra çıxır və yenə də daimi şəkildə yanır. 

İslam dininin yayılması ilə məscidlərin inşasına başlanmışdır. İslam 
ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da bu abidə təkcə ibadət üçün 
tikilmirdi. Məscidlər içərisində keçirilən tədbirlərlə insanların ünsiyyətinə 
zəmin yaradan çoxfunksiyalı binalar idi.

Qurcana çayı sahilində yerləşən XVIII əsr memarlığının nümunəsi 
olan Giləhli məscidinin daxili görkəmi Xan sarayını xatırladır. Məscidin 
də divarında eyni sənətkarın əl işi hesab olunan təsvirlər və naqqaşlıq 



59

nümunələri vardır. XVIII-XIX əsrlərdə yerli inşaat materiallarından istifadə 
edilərək tikilmiş məscidlərdən Xan məscidi, Ömər Əfəndi məscidi və Cümə 
məscidi də nadir memarlıq abidələridir. 

Zəngin memarlıq üslubuna malik olan məscidlərdən biri də 1802-
ci ildə Qubada məşhur memar Ömər Əbu Bəkr oğlu Naxçıvani tərəfindən 
tikilən Cümə məscididir. Digər məşhur məscid isə 1840-cı ildə tikilmiş 
dördbucaqlı şəklində və bir otaqdan ibarət olan bişmiş kərpicdən inşa 
olunmuş Səkinəxanım məscididir. Ümumi hündürlüyü 27 m olan məscidin 
günbəzi xaricdən ağ dəmirlə örtülmüşdür.

Xatirə abidələri. Bütün dünyada insanlar ta qədim zamanlardan 
sevdikləri, dəyər verdikləri insanların xatirəsini əks etdirən, onların ruhunu 
əbədiləşdirən abidələr inşa etmişlər. Bu cür xatirə abidələri arasında ən 
möhtəşəm olanlardan biri türbələrdir. Ölkəmizdə ən zərif, dəbdəbəli türbələr 
XII-XIV əsrlərdə tikilmişdir.

Azərbaycan memarlığı özünün köhnə ənənələrini davam etdirərək 
çoxlu sayda öz gözəlliyi ilə göz oxşayan abidələr yaratmağa müvəffəq 
olmuşdur. Naxçıvanda Qarabağlar, Bərdədə rəngli kaşı ilə bəzədilmiş 
məqbərələr o dövrdə yaşayıb - yaratmış Azərbaycan memarlarının sənət 
hünərindən soraq verən ən dəyərli abidələr idi. Bərdədə XIV əsrdə iki 
qülləvari türbə tikilmiş və bunlardan yalnız biri dövrümüzə qədər qalmışdır.

Qobustan şəhərində, dağın döşündə tikilmiş ikimərtəbəli türbə 
olan Diribaba türbəsi həm də xatirə məscidi kimi fəaliyyət göstərmişdir. 
Diribaba türbəsi qeyri-adi və cazibədar memarlıq gözəlliyinə malikdir. Diri 
Baba türbəsi sufi dərvişlərinin ibadətgahı olmuşdur. Türbənin ətrafında sufi 
mağaraları vardır. Bu abidə Azərbaycan memarlığı tarixində öz orijinallığına 
görə xüsusi yer tutur. 

Naxçıvan memarlığının görkəmli nümayəndəsi Əbubəkr oğlu 
Əcəminin adıyla bağlı olan Yusif  Küseyr oğlu, “Atabəy gümbəzi” kimi 
tanınan Möminə Xatın türbələri dünyaşöhrətli abidələr sırasına daxildir. 
Harmonik gözəlliyi ilə fərqlənən Yusif Küseyr oğlunun türbəsi piramida 
şəkilli çərpic günbəzlə örtülmüşdür. Bu türbənin həcminin kiçik olmasına 
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və bəzəklərin sadəliyinə baxmayaraq inşaat işlərinin diqqətlə aparılması 
cəhətdən gözəl memarlıq nümunəsidir. 1162-ci ildə tikilmiş bu abidənin giriş 
qapısından sol tərəfdəki hissəsində memarın adı yazılmışdır. Yusif Küseyr 
oğlunun türbəsi ölkəmizdəki qülləvarı türbələr arasında piramida şəkilli 
üst örtüyü 800 ildən artıq bir zaman kəsiyində salamat qala bilən yeganə 
abidədir.

 Möminə Xatın türbəsini memar 1186-cı ildə Möminə xatının 
şərəfinə inşa etmişdir. Türbə ölkəmizdə bürcvari türbələrin ən möhtəşəm 
nümunəsidir. Naxçıvanda Atabəylər memarlıq ansamblından təkcə Möminə 
Xatın türbəsi salamat qalmışdır. Abidənin uzunömürlülüyünün səbəbi 
mühəndislik dühası olmasıdır. Xarici səthindən fərqli olaraq türbənin daxili 
olduqca sadə şəkildə inşa edilmişdir. Möminə Xatın türbəsinin quruluşu 
Yusif Küseyr oğlu türbəsinə bənzəyir. 

 Bu türbə Azərbaycana gələn səyyahların və alimlərin diqqətini 
cəlb etmiş və bir çox əsərlərdə öz əksini tapmışdır. XIX əsrin əvvəllərində 
Naxçıvana gələn Fransa səyyahı Dübnagə Monner bu abidəni görəndə öz 
heyrətini gizlədə bilməmiş və Professor M.V.Alpatov isə Möminə Xatun 
türbəsini “İnsanpərvərlik nəfəsi” adlandırmışdır [10, s.11].

Əcəminin yaratdığı abidələrin təsirindən inşa edilən tikililərdən biri 
də Gülüstan türbəsidir. Gülüstan türbəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
ərazisində Culfa yaxınlığında Gülüstan deyilən yerdə XIII əsrdə tikilmişdir. 
Adından da göründüyü kimi bu sahənin adı ilə tarixə daxil olmuşdur. Əcəmi 
Əbubəkr oğlunun Naxçıvanda yaratdığı abidələr yalnız Azərbaycanda deyil, 
ölkənin sərhədlərindən kənarda da memarlara öz təsirini göstərmişdir. Bunu 
alman şərqşünası Ernist Ditsin “Türk sənəti tarixi” əsərində irəli sürdüyü 
mülahizə də sübut edir [4, s.48].

XVIII əsrə aid edilən abidələrdən biri də Şamaxı qəbiristanlığındakı 
Yeddigünbəz adlı türbələrdir. Səkkiz bucaqlı türbələr qrupuna daxil edilən 
adi günbəzlə örtülmüş bu türbələrdən hal-hazırda beşi qalmışdır.

Bakının dağlıq hissəsində tikilən Şəhidlər xiyabanı əhəmiyyətli 
tikililər siyahısına aiddir. Xatirə kompleksi paytaxt qonaqlarının əsas 
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cazibə mərkəzi sayılır. Bu abidə 1990-cı ildə yenidən Şəhidlər xiyabanı 
adlandırılmış və burada 20 yanvar şəhidləri, eləcə də Qarabağ şəhidləri dəfn 
olunmuşdur.

Körpülər. Azərbaycan və qonşu islam ölkələrinin maraqlı tikinti 
ənənələrindən biri də körpülər olmuşdur. Azərbaycanda çoxlu çaylar 
olduğundan körpülərin tikilməsi də vacib olmuşdur. Orta əsr memarları 
tərəfindən inşa olunan bir sıra körpülər mədəni-tarixi abidələr arasında 
özünəməxsus yer tutur. Bunlara Araz çayı üzərində olan Xudafərin körpüsünü, 
Qazax rayonundakı Qırmızı körpünü, XI-XII əsrlərə aid Gəncə körpülərini 
misal göstərə bilərik. Qırmızı körpüyə xalq arasında “Sınıq körpü” də deyilir. 
Lakin Qırmızı körpüdən daha qədim tarixi olan Sınıq körpü çay axarı ilə 100 
metrə aralıda yerləşirdi. Uzun müddət sonra körpünün daş çatmasının biri 
sınmış və o vaxtdan adı Sınıq körpü qalmışdır. Sınıq körpünün qalıqları hələ 
də qalır. 

Qubanın mədəni-tarixi abidələrindən biri də günümüzədək qorunub 
saxlanmış 1894-cü ildə tikilmiş Tağlı körpüdür. Bu körpünün bünövrəsi 
yonulmuş daşlardan hörülmüş və 14 daş dayaq üzərində tikilmişdir.

Saraylar. Son orta əsr maddi mədəniyyət tarixinin ilk çağlarında 
Azərbaycanda Şirvanşah, Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin 
hakimiyyəti mövcud olmuşdur. Bu dövrdə tikilmiş möhtəşəm memarlıq 
abidələrindən zəmanəmizədək gəlib çatanlar arasında ən möhtəşəmi orta 
əsrlərdə Azərbaycan memarlığının ən böyük incisi sayılan Şirvanşahlar saray 
kompleksidir. Bakıda İçərişəhər təpələrinin birinin ən yüksək nöqtəsində 
yerləşən bu ansambla saray binası, şah məscidi, divanxana, Şirvanşahlar 
türbəsi, Seyid Yəhya Bakuvi türbəsi, saray hamamı və şərq portalı kimi əsas 
tikililər aiddir. Saray binasının 52 otağı var idi. 

Saray binasının aşağı həyətində Şirvanşahlar türbəsi ilə saray 
məscidi birlikdə bir tikinti kompleksi yaratmışdır. Türbənin tikintisində 
işıq kölgə ləkələrinə, oyma naxışlara geniş yer verilmişdir. Salonun üstü 
günbəzlə örtülmüşdür. Bu türbəni fərqləndirən əsas xüsusiy-yətlərdən biri 
onun yeraltı sərdabəsinin olmasıdır. Giriş qapısının üstündəki ikisətrli daş 
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kitabə abidənin tikilmə tarixindən xəbər verir. Türbə 1435-ci ildə Şirvanşah 
Xəlilullahın tapşırığı ilə memar Məhəmməd Əli tərəfindən Şirvanşahın anası 
Bikə xanım və 6 yaşlı oğlu Fərrux Yəminin dəfni üçün inşa edilmişdir. 

Divanxana Şirvanşahlar saray kompleksinin şimal-qərb hissəsində 
ikiqat örtüklə örtülmüş, xarici görünüşü dilim-dilim olan memarlıq abidəsi 
formasındadır. Bu abidədə Şirvanşahlar dövlət şuralarının iclaslarının 
keçirildiyi güman edilir. Divanxana memarlıq keyfiyyətlərinə görə XV əsrin 
nadir abidəsidir [4, s.62].

XVIII əsrdə tikilən saraylar içərisində ən qiymətlisi Şəki xanlarının 
sarayıdır. Saray Hacı Çələbi xanın nəvəsi Hüseyn xanın dövründə tikilmişdir. 
Şəki Xan sarayı iki mərtəbədən, 4 dəhlizdən, 6 otaqdan və 2 güzgülü 
eyvandan ibarətdir. Salonu bəzəyən dekorativ sənət nümunələri, suvaq 
üzərində rəngli naxışlar, şəbəkə şəklində ağac oyması və divar təsvirləri 
qiymətli sənət əsəridir. Saray inşa edilərkən mismar və yapışqandan istifadə 
edilməmiş, ağac və şüşə parçaları bir-birinə geyindirilmişdir. 

Möhtəşəm saraylardan biri də Bakı şəhərinin mərkəzi hissəsində 
yerləşən dolğun planlaşdırılmış struktura malik olan, 1893-1902-ci illərdə 
mühəndis Qoslavski tərəfindən inşa edilən keçmiş Hacı Zeynalabdin 
Tağıyev sarayı, indiki Azərbaycan Tarix muzeyidir. Şərq və Avropa üslublu 
zallardan ibarət olan sarayın şərq zalının daxili öz zənginliyi ilə fərqlənir. 
Saray Qoslovskinin ən yaxşı işlərindən biridir. 

Bakı milyonçularından biri olan Murtuza Muxtarovun sarayı Ploşko 
tərəfindən 1912-ci ildə inşa edilmişdir. Muxtarovun sarayı qotik üslubunda 
işlənmiş və öz əzəməti ilə seyrçiyə zövq verən saraylardan biridir. Saray 
Bakıda XX əsrin əvvəllərinə xas olan memarlığın ən yaxşı tikilisi hesab 
olunur [6, s.420].

Nəticə

Beləliklə, qeyd edilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, 
Azərbaycan daşınmaz mədəni-tarixi abidələrlə zəngin bir ölkədir. Bu cür 
abidələr dünya ölkələrinin iqtisadiyyatının, xüsusilə də turizm sahəsinin 
sürətli inkişafı üçün əsas mənbə rolunu oynayır. Ancaq ölkəmizin sahib 
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olduğu bu dəyərli irs nümunələrindən lazımı qədər istifadə olunmur. Onların 
istifadəsi üçün aşağıdakı üsullardan istifadə etmək turizmə effektli təsir 
göstərə bilər:

1. Abidələrin suvenirlərini hazırlayaraq turistlərdə maraq yaratmaq;
2. Abidələrimizə virtual gəzintini təmin edən beynəlxalq 3D formatlı

sayt hazırlamaq;
3. Turizm şirkətləri tərəfindən daha intensiv turlar hazırlanmasını

təmin etmək;
4. Məktəblərdə və digər elmi müəssisələrdə abidələrimizi təbliğ

etmək;
5. Əlçatmaz abidələr üçün infrastruktur layihələri hazırlamaq və təşkil

etmək;
6. Xalqın abidələri qorumaqda birbaşa iştirak etməsi üçün

həvəsləndirici layihələr hazırlamaq
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Abstract: The implementation of recreational activities for recreants 
is an integral part of the functioning of tourist-recreational complex (TRC). In 
connection with the change in the geo-economic and geo-political situation 
in the country there is a redistribution of tourist flows. The development of 
the Krasnodar Region tourist and recreational complex is characterized by 
overall positive dynamics.
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Введение

Осуществление деятельности по организации отдыха как 
для рекреантов, так и для туристов является неотъемлемой частью 
функционирования туристско-рекреационного комплекса (ТРК). 
Традиционно понятие туристского комплекса (ТК), включает в себя 
совокупность различных средств размещения, транспортных средств, 
объектов общественного питания, развлекательного, познавательного, 
делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения, 
учреждений, осуществляющих экскурсионные услуги и услуги 
гидов, переводчиков [2, с. 35]. ТРК помимо вышеописанных объектов 
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включает также рекреационную составляющую, которая представлена 
различными природными ресурсами, объектами инфраструктуры 
сферы туризма, предлагающая услуги как туристам, так и рекреантам, 
т. е. местным жителям. 

Теория

Ответ на вопрос о том, из каких конкретно элементов состоит 
ТРК, является также достаточно неоднозначным. Существует 
множество определений ТРК, основные из которых представлены на 
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Определения понятия туристско-рекреационный 
комплекс (ТРК) (составлено авторами)
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Мнения авторов отличаются различными подходами к изучению 
данного понятия, основу которых составляют такие компоненты как: 
инфраструктура туристской индустрии; туристско-рекреационные 
ресурсы на определенной территории; отрасль, которая объединяет 
предприятия туристской и обслуживающей сферы. Туристско-
рекреационные ресурсы включают природные, археологические, 
социально-экономические объекты и явления, которые могут обеспечить 
занятия спортивным, познавательным или оздоровительным туризмом. 
Основными составляющими туристско-рекреационных ресурсов 
являются оздоровительные, познавательные, спортивные [2, с. 33]. 
Для использования всех рекреационных ресурсов важное значение 
имеют такие характеристики, как: живописность, разнообразие, 
уникальность, известность, транспортная доступность объекта, условия 
обслуживания, определяемые рекреационной инфраструктурой 
района расположения объекта. В общем ТРК можно охарактеризовать 
как сложно организованную систему социально-экономических 
отношений между предприятиями и организациями, составляющие 
этот комплекс на определенной территории, обладающей туристско-
рекреационными ресурсами и соответствующей инфраструктурой, 
которым необходимо эффективное управление, направленное на 
рациональную организацию качественных услуг в сфере туризма с 
целью получения прибыли. В настоящее время, в условиях рыночной 
экономики это очень актуально, тем более что индустрия туризма 
является одной из достаточно перспективных и вполне динамично 
развивающихся отраслей как народного, так и мирового хозяйства. 
Развитие туристско-рекреационного комплекса сложно прогнозировать 
в силу достаточно большого количества факторов, влияющих на его 
развитие. Большинство ученых рассматривают ТРК как открытую 
систему, состоящую из множества элементов. Система эта обладает 
всеми свойствами сложных систем и находится в процессе постоянного 
развития и является элементом хозяйственного комплекса территории. 
В зависимости от основного профиля ТРК исследователи приводят их 
следующие типы: санаторно-курортный, спортивно-оздоровительный, 
охотничье-рыболовный, комбинированный (рисунок 2). 

Системообразующими элементами ТРК являются субъекты 
хозяйствования, входящие в состав туристской индустрии; туристские 
ресурсы как фактор формирования и удовлетворения потребности в 
туризме и рекреации; рекреанты (туристы) как потребители туристского 
продукта. Эта структура отражает лишь основные элементы ТРК (т.е. 
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субъекты хозяйствования), ресурсы и потребителей ТРК и лишена 
связующего звена, а именно организационно-управленческого 
компонента, который, несомненно, тоже является связующим звеном 
между субъектами и объектами сферы туризма. В состав туристско-
рекреационного комплекса должны быть включены следующие 
подсистемы: производственная; технологическая; ресурсная; 
институциональная; инфраструктурная; управляющая. Все они 
объединяются общей целью эффективности получения финансовых 
результатов в процессе предоставления населению качественных 
туристско-рекреационных услуг.

Рисунок 2 – Типы ТРК (составлено авторами)
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Тесное и эффективное взаимодействие всех подсистем, а также 
самостоятельное развитие каждой из них в отдельности, содействуют 
образованию ТРК как единого целого. Но для этого также необходимо 
создание эффективного механизма управления ТРК как на уровне 
предприятия, так и в более широких масштабах. Механизм отражает 
принятие определенных управленческих и организационных решений, 
которые должны оказывать эффективное воздействие на работу ТРК. 
Управление ТРК в пределах страны реализуется на трёх уровнях 
(макроэкономическом, мезоэкономическом и микроэкономический). 
Эффективный механизм будет состоять в том, что ТРК будет 
представлен как система, состоящая из мелких, основных, базовых 
элементов, представленных на микроэкономическом уровне. Принятие 
решение на нижнем уровне будет оказывать непосредственное 
воздействие на вышестоящие уровни, и наоборот. ТРК как объект 
управления требует формирования и функционирования оптимальной 
многоуровневой системы управления, значительная роль которой 
принадлежит самоорганизации и гибкости на нижних уровнях. То 
есть микроэкономический уровень является базой, основой для 
развития комплекса в более широком масштабе. Именно рассмотрение 
механизма управления и методики совершенствования деятельности 
на уровне туристского предприятия способствует более глубокому 
пониманию принципа организации ТРК в масштабах региона 
или страны. На макроэкономическом уровне разрабатывается 
государственная политика в сфере туризма, основные нормы и 
правила, различные программы развития туризма, определяются 
приоритетные направления, стандартизация и классификация объектов 
туристкой индустрии, информационное обеспечение, обеспечение 
безопасности туристов и другое. На мезоэкономическом уровне 
происходит регулирование и координация туризма в пределах региона, 
также проводится государственная политика в сфере туризма, только 
на региональном уровне, содействие в продвижении туристского 
продукта, создание новых видов туризма, охрана туристских ресурсов 
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и другое. На микроэкономическом уровне принимают участие во 
всем, что характерно для двух предыдущих уровней, т.е. участвуют 
в реализации федеральных и региональных программ формирования 
и развития туризма, в продвижении туристского продукта как на 
внутреннем, так и на мировом туристском рынке, а самое важное, 
что создают новые туристские продукты и услуги, что является 
основой для функционирования и развития сферы туризма. Именно 
на микроэкономическом уровне проявляется предпринимательская 
инициативность, которая благоприятно влияет на уровень жизни 
населения, так как появляются новые предприятия и организации в 
сфере туризма, ведущие к созданию дополнительных рабочих мест, и 
как следствие, это способствует экономическому росту.

В современных условиях главные задачи каждого субъекта 
– самоопределение в общей системе хозяйства, самостоятельное 
формирование стратегии своего развития, выделение приоритетных 
направлений развития экономики, которые будут способны 
«вытянуть» за собой другие отрасли хозяйства [2, с. 38]. Туристcко-
рекреационный комплекс регионального уровня представляет собой 
сложную открытую систему находящуюся в постоянном развитии 
и является частью общего хозяйственного комплекса региона. Это 
сочетание рекреационных учреждений и сопутствующих предприятий 
инфраструктуры, объединенных тесными производственными и 
экономическими связями, а также совместным использованием 
географического положения, природных и экономических ресурсов 
территории, занимаемой комплексом. Большое влияние на 
формирование отраслевой структуры ТРК оказывают изменения спроса 
на рекреационно-туристские услуги под воздействием изменяющихся 
предпочтений в характере проведения досуга. 

Данные

Санаторно-курортный и туристский комплекс Краснодарского 
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края является одним из крупнейших в Российской Федерации и 
включает 1 684 коллективных средств размещения, представленных 
1138 гостиницами и аналогичными средствами размещения, 
546 специализированных средств размещения, из которых 186 – 
санаторно-курортные организации; включает 1401 учреждение 
детского оздоровительного отдыха (по официальным данным на конец 
2014г.). Ведущее место в крае занимает рекреационный комплекс 
Азово-Черноморского побережья. Современная отраслевая структура 
ТРК представлена как традиционными отраслями санаторно-
курортного комплекса, так и новыми, появившимися под влиянием 
изменений происходящих в настоящее время. Территориально 
развитие ТРК Азово-Черноморского побережья характеризуется 
неравномерностью. Традиционно лидируют курорты федерального 
значения: Сочи, Геленджик, Анапа. Общее количество коллективных 
средств размещения на территории Краснодарского края на конец 
2014 года выросло в 1,4 раза по сравнению с показателями 2005 года. 
Единовременная вместимость коллективных средств размещения 
показывает положительную динамику, как и численность размещенных 
лиц, достигшая в 2014 г максимального значения 4419 тыс.чел. 
С учетом положительной динамики показателей можно говорить 
о прогнозных значениях развития данного сектора; на 2020 год 
показатели могут достигнуть следующих значений: 1952 коллективных 
средства размещения, 4345,6 тыс. размещенных лиц, 245,188 тыс. мест 
– единовременная вместимость. Число гостиничных предприятий за
последние 10 лет выросло почти в 3 раза. Изменения произошли и в 
показателях деятельности гостиничных предприятий. Более чем в 4 раза 
увеличилась единовременная вместимость гостиничных предприятий. 
Численность размещенных лиц в гостиницах в 2014 году в 3,3 раза 
выше, чем в 2004. Если говорить о прогнозных значениях данного 
сектора, можно сказать о продолжении положительной динамики 
с возможными значениями на 2020 год: число предприятий – 1534 
единицы, единовременная вместимость – 138,6 тыс.мест, численность 
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размещенных лиц – 2944 тыс.чел. Количество специализированных 
средств размещения несколько снизилось. Произошло это в основном 
за счет незначительного снижения количества санаторно-курортных 
организаций. Несмотря на это, наблюдается числа номеров, мест в 
месяц максимального развертывания увеличилось в 2014 году. Поэтому 
численность размещенных лиц в специализированных средствах 
размещения, после падения, вызванного экономическим кризисом 2008-
2011 гг, увеличилась и составила в 2014 году 1641 тыс. чел., но пока еще 
не достигло докризисных значений 2007 года (1913 тыс. чел.). Сектор 
специализированных средств размещения – единственный в туристско-
рекреационном комплексе края показывающий общую отрицательную 
динамику за исследуемый период. Такое положение вещей может 
быть связано как с последствиями экономического кризиса, так и с 
изменениями нормативно правовой базы, регулирующей деятельность 
сектора. Прогнозные значения данного сектора с учетом сложившихся 
тенденций на 2020 год будут следующими: число средств размещения: 
362 предприятия, санаторно-курортные организации – 173 предприятия, 
организации отдыха – 154 единицы, турбазы – 8 единиц, число номеров 
– 45,8 тыс. ед, число койко-мест в месяц максимального развертывания 
– 103,7 тыс. мест, численность размещенных лиц – 1261,2 тыс. чел. [1, 
с. 50]

В 2014 году выросло почти в 1,6 раза число детских 
оздоровительных учреждений, но, численность детей, в 2014 году 
отдохнувших в детских оздоровительных учреждениях осталась 
практически неизменной по сравнению с 2004 годом. Это может 
быть связано как с особенностями перестройки качественных 
показателей организации детского оздоровительного отдыха, так и 
с социально-экономическими и демографическими особенностями 
современного общества. Но, тем не менее, в секторе наблюдается 
положительная динамика, которая, при условии ее сохранения, к 
2020 году может достигнуть следующих показателей: число лагерей – 
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1818 предприятие, численность детей, отдохнувших в лагерях – 234,2 
тыс. чел. Почти в 1,7 раз за исследуемый период увеличилось число 
туристских фирм. Значительно (почти в 4 раза) увеличилась выручка 
турфирм от реализации услуг. Средняя стоимость одной туристской 
путевки в 2014 году выросла более чем в 3,6 раза по сравнению с 2004 
годом. Если сопоставить среднюю стоимость 1 турпакета со средними 
показателями заработной платы, можно заметить, что стоимость 
турпакета превышает среднюю заработную плату в среднем на 28%. В 
целом, положительная динамика имеет все тенденции к сохранению, и 
может достигнуть следующих значений на 2020 год: число туристских 
фирм – 518 единиц, выручка от оказания туристских услуг – 3924,5 млн 
руб., средняя стоимость 1 турпакета – 64,6 тыс. руб. 

За исследуемый период подвергалась колебаниям численность 
самодеятельных туристов, посетивших курортную зону Краснодарского 
края. В 2004 году их количество составило 4758 тыс. чел., в период 
2007-2008 гг наблюдался рост численности до значений 5682-5698 тыс. 
чел., который сменился понижением до 4365 тыс. чел. в 2010 году. Такая 
динамика вызвана снижением покупательной способности населения на 
фоне экономического кризиса. В 2014 году численность самодеятельных 
туристов выросла до 5650, что почти в 1,2 раза по сравнению с 2004 
годом, в 1,3 раза больше чем в 2010 году, но на 48 тыс. чел. меньше, чем 
в докризисный период. Доходы индивидуальных средств размещения 
показывают устойчивую положительную динамику, также растет 
количество однодневных посетителей курортной зоны по сравнению 
с показателями. В 2014 году количество посетителей составило 2912 
тыс. чел., что в 1,4 раза больше показателей 2005 года, но меньше на 86 
тыс. показателей 2008 года. Учитывая сложившуюся динамику можно 
говорить о следующем прогнозе на 2020 г.: общая численность туристов, 
размещенных в индивидуальных средствах размещения – 4996,5 тыс. 
чел., доходы индивидуальных средств размещения – 42627 млн руб., 
численность посетителей, обслуженных сезонными кемпингами – 261 
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тыс. чел., численность однодневных посетителей курортной зоны – 
3385,3 тыс. чел. 

Полученные результаты

Положительное и динамичное развитие курортов Краснодарского 
края обусловлено следующими факторами: появились и начали свою 
работу новые средства размещения высокого уровня; совершенствуется 
материально-техническая база туризма, совершенствуется оснащение 
гостиниц, санаторных предприятий. Объем оказанных услуг курортно-
туристического комплекса Краснодарского края по итогам 2014 г. 
составил 87,6 млрд руб., по отношению к 2013 г. прирост составил 
16,5%. По оценке Министерства курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края, в 2015 г. оказано услуг более чем на 
90 млрд руб. Особую роль в развитии туризма на территории края 
сыграл кризис выездного туризма: повышение курса евро и доллара, 
закрытие прежде популярных направлений пляжного отдыха, 
политическая нестабильность в ряде популярных туристических 
стран. В целях популяризации круглогодичного отдыха и лечения 
на курортах Краснодарского края используется реклама в печатных 
изданиях, наружная реклама, проводится компания в сети интернет, 
организовываются популярные в настоящее время интернет−выставки, 
информационные ролики на региональном радиоканале. Активно 
развиваются винный и сельский туризм. 

Заключение

Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что развитие 
туризма в Краснодарском крае имеет позитивное и динамичное развитие. 
Благодаря поддержке не только внутреннего, но и въездного туризма на 
территории региона, повышаются экономические показатели развития 
края и Российской Федерации. В связи с изменением геоэкономической 
и геополитической ситуации в стране наблюдается перераспределение 
туристских потоков. Экономические санкции западных стран 
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изначально поколебали стремление российских туристов отдыхать 
за рубежом. Тяготение к российским курортам искусственно усилено 
ростом курса иностранных валют по отношению к российскому рублю, 
который значительно снизил покупательную способность российских 
граждан по отношению к предлагаемому зарубежному турпродукту. 

Характерной особенностью ТРК Краснодарского края 
является то, что для всех групп курортов Азово-Черноморского ТРК 
свойственна концентрация миллионов рекреантов на узкой полосе, 
в то время как значительно большие по площади территории с 
уникальными рекреационными ресурсами используются частично 
для организации одного-двух видов рекреационной деятельности. 
Необходима комплексная политика по привлечению рекреантов и 
туристов в данный регион не только по используемым направлениям, 
но и предлагая новый туристско-рекреационный продукт, используя 
существующие возможности и потенциал ТРК. Развитие туристско-
рекреационного комплекса Краснодарского края характеризуется 
общей положительной динамикой. Опасения может вызывать только 
ситуация, сложившаяся в секторе специализированных средств 
размещения, где наблюдается устойчивое падение показателей. Данная 
ситуация требует определенных мер, принятие которых возможно лишь 
на макро- и мезоэкономическом уровнях управления.

На современном этапе одной из основных целей системы 
управления туристической деятельностью в России на всех уровнях 
является создание высокоэффективного ТРК, который представляет 
собой сложно организованную систему социально−экономических 
отношений. Для этого необходимо разработать эффективную методику, 
комплекс мер, направленных на совершенствование деятельности 
предприятий и организаций сферы туризма, в целом ТРК, которое 
обеспечит достаточно обширные возможности для удовлетворения 
спроса потребителей в туристских услугах с целью получения 
конечного результата (прибыли).
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Lənkəran rayonunda kurort-sağlamlıq turizminin potensial 
imkanlarının müasir vəziyyəti və perspektivləri

Baş müəllim Sultanova G.A.

Bakı Dövlət Universiteti

Abstract: Nowadays, Medical tourism is one of the rapidly developing 
area in Azerbaijan. Comfort landscape, medical climate, mineral and thermal 
waters are create conditions for medical tourism industry in Lankaran. Used 
potential opportunities, waters which contains hydrogen sulphite, sodium 
chloride, calcium, magnesium, hydrocarbons for the treatment of many 
diseases for Devoloping of this tourism area. Close location of natural forest 
and mineral waters creates opportunities for medical tourism and resort 
for the peoplein Lankaran. Measures are implemented for creation and 
devoloping medical tourism in Lankaran. İn future, designed that to attack 
foreign investment besides the domestic capital in Lankaran.

Keywords: Medical, resort, healthy, tourism, comfort, potential, 
aerotherapiya, discomfort.

Lənkəran inzibati rayonu Azərbaycanın cənub bölgəsində Xəzər 
dənizinin sahilində, İranla sərhəddə əlverişli populyar turist marşrutlarının 
mərkəzində yerləşir.Rayonun iqtisadi-coğrafi mövqeyində üstunlüklər 
ilk növbədə onun Xəzər dənizinə birbaşa çıxışı və İran Respublikası ilə 
həmsərhəd olmasıdır. Xəzər dənizi sahillərində liman təsərrüfatının təşkili və 
inkişaf etdirilməsi rayonun Xəzəryanı dövlətlərlə xarici ticarət əlaqələrinin 
yaradılmasi imkanıni əldə edir. Xəzər sahili xəttinin əsas xüsusiyyətlərindən 
biri də qeyri-adi müalicəvi xassələrə malik olan qara qumdur.Eyni zamanda 
Lənkəran rayonunun füsunkar təbii şəraiti onu həm daxili,həmdə xarici 
turistlər üçün çəlbedici diyara çevirir. Rayonun turizm ixtisaslaşması 
istirahət, kurort-müalicə, dərketmə istiqamətindədir. Rayonun təkrarsız 
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təbiəti (subtropik iqlim.endemik agaclar) zəngin isti və soyuq mineral 
suları, .balneloji iqlimi, inkişaf etmiş nəqliyyat şəbəkəsi kurort təsərrüfatının 
inkişafı üçün geniş imkanlar açır. Meşəsu sağlamlıq zonası, Xanbulançay 
istirahət zonası fəaliyyət göstərir.

Kurort-Sağlamlıq turizmi dünyada son illər sürətlə inkişaf edən bir 
sektor olaraq çox önəmli bir turizm növünə çevrilmişdir. İnsanlar bu gün 
sağlamlıqla bağlı problemlərinin həlli zamanı ən yaxşı seçimə üstünlük 
verməyə çalışırlar.

Mualicə-sağlamlıq turizmi Azərbaycanda da son illər sürətlə inkişaf 
edən turizm növlərindən biridir. Lənkəran rayonunun müxtəlif mineral, 
termal suları, komfort landşaftı-balneoloji iqlim xüsusiyyətləri kurort-
turizm təsərrüfatının inkişafına imkan verir. Bu turizm növünün inkişafı 
üçün rayonda potensial imkanlar böyükdür.

Rayonda kurort-sağlamlıq turizminin inkişafı üçün təbii ehtiyatlar 
baxımından mineral, termal sular zengindir, Amma əfsuslar olsun ki, ölkə 
sakinlərinin böyük əksəriyyəti təbiətin nemətlərindən istədiyi kimi faydalana 
bilmir. Çünki, müalicə-sağlamlıq turizmi digər turizm növlərinə nisbətən 
zəif inkişaf edib, potensialın heç 5 faizi istifadə edilmir. Halbuki 2010-cu 
ildə dünyada müalicə turizmi sahəsində dövriyyənin həcmi təxminən 80 
milyard dollar olub. 2012-ci ildə bu rəqəm 100 milyard dollara çatıb.

Sağlamlıq turizmindən ən böyük pay alan ölkələrin başında Sinqapur 
Hindistan, Tayland, Malaziya kimi uzaq şərq ölkələri durur. Hindistana 
hər il təxminən 150 min turist müalicə almaq üçün gəlir. Hər il 30 faiz artım 
qeydə alınan Hindistanda sağlamlıq sektorundakı 2012-ci ilin sonunda 
gözlənilən gəlir 1,2 milyard funddur. Hindistanın sağlamlıq turizmindəki 
ən böyük üstünlüyü bu sahədəki potensialı öncədən kəşf etmiş olması, 
aşağı qiymət və yaxşı təqdimatdır. Bu gün Hindistan böyük xəstəxana 
zənciri yaratmaqla xarici xəstələr üçün xüsusi tərcüməçilər təqdim edir 
və əksəriyyəti ingilis dilində danışan bir ölkə olmasının üstünlüklərindən 
yararlanır. Bundan başqa Taylanddakı Fuket xəstəxanası 15 dildə tərcüməçi 
ilə ildə 20 min xarici xəstəyə xidmət göstərir. Respublikamızda,bu 
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amilləri nəzərə alaraq müalicə-saglamlıq kurort turizmini inkişaf etdirmək 
mümkündür.

Azərbaycan Respublikasının ərazisi kurort amillərinin 
xüsusiyyətlərinə görə 5 kurort zonasına bölünür: Böyük Qafqaz zonası, 
Kiçik Qafqaz zonası, Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus zonası, Naxçıvan 
MR kurortları və Kür-Araz çökəkliyi kurortları. Lənkəran Astara iqtisadi 
rayonu, Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus zonasının bir hissəsini əhatə 
edir. Lənkəran rayonunda müalicə amili kimi iqlimdən və mineral sulardan 
istifadə olunur. Ona görə də ilk növbədə rayonun iqlimi və onun kurort-
sağlamlıq turizmində əhəmiyyəti haqqında məlumat verməyi zəruri hesab 
edirik.

Respublikanın landşaft-iqlim xüsusiyyətləri kurort-turizm 
təsərrüfatını inkişaf etdirməyə imkan verir. Ərazi geniş miqyasda subtropik 
iqlimə malik olduğu üçün insan səhhətinə müsbət təsir göstərir. Mineral 
suların, müalicə nefti və palçığının olması kurort yerlərinin əhəmiyyətini 
artırmaqla yanaşı, onların il boyu fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradır. Bu 
xidmət sahəsi çox gəncdir.

Lənkəran rayonunda iqlim kurortları mövcuddur. İqlim kurortları 
üçün ən mühüm təbii amil isə komfort iqlimin olmasıdır. Mütəxəssislər 
rekreasiya məqsədilə iqlimin tibbi-bioloji cəhətdən qiymətləndirilməsində 
ilk növbədə iqlimin insan orqanizminə təsirini, yəni komfortluğunu nəzərə 
almağı zəruri hesab edirlər.

İqlimşünas alim Ə.C.Əyyubov kurort müalicəsi, istirahət və turizmə 
təsir edən bu təbii amilləri nəzərə alaraq, respublikanın kurort-iqlim 
rayonlarının sxemini tətbiq etmişdir.O, rayonlaşmada kurort müalicəsi 
və istirahətə təsir edən təbii amilləri nəzərə almışdir.Kurort ehtiyatlarının 
istifadə edilməsində iandşaft amili iqlim qədər əhəmiyyətli olduğundan 
iqlim-landşaft rayonlaşması aparmışdır.

Xəzər dənizinin qərb hissəsində yerləşən Talış dağları və Lənkəran 
ovalığının Xəzər dənizinə yaxınlığı Lənkəran rayonunda iqlim müxtəlifliyini 
təmin edir. Ərazi təxminən,500 m hündürlüyə qədər rütubətli subtropik 
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iqlimlə səciyyələnir. Fəal temperaturların cəmi 3500-4500°C, şaxtasız 
günlərin müddəti 225-290 gün arasında dəyişir. Yay isti və əsasən quru keçir. 
İyul ayının orta temperaturu 24-26°C, mütləq maksimumları isə 33-35°C 
təşkil edir. Qış mülayim keçir. Yanvar ayının orta temperaturu 2-4°C isti, 
mütləq minimumların orta kəmiyyəti 5-11°C şaxta təşkil edir. Qarlı günlərin 
sayı 10-30 gün arasındadır. Ən çox yağıntı (1200-1300 mm) Lənkəran 
ərazisinə düşür. Yağıntının miqdarı 500 mm-dən yuxarı olan ərazilərdə 
subtropik iqlimin əlamətləri tədricən itir və yuxarı qalxdıqca yağıntı 400-
600 mm-dək azalır və bu ərazilərdə quru yay ilə mülayim-isti iqlim hökm 
sürür. Dağlıq ərazilərdə yay nisbətən sərin keçir, iyul ayının orta temperaturu 
19-20°C, şaxtasız günlərin sayı isə 210-225 gün təşkil edir. Dağlıq ərazilər 
davamlı qar örtüyü ilə səciyyələnir və qarlı günlərin sayı 30-60 gün arasında 
dəyişir. Ümumən, Lənkəran rayonunda havanın orta illik temperaturu 14o 
C-dir. Lənkəran rayonunda dəniz sahili, düzənlik, meşə və dağlar relyefin 
müxtəlifliyinə mikroiqlimin ərazidə fərqlənməsinə əsas yaradır.Ərazinin 
dağlıq və dağətəyi sahələrində iyun-avqust ayları qismən istisna olmaqla 
bol yağıntılı mülayim isti iqlim müşahidə olunur. Yay quraq mülayim-isti 
iqlim şəraitində keçir.Qışda temperatur göstəricisi 3-5o C- dən çox olan 
hava şəraiti üstünlük təşkil edir. Bu da rayonun iqlim və balneoloji cəhətdən 
turizm üçün əlverişliliyini təmin edir. Rayonda günəşli günlərin sayı 186 
gün təşkil edir ki, bu da təxminən 1800-2200 saata bərabərdir .

Günəşli günlərin çoxluğu rayonun kurort-turizm, istirahət imkanlarını 
artırır. Bəzi ayların yağıntılı keçməsi və havanın tutqun olması belə vaxtlarda 
turizm üçün diskomfort yaradır. Həmçinin regionun bəzi yerlərində rütubətin 
yüksək olması da turizmə mənfi təsir göstərir.

Yay aylarında əsas meteroloji göstəricilərdən olan rütubətlənmə 
əmsalı, başlıca istirahət zonalarını təşkil edən yaşayış məntəqələrində əsasən 
əlverişlidir. Bəzi məntəqələrdə isə rütubət göstəricisi normadan yüksək 
olduğundan müəyyən çətinliklər əmələ gətirir ki,bu da rayona əsas turist 
axınının yay mövsümünə düşməsinə səbəb olur. Bölgədə rütubətlrənmənin 
kifayət qədər olması, komfort hədlərin təkrarlanmasına əks təsir göstərir.
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Rayonda komfort hədlərin təkrarlanması 60-65% təşkil etməsi yay 
turizm üçün əlverişli şəraitin olduğunu göstərir. İqtisadi rayonun düzən 
və dağətəyi zonalarında ümumi mikroiqlim göstəriciləri turizm üçün 
əlverişlidir. Dağlıq sahələrə qalxdıqca (1500-2000 m-dən yuxarı) az əlverişli 
və maksimal əlverişsiz təbii iqlim şəraiti müşahidə olunur. Düzən və 
dağətəyi hissələrdə çox zəngin komponentli meşələrin olması bu vəziyyəti 
düzəldir. İllik yağıntıların miqdarı 600-1400 mm təşkil edir. Yağıntıların 
minimum miqdarı düzən və dağətəyi zonalarda, maksimum miqdarı isə 
dağlıq hissədədir.

Rayonun İstisu, həmçinin Lənkəran-Lerik yolu ərazisində salınmış 
istirahət zonalarında mikroiqlim tələb olunan yerlər həddən çoxdur. Lakin 
bu, qeyd olunan yerlərdə turizm fəaliyyətinə mane olmur. Bu yerlərdə 
havanın tərkibinin oksigenlə zənginliyi aeroterapiya, həmçinin ürək-damar 
xəstəliklərinin müalicəsi üçün əhəmiyyətli olduğundan turist təsərrüfatının 
təşkilinə əlavə imkanlar açmaqla iqlimlə bağlı diskomfortu arxa plana 
keçirir. Göstərilən yerlərdə mikroiqlim, temperatur göstəriciləri normaldır 
və oksigenlə zənginlik bu ərazilərin Avstriya, İsveçrə və İtaliya kurortları 
ilə müqayisədə daha əlverişli turist zonası olduğunu təsdiq edir. Lənkəran 
rayonunun dağlıq hissəsində bu temperatur göstəriciləri 18-23oC, düzənlik 
və dağətəyi bölgələrdə 22-26oC olur. Yayda regionda havanın sərin və az 
rütubətli olması əraziyə yerli turist axınına imkan verir.

Bu gün respublika ərazisində Azərbaycanda 27 minə qədər yeri olan 
132 sanatoriya və istirahət müəssisələri və 4 minə yaxın yeri olan 10 turist 
bazası yaradılıb.Sağlamlıq ocaqlarında ildə orta hesabla 600 mindən artıq 
adam müalicə oluna bilər.

Azərbaycanın kurort ehtiyatları burada müalicə olunan və istirahət 
edənlərin sayını 2 milyona qədər artırmağa imkan verir. Bu baxımdan Xəzər 
sahili zonanın əhəmiyyəti daha böyükdür. Bu zonanın çox böyük üstünlükləri 
var. Məsələn,Xəzər sahillərində günəşli günlər Soçi-Suxumi rayonlarından 
1,5 dəfə çoxdur. Xəzər sahilinin Lənkəran çimərliklərinin yaxınlığında 
karbohidrogenli mineral sular vardır. Bunlar sahil zonalarında rekreasiya 
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obyektlərinin bütün il boyu fəaliyyət göstərməsi üçün şərait yaradır.

Tərkibində hidrogen-sulfid, natrium-xlor kalsium, maqnezium-
hidrokarbonat və hər litrində 30 milliqram yod var. Yerin çox dərin qatlarından 
60 dərəcədən də yuxarı isti su çıxır. Su bir çox xəstəlikləri sağaldır, hətta 
qədimdə yerli sakinlər bu suya minbir dərdin dərmanı olan möcüzə kimi 
baxıblar.

Qeyd edək ki, Respublika ərazisində fəaliyyət göstərən özəl 
sanatoriyalarda bir sıra turizm xidmətləri göstərilsə də, qiymət münasib 
deyil. 2009-2018-ci illər üçün Azərbaycanda kurortların inkişafı üzrə 
Dövlət Proqramı təsdiq edilsə də mütəxəssislərin bildirdiyinə görə, sənəddə 
təəssüfləndirici məqamlar da var. Belə ki, layihəni hazırlayanlar kurort işini 
turizmdən ayrı götürüblər. Dünya təcrübəsi isə göstərir ki, kurort və turizm 
bir-biri ilə bağlı sahələrdir.

Azərbaycanda, kurortlar sağlamlıq turizmi kimi mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. 2002-ci ildən indiyə qədər Azərbaycanda mehmanxana tipli 
müəssisələrin sayı 4 dəfə artıb. Buna baxmayaraq, sanatoriya-kurort 
müəssisələrinin yaxınlığında müasir tipli yerləşdirmə yerlərinin tikintisinə 
ehtiyac var.

Azərbaycandakı kurortların vəziyyətini iki cür xarakterizə etmək 
olar: Birincisi, sovet dövründə qurulmuş, son illər bir hissəsi qaçqın 
və məcburi köçkünlər yerləşdiyi üçün, bir hissəsi də keçid dövründəki 
baxımsızlıq ucbatından yaxşı şəraitdə olmayan ərazilərdir. İkincisi isə heç 
sovet dövründə də yetərincə diqqət göstərilməyən kurort yerləridir.

Ona görə də 2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət 
Proqramında bu məsələ ciddi şəkildə qoyulub. Hətta turizm-rekreasiya 
zonaları haqqında əsasnamədə də bu məsələ var ki, bütün turizm zonalarında, 
xüsusilə də tarixi abidələrin olduğu yerlərdə təmiz havası, faydalı suları, 
həmçinin palçıq vulkanları olan ərazilərdə müvafiq infrastruktur qurulsun. 
Bu sahəni dirçəltmək üçün sahibkarlara güzəştli kreditlər verilməlidir. 
Bundan başqa, müalicə turizminə sərmayə qoyub gəlir götürmək yollarını 
öyrənmək üçün marketinq tədqiqatına ehtiyac var. İlkin mərhələdə model 
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olaraq kompleks xidmətlər göstərən sanatoriyanın yaradılması qaçılmazdır.

Lakin, mütəxəssislər təklif edir ki, Səhiyyə, Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi nazirliklərinin nəzdindəki bərpa müəssisələrinin 
özəlləşdirilməməsi məqsədəuyğun olardı. Əksər xarici dövlətlərdə də əhalinin 
sosial təminatının təmin edilməsi baxımından həmin müəssisələr dövlət 
qurumlarının nəzdində qalır. Lakin digərləri kütləviliyi və rentabelliyini 
təmin etmək üçün özəlləşdirilməlidir.

Rayonun bir çox hidromineral ehtiyyatları vardır ki, bu da sanatoriya-
kurort işinin inkişafı üçün əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda burada rekreasiya 
və turizm xidməti üçün də çox əlverişli şərait vardır.

Lənkəran rayonunun Xəzərsahili çimərliklərinin yaxınlığında 
karbohidroxloridli mineral sular zəngindir. Lakin bu sulardan kurort-
turizminin inkişafında tam istifadə olunmur. Bu bölgədə Lənkəran kurort 
təsərrüfatı ilə seçilən mineral sular sağlamlıq üçün mineral maddələrlə 
zəngindir.

Tərkibində hidrogen-sulfid natrium xlor, kalsium, 
maqnezium,hidrokorbonat yod, 60o-dən yuxarı temperaturda olan isti sular 
bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Lənkəran rayonunda 
“Meşə istisu bulağı”, “Havzova”, “İbadi” istisu bulağının quyularından 
alınan mineral suların debiti və istilik ehtiyatları olduqca zəngindir. Lakin, 
bu quyuların bir çoxunun bağlanması bu günə kimi istifadəsiz qalması bir 
sıra problemlər yaradır. Lənkəranda olan təbii meşələr, mineral suların yaxın 
məsafədə yerləşməsi əhalinin kurort-sağlamlıq müalicəsi və istirahəti üçün 
mövcud imkanlar yaradır.

“Meşə-istisu” bulağı  Lənkəran-Lerik  şosse yolunda  rayon 
mərkəzindən 12 km qərbdə Talış dağlarının ətəklərində İbadi 
meşəsində yerləşir. Lənkəran inzibati rayon ərazisində yerləşən istisu 
mineral bulaqları XI əsrdən başlayaraq suların müalicəvi əhəmiyyəti 
müəyyənləşdirilmiş,müalicəvi əhəmiyyətinə, həm də süfrə suyu kimi istifadə 
olunmasına görə qruplaşdırılmışdır.

Lənkəran rayonunda 100-dən çox termal su mənbəyi aşkar olunub. 
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Termal suların tərkibi sulfidli, hidrogen-sulfidli və natrium xloridlidir. 
Temperatur 12-66oC-ə çatır. Tərkibində kükürd çox olduğu üçün müalicəvi 
xüsusiyyətləri daha yüksəkdir. Bu sular vasitəsilə ürək-damar, ginekoloji, 
dəri xəstəlikləri mülaicə olunur.

Bölgənin yüksək debitli termal sularına Ərkivan, Ənci, Meşəsu, 
Biləsər, Qızılca, Qotursu, İstisu, Daşvənd, Qəriblər və s. aiddir. Bu suların 
bazasında Lənkəranda 400 yerlik mülaicə pansionatı, İstisu və Daşvənddə 
müalicə əhəmiyyətli vannalar fəaliyyət göstərir.

Lənkəran rayonundaki termal sular Türkiyənin Qara dəniz sahili və 
Anadolu yaylasında yerləşən eyni tərkibli müalicəvi suları ilə müqayisədə 
keyfiyyətli və həm də debitinin çox olması ilə fərqlənir. Türkiyənin Bambuk 
qala və Bodrumda olan termal sularının tərkibi də Lənkəranın termal sularına 
oxşardır. Lakin, Türkiyədəki termal suların bazasında 50 min yerdən çox 
mehmanxana-kurort kompleksləri təşkil olunmuşdur.

Lənkəranda mineral və termal suların ümumi debiti 20 mln l/gündən 
çoxdur. Bu sulardan Lənkəran müalicə pansionatında, yerli əhəmiyyətli 
mülaicə vannalarından istifadə olunur. Bəzi mineral və termal sulardan yerli 
əhali müalicə məqsədilə istifadə edir.

Rayonda mineral suların tərkibi natrium xloridli olmaqla soyuq və isti 
sulardan ibarətdir. Bu suaların tərkibi Narzan, Çxaltuba (Gürcüstan), Vışkovo 
(Ukrayna) tipli olmaqla, müalicə ilə yanaşı süfrə suyu kimi istifadə etməyə 
imkan verir. Hazırda bu mineral sulardan müalicə məqsədilə yerli əhəmiyyət 
daşıyan müalicə vannalarında istifadə olunur. Qeyd olunan mineral suların 
bazasında kurort kompleksinin təşkli mümkündür. Temperaturu yüksəkdir 
və 64oC çatır. Debiti 1,5 mln l/gün təşkil edir. Dəri, ayaq-hərəkət orqanları, 
kurort bərpa əhəmiyyətinə malikdir. Bu suların bazasında yerli əhəmiyyətli 
müalicə mərkəzi fəaliyyət göstərir.

Talış dağlıq bölgəsi - 15000 m3/gün təşkil edir. Bununla yanaşı, 
bölgədə müalicəvi turizmin inkişafı üçün əlverişli şərait imkanlar mövcuddur. 
Bölgədə suların temperaturu 31-43°C təşkil edir. Lənkəran düzənliyində isə 
debiti 7000-8000 m3/günə çatır. Bu suların temperaturu yüksək olub 44-
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64°C-ə çatır. Bölgədə 30-dan çox termal mənbələrin müalicəvi potensialı 
vardır.

“İsti su” Lənkəran-Lerik avtomobil yolunun yaxınlığında, rayon 
mərkəzindən 12 km qərbdə, Talış dağlarının ətəyində yerləşir. İsti meşə 
suyunun kimyəvi tərkibi, müalicəvi əhəmiyyəti Soçinin məşhur «Matsestra» 
kurortundan geri qalmır. İsti su termal mənbənin debiti 1,2 min l\gün təşkil 
edir. Tərkibi əsasən hidrogen sulfidli sulardan ibarətdir. Radonlu sular 
qrupuna daxildir. Termal suyun bazasında 200 yerlik müalicə pansionatı 
fəaliyyət göstərir.

Bu bulağın suyundan dəri xəstəliklərinin sağaldılması üçün hələ 
XVIII- XIX əsrlərdə istifadə edirdilər. Müasir dövrdə burada müalicə-
sağlamlıq kompleksi fəaliyyət göstərir. Tərkibində hidrogen sulfatı olan 
bulağın kükürdlü isti suyu dəri xəstəliklərinin müalicəsi üçün xeyirlidir. 
Temperaturu əsasən 36-450C-yə çatır. Debiti 2,3 min l\gün təşkil edir. 
Müalicəvi suyun bazasında 24 yerlik istirahət sağlamlıq mərkəzi təşkil 
olunmuşdur.

«İbadisu» bulağı Lənkəran-Lerik magistral xəttində, rayon 
mərkəzindən 15 km qərbdə yerləşir. Burada suyun temperaturu 470C-yə çatır. 
Təbii müalicə metodu kimi geniş istifadə olunan hidrogen sulfitli mineral isti 
su təbii şəkildə yerdən çıxır. Sudan hovuz, vanna, duşlar vasitəsilə istifadə 
olunur. Su çıxarkən ondan azot qazı xaric olur. Su Hidrogen- sulfit iyi verir. 
Minerallığı 3,8-4,0 q/L-dır. Tərkibi xlor, sulfat anionlarından, natrium, 
kalium, kalsium, kationlarından, makrokomponentlərdən ibarət olub zəif 
qələviliyə (7,8 - 8,3) malikdir. Tərkibində kükürd çox olduğundan ürək, qan-
damar, sinir, oynaq, dəri xəstəliklərinin müalicəsində tətbiqini tapır. Hazırda 
İbadi bulağının yaxınlığında müasir turizm və sağlamlıq komplekslərinin 
yaradılması planlaşdırılır.

«Haftoni istisu» Lənkəran rayon mərkəzindən 15 km-də eyniadlı 
kəndin şimal-qərbində dağətəyi zonada yerləşir. Sovet hakimiyyəti illərində 
burada sahəsi 10 hektara yaxın olan bir ərazidə sanatoriya tipli istirahət zonası 
fəaliyyət göstərmişdir. Ərazidə olan meşəliklərin çoxu dəmirağacından 
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ibarətdir. Kompleksin həyətində səliqəli və yaraşıqlı park salınmışdır. 
Burada müalicəvi vannalar fəaliyyət göstərir. «Haftoni istisu» kompleksində 
yenidənqurma işləri aparmaqla müalicə turizm məqsədi ilə istifadə imkanları 
artırıla bilər. Müəssisə Lənkəran - Lerik magistral yolunun 2 km-də, eyniadlı 
kəndin ərazisində sahəsi çox da böyük olmayan bir ərazidə fərdi layihə ilə 
tikilmiş isti su vannaları ilə fəaliyyət göstərir.

Lənkəran inzibati rayonu ərazisində də müalicə əhəmiyyətli 10-a 
yaxın müxtəlif temperatura malik bu bulaqların ümumi debiti 13 mln l/
gündən artıq təşkil edir. Bunlara misal olaraq Bozayran (3 mln l/gün), 
Vərgədüz (10 mln l/gündən) və s. müalicəvi suaları göstərmək olar.

Dəniz sahili zonanın turizm potensialı beynəlxalq miqyasda yüksək 
qiymətləndirilir. Bu cür turizmin əlverişliliyinin bəzi spesifik cəhətləri 
vardır. Əvvəla, dəniz hər bir ölkədə, dövlətdə yoxdur. Bu isə belə ölkə 
vətəndaşlarının marağını cəlb edir, onlar dəniz və okean, eləcə də böyük 
göllərin sahillərində dincəlməyə meylli olurlar. Ikincisi, dəniz sahili yay 
mövsümündə həm də çimərlik funksiyasını yerinə yetirdiyindən və günəş 
vannalarının qəbul edilməsinin insan orqanizmi üçün əhəmiyyətli müalicə 
vasitəsi olması müalicə turizmi imkanlarını artırır.

Lənkəran rayonunda günəş və Xəzər sahilindəki narın qara qum, 
bu ərazidə dənizin suyunun təmizliyi (Vel kəndinin xəzər sahili ərazisi) 
turistlərin marağını artırır. Bundan başqa, ərazi dəniz sahilinə çox da aralı 
olmayan meşə və dağ zolaqlarına malikdir. Deməli, Lənkəran rayonu dəniz, 
meşə, dağ turizminə kompleks şərait və imkan yaradır

Cimərlik mövsümü 85-105 gün davam edir. Burada diskomfort 
şəraitə, yağıntıların yay mövsümündə bəzən təkrarlanması, cimərlik 
sahələrində dənizin dərinliyinin çoxluğu, ətrafının yuyulması, çimərliklərin 
sahilində antisanitar vəziyyətin olması və s.daxildir.

Müqayisə üçün qeyd edək ki, Batuminin dəniz sahili kurotları da 
mövsümün davam etmə müddəti Lənkəranın dəniz sahili çimərlikləri ilə 
təqribən oxşardır. Bununla yanaşı, Batuminin dəniz sahillərində tez-tez 
baş verən qasırğalar, güçlü küləklər, yay aylarında temperaturun bəzən 35-
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40oC-ə catması, çimərlik günlərinin azalmasına səbəb olur. Digər tərəfdən 
rütubətlik göstəriciləri də Lənkəran kurortlarında Batuminin istirahət 
mərkələzindən üstündür.

Çimərliklərdə suyun temperaturu may ayının sonundan başlayaraq 
qızmağa başlayır. Çimərliklərdə temperatur turizm mövsümündə 20oC-dən 
yüksək olur. Çimərlik mövsümü 3 ay davam etməsi mümkündür. Qeyd 
olunanlar bu sahədə çimərlik turizmi üçün hələ istifadə olunmayan böyük 
ehtiyatın olduğunu təsdiq edir.

Lənkəran respublikamızın sıx meşə örtüyünə malik rayonlarından biri 
kimi səciyyələnir. Ərazinin 23,1%-ni örtən meşələr əsasən Talış dağlarının, 
Lənkəran inzibati rayonunın ərazisindədir. Rayonun meşələrində Hirkan 
relikt bitki növlərindən dəmirağac, şabalıdyarpaq palıd, ipək akasiya, vələs, 
cökə, şərq fıstığı, məxməri ağcaqayın ağacları üstünlük təşkil edir.

Bölgədə meşə resursları turizmin müxtəlif növlərinin inkişafı üçün 
əlverişli sayıla bilər. Hazırda burada fəaliyyət göstərən istirahət mərkəzlərinin 
yarıdan çoxu meşəlik ərazilərdə cəmlənib ki, bu da bölgəyə gələn turistlərin 
əsas məqsədinin istirahət, ekoloji turizmi ilə bağlı olmasıdır. Qeyd olunan 
vəziyyət meşələrə antropogen təsəiri artırmış olur ki, bu da ekoloji vəziyyəti 
gərginləşdirir. Bu problemin həlli üçün turizm zonalarının və landşaftlardan 
istifadənin planlaşdırılmanın təşkili vacibdir.

Azərbaycan Respublikasında kurort təsərrüfatına təsir edən amillərin 
mövcudluğu və ərazi üzrə yerləşməsi həm daxili, həm də xarici turizmin 
inkişaf etdirilməsində mühüm şərtlərdən sayılir.müalicə amilinə görə 
balneoloji və iqlim kurortları ayrilir. Lakin kurortların əksəriyyəti bir çox 
hallarda iqlim-balneoloji kurort kimi dəyərləndirilir. Azərbaycanda əsas 
müalıcə amili kimi mineral sulardan, palçıqdan və iqlimdən istifadə olunur.

Respublikada balneoloji xüsusiyyətlərinə görə dünyada qəbul 
olunmuş 8 qrup mineral suyun bütün növləri (1600-dən artıq mənbə) 
mövcuddur. 100-dən artıq mineral suyun, o cümlədən tərkibi və balneoloji 
xüsusiyyətləri hərtərəfli öyrənilmiş və kadastr şəklində toplanmışdır.

Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı kurort-rekreasiya 
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sərvətlərindən səmərəli istifadəni tələb edir. Təsadüfi deyildir ki, respublika 
əhalisi sağlamlığını bərpa etmək, istirahət məqsədilə cənub bölgəsinə və 
digər bolgələrimizə getməyi, Avropanın kurortlarına getməkdən üstün tutur.

Prezident İlham Əliyev 2009-cu il 6 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kurortların 2009-2018-ci illərdə 
inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” bu sahənin hərtərəfli inkişafı üçün geniş 
perspektivlər açır. Dövlət Proqramında göstərilir ki, kurort işi Azərbaycan 
Respublikasında ənənəvi olaraq dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin mühüm 
tərkib hissəsini təşkil etmişdir. Bu sahədə aparılmış dövlət siyasəti nəticəsində 
inkişaf etmiş və kütləvi tələbatı ödəyən kurort kompleksi yaradılmışdır.

Turizm sərgilərində “Azərbaycanda müalicə turizmi” adlı xüsusi 
bir stend yaratmaq yaxşı olardı. Turizm şirkətləri də ölkəmizin müalicə 
turizmi sahəsində mövcud imkanlarını təbliğ etməlidir. Fəaliyyətdə olan 
sanatoriya-müalicə müəssisələri isə turizm şirkətləri ilə sıx əməkdaşlıq 
əlaqələri yaratmalıdır. Beynəlxalq praktikada da bu var. Məsələn, Rusiyanın 
“Mineralnı vodı” kurortları turizm şirkətləri vasitəsilə öz müalicə turlarını 
satırlar. Çexiyanın “Karlovı Vari” sanatoriyaları müxtəlif ölkələrin turizm 
şirkətləri ilə müqavilə bağlayırlar və onların vasitəsilə çoxlu sayda turist cəlb 
edə bilirlər. Eləcə də İsrailin, Türkiyənin, Almaniyanın və başqa ölkələrin 
müalicə müəssisələri bu üsuldan istifadə edirlər.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli 24 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” çərçivəsində 
ayrı-ayrı bölgələrdə kurortların dirçəldilməsi istiqamətində həyata 
keçirilən tədbrlərlə yanaşı, aparılan işlərin səviyyəsinin müasir tələblərə 
uyğunlaşdırılmasına ehtiyac vardır.

Təcrübə göstərir ki, sanatoriya-kurort müalicəsi əhalinin 
sağlamlığının qorunması sahəsində olduqca mühüm yer tutur. Bu sağlamlıq 
ocaqlarında aparılan müalicə nəticəsində xəstələrdə reabilitasiya prosesi 
sürətlənir, xəstəliklərin kəskinləşməsi prosesinin qarşısı alınır və xəstələr 
normal həyata qayıtmaq imkanı əldə edirlər. Səmərəli sanatoriya-kurort 
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müalicəsi böyüklərdə və uşaqlarda xəstəliklərin kəskinləşməsi hallarını, 
habelə sanatoriyalarda reabilitasiya keçmiş xəstələrdə əmək qabiliyyətinin 
müvəqqəti və daimi itirilməsi hallarının sayını dəfələrlə azaldır.

Sanatoriya-kurort müalicəsinə əlillərin, xəstələrin, ekoloji 
cəhətdən çirkli zonalarda yaşayanların, uşaqların xüsusilə böyük ehtiyacı 
vardır. Əhalinin bu kateqoriyalarının sanatoriya-kurort müalicəsinə 
tələbatı sanatoriya-kurort şəbəkəsinin inkişafında nəzərə alınmalı, uşaq 
sanatoriyaları və istirahət düşərgələri şəbəkəsi genişləndirilməli, mövcud 
uşaq sanatoriyaları müasir avadanlıqlarla təmin olunmalı, onların maddi-
texniki bazası sanitar norma və qaydalara uyğunlaşdırılmalı, xəstə və 
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların tibbi, psixoloji və sosial reabilitasiyası 
üçün optimal şərait yaradılmalıdır.

Azərbaycan Respublikasında mövcud sanatoriya-kurort şəbəkəsinin 
yenidən təşkili və yaradılacaq müəssisələrin fəaliyyətinin müasir beynəlxalq 
tələblər səviyyəsində qurulması mühüm vəzifələrdəndir.

Lənkəran rayonunda kurort kompleksi yaradılması istiqamətində 
böyük tədbirlər həyata keçirilir. “Azərbaycan kurortları” Dövlət Proqramı, 
“Azərbaycan Respublikasında kurortların 2009-2018-ci illərdə inkişafı üzrə 
Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin sərəncamlarındakı müddəalar Lənkəran-Astara bölgəsində 
bu sahənin inkişafı üçün yararlı istiqamətlər öz əksini tapmışdır.Lənkəran-
Astara bölgəsində kurortların inkişafına yerli sərmayə ilə yanaşı xarici 
investisiyaların cəlb edilməsi də nəzərdə tutulmuşdur.
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Abstract: In article are commented theoretical thoughts about 
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development of tourism and recreation.
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Azərbaycanın bəzi iqtisadi rayonlarında urbanizasiyanın intensiv 
hal alması, rekreasiyanın inkişafı bir sıra təsərrüfat məsələlərini ortaya 
atır. Bunların həyata keçirilməsi məskunlaşma problemlərinin kompleks 
şəkildə həll etməyi, zəngin təbii sərvətlərin bərpa edilməsini və qorunub 
saxlanılmasına və urbanizasiyanın düzgün planlaşdırılmasını tələb edir və 
şəhər-rekreasiya problemi ön plana çəkilir, müasir tələblərə uygun yeni 
istirahət mərkəzlərinin qurulmasını tələb edir.

Şəhər rekreasiya sisteminin ərazi təşkili müasir dövrün tələbləri ilə 
qurulmalı və ictimai quruluşun mahiyyətinə uyğun gəlməlidir.

Cəmiyyətin inkişafı ətraf mühitə münasibətin kəskin xarakter 
almasına səbəb olur.

Şəhər rekreasiya problemi təsərrüfat sahələrinin sürətlə inkişafı 
özünə xas xüsusiyyətlərə malikdir. Bu səbəbdən də respublikada bu məsələni 
səmərəli qurmaq üçün kompleks planlaşdırma, mühəndisi texniki və 
konstruktiv-coğrafi tədbirlər tələb olunur. Bunlarsız ekoloji tənzimlənməni 
saxlamaq mümkün deyil.
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Şəhər və şəhər tipli yaşayış məntəqələrinin çox olduğu ərazilərdə 
ekoloji tənzimləmə və ya müvazinəti saxlamaq problemı hər bir rayonda 
özünə məxsus xüsusiyyətə malikdir. Bu hal ilk növbədə həmin rayonun 
təbii şəraiti və sosial-iqtisadi inkişafından asılı olaraq formalaşır. Burada 
hər şeydən əvvəl hər bir rayonun təbii sərvətlərlə zənginliyi və təbii 
komponentlərin müxtəlifliyini qeyd etmək lazımdır.

Ayrı-ayrı rayonların təbii və iqtisadi şəraitinin qarşılıqlı əlaqəsinin 
yerli xarakteri, müxtəlif texniki-istehsalat və rekreasiya sistemi habelə 
rekreasiya komplekslərinin və urbanizasiya məsələlərinin təşkili elə 
aparılmalıdır ki, əhalinin istirahət şəraiti təmin olunmuş olsun.

Ekoloji istiqamətdə tədqiqatın əsas məsələlərindən biri rayonda 
salınacaq istirahət şəhərlərinin ətraf mühitə uyğun olaraq planlaşdırılması 
üçün təbii komponentlərin qarşılıqlı əlaqələrinin regional xarakterinin 
aşkar edilməsidir. Şəhərsalma və rekreasiya ekologiyası sahəsində aparılan 
tədqiqatın ilkin mərhələsi ətraf mühitdə aparıcı rol oynayan komponenti 
müəyyən etməkdir.

Hər bir regionda məskunlaşma üçün müəyyən bir əsas götürülür. 
Bunlar sıx nəqliyyat yollarından, iri su arteriyasından və su akvatoriyasından 
ibarət ola bilər. Dağ-mədən sənayesi rayonlarında məskunlaşma üçün əsas 
kimi götürülən obyektlərin inkişafı, eyni zamanda faydalı qazıntı yataqlarının 
yayılması ilə əlaqədar olur.

Qruppa şəklindəki məskunlaşma zonasının mərkəzində adətən 
sənayenin çox olduğu sahə və əhalinin sıxlığı qeyd edilir. Burada insanların 
sənaye tullantıları nəticəsində yararsız hala salınmış sahələrin rekreasiya 
məqsədilə yararlı hala salınması da nəzərdən qaçırılmamalıdır.

Mütəxəsislərin fıkirincə çöl və düzənlik rayonlarda (Şirvan, Kür-
Araz düzənliklərində, Muğan, Abşeron çöllərində) yaşayış məntəqələrinin 
əsas karkasları ətrafında təbii landşaft mühiti yaratmaq lazımdır.

Dağlıq və dağətəyı rayonlarda (Şəkı, Qəbələ, Qusar, Şamaxı, Lerik, 
Yardımlı, Şuşa, Ağdam, Göy-Göl, və b.) əsas vəzifə mövcud təbii mühıti 
qoruyub saxlamaq onları zənginləşdirməkdən ibarətdir.
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Bu da şəhər və digər yaşayış məntəqələri çox az və ya bunlardan tam 
məhrum olan dağlıq rayonlarda ətraf mühitin qorunması məsələsi istirahət 
və turizm məntəqələrinin salınması ilə əlaqədardır. 

Göstərilən faktlar şəhər istirahət-yaşayış məntəqlərinin 
planlaşdırılmasında, onların hər cəhətdən təmin edilməsini 
müəyyənləşdirməyə imkan verir.

Bir çox tədqiqatçılar haqlı olaraq qeyd edirlər ki, rekreasiya 
obyektləri ərazinin lahiyyələşdirilməsi sistemli üsul tətbiq etmədən və 
modelləşdirmədən mümkün deyil. Rekreasiya və urbanizasiya edilmiş 
sistemin modelləşdirilməsi rekreasiya sisteminin ərazi təşkili üçün çox 
vacibdir.

Müasir dünyada əsas problem məsələlərindən biri adamların asudə 
vaxtının səmərəli keçməsi və artırılmasıdır. Azad, səmərəli vaxt cəmiyyətin 
inkişaf səviyyəsini müəyyən edən göstəricilərdəndir.

Həyat fəaliyyəti üçün zəruri olan vaxt asudə vaxt adlanır. Azad 
vaxt hər bir şəxs tərəfindən istənilən işə sərf oluna bilər. “Azad vaxft”ın 
çox hissəsi “asudə” vaxtın payına düşür. “Asudə vaxt”ın məzmunu istirahət 
“pisixofizioloji və fiziki yorulmanı aradan qaldırmaq” müəyyən əyləncə ilə 
keçirilməsi deməkdir.

Axırıncı on illikdə “istirahət” sözü ilə yanaşı “rekreasiya” və ya 
“rekrasion fəaliyyət” termini də tez-tez işlənir. Bu ilk növbədə əməyin, asudə 
vaxtın və bütünlükdə azad vaxtın xarakterinin dəyişməsi ilə əlaqədardır. 
Müasir şəraitdə istirahət sözü insanın asudə vaxtı məşğul olduğu idman, 
mədəni tədbirlər, turizm, ekskursiya və s. ilə əvəz olunmuşdur.

V.Dalin izahlı lüğətində “istirahət” anlayışı məşğuliyyət, iş arasında 
qüvvə toplamaq üçün tənəffus kimi izah olunur [2]. Elmi ədəbiyyatda 
«rekreasiya» anlayışı müxtəlif mənada daha tez-tez işlədilir. Rekreasiya 
istirahət üçün ayrılmış bina və ya ərazi kimi başa düşülür. Rekreasiya 
anlayışı bu gün təbiətlə sıx əlaqədar olan istirahət, müalicə, turizm üçün 
ayrılmış sahə ilə məşğul olan təsərrüfat sahəsi kimi də işlədilir.
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Rekreasiya anlayışında insanın asudə vaxtında məşğul olduğu işlər: 
ov, balıq tutmaq, giləmeyvə və göbələk yığmaq, turist marşrutlarında 
gecələmək və s. rekreasiya sferasına daxildir. Bundan əlavə “kurort zonası”, 
“kurort yeri”, “kurort şəhəri” və s. terminlər də geniş işlənilir.

Turizmin gecələmə olmadan bir gün ərzində olan növünə ekskursiya 
deyilir. Bunlar müəyyən marşrutlarla aprılır.

Rekreasiya komplekslərini - istirahət mərkəzlərini, müalicə ocaqlarını 
və turizm idarələrini əhalinin daha çox yayıldığı sahələrə yaxın yerləşdirmə 
prinsipi həmişə əsas götürülür. Bu sahədə ikinci bir meyl rekreasiya 
komplekslərinin əlverişli təbii şəraitə malik olan sahələrdə yerləşdirilməsi 
prinsipidir. 

Beynəlxalq aləmdə, o cümlədən Azərbaycanda da rekreasiya 
sisteminin inkişafına tarixən formalaşmış rekreasiya təsərrüfatı ciddi təsir 
qüvvəsinə malikdir. Belə ki, hər hansı ərazidə tarixən mövcud olan rekreasiya 
sahəsinin inkişaf etdirilməsi həmin sahədə yeni rekreasiya komplekslərinin 
yaranmasına gətirib çıxarır.

Rekreasiya idarələrinin müasir nomenklaturasına 30-a qədər ad 
daxildir, bunlara: pansionatları, motelləri (avtoturist mehmanxanası), 
kempinqləri, milli parkları, meşə-parkları, turist mehmanxanalarını və b. 
göstərmək olar.

Rekreasiya komplekslərinin inkişafı təbii və sosial-iqtisadi amillərin 
qarşılıqlı təsirləri ilə müəyyənləşir. Təbii şərait rekreasiya komplekslərinin 
formalaşmasına və nəhayət onun kökündən dəyişməsinə ciddi təsir edir. 

Fiziki-coğrafi şəraitdən asılı olaraq rekreasiya kompleksi 
obyektlərinin növləri mövcud şəraitə uyğun olmalıdır.

Misal üçün mineral bulaqların müalicə əhəmiyyətli palçıqların və 
əlverişli təbii şəraitin olması balnoeloji və iqlimin kurortlarının yaradılmasına 
imkan verir [4]. Dağların meşələrlə örtüldüyü sahələrdə turist idarələrinin 
yaradılmasına şərait yaradır.

Rekreasiya komplekslərinin inkişafını müəyyən edən sosial-iqtisadi 
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şəraitin özü cəmiyyətin ictimai quruluşundan və inkişafından asılıdır. Hal-
hazırda respublikanın müstəqil dövlətə çevrilməsi bütün sahələrdə olduğu 
kimi rekreasiya komplekslərinin də inkişafına öz müsbət təsirini göstərmişdir.

Belə ki, müstəqil dövlət olan respublika özünün bütün məsələlərini 
həll etmək üçün heç bir mərkəzdən göstəriş gözləmir, özü sərbəst, vaxtında 
və yüksək keyfiyyətlə, öz işini həll edir. Rekreasiya və eləcədə turizmin 
hərtərəfli inkişafı üçün Azərbaycanda istənilən təbii şərait vardır.

Azərbaycanın zəngin regional şəraiti müxtəlif rekreasiya 
komplekslərinin yaranmasına imkan verə bilər. Belə ki, əlverişli təbii şərait, 
o cümlədən də zəngin meşə və bitki örtüyünün olması, saysız mineral 
suların olması, qarlı yamacların və bulaqların olması müxtəlif rekreasiya 
komplekslərinin, turist bazalarının və marşrutlarının yenidən qurulmasına və 
yüksək inkişafına səbəb ola bilər. Böyük və Kiçik Qafqazın Azərbaycana aid 
olan hissələrində tarixən inkişaf tapmış rekreasiya təsərrüfatı daha yüksək 
səviyyəyə qaldıra bilər.

Rekreasiya obyektlərinin kompleks əmələ gətirilməsini 
Y.A.Kotlyarova görə üç etapa ayırmaq olar [3].

Birinci etap müəssisə və müxtəlif rekreasiya idarələrinin sadə arlome-
rasiyasından ibarət olması; İkinci etap kompleks əmələ gətirən sahələrin 
ixtisaslaşması və rekreasiya müəssisələrinin sahələri və regional əlamətlərə 
görə quruplaşdırılması; Üçüncü etap ərazi strukturunun formalaşdırılması 
ilə bağlıdır.

Zaqafqaziyada mövcud olan kurort şəhər və qəsəbələri içərisində 
Gürcüstanda Batumi, Kobuletı, Borjom və Azərbaycanda isə Naxçıvan, 
Şuşa, Naftalan, Kəlbəcər, Şabran, Lənkəran yalnız özlərinin balneoloji 
ehtiyatları hesabına inkişaf etmişlər [1]. 

Rayonların tipoloji bölgüsü üç prinsipə əsaslanır. Əsas funksional 
istiqamət, xarici və ya daxili tələbata orientirlənmə (əsaslanma) və 
strukturunun inkişaf dərəcəsi.

Bu baxımdan Azərbaycan ərazisi, rekreasiya rayonlarının tipoloji 
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əlamətlərinə görə əsasən, müalicə-sağlamlıq, idman turist müalicə-turist 
bölgüsünə düşür, inkişaf xüsusiyyətinə görə isə inkişaf etmiş bölgüsünə 
düşür.

Beləliklə qeyd edə bilərik ki, Azərbaycanda rekreasiya kompleksinin 
inkişaf ənənəsi müasir turistlərin təkmilləşdirilməsi üzrə yönəldilmişdir.

Azərbaycanda rekreasiya fəaliyyətinin ərazi təşkilində kütləvi turizm, 
onun ölkə əhalisinin istirahət strukturundakı rolunun artmasında dinamiki 
irəliləyiş açıq hiss olunur. Respublikada turizmin inkişafına zəhmətkeşlərin 
həyat səviyyəsinin yüksəlməsi, asudə vaxtının artması, mədəni və elmi 
səviyyənin yüksəlməsi kimi sosial-iqtisadi amillər ciddi təsir göstərir.

Cənub respublikalar sırasında turizm Gürcüstanda və son illər 
Azərbaycanda daha çox inkişaf etmişdir. Belə ki, əlverişli təbii-rekreasiya 
ehtiyatlarının olması, yaxşı təmin olunmuş kurortların və turist bazalarının 
mövcudluğu külli miqdarda turist axınlarının respublikaya yönəlməsinə 
səbəb olur.

2015-ci il Avropa oyunlarının Bakıda keçirilməsi ərəfəsində 
Azərbaycana, xüsusilə Bakı şəhərinə 10 minə yaxın əcnəbi turist gəlmişdir.

Azərbaycanın ərazisində turizmin bütün növlərinin inkişafı üçün hər 
cür şərait vardır. Burada bütün istənilən dərəcəli turist marşrutları seçmək 
olar.

Respublikada avtoturizm və veloturizm üçün sıx avtomobil yolları 
böyük imkan yaradır. Su turizmi həvəskarları üçün Xəzər dənizi sahili, 
həmçinin, Kür, Araz və b. çaylar xüsusi maraq doğurur. Xizək idmanı 
həvəskarları qışda azərbaycanın “xizək mərkəzi” Qusara gələ bilərlər.

Zəngin təbii rekreasiya ehtiyatları və digər amillər xarici turistlərin 
Zaqafqaziyaya axıb gəlməsinə səbəb olur. Təkcə Azərbaycana gələn 
turistlərin sayı axırıncı illərdə üç dəfə artmış, 2 mln nəfərə qədər olmuşdur. 

Lakin Azərbaycanında turizmin sənayeləşdirilməsində ciddi 
nöqsanları vardır. Belə ki, bizim respublikamızda turizmin perspektiv 
imkanları hələ də tamamilə müəyyənləşdirilməmişdir. Cənub rekreasiya 
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sisteminə daxil olan Azərbaycan respublikasında turizmin ayrı-ayrı növləri 
arasında uyğunluq yoxdur, turist bazaları şəbəkəsi zəif inkişaf etmişdir, 
onların rahatlığı müasir tələblərə cavab vermir, turizmin ayrı-ayrı növləri 
üzrə turist təsərrüfat məsələləri kifayət dərəcədə öyrənilməyib: turizmin 
maddi texniki təminatı ilə əhalinin tələbləri arasında qeyri mütanasiblik 
vardır.

Göstərilən nöqsanlar əsasən turizmin ərazi təşkilində elmi və layihə 
tərtibində buraxılan nöqsanlardan irəli gəlir. 

Rekreasiya sisteminin ərazi təşkilinin əsas inkişaf məsələlərindən biri 
də region daxilində mühüm turist ehtiyatlarından səmərəli istifadə edərək 
müasir turist bazaları komplekslərinin təşkilidir.

Qeyd etməliyik ki, rekreasiyanın ərazi təşkili məsələləri içərisində 
turizm və digər istirahət sahələri üçün ərazi bölgülərinin düzgün aparılması 
və ehtiyat sahələrinin saxlanılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ərazi 
bölgüsündə bir sıra təbii amillər nəzərdən qaçırılmamalı və bütün hallarda 
yüksəklik zonalığı, mürəkkəb relyef, özünəxas iqlim şəraiti region üçün əsas 
göstəricisi kimi götürülməlidir.

Turizm kompleksləri elə təşkil olunmalıdır ki, gələn turistlər regionun 
özünəxas keyfiyyətlərini dərk edə bilsin və buna imkan daxilində az vaxt 
sərf edilsin.

Zəngin təbii və rekreasiya ehtiyatlarının olması kurort təsərrüfatının 
planlı inkişafını, idarə olunmasını, istirahət və turizm sənayeləşdirilməsi 
və başqa məsələlər, respublikada rekreasiya rayonlarının ərazisi təşkili 
üçün elmi tədqiqatların aparılması zəruriyyəti meydana çıxır. Azərbaycan 
respublikasının hər bir iqtisadi rayonu üçün işlənmiş bu konsepsiyanın 
əsasını dağlıq, dənizsahili və bolneoloji ehtiyatların kəmiyyəti və 
keyfiyyət göstəriciləri kurortların, istirahət yerləri və turizmin şəhərsalma 
qanunauyğunluqları, kurort sahələrindən səmərəli istifadə və ətraf mühitin 
qorunması prinsipləri əsas götürülmüşdür.

Buna görə də müəyyən ərazi daxilində kurortlar, istirahət və 
turizm mərkəzləri və digər kurort rekreasiya obyektləri kompleks halında 
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öyrənilməli və təşkil olunmalıdır. Bunun üçün rekreasiya ehtiyatlarından 
səmərəli istifadə olunmalıdır. Bu halda Azərbaycanın iqlimi respublikanın 
ərazisində əsasən çox funksiyalı kurort-rekreasiya rayonları (kütləvi 
istirahət, turizm və kurort profilaktiv müalicə üçün) daha əlverişlidir.

Respublikamızda müalicəvi iqlim amillərinin, zəngin mineral 
suların, balneoloji ehtiyatların olması respublikanın bir çox şəhərlərində 
sərbəst turist və kurort-rekreasiya sahələrinin yaradılmasına şərait yaradır 
və onların ərazisi təşkilini təmin edir. 
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Azərbaycanın turizm regionlarında dolunun yaratdığı 
problemlər və onların qarşısı alınma tədbirləri

Magistr Sadıxlı Rəisə

Bakı Dövlət Universiteti

Abstract: İn this article is talked about hailstorm which happen the 
area where known Azerbaijan recreational region. Hail basically damage to 
agriculture, infrastructure fields, environment, the roof of residental facilities 
and other constructions of Azerbaijan which make economical, ecological 
and social preoblems. Also protection measures against hail learn previous 
and present situation and future prospects analysis.

Key words: hailstorm, damage done by hail, impact, tourism regions, 
economy, protection measures, militarized fight, efficiency

Dolu yağması adi təbii proses olub onun vurduğu zərər dolunun 
intensivliyindən, dənələrin böyüklüyündən, düşdüyü ərazinin mənimsənilmə 
dərəcəsindən, ərazinin hansı təsərrüfat sahəsi altında istifadə edildiyindən 
asılı olaraq zərərlərin məbləği, əsasən göstərilən amillərdən asılı olub, son 
nəticədə onun fəsadları dolu hadisəsini təbii fəlakətə çevirə bilir. Dolunun 
yaranması və fəaliyyətinin başa çatması üçün əsasən iqlim amilləri mühüm 
rol oynayır. Dolunun baş verməsi və fəaliyyətinin başa çatması müddəti bir 
neçə saniyədən bir saata qədər davam edir və əksər hallarda bir düz xətt 
üzrə bir neçə yüz metr enliyindən bir neçə kilometrədək, bir neçə kilometr 
uzunluğunda olan əraziləri əhatə edir və öz fəaliyyətini tamamlayır. Dolu 
əksər halda şiddətli küləklər, leysan yağışları ilə müşayət olunur.

Bir qayda olaraq dolu əksərən dünyanın və eləcə də Azərbaycanın 
dağlıq və dağətəyi ərazilərində yerləşən bölgələrində ilin isti dövrlərində 
daha tez-tez, düzən ərazilərində isə nadir hallarda dolu düşməsi müşahidə 
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edilir. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə may-iyun aylarında dolu düşmənin 
60-70%-ni ilin isti vaxtlarında, Kür-Araz ovalığında, Xəzər dənizi sahili 
boyu ərazilərdə isə dolu hadisəsinin 60% aprel, may aylarına təsadüf edir. 
Deməli Azərbaycan ərazisinin 60%-ni təşkil edən dağlıq və dağətəyi ərazilər 
potensial doluvurma ehtimalı olan ərazilər hesab edilə bilər[3, s. 5].

Azərbaycan Respublikası özünəməxsus ümumi fiziki-coğrafi şəraiti 
və coğrafi mövqeyi ilə Cənubi Qafqazda daha çox doluvurmaya məruz qalan 
ərazilərdəndir. Dolu hadisəsi daha çox kənd təsərrüfatına ciddi ziyan vurur. 
Lakin bəzən güclü doluvurmalar bitki və heyvanat aləminə, avtomobillərə, 
sosial infrastruktur sahələrinə, yaşayış məntəqələrinin və digər tikililərin 
dam örtüyünə, istirahət obyektlərinə, mal-qaraya, elektrik və rabitə xətlərinə, 
dövlət və yerli əhəmiyyətli kommunikasiya şəbəkəsinə güclü ziyan yetirir. 
İntensiv doluvurmalar çox vaxt güclü şimşək çaxması və sürəti saniyədə 
20-30 m-dən artıq olan qasırğalarla müşayiət olunur. Respublikamızda 
digər təbii fəlakətlərlə müqayisədə doluvurma lokal əraziləri əhatə etsə də, 
bəzən bu hadisələr öz intensivliyi və miqyasına görə böyük maddi və ekoloji 
zərərlər vura bilir. Beynəlxalq meteorologiya təşkilatının verdiyi məlumata 
görə yer kürəsində dolunun vurduğu zərər hər il 2 milyard dollar təşkil edir. 
ABŞ-da bu zərər ildə 230-290, Kanadada 75-100 mln. dollar, Azərbaycanda 
isə 9-10 milyon manat olur. Lakin təbiətdə elə dolu hadisələri də baş verir 
ki, onların törətdiyi ziyan bütövlükdə bir ildə vuran ziyan miqdarını ötüb 
keçir [2, s. 316].

Dolu dənələri ölçüsünə görə diametri 5 mm və bundan daha böyük 
və daha kiçik ola bilər. Dolu dənələrinin diametri 2,5 sm və daha çox 
olduqda o maşınları əzir, evlərin damına və fasadına ciddi ziyan vurur. Dolu 
dənələrinin ölçüsü artıqca onun dağıdıcı gücü də artır. Bunu aşağıdakı şəkil 
sxemdə daha əyani şəkildə müşahidə etmək olar.
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Şəkil 1. Dolu dənəsinin böyüklüyündən asılı olaraq zədələnməriskinin 
artması

Rayonların dolu yağımına məruz qalma dərəcəsinə görə Azərbaycan 
ərazisini beş zonaya bölmək olar. Bu zonalar əsas etibarı ilə Azərbaycanın 
oroqrafik quruluşuna müvafiq gəlir.

1. Dolu yağımına çox zəif məruz qalan zona. Bu zonada doluyağma 
hadisələrinin orta illik təkrarı 0.7-dən azdır. Bu zona Azərbaycan 
ərazisinin Naxçıvan MR-in düzənliyindən başqa, ovalıq və 
dənizkənarı hissəsini əhatə edir. Zonaya Böyük Qafqazın şimal-
şərq yamacının müəyyən bir hissəsi də daxildir. 

2. Dolu yağımına zəif məruz qalan zona. Bu zonada doluyağma 
hadisələrinin orta illik təkrarı 0.7-dən 1-ə qədərdir. Bu zona 
Naxçıvan MR-dən başqa respublikanın bütün dağətəyi zonalrını 
əhatə edir.

3. Dolu yağımına mülayim məruz qalan zona. Bu zonada doluyağma 
hadisələrinin orta illik təkrarı 1.1-dən 3-ə qədərdir. Bu zona 
Azərbaycanda orta dağlıq sahəni, Kiçik Qafqazın şərqində isə 
yüksək dağlıq sahənin bir hissəsini əhatə edir. Zonaya Naxçıvan 
MR-in dağətəyi aran rayonları və yüksək dağlıq rayonun qərb 
hissəsi daxildir.

4. Dolu yağımına çox məruz qalan zona. Bu zonada dolu yağma 
hadisələrinin orta illik təkrarı 3.1-dən 5-ə qədərdir. Bu zona Böyük 
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Qafqazın bütün yüksək dağlıq hissəsini , Naxçıvan MR-in yüksək 
dağlıq rayonunun şərqinin və Kiçik Qafqazın şərqində yüksək 
dağlıq sahəni əhatə edir. Kiçik Qafqazın şimal-şərqində isə bu zona 
orta dağlıq və qismən yüksək dağlıqdan ibarət nazik bir qurşaqvarı 
sahəni əhatə edir. 

5. Dolu yağımına ən çox məruz qalan zona. Bu zonada dolu yağma
hadisələrinin orta illik təkrarı 5-dən çoxdur. Bu zona Kiçik Qafqazın 
şimal-şərqinin orta və yüksək dağlıq sahəsinin cənub hissəsini 
əhatə edir.

Cədvəl 1.

Azərbaycanda ən çox dolu düşən məntəqələri

Məntəqə
Yüksəklik,

m
Dolu düşən günlərin sayı

orta ən çox

Gədəbəy 1480 6,8 13

Lerik 1115 1,7 5

Naxçıvan 875 2,6 8

Xankəndi 827 4,1 10

Quba 550 0,3 2

Zaqatala 487 1,8 5

Gəncə 312 0,8 3

Bakı 2 0,4 3

Kürdəmir 2 0,2 3

Astara -23 0,3 2

Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda ən çox dolu yağma halları dağətəyi 
ərazilərdə müşahidə edilir. Yuxarıdakı cədvəldən də göründüyü kimi, ölkə 
üzrə ən çox dolu yağma halları isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
Ordubad və Culfa rayonlarının ərazilərində baş verir. Kiçik Qafqazda 



103

Goranboy, Daşkəsən, Qazax, Tovuz, Ağstafa, Şəmkir rayonları, Böyük 
Qafqazda Şamaxı, İsmayıllı, Şəki, Zaqatala rayonları da çox dolu yağan 
ərazilərdəndir.

Qeyd etdiyimiz bu regionların çoxu ölkəmizin təsərrüfat rayonları 
kimi turizm regionları da sayılır. Dolu düşmə prosesinin ilin isti dövrlərində 
baş verdiyini nəzərə alsaq, regionlarda kənd təsərrüfat sahələrinin canlandığı, 
turizmin fəaliyyətinin başladığı və s. dövrə təsadüf etdiyini görürük. Baş 
verən güclü doluvurmalar regionun başlıca olaraq kənd təsrrüfatına, 
həmçinin infrastrukturuna, yaşayış məntəqələrinə, istirahət obyektlərinə və 
digər tikililərə, avtomobillərə külli miqdarda ziyan vurur və bəzən də insan 
tələfatına səbəb olur. 

Dünya turizm sənayesi təbiətin bütün mümkün sürprizlərinə qarşı 
artıq mübarizə üsullarını təşkil etmişdir. Fəaliyyət alqorutmi dörd əsas 
başlıqdan ibartdir: hazırlıq, kontekstin təyini, reaksiya və bərpaetmə. 
Hazırlıq mərhələsi, fövqəladə hallarda sürətli, dəqiq və etibarlı işin təşkili 
üçün, fəaliyyət planın əvvəlcədən hazırlanmasını əhatə edir. Kontekstin 
təyin edilməsi, reaksiya tədbirlərinin həyata keçiriləcəyi katastrofik halların 
mümkün ola biləcək ərazilərinin təyin edilməsidir. Yenidən bərpa periodu 
zamanı əsasən başlıca əhəmiyyətə malik infrastrukturların sürətli bərpa 
edilərək şəraitin yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya 
Departamentinin 1990-2012-ci illər üzrə əldə olunan materialların təhlili 
göstərir ki, Azərbaycanın müxtəlif regionları və bölgələri üçün doluvurmanın 
təkrarlanması və zərər göstəriciləri tamamilə fərqlidir. Doluvurmanın 
respublikanın ayrı-ayrı bölgələrinə təsir göstəricilərinin statistikasının 
təhlili bu prosesin həm lokal, həm də regional miqyasda böyük problemlər 
yaratdığını aşkara çıxarır. Bu sahədə Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu xüsusilə 
fərqlənir. Məsələn, təkcə 2000-ci ildə bu iqtisadi rayonun təsərrüfatına 
doluvurmadan 1,2 mln. manat ziyan dəymişdir ki, bunun 42%-i Gədəbəy, 
38%-i Tovuz və 20%-i Göygöl rayonlarının payına düşmüşdür. Ümumiyyətlə, 
2000-2012-ci illər ərzində doluvurma nəticəsində Gəncə-Qazax iqtisadi 
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rayonunun təsərrüfatına 12,7 mln. manat zərər dəymişdir.

Turizm regionu olan Gəncə-Qazax və xüsusilə Göy-göl ətrafı 
ərazilərin davamlı olaraq doluvurma hallarının müşahidə olunması ərazidə 
yerləşən turizm obyektlərinə də xeyli zərər verir. Bu hallarda əsas problem 
kimi infrastruktura vurulan zərər və avtomobillərin dolunun düşməsindən 
aldığı zərbələrin nəticəsində yararsız hala düşməsidir. Belə olduğu halda 
turizm obyektləri baş verən hadisə ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımaq 
istəmir. Əslində isə həmin turistik obyekt ərazisində baş vermiş və turistin, 
həmçinin onun mülkiyyətinə dəyən zərər turizm obyektləri tərəfindən 
qarşılanmalıdır. Lakin, qapalı avtopark ərazisinə sahib turizm obyektləri bu 
məsuliyyətdən azad sayıla bilər. 

Doluvurmanın statistik təhlilinə baxdıqda Gəncə-Qazaxdan sonra 
ardıcıl olaraq Şəki-Zaqatala, Naxçıvan MR, Dağlıq Şirvan, Yuxarı Qarabağ 
və Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonlarına ciddi zərərlər vurduğunu görmək 
olar. Məsələn, 2002-ci ildə doluvurma daha geniş əraziləri - respublikanın 15 
rayonunu əhatə etməklə ölkənin kənd təsərrüfatına və tikintiyə orta hesabla 
10-12 mln. manat zərər vurmuşdur [2, s. 317]. 

Doluların vurduğu ziyanın böyüklüyü onların ölçülərindən, 
intensivliyindən, bu zaman əsən küləyin sürətindən, əhatə dairəsindən, əkin 
sahələrinin quruluşundan, tikinti vasitələrinin keyfiyyətindən, təhlükəsizlik 
tədbirlərinin səviyyəsindən və s. səbəblərdən asılıdır. Diametri 1-20 və 
20-40 mm olan dolular evlərin damını, şüşələri qırır, ev quşlarını, kiçik 
heyvanları tələf edə bilir və əkin sahələrini demək olar ki, tamamilə məhv 
edir. Ona görə də doludan mühafizə tədbirlərinin təşkil olunmasına diqqət 
yetirilməlidir [2, səh. 318]. Təəssüf olsun ki, Azərbaycanda təbii fəlakətlərə 
qarşı mübarizə işinə təbii fəlakətlər baş verməmişdən əvvəl yox, baş verib 
dağıntılar yaratdıqdan, iqtisadi zərərlər vurduqdan sonra bu işlərlə məşğul 
olmağa başlanılır. Bu belə davam etsə, səmərə verməz[5, s. 10].

Dolu düşmə hallarının əsasən yayın əvvəli və sonuna təsadüf etdiyini 
nəzərə alsaq, həmçinin dolu düşmə ehtimalının xüsusilə müntəzəm və daha 
çox rast gəlindiyi Böyük Qafqazın cənub-qərb ətəkləri və Kiçik Qafqazın 
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şimal-şərq dağlıq ərazilərini nəzərdən keçirsək, həmin ərazilərin əsas turizm 
bölgələrimizdən olduğunu aydın şəkildə görürük. Deyiılənlərdən nəticə 
çıxararaq onu da qeyd etmək lazımdır ki, Şəki-Zaqatala və Göy-Göl ətrafında 
yerləşən turizm məkanları buna çox diqqətli olmalıdırlar. 

Məlumdur ki, hələ 60-cı illərdə sovet alimləri tərəfindən buludların 
doluluq dərəcəsini və təhlükəsini müəyyən etmək üçün hazırlanan yüksək 
səmərəli radiolokasiya və proqnoz metodlarından 1987-ci ilə qədər 
respublikamızın üzümçülük və pambıqçılıq rayonlarında istifadə olunurdu. 
Doludan mühafizə tədbirləri hesabına təqribən hər il 200 min ha əkin 
sahəsini doludan xilas etmək mümkün olurdu və səmərəlilik orta hesabla 75-
80% təşkil edirdi. 1981-1987-ci illərdə Şamaxı-İsmayıllı və Quba-Xaçmaz 
iqtisadi rayonları ərazisində bu üsuldan istifadə etməklə 6-8 mln. ha sahədə 
məhsul itkisinin qarşısı alınmışdır [2, s. 318].

Azərbaycanda doludan müdafiə işi vaxtı ilə yaxşı qurulmuşdu. Dolu 
yeganə təbii fəlakət növü idi ki, onunla mübarizə vaxtı ilə ixtisaslaşmış 
təşkilat – Azərbaycanda dolu ilə mübarizə etmək üçün Hərbiləşdirilmiş 

xidmət yaradılmışdır[4, s. 151].

Başqa təbii fəlakətlərdən fərqli olaraq, dolu ilə mübarizə üsulu birdir, 
onun mahiyyəti buludun tərkibinə kristal reagentlərin daxil edilməsi ilə 
zərərsiziləşdirilmiş süni dolu yaratmaqdan ibarətdir. Bu üsulun reallaşması 
üçün doluyağdıran buludlara təsir edən üç müstəqil üsul mövcud olmuşdu: 
artilleriya, raket və qarışıq üsul.

Doludan müdafiə effektliliyi 1974-cü ildən 1982-ci ilə qədər artsa 
da sonrakı illərdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ müharibəsi ilə 
əlaqədar doluya qarşı mühafizə dəstələri öz fəaliyyətini tam dayandırmış 
oldu. Keçən əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında Azərbaycanda baş verən 
siyasi hadisələrdən sonra mühafizə dəstələrinin sərəncamında olan bütün 
hərbi avadanlıqlar və sursatlar yığıldı və onların taleyi indiyə qədər tam 
bəlli deyil. O vaxt mühafizə dəstələrinin inzibati və xidməti tikililəri, 
onların xidmətində olan rabitə, infrastruktur sistemleri dağılmış və bunun 
nəticəsində bu sahədə çalışan yüksək ixtisaslı yüzlərlə insan işsiz qaldı və 
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respublikaya külli miqdarda zərərlər dəydi[3, s. 5].

Bu tədbirlər vaxtı ilə respublikanın 7 əsas üzümçülük rayonlarında 
istifadə edildiyini nəzərə alsaq, indiki müstəqillik dövründə dolu hadisələrinin 
tez-tez və çox təkrarlandığı regionlarda bərpa edilməsinə böyük ehtiyac 
duyulur. Doluya qarşı mübarizə dəstələrinin bütün doluvurma ərazilərində 
həyata keçirilməsi qısa müddətdə mümkün olmasa da, müəyyən mərhələlərlə 
buna nail olmaq o qədər də çətin deyildir. Respublikada fəaliyyət göstərən 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tərkibində hərbi qurumların olmasını nəzərə 
alsaq, bu problemin gələcəkdə həll edilməsi hər il Azərbaycan iqtisadiyyatına 
bir neçə milyon dollar zərər vuran dolu hadisəsinin qarşısını almağa imkan 
verər[1, s. 111]. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda son illərdə dolu hadisəsinə qarşı 
əsasən primitiv mübarizə üsullarından istifadə olunmuşdur. Ona görə də 
Azərbaycan kimi doluvurmanın fəal və geniş yayıldığı ölkədə ona qarşı 
dövlət səviyyəsində fəal və ardıcıl mübarizə tədbirləri təşkil olunmalıdır. 
Bunun üçün Nazirlər Kabineti dağıdıcı təbii proseslərin vaxtında almaq üçün 
hər il ayrıca vəsait ayırmalıdır. Rayonlar üçün büdcə müəyyənləşdirərkən 
doluvurma problemləri də nəzərə alınmalıdır[2, s. 319].

Dolu hadisəsi baş verdiyində otel və qonaqlama evlərinə vurulan 
zərərdən əlavə, qeyd etdiyim kimi turistlərin mülkiyyətində olan avtomobillərə 
vurulan zərər də sığorta şirkətləri tərəfindən qarşılanmalıdır. Bir çox qərb 
ölkələrində turizm məkanlarının sahibkarları öz şəxsi mülkiyyətlərində olan 
infrastrukturdan əlavə turistlərə məxsus mümkün mülkiyyəti də sığorta 
edir. Şəxsi müşahidəmə əsasən deməliyəm ki, əksər turizm obyektlərinin 
və otellərinin ərazisində qapalı pakrinq yerləri demək olar ki, yoxdur. Bu 
da turizm obyektlərindən əlavə turistlərin də mülkiyyətinə vurulan zərərdir. 
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Abstract: In this paper directions of tourism development in republic, 
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relationship between tourism and households are studied.
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Aqroturizm cox şaxəli və cox amilli sistematik göstəriciləri olan 
kompleks inkişaf amilləri ilə səciyyələnir. Aqropotensial onun ümumi 
xarakteristikası olub. Turizm dövriyəsinə cəlb olunan bütün resursları və 
onlardan istifadəsinin texnologiyalarını əhatə edir. Ona görə də aqrosistem və 
yaxud şərait yaratmaqla bir sıra problemlərin həllinə yönəldilən istiqamətlər 
nəzərdə tutulur.

- yaşıl turizm

- kəndin sosial-iqtisadi inkişafı

- ev təsərrüfatının dövriyyəsinin artımı

- ərzaq təhlükəsizliyi

- ixracat potensialı
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- kadr potensialı

Aqroturizmin istiqamətləri bütövlükdə turist artımında roluna uyğun 
olaraq prioritetlər üzrə müəyyənləşir. Daha çox turistləri ərzaq tələbatının, 
onların təbii resurslara olan ehtiyaclarını, ekoloji təmiz qida, ev və istirahət 
obyektlərinin təminatı nəzərdə tutulur. Aqroturuzm istiqamətləri dövlət 
və funksional vəzifələrə görə təsnifatlandırıla bilər. Sahə baxımından 
təyinatına və istehsal uyğunluğuna görə bölünür. Belə ki, kənd təsərrüfatının 
və ətraf mühitin hər bir növünün turizm tələbatının ödənilməsi onun əsas 
istiqamətlərini müəyyən edir. 

Fəaliyyət mexanizmi olaraq aqroturizmin amilləri onun prioritetlərini 
və səmərəsini müəyyənləşdirir. 

Aqroturizm dövriyyəsi kənd təsərrüfatı istehsalı və onun istehsal, 
emal məhsullarının turizm tələbinə uyğun istifadəsini əhatə edir. Kənd 
təsərrüfatının gücü, bitkiçilik, heyvandarlıq məhsulları, onun adam başına 
düşən istifadəsi və turistlər üçün tələb olunan intensivliyi ilə ölçülür.

Daxili ərzaq bazarı, onun yerli resurslarla istehsalı turist motivini 
artırır.

Daha çox təbii və yerli resurslara uyğun istehsal məhsulları, ekoloji 
saf və turistlər üçün sərfəli stimul yaradır. Azərbaycanda yerli məhsulların 
keyfiyyəti və onun daima istehsalı mövsümü xarakteri azaldır, xarici 
turistlərin daha çox axınına səbəb olur. Kənd təsərrüfatı və yeyinti məhsulları 
istehsalını artırır.

Ərzaq təminatı daxili turizmin və emal sənayesinin inkişafına səbəb 
olur.Ərzaq bazarının formalaşmasında kənd təsərrüfatı istehsalı ekoloji 
tarazlıq və əhalinin rifahı tələbatı öyrənilməsinə yönəldilir.

 Turizm tələbatı xarici və daxili turizmin inkişafı ilə bağlıdır. 
Turistlərin sayı, onların hansı ölkədən gəlməsi, rifahı, məhsul və mədəni 
səviyyəsi turizmdə tələbatın istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Turizm tələbatı 
mikro və makrosəviyyəli prizmadan tənzimlənir. Tutaq ki, turizm tələbatının 
makroiqtisadi səviyyəli iqtisadiyyatının struktur dəyişmələri, qeyri neft 
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sektorunda inkişafı və ixracat yönümlü əsasında tənzimlənir. Mikrosəviyyəli 
tələbat isə sahibkarlığın növü səmərəlilik və regionların potensialının 
istifadəsi məqsədi ilə reallaşır.

Turizmin tələbatının artırılması bir başa təsirlər və multiplikasiya 
effekti yaradan amillər hesabına baş verir. Belə ki, nəqliyyat xidməti və 
turizmin infrastrukturu, məhsuldar qüvvələrin yerləşməsi, kənd təsərrüfatı 
və turizm sənayesi istehsalı əhalinin sosial vəziyyəti və istehlak davranışı, 
turizmin inkişafının ərazi və sahə amilləridir.Turizmin tələbat sistemi daxili 
və xarici turistlərin sayı, turizm məhsulunun miqdarı, turizm potensialının 
miqdarı və onlardan istifadə yollarını əhatə edir.Xarici turistlərin sayının 
artırılması dünya turizm bazarında rəqabət yolu ilə tənzimlənir.Turizm 
məhsulunun kəmiyyət və keyfiyyətinin tənzimlənməsi yolu ilə mümkün 
olur. Aqroturizmin istiqamətləri bütövlükdə turist artımında roluna uyğun 
olaraq prioritetlər üzrə müəyyənləşir. Daha çox turistlərin ərzaq tələbatını, 
onların təbii resurslara olan ehtiyaclarını, ölkənin təmiz qida, su və istirahət 
obyektlərinin təminatı nəzərdə tutulur. Aqroturizm istiqamətləri rolu və 
funksional vəzifələrə görə təsnifatlaşdırıla bilər. Sahə baxımından təyinatına 
və istehsal uyğunluğuna görə bölünür. Belə ki, kənd təsərrüfatının və 
ətraf mühitin və hər bir növünün turizm tələbatının öyrənilməsi onun real 
istiqamətlərini müəyyən edir.

Fəaliyyət mexanizmi olaraq aqroturizmin amilləri özünün 
prioritetliyini və səmərəliliyini qiymətləndirir. Aqroturizm dövriyyəsi kənd 
təsərrüfatı istehsalı və onun istehsal, emal məhsullarının turizm tələbatına 
uyğun istifadəsini əhatə edir. Kənd təsərrüfatının istehsal gücü, bitkiçiliy, 
heyvandarlıq məhsulları, onun adam başına düşən istifadəsi və turistlər üçün 
cəlb olunma mütənasibliyi ilə ölçülür. 

Daxili ərzaq bazarı, onun yerli resurslarla istehlakı, podrat motivini 
artırır. Daha çox təbii və yerli resurslara uyğun istehsal məhsulları ekoloji 
saf və turistlər üçün sərfəli stimul yaradır. Azərbaycanda yerli məhsulların 
keyfiyyəti və onun daima istehsalı mövsümü xarakteri azaldır. Xarici 
turistlərin daha çox axınına səbəb olur. Kənd təsərrüfatı və yeyinti məhsulları 
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istehsalı turist məhsullarının qiymətini aşağı salır. 

Kənd təsərrüfatı sahəsi iqtisadi və sosial inkişafın aparıcı həlqəsi 
olmaqla ərzaq tələbatının və məşğulluq probleminin, ixracat potensialının 
artırmaq məqsədini güdür. Kənd təsərrüfatı iqtisadi potensialın formalaşması 
və ixracat məhsullarının kənd təsərrüfatına şaxələnməsi strategiyasını 
güdür. İxracat məhsullarının artırılması birbaşa mal və xidmət ixracatı ilə 
yanaşı turis idxalı ilə baş verir. Turist idxalının xərc strukturu və marketinq 
quruluşu qida, xidmət və turist məhsullarının ixracatı ilə baş verir. Kənd 
təsərrüfatı ıstehsalı müasir texnologiyaların tətbiqi və təbii coğrafi şəraiti 
nəzərə almaqla planlaşdırılır. Onun cəmərəli iqtisadi, sosial və təşkilatı- 
idarəetmə meyarlarına uyğun təşkil olunur. 

Aqrar sektorun formalaşması və kompleks inkişafı turizmin əsası 
olmaqla, aqrar sənaye infrastruktur sahələrinin inkişafına səbəb olur. 
Beləliklə, aqrosistemdə turizmin yeri, onun məqsədi və resurs potensialı 
kimi dominant rolunu oynaması baş verir. Sxematik olaraq, bu ikili vəzifələr 
və qarşılıqlı əlaqəni aşağıdakı kimi təsfir etmək olar. Sxemdən göründüyü 
kimi, aqroturizm kənd təsərrüfatı və digər sahələrin əlaqəsi ilə formalaşır.

  

Sxem. Turizmin əlaqəsi

İqtisadiyyat

Kənd təsərrüfatı

 Sənaye

İnfrastruktur

Sosial mühit

Qida təminatı

Kəndin əhalisi

Ev təsərrüfatı

Məşğulluq

Xidmət sferası

İnfrastruktur

Tu
riz

m
 sf

er
as

ı
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Turizmin inkişafında aqrar siyasətin və turizm siyasətinin qarşılıqlı 
əlaqəsinin konseptual əsaslarını Azərbaycanın gələcəyə baxış konsepsiyası 
proqnozlaşma və əsaslı kapital qoyuluşunun prioritetlər üzrə planlaşması 
meyarları təşkil edir. Aqrtoturizm gəlirləri, aqrar resursların təkrar istehsalı 
və kəndin sosial inkişafı üçün yerli büdcələrin, bələdiyyə büdcələrinin və 
əhali gəlirlərinin formalaşmasına təsir edir. Əhalinin məşğulluq səviyyəsi 
artdıqca kənd, region və turizm müəssisələrində fərdi gəlirlər və dövlət 
gəlirləri artır. Bu da infrastruktur layihələrinin müxtəlif mənbələr üzrə 
gəlirlərin differensiallaşmasına təsir edir.

Kənd təsərrüfatının birbaşa və digər sahələrə təsir etməklə turizmə 
şərait yaradır. Bazarda qida tələbatının ödənilməsi, turistlərin alıcılıq 
qabiliyyətinə uyğun qida və sənaye məhsullarının istehsalı və satışa turist 
obyektləri ətrafında yaşayanların kəndə bağlılığının və onun məhsulunun 
kəmiyyət və keyfiyyətini təkmilləşdirir.

Kənd təsərrüfatı və turizmin inkişafı arasında əlaqənin tənzimlənməsi, 
regionda iqtisadi və sosial potensialının turizm dövriyyəsinə cəlb edilməsində 
bölgü və resusrlardan istifadəyə görə haqq verilməsini təkmilləşdirir. Ayrı-
ayrı mülkiyyət və sahibkarlıq fəaliyyətlərinin baxış məqsəd və maraqlara 
görə tarazlaşması modeli istifadə olunan fond və resursların təkrar 
istehsalına ayrılan vəsaitlərlə təşkil olunur. Kənd təsərrüfatına cəlb olunan 
resurslar xüsusi mülkuyyət və dövlət infrastruklturunda olan xidmətlərə 
haqq vermək yolu ilə idarə olunur. Torpaq, meşə, su və ekoloji tarazlığın 
təkrar istehsalı üçün mülkiyyət formasından asılı olmayaraq , hər bir resurs 
qiymətləndirilməli onun bərpası və təkrar istehsalı üçün zəruri olan vəsaitlər 
turizm gəlirləri ilə artırılmalıdır. Ona görə də kənd təsərrüfatı bazarında 
turizm sferası istehlakçı kimi çıxış edir. Birbaşa istehlak strukturu və xidmət 
sferasının marketiq quruluşu formalaşır. Kənd təsərrüfatının planlaşmasında 
tələbat sistemi iqtisadi artım, əhali tələbatı və turizm tələbatına uyğun olaraq 
formalaşdırılır.Təbii ki, hər bir tələbat növü özünün amilləri ilə tənzimlənir. 
Turizm tələbatı daxili və xarici turistlərin motivlərinə uyğun tələbatın 
proqnozu ilə idarə olunur. Daxili turizm əhalinin rifahı və sosial-iqtisadi 
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parametrləri ilə ölçülür. Aqroturizmin təşkili turizm sferasında turizm 
ehtitatlarının xüsusiyyətlərini və kəndin sosial-iqtisadi problemlərini nəzərə 
almaqla ixtisaslaşır. Daha çox ərzaq tələbatına, təbii və coğrafi zənginlikləri 
ehtiyacı olan turistlərə uyğun müəssisələr və fərdi xidmətlər yaranır. Kənd 
təsərrüfatı məhsullarına olan ehtiyaclar, ev təsərrüfatında istehsal olunan 
məhsullar və xidmətlər bu turizmin təşkilində əsas rol oynayır. Bütün 
fəaliyyət növlərində olduğu kimi turizm fəaliyyətində də kommersiya 
marağı və sosial maraqlar öz əksini tapır. Kommersiya mənfəəti təbii ki 
resursların bölgüsü və onların istifadəsində çəkilən xərclərin az olması ilə 
daha da stimullaşır. Kənd təsərrüfatının potensial olaraq yönümü turizm 
fəaliyyətinə uyğun ixtisaslaşır. Uyğun olaraq emal sənayesi turizm sənayesi 
ilə uyğunlaşdırılır. Aqrar bölmənin inkişafında turizm ilə rolu əks əlaqə ilə 
aqroturizmin fəaliyyətinin təşkili planlaşma obyekti olaraq idarə olunur. 

Aqroturizm vahid sistem olaraq çox meyarı və müxtəlif resursların 
tabelik və təyinatlarını nəzərə almaqla kompleks təşkil olunur. Komplekslilik, 
resursların müxtəliflıyı, təşkili, quruluşlarını nəzərə almaqla sistemli idarə 
etmə meyarı olaraq genişlənir.

Aqtoturizm məhsulu il ərzində istehsal olunan xidmət və sənaye 
məhsulunun həcmi və onun bazar tələbinə uyğun reallaşması ilə ölçülür. Bu 
məhsulun istehsalı, satışı və istifadəsi uyğun olaraq aqroturizm dövriyyəsini 
onun istehsal sistemi, resurs potensialının istifadəsi yollarını əhatə edir. 
Aqroturizm bazarı tələb və təklif qanunlarına uyğun olaraq idarə olunur.

Bazarın təşkili əhalinin və turistlərin alıcılıq qabiliyyətinə uyğun geniş 
və keyfiyyətdə məhsul xidmət göstərməklə iqtisadi qanunlar çərçivəsində 
maraqların uzlaşması və tənzimlənməsi metodları və mexanizmlərini əks 
etdirir. Bazarın təşkili marketinq tədqiqatının nəticəsi olmaqla istehsal 
və istehlak göstəricilərinin alıcılıq qabiliyyəti və tələbatın əşya və dəyər 
strukturuna uyğun olaraq qurulması və idarə edilməsi deməkdir.

Aqroturizm marketinqi turistlərin ehtiyaclarını ödəyən aqroməhsul 
və yaxud aqroxidmətin çeşidi və onun keyfiyyəti hər bir məhsulun istehsal 
xərcləri və onun qiymətini əks etdirir.
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Aqroməhsulun marketinq tədqiqi istehsalın artım və struktur 
dəyişmələrini bazar tələbinə uyğun tənzimlənməsi strategiyası və metodları 
ilə baş verir. Aqroturizm məhsulun qiyməti turizm tələbat, istehsal xərclərinin 
dinamikası və gəlirlik səviyyəsini nəzərə almaqla son hədd və son faydalılıq 
prinsiplərinə uyğun bazarla diktə olunur. Məhz bazarı öyrənmək, onun 
strukturuna uyğun təklifin planlaşması marketinq planlaşmasıdır.

Aqroturizm bazarı turizm sənayesi, turizm xidməti, onların həcmi 
və çeşidinin qiyməti ilə yanaşı, turistlərin sosial-iqtisadi vəziyyətin motivi, 
həmçinin hansı ölkədən gəlməsi və turizm məhsulunun seçilməsində istehlak 
davranışı modeli ilə təsvir olunur. İstehlak davranışı subyektiv, fərdi və 
həmçinin kommersiya prinsiplərinə uyğun yaradılan şəraitlə ölçülür. Təbii 
ki, hər bir turizm müəssisəsi və onun fəaliyyəti maksimum gəlir götürmək, 
rəqabət qabiliyyətli olmaq və davamlı inkişafla dünya turizm tələblərinə 
uyğun olmaq strategiyasına uyğundur. Bu da turizm müəssisəsinin 
kommersiya fəaliyyətinin məqsədi olmaqla, onun münbit şəraitindən istifadə 
etməklə minimum xərclərə can atıb, turizm məhsulunun artırmaq meyarı ilə 
fəaliyyətini təşkil edir. 

Aqroturizm bazarı kənd təsərrüfatı istehsalı və emal sənayesi, 
nəqliyyat və istehsal xidməti sferalarının maddı təminatı və fəaliyyətlərinin 
məhsuldarlığı və keyfiyyəti ilə inkişaf edir.

Ekoloji saf məhsul istehsalı, ixracat yönlü əmtəə və xidmət istehsalı 
turizmin tələbini artırır, rəqabət qabiliyyətli turizm fəaliyyəti hər ölkədən 
gələn turistlərin motivinə uyğun çevik siyasət yürüdür.

Rəqabət qabiliyyətliyin intensiv təşkilatçılıq metodları və kommersiya 
marağına uyğun meyillər sosial tələblərə uyğun genişlənir. Daha çox ev 
təsərrüfatı fiziki və hüquqi şəxslərin istehsal və sosial fəallığına yönəldilən 
strateji addımlar atılır.

Sosial yönümlü turizm siyasəti məşğulluq və ev təsərrüfatı ilə bağlı 
sahələrə üstünlük verməklə təmin olunur.

Aqroturizm məhsulunun istehsalı sahə və funksional təyinatına görə 
istehlak dəyərinə görə təsnifatlaşdırılır. Xalis sahə turizm xidmətinin növünə 
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və texnoloji yaxınlığına ğörə ixtisaslaşır. Sağlamlıq, məhsul işgüzar və digər 
növ turizm məhsulunun texnologiyası və əmək bölgüsü məhsulun tələbatının 
ödənilməsində funksional vəzifəsinə görə ixtisaslaşır. Aqroturizmdə daha 
çox resurs potensialının eyniliyi, yaxud onlardan istifadə texnologiyasının 
oxşarlığı əsas amil olaraq təsir edir.

Ekoturizm, kənd təsərrüfatı, kənd turizmi və onların regional 
xüsusiyyətləri əlaqəli olaraq təşkilatı baxımından xoldinq assosasiya, 
turizm kimi inteqrallaşır. Aqroturizm məhsulunun istehlak istiqamətləri, 
onun məhsulunda həçmini və ceşidini formalaşdırır. Aqroturizm resurs 
təminatına görə ixtisaslaşsada onun fynksiyası turist tələbatının növünə 
görə fərqlənir. Turist müəssisələrinin formaları, xidmətlərin növü, qiymətin 
yerləşmə xüsusiyətləri planlaşdırılır. Turist məhsulunun bazarında marketinq 
planlaşması turistlərin sosial-iqtisadi xarakteristikalarını nəzərə almaqla 
. rəqqabət strateqiyasını tərtib edir. Hər bir turizm müəssisəsi rəqabət 
mühiti şəraitində komersiyada artırmaq, yeni texnologiyalar tətbiq etməklə 
məhsulun ceşid və keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə variantlar və 
optimal planlar tərtib edir. 

Aqroturizm məhsulunun ceşidi və keyfiyyəti onu formalaşdıran 
amillər və resursların təkrar istehsalına təsir edir. Turizm məhsulunun 
bölgüsü, istifadəsi və istehlakı müəssisə gəlirlərinin, müəssisə gücünü və iş 
güvvəsinin təkrar istehsalını formalaşdırır.

Turizm məhsuluna çəkilən xərclər onun qiymətini və gəlirləri 
formalaşdırır. Yerli məhsullardan istifadə turizm məhsuluna çəkilən xərclərin 
dinamikasına təsir edir.

TG=ÜDM-Xərc

Rəqabət qabiliyyətlilik xərclərin aşağı olması və məhsulun qiymətinin 
yüksək olması ilə təmin olunur. Rəqabət sahə daxili və sahələrarası məcmuu 
tələb və təklifin artımında baş verən elastiklik ilə ölcülür

Э= ≥ 1

Turizm məhsuluna tələbat turistlərin artımı, gəlmə turizmi, daxili 
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turizm və iqtisadi artım rifahla müəyyənləşir. 

İnteqrasiya və açıq iqtisadiyyat şəraitində turizm bazarının 
genişlənməsi yolu ilə istehsal və xidmət təklifini artırmaqla baş verir.

Turizm məhsulunun təkılifi isə tələblə və resurs potensialının mənbə 
dəyərləri və onlardan istifadə yollarının səmərəsi ilə ölçülür. Səmərə anlayışı 
turizmdə iqtisadi, sosial, siyası və təşkilatı baxımından təşkil olunur. İqtisadi 
səmərə dövlət, bələdiyyə və müəssisə gəlirləri və xərcləri arasında son 
məhsula görə hesablanır. Sosial səmərənin təşkili və məhsuldar quvvə kimi 
müəssisənin yerləşməsi iş quvvəsinin məşğulluq mövsümü əməyin təşkili 
və regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə baş verir.
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that for improving the efficiency of state tourism is necessary to eliminate the 
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markets.

Keywords: tourism development, state policy of tourism development, 
human resources of tourism, religious tourism, foreign tourism markets

Giriş

Bu gün turizmin ayrı–ayrı ölkələrin iqtisadi tərəqqisində və bütövlükdə 
dünya iqtisadiyyatının inkişafında heç də əhəmiyyətsiz rol oynamadığı 
şəksizdir və statistik göstəricilərin təkzib edilməz mənzərəsindən də bu 
cəhət aşkarlanır. Belə ki, 2015-ci ildə turizm sektoru dünya iqtisadiyyatında 
birbaşa 3,1% paya malik olub, dünya üzrə məşğulluqda isə turizmin birbaşa 
payı 3,6% təşkil edib. Qlobal böhran bu sektora demək olar ki, təsir etməyib 
və 2015-ci ildə beynəlxalq turizm 1,4 trilyon dollarlıq həcmlə dünya ixracının 
7%-ni, xidmətlər ixracının isə 30%-ni təşkil edib. 1milyard 184 milyon 
nəfəri əhatə edən beynəlxalq turism doğrudan da “xidmət ixracının başlıca 
kateqoriyasına çevrilib”[1, p.18] Turizm həm də Maldiv kimi “istirahət və 
əyləncə məkanı” olan ölkələrdə həlledici əhəmiyyətə malik olması ilə birgə 
- ÜDM-in 52,4%-ni təşkil etməsi ilə birgə artıq dünyanın əksər dövlətlərində 
iqtisadiyyata əhəmiyyətli təsiri ilə seçilir. Belə ki, 1880-cı ildə ABŞ-da 53 
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mld.dollar xərcləyən xarici turistlər 2015-ci ildə 189,7mld.dollar olub.
Turizmin bu nəhəng iqtisadiyyatdakı payı 2,2% , birbaşa məşğulluqdakı 
payı isə 9,6%-ə bərabərləşib. Beynəlxalq turizmin Türkiyədəki xərcləri 
2015-ci ildə 1990-cı illə müqayisədə 10 dəfədən çox artıb və 3,5 mld. 
dollardan 36,5 mld dollara qədər yüksəlib. Belə göstəricilər mənzərəsini 
yetərincə genişləndirmək və məsələn Gürcüstanda ÜDM-in 7,1%-nin türizm 
sektorunun payina düşdüyünü göstərmək olar, ancaq sadalanan göstəriciulər 
belə turizmin sosial – iqtisadi həyatındakı əhəmiyyətini yetərincə aşkarlayır 
[2].

Turizmin inkişafı siyasətinin bəzi aspektləri

Qlobal miqyasda baş verən bu meyllər Azərbaycanda da özünü biruzə 
verib və Azərbaycanda dövlətin turizm sektoruna böyük dəstəyi əhəmiyyətli 
inkişafla nəticələnib. Belə ki, 2015-ci ildə turizm sektorunda 2,4 mld.manat 
əlavə dəyər yaradılıb və bu da ölkə üzrə ÜDM-in 4,5%-ni təşkil edib.2006-
2015-ci illərdə turizm məqsədilə Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların 
sayəsində 3 dəfəlik artım baş verib. Bu göstərici 682 min nəfərdən 1 
mln.928 min nəfərə qədər yüksəlib. 2009 – 2015-ci illərdə turizm sektoruna 
8 mld.manatdan çox investisiya yönəldilib. Göstəricilərdən aşkar sezilir ki, 
ölkə turizm sferasında dinamik artım mövcuddur. Əlbəttə ki, bütövlükdə 
ölkədə nəqliyyat və kommunal infrastrukturun əsaslı yeniləşməsi, turizm 
infrastrukturun yaxşılaşdırılmasına yönələn özəl və dövlət sərmayələri, 
turizmin inkişafına zəruri normativ - hüquqi bazanın yaradılması, bu 
sektorun ixtisaslı kadrlarla təminatı üçün dövlət tərəfindən lazımi tədbirlərin 
reallaşdırılması və.s. bu dinamik artıma əsaslar yaradıb. Ancaq qeyd 
olunmalıdır ki, öncə göstərilən bəzi statistk faktlardan da, 3mln. 256 min nəfər 
Azərbaycan vətəndaşının (2015-ci il) [3] xarici turizmə üstünlük verməsi 
və.s. göstəricilərdən də bəlli olur ki, turizm sektorundakı mövcud vəziyyət 
potensial imkanlara uyğun deyil. Doğrudan da Azərbaycanın təbii – iqlim 
şəraiti və tarixi – mədəni mühiti, effektiv dövlət siyasəti ilə yaradılan sosial- 
iqtisadi və siyasi stabilliyi, ölkə turizmi üçün əvəzsiz təbliğ vasitəsi hesab 
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edilən hadisələrin baş verməsi – “Avrovizion”, Avropa oyunları, “Formula 
1” yarışlarının keçirilməsi və.s. ölkəni xaricilər və daxili turistlər üçün çox 
cazibəli etməliydi və bu baxımdan ciddi irəliləyiş olsa da, adekvat nəticələr 
hələlik əldə edilməyib. Yəqin ki, məhz bu cəhətlərə görə artıq iki turizm 
inkişafı proqramı hazırlayan və realllaşdıran dövlət yeni və çox mühüm 
bir fəliyyəti də zəruri hesab edib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasında 
ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi “ adlı 
sənəd qəbul edilib və bu sənəddə artıq turizm sektorunun inkişafının detallar 
üzrə reallaşdırılması nəzərdə tutulub. Strateji Yol Xəritəsində Azərbaycan 
turizminin İnkişaf persektivləri SWOT-analiz metodu əsasında ətraflı təhlil 
edilib və imkanlar, zəif cəhətlər, güclü tərəflər, təhlükələr demək olar ki, 
tamamilə nəzərə alınıb. Bu sənəd üzrə tədbirlər sisteminin gerçəkləşməsinin 
Azərbaycanda turizmin inkişafına möhkəm təməl olacağı şübhə doğurmur, 
ancaq turizmin daha dinamik inkişafını şərtləndirən dövlət siyasəti bir sıra 
əlavə məqamları da nəzərə almalıdır.

Beləliklə, tarixi b.e.əvvəl 5-ci minilliyi gedib çıxan [4, cт.21] turizmin 
bugünkü inkişafı hansı dövlət tərəfindən vacib tədbirlərin reallaşdırılmasnı 
tələb edir? Yəqin ki, öncə bir bəlli məsələnin qeydi gərəkdir: ”Dövlət, özəl 
sektor, digər maraqlı tərəflər və cəmiyyət arasında əməkdaşlıq turizmin 
dayanıqlı inkişafı üçün xüsusi vacibdir”[5, p.19]. 

Şübhəsiz ki, Azərbaycanda belə bir əməkdaşlığın əsasən mövcud 
olduğu bəllidir və öncə qeyd etdiyimiz kimi dövlətin turizm sektorunun 
inkişafındakı fəaliyyəti olduqca effektivdir. Bundan başqa bütövlükdə 
Azərbaycan cəmiyyətinin davranışı – Azərbaycandakı tolerantlıq və çox 
pozitiv kriminogen durum və.s turizmin inkişafı baxımından çox müsbət 
faktorlardır. Ancaq özəl sektorun bu istiqamətdəki əməkdaşlığı yəqin ki, 
xüsusi pozitivliyi ilə şeçilmir.

Bu baxımdan tamamilə aşkar bir məqam mütləq qeyd olunmalıdır. 
Azərbaycan iqtisadiyyatındakı müxtəlif formalı inhisarçılıq meylləri turizm 
sektorunda da mövcuddur və məlumdur ki, daxili turizmi müəyyən qədər 
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böhrana sürükləyən ən başlıca cəhət budur. Ümumiyyətlə, özəl sektor 
hələlik nə tam yüksək keyfiyyətli, nə də nisbi ucuz turist xidmətləri təqdim 
edə bilmir və yəqin ki, turizmin inkişafina başlıca maneələrdən biri budur. 
Yəni bütövlükdə Azərbaycan biznesinin özünəməxsus bir cəhəti – dövriyyə 
artımından deyil, qiymət artımından qazanmaq niyyəti bu sektordan da 
yan keçməyib. Halbuki, çoxdan nəzərə alınmalıdır ki, dünyanın ən nəhəng 
şirkətlərindən biri - Wal-Mart Stores mağazalar şəbəkəsinin dövriyyəsi 
476 mld.dollara, mənfəəti isə 16 mld.dollara(2014) bərabər olub. Mənfəət 
dövriyyənin 3,4%-ni təşkil edib[6] və hələ də bu cəhət Azərbaycan 
biznes mentallığına yaddır. Bu mentallıq hələ də 100 mln.dövriyyədən 20 
mln mənffəət əldə etməkdənsə , 200 mln. dövriyyədən 22mln. mənfəət 
eldə etməyin daha faydalı olduğunu qəbul etmir və bu baxımdan turizm 
sektorunun inkişafı üçün zəruri olan dövlət – sahibkar –cəmiyyət qarşılıqlı 
əlaqələrinin harmoniyası qismən pozulur. Azərbaycan turizm sferasının 
mövcud vəziyyətinə əsasən razılaşmaq olar ki, digər faktorlarla birgə “... 
keyfiyyət və qiymət disbalansı turizmin inkişafına ciddi maneəçilik törədir” 
[7]. 

“Strateji Yol Xəritəsi” : gözləntilər

Öncə qeyd edilən mühüm bir sənəddə - “Strateji Yol Xəritəsində” 
turizmin inkişafı üşün müvafiq kadr təminatı zərurəti nəzərə alınıb və bu da 
çox düzgün yanaşmadır. Belə ki, Böyük Britaniyanın Carneli universitetində 
aparılan tədqiqatın nəticələrinə görə turizmin inkişafı baxımından 
narahatçılıq doğuran ən başlıca faktor nə xidmətlərin keyfiyyəti, nə xərclərin 
artımı və.s.deyil . Başlıca faktor kadr məsələsidir[8].

Yol Xəritəsində turizm sektorunun kadr təminatı məsələsinin həlli 
4-cü strateji hədəfin 1-ci prioriteti kimi hesab edilib və turizm sektorunda 
çalışan 42 min nəfərdən cəmi 10%-nin formal turizm təhsilinə malik olması 
və.s narahatçılıq doğuran hal kimi qeyd edilib. ”Xəritədə” bu promlemin 
həlli baxımından sistemli tədbirlər çeşidi də - peşə və təhsil proqramlarının 
hazırlanması, turizm peşə - ixtisas məktəbinin yaradılması, turizm üzrə 
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MBA proqramının yaradılması, digər sektorların işçiləri ücün maarifləndirici 
seminarların təşkili və.s nəzərdə tutulur. Bu tədbirlər sistemində digər 
sektorların işçiləri ücün maarifləndirici seminarların təşkilinin nəzərdə 
tutlması əslində tamamilə əsaslıdır, ancaq turizm sferasının keyfiyyətli kadr 
təminamı baxımından tam yetərli deyil. Çünki DTT(dünya turist təşkilatı)-
nin şərhinə görə “turizm sənayesi – müxtəlif sferalara aid olan və tələb 
edilən məhsul və xidmətlərin istehlakını təmin edən müəssisələr qrupudur.” 
Buna görə də turizm sənayesinə təkcə turizm şirkətləri, mehmanxanalar, 
beynəlxalq sərnişindaşıma müəssisələri deyil, həm də pərakəndə satış və şəhər 
nəqliyyatının və.s.in müəyyən qismi aid olur. Məsələyə belə yanaşdıqda əlaqəli 
sahələrdə keyfiyyətli kadr hazırlığı probleminin həlli təkcə maarifləndirici 
seminarların təşkili hesabına mümkün görünmür və bu sferalarda da peşə - 
ixtisas təhsilinin gücləndirilməsinə, müəyyən təhsil və təlim proqramlarının 
hazırlanması və reallaşmasına ciddi ehtiyac sezilir. Ölkədə keçirilən böyük 
beynəlxalq tədbirlər də həm belə bir zərurəti aşkarlamışdı, həm də problemin 
həlli üçün maraqlı təcrübənin əldə edilməsini şərtləndirmişdi. Ümumiyyətlə, 
ölkəni əhəmiyyətli bir turizm məkanına cevirmək niyyəti turizmlə əlaqəli 
sahələrdə də - xüsusilə ictimai iaşə və pərakəndə satışda, şəhər nəqliyyatında 
və.s.-də kadrların (ən azı bir qisminin) müəyyən xarici dil bilgilərinə malik 
olmalarını və keyfiyyətli xidmət təqdim etmək bacariqlarına yiyələnmələrini 
tələb edir və bu baxımdan turizm sferasının kadr təminatı məsələsini DTT 
yanaşması əsasında həll etmək gərəkdir.

Turizmin gələcək inkişafının dürüst planlaşdırılması baxımından 
mühüm amillərdən biri də qlobal turizm bazarındakı mövcud meyllərin nəzərə 
alınması – turizmin məqsədlər üzrə strukturuna ciddi diqqət yetirilməsidir. 
”Yol Xəritəsində” ölkədə turizmin bir çox istiqamətlər üzrə - hətta dağ və 
ov turizmi istiqaməti üzrə inkişafının dəstəklənməsi nəzərdə tutulur və bu 
da çox müsbət dəyərləndirilməlidir. Ancaq Azərbaycanın potensialının 
güclü olduğu bir istiqamət müasir dini turizm bazarı 600 mln.nəfəri əhatə 
edir və 141 mld.dollar həcmə malikdir.(2013) [9]. Azərbaycanda isə 2015-
ci ildə dini turizm məqsədilə ölkəyə gələnlərin sayı cəmi 11,5 min nəfər 
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olub. Şübhəsiz ki, Əshabi – Kəhv kimi Müqəddəs bir məkanın yerləşdiyi 
ölkədə ziyarətçilərin sayı dəfələrlə çox olmalıdır və əslində bu məqam digər 
bir problemi – qlobal miqyasda bütün istiqamətlər üzrə turizmin təbliğinin 
lazımi səviyyədə aparılmadığını aşkara çıxarır. 

“Yol Xəritəsində” bu problem də nəzərə alınıb və Bakı şəhərində 
turizmin təbliği burosunun yaradılması nəzərdə tutulur. 

Nəticə :

Zənnimicə, bu baxımdan xarici təcrübəyə güvənmək daha effektiv 
nəticələri şərtləndirərdi. Məlumdur ki, Avstriyada Turizmin inkişafına 
böyük dəstəyi İqtisadiyyat Nazirliyinin kurasiyasında olan Milli Turizm 
Ofisi həyata keçirir və bu ofis turizmin təbliği məqsədi ilə 26 ölkədə 
nümayəndəlik açıb. Britaniyanın müvafiq qurumunun - BTA adlanan 
təşkilatın da 26 ölkədə nümayəndəliyi var və 300 işçisindən 200-ə yaxını 
xarici nümayəndəliklərdə çalışır. AFR-in müvafiq dövlət qurumunun da 
27 xarici ölkədə nümayəndəliyi var və şübhəsiz ki, ölkə xaricində turizmin 
təbliği bu sferanın inkişafı baxımından daha vacibdir.[10]

Turizmin inkişafının dəstəklənməsinə yönələn dovlət siyasətinin 
formalaşmasında potensial turist bazarlarının dürüst dəyərləndirilməsi 
də lazımlıdır. ”Yol Xəritəsində” bu məqam da nəzərə alinib və turizm 
üzrə əsas tələb ölkələri və regionları tamamilə dəqiq müəyyənləşdirilib. 
Ancaq bu baxımdan da diqqət yetirməli bir məqam var. Turizm inkişaf 
siyasətini formalaşdırarkən bir tərəfdən nəzərə alınmalıdır ki, ənənəvi 
turizm bazarlarımızda – İran, Türkiyə kimi ölkələrdə xüsusi təbliğə ehtiyac 
yoxdur, ancaq ən böyük beynəlxalq bazarlara münasibətdə xüsusi diqqətə 
ehtiyac var və bu baxımdan nəzərə alınmalıdır ki, bütövlükdə Avropa 
Birliyi turist cəlbinin əsas məkanlarından biri deyil. Bu regiondan səfərə 
çıxanların sayına görə 83 mln.nəfərlə Almaniya dünyada birinci-lik qazansa 
da, Böyük Britaniyada xaricə gedən turistlərin sayı 60 mln.nəfərə çatsa 
da, İtaliya və Fransada müvafiq göstərici 28 mln.nəfərə bərabər olsa da, 
Polşa, Bolqarıstan və.s. Avropa Birliyi ölkələrinin bu baxımdan çox böyük 
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potensialı yoxdur və buna görə də turizm təbliğinin ən aparıcı istiqamətləri 
Avropanın inkişaf etmiş ölkələri olmalıdır [11]. Turizm xidmətlərinə 
qiymət tərtib edəndə müəssisə tələblə təklif arasında olan mütənasibliyi, 
rəqabət aparan qiymətlərin səviyyəsini və dəyişmə dinamikasını, dövlət 
tənzimləmələrini və alıcıların imkanlarını nəzərə almalıdır. Sərbəst və 
rahat şəraitli mənzil fondunun yaradılması üçün sahibkarlara mini hotellər 
şəbəkəsinin formalaşmasında yaxud sahibkarın öz yaşayış sahəsi daxilində 
yeni yaşayış evlərinin tikilməsində dövlət dəstəyi lazımlıdır. Azərbaycanda 
turizm xidmətləri tariflərinin ucuzlaşması zəruridir və bunun üçün dövlət iri 
turizm obyektlərinə antiinhisar tədbirləri tətbiq etməlidir.

Əlbəttə ki, turizmin inkişafına yönələn effektiv dövlət siyasətinin 
formalaşması və reallaşdırılması təkcə sadalanan məsələlərin həllinin 
gerçəkləşməsi ilə mümkümləşmir və məsələn, turizm sferasına 
investisiyaların həcminin artırılması kimi vacib probmemin həllini də tələb 
edir. ABŞ kimi zəngin turizm infrastrukturuna malik ölkədə 2015-ci ildə 
turizm sferasına 148 mld.dollar investisya yönəldilməsi belə bir zərurəti 
təsdiqləyir. [11] 

Turizmin inkişafına yönələn effektiv dövlət siyasətinin formalaşması 
və reallaşdırılması şubhəsiz ki, sadalanan və bəzi sadalanmayan tədbirlərin 
həyata keçirilməsi reallaşa bilər və bu halda Azərbaycan turizm sferasindakı 
rəqabətədavamlılıq indeksinə görə dünyada 84-cü yerdən aparıcı yerlərə 
qədər yüksələ bilər və turizmin ölkənin sosial –iqtisadi həyatındakı rolu 
güclənər [12].
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Turizm müəssisələrində ümumi keyfiyyətin idarə 

edilməsi problemləri

Müəllim Köçərli Yalçın Ənvər oğlu

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Abstract: Clarification of the nature of the service process is needed 
to evaluate the quality content of the tour products and services offered by 
the tourism institution. The main objective of the research is the investigation 
of principles and duties in the improvement of the service quality in tourism 
institutions, as well as, more effective models of quality which help to increase 
the competitiveness of the tour product. Strategic planning in tourism sector 
and reforms in the quality sphere create a condition to define the new 
objectives in this sphere. The main effective working model in the improvement 
of the competitiveness of the tour products and services is the Total Quality 
Management model. An effective way to increase the competitiveness in a 
tourism market is an ability of the operative management of the tour product 
quality depending on the meeting of the tourists changing needs at minimum 
costs. Successful business is a result of the proper management of the quality 
of the tour product and services with the minimal costs incurred to their 
formation. 

Key words: total quality, tourism market, tour product, service, 
competitiveness, strategic planning, need. 

Turizmdə xidmət keyfiyyətinin idarə olunması bu sahənin inkişafının 
aktual problemlərindən biri olmaqla, beynəlxalq turizm bazarında 
rəqabət üçün ən güclü təsiredici amillərdəndir. Turizm sahəsində beynəlxalq 
təcrübəyə malik ölkələrin otellərində, iaşə bölmələrində və turizm 
komplekslərində xidmətlərdən məmun olan turistlər səfər etdikləri ölkələrin 
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turizm infrastrukturlarının fəal təbliğatçılarına çevrilirlər. Turistlərin 
davamlı olaraq bu destinasiyalara baş çəkməsi turist axınlarının sayının 
yüksəldilməsinə və eyni zamanda regionun şöhrətinin artmasına səbəb olan 
amillərdəndir. Kompleks xarakterli turizm fəaliyyətinin inkişafı nəticəsində 
xidmət keyfiyyətin qiymətləndirilməsi turizmin iqtisadi səmərəliliyinə əsaslı 
dərəcədə təsir göstərir.

Turizmdə ümumi keyfiyyətin idarə edilməsi problemi çoxşaxəli 
və daima öz həllini gözləyən problemdir. Turizm sferasında keyfiyyət 
problemlemlərinin çoxşaxəliliyi və mürəkkəbliyi onunla əlaqədardır ki, 
burada sosial-iqtisadi, innovativ, ekoloji, beynəlxalq, destinasiya, siyasi 
və digər amillər mövcuddur. Keyfiyyətli və beynəlxalq standartlara cavab 
verən turməhsul və xidmətlərin təqdim edilməsi, innovasiyaların geniş vüsət 
alması insanlarda daha yüksək keyfiyyət göstəricilərinə malik xidmətlərə 
yeni və müxtəlif tələbatlar doğurur. Turistlərin tələbatları onların ödənilməsi 
imkanlarını qabaqlayır ki, bu da daima keyfiyyət probleminin olduğunu 
göstərir. Rəqabət mühitində turizm bazarının tələblərinə uyğun olaraq, 
turməhsulun keyfiyyət məsələləri ilə ciddi məşğul olmaq lazımdır. Otellərin 
və turizm şirkətlərinin dinamik fəaliyyətinin, turməhsul və xidmətlərin 
rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinin əsasını keyfiyyət amili təşkil edir. 
Keyfiyyətin təmin edilməsi xidmət prosesinin təşkili, personalın peşə 
hazırlığı, o cümlədən keyfiyyətin təmin edilməsi metodları və vasitələri 
sahəsindəki yüksək bilik səviyyəsində mümkündür. Sadalanan göstəricilərə 
əsaslanan tədqiqatlar, elmi araşdırmalar, beynəəlxalq təcrübənin öyrənilməsi 
xidmət keyfiyyəti və onların təmin edilməsi sahəsindəki problemləri 
müəyyənləşdirməyə və onların həll yollarını tapmağa imkan verir. 

Turizm müəssisələrində keyfiyyət sahəsində məqsədlərə effektiv nail 
olmaq qoyulan tələblərdən kənaraçıxmalara münasibətdə idarəedici təsirləri 
qabaqlayan xarakteri ilə mümkündür. Lakin bu tələb edir ki, belə təsirlərin 
qeyri-effektiv olduğu hallarda yaranan kənaraçıxmalar maksimum tez və 
operativ aradan qaldırılsın. Operativlik və keyfiyyətin idarə edilməsi üzrə 
sonrakı təsirlərin müsbət nəticələnməsi turizmdə keyfiyyət sistemlərinin 
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bütün yarımsistemlərində və elementlərində fəaliyyətdə olan etibarlı, mobil 
əks əlaqənin olması ilə mümkündür. Bütün bunlarsız turizm müəssisəsi 
dünya bazarında praktiki olaraq rəqabət apara bilməz.

Turizm bazarında rəqabət və risq amillərinin hökmran olduğu şəraitdə 
xidmət keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə vahid göstəricinin müəyyən 
edilməsi çətinləşir. İqtisadi, sosial, siyasi, təşkilati, texniki və innovasiya 
xarakterli amillərin təsiri turizm fəaliyyətinin müxtəlif növlərində xidmət 
keyfiyyətinin eyni göstəricilərini qiymətləndirməyə imkan vermir. Geniş 
imkanlarla yanaşı, özü ilə böyük riskləri gətirən qloballaşma beynəlxalq 
miqyasda istehsalın, ticarətin, kapital axınının və əmək miqrasiyasının 
sərbəstləşməsi tendensiyalarını kəskin artırmışdır. Dünya ölkələrində 
inkişafın qeyri-müəyyən xarakteri daha da güclənmiş, dünyada iqtisadi 
dinamikanın müəyyənləşməsində həlledici rola malik güc mərkəzləri sayılan 
ölkələr sırasına yeni ölkələr qoşulmuşlar. Bu isə öz növbəsində iqtisadi və 
ticarət əlaqələrinə təsir edir, resursların yenidən bölüşdürülməsinə, həmçinin 
beynəlxalq rəqabətin güclənməsinə gətirib çıxarır [1, səh.3].

 Beynəlxalq turizmin çoxplanlı xarakteri xidmət prosesinin 
ümumiliyini, spesifikliyini və vahidliyini, o cümlədən turizmin 
makroiqtisadi problemlərini özündə birləşdirən qiymətləndirmə dərəcəsinin 
tətbiq edilməsini nəzərdə tutur. Turizm sferasında xidmətlərin spesifik 
müxtəlifliyinə baxmayaraq onlar aşağıdakı ümumi xarakteristikaya malikdir:

•xidmətlərin ələkeçməzlik, duyulmazlıq və qeyri-maddi xarakteri; 

•xidmətlərin formalaşması və istehlakının fasiləsizliyi; 

•xidmətlərin keyfiyyətinin qeyri-bircinsliyi və ya dəyişkənliyi; 

•xidmətlərin saxlanmağa qadir olmaması (turist tələbatının dəyişməsi, 
dəbdən düşməsi, tez sıradan çıxması və s.) [4, səh.12].

Turizmdə xidmət prosesi və istehlakının eyni zamanda baş verməsinin 
qaçılmazlığı xidmətin yerinə yetirilməsində keyfiyyətin dəyişkənliyini 
şərtləndirir. Xidmətin keyfiyyəti kifayət qədər onun kim tərəfindən 
göstərilməsindən, kimin onu təmin etməsindən, həmçinin xidmətin harada və 
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nə vaxt hansı şəraitdə göstərilməsindən asılıdır. Bir oteldə yüksək keyfiyyətli 
xidmət göstərildiyi halda, digərində aşağı keyfiyyətli xidmət mövcud olur. 
Birinci otelin xidmətçisi çox nəzakətlidir, tapşırıqlara ciddi əməl edir, 
digərinin işçisi isə xudpəsənd, özündən razı və ancaq işə əngəl törədir. Hətta 
eyni xidmətçi gün ərzində müxtəlif keyfiyyətdə xidmətlər göstərə bilər. Bu, 
məsələn, əhvali-ruhiyyə və ya ailə vəziyyəti ilə bağlı ola bilər. Xidmətlərin 
keyfiyyətində mövcud olan belə böyük fərqləri azaltmaq üçün bu hadisələrin 
yaranma səbəblərini aşkar etmək lazımdır. Təcrübə göstərir ki, çox vaxt 
xidmətin keyfiyyətinin qeyri-stabilliyi işçinin ixtisas səviyyəsi ilə bağlı olur. 
Bundan başqa, bu dəyişkənlik rəqabətin olmaması, məşqlərin və təlimin 
zəif keçirilməsi və təşkili, kommunikasiya və informasiya qıtlığı, menecer 
tərəfindən müntəzəm dəstəyin olmaması ilə bağlı ola bilər. Xidmətlərin 
dəyişkənliyi, prinsipcə işçilərin seçimi onların çox çətin aşkar olunan şəxsi 
keyfiyyətləri ilə bağlı ola bilər. Xidmətlərin dəyişkənliyinin digər çox vacib 
bir mənbəyi də alıcının özü, onun nadirliyi ilə bağlı ola bilər. Bu isə xidmətin 
yüksək dərəcədə fərdiləşmiş xarakter daşıdığını və onun hər bir alıcının 
zövqləri ilə bağlılığını sübut edir. Bu, həm də, bir çox xidmət növlərinin 
kütləviliyinin qeyri-mümkünlüyünü təsdiqləyir. Keyfiyyət sahəsində 
məqsədləri turizm müəssisəsinin işçilərinin nəzərinə elə üsulla çatdırmaq 
lazımdır ki, bu üsul оnların qоyulmuş məqsədə çatmalarında imkan yarada 
bilsin. Keyfiyyət sahəsində məqsədlərin geniş vüsət alması üçün müəyyən 
məsuliyyət təyin edilməlidir. Məqsədləri sistematik оlaraq təhlil etmək və 
lazım gəldikdə yenidən baхmaq lazımdır. Keyfiyyət səviyyəsi «dərəcə», 
«sinif», «növ», «kаteqоriyа» аnlаyışlаrı ilə sıx bаğlı deyildir. Belə ki, yüksək 
sinfə mаlik оbyekt аşаğı keyfyiyyət səviyyəsinə mаlik оlа bilər və əksinə, 
аşаğı sinifli оbyekt, məsələn, hostel bаcаrıqlа idаrə edildikdə təmiz, rаhаt, 
yəni yüksək keyfiyyət səviyyəli оlа bilər. Turizm müəssisələrinin təklif 
etdiyi turməhsul və xidmətlərin keyfiyyət tərkibini qiymətləndirmək üçün 
xidmət prosesinin xarakterini aydınlaşdırmaq lazımdır. Əsas məqsəd turizm 
müəssisələrində xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsində prinsip və vəzifələr, 
həmçinin turməhsulun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə kömək edən 
keyfiyyətin daha səmərəli modellərinin araşdırılmasıdır. Turizm sektorunda 
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strateji planlaşdırma və keyfiyyət sahəsində islahatlar bu sahədə yeni 
hədəflərin müəyyən edilməsi üçün şərait yaradır. 

Turizm xidmətlərinin keyfiyyət tərkibini təhlil etmək üçün turizmdə 
xidmət prosesinin xarakterini aydınlaşdırmaq lazımdır. Turizm xidməti 
turistlərin səyahət zamanı və daimi yaşadığı yerdən kənarda xidmət istehlakı 
zamanı, komfort təminetmə fəaliyyəti toplumu nəzərdə tutulur. Turizm 
xidmətləri mürəkkəb, kompleks, uzunmüddətli, vaxtı və yeri müxtəlif olan 
xidmət və turməhsulun təklifi və satışının istehsalat prosesidir. Turizmdə 
keyfiyyətin idarə olunmasının kompleks və mürəkkəb xarakterli olması 
müxtəlif səbəblərlə müəyyən edilir:

	turməhsul və xidmətlərin formalaşdırılması istehlakla birbaşa
əlaqəlidir, əsasən qeyri-maddi xarakterlidir və xidmətlər birbaşa
turistlərə təqdim olunur;

	turistlərə müxtəlif xidmət texnologiyası olan geniş çeşidli xidmətlər
və turməhsullar təklif olunur. Xidmətlərin müxtəlifliyi turistlərin
tələbatının kompleks xarakterini (səyahət, qidalanma, yaşamaq,
müalicə, işgüzar əlaqələr, əyləncə və s.) əks etdirir;

	turizm xidməti keyfiyyət standartları nəzərə alınmaqla maddi-
texniki bazanın müxtəlif elementlərinin fəaliyyəti zamanı həyata
keçirilir;

	turistlərə təklif edilən xidmətlər müxtəlif peşə hazırlığına və təhsil
səviyyəsinə malik olan peşəkar personal vasitəsilə həyata keçirilir.

Turizm xidmətinin keyfiyyəti xidmət, təklif və satış fəaliyyəti ilə eyni 
vaxtda məşğul olan kollektivlərin əmək fəaliyyətindən asılıdır. Turizmdə 
xidmət keyfiyyəti əhalinin səyahətlərdə, turizm mərkəzlərində olmaları, 
əyləncələrdə, müxtəlif kurort tədbirlərində iştirak etməsi onların xərclərinin 
artmasına səbəb olur. Xidmət keyfiyyəti yüksək maddi imkanları olan 
müştərilərin cəlb olunması üçün mühüm zəmin yaradır, bu da öz növbəsində 
ölkəyə valyuta daxilolmalarının artmasında böyük rol oynayır. Yüksək 
xidmətdən razı qalan turistlər sonralar olduğu yerlərin təbliğatçılarına 
çevrilirlər. Çoxsaylı tədqiqatlar göstərir ki, turistlərin böyük hissəsinin 



130

hər hansı bir ölkəyə və ya regiona gəlmələri, mövcud xidmət keyfiyyəti 
səviyyəsinin özləri tərəfindən qiymətləndirilməsinə əsasən və ya tanışlarının 
məsləhətlərinə görə baş verir. Turizm ölkəyə xarici valyuta axınına imkan 
yaradır və yerli iqtisadiyyata kapital qoyuluşunu təmin edir. Turizm yerli 
iqtisadiyyatın divevsifikasiyasına şərait yaradır [6, səh.8].

Turizm müəssisələrində xidmət keyfiyyətinin idarə olunmasında 
əsas məqamlardan biri mövqeyin müəyyən edilməsi mərhələsidir. Xidmət 
müəssisələrinin turizm bazarında mövqeyini müəyyən etməsi üçün aşağıdakı 
məsələlərə diqqət yetirilməlidir: 1.Təklif edilən xidmətlərin təyin edilməsi. 
2.Təklif edilən xidmətlərin rəqiblərinkindən nə ilə fərqlənməsinin dəqiq 
izahı. 3.Dəqiq və qısa şəkildə, həm də səlis dildə fərqlərin ifadə edilərək, 
deviz, şüar, formula şəklində prospekt və digər çap materiallarında tərtibi. 
4.Bazarda rəqabətin vəziyyəti və turfirmanın tutduğu mövqenin təsviri.

Hər bir turməhsulun və ya xidmətin bazarda vəziyyəti real və 
qiymətləndirilən ola bilər. Real vəziyyət bazarda payın retrospektiv 
analizi, bazarın seqmentləri firmaya fəaliyyətinin gələcək mərhələlərində 
xidmətin faktik vəziyyətini təyin etməyə imkan verir. Qiymətləndirilən 
vəziyyət bazarda firmanın mövqeyi haqqında təsəvvürlərin nəticəsidir [4, 
səh.75]. Turizm təşkilatlarında rəqabət şəraitində keyfiyyət standartlarının 
qiymətləndirilməsində müxtəlif strateji hədəflər təhlil oluna bilər:

- turmüəssisənin perspektivləri üzrə rəhbərliyin prоqnоzu və 
strategiyasının uzlaşması; 

- turizm müəssisəsində keyfiyyət sahəsində məqsədləri başa düşməyə 
imkan verən təlimatların hazırlanması;

- yüksək rəhbərliyin keyfiyyətə sadiq оlmasını və bu məqsədlə çatmaq 
üçün adekvat resurslarla təmin etmək öhdəliyinin təsdiq edilməsi; 

- turistlərin və digər maraqlı tərəflərin tələbatlarının ödənilməsinin 
yaхşılaşdırılmasını müəyyənləşdirmək; 

- persоnal tərəfindən fəaliyyətin dərk edilməsi və düzgün 
qiymətləndirilməsi. 
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Müasir turizm bazarında turməhsul və xidmətlərin istehsalçılarının 
müvəffəqiyyəti yuxarı rəhbərlik tərəfindən dəqiq müəyyənləşdirilmiş 
məqsədlərin qısa müddət ərzində realizə edilməsindən asılıdır. Bu 
məqsəd yüksək keyfiyyətli turməhsulun hazırlanması zamanı minimum 
xərcləri yəni, istehlakçılar üçün onun minimal qiymətini təmin etməkdən 
ibarətdir. Turməhsulun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə kömək 
edən keyfiyyətin effektiv işçi modeli Total Qualiti Management modelidir. 
Bu, göstərici «keyfiyyətin ümumi idarə edilməsi» kimi tərcümə olunur. 
Turizm sektorunda rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi amillərindən biri 
də turistlərin dəyişən tələbatlarının minimum xərclərlə ödənilməsindən 
asılı olaraq, turməhsulun keyfiyyətini operativ idarəetmə bacarığıdır. 
Turizm sferasında rentabelli fəaliyyət turməhsulun layihələndirilməsi və 
istehsalına çəkilən minimum xərclərlə onun keyfiyyətinin düzgün idarə 
edilməsinin nəticəsidir. Beləliklə, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin 
biznesmenlərini öz müəssisələrində turməhsulun keyfiyyətinin təmin 
edilməsi və onun yaxşılaşdırılması probleminə ciddi diqqət yetirmələrinə 
məcbur edən ilkin səbəblər aşağıdakılardır: 

• keyfiyyət standartlarına cavab verən və müxtəlif əhali seqmentləri
üçün əlverişli turizm bazarınin yaradılması; 

• turməhsul və xidmətlərin keyfiyyətinə nəzarət metodları və vasitələri
haqqında dünya səviyyəli alimlərin səmərəli təlimlərinə istinad 
etmək [5, səh.6].

XX əsrin sonlarında iş adamlarının böyük əksəriyyəti keyfiyyət 
üzrə mütəxəssislərin turməhsulun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və 
kompaniyaların müasir bazarda yaşaması məsələlərinin həllində böyük 
rolunu başa düşdülər. Sxematik olaraq turməhsulun ömür tsiklinin əsas 
mərhələləri kimi turməhsulun və xidmətlərin dövriyyəsinin planlaşdırılması, 
tələblərin işlənib hazırlanaraq təcrübi nümunə və ya maketinin ortaya 
çıxması, keyfiyyətli və rəqabətqabiliyyətli turizm xidmətləri və 
turizm məhsulunun layihələndirilməsi, o cümlədən bazara çıxarılması 
problemlərini qeyd edə bilərik. Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətlilik 
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dərəcəsinin dolayı qiymətləndirilməsi ümumi milli məhsulun hər vahidinin 
istehsalına xərclənən resursların həcminə nəzərən aparıla bilər. Rəqabət 
qabiliyyətliliyinin həm birbaşa, həm dolayı qiymətləndirilməsi yalnız digər 
ölkələrin anoloji göstəriciləri ilə müqayisədə real əhəmiyyətlidir. Bu zaman 
isə müqyisə obyektinin seçilməsi problemi ortaya çıxır [3, səh.137].

Turizmdə keyfiyyət siyasəti turizm müəssisəsinin yuхarı rəhbərlik 
tərəfindən rəsmi fоrmalaşdırılmış əsas istiqamətləri və məqsədləridir:

Yeni  QОST R İSО 9000-2001-də «keyfiyyət sahəsində siyasət» 
termini aşağıdakı kimi təyin edilir: «Keyfiyyət sahəsində siyasəti - 
müəssisənin yuхarı rəhbərlik tərəfindən rəsmi fоrmalaşdırılmış ümumi 
məramı, fəaliyyət istiqamətidir və aşağıdakılardan ibarətdir:

1.Keyfiyyət sahəsində siyasət müəssisəsinin ümumi siyasəti ilə uzlaşır
və keyfiyyət sahəsində məqsədlərin qоyulmasının əsasını təmin 
edir.
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2.QОST R İSО 9000-2001-də şərh edilmiş keyfiyyət menecmentinin 
prinsipləri keyfiyyət sahəsində siyasətin işlənib hazırlanması üçün 
əsas оla bilər». «Yüksək rəhbərlik- müəssisənin yüksək səviyyədə 
fəaliyyət istiqamətini və idarə edilməsini həyata keçirən şəхs və ya 
işçilər qrupudur» [2, səh.3].

Keyfiyyət sahəsində məqsədlər bu sahədə əldə edilən və ya оna 
cəhd edilən məqsədləri əhatə edir ki, bu zaman keyfiyyət sahəsində 
məqsədlər müəssisənin keyfiyyət sahəsində siyasətinə əsaslanaraq, 
müəssisənin müvafiq funksiyaları və səviyyələri üçün müəyyənləşdirilir. 
Turizmdə keyfiyyət sahəsində siyasət turizm müəssisəsinin bütün 
işçilərinə, həmçinin keyfiyyət sistemində sənədlərinin öyrənilməsi 
zamanı aparılan təlimlərdə çatdırılmalıdır. Bu təlimlər və ustad dərsləri 
zamanı əsas diqqət оna yönəldilməlidir ki, hər bir işçi keyfiyyət sahəsində 
siyasəti bilməklə yanaşı, оnun realizə edilməsində öz rоlunu başa düşsün. 
Keyfiyyət sahəsində siyasət turizm müəssisəsinin keyfiyyət sahəsində 
əsas istiqamətləri və məqsədləri şərh edilən sənəd yох, həm də keyfiyyət 
sisteminin uyğunluğa yохlanması üzrə «standartdır». Əgər təşkilat özünün 
Keyfiyyət sahəsində siyasətində «turməhsulun keyfiyyətini təmin etmək» 
öhdəliyi götürmüşdürsə, оnda оnun keyfiyyət sisteminin İSО 9000 seriyalı 
standartların tələbləri üzrə sertifikatlaşdırılması zamanı ekspertlərdən heç 
biri оndan keyfiyyətin yaхşılaşdırılması üzrə işlərin nəticələrini sоruşmaq 
hüququna malik deyildi. Lakin keyfiyyət sahəsində siyasətdə keyfiyyətin 
daim yüksəldilməsinə yönəldilmiş məqsədlər bəyan edilən kimi, keyfiyyət 
sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı turizm təşkilatı özünün bacarığını 
və keyfiyyətin təmin edilməsində və оnun yaхşılaşdırılmasında əldə edilmiş 
real nəticələri sübut etməli idi. Yохlama zamanı turizm təşkilatı keyfiyyətə 
qоyulmuş tələblərin təmin edilməsini sübut etməyi bacarırsa, lakin 
keyfiyyətin yaхşılaşdırılması üzrə real əldə edilmiş nailiyyətləri nümayiş 
etdirsə bilmirsə bu keyfiyyət üzrə siyasətin yerinə yetirilməməsi deməkdir. 
Bu halda təşkilata keyfiyyət sisteminə uyğunluq sertifikatının verilməsindən 
imtina edilməlidir. Keyfiyyət sahəsində siyasət hər bir işçiyə çatdırılmalıdır. 
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Оnu müvəffəqiyyətlə effektiv tədbirlər sırasına keçirmək üçün aşağıdakılar 
zəruridir: əməkdaşlar keyfiyyətin yaradılmasında və saхlanmasında özlərinin 
fərdi əməyini özünün məsuliyyət və səlahiyyət həcmini və çərçivəsini, 
həmçinin təşkilatın digər üzvləri ilə qarşılıqlı münasibətlər qaydasını 
bilməlidirlər [8, səh.114]. 

Turizm müəsiisə və təşkilatlarında keyfiyyət sahəsində siyasətin 
işlənib hazırlanması zamanı top menecerlər aşağıdakıları nəzərə almalıdır: 

	Tirizm müəssisənin uğurlu fəaliyyəti üçün proqnozlar, konsepsiyalar
və alternativ biznes-planların səviyyəsi;

	Turistlərin gözlənilən və ya arzu edilən qənaətlənmə dərəcəsi;

	Tirizm müəssisənin işçilərinin ixtisas səviyyələri və inkişafı;

	Turizm bazarının seqmentlərinə uyğun olaraq maraqlı tərəflərin
tələbatları.

Strateji yol xəritəsində ictimai nəzarət funksiyasını yerinə yetirən, 
araşdırma və təşəbbüsləri ilə hökumətə yeni ideyalar verən vətəndaş cəmiyyəti 
institutlarının fəaliyyətinin nəzərdə tutulması turizm sferasında keyfiyyətin 
yüksəldilməsinə, xidmət mədəniyyətinə yanaşmada əsaslı islahatlara təkan 
verəcək [7, səh.2]. Azərbaycanın dünya bazarlarında müqayisəli üstünlüyü 
ola biləcək məhsul və xidmətlərin siyahısının müəyyən edilməsi, onların 
istehsalının təşkili üçün potensial investorlar üçün dəstək mexanizmlərinin 
hazırlanması əsas prioritetlərdəndir. Strateji yol xəritəsi Azərbaycanda 
davamlı iqtisadi inkişafın əsasında iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin, 
inklüzivliyin və sosial rifahın daha da artırılmasını təmin edəcək. Qlobal 
çağırışlara cavab verərək investisiyaların cəlbi, azad rəqabət mühiti, 
bazarlara çıxış və insan kapitalının inkişafına uyğun olaraq Azərbaycanın 
dünya iqtisadiyyatında mövqeyi gücləndiriləcəkdir və yüksək gəlirli ölkələr 
qrupuna daxil olacaqdır.
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Turizm sahəsində kiçik sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi

Doktorant Elnurə Misir qızı Xudaverdiyeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Abstract: Development of tourism business is related to the general 
terms of business development in Azerbaijan. Great attention is paid to solve 
the problems in the development of small business in the service industries, 
especially in the tourism industry. This is because, the development of 
small forms of farming can create a real opportunity to solve the economic 
problems. So it has great potential to attract tourism business resources, as 
well as it does not require large amount of investment as in the industry and 
it plays a crucial role in creating new workplaces. The reason for mentioning 
all this is that, although our country has huge tourism potential, this area 
has not developed enough, and this shows how important it is to develop 
this industry nowadays. Implementation of the measures mentioned in the 
article, of course, can play a positive role in improving performance of small 
businesses in the tourism sector. Life is constantly evolving, and there is a 
need to improve in this area as in other areas. The article is about these 
issues.

Key words: market economy, small business, tourism environment, 
sustainable development of entrepreneurship, development strategy.

Dünya təcrübəsi göstərir ki, kiçik biznes bazar iqtisadiyyatının 
başlıca elementidir. Çünki o, iqtisadi artıma, ümumi milli məhsulun quruluşu 
və keyfiyyətinə təsir göstərir. Ölkəmizdə kiçik biznesin inkişaf səviyyəsi 
bazar münasibətlərinin yüksək səviyyədə inkişaf etmiş olduğu ölkələrdə bu 
bölmənin inkişafından xeyli geri qalır və Azərbaycanda tələbatın səviyyəsi 
ilə müqayisədə kifayət deyildir.

Müasir şəraitdə kiçik biznesin inkişaf problemlərinin həll 
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edilməsində xidmət sahələrinə, xüsusilə də turizm sənayesinə böyük diqqət 
yetirilir. Ona görə ki, kiçik təsərrüfatçılıq formalarının inkişaf etdirilməsi 
iqtisadi problemlərin həll edilməsi üçün real imkan yarada bilər. Belə ki, 
turizm sahibkar resurslarının cəlb edilməsi üçün böyük potensiala malikdir, 
sənayedə olduğu kimi böyük məbləğdə kapital qoyuluşu tələb etmir və yeni 
iş yerlərinin açılmasında çox mühüm rol oynayır. Bütün bunları deməkdə 
məqsəd ondan ibarətdir ki, ölkəmizin çox böyük turizm potensialı olmasına 
baxmayaraq, bu sahə hələ kifayət qədər inkişaf etməmişdir, və bütün bunlar 
müasir dövrdə bu sahənin inkişaf edilməsinin aktual olaraq qaldığını göstərir.

Turizm iqtisadiyyatın və regionların inkişaf etdirilməsinə, ölkəyə 
valyuta axınının artmasına, yeni iş yerlərinin yaradılmasına, infrastrukturun 
yaxşılaşmasına və s. əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Odur ki, hə bir 
dövlət turizmdən daha çox səmərə əldə etmək üçün özünün sosial-iqtisadi 
siyasətinin tərkib hissələrindən və xüsusi növlərindən biri olan turizm 
haqqında siyasətini işləyib hazırlayır. [1, s. 5] 

Turizm sahəsində sahibkarlığın inkişafı ölkəmizdə sahibkarlığın 
inkişaf etdirilməsinin ümumi prinsiplərinə əsaslanır. 

İndi hamıya yaxşı məlumdur ki, regional və bələdiyyə səviyyələrində 
turizmin inkişaf etdirilməsinin böyük perspektivləri vardır. Çünki ölkəyə 
turistlərin gəlməsi yerlərdə əhalinin və dövlətin gəlirlərinin artmasına, 
məşğullunun yaxşılaşmasına səbəb olur. Bələdiyyələr səviyyəsində turizm 
sahələrinin dayanıqlı inkişaf etdirilməsi imkanları aşağıdakı iki şərtə 
əsaslanır:

˗ Turistləri özünə cəlb edə bilən ən əlverişli turizm resurslarının 
mövcud olması.

˗ Turizm xidmətlərindən istifadə edənlərin böyük maliyyə imkanlarına 
malik olmaları. Bu, ölkəyə çoxsaylı turistlərin gəlməsində çox 
mühüm rol oynaya bilər.

Turizm sahəsində sahibkarlığın dayanıqlı inkişafı bir sıra şərtlərlə 
əlaqədardır. Bunlardan aşağıdakıları qeyd etmək olar:
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Birincisi, ölkədə əlverişli turizm mühitinin yaradılması. Bunu istənilən 
ərazi üzrə təmin etmək olur. Bununla əlaqədar olaraq qeyd etmək lazımdır 
ki, ölkəmizin bütün ərazisində turizmin bu və ya digər növünün inkişaf 
etdirilməsi üçün olduqca əlverişli şərait vardır. Odur ki, bu problemin tədqiq 
edilməsi məqsədəuyğundur. Yerli özünüidarə orqanları turizm sahəsində 
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinə təsir etmək imkanına malikdirlər. Lakin 
burada idarəetmə ilə əlaqədar təsir göstərilməsinin həyata keçirilməsi yalnız 
obyektiv informasiya əsasında məqsədəuyğun olardı. Turizm sahəsində yerli 
özünüidarə orqanlarının siyasətinin formalaşdırılmasının “alətlərindən” biri 
ərazi icra başcısının (və ya onun müavinin) rəhbərliyi ilə sahibkarlığın inkişaf 
etdirilməsi və dəstəklənməsi üzrə daimi fəaliyyət göstərən əlaqələndirilmə 
şurası ola bilər. Təcrübədə sahibkarlıq siyasətini həyata keçirən şəxslərlə 
bilavasitə əlaqələr yerli problemlərin operativ həll etməyə müsbət və mənfi 
prosesləri aşkara çıxarmağa və turizmin dayanıqlı inkişafına dair regional 
və yerli siyasətin səmərəli formalaşdırılmasına imkan verir. Yerli inzibati 
orqanların fəal mövqe tutmaları xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. [2, 
s. 23] Çünki onlar bununla da kiçik biznesə xüsusi diqqət yetirirlər ki, bu 
da ölkədə turizm sahəsinin dayanıqlı inkişafının təmin olunmasında çox 
mühüm rol oynayır.

Turizmin dayanıqlı inkişaf etdirilməsi üçün yerli inzibati orqanlar 
aşağıdakıları həyata keçirməlidirlər:

1) Rəqabət üstünlüyünü göstərməklə və sahibkarlıq institutlarını 
nəzərə almaqla ərazinin inkişaf etdirilməsi strategiyasının işlənib 
hazırlanması.

2) Proqram tədbirlərinin həyata keçirilməsindən əhalinin, fəaliyyətdə 
olan potensial sahibkarların, habelə ictimai təşkilatların əldə 
edəcəkləri faydanın müəyyən ediməsi.

3) Müxtəlif stukturlar tərəfindən stategiyanın yerli səviyyədə geniş 
ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənməsinin təmin edilməsi. Bu “zəif 
yerləri” aşkara çıxarmağa və onların aradan qaldırılması üçün 
sahibkarları cəlb etməyə imkan verə bilər.
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4) Ərazinin potensialından istifadə edilməsinə imkan verən əməkdaşlıq
mədəniyyətinin formalaşdırılması.

5) Ərazinin müvafiq inkişaf strategiyasına uyğun gələn sahibkarlıq
təşəbbüslərinin lobbiləşdirilməsi.

İkincisi, turizm sahəsində sahibkarlığın dayanıqlı inkişafının 
şərtlərindən biri də təşəbbüskar insanların mövcud olmasıdır. Buna 
fəaliyyətdə olan və potensial sahibkarların, habelə yeni firmaların 
formalaşmasına kömək göstərən peşəkarların və menecerlərin olmasını aid 
etmək olar. 

Üçüncüsü, turizm sahəsində dayanıqlı inkişafın ən mühüm şərtlərindən 
biri də müəyyən kadr potensialının müvcud olmasıdır. Bununla əlaqədar 
olaraq yerli hakimiyyət orqanlarının vəzifəsi turizm sahəsində mövcud 
olan müxtəlif fəaliyyət növlərinə və məşğulluğa marağı formalaşdırmaqdan 
ibarət olmalıdır.

Dördüncüsü, sahibkarlığın dayanıqlı inkişafının başlıca şərtlərindən 
biri kimi ərazilərin turizm imkanlarının aşkara çıxarılması və yerli 
özünüidarəetmə orqanları tərəfindən sahibkarlığa geniş informasiya dəstəyi 
verilməsi həyata keçirilməlidir.

Beşincisi, sahibkarlığın dayanıqlı inkişafı üçün başlıca şərt kimi yerli 
innovasiya mənbələrini göstərmək olar. Bununla əlaqədar olaraq innovasiya 
ideyalar bankının formalaşdırılması və bələdiyyələr səviyyəsində yerli 
innovasiyalardan istifadə proqramlarının işlənib hazırlanması öz aktuallığını 
saxlayır.

Altıncısı, sahibkarlığın dayanıqlı inkişafı yerli hakimiyyət orqanlarının 
insanlar tərəfindən qaldırılan təşəbbüslərin həyata keçirilməsi üçün müxtəlif 
maliyyələşdirmə mənbələrinin və təşəbbüslərin dəstəklənməsini birləşdirə 
bilmək qabiliyyətindən asılıdır;

Yeddincisi, sahibkarlığın  müvəffəqiyyətlə dayanıqlı inkişaf 
etdirilməsi müvafiq mədəni mühitin müvcudluğu ilə əlaqədardır. Bu, 
özünü dostcasına əməkdaşlıqda, qarşılıqlı yardımda, müsbət imicin 
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mövcudluğunda, yerli əhalinin xeyirxah münasibətlərində və s. göstərir. Bu 
zaman yerli hakimiyyət orqanlarının rolu xeyirxahlığın dəstəklənməsi və 
təbliğ edilməsindən ibarət olmalıdır.

Turizm sahəsində sahibkarlıq mühitinin dayanıqlı inkişafı turistlərə 
xidmət göstərilməsinə cəlb edilmiş bütün bələdiyyə strukturları səviyyəsində 
ümumi siyasətin işlənib hazırlanmasını nəzərdə tutur. Bu isə turistlərə 
xidmət göstərilməsi üzrə bələdiyyələrarası səmərəli münasibətlərin müəyyən 
olunmasını zəruri edir.

Turistlər üçün daha çox cəlbedici olan ərazilərin ekoloji təhlükəsizliyi 
ilə əlaqədar olaraq müəyyən məhdudiyyətlərin olması, bu ərazilərə 
uzunmüddətli turist axınını təşkil etməyə imkan vermir ki, bu da biznesin bu 
sahəsinin gəlirliyinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Hazırda turizm sahəsində 
və ərazilərdə sahibkarlığın dayanıqlı inkişaf etdiyini demək düzgün olmazdı. 
Çünki turizm sahələrinin şaxələndirilməsində məhdudiyyətlər özünü 
göstərdiyinə görə, bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlar gəlir əldə etməyin 
digər üsullarından - ərazidə turistlərin olduğu müddəti genişləndirməkdən 
istifadə edilməsi, yerli turistlərin axınının artırılması və i.a. – istifadə edirlər. 
[3, s.14]

Turizm sahəsində sahibkarlığın dayanıqlı inkişafının təmin 
edilməsi probleminin həlli üçün zəruri olan bələdiyyələrarası tərəfdaşlıq 
münasibətlərinin müəyyən ediməsi çox mürəkkəb məsələ olsa da, olduqca 
çox mühüm strateji vəzifə olaraq qalır. Bu, müəyyən ekoloji məhdudiyyətlərin 
tətbiq olunduğu ərazilərə aiddir.

Turizm sahəsində kiçik biznesin sistemli inkişafı üçün kompleksli 
innovasiya proqramları işlənib hazırlanmalı və bu məqsədlə aşağıdakı 
tədbirlər həyata keçirilməlidir: [4, s. 10]

- turizm və qonaqpərvərlik sahəsində sahibkarlığın inkişafına təsir 
göstərən tədbirlərin işlənib hazırlanması;

- sahənin dövlət tərəfindən dəstəklənməsinin təmin olunması;

- müvafiq investisiya “portfelinin”, o cümlədən turizm sənayesi 
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obyektəri yaradılarkən ətraf mühitin beynəlxalq səviyyəsini təmin 
edən kiçik biznes subyektərinin dəstəklnməsinə üstünlük verilməsi;

- turizm obyektləri, turizm və qonaqpərvərlik infrastrukturuna 
malik olan turizm subyektləri də daxil olmaqla, torpaq sahələrinin 
icarəyə verilməsi və mülkiyyət hüququna sahib olan turizmin 
qanunvericiliklə inkişafının təmin edilməsi;

- regionun turizm ilə əlaqədar atlasının nəşr olunması məqsədilə 
təbii, tarixi, etnoqrafik, kurort, din, nəbatat, geoloji və digər növ 
turizm obyektləri də daxil olmaqla regionun turizm potensialının 
müəyyən edilməsi;

- turizmin və qonaqpərvərliyin müxtəlif istiqamətlərdə - tikintidə, 
sahəətrafı xidmətdə, aqroturizmdə, idman turizmində və i.a. – 
fəaliyyət göstərən tikinti birliklərin yaradılması;

- regionun çoxfunksiyalı turizm mərkəzinin olması, onun imici 
haqqında informasiya “məhsulunun” hazırlanması;

- müvafiq reklam məhsullarının hazırlanması.

Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün aşağıdakı işlər həyata 
keçirilməlidir: 

- turizm sahəsinin inkişaf etdirilməsi problemin iqtisadi və sosial-
tarixi təhlilini aparmaq, onun inkişaf perspektivləri və yollarını 
müəyyən etmək;

- regionun mədəni-tarixi potensialını qiymətləndirmək, onun 
qorunub saxlanması və istifadəsi yolları və üsullarını təhlil etmək;

- təbiəti mühafizə tədbirləri proqramlarının işlənib hazırlnması və 
qəbul edilməsi;

- turizm sahəsində regionda xüsusi iqtisadi zonaların yaradılmasının 
texniki-iqtisadi əsaslandırılmasının işlənib hazırlanması;

- turist marşrutlarının infrastrukturun təchizatının yaxşılaşdırılması 
vəzifəsinin reallaşdırılması ilə əlaqədar xərc və nəticələrin iqtisadi 
cəhətdən qiymətləndirilməsi;
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- turizm sahəsi üçün kooperasiya əsasında avadanlıq və imkanların 
istehsalını həyata keçirən sənaye müəssisələrinin istehsal gücünün 
inventarlaşdırılması.

Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi, şübhəsiz ki, turizm sahəsində 
fəaliyyət gostərən kiçik biznesin təsərrüfat fəaliyyətini ifadə edən 
göstəricilərin yüksəlməsində müsbət rol oynaya bilər.
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Abstract: Certification of tourism services in Azerbaijan was 
investigated. The terms of use of guide services in tourism are shown. An 
action plan to develop tourism in our country has been analyzed. The role of 
tourism in the non-oil sector of Azerbaijan’s economy is shown.
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Son illərdə Azərbaycanda turizm artıq perspektivli bir sahəyə 
çevrilərək sürətlə inkişaf etməkdədir. Belə ki, ilk dəfə olaraq ölkəmizdə 
bələdçilik xidmətləri üçün platforma yaradılmışdır.

Bir və ya bir neçə xarici dil bilən, ölkəmizin ərazisini, istirahət 
mərkəzlərini, otellərin, tarixi mədəni yerlərin və turistləri cəlb etmək üçün 
digər obyektlərin yerləşmə yerlərini bilən fərdi turizm mütəxəssisləri və 
digər şəxslər öz elanlarını verməklə gələn turistlərə bələdçilik xidməti 
göstərməklə yaxşı gəlir əldə edə bilərlər. Eyni zamanda xarici ölkələrə işgüzar 
səfərə və ya istirahətə gedən vətəndaşlarımız üçün bələdçi xidmətlərindən 
istifadə etmək olar. Bundan başqa mədəniyyət və turizm nazirliyi “Elektron 
hökumət” portalına 12 yeni xidmətini inteqrasiya edib. Aparılan yeniliklər 
daha inteqrativ olmuşdur. Belə ki, ölkəyə gələn və gedən turistlərin xidmət 
səviyyəsinin yüksəldilməsi və aparılan işlərin beynəlxalq standartların 
tələblərinə cavab verilməsi ölkəmizə turizmin marağını xeyli gücləndirib. 
Görülən işlər Bakıda və bölgələrdə yerləşən istirahət mərkəzləri, otellər, 
restoranlar, istirahət edənlər və xarici qonaqlara kirayə ev və mənzil təklif 



144

edənlər üçün yaxşı imkanlar açır [1].

Turizm sənayesinin inkişaf etdirilməsi ölkə başçısının xüsusi diqqət 
mərkəzindədir və bu istiqamətdə aparılan islahatların son illər daha intensiv 
olduğunu görürük.

“Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında” sərəncamın əhəmiyyəti turizm sənayesinin inkişafına 
artıq öz bəhrəsini verməkdədir [3].

Ölkəmizdə turizm xidmətlərinin (işlərinin) sertifikatlaşdırılması bu 
günün ən vacib məsələlərindən biridir.

Xidmət – bu istehlakçı ilə icraçının bilavasitə qarşılıqlı ünsiyyəti 
və həmçinin istehlakçının tələblərini yerinə yetirmək üçün icraçının şəxsi 
fəaliyyətidir. 

Xidmətlər maddi, qeyri-maddi (və ya sosial-mədəni) və istehsalat 
xidmətlərinə (işlərinə) bölünür. 

Maddi xidmətlər dedikdə icraçının istehlakçının maddi tələblərini 
təmin etmək üçün fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Maddi xidmətlərin nəticəsi bir 
qayda olaraq, şəkli dəyişmiş məhsul, misal üçün təmir edilmiş avtomobil 
(avtomobil təmiri üzrə xidmətlər), tikilmiş əşya (dərzi xidməti), satılmış mal 
(ticarət xidməti), telefon əlaqəsi (rabitə xidməti) və s. ola bilər. 

Qeyri-maddi və ya sosial-mədəni xidmət – bu icraçının istehlakçının 
sosial-mədəni tələbatının ödənilməsi üzrə fəaliyyətidir. Bu növ xidmətin 
obyekti istehlakçının özüdür, misal üçün klinikaya müraciət edən (tibbi 
xidmət), turist (turist səfərləri xidməti), sərnişin (sərnişin nəqliyyatı xidməti), 
restoran müştərisi (ictimai iaşə xidməti), su hovuzu (bədən tərbiyəsi xidməti), 
hamam (hamam xidməti) və s [2]. 

İstehsalat xidməti – bu müəssisə və təşkilatların tələbatını ödəmək 
üçün xidmətdir. Bu xidmətin ifadə edilməsi “iş” termini ilə ifadə olunur, 
misal üçün elmi-tədqiqat, təcrübə-konstruksiya və texnoloji işlər; quraşdırma 
və işə salınma, istismar işləri və s. Müvafiq prosesləri işin yerinə yetirilməsi, 
xidmət göstərilməsi adlandırırlar. Bunlar sertifikatlaşdırma obyekti olaraq 
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məcburi sertifikatlaşdırılan işlər və xidmətlər üzrə sənədlər Siyahısına daxil 
edilmişlər. Şəkil 1-də Xidmətlərin (işlərin) təsnifatı göstərilmişdir. 

Şəkil 1. 

Xidmətlərin (işlərin) müasir təsnifatı

Təqdim edilən təsnifat beynəlxalq təsnifatla hələ ki, 
uyğunlaşdırılmamışdır, lakin o, müasir Rusiya sertifikatlaşdırma təcrübəsində 
müntəzəm yaranan xidmətlərin yeni növləri ilə təkmilləşdirilir.

1 oktyabr 1998-ci ildə qəbul edilmiş xidmətlərin nomenklaturasına 
sertifikatlaşdırılması təsdiq edilmiş sistemləri olan xidmət növləri daxil 
edilmişdir. Pərakəndə satış və bərbərxana xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması 
sistemləri hazırlanma mərhələsindədir. Normativ bazanın olmaması 
səbəbindən çox əhəmiyyətli xidmət sahələri olan bazar və tibbi xidmətlər 
məcburi sertifikatlaşdırılmadan kənarda qalmışlar. Avtomobil təmiri və 
kimyəvi təmizləmə xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması üzrə çox sayda 
sənədlər hazırlanmışdır. Ümumən götürdükdə isə xidmətlərin (işlərin) 
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sertifikatlaşdırılmasının normativ təminatı hələ formalaşma mərhələsindədir 
[4]. 

Sertifikatlaşdırmanın iştirakçılarının tərkibi və funksiyaları bir sıra 
səciyyəvi xüsusiyyətlərə malikdirlər. Xidmətlərin sertifikatlaşdırılması 
Sistemi iştirakçılarının tərkibinə daxildir:

- xidmətlərin sertifikatlaşdırılması Sisteminin rəhbər orqanı;

- xidmətlərin sertifikatlaşdırılması Sisteminin mərkəzi orqanı;

- xidmətlərin standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılmasının elmi-
metodoloji mərkəzi;

- Sistemin metodik mərkəzi;

- Sertifikatlaşdırma üzrə akkreditə edilmiş orqanlar və sınaq 
laboratoriyaları;

- Sosioloji mərkəzlər (laboratoriya, mütəxəssislər qrupu);

- Xidmətlərin keyfiyyət sistemlərinin sertifikatlaşdırılması üzrə 
akkreditasiya olunmuş orqanlar.

Xüsusi səciyyələrinə görə xidmətlərin (işlərin) sertifikatlaşdırılması 
zamanı 7 sxemdən istifadə olunur (cədvəl 1.)

Cədvəl 1.

Xidmətlərin və işlərin sertifikatlaşdırılması sxemləri

Sxemin

nömrəsi

Xidmət göstərilməsi 
və 

işlərin görülməsinin 
qiymətləndirilməsi

Xidmətlərin və 
işlərin nəticəsinin 

yoxlanması 
(sınanması)

Sertifikatlaşdırılmış 
xidmət və işlərə 

müfəttiş nəzarəti

1 Xidmətləri və işləri 
yerinə yetirənin 
peşəkarlığının 
qiymətləndirilməsi

Xidmətlərin və 
işlərin nəticələrinin 
yoxlanması (sınaq)

Xidmətləri və işləri 
yerinə yetirənin 
peşəkarlığına nəzarət



147

2 Xidmətlərin 
göstərilməsi və işin 
yerinə yetirilməsi 
prosesinin 
qiymətləndirilməsi

Həmçinin Xidmətlərin 
göstərilməsi və işin 
yerinə yetirilməsi 
prosesinə nəzarət

3 İstehsalatın 
vəziyyətinin təhlili

Həmçinin İstehsalatın vəziyyətinə 
nəzarət

4 Təşkilatın 
(müəssisənin) 
qiymətləndirilməsi

Həmçinin Müəyyən olunmuş 
tələb-lərə uyğunluğa 
nəzarət 

5 Keyfiyyət sisteminin 
qiymətləndirilməsi

Həmçinin Keyfiyyət sisteminə 
nəzarət

6  - Uyğunluq haqqında 
bəyannaməyə 
(əlavə edilmiş 
sənədlərlə) 
baxılması

Xidmətlərin 
göstərilməsi və işin 
yerinə yetirilməsi 
keyfiyyətinə nəzarət

7 Keyfiyyət sisteminin 
qiymətləndirilməsi

Həmçinin Keyfiyyət sisteminə 
nəzarət

Sxem 1 – keyfiyyəti üzrə icraçının peşəkarlığının (təhsili, iş təcrübəsi, 
normativ sənədləri bilməsi və s.) qiymətləndirilməsini, işin nəticələrinin 
seçmə yoxlanmasını və həmçinin müfəttiş nəzarətini nəzərdə tutan xidmət 
və işlərə tətbiq edilir. Sxemi fərdi sahibkarlıq və kiçik müəssisələr tərəfindən 
göstərilən xidmətlərə şamil etmək tövsiyə olunur.

Sxem 2 – texnoloji proses, icraçının ustalığı, xidmət şəraiti, 
prosesin təhlükəsizliyi və sabitliyinin yoxlanılması vasitəsilə xidmət (işin 
icrası) prosesinin qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. Xidmət göstərilməsi 
prosesinin 2 sxemi ilə qiymətləndirilməsini həmçinin keyfiyyət sisteminin 
(sxem 7) qiymətləndirilməsi yolu ilə həyata keçirmək mümkündür. 

Sxem 3 – istehsal (maddi) xidmətlərinin, misal üçün fərdi 
sifarişlə məmulatın təmiri və hazırlanması zamanı və s. sertifikatlaşdırma 



148

zamanı tətbiq edilir. Müfəttiş nəzarəti xidmətin nəticələrinin seçmə yolla 
yoxlanılması ilə həyata keçirilir. 

Sxem 4 – müəssisənin, təşkilatın qiymətləndirilməsini (attestasiyasını) 
nəzərdə tutur. Bu zaman nəinki 2 sxemi üzrə xidmətin və ya işin keyfiyyəti 
yoxlanılır, həmçinin müəssisəyə müəyyən kateqoriyanın, sinfin, ulduzun 
verilməsinin düzgünlüyü qiymətləndirilir. Müfəttiş nəzarəti sosioloji 
sorğu metodu ilə də həyata keçirilə bilər. 4 Sxeminin xidmət sahəsinin iri 
müəssisələrini sertifikatlaşdırılması zamanı tətbiq edilməsi tövsiyə olunur.

Sxem 5 – daha təhlükəli iş və xidmətlərin (tibb xidməti, sərnişin 
daşıma və s.) sertifikatlaşdırılması zamanı tətbiq edilməsi tövsiyə olunur. 
Sxem keyfiyyət sistemlərinin sertifikatlaşdırılmasını (sxem 7) və onun 
fəaliyyətinin sabitliyinə müfəttiş nəzarətini nəzərdə tutur. Bütün növ 
xidmətlərin (işlərin) sertifikatlaşdırılması zamanı tətbiq edilə bilər. 

6 və 7 sxemləri üzrə sertifikatlaşdırma məhsulun 
sertifikatlaşdırılmasında olduğu kimi müvafiq sənədlər əlavə edilmiş 
uyğunluq bəyannaməsindən istifadə etməklə həyata keçirilir. 6 sxemini 
özünü yüksək keyfiyyət səviyyəli xidmət və iş icraçısı kimi tanıtmış kiçik 
müəssisələrin iş və xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması zamanı tətbiq edilir. 
7 sxemini icraçının keyfiyyət sisteminə malik olduğu halda tətbiq edirlər. Bu 
zaman işlərin görülməsinin, xidmətlərin göstərilməsinin qiymətləndirilməsi 
müəssisənin keyfiyyət sistemlərinin standartlarının tələblərinə uyğun xidmət 
və iş gördüklərini təsdiq etmək üçün müəssisənin tədqiq edilməsi ilə həyata 
keçiriləcək [5]. 

Sertifikatlaşdırmanın xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla xidmətlərin 
və işlərin nəticələri yoxlanılarkən alət və laboratoriya metodlarından başqa 
sosioloji və ekspert metodlarından (müştərilər arasında sorğu yolu ilə 
keyfiyyətin qiymətləndirilməsi; yeməklərdən dadmaqla; təhsil alanların 
bilik səviyyəsinə nəzarətlə və s.) da geniş istifadə edilir [6].

Beləliklə, turizm Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunda 
aparıcı sahəyə çevrilməkdədir.

Son bir neçə ildə ölkəmizdə böyük turizm infrostrukturu qurulub və 
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brend otellər istifadəyə verilib. Bunun nəticəsində dünya turizm bazarında 
Azərbaycan lüks turizm xidmətləri təklif edən ölkə kimi tanınır.
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Мoрские круизы – как быстроразвивающийся сектор 

туристской индустрии

к.г.н., доц. Ахмедова И.И.

Ахмедов Д.Э.

Бакинский Государственный Университет

Abstract: There is a stable growth in a cruise market during the last 
decade. The period of economic recession or growth in a cruise industry 
is experienced fairly painless. The explanation is the demand for cruises 
consists of people who earn more income. The biggest advantages of 
cruises are a high level of comfort, ability to get several kinds of relaxation 
simultaneously, high level of service and marine recreation. On the other 
side, the disadvantages are seasickness, limited mobility, high prices and 
low speed of movement. 

Key words: sea cruises, mobility, route, qualification, tourist, 
excursion, port.

В конце XX в. круизная индустрия стала наиболее 
быстроразвивающимся сектором туристской индустрии. Круизный 
туризм относится к специальным видам туризма, так как является 
достаточно трудоёмким, капиталоёмким видом туризма, сочетающим в 
себе несколько видов туризма – рекреационный, спортивный, лечебно 
– оздоровительный, познавательный [1].

С древних времен для перевозок люди пользовались морским 
транспортом. Наиболее популярными морские и речные круизы были 
у жителей Северной Европы. Восточное средиземноморье и обилие 
островов предопределяло удобное место для отдыха. В период Великих 
Географических открытий морские путешествия получили наибольший 
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размах. В этот период люди в поисках новых мест и прибыли снаряжали 
путешествия в далёкие края. Однако идея путешествий по системе 
круиза принадлежит американцу Бобу Дикенсону, служащему компании 
Ford Motors. Он в 50-х годах разработал концепцию круизного отдыха, 
предусматривающую мощную индустрию. Морские круизы с каждым 
годом становятся все популярнее во всем мире. Производятся все более 
совершенные круизные лайнеры, выбираются все более интересные 
круизные маршруты, расписание маршрутов стало круглогодичным.

Развитие туризма и транспорта тесно взаимосвязано. Многие 
ученые отмечают, что туризм, как массовое социально – экономическое 
явление, появился как следствие возникновения и развития 
транспорта. С интенсивным ростом количества туристических поездок 
осуществляется строительство новых аэропортов, железнодорожных 
и морских вокзалов, других сооружений, расширяются действующие 
мощности, увеличивается их пропускная способность [7]. 

В последние десятилетия на рынке морских круизов наблюдается 
стабильный рост. Период экономического спада или роста переживается 
индустрией круизов довольно безболезненно. Объясняется это тем, что 
основу спроса на круизы составляют люди с относительно высоким 
уровнем личного дохода. Хотелось бы отметить тот факт, что при 
неблагоприятных факторах, например, при террористических актах в 
Средиземном море в 1986 – 1987 гг. или в период кризиса в Персидском 
заливе в 1990 – 91 гг. круизные компании осуществляли переориентацию 
круизных маршрутов в другие, более безопасные направления, но не 
отменяли путешествия. 

В мире более 150 морских круизных компаний – итальянских, 
испанских, турецких, греческих и т.д. из года в год количество круизных 
туристов увеличивается и если в 1980 – году насчитывалось 1 млн. 
туристов, то в 2015 г. уже 25 млн. Если в 1980 г. насчитывалось 120 
морских круизных судна, то в 2015 г. уже 406. Эксперты утверждают, 
что к 2020 г. каждый второй турист почувствует на себе отдых круизного 
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туризма. По статистике ВТО, ежегодный стабильный прирост туристов, 
использующих те или иные формы морских круизов, составляет 8% [1]. 

Значительный рост числа клиентов круизных плаваний 
объясняется разнообразием предложений: категории судов, 
программы путешествий, разнообразие маршрутов, тематика тура, 
посещение различных городов, шоппинг, развлечения на теплоходах, 
включающую казино, бассейны, рестораны, шоу, библиотеки, учебные 
и развлекательные мероприятия, праздники, фестивали, концерты и 
т.д. В последние годы увеличивается число предложений тематических 
круизов, расширились возможности круизных плаваний, во время 
которых особое внимание уделяется поддержанию хорошей физической 
формы клиентов – вплоть до «фитнес»-круизов, а также продолжается 
практика приглашения на суда квалифицированных лекторов т.д. 

Важной характерной особенностью сферы морских круизов 
является высокий показатель загрузки мест. Так, если этот показатель 
в морских круизах составляет около 90%, то в гостиничной сфере и в 
сфере авиаперевозок около 60%. 

В последние десятилетия намечается тенденция к строительству 
больших круизных судов. Самым большим круизным лайнером 
до последнего времени считался 17 палубный Voyager of the Sea, 
принадлежащий компании Royal Caribbean. Его водоизмещение 
составляет 142 тыс. Т. , количество пассажиров - 2200 туристов и 
1180 членов экипажа. В январе 2003 г. в Саутгемптоне был спущен 
на воду новый крупнейший океанический лайнер Queen Mary 2. Его 
водоизмещение составляет 150 тыс. т. Новый лайнер принял на борт 
2620 туристов [1]. 

География морских плаваний год из года все более расширяется. 
На предмет её расширения влияет рост объёмов круизного рынка и 
появление все большего числа туристов, которые уже участвовали в 
круизных плаваниях и требуют новых маршрутов, а также перегрузка 
некоторых популярных портов и городов. География круизных 
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направлений на современном этапе охватывает все континенты, 
включая берега Антарктиды и Северный полюс, Арктику. Основным 
районом круизов в мире является Северная Америка, включая 
Карибский бассейн, на который приходится 75% всего мирового рынка 
круизов. Остальные 25% распределяются между Европой и остальными 
районами. Программы круизных плаваний очень разнообразны. 
Круизы могут быть посвящены различным отдельным датам, 
темам, событиям. Но наиболее распространённые туры следующие: 
Средиземное и Адриатическое море; вокруг Европы с посещением 
Британии и Исландии; Скандинавские страны и Санкт – Петербург; в 
США, Канаду и Аляску, в том числе из Тихого океана в Атлантический 
через Панамский канал или вокруг Южной Америки; через Аравию и 
Суэцкий канал в Индийский океан; по островам океании (Австралия 
и Новая Зеландия), к Гавайским островам и по Карибскому морю и 
т.д. В последние несколько лет стали популярны круизные маршруты 
к берегам Антарктиды и к Северному полюсу. «Ледовые» круизы 
осуществляются каждый год: летом маршруты пролегают в Арктику, 
зимой основное направление – Антарктида. Стоимость ледовых 
круизов достаточно высокая, однако ежегодный спрос стабильно растёт 
на 2% [1].

По своему социальному составу в круиз туристы направляются 
50 – 55 % семьёй, со знакомыми 27%, остальные в одиночку. Возрастной 
состав до 25 лет – 30%, от 25 – 40 лет 22%, старше 40 лет 48 %. Для 
круизных маршрутов велик процент повторных туристов. Некоторые 
туристы избирают такой вид отдыха и совершают одно и тоже 
путешествие ежегодно в сезон отпусков по 15 лет подряд. При выборе 
круиза, в качестве вида отдыха, туристы пользуются следующими 
мотивациями: 1) Желание отдохнуть именно на воде (до 32%); 2) 
Желание провести отдых в размеренной и комфортной обстановке 
(до 52 %); 3) не иметь забот об организации развлечения ( до 45%); 
4) желание увидеть новые места, старинные города, посетить музеи,
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монастыри и др. (до 26%); д) рекомендация друзей и знакомых (до 
17%) [3].

Существует два вида морских круизов: классическая европейская 
система с заходом в различные порты с экскурсионной программой. 
И все большую популярность завоёвывает американская система, 
основной целью которой является предоставление возможности 
круизным пассажирам отдыхать и загорать на пляжах в пунктах захода 
по маршруту. А также популярны одно и двух дневные поездки без 
захода в крупные порты. Такие маршруты обычно осуществляются в 
конце недели на два или три дня. Однако из- за дороговизны морских 
круизов на мировом туристическом рынке им появилась альтернатива 
– морские паромы. Главное преимущество их это краткосрочность 
и низкая цена. Недостатком паромных круизов является невысокая 
скорость.

Одной из международных организаций, занимающихся 
вопросами морского судоходства, является International Maritime 
Organization (IMO), созданная в 1958 году. Она разрабатывает 
международные акты в области морских перевозок, в том числе, 
связанные с безопасностью на море и были затронуты экологические 
вопросы. В результате деятельности этой организации был подписан 
ряд конвенций, регулирующих международные морские перевозки. 

Анализируя место морских путешествий в общей транспортной 
системе, необходимо подчеркнуть, что морские пассажирские суда 
имеют принципиальные отличия от других транспортных средств. 
Если поезд, самолет и автобус служат лишь средством доставки к месту 
отдыха, то морские суда являются местом отдыха. При этом морские 
суда по мере развития научно – технического прогресса в пассажирском 
судостроении всё в большей мере становятся автономными центрами 
отдыха с развитой номенклатурой целевых помещений и пространств, 
обеспечивающих широкий выбор форм проведения досуга, занятий 
спортом и т.д. 
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Многие туристические агентства, особенно те, что 
специализируются на отдыхе и круизах, являются членами 
ассоциации CLIA. Эта организация объединяет около 33 турфирм , 
специализирующихся на продаже круизов и более 20 тыс. Туристских 
агентств, занимающихся продажей круизных поездок. 95% всех 
круизов продаётся через туристские агентства Ассоциации, причем 
реализация данного туристского В.А. продукта стоит на втором месте 
после продажи авиабилетов [8]. 

Самым большим достоинством круизов является наиболее 
высокий уровень комфорта, возможность получить несколько видов 
отдыха одновременно, высокий сервис, возможность отдыха на воде. 
Одним из преимуществ морских круизов является тот факт, что туристы 
могут путешествовать без визы. Согласно данным многочисленных 
исследований, морской отдых наиболее полезен для здоровья: 
медленное передвижение по водным водным пространствам снимает 
стресс, а свежий воздух способствует оздоровлению организма [2].

К недостаткам можно отнести морскую болезнь, ограниченную 
мобильность, высокие цены, невысокая скорость движения. В последнее 
время идет тенденция к появлению бюджетных круизных компаний. 
У круизного туризма есть достоинства и недостатки, но очевидно, что 
этот вид туризма является быстроразвивающимся и перспективным. 
Развитие морского транспорта происходит в тесной связи с развитием 
туризма в мире. Это способствует увеличению туристического потока, 
увеличению конкурентоспособности портов, созданию новых рабочих 
мест, улучшению благосостояния местного населения. 
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Bacasız sənaye turizmdə 4-üncü “S”
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Abstract : Tourism has known as travel for pleasure before. But 
now there are some different types of tourism as health tourism, business 
tourism etc. So we start to define tourism as a tourism industry at the end of 
XX century. And some countries start to say Industry without Chimney for 
tourism. That word is so positive and maybe for that reason some countries 
start to make attention to this sector more than enough. In this study we 
try to mention about importance of tourism in economy and importance of 
security in tourism. 

Key Words: Tourism, Industry, Tourism Industry, Security, Security 
in Tourism.

Əsas Mətn

Bir neçə mənbədə, əl əxsus da turizmin ÜDMdakı payının yüksək 
olduğu ölkələrdə turizm “Bacasız Sənaye” adlandırılır. Hər hansı bir şəxsi 
müəyyən mövzüya razı salmaq üçün istifadə olunan müsbət və bəzəkli sözlər 
burada da özünü göstərmiştir. Qulağa xoş gələn bu söz bəzi dövlətlərin 
siyasətinə həddindən artıq sirayət etmişdir. 

Heç bir ölkə, müasir bilgi məhsulu olan üstün texnologiyanı istifadə 
edib, rəqabətqabiliyyətliyi yüksək məhsullar istehsal etmədikcə bu dünyada 
layiqli yer tuta bilməz. Turizm və digər təbii sərvətlərindən istifadə edərək 
həyatlarını davam etdirən ölkələr tez bir zamanda dünya bazarında özlərini 
dayanıqlı və rəqabətqabiliyyətliyi yüksək məhsullarla təmsil etməlidirlər. 

Bu sözlər turizmin ölkələrin iqtisadiyyatına heç bir müsbət təsiri 
yoxdur mənasına gəlmir. Əlbəttə qloballaşma və multikultural dəyərlərin 
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öyrənilməsində turizmin böyük tövhəsi var. Ancaq bilirik ki, təbii sərvətlər 
tükənəndir. Və bu sərvətləri ən sərfəli şəkildə istifadə etmək lazımdır. Bu 
səbəblə də ölkələr əvvəlcə kənd təsərrufatını, sənayesini və texnologiyasını 
inkişaf ettirməli daha sonra turizmin inkişafına yönəlməlidir. Yəni ölkənin 
qıt sərvətləri, dövlətin qarşılıqsız dəstəyi vəya kiçik faizli kreditləri ilk 
öncə sənaye və kənd təsərrufatına daha sonra turizm sektoruna ayrılmalıdır. 
Çünki hal hazırki dövrdə dövlətlərin birbirinə qarşı üstünlüyü yalnız bilgi 
və texnologiya sarıdan ola bilər. Eyni zamanda fikirləşsək görərik ki, bugün 
dünyada söz sahibi olan ölkələrin heç biri o mövqelərə turizmlə deyil öz 
sənayeləri sayəsində gəliblər. (3,s.1) Bundan əlavə turizm ölkə iqtisadiyyatını 
mövsümi işsizliyə məruz qoyabilən sektor olduğu halda sənayenin bele bir 
mənfi xüsusiyəti yoxdur.

Bəzi ölkələr varki turizm cəhətdən markalaşıblar. Ancaq bir ölkənin 
marka imici pozularsa oraya turist getməz. Son bir neçə ildə qonşu ölkə 
Türkiyədə yaşanılan siyasi gərginlik və teror aktları səbəbiylə turizm 
sektorunun gözlənilən nəticəni verməməsi dediklərimizi bir daha sübut edir. 
(2, s.1) Və indiyə kimi Turizmin 3 “S”-i olaraq bilinən sea-dəniz, sun-günəş, 
sand-qum mövhumuna 4-üncü “S”-i yəni security-təhlükəsizliyi əlavə 
edir. İnsanın təhlükəsizliyə olan ehtiyacı səyahət zamanı dənizə günəşə və 
quma olan ehtiyacından çoxdur. Məşhur psixoloq A.Maslowun ehtiyaclar 
piramidasına nəzəri ekskursiya edəcək olsaq görərik ki, həqiqətən də 
təhlükəsizlik insan üçün fizyoloji (yuxu, qida, su və s.) ehtiyaclardan sonra 
ən vacib olanıdır. (1, s.1)
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Abstract: The article describes some features of the excursions for 
foreign tourists and the peculiarities of different countries representatives 
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По мнению специалистов, основными факторами, 
определяющими привлекательность туристского региона, являются: 
доступность региона; его природа и климат; отношение местного 
населения к приезжим; инфраструктура региона; уровень цен; состояние 
розничной торговли; спортивные, рекреационные и образовательные 
возможности; культурные и социальные характеристики. Многие 
международные путешественники интересуются экономическим 
состоянием той или иной страны, т. е. промышленностью, торговлей, 
благосостоянием народа [1, с. 37]. 

Республика Башкортостан – успешный регион России, где развита 
нефтяная отрасль, сельское хозяйство, химическая промышленность, 
добыча полезных ископаемых, производство авиационных двигателей, 
вертолетов, транспортных средств [2, c. 24]. 

Столица республики Уфа является одним из крупнейших 
экономических, культурных, спортивных, научных и религиозных 
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центров страны с населением более одного миллиона человек. Уфа 
раскинулась на семи холмах (и это символично), ее обнимает несколько 
рек: Белая, Уфимка, Дема. Это город, где мирно сосуществуют разные 
религиозные конфессии, храня свои святыни. Это хоккейный город – 
родина клуба «Салават Юлаев». В Уфе сооружена самая большая конная 
статуя в России – памятник Салавату Юлаеву. Уфа гордится историко-
культурным наследием, может продемонстрировать современные 
достижения и поделиться перспективами развития [3, c.1].

В последние годы наш город становится площадкой для 
проведения крупных мероприятий российского и международного 
масштабов. Летом 2015 года столица Республики Башкортостан 
приняла два крупных саммита: ШОС (Шанхайской Организации 
Сотрудничества) и БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР). 
Уфа стала кандидатом на проведение XI Всемирных Игр в 2021 году. 
Вышеизложенное позволяет утверждать, что башкирская столица 
имеет хороший потенциал для дальнейшего развития делового и 
событийного туризма. Следует отметить, что гостей обычно занимает 
не только прямая цель визита, но и возможность увидеть самобытный 
образ принимающей стороны. В связи с этим все актуальней становится 
проблема качественного экскурсионного обслуживания туристов и, что 
немаловажно, экскурсионного обслуживания на иностранных языках. 

Мы провели мониторинг экскурсионных программ, изучив 
предложения на официальных сайтах турфирм и экскурсионных 
центров Уфы, и сделали некоторые выводы. Во-первых, большинство 
экскурсионных предложений сориентировано на русскоязычных 
гостей, что соответствует реально существующему спросу. Во-
вторых, предлагаются экскурсии на иностранных языках (английском, 
французском, немецком). То есть уфимские экскурсоводы проделали 
большую работу, чтобы поддержать развивающуюся туристическую 
отрасль. Вместе с тем хотелось бы обратить внимание на некоторые 
аспекты экскурсионного дела, которые могли бы усовершенствовать 



161

организацию культурного досуга иностранных гостей, приезжающих 
с деловыми целями. Проведенный мониторинг показал, что обзорные 
экскурсии предусматривают показ одних и тех же объектов, которые 
являются городскими «жемчужинами», привлекают российских 
туристов, но не всегда отвечают интересам заграничных целевых 
групп. Например, иностранные граждане по-разному относятся к 
предложению посетить места, связанные с подвигом советского народа 
в Великой Отечественной войне или с жизнью людей, слава о которых 
широко распространилась в нашей республике или даже в России, но 
не вышла за их пределы. Поэтому становится насущной необходимость 
готовить и продвигать на туристический рынок специализированные 
программные туры для разных категорий иностранных туристов. 
В этой связи важной задачей становится изучение познавательных 
потребностей гостей из разных стран. 

Отметим также, что Уфа принимает в основном туристов, 
прибывших с деловыми целями. А это значит, что основу программы 
их пребывания составляют заранее спланированные деловые 
встречи и мероприятия. Экскурсионное обслуживание выполняет 
вспомогательные функции, что обязывает экскурсовода не перегружать 
внимание и память гостей информацией, которая самому экскурсоводу 
кажется важной и интересной. 

Целесообразно, ставя перед собой задачу влюбить экскурсантов 
в наш город, раскрывать универсальные, интернационально-
аттрактивные подтемы. Например, позиционировать Уфу как город, 
в центре которого имеются минеральные источники и санатории, 
небольшие городские сады и массивные лесопосадки, горнолыжные 
центры и ипподром и т. д. Не следует забывать о восточной архитектуре 
(иностранные туристы живо реагируют на такие объекты, как 
башкирский и татарский театры). Можно удивить, рассказывая, что 
всемирно известная сказка «Красавица и Чудовище» Жанны-Мари 
Лепренс написана по мотивам «Аленького цветочка», родившегося 
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в Уфе (мы-то знаем, что сказку «Аленький цветочек» рассказывала 
маленькому Сереже Аксакову ключница Пелагея). 

Кроме того, для привлечения требовательных европейских 
туристов необходима развитая инфраструктура и комфортные условия 
для отдыха, а также качественно подготовленные кадры в сфере 
гостеприимства. 

Иностранцы отдают предпочтение исключительно 
организованному досугу. Они привыкли доверять его профессионалам и 
всегда готовы платить за хороший сервис и интересную экскурсионную 
программу. Подбор оптимальных экскурсионных маршрутов 
предполагает хорошее знание потребностей разных групп иностранных 
гостей. Это выполнимая задача лишь для хорошо подготовленных 
специалистов в сфере туризма.

Актуальной проблемой, особенно в провинции, является 
дефицит экскурсоводов с языковой подготовкой. Речь идет не о 
программном знании языка, а о свободном владении им. Экскурсовод 
находится в прямом контакте с аудиторией, и его речь должна быть не 
только правильной, но и непосредственной. Поэтому для него важны 
специальные аудиторные занятия и самостоятельная работа [4, с. 205].

Таким образом, проблема совершенствования качества 
экскурсионного обслуживания иностранных туристов существует. 
Важно не упустить момент и реализовать появившийся у города 
потенциал, не допустить, чтобы полученные Уфой туристические 
объекты простаивали, постепенно приходя в негодность, или 
использовались не по назначению. Важно подумать, чем еще мы можем 
привлечь туристов, как можем повысить привлекательность нашего 
города. И делать это надо максимально оперативно, пока Уфа остается 
на слуху [5, с.174].
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Введение

Туризм в Грузии является одной из приоритетных отраслей 
национальной экономики, который в последние годы демонстрирует 
высокие темпы роста. В 2016 году Грузию посетили 6350831 человек, 
что более чем в 11 раз больше по сравнению с 2005 годом [1]. Прямой 
вклад туризма в ВВП страны составил 7.1% (2,195.9 млн лари), а 
косвенный вклад – 23.5% (7,310.2 млн лари) [2]. Признавая туризм одним 
из приоритетных отраслей национальной экономики, правительство 
Грузии создает благоприятные условия для его развития, при поддержке 
Всемирного банка разработала Национальную стратегию развития 
туризма на 2015-2025 гг. Эта стратегия предусматривает достижение 
следующих целей [3]: 
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1. развитие уважительного отношения, регенерация и сохранение
культурного и природного наследия Грузии;

2. формирование уникального аутентичного опыта туристов
на основе ознакомления с объектами этого природного и
культурного наследия;

3. повышение конкурентоспособности отрасли за счет
предоставления туристам услуг мирового класса;

4. привлечение туристов с рынков с более высоким уровнем
расходов за счет расширения и повышения эффективности
маркетинга и продвижения туристических услуг;

5. расширение и развитие в стране возможностей по сбору
и анализу данных о туристической деятельности и оценке
эффективности туриндустрии;

6. увеличение государственных и частных инвестиций в
туристический сектор;

7. улучшение состояния деловой среды в целях увеличения
объемов иностранных и отечественных инвестиций;

8. формирование партнерств между правительством,
туристической индустрией, неправительственными
организациями и общественностью, необходимых для
достижения всех вышеперечисленных целей.

Национальная стратегия развития туризма должна 
способствовать диверсификации внутреннего туристического рынка и 
формированию представления о Грузии, как о стране благоприятной 
для туризма.

1. Общая характеристика мирового рынка медицинского

 туризма

Под медицинским туризмом обычно понимают выезд из страны 
постоянного проживания для получения медицинских услуг. Причем 
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время пребывания на лечении и реабилитации ограничивается в 
пределах одного года. У этого вида туризма могут быть разные цели 
(лечение, в том числе операции, профилактика, оздоровление и т. 
п.), для достижения которых требуются разные специализированные 
медицинские центры. Медицинский туризм охватывает практически 
все виды лечения и оздоровления, которые предлагает современная 
медицина. 

В настоящее время в мире сформировался глобальный 
рынок медицинского туризма со своей специфической структурой 
- медицинскими учреждениями, аккредитирующими органами, 
компаниями медицинского менеджмента (замаются всеми аспектами 
организации поездки: подбор клиник, перевод документов, трансферы, 
визовая поддержка, сопровождение и многое другое), агентствами 
медицинского туризма, туроператорами, юридическими и страховыми 
компаниями и др.

Медицинский туризм сравнительно молодый и 
высокорентабельный вид туризма. Темпы его роста наиболее высокие 
по сравнению с другими видами туризма. В некоторых странах развитие 
медицинского туризма возведено на уровень государственной политики. 
Основными факторами, влияющими на быстрый рост мирового рынка 
медицинского туризма являются: процесс глобализации и реализация 
девиза современной медицины «Пациенты без границ!», научно-
технический прогресс и развитие информационных технологий. 

Мотивация медицинского туризма разная и она может 
существенно отличаться от страны к стране. Обычно выделяют 
следующие основные побудительные мотивы:

	современные медицинские технологии;

	высококвалифицированный медицинский персонал и 
соответственно, высококвалифицированная медицинская 
помощь;

	низкая стоимость медицинских услуг;



167

 фактор времени - срочность лечения (долгое ожидание
медицинской помощи в своей стране и необходимость поиска
другой страны, например, для пересадки почек, печени и т.
п.);

 запрет или ограниченение законодательством на проведение
отдельных медицинских вмешательств. Например, в некоторых
странах запрещены репродуктивные программы (ЭКО с
суррогатным материнством и/или донорством), трансплантация
органов, искусственное прерывание беременности и пр.

 возможность совмещения лечения с туристской программой в
другой стране;

 анонимность лечения и т. д.

В соответствии с международной статитстикой, оборот 
медицинского туризма составляет около 40 миллиардов долларов в год. 
В 2016 году в 64,3% клиник, больниц и медицинских туристических 
агентств наблюдался рост числа иностранных пациентов, в 20,3% не 
было увеличения и в 15,3% произошло снижение. 82,4% ожидают, 
что число иностранных пациентов будет расти в течение следующих 
12 месяцев. В течение следующих пяти лет на медицинском рынке 
туризма ожидается ежегодный рост более чем на 10% в год. Наибольшее 
увеличение количества международных пациентов ожидается от 
лечения рака, косметической хирургии и стволовых клеток [4]. 
Объем рынка медицинского туризма к 2022 году вырастет на 15,7% 
по сравнению с 2015 и достигнет $143,8 млрд. В настоящее время 
центры мирового медицинского туризма смещаются в развивающиеся 
страны. По данным Global Spa & Wellness Summit (GSWS) [5] к 2017 
году 50% рынка медицинского туризма будет приходиться на страны 
Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Привлекательность страны в качестве дестинации медицинского 
туризма оценивается индексом медицинского туризма, который 
рассчитивается по трем составляющим: 1. окружающая среда страны; 
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2. индустрия медицинского туризма и 3. доступность и качество
медицинских услуг. В 2016 в рейтинге индекса медицинского туризма 
представлена 41 страна (рейтинг охвативает примерно 60 % мирового 
населения), среды которых на первом месте находится Канада, причем 
первое место она занимает только по первой составляющей, а по 
второй и по третьей составляющим находится на 4-ой позиции. По 
доступности и качеству медицинских услуг лучший показатель (первое 
место) имеет Израиль, по индустрии медицинского туризма – Индия 
(табл. 1) [6].

Таблица 1

Рейтинг стран по индексу медицинского туризма и его 
составляющим

Страна 

Общий 
рейтинг

Окружающая 
среда страны

Индустрия 
медицинского 

туризма

Доступность 
и качество 

медицинских 
услуг

Канада 1 1 4 4
Великобритания 2 2 17 5
Израиль 3 14 11 1
Сингапур 4 3 15 6
Индия 5 12 1 3
Источник: Med-
ical Tourism 
Index (MTI) 
https://www.
medicaltouris-
mindex.com/
overview/desti-
nation-ranking/

Медицинский туризм является неотъемлемой частью 
внутреннего и международного рынка туристических услуг, который 
включает в себя не только миграцию пациентов и гостей, но и врачебного 
персонала, диагностического и операционного оборудования, поэтому 



169

у него большие перспективы развития. 

2. Потенциал и перспективы развития медицинского

 туризма в Грузии

Грузия малая, но уникальная страна с точки зрения туризма. Ее 
уникальность выражается в таком комплексе, как горы, море, культура 
и т. д. Разнообразные климатические условия страны дают огромный 
потенциал для развития медицинского туризма. В Грузии 103 курорта 
уже освоены и функционируют, 167 курортных мест выявлены, есть 
почти все виды минеральных вод с более чем 2000 источников, а также 
несколько курортных зон отдыха [7]:

1. Зона морского побережья (от Гагры до Батуми);

2. Бальнеологические курорты (Набеглави, Ткварчели, Нуниси и 
т.д.) - расположены на высоте 700 метров над уровнем моря;

3. бальнеологические климатические курорты (Боржоми, Саирме, 
Сурами и т.д.) - расположены на высоте 700-1000 метров над 
уровнем моря;

4. Зона горных климатических курортов (Абастумани, Цеми, 
Коджори, Кикети и т.д.) расположены на высоте 1000-1500 
метров над уровнем моря;

5. Зона горных климатических курортов (Шови, Бахмаро, 
Лебарде, Бакуриани и т.д.) и области горно-туристических 
маршрутов - на высоте 1500-2000 метров над уровнем моря;

6. туристическая зона на горах, катание на горных лыжах и 
альпинизм - на высоте более 2000 метров над уровнем моря.

Черноморское побережье Грузии является местом для 
климатотерапии, где можно восстанавить нарушенную дыхательную 
и нервную систему. Воду слабоминерализовнных термальных 
источников горноклиматического курорта Абастумани используют при 
лечении болезней нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 
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гинекологии и др. На грязевом курорте Ахтала с сопочной лечебной 
грязью осуществляют лечение заболеваний опорно-двигательной 
системы и периферической нервной системы, гинекологических 
болезней. Лечебную минеральную воду Боржоми применяют в качестве 
питьевой при заболеваниях обмена веществ, желудочно-кишечного 
тракта, почек, желчных путей; в виде ванн – при болезнях дыхательных 
органов, нервной системы, сердца и сосудов. Минеральные воды 
курорта Саирме используются при лечении заболеваний желудочно-
кишечного тракта (язва, гастриты), печени, желчного пузыря, почек. 
Лечебные свойства минеральной воды благотворно влияют на 
кровеносные сосуды и мозг, повышают иммунную защиту организма, 
улучшают обменные процессы при ожирении, диабете и подагре), 
уменьшают развитие склеротических изменений. Термальные (33-
35 градусов) радоновые минеральные воды излечивают заболевания 
конечностей, периферийной нервной системы, сердечно-сосудистых, 
кожных, обмена веществ, эндокринной системы, гинекологических, 
ревматизм, полиомиелита, церебрального паралича. курортного 
отдыха в гостеприимной Грузии способен удовлетворить даже самых 
требовательных туристов. Наряду с курортами в стране имеются 
медицинские учреждения, которые способны удовлетворить даже 
самых требовательных туристов. Например, Phage International, 
Inc. является частной корпорацией – центром фаготерапии, куда 
приезжают пациенты из США, Канады и Франции для лечения 
сложных бактериальных инфекций. В грузино-американском центре 
репродуктивной медицины РепроАРТ осуществляется диагностика и 
лечение всех видов бесплодия, в том числе с использованием метода 
экстракорпорального оплодотворения. New Hospitals - больница 
нового поколения, обеспечивающая медицинскую помощь на уровне 
самых высоких мировых стандартов. Клиника «Hairline International» 
входит в числе 10 лучших клиник мира по трансплантации волос. 
Бальнеологический курорт Тбилиси, один из самых известных курортов 
мира, который предназначен для физиотерапии, реабилитации и 
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терапевтического туризма. 

Грузия страна виноделия и она имеет потенциал для развития 
винотерапии (эниотерапии). Благодаря своим противомикробным 
и противовирусным свойствам, вино способно воздействовать на 
туберкулёзные и тифозные палочки, холерный эмбрион, а также 
уничтожить различные вирусы (герпес, полиомиелит). Лечение вином 
снижает риск заболеваний гриппом. 

Приведенные выше примеры всего лишь незначительная часть 
того потенциала, которым обладает Грузия для развития медицинского 
туризма. Эффективное освоение данного потенциала может 
стать источником валютных поступлений и соответственно будет 
способствовать экономическому развитию страны. Однако развитие 
медицинского туризма в Грузии сталкивается с целым рядом проблем, 
среди которых следует отметит следующие:

• недостаточная известность и узнаваемость туристского брэнда
«Грузия» за рубежом;

• отсутствие государственной политики в области медицинского
туризма;

• низкий уровень инфраструктурного развития курортов и
других туристских мест:

• недостаточность финансовых ресурсов для совершенствования
инфраструктуры туристской индустрии как в целом, так и
медицинского туризма в частности;

• недостаточная изученность туристских ресурсов страны
и возможностей их использования для создания новых
туристских продуктов;

• низкий уровень бизнес-коммуникаций между правительством
Грузии, туристическими и медицинскими учреждениями для
решения общих рыночных проблем;

• низкий профессионализм работников туристической
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индустрии.

В решении вышеотмеченных проблем активная роль 
принодлежить правительству Грузии. С помощью государственной 
поддержки медицинского туризма и привлечения частных инвестиций 
возможно создание условый для развития конкурентоспособного 
медицинского туризма и укрепления позиций страны на этом сегменте 
мирового рынка туристических услуг. Кроме этого медицинский 
туризм следует рассматривать как средство для сглаживания проблемы 
сезонности в туризме.

Заключение

Развитие туризма в Грузии идет бистрыми темпами, однако она 
занимает скромное место на мировом рынке туристических услуг и 
особенно - на сегменте медицинского туризма. Для развития последнего 
в Грузии имеется достаточный потенциал и его использование позволить 
удовлетворить потребности медицинских туристов на внутреннем 
рынке медицинского туризма.
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Araz çayı hövzəsi ölkələri üzrə müalicə turizmi: 
mövcud vəziyyət və gələcək perspektivlər (Azərbaycan 

Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası və Türkiyə 
Cumhuriyyəti timsalında)

i.f.d., dos. Əli Cabbarov
“Naxçıvan” Universiteti

Abstract: Tourism is one of the significant type of modern economic 
and cultural relations between Republic of Azerbaijan and Republic 
of Turkey. After Azerbaijan has gained its independence Nakhchivan 
Autonomous Republic occupied an important link in the extending tourism 
relations between this two brother countries. Every year ten thousands of 
Azerbaijani citizens visit Turkey via Nakhchivan for different purposes. A 
significant part of these tourists visit Turkey for qualitative medical service 
of this country. At the same time a lot of Turkish tourists and transit tourists 
visit Azerbaijan via Turkey annually. They visit to enjoy the services of the 
highly developed natural health centers of Nakhchivan. The purpose of this 
study is to research the factors, which have the role on contemporary health 
& medical tourism relations between Turkey and Azerbaijan and also come 
to conclusion in understanding existing problems and future perspectives 
of health tourism which will be extended through the potentials of two 
countries. 

Key words: international tourism; health & medical tourism; 
Republic of Turkey; Azerbaijan and Republic; Nakhchivan Autonomous 
Republic
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“Dünyada, xüsusilə dünyanın qabaqcıl ölkələrində 

tibbi turizm inkişaf edir. Hesab edirəm ki, 

 Azərbaycan da bu sahədə öz sözünü deməlidir”

İlham Əliyev
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Təqdimat

Müalicə turizmi turizm növləri arasında ən qədim səyahətlərdəndir. 
İnsanlar tarix ərzində öz sağlamlıqlarını qorumaq, onu bərpa etmək üçün 
yaşadıqları yerlərdən uzaqlarda yerləşən möcüzəli yerlər, minerallar, su 
mənbələri, şəfalı otlar və müalicə üsulları tapmaq ümidi ilə səyahətlərə 
çıxmağa cəsarətlənmiş, bir çox hallarda buna müvəffəq olmuşlar. Antik 
dövrlərdə, hətta eramızdan əvvəl 4-cü minillikdə Şumerlər dövründə 
insanların şəfaverici yerlərə səyahətləri, XIV əsrdə, Renessans dövründə 
(1) bugünkü adı ilə SPA (salude par aqua) kimi tanınan müalicəvi su 
mənbələrindən və müalicə üsullarından istifadə olunması ilə başlayan 
müalicə turizmi müasir dövrə qədər inkişaf edib bir neçə mərhələ keçib. 
Hazırda, üç üsulla — sırf klinik şəraitdə, təbii üsullarla həkim nəzarəti altında 
müalicə olunmaqla və yalnızca təbiətlə ünsiyyətdə olmaqla öz sağlamlığını 
bərpa etmək üçün insanlar bir yerdən başqa bir yerlərə səyahətlər edirlər. 

Müasir dövrdə müalicə turizminin coğrafiyaçı çox genişdir. Avopadan 
Asiyaya, Şimali Amrikadan Cənubi Amerikayadək bir çox ölkələrə səyahət 
edən turistlər onlara lazım olan tibbi-müalicə xidmətlərini alırlar.(2) Dünyada 
Meksika, Hindistan, Tayland, Braziliya, Sinqapur, Malayziya, ABŞ, Türkiyə, 
Macarıstan kimi ölkələr tibbi-müalicə üsullarına, müasir texniki imkanlara 
və yüksəkixtisaslı tibbi personalına görə müalicə turizmində tanınan 
ölkələr arasındadır. Bunlardan başqa Azərbaycana ərazicə yaxın ölkələrdən 
Türkiyədən başqa İsrail, İran kimi ölkələrdə də tibbi xidmətlərdən istifadə 
etmək üçün səyahət edən turistlər də vardır. Sağlamlığını bərpa etmək motivi 
ilə səyahət edən turistlər arasında keyfiyyətli və daha ucuz qiymətə plastik 
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cərrahiyə əməliyyatları etdirmək, kardioloji, onkoloji müalicə və əməliyyatlar 
etdirmək, orqan transplantasiyası, habelə göz və beyin əməliyyatları, diş 
müalicəsi və sair məqsədlə səyahət edənlər vardır. Bəzi ölkələrə, məsələn 
Meksika və Tailanda il ərzində bir milyondan çox müalicə məqsədil turist 
səyahət edir. Səhiyyə xidmətlərində yüksək texnologiyanın tətbiq olunuduğu 
ABŞ-a il ərzində 800 min nəfərə yaxın, xaricdən gələn turistlər üçün yüksək 
peşəkarlıq və marketinq üsullarının tətbiq olunduğu qardaş Türkiyəyə isə 
300-400 min turist müalicə məqsədilə səfər edir. Göründüyü kimi dünya 
üzrə müalicə turizmində ciddi rəqabət vardır. Ümumilikdə götürdükdə, 
dünya müalicə turizmi sənayesi 2006-cı ildə 60 milyard, 2012-ci ildə 100 
milyard ABŞ dolları səviyyəsinə çatıb. 

Metodologiya

Müalicə turizmi üzrə araşdırmalarda bu turizm növünün inkişafına 
təsir edən müsbət amillər, həmin turizm ehtiyatlarından istifadəyə olan 
maraq və meyl, bunlara imkan yaradan şərait, mövcüd turist axınlarının 
istiqaməti, müalicə məqsədilə səyahət edənlərin qarşılaşdığı çətinliklər, 
bu turizm növü üzrə təşkilati tədbirlərin səviyyəsi və dünya təcrübəsindən 
istfadə vəziyyəti nəzərə alınır. Bu məqsədlə, mövzu üzrə dərc olunmuş elmi 
araşdırmalar, müşahidə, tibbi statistika hesabatları, pasiyentlərin rəyləri, 
həkimlərin tövsiyələrinə istinad olunmuşdur. Araşdırma nəticəsində məlum 
olmuşdur ki, insanların sağalmaq istəyindən başqa, müalicə xidmətlərinin 
keyfiyyəti, tibbi avadanlıq və infrastrukturun vəziyyəti, təklif olunan 
müayinə və müalicə xidmətlərinin qiyməti, pasientlərin tibbi xidmətlərə 
olan inamı, təhlükəsizlik, sığorta şərtləri və prestijli tibbi xidmətlər almaq 
kimi istək də müalicə turizminə təsir edən amillərdəndir. Göstərilən tibbi 
xidmətlərin səviyyəsindən başqa onların qiymətinin də əsas amil olduğunu 
görməkdəyik. Belə ki, tibbi sığorta zəmanəti olmayan ölkələrin vətəndaşları 
daha ucuz qiymətlərə eyni keyfiyyətdə olan tibbi xidmətlər almaq üçün 
digər ölkələrə səyahət edirlər. Misal üçün ABŞ-da 30 min dollara başa 
gələn ürək əməliyyatları tibbi xidmətlərin yüksək inkişaf etdiyi Hindistanda 
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bundan 7 dəfə ucuza başa gəlir. Yaxud, ABŞ-da 30 min dollara aparılan diz 
əməliyyatları Sinqapurda 18 min dollara təklif olunur. 

Müalicə turizminin inkişafını ləngidən amillərə gəldikdə, bunlar 
bəzi pasiyentlərdə səyahətlərə qarşı olan müqavimət, fobiya, müalicə 
məqsədilə xaricə səyahət edənlərin müşaiyətçilərə olan ehtiyacı, onlar üçün 
əlavə xərc problemi, xarici dil bilmə problemi, habelə müalicə məqsədilə 
səyahət edənlər üçün xüsusi turların və marketinq tədbirlərinin olmaması 
və ya onların çatışmamasıdır. Ayrıca olaraq turist qəbul edən ölkənin 
ekoloji vəziyyəti və risk amilləri də müalicə turizminə mənfi təsir edir. 
Müalicə məqsədilə xaricə səfər edənlərin gözlənilməz xərclərinin (ölüm və 
sağlamlığın itirilməsi halında) ödənilməsi üçün etibarlı sığortanın olmaması 
da müalicə turizminin inkişafına mənfi təsir edir. 

Müalicə turizminin inkişafında qloballaşma və müasir sürətli 
nəqliyyat və informasiya-kommunikasyia vasitələrinin geniş tətbiqi mühüm 
rol oynayır. Qloballaşmanın, ümumilikdə, turizmin inkişafında mühüm rolu 
vardır. Qloballaşmadan başqa beynəlxalq aləmdə vaylutanın hərəkətinin 
liberallaşması, turizmdən, xüsusilə müalicə turizmindən çoxlu gəlir götürmək 
istəyən ölkələrdə bu məqsədlə hüquqi tənzimləmə işlərinin aparılması 
da müalicə turizminə öz təsirini göstərir.(3) Məhz qloballaşma amilinin 
əsas götürülməsi, turistlərin rahat hərəkətinin təmin olunması məqsədilə 
həyata keçirilən infrastruktur və təşkilatıi tədbirlər bu araşdırmanın əsas 
metodologiyasını təşkil edir. 

Diskussiya

Azərbaycanda müalicə turizmi turizmin həm getmə, həm də gəlmə 
tipləri üzrə inkişaf etməkdədir. Ölkəmizdə mövcud olan təbii rekreasiya-
müalicə ehtiyatları hesabına müalicə turizminin inkişafı üzrə Naftalan, İstisu, 
Qalaaltı, Duzdağ, Darıdağ və digər yerlərdə böyük təcrübə toplanıb. Keçmiş 
Sovet dövrundə İttifaqın müxtəlif yerlərindən və bir sıra xarici ölkələrdən 
gəlmiş turistlər həmin rekreasiya-turizm mərkəzlərində öz sağlamlıqlarını 
bərpa edə bilirdilər. (4) Bu dövrdə mövcud olmuş müalicə xidmətlərinə 
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böyük tələbat olsa da onların gücündən tam istifadə olunmamışdır. Bunun 
səbəbləri kimi o dövrdə turistlərin tələbatlarına cavab verə biləcək modern 
infrastrukturun olmaması, xaricdən turistlərin gətirilməsi işində müəyyən 
çətinliklərin olması və həmin zamanlara xas olmayan marketinq tədbirlərinin 
bu turizm növündə də tətbiq olunmamasını göstərmək olar. Xüsusən, 
Naxçıvan Muxtar Respublikası sərhədyanı bölgədə yerləşdiyindən o dövrdə 
buraya xarici turistlərin gəlişi çətin idi. Halbuki, Naxçıvanın Duzdağ və 
Darıdağındakı müalicəvi əhəmiyyətli ehtiyatlar, habelə Şahbuz və Ordubada 
mövcud olan təbii rekreasiya ehtiyatları və müalicəvi mineral sular insan 
sağlamlığınını bərpa olunması üçün geniş imkanlar açırdı. (5) 

Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında turizmin bir çox 
növlərinin inkşafı dövlət müstəqillyimizin bəhrələrindəndir. Qloballaşma, 
turizm ehtiyatlarından istifadəyə şərait yaradan müasir infrastruktur, 
insanların səyahət imkanlarının artması, tibbi xidmətlər sahəsində müasir 
texnoloji nailiyyətlərin tətbiqi müalicə turizminin də genişlənməsinə təkan 
verib. Yaşadığımız dövr həm Azərbaycan vətəndaşlarının xaricdə müalicə 
olunub öz sağlamlığını bərpa etməsi, həm də xaricdən Azərbaycana səfər 
edib burada öz sağlamlığına qovuşmaq istəyənlərin sayının artması ilə 
xarakterizə olunur. Şübhəsiz, Sovetlər İttifaqının dağılması ilə bütün 
sahələrdə, o cümlədən, səhiyyə və digər sağlamlıq xidmətləri sahəsində 
yaranmış vəziyyət insanların müalicəsi sahəsinə də mənfi təsir göstərdi. 
Həmin dövrdə ölkə daxilində göstərilən tibbi xidmətlərin yetərsiz olduğu 
bir şəraitdə insanların sağlamlıqlarını bərpa etmək üçün xarici ölkələrə 
səfər etməsi az qala kütləvi bir hala gəlmişdi. Belə ölkələrdən biri də 
Azərbaycan vətəndaşlarının müalicə məqsədilə səyahət etdiyi qardaş 
Türkiyə Cumhuriyyətidir. 

Türkiyə Cumhuriyyətinə müxtəlif dövrlərdə çox sayda Azərbaycan 
vətəndaşı müalicə məqsədilə gedib. Bu ölkənin səhiyyə nazirliyinin 2012-
ci ilin yekunlarına dair məlumatlarına görə Azərbaycandan Türkiyənin 
dövlət xəstəxanalarına müalicə məqsədilə gələnlərin sayı 3201 nəfər, özəl 
xəstəxanalara gələnlərin sayı isə 1743 nəfər olub. Bu dövrdə Türkiyənin 
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dövlət xəstəxanalarına gələn azərbaycanlıların sayının Almaniyadan buraya 
gələn turistlərin sayından sonra ikinci sırada olması maraq doğurur.(1) 
Ümumiyyətlə, Türkiyəyə müalicə məqsədilə dünyanın bir çox yerlərindən 
xeyli sayda turist səfər edir. Belə ki, 2013-cü ildə bu ölkəyə müalicə məqsədilə 
gələnlərin sayı 480 min nəfər olub. Bu sahədə əldə olunan gəlirlər isə 2,5 
milyard ABŞ dollarına çatıb. Türkiyənin 2023 hədəfləri arasında müalicə 
turizminin də yeri mühümdür. Belə ki, bu dövrdəki hədəfin gəlirlər olaraq 
20-25 milyard dollar olması gözlənilir. (6) 

Qardaş ölkənin müalicə turizmində belə bir səviyyəyə çatmasında, 
şübhəsiz, türk səhiyyə sektorunun yüksək peşəkarlığı, burada tətbiq olunan 
sərfəli qiymətlər və müalicə məqsədilə gələnlər üçün həyata keçirilən 
marketinq və çevik idarəetmə mexanizmidir. Bunlar çox mühümdür. Belə 
ki, tibbi xidmətlərin qiyməti baxımından elmi araşdırmalardan görürük ki, 
İspaniyada təqribən 40 min dollara aparılan ürək əməliyyatlarıı Türkiyədə 
8-20 min dollara başa gəlir. Bu səbəbdəndir ki, Avoropa ölkələrindən 
Türkiyəyə müalicə məqsədilə gələnlər arasında ilk ölkə olan Almaniyanı 
Rusiya, Danimark, Fransa, Hollandiya, İngiltərə kimi ölkələrin vətəndaşları 
izləyir. Bu ölkəyə qonşu olan Azərbaycan, Gürcüstan, İrandan da Türkiyəyə 
turistlərin gəldiklərini görməkdəyik. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası həmsərhəd olduğu Türkiyə 
Cumhuriyyəti ilə sıx iqtisadi və mədəni əlaqələrə malikdir. Bu əlaqələr 
ölkəmizin məhz müstəqillik illərində genişlənərək idxal-ixrac əməliyyatları 
üzrə mühüm səviyyəyə çatmışdır. İdxal-ixrac əməliyyatlarının mühüm bir 
hissəsi olan beynəlxalq turizm Naxçıvan Muxtar Respublikasında diqqət 
mərkəzindədir. Müxtəlif illərdə muxtar respublikada gəlmə turizmin inkişaf 
etdirilməsi ilə bağlı həyata keçirilmiş tədbirlərdə və 2016-cı ilin mart ayında 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində turizmin inkişaf etdirilməsi 
ilə bağlı keçirilmiş müşavirədə Naxçıvanın turizm potensialından səmərəli 
istifadə olunması və güclü təşviqat mexanizminin yaradılması tövsiyyə 
olunmuşdur. (7) 

Müalicə məqsədilə Naxçıvandan Türkiyəyə həm muxtar respublika 
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sakinləri, həm də tranzit yol keçməklə Azərbaycan Respublikasının 
digər yerlərində yaşayan vətəndaşları səyahət edirlər. Turizm məqsədilə 
Naxçıvanın tranzit yolu kimi istifadə olunmasının üstünlükləri bu baxımdan 
diqqəti cəlb edir. Belə ki, ölkəmizin paytaxtından hava yolu ilə Türkiyəyə 
səfər etmək nisbətən baha başa gəldiyindən, xüsusən, Türkiyənin Ərzurum, 
Kars və İğdır kimi Naxçıvana yaxın şəhərlərinə, habelə paytaxt Ankaraya 
səfər etmək Naxçıvan marşrutunu seçənlər, o cümlədən müalicə məqsədilə 
səfər edən turistlər üçün çox cazibədardır. Turistlərin səyahət məqsədinə 
gəldikdə, Türkiyədə əsasən yüksək texnologiyanın tətbiq olunması ilə sırf 
klinik şəraitdə həyata keçirilən müayinələr, yüksəkkeyfiyyətli müalicə, 
mürəkkəb cərrahi əməliyyatlar diqqəti cəlb edir. Türkiyədə tibbi kadrların 
səhiyyə xidmətləri üzrə ən yeni texnologiyadan bacarıqla istifadə etməsi, 
müalicə xidmtləri zamanı tətbiq olunan elektron məlumat dövriyyəsi, 
buradakı tibbi presonalın Azərbaycan dilində başa düşməsi, habelə, 
ölkəmizin vətəndaşlarının Türkiyəyə səyahət vizasının sadələşdirilməsi, viza 
müddətinin (dolayısı ilə müalicə müddətinin də) kifayət qədər uzun olması 
və eyni məqsədli müalicə və müayinə kursu üçün ödənilən məbləğin digər 
ölkələrə nisbətən Türkiyədə daha sərfəli olması bu səyahətləri stimullaşdıran 
əsas amillərdəndir. Türkiyədə İslami qaydalara ciddi riayət olunması və 
xalqlarımız arasında tarixi kökdən gələn iqtisadi-mədəni yaxınlıq da bu 
əlaqələri genişləndirən digər bir mühüm amillərdəndir. (8)

Naxçıvan Muxtar Respublikasından Türkiyə Cumhuriyyətinə 
müalicə məqsədilə səyahət edən turist sayına nisbətən Türkiyədən Naxçıvana 
eyni məqsədlə səyahət edənlərin sayı nisbətən azdır. Ancaq bununla yanaşı, 
Naxçıvanda mövcud olan unikal təbii ehtiyatlardan istifadə olunması ilə 
xarici ölkələrdən, o cümlədən Türkiyədən müalicə məqsədilə gələn turistlər 
diqqəti cəlb edir. Belə ki, Naxçıvanın çox tanınmış tibbi müalicə ocağı 
olan Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi hər il orta hesabla 3500 - 4000 nəfər 
arasında pasiyenti qəbul edir. (Şəkil 1) 233 nəfəri ümumi, 147 nəfəri VİP 
olmaqla birdəfəlik tutumu 380 nəfər pasiyent olan bu mərkəzdə ölkəmizin 
dənizsahili və rütubətli bölgələri olan Bakı və Sumqayıt şəhərləri ilə yanaşı, 
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Quba, Qusar, Qəbələ, Şəmkir, Goranboy, Bərdə, Yevlax, habelə Lənkəran 
və Masallıdan, o cümlədən Türkiyə, Ukrayna, İran, Rusiya, Tacikistan, 
Qazaxıstan, Almaniya, Hollandiya, Avstriya, İngiltərə kimi xarici ölkələrdən 
gələn insanlar yuxarı tənəffüs yollarının xəstəliynin müalicəsi üçün unikal 
imkan tapırlar. (9) Duzdağda müalicə olunan pasiyentlər arasında Türkiyədən 
və bu ölkəni tranzit olaraq keçərək gələn Gürcüstan Respublikası vətəndaşları 
da vardır. (10) 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə nazirliyinin məlumatlarına 
əsasən 2015-ci ildə Türkiyə Respublikasından Duzdağ Fizioterapiya 
Mərkəzinə müalicə üçün gələn turistlərin sayı 23 (13 nəfər VİP) nəfər, 2016-
cı ildə isə 26 (17 nəfər VİP) nəfər olub. Eyni ilə Türkiyədən əsasən tranzit 
yolu ilə keçməklə Gürcüstandan gələn turistlərin sayı isə 2015-ci ildə 7, 
2016-cı ildə 2 nəfər olub. Ümumiyyətlə, Duzdağa müalicə üçün gələn bütün 
əcnəbilərin sayına baxdıqda 2016-cı ildə bunların cəmi 306 (205 VİP) nəfər 
olduğunu görürük. 

Şəkil 1. Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi

Nəticə

Müalicə turizminin dünya üzrə müasir dövrdəki inkişaf səviyyəsinə 
nəzər saldıqda Türkiyə ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasındakı mövcud 
müalicə turizmi əlaqələrinin hələlik arzuedilən səviyyəyə çatmadığıı göstərə 
bilərik. Halbuki, Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Cumhuriyyəti arasında 
turist əlaqələrinin yüksək səviyyəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə 
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Türkiyənin yaxın əlaqələri bu sahədə də geniş potensial vəd edir. 

Bu istiqamətdə müalicə turizminin perspektiv inkişafına təsir edəcək 
amilləri aşağıdakı kimi sıralamaq mümkündür: 

• Naxçıvanda tibb-səhiyyə xidməti infrastrukturunun yeniləşməsi ilə
bərabər yüksəkixtisaslı həkim kadrlarının formalaşması;

• Müalicə turizmi ehtyiatlarının rekreasyia potensialı üzrə genişəhatəli
elmi araşdırmaların aparılması;

• Naxçıvanda mövcud olan müalicə turizmi ehtiyatlarının tanıdılması
üzrə reklam-marketinq tədbirlərinin aparılması;

• Müalicə turizmi baxımından mövcud olan mövsümi çətinliklərin
aradan qaldırılması;

• Müalicə turları təşkil olunması ilə müalicə obyektlərinin işinin
asanlaşdırılması;

• Turizm, xüsusən, müalicə turizmi sahəsində qardaş Türkiyənin
təcrübəsinin öyrənilməsi.
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Azərbaycanın turizm sahəsındə rəqabətqabiliyyətliliyi və 
bölgədəki yeri

c.ü.f.d. Səidə Sultanlı

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Abstract: In the article analyzed the rating research of Azerbaijan’s 
competitiveness in travel and tourism. Presented trends in the development 
of international tourism in the regions of the world and the indexes of the 
World Economic Forum for Azerbaijan and the region. It is result of ranking 
to evaluate the country’s competitiveness in the tourism sector. It shown 
indexes of competitiveness for Azerbaijan comparisons among countries 
of the region - Turkey, Russia and Georgia. Author the analysis the main 
problems of Azerbaijan to increase competitiveness in the tourism sector 
also.

Keywords: tourism industry, trends, the travel and tourism 
competitiveness index, rating, region, comparison, evaluation. 

Müasir dövrdə turizm sənayesi yüksək gəlirlər gətirir, iqtisadiyyatın 
yeni sahələrinin inkişafına təsir göstərir və əhalinin xidmətlər üzrə 
ehtiyaclarını ödəyir. Hazırda turizm müxtəlif ölkələrdə milli iqtisadiyyatın 
sahəsi olmuşdur. Azərbaycanda turizm hələ ki ölkə iqtisadiyyatının 4,5% təşkil 
edir. Azərbaycanın səyahət və turizm sahəsində rəqabətqabiliyyətliliyinin 
reytinqinin təhlili, bölgədəki mövqeyini müəyyən edilməsi, ölkədə bu 
sektorun inkişafı və təkmilləşdirilməsi üçün proqramların və tədbirlərin 
həyata keçirilməsinə imkan yaradır.

2008-2009-cu illərin qlobal maliyyə iqtisadi böhranından sonra turizm 
sənayesi dünya regionlarında ardıcıl artım tempini göstərir. Ümumdünya 
Turizm  Təşkilatının  (UNWTO)  məlumatına  görə,  2015-ci  ildə dünyanın
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bütün turistik istiqamətlərində beynəlxalq turist gəlişlərin sayı 1 mlrd. 184 
mln. çatmışdır, bu da 2014-ci il ilə müqayisədə 50 mln. çoxdur [1]. UNWTO-
nun Dünya Turizm Barometrinin son statistik məlumatlarına görə, 2016-cı 
ilin ilk 9 ayı ərzində beynəlxalq turist gəlişlərin sayı 956 milyona çatıb. Bu 
isə 2015-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 34 milyon və ya 4% turist çoxdur 
[4].

Səyahət və turizm üzrə statistik məlumatların təhlili göstərir ki, 
turizm sənayesi dinamik inkişaf edir. 2015-ci ildə beynəlxalq turizmdən olan 
gəlirlər 1,3 trilyon doll. çatıb. Buraya beynəlxalq sərnişin daşınmalarından 
olan 250 milyard doll. gəlir daxil deyil. Asia-Sakit okean regionu yaxşı 
artım tempi (2015-ci il üçün + 5%) göstərdi, bu da oradakı ölkələrin milli 
iqtisadiyyatlarının sürətli inkişafı ilə izah oluna bilər. Bu isə öz növbəsində 
regionda beynəlxalq turizmin inkişafını təmin edir. Amma turizm 
sahəsində aparıcı mövqeni, əvvəlki kimi, Avropa qoruyb saxlamaqdadır 
- 609 milyon turist sayı ilə (2015-ci ildə). Səyahət və turizm sahəsində 
rəqabətqabiliyyətliliyi dünya ölkələri və regionları üzrə fərqli səviyyədədir. 
Ən güclü mövqe – Avropaya məxsusdur, amma son illərdə Asiya və Latın 
Amerikası turizm sənayesinin yüksək artım tempini göstərirlər.

Hal-hazırda, beynəlxalq turizmin inkişafında aşağıdakı tendensiyalar 
vardır:

1. Dünyada turistlərin sayının artması (234 milyon 2010 ilin 
göstəriciləri ilə müqayisədə);

2. Dünyanın müxtəlif regionlarında qeyri-bərabər inkişaf: aparıcı 
yeri Avropa (+ 4,9% 2015-ci ildə) saxlayır, Afrikada isə azalma 
müşahidə olunur (- 2,9 % 2015-ci ildə).

Statistik göstəricilərə əsasən, 2015-ci ildə Azərbaycana 2 milyondan 
çox turist gəlib. Dünya Səyahət və Turizm Şurasının (WTTC) hesabatında 
geyd olunur ki, 2015-ci ildə Azərbaycanda turizmdən olan gəlirlər 2,5 milyard 
dollar təşkil edib. WTTC ekspertlərinin proqnozlarına əsasən, 2016-ci ildə 
xarici turistlərin gəlişindən gəlirlər 2015-ci illə müqayisədə 6,4% artması 
olmalıdır və ölkəyə səfər edənlərin sayı 2,67 milyona çatmalıdır.
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Dünya İqtisadi Forumunun (World Economic Forum – WEF, 2015) 
hesablamalarına görə, Azərbaycan turizm sahəsində rəqabətqabiliyyətliliyinə 
görə dünyanın 141 ölkə (Cədvəl 1) arasında 84-cü yerdədir.

Cədvəl 1

Azərbaycanın 2015-ci ildə səyahət və turizm sahəsində 
rəqabətqabiliyyətliliyi reytinqi [2]

Göstərici Reytinq Göstərici Reytinq
Turizm sahəsinin dövlət 

üçün önəmi 58 Hava nəqliyyatının 
infrastrukturu 84

Ətraf mühitin 
dayanıqlılıqı 94 Yerüstü və liman 

infrastrukturu 65

Təhlükəsizlik 36 Turist infrastrukturu 93
Sağlamlıq və gigiyena 44 Biznes mühiti 65

İnsan resursları 36 Turist sektorunun qiymət 
rəqabətqabiliyyətliliyi 65

Mədəni resurslar və 
işgüzar səfərlər 75 İnformasiya-kommukasiya 

infrastrukturu 52

Səyahət və turizm rəqabətqabiliyyətliliyi indeksi (STRİ) tətqiqi 
və təyini 2007-ci ildən Ümumdünya İqtisadi Forumu (WEF; Cenevrə) 
tərəfindən hazırlanır. Hal hazırda, bu reytinqin təhlilini WEF iki ildə bir dəfə 
keçirir. 2015-in reytinqi 90 göstəricinin 14 indikatorlarda qruplaşdırlımasına 
əsaslanıb. Bu elementlər isə, öz növbəsində, turizm sektorunda tənzimləyici 
mühit, biznes üçün mühit və infrastruktur, insan, mədəni və təbii resurslar 
kimi indikatorları (subindeksləri) təşkil edir. WEF hər ölkə üçün turizm 
məsələlərini tənzimləyən qanunları və siyasəti, turizm üçün biznes mühiti 
və infrastrukturu və s. əsasında reytinq tərtib etmişdir. Reytinq bilavasitə bu 
sahənin inkişafına təsirini göstərən çox saylı elementlərin əsasında səyahət 
və turizm sektorunda ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyini qitmətləndirməyinə, 
bu sahədə rəqabətqabiliyyətliliyini dünya ölkələri və başqa bölgələrlə 
müqayisə edilməsinə və müvafiq tədbirlərin görülməsinə imkan verir. STRİ 
səyahət və turizm sektorunun inkişafında ölkələr arasında ölkələr arasında 
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düzgün müqayisə etmə imkanı verir [3]. STRİ-in hesablanması üçün məlumat 
WEF-in keçirdiyi sahibkarlar arasında sorğulara, müxtəlif mənbələrdən və 
ixtisaslaşdırılmış təşkilatların statistik göstəricilərinə əsaslanır (UNWTO, 
WTTC, Deloitte, IATA və s.). 

Azərbaycanın STRİ göstəriciləri Türkiyə, Rusiya və Gürcüstan kimi 
ölkələr üzrə məlumatlarla müqayisə edilib (Cədvəl 2).

Cədvəl 2

Bölgə ölkələri üzrə Səyahət və turizm rəqabətqabiliyyətliliyi indeksi 
(1-7 bala kimi) [2]

İndikator Azərbaycan Gürcüstan Türkiyə Rusiya
Biznes mühiti 4.45 4.91 4.54 3.98
Təhlükəsizlik 5.83 5.96 4.23 3.95
Sağlamlıq və gigiyena 5.96 6.12 5.41 6.69
İnsan resursları və işçi 
qüvvəsi 4.84 4.72 4.30 4.83

İKT hazırlıqlığı 4.58 4.05 4.17 4.83
Hökümətin turizmə 
prioritetləri 4.69 4.76 4.39 4.33

Beynəlxalq aləmə açıqlılığı 2.33 3.44 3.34 2.48
Qiymət 
rəqabətqabiliyyətliliyi 4.78 4.76 4.37 4.99

Ətraf mühitin dayanıqlılıqı 3.83 4.31 3.83 3.70
Hava nəqliyyatının 
infrastrukturu 2.43 2.22 4.66 4.42

Yerüstü və liman 
infrastrukturu 3.55 3.50 3.88 3.09

Turist servisinin 
infrastrukturu 3.30 4.69 5.04 4.65

Təbii resurslar 2.03 2.07 2.78 3.77
Mədəni resurslar və işgüzar 
səfərlər imkanları 1.53 1.45 3.83 3.32



187

İnsan resursları və işçi qüvvəsinin ehtiyatları subindeksinə görə 
Azərbaycan bölgə ölkələrindən daha irəlidədir (36-cı yer). Mədəni və təbii 
resursların subindeksi üzrə isə Azərbaycan bu ölkərdən arxadadır, öndə isə - 
Rusiya (23) və Türkiyə (29) yerləşir. 

Həmçinin turizm sektorunun ümumi baxımından oxşarlığı olan 
Azərbaycan və Gürcüstanının nəticələrini müqayisə etdikdə, tənzimləyici 
mühitin subindeksi hər iki ölkənin qiymətləndirilməsi (müvafiq olaraq 45 və 
43 mövqelərdə) demək olar ki, eynidir. Ancaq, AR rəqabət üstünlükləri üzrə 
yalnız 93-cü, Gürcüstan isə 44-cü yerdədir. Həmçinin, Gürcüstan biznes 
mühiti subindeksinə görə bölgəmizin bütün ölkələrindən irəlidədir (32-ci 
yer), lakin onun infrastruktur göstəricisi Türkiyə və Rusiya Federasiyasından 
aşağı yerdədir. Eyni zamanda, Türkiyədə turizm servis-infrastrukturu (38-ci 
yer) Gürcüstan, RF və Azərbaycan (müvafiq olaraq, 50, 54 və 93 yerlərdə) 
ilə müqayisədə daha yüksək qiymətləndirilmişdir. Bölgədə Azərbaycan İKT-
hazırlığına (52 yer) ğörə ancaq Rusiya Federasiyasından (46 yer) geridədir, 
Gürcüstan isə yalnız 74-ci mövqedədir.

WEF-in STRİ-nə əsaslanaraq nəticə çaxarmaq olar ki, Azərbaycanda 
əsas problemlərin həll edilməsi arasında - ətraf mühitin dayanıqlıqlı (94-cü 
yer) kifayət qədər olmaması və əhəmiyyətli təzələməyə ehtiyacı olan turizm 
infrastrukturunun (93-cü yer) inkişaf etdirilməsi vacib məsələlərdəndir.

Hal hazırda, Azərbaycan hökuməti maliyyə sektorunun 
liberallaşdırılması və iqtisadi islahatlar proqramlarının icrasına yönəlmiş 
islahatlar kursunu davam etdirir. Ölkəyə turist vizasını almaq üçün 
sadələşdirilmiş prosedurlar tətbiq olunur, hava və digər nəqliyyat üzrə 
qiymət dəyişiklikləri aparılır və s. məsələlər həll olunmaqdadır. Maliyyə 
vəsaitlərinin az olması isə xarici investisiya və turizm sənayesinin inkişafı 
üçün müvafiq biznes mühitinin yaradılması ilə tamamlanmalıdır.



188

Ədəbiyyat siyahısı:

1. World Tourism Organization. http://media.unwto.org/ru/press-
release/2016-01-19/chislo-mezhdunarodnykh-turistskikh-pribytii-v-
2015-godu-vozroslo-na-4-i-dos.

2. World Economic Forum. The Travel & Tourism Competitiveness
Report 2015. http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_
Travel&Tourism_Report_2015.pdf.

3. Бандурин А.В., Шилин А.Н. Индекс конкурентоспособности
туристской дестинации // Транспортное дело России. – 2012, № 6-1.
- С.72-74.

4. http://media.unwto.org/ru/press-release/2016-11-11/za-pervye-devyat-
mesyatsev-2016-goda-chislo-mezhdunarodnykh-turistov-dostig.



189

Azərbaycanda sosial turizmin inkişafının müasir vəziyyəti
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Abstract: The development of tourism plays an important role in 
improvement of a welfare of the population and in strengthening of the 
foreign economic relations. Existence of mineral waters, medical oil and dirt 
in our country along with increase in the importance of resort places also 
increases inflow of tourists. Development of social tourism in Azerbaijan has 
begun in the middle of the 20th century. Development in the seventies of the 
20th century has especially accelerated. In development of social tourism 
in the country also important role are played by the centers of rest created 
by labor unions and large enterprises. Theme covers social tourism and 
directions of its development in Azerbaijan. The directions of development 
of social tourism, as well as study of the main problems existing in this area 
reflects its relevance. From the study of these problems can establish an 
effective organization of rest.

Keywords:Social tourism, centers of rest, enterprises of an 
arrangement, medical tourism, educational tourism, rural tourism, touristic 
routes.

Turizm əhalinin həyat, bilik və dünyagörüşü səviyyəsinin inkişafına 
müsbət təsir göstərən amillərdən biridir. Turizm təsərrüfatının əsas 
göstəriciləri təbii-iqlim, landşaft kompleksləri, iqtisadi inkişaf şəraiti, tarixi-
arxeoloji abidələr və s. kimi insanların zövqünə oxşayan komponentlərdir. 
Turizm müxtəlif maraqları əhatə edərək, səyahətə çıxan, istirahət, işgüzar 
və yaxud başqa məqsədlərlə adi mühitdən uzaqlaşan insanları birləşdirir. 
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Hazırda turizm iyirminci əsrin kütləvi fenomeni olub, müasir dövrün ən 
parlaq təzahürüdür. Turizm insanların həyatının bütün sahələrinə real şəkildə 
daxil olaraq, ətraf mühiti və landşaftı dəyişdirən hadisə kimi qəbul edilir. 
Turizm sadəcə səyahət və yaxud istirahət kimi qəbul edilmir, o həmçinin 
iqtisadiyyatın mühüm amillərindən biri kimi qiymətləndirilir.

Turizmin inkişaf etdirilməsi əhalinin həyat səviyyəsinin 
yüksəldilməsində və xarici iqtisadi əlaqələrin möhkəmlənməsində də mühüm 
rol oynayır. Ölkəmizdə mineral suların, müalicə nefti və palçığın olması 
kurort yerlərinin əhəmiyyətini artırmaqla yanaşı, buraya turist axınını da 
gücləndirir. Xəzər dənizi sahilləri, Quba-Xaçmaz, Lənkəran-Astara, Şəki-
Zaqatala, Gəncə-Qazax iqtisadi rayonları turizmin inkişaf etdirilməsi üçün 
çox yararlıdır. Məhz bu zonalara turist axını daha çoxdur. Bundan əlavə, 
müxtəlif arxeoloji, tarixi-memarlıq abidələri, incəsənət obyektləri də xarici 
turistləri cəlb edir.

Regionlarda mövcud olan əmək ehtiyatlarından, təbii və iqtisadi 
potensialdan səmərəli istifadə etmək, əhalinin məşğulluğunu artırmaq, 
infrastrukturu yeniləşdirmək, əlverişli investisiya şəraiti, yeni iş yerləri 
yaratmaq və s. kimi sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə 
“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafına dair 
Dövlət Proqramları (2004-2008 və 2009-2013-cü illər)” təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı, bu sahədə beynəlxalq 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi qarşıdakı illərdə prioritet istiqamətlərdəndir. 
Turizmi iqtisadiyyatın yüksək gəlirli sahəsinə çevirmək, sosial və ekoloji 
tələblərə cavab verəcək səmərəli, rəqabətqabiliyyətli müasir turizm 
kompleksləri yaratmaq və bu sahədə yeni iş yerlərinin açılmasını təmin 
etmək qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində qarşıda duran mühüm 
vəzifələrdəndir. 

Hazırda turizm xarici valyuta gəliri və məşğulluq yaradıcı xüsusiyyəti 
ilə dünya iqtisadiyyatının əhəmiyyətli sektorlarından biri kimi qəbul 
edilməkdədir. İkinci Dünya müharibəsinin bitməsi ilə turizm hərəkətləri, 
əsasən də inkişaf etmiş ölkələrin cəmiyyətində yüksəlməyə başlamışdır. 
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İqtisadi əhəmiyyətinin ön plana çıxması ilə birlikdə turizm, XXI əsrdə 
qlobal iqtisadiyyatda telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları ilə 
birlikdə ən sürətli inkişaf edən sektor olmuşdur. Hazırda turizm inkişaf etmiş 
və inkişaf etməkdə olan bir çox ölkələrdə iqtisadi inkişafın və tərəqqinin ən 
önəmli amillərindən birinə çevrilmişdir.

İqtisadi islahatların həyata keçirilməsində iqtisadi və sosial 
mexanizmlərin formalaşması, dinamikası və proqnozlaşdırılması, xüsusi 
tədqiqat obyekti kimi təhlili, islahatların əsaslandırılması və onun 
reallaşması zamanı meydana çıxan sosial nəticələrin qiymətləndirilməsi 
aktuallıq baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 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 turizm sahəsində meydana çıxan münasibətləri tənzimləyir, 
sosial-iqtisadi inkişafı təmin edən vasitələrdən biri kimi turizm ehtiyatlarından 
səmərəli istifadə olunması qaydasını müəyyənləşdirir.

Turizm və sosial-mədəni servis xidməti fəaliyyət növü kimi əhalinin 
asudə vaxtının səmərəli istifadə edilməsinə, ekskursiya, səyahət və turist 
marşrutlarının təşkilinə, həmçinin turistlərin başqa xidmət növlərindən 
istifadənin gücləndirilməsinə təkan verir. Turizm xidmətləri bilavasitə turist 
təşkilatlarının fəaliyyətinin nəticəsidir. Turizm xidməti əməyin spesifik 
xüsusiyyətlərini və məzmununu müəyyənləşdirən milli iqtisadiyyatın 
müstəqil sahəsidir. Turizmdə əmək məhsuldarlığının artım sürəti üçün 
xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsi, əməyin təşkili və stimullaşdırılmasının 
forma və üsullarının təkmilləşdirilməsi, turizm və sosial-mədəni servis 
xidmətlərinin təşkilinin yenidən qurulması zəruridir. 

Azərbaycanda “2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət 
Proqramı” da turizmlə bağlı хüsusi zonaların və onların əsasnamələrinin 
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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 turizmdə geniş istifadə 
olunması, infrastrukturun yaradılması və bunun üçün peşakar kadrların 
hazırlanmasına dair хüsusi işlərin görülməsi nəzərdə tutulur.

Məlumdur ki, dünya iqtisadiyyatında ən gəlirli sahələrdən biri də 
turizmdir. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə 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 məlumatlarda da göstərir ki, sözügedən rayonlara 
istirahətə gedənlərin sayı durmadan artır [6,344s].

Sosial turizm, iqtisadi baxımdan zəif olan kütlələrin bir sıra xüsusi 
tədbirlər yolu ilə turizm fəaliyyətlərinə qatılmalarının təmin edilməsidir. 
Müasir dövrdə bu qrupa fiziki əlillər də aid edilir. Sosial turizmin əsas 
xüsusiyyəti, aşağı qiymət, qazanc məqsədinin olmaması və kütləvi 
istehlakdır[5, 494s].

Sosial turizm, digər insanları tanıma və dostluq duyğularının inkişaf 
etdirilməsi, ictimai bərabərliyin təmin olunması və sülh duyğularının inkişaf 
etdirilməsi məqsədi daşıyır.

Bunu təmin etmək üçün də, məzuniyyət müddətinin artırılması, 
nəqliyyat vasitələrində güzəşt, özəl səyahət və istirahət çekləri vermə, kreditlə 
istirahət, eləcə də yerləşdirmə obyektləri ilə sosial turizm iştirakçılarının 
arasında əlaqə qurulması, dövlət düşərgələrinin sosial turizm məqsəd ilə 
istifadə edilməsi kimi tədbirlər planı həyata keçirilir. 

Hər kəsin istirahət və özünü cəmiyyətə inteqrasiyasının inkişaf 



193

etdirməsini təmin edəcək boş vaxta haqqı vardır. Şübhəsiz, hər kəs bu şəxsi 
inkişaf haqqını istifadə etmək hüququna malikdir. Sosial turizm, dünyada, 
Avropada və xüsusilə Aİ üzv ölkələrində əhəmiyyətli bir sahə olub, universal 
turizmdə iştirak etmək, səyahət etmək, başqa regionları və ölkələri tanıma 
haqqını özündə əks etdirir.

Sosial turizm iqtisadi vəziyyəti nisbətən zəif olan kütlələrin turizm 
hərəkatına qoşulmaları və bundan yaranan xidmət sahələrinin cəminə deyilir. 
Sosial turizmin digər xüsusiyyəti, sözü gedən kütlələrin turizmə qatılmaları 
çətin olduğundan bu prosesi bir sıra xüsusi tədbirlərlə asanlaşdırmanı təmin 
etməsidir. Sosial turizmin fəal əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşların 
turizm hərəkatına qatılmasını təmin etmək, öz ölkəsinin insanlarını 
tanımaq imkanı yaratdığı kimi, digər millətlər ilə də yaxınlaşma və dostluq 
duyğularının inkişaf etdirmək, sosial bərabərliyin təmin etmək, yaşlılar üçün 
yenidən fəal bir yaşam mühitinin yaradılması kimi məqsədlərini qeyd etmək 
olar.

Digər tərəfdən, sosial turizmin inkişafı ilə klassik yerləşdirmə 
obyektlərinin çatışmazlığı ortaya çıxmışdır. Çünki ənənəvi otelçilik, 
xüsusilə lüks otellər sosial turların qarşılanmasına imkan vermir. Bu 
mehmanxanalardakı qiymətlər məhdud bir gəlirə malik olan sosial turizm 
fərdlərinin ödəmə imkanında deyildir. Ucuz yerləşdirmə obyektlərinin 
çatışmazlığı qarşısında görünən boşluğu doldurmaq məqsədilə tamamlayıcı 
yerlşdirmə obyektləri inkişaf etdirilməsi bu tələbatı ödəməyə imkan verə 
bilər. Bu formada yaranan sosial turizm yerləşdirmə obyektləri, çadır, 
kəndlər, karavan yerləri, kempinq sahələri, ailəvi tətil mərkəzləri sosial 
turizmin inkişafına təkan vermişdir. [1,268s]

Azərbaycanda sosial turizmin inkişafı XX əsrin ortalarından 
başlamışdır. Xüsusilə XX əsrin 70-ci illərindən sonra sürətlənməyə 
başlamışdır. Ölkədə sosial turizmin inkişafında Həmkarlar təşkilatının, iri 
müəssisələrin yaratdığı istirahət mərkəzlərinin rolu əsas götürülə bilər.

Sosial turizmin əsas xüsusiyyəti – aztəminatlı insanların yaşını, 
onların səhhətini və sosial vəziyyətini nəzərə alaraq bu insanlara qayğı 
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göstərilməsidir. Sosial turizm sferası məktəbli və tələbə gənclərdən başlamış, 
təqaüdçülər və əlillərə qədər vətəndaşların ən müxtəlif kateqoriyalarını əhatə 
edir. Aztəminatlı vətəndaşlar turizmin iştirakçılarının xüsusi qrupunu təşkil 
edirlər.

Sosial turizmin maliyyələşdirilmə mənbələri sosial ehtiyaclar üçün 
dövlət və bələdiyyə büdcələrinin, o cümlədən sosial sığorta, sosial təminat 
və tibbi sığorta fondlarının vəsaitlərindən, həmçinin bankların turizm üçün 
yığım xarakterli əmanətlərindən, dövlət və qarışıq xeyriyyə fondlarının 
vəsaitlərindən formalaşır. Sosial turizmin fərdi yanaşma əsasında həyata 
keçirilə bilməsinə baxmayaraq, bu sahədə kollektiv və mütəşəkkil formalar 
üstünlük təşkil edir.

Sosial turizm bölməsinin yaradılması daha məqsədyönlü və yaxşı 
əlaqələndirilmiş dövlət tənzimləmə sisteminə keçməyə, bu da respublika 
əhalisinin xeyli hissəsinin kütləvi istirahətini layiqincə təşkil etməyə imkan 
verir. Bu bölmənin fəaliyyəti daxili turizmin, ailələr, uşaqlar və gənclər 
arasında turizmin və turizm infrastrukturunun inkişafına, milli turizm 
müəssisələrinin maddi-texniki bazasının yenilənməsinə imkan yaradır.

Ölkədə sosial turizm inkişaf perspektivlərindən biri də müalicə-
sağlamlıq turizmi ilə bağlıdır. Azərbaycanda kurort təsərrüfatının əsasən 
müalicə xidmətləri göstərməsi, kompleks kurort xidmətlərinin olmaması bu 
sahənin zəif inkişaf etməsinə və beynəlxalq səviyyədə rəqabət imkanlarının 
azalmasına səbəb olmuşdur. Dünya təcrübəsindən məlumdur ki, kurortlar 
müalicə mərkəzi deyildir, bu müəssisələrdə insanların sağlamlığının bərpası 
üçün kompleks tədbirlər aparılır. Dünya kurortları mehmanxana tipli olub, 
onlarda müxtəlif xidmətlər göstərilməklə yanaşı, istirahətçilər üçün müalicə 
tədbirləri də aparılır.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda sosial turizm xidmətinin yaradılması 
məsələsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən imzalanmış 
«2010-2014-cü illərdə Azərbaycanda turizmin inkişafına dair Dövlət 
Proqramı»nda da öz əksini tapıb. Sənəddə nəzərdə tutulan işlərin həyata 
keçirilməsi nəticəsində aztəminatlı ailələr, sağlamlıq imkanları məhdud 
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olanlar, uşaq və tələbələr ölkənin turizm məkanlarında güzəştli şərtlərlə 
dincələ biləcəklər [2].

Həmkarlar ittifaqının dəstəyi ilə həyata keçirilən sosial tədbirlər 
Həmkarlar Konfederasiyasının tabeliyində olan Kurort Səhmdar 
Cəmiyyətinin və Ekskursiyalar və Səyahətlər Bürosunun təşkil etdiyi 
güzəştli yollayışların tətbiqindən ibarətdir. Həmkarlar Konfederasiyası 
dövlət orqanlarında çalışanlar, xüsusilə AMEA-nın işçilərinin, ali təhsil 
müəssisələrində, o cümlədən dövlət tabelyində olan bəzi müəssisələrdə 
çalışanların istirahətini təşkil edir. Onların istirahətini təşkil etmək üçün, 
təklif olunan turizm kompleksləri isə Nabranda olan “Dostluq” və “Xəzər” 
istirahət bazasıdır. Eyni zamanda Lənkərandakı pansionatları da bura aid 
etmək olar.

Həmkərlar Təşkilatı Konfederasiyası iki istiqamətdə fəaliyyət 
göstərir: birincisi kommersiya qiymətləri ilə verilən və müəyyən güzəştlərlə 
tətbiq olunanlardır. Bura Abşerondakı sanatoriyalar, ixtisaslaşdırılmış 
sanatoriyalar, müalicə və digərləri aiddir. Bu sanatoriyalar kommersiya 
xarakteri daşısa da sosial təyinatı daha üstündür. İstənilən vətəndaşa güzəştli 
yollayışlar tətbiq etməklə verilə bilər.

Digəri isə tam sosial təyinatlı olanlar, yəni Kurort Səhmdar 
Cəmiyyətinin və Həmkarlar Təşkilatının xətti ilə göstərilən xidmətlərdir. Bu 
istiqamət isə birbaşa sosial təyinatlı olduğuna görə, daha çox Sosial Müdafiə 
Nazirliyinin xətti ilə göstərilən vətəndaşların reabilitasiyası və bəzi müalicə 
xidmətləri göstərir. Bu təbii və ya stasionar müalicədən ibarət ola bilər. 
Bunların da qiymətləri kommersiya qiymətlərindən aşağı olur.

Kurort Səhmdar Cəmiyyətinin il ərzində 20-25 min nəfərə xidmət 
etmək imkanı var. Lakin Səhmdar Cəmiyyətinin reklamın zəif olması, internet 
portalının olmaması, eyni zamanda müəyyən xidmətlərdə standartların 
olmaması preblem yaradır. 

Səhmdar Cəmiyyəti tabeliyində olan sanatoriya kurort 
komplekslərində son on ildə bəzi yerlərin bərpası, restavrasiya nəticəsində 
böyük irəliləyişlər nəzərə çarpır. Bu da xidmətlərin səviyyəsinin artmasına 
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imkan vermiş və müştərilərin sayının çoxalmasına imkan vermişdir.

Hazırda Respublika Həmkarlar Konfederasiyası özünə məxsus 
yerləşmə müəssisələri və sanatoriya komplekslərində il ərzində 30 mindən 
çox turistə xidmət göstərir. Onların xidmətlərinin müasirləşdirilməsi və 
yenilərinin əlavə olunması daha çox turist qəbul etməyə imkan verərdi.

Azərbaycanda sosial turizmin inkişafı son illər bu sahədə aparılan 
planlı tədbirlər əhalinin kütləvi hissəsinin turizm hərəkatına qatılmasına imkan 
vermişdir. Ölkədə iri şirkətlərə, otel xidmətlərinin güzəştli qiymətlərlə təklif 
olunması və onlara tam pansion xidmətlərinin göstərilməsi, onların özlərinə 
məxsus yerləşmə müəssisələri, istirahət mərkəzləri və ya pansionatlarında 
xidmətin təşkili işçilərin səmərəli istirahətinin təmin olunmasına imkan 
vermişdir.

Qeyd etdiyimiz kimi otellərin iri müəssisələrdə satdığı yollayışlar və 
onlara təkilf etdiyi turizm xidmətləri genişlənməkdədir. Son vaxtlar, xüsusilə 
2008-ci ildən başlayaraq bu istiqamətdə dinamik artım müşahidə olunur.

Ölkədə ümumi iqtisadi inkişafın artması, həmçinin bəzi böyük 
şirkətlərin “AZERCELL” , “BAKCELL”, neft şirkətləri, neft ayırma 
zavodları, SOCAR öz işçilərinin istirahətini təmin etmək üçün müxtəlif 
turizm obyektləri ilə müqavilələr imzalayırlar. Bu baxımdan Nabrandakı 
turizm obyektlərindən olan “Malibu” , “Flaqman” , “Lotos”, “Polerman” , 
“Orman” , “Caspian Resort” və s. bu istiqamətdə daha çox fəallıq göstərir. 
Qubada “Nazlı Bulaq”, Altıağacda “Cənnət Otel”, Qəbələdə “Duyma”, 
“Karvan” otel, “Xəzər” otel və s. iri şirkətlərlə müqavilə bağlayaraq onların 
işçilərinin istirahətini təmin etməyə çalışırlar. Bölgələrdə turist qruplarına 
fərdi insanlara nisbətən xidmət etmək daha çox sərfəlidir. 

Zəngin mədəni-tarixi irsə və əlverişli təbii şəraitə malik olan 
Azərbaycan turizm sahəsində böyük inkişaf perspektivinə malikdir. 
Ölkəmizdə turizmin əksər növlərinin (kənd, müalicə-sağlamlıq, ekoloji, 
mədəni, sosial, kommersiya, idman, dini, xüsusi maraq kəsb edən və s.) 
inkişafı üçün geniş imkanlar mövcuddur. Azərbaycan Respublikasında 
2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramının həyata 
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keçirilməsi nəticəsində turizmin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradılmış, 
beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiyanın təmin olunmasının əsası 
qoyulmuş, milli turizm kompleksinin rəqabətə davamlılığı yüksəlmişdir [2].

Azərbaycanda sosial turizmin inkişafının yüksəldilməsi məqsədilə 
xarici ölkələrin təcrübəsindən istifadə edilməsi və yeni xidmət sahələrinin 
yaradılması məqsədəuyğun olardı. Belə ki, bu ölkələrin məşhur kurortlarında 
olduğu kimi, ölkəmizdə mehmanxana tipli sanatoriya xidmətlərinin 
genişləndirilməsi, orada müxtəlif turizm və istirahətlə bağlı olan tədbirlərin 
təşkili kurort təsərrüfatının, o cümlədən sosial turizmin inkişafında mühüm 
rol oynaya bilər.
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Abstract: Geographical, cultural, historical features of cities 
presented to the visitors within the wildlife society. The cities competing with 
one another try to attract tourists putting out various characteristics and 
features. As a destination cities design different strategies for increasing in 
international arena, the value of the brand to have a good image. Underlining 
the strong sides of one destination eliminating the weak aspects, becoming 
aware of the threats against itself it is necessary to evaluate the opportunities 
it has. In this respect the article investigates the ways of increasing tourism 
potential in one of the important cities of Azerbaijan Sheki being analysed 
as SWOT. Proposals on branding Sheki destination are also put forward in 
the article.

Key words: Sheki destination; destination planning; destination 
marketing; destination image; destination branding; destination 
attractiveness; SWOT analysis.

Giriş

Son illərdə neft gəlirlərindən asılılığın azaldılması məqsədilə 
qeyri-neft sektorunun rəqabət qabiliyyətli, iqtisadi səmərəli və innovasiya 
əsaslı prioritet sahələrindən olan turizm sənayesində məqsədyönlü şəkildə 
həyata keçirilmiş tədbirlər ölkəmizdə turizmin inkişafına şərait yaratmışdır. 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 6 dekabr 2016-cı il tarixli fərmanı ilə 
“Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına 
dair Strateji Yol Xəritəsi”ni təsdiq etmişdir. Sənəddə 2020-ci ilə qədər 
həyata keçiriləcək tədbirlər və hədəflər müəyyənləşdirilib. Eyni zamanda, 
2025-ci ilə qədər uzunmüddətli baxışlar və 2025-ci ildən sonra üfüqdə 
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görünən əsas istiqamətlər müəyyən edilib. Bundan sonra turizm sahəsində 
hazırlanan bütün sənədlər, qəbul ediləcək qanunların məzmunu bu sənədə 
uyğunlaşdırılacaq. Eyni zamanda, turizm sahəsində elmi tədqiqatların 
aparılmasına dəstək məqsədilə bir sıra işlərin görülməsi planlaşdırılır. 

Qeyd olunanlar Azərbaycanda turizmin inkişafına yeni yanaşmanı 
tələb edir. Bu baxımdan destinasiya əsaslı turizmin inkişafı müasir dövrün 
tələbinə çevrilmişdir.

Destinasiya, turist qismində səyahət edən şəxslərin müvəqqəti qaldığı 
yer olaraq təyin olunur. İnsanlar destinasiyaları istirahət, müalicə, işgüzar 
və dərketmə kimi müxtəlif məqsədlərlə ziyarət etmək istəyirlər. Bir ölkə, 
bir kənd və hətta bir küçə “destinasiya” olaraq adlandırıla bilər. Kəndlər, 
qəsəbələr, şəhərlər və həmçinin ölkələr özlərini “destinasiya” olaraq satışa 
çıxara bilərlər. 

Bir destinasiyanın turizm bazarlarında müvəffəqiyyəti, sahib olduğu 
rəqabət gücü ilə birbaşa bağlıdır. Orijinal cazibədarlığa və möhkəm bazaya 
əsaslanan marketinq fəaliyyətinin müvəffəqiyyətə çatması daha asandır [3, 
s. 89]. Çünki bu orijinal komponentlər, destinasiyanın təqdim etdiyi əsas
dəyəri və destinasiyaya beynəlxalq rəqabət gücü qazandıran resurslardır.

Dünya turizm bazarının inkişaf tendensiyası, rəqabətin milli 
səviyyədən regional səviyyəyə keçdiyini göstərməkdədir. Ancaq, 
Azərbaycanın bu günə qədər tətbiq etdiyi təqdimat strategiyası “ölkə 
təqdimatı” şəklində icra edilmişdir. Azərbaycan adı, adi və kütləvi turizm ilə 
bir arada getdiyi müddətcə, müxtəlif çeşidli turistik məhsulların satılmasında 
böyük çətinliklərlə qarşılaşacaqdır. Region, bölgə və ya şəhərlərin, bir 
destinasiya olaraq markalaşıb öz təqdimatlarını etmələri və turoperatorların 
kütləvi turizm üçün edəcəklərindən daha fərqli marketinq siyasəti həyata 
keçirməsi daha vacibdir [2, s. 52]. Özünəməxsus turistik cazibədarlıqları, 
xüsusiyyətləri və dəyəri olan destinasiyaların öz markaları ilə satışa 
çıxarılması müasir dövrün tələbinə uyğun strategiyadır. 
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Destinasiya marketinqi və markalaşma

Destinasiya marketinqi, bir yerin öz xüsusiyyətlərinə uyğun 
destinasiya kimliyinin, seçilmiş hədəf kütlələrə istiqamətli olaraq təsirli 
ünsiyyət vasitələri ilə daha cazibədar hala gətirilməsini qarşıya məqsəd 
qoyur [5, s. 12]. Dünyada hər gün sıx turizm rəqabəti içərisində və çox 
fərqli xüsusiyyətləri olan, yeni destinasiyalar səhnəyə çıxır. Oxşar turizm 
məhsullarını təqdim edən bir çox destinasiyalar bu rəqabətdən mənfi 
təsirlənir. Turizm sektorunda uğurlu fəaliyyət və möhkəm addımlarla 
irəliləmək üçün destinasiyaların özlərini davamlı olaraq yenidən nəzərdən 
keçirməsi lazımdır. Destinasiyalar tarixini və mədəni dəyərlərini yenidən 
kəşf edərək, yeni bir kimlik və görünüşlə dünyanın qarşısına çıxmalıdırlar. Bu 
məzmunda, destinasiya əsasında turizmin inkişafı və marketinq fəaliyyətləri 
əlaqədar region, bölgə və şəhərlərə əhəmiyyətli imkanlar vəd edir. 

Destinasiyalar, əvvəlcə ziyarətçilərinə təqdim etdikləri əsas fayda 
və ya dəyəri üzə çıxaracaq və rəqabət güclərini artıracaq strategiya işləyib 
hazırlamalıdırlar. Satışa çıxarılan bütün məhsullarda olduğu kimi, bir 
destinasiyanın da bunları reallaşdırmasında marka böyük əhəmiyyətə 
malikdir. Destinasiyalar, potensial olaraq dünyanın ən böyük turizm 
markalarıdır [5, s. 23]. Destinasiyalar, ümumiyyətlə yerləşdiyi coğrafi 
məkanın marka adı altında təmsil olunur. Destinasiyanın təqdim etdiyi əsas 
dəyərin ifadə edilməsi və digərlərindən fərqinin ortaya qoya bilməsi yalnız 
markalaşma ilə mümkün ola bilir.

Amerika Marketinq Birliyi markanı, “satıcıların məhsul və 
xidmətlərini təyin edən və rəqiblərindən fərqləndirməyi qarşıya məqsəd 
qoyan ad, termin, işarə, simvol, səkil və ya bunların birləşməsidir” şəklində 
təyin etmişdir. İndiki vaxtda, müştərilərin marka ilə əlaqə halında olmasının 
təmin edilməsi çox əhəmiyyətli bir mövzu olmuşdur. Bunu təmin edə 
bilməyən müəssisə və təşkilatların varlıqlarını davam etdirmələri çox çətindir. 
Güclü markalar, fəaliyyət göstərdiyi bazarda, marka sahibinə bir bazarlıq 
gücü təmin edərkən, eyni zamanda marka sahibinin təşkilati şəxsiyyətini də 
inkişaf etdirir. Müasir şəraitdə şəxsi markaların mühüm əhəmiyyətli bir sıra 
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funksiyaları vardır. Marka: [4, s. 275].

	Markanın sahibi olan təşkilatın məhsulları üçün bir kimlik 
təqdimatıdır, 

	İstehlakçı tərəfindən asan fərq edilməyi təmin edən bir simvol 
funksiyasını yerinə yetirir, 

	İstehlakçı seçimlərini asanlaşdırır və istiqamətləndirir, 

	Təşkilatın məhsullarını digərlərindən fərqləndirir.

Bir destinasiyanın turizm bazarında müvəffəqiyyət qazanması üçün, 
əvvəlcə məhsulu formalaşdıran elementlərin yaxşı araşdırılması, məhsulla 
əlaqədar nəyin hansı məna ifadə etdiyinin bilinməsi və bu mənaların 
istiqamətləndirilməsi əsas şərtdir. Destinasiya marka kimliyi və destinasiya 
marka imici, destinasiya markasının ən əsas iki elementi sayılır. “Destinasiya 
markası”, mərkəz nöqtəsində destinasiyanın kimliyi olan və destinasiyanı 
digər rəqiblərindən fərqini ifadə edən marketinq vasitəsidir. Məhsulun imici, 
bir məhsulun ilkin alışına təsir etdiyi kimi, istehlakçının bir dəfə satın aldığı 
bir məhsulu təkrar alıb-almayacağına da təsir edir [1, s.128].

Araşdırmalar göstərir ki, yaxın on ildə turizm bazarında iki 
əhəmiyyətli tendensiya hökm sürəcək: bunlardan birincisi kütləvi turizmin 
və bu istiqamətdə marketinq metodlarının yerini, şəxsi maraq sahəsi 
yönümlü marketinq texnologiyalarına buraxması, ikincisi isə gedərək artan 
sayda turistin səyahətlərini xüsusi maraq sahələrinə görə planladıqları, tarixi 
və mədəni irs ilə müxtəlif bədii və mədəni fəaliyyətlərin artıq turistlərin ən 
əhəmiyyətli səyahət səbəbləri arasında ilk sıralarda olması. Bu iki tendensiya 
texnologi inkişafla dəstəklənir, internetin təmin etdiyi asanlıqlar və online 
təqdim edilən xidmətlər şəxslərin destinasiya seçimlərini və səyahət 
planlarını tamamilə öz maraq sahələrinə görə və fərdi olaraq qurmalarını 
mümkün etməsi səbəbindən, daha çox plansız, elastik və fərdi alternativ 
turizm növlərinə tələbat gedərək artır. Şəkinin turizm potensialının bu yeni 
meyllər nəzərə alınaraq qiymətləndirilməsi və turizmin inkişaf planının 
destinasiya əsaslı strategiyalar üzərindən qurulması lazımdır.
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Hər destinasiya öz daxilində unikal olma xüsusiyyəti daşıyır, ancaq 
bu bənzərsizliyin fərqində olaraq, dəyərini bilərək turizmin inkişafı və 
planlaşmasını həyata keçirmək vacibdir. Bir destinasiyanın bənzərsizliyi 
turizmin inkişafına əsas yaradarkən, eyni zamanda turizm özüdə bir 
destinasiyanın inkişafında əhəmiyyətli rol oynamaqdadır. 

Destinasiya idarəetməsinin məqsədləri arasında destinasiya 
resurslarının davamlılığını təmin etmək, destinasiya cazibədarlıqlarını 
qorumaq və inkişaf etdirmək, həmçinin yerli əhalini turizm haqqında 
maarifləndirmək və öyrətmək kimi mövzular sayılsada, əsas məqsədinin 
turistlərin səyahətləri əsnasında yaşadıqları destinasiya təcrübəsinin 
keyfiyyətini artırmaq olduğu deyilə bilər. Eyni zamanda destinasiya 
daxilində qiymətləndirilən həyat keyfiyyəti, yerli nəqliyyat sistemləri, 
yolların standartı, küçə işıqlandırması kimi məsələlər xidmət səviyyəsinə 
təsir edən əhəmiyyətli faktorlardır. Bu mənada destinasiya idarəetməsi, 
çətin bir iş olmaqla birlikdə, professional, şüurlu və birgə səyləri tələb edən 
davamlı fəaliyyətdir. Əks təqdirdə bir destinasiyanın təqdim etdiyi mühit 
və imkanlardan məmnun qalmayan bir turist kompensasiyası çətin olan 
mənfi bir destinasiya imici ilə səyahətini başa vurar. Destinasiya marketinqi, 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, milli turizm təşkilatları və destinasiya 
idarəetmə təşkilatlarının birgə vəzifələrindən olmaqla birlikdə, destinasiya 
müvəffəqiyyətini gücləndirməkdə ən çox maliyyə resursuna ehtiyac duyan 
fəaliyyət olaraq bilinir. 

Destinasiya imici destinasiya seçimi üzərindəki təsiri səbəbindən 
diqqətə alınması lazım olan əhəmiyyətli bir marketinq ünsürüdür. Mövcud 
imici dəyişdirmək və ya inkişaf etdirmək asan olmaması ilə yanaşı, 
beynəlxalq turizm bazarında destinasiya sayı da getdikcə artmaqdadır. Bu 
vəziyyətdə planlı və yaradıcı marketinq fəaliyyəti zəruridir. 

Son illərdə destinasiyalar marka imici inkişaf etdirərək rəqiblərindən 
fərqlənməyə çalışırlar. Şəkinin beynəlxalq turizm mərkəzlərindən biri 
olma şansı yalnız digər sektorlarla işbirliyi içərisində edilməsi zəruri olan 
“Destinasiya marketinqi planlaşması” ilə mümkündür.
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Şəki destinasiyasının cazibədarlıq ünsürləri

Bir şəhərin turist cəlb etməsi üçün, onun sahib olduğu təbii gözəllikləri, 
mədəni elementləri, əyləncə, yemək və ticarət imkanları ilə yanaşı nəqliyyat, 
yaşayış və telekommunikasiya kimi infrastruktur xidmətlərinin lazımi 
səviyyədə olması lazımdır. Bəzi bölgələr sahib olduqları təbii gözəllikləri 
ilə turistlərin diqqətini çəkərkən, bəzi bölgələr özlərinin yaratdıqları süni 
cəlbediciliklərlə turizmi inkişaf etdirirlər. Məsələn, 1900-cü illərin əvvəlində 
kiçik bir balıqçı və liman qəsəbəsi olan Dubay, 1970-ci illərdə torpaqlarında 
neftin tapılması iqtisadiyyatını düzəltmiş, insan əməyi nəticəsində yaradılan 
süni adaları, göydələnləri və böyük ticarət mərkəzləri ilə dünyanın diqqətini 
cəlb etməyi bacarmışdır. 

Şəki rayonu çoxsaylı tarixi abidələri, gözəl təbiəti, halvası, lətifələri 
ilə məşhurdur. Bu şəhərdəki ev-muzeyləri, xalq memarlığının nadir 
nümunəsi olan Şəki Xan Sarayı, Aşağı və Yuxarı Karvansaralar turistlər 
tərəfindən yaxşı tanınır. Şəki turizminin hələ sovet dövründən inkişaf etdiyi 
az saylı rayonlardandır. Bölgədə ənənəvi xalq sənətlərindən xalçaçılıq, metal 
və ağac üzərində oyma nümunələri, paxlava, halva və s., markalaşma üçün 
münasib vasitələrdir.

Araşdırmalar göstərir ki, Şəkinin turizm tarixi XVI əsrə təsadüf edir. 
Şəki böyük İpək Yolunun üzərində yerləşdiyinə görə qədim dövrlərdən bu 
əraziyə maraq olub və bunun nəticəsində də XVIII əsrdə Şəkidə ticarət 
məqsədi ilə 5 böyük karvansara tikilib. Onlardan ikisi bu günə qədər qalır. 

Şəki eyni zamanda Böyük Qafqaz Albaniyasının mərkəzi hesab 
olunur, bu da Şəkidə bir çox tarixi abidələrin tikilməsinə səbəb olub. 
Onlardan biri hazırda Kiş kəndində yerləşən, Böyük Qafqaz Albaniyasının 
tarixi abidəsi hesab olunan Kiş Alban Məbədi bu gün də qalmaqdadır və 
demək olar bütün yerli və xarici turistlərin diqqətini cəlb edir. 

Şəkinin şah abidəsi sayılan Şəki Xan Sarayı da yerli və xarici 
turistlərin diqqətini cəlb edir. Vaxtilə böyük türk şairi Nazim Hikmət qeyd 
etmişdir ki, Azərbaycanın heç nəyi olmasaydı belə, Şəki Xan Sarayını bütün 
dünyaya göstərmək yetərdi. Ümumiyyətlə, Kiş Alban məbədi və Şəki Xan 



204

Sarayı dünya əhəmiyyətli tarixi abidələrdən hesab olunur.

Şəkinin yuxarı hissəsi bütövlükdə milli arxitektura nümunəsi kimi 
dövlət tərəfindən qorunur. Şərqin nadir incilərindən olan Xan sarayı, Kiş 
kəndindəki Alban məbədi, “Gələrsən görərsən” qalası və daha 81 tarixi 
abidə Şəkini açıq səma altında zəngin muzeyə çevirib. 

Tarixi abidələrdən başqa, Şəkinin digər regionlardan fərqləndirən 
bir çox xüsusiyyətləri də var. Yerli əhalinin ləhcəsi, insanlara münasibəti 
turistlərdə xoş təəssürat yaradır. Bununla yanaşı, Şəkinin mətbəx mədəniyyəti 
də turistlərin dəyər verdiyi amillərdən biridir. Şəki pitisini, şirniyyatlardan 
Şəki halvasını və s. misal göstərmək olar ki, bunlar da turistlər tərəfindən 
müsbət qiymətləndirilir. 

Şəkinin coğrafi mövqeyi də turistlərin buraya olan marağını artıran 
amillərdən biridir. Həm florası, həm faunası ilə Böyük Qafqaz dağlarının 
cənub ətəyində yerləşən gözəl bir şəhərdir. Dəniz səviyyəsindən 675 metr 
yüksəklikdə yerləşən regiondur. Bu isə, insanların xoş istirahət etməsinə, 
təmiz hava almasına şərait yaradan bir faktor kimi qeyd edilir.

Festivallar şəhəri kimi tanınan Şəkidə hər il beynəlxalq səviyyəli 4-5 
festival keçirilir. “İpək yolu” beynəlxalq musiqi festivalı hər il keçirilir. Çeşidli 
bayramların keçirilməsi ənənə halını alıb: «2006-cı ildə “İpək bayramı”, 
2007-ci ildə “Sənətkarlar günü”, 2008-ci ildə isə “Şəki - qədim sivilizasiyalar 
diyarı” adlı bayram tədbirləri Şəkidə baş tutub. Bu bayramların təşkilində 
əsas məqsəd tarixi mədəni irsimizi qoruyub saxlamaq, təbliğ etmək, habelə 
bölgənin turizm potensialının genişləndirilməsinə nail olmaqdır. 

Şəkiyə təşrif buyuran turistlərin rahatlığı üçün infrastruktur şərait 
ilbəil yaxşılaşdırılır. 2015-ci ildə burada qonaqlara və xarici turistlərə 17 
mehmanxana, motel, pansionat və mehmanxana tipli digər müəssisələr 
xidmət göstərmişdir. Onların 6,3 faizi dövlət, 93,7 faizi isə özəl 
müəssisələrdir. Bu müəssisələrdəki otaqların (nömrələrin) sayı 320 vahid 
təşkil etmiş, birdəfəlik tutumu 785 çarpayı-yer olmuşdur. Nömrələrin 5,9 
faizi lüks, 8,5 faizi birinci dərəcəli, 85,6 faizi isə turist dərəcəli kateqoriyaya 
aiddir. Son illər istər respublikamızın ayrı-ayrı bölgələrindən, istərsə də 
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xaricdən buraya gələn turistlərin sayına nəzər salsaq görərik ki, əgər 2004-
cü ildə Şəkiyə cəmi 2800 turist gəlmişdirsə, 2014-cü ildə onların sayı 12 
min 293 nəfər olmuşdur. 2015-ci ildə isə mehmanxana və mehmanxana tipli 
müəssisələrdə 12 826 nəfər yerləşdirilmişdir ki, bunların da 22% - ni xarici 
ölkə vətəndaşları təşkil etmişdir. Dövlət dəstəyi və iş adamlarının Şəkidə 
turizmin inkişafına yönəltdikləri investisiyalar bölgədə mehmanxana və 
mehmanxana tipli yeni obyektlərin tikilib istifadəyə verilməsi üçün geniş 
imkanlar yaradır. Hazırda buranın “Marxal” adlanan istirahət zonasında 
yenidənqurma işləri aparılır. Beynəlxalq tələblərə cavab verən infrastruktur 
yaradılır. Zonanın yüksəkliyində yerləşən “Xan yaylağı”na yollar çəkilir.

Yevlax–Zaqatala şose yolunun sol hissəsində yerləşən Şəkinin 
Daşüz kəndi vaxtilə camışçılığın inkişaf etdirilməsində ad-san çıxarmışdı. 
İndi isə burada yerləşən Atçılıq Turizm Mərkəzi qonaqların istirahət və 
əyləncəsi üçün gözəl bir məkandır. Xüsusi yetişdirilmiş cins atlara minmək, 
at çapmağı öyrənmək və at belində meşələrə, dağlara, mağaralara səyahət 
etmək turistlərə unudulmaz anlar yaşadır.

Şəkinin iqtisadi həyatında ipəkçilik tarixən mühüm yer tutmuşdur. 
İpəkçiliyin ən qədim və mühüm təsərrüfat sahəsi olduğunu bu ərazidə 
aparılan arxeoloji qazıntılar da sübut edir. Orta əsrlərdə Şəki ipəyi ən 
qiymətli xammal sayılırdı. İpək almaq üçün Şəkiyə Rusiya, Fransa, İtaliya, 
İran, Türkiyə, Çin, Hindistan, Suriya, Yunanıstan və başqa ölkələrdən tacirlər 
gəlirdilər. İpəkçiliyin inkişafı, Böyük İpək Yolunun üzərində yerləşən 
Azərbaycanın bu qədim və gözəl şəhərini karvan yolları ilə birləşdirmiş, 
karvansaraların tikilməsinə, yolların və körpülərin salınmasına, bir sözlə, 
şəhər həyatının canlanmasına, ticarətin və sənətkarlığın inkişafına əsaslı 
şəkildə təsir göstərmişdir.

İndi Şəkidə atçılıq, ovçuluq və dağ turizminin inkişafı yönümündə 
işlər aparılır. Gələcəkdə ekoturizm sahəsində də xidmətlərin təşkil olunacağı 
proqnozlaşdırılır. Bütün bunlar, şübhəsiz ki, Şəkiyə gələn turistlərin sayının 
sürətlə artmasına təsir edir. Şəkiyə gələn turist və qonaqların asudə vaxtlarını 
səmərəli və məzmunlu keçirmələri üçün şəhər mədəniyyət evinin xalq çalğı 
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alətləri ansamblları, folklor kollektivləri tez-tez maraqlı konsert proqramları 
ilə çıxış edirlər.

2016-cı ildə Şəkidə keçirilmiş VI Beynəlxalq “İpək Yolu” 
festivalında Türkiyədən, Polşadan, Yaponiyadan gələn musiqiçilərlə yanaşı, 
Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların folklor kollektivləri və yerli “Zirvə” 
Xalq İnstrumental Ansamblı da öz ustalıqlarını nümayiş etdirmişlər. İyulun 
20-də isə Şəki şəhərindəki Olimpiya İdman Kompleksində II Beynəlxalq 
şirniyyat festivalı keçirilmişdir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Şəki 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin birgə 
təşkilatçılığı ilə keçirilən festivalda 12 ölkədən, həmçinin respublikamızın 21 
şəhər və rayonundan gəlmiş şirniyyatçılar iştirak etmişlər. Şəkinin şirniyyat 
ustalarının hazırladıqları məhsullar xarici bazarlara da geniş yol açıb. Bu, 
şəhərin mətbəx mədəniyyətinin beynəlxalq miqyasda tanıdılmasında mühüm 
rol oynayır. 

Belə maraqlı və məzmunlu tədbirlərin keçirilməsi Şəkinin şan-
şöhrətini və buraya gələn qonaqların sayını artırır. Şəkidə fəaliyyət göstərən 
“Ailə istirahəti” Turizm Assosiasiyası müsafirlərə ən sərfəli qiymətlərlə 
dincəlmək, yerli əhali ilə ünsiyyətdə olmaq imkanı yaradır. Şəkidə kənd 
turizminin coğrafiyası genişlənməkdədir. Yaxın perspektivdə Şəkidə 
ovçuluq turizminin infrastrukturunun yaradılması istiqamətində işlərə 
başlanılacaqdır. 

Şəkinin turizm növləri üzrə cəlbediciliyi belə sıralana bilər:

	Dərketmə turizmi;

	Mədəniyyət turizmi;

	Ekoloji turizm;

	Kənd turizmi;

	Atçılıq turizmi;

	Müalicə-sağlamlıq turizmi;

	Ovçuluq turizmi;

	Dağ turizmi.
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Nəqliyyat vasitələri və növləri inkişaf etdikcə turizmdə inkişaf edir. 
Şəkiyə turist səfərləri zamanı əsasən avtonəqliyyat vasitələrindən istifadə 
edilir. Bununla yanaşı qatar turizminin imkanlarından geniş istifadə etmək 
olar. Çünki, qatar turizmi həm kütləviliyi təmin edər, həm də ucuz başa gəldiyi 
üçün tələbələr və aztəminatlı insanlar üçün əlverişli olar. Əvvəllər bölgədə 
yeganə hava nəqliyyatı yalnız Şəki Hava Limanı vasitəsi ilə həyata keçirilsə 
də 80 illik rentabelli fəaliyyətdən sonra sərnişin və yük təyyarələrinin uçuşu 
1997-ci ildən tam dayanmışdır. Hazırda bu zonada yalnız Şəkidən 100 km 
məsafədə olan Qəbələ şəhərindən uçuşlar həyata keçirilir. 180 min əhalisi 
olan, regionun ən böyük turizm şəhərində hava nəqliyyatının bərpasına 
böyük ehtiyac vardır. Hava limanının fəaliyyətinin yenidən bərpası yerli və 
xarici turistlərin sayının artmasına səbəb olar. 

Şəki destinasiyasının SWOT (GZİT) təhlili 

SWOT təhlili: bir məhsulun rəqiblərinə görə üstünlüklərinin və 
çatışmamazlıqları müəyyən edilib, müəssisənin məhsulla əlaqədar imkanların 
və təhlükələrin əvvəlcədən müəyyən edərək əldə etdiyi məlumatlardan 
strateji marketinq planlaşdırmasında istifadə üsuludur. Daxili və xarici 
mühitə görə müəyyən edilir. Turistik bölgənin güclü və zəif olduğu tərəflər 
daxili mühitini, imkanlar və təhlükələr isə xarici mühitini təşkil edir. 

Bu hissədə aparılan araşdırmaya uyğun olaraq Şəki destinasiyasının 
turizm baxımından güclü tərəfləri, zəif tərəfləri, imkanları və gözlənilən 
təhlükələrinə yer verilmişdir. Təhlil sonrasında təqdim edilən təkliflər, Şəki 
turizminin inkişafı üçün faydalı ola bilər.

Güclü tərəflər: 

	ərazisinin turistləri cəlb edəcək qədim tarixə, zəngin mətbəxə, 
mədəni abidələrə, əlverişli coğrafi mövqeyə, cəlbedici təbiətə və 
folklora malik olması; 

	turizmin inkişafına dövlət dəstəyinin olması; 



208

	böyük tarixi “İpək Yolu”nun üzərində yerləşməsi;

	irimiqyaslı beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsində təcrübənin olması;

	Şəki əhalisinin qonaqpərvərliyi, turizm sektorundakı xidmət
keyfiyyətini də artırmaqda və ziyarətçilərin ölkələrinə məmnun bir
şəkildə dönməsinə səbəb olmaqdadır;

	hər mövsüm üçün özünə xas turizm növləri potensialının olması.

Zəif tərəflər: 

	kadr təminatının keyfiyyət və kəmiyyət baxımından yetərsiz olması;

	tanıtım və marketinq əskikliyi, destinasiya tanıtımının yetərincə
təşkil olunmaması;

	turizm sektoru üzrə təhlillərin aparılması üçün statistik məlumat
bazasının kifayət etməməsi;

	destinasiyaya səfər zamanı əsasən avtonəqliyyat vasitələrindən
yararlanılması;

	yerli əhalidə turizm şüurunun zəif olması;

	alternativ turizm sahəsində ixtisaslaşmış turoperatorların bölgəyə
lazım olan marağı göstərməməsi;

	turizm sahəsində yerli idarəetmə və müəssisələr arasında
koordinasiya əskikliyi;

	maliyyə çatışmamazlığı.

İmkanlar: 

	işçi heyətin peşəkarlığının artırılması;

	yeni turizm xidmətlərinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi;

	xarici və yerli turistlər üçün istifadə olunacaq Şəki Hava Limanının
fəaliyyətinin bərpası;

	festivallar şəhəri kimi tanınan Şəkidə hər il beynəlxalq səviyyəli
4-5 festival keçirilir ki, bu da Şəki destinasiyasının beynəlxalq
səviyyədə nüfuzunu artırır;
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	Şəkinin təqdimatında markalaşmaya ehtiyac vardır. Mövcud
fərqləndirici xüsusiyyətlərdən yararlanaraq bir markalaşma
dəyərini yaratmaq olar. Bu isə turistlərin destinasiyaya səfər
etməsini stimullaşdırar.

Təhlükələr:

	turistlərə xidmət edəcək, onları doğru yönləndirəcək, xarici dil
bilgisi yaxşı olan personala ehtiyac duyulmaqdadır. Əks halda,
ziyarətçilər destinasiyadan məmnuniyyətsiz olaraq ayrılacaq və
bölgənin mənfi yöndə təqdimatı edilər;

	səhərin infrastruktur problemlərinin aradan qaldırılması və xidmət
keyfiyyətinin artırılması üçün böyük miqdarda maliyyə lazımdır.
Maliyyə problemi, şəhərin inkişafı üçün edilən planların həyata
keçirilməsinə mane ola bilər;

	destinasiyada informasiya kommunikasiya texnologiyalarının
yetərsizliyi destinasiya məhsulunun təqdimatına və satışına mənfi 
təsir edər;

	destinasiyada təbii ətraf mühitin qorunması istiqamətində zəruri
tədbirlərin görülməməsi halında təbii müxtəliflik bundan mənfi 
təsirlənər.

Nəticə və təkliflər

Destinasiya planlaşmasına dair tədbirlər hazırlanarkən xüsusilə bu 
məsələlərə diqqət verilməlidir: 

	Təbii və mədəni resurs potensialı;

	Nəqliyyatın yaxşılaşdırılması və problemlər;

	Xidmətlərin yaxşılaşdırılması və problemlər;

	İnformasiya sisteminin yaxşılaşdırılması və problemlər;

	Təqdimatın yaxşılaşdırılması və problemlər;
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	Vəzifə alacaq əsas təşkilatlar və problemlər;

	Cəmiyyətin turizmə baxışının yaxşılaşdırılması və problemlər.

Bu məsələlər analiz edilib qiymətləndirildiyində ortaya çıxacaq 
nəticələr istiqamətində hazırlanan təkliflər planlaşdırma üçün yaxşı bir 
infrastruktur yaradılmasına xidmət edəcək.

Bir şəhərin ziyarətçi cəlb etməsi üçün, coğrafi, mədəni, tarixi 
xüsusiyyətləri ilə yanaşı yaxşı bir imicə də sahib olması lazımdır. Markalaşma 
prosesində yaxşı təqdimat edilməli, keyfiyyətli xidmət verilməli, etibarlılıq 
və davamlılıq təmin edilməlidir. Təqdimat kütləvi informasiya vasitələri 
ilə edildiyi kimi, daha əvvəldən şəhəri ziyarət etmiş və müsbət təəssüratlar 
əldə etmiş turistlər yoluyla da edilə bilər. Bu səbəblə ziyarətçilərin 
məmnuniyyətinin yüksək olması, davamlı bir turizm strategiyası baxımından 
əhəmiyyət kəsb edir. 

Destinasiyanın güclü istiqamətlərinin ön plana çıxarılması, zəif 
istiqamətlərinin aradan qaldırılması, artan rəqabət mühitində onun 
bazardakı payını artırır. Destinasiya turizmi baxımından Şəkinin SWOT 
analizinin nəticəsi olaraq, xüsusilə coğrafi, tarixi və mədəni olaraq müxtəlif 
üstünlüklərə və imkanlara sahib olduğu, digər tərəfdən infrastruktur, 
marketinq və planlaşdırma kimi mövzularda çatışmamazlıqların olduğu 
müəyyən edilmişdir.

Şəkinin tarixi dəyər daşıyan lakin turistlərə təqdim edilməyən bir 
çox bölgəsi var. Bu bölgələrin canlandırılaraq tur proqramlarına daxil 
edilməsi, turistlərin şəhərdə qalma müddətini uzada bilər. Ziyarətçilərin 
xərcləri yalnız yemə-içmə, yerləşmə və süvenir xərcləmələrindən ibarət 
olmamalı, turistlərin daha çox pul xərcləyə bilmələri üçün şəhərdə təqdim 
edilən məhsullar çeşidləndirilməlidir. Məsələn, bədii və mədəni tədbirlər 
artırılmalıdır. 

Şəhərə gələn turist sayının artırılması ölkəyə iqtisadi olaraq fayda 
təmin edərkən, digər tərəfdən infrastruktur investisiyalarına olan ehtiyacı 
da artırmaqdadır. Infrastrukturun zəif olması halında, şəhər turizminin 
infrastruktur xərcləri ortaya çıxmaqdadır. İnfrastruktur problemi, şəhərə 
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gələn ziyarətçi sayı nəzərə alınaraq həll edilməlidir. Bununla yanaşı 
sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühitlə əlaqədar ictimai xidmətlərin də 
artırılması lazımdır. Əks halda bu, şəhərdə yaşayan yerli əhalinin həyat 
keyfiyyətinə mənfi təsir edəcək.

Şəkiyə daha çox turist cəlb etmək üçün bir sıra hallar diqqət mərkəzində 
saxlanılmalıdır. İlk növbədə, güclü marketinq və reklam fəaliyyətinin həyata 
keçirilməsinə, destinasiyaya daha ucuz uçuşların təşkilinə böyük ehtiyac 
var. Turizm obyektlərində xidmətin keyfiyyətinin artırılması da olduqca 
zəruridir. Personalın daim öyrədilməsinə, təhsil müəssisələrində turizm 
kadrlarının hazırlanmasına həssas yanaşılmalıdır. Ən nəhayət, destinasiyaya 
yeni turizm marşrutlarının hazırlanması gündəmdə saxlanmalıdır.
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Cənub regionuna olan turist axınlarının yerli 

iqtisadiyyata təsiri

Dissertant, b/m Qəhrəman Yusupov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

Abstract: South region is dominated by tourists and business trips. 
The reasons for the short duration of overnight tourists in the region due to 
the lack of the range of services. This leads to the low income of the tourism 
facilities. The increase in tourist flow impact to the development of other 
sectors of the economy.

Key words: regional industrial, tourist flows, the range of services, 
security, accommodation process.

Regiona məqsədinə görə turist axınları

Turistlərin məqsədlərinə görə səfərlərini tədqiqi göstərir ki, 2015 
ildə milli turizm formasında ölkəmizdə turistlərin səfərlərinin təqribən 
38%-i işgüzar məqsədlərlə həyata keçirilir. Bu göstərici Bakı şəhərində 
50% ətrafında olur. Bunun izahı odur ki, ölkədaxili və beynəlxalq miqyaslı 
konfrans, seminar, digər toplantılar məhz Bakının payına düşdüyündən 
toplantı iştirakçıları da burada gecələyirlər. Cənub regionunda səfərdə olmuş 
tuistlərin 2010-cu ildə 28%-i, 2012 ildə 41,6%, 2014 ildə 37,9%-i, 2015-ci 
ildə isə 28%-i işgüzar məqsədlə olmuşdur. 

Bilindiyi kimi beynəlxalq gəlmələrdə işgüzar turizm ən bahalı turizm 
növü sayılır. Çünki məhz işgüzar məqsədlərlə səfərə çıxmış turistlər daha 
yüksək xidmətlər tələb edir, işgüzar görüşləri komfortlu şəraitdə keçirməklə 
yanaşı asudə vaxtlarında da yüksək səviyyəli xidmətlər proqramı tələb 
edirlər. Turistlər gəldikləri regionda yalnız yemək və yatmaq məqsədilə 
vaxtlarını keçirmirlər. Hər bir turist istirahət etdiyi zaman əyləncə proqramları 
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ilə tanışlıq etmək, ərazinin təbiəti, tarixi və mədəni abidələri görmək, 
rəvayətləri eşitmək, görkəmli insanları ilə görüşmək və ya onlar haqqında 
məlumat almaq istəyində olur. 2015-ci il ərzində Cənub regionunda 17035 
nəfər mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə yerləşdirilmişdir ki, 
bunların da 16738 nəfəri turizm məqsədilə yerləşmişdi. Cəmi turistlərdən 
1-3 gün müddətinə yerləşdirilmiş şəxsərin sayı 16304, yəni 95.7% 
olmuşdur, 531 nəfər, yəni 3,1% 4-7 gün müddətinə və 8-28 gün müddətinə 
isə 200 nəfər və ya 1,17% olmuşdur. Müqayisə üçün Quba-Xaçmaz iqtisadi 
rayonunda 2015-ci ildə cəmi 58610 nəfər mehmanxana və mehmanxana tipli 
müəssisələrdə yerləşdirilmişdi ki, bunlardan 1-3 gün müddətinə 83.15%, 4-7 
gün müddətinə 5.35% və 8-28 gün müddətinə 11.49% olmuşdur.

Qısamüddətli geçələmələrin, yəni 1-3 gün müddətinə yerləşənlərin 
əksəriyyət təşkil etməsinin səbəbləri aşağıdakı kimi ola bilər:

1) həftəsonu istirahətə gələnlərin sayının çox olması 

2) əyləncə mərkəzlərinin və maraqlı tarix-mədəni dərketmə və təbiət 
ekskur-siyalarının olmaması

3) şou proqramların ya zəif olması, ya da heç təşkil edilməməsi

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda istirahət edənlərin daha uzun 
müddət qalmaları burada əyləncə imkanlarının nisbətən çox olmasıdır. Özü 
də qeyd edək ki, Quba-Xaçmaz İqtisadi Rayonunda 2015-ci ildə yerləşənlərin 
sayı tədqiqat regionunda olduğundan 3,4 dəfə çoxdur. Şəki-Zaqatala İqtisadi 
Rayonunda 1-3 gün müddətinə yerləşənlər bütün turistlərin 88.3%-ni təşkil 
etmişdir. Bu isə onu bildirir ki, ölkəmizin turizm üçün hər cür resurslara 
malik olan regionlarında istirahətə gələnlərə rəngarəng əyləncə xidmətləri 
təklif olunmur. Istirahət mərkəzlərinin əksəriyyətində keçirilən animasiya 
tədbirləri bütün istirahət edənləri cəlb edə bilmir. Istirahət edənlərə əyləncə 
xidmətlərini yalnız otel və istirahət mərkəzləri deyil, yeni zamanda bu işlə 
peşəkarcasına məşğul olan təşkilatlar (animasiya və ekskursiya büroları, 
idman klubları), mütəxəssislər cəlb olunmalıdır. Turizm müəssisələrində 
birləşərək peşəkar mütəxəssislər müxtəlif istirahət mərkəzlərində şou 
proqramlar göstərmək, idman yarışları keçirmək, turistlərin təhlükəsizliyini 
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nəzərə almaq şərti ilə piyada yürüşlər təşkil etmək, turistlərlə tanınmış, 
maraqlı insanların görüşünü təşkil etmək və s. yerinə yetirməlidirlər. Yerli 
sakinlər arasında göstərilən ixtisaslar üzrə çoxlu sayda savadlı insanlara rast 
gəlmək olar. Sadəcə, onları turist xidmətləri sahəsində fəaliyyət göstərilməsi 
işinə istiqamətlərndirmək ehtiyacı vardır. Qeyd edirik ki, Cənub regionunda 
turizm-otelçilik ixtisası üzrə mütəxəssis hazırlayan Lənkəran Dövlət 
Universiteti, Masallı və Lənkəran kollecləri fəaliyyət göstərir. Cənub 
regionunda rəsmi olaraq 2015-ci ilə olan məlumata görə cəmi 1 turizm 
müəssisəsi fəaliyyət göstərir.

Aşağıdakı düsturla turistlərin orta qalma müddəti müəyyən oluna 
bilər:

L = T / A

Burada L – regionda bir turistin orta qalma günlərinin sayı, sutka; A 
– gəlmə sayı, nəf.; T – turist-gün sayı, nəf.-gün.

Statistika komitəsinin məlumatlarına görə 2014-cü ildə regiona 
turizm məqsədilə 17761 turist gəlmişdir və cəmi 64046 gecələmə olmuşdur. 
Region üzrə orta gecələmə sayı 

L = 64046 / 17761 = 3,6

Cənub regionunda 2014-cü ildə turistlərin orta gecələmə sayı 3,6 gün 
olmuşdur.

Cənub regionunda 2014-ci ildə yalnız 293 nəfər müalicə məqsədilə 
olmuşdur. Bunların 27 nəfəri Cəlilabad rayonunda, 266 nəfəri isə Lənkəran 
rayonunda olmuşdur. Lənkəran İqtisadi Rayonu müalicəvi bulaqlarla zəngin 
ərazidir. Masallı rayonunda yerləşən Fatmeyi Zəhra istirahət mərkəzinə 
gələnlərin əksəriyyəti müalicə məqsədiə gəlirlər. Lerik rayonunda yerləşən 
“Meşəbəyi” və Lənkəran rayonunda yerləşən “Palıdlı sahil” istirahət 
mərkəzləri turistlərə istirahətlə yanaşı müalicəvi kurslar da təklif edirlər. 
Sovet dövründən qalan Lənkəran istisu sanatoriyası özəlləşdirildikdən sonra 
tamamilə fəaliyyətini dayandırıb. Astara və İbadi (Lənkəran rayonu) istisu 
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yerləri yalnız vanna qəbulu təklif edərək yerləşdirmə xidmətləri göstərmirlər.

Diaqram 2.2.

Lənkəran İqtisadi rayonununmehmanxana və mehmanxana 
tipli müəssisələrinin əldə etdiyi gəlir (min manat)

Mənbə: http://www.stat.gov.az/source/tourism/ 

Diaqram 2.2.-dən göründüyü kimi iqtisadi rayonda mehmanxana 
fəaliyyətindən əldə olunan gəlir 2012-ci ildə maksimum olmuşdur və 3883.5 
min manat, 2014-cü ildə isə 2712,8 min manat təşkil etmişdir. Son 2 ildə 
gəlirin aşağı düşməsinin səbəbi yəqin ki, 2012 ildə regionda mehmanxana 
fəaliyyəti göstərən bir sıra müəssisənin lisenziya müddətinin başa çatması, 
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təmirə durmaları ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, turizm fəaliyyəti və mehmanxana 
fəaliyyəti üzrə xüsusi razılığın – lisenziyanın tətbiqi 2015-ci ilin dekabrında 
qüvvədən düşmüşdür.

Turist axınının iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafına təsiri

Turistlərin sayının çoxalması yalnız mehmanxana müəssisələrinin və 
ictimai iaşə obyektlərinin gəlirinin artımı deyil, eyni zamanda bir sıra digər 
sahələrin fəaliyyət effektivliyinin yüksəlməsi ilə müşayiət olunur.

Regionun inkişafının daha bir variantı ərazinin əmək bölgüsü 
üstünlükləri, yerli istehsalçıların, o cümlədən yerli sənaye və xalq-
yaradıcılıq sahələrinin, servis və turizmin maliyyə və qanunvericilik ilə 
həvəsləndirilməsidir. Bu variant sosial-mədəni sahədə və kənd təsərrüfatında, 
yeyinti və yüngül sənayedə əməktutumlu istehsalatların miqyaslı inkişafını 
nəzərdə tutur. Bu da regionda təsərrüfat subyektlərində, o cümlədən 
rekreasiya və turizm xidmətləri göstərən iş yerlərinin açılmasını təmin 
etməlidir. Beləliklə, turizm-rekreasiya ehtiyatlarının potensialından daha 
effektiv istifadəsi üçün müvafiq təminat yaradılacaqdır. Bu üstünlüklərin 
yekunu odur ki, regionda olan resurslardan istifadə etməklə ərazidə istehsalın 
ixtisaslaşması baş verir ki, bu da mövcud təbii ehtiyatlarının potensialını 
daha dolğun şəkildə istifadə etmək imkanı yaradır. Cənub regionunda turizm 
fəaliyyətini inkişaf etdirməklə daha çox işçi qüvvəsinin iş yerləri ilə təmin 
etmək imkanı yaranır. 

Turistlərin fərqli tələbatlarını ödəmək məqsədilə dükanlar, ictimai 
iaşə obyektləri daha geniş məhsul çeşidini təklif edirlər. Daha çox turistlərin 
gəlməsini dəstəkləyən yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən ətraf mühitin 
qorunması, regionun infrastrukturunun yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər 
keçirilir, yollar salınır, kommunal xidmətlərin fasiləsiz və keyfiyyətli 
işləməsi məqsədilə yenidənqurma işləri aparılır, tarixi və mədəni abidələrin 
bərpası və onlara qulluq artır, yerli folklor bayramı keçirilir. Nəticədə 
regionun cəlbedici görkəmi yaxşılaşır, yerli əhalinin sosial və maddi həyat 
səviyyəsi yüksəlir, dünyagörüşü genişlənir. Regiona gəlib-gedən turistlər 
buranın reklamçılarına dönürlər. Bununla da, belə yekuna gəlinir ki, turizm 
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obyektinin açılışı və onun fəaliyyətinin düzgün qurulması regiona daha çox 
xeyir verir. 

Səyahətçilərin sayının çoxalması regional sənayenin istehsal 
mallarına tələbatın çoxalması ilə nəticələnir. Turistlər yalnız öz vətənlərində 
ödədikləri turpaket xidmətlərinin istifadəsi ilə kifayətlənmirlər. Onlar 
istirahət yerlərində yerli nəqliyyatın, əyləncə mərkəzlərinin, digər 
qidalanma obyektlərinin, sənətkarlıq emalatxanalarının, dükanların və s.-
nin xidmətlərindən istifadə etməklə ödənişlər edirlər. Öz növbəsində yerli 
məhsula tələbatın çoxalması əhalinin gəlirini və məşğulluğunu artırır, 
tələb olunan məhsulun daha çox istehsalına səbəb olur. Regiona gələn 
turistlər yerli ictimai nəqliyyatın gəlirinin artmasına təsir göstərir, eynilə 
rabitə müəssisələrinin də xeyri çoxalır və s. Regiona turistlərin axını 
xalq sənətkarlıq məhsullarının istehsalının artmasına, folklorun və adət-
ənənələrin canlanmasına səbəb olur. Yerli suvenirlərə tələbatın artması yerli 
sakinlərin gəlirinin artması ilə yanaşı regional turizm məhsulunun reklamına 
səbəb olur. Turizm biznesinin təsiri ilə regional infrastrukturun genişlənməsi 
və modernləşməsinə, kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehlakının 
çoxalmasına səbəb olur. Regionun cəlbediciliyi artdıqca buraya ilboyu gələn 
turistlərin sayının artmasına səbəb olur. Düzgün qurulmuş turizm fəaliyyəti 
davamlı, stabil iqtisadi inkişafın əsasıdır.

Turizm fəaliyyəti inkişaf etdikcə ərazinin rekreasiya imkanları daha 
çox istifadə edilir. Ərazinin rekreasiya mənimsənilməsinin əsas müsbət cəhəti 
odur ki, münasib ekoloji tarazlıq yaranır. Azərbaycanın cənub bölgəsində 
ağır sənaye müəssisələrinin olmaması idman və ekoloji, müalicə-sağlamlıq 
turizmin inkişafı üçün ən münasib imkanlar yaranır. Bu region özünün 
müalicə sağlamlıq müəssisələri ilə tanınır və bu sahənin daha da inkişaf 
etdirilməsinə hər cür potensial mövcuddur.

Sosial-iqtisadi kompleksin əsas tərkib hissələrindən biri mürəkkəb 
sistemi olan sosial-iqtisadi servisdir. Iqtisadiyyatı ev təsərrüfatının səmərəli 
idarə edilməsi elmi kimi xarakterizə etmək olar. Iqtisadiyyatın bu tərəfi 
turizm sahəsinə birbaşa bağlıdır, belə ki, turizm bazarının formalaşdırılması 
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zamanı turist xidmətlərinin hər istehlakçı seqmenti üzrə gəlir və xərcləri 
nəzərə alınmalıdır. 

Iqtisadiyyat özlüyündə bir-biri ilə əlaqəli olan çoxplanlı kompleksdir, 
buraya habelə mikro və makro səviyyəli obyektlər də daxildir. Regional 
iqtisadiyyat yerli xüsusiyyətlər üzərində qurulur. Bizim tədqiqatımızda 
yerli xüsusiyyətlərdən biri və əhəmiyyətlisi sərhədin olması qəbul edilir. 
Qonşu ölkə olan İran İslam Respublikasından regiona böyük həcmdə yüngül 
sənaye və ərzaq malları gətirilir. Import edilən bu malların ucuz olması bir 
çox hallarda yerlərdə oxşar malların istehsalının qarşısını alır. Lakin eyni 
zamanda əhalinin bazarda olmayan, az tapılan başqa növ məhsulların 
istehsalına sövq edir. Bazar iqtisadiyyatı bununla da istehsalatı, insanların 
müəyyən məhsullara olan tələbatını tənzimləyir.

Iqtisadiyyat 2 tərkib hissədən ibarətdir: maddi istehsalat sahələri 
və tərkibində turizm olan sosial-mədəni servis sahəli qeyri-material sfera. 
Turizm sənayesi birbaşa və dolayısı olaraq təsərrüfat fəaliyyətli sahələri ilə 
əlaqəlidir. Regional turizm fəaliyyətinin tərkib hissəsinə nəqliyyat, rabitə, 
yol inşası, ticarət, tikinti daxildir. Istirahət sahəsi ilə birbaşa bağlı olan yeyinti 
sənayesi aqrosənayenin bir sıra istehsalat sahələri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. 
Sosial-mədəni servis, xüsusilə də turizm və qonaqpərvərlik bir sıra regional 
sahələrin fəaliyyətinə birbaşa təsir göstərir. Bunlara xalq istehlakı malları 
və ərzaq məhsulları istehsalını, mühəndis infrastrukturu, əyləncə sənayesi, 
idman, mədəniyyət və incəsənət sahələri aiddir. 

Azərbaycan ərazisinin əhəmiyyətli hissəsi zəngin turizm ehtiyatlarına 
malikdir və burada müvafiq istirahət infrastrukturu da mövcuddur. Lakin 
buna baxmayaraq bu potensial kütləvi turizm baxımından az istifadə edilir. 
Ərazilərin turizm fəaliyyəti üçün istifadəsinin genişləndirilməsi üçün 
əhəmiyyəti, investisiya cəlbediciliyi, istifadə mümkünlüyü üzrə müvafiq 
tədqiqatlar aparılmalıdır. Regionun sosial problemlərinin həll edilməsində 
turizm fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Turizm fəaliyyəti hesabına 
yeni iş yerləri açılır, əhalinin həyat səviyyəsi qalxır, regionun tədiyyə balansı 
yüksəlir. Yaxşı inkişaf etmiş sosial-mədəni servis və turizm sahəsi təhsil 
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sisteminin inkişafına təsir edir, xidmət sisteminin yaxşılaşdırılmasına və yeni 
informasiya vasitələrinin tətbiqinə imkan yaradır. Turizm fəaliyyətinin təsiri 
ilə regional hakimiyyət qurumları və ayrı-ayrı müəssisələr, yerli əhali ətraf 
mühitin, tarix və mədəni irsin və abidələrin mühafizəsində və bərpasında 
iştirak edir. 

Investisiyaların əsas məqsədi odur ki, turizmin inkişafı üçün elə 
sahələr seçilməlidir ki, bunlar təbii-rekreasiya potensialının qorunmasında 
maraqlı olsunlar. Cənub regionunun hər ərazisi turizmin inkişaf etdirilməsi 
üçün əlverişli şəraitə malikdirlər. Eyni zamanda iqtisadiyyatın inkişafının 
müasir dövründə xarici iqtisadi əlaqələr mühüm rol oynayır. Bu səbəbdən 
regionda İran İslam Respublikasını da əhatə edən turizm istiqamətli 
azad iqtisadi zonanın və ya beynəlxalq ticarət mərkəzinin yaradılması 
məqsədəuyğun olar. Turist axınları və onlara təqdim olunan xidmətlər 
çeşidi bir biri ilə düz mütənasibdir. Təklif olunan xidmətlər çeşidinin geniş 
olması turistlərin istirahətini uzunmüddətli və daha maraqlı etməklə yerli 
iqtisadiyyatın canlanmasına, işgüzar insanların əraziyə yeni investisiyaların 
qoymasına sövq edir.
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Azərbaycanda qış turizminin inkişaf perspektivləri

Dissertant Mina Bağırova

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

Abstract: The history of development of winter tourism goes to the 
XIX century. Firstly, it began to develop in Europe in Skandinavian countries. 
Then winter tourism, especially ski tourism began developing in North 
America, in Asia, especially in Eastern part of Asia. Recently, Azerbaijan 
has already become one of the countries offering winter resorts with winter 
sports infrastructure and entertaintments. Shahdag and Tufandag Mountain 
Resorts in Azerbaijan are very popular tourist destinations not only in winter, 
but also in summer seasons.

Key words: winter tourism, ski tourism, Shahdag, Tufandag, 
snowboarding.

Tədqiqatlar və müşahidələr göstərir ki, turizm sənayesinin ölkə 
iqtisadiyyatının inkişafında böyük rolu var. Qeyri-neft sektorunun inkişafı 
hazırda ölkəmiz üçün əsas prioritet istiqamət olduğundan, hesab olunur ki, 
turizmi inkişaf etdirməklə büdcəyə kifayət qədər gəlir gətirmək mümkündür.

Turizm hazırda dünya miqyasında sürətlə inkişaf edən sənaye 
sahəsidir. Dünyada gedən proseslər təbii ki, Azərbaycana da öz təsirini 
göstərir. Azərbaycan hazırda qloballaşan dünyanın bir hissəsidir və turizmin 
inkişafı ölkəmizin dünya miqyasında tanınmasına və ən əsası, sosial-iqtisadi 
vəziyyətin yaxşılaşması və həyat səviyyəsinin yüksəlməsində özünü göstərə 
bilər.

Turizm sənayesinin inkişafı üçün Azərbaycanın əlverişli təbii-coğrafi 
şəraiti, tarixi-memarlıq, mədəniyyət abidələri, milli adət və ənənələri, zəngin 
mətbəxi vardır. Bu baxımdan turizmi regionlarımızın iqtisadi və sosial 
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inkişafına müsbət təsir edəcək bir amil kimi qəbul edə bilərik, hansı ki, bu 
inkişafı artıq müşahidə etmək mümkündür. Bunun üçün böyük potensial 
vardır.

Ölkədə turizmin bir çox növlərinin inkişafı üçün imkanlar vardır. 
Bunlara çimərlik turizmi, ekoloji, sağlamlıq, kənd, idman turizmi və son 
illərdə inkişaf etməyə başlamış qış turizmini göstərmək olar.

Azərbaycan qış turizminin inkişafı ilə ölkəyə xarici ölkələrdən, 
həmçinin yerli turistləri cəlb edə bilmişdir. Qış turizminin inkişafı ölkədə 
qış idman növlərinin inkişafı və bu idman növlərinin həvəskarlarının sayının 
artması deməkdir. Qış idman növlərindən, əsasən, xizəksürmə və snoubordu 
göstərmək olar ki, artıq ölkəmizdə bu idman növü həvəskarları başqa xarici 
ölkələrə getmək məcburiyyətində qalmırlar və çox az vaxt sərf etməklə 
(paytaxtdan maksimum 3-4 saat ərzində) qış turizm komplekslərinə gedərək 
xizəksürmə və snouborddan zövq ala bilirlər.

Ümumilikdə qeyd edə bilərik ki, xizək və snoubord turizmi son 
50 ildə görünən artıma nail olmuşdur. Təxmin olunur ki, bu gün dünyada 
hardasa 120 milyon xizəkçi və snoubordçu, 80 ölkədə təxminən 2000 xizək 
kurortu fəaliyyət göstərir [10]. Şimali Amerika və Qərbi Avropa, Yaponiya, 
Yeni Zellandiya və Avstraliyadakı kurortlar öz uzaq keçmişi ilə məşhur 
olsalar da, Asiya və Şərqi Avropada açılmış yeni destinasiyalar Çin və 
Rusiya kimi ölkələrdən yeni gənc nəsli özünə cəlb edərək rəqabət aparırlar. 
Ölkəmizdə son illərdə 2 rayonda əsas qış turizm kompleksləri yaradılmışdır. 
Bunlar Şahdağ və Tufandağ qış-yay turizm kompleksləridir. Bu onu göstərir 
ki, artıq Azərbaycan da dünyaca qış turizminin inkişaf etdiyi və oradan gəlir 
götürən ölkələr sırasına daxil olur.

Şahdağ turizm kompleksi Şahdağ milli pakı ərazisində 2058 
ha ərazidə yerləşir. Kompleksin tikintisinə hazırlıqlar 2006-cı ildə 
başlanmışdır. 2009-cu ilin sentyabrında Prezident İlham Əliyevin iştirakı 
ilə Şahdağ qış və yay turizm kompleksinin təməli qoyulmuşdur. Kompleks 
Qusarın rayon mərkəzindən 32 km məsafədə, dəniz səviyyəsindən 1300-
2300 m yüksəkliklər arasında yerləşir. Kompleksin tikintisi 4 mərhələdə 
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planlaşdırılmışdır. Birinci mərhələnin son fazası 2012-ci ildə başa çatmışdır. 
Qeyd edək ki, birinci mərhələnin tamamlanması tam olaraq dövlət tərəfindən 
maliyyələşdirilmişdir. Digər mərhələlərin maliyyələşdirilməsini isə 
tenderlər əsasında dünyanın lider şirkətləri əldə etmişdirlər. Hazırda turizm 
kompleksində tikinti işləri ikinci mərhələdə davam etdirilir. İkinci mərhələdə 
xizək yamaclarının, qaryaratma sistemlərinin və otellərin tikintisinə 
başlanmışdır. İkinci mərhələ artıq demək olar ki, başa çatmaqdadır. Üçüncü 
mərhələdə futbol, volebol meydançaları tikiləcək. Eləcə də, 180 kotec, başqa 
sözlə, dağ evlərinin tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin kompleks 
ərazisində dəniz səviyyəsindən 2350 m yüksəklikdə dağ restoranının, eləcə 
də içərisində kinoteatr və digər əyləncə mərkəzlərinin olacağı çoxfunksiyalı 
binanın tikiləcəyi bildirilir. Dördüncü mərhələdə isə artıq əlavə yolların, 
müxtəlif tipli otellərin sayının çoxaldılması nəzərdə tutulmuşdur [1].

Bu kompleks Azərbaycanda və dünyada yüksək səviyyəli 
layihələrdəndir. Digər bu kimi komplekslərdən öz originallığı və bütün il 
boyu fəaliyyət göstərməsinə görə fərqlənir.

Şahdağ qış və yay turizm kompleksində tikilmiş otellərin 
Azərbaycanın sürətlə inkişaf edən turizm sektorunda böyük rolu vardır. 
Otellərdə yaradılmış yüksək səviyyəli şərait, qonaqlara göstərilən xidmət 
səviyyəsi göstərir ki, Azərbaycanda turizm sektoru inkişaf edir.

Turizm kompleksi ərazisində 14 yamac (5 yaşıl, 5 göy, 4 qırmızı), 
başqa sözlə, 17 km xizək enişləri, 12 qaldırıcı – 1 ədəd 8 nəfərlik qondola, 4 
– 4 nəfərlik kürsü tipli qaldırıcı, 2 buqel qaldırıcı və 5 sehrli xalça mövcuddur
[2].

Həmçinin, onu da qeyd etməliyik ki, kompleksdə xizək məktəbi 
fəaliyyət göstərir. Xizəksürmədə təcrübəsi olmayanlar bu məktəbdə 
fəaliyyət göstərən treynerlərin köməyi ilə xizək sürməyə başlaya bilərlər. 
Nəzərə alsaq ki, ölkəmizdə Şahdağ ilk xizək kurortudur və əhalinin böyük 
hissəsinin bu idman növündə təcrübəsi yoxdur, bu baxımdan, kompleksdə 
fəaliyyət göstərən xizək məktəbi vacib rol oynayır. Hətta instruktorların 
köməyindən istifadə etmək istəməyən turistləri də nəzərə alaraq xizəksürmə 
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ərazisində xüsusi formalı işçilər olur ki, hər hansı təhlükə olarsa onlar 
turistlərə kömək edə bilsinlər. Nəzərə almaq lazımdır ki, xizək məktəbləri 
yalnız ərazi üçün yeni olan qış komplekslərində deyil, əksər dünyaca məşhur 
komplekslərdə yaradılır. Bunun da əsas səbəbi gələn təcrübəsiz turistlərə 
xidmət göstərməkdir.

İkinci yaradılan Qəbələdə yerləşən “Tufan” Dağ-Xizək Yay-Qış 
İstirahət Kompleksidir. Bu kompleks Qəbələnin şəhər mərkəzindən 4 km 
məsafədə yerləşir. Qəbələnin Azərbaycanın əsas turizm mərkəzlərindən 
biri olduğunu nəzərə alsaq, bu turizm kompleksinin turistlər üçün əlverişli 
ərazidə yerləşdiyini demək olar. Turizm kompleksi dəniz səviyyəsindən 
950-1920 m yüksəkliklər arasında yerləşir. İlkin mərhələsinin açılışı 
Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə 2014-cü ildə olmuşdur. “Tufan” Dağ-
Xizək Yay-Qış İstirahət Kompleksində nəhəng infrastruktur yaradılmış, 
avtomobil yolunun çəkilməsi, torpaq sürüşmələrinin qarşısının alınması 
üçün mühafizə tədbirləri görülmüşdür. Ərazidə turistlərin rahat istirahəti 
üçün infrastrukturun, o cümlədən, mehmanxana, ofislər, uşaqlar üçün 
əyləncə guşəsi və digər müvafiq obyektlərin yaradılması istiqamətində işlər 
davam etdirilir. İstirahət kompleksinə yaxın ərazidə “Qolf resort” idman və 
istirahət mərkəzinin tikintisi də nəzərdə tutulmuşdur.

Hazırda kompleksdə 4 kanat yolu və 5 xizək yamacı tam istifadədədir. 
Kanat yolları “Riverside”, “Qəbələ”, “Duruca”, “Yatmış gözəl” olaraq 
adlandırılmışdır. Şahdağda olduğu kimi bu qış turizm komplexsində də xizək 
məktəbi, icarə mağazaları, təmir xidmətləri, pərakəndə satış obyektləri, 
ictimai saxlanc yerləri (seyflər, rəflər), dağ-xizək patrulu, ilkin yardım 
xidməti, tibb məntəqəsi mövcuddur. Kompleks ərazisində 3 otel binasından 
ibarət, 4 ulduzlu Qafqaz Tufandag Mountain Resort Hotel fəaliyyət göstərir. 
Otel ərazisində restoranlar və SPA mərkəzlər mövcuddur [3].

Azərbaycanda növbəti açılışı olan qış turizm mərkəzi Qax rayonunda 
olmuşdur. Qaxda “İlisu Snow Tubing Park” qış-yay turizm kompleksi 2016-
cı ilin dekabr ayında açıldı. “Snow Tubing”lərdən ilk dəfə 1820-ci ildə 
Alp dağlarında istifadə olunub. Daha sonralar “Snow Tubing” ildən-ilə 
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Amerikada məşhurlaşsa da Azərbaycanda ilk dəfə olaraq kompleks halında 
2016-cı ilin dekabr ayında əhalinin istifadəsinə verildi. Qeyd edək ki, Qax-
İlisuda Yaşıl park, İlisu pansionatı, “El-Resort Hotel”, “Səngər Qala” və 
“Residence Hotel” və eləcə də digər istirahət mərkəzləri fəaliyyət göstərir 
[8]. Bildiyimiz kimi yay turizm mövsümündə Qax rayonu xeyli turist qəbul 
etsə də, qış fəslində turist qəbulu yaydakı kimi olmurdu. Mütəxəssislər bu 
mərkəzin açılması ilə Qaxın ölkəmizdə yeni bir qış turizmi mərkəzi olacağını 
qeyd edirlər. Rayonda “İlisu Snow Tubing” Turizm Kompleksinin istifadəyə 
verilməsi isə Qax rayonunda yay turizmi ilə yanaşı, qış turizminin inkişafına 
öz təsirini göstərəyi gözlənilir.

Göründüyü kimi, artıq Azərbaycanın üç regionunda qış turizmi 
inkişaf etdirilir və zaman keçdikcə görülən işlər öz bəhrəsini verməyə 
başlayır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm 
sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsində qeyd olunmuş prioritet 
sahələrdən biri də qış turizminin inkişafının dəstəklənməsidir. Yol xəritəsində 
qeyd olunduğu kimi, region ölkələrində qış turizm növü üzrə bir sıra rəqib 
məkanların olması Azərbaycanın bu turizm növü üzrə potensialından tam 
istifadəni çətinləşdirir. Azərbaycanın qış idman komplekslərinin yalnız 4 
və 5 ulduzlu mehmanxanalardan ibarət olması onu deməyə əsas verir ki, 
region ölkələrində olan alternativlərlə müqayisədə həmin mehmanxanalar 
həm say, həm də qiymət baxımından tam rəqabətqabiliyyətli deyildir. Bu 
baxımdan, ölkəmizdə yaradılmış qış turizm komplekslərində 3 ulduzlu 
otellərin tikilməsi, komplekslərə yaxın ərazilərdə kənd evlərinin turistlərin 
qəbulu və kirayə verilməsi üçün yararlı vəziyyətə gətirilməsi ilə, eləcə də 
əyləncə növlərinin sayının artırılması ilə qonşu ölkələrlə rəqabət aparmaq və 
yüksək nəticələrə nail olmaq mümkündür.

Azərbaycanın böyük hissəsi dağlıq və dağətəyi ərazilərdən ibarətdir. 
Yəni, şimaldan Böyük Qafqaz dağları, cənub qərbdən Kiçik Qafqaz dağları 
və cənubda Talış dağları ilə əhatə olunmuşdur. Bu onu göstərir ki, düzən 
ərazilərdən fərqli olaraq, dağlıq ərazilərdə qar daha çox düşür və qış 
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mövsümündə qarlı günlərdə təkcə yuxarıda qeyd etdiyimiz 3 kompleksdə 
deyil, digər dağlıq ərazilərdən də turizm məqsədləri ilə istifadə etmək 
mümkündür. Zaman keçdikcə Azərbaycan turizm mərkəzinə çevrilir və 
demək olar ki, rayonlarımızın əksəriyyətində istirahət mərkəzləri mövcuddur. 
Həmin istirahət mərkəzlərində xizəksürmə və snoubording üçün yamaclar 
olmasa belə, digər qış əyləncə növləri üçün şərait yaratmaq və turistlərə 
təklif etmək mümkündür. Misal olaraq, “snowmobile”, kvadrosikllarla 
gəzinti, eləcə də dağlıq ərazilərdə kiçik dağ evləri tikməklə turistərə müxtəlif 
xidmətlər təklif etmək, xüsusilə, qarlı günlərdə istirahətlərini bu ərazilərə 
keçirməyə dəvət etmək mümkündür.

Qış turizm komplekslərinə əsasən gənc nəslin diqqətinin cəlb 
olunduğunu müşahidə etmək mümkündür. Turizm komplekslərindən 
paylaşılan xəbərlər, məlumatlar da bunu təsdiqləyir. Bu tendensiya bütün 
dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da özünü göstərir. Hətta turizm 
komplekslərinin internet səhifələrində yaşlı insanlar üçün xizəkdən 
istifadədə güzəştlər də qeyd olunur. Bu o deməkdir ki, istehlakçı tələbatı 
və istehlakçıların demoqrafik göstəricilərindən asılılıq və onların tələblərinə 
uyğun servis xidmətinin təşkili qış turizminin gələcək inkişafı üçün vacib 
amildir. Demoqrafik göstəricilərlə bərabər texnologiyanın da dağ-xizəkçilik 
məhsulu və xidmətlərində böyük təsiri vardır. Müasir zamanda, artıq, kişilər 
və qadınlar, həmçinin uşaqlar çəkidən və bədən ölçülərindən asılı olaraq 
özlərinə uyğun xizək avadanlıqlarını əldə edərək, qış turizm komplekslərində 
xizəksürmə ilə məşğul ola bilərlər. Eləcə də informasiya texnologiyalarının 
inkişafını hər bir mərhələdə hiss etmək mümkündür. Buna ən birinci 
müasir kompyuterlər, planşetlər və smartfonlar vasitəsilə göstərilən internet 
xidmətlərini göstərmək olar. Misal üçün, Şahdağ Turizm Kompleksinin saytı 
vasitəsilə turizm kompleksinin təklif etdiyi xidmətlər barəsində lazım olan 
məlumatı əldə etmək, eləcə də əvvəlcədən xizək və ya digər avadanlıqları 
sifariş etmək mümkündür. Belə güclü dəyişikliklər bu dinamik sənayenin 
inkişafı üçün yeni baxış tələb edir.

Digər bir məsələ istehlakçıların öyrənmək istəyidir. Bu gün turizmdə 
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əsas trendlərdən biri də turistin istirahət dövründə öyrənmək istəyidir. 
Tədqiqatlar göstərir ki, Şimali Amerika səyahətçilərinin yarısı incəsənət, 
arxitektur və ya tarixi yerlərə baş çəkməyi üstün tutduqları halda, 1/3 hissəsi 
yeni bacarıqlar öyrənməyi üstün tutur [10]. Bu baxımdan belə deyə bilərik ki, 
Azərbaycana tarixən turistlər sağlamlıq, tarixi abidələri ziyarət, çimərliklərdə 
istirahət üçün gəlirdilərsə, bu gün artıq onlar Azərbaycana həm də qış turizm 
mərkəzlərinin xidmətlərindən istifadə üçün gələ bilərlər. Azərbaycanda hələ 
ki, qış turizm komplekslərinə gələn turistlərin əksər hissəsinin yerli əhali 
olduğunu nəzərə alsaq, yaradılmış qış turizm mərkəzlərinin niyə bu qədər 
marağa səbəb olduğunu görmək mümkündür. Qış turizm fəaliyyətinin, 
idman növlərinin Azərbaycan üçün yeni olması və əhalinin yeni istirahət 
mərkəzlərinə maraq göstərməsi, yeni fəaliyyət növünü öyrənmək istəyi 
və turizm destinasiyasında marketinq işinin yaxşı təşkil olunması, yerli 
turoperatorlarla əməkdaşlıq, həmçinin servis fəaliyyətinin təşkili yerli 
əhalinin bu komplekslərə diqqətini cəlb etməyi bacarır. Turizm kompleksləri 
tam olaraq istifadəyə verildikdən sonra, artıq xarici turistlərin cəlb olunması 
üçün marketinq işinin daha da gücləndiriləcəyi gözlənilir.

Turistlərin başqa bir tələbatı da onların istirahətlərinin mənəvi 
tələbatları ilə üst-üstə düşməsidir [10]. Beynəlxalq aləmdə turistlər daha çox 
istirahət edəcəkləri yerin sağlam təbiətinin, təbii və mədəni sərvətlərinin 
müxtəlifliyinə fikir verirlər. Tədqiqatlar göstərir ki, bu səyahətçilərin 
destinasiya seçimi prosesinin özünəməxsus xüsusiyyətidir. Bu trendlərə 
əsasən turizm sənayesində ətraf mühitin qorunması üçün turistlərə yaradılan 
yüksək səviyyəli şəraitlə bərabər, turistlərin qış turizm obyektlərinin istifadəsi 
nəticəsində yarana biləcək problemlərlə də mübarizə aparırlar və ətraf 
mühitin deqradasiyasının maksimum dərəcədə qarşısını almağa çalışırlar. 
Bütün bu deyilən tədbirlər hazırda Azərbaycanda qış turizm mərkəzlərində 
də diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Çünki istirahət mərkəzlərinə gələn 
turistlərin diqqətini çəkən məsələlərdən biri də yaradılan şərait və servislə 
paralel təbiətin, ətraf mühitin ekoloji vəziyyətidir.

Yuxarıda sadalananlardan göründüyü kimi, hazırda Azərbaycanda 
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qış turizminin inkişafına dövlət səviyyəsində xüsusi diqqət ayrılmışdır. Hələ 
ki, digər turizm növlərindən fərqli olaraq qış turizmi ölkəmiz üçün yenidir. 
Lakin atılan addımlar göstərir ki, gələcəkdə Azərbaycan qış turizminin 
yüksək səviyyədə inkişaf etdiyi ölkələrdən birinə çevrilə bilər.
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Abstract: Insurance is designed for licensed tour operators and 
is mandatory under the Ordinance on conditions and procedures for the 
conclusion of compulsory insurance of liability of the tour operator. Without 
such insurance tour operators can not carry out the professional activity. The 
insurance covered damage caused to users organized group and individual 
travel, total cost due to non-payment by the Insured of its contractors and / or 
suppliers, including its insolvency and bankrut. Insurance coverage include: 
before starting the journey - Recovery of sums paid by the consumer under 
the contract and after the start of the trip - pay the difference when provided 
only part of the services agreed in the contract, and the costs associated with 
returning the user to the initial point of the trip.

Keywords: insurance, touroperator, travel, liability

INTRODUCTION

The insurance is designed for licensed tour operators and is mandatory 
under the Ordinance on the terms and conditions for the conclusion of 
a mandatory insurance covering liability of the tour operator. Without 
such insurance tour operators may not carry out the professional activity. 
Insurance covered damage caused to the user (s) of organized group and 
individual travel with general price (tours) due to non of the insured with its 
contractors and / or suppliers, including its insolvency and bankruptcy. The 
insurance coverage includes: before starting the trip - reimbursement paid 
by the consumer under the contract and after the start of the trip - pay the 
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difference when provided only part of the services agreed in the contract and 
the costs associated with returning the user to the Home point of the trip.

SUMMARY

The insurance market offers various insurance guaranteeing the 
insurance protection of tourists. The purpose of insurance companies is 
to create products covering the maximum number of risks to which it is 
subjected tourist. First are the risks associated with the life and health of the 
tourist. The conclusion of the insurance policy makes sense only if ensure 
adequate insurance coverage. Clarity on the volume of insurance coverage 
is a prerequisite for the absence of problems between the injured party and 
the insurer upon the occurrence of an insurance case. The negatives of such 
problems could affect the tour operator. Are not rare cases where disgruntled 
tourists claim monetary compensation from tour operators for damages. The 
damage can be both pecuniary and non-pecuniary. For any injury arising 
from the service or commodity, the person who provides the service or 
product liability. Since tourism is extremely risky in terms of the danger of 
engaging civil liability insurers development special professional liability 
insurance of the persons offering goods and services in tourism.

Insurance “Liability of the tour operator” is necessitated by the need 
to protect the interests of third injured persons from false actions of persons 
exercising important profession as a tour operator. In this sense, customers 
can rely on full and adequate insurance coverage. Insurer covers liability 
under voluntarily negotiated between the parties limits of liability insurance. 
The specifics of the tour operator business requires a specific approach to 
it by the state. In insurance “Liability of the tour operator” determine the 
conclusion of the insurance contract are relationships contract between the 
insured and the client. In professional responsibilities most professional 
obligations are regulated by laws and regulations and provisions that define 
risk, and insurers based on these provisions specify their covered or excluded 
risks. In view of the strict description of the insurance cover the insurer 
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strictly defined and hypotheses excluded risks.

Insurance “Liability of the tour operator” is mandatory. This insurance 
is more specific than mandatory professional insurance, as it is not linked 
solely to the professional liability and covers financial risks. For the first 
time this insurance is implemented in the company of Bulgarian insurance 
market in 2002. According to adopted Law on Tourism, tour operators have 
pledged to conclude from 01.01.2003 year compulsory insurance for their 
professional activity, failure of which will result in revocation of the license 
for the activity. The other tour operators applying for a license will not be 
issued without insurance. Also it adopted Ordinance on terms and conditions 
for the conclusion of a mandatory insurance covering the liability of the tour 
operator. The purpose of the ordinance is to ensure protection of consumers 
of organized approach individually and group travel. The special feature of 
insurance is that the insurer cover damages in the following three cases:

-Recovery paid by the consumer under contract before the start of the 
journey;

-Payment the difference in case when during the trip are provided only 
part of the services agreed in the contract;

-Payment of the costs associated with returning  the user to the starting 
point of the journey;

- The court costs on claims brought by a final judgment, expenses 
claims.

A prerequisite for obtaining a license for tour operator activities 
and entry in the register of tour operators and travel agents - part of the 
National Tourist Register is the availability of compulsory insurance for 
damages caused to third parties due to the professional activities of tour 
operators. In these insurance element of voluntariness is preserved only in 
the choice of insurer. The conclusion of the insurance is compulsory prevent 
individuals operating as tour operators. They are required to compensate 
the fault caused to the third party property damages directly resulting from 
the breach of their professional duties. The legal requirement for this type 
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of insurance is quite understandable in view of the nature of relationship 
regulated by the legislature - it is a professional activity, high risk in nature. 
The tour operator is a guarantee of perfection of transactions by individuals. 
The protected legal interest often has a significant value especially for group 
travel. Therefore evident is the need to protect the interests of third harmed 
by the professional activities of tour parties. It should be emphasized that 
the insurance does not cancel responsibility the tour operator, but only an 
additional guarantee to protect consumers.

With adopted by the legislature Ordinance on terms and conditions 
for the conclusion of a mandatory insurance covering liability of the tour 
operator define the minimum insurance coverage and the minimum amount 
and method of determining the sum insured and the insurance premium. / 
See. Table 1 /. With certainty we can say that the general conditions of the 
different insurance companies have built and are based closely on the text 
in the ordinance that specifically state the payers, the minimum insurance 
cover, the minimum insurance amounts exclusions from coverage, and the 
insurance premium.

Table 1.
Minimum insurance amounts and insurance premiums at the 

conclusion of a mandatory insurance covering liability tour operator

Declared annual turnover of 
the previous year from the 
sale of tours to the ultimate 

consumer or business plan for 
the current year 

/ In lev /

Insurance amount from one 
event in an aggregate amount 
of all insured events during 

the insurance term 
/ In lev /

Insurance 
Premium 
/ In lev /

0 - 50 000 15 000 300
50 001 - 75 000 22 500 550
75 001 - 100 000 25 000 600
100 001 - 150 000 37 500 900
150 001 - 200 000 50 000 1100
200 001 - 300 000 60 000 1300
300 001 - 400 000 80 000 1600
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400 001 - 500 000 100 000 1800
500 001 - 700 000 110 000 1900

700 001 - 1 000 000 150 000 2000
over 1 000 000 200 000 2500

The insurance premium paid by the tour operator contract for 
compulsory insurance are determined based on declared turnover for the 
previous year or a business plan for the current year according to Table 1. 
The declared turnover or business plan only includes revenue from sales of 
tours to the end user. The tour operator is included in the declared turnover 
and value of charter flights, whether they are sold to other tour operators 
or travel agents. The tour operator is obliged to inform the insurer, which 
has signed an insurance contract and conclude an annex to it in excess of 
the declared turnover for the previous year or the size of the business plan 
for the current year. Difference found for the tour operator an additional 
premium.

In order to minimize the insurance risk insurers limit the possible 
claims in the amount of assumed liability limits. These limits liability 
actually appear sum insured for this type of insurance. When the insurance 
is assigned a single or aggregate limit of liability. The single is a maximum 
total amount that the insurer will pay for all covered under the terms of 
claims of responsibility. They must be caused by an insured event occurring 
during the operation of the insurance. The aggregate limit of liability is a 
maximum sum of statements amounts for all insured events occurring during 
the period of insurance. The insurance premium is paid once, unless the 
insurance contract otherwise agreed. The question of whether the amount of 
the premium payable is sufficient or adequate to the statutory or indicated 
by the insured limits of liability depends entirely on the solvency of the 
insurer and its results, determining of the realized premium income and the 
expenses incurred. The insurance is valid for one year. Compliance with 
the requirement of the insurance is monitored by the fact enshrined in the 
ordinance insurer to promptly notify the Minister of Economy, Energy and 
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Tourism at the conclusion and termination of the policy. This requirement 
shall be exercised in case the occurrence of an insured event.

To be paid compensation insurance, there should be a number 
of preconditions have been laid down by the insurance contract terms of 
notification. In general terms the insurance companies have developed special 
sections for relations between the parties on the occurrence of an insured 
event and payment of insurance compensation. Given that all requirements 
of the insurer are met, the insurance indemnity is paid within 15 days, quite 
often on a voluntary agreement between the parties to the insurance contract 
and the injured party. The insurance represents the guarantee of security 
that the injured person will be compensated for the damages suffered. The 
compensation is equal to the actual damages suffered by a third party or 
enjoying including material and moral damages and approved expenses 
of the insurer under the settlement, which in aggregate do not exceed the 
agreed limits. The amount of insurance compensation is determined on the 
basis of an enforceable court decision. When determining the compensation 
in court the insured is legally obligated to require the involvement of the 
insurer in the process.

In 2011, at the end of the summer tourist season in September we 
witnessed the insolvency of leading tour operator for our country and 
activation of insurance of professional liability. It turned out that the tour 
operator is insured professional liability for the maximum allowed by the 
Bulgarian legislation insurance amount - 200 000 lev / See Table 1 /. These 
limit of liability proved deficient to pay all benefits for the clients of tour 
operator. During the next 2012 years one of the leading tour operators also 
announced insolvency. This need to review the Regulation and increasing the 
maximum insurance amount, which will be concluded in future insurance 
contracts. / See Table 2 /.
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Table 2.

The minimum insurance amounts at the conclusion of a mandatory 
insurance covering liability tour operator

Declared annual turnover of the 
previous year from the sale of 
tours to the ultimate consumer 
or business plan for the current 

year 
/ In lev /

Insurance amount from 
one event in an aggregate 

amount of all insured events 
during the insurance term 

/ In lev /

Insurance 
Premium 

/ In lev

from 0 to 50 000 25 000
50 001 - 100 000 50 000
100 001 - 200 000 75 000
200 001 - 300 000 125 000
300 001 - 400 000 175 000
400 001 - 600 000 250 000
600 001 -800 000 350 000

800 001 -1 000 000 450 000
1 000 001 -1 500 000 500 000
 1 500 001 -2 000 000 700 000
2 000 001 -2 500 000 900 000
2 500 001 - 3 000 000 1 100 000

over 3 000 000 1 400 000

If we look at the table to the ordinance, we will see, depending on 
declared turnover from the previous financial year are now higher relevant 
insurance amounts. The maximum for a specified turnover of over BGN 
3 million is 1.4 million lev. Of great importance is the declaration by tour 
operators on the use of charter flights for compulsory insurance amount 
reached 500,000 lev regardless of turnover. Another thing we see in the table 
is that the minimum amounts of insurance cover between 30% and 50% 
of the maximum amount of each level. This is obviously insufficient when 
the tour operator completely cease business and terminate all contractual 
relations. In our insurance amounts should be closer to the actual speed of 



237

the tour.

Another change that is noticeable is that insurance contributions are 
not defined legally, but can be negotiated with the insurers. Premiums will 
now be determined on a market basis. Legally fixed insurance premiums 
were contrary to the Insurance Code and the principle of voluntarism in 
determining the cost of insurance. European directives in the insurance 
prohibit the systematic control of the state over the insurance terms and tariffs 
and therefore is not acceptable state to set insurance premiums. Rates of 
insurers being developed by actuaries of the companies as of course be taken 
into account and market factors. Under the Code of insurance premiums 
must be sufficient to meet obligations of the insurer, including in terms of 
technical reserves.

Insurance “Liability of the tour operator” has legislated in the new 
Tourism Act passed in 2013 and the new Ordinance on the terms and 
conditions of contract for compulsory insurance “Liability of the tour 
operator” adopted in late 2013 and in force since January 2014 year. Under 
the new provisions remained tour requirement to be entered in the register 
have insurance “Liability of the tour operator” that insurance must be 
maintained annually. The lack of valid insurance is grounds for cancellation 
of the registration of tour operators. Responsibility for that insurer cover 
risk for damages against third parties is preserved and the limits of liability 
of the insurer. Introduced in 2012 higher minimum thresholds responsibility 
is maintained. New that is introduced is to consumers, thereby retaining 
more great a degree their interests. The tour operator is obliged, directly or 
through a travel agent to provide a certificate from the insurer attesting to 
the existence of a valid policy and basic information about the parameters of 
her Bulgarian and English. The certificate provided to the consumer prior to 
the conclusion of the tour contract before payment of the price or advance 
payment, but no later than 7 days prior to departure. The tour operator or 
travel agent are required at the consumer’s request to provide a copy of the 
document for paid insurance premium.
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CONCLUSION

We think the problems in the tourism industry are many. Among them 
there are objective reasons relating to general economic conditions in recent 
years, but there are subjective. The insurance can be a cause of difficult 
financial condition tour operators because its function is to preserve their 
stability, ensuring consumer rights. Competition among insurers is high, 
which contributes to exclusively low prices in some case on the order of less 
than half a percent of turnover. Insurance increases consumer confidence 
and thus assist the operators. Mentioned in the ordinance insurance amounts 
are minimal, ie tour operators may be insured at the request of higher levels 
irrespective of their turnover. Unfortunately, most tour operators accept 
insurance as a formality and insure a minimum. There is also no mechanism 
to verify the declarations subject to the proposed insurance and it can be 
assumed that some tour operators indicate lower than actual commitments 
they have contractual obligations. As a result in the closure of tour operator 
sometimes it turns out that insurance policy is not enough. 

Insurance can ensure all claims of consumer bankruptcy, but only if 
the insured amount is commensurate to the commitments made by the tour 
operator obligations to them. On the other hand, insurance is no guarantee 
that the company will not go bankrupt. It can not protect a company from 
financial problems, it is a question of effective management. We think it is 
necessary that competent authorities and industry organizations to analyze 
the causes and take measures aimed to limit the event of bankruptcy of tour 
operators.
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BÖLMƏ 4. TURİZM MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI 
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Ana dilimiz və mövcüd problemlər
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Abstract: Native language of every nation is of main factors 
identifying its national existence. The Azerbaijani language passed through a 
long historical development, reached the existing level eliminating problems 
emerged. The State gives a special care for the development of the Azerbaijani 
language. However, there exist factors affecting the development of the 
language negatively in various fields. The words with unknown meanings 
in advertisements are unacceptable. It mustn’t be allowed for cases when 
orthopedic and orthographic norms are disrupted in speech process of 
grammar structures of the language.

Key words: native language, state care, oral and written speech, 
articulation, orthographic, grammar, suffix 

Hər bir xalqın ana dili onun milli varlığını müəyyən edən başlıca 
amillərdəndir. Ana dili millətin mənəvi diriliyidir. Azərbaycan xalqının 
mənəvi diriliyinin təcəssümü olan mövcud dilimiz dünyanın qədim və zəngin 
dillərindən hesab olunur. Bu dilin zənginliyi, onun qrammatik quruluşunun 
sabitliyi, mükəmməlliyi və möhkəmliyində öz ifadəsini tapır.
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Doğma dilimiz əsrlər boyu müxtəlif problemlərə sinə gərərək gilə-
gilə inkişaf etmiş, tarixin müxtəlif zaman kəsiyində öz varlığını, sabitliyini, 
özünəməxsusluğunu qoruyub saxlamış və bugünkü dil daşıyıcılarına özünü 
ərmağan etmişdir.

Onu da qeyd edək ki, müstəqil dövlətimizin atributlarından biri 
sayılan dilimizin dövlət dili statusu alması dövlətçiliyimizin inkişafı və 
formalaşması ilə bilavasitə bağlıdır. Dilimizin cəmiyyətdə tətbiq dairəsinin 
genişləndirilməsi məqsədi ilə verilmiş fərmanlar və qəbul olunmuş qərarlar 
dilin inkişafının hüquqi baza baxımından mükəmməllik göstəricisidir.

Təəssüf ki, dilə olan dövlət qayğısı ilə bəzi dil daşıyıcılarının mövqeyi 
arasında uyarsızlıq özünü göstərir. 

Məlumdur ki, hər bir dilin inkişafı həm də onun daşıyıcıları tərəfindən 
formalaşır. Dil daşıyıcıları onun zənginliyi, qrammatik quruluşunun 
möhkəmliyi və mükəmməlliyi qayğısına qalmalıdır. 

Təəssüf ki, bəzən bu istiqamətdə müəyyən uğursuzluq, diqqətsizlik 
və laqeyidlik özünü göstərir. Belə ki, şəhəri öz ağuşuna alan reklamlaşdırma 
işindəki uğursuzluq, anlaşılmaz, başa düşülməyən, ana dilimizdən uzaq 
adların mövcudluğu adamı narahat edir. Biznes strukturlarında ədəbi 
dil normalarına əməl olunmur. Reklamlarda, ictimai iaişə obyektlərində 
Azərbaycan dilinin leksik və qrammatik normalarının pozulması prosesi baş 
alıb gedir. Bakıda əcnəbi adlar daşıyan bir çox dükan və restoran adlarına 
rast gəlmək olar ki, bu da qarşısı alınmadıqca, təəssüf ki, genişmiqyaslı 
xarakter alır. Fikrimcə, burada izahat işi ilə yanaşı cəzalandırmadan da 
istifadə edilməlidir.

Dünyada baş verən elmi-texniki tərəqqinin nəticələri olan, istehsal 
məhsullarına verilən adlar dilimizdə işlənmə zorundadır. Yeni yaranan 
sözlər ya yarandığı dildəki adı ilə, ya da dilimizdə həmin mənanı ifadə edən 
alternativ söz formasında ifadə olunmalıdır. Döğrudur, belə beynəlxalq 
sözlərin dilimizin xüsusiyyətinə uyğun variant tapımı işi kifayət qədər 
uğurla aparılmır. Lakin o da məlumdur ki, dilimizə uyğun yaranan yeni 
sözlərin işlənmə tezliyinə ya əməl etmirik, ya da təsadüfi hallarda soyuducu, 
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bilgisayar, dabankeş, nəfəslik, işıqfor və s. sözlər yada düşür.

Hazırda acınacaqlı vəziyyətlərdən biri də dialekt və şivələrin ədəbi 
dilə hücumu və onu pis günə qoyması ilə bağlıdır. Hətta bəzi ziyalıların 
nitqində müşahidə olunan çe kar samitinin “це” kimi tələffüzü (çiçək- 
цiцək, çöl-цəmən, çəmənlik –цəmənlik və s.), ce cingiltili samitinin isə 
bir qədər də kar-küy formasında tələffüzü (cücə, ceyran, cənub və s.) ədəbi 
dilimizə ziyanlı fakt kimi qarşılanmalıdır. Doğrudur, son vaxtlar televiziya 
kanallarında diktorların seçilməsində, müğənnilərin oxuduqları mahnılarda 
səslərin düzgün tələffüzünə diqqət artırılmağa başlasa da bu iş kifayət qədər 
uğurlu hesab edilə bilməz.

Məlumdur ki, dilimizin lüğət ehtiyatının müəyyən hissəsini hərəkət 
bildirən sözlər, feillər təşkil edir. Lakin burada da qəribə hadisələr baş 
verir. Hansısa qara əl feillərə “türkün məsəli” damğası vuraraq belə sözləri 
leksikonumuzdan çıxarmağa çalışır ki, bu da əsl Azərbaycan sözlərinin fəal 
lüğətdən yox olmasına gətirib çıxarır.

Son vaxtlar dilin qrammatik quruluşu da təhlükə ilə üzləşməyə 
başlayıb. Məlumdur ki, -mış, -miş, -muş, -müş şəkilçisi nəqli keçmiş 
zamanın normativ şəkilçisidir. Dilimizdə nəqli keçmiş zamanın ifadəsi 
üçün bu şəkilçi ilə yanaşı –ıb, -ib, - ub, -üb şəkilçisi də işlənir. Doğrudur, 
bu şəkilçi canlı danışıq dili üçün daha çox səciyyəvidir. Lakin son zamanlar 
mətbuat səhifələrində nədənsə nəqli keçmiş zamanın – mış4 forması işlənmir, 
onun yerinə daha çox bu zamanın –ıb4 formasından istifadə olunur. Bu da 
Azərbaycan ədəbi dilinin normalarının pozulması hesab olunur.

Nəqli keçmiş zamanla bağlı digər məsələ isə -mış, -miş, -muş, -müş 
şəkilçilərinin yazıda deformasiyaya uğradılması, -ş samitinin yazılması ilə 
bağlıdır. 

Məlumdur ki, şifahi nitq mütəhərrik, çevik, dəyişən nitqdir. Dil həmişə 
fikrin ifadəsində özü üçün asan variantları tələb edir. Təbii ki, dilimizdə 
çox işlənən “Xoş gəlmişsiniz!” nitq etiketi şifahi nitqdə “ş”-sız daha asan 
(Xoş gəlmisiniz!) tələffüz olunur. Lakin bu heç də o demək deyil ki, şifahi 
nitqdə olduğu kimi yazılı nitqdə də -ş samiti ixtisar olunsun. Yazılı nitqi 
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tənzimləyən qayda-orfoqrafiya qaydaları mövcuddur. Dilimizdəki sözlər 
qəbul olunmuş yazılı formasını orfoqrafiya lüğətində tapır. Hamı sözün 
orfoqrafiya lüğətindəki yazılış qaydasına əməl etməlidir. Əks halda kim neçə 
istəyir yazsa, yazılı nitqdə hərc-mərclik yaranar, özbaşınalıq baş alıb gedər. 
Çox təəssüf ki, hər yerdə rast gəldiyimiz “Xoş gəlmişsiniz!” nitq etiketini də 
son vaxtlar dəyişməyə çalışırlar və onu “Xoş gəlmisiniz!” formasına salırlar. 
Beləliklə dilin qrammatik quruluşunda hərc-mərclik yaranar ki, bu da ana 
dilimizə vurulan zərbə hesab edilməlidir. 

Hər bir dil özünün şifahi və yazılı formaları, dialekt və şivələri, ədəbi 
dili, orfoqrafiya və orfoepiya normaları ilə gözəldir. Dildə bu məsələlərin 
qarışıq salınması isə xoşagəlməz və ziyanlı hal hesab edilməlidir. 
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specialist in the field of service and tourism
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Abstract: The educational programs “Tourism”, “Service” and 
“Hospitality industry” are implemented in the Federal State-Funded 
Educational Institution of Higher Professional Education “Kazan National 
Research Technological University” in the bachelor and master programs 
and focused on training a new generation of leaders and managers for 
fashion and beauty companies, companies involved in assessment, property 
management, construction, operation of real estate, cadastral and real estate 
activities, transport companies, petrochemical complexes. In addition to the 
competencies associated with the development of professional knowledge 
and skills, no doubt, knowledge of a foreign language is of primary 
importance for future graduates. Modern methods and forms of training do 
not always allow to reach the level required for fluent communication with 
foreign experts in this area and to provide services to foreign guests. In our 
opinion, to some extent, a change in existing situation will allow to develop 
special language training programs for future specialists. Such programs 
would make the development of spoken foreign language skills in a limited 
time frame possible and increase the competitiveness of the future specialist, 
our faculty graduates in the labour market.

Key words: foreign language learning, professional activity, 
communicative experience, tourism, service, hospitality industry.
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Introduction

The movement for training quality that ensures the graduates’ 
competitiveness in the international labor market is becoming more and 
more supported worldwide. Modern socio-economic conditions require 
educational institutions to develop a clear mechanism that will allow to take 
the social order into account, and that will determine the training quality.

In modern conditions a graduate must be not only highly qualified 
professional in a particular field, but also a widely erudite person, having 
a thorough humanitarian preparation and the ability to express himself 
adequately - socially, professionally, intellectually and emotionally, including 
foreign language means.

Besides, as it was rightly pointed out by Lyudmila Deikova in her thesis 
“Formation and Development of Foreign Language Linguistic Education 
in Russian Universities”: “…in today’s world foreign language linguistic 
education becomes not only a measure of intellectual development, mastery 
of universal and professional culture, but also social welfare guarantee, the 
condition of specialists’ competitiveness in labor market” [1, p.3]. With 
the opening of borders between the states people’s mobility intensified, 
their motivation to learn foreign languages, desire to establish and develop 
contacts with foreign countries strikingly increased. In this regard, one 
of the world’s educational paradigm trends is including communication 
disciplines, including foreign languages, into priorities. Foreign language 
linguistic education having great educational potential, in addition 
personality development problems solving is a resource of communication 
skills’ formation and development.

Russian linguistic education experienced several stages of its 
development: after the era of Peter the Great who allowed in the first open 
contacts with representatives of European cultures, followed the period of 
XVII-XVIII centuries, when knowledge of several foreign languages was 
considered the norm for a noble educated man. Finally, during the Soviet 
period languages have been studied for the perception of written information, 
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and not for the purpose of communicating with other people. It resulted in 
creation of the so-called “grammatical method” and the method of “board 
and chalk”, in which the language became the subject and content of training.

The consequences of non-communicative teaching methods of the 
Soviet period, unfortunately, complicate the problem of foreign language 
education in our time.

Previously the degree of foreign languages’ mastery was assessed 
primarily through verification of formal skills, such as knowledge of 
grammar rules and the fulfilment tasks and exercises on them. Currently 
people want not only to know the language, but to be able to use it as a 
means of real communication with other cultures.

In this respect in the course of language training program development 
it is necessary to change the approach to foreign language teaching radically 
and give more attention to linguistics and intercultural communication. 
The purpose of modern foreign language education, in our opinion, can 
be formulated as the formation of students’ ability communicate in a 
foreign language, which allows him to be engaged in equal dialogue with 
other cultures and traditions and to participate in a variety of intercultural 
communication areas and situations.

View of the topic and its analysis

A lot of teachers-researchers give their attention to this acute problem. 
The tasks of a high school education are defined first of all communicative 
and informative needs of experts of the corresponding profile, and it includes 
studying the language’s regularities, thinking, features of the spoken 
communicative activity, and also modeling and training to the concrete 
situations of communicative interrelations. For the students of non-linguistic 
specialties the subject “foreign language” is not the major one, and therefore 
to make the training process more effective and purposeful, the teacher has 
to imagine a role and a place of a foreign language in life and activity future 
professional. For the students of such specialties there may be the following 
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spheres of a foreign language use: reading (specialized literature, periodicals, 
fiction); communication (as a rule official and not official, everyday); 
educational and research work. Although in each case the features of foreign 
language use are defined by the contents of the students’ activity and the 
profile of the higher education institution.

In the XXI century education is understood more as a “result” rather 
than a “process”. Priority requirements to the graduates’ knowledge have 
been supplemented by the requirements to their practical skills. This was 
undoubtedly demanded by the Bologna process, when European countries 
set to themselves a task to achieve such a degree of educational systems’ 
transparency that it would have been clear to each employer what skills 
and abilities a person educated in any country possesses. Russia joined the 
process in 2006. And then such notion as of competence was formulated, 
which is used by the education system today. 

The competence-based approach that is widely used in our country 
today has three main components: knowledge, methodology of this 
knowledge application and the mastering of this methodology and, finally, 
a practical skill. All the components being equal, the latter, of course, is the 
most important for the future professional activity of a specialist.

Common European Framework of Reference for Languages was 
developed by the Council of Europe as the main part of the project “Language 
learning for European citizenship» between 1989 and 1996. The main 
objective of CEFR was to create the training and assessment methodology 
applicable to all European languages.

Competences included into Common European Framework of 
Reference fall into general and communicative. 

General:

a) declarative knowledge;

b) knowledge and skills;

c) existential competence;
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d) ability.

Communicative:

a) linguistic, grammatical (formal) component;

b) sociolinguistic component;

c) pragmatic component (socio-cultural competence).

Formation of the latter competence type, pragmatic or sociocultural 
one is, in our opinion, is the most relevant for future specialists of service 
and tourism business sphere. This kind of competence implies awareness of a 
native speaker’ cultural differences, their habits, traditions, norms of behavior 
and etiquette. It is necessary to teach the students how to understand and 
use them appropriately in the process of communication. Social competence 
formation involves the individual’ integration into the system of the world 
and national cultures. The importance of such integration is undeniable 
for future regular contacts not only with representatives of other ethnic 
groups and nationalities, but also with customers of all ages, social status, 
religious and secular traditions, customs, etc. The students’ skills of not only 
international and foreign language, but above all, intercultural dialogue will 
add to the formation of a positive image of our country, republic and city.

Discussion

According to Russian educational standards in primary schools is 
necessary to achieve a European subthreshold level (A2), in high school 
the basic level - the European threshold level (B1) on the profile level - 
approach to the advanced level (B2).

Unfortunately, not always the universities applicant, especially 
graduates of not language profile schools may demonstrate knowledge, and 
more skills corresponding to the B1 level or even A2. Vocational training 
programs, including the subjects taught at our faculty such as “Intercultural 
professional communication in a foreign language” and “Foreign language 
in professional activity” refers to language skills at a higher level, lets the 
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students have a lecture in a foreign language, lead free discussions and debates 
at the seminars and practical classes, participate in creative jobs such as role 
and business games, etc. In addition, Russian Federal Educational standards 
of the last generation include such a general cultural competence as “ability to 
communicate orally and in written form in Russian and in foreign languages 
to solve problems of interpersonal and intercultural communication”. Thus, 
foreign language teachers at high schools find themselves in a rather difficult 
situation when they are required to achieve good results in a very limited 
period of time possessing just a small number of classroom hours.

We see the way out of this situation in creation of learning environment 
that affect the students’ socialization within language learning.

The language environment creation in the conditions of higher 
education is possible in three ways:

1. creating of continuous linguistic education;

2. using of interdisciplinary projects;

3. introducing new information and media technologies.

1. Creation of a continuous education system involves a complete
chain - high school student – university student - teacher – expert; at every 
stage of the student masters the necessary competences on the basis of a new 
generation educational standards.

Continuous education is a reflection of the society’s that has reached 
a certain level of economic and social development objective needs. 
The principle of continuity is seen as the coordination and succession 
of knowledge at all stages of the educational process. At the same time, 
continuing education is a lifelong teaching about human improvement, the 
development of his abilities and inclinations in all periods of his life.

2. Integration should not be seen only in terms of relationship of
knowledge in academic subjects, but also as of technologies’ integration, 
methods and forms of education. Educational activity is a fusion of norms 
and creativity, science and art. Therefore, it is important to integrate to 
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combine in a right way a variety of educational activity methods of that 
already exists. The success and, therefore, the result of learning will depend 
on it.

Binary lessons are one of the forms how interdisciplinary connections 
may be realized. This form integrates knowledge from different fields to 
solve a problem, provide an opportunity to apply knowledge in practice. 
Preparing and conducting a binary class is a short-term interdisciplinary 
project in which both the coauthors and supporters are not only teachers. 
The students themselves have the opportunity to become participants of the 
creative process.

3. At the moment all spheres of education are being reformed, 
especially vocational one. The problem of information and communication 
technologies in the education process becomes an acute one. Introduction 
of new approaches that involve the use of language in a real context of the 
future professional activity is quite acute for foreign language teaching.

The technology of continuous foreign language education at our 
department is implemented in the following ways: at the beginning of the 
1st year the students are divided into 2 or 3 flows (elementary, intermediate 
or advanced), depending on the level of language skills after high school. 
Baseline is determined on the basis of entrance (input) testing of the students 
on the basis of European six-level scale of the European Council.

- after the completion of the basic course of foreign language students 
pass a test that allows them to continue the foreign language education at the 
undergraduate bachelor programme;

- after the completion of undergraduate students are tested and the 
certificates that allow them to enter the magistracy are issued.

Such level-based approach requires modular training:

Module 1: Remedial: 1 year.

Module 2: Basic Foreign Language (modules 1 and 2): 1-2 courses.

Module 3: Foreign Language for Special Purposes (3 and 4 modules): 
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3-4 courses.

Module 4: Foreign language for scientific purposes (5-6 units): 5-6 
courses (magistracy).

Foreign language training takes into account the diversification 
presupposes the existence of invariant obligatory (according to Federal 
Standards) and optional modules.

It is known that the quality of knowledge is determined by what the 
student is able to do with them. Key competences of several levels that should 
be taken into account during the highly qualified specialists’ preparation, 
regardless of their professional orientation. These are: communication, 
calculations, information technology, working with people, improving 
the ability to learn, problem solving, development of personal skills. This 
problem is closely related to the development and implementation of new 
educational technologies in the educational process. Education renewal 
requires the use of non-traditional methods and forms of training.

Results

The proposed program of continuous foreign language education 
allows to solve the following tasks:

1. To prepare students ready for practical speaking foreign languages
in their professional activities.

2. Activate the academic mobility of students, postgraduate students and
young scientists, including the form of internships and trips abroad, 
participation in international conferences with presentations and 
exhibits, writing abstracts, research papers, essays and annotations 
in English for foreign publications, participation in scholarships 
and grants.

3. Increase the attractiveness and competitiveness of our faculty’s
educational programs for foreign students, postgraduate students
and undergraduates through enhanced international relations and
introduction of training in English for a number of pilot areas.
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Turizm fəaliyyətinin erqonomikliyi
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Abstract: The article discusses the concept of ergonomics in terms of 
hiking, its constituent elements, in relation to the research topic. Ergonomics 
- jobs, health of workers is fit for effective work. It is considered a success 
for both employers and employees to follow the rules. A review of existing 
approaches to solving this problem. Ergonomics to keep the employee is 
positively affect both physical and psychological condition. The health of 
workers and increases productivity. Ergonomics - Science is about system. 
Such concepts of biomechanics, anthropometry, occupational hygiene, 
employment of physiology, psychology, engineering, technical aesthetics, 
it includes labor psychology of. Speaking of tourism security, it should be 
emphasized that this is a broad, complex and multifaceted concept. Safety 
tourism can be divided into a number of levels, starting with the security 
of accommodation and transport, hotel and recreational facilities, tourist 
centers, as well as the country as a whole.

Key words: physiology, tourism, ergonomics, people, machine, 
environment

Qeyd etmək olar ki, XXI əsrin ilk illərindən başlayaraq turizmin 
inkişafı bir sıra dövlətlərin daxili və xarici siyasətinə müəyyən qədər təsir 
göstərə bilən qlobal ictimai-iqtisadi və siyasi hadisəyə çevrilməkdədir. Elmi və 
texnikanın sürətli inkişafı, dünyada gedən müxtəlif proseslər insanların həyat 
tərzinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etməklə, yaşam mühitinin formalaşmasına 
da təsirsiz ötüşmür. Xüsusilə paytaxt şəhərlərdə, meqapolislərdə insanların 
rahatlığını təmin edən şərtlərlə yanaşı, orqanizmin sağlamlığı üçün müəyyən 
narahatlıqlar ortaya çıxır. Bu da xüsusilə şəhərlərin səs-kütlü olması, oturaq 
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həyat tərzi, təbii mühitdən təcrid olma, ətrafda avtomobillərin, zavodların 
yaratdığı çirkli hava şəraiti ilə daha sıx olur. Əsəblər gərginləşir və “Əsrin 
xəstəliyi” deyilən xəstəlik yaranır [1]. Nevrozlar, erkən ateroskleroz, 
hipertoniya və hipotonik xəstəliyi, miokard infarktı - iqtisadi cəhətdən inkişaf 
etmiş ölkə əhalisinin fəlakəti hesab olunur. Bütün sadalanan təsirlərdən azad 
olmaq, sağlam həyat tərzinə malik olmaq üçün turizm fəaliyyəti məsləhət 
bilinir. O turizm fəaliyyəti ki, təhlükəsizdir, komfortdur, orqanizm üçün heç 
bir yad fəsad gətirmir, daha doğrusu erqonomik turizm fəaliyyəti olsun [2, 
3]. 

Erqonomika (yunanca- ergon iş, nomos qanun)- fərdin əmək 
fəaliyyəti prosesində ətraf mühitlə orqanizmin qarşılıqlı əlaqələrini 
tədqiq edən elmdir. Erqonomika - iş yerinin işçinin sağlamlığı, səmərəli 
çalışması üçün uyğunlaşmanı təmin edir. Bu qaydalara əməl etmək həm 
işəgötürən, həm də işçi üçün uğur hesab edilir. O, anatomiya, fiziologiya, 
gigiyena, psixologiya və bir sıra texniki fənlərin qovşağında yaranmışdır. 
Eргономика «insan-əşya», «insan-maşın», «insan-mühiti» sistemlərinin 
qarşılıqlı münasibətlərini nəzərdən keçirir, yəni əmək fəaliyyəti prosesində 
maddi dünya ilə istehsalatda və məişətdə insanla qarşılıqlı əlaqələri araşdırır. 
Эргономика, insanın maddi və mənəvi tələbatlarına cavab verən harmonik 
bir mühitin yaradılmasına xidmət edən sahə kimi baxılır. Buna da əsas səbəb 
kimi istehsalçı və istehlakçının zövqünə cavab verən halın yaradılması ilə 
meydana çıxır. Odur ki, “insan-əşya-mühit” və yaxud da “insan- texnika-
mühit” sistemi mürəkkəb quruluşlu sistem olmaqla onlara aşağıdakı kini, 
ayrı- ayrılıqda öyrənilir:

1) insanın erqonomik xüsusiyyətləri;

2) məmulata erqonomik tələblər;

3) obyektiv ətraf mühit ilə insanın qarşılıqlı təsiri.

Erqonomika - sistemlər haqqında elm olmaqla antropometriya, 
biomexanika, əməyin gigiyenası, əməyin fiziologiyası, texniki estetika, 
əməyin psixologiyası, mühəndislik psixologiyası kimi anlayışları özündə 
birləşdirir. Turizm fəaliyyətində erqonomika qaydalarına əməl etmək o 
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anlamı ifadə edir ki, turistin, işçinin həm fiziki, həm də psixoloji vəziyyətinə 
müsbət təsir edən fiziki, kimyəvi, texniki, antropogen və digər təsiredici 
amillər qəbul edilmiş normalara uyğundur. Bu da o deməkdir ki, qarşılıqlı 
halda turizm fəaliyyətini icra edənlər və turistlərin sağlamlığı qorunur. 
Odur ki, sağlamlığın təminatı məsələsi əsas prioritetlər sırasında olmalıdır. 
Amma məsələ bununla bitmir. Erqonomik qaydalar zamanı sağlamlığın 
gözlənilməsinə idarəedənlə yanaşı, turistin özü də diqqət yetirməli olduğu 
məqamlar olmalıdır. 

Yəni erqonomika həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyini təmin edən 
mühitin yaradılmasını tələb edən şərait nəzərdə tutulur. Turizm fəaliyyətinin 
də erqonomik əsasları olmalıdır. Bura turizm fəaliyyətinə aid olan bütün 
komponentlərin turistin və turizm fəaliyyətini həyata keçirənlərin ideal 
fəaliyyət şəraiti nəzərdə tutulur. Hazırda insanların fəal həyat tərzi sürmələri 
və sağlamlıqlarının bərpası üçün turizmin əhəmiyyətli olduğu vurğulanır. 

Qeyd edək ki, istirahət fəaliyyətinin bir forması kimi turizm şəxsin fizioloji 
və psixo-emosional vəziyyətinin yaxşılaşdırılması forması kimi də çıxış edə bilir. 
Müxtəlif ədəbiyyat materiallarında da turizmin insanların əhval-ruhiyyəsinə, 
sağlamlıqlarına müsbət təsiri olduğu vurğulanır. Amma bunun necə baş verdiyinin 
elmi cəhətdən sübutuna rast gəlinmir. Ona görə də hələ də, indiyədək heç bir ölkədə 
erqonomik turizm fəaliyyətinə rast gəlinmir. Çünki, belə bir turizm fəaliyyətinin 
həyata keçirilmə mexanizmi məlum deyil. Burada turizmin fəaliyyətinin elə bir 
forması başa düşülür ki, onu həyata keçirərkən onun bütün iştirakçıları ilə bərabər 
ətraf mühitə, insan sağlamlığına və o turizm fəaliyyətini həyata keçirərkən heç 
bir şeyə ziyan gəlməməlidir. Odur ki, ilk növbədə belə bir turizm fəaliyyətinin 
əsaslandırılmış erqonomik turizm məhsulu hazırlanmalıdır. Burada bir çox məsələlər 
həllini tapmalıdır: Turistin təhlükəsizliyi, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizliyi, 
idarəetmə sistemi, risklərin qiymətləndirilməsi. İş mühitində və ya da kənardan 
gələ biləcək miqyası müəyyən olunmayan təhlükənin insanlara, iş yerlərinə və 
ətraf mühitə zərər ya da ziyan vurma potensialı müəyyənləşdirilməlidir. Burada 
erqonomik təhlükə kimi aşağıdakılar da nəzərə alınmalıdır:

Əzələ və skelet sistemi (sümüklər, əzələlər, oynaqlar, sinirlər və 
damarlar ) pozğunluqlarına gətirib çıxaran hərəkət və duruşların meydana 
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gətirdiyi təhlükələr.

• təkrarlayıcı hərəkətlər,

• uzunmüddətli statik mövqe,

• neytral olmayan mövqedəki vəziyyət və hərəkətlər,

• uzunmüddətli sıx fəaliyyət,

• vibrasiya,

• iş mühiti və avadanlığın dizaynı,

• mexaniki stress,

• mühitin iqlim göstəriciləri və s.

Erqonomik fəaliyyət kimi səs-küy amili də əsas götürülür. Demək 
bütünlükdə erqonomika

təhlükəsiz həyat fəaliyyəti başa düşülə də bilər. Turizm fəaliyyətində 
də erqonomik prinsiplərə riayət olunmaqla, insanların təhlükəsizliyi ön planda 
durur. Turizm fəaliyyəti zamanı iş yerlərinin təşkili zamanı ofis sahəsinin 
konstruksiyası, ölçüləri, yerləşdirilən ləvazimatların insanın antropometrik, 
fizioloji, psixoloji və xarakterinə uyğunluğu nəzərə alınmalıdır. İş yerinin 
seçimi zamanı aşağıdakıların nəzərə alınması lazımdır: 

• İş yükünün fiziki ağırlığı,

• Əmək xəsarətlərinin əsas səbəbləri

Bunlar aşağıdakılardır:

• texniki,

• təşkilatı,

• sanitar – gigiyenik,

• psixi – fizioloji,

• yanğın,

• maddi və s.

Təhlükəsiz həyat fəaliyyətinin əsas məqsədi insanın texnosferdə 
antropogen və təbii təsirlərin neqativ faktorlarından qorunması və həyat 
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fəaliyyətinin komfort şəraitinə nail olunmasıdır. Bu məqsədlərə nail 
olunması texnosferdə fiziki, kimyəvi, bioloji və digər neqativ təsirlərin 
yolverilən hədlərdə saxlanılmasına yönəldilən bilik və bacarıqların 
reallaşdırılmasından asılıdır və məhz bu təhlükəsiz həyat fəaliyyətinin 
texnosfer ekologiyası adlandırılan bilik sahəsindəki yerini bildirən biliklər 
toplumunu müəyyənləşdirir. Beləliklə həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi 
insanın texnosferlə komfortlu və təhlükəsiz qarşılıqlı əlaqəsini bildirir. 
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Начало XXI века – время стремительного развития туристской 
индустрии. Приобретают популярность новые туристские 
направления, меняются туристские предпочтения, туристский продукт 
становится все более разнообразным, учитывающим многие стороны 
потребительского интереса.

Вполне реальные перспективы для развития внутреннего и 
въездного туризма, на наш взгляд, имеет этнографический туризм, 
основанный на самобытной культуре многочисленных народов 
(этносов). 

В настоящее время можно встретиться с различными названиями, 
определяющими суть этого вида туризма: этнокультурный, этнический, 
фольклорно-этнографический, аборигенный, этноэкологический. Чаще 
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всего встречается термин «этнический туризм». Одним из направлений 
этнического туризма является аборигенный туризм (этнический туризм 
с участием представителей коренного населения). «Этнотуризм» — это 
не что иное как туризм, который дает возможность познакомиться с 
жизнью того или иного народа, его историей, бытом, культурой и т. д.

Название «этнический», по всей видимости, связано с 
термином «этнос». Слово «этнос» нередко входит составной частью 
в используемые понятия и термины отечественной этнографической 
науки: этносы мира, этнонимы (названия народов), этнические 
процессы.

Термин «этнографический» во многих источниках употребляется 
как синоним «этнического» туризма. «Этнографический туризм» 
происходит от слова «этнография». Этнография – это историческая 
наука, изучающая народы, их быт и культуру. Соответственно, 
этнографический туризм можно рассматривать как вид туризма, 
ориентированный на знакомство с народами мира, их бытом и 
культурой. Это один из видов туризма, основной целью которого 
является знакомство с этносом в его подлинности.

Наиболее точным представляется использование термина 
«этнографический», более определенно и полно отражающего суть 
данного явления. Если этнографический туризм рассматривает 
возможность знакомства с культурой различных народов мира – не 
только малочисленных, но также и титульных, то этнокультурный 
туризм в данном случае следует рассматривать как разновидность 
этнографического туризма. Однако, по большому счету, и 
этнографический туризм, и его различные вариации являются 
направлениями культурно-познавательного туризма.

Выделяют три вида этнографического туризма: 1) посещение 
существующих поселений; 2) знакомство с этнографическими музеями 
(при этом особый интерес вызывают музеи под открытым небом); 3) 
знакомство с традициями, праздниками, обрядами. 
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Если первый вид возможен только при посещении традиционных 
стойбищ, то реализовать два последних – одна из задач музеев. При 
этом второй вид предполагает знакомство с материальной формой 
культурного наследия, а третий – с нематериальной. Музей, проводя 
исследовательскую работу и представляя ее результаты в виде 
выставок, экспозиций, интерактивных технологий, может познакомить 
посетителей с обеими формами этнокультурного наследия [6]. 

Развитие этнографического туризма имеет ряд преимуществ:

- возможность поддерживать в надлежащем виде объекты 
культурно-исторического наследия, генерировать необходимые 
средства на сохранение традиционных видов искусства, ремесел, 
обрядов, церемоний и прочих объектов традиционного уклада жизни, 
обеспечивать финансовую поддержку музеев, театров и иных объектов 
культуры, имеющих большое значение не только для туристов, но и для 
местных жителей; 

- повышение культурного уровня коренного населения, 
налаживание культурных связей с представителями иных культур; 

- создание новых рабочих места для местного населения. 
Интерес туристов к культурному наследию той или иной территории 
может стимулировать чувство гордости местного населения за свою 
культуру, желание сохранять свои национальные традиции, ремесла. 
Это особенно актуально для некоторых народов, в жизнь которых 
вносятся резкие перемены и которые теряют свою самобытность. 

Среди основных объектов туристского интереса в 
этнографическом туризме можно выделить следующие:

 - памятники архитектуры, выполненные в традиционном для 
этноса стиле и связанные с определенным периодом в культурной 
жизни этноса; 

- культовые сооружения, отражающие конфессиональную 
принадлежность представителей того или иного этноса, отличающиеся 
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набором традиционных приемов в архитектуре, орнаментации;

- традиционные жилища (нежилые, но сохранившие внешний 
вид и внутреннюю планировку; жилые, с традиционным интерьером, 
убранством, набором традиционных предметов быта);

- поселения, сохранившие «этнический тип», в местах 
компактного проживания представителей того или иного этноса, с 
традиционной планировкой улиц, положением жилищ и хозяйственных 
построек; 

- бытовые объекты, соответствующие традиционному 
хозяйственному типу (колодцы, фонтаны, мельницы); 

- места проведения народных праздников с участием 
фольклорных ансамблей, использованием традиционной одежды; 

- места возрождения народных промыслов и традиционных 
занятий; 

- этнографические музеи, выставки, комплексы этнографических 
предметов; 

- комплексы архитектурных или культовых сооружений, 
создаваемые представителями различных этносов в местах длительного 
совместного проживания; 

- археологические объекты (памятники культуры), имеющие 
этническую специфику [4]. 

Этнографический туризм во всем мире становится одним 
из наиболее перспективных и бурно развивающихся направлений 
рынка туристических услуг. Без сомнения, большую роль в создании 
этнотуров играет не только богатая народная культура региона и 
его рекреационный потенциал. Важно само участие этноса и его 
заинтересованность в таких программах. Однако не стоит забывать 
о корректном и бережном отношении к традициям этих народов, о 
сохранении их естественного уклада жизни. Инициатива самого этноса 
и местных органов самоуправления могут дать толчок к созданию 
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уникального туристского продукта. Едва ли не первостепенное 
значение играет здесь развитая туристская инфраструктура и наличие 
профессиональных кадров. Только учитывая все эти факторы, можно 
добиться положительных результатов. 

Россия располагает огромным потенциалом для развития всех 
видов туризма, в том числе и этнографического туризма. У нее есть 
все необходимое – огромная территория, богатое историческое и 
культурное наследие [5]. 

Передовыми с точки зрения развития этнотуризма являются 
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа Тюменской области, 
Краснодарский и Ставропольский края, Алтайский край, Республика 
Саха (Якутия), Республика Бурятия.

Большой интерес в сфере развития этнографического 
туризма представляет такой поликультурный, полиэтнический, 
поликонфессиональный регион как Республика Бурятия. На 
сегодняшний день туризм является приоритетной отраслью 
экономики Бурятии. Туристские активы позволяют республике 
быть одним из наиболее конкурентоспособных регионов России. 
На территории республики проживают представители различных 
языковых групп, национальностей, этносов: русские, буряты, эвенки, 
украинцы, татары (всего более 100 национальностей). 

Бурятия издревле находится на стыке многих религий. Здесь 
мирно сосуществуют шаманизм и буддизм, старообрядчество и 
православие. В республике зарегистрировано 188 религиозных 
организаций различных конфессий и вероисповеданий (16 буддийских 
дацанов, 12 буддийских обществ, 17 православных храмов и приходов, 
7 древнеправославных общин, свыше 20 религиозных сект, течений 
и других автономных толков). Это огромные цифры для маленькой 
республики, уникальность которой заключается в толерантном 
отношении жителей друг к другу [2]. 

В Бурятии открываются новые туристские комплексы этнической 
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направленности. Одним из таких уникальных мест является комплекс 
«Степной кочевник» в селе Ацагат, привлекающий внимание не 
только жителей республики, но и иностранных гостей Ацагат – это 
единственное село в районе, сохранившее свой родной язык, традиции, 
обычаи. Туристов встретит гостеприимный персонал, который 
познакомит их с культурой бурят, их ритуалами и образом жизни.

В экскурсионную программу входит посещение Ацагатского 
дацана, знакомство с его историей. Гости услышат интересный и 
познавательный рассказ о жизни и деятельности известного ученого 
богослова Авгана Доржиева в Доме музее, единственном музее 
восковых фигур буддийских иерархов. 

После посещения музея туристы переезжают на туристский 
комплекс «Степной кочевник», где установлены бурятские войлочные 
юрты, в одной из которых находится краеведческий музей, где в живой 
беседе и интересном рассказе познакомят со старинным бытом бурятского 
народа, его традициями, национальными играми, танцами и т.д.  
 Культура русских в Бурятии сохранила свои традиционные черты 
благодаря, прежде всего, одной из наиболее ярких групп представителей 
русского населения – «семейским» (старообрядцам). 

Самобытная духовная культура семейских Тарбагатайского 
района Республики Бурятия в мае 2001 года в Париже ЮНЕСКО 
провозглашена «Шедевром устного и нематериального наследия 
человечества» и включена в первый список Организации Объединённых 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

В Республике Бурятия проживает большое количество 
старообрядцев («семейских»). Сегодня потомки забайкальских 
старообрядцев проживают на территориях Тарбагатайского, Бичурского, 
Мухоршибирского и Заиграевского районов, а также в селах — Ново-
Десятницкое (Кяхтинский район), Ягодное (Селенгинский район), 
Хасурта (Хоринский район), Леоновка и Вознесеновка (Кижингинский 
район), в городах Улан-Удэ, Гусиноозерск. 
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Центр старообрядцев «В гостях у семейских» предлагают 
турмаршруты по селам старообрядцев, которые включают в себя 
следующую анимационную программу: знакомство с фольклором 
староверов, участие в играх, обрядах и т.д.

Гостей  ждет экскурсия по деревне и рассказ об ее истории. В 
экскурсионной программе также прием в доме у семейских, фольклорная 
программа, обряды, задорные игры, традиционный страообрядческий 
обед, знакомство с бытом и культурой семейских в игровой форме. 
Туристам предоставляется возможность сфотографироваться в 
семейских костюмах, принять участие в играх. В экскурсионную 
программу также входит посещение древне-православной церкви и 
музея быта староверов. 

Особый интерес вызывают этнографические музеи под 
открытым небом, в которых содержатся образцы традиционной 
архитектуры, предметы быта и проводятся национальные праздники. 
В городе Улан-Удэ в 1973 году был основан Этнографический музей 
народов Забайкалья, один из крупнейших музеев под открытым небом 
в России. Занимает территорию площадью 37 гектаров, где собрано 
более 40 архитектурных памятников и свыше 11 тысяч экспонатов. 
Территория музея разделена на несколько комплексов: археологический, 
эвенкийский, бурятский, Предбайкальский, Забайкальский, 
старожильческий, старообрядческий и городской. Экспозиция каждого 
из них состоит из усадеб и хозяйственных построек с орудиями труда, 
домашней утварью, мебелью и пр. предметами, характерными для 
поселений периода с начала 19 по начало 20 века. Есть на территории 
музея и «живой уголок», где содержатся типичные представители 
животного мира Забайкалья: медведи, волки, олени, косули, сарлыки, 
верблюды.

Этнографический музей в Улан-Удэ задуман не просто как 
музей, рассказывающий о жизни народов Забайкалья — это и 
площадка для активного отдыха с интерактивными и спортивными 
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играми; и пространство для семейного отдыха; и место проведения 
традиционных обрядов: сватовства, свадебных мероприятий; плюс 
тематические экскурсии и консультации по традиционной свадебной 
одежде и проведению подобных мероприятий. Кроме того, в музее 
регулярно проводятся народные праздники, выступления фольклорных 
ансамблей.

В Республике Бурятия также разработаны следующие этнотуры: 
«Путешествие в буддийский мир Баргузина», «Гостеприимная 
Бурятия», «Эвенкийская сказка» и т.д. [3]. 

Таким образом, развитие этнографического туризма становится 
сегодня ведущим направлением в мировой туристской деятельности. 
Этот вид туризма будет востребован в связи с его уникальностью и 
неповторимостью, так как в настоящее время этническое разнообразие 
сокращается со скоростью, соизмеримой с темпами утраты 
биологического разнообразия. Коренные малочисленные народы 
являются носителями уникальной культуры и системы хозяйствования, 
поэтому развитие этнографического туризма необходимо на 
территориях их традиционного проживания. 

Развитие этнографического туризма в Республике Бурятия 
способствует сохранению традиций, языка национальностей, 
проживающих на данной территории, патриотизма молодежи, знаний 
своей истории, повышает поток туристов, увеличивая популярность 
региона, тем самым являясь перспективным видом туризма. 
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Инновации в подготовке бакалавров по сервису и 
туризму

Хамнаева Н.И., доц., к.т.н. Олмоева В.Д.

Восточно-Сибирский государственный университет 
технологий и управления

Abstract: The article reveals the current direction of training bachelors 
of the directions “Tourism”, “Service”, “Hospitality” in Russia. This task 
should be solved within the framework of the disciplines studied during the 
entire period of study, especially in the disciplines of the professional cycle. 
Of particular interest is the introduction of a curricular moderative project.

Keywords: training, bachelors, tourism, service, hospitality, 
curricular moderative project.

Динамичность изменений, происходящих в мире, увеличение 
и ужесточение социокультурных требований, предъявляемых к 
личности, требуют от образования новых подходов. Актуальной задачей 
является развитие творческого потенциала у студентов направлений 
бакалавриата «Туризм», «Сервис», «Гостиничное дело». Данная задача 
должна решаться в рамках дисциплин, изучаемых в течение всего 
периода обучения, особенно на дисциплинах профессионального 
цикла. Особый интерес представляет внедрение учебного проекта 
модеративного типа.

Специфика «творчества» будущих специалистов по туризму 
определяет компоненты их творческого потенциала. Среди них: 
гибкость, наличие мотивации в работе с людьми, изобретательность, 
универсальность (позволяет успешно осуществлять разнообразную 
деятельность в индустрии гостеприимства и туризма), командный дух, 
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толерантность (умение понимать и принимать различия); способность 
общаться. Наличие и развитие этих профессиональных качеств 
возможно при условии формирования творческого потенциала будущих 
специалистов сферы обслуживания в период их обучения в вузе. Решить 
данную проблему позволяет интерактивное обучение, в основе которого 
лежит взаимодействие всех участников образовательного процесса, 
обмен информацией и действиями между ними, сотрудничество, 
совместное принятие решений в атмосфере взаимопонимания и 
уважения. Интерактивное обучение одновременно решает три задачи: 
учебно-познавательную, коммуникативно-развивающую и социально-
ориентированную. При этом наиболее эффективно реализация 
принципов и методов интерактивного обучения обеспечивается в 
инновационной форме обучения – модерации. Модерация, как форма 
обучения, позволяет реализовать обучение сразу на трех уровнях: 
1) предметном (содержательном), 2) на уровне переживания (опыт, 
чувства, желания), 3) на уровне взаимодействия (коммуникация и 
сотрудничество в группе). Учебный проект модеративного типа - 
это самостоятельная, творческая, завершенная работа учащегося, 
соответствующая его возрастным возможностям и выполненная в 
соответствии с обобщенным алгоритмом проектирования: от идеи 
до ее воплощения в реальность. Результатом работы обучаемого над 
модеративным проектом является новый продукт; конкретный опыт или 
знание, приобретенные самостоятельно; новый уровень переживаний 
и навыки сотрудничества в группе.

Модерация способствует активизации учебной деятельности и 
обмену имеющимся опытом, формированию нового профессионального 
мышления, побуждению к изучению и использованию инновационных 
технологий обслуживания в сфере туризма, творческому подходу к 
будущей профессиональной деятельности, критическому осмыслению 
собственной практической деятельности в сфере профессионального 
гостеприимства.
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Технология модерации, таким образом, это система 
мягких управляющих педагогических действий, базирующаяся 
на междисциплинарном синтезе методологий, что обусловливает 
понимание сущности, содержания, эмпирической логики организации 
педагогического процесса, в основе которого расположен 
антропокультуроцентрированный, совместнодеятельностный подход, 
признающий в качестве высшей ценности уникальную сущность 
человека, создающий условия для его саморазвития вместе с другими, 
а также развития культурно-смысловых солидарностей уникальных 
субъектов. 

Взаимодействие на данном этапе проявляется в том, что педагог 
исходит не только из собственных (профессиональных, опосредованных 
социальным заказом) представлений о цели, но и ориентируется на 
социально-культурные потребности-цели субъектов (участников 
досугового общения). 
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Turizm xidmətlərinin təbliğində informasiya 
texnalogiyasının rolu 

Müəllim G.Ç.Gülalıyeva

Bakı Turizm Peşə məktəbi

Abstract: This article focuses on the use and consumption of modern 
information technologies in the sphere of activity of tourist destinations. The 
prospects of growth of the tourist market on the basis of the development 
of electronics commerce around the world, who have a mutual influence 
on each other. The study suggests that the importance of information 
technology in the tourism and service focused on improving living standards 
and creating a sense of comfort for consumers. It marked stimulating effect 
of information technology on the development of labor market in tourism. 
Currently operating in the country, travel companies and hotels to create 
their own internet resources and join international “Hoteltoweb” online 
booking and sales technologies system. This system can be ordered from 
anywhere in the world to the center. Travelling round the world for 80 percent 
of it is implemented via the internet. The system operates under a System of 
(GDS) Global Order. Today a lot of new computer technologies are used in 
tourism. For example, the global computer network, multimedia systems, 
Smart Cards, information systems and other communications systems, the 
combined to keep in stock.

Key words: tourism, tourism resources, Smart Cards, System of 
(GDS) Global Order, “Hoteltoweb.

İqtisadiyyatın digər sahələrində olduğu kimi son dövrlər ölkəmizdə 
turizm sahəsinin inkişafı ilə bağlı Dövlət Proqramları həyata keçirilməkdədir. 
Beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiya istiqamətlərində mühüm işlər 
görülməklə yanaşı, milli turizm kompleksinin rəqabətə davamlılığı və 
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gələcək inkişafı ilə əlaqəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı 
il 6 dekabr tarixli fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış 
turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” təsdiq edilmişdir. 
Ölkəmizdə turizm sahəsinin inkişafı ilə əlaqəli bu və digər qəbul edilən 
sənədlər, görülən işlər bir daha onu sübut edir ki, bu sahənin inkişafı ölkə 
rəhbərliyinin daim diqqət mərkəzindədir. Odur ki, ölkəmizdə və dünyada 
milli turizmin sürətli inkişafı ilə əlaqəli turizm potensialını təbliğ etmək, yerli 
adət-ənənələri, milli mətbəxi, mədəni, tarixi irsi tanıtmaq məqsədilə tematik 
nəşr məhsulları (kitab, buklet, CD, DVD və s.) hazırlanaraq yayılnılır [2, 
3,4].

Müasir dünyada turizmin belə bir əhəmiyyətli mövqeyə gəlib 
çıxmasında heç şübhəsiz müasir texniki vasitələrin inkişafının və onların 
bu sahədə tətbiq olunmasının mühüm rolu vardır. [1, 5]. Bu baxımdan 
beynəlxalq turizmin təşkil olunmasında müasir səviyyəli informasiya 
texnologiyasının rolunun aydınlaşdırılması və tətbiqinin öyrənilməsi maraq 
doğuran məsələlərdəndir.

Bu gün turizm sahəsində çalışanlar tərəfindən kifayət qədər çox, ən 
yeni kompüter texnologiyalarından istifadə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, 
Azərbaycanın turizm imkanlarının təbliği baxımından dünyanın müxtəlif 
televiziya kanallarında reklam çarxı nümayiş etdirilir, həyata keçirilən 
yeni layihələr barədə reklam və elanlar verilir [5]. Bu istiqamətdə internet 
imkanlarından və digər elektron daşıyıcı vasitələrindən geniş istifadə 
edilməkdədir.

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən yaradılmış -www.
azerbaijan.travel rəsmi milli turizm portalı son illər ərzində daxili və xarici 
turistlər üçün Azərbaycanın təbiəti, turizm infrastrukturu, ictimai nəqliyyat 
sistemi, ölkənin turizm potensialı, turizm şirkətləri, mehmanxanaları 
barədə geniş informasiya yayımlamaqdadır. Hazırda bu internet saytı 7 
dildə fəaliyyət göstərir. Məlumat üçün xatırlatmaq olar ki, hazırkı vaxtadək 
bu sayta Azərbaycan, Rusiya, Böyük Britaniya, Ukrayna, ABŞ və digər 
ölkələrdən yüz minlərlə insan müraciət etmişdir. 
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Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin turizm üzrə facebook səhifəsi 
də fəaliyyət göstərir. Euronews telekanalının rəsmi saytı olan ―euronews.
net səhifəsində Azərbaycanın reklamı ilə bağlı kiçik baner yerləşdirilib və 
bu baner vasitəsilə istifadəçilər ttp://www.azerbaijan.travel vebsaytına daxil 
olmaq mümkündür. Dünyanın nüfuzlu turizm portalı olan -HolidayCheck.
com da Azərbaycanın turizm potensialına dair alman dilində mikrosayt 
yaratmışdır. 

Bütün bunlar göstərir ki, turizm sahəsi kifayət qədər geniş məzmunlu, 
böyük tutumlu informasiya bazasına malikdir. Belə çoxsahəli fəaliyyət 
istiqaməti tələb edir ki, informasiya toplanılsın, saxlanılsın, emalı edilsin, 
aktual informasiyalar təcili ötürülsün. Belə bir sistemə yalnız informasiya 
texnologiyalarının müasir imkanlarından istifadə etməklə nail olmaq 
mümkündür. Bu da onu göstərir ki, turizm sənayesi informasiya və rabitə 
texnologiyalarının ən böyük istehlakçılarından biridir. 

Adətən turizm sektorunda ən çox yayılmış informasiya sistemləri 
aşağıdakılardan ibarət olur:

- hava yollarının ehtiyatda saxlanılması sistemi;

- mehmanxanaların və avtomobillərin icarəsinin ehtiyatda saxlanılması;

- videomətinlərin saxlanması; 

- telemarketinq işləri;

- distinasiya yerləri haqqında informasiya;

- Smart Cards, idarəetmə informasiya sistemləri və başqaları.

Yəni müxtəlif informasiyaların böyük həcminin idarə edilməsi, 
onun seçimi, saxlaması, emalı, ötürülməsi və s. hər bir rəqabətə dözümlü 
istənilən turizm şirkətinin fəaliyyətinin əsasını təşkil edən amildir. Bu 
gün “on-line” nəqdsiz internet vasitəsi ilə ödəniş və sifariş vermə xidməti 
xüsusilə geniş yayılmışdır. Misal üçün göstərmək olar ki, müasir Butterfly 
Online System (BOS) imkan verir ki, on -line rejimində dünyanın 40 
000 mehmanxanalarında yer sifarişini qeydiyyata aldırmaq mümkündür. 
Həmçinin, bu xidmət vasitəsi ilə müştərilər istənilən növ yerüstü xidmət 
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növlərini də (transferlər, ekskursiyalar, avtomobilin icarəsi və sair) sifariş 
verə bilirlər.

Qeyd edək ki, artıq yerli turizm şirkətləri və turistləri qəbul 
edən məkanlar da, artıq öz internet resurslarını yaratmaqla, beynəlxalq 
“Hoteltoweb” online rezervasiya və satış texnologiyaları sisteminə 
qoşulmaqdadırlar. Bu da turizmlə məşğul olanlara dünyanın istənilən 
nöqtəsindən sifariş almaq imkanını yaradır. Demək olar ki, Dünya üzrə 
səyahət turlarının 80 faizi məhz internet vasitəsilə realizə edilir və bu sistem 
Global Sifariş Sistemi (GDS) əsasında fəaliyyət göstərməkdədir. GDS kanalı 
vasitəsilə dünya üzrə 800 mindən çox hotel və mehmanxana barəsində 
məlumat əldə etmək mümkündür. ABŞ-da, Böyük Britaniyada turizm 
agentlərinin 90%- Global Sifariş Sistemi (GDS) ilə işləyir. Bu gün Bakıda 
və regionlarda turizm informasiya mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Onlar da bu 
sistemdən yararlanmalı və turizmlə məşğul olanları bu işə cəlb etməlidirlər.

 Dünya biznes praktikasında geniş yayılmış «Business-to business» 
elektron ticarət forması da bu baxımdan maraq kəsb edir. Bu cür 
informasiya şəbəkəsinin istifadə olunması ilə müəssisədə idarəetmə işlərini 
xeyli sadələşdirmək, turların təşkili prosesini təkmilləşdirmək, maliyyə 
əməliyyatlarını sürətli şəkildə həyata keçirmək, turizm obyektlərinin 
fotoşəkillərini və ərazinin xəritələşdirilməsini təşkil etmək mümkündür.

Bu baxımdan, potensial turistin internet vasitəsilə əldə edə biləcəyi 
informasiyaları qısa şəkildə belə göstərmək mümkündür:

- Məsafədən asılı olmayaraq istənilən turizm müəssisəsinin 
xidmətlərindən istifadə etmək;

- Öz marşrutunu müəyyənləşdirmək, nəqliyyat vasitələri və bilet 
qiymətləri haqqında məlumatlar almaq;

- Nəqliyyat vasitələrinə və otel nömrələrinə yerləri bronlaşdırmaq;

- İstifadə etdiyi xidmət və əmtəələrin haqqını ödəmək və s.

 Ümumdünya elektron şəbəkəsindəki belə səhifələrin bəziləri çox 
böyük olub, istifadəçiyə kommersiya xarakterli informasiyadan əlavə, 
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səyahətçi məsləhətləri, turizm mərkəzlərinə bələdçiliyi, görkəmli yerlərin 
foto və video təsvirləri, hava məlumatları, valyuta kursları, xəritə planlar 
haqqında məlumatlar verirlər. Dünya üzrə onlardan- www.world-touris.
org, www.yahoo.com, www.expedia.com, www.asiatravel.com. www.
travelocity.com, www.thomascook.co.uk, www.wttc.org, www.excite.com, 
www.travel.net, www.lycos.com və s. göstərmək olar.

Azərbaycan haqqında ümumdünya şəbəkəsində informasiya yayan 
ən görkəmli saytlardan www.myst.gov.az, www.culture.az, www.azerifolk.
com, www.tourizm.az, www.gateway.az və s. göstərmək olar.

Ümumdünya elektron şəbəkələrindən turizm xidmətlərinin satışını 
da həyata keçirmək mümkündür. 

Beynəlxalq kompüter bronlaşma sistemindən (KBS) hazırda 
müvəffəqiyyətlə istifadə olunur. Belə sistem 4 qlobal ehtiyat sistemində 
(Global System Distrbution, GDS) birləşir ki, bunlara Amadeos, Galileo, 
Sabre və Worldspan aiddir. Bu sistemlər vasitəsilə aviabiletlərin, 
mehmanxanaların bronlaşdırılması və s. daha geniş istifadə olunur.

Apardığımız ədəbiyyat materiallarından məlum oldu ki, turizmin 
davamlı inkişafını təmin etmək üçün mövcud informasiya texnologiyalardan 
səmərəli istifadə etməklə reklam fəaliyyətini gücləndirməklə, turizm 
obyektləri və turizm xidmətləri haqqında hər bir insanın başa düşəcəyi 
tərzdə informasiya yaradılmalıdır. Yəni müasir dövrdə, ümumilikdə bazar 
iqtisadiyyatı şəraitində, müəssisənin rəqabət qabiliyyətliyi onun malik 
olduğu informasiya texnologiyalarından istifadəsindən çox asılı olur.

Turizmin sənayesinin inkişafı üçün informasiya texnologiyalarından 
aşağıdakı istiqamətlər üzrə istifadə daha effektiv ola bilər: 

- bütün turizm obyektləri və xidmət sahələrinin haqqında geniş 
internet-saytlarının yaradılması;

- sosial şəbəkələrdə, televiziya, radioda və internet-portallarında 
turizm obyektlərinin təbliği;

- mükəmməl internet bronlaşma sisteminin beynəlxalq sistemə 
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inteqrasiyasının yaradılması və s. 

Bütün bunlar turistlərə lazımi informasiyaların tez əldə etməsinə 
yardımçı olmaqla, yerlərdə turizmin davamlı inkişafına xidmət etmiş olar. Bu 
da onu göstərir ki, turizmdə informasiya texnologiyalarından istifadə nəinki, 
əlaqələrin asanlaşmasına, ucuz olmasına xidmət etməklə yanaşı, turizm 
bazarında mərkəz kimi fəaliyyət göstərmiş olur. Belə ki, internet vasitəsilə 
qlobal bronlaşma sisteminə qoşulmaqla turizm xidmətləri haqqında geniş 
informasiya əldə etmək imkanı yaranmış olur. 
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Abstract: Current trends and aspirations of the Russian tourism 
and hospitality industry in the direction of increasing tourist flows of entry 
makes the enterprises of the industry to continuously improve the marketing 
mix and look for modern promotion tools. This trend has been formed due 
to the need of individual companies or regional or functional groups to 
join in the competition for attractive tourist flows in the world market. A 
qualitative change in the efficiency of the use of information technology in the 
international market is not possible without the development and promotion 
of the concept of a single brand of the country and its attractive tourist 
areas. This article describes the basic principles and tools of branding area.

Keywords: branding, media planning, innovative marketing, tourism 
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В условиях становления въездного и внутреннего туризма в 
России возрастает роль развития информационно-коммуникационных 
и маркетинговых технологий в данной отрасли. Актуальность и 
практический аспект исследуемого явления обусловлено тем, что 
современные тенденции роста производительности в туристской 
отрасли напрямую зависят от ее информационно-коммуникационных 
возможностей и ресурсов.

В условиях постоянного роста конкуренции регионов России на 
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внутреннем и внешнем туристических рынках маркетинг территории, 
а именно такие маркетинговые категории, как бренд и имидж, имеют 
большое значение при сравнивании географических зон, находящихся в 
схожих условиях хозяйствования. В связи с этим все больше субъектов 
РФ целенаправленно занимаются продвижением своих территорий 
и формированием собственного бренда, которые обусловливают 
туристскую привлекательность местности [1].

Бренд туристской территории является составным компонентом 
более широкого понятия «бренд территории» и определяется аудиторией 
и целью воздействия. Среди потребителей территориального бренда 
выделяются две группы: внешняя и внутренняя (см. Табл.1.).

Таблица 1.

Классификация потребителей территориального бренда
Внешняя группа Внутренняя группа

органы и представители федеральной 
власти

местные жители

инвесторы
туристы
квалифицированные кадры
«внешние» средства массовой 
информации (международные и 
федеральные)

Бренд территории – набор уникальных, сильных и позитивных 
ассоциаций, которые возникают в сознании потребителей, добавляя 
ценность конкретной территории, а также сообщая дополнительную 
стоимость товарам или услугам, которые на ней производятся. То 
есть брендинг территории является управленческим инструментом 
экономического развития, включающий в себя систему мероприятий по 
прямому и косвенному воздействию на рыночные процессы и явления, 
тем самым формируя интегральный экономический бренд территории 
(ИЭБТ) (см. Рис. 1.) [2].
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Рисунок 1. Интегральный экономический бренд территории [2]

В стратегическом контексте ИЭБТ бренд туристической 
территории позволяет создать преимущественные условия 
формирования потребительских предпочтений, ментального образа 
территории и мотивов для посещения у жителей других территорий, 
тем самым формируя въездной поток и стимулирую активность 
экономических субъектов территории. Достижение поставленных перед 
брендом задач осуществляется за счет программного формирования 
представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о 
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территории в сознании потенциальных потребителей. Эффективность 
брендирования определяется следующей группой показателей:

- показатели текущей экономической эффективности затрат на 
брендинг; 

- показатели коммуникационной эффективности затрат на 
брендинг; 

- показатели стратегической эффективности затрат на брендинг; 

- показатели сравнительной экономической эффективности 
затрат на брендинг [3, с. 12]. 

Приоритетность показателей определяется в соответствии с 
рыночной ситуацией и стратегическими целями, возлагаемыми на 
бренд.

Стоит отметить, что бренд является не только маркетинговым 
инструментом, но и нематериальным активом, который имеет свою 
стоимость. Бренд-капитал наряду с иными показателями также 
оценивается как показатель эффективности и влияет на инвестиционную 
и рыночную привлекательность субъекта бренда. 

В борьбе за конкурентные преимущества частные инициативы 
предпринимателей столкнулись с необходимостью интенсификации 
коммерческих усилий в информационном пространстве. Однако 
эффективность прилагаемых усилий во многом зависит от объема 
суммарных издержек, наличия системного подхода и синергии на 
всех уровнях иерархии брендирования территории. Традиционно 
выделяются следующие уровни иерархии туристских районов и 
территорий:

1. глобальные туристские регионы;

2. страна;

3. туристский макрорайон;

4. туристский мезорайон;

5. туристский микрорайон;
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6. туристская местность;

7. туристский объект;

8. группа субъектов / субъект инфраструктуры туризма и
гостеприимства.

К субъектам формирования бренда территории, в том числе 
туристического, можно отнести:

- органы государственной, региональной и муниципальной
власти;

- средства массовой информации;

- общественные организации;

- бизнес-структуры и их объединения;

- спортивные, культурные, научные и образовательные
учреждения;

- отдельных индивидов, жителей данной территории.

В случае несогласованности усилий брендирования на 
вышестоящих уровнях субъекту бренда необходимо увеличивать 
масштаб информационного пространства и его активность 
самостоятельно, что, безусловно, приведет к существенному росту 
затрат на строительство и рисков эффективности бренда.

Современные технологии брендинга опираются на комплекс 
взаимосвязанных и последовательных элементов бренда, включающий 
в себя следующие процедуры и компоненты:

1. анализ внутреннего состояния и ресурсов развития по
категориям: продукт; ресурсы; маркетинг; финансы;
менеджмент; персонал;

2. исследования внешней среды по категориям: продукт; рынок:
конъюнктура, конкуренты, потребители, тренды;

3. стратегическое планирование: сегментирование; гипотезы;
позиционирование; архитектура и платформа бренда;
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4. метафора бренда – словесное описание представлений,
ассоциаций, эмоций и ценностей бренда;

5. вербальная идентификация: бренд-нейм; бренд-лайн; слоган;
стиль коммуникации и дизайн контента;

6. визуальная идентификация: концепция; атрибуты; система
дизайна; носители;

7. внедрение: адаптация; регламенты; средства коммуникации;
сопровождение; авторский надзор.

Пункты 1 – 3 образуют описательный блок бренда, его проблем 
и перспектив развития. На основании этого блока разрабатывается 
метафора бренда. Профессиональное сообщество определяет 
приоритетную роль данному этапу, так как именно от него зависит 
характер и эффективность коммуникации с потребителями. Существуют 
шесть ключевых измерений ценностей бренда территории, на которых 
основывается метафора:

1. функциональное измерение – совокупность факторов,
влияющих на качество и стоимость жизни;

2. эмоциональное измерение – совокупность эмоций, вызываемых
брендом территории;

3. социально-культурное измерение – территориальная
субкультура, образованность и толерантность населения;

4. духовно-историческое измерение – восприятие историко-
культурного и религиозного наследия территории;

5. инновационное измерение – развитость науки и образования,
наличие передовых предприятий, инкубаторов, наукоградов;

6. измерение глобальной ответственности территориальных
властей – отношение к экологической, военной, 
информационной безопасности [4].

Особое место в процессе построения бренда занимает 
медиапланирование и система коммуникации бренда. Продвижение 
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бренда основывается на теории и практике маркетинговых 
коммуникаций. Однако среди инструментов коммуникации выделяются 
характерные для территориального брендинга:

- коммуникация через специфическую и аутентичную 
продукцию;

- проведение фестивалей, конкурсов, выставок, конференций и 
т. п.; 

- празднование юбилеев исторических и культурных событий; 

- возрождение местных традиций и обычаев; 

- разработка новых туристических маршрутов; 

- актуализация региональных брендов; 

- разработка вербальных и невербальных символов и атрибутов 
территорий; 

- создание памятников и архитектурных комплексов; 

- создание кинофильмов, театральных постановок, выпуск 
краеведческой литературы; 

- персонификация территории через знаковую фигуру политика, 
писателя, исторического деятеля [5, с.174]. 

Все вышеперечисленные инструменты являются первичными 
источниками информации, т.е. создающими информационный повод. 
Не менее важно уделять внимание и вторичным источникам, которые 
транслируют контент и масштабируют охват аудитории. 

Информационная поддержка бренда территории выстраивается 
с опорой на ряд принципов, соблюдение которых способствует 
наиболее выгодной презентации местности в глобальном пространстве, 
выражению и продвижению локальных интересов:

- ориентация на стратегические цели и потенциал;

- правдивость, достоверность;

- охват общественными благами всех групп населения;
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- творчество и инновации;

- комплексность и простота;

- взаимосвязанность субъектов территории;

- отсроченность результата во времени;

- маштабируемость усилий;

- четкость позиционирования;

- контролируемость результатов и эффективная система метрики
эффективности бренда [6].

В ходе проведенного исследования медиапространства России в 
интернете, в том числе на основании данных метрик поисковых систем 
Google, Yandex, Rambler, определены стратегические задачи брендинга 
и медиапланирования в индустрии туризма и гостеприимства, а именно:

- создание и поддержание уникального и узнаваемого образа 
туристической отрасли России, в частности отдельных 
регионов и объектов;

- эмоциональное воздействие на потенциальную аудиторию в 
соответствии с их ценностями, идеалами и предпочтениями и 
создание ощущения предварительного удовлетворения;

- дифференциация на мировом рынке туризма и гостеприимства и 
реализация мероприятий по эффективному позиционированию 
[7];

- создание четкой и актуальной стратегии информационного 
воздействия на потенциальные сегменты туристов;

- формирования эффективной системы коммуникаций;

- сокращение нерациональных расходов на продвижение 
продукта[8].

Проведенный анализ современных тенденций мировой отрасли 
показал, что в наиболее развитых туристических регионах четко 
прослеживаются следующие процессы и направления инновационного 
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развития технологий:

- преобладание маркетинга впечатлений в формировании 
уникального и привлекательного образа;

- синхронизация стратегического маркетинга территорий и 
маркетинга отдельных предприятий;

- снижение динамики роста эффективности интернет-
инструментов продвижения в сторону инструментов мобильной 
виртуальной среды;

- дифференциация продукта по этническим и религиозным 
потребностям, предпочтениям и ценностям потенциальных 
туристских сегментов[9];

- оптимизация информационных блоков и интенсификация 
значения копирайтинга и концептуального контент-дизайна;

- развитие инструментов продаж по пути сокращения времени 
на принятие решения, посредников и создания условий 
удаленного доступа;

- применение туристских материалов (отзывы, фото- и 
видеоматериалы) в реализации медиаплана и т.д.

Обозначенные направление формируют четкую структуру и 
понимание целей развития. Стоит отметить, что положение туристского 
информационного пространства в глобальных информационных 
системах весьма неутешительно. Отчасти это связано с отсутствием 
единого видения целей продвижения, точного представления системы 
ценностей, потенциальной аудитории и ее потребностей. Подобная 
ситуация отмечается как на общероссийском уровне, так и на 
региональных.

Развитие данной тенденции негативно сказывается не только 
на имидже отдельно взятой территории, но и на всех субъектах 
инфраструктуры туризма и гостеприимства, которые к ней относятся. 
Важно отметить, что сохранение иерархичной соподчиненности 
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процессов продвижения и системного позиционирования территории 
позволит уменьшить затраты и риски брендирования на самых низких 
уровнях, что благотворно скажется на эффективности их экономической 
деятельности. 

Эффективность бренда и объем затрат на его построение 
зависит от согласованности и вовлеченности вышестоящих уровней 
иерархии туристских районов, а также от качества и системности 
транслируемой информации субъектами формирования бренда и 
косвенными источниками воздействия на потенциального потребителя 
на всех уровнях иерархии.

Безусловно, одно из стратегических значений в данной проблеме 
занимает уровень благоприятствования и доступности информационно-
коммуникационной среды, а также степень ее корреляции с реальными 
потребностями и ожиданиями потенциальных туристов и гостей 
российских туристических центров и дестинаций.

Качественное изменение эффективности применения 
информационных технологий на международном рынке не является 
возможным без разработки и продвижения единой концепции бренда 
страны и ее привлекательных туристских районов. Разработка данной 
стратегии реальна только при участии государства и создании условий 
для взаимодействия государства, отраслевых органов исполнительной 
власти, субъектов индустрии туризма и гостеприимства и 
дополнительной инфраструктуры на федеральном и региональных 
уровнях. Отлаженный диалог позволит обозначить единый вектор 
развития индустрии, снизить расходную нагрузку на продвижение 
и риски предприятий индустрии, активизировать деятельность в 
развитии партнерских отношений с другими странами по вопросам не 
только выездного туризма, но и въездного.
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Hadisə (tədbir) turizmi termininin yaranması və onun 
nümunələri
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Abstract: There are several types of tourism like sport, extreme, 
business, medical-health, culture tourism and so on. Instead of all these 
listed categories, there are so many sub-categories as well, which means of 
a wide scope and variety of tourism nowadays. There are also some types or 
sub-categories of tourism that haven’t been researched enough and delivered 
to people’s attention and there is a little information about them because of 
being new in the tourism industry and their wider scope. That is the reason 
why it is important to do research about “event tourism”, especially in our 
country where there is so little information available about it. 

Keywords: event, event tourism, carnival, festivals, sports, tourism

Təqdimat

Hadisə turizmi son zamanlar turizm sferasının ən sürətlə inkişaf edən 
sahələrindən biridir. Bu sürətin ən başlıca səbəblərindən biri ondan ibarətdir 
ki, hadisə turizmi insanları ənənəvi turizm formalarından uzaqlaşdıraraq, 
onlara əyləncə vasitəsilə unudulmaz təəssüratlar bəxş edir. Bəs haqqında bu 
bəhs etdiyimiz hadisə turizmi dünyada necə meydana çıxıb? Təqdim edilən 
araşdırmanın məqsədi sualımızı cavablandırmaqdan ibarətdir. Məqalədə 
“hadisə turizmi” termininin yaranma və ilk istifadə olunma tarixindən, 
ümumilikdə hadisə turizminin yeni turizm məkanı kimi inkişafından, 
beynəlxalq hadisə turizmi destinasiyalarından danışılır.
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Diskussiya 

 Hadisə turizmi termini ilk dəfə 1974-cü ildə J.R.Brent Ritchie 
və Donald Beliveaunun apardıqları araşdırmalarında istifadə edilmişdir. 
Belə ki, 1962-ci ildə keçirilmiş Kvebek Qış Karnavalından bəhs edərkən 
onlar turizmdə hallmark tədbirlərdən (Hallmark tədbir-Bölgənin, şəhərin, 
regionun adı ilə bağlı olan, onun mədəniyyətini, adət-ənənəsini əks etdirən, 
turizm destinasiyasının nüfuzunu artırmaq məqsədilə keçirilən böyük tədbir) 
söhbət açmışlar (Hallmark Events: An Evaluation of a Strategic Response to 
Seasonality in the Travel Market)[6].

Daha sonrakı zamanlarda bu mövzularda yenə bir sıra araşdırmalar 
aparılsa da, termin olaraq əvvəllər geniş bir şəkildə istifadə olunmayan 
“hadisə turizmi”, mənbələrə əsasən ilk dəfə 1987-ci ildə Yeni Zellandiya 
Turist və Tanıtım Şöbəsinin (New Zealand Tourist and Publicity Department) 
məqalələrindən birində müfəssəl şəkildə izah edilərək belə istifadə 
olunmuşdur: “Hadisə turizmi beynəlxalq turizmin əhəmiyyətli və sürətlə 
inkişaf edən seqmentidir”[2]. 

Sonradan,1989-cu ildə D.Getz, planlaşdırılmış “hadisə turizmi”nin 
inkişaf çərçivəsini (Special Events:Defining the Product) daha da geniş 
şəkildə izah etməyə nail olmuşdur. Bu vaxta qədər xüsusi tədbirlər, hallmark 
tədbirlər, meqa tədbirlər və ya tədbirlərin özünəməxsus növləri haqqında 
ayrı-ayrılıqda danışılırdı, lakin məhz “hadisə turizmi” termini bütün bu 
sadalanan tədbir və hadisələri bir ad altında birləşdirmə rolunu oynadı[3].

Artıq yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, hadisə turizmi dünyada 
olduqca məşhur trendə çevrilib və onun ölkələrin iqtisadiyyatında tutduğu 
yer əvəzolunmazdır. Məhz bu səbəbdən dünyanın qabaqcıl ölkələri 
xüsusən beynəlxalq çərçivədə iri miqyaslı meqa tədbirlərin keçirilməsinə 
maraqlıdırlar. Təsadüfi deyildir ki, Avropa, Amerika, Asiyanın bir çox ölkə 
və ya xüsusi şəhərləri hadisə turizmi məkanları hesab olunurlar. Burada 
keçirilən tədbirlər nəinki xarici turistləri cəlb etməklə ölkəyə gəlir gətirir, 
həmçinin yerli turistləri bölgəyə gətirməklə ölkədaxili yerli turizmin 
canlanmasında böyük rol oynayır.
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Dünyada keçirilən karnavallara nəzər saldıqda, ağla ilk gələn hər 
il Braziliyada keçirilən Rio Karnavalı olur. Bu karnaval 1723-cü ildən 
bəri keçirilməsinə baxmayaraq, hələ də öz unikallığı, rəngarəngliyi ilə 
aktuallığını qoruyub saxlaya bilir. Təsadüfi deyil ki, karnaval müddətində 
Braziliya hər il milyondan çox turist qəbul edir və bu da onun iqtisadiyyatında 
nəzərəçarpan canlanmaya səbəb olur. Qəribə bir fakt olsa da, hər cari ildə 
keçirilən karnavaldan sonra növbəti il üçün biletlər satışa çıxarılır və demək 
olar ki, bir neçə ay ərzində sürətlə satılır. 

Bundan əlavə, 2014-cü ildə keçirilən futbol üzrə Dünya Çempionatında 
600000 turist qeydə alınmışdı və onlardan 60%-i ilk dəfə idi ki, Braziliyaya 
gəlirdilər. Keçirilən sorğu əsasında turistlərin 95%-i ölkəyə yenidən səfər 
etmək istədiklərini bildirmişlər,bu isə ölkənin gələcək turizmi üçün yaxşı 
göstərici hesab olunurdu. Lakin qeyd etmək yerinə düşər ki, Rioda keçirilən 
Olimpiadadakı uğursuzluq Braziliya üçün bir ilk idi və onun imicinə 
dağıdıcı olmasa da, sarsıdıcı zərbə vurdu. Uğursuzluğun əsas səbəbi isə 
əhalinin narazılığı oldu,daha dəqiq desək, tikinti işlərinə görə Rionun kasıb 
bölgələrindəki əhali yerindən köçürüldü, bəzi infrastruktur işləri yarımçıq 
saxlanıldı və maliyyə çatışmazlığı problemləri meydana çıxdı[8]. Halbuki 
hər hansı bir tədbir keçirildikdə yerli əhalinin razılığı hadisə turizmində 
aparıcı yer tutmalıdır və dövlət qurumları hadisənin təşkilində nəticələri 
mütləq nəzərə almalıdırlar.

Digər bir hadisə turizmi məkanı isə İtaliyadır. İtaliya öz musiqi 
və incəsənət irsi ilə bütün dünyada məşhurdur. Onun zəngin mədəniyyəti 
operalarda, teatrlarda, festival və karnavallarda nümayiş olunur. İtaliya 
illərdən bəri prestijli tennis turnirlərinə, qəribə dini rituallara, rəngarəng 
teatr tamaşalarına, kino festivallarına, müasir incəsənət tədbirlərinə, orta 
əsr qaydalarına uyğun keçirilən yürüşlərə ev sahibliyi edir. İtalyanlar hər 
qəbildən olan festival və karnavallar keçirməyə maraqlıdırlar, buraya dini 
festivallardan tutmuş avanqard stildə olan musiqi festivallarına qədər hər 
növü daxil etmək olar. 

1268-ci ildən bəri keçirilən Venesiya Karnavalı İtaliyanın simvoluna 
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çevrilmiş tədbirlərdən biridir.Öncələr burada maskalar insanlar arasında 
sinifləndirmənin qarşısını almaq üçün keçirilirdisə, artıq 1979-cu ildən 
bu yana hər il keçirilən karnavalda insanlar mümkün olduğu qədər fərqli 
maskalardan istifadə edərək digərlərindən seçilməyə çalışırlar. Adi vaxtlarda 
turistlərlə dolu olan Venesiyada 40 günlük karnaval dövründə sıxlıq daha 
da artır. Karnavala əsasən 14-64 yaş aralığında insanlar qatılır. Karnaval 
beynəlxalq aləmdə olduqca məşhurdur və İtaliya mədəniyyətini, tarix və 
incəsənətini təcəssüm etdirmək üçün ideal tədbirdir. Hər il təkcə burada 
iştirak etmək üçün yüz mindən çox turist İtaliyaya səfər edir. Bundan başqa, 
İtaliya sərgiləri, kino və musiqi festivallarının möhtəşəm keçirildiyi bir 
məkan kimi bilinir. Böyük turist kütlələrini özünə cəlb edən bir sıra tədbirlər 
aşağıdakılardır:

• Verona Opera sezonu

• Rossini Opera festivalı

• Puccini festivalı

• Venesiya film festivalı

• Roma kino festivalı

Venesiya incəsənət sərgisi və digərləri[5].

Dünyanın digər bir mədəniyyət mərkəzi olan İspaniya turist 
qəbulu üzrə dünya ölkələri arasında aparıcı yerdə durur. Buraya ən çox 
turist göndərən ölkələr sırasında birinci yeri Böyük Britaniya,ikinci yeri 
isə Almaniya tutur. İspaniya öz zəngin ənənələri, mədəniyyəti ilə tirstləri 
həmişə özünə cəlb etməyi bacarıb. Məhz burada ilin müxtəlif dovrlərində 
xüsusi tədbirlər təşkil olunur ki, bu da İspaniyanın müxtəlif şəhərlərinə 
turist axınını təmin edir. Keçirilən ən məşhur tədbirlər sırasına Korrida, 
Tomatina, San Fermin, Semana Santa, Falyas və s. kimilərini aid etmək olar. 
Hər il adları çəkilən tədbirlərə canlı şahid olmaq,orada iştirak etmək üçün 
yüz minlərlə turist buraya axışır. Bununla yanaşı,son dövrlərdə Barselona 
konqress-sərgi turizmi mərkəzinə çevrilmişdir və beynəlxalq sərgilərin, 
konqress və simpoziumların keçirilməsində öncəlik məhz bu şəhərə verilir. 
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Barselona təkcə konqress turizmi kimi deyil, həm də böyük tədbirlərin 
təşkilatçısı kimi çıxış edir. 1992-ci ildə Olimpiada, 1995-ci ildə futbol üzrə 
dünya çempionatı, hər il keçirilən qızılgül yarmarkası, Verbena de San Juan 
və s. bunu sübut etmək üçün örnəklər hesab oluna bilər. Tədbirlərin çoxluğu 
və qeyri-adiliyi turist sayına təsir göstərdiyi kimi, turistlərin orta statistik 
gecələmə müddətinin uzanmasına da təsirsiz ötüşmür. İspaniyada orta 
gecələmə müddəti təxminən 9 gün hesab olunur, gələn hər turist orta hesabla 
665 dollar xərcləyir ki, bu da İspaniya da turizm biznesinin inkişafının əsas 
göstəricisi kimi xarakterizə oluna bilər[7].

Səyahət olunma sayına görə dünyada 7-ci yerdə qərarlaşan Almaniya 
da hadisə turizmi destinasiyası kimi olduqca inkişaf etmişdir. Burada turizmin 
inkişafı İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı illəri əhatə edir. 2009-cu ilin 
məlumatlarına görə, Almaniyaya ən çox turist göndərən ölkələr sırasında ilk 
üçlüyü Hollandiya, ABŞ və İsveçrə bölüşür. Heç təsadüfi deyil ki, “Səyahət 
və Turizmdə Rəqabətlilik Hesabatları” (Travel and Tourism Competitiveness 
Reports) Almaniyanı dünyanın ən təhlükəsiz səyahət destinasiyalarında biri 
kimi qiymətləndirmişdir. 

Tədbirlərə gəldikdə isə, bütün dünyanının tanıdığı ən böyük pivə 
festivalı olan Oktoberfestin adını çəkmək kifayət edir ki,insanın ağlına 
Almaniya gəlsin. Ənənəvi olaraq hər il sentyabr ayının sonu,oktyabrın 
əvvəli Münhen şəhərində keçirilən bu tədbirdə, keçirildiyi 16 gün ərzində 
6 milyondan çox insan iştirak edir. Təkcə 2007-ci ildə 16 gündə 7 milyon 
litrdən çox pivə içilmişdir[1]. Festivalda yalnız müxtəlif markalardan olan 
pivələr təqdim olunmur , həm də tematik parklar, yemək yarmarkaları, 
əyləncə mərkəzləri və s. də iştirakçıların istifadəsinə verilir. Oktoberfest 
hər il dünyanın müxtəlif yerlərindən olan milyonlarla turisti qəbul edir. 
Lakin heç də fikirləşmək olmaz ki, belə genişmiqyaslı tədbirdə təhlükələr 
olmur. Bütün təhlükəsizlik tədbirlərinin nəzərə alınmasına baxmayaraq, 
Oktoberfestdə qərbi Almaniyanın ən böyük terror hadisəsi 1980-ci il 26 
sentyabr tarixində qeydə alınmışdır. 21 yaşlı alman tələbə Gundolf Köhler 
festival yaxınlığında partlayıcı maddəni işə salmış, özü də həmin vaxt həlak 
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olmuşdur. Hadisənin motivlərinin indiyə kimi qaranlıq qaldığı hücumda 13 
nəfər həyatını itirmiş, 211 nəfər isə yaralanmışdır[4]. 

Təbii ki, hadisə nəticəsində növbəti il iştirakçı sayında az da olsa 
azalma qeydə alınsa da, sonradan bu say yenidən stabilləşmiş hətta daha da 
artmağa başlamış və nəticədə 2013-cü ildə 6.4 milyona çatmışdır. Almaniyada 
keçirilən digər tədbirlərdən biri də Hamburger Dom adlı sərgidir. Yaz,yay və 
qışda olmaqla ildə üç dəfə keçirilən sərgi Almaniyanın ən böyük və ən uzun 
sərgisi hesab olunur və hər il on milyon ziyarətçini qəbul edir. Bundan başqa 
Münhendə keçirilən Munich Frühlingsfest adlı bahar bayramı hər il 600000-
ə yaxın iştirakçıya ev sahibliyi edir. Lakin həcminə görə Oktoberfestdən 
sonra ikinci ən böyük tədbir Cannstatter Volksfest sayılır. Buraya hər il 4 
milyondan çox insan bayramda iştirak etmək üçün səfər edir. Göründüyü 
kimi, hadisə və tədbirlərlə zəngin olan Almaniya da artıq qabaqcıl hadisə 
turizmi məkanı hesab olunur.

Nəticə

Beləliklə, hələ tam olaraq tətbiq oluna bilməməsinə baxmayaraq, 
hadisə turizminin dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi, ölkəmizdə də 
lazımi inkişaf potensialı vardır. Hadisə turizmi Azərbaycan üçün yeni bir 
fenomen olduğundan, bu sahədə maariflənməyə və ixtisaslaşmaya ehtiyac 
duyulur. Turizmin hər bir növü kimi, hadisə turizminin təşkili prosesində 
də bir sıra problemlər qarşıya çıxır ki, bu problemlər onun müstəqil bir növ 
kimi inkişafına mane olur. Aşağıda qeyd olunanlar bunlardan bir neçəsi və 
demək olar ki, ən başlıca olanlarıdır:

• Maliyyə çatışmazlığı

• Məhz bu sahədə ixtisaslı kadr çatışmazlığı

• Mövcud istiqamət üzrə təcrübənin azlığı

• Zəif tanıtım və reklam

• Qiymətlərin yüksək olması, həmçinin yerləşdirmə və qidalandırma
müəssisələrində aşağı xidmət səviyyəsi və s.

Problemlərin həllinə yol tapmaq üçün sadəcə olaraq, inkişafa təkan 
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verəcək bir sıra amillərə xüsusi diqqət yetirmək və mövcud problemlərin 
həll olunmasına nail olmaq üçün səylə çalışmaq lazımdır.
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