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aziz_n23@mail.ru 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında dağ-kurort turizminin 

mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri 

 
Current status and prospects for the development of mountain-resort 

tourism in Nakhchivan Autonomous Republic 

 
Текущее состояние и перспективы развития горно-курортного 

туризма в Нахичеванской Автономной Республике 

 

Xülasə: Məqalədə rəngarəng dağlıq relyefi və su-iqlim ehtiyatları olan 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında dağ-kurort turizminin mövcud vəziyyəti və 

inkişaf imkanları tədqiq edilib. Belə ki, təbii turizm ehtiyatlarından rasional 

istifadə və turizm-rekreasyia fəaliyyətinin təşkilində dağ və dağətəyi ərazilərin 

müalicə-sağlamlıq potensialının mühüm əhəmiyyəti vardır. Turizm destina- 

siyası yaradılması baxımından dağlıq relyefə malik ərazilərdə asudə vaxtın 

təşkili xüsusilə öz rəngarəngliyi ilə seçilir. 

 

Açar sözlər: turizm, dağ-kurort turizmi, Naxçıvan Muxtar Respublikası, 

Ağbulaq İstirahət Mərkəzi. 

 

Abstract: The health potential of the mountainous and foothill areas is 

significant for the rational use of natural tourism resources and tourism- 

recreation activities. In terms of tourism destinations, leisure time is chosen by 

its diversity in areas with high relief. This article explores the current state of 

development of mountain-resort tourism in the Nakhchivan Autonomous 

Republic, which has rich mountainous relief and water-climatic resources. 

 

Key words: tourism, mountain-healh tourism, Nakhchivan Autonomous 
Republic, Agbulag leisure centre. 

 

Резюме: Оздоровительный потенциал горных и предгорных 

районов имеет решающее значение для рационального использования 

природных ресурсов в целях туризма и рекреации. Организация 

свободного времени с точки зрения создания туристических дестинаций в 

районах с горным рельефом отличается разнообразием. В этой статье 

рассматриваются текущее состояние и перспективы горно-курортного 

туризма в Нахичеванской Автономной Республике с разнообразным 

mailto:aziz_n23@mail.ru
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горными рельефами и водно-климатическими ресурсами. 

Ключевые слова: туризм, горно-курортный туризм, Нахичеванс- 
кая Автономная Республика, центр отдыха Агбулаг. 

 

Dağ turizmi xüsusi səyahət növü olub, bir çox hallarda elit turizm 

növləri içərisində yer alır. Dağlıq ərazilərində piyada və at belində yürüş, xizək, 

iti axan dağ çaylarında raftinq, dağlara dırmanmaq, habelə dağlıq ərazilərdəki 

nadir mənzərələr və biomüxtəlifilklə tanışlıq turlarının təşkili müasir 

ekoturizmin təşkilinin əsas istiqamətlərindən biri kimi dünya turizmində xüsusi 

yerə malikdir. Dünyada, xüsusən, Avropada turizmin kütləviləşməsi ilə varlı 

insanların əsas asudə vaxt keçirmə formalarından olan dağ turizminə olan meyl 

də güclənib. Artıq ötən dövr ərzində öz istirahətini dağlıq ərazilərdə keçirmək 

istəyən çox sayda turistlərin arasında gənclər, ailəli-uşaqsız, ailəli-uşaqlı 

insanlar və hətta ahıl yaşlıların da olduğunu görmək mümkündür. 

Dağ-kurort turizminin inkişaf tarixi turizmin kütləviləşməsi  ilə 

başlayır. XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvələrində qış idman növlərinə olan 

marağın artması ilə dağ-kurort turizmi də yeni bir məna kəsb etməyə başladı. 

Belə ki, 1924-cü ildə Fransanın Şamoni, 1928-ci ildə İsveçrənin Sen-Moris 

şəhərlərində keçirilən Qış Olimpiya oyunları və 1931-ci ildə İsveçrədə dağ- 

xizək yarışlarının keçirilməsi dağ-kurort turizminin də inkişafına öz töhfəsinin 

verməyə başladı. Və bu dövrdən sonra əsasən qış fəslində təşkil olunmaqla dağ- 

kurort turizminə maraq artmağa başladı. 

Sanatoriya-kurort müalicəsinə əlillərin, xəstələrin, ekoloji cəhətdən 

çirkli zonalarda yaşayanların, uşaqların xüsusilə böyük ehtiyacı var. [12] Dağ 

turizmi çətin təşkil olunan və mürəkkəb bir turizm növüdür. Dağ-kurort 

təsərrüfatı isə özünün infrastruktur şəraitinə, maddi-texniki bazasına və kadr 

təminatına görə yüksək tələbləri ilə seçlən bir fəaliyyət sahəsidir. [4] Dağlıq 

ərazilərdə turistlərin tələbatlarını tam şəkildə ödəyə biləcək səviyyədə 

yerləşdirmə, nəqliyyat və qidalanma xidmətlərinin təşkili, eyni zamanda 

turistlərin asudə vaxtının düzgün təşkili və təhlükəsizlik kimi vacib məsələlər 

bu təsərrüfat sahəsinin normal fəaliyyət göstərməsi üçün vacib şərtlərdəndir. 

Bundan əlavə, dağ-kurort işinin təşkili üçün mürəkkəb iqlim və digər təbii 

faktorların da nəzərə alınması vacibdir. Dağ-kurort təsərrüfatında çalışacaq 

xidməti personalın və xüsusən də tibbi personalın hazırlanması, onların yerli 

imkanlar hesabına təmin olunması da burada həyata keçirilən işlərin digər bir 

hissəsidir. 

Kurort təbii müalicə ehtiyatlarına malik olan və həmin ehtiyatlardan 

bərpa, profilaktika və müalicə məqsədi ilə istifadə etmək üçün zəruri şəraiti  

olan ərazi hesab olunur. Azərbaycanının regionları arasında Naxçıvan Muxtar 

Respublikası da özünün təbii-iqlim şəraiti, relyef quruluşu və onlardan istifadə 

şəraitinə görə dağ-kurort turizminin təşkili üçün əlverişli sayılır [3]. Kiçik 

Qafqazın cənub-qərbində yerləşən Naxçıvan Muxtar Respublikasında relyefin 
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dəniz səviyyəsindən orta yüksəkliyi 1450 metrdir. Ərazinin üçdə iki hissəsi 

hündürlüyü 1000 m-dən yuxarı olan dağlıq sahələrdir. Muxtar respublika 

ərazisinin çox hissəsini Kiçik Qafqazın Zəngəzur və Dərələyəz silsilələri və 

onların Araz çayının dərəsinə doğru uzanan və müasir relyefdə orta və alçaq 

dağlıq yaradan qolları əhatə edir. Zəngəzur silsiləsi Kiçik Qafqazın ən yüksək 

silsilələrindəndir. Onun ən hündür zirvəsi Qapıcıq dağı (3906 m) eyni zamanda 

Kiçik Qafqazın Azərbaycan Respublikası ərazisində ən yüksək zirvəsidir və bu 

yüksəkliklərdə daimi qar vardır. Ən uca zirvəsi Küküdağ olan Dərələyəz 

silsiləsi muxtar respublika ərazisinin şimal-qərb hissəsində yerləşir və Zəngəzur 

silsiləsinə nisbətən alçaqdır. Silsilənin muxtar respublika ərazisinə daxil olan 

hissəsi mürəkkəb yer səthi quruluşuna malikdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası özünün kəskin kontinental iqlimi ilə də 

fərqlənir. Ərazidə iqlimi formalaşdıran əsas amillər — Günəş radiasiyasının 

bolluğu, atmosfer dövranının mürəkkəbliyi, relyefin xeyli müxtəlif olması ilə 

səciyyələnir. Qeyd etmək lazımdır ki, tipik dağlıq ərazi olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının iqliminin yaranmasında relyef əsas amillərdən biridir. Şərqdən, 

şimal-şərqdən və şimaldan Zəngəzur və Dərələyəz dağları ilə əhatə edilməsi, 

Ermənistan və İran yaylaları ilə qonşu olması, həmçinin geniş su hövzələrindən 

xeyli uzaqlığı muxtar respublikada xüsusi iqlim şəraitinin yaranmasına səbəb 

olmuşdur. Relyef amili öz növbəsində meteoroloji ünsürlərin, havanın 

temperaturunun, rütubətin, yağıntıların, küləklərin xüsusi rejimini yaradır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində havanın orta  illik 

temperaturu Arazboyu düzənlikdə və alçaq dağlıq qurşaqda 14-12 dərəcə, orta 

dağlıq qurşaqda 8-5 dərəcə, yüksək dağlıq qurşaqda isə (2500-3000 metr) 2-1 

dərəcə arasında dəyişir. Muxtar respublikanın əsas dağlıq zonası olan Zəngəzur 

silsiləsinin cənub-şərqində yerləşən ən yüksək qayalıq hissədə (3500 metr) orta 

illik temperatur mənfi 4 dərəcəyə qədər enir. İlin ən soyuq ayının (yanvar) orta 

aylıq temperaturu Arazboyu düzənlikdə və alçaq dağlıq hissədə mənfi 6-10 

dərəcə, yüksək dağlıq qurşaqda isə mənfi 10-14 dərəcə arasında dəyişir. İlin 

əsas isti ayının (iyul) orta aylıq temperaturu düzənlik və alçaq dağlıq qurşaqda 

28-24 dərəcə, orta dağlıq qurşaqda 20-16 dərəcə, yüksək dağlıq qurşaqda isə 8- 

6 dərəcə arasında tərəddüd edir. 

Yağıntıların miqdarına gəldikdə, Naxçıvan Muxtar Respublikası 

ərazisində müşahidə edilən ən çox və ən az yağıntıların miqdarı nəzərə çarpacaq 

dərəcədə dəyişir. Culfada ən çox (çoxillik dövr ərzində) 355 mm, ən az 90 mm, 

Şahbuzda ən çox 545 mm, ən az 200 mm, Biçənəkdə ən çox 985 mm, ən az 410 

mm və s. yağıntı müşahidə edilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasıında qar örtüyünün qalınlığı, yaranması 

və ərimə vaxtları da müxtəlifdir. Qar örtüyünün yaranması orta hesabla alçaq 

dağlıq qurşaqda dekabrın 20-dən, orta dağlıq qurşağın aşağı hissəsində dekabrın 

15-dən, yüksək dağlığın yuxarısında isə oktyabrın 15-dən başlayır. Qar örtüyü 

alçaq dağlıq qurşaqda ən tez noyabrın 15-də, orta dağlıq qurşaqda isə sentyabrın 
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15- dən yaranır. Arazboyu düzənlikdə qar örtüyü 40 gün, orta dağlıq qurşaqda 

80 gün, yüksək dağlıq qurşaqda isə təqribən 200 gün davam edir. İl ərzində qar 

örtüyünün maksimum qalınlığından alınan orta hündürlük ən az düzənlik və 

alçaq dağlıq qurşaqda (15 sm), ən çox isə yüksək dağlıq qurşaqdadır (40 sm), 

orta dağlıq qurşaqda bu, 25-30 sm-ə çatır. 

Muxtar respublika ərazisində ən güclü küləklər xüsusilə iyul-avqust 
aylarında şərq küləkləri, ən zəif küləklər isə şimal küləkləridir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi ölkəmizin digər fiziki-coğrafi 

vilayətlərindən kəskin fərqlənir və Cənubi Qafqazda müstəsnalıq təşkil edir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisi kiçik dağ çayları ilə zəngindir. 

Burada çayların ümumi sayı 400-ə çatır. Onlardan 334-nün uzunluğu 5 km-ə 

qədər, 31 -ninki isə 6-10 km, 24-nünkü 11-25 km, 7-ninki 26-50 km, 3-nünkü 

(Naxçıvançay, Əlincəçay, Gilançay) 51-100 km, 1-ninki (Şərqi Arpaçay) isə 

100 km-dən artıqdır. Dağlıq hissədə çay şəbəkəsi daha çox inkişaf etmişdir ki, 

bu da yağıntının artıq olması ilə əlaqədardır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

bütün çayları Araz hövzəsinə daxildir. 

Təbii-iqlim və relyef xüsusiyyətləri dağ-kurort turizminin yaradılmasına 

əlverişli olan bir regionda müvafiq infrastruktur şəraitinin mövcudluğu bu 

sahənin inkişafı üçün digər bir mühüm şərtlərdəndir. [6]Ümumilikdə, turizmin 

inkişafı üçün tələb olunan sosial infrastruktur şəraiti dağ-kurort turizmi üçün də 

keçərlidir. Turizm mərkəzlərinə çəklmiş yollar, burada yaşayan yerli əhalinin 

rahatlığı üçün enerji, içməli su təminatı, rabitə və kommunikasiya sistemləri bu 

sahədə işlərin təşkli üçün əsas şərtlərdəndir. Yerli əhalinin kurort təsərrüfatının 

işində maraqlı olması üçün burada yerli kadrlardan və işçi qüvvəsindən istifadə 

olunması, ekoloji maraqların qorunması, ərazinin antropogen yüklənməsinə yol 

verilməməsi üçün lazımı destinasyia planlamasının aparılması və mütərəqqi 

menecmentin tətbiqi dağ-kurort təsərrüfatı üçün tələb olunan digər 

şərtlərdəndir. Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində kurort təsərrüfatının 

rentabelli işləyə bilməsi üçün burada iqtisadi maraqların ələqaləndirilməsi və 

kurort təsərrüfatında marketinq tədbirlərinin aparılması da zəruri 

məsələlərdəndir. 

Turizmin təşkili problemləri arasında bu sahə üzrə kiçik və orta 

sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi və turistlərin səyahətlərinin təşkil olunması 

məsələləri də diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Bu baxımdan, region üzrə 

turoperator və tuagent şəbəkəsi üzrə sahibkarlıq fəaliyyətindən başqa, xüsusən 

kurort məqsədilə istirahətə gəlmiş turistlərin çoxsayda tələbatlarını ödəyə bilən 

müxtəlif növ xidmətlər üzrə ixtisaslaşmış sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilinə 

geniş ehtiyac vardır. Çünki kurortlarda təşkil olunan müalicə və ya rekreasiya 

məzmunlu digər fəaliyyətlər zamanı göstərilən xidmətlər hesabına iqtisadi 

dövriyyənin təmin olunması ilə bu sahədə infrastruktur yenilənməsi və 

dayanıqlılıq məsələləri həll oluna bilər. Kurort təsərrüfatında dövri olaraq 

zamanın komfort tələblərinə görə tələbatların ödənilməsi üçün yuxarıda 
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göstərilən amillərin öz təsirini göstərə bilməsi vacib şərtlərdəndir. 

Diskussiya 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında mineral sərvətlərdən istifadə 

əsasında kurort turizmi müəyyən inkişaf yolu keçib. Duzdağ Fizioterapiya 

Mərkəzinin imkanları hesabına speleoterapiya və Darıdağ Arsenli Su 

müalicəxanasının imkanları hesabına balneoloji müalicənin təşkili bu baxımdan 

Naxçıvanda müasir müalicə turizminin inkişafı haqqında danışmağa əsas verir. 

[10] 

Kurort işinin təşkili və idarəolunması bu sahənin inkişafının əsas 

məsələrindəndir. Bu sahədə keçmişdə, yəni sovetlər dövründə həmkarlar 

ittifaqları xətti ilə idarəetmə təşkil olunsa da da bazar iqtisadiyyatına keçməklə 

eyni zamanda kommersiya prinsipləri əsasında da işin təşkil olunması zərurət 

halına gəlib. Burada xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, işin 

stimullaşıdırılması üçün sabit bazar mexanizmlərinin yaradılması keçmişdə 

olduğunun əksinə olaraq daha yaxşı səmərə verir. Bu, mütərəqqi menecment 

kimi kurort təsərrüfatında kapital, bilik, əmək və maddi resurslardan istifadəni 

özündə ehtiva edir. 

Kurort təsərrüfatı insanların sağlamlığının qorunması kimi mühüm 

sosial məqsədlərlə yanaşı, həm də bir biznes sahəsidir. Burada təşkil olunan 

müalicə-rekreasiya xidmətləri hesabına çox sayda yeni iş yerlərinin yaradılması 

və inteqral təsir hesabına iqtisadi effektlərin yaranması mümkündür. Bu həm də 

insanlar arasında qarşılıqlı hörmət və mədəni əlaqələrin artmasına da xidmət 

edir. 

Kurort təsərrüfatının düzgün idarəolunmaması bu sahədə arzuedilməyən 

nəticələrə də səbəb ola bilər. Belə ki, burada ətraf mühitin həddən artıq antro- 

pogen yüklənmə nəticəsində zərər görməsi, buradakı mövsümilik faktorunun 

təsiri altında yerli əhalinin həyat səviyyəsinin aşağı düşməsi, məşğulluğun 

mövsümə görə tərəddüd etməsi mümkündür. Kurort işinə qeyri-elmi yanaşma 

və burada rasional olmayan idarəetmə həddən artıq urbanizasiyaya, ənənəvi 

sahələrin unudulmasına, humanitar münasibətləri kommersiyalaşdırılmasına və 

yerli əhali ilə konfliklərə də gətirib çıxara bilər. 

Ona görə də istənilən kurort təsərrüfatı öz qarşısında kifayət qədər uzaq 

müddəti ehtiva edən məqsəd qoymalı, bu istiqamətdə planlaşdırma aparmalıdır. 

Büdcədən maliyyələşən kurort təsərrüfatı üçün bu planlaşdırma yuxarı 

təşkilatların rəhbərliyi altında aparılmalıdır. Bu halda planlaşdırma işlərində 

kurort təsərrüfatında yeni investisiyaların qoyulması, yataq tutumunun 

artırılması, kadrların yetişdirilməsi və ümumi infrastrukturun yenilənməsi kimi 

məsələlər öz əksini tapmalıdır. 

Bununla yanaşı, kommersiya prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərən 

kurort təsərrüfatı müəssisələrində planşalışdırma apararkən, işə iki və ya üç 

variantda yanaşmaq lazımdır. Burada marketinq xidməti şöbəsinin proqnozları, 

mühasibat şöbəsinin gəlir və məsrəflər üzrə hesabatları, partnyorlara edilən 
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güzəştlər və aparılan qiymət siyasəti öz əksini tapır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əlverişli relyef və iqlim şəraiti olsa 

da dağ-kurort turizminin inkişafına son illərdən başlanılmışdır. 2013-cü ilin iyul 

ayında istifadəyə verilmiş Ağbulaq İstirahət Mərkəzi Şahbuz rayonunnu 

Ağbulaq kəndində yerləşir. [11] Naxçıvan şəhərindən 58, Naxçıvan Beynəlxalq 

hava limanından 66 kilometr məsafədə yerləşən bu kurort məkanı özünün 

unikal xüsusiyyətləri ilə seçilir. Kəndin təmiz havası, saf suyu, ekoloji təmiz 

məhsulları və əlverişli iqlim şəraiti burada turizmin inkişafı üçün böyük 

imkanlar açmışdır. Məhz bu cür təbii gözəlliklər nəzərə alınaraq bu kənddə 

turizm və istirahət kompleksi yaradılıb. 38 otaqlı istirahət mərkəzində 36 

standart, 2 junior suit otaq vardır. Birdəfəlik qonaq tutumu sayı 76 nəfərdir. 

Burada istirahət edən turistlərə kafe bar, restoran bar xidmətləri, habelə, mini 

futbol meydançası, market, peyk televiziyası, internet, tibbi xidmətlər, təmizlik, 

uşaq baxıcısı, idman zalı xidəmtləri də göstərilir. 

Ağbulaq İstirahət Mərkəzi eyniadlı kəndin kənarında, gözəl mənzərəli 

geniş bir ərazidə yerləşir. [9]Mərkəzə gələn turistlər keçdikləri yolun 

ekzotikliyinin təsiri altında ilkin təəssüratlar alırlar. Lazımi qeydiyyat və 

yerləşmə işlərindən sonra qısamüddətli dincəlmə keçməlidirlər. Bu, dəniz 

səviyyəsindən iki min metrə qədər hündürlüyü olan belə bir yerə gələn xüsusən 

yaşlı insanlar üçün çox vacibdir. Sərin havanın ideal təmizliyi, oksigen bolluğu 

və yol boyu izlənən yaşıl mənzərələr insanlarda günün istənilən saatında şirin 

yuxu ehtiyacı yaradır. Buraya gələn turistlər üçün yaş qruplarına görə təklif 

olunan proqramlar fərqlidir. Belə proqramların müxtəlif məzmunlu olması və 

tərkibinin tez-tez dəyişdirilməsi müasir turizmin tələbləri arasındadır. Ancaq 

istənilən halda təbiətlə sıx ünsiyyəti əsas tələbatı kimi görən insanlarda dolğun 

təəssürat yaratmaq üçün Ağbulaqda hər cür imkanlar vardır. Əl dəyməmiş təbiət 

guşələri, zümzüməli bulaqlar, mineral su mənbələri, bir-birinə qaynayıb 

qovuşmuş meşə və kolluqlar buraya gəlmiş turistlər üçün əvəzedilməz təəssürat 

mənbələridirlər. Hazırkı qiymətlərlə turistlərə ödədikləri təknəfərlik 35 manat 

və ikinəfərlik 50 manat qalma xərcinə görə geniş çeşiddə səhər yeməyi verilir. 

Hazırda Ağbulaq İstirahət Mərkəzində turizmin sosial formasında 

populyar istirahət formaları təşkil olunur. “Gənclərin yay məktəbi” tədbirləri 

altnda gənclərin yay tətili günlərində asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi, 

onların müxtəlif intellektual oyunlar, idman yarışları və təbiətlə ünsiyyətdə 

olmaq şərtilə keçirdikləri günlər daha yaddaqlan olur. Bundan başqa, 

Ağbulaqda ailəliklə qalıb istirahət edənlərin də sayı artmaqdadır. Xüsusən, isti 

yay günlərində buna tələb daha da artır. Ancaq Ağbulaq kəndinin yerləşdiyi 

coğrafi en kəsiyi, onun dəniz səviyyəsindən hündürlüyü və relyef quruluşu 

burada ilin bütün fəsillərində, o cümlədən qışda da mənalı istirahət və 

rekreasiya turları keçirməyə imkan verir. Xüsusən qış aylarında, başqa sözlə, 

turizm sahəsində işlərin mövsümi olaraq zəiflədiyi bir vaxtda Ağbulaqda təşkil 

olunacaq turlar sağlamlıq və rekreasiya baxımından insanlar üçün faydalıdır. 
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Qış aylarında xüsusən şəhər əhalisi arasında mobilliyin zəifləməsi və hərəkət 

passivliyindən yaranan müxtəlif xəstəliklərin qarşısının alınması üçün onların 

daha çox təbiətlə üz-üzə olmaları tibbi baxımdan da tövsiyə olunandır. 

Nəticə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında dağ-kurort turizmi inkişaf 

mərhələsindədir. Müalicə turizminin digər növləri ilə müqayisədə buradakı təbii 

ehtiyatlar əsasən yerli əhəmiyyətlidir. Belə ki, burada daxili turizm marşrutları 

üzrə Şahbuz və Ordubad rayonları ərazsindəki dağ-rekreasiya məkanlarında 

istirahətin təşkili mümkündür. Ağbulaq İstirahət Kompleksi timsalında 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında dağ-kurort turizminin mövcud vəziyyəti və 

gələcək perpspektivləri barədə belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür: 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

dağ-kurort turizminin mövcud vəziyyəti 

Müsbət xüsusiyyətlər Çatışmaz çəhətlər 

 Dağ-kurort turizmi üçün 

burada geniş təbii ehtiyatlar 

vardır; 

 Dağ-kurort turizminin inkişafı 

üçün daxili imkanlar və yerli 

bazar imkanları vardır; 

 Ümumi turizm infrastrukturu 

kifayət qədər inkişaf edib; 

 Dağ-kurort turizmi üçün 

ekoturizm məkanlarından 

istifadə etmək mümkündür; 

 Həm yay, həm də qış fəslində 

dag-kurort turizminin inkişafı 

üçün imkanlar vardır. 

 Dağ-kurort turizmi, xüsusilə, 

qış turizmi sahəsində təcrübə 

azdır; 

 Dağ-kurort turizmi sahəsində 

mövsümilik problemi çox 

kəskindir; 

 Dağ-kurort turizminin inkişafı 

bölgələrdə kənd təsərrüfatı 

üçün problem yaradır; 

 Turistlərə göstərilən əlavə 

xidmətlərin çeşidi zəngin 

deyil; 

 Bu sahədə elmi araşdırmalar 

azdır 

 Təcrübəli tibbi və turizm 

kadrlarına ehtiyac var. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

dağ-kurort turizminin perspektivləri 

Arzuedilən Gözlənilməyən 

 Muxtar respublikada inkişaf 

etdirilən kurort turizmi 

nəticəsində gələcəkdə 

Ağbulaq İstirahət 

Kompleksindən əlavə digər 

yerlərdə də belə kurort 

məkanları yaradıla bilər; 

 Kurort təsərrüftatının 

genişlənməsi ilə yerli əhalinin 

Kurortların sayının artması 

ümumilikdə mənfi nəticələr 

baxımından çox az ehtimalı olan 

nəticələr doğursa da bir sıra 

gözlənilməz nəticələri ola bilər. Belə 

ki: 

 Kurort-rekreasya fəaliyyəti 

daha az tanıtım məqsədli 

olduğundan, bu, tarixi 
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məşğulluq imkanları artar, 

nəticədə digər sahələrin 

inkişafına da şərait yaranar; 

 Kurort təsərrüftatının 

genişlənməsi daha humanitar 

turizm növlərinin də inkişaf 

etdirilməsinə imkan yaradar; 

 Yerli əhalinin ekoloji tarazlığa 

daha həssas münasibət 

göstərməsi mümkün olar; 

 Kurortların əhali 

sağlamlığının bərpa 

olunmasına olan töhfəsi artar; 

 Bu sahədə kadr hazırlığı 

zərurəti özünü digər sahələrin 
də inkişafında da göstərər. 

abidələrin və digər tanıtım 

obyektlərinin əhəmiyyətin 

mənfi təir edə bilər; 

 Kurort təsərrüfatı düzgün 

planlaşdırılmadıqda yerli 

resurslardan rasional istifadəyə 

zərər vura bilər; 

 Kurortlar daimi olaraq 

infrastruktur yenilənməsi tələb 

edir ki, bu da resurs sərfi 

deməkdir; 

 Kurort təsərrüfatında fors- 

major,mövsümilik və iqlim 

faktorları burada xərcləri artıra 

bilər 
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Norveçdə qış turizm imkanları 

Winter tourism opportunities in Norway 

Возможности зимнего туризма в Норвегии 

 

Xülasə: Məqalədə Norveçdə qış turizminin növlərindən və onların inkişaf 

tarixindən bəhs edilir. Beləliklə, Skandinaviyada yerləşən Norveç əsas turizm 

imkanlarını qış turizmi və kruiz turizmi üzərində qurduğunu demək olar və bu 

hər iki turizm növü olduqca perspektivli və bahalı turizm növlərinə daxildir. Bu 

səbəbdən də, İEÖ bu turizm növünə böyük maraq göstərməkdədirlər. Məqalədə 

dünyada nağıllar aləmi kimi tanınan Norveçdə qış turizm növünün inkişafı üçün 

böyük potensial olduğu göstərilir. 

Açar sözlər: Norveç, turizm növləri, qış turizmi, turizmin inkişafı. 

 

Resume: The article is dedicated to winter tourism in Norway and their 

history of development. Thus, Norway's main tourism opportunities in 

Scandinavia are created based on winter tourism and cruise tourism, both of 

which are incredibly predictive and expensive tourism types. That is why, the 

EEA is showing great interest in this type of tourism. As well as, having a great 

potensial for the development of winter tourism in Norway shown as the world 

of fairy tales in the article. 

Key words: Norway, tourism types, winter tourism, tourism 

development. 
 

Резюме: Статья посвящена зимнему туризму в Норвегии и истории 

его развития. Основные туристические возможности Норвегии в 

Скандинавии основаны на зимнем и круизном туризме, оба из которых 

являются невероятно перспективными и дорогими типами туризма. 

Именно поэтому ЕАОС проявляет большой интерес к этому виду туризма. 

В статье указывается на большой потенциал для развития зимнего 

туризма, которым обладает Норвегия, как страна известная в мире как мир 

сказок. 

Ключевые слова: Норвегия, виды туризма, зимний туризм, развитие 

туризма. 
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sahələrdən biridir. Xidmət bölməsinin əsas elementi kimi turizm davamlı 

iqtisadi inkişafda, iş yerlərinin yaradılmasında bir çox üstünlüklərə malikdir. 

Turizmə qoyulan sərmayə qısa müddətə öz bəhrəsini verir, qoyulan 

kapital yüksək dövretmə əmsalına malik olur. Turizmin cazibədarlığı xidmət 

sahələrinin durmadan genişlənməsində, qoyulan sərmayələrin qısa müddət 

ərzində özünü doğrultmasında və gəlirlərin konvertasiyası mümkün olan 

valyuta şəklində olmasındadır. 

Müasir turizm anlayışı, ilk olaraq II Dünya müharibəsi dövründə, daha 

dəqiq desək 1942-ci ildə İsveçrəli iqtisadçılar Volter Hunziker və Kurt Krapf 

tərəfindən qələmə alınmışdır. Buna görə, “turizm insanların daimi iş və 

evlərinin yerləşdiyi yer xaricində etdikləri səyahət və gecələmələrdən meydana 

gələn əlaqə və hadisələrin bütünü deməkdir”. Bu tərif daha sonra Beynəlxalq 

Elmi Turizm Mütəxəssisləri Cəmiyyəti (AIEST) tərəfindən də qəbul edilmişdir. 

Eyni şəkildə, 1963-cü ildə toplanan Dünya Turizm Təşkilatı (WTO) bu tərifi 

qəbul etmişdir. 

Turizmin bir çox növləri vardır, qış turizmi də bu növlərdən biridir.  

Norveç qış turizminin inkişaf etdirilməsi üçün hər cür potensial imkanlara 

malikdir. İstər hava şəraiti istərsə də coğrafi quruluş qış turizminin inkişafı üçün 

idealdır [1]. 

Coğrafi mövqeyi: Avropanın şimalında yerləşən Norveç Skandinaviya 

adasının şimal-qərb hissəsini əhatə edir. Şpitsbergen arxipelaqı, Yan-Meyen 

adaları və yaxınlıqda yerləşən digər adalar Norveçin hesab edilir. Şərqdə İsveç 

ilə (1619 km), şimal-şərqdə Finlandiya ilə (729 km) və şimal-şərqdə 167 km 

məsafədə Rusiya ilə həmsərhəddir. Qərbdə Atlantik okeanına, cənubda isə 

Şimal dənizinə çıxışı var. 

Norveç sahilləri çox girintili-çıxıntılı olan ölkələrdən ən birincisidir. Bir 

çox bölgələrdə əzəmətli sildırım qayalar sahil boyu şaquli divarlar kimi uzanır 

və ya dərin oyuqlar yaradaraq, sanki dəniz üzərində asılı vəziyyətdə qalırlar. Bu 

oyuqlar sahil dalğalarının qayalara çırpılması nəticəsində yaranır. Bu cür 

qayalıq sahillərin önündən yalnız kiçik gəmilər və ya qayıqlar keçə bilər. 

Sahillərə yaxın ərazilərdə çoxsaylı sahil adaları, sualtı qayalar və adsız 

kiçik adalar mövcuddur. Norveçin çayları gəmiçilik üçün yararsız olsa da 

bundan fərqli olaraq fiyordlar ölkənin əlverişli su yolları hesab edilir. 

Norveç dənizinin fiyordları, dəniz tərəfdən çoxsaylı adalarla əhatə 

olunduğundan, fırtına, külək və dəniz cərəyanları dalğalarından yaxşı qorunur. 

Fırtına zamanı fiyordlar həmçinin gəmilər üçün yaxşı daldanacaq rolu oynayır. 

Norveç ərazisinin 70 faizini yüksəklikli Skandinaviya dağları təşkil edir və orta 

cənub-qərbdən şimal-şərqə doğru bütün ölkə boyu uzanır. Norveç dağlarının ən 

yüksək zirvəsi Qalhöpiggen dağıdır (2469m). Norveçdə çoxlu göllər və iti axan 

astanalı və şəlaləli dağ çayları vardır. Şəlalələr Norveç çaylarına qeyri-adi 

gözəllik verir.Əsas çayları Logen, Beqna və Qlommadır [2]. 

Viking dastanlarında qış dövrü tez-tez "o qışda fermada evdə qaldı" kimi 
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yekunlaşdırılır. Evdə qalmaq, istirahət etmək və ailə ilə vaxt keçirmək üçün 

zaman kifayət qədərdi, ancaq bu qış günlərini ayaqlarınızın altında narın qarın 

qaldığını və şimal işıqlarının altında sərf edə bilərsiniz. 

Qışda Norveçin çox hissəsi qarla örtülü bir cənnətə çevrilir, lakin qışlar 

xüsusilə də yuxarı və ya şimaldan daha çox sahələrdə qaranlıq və soyuq ola 

bilər. Ancaq Norveçin hamısı qarla örtülmür. Sahil boyunca aşağı sahələrdə 

istilik yalnız nadir hallarda mənfinin altına düşür və qış  öz  mövsümi kimi 

deyil, payızın bir uzantısı kimi görünə bilər. 

Qış gecələri bütün Norveçdə uzun və qaranlıqdır və Şimal Qütb Dairəsinin 

orta hissəsində günəş ətraf dağları təmizləmək üçün kifayət qədər yüksəkdə 

qalmır. Ancaq noyabr ayının ortalarından yanvar ayının sonuna qədər, günəş 

Şimali Norveçin şimal hissəsində, Şimal Qütb Dairəsinin şimal hissəsində 

yüksəlməz. Oktyabr, fevral və mart şimal işıqlarını görmək üçün ən yaxşı 

aylardır. 

Şimal işıqları ən çox şimalda görülür, lakin nadir hallarda bütün Norveçdə - 

hətta ölkənin cənubundakı nöqtəsində də görünür [3] . 

Yerli hava və iqlim: Sahilə doğru gələn, Norveç iqliminə mülayim dəniz 

cərəyanı və daim əsən mülayim qərb və cənub dəniz küləkləri böyük təsir 

göstərir. Norveç sahillərində demək olar ki, dəniz donmur, fyordlar isə ilboyu 

naviqasiya üçün açıqdır. Norveç şimal dairəsi istiqamətində yerləşməsinə 

baxmayaraq, Skandinaviyanın ən isti ölkəsidir. Osloda və şimal sahillərdə 

yanvarın orta temperaturu mənfi 2-dən mənfi 4 dərəcəyədək olur. Yay fəsli 

sərin keçir. Ölkənin ancaq cənub-qərbində iyulun orta temperaturu müsbət 12, 

Oslo ətrafında 17, bəzən 25, hətta 30 dərəcəyə çatır. Ölkənin daxili rayonlarında 

iqlim olduqca sərtdir. Hətta elə regionlar var ki, bu ərazilərdə qış yeddi ay 

davam edir və temperatur mənfi 50 dərəcəyə qədər enə bilir. Lakin 

Stavangerdən Namsusa qədər olan sahil ərazidə isə ümumiyyətlə orta aylıq 

temperatur il boyu mənfi olmur. 

Norveçin cənub və şimal hissələrindəki aşağı daxili ərazilər qışda çox 

aşağı temperaturda ola bilər. Bəzən temperatur, Finnmark, Troms, Trondelag və 

Şərqi Norveçin daxili ərazilərində -40 ° C-dən aşağı olur, lakin bu hər qışda baş 

vermir. Şimali Norveçin daxili əraziləri qarlı, qüvvətli küləklər, şiddətli donlar 

ilə örtülü olur və qışda Arktik iqlim növünə malikdir. 

Əksinə, Körfəz axınları və isti hava cərəyanlarının səbəb olduğu istiləşmə 

sayəsində, Norveç fiyortları və sahilyanı ərazilər nisbətən yumşaq bir iqlimdən 

zövq alır və qışda hətta buzsuzdur. Əslində, Qərbi Norveçin çox hissəsi belə 

qışda belə deyildir [2]. 

Şimal yolu həmişə buzlu soyuq deyil: Köhnə əfsanəyə görə,  Norveç 

adını Nordrvegr köhnə nors sözündən götürüb. Bu "qərb yolu" deməkdir və qış 

dövründə əsasən buzsuz olduğu üçün bu uzun və qaranlıq sahil üçün verilən bir 

ad. 

Alyaska, Qrinlandiya və Sibir kimi eyni genişliyi paylaşan Norveç bu 
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yerlərə nisbətən xoş bir iqlimə sahibdir. Körfəz axını və isti hava axınları 

səbəbindən Norveç bu məkanlarla müqayisədə daha rahat bir iqlimə malikdir və 

qışın ən soyuq əraziləri tez-tez daxili və şimali Norveçdə müşayət olunur [3]. 

Norveçdə qış turizmi və əyləncələri.Şimal işıqları. Şimal işıqlarını 

görmək üçün ən yaxşı yerlər: Arktik boyunca hərəkət edən inanılmaz rəngləri 

yaşamaq üçün çox sayda səyahətçinin siyahısı mövcuddur. Yer kürəsində bir 

neçə yer Norveçdən daha çox şimali auroraya şahid olmaq üçün daha çox yollar 

təqdim edir. Lakin Şimali Norveçin şimal işıqlarını görmək ən rahat və maraqlı 

yerlərdən biridir. Çünki yüz minlərlə insan bu böyük coğrafi ərazidə yaşayır. 

Bölgə Arktik təcrübəsində mühüm rol oynayan fəaliyyətlər, turlar, kruizlər, 

restoranlar və mehmanxanaların geniş seçimini təklif edir. Şimali Norveçin 

yerli əhalisi üçün şimal işıqları həyatın bir hissəsidir və sənət, mifologiya və 

əfsanələr üçün məhsuldar bir mənbədir. 

Bəzi mətbuat orqanlarında elm adamları, aurora işıqlarının önümüzdəki on 

il içərisində məğlub olacağını və daha az görünməsini gözlədiklərini bildirib. 

Tromso Geofizika Rəsədxanasında şagird Triller Lenn Hansen olduğu kimi, 

Şimali Norveç üçün bu belə deyil: "Doğrudur, şimal işıqlarının şimal 

nöqtələrindən keçmişik, bu Oslo və daha cənub ətrafında daha az müşahidə 

olacaqdır. Lakin Şimali Norveçdə auroral oval altında biz heç bir fərq 

görməyəcəyik". 

Çox əsas səviyyədə şimal işıqları izah etmək çox sadədir. Göylər qaranlıq 

olduğundan işıqlar gecə müşahidə edilir. 1980-ci illərdən etibarən həqiqətən 

gözəl moda nümayişini xatırladan bir rəng palitrası (yaşıl, çəhrayı, bənövşəyi) 

ilə gecə göyündəki yüngül rəqslərin bir göy baleti kimi nümayiş etdirilir. 

Sentyabrın sonu və martın sonları arasında, erkən gündüzdən gec saatlara qədər 

qaranlıqdır. Bu işıqları görmək üçün ən yaxşı vaxtdır [4]. 

Xizək turları: Norveçin xizək sürmək üçün ən yaxşı məkanlarından biri 

Bergendən çox az məsafədə yerləşən Voss kurortudu.Voss Norveç və bütün 

dünyada xizək heyranları üçün tanınmış bir məkana çevrilmişdir. Vossda kiçik 

yamaclardan çətin keçilən cığırlara qədər rast gəlmək mümkündür. Burada qar 

qarışığı xizək sürmək üçün uyğundur və daha rahat istifadəni təmin edir. 

Bu kurortda təzə istifadəçilər və professionallar üçün 40 km ərazidə asan 

yamaclar və çətin keçilən yerlər hazırlanmışdır. Bir saat ərzində 12000 adamı 

daşımağa qadir 10 kanat fəaliyyət gösdərir. 

Bavallen və Slettafjelletdə uşaqlar üçün xüsusi əyləncə yerləri var. 

Bavallstunetdə Vetlebakken də uşaqlar üçün idealdır [4]. 
Fiyord gəzintisi: Məşhur Aurlandsfjorddakı UNESCO-nun Dünya Mirası 

Naeroyfiyordda gəmi gəzintisinin kefini çıxartmaq və qış aylarında ovsunlayıcı 

Undredal kəndindən zövq almaq olar. 

Flamda qış fiyord gəzintisi, ov itini görmək və rahatlamaq üçün möcüzəvi 

bir yoldur. Flamda bu cür turlar təşkil olunur və Naeroyfiyorda qədər uzanır. 

Yol boyunca, bölgənin zəngin vəhşi həyatı, seçmə təbiət və fiyordda dağılmış 
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kiçik kəndlərin və yerli fermaların mədəni tarixi haqqında məlumat əldə etmək 

mümkündür. Qış mövsümündə bir çox şəlalə dondurulmuş, fiyort sakit, su 

aydın və qar yüksək olur. 

Naeroyfyorddan dönərkən, yüksək dağlarla əhatəli Undredal kəndini 

ziyarət etmək mümkündür. 90 əhalisi olan Undredal xüsusi kiçik bir kənddir. 

Burada, bəzi isti içkilərin servis edildiyi yerli dükanı ziyarət etmək və yerli 

sakinlərin dilindən real həyatda fiyordda yaşamağın üstünlükləri və çətinlikləri 

haqqında məlumatlar almaq imkanı yaranır. 

Fiyord gəzintisi əsnasında xüsusi kostyum, şapka, əlcək, eynək və kazak 

çəkməsinin olması vacibdir. Eyni zamanda isti və rahat ayaqqabıları yun və ya 

kətan ilə geyinilməsinin əhəmiyyətini və lazımlılığını vurğulamaq istəyirəm. 

Əgər isti bir şəkildə geyinmirsinizsə, qış mövsümündə Norveçdə rahat və 

keyifli bir təcrübə yaşamaq istəyiniz məhv olacaq. Fiyord gəzintisi hər kəs üçün 

uyğundur, uşaqlar üçün minimum yaş 4-dür [4]. 

İt arabası gəzintisi: Norveçə gələn turistlərin diqqətini daha çox cəlb edən 

qış turizm fəaliyyətindən biridi. Xüsusilə bu turlar ağ təbiətdə, dağ və meşə 

mənzərəli, təmamilə qeyri-yaşayış sahələrində həyata keçirilir. 

1 arabanı 6 it çəkir və arabada 1-i arabanı idarə edən təlimçi olmaqla 2 

nəfər olur. Məsafə əsasən 15-20 km arasında olur və bu səyahət zamanı 

çobanların çadırlarında isti içkilər içib qızışmaq mümkündür. 

Bu fəaliyyət növü əsasən Norveçin Tromso, Flam və Geilo kurortlarında 

geniç istifadə olunur. İt arabası gəzintisindən istifadədə yaş məhdudiyyəti 

yoxdur və hər kəs üçün uyğundur. Bu səyahət zamanı Arktik və ya Huski itləri 

ilə dosluq edib şəkil çəkdirə bilərsiniz və əminliklə söyləmək olar ki, bu əyləncə 

ömür boyunca xatirələrdə qalacaq [4]. 

Qar skuterləri: Sürətli, əyləncəli və mənzərəli yerlərdə təşkil olunur. Bu 

səyahət zamanı Qütb işıqlarını seyr etmək və ya buzda balıq tutmaq kimi 

əyləncələrə sahib ola bilərsiniz. Skuterlər vasitəsilə istər geniş yaylalara(dərə) 

enmək istərsə də hündür dağları fəth etmək olar. Bu əyləncənin  bir üstünlüyü 

də landşafın dəyişdirilə bilməsidir, istənilən ərazilərə gedə və hətta istənilən 

hava şəraiti seçmək imkanı var. 

Marşrut kiçik yamaclardan, vadilərdən dik dağlara, çətin keçilən yollara 

qədər məsafəni əhatə edir. İstədiyiniz yerdə skuteri durdura və təbiətin füsunkar 

mənzərəsindən zövq ala bilərsiniz. 

Bu növ əyləncələr müxtəlif operatorlar tərəfindən həyata keçirilir və 

təhlükəsizlik əsas prioritet olduğundan operatorlar istifadəçiləri dəbilqə, isti 

gödəkçə və çəkmə ilə təmin edirlər və səyahətdən əvvəl təlimçilər müəyyən 

tapşırıqlarını verirlər. Şəkil çəkdirmək, isti içkilər operatorlar tərəfindən təmin 

edilərək proqrama əlavə olunur ki, bu da səyahətinizi ömürlük yaddaşa həkk 

edir. 

Qar skuteləri əsasən Norveçin şimal ərazisində Finmark, Geilo, Şimali 

Troms və Svalbardda həyata keçirilir. Skuterlərdən istifadədə yeganə 
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məhdudiyyət sürücülük vəsiqəsinin olmasıdı [4]. 

Festivallar: Qış fəsli Norveçdə festivalların keçirilməsi üçün ən ideal 

dönəmdir. Xüsusilə stimullaşdırıcı daxili və xarici yarışlar, konsertlər təşkil 

olunur. Soyuq, qarlı qış günləri yarış üçün mükəmməl ortama çevrilir. 

Şimali Norveçdə ən yaxşı və ən nadir festivallar qış aylarına təsadüf edir, 

təşkilatçılar tərəfindən orqanizı edilir və qonaqların əksəriyyəti yerli xalqdan 

ibarət olur. Başqa bir anlamda burada qış fəsli yerli sakinləri tanımaq üçün bir 

şansdır. Qış festivalları aylara uyğun qruplaşdırılır: 

Noyabr-Dekabr. İlin qaranlıq dönəmi yaxınlaşdıqca Yeni il abu-havası 

yaşanır. Küçələr, evlər, marketlər yeni il dekorları ilə bəzədilir, şam işıqları ilə 

işıqlandırılmış konsertlər təşkil olunur. 

Barentsjazz: Tromsoda kiçik və rahat bir payız festivalı 

Henningsvaerdəki Yeni il öncesi macəraları: Dünyanın alış-veriş mərkəzlərinə 

çox uzaqda Henningsvaerdə alış-verişe doğru yol. 

Rundhaugmartnan:  Daxili Tromsonun  soyuq  qış  fəslində Yeni il hədiyələri, 

musiqi və yerli mədəniyyət və aksesuar dükanlarına səyahət. 

Yanvar. Bu ayda günəş yenidən şimal torpaqlarda görülsə də bu heç də 

havanın isti olması demək deyil. Yanvar ayında havalar çox soyuq ola bilər və 

bu dönəmdə ediləcəy ən gözəl istirahət musiqiyə qulaq asmaq, kino izləmək və 

ya teatra getmək olar. 

Polar Night Half Marathon 

Tromsoda Beynəlxalq Film Festivalı: Çox məşhur bir film festivalıdır. 

Açıq Bodo Caz Festivalı: Bu caz festivalı Stormen Konsert Salonundan Sami 

lavvu çadırına qədər, Bododakı fərqli məkanlarda təşkil edilir. 

”Şimal işıqları” Musiqi Festivalı: Tromsoda səviyyədə təşkil olunan bir musiqi 

festivalı. 

Günəş Günü: Qəsəbə və kəndlər günəşin geri qayıtmasını qeyd edir . 

Fevral. Beynəlxalq Sami Günün 6 fevrala təsadüf etməsi Sami xalqının 

mədəniyyəti haqqında məlumat əldə etmək üçün mükəmməl şərait yaradır. 

Uzun günlər səbəbi ilə bu günlər də daha çox açıq hava festivalları keçirilir. 

Ilios: Harstadda yeni bir musiqi festivalı. 
Sami Həftəsi: Tromsodakı bu Sami mədəniyyət festivalı, şəhərin mərkəzi 

küçəsindən dağlara qədər maral yarışları bu festivalı əsrarəngiz edir. 

Alta Sami musiqi festivalı: Dəyişik bir Sami festivalı təşkil edilir. 
Nordlist: Andoy və Vesteralendə bir musiqi festivalı. 

Polarjazz:   Dünyanın   ən   şimalındakı   caz festivalı Longyearbyenin qütb 

gecəsində gerçəkləşir. 

Blafrost festivalı: Bütün rock qruplar Rognandakı köhnə bir konsert salonunda 

iştirak edir. 

Vesteralen   Skrei   festival:   Bu,   Myredə   qış "Skrei"  dəniz balıqçılığında 

Vesteralende gerçəkləşən mədəniyyət festivalı. 

Vinterlysfestivalen: Mo i Ranada bir teatr festivalı. 
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Mart. Longyearbyendə Günəş festivalı: Günəşin dönüşü mükəmməl bir 

konsert proqramları il qeyd edilir. 

Finnmarkslopet: Finnmark çevrəsindəki 1000 kilometrlik itlərlə xizək yarışı 

Yukigassen: Bir festival çadırı ve Vardodakı qartopu savaşı. 

Cod Balıqçılıkdakı Dünya Çempionatı: Svolvaerda əyləncəli bir dəniz balıqçılıq 

yarışması. 

VAKE festivalı 

Pasxa bayramı: Pasxa, Şimali Norveçin ilın səssiz vaxtıdır. Bununla birlikdə, 

Kautokeino ve Karasjokda tam aktiv şəkildə qeyd edilir. Rendə maral yarışı, 

kəmənt atmaq, konsert ve Sami Mahnı Müsabiqəsi (Kautokeino) dərin kökləri 

olan bir adətdir [5]. 

 

Nəticə 

Turizmə təsir göstərən əsas amillərdən biri də coğrafi mövqedir. Şimal 

qütbünə yaxın yerləşən Norveç qış turizm baxımından əlverişlidir. Norveçin 

cografi mövqeyi dağlıq relyefə və soyuq iqlimə malik olduğundan burada qış 

idman növlərinin inkişafına səbəb olmuşdur. 

Şimal en dairəsi istiqamətində uzanmasına baxmayaraq, Şimali 

Avropanın ən isti ölkəsidir. Norveç ölkənin cənub-qərbindən şimal-şərqinə 

qədər uzanan dağ relyefi var. Ölkənin əsasən daxili və şimal hissəsi soyuq  

keçir. Ərazilərinin uzun müddət qarla örtülü olması Norveçin qış turizm 

imkanlarını artırır. 

Norveçdə qış tətilini yadda qalan keçirtmək üçün kifayət qədər maraqlı 

və həyəcanverici əyləncələr təşkil olunur. Norveç adət-ənənəsi bu əyləncələrin 

təşkilin olunmasın da böyük pay sahibidir. Qış turizm mərkəzlərində qonaqların 

əyləncəsi üçün fiyort gəzintisi, xizək turları, dağa dırmaşma, itlərlə araba 

gəzintisi, qar skuterləri, buzda balıqtutma və s. kimi əyləncələr təklif olunur. 

Bunlarda ən qeyri-adisi isə Şimal işıqlarını müşahidə etməkdi və yalniz ölkənin 

şimal hissəsində bunu seyr etmək olar, lakin bəzi hallarda ölkənin cənubundan 

da müşahidə etmək mümkün olur. Şimal işıqlarını seyr etmək üçün ən yaxşı 

aylar dekabr-fevral aralığıdır. Bununla belə ölkənin adət-ənənəsinə uyğun 

olaraq Norveçdə bir sıra yarışlar və konsertlər təşkil olunur. Belə ki, Norveç 

Şimal işıqları festivalı, Günəş günü festivalı, Sami festivalı, müxtəlif musiqi 

festivalları, teatr festivalı, Beynəlxalq film festivalı habelə maral yarışları, 

itlərlə xizək yarışı, Balıqçılıq üzrə Dünya Çempionatı keçirilir. 

Norveçin qış turizm kurortları əsasən Flam, Tromso, Voss, Finnmark, 

Bodo, Vardo və s. bölgələrində yerləşir. Xüsusilə yerli adət ənənə xarici 

turistlərin bu ölkəyə marağını artırır. 
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Korporativ Sosial Məsuliyyətin marka imicinə təsiri 

The effect of Corporate Social Responsibility on brand image 

 

Влияние Корпоративной Социальной Ответственности на имидж 

марки 

 

Xülasə: Günümüzün qloballaşan dünyasında korporativ sosial 

məsuliyyət müəssisələr üçün bir zərurət halına gəlmişdir. Cəmiyyətdən aldığını 

cəmiyyətə qaytarmaq və müəssisənin fəaliyyətində cəmiyyət xeyirini güdməsi 

prinsiplərinə əsaslanan korporativ sosial məsuliyyət anlayışı, müəssisələrin 

istehsal etdikləri məhsul və xidmətləri ən yaxşı şərtlərdə bazarda tanıtmaları və 

marka imicini möhkəmləndirmələri baxımından əhəmiyyətli bir yerə malikdir. 

Rəqiblərindən fərqlənmək istəyən müəssisələrin marka obrazlarını da 

fərqliləşdirmələri lazımdır. Bu baxımdan baxıldığında təşkilati sosial 

məsuliyyət, fərqlilik yaratmaq üçün etibarlı bir tətbiqi kimi görünür. Bir marka, 

ictimai problemlərə gətirdiyi tənzimləmələr ilə marka imicini inkişaf etdirir və 

istehsal etdiyi məhsul və xidmətlərə iştirak etdiyi əlavə dəyər sayəsində 

bənzərləri arasında fərq edilə bilər hala gəlməkdə və daha çox seçim etmək  

olur. Bu baxımdan bu araşdırmada, korporativ sosial məsuliyyətin, marka 

imicindəki yeri və əhəmiyyətinə toxunulur. 

Açar Sözlər:Korporativ Sosial Məsuliyyət,Marka,Marka imici 

 

Abstract: Corporate social responsibility has become a necessity for 

corporations in our globalized world. Corporate social responsibility 

understanding that depends on giving back what the corporations have taken 

from the society and looking after the benefit of society in their operations has 

an important role in introducing the products and services to the market in best 

ways and in developing their brand images. Corporations that want to be 

differentiated from their rivals must differentiate their brand images. When 

considered from this point of view, corporate social responsibility is seen as an 

effective practice. A brand can enhance its image by proposing the societal 

issues and it can be distinguishable in its similiar rivals and it can be more 

preferable by the additional value that it attachs to its products and services. In 

this context, the role of and the importance of corporate social responsibility in 

creating brand image will be analysed in this study. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Brand, Brand Image. 
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Резюме: Корпоративная социальная ответственность стала 

необходимостью для корпораций в нашем глобализированном мире. 

Понимание корпоративной социальной ответственности, которое зависит 

от отдачи корпораций , взятых от общества и заботящихся о пользе 

общества в их деятельности, играет важную роль в представлении 

продуктов и услуг на рынке налучшими способами и в укреплении 

имиджа своего бренда. Корпорации, которые хотят отличаться от своих 

соперников, должны отличить от них образ своей марки. С этой точки 

зрения корпоративная социальная ответственность рассматривается как 

эффективная практика. Бренд может улучшить свой имидж, предлагая 

решения социальных проблем, и его можно отличить у своих близких 

соперников, и это может быть более предпочтительным благодаря 

дополнительной ценности, которую он придает своим продуктам и 

услугам. В этом контексте в этом исследовании будет проанализирована 

роль и важность корпоративной социальной ответственности в создании 

имиджа бренда. 

Ключевые слова: Корпоративная социальная ответственность, 

бренд, имидж бренда. 

 

Varlıqlarını davam etdirmək istəyən markaların, cəmiyyətin istəklərinə 

və ehtiyaclarına həssas olması, ətraf mühiti qoruması, ictimai problemlərə həll 

gətirmək üçün müxtəlif layihələrə dəstək verməsi, sağlam iqtisadi mühit 

yaratması, günümüzün əvəzolunmaz zərurəti olaraq qarşımıza çıxır.Günümüzdə 

insanlar kütləvi kommunikasiyanın inkişafı ilə yanaşı hər gün çox sayda mesaja 

məruz qalmaqdadır, bu baxımdan bir-birinə oxşar məhsul və xidmətlər istehsal 

edən firmaları ayırd etmək çətinləşir.Artıq yalnız məhsul və xidmətləri deyil, 

məhsul və xidmətlərin yaratdıqları dəyərləri və ən əhəmiyyətlisi markaların 

yaratdıqları obrazları satın alırlar. Müəssisələr isə hədəf kütlələri ilə düz 

ünsiyyət strategiyalarını istifadə edərək duyğusal bir əlaqə qurmalıdırlar. Bu 

sayədə markalarını əvəzolunmaz etməyə çalışmalıdırlar. Məhz bu duyğusal 

əlaqələrin qurulmasında istifadə ediləcək ən təsirli kommunikasiya strategiyası 

korpotariv sosial məsuliyyətdir.Korporativ sosial məsuliyyət, sadəcə, müəssisə 

imicinin deyil, marka imicinin də yaradılmasında və inkişaf etdirilməsində 

olduqca təsirlidir. Marka imici, məhsul və xidmətə üstünlük verilməsinə təsir 

edən amillərdən biridir. Günümüzdə bütün dünyada korporativ sosial 

məsuliyyətə önəm verən və bu anlayışı, fəaliyyətlərinin bir parçası halına 

gətirən və bu şəkildə də marka imiclərini inkişaf etdirən müəssisələrin məhsul 

və xidmətlərinin satın alınması meyli getdikcə artmaqdadır. O halda 

istehlakçıları öz tərəflərinə çəkmək istəyən markaların sosial məsuliyyət 

anlayışı ilə hərəkət etmələri lazımdır. 

Marka.Bir tərifə görə marka, istehlakçılar tərəfindən digər məhsul 

növlərindən bəzi cəhətləri ilə ayrılan, məhsulun fərqləndirici xüsusiyyətlərini 
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göz önünə gətirməyə çalışan bir ad, simvol və ya işarədir. Başqa bir tərifə görə 

isə, yalnız ad və ya loqo olmasının xaricində müəssisə və məhsulları haqqında 

istehlakçının daşıdığı duyğu və fikirlərin ifadə edilməsi, köçürülməsidir 

(Akutoğlu, 2004: 12.) 

Marka, mal və xidmətlərin kimliyini müəyyən edən, məhsulun 

rəqiblərindən ayırd edilməsini təmin edən, marketinq rəhbərliyi və reklam 

rəhbərliyi tətbiq etmələrinin mərkəz oöqtəsi olaraq istehlakçılarla əlaqə 

yaradılmasını asanlaşdıran, istehsalçılara və istehlakçılara hüquqi bir  sıra 

üstünlüklər verən, qısaca məhsulu əsl ad,simvol, rəmz və ya onların 

birləşməsidir (Akutoğlu, 2004: 16.) 

Marka, qarşılıqlı əlaqəyə dair bir söz və keyfiyyət təminatıdır. Marka, 

firma və firmanın müştəriləri arasında bir əlaqə qurur. Güclü bir marka, 

Ayırd edilə bilinəndir, 

Üstünlük veriləndir və 

Bir nüfuz amilidir. (Perri və Wisnom III,ÇEV, 2003: 12.) 

Marka, istehlakçıların, məhsulları tanımalarını və yenidən satın almanı 

təmin edir. Eyni zamanda, uzunmüddətli qiymət imici yaradaraq məhsulların 

bazarda uğurlu olmalarına yardımçı olur. Bunlardan başqa, müəssisə və məhsul 

imicinin yerləşdirilib inkişaf etdirilməsinə töhfə verməkdə və məhsulun 

tanınmasında, bəyənməsində və məhsula asılılığın yaranmasında mühüm rol 

oynayır (Pirə V.d,2005:62. 

Göründüyü kimi markanın çox müxtəlif faydaları var. Bunlar aşağıdakı 

şəkildədir (Ak,1998:150): 

- Tələb yaradaraq tutundurmaya köməkçi olmaq, 

- Müəssisə və məhsul imicinin yerləşdirilməsinə köməkçi olmaq, 

- Sabit satış yaradaraq rəqabət gücünü artırmaq, 

- Media, müştərilər, ictimaiyyət yaradacaq dairələri müəssisə xeyrinə təsir 

göstərmək və firmaya dəyər qazandırmaq, 

- Çalışanlar arasında birlik və bərabərlik hissləri; əhval və motivasiya inkişaf 

etdirməyə köməkçi olmaq və 

- Müəssisənin özünü rəqiblərinə və böhran vəziyyətlərinə qarşı daha təsirli 

qorumasını təmin etməkdir. 

Marka imici. Marka imici, istehsal olunan məhsulun hədəf kütləsində 

yaranan emosional və estetik təəssüratların cəmidir (Ker, 1998: 25. Başqa bir 

tərifə görə, bir nəfərin və ya adamlar qrupunun bir məhsulla bağlı emosional 

olduğu qədər rasional qiymətləndirmələrin bütünü, başqa sözlə, məhsulun, 

adama xatırlatdığı duyğu və düşüncələr toplusudur.(Peltekoğlu, 2007:584). 

Marka imici, o markanın güclü və zəif cəhətləri, müsbət və mənfi  cəhətləri 

kimi əksər nəzarət edilə bilən hissələrinin bir araya gəlməsidir. Bu hissələr 

marka ilə birbaşa və ya dolayı şəkildə yaşanan təcrübələr nəticəsində zamanla 

inşkişaf etməkdədir.(Perri və Wisnom III, çev, 2003: 15. 

Marka imici ilə bağlı keçirilən bir çox fərqli tərifin ortaq nöqtəsi kimi marka 
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imicinin, insanların marka ilə bağlı qavramaları və şərhləri və marka ilə bağlı 

marketinq fəaliyyətlərinin nəticəsi olaraq istehlakçıların başlarında yarandığı 

deyilə bilər. İstehlakçılar, bir marka ilə bağlı beyinlərindəki fikirlərə  

əsaslanaraq o marka ilə bağlı imicə malik olurlar. Dolayısı ilə marka imici 

fərdlərə görə fərqlilik göstərə bilər , çünki hər bir insanın müəyyən bir marka ilə 

bağlı fərqli fikirləri ola bilər (Hung, 2005:239). 

Korporativ Sosial Məsuliyyətin marka imicinə təsiri. Marka imici 

yaratmaq, kütləvi kommunikasiya yolu ilə markanın görünüşünü təmin 

etməkdən, birbaşa marketinq yolu ilə müəyyən kütlələrə nail olmağa və bu 

kütlələr üzərində anlayışlıq yaratmağa doğru inkişaf göstərmişdir. Bu gün 

gəlinən nöqtədə isə markanın sosial şərikləri də içinə alacaq şəkildə məhsula 

spesifik və fərdiləşdirilmiş şəkildə bilavasitə və ya bilvasitə olaraq duyğusal bir 

dəyər iştirak etməsi əsas mövzudur. 

Markanın, rasional xarakterindən çox duyğusal ölçüsü son illərdə ön 

plana çıxır.İstehlakçılar artıq məhsulların fiziki xüsusiyyətlərindən çox simvolik 

məhsul keyfiyyəti və duyğusal təcrübələrə əsaslanaraq satın alma qərarını 

verirlər. Markalaşıma prosesi məhsulu və ya xidməti bu duyğusal və simvolik 

xüsusiyyətlərə malik edərək onu başqalarından fərqləndirir.(Van də Vən, 2008: 

340. 

Markalaşıma faktının ən önəmli üstünlüyü, firmaları  qiymət 

rəqabətindən azad etməsidir. İnkişaf etmiş texnologiyaları ilə eyni və ya bir- 

birinə çox oxşar xüsusiyyətlərə malik mal və xidmətləri eyni şəraitdə bazara 

təqdim edən firmaların, istehlakçı öz məhsulunu almağa yönəltmək üçün əl 

atdıqları üsul; xüsusiyyətləri eyni olan məhsullarını istehlakçının zehnində 

fərqliləşdirmək olmuşdur. 

Bu səbəblə müəssisələr, başda reklam və ictimaiyyətlə əlaqələr olmaq 

üzrə ənənəvi marketinq informasiya vasitələri yanında, yaxşı bir təşkilati və 

qlobal vətəndaş olduqları mesajını vermək və insanları buna inandırmaq 

məqsədilə korporativ sosial məsuliyyət tətbiq etmələrinə müraciət edirlər (İdarə 

Et, 2005: 252. 

Mənəvi dəyərlərə qayıdış, insanların alış-veriş üfüqünü inkişaf etdirən 

bir fakt olmuşdur.İnsanlar artıq rasional və ya funksional marka dəyərləri bir 

yana, duyğusal və psixoloji marka xüsusiyyətlərinin də xaricində dəyərlər 

axtarışındadırlar. Ekoloqlar, vətəndaş cəmiyyəti və istehlakçıların özləri, artıq 

müəssisələrin cəmiyyətdəki rolunu mühakimə etməkdə,bu müəssisələrin 

verdikləri vergilər və yaratdıqları biznes imkanları xaricində cəmiyyətə nə 

kömək etdikləri məsələsini xırdalayırlar (Pringle və Qordon, çev, 2001:184.) 

Firma və markalar, istehlakçılarını və müştərilərini rasional, duyğusal 

və etik baxımdan davamlı bir təsir altına alaraq rəqiblərindən xilas etməyi 

planlaşdırırlar. Çünki müəyyən markaları sevən insanlar o markaları və 

məhsulları; qiymətlərini nəzərə almadan, hətta daha bahalı olsalar belə uzun 

müddətli olaraq seçim edirlər (Yönet,2005: 253.) 
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Sosial məsuliyyət anlayışını ön planda tutan və bu şəkildə markasını 

dünya şöhrətli bir marka halına gətirən Body Shop firması; sosial məsuliyyət 

anlayışı ilə marka obrazı yaratmış və inkişaf etdirmiş firmalardan ən 

mühümüdür.Body Shop, sosial öhdəliyə verdiyi önəmlə önə çıxaraq marka 

olmuşdur. Body Shop, kəskin rəqabət şəraitində məhsullarını necə satacağı 

qayğısı daşımanın yanında ,ətraf mühit problemlərinin və insan haqlarının 

nəzarətçi vəzifəsini də aparır. Bütün şirkət əməkdaşları yağış meşələrini və nəsli 

tükənən heyvanları qorumağa yönəlmiş işlər görməkdə, Qiçs-ə qarşı mübarizə 

aparmaqda, ailədaxili şiddətə və heyvanlar üzərində eksperimentlər 

aparılmasına qarşı çıxır. Dünyanın müxtəlif yerlərində tədbirlər keçirərək 

səslərini hamıya çatdırırlar. Greenpeace ilə birgə layihələr həyata keçirməkdə 

və dövlətlərlə əməkdaşlıq etməkdədirlər. (Demirgil,2005: 78.) 

Sosial məsuliyyət anlayışını müəssisənin qəlbinə yerləşdirən firmanın 

qurucusu Anita Roddickin sosial etikaya qarşı bu hörməti markanın ticari uğur 

tutmasını təmin etmişdir. Markasını inam üzərində inşa etməsi və sosial 

məsuliyyətin tələblərini yerinə yetirərək marka obrazını yaratması və 

yüksəltməsi; reklamdan daha çox təsirli olmuşdur (Demirgil, 2005: 78.) 

Body Shopun ilk sosial xartiyası 1996-ci ilin əvvəllərində nəşr 

olunmuşdur. Bu Bəyannamədə üç maddədən ibarət olan missiya hissəsi 

mövcuddur: 1 Firmaların doğru demək məsələsində əxlaqi məsuliyyətlər i 

vardır, 2 Firma, sosial və ekoloji hadisələri sıx bir şəkildə təqib edir, 3 Firma, 

havadarlarını və sosial şəriklərini (müştərilər, işləyənlər və tədarükçülər) sosial 

problemlərə həll tapmağa daxil edir (Hopkins, 2003:90). 

Body Shopun sosial xartiyası, firmanın bütün ekoloji təsirləri, heyvanlar 

üzərindəki testlər və qoruma siyasəti, etik və sosial məsələlərlə bağlı bütün 

həqiqətləri əhatə edir. Markanın sosial məsuliyyət mövzusundakı imici ilə bağlı 

olaraq 2002 ildə bir sorğu keçirilmişdir. Sorğuda iştirak edənlərin 90%-тnə görə 

"Body Shop, sosial məsuliyyət sahibi bir brenddir və özünü ekoloji baxımdan 

daha çox məsuliyyət sahibi kimi göstərmək üçün fəal çalışır" (Hopkins,2003: 

91. 

Türkiyədə isə Sabancı Holdinq, Koç Holdinq, Turkcell, Arçelik, 

Eczaçıbaşı Holdinq, Akbankın kimi firmalar uzun illərdir aparılan bütün sosial 

məsuliyyət araşdırmalarında ön plana çıxır və bu markaların imiclərinin inkişaf 

etdirilməsində sosial məsuliyyət anlayışı böyük rol oynamışdır 

(http://www.capital.com.tr/ Haber.Aspx?hbrkod5271, 21.06.2009.) 

Ötürülən məlumatlar işığında xülasə korporativ sosial məsuliyyət 

anlayışının, markaların istehlakçı nezninde fərqlənməsinə yol açdığı və marka 

imicini inkişaf etdirdiyini demək olar. Korporativ sosial məsuliyyətin iqtisadi, 

əxlaqi, etik və könüllü kimi təsnif edilən tələblərini yerinə yetirən markaların 

imicləri inkişaf etməkdədir. 

(İstanbul Ticarət Universiteti Sosial Elmlər Jurnalı Yıl:8 Sayı:15 Bahar 2009 

s.57-72 

http://www.capital.com.tr/
http://www.capital.com.tr/
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69) 

Qloballaşma dövrünü yaşadığımız bu zamanda markalar istehlakçıları 

ilə aralarında duyğusal bağlar yaradaraq ayaqda qalır və bu əlaqənin 

yaradılmasında isə korporativ sosial məsuliyyət ən mühüm amillərdən biri 

olaraq qarşımıza çıxır. 

Nəticə.Müəssisələr artıq gəlirləri ilə deyil, etibarları, ətraf mühitə olan 

həssaslıqları,xeyirxahlıqları ilə qiymətləndirilir. Müəssisələrin sosial 

məsuliyyətlərini yerinə yetirib yetirmədiklərinə, cəmiyyət nezninde sual 

olmuşdur. Bənzər şəkildə markalar da keyfiyyətlərindən başqa, cəmiyyətin 

gözləntilərinə də önəm verməlidirlər. Bunu reallaşdırmağın yolu isə korporativ 

sosial məsuliyyət anlayışına əhəmiyyət verməkdir. Sosial məsuliyyət sahibi 

markaların məhsullarının daha çox üstünlük verildiyi, markaların cəmiyyətdə 

daha nüfuzlu bir yerə sahib olduğu, verdikləri mesajların daha asan qəbul 

edildiyi və mənimsənildiyi məlumdur. 

Markalar, ictimai problemlərə qarşı həssas olduqlarını, fəaliyyətlərində 

qanunlara Tabe olduqlarını və etik münasibət göstərdiklərini cəmiyyətə fəal 

şəkildə çatdırmalıdırlar. Bu şəkildə də imiclərini yüksəldirlər.Marka imicinə 

xidmət edən sosial məsuliyyət ölçüləri arasında, korporativ xeyriyyəçilik 

məsuliyyətlər ön plana çıxır. Markaların, özləri ilə bənzər xüsusiyyətlərə malik 

digər markalardan ayrılıb fərqləndirilməsinin ən səmərəli yolu,sosial 

problemləri həll etmək məqsədi ilə keçirilən korporativ sosial təşəbbüslərdir. 

Markalar bu təşəbbüslər yolu ilə fərqlilik yaradıb imiclərini gücləndirir. 

Sosial məsuliyyət şüuru ilə hərəkət edən markaların günümüzdə 

hörmətli bir imic əldə etmələri vacib mövzudur.. Bu şəkildə də həm cəmiyyətin 

həyat keyfiyyəti yüksəlir, həm də müəssisələr, gəlirlilik səviyyələrini 

artırırlar.Nəticə olaraq marka imiclərinin müsbət qəbul edilməsi üçün qoyulan 

investisiyalar artıq tək başına yetərli deyil. Bu investisiyaların bir şəkildə, 

cəmiyyətə və ətraf mühitə zərər vermədən, tam əksinə töhfə verərək keçirildiyi 

bütün hədəf kütlələrə çatdırılmalıdır.Məhz bu məqamda marka imiclərini 

gücləndirmək istəyən bütün müəssisələr tərəfindən markaların sosial məsuliyyət 

anlayışına sahib olduğu hissi, ictimaiyyətdə yaradılmalıdır. 
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Перспективы развития религиозного туризма экскурсионно- 

познавательной направленности в Азербайджане 

 

Development Perspectives of the Excursion-Cognitive Orientation of 

Religious Tourism in Azerbaijan 

 

Azərbaycanda dini turizmin ekskursiya-maarifləndirmə istiqamətindəki 

inkişaf perspektivləri 

 

Резюме: В статье дана информация о ресурсах, которые могут быть 

вовлечены в процесс разработки религиозных туров экскурсионно- 

познавательной направленности. Автор подчеркивает три божественные 

религии, условия их распространения в стране и роль в развитии 

религиозного туризма экскурсионно-познавательной направленности. 

Ключевые слова: Туризм, религия, экскурсия, познание. 

 

Xülasə:Məqalədə ekskursiya-maarifləndirmə istiqamətində dini turların 

təşkilinə cəlb edilə biləcək ehtiyatlar barədə məlumat verilir. Müəllif üç ilahi 

din, onların ölkədə inkişaf şərtləri, eləcə də ekskursiya-maarifləndirmə 

istiqamətində dini turizmin inkişaf rolunu qeyd edir. 

Açar sözlər: Turizm, din, ekskursiya, maarifləndirmə. 

 

Abstract: The article is devoted to the information about the resources, 

which can be used in the organization of excursion-cognitive orientation 

religious tourism tours. The author stresses three divine religious and the 

conditions of their development in the country, as well as their role in the 

development of excursion-cognitive orientation of religious tourism. 

Key words: Tourism, religion, excursion, cognition. 
 

Рассматривая наличие потенциала для развития религиозного туризма 

экскурсионно-познавательной направленности, в первую очередь следует 

затронуть трактовку, определить, что же собой представляет 

экскурсионно-познавательное направление религиозного туризма и чем 

оно отличается от паломничества. 

Объектом исследования данной статьи является одно из ответвлений 

mailto:Faina.Gachabayova@gmail.com
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религиозного туризма, а именно, религиозный туризм экскурсионно- 

познавательной направленности. Данный вид туризма не подразумевает 

соблюдения определенной религиозной доктрины, не несет 

сформированной религиозной психологии и тесно связан с научным 

туризмом религиозной направленности [2, 30]. Целью туристов, 

посещающих, культовые памятники является не столько духовное, сколь 

моральное обогащение. При этом путешествующие могут исповедовать 

религию отличную от той, в которую они вовлечены в процессе тура. 

Существует несколько определений понятия «туристский потенциал». В 

научной литературе чаще всего можно встретить такое определение как 

«совокупность природных, культурно-исторических и социально- 

экономических предпосылок для организации туристской деятельности на 

определенной территории» [5, 32]. В данной статье наиболее приемлема 

следующая трактовка: «туристский потенциал - это существование на 

территории определенных уникальных или, по крайней мере, интересных 

не только для местных жителей объектов» [4, 206]. 

Есть ли в Азербайджане потенциал для развития религиозного 

туризма экскурсионно-познавательного направленности? На этот вопрос 

можно ответить, обратившись к основным религиям, истории их 

появления и распространения на территории Азербайджана, а также 

отметить роль религиозных памятников. 

Зороастризм, распространившегося на территории Азербайджана с 6 

века до н.э., на данный момент почти не исповедуется на территории 

страны. Несмотря на то, что влияние зороастризма сильно ослабло, около 

130.00 последователей данной религии все еще исповедуют ее в Индии, в 

штатах Бомбей и Гуджарат, в том числе есть приверженцы в Лондоне, 

Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне и Лос-Анжелесе [1, 244]. Памятником, 

свидетельствующим о распространении данной религии на территории 

Азербайджана, послужил хорошо известный Храм огнепоклонников 

Атешгах в Сураханах. 

Несмотря на то, что количество исповедующих Зоростризм в 

Азербайджане сократилось в разы, иудаизм, христианство и в особенности 

ислам прочно закрепились среди приспешников этих религий. Иудаизм – 

монотеистическая религия, которая является первой божественной 

религией, проникшей на территорию страны. Не смотря на 

недружелюбное отношение к евреям в разных странах на разных 

исторических этапах, их поселение в Азербайджане было принято с 

пониманием и заботой. Ярким примером тому может послужить 

компактное проживание, пожалуй, единственное историческое поселение 

горских евреев, расположенное на севере города Губа, с названием 

Красная слобода. Кроме горских евреев, на территории страны  

проживают ашкеназские (европейские), а также грузинские евреи. 
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Сегодня, в городах Баку, Губа и Огуз функционируют 6 синагог, по две в 

каждой. Они имеют свою историю и отличительный колорит. 

Построенная в г. Баку в 2002 году ашкеназская синагога признана самой 

большой в Восточной Европе. Согласно традиции горско-еврейская 

синагога - нимаз, имела 12 окон и два входа. В западной стене была 

особая ниша, где располагался Арон Кодеш со свитками Торы. В старые 

времена сидели на полу, но потом стали устанавливать деревянные 

скамейки. Каждая семья имела свои места, которые передавались по 

наследству. [3, 25] Во второй половине ХIX века Баку стал крупнейшим 

промышленным центром Российской империи и сюда переселилось много 

горских евреев. Театр песни имени Рашида Бейбутова, в котором с того 

времени планировка зала особо и не менялась, служит примером бывшей 

ашкеназской хоральной синагоги. Таким образом, история и архитек- 

турная самобытность евреев может стать объектом рассказа и показа во 

время религиозных туров экскурсионно-познавательного направленности. 

Все это показывает, что иудаизм на территории Азербайджана крепко 

прижился, имеет свою атрибутику, архитектурные объекты и традиции. 

Есть о чем рассказать туристу, все еще есть, что исследовать. Разве не это 

потенциал? Забота и предоставление возможности сохранить самобыт- 

ность – подтверждение претворения политики мультикультурализма и 

толерантности. 

Идея мультикультурализма, толерантности, терпимости и плюрализма 

соблюдается и по отношению к христианству, представленная в стране 

тремя направлениями: православием, католицизмом и протестантством. 

Когда речь заходит о христианстве в Азербайджане, невозможно не 

затронуть Кавказскую Албанскую церковь. По свидетельству албанского 

историка Моисея Каланкатуйского, Кавказская Албания, со столицей в 

Габале, затем в Барде является одной из первых стран, в которых 

распространилось христианство. Не смотря на распространение ислама, 

христианские церкви являлись примером сохранения христианских 

религиозных ценностей. Примером тому могут служить такие храмовые 

комплексы, как Кумская в Гахе, Гянджасарская в Агдере, Хотавенгская в 

Кельбеджаре и другие. Удины, проживающие в городах Огуз и Габала 

являются хранителями албанских церквей. Не смотря на рескрипт 

Николая I от 1836 года об отмене Албанской христианской церкви и 

вручение ее вместе с архивными документами в руки армянско- 

григорианской церкви, удины смогли сохранить принадлежащие им 

церкви и создать албано-удинское религиозное сообщество [1, 249]. Этот 

человеческий фактор является живым свидетельством против ложно- 

сложившегося мнения о том, что албанские храмы якобы исторически 

являлись армянскими, а кресты, водруженные в храмовых комплексах, 

являются тому свидетельством. Благодаря слаженной политике уже 
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упомянутого албано-удинского сообщества, на основе надписей на 

храмах, удалось доказать албано-удинскую принадлежность храмов. Этот 

фактор говорит о том, что есть необходимость в изучении истории, 

выявлении научных свидетельств и подкрепление их достоверными 

фактами. Одним из методов для реализации этой идеи является развитие 

именно экскурсионно-познавательного направленности религиозного 

туризма. Можно предложить тур с названием «Албанские церкви 

Азербайджана» или «Наследие албан в Азербайджане». Во время таких 

туров, участники смогут ознакомиться с историей, почерпнуть новые 

знания, а эксперты исследовать тот или иной участок, объект, надпись, 

подкрепляя их историческими данными. Это создаст базу, которая может 

быть использована против заведомо-ложных притязаний на землю и 

историю азербайджанского народа. 

Упоминая о ценном вкладе перечисленных религий, невозможно не 

упомянуть об исламе, как религии, которую исповедуют более 90% 

населения страны, как религии оставившей глубокий след в истории, 

культуре, сознании людей. Глубокие корни ислам в Азербайджане пустил 

благодаря широкому охвату территорий. Так, если христианство было 

распространено на севере исторического Азербайджана, в Албании, а 

огнепоклонство на юге, в Атропатене, то ислам охватил всю территорию, 

а Азербайджан стал первой Кавказской страной, с которой началось 

распространение этой религии. Историю появления и распространения 

ислама в Азербайджане, как правило, делят на 8 этапов и каждый из них 

оставил свой след в развитии культуры, архитектуры и духовных моралей 

ислама. Сохранились памятники зодчества. Можно организовать туры, 

экскурсии, относительно каждого из этапов по отдельности. К примеру, 

обратившись к периоду правления Сельджуков, можно изучить работы 

местных мастеров, которые возводили соборные мечети, руководствуясь 

общими принципами, одновременно опираясь на древние местные 

традиции, создавая индивидуальные, неповторимые произведения 

зодчества. Еще одним из вариантов тура могут быть путешествия по  

одной из четырех архитектурных школ (ширванской, аранской, марага- 

нахичеванской, казвин-хамаданской), по правилам которых возводились 

мечети. Используя памятники как объекты показа, можно подкрепить речь 

примерами о качественных изменениях в социально-экономической и 

духовной жизни, связанных с распространением ислама. Здесь же можно 

упомянуть о пригородах – рабадах, главных площадях с Джума-мечетями 

как идеологических и комплексных доминант, а также немаловажных 

построек в виде торговых рядов и базаров. 

Классики азербайджанской поэзии: Низами и Физули, философы на 

примере Бахманияра, суфистские мыслители Насими, Наими, Сухраверди 

в своих трудах упоминали о ценностях ислама, которые нужно изучить, с 
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которыми следуют глубоко ознакомиться. 

Говорить о многообразии религий и объектов, а также их истории- 

ческой ценности можно довольно много. Чтобы разработать религиозные 

туры экскурсионного-познавательного направленности как туристский 

продукт, необходим комплекс мер рекламно-информационного характера, 

который включает совокупность изложенных ниже мероприятий: 

- Разработка и продвижение туристского сайта «Путешествие духовных 

памятников Азербайджана» на азербайджанском, русском и английском 

языках; 

- Установление информационно-справочных стендов в аэропорту, 

станциях метро, торговых центрах; 

- Организация и проведение конкурса на лучший сценарий, и съемку 

фильма, посвященного городам Азербайджана с богатым туристским 

потенциалом для развития поездок религиозного туризма экскурсионно- 

познавательного направленности; 

- Изготовление и распространение имиджевой продукции 

азербайджанских регионов культурно-религиозной тематики; 

- Участие в международных выставках, к примеру, посвященных Рели- 

гиозному туризму со стендом «Религиозный туризм в Азербайджане»; 

- Проведение рекламно-информационных поездок специалистов 

туристского бизнеса по регионам Азербайджана для ознакомления с 

туристским потенциалом религиозных объектов; 

- Выпуск для туристов книг и иных печатных материалов о мечетях, 

пирах, зияретгяхах, храмах, монастырях и других духовных памятниках 

Азербайджана. 
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Mehmanxana sənayesində dəyər yaratma və müştəri məmnuniyyəti hissi 

üzrə araşdırma 

 

An investigation of creating value and customer value perception in hotel 

industry 

 

Otel işletmelerinde değer yaratma ve müşteri değeri algılaması üzerine bir 

araştırma 

 

Xülasə: Turizm sənayesi hər il ortalama olaraq 5 % böyüyərək dünya 

iqtisadiyyatına önəmli ölçüdə qatqı təmin edir və məşğulluq yaratmaqdadır. Bir 

xidmət sektoru olaraq, turism sənayesinin önəmli təməl daşlarından olan otel 

müəssisələrində işçilərlə, qonaqlar arasında yüksək səviyyədə koordinasiya və 

əlaqə qurlumaqdadır.Hər keçən gün artan mehmanxana müəssisələrinin təklif 

etdikləri xidmətlər bir birinə oxşayır. Turistin marağını cəlb edə bilmək, yeni 

bazarlar hədəfləmək üçün bu müəssisələrin fərqli və yadda qalan bir xidməti 

təklif etmələri lazımdır. Bu da ancaq müştəri dəyəri yaratmaqla bacarıla bilər. 

Bu işin məqsədi turizm sənayesində müştəri dəyərinin inkişaf etdirilməsinin 

vacibliyini vurğulamaqdır 

Açar sözlər : Müştəri dəyəri, dəyər yaratma ,mehmanxana sənayesi 

 

Abstarct : Tourism industry is growing at about 5 % every year, 

supporting the world economy and providing significant amount of 

employment. As a service industry, the hotel business, which is one of the main 

structure of tourism sector, involves a high degree of contact and coordination 

between personnel and the guests. Since the hotel firms are offering nearly the 

same service and goods to their guests, they should apply a competitive strategy 

in order to grab the interest of the tourists, to reach to the new market and to offer 

dissimilar and easily-remembered service. This can be only achieved by 

creating customer value. The purpose of this study is to point out the  

importance of developing customer value in tourism industry. 

Key words : Customer value, creating value, hotel industry 

 

Öz: Turizm endüstrisi her yıl ortalama olarak %5 civarında büyüyerek, 

dünya ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunmakta ve istihdam 

sağlamaktadır. Bir hizmet sektörü olarak, turizm endüstrisinin önemli yağı 

taşlarından olan otel işletmelerinde, çalışanlarla konaklayanlar arasında yüksek 

mailto:igbal.aslanli@gmail.com
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oranda eşgüdüm ve temas kurulmaktadır.Her geçen gün artan otel işletmelerinin 

sundukları hizmet bir birine benzemektedir. Turistin ilgisini çeke bilmek ve 

yeni pazarlar hedeflemek icin otel işletmelerinin farklı ve akılda kalan bir 

hizmet sunmaları gerekmektedir. Bu ise ancak müşteri değeri yaratmakla 

başarıla bilir. 

Bu araştırmanın amacı turizm sanayisinde müşterio değerinin geliştirilmesinin 
önemini anlatmaktır. 

Anahtar sözcükler : Müşteri değeri, değer yaratma, otel işletmeleri 

 

Giriş 

Bildiyimiz kimi ÜTT-nin məlumatlarına əsasən artıq 2007-ci ildən 

etibarən beynəlxalq turizm sənayesi hər il bir öncəki ilə nəzərən 6% böyüyərək 

856 milyar ABŞ dolları təşkil etmişdir.Bu rəqəmin turistlə ifadəsi isə 900 

milyon turistə bərabərdir. 2017-ci ildə isə bu rəqəm ən pik həddinə çatmışdır və 

hələdə böyüməyə davam edir. Dünya iqtisadiyyatında yerinə görə turizm 

sənayesi dövrümüzdə ən önəmli gəlir yaradan sənaye sektorlarından biri kimi 

qəbul olunur. 

Dünya turizm sənayesi, yerləşdirmə müəssisələri başda olmaqla, nəqliiat 

şirkətlərindən, ictimai iaşə müəssisələrindən, turoperatorlardan, səyahət 

agentliklərindən, reklam firmalarından, əyləncə sektorundan və turizmlə dolayı 

yollada olsa əlaqədə olan digər sektorlardan ibarət mürəkkəb bir sistemdir. 

Yerləşdirmə xidməti göstərən müəssisələr dünya turizm sənayesinin 

əsasını təşkil etməklə yanaşı eyni zamanda ən çox vergi verən və yerləşdiyi 

ərazinin tanınmasında ən çox rol oynayan müəssisələrdir. Mehmanxanalar 

yerləşdirmə xidməti göstərən müəssisələrin əsas elementidir. Mehmanxanalar 

turizm məhsulunun istehsalının və istehlakının eyni vaxta gerçəkləşdiyi 

müəssisələrdirlər. Yəni mehmanxanalarda istehlakçı yerləşdirmə, qidalanma, 

istirahət. əyləncə xidməti ilə təmin olunur və eyni zamanda bu  xidmətin 

iqtisadi, sosial və psixoloji tərəflərini də istehlakla eyni zamadna yaşayır. Yəni 

burda faydalılıq əmsalının artması və azalması baş verir. 

Turizm sektorundakı inkişaf ettirilən bir çox avtomatlaşdırma və 

idarəetmə sistemlərinin olmasına baxmayaraq, mehmanxanalarda xidmət 

prosesində istehlakçıların bilavasitə iştirak etməsi səbəbindən 

mehmanxanalarda xidmət personalı ilə müştərilər arasında daima yaxın əlaqə 

(kontakt) olur. [13] 

Mehmanxanlar kimi xidmət istahsalının və istehlakının eyni anda baş 

verdiyi digər müəssisələrdə də istehlakçılar bilavasitə xidmət mərhələsində 

işirak edirlər. Bu səbəbdən mehmanxana müəssisələri  müştərilərin 

gözləntilərini və məmnuniyyətlərini artırmaq üçün yaxın və güvənilən əlaqənin 

qurulması ehtiyacının ən çox yaşandığı müəssisələrdirlər. [19] 

Xidmət bir tərəfin digər tərəfdə göstərdiyi bir fəaliyyət olub, konkret və 

ya mücərrət olaraq hər hansıl bir şeylə təmin olunma prosesidir. [12] 



44  

Xidmətin məhsuldan fərqli olaraq saxlana bilməməsi, paketlənə 

bilməməsi, əllə tutulan və gözlə görülən bir şey olmaması və xidmət göstərən 

müəsisədən asılı olaraq müxtəlif olması tam olaraq standart bir  xidmətin 

göstərilməsinə imkan vermir.[9] 

Yəni müştərinin verdiyi pul qarşılığında gözlədiyi xidmıət istehlak edə 

bilməməsi müştəri gözləntisinin və məmnuniyyətinin aşağı düşməsinə səbəb 

olur. Bunun qarşısını almaq üçün mütləq müştəridə dəyər yaradan fərqli bir 

xidmətin göstərilməsi vacibdir. Mehmanxanalardakı xidmət standartlarının 

çətinliyi göstərilən xidmətlərin birmənalı olaraq fərqliləşdirməyə daha uyğun 

olduğunu yəni müştərinin istəyindən sılı olaraq daima alternativləşdirmənin 

mövcud olmasını göstərir. Bu səbəbdən mehmanxanalarda xidmətin 

fərqliləşdirilməsi strategiyası daha effektiv bir rəqabət startegiyasıdır. [10] 

Mehmanxana müəssisələrinin sayının kəskin artması və təlklif ettikləri 

xidmətlərin bir birinə bənzəməsi bu müəssisələrin davamlı fəaliyyətinin təşkili 

və beynəlxalq rəqabətdə üstünlük əldə etmələri üçün fərqliliklər yaratmaları 

zərurətini doğurur.Bu fərqliliklər : istehlakçının diqqətini cəlb edəcək yeni 

məhsul hazırlamaq, yeni bazarlar tapmaq və həmin bazarlarda iştirak etmək, 

yaddaqalan bir xidmətlə istehlakçının məmnuniyyətini qazanmaq və 

istehlakçıya heç vaxt unutmayacağı bir xidmət yaşatmaq və s. dir. 

Ümumiyyətlə mehmanxana müəssisələrində müştəri dəyəri anlayışı üzrə 

olan araşdırmalar ilk dəfə olaraq ABŞ da aparılmışdır.Müştəri dəyəri üzrə Mr 

Voss [23] tərəfindən aparılan bir araşdırma nəticəsində ortaya çıxmışdır  ki 

hansı brendə məxsus olmasından asılı olmayaraq mehmanxanaların 

menecerlərinin müştəri məmnuniyyəti yaratmaq üzrə vahid bir strategiyaları 

yoxdur. Yəni hər mehmanxana müştəri dəyəri və məmnuniyyəti yaratmaq üçün 

öz fəaliyyəti çərçivəsində müxtəlif tip staretgiyalardan istifadə edir. [8] 

Müştəri dəyəri anlayışı : 

Müştəri dəyəri anlayışı mehmanxana sənayesi sektoruna ilk dəfə olaraq 

1990-cı illərdə daxil olmuşdur. Müştəri dəyərinin əsasında şirkət yönümlü 

yanaşma deyil müştəri yönümlü yanaşma dayanır. Yəni bu anlayışın təməl 

prinsipi şirkətlər müştərilərin ehtiyyaclarını özlə\ri deyildə  müştərilər 

tərəfindən təyin edirlər.Yəni istehsalın təməlində şirkətin gözləntiləri deyil də 

müştərilərin gözləntiləri dayanır. Müasir zamanımızda şirkətlər artıq daima 

rəqabət mövcud olan bu sektorda müştərilərin aşağı qiymətlə yüksək xidmət 

gözləntilərini qarşılamaq məqsədi ilə özləri üçün daima yeni xidmət növləri 

inkişaf ettirirlər. [2] 

Bildiyimiz kimi müştəri məmnuniyyəti, müştəri sədaqəti, müştəri 

gözləntisi, və ən son müştəri dəyəri şirkətlərin rəqabət strategiyalarının əsasını 

təşkil edir. [11] 

Məna etibariylə “Dəyər, bir kişi və ya şirkətin mənəvi səviyyədə 

bağlandığı hər hansı bir prinsipi təmsil edir”. [22] Bu anlayışı iki fərqli cəhədən 

izah edə bilərik : Biri mküəssisənin müştəri üçün dəyərini ifadə edirsə digəri isə 
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müştərinin şirkət üçün dəyərini ifadə edir. [1] 

Müştəri cəhətədn dəyər anlayışı, müəssisənin müştəridə xidmət və 

məhsulla dəyər yaratması kimi başa düşülür. Digər tərəfdən müştəri üçün dəyər 

müştərilərin nə istədikləri, onların ən çox hansı xədmət və məhsula ehtiyyac 

duyduqları və məhsul və xidməti istehlakdan sonra nə əldə ettikləri ilə əlaqəli 

olan bir anlayışdır. Bu anlayış müştərinin ödədiyi pulun qarşılığında 

gözlədiyindən daha yaxşı məhsul və xidmət əldə ettiyi zaman keçirdiyi hissləri 

ifadə edir. [17] 

Dəyər satın alınan məhsul və xidmətin faydalılığının onun qiymətinə 

olan nisbətidir. “Ödəniləbilən keyfiyyət” anlayışı düzgün qiymətlə keyfiyyətin 

satınalına bilməsini dəyəri yaradan vasitə kimi ifadə edir. [3] 

Müştəri dəyəri göstəricisi, ümumi faydadan bir məhsul və ya xidməti 

əldə edərkən ödənilən məbləğləri çıxaraq əldə olunur. Digər bir ifadə şəklinə 

görə müştəri dəyəri, müştərinin ödədiyi məbləğ qarşılığında əldə ettiklərinin 

normalda daha çox olduğu vəziyyəti ifadə edir. Qiymət, məhsulun keyfiyyəti, 

məhsulun xüsusiyyətləri, xidmətin asanlığı, xidmətin güvənilən olması, 

mütəxəssis köməyi və təklif olunan dəstək xidmətləri müştəri nüçün dəyəri həm 

yarada bilər həmdə o dəyəri birdəfəlik yox edə bilər. Müştəri dəyərinin artması, 

azalması və ya tamam yox olması təklif olunan məhsul və ya xidmətin 

müştərinin gözləntilərini nə dərəcədə təmin edib və edə bilməməsindən asılıdır. 

[21] 

Müştəri dəyəri və məmnuniyyəti yanaşması insanların rəqim şirkətlər 

arasında necə seçim edə biləcəklərinə yön vərən bir ünsürdür. Eyni zamanda 

şirkətlərin müştərilərinə dair sisayətlərini təyin edən əsas göstəricidir. [16] 

Müştərilər özlərinə ən yaxşı dəyəri təklif edən alternatifləri 

qiymətləndirərək seçim edirlər. Bu seçimi məhsul, xidmət, əlçatanlıq, imic, 

marka və qiymət faktorlarının müştəri üçün vaciblik sıra idarə edir. Burda təkcə 

müştərinin məhsuldan və ya xidmətdən məmnun qalması əsas rolu oynamır. 

Aparılan araşdırmalara əsasən demək olar ki, müştərinin məhsul və xidmətdən 

məmnun qalmasıyla yanaşı həmin məhsulu və ya xidməti 5 % belə yadında 

saxlaması gələcəkdə həmin 5%-in şirkətə 125% gəlir şəkləində qayıtmasınsa 

səbəb olur. [6] 

Müştəriyə şirkət tərəfindən təklif olunan dəyərin 3 f\rqli forması mövcuddur : 

 Ən yaxşı məhsullar 

 Ən yaxşı ümumi həllər 

 Ən aşağı ümumi məsrəf 

Şirkətlərdə çalışan bütün personalın başlıca məqsədi, müştəriləri 

məmnun etmək, hətta məmnunluq səviyyələrinin çox daha irəlisinə keçərək 

müştəriləri sadiq bir iş şəriyinə çevirmək yönündə olur. Şirkətlərin uzun dövr 

ərzində böyümələrinn və güclənmələrinin və eyni zamandan gəlirlilik 
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səviyyələrinin artırmalarının mərkəzində müştərilər dayanırlar. [18] 

Müştəri dəyəri xüsusiyyətləri 

Bildiyimiz kimi hotellər artıq gettikcə dinamikləşməyə başlayan bir 

rəqabət mühitində fəaliyyət göstərirlər. Bu da mahiyyət etibariylə müştərilərinə 

ən çox faydanı verən və ən aşağı qiymətə rəqiblərinkindən daha fərqli bir 

quruluşa sahib məhsul və xidməti təklif edən hotelin bazar rəqbəti şəraitində 

daha uzunmüddətli mövcudluğuna yol açır. Artıq bu gün bir çox otel 

müəssisələri müştərilərin ehtiyyaclarını ödəməklə gəlir əldə etmək 

startegiyalarından əl çəkərək müştərilərin gözləntilərindən daha fərqli yadda 

qalan məhsul və xidmət vasitəsi onların məmnuniyyətlərini qazanaraq daha 

daha çox gəlir əldə etmək startegiyasına uyğun fəaliyyət göstərirlər. Artıq 

otellərin əsas taktikalarından biri rəqib şirkətlərin müştərilərinə yönələrək onları 

daha yaxşı xidmətlə və dəyər yaratma ilə özünə cəlb etməkdir. [24] 

Marketin yönündən baxıldıqda artıq müştəri dəyəri yaratma hər bir 

müəssisənin məhsul istehsalından və xidmətin təşkilindən daha çox vaxtını 

almaqdadır. Buna səbəb müştəri dəyərinin bir çox xüsusiyyətlərinin olmasıdır. 

Bu xüsusiyyətlər aşağıdakılardır : [20] 

 Dəyər, müştərilərlə əlaqədə olan   dürüstlük, xoşniyyət və 

hörmətlilikdir. 

 Dəyər, satıcı və ya broker tərəfindən deyil müştəri tərəfindən 

dəyərli olana diqqət yetirməkdir. 

 Dəyər, sözünün tutmaqdır. 

 Dəyər, firmanızın əlçatanlığıdır. ( Telefon, email adresi, fax, 

informasiya mərkəzi ) 

 Dəyər, internet səhifəsinin mövcudluğu, həmin səhifədə 

müştəririn bütün suallarına cavabın olmasıdır. 

 Dəyər, Qazan-Qazan ideologiyasından uzaqlaşmaq və Qazan- 

qazandır ideologiyasıyla çalışmaqdır. 

 Dəyər, sonuna qədər məhsulunun və xidmətnin arxasında 

durmaqdır. 

 Dəyər, insanlara sözün əsl mənasından faydalı olmaqdır. 

 Dəyər, xidmət istehlakçınızın həyat tərzini öyrənmək və 

ehtiyyaclarına və imkanlarına uyğunlaşmaqdır. 

 Dəyər, ödənilən qiymət qarşısında alınan faydadır. 

Müştərinin dəyər yanaşması : 

Müştərinin dəyər yanaşması müştərinin”vermə qarşılığında almaq”- 

“give versus get” olaraq da başa düşülür. Burda “vermək”-müştərinin məhsul və 

xidmətə ödədiyi pul, zaman və psixoloji xərc kimi, “almaq” isə keyfiyyət kimi 

xarakterizə olunur. [14] 

Deyər, əsasən 2 hissədən ibarətdir. Bunlar müştərinin məhsuldan alacağı 

fayda və müştərinin ödəməyə hazır olduğu pul müqabilində alacağını 

düşündüyü keyfiyyətlərdir. Müştəri üçün qiymət ehtiyacda əsas olmasa belə 
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satın alma qərarının verilməsində əsas təsiredici qüvvədir. Şirkətlər bu 

xüsusiyyəti nəzərə alaraq, müştərinin məhsul və xidmətdən alacağı faydanı 

artıraraq məhsulun da qiymətini artırırlar. [16] 

Turizmdə yerləşdirmə xidməti göstərən müəssisələrdə müştəri 

dəyəri yaratma 

Bildiyimiz kimi turizmdə yerləşdirmə xidməti göstərən müəssisələr 

xüsusiylə də mehmanxana müəssisələri turizm sənayesinin əsasını təşkil edən 

təməl ünsürdən biridir və eyni zamanda mehmanxanalar turizm  sənayesinə 

daxil olan sektorlar arasında lokomotiv effekti yaradan müəssisələrdirlər. 

Mehmanxana sənayesi, dünyada ulduzlu otellərin payına düşən hər 

otağa 1.5 personal sıxlığı ilə dünyada ən çox iş yükünə sahib sənaye növüdür. 

Bu cür personal əsaslı sitemə sahib olan yerləşdirmə müəssisələrində, işçilər 

istehsal edilən bütün mal və xidmətlərin əsasını təşkil edir. [7] 

Turizm tələbini formalaşdıran istehlakçıların daha yaxşı xidmət 

istəmələri, tənqid və mənuniyyətsiliklərini daha asan ifadə edə biləcək bir 

səviyyəyə gəlmələri, məlumat və təhsil verən turizm məhsulu axtarışında 

olmaları turizm məhsulu və xidməti istehsal edən müəssisələri daha diqqətli 

davranmağa sövq edir. 

Ayrıca turistlərin ətraf mühitə təhlükəsiz turizm məhsulu seçməsi, daha 

çox məhsulu müqayisə edib seçmələri, və özıərini rahat hiss edəcəkləri 

məkanları daha üstün tutmaları kimi yeni faktorların ortaya çıxması 

mühmanxanlarda müştəri mənuniyyəti sisteminin düzgün qurulmasını zəruri 

edir. [15] 

2003-cü ildə ilk dəfə bu faktorları nəzərə alıb İstanbulda yerləşən oteli 

üçün müştəri strategiyası hazırlayan Four Seasons şəbəkəsi bu strategiyanın 

hesabına bir il ərzində ABŞ-ın ən məşhur turizm jurnallarından biri olan Travel 

and Leisure jurnalı tərəfindən “Dünyanın ən yaxşı oteli” ( Four Seasons 

İstanbul ) naminasiyasına layiq görülmüşdür. [4] 

Turizm sənayesində sayı hər gün artan, bir birnə bənzəyən xidmət təklif 

edən mehmanxana müəssisələrinin müştəri dəyəri yarata strategiyaları onların 

ən mühüm rəqabət üstünlüyüdür. [11] 

Mehmanxana müəssisələrindəki müştəri gözləntiləri şirkətin imici, 

qulaqdan qulağa yayılan sözlər və şirkətin qiymət strategiyasına əsasən 

formalaşır. Hərhansı bir motel otağına 45$ ödəyən bir müştəri ilə Four Season 

Washington otelinə 300$ ödəyən bir müştərinin gözləntiləri arasında geniş fərq 

vardır. Bu fərqə baxmayaraq hər iki otaqda müştərilərin standart ehtiyaclarını 

ödəmək üçün nəzərdə tutlmuşdur. Keyfiyyətə fiziki cəhətdən baxsaq hər iki 

müştəridə otağının təmiz və rahat olmasını istəyir. Müştərinin otelə girişi, 

qarşılanması, qeydiyyatının aparılması, əşyalarının otağa daşınması kimi 

xidmətlərin necə təşkil olunması isə, funkisonal keyfiyyəti yəni 45$ ilə 300$ 

arasındakı əsas fərqi ortaya qoyur. Üstün fiziki xüsusiyyətlərə sahib olan bir 

otağın mövcudluğuna baxmayaraq əgər həmin otağa uyğun xidmət keyfiyyəti 
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təmin oluna bilmirsə bu o deməkdirki mehmanxana müştəri dəyəri yarada 

bilmir. [13] 

Mehmanxana sənayesində müştəri dəyəri personal ilə qonaq arasında 

yuxarı səviyyədə qurulan komunikasiya və qarşılıqlı anlaşma hesabına 

qurulmaqdadır. Personalın xəta işləməsi bu sistemin sıradan çıxmasına yol açır. 

Müştəri dəyəri günü gündən, dinamik, cari günün ehtiyyaclarına uyğun olaraq 

dəyişən bir anlayışdır. Məsələn otelə gələn qonağın əşyaları arasında tenis 

raketqasının olması həmin müştərinin tenis idmanı ilə maraqlandığını göstərir 

və buna uyğun xidmət növlərinin müştriyə dərhal təklif edilməsi ilkin müştəri 

məmnuniyyətinin yaradılmasının ən primitiv formasıdır. [5] 
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Ağsu şəhərinin tarixi 

History of the town Agsu 

Об истории города Агсу 

Xülasə: Məqalədə Ağsu və ya Yeni Şamaxı kimi tanınan orta əsrlər 

şəhərinin tarixindən bəhs edilir,tarixi Ağsu şəhərinin keçdiyi yol, orta əsrlər 

Ağsusu ilə müasir Ağsunun arasındakı fərqlər müqayisəli təhlil edilir.Tarixən 

Ağsudakı dəyişiklilər göz önünə gətirilir. 

Açar sözlər: Ağsu, Yeni Şamaxı, orta əsr Ağsu tarixi, müqayisəli təhlili. 

 

Abstract: The article deals with the history of the cities of Agsu and 

New Shamakhy, known in the Middle Ages, and also analyzes the history of the 

passed way of the city of Agsu, comparative analysis is given between medieval 

and modern Agsu. The article gives information about the historical changes in 

Agsu.. 

Key words: Agsu, New Shamakhi, the history of medieval Agsu, 

comparative analysis. 
 

Резюме: В статье говорится об истории городов Агсу и новый 

Шемахы, известные еще в средние века, а также анализируется история 

пройденного пути города Агсу, дается сравнительный анализ между 

средневековым и современным Агсу. В статье дается информация об 

исторических изменениях в Агсу. 

Ключевые слова: Агсу , Новый Шемахы , история средневекового 

Агсу, сравнительный анализ . 
 

Yazılı qaynaqlarda Ağsu və ya Yeni Şamaxı kimi xatırlanan, xalq 

arasında Ağsu qalası və ya Xaraba şəhər kimi tanınan orta əsr Ağsu əhərinin 

xarabalıqları indiki Ağsu rayonu ərazisində, Ağsu əhərindən 4-5 kilometr 

cənub-şərqdə, Ülgüc, Ərəbuağı, Ağarx və Curuqlu kəndlərinin əhatəsində 

yerləşir.Tarixən Şirvan ərazisinə daxil olan Ağsu rayonu Bakı əhərindən 156 

km qərbdə, Bakı - Qazax şosse yolunun üstündə yerləşir. Ağsu rayonu qərbdən 

və şimal qərbdən İsmayıllı, şimal-şərqdən və şərqdən Şamaxı, cənubdan isə 

Kürdəmir və Hacıqabul rayonlarının torpaqları ilə sərhədlənir. Ərazisi 1020 

km2, əhalisi 61635 nəfərdir. 
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Relyefi dağlıq, dağətəyi və meylli düzənliklərdən ibarətdir. Dağlıq 

hissəsi dəniz səviyyəsindən 700-1000 m hündürlükdə yerləşir. Dağlıq zonalar 

çaylar, dərələr və yarğanlarla parçalanmış mürəkkəb relyefə malikdir. Göyçay 

sahillərindən başlayaraq Pirsaatçaya qədər xırda boz dağlar Şirvan dağ 

silsiləsini təşkil edir. Alçaq dağlardan ibarət olan bu sahələrdə Hinqar, 

Gürcüvan, Nuran, Kərkənc, Qəşəd, Ləngəbiz yaylaları qərb-şərq istiqamətində 

uzanır. Şirvan düzünün şimal sərhəddi Qaraməryəm yasamalı, Girdimançayın 

Şirvan düzünə çıxdığı sahə isə Xançobanı düzü adlanır. 

 

Ağsu rayonu 8 oktyabr 1943-cü ildə təkil edilmi, 4 yanvar 1963-cü ildə 

ləğv edilib Kürdəmir rayonuna birlədirilmiş, 6 yanvar 1965-ci ildə ayrılaraq 

yenidən müstəqil rayon olmuşdur. 

A. Bakıxanov "Gülüstani-İrəm" əsərində qeyd edir ki, Nadir şah 

tərəfindən 1735-ci ilin may ayında amaxı əhərinin 4 ağaclığında (37 km), 

mövqe etibarilə çox əlverişli olan Ağsu adlı yerdə yeni şəhərin əsası qoyuldu. 

Az bir zamanda şəhərin ətrafında hasarlar tikildi. Şəhərin qədim əhalisi də 

buraya köçürüldü və Ağsu Şirvan hakimlərinin mərkəzi oldu. Həmin qədim 

şəhərin qalıqları (hazırda "Xaraba şəhər" adlanır) müasir Ağsu şəhərinin 

cənubunda yerləşir. Şəhərin adı isə ərazisindən keçən "Ağsuçay"ın adı ilə 

bağlıdır. Əvvəllər şəhər tipli qəsəbə olan Ağsu 1967-ci ildə şəhər statusu 

almışdır. Ağsu rayonu şərqdən və şimal-şərqdən Şamaxı, cənubdan Hacıqabul 

və Kürdəmir, qərbdən və şimali-qərbdən İsmayıllı rayonları ilə həmsərhəddir. 

[1, 37]. 

Müxtəlif mənbələrdə rastlaşdığım bir rəvayət belə başlanır: uzaq-uzaq 

ellərdən, boz və susuz çöllərdən keçib gələn atlılar günortaya yaxın dağların 

ətəklərinə çatır. Onlar istinin və susuzluğun təsirindən dincəlmək qərarına 

gəlirlər. Dağların havası bir qədər sonra uzun yolun ağırlığını atlılara 

unutdurur... Qəfil kimsə qışqırır: - Ax, su! Ax, su!... Hamı səs gələn tərəfə 

yüyürür. Dağın günbatana baxan səmtində, iki qaya parçası arasından bulağın 

qaynayaraq axdığını görürlər. Bu mənzərəni ilk görən kəs isə elə hey qışqırırdı: 

- Qardaşlar, su, su... Bir azdan bulaq başında tonqal qalanır, süfrəyə hazırlıq 

görülür. Bundan sonra həmin yer yolçular üçün “Axsu” adlı məkan kimi yadda 

qalır və dillərə düşür. Neçə illər ötür və “Axsu” sözü “Ağsu” toponimi kimi 

forma alır. Bu isə, araşdırıcıların fikrincə, “böyük su” anlamına gəlir.[ 5 , 3]. 

Ağsunun əsl tarixi əslində bizi uzaq əsrlərə aparıb çıxarır. Hazırda 

şəhərin üç-dörd kilometr cənubunda yerləşən və “Xaraba şəhər” kimi tanınan 

ərazisinin qalıqları da heç şübhəsiz, bunu əsaslandırmaqdadır. Tarixçilərin 

söylədiyinə görə, vaxtilə bu şəhərin ərazisi dördkünc formada olub və uca qala 

divarları ilə əhatələnibmiş. Mənbələr onu da əsaslandırır ki, 1743-cü ildə Nadir 

şah Şamaxını viran qoyduqdan sonra əhalinin xeyli hissəsini Ağsuya köçürməyi 

əmr edib. Həmin vaxtdan Ağsu bir müddət Yeni Şamaxı adlandırılıb. 1796-cı 

ildə isə Ağa Məhəmməd şah Qacarın bölgəyə gəişi ilə Ağsu yenidən dağıdılıb. 
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Bütün bunlara baxmayaraq, Ağsu yaşayış məskəni kimi yenidən formalaşıb və 

zaman-zaman inkişaf edərək Şirvanın gözəl güşələrindən birinə çevrilib. 

Ağsu rayon kimi əslində dolayları düşdükdən sonra başlanır. Əvvəllər 

bu dolayları çıxıb düşmək sürücülərin “gözünə dağ kimi dururdu”. Amma 

dolaylar müasir yol halına salındıqdan sonra sürücülər bu yerlərdən rahat və 

təhlükəsiz ötüb keçirlər. Bununla yanaşı, indi Ağsu dolaylarının ətrafında gözəl 

istirahət mərkəzləri də fəaliyyət göstərir. Bunu rayona qədəm qoyan hər kəs elə 

ilk baxışdan hiss edə bilir. O mənada ki, son illər rayonda başlanmış geniş 

abadlıq və yenidənqurma iləri “dolayları düşürən” dağların zirvəsinədək uzanıb 

gedir. Son aylar Bakı-Qazax avtomobil yolu ilə ötüb keçənlər rayon mərkəzinin 

dağlara qovuşan hissəsinin çox dəyişdiyini aydın görürlər. İndi bu yerlər 

tamamilə yenidən qurulub, bir - birinin ardınca yeni ünvanlar yaradılıb. Yeni 

avtovağzal kompleksi, şəhidlərin xatirə kompleksi, müasir şirə zavodu və 

sair.Ümumiyyətlə, son iki ildə Ağsu şəhərinin əksər küçələrində əsaslı 

yenidənqurma işləri aparılıb. İlk növbədə, şəhərin elektrik, qaz, su, kanalizasiya 

xətləri tamamilə yenidən qurulub. Əksər küçələrin və məhəllələrin asfalt örtüyü 

yenilənib, əhər ərazisində on minlərlə yeni ağac və gül kolları əkilib. Ağsunun 

mərkəzi meydanı müasir hala gətirilib. Şəhərdə istifadəyə verilən yeni bina və 

mərkəzlərin hamısını sadalasaq uzun bir siyahı alınar. Xoşagələn cəhət odur ki, 

tikinti və abadlıq işləri getdikcə daha geniş vüsət alır. Rayonun kəndlərində də 

abadlığa, sosial problemlərin həllinə xüsusi fikir verilir. Bu da onun 

göstəricisidir ki, indi rayonda daha geni həcmdə ilərin görülməsi planlaşdırılıb. 

Bütün deyilənlərin nəticəsidir ki, indi Ağsuya gələn hər kəs şəhəri gəzməkdən 

yorulmur,gördüklərindən təəssüf hissi keçirmir. Çünki Ağsu çox dəyişib. Ağsu 

haqqında söhbət düşəndə təbii olaraq şəhərin hazırki durumu ilə keçmiş 

mənzərəsini müqayisəyə çəkmək istəyirsən. O anda XVIII əsrin klassik şairi 

Zülalinin əhərin əvvəlki vəziyyətinə nəzərən yazdığı misralar yada düşür: 

Qürbətdə deyirdin ki, Zülali vətənim var, 

Ensin gözünə qarə su, Ağsu vətən oldu. 

Heç şübhəsiz, bu deyilənlər tarixən baş vermiş köçürülmə dövrünün 

ağrı-acılarını indi bizə yansıdır. Bu gün isə Ağsu haqqında tamamilə yeni 

təsəvvürlər ortadadır. Yəqin ki, şairə qismət olsaydı indi o, Ağsu haqqında 

nikbin misralar söyləyərdi.Çünki son dövrlərdə Ağsu dəyişib,diqqət mərkəzinə 

gəlib və gözəlləşib. 

Ağsu şəhərinin adı bəzi mənbələrdə Yeni Şamaxı kimi də verilir. Bu fakt 

yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Nadir şahın dövründə tətbiq olunan “bərbad 

köçürülmə” siyasəti ilə birbaşa bağlantılıdır. Tarixi Şamaxı şəhərinə bu dövrdən 

köhnə, Ağsu kəndinə (sonradan şəhərinə) isə yeni Şamaxı deyilmişdir. Bəzi 

tədqiqatçılar mənbələrdə Ağsunu Beyləqan şəhəri kimi də təqdim etmişlər. Bu 

da şəhərin Beyləqanla tarixi əlaqələrinin olduğunu isbatlayır.[ 1 , 76 ] 

Mənbələrdə qeyd edilir ki, XVIII əsrdən etibarən isə şəhərin Ağsu adı 

ilə tanınması geniş vüsət almışdır. Adın isə əhərin ərazisindən keçən Ağsu 
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çayından iqtibas olunması buna əsas qaynaq kimi o dövrün mənbələrində əksini 

tapmışdır. Ağsuçay vadisinin isə ən qiymətli maddi mədəniyyət abidəsi Ağsu 

şəhər xarabalığıdır. XVIII əsrin yadigarı olan “Xaraba şəhər” müasir Ağsu 

şəhərinin cənubunda, Ülgüclü kəndi yaxınlığında yerləşir. Qala şəhər 

düzbucaqlı formasında olub, 34 ha ərazini əhatə edir. Elmi ədəbiyyatda 

istehkamla bərabər, sahəsi 50 ha qədər olan yaşayış yerləri orta dərəcəli  

şəhərlər sırasında qeyd edilir və əsasən vilayət mərkəzləri hesab olunur. Qədim 

şəhərin xarabalıqlarında lazımi müşahidələr aparılmış, burada yaşayış, ictimai 

və digər binaların, o cümlədən küçə və meydanların qalıqları 

müəyyənləşdirilmişdir. Ətrafdan xırda təpələr yığnağına oxşayan şəhər yeri 

2400 metrlik torpaq sədd ilə əhatələnmişdir. Bu səddin kənarı dərin xəndəklə 

dövrəyə alınmışdır. Xəndəyin dibdən eni 8 m, buradan səddin üstünə qədər 

hündürlüyü 12 m-dir. Uzun sürən müharibələr zamanı şəhərin müdafiəsini 

möhkəmlətmək məqsədilə xəndəyin içərisi daima su ilə dolu saxlanılardı. 

“Xaraba şəhər”in giriş darvazalarının şərqdən və qərbdən olması haqqında 

mülahizələr vardır. Şəhərin cənub hissəsində torpaq təpələr nəzəri cəlb edir. Bu 

təpəliklər şəhərin qala bürclərinin, gözətçi qüllələrinin qalıqlarıdır. Bürclər 

dairəvi planda olub, çevrəsinin uzunluğu 50 metrdir. Belə bürclər şəhərin şimal 

hissəsində də olmuşdur. Tarixçi S.Bronevski qeyd edir ki, şəhərin ətrafı qala 

divarları ilə əhatəli olub. Həm də burada dördkünc və dairəvi bürclər 

yerləşmişdir. 

Divarların qarşısında eynilə xəndək qazılıb. Yaşayış binalarının alt hissəsi 

isə zirzəmilərdən ibarətdir. Binaların üst hissəsi uçub zirzəmiyə tökülmüşdür. 

Buradakı çalalar zirzəmilərın qalıqlarıdır. Şəhərdə yaşayış binaları sıx 

yerləşmişdir. Küçələr ensiz olub, arabaların hərəkətini təmin etmirmiş. Bununla 

yanaşı, şəhərin mərkəzi küçələri nisbətən enli olmuşdur. İctimai binalar şəhərin 

şimal hissəsində inşa olunmuşdur. Bu sahədə şəhər meydanı, karvansara və s. 

ictimai binaların qalıqlarını xatırladan tikinti izləri vardır. Torpaq sədd elə 

şəhərin bu hissəsində nisbətən salamat qalmışdır. Ağsu şəhər yerindən sadə və 

şirli gil qab nümunələri, misdən hazırlanmış toxuculuq aləti əldə edilmişdir. 

Saxsı qab nümunələri son orta əsrlər dövrünə aiddir. Ərazidən Nadir şahdan 

əvvəl bu yerlərə hakimlik etmiş Surxay xanın adına zərb edilmiş mis sikkələr 

tapılmışdır. Pulun üzərindəki işarələr Nadir şahın şəhərin salınmasına dair 

verilmiş fərmanından əvvəlki dövrə aiddir. Deməli, Yeni Ağsu əhəri əvvəllər 

mövcud olmuş Ağsu ərazisi (kəndi) əsasında yaranmışdır. Ağsunun ticarət və 

sənətkarlıq mərkəzi olması haqqında XVI-XVII əsrlərdə yerli və xarici 

mənbələrdə məlumatlar verilir. “Xaraba şəhər”dən 1,5-2 km qərbdə çoxlu sayda 

saxsı məmulatlar səpələnmiş sahə vardır. Burada şəhərə məxsus dulusçu 

sənətkarların məskunladığını güman etmək olar. XVIII əsrdə Ağsu şəhərinin 

möhkəm qala divarları, müdafiə istehkamları olmuşdur. Bu şəhər getdikcə 

inkişaf etmiş və XVIII əsrin son rübündə Azərbaycanın çoxsaylı əhalisi olan 

şəhərlərindən birinə çevrilmişdir. V.Leviatov qeyd edir ki, XVIII əsrin sonunda 



54  

Yeni Şamaxı (Ağsu) şəhərinin əhalisi 10 minə yaxın olduğu halda Gəncə, 

Ərdəbil, Şuşa, Nuxa, Bakı və baqa şəhərlərin əhalisi 3-8 mindən çox deyildi. 

Beləliklə, araşdırmalar əsaslandırır ki, Ağsu şəhəri son orta əsrlər Azərbaycanın 

ictimai-siyasi və hərbi-müdafiə strategiyasını müəyyənləşdirilməsi yönümündən 

özünəməxsus mövqeyi ilə seçilmiş şəhərlərdən olmuşdur. Lakin istər həmin 

dövrdə, istərsə də XIX əsrin əvvəllərində tarixi qaynaqlarda adı çox hallanan 

Ağsu şəhəri nədənsə, əsrin sonlarında bu mənbələrdə az xatırlanır. 

Ağsu əhərinin adını dəfələrlə müxtəlif mənbələrdə “Ağsu döyüşü” ilə də 

eitmişik.Ağsu döyüşü Qafqaz İslam Ordusu qüvvələri ilə Stepan Şaumyanın 

başçılıq etdiyi Bakı Xalq Komissarları Sovetinin ordu hissələri arasında 1918-ci 

il iyulun 5-6-da Ağsu ətrafında baş vermiş döyüşdür.Döyüşdə Qafqaz İslam 

Ordusunun 10-cu və 13-cü piyada alayları, 10-cu alayın tabeliyinə verilmiş 

Azərbaycan süvari bölmələri iştirak edirdilər. İyulun 6-da düşmən qüvvələrinin 

müqavimətini qıran 13-cü alay Ağsuya daxil oldu və hücumunu Şamaxı 

yoxuşuna qədər davam etdirdi. 10-cu alay isə Ağsunun şimalından irəliləyərək, 

qaçan düşmənə ciddi zərbə endirdi. Gürçüvanı azad edərək, orada mövqe tutdu. 

Döyüşün gedişində 1 səhra topu, 1 cəbhəxana arabası, 5 pulemyot, 30-a qədər 

müxtəlif silah və daşnakların talan etdiyi yerli əhalinin əmlakı ilə dolu 15-ə 

qədər araba ələ keçirildi. Ağsu döyüşü Qaraməryəm döyüşündə qazanılmış 

qələbəni möhkəmləndirdi.[ 3 , 4 ] 

Şəhər ərazisi plan etibarı ilə düzbucaqlı forma da olmaqla təqribən 34 

hektar sahəni əhatə edir. Ətrafı dərin xəndək və val şəklində olan çox möhtəşəm 

qala divarları ilə möhkəmləndirilib. Şəhərin cənub divarlarının uzunluğu 585, 

şimal divarlarının uzunluğu 580, şərq divarlarının uzunluğu 580, qərb divar 

larının uzunluğu isə 600 metrdir. Qala divarlarının xaric tərəfdən hündürlüyü 

(xəndək də nəzərə alınmaqla) 6 m-dən çoxdur. Şəhər ətrafı müdafiə divarlarının 

etibarlığını təmin etmək məqsədi ilə qala boyunca 3 m dərinliyi və 17 m eni 

olan xəndək qazılıb. Xəndəyin içərisinin torpağı bütünlüklə qala divarlarının 

döünə verilməklə çox möhtəşəm val ucaldılıb. Şəhərin cənub-qərb küncündə 

qala divarı və xəndək əlamətləri müşahidə olunmur. Bu onu göstərir ki, həmin 

sahədə qala divarlarının tikintisi və xəndəyin çəkilii yarımçıq qalıb. Yazılı 

qaynaqlardan bəlli olduğu kimi bir sıra hərbi-siyasi amillərlə əlaqədar Ağsu 

şəhəri az vaxt içərisində dəfələrlə dağıdılıb, beləliklə də Şirvanın rəsmi paytaxtı 

olmaq statusu gah Şamaxıya, gah da Fitə keçib. Ağsuda yerləşən qala  

bürclərini təhlil etsək aydın olar ki, onların qala bürcü olması o qədər də 

inandırıcı deyil. Nəzərə almaq lazımdır ki, hər iki təpə qalanın qərb və şərq 

divarlarının cənub divarı ilə birləşdiyi nöqtədən xeyli aralıdadır. Yəni, onların 

əslində qala divarlarına aidiyyatı yoxdur. Belə olan hal da həmin təpələrin 

müşahidə məntəqəsi olması ehtimalı gündəmə gəlir. Planından göründüyü kimi, 

Ağsu şəhəri düzənlik ərazidə yerləşir. Bu səbəbdən də şimal tərəfdən, yəni 

Ağsu dolayları, yaxud da Göylər istiqamətindən şəhərə doğru hərəkət edən 

düşmən ordularının manevrlərini asanlıqla izləmək olurdu. Deməli, bu halda 
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şimal tərəfdə müşahidə məntəqəsinə ehtiyac yox idi. Cənub istiqamətdən olan 

basqın və ya hücumları isə uzaqdan seyr etmək imkanları yoxdur. Bu səbəbdən 

də cənub istiqamətdəki əraziləri daimi olaraq nəzarətdə saxlamaq baxımından 

şəhərdə bu cür müşahidə məntəqəsi funksiyası daşıyan təpələrə həqiqətən 

ehtiyac vardı. Odur ki, qeyd olunan təpələrin şəhərin məhz cənub tərəfində 

olması faktı bu ehtimal üzərində düşünməyə əsas verir. Başqa sözlə, əgər həmin 

təpələr bürc olsaydı, onda şimal tərəfdə də bu cür bürclər olmalı idi. Abidənin 

ətrafında 4 qəbristan var. Onlardan daha yaxşı qalanı şimal istiqamətindədir. 

Oradakı qəbir daşlarının bir qisminin XVIII əsrin sonlarına aid olduğu bildirilir. 

Xatirə daşlarının möhtəşəmliyi və onlar üzərindəki qeydlərə əsasən düşünmək 

olar ki, qəbristanda əsasən Şirvan hökmdarları nəslindən olan tanınmış insanlar 

dəfn olunub. Ağsu son orta əsr şəhər (Xaraba əhər) yerində ilkin arxeoloji 

tədqiqatlar arxeoloq Fazil Osmanovun rəhbərliyi ilə Ağsu-İsmayıllı 

ekspedisiyası tərəfindən aparılmışdır. Uzun illər Ağsuçay-Girdimançay 

hövzəsinin əsa sən antik dövr və ilk orta əsr abidələrinin arxeoloji tədqiqi ilə 

məşğul olan ekspedisiya 1983-cü ildə yerli əhali arasında Ağsu qalası, Yeni 

Şamaxı, yaxud da Xaraba şəhər adı ilə tanınan abidədə iki yerdə yoxlama 

qazıntısı qoymuşdur. Təd qiqat üçün əvvəlcə şəhər ərazisinin şimal-qərb 

tərəfində yer seçilmiş və orada 5 x 2 m sahədə mədəni təbəqə öyrənilmişdir. 

Qarşıya qoyulan suallara cavab tapmaq məqsədilə I sahədən 70 m qərbdə II şurf 

üçün yer müəyyən edilərək orada 2 x 1 m ölçüdə yoxlama qazıntısı aparılıb.  

Hər iki sahədə mədəni təbəqə xam torpağadək qazılaraq öyrənilib. Aparılmış 

ilkin arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmidir: Ağsu son orta əsr  

əhər yeri (Xaraba ə hər) birtəbəqəli abidədəir. Orada mədəni təbəqənin qalınlığı 

1,4-1,6 m-dir. Qazıntı nəticəsin də əldə olunmu maddi mədəniyyət nümunələri, 

o cümlədən zəngin keramika məmulatı və sikkə nümunələri orada XVIII əsr də 

xüsusilə intensiv şəhər həyatı olduğundan xəbər verir. Bununla belə tapıntılar 

orada XVIII əsrə qədər və XVIII əsrdən sonra da həyat olduğunu təsdiq edir. 

İlkin tədqiqatlar zamanı akar olunmu rəngarəng çeşidli maddi mədəniyyət 

nümunələri bir çox xüsusiyyətləri, o cümlədən bədii, bədii-texniki və texnoloji 

xüsusiyyətləri baxımından Azərbaycanın digər şəhərlərinin materiallarından 

nəzərə çarpacaq dərəcədə fərqlənir. Bu baxımdan həmin abidənin və oradan 

aşkar edilmiş maddi mədəniyyət nümunələrinin daha geniş çərçivədə 

öyrənilməsi bütövlükdə Azərbaycanda son orta əsr ə hər mədəniyyətinin 

dərindən və əhatəli tədqiqi baxımından xüsusi aktuallıq kəsb edir. Ağsu son  

orta əsr şəhər yeri Azərbaycan da nadir arxeoloji abidələrdəndir ki, şəhər süqut 

edəndən sonra onun ərazisində heç bir tikinti, qazıntı və bu qəbildən olan 

təsərrüfat işləri aparılmayıb. Bu, o deməkdir ki, orada şəhərin tikintiləri, 

istehsalat ocaqları, küçə və meydanları digər abidələrlə müqayisədə daha yaxşı 

qalmışdır. Bütün bunlar isə bəhs edilən dövrdə Azərbaycan şəhərlərinin daxili 

plan quruluunu, memarlıq xüsusiyyətlərini, abadlıq, sanitariya və su təchizatı 

məsələlərini, şəhər sənətkarlığının inkiaf səviyyəsini, ayrı-ayrı sənət sahələrində 
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müşahidə olunan inkişaf və tənəzzül meyillərini öyrənmək baxımından son 

dərəcə mühüm elmi əhəmiyyət kəsb edir. [ 1 ,112 ] . 

Məlumdur ki, Azərbaycanın şimal ərazisində minillik tarixə malik 

qədim Qafqaz Albaniyası (e.ə. IV - e-nın VII əsri) və orta əsr Şirvanahlar (VI- 

XVI əsrlər) dövlətləri mövcud olmuşdur. Müasir Ağsu rayonunun ərazisi bu 

dövlətlərin mərkəz hissəsini - Ağsuçay və Girdimançay vadisini əhatə edir. Bu 

çayların vadiləri bərəkətli, münbit torpaqları, təbii zənginlikləri ilə tarix boyu 

insanların diqqətini cəlb etmi və əhalinin sıx məskunladığı mədəniyyət 

mərkəzinə çevrilmidir. Odur ki, Ağsu rayonu ərazisi Azərbaycan tarixinin 

miixtəlif dövrlərinə aid abidələrlə çox zəngindir. Ağsu rayonunun Nüydi, 

Nuran, Sanqalan, Qırlar, Gəgəli, Ərəb-mehdibəy, Qaraqoyunlu və s. kəndləri 

ərazisində mövcud olan qədim, antik, orta əsrlər dövrlərinə aid yaşayış yerləri, 

nekropollar, qəbiristanlıqlar, qalalar, türbələr, dini ibadətgahlar və başqa maddi- 

mədəniyyət abidələri xalqımızın əvəzsiz tarixi xəzinələridir. Ağsu rayonu 

ərazisindəki abidələrdən arxeoloji qazıntılar və təsərrüfat işləri görülərkən 

təsadüfən zəngin tarixi materiallar aşkar olunmuşdur. Bu tarixi yadigarlar 

içərisində Qafqaz Albaniyası maddi-mədəniyyətinin özünəməxsus yeri vardır. 

Qırlartəpə eneolit dövrü yaşayış yeri Qafqaz Albaniyasının ən qədim tarixini, 

mədəniyyətini araşdırmaq üçün çox dəyərli, nadir abidədir. Qafqaz Albani- 

yasında qədim hərb sənətinin yüksək dövlətçilik səviyyəsində quruculuğunu 

əyani olaraq əks etdirən sərkərdəyə məxsus Nüydi tunc dəbilqəsi, Nərgizava 

şəhər yerinin nekropolundan tapılmış tuncdan atlı cəngavər fiqurları, ayrı-ayrı 

abidələrdən toplanmış müxtəlif silah növləri bu qədim diyarın tarixi sirlərini 

açmağa imkan verir. 

Ağsu rayonunun indiyə qədər qeydə alınmış qədim maddi-mədəniyyət 

abidələri aşağıdakılardır: Qırlartəpə eneolit-antik dövr abidələri; Xanyurdu 

kurqanı; Ərəbmehdibəy kurqan abidələri və antik dövr qəbirləri; Nüydi antik 

dövr yaşayış yeri və nekropolu; Qaraçıbulaq antik dövr abidələri; Uzunboylar 

antik dövr abidəsi; Nərgizava antik şəhər yeri və nekropolu və s.Beləliklə Ağsu 

şəhərində son dövrlərdə demək olar ki, geniş miqyaslı tədqiqat işi 

aparılmışdır.Maddi mənbələrin toplanıb,qorunmasına , təbliğinə başlanmışdır. 

Gənc alimlərin,tarixçilərin buraya göstərdikləri diqqət və qaygı sayəsində 

şəhərə diqqət və qayğı artmişdir.Nəticə olaraq şəhərə gələn turistlərin sayı 

gözəgörünən qədər artmışdır.Qeyd edək ki, tarixçi Fariz Xəlilli Ağsu haqqında 

da geniş araşdırma aparmış,belə ki, böyük bir ərazidə arxeoloji qazıntı işləri 

aparılmış , arxeoloqlar , ekspertlər buraya dəvət edilmiş tapılmış maddi 

mədəniyyət nümunələrinin bir hisssəsi Milli Tarix muzeyinə göndərilmiş , 

qalanları isə Miras İctimai birliyinin sədri Fariz Xəlillinin rəhbərliyi ilə “Ağsu 

arxeoliji-turizm kompleksi”ndə toplanaraq yerli və gəlmə turistlərə,məktəblilərə 

nümayiş etdirirlər . 
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Xülasə : Məqalədə ölkəmizdə yerləşmə müəssisələrinin qısa inkişaf 

tarixi və tendensiyası, müasir dövrdə turizmin inkişafında rolu, əsas statistik 

göstəriciləri verilmiş, onların təhlili aparılmış və nəticə olaraq dinamikası 
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Abstract : In the article have been given information about short 

development history and tendency of accommodation facility in our country, its 

role in the development of tourism in modern age, main statistical indicators 

have been conducted analyzes about it and finally have been defined its 

dynamics. 

Key words : hotel, caravanserais, brand hotel, resort, hotel business. 

 

Резюме: В статье отражена краткая история и тенденция развития 

предприятий, расположенных в нашей стране, выявлена их роль в 

современном периоде развития туризма, даны основные статистические 

данные, проведен их анализ и в итоге сделан вывод об их динамике. 

Ключевые слова: отель, караван-сарай, отель-бренд, курорт, 

гостиничный бизнес. 

Azərbaycanda ilk mehmanxanalar karvansara adlanırdı. Əlbəttə ki, onlar 

müasir xidmətli otellərdən xeyli fərqlənirdilər. Karvansaralar təkcə şəhərlərdə 

deyil, həmçinin yol boyu, xüsusilə yolayırıcılarında inkişaf edirdi. “Qədim və 

orta əsrlərin vacib tarixi - arxitektura abidələri” xəritəsinə uyğun olaraq 

Azərbaycan ərazisində bu günümüzə qədər gəlib çatan karvansarayların inşaat 

tarixi VI-XIX əsrlərə aiddir. Qədim karvansaralardan mövcud olanı mərəzə 

kəndində yerləşir. 

Orta əsr karvansaraları Siyəzəndə, Giləzi qəsəbəsində, Saraş kəndində 

və Bayıl burnunda, Qaradağda, Sanqaçalda bu günə qədər mövcuddur. Ancaq 

alimlərin hesablamalarına görə 8 karvansara Bakı qalasında olmuşdur. Lap 

yaxınlıqda, aralarında kiçik döngə olan hind karvansarayı “Multani” və 

“Buxara”, Qasım bəyin iki mərtəbəli, yuxarıda çəpinə duran-bu günə gəlib 
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çatmayan Böyük karvansaray, Cümə məscidinin yaxınlığındakı-Kiçik 

karvansara və s. yerləşirdi [5]. 

Kiçik bir sahədə karvansaraların yerləşməsi heç də təsadüfi deyildi. Bakı 

dəniz limanı kimi artıq orta əsrlərdə şərq dövlətlərinin ticarətində vacib rol 

oynamağa başlayır, Xəzərdən və Böyük Ipək yolunda olan şəhərlərdən- 

terminallardan Bərdə, Şamaxı, Dərbənddən mallar göndərilirdi. Onların binaları 

Gəncədə, Arpaçay yaxınlığında (Naxçıvanda), Cəbrayıl rayonunda, Abşeron 

yarımadasında və Bakı qalasında bu günə qədər qalmaqdadır. XIX əsrin ikinci 

yarısında neft axtarışları üzrə intensiv işlər aparılmağa başlanır. Bakı çar 

Rusiyasında ən iri sənaye mərkəzlərindən birinə çevrilməyə başlayır. 

Neft sənayesinin inkişafı ilə əlaqədar Bakının mərkəzi hissəsi 

genişlənməyə və abadlaşmağa başlayır. Yerli milyonerlərin yaraşıqlı sarayları, 

səhmdar cəmiyyətlərin, o cümlədən xarici (cəmi 51, onlardan 6-ingilis, 3- 

fransız, 2-isveç, 1- belçika, 1-danimarka, 1-yunan şirkəti və s.) bankların 

binaları, ictimai və pərəstiş tikililəri inşa edilməyə başlayır. Şəhərin xarici və 

dövlətli adamlarına xidmət üçün 7 XX əsrin əvvəllərində Bakının mərkəzində 

ilk mehmanxana - “Yeni Avropa” (hazırda “Lukoyl”un Ticarət Evinin binası) 

açılır. Bir neçə il keçdikdən sonra daha yeni “Metropol” (hazırda 

Nizami”muzeyi) mehmanxanası tikilir və hamını öz gözəlliyi ilə heyran edir. 

Oktyabr inqilabından sonra Böyük Vətən müharibəsinin sonuna kimi Bakıda 

yeni mehmanxanaların tikintisi qeyd olunmur [5]. 

50-ci illərdə və 60-cı illərin əvvəlində “Inturist” və “Naxçıvan” 

mehmanxanalarının binaları tikilməyə başladı. 70-ci illərdə Azərbaycanda 

mehmanxana tikintisinin güclü inkişafı başlayır. Bu mərhələdə “Bakı”, “Turist” 

və iki 17 mərtəbəli simmetrik yerləşmiş “Azərbaycan” və “Abşeron” 

mehmanxanalarının binaları tikilib başa çatmışdır. Sonuncunun açılışı 1985-ci 

ildə olmuşdur. Bu mehmanxanalar həm xidmət səviyyələrinə görə, həm də 

texniki təchizatına görə beynəlxalq standartlara cavab vermirdi. 

Mütəxəssislər sübut etmişlər ki, 700-dən çox yeri olan mehmanxanalar 

çətin idarə edilir. Bu 2 mehmanxananın hər biri 1200 yerə malik olduğu halda, 

ümumi yerləşmənin 15%-ə qədəri dola bilirdi. Bu mehmanxanalarda servis 

səviyyəsini yaxşılaşdırmaq əvəzinə, yerləşmə qiymətləri artırılırdı[3]. 

Azərbaycanda yerləşmə müəssisələrinin əsas inkişaf mərhələsi XX əsrin 

50-ci illərindən sonra başlamışdır. XX əsrin 60 – 70 ci illərində turizmin inkişafı 

ilə əlaqədar Azərbaycanda, xüsusi ilə Bakıda yeni yerləşmə müəssisləri 

tikilmişdir. Sovet dövründə tikilən yerləşmə müəssisələri əsasən kompleks 

xidmətlər təklif edən sosial təyinatlı obyektlərdən ibarət olmuşdur. Burada 

göstərilən xidmətlər isə beynəlxalq standartlara cavab vermirdi. Bakıda fəaliyyət 

göstərən “İnturist” , “Naxçıvan” , “Abşeron” , “Azərbaycan” kimi məşhur 

mehmanxanalarda lüks nömrələr və apartmentlər azlıq təşkil edirdi. 

Müstəqillik  dövründə,  xüsusilə  1996-cı  ildən ölkədə  iqtisadi sabitliyin 

tədricən  bərqərar   olması,   Bakının   biznes  mərkəzi  kimi  formalaşması, neft 
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müqavilələrində iştirak edən xarici vətəndaşların sayının artması, birgə 

müəssisələrin təşkili Azərbaycanda mehmanxana və otel təsərüfatının 

sürətlənməsinə səbəb oldu. Belə ki, Bakıda qısa müddət ərzində “Naxçıvan” 

mehmanxanası bərpa edilərək “5ulduzlu” otel səviyyəsinə çatdırılır. Yalnız 

1995-2000 –ci illərdə beş yeni mehmanxana tikilir və köhnə otellərin bərpa 

olunmasına başlanılır. Həmin dövrdə “Naxçıvan” oteli ilə yanaşı “İrs Plaza” , 

“Grand Europe Hotel” , “Crescent Beach” , “Meridian” , “İrşad” istifadəyə 

verilir. Respublikada yerləşmə müəssisələrinin təhlili göstərir ki, 2001-ci ildə 

onlarda nömrələrin sayı 9403-ə çatırdısa, bu göstərici 2005-ci ildə 22492 təşkil 

etmişdir[3]. 

 

Yerləşmə müəssisələrinin mülkiyyət formasına görə inkişaf dinamikası [1] 

 
 

Cədvəl. 1. 

 
 2005 2007 2009 2011 2013 2016 

Yerləşmə 

müəssisələrinin 

sayı 

285 320 452 508 530 544 

Dövlət 65 61 64 34 27 27 

Xüsusi 208 243 370 460 485 494 

Xarici 8 11 12 11 13 13 

Birgə 4 5 6 3 5 6 

 

Yerləşmə müəssislərinin mülkiyyət formasında sahibkarlıq 

subyektlərinə məxsus olan obyektlər üstünlük təşkil edir. Bu da ölkəmizin son 

illər sürətli iqtisadi inkişafı ilə bağlıdır. Yerləşmə müəssisələrində xüsusi 

mülkiyyətin payı son on ildə iki dəfədən çox artmış, o cümlədən, ümumi 

otellərin 90,7% təşkil etmişdir. 

Yerləşmə müəssislərində dövləl idarəçiliyində olanların payı azalır ki, bu 

da  onlar  son  illər  sürətlə  özəlləşdirilməsi ilə bağlıdır.  Son on ildə dövlət 

mülkiyyətində olan otellərin sayı iki dəfədən çox azalmışdır. Bu azalma həm 

həmkarlar ittifaqının həm də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində 

olan yerləşmə müəssisələrinə aid etmək olar. Dövlət Statistika Komitəsinin 

(DSK) dövlət mülkiyyətinə aid etdiyi 27 mehmanxananın əsas hissəsi əslində 

Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasına məxsus olan sanatoriya və 

pansionatlardır. Bunlara misal olaraq “Yaxt Club Hotel”, “Shahdag” v.s aiddir 

(Yaxt Club – Azərbaycan Respublikası Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinə, Shahdag isə 

Azərbaycan Respublikası Məddəniyyət  və  Turizm Nazirliyinə məxsusdur)[8]. 

Son illər Azərbaycanda mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin 

sayı (turist bazaları,  sanatoriyalar, pansionatlar, motellər,  istirahət mərkəzləri) 
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22 faiz artaraq 541- ə çatıb. Bunların 20 faizi Bakı şəhərində yerləşir. 

Mehmanxanaların 491-i yerli hüquqi və fiziki şəxslərə (“Absheron Group 

Hotels”,  “Qafqaz  Resort Hotels” v.s)  məxsusdur[9]. 

“Absheron Group Hotels” şəbəkəsi yerli brend olaraq 2011-ci ildən 

formalaşmışdır. Buraya Bakıdakı bəzi xarici birgə müəssisələr (Marriot, 

Fermont və s.), yeni İnturist, Bulvar otelləri, Qusarda “Pik place”, “ClEYT 

park”, Qubada “PİXOS”, Şamaxıda “Şamaxı platinum”, Naftalanda bəzi 

müasir kurortlar və s. daxildir. Qeyd olunan şəbəkə yerli brend olaraq 34 

yerləşmə müəssisəsi vardır. 2014-ci ildən başlayaraq “Absheron Group Hotels” 

Türkiyənin istirahət mərkəzlərində (Bodrum, Belek və s.) yeni otellər tikir ki, 

bu da yerli  brendin xarici ölkələrdə tanınmasına imkan verəcəkdir. 

Yerli brendlərdən olan “Gilan Turizm” tərkibinə 16 yerləşmə müəüsisəsi  aiddir 

ki, bununda 9 beş ulduzlu otellərdən ibarətdir. “Gilan Turizm”-in otelləri Bakı 

şəhəri ilə yanaşı, Qəbələ, Lənkəran, İsmayıllı, Naftalanda yerləşmə 

müəssisləri vardır [6]. 

Ölkədə 6-sı birgə yəni, otellərin mülkiyyətləri şəxsi olmasına 

baxmayaraq, xarici idarəetmə qurumları tərəfindən idarə olunan (“Four 

Seasons”, “ Fairmont”, “Hilton”, “Shah palace”, “Jumeirah Bilgah Beach 

Hotel”, “Marriott” v.s), qalan 13 xarici investorların (“Kempinski Batamdar”, 

“Hyatt Regency” v.s) mülkiyyət forması kimi yaradılıb. Belə xarici brendlərin 

sayı 2010-cu ildən sonra artmağa başlaqmışdır. Bunların çoxu Bakı şəhərində 

fəaliyyət göstərməklə işgüzar turistlərin ən çox istifadə etdiyi yerləşmə 

müəssisləridir [6]. 

Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin 31-i beşulduzlu, 70-i 

dördulduzlu, 29-u üçulduzlu, 406-sı isə digər kateqoriyalıdır. Gəlirlərin 63,3%- 

i nömrələrin təqdim olunması üzrə xidmətlərdən, 23,8%-i içkilər də daxil 

olmaqla qida məhsullarının satışı üzrə xidmətlərdən, 1,4%-i müalicə və 

sağlamlıq xidmətlərindən, 11,5%-i isə digər xidmətlərin göstərilməsindən əldə 

edilib [9]. 

Yerləşmə müəssislərində nömrə fondunun artımı son on ildə dinamik 

olaraq təmin olunmauşdur. Belə ki, nömrə fondunda artım son on ildə 60%-dən 

çox olmuşdur. Bununda əsas hissəsi 2010-cu ildən sonrakı dövrə təsadüf edir. 

Nömrə fondunun artması otellərin birdəfləik tutumunun artmasına səbəb olmuş, 

bu da, öz növbəsində yerləşdirlmiş turistlərin sayına da təsir etmişdir. 2005-ci 

iilə müqayisədə 2016-ci ildə yerləşdirilmiş turistlərin sayı iki dəfədən çox 

artmışdır. 

2016-ci ildə mehmanxanalarda gecələmələrin sayı 1 644,1 min adam- 

gecə olub ki, onların 62,8%-i Bakı, 1,4%-i Gəncə, 1,2%-i Lənkəran, 0,9%-i 

Şəki şəhərlərində, 7,6%-i Xaçmaz, 2,3%-i Qusar, 1,9%-i Quba, 0,8%-i Şamaxı, 

0,6 %-i Masallı, 0,5%-i Qəbələ, 0,5%-i İsmayıllı və 19,5%-i digər rayonlardakı 

(şəhərlərdəki) mehmanxanalarda qeydə alınıb [1]. 

DSK-dən verilən məlumata görə, 2010-cu ildə ölkədəki mehmanxana 
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müəssisələrində eyni vaxtda toplam 30,5 min qonaq qəbul etməyə imkan verən 

12 789 nömrə var idi. İl ərzində nömrələrin sayı 9,2 faiz artmışdır. Nömrələrin 

3854-ü (27,5 faiz) dövlət, 8947-si (64 faiz) xüsusi, 1163-ü isə (8,3 faiz) xarici 

mülkiyyətin iştirakı ilə yaradılan otellərin payına düşən ölkədəki mehmanxana 

nömrələrinin yalnız 16,3 faizi (2286) lüks kateqoriyalı idi [8]. 

Yerləşmə müəssislərində yerlərin sayının artması gəlirlər və budcə 

ödəmələrinə təsiri artmışdır. Son on ildə ən yüksək artım 2013-2016 cı illərdə 

müşahidə edilmişdir ki, bu da ölkənin ümumi iqtisadi inkişafı ilə bağlı 

olmuşdur. Ümumilikdə son on ildə otel biznesinin gəlirləri, büdcə ödəmələri isə 

(vergilər daxil olmaqla) üç dəfəyə yaxın artmışdır. 

Büdcə gəlirlərində otel biznesinin payı az olsa da, iqtisadiyyatının əsasın 

yanaca qenergetika sənayesi təşkil edən ölkə üçün ümumi turizm gəlirlərinin 

4,5% təşkil etməsi müsbət göstərici sayıla bilər. Turizm gəlirlərin son illər 

artması getmə turizmlə yanaşı, gəlmə turizmi də qeyd etmək olar. Gəlmə 

turizmdə yerləşmə müəssisələrinin gəlirlərinin artması daha şox gəlir 

götürməyə imkan vermişdir. Son illər ölkədə keçirilən beynəlxalq və işgüzar 

tədbirlər, yerli turist şirkətlərinin gəlmə turizmdə fəallığı otel biznesinin 

inkişafına təkan vermişdir. 

Otel biznesinin inkişafı əhalilin sosial rifahının yaxşılaşmasında, onun 

məşğulluğunun təmin olunmasında əhəmiyyətli rolu vardır. Xüsusilə turizm 

potensialı çox olan regionlarda pullu xidmətin payında istirahət müəssislərinin 

və otellərin rolunun artmasın qeyd etmək olar. 

Yerləşmə müəssisələrində çalışanlar əsasən iki istiqamətdə 

qruplaşdırmaq olar. Bunlar bir başa ştatda işləyənlər və muzdlu işə cəlb 

olunanlar. Bununla yanaşı, mövsüm dövründə cəlb olunan işçilərin sayının 

artması məşğuluğun təmin olunmasınına imakn verir. 

Ölkədə otel biznesinda çalışanların dinamikası gəstərir ki, son on ildə bu 

sahədə personalın sayı dörd dəfədən çox artmışdır. Statistik məlumatların təhlili 

göstyərir ki, bu sahədə çalışanları sayı 24,5 min nəfəri keçmişdir. Onu da qeyd 

edək ki, müəyyən işlərə cəlb olunan işçilərin sayı beynəlxalq praktikada ümumi 

ştatda vahidində olanların yarısına qədərin təşkil edir. Onda otellərdə saat 

hesabı çalışanların sayının ümumilikdə 35 min nəfəri keçdiyin qeyd etmək olar. 

Onu da qeyd edək ki, mövsüm dövründə birbaşa xidmətə cəlb olunan 

işçilərin sayı rəsmi rəqəmlərdən bir necə dəfə çox olur. Misal üçün qeyd etmək 

olar ki, mövsüm dövründə Nabrandakı istirahət mərkəzlərinində çalışanların 

sayı 4-4,5 min nəfər təşkil edir. Bu baxımdan, ölkədə turizm mövsümü 

dövründə çəlb olunan işçilərin sayının çox olması regionlarda invesiv müşahidə 

edilir [4]. 
Statistik göstəricilərə əsasən, 2015–2016-cı illərdə milli valyutanın 

devalvasiyası nəticəsində Bakı şəhərində yerləşdirmə vasitələrinin 

qiymətlərində 30 % azalma müşahidə edilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq, 

2016-cı ilin ilk dörd ayı ərzində orta günlük mehmanxana qiymətlərinin ötən 
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ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 130 ABŞ dollarından 91 ABŞ dollarınadək 

azalması Bakı şəhərinə səfər etmək istəyən turistlərin marağının daha da 

artmasına səbəb olmuşdur [2]. 

Bununla belə, turistlərin Bakı şəhərində orta qalma müddəti Avropa 

şəhərləri ilə müqayisədə hələ də aşağıdır. Belə ki, statistik göstəricilərə əsasən, 

2016-cı ilin ilk dörd ayı ərzində Bakı şəhərində yerləşən mehmanxanaların 

doluluq səviyyəsi 32 faiz olmuşdur ki, bu da Avropadakı mehmanxanaların orta 

göstəricisindən iki dəfə aşağıdır. Doluluq səviyyəsinin aşağı olması qismən 

Bakıda yerləşdirmə vasitələrinin kütləvi turizmi deyil, daha çox işgüzar turizmi 

hədəfləməsi və buna müvafiq olaraq, 4 və 5 ulduzlu mehmanxanaların üstünlük 

təşkil etməsi ilə də izah edilə bilər [2]. 

"Booking.com” internet saytına nəzər saldıqda məlum olur ki, Bakı 

şəhəri üzrə gündəlik qiyməti 50 ABŞ dolları və daha aşağı olan 49 seçim, 20 

ABŞ dolları və daha aşağı olan 5 seçim imkanı mövcuddur, lakin  regionun 

digər şəhəri olan Tbilisidə eyni qiymətlərə, müvafiq olaraq, 184 və 33 seçim 

vardır. Eyni qaydada, evlərini səyahətçilərə kirayəyə verən yerli sakinlər üçün 

onlayn platforma olan “Airbnb.com” saytında Bakı üzrə 50 ABŞ dolları və ya 

daha aşağı qiymətə 96 seçim təklif edildiyi halda, Tibilisidə eyni qiymətə 400 

seçim mövcuddur. Uyğun qiymətə seçimlərin az olması Bakıya gələcək kütləvi 

turist qruplarının çoxunu bundan çəkindirə bilər [7]. 

Bununla belə, beynəlxalq təcrübəyə əsasən turistlərin mehmanxana, 

restoran və muzeylərdən tutmuş ticarət mərkəzləri, xüsusi ziyarət yerləri və 

yerli bazarlaradək fərqli təcrübələr təklif edən məkanlara cəlb olunduğunu əsas 

götürməklə qeyd etmək olar ki, Bakı şəhərinin mərkəzində belə təkliflər üçün 

bir sıra yer mövcuddur. Buna nümunə kimi aşağıdakıları göstərmək olar: 15 

kilometr məsafədə Xəzər dənizi boyunca uzanan Dənizkənarı Milli Park, yüz 

illər əvvələ gedib çıxan tarixi ilə məşhur olan “İçərişəhər” Dövlət Tarix– 

Memarlıq Qoruğu, Neftçilər prospekti boyunca tarixi binalarda yerləşən 

müxtəlif brend markalı mağazalar, Xəzər dənizində qayıqla üzmək imkanı təklif 

edən “Bakı Yaxta Klubu”, həmçinin Bakı şəhərinin ətrafında "Qobustan" dövlət 

tarixi-bədii qoruğu, “Yanardağ” Dövlət Tarix-Mədəniyyət və Təbiət Qoruğu, 

“Atəşgah məbədi” Dövlət Tarix- Memarlıq Qoruğu və s. kimi turistlərin 

marağını cəlb edən yerlərə ekskursiyalar və s. Bakı şəhərində uyğun qiymətə 

yerləşdirmə vasitələri üzrə təklif olunan alternativləri artırmaqla Bakının 

görməli yerlərinə turist səfərlərinin çoxalmasına nail olmaq mümkündür. 

Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin 31-i beşulduzlu, 70-i 

dördulduzlu, 29-u üçulduzlu, 406-sı isə digər kateqoriyalıdır. Gəlirlərin 63,3%- 

i nömrələrin təqdim olunması üzrə xidmətlərdən, 23,8%-i içkilər də daxil 

olmaqla qida məhsullarının satışı üzrə xidmətlərdən, 1,4%-i müalicə və 

sağlamlıq xidmətlərindən, 11,5%-i isə digər xidmətlərin göstərilməsindən əldə 

edilib [1]. 

2016-ci ildə mehmanxanalarda gecələmələrin sayı 1 944,1 min adam- 
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gecə olub ki, onların 62,8%-i Bakı, 1,4%-i Gəncə, 1,2%-i Lənkəran, 0,9%-i 

Şəki şəhərlərində, 7,6%-i Xaçmaz, 2,3%-i Qusar, 1,9%-i Quba, 0,8%-i Şamaxı, 

0,6 %-i Masallı, 0,5%-i Qəbələ, 0,5%-i İsmayıllı və 19,5%-i digər rayonlardakı 

(şəhərlərdəki) mehmanxanalarda qeydə alınıb [1]. 

Təbii ki, yerləşmə müəssisələrinə aid statistik göstəricilər turizmin 

inkişafı ilə bağlı aparıcı ola bilər. Çünki turist daimi yaşayış yerini dəyişir və 

başqa bir yerdə məskunlaşır. Ölkə üzrə yerləşmə müəssisələrində əldə olunan 

gəlirin iqtisadi rayonlar üzrə paylanması və iqtisadi rayonların payının paytaxtla 

müqayisədə kəskin azlığının obyektiv səbəbləri vardır. Bu səbəb xaricdən 

gələnlərin əsasən Bakı şəhərində məskunlaşması, şəhərə yerləşmə müəssisə- 

lərində qiymətlərin yuxarı olması, Bakıda müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi 

burada öz rolunu oynayır. 

Ümumilikdə ölkədə olan yerləşmə müəssislərinin təhlili göstərir ki, son 

beş ildə onların sayı iki dəfədən çox, gecələmələrin sayı isə üç dəfədən çox 

artmışdır. Onu da qeyd edək ki, yerləşmə müəssislərinin fəaliyyətində brend 

otellərin arması da gələn turistlərin yerləşməsində əhəmiyyətli rol oynamışdır. 

Bununla yanaşı regionlarda yeni otel və digər təyinatlı yerləşmə müəssisələrinin 

artması da artan turist tələbatının ödənilməsinə imkan verir. 
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Kənd turizmi Azərbaycan turizm strategiyasının əsas istiqamətlərindən 

biri kimi 

 
Rural tourism as one of the main directions of “Azerbaijan Tourism 

Strategy” 

 
Сельский туризм как одно из главных направлений туристической 

стратегии Азербайджана 

 
Xülasə: XX əsrdə büyün dünya boyu sürətlə gedən urbanizasiya və 

sənayeləşmə prosesi ilə birlikdə qlobal səviyyədə ekoloji problemlər meydana 

gəlməyə başlamışdır. Meşələrin məhv edilməsi, su resurslarının azalması, bitki 

və heyvanat aləminin sənayeləşmə nəticəsində ziyan görməsi insanların təbiətə 

olan həssaslığını artırmışdır. Sürətli urbanizasiya nəticəsində əhalisinin sayı on 

milyonlarla nəfərə çatan şəhərlərdə yaşayan insanların təbiətlə olan əlaqələri 

tədricən azalmağa başlamışdır. Məntiqi olaraq ekoloji problemlərdən, şəhər 

həyatının səs-küyündən uzaqlaşmaq, yeniliklər etmək, təbiətlə təmasda olmaq 

hissinin yayılması təbiətlə bağlı turizm növlərinə olan marağı artırmışdır. 

Açar sözlər: Turizm, Azərbaycan, İqtisadi İnkişaf, kənd turizmi 
 

Abstract: In the XX century, along with the fast urbanization and 

industrialization process, global ecological problems started to emerge across 

the world. Due to the rapid deforestation, reduction of water resources, damage 

to flora and fauna system due to the massive industrialization process have 

increased the sensitivity of people towards the nature and ecology. Apart from 

that as a result of the urbanization process the population of some cities has 

reached over ten millions and people have started to look for opportunities for 

short escapes to the nature- the place where they actually belong.  This 

tendency led to the development of nature-related tourism activities-one of 

which is rural tourism. 

Key words: tourism, Azerbaijan, economic development, rural tourism 

Резюме: В XX веке наряду с быстрым процессом урбанизации и 

индустриализации глобальные экологические проблемы начали 

появляться во всем мире. Вызванный процессом индустриализации, из-за 
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быстрого обезлесения, сокращения водных ресурсов, флора и фауна земли 

повреждена и по этому увеличилась чувствительность людей к природе и 

экологии. Кроме того, в результате процесса урбанизации население 

некоторых городов достигло более десяти миллионов человек и люди 

начали убегать от городской суеты к природе - к месту куда они 

принадлежат. Эта тенденция привела к развитию определенных видов 

туризма, связанных с природой, одним из которых является сельский 

туризм 

Ключевые слова: туризм, Азербайджан, экономическое развитие, 

сельский туризм. 

Azərbaycan Respublikası iqtisadi baxımdan sürətlə inkişaf edən ölkələr 

siyahısındadır. Ölkənin bu sürətli inkişafına baxmayaraq dövlət gəlirlərinin 

formalaşmasında neft və qaz sektorunun əsas yer tutması faktı istər hökuməti, 

istərsə də ölkə vətəndaşlarını narahat etməyə bilməz. Azərbaycan 

iqtisadiyyatının neft və təbii qazdan hələ də nə dərəcədə asılı olması 2014-cü 

ildə ümumdaxili məhsulun artım sürətinin dünya bazarında neftin qiymətinin 

kəskin enişi nəticəsində cəmi 2.5% olması faktı ilə göstərmək olar. Halbuki, bu 

rəqəm 2013-cü ilin eyni dövründə 5%, yəni 2014-cü ildən iki dəfə artıq 

olmuşdur. Qeyri-neft sektorunun inkişafını qarşısına məqsəd qoyan Azərbaycan 

hökuməti haqlı olaraq turizmin inkişafına diqqəti daha da artıraraq düzgün və 

uzaqgörən bir qərar qəbul etmişdir. 

Təəssüflər olsun ki, hazırda Azərbaycanda turizm sənayesi inkişaf etsə 

də bu sahədə vəziyyət arzuolunan qədər yaxşı deyil. Turizmin inkişafında 

Dubay modelini izləyən Azərbaycan dünyanın aparıcı mehmanxana 

təsərrüfatlarını paytaxta cəlb etməklə, nüfuzlu konfranslar, tədbirlər, idman 

oyunları keçirməklə yüksək xərcləmə qabiliyyəti olan biznes yönümlü 

turistlərin diqqətini cəlb etməyə çalışır və qismən də buna nail ola bilmişdir. 

Turizmin inkişafında paytaxt Bakının əsas marşruta çevrilməsi və biznes 

turizminin inkişafına üstünlük verilməsi öz özlüyündə bu inkişafın nə dərəcədə 

davamlı olacağını sual altına alır. Azərbaycanın əsas sərvəti sayılan neft və qaz 

kimi tükənə bilən sərvətlərin növbəti onilliklərdə bitəcəyi halda Bakıda 

fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların burda qalmayacağı və Bakının öz 

əhəmiyyətini qismən itirəcəyi gözləniləndir. Bu səbəbdən turizmin yanlız 

biznes istiqamətinin inkişafı prinsip etibarı ilə davamlı inkişafa qoyulan 

investisiya hesab edilə bilməz. Digər bir tərəfdən, biznes turizminin idarə 

olunma və təşkili prosesinin nüfuzlu şirkətlərin əlində olması, bu şirkətlərin isə 

bəzilərinin baş ofisinin xaricdə yerləşməsi “maliyyə sızması”na (financial 

leverage) səbəb olur. Məhz bu səbəbdən ölkəmizdə turizmin daha davamlı 

növlərinin inkişafına ehtiyac duyulur. 

Alternativ turizm növü kimi kənd turizminin XX əsrin ortalarından 

etibarən ən çox müzakirə olunan turizm növlərindən birinə çevrilmişdir. Kənd 

turizmi anlayışına tərif verməzdən öncə bu turizm növünün həyata keçirildiyi 
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ərazi olaraq göstərilən “kənd” məkanının izahatına ehtiyac duyulur. 

“Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanununa görə Azərbaycanda kənd “Əhalisinin böyük qisminin 

kənd təsərrüfatı ilə məşğul olduğu ərazi vahidi” kimi başa düşülür. Bu izah 

olduqca sadə səslənsə də mütləq təyinat kimi istifadə edilməsi çətinliklərə səbəb 

olur. Azərbaycan şəraitində kənd anayışının üç baxımdan daha dəqiq izahatına 

kəskin ehtiyac duyulur. 

1. Kənd tipli yaşayış məntəqəsində hər bir şəxsin real məşğuliyyəti 

ilə bağlı qeydiyyatlar düzgün aparılmır. Əksər hallarda qeydiyyat sistemindəki 

boşluqlar qaynaqlanaraq bir çox insanın kənddə yaşaması yoxsa qazanc dalınca 

başqa yerlərə üz tutması haqqında belə dəqiq məlumat əldə olunması mümkün 

deyil. Digər tərəfdən, dövlətin “pay torpağı olan hər bir şəxsin” kənd təsərrüfatı 

ilə məşğul olması düşüncəsi də yanlışdır. Bu zaman yuxarıda verilmiş 

təyinatdakı “əksəriyyət” anlayışının nə dərəcədə üzgün olması sual doğurur. 

2. “Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq” ifadəsinin özünün də 

müəyyənləşdirilməsi vacibdir və bu ifadənin meyar kimi istifadə olunması 

mümkün deyildir. Həyətyanı sahəsində bir ədəd toyuğu olan şəxs də praktiki 

olaraq kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insan hesab edilə bilsə də, reallıqda 

həmin şəxsin və ya ailənin başqa və daha böyük gəlir mənbəyinin olması da 

mümkündür. Deməli, Azərbaycanda kənd anlayışının daha dəqiq meyarlara 

əsaslanaraq təyin edilməsinə planlama işlərinin düzgün aparılması üçün ehtiyac 

var. 

3. Azərbaycanda bir sıra qədim yaşayış məntəqələri keçmişdən 

müxtəlif sənət sahələri ilə şöhrət qazanmışdır. Bu yaşayış məntəqələrində 

əkinçilik və heyvandarlıqdan daha çox misgərlik, toxuculuq və s. kimi əl işləri 

sənətləri inkişaf edib yayılmışdır. Azərbaycan Respublikası “Ərazi quruluşu və 

inzibati ərazi bölgüsü haqqında” qanuna görə isə bu yaşayış məntəqələri kənd 

əraziləri hesab edilmir, lakin bu yaşayış məntəqələrindən bir çoxu kənd olaraq 

qeydiyyatdan keçmişdir ki , bu da “kənd” anlayışının təyin olunmasında qeyri- 

dəqiqlik nəticəsində meydana gəlmiş ziddiyət kimi qiymətləndirilməlidir. 

Alternativ turizm növlərini inkişafı qardaş Türkiyədə də diqqət 

mərkəzindədir. Belə ki, “Türkiyə Turizm Strategiyası 2023” tərkibində 

alternative turizm növlərinin inkişaf etdirilməsi vacib hədəflərdən biri kimi 

qeyd edilmişdir. Qardaş dövlət alternativ turizm növləri arasından sağlamlıq 

turizmininə, qış turizminə, MİCE turizminə, golf turizminə və eko turizmə, eko 

turizm tərkibində isə kənd turizminə xüsusi yer ayırmışdır ki bu da səbəbsiz 

deyildir. 

Qlobal miqyasda davamlı turizm növlərindən biri kimi kənd turizmi 

özündə həm təbiətlə, həm də şəhər insanlarının həsrət olduqları kənd həyat tərzi 

ilə bağlı fəaliyyətlər təklif edərək alternativ turizm növü kimi bütün dünyada 

sürətlə inkişaf etdirilməkdədir. Kənd turizmi ilə bağlı tədqiqat apararkən elmi 

ədəbiyyatlarda bu turizm növü ilə bağlı ferma turizmi (farm tourism), yayla 
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turizmi (highland tourism), agro turizm (agrotourism), eko turizm (eco- 

tourism), alternativ turizm (alternative tourism) kimi fərqli adların istifadə 

edildiyini görürük. Bunun səbəbi kənd turizminin çox sayda tuizm fəaliyyət 

növünü özündə ehtiva etdirməsidir. 

Türkiyədə ölkə əhalisinin 35 % -in kənd yerlərində yaşaması, kənd 

ərazilərində sosial və iqtisadi problemlər, eləcə də sosial təhlükəsizlik, təhsil və 

səhiyyə kimi problemlər bu sahələrdə təcili olaraq kənd inkişaf strategiyalarının 

həyata keçirilməsini tələb edir. Kənd turizminin inkişafının cəmiyyət və region 

üzərində müsbət təsirlərinin olması danılmazdır. Ümumilikdə, turizm kənd 

ərazilərinin inkişafında müxtəif yollarla fayda verə bilər. Bunlar aşağıda ətraflı 

şəkildə izahını tapmışdır. 

 Mövcud iş yerlərinin saxlanması- Kənd ərazilərdində iş 

yerlərinin azalması bütün ölkələr üçün ümumi problemdir. Turizmdən əldə 

edilən valyuta nəqliyyat, qonaqpərvərlik, səhiyyə, iaşə, tikinti və başqa sektorda 

çalışanların qazancını artıraraq biznesin davamı üçün stimul yaradır. Turizm 

fermerlər, hətta bəzən ovçular, meşə təsərrüfatı ilə məşğul olanlar üçün əlavə 

gəlir yaradır. 

 Yeni iş imkanlarının yaranması- Kənd turizminin inkişafı ilə 

yeni xidmət sahələri meydana çıxır və yerli əhali üçün yeni iş imkanları yaradır. 

Böyük Britaniyada aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, kənd turizmindən əldə 

edilən hər 100000 funt sterlinq gəlir yanlız ferma təsərrüfatlarında 23 yeni iş 

imkanının yaranmasına səbəb olmuşdur. Yeni yaranmış iş imkanları əsasən 

iaşə, turizm bələdçiliyi xidməti, qonaqlama xidməti, əl işlərinin istehsalı və s. 

sahələrdə olur. 

 İş çeşitliliyinin artması - tarix boyunca kənd ərazilərində 

əkinçilik və maldarlıqdan savayı çox az sayda iş imkanları mövcud olmuşdur. 

Kənd turizmi bu baxımdan iş  çeşitlililiyinin artırılmasına xidmət edərək 

regional inkişafa öz töhvəsini verir. 

 Gəlir yerlərinin artması - Kənd turizminin inkişaf etdiyi 

ərazilərdə adətən əhali turizmlə yanaşı ənənəvi qazanc yerlərini də saxlayır. Bu 

isə bir ailənin bir neçə gəlir mənbəyinin olması və əsasən mövsümi işlərin 

xarakterik olduğu kənd ərazilərində ailələrin maddi cəhətdən ehtiyaclarının hər 
fəsildə ödənməsinə və sabitliyə şərait yaradır. 

 Xidmətlər səviyyəsinin inkişaf etməsi - Ərazidə turizmin 

inkişafı xidmət sektorunun da inkişafına gətirib çıxardır. Bundan yerli əhali üç 

formada faydalana bilər. İlk növbədə mövcud müəssisələr yeni turizm 

xidmətləri təklif edərək əlavə qazanc əldə edə bilərlər. Bu müəssisələrin sırf 

turizm xidməti göstərən mövcud müəssisələr olması vacib deyil. Məsələn, kiçik 

bir mağaza turistlərin ehtiyacına uyğun malları satmağa başlamaqla turizm 

xidmətlərindən faydalana bilər. İkincisi, turizmin inkişafı ilə regionda mövcud 

olan özəl və dövlət təşkilatıları göstərdikləri xidmətin səviyyəsini yüksəltməyə 

başlayırlar, bu artıq bütün dünyada müşahidə olunmuş bir prosesdir. Avstriyada 
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və İsveçrədə ictimai nəqliyyat məhz turizmin hesabına olduqca keyfiyyətli 

xidmət göstərən xidmət sektorlarına çevrilmişdir. Son olaraq, turizmin inkişafı 

hökumətləri həmin ərazidə inkişafın təmin edilməsi üçün vəsait xərcləməyə 

sövq edir ki, bundan da yerli əhali ən az turistlər qədər faydalanır. 

 Ferma təsərrüfatlarının dəstəklənməsi - Kənd təsərrüfatı 

müəssisələrinin dəstəklənməsi demək olar ki bütün dövlətlərin gündəliyində 

duran əsas məsələlərdəndir. Aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, fermalardan 

əldə edilən mənfəət kənd turizminin inkişafı ilə gücləndirilə bilər. Ferma 

təsərrüfatlarında çalışan işçilərin hər biri turizm xidmətlərinin təşkilində iştirak 

etdiyindən turizm yanlız iqtisadi cəhətdən bu insanlara fayda vermir, həm də 

onların dünya görüşünün artmasına və həyat tərzlərinin dəyişməsinə bəzən 

müsbət bəzən də mənfi mənada təsir edir. 

 Meşəçiliyin dəstəklənməsi - Son illərdə qlobal səviyyədə ağac 

kəsilməsi, emal prosesinin avtomatlaşdırılması və qiymət enməsi meşəçilik 

təsərrüfatlarından əldə edilən gəlirin azalmasına səbəb olmuşdur. Kənd turizmi 

əlavə gəlir yeri yaratmaqla meşəçilik təsərrüfatlarının özünü təmin etməsinə 

yardım edir. 

 Landşaftın və təbiətin qorunması - Landşaftın qorunması 
1872-ci ildən Yellowstone Milli parkının təşkil edilməsi ilə başlayan bir proses 

olmasına baxmayaraq hələ də müxtəlif ölkələrdə yeni milli parklar və qoruqlar 

yaranmağa davam edir. Kənd turizminin davamlı inkişafı üçün landşaftın 

qorunması zəruridir. 

 Qadınların rolunun artması - Kənd ərazilərində ənənəvi olaraq 

iş yerlərinin kənd təsərrüfatı, mədənçilik və meşəçilikdən kimi ağır fiziki əmək 

tələb edən sahələrdən ibarət olması qadınların məşğuliyyəti üçün probemlər 

yaratmışdır. Tədqiqatlar göstərir turizm sənayesi qadınlara yeni iş imkanları 

yaratmaqla yanaşı onların ailədə və cəmiyyətdə yerinin artmasında əhəmiyyətli 

rol oynayır. 

Azərbaycanda da kənd turizminin inkişafı üçün böyük potensial 

vardır. Ölkəmizdə hazırda 4253 kənd yaşayış məntəqəsi vardır ki, bunun da 

böyük əksəriyyəti yaşıllıqlar qoynunda və ya dağlıq ərazilərdə yerləşir. Bu 

baxımdan qeyd etmək olar ki, Azərbaycanda kənd yaşıl turizminin inkişaf 

etdirilməsi imkanları olduqca yüksəkdir. Kənd turizmi inkişafını Azərbaycan 

üçün yeni bir sahə hesab etmək də yanlışdır. Şəhər əhalisini kənd yerlərində 

istirahətə üz tutması artıq Azərbaycanda illərdir ki, davam edən bir prosesdir. 

Lakin, kənd turizmi inkişafında pərakəndəlik, kortəbilik, bəzi hallarda isə 

müəyyən özbaşınalıqlar Azərbaycanın kənd turizmi marşrutu kimi Avropa 

ölkələri ilə rəqabətə girməsinə mane olur. Turizm  sahəsində  boşluqların  

aradan qaldırılması üçün qəbul edilmiş "Azərbaycan Respublikasında 2010- 

2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı"ında kənd turizminin 

inkişaf etdirilməsi və perspektivlərinin araşdırılması qarşıya məqsəd 

qoyulmuşdur. Son illərdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi kənd turizminin 
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inkişaf etdirilməsi üçün bir sıra tədbirlər keçirtmişdir ki, bunlara televiziya 

verilişlərində kənd turizminin təbliğini, yerlərdə turizm informasiya mərkəz- 

lərinin və turizm şöbələrinin kənd ərazilərinə səfər edərək maarifləndirmə 

aparmasını və s. Aid etmək olar. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 6 aprel tarixli 

sərəncamı ilə qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə 

turizmin inkişafına dair dövlət Proqramı"nın 2.3.8 bəndində kənd, idman, 

xüsusi maraq dairəsinə aid turizm növlərinin inkişafı prioritet elan olunmuş və 

bu turizm növlərininin inkişafına dair tədbirlər keçirilməsinin vacibliyi xüsusi 

vurğulanmışdır. Bu məqsədlə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən 

ictimai birliklər və turizm şirkətləri ilə birgə tədbirlər keçirilmiş və kənd 

turizminin inkişafına dair layihələrin həyata keçirilməsi təklif olunmuşdur. 

Hazırda, ölkə üzrə kənd turizmi regionlardan asılı olaraq müxtəlif inkişaf 

mərhələlərini yaşamaqdadır. Respublikamızda mövcud olan turizm marşrutları 

üzrə kənd turizminin analizini aparsaq bir çox regionların inkişaf imkanlarına 

malik olduğunu görərik. 

- Quba-Xaçmaz turizm bölgəsi kənd turizmi baxımından vacib 

əhəmiyyət daşıyır. Respublikamızın Şimal-Şərqində yerləşən region öz dağlıq 

relyefi, Xəzər dənizi sahillərinin imkanları və meşələri ilə diqqət çəkir. 

Xüsusilə, Xəzər sahili ərazilərdə nəqliyyat şəbəkəsi, bağçılıq, heyvandarlıq və 

turizm qismən inkişaf etmişdir. Gələcəkdə bu ərazilər üzrə Yalama-Xudat sahil 

bazası üzrə Azərbaycan Riviyerasının yaradılması imkanları mövcuddur. 

Regionda Altıağac və Şahdağ Milli Parkları artıq aktiv olaraq turist qəbulu 

həyata keçirdirlər. Ekoturizm həvəskarlarının sevimli məkanı olan bu milli 

parklara giriş qiymətləri və bələdçi xidmətinin qiyməti olduqca sərfəlidir. 

Quba şəhərindən 57 km məsafədə, dəniz səviyyəsindən 2350 metr 

hündürlükdə yerləşən Xınalıq kəndi Azərbaycanda kənd turizminin ən çox 

inkişaf etdiyi kəndlərdən biri hesab edilə bilər. Kənddə 153 ev vardır ki, bu 

evlərdə 1360 nəfər yaşayır. Kənd əhalisi unikal etnik qrupdan təşkil 

olunmuşdur. Yerli əhali azərbaycan dilində danışmaqla yanaşı, etnik dillərini də 

qoruyub saxlamışlardır. 

- Lənkəran-Astara turizm bölgəsi də subtropik iqlimi, səfalı təbiəti və 

mədəni abidələri ilə turizm baxımından potensialı yüksək olan 

ərazilərimizdəndir. Regionda mineral su bulaqları, müalicəvi su hövzələri 

müalicə turizminin inkişaf etdirilməsi üçün gözəl fürsət yaradır. Regionda 

yerləşən Hirkan Mili Parkı artıq illərdir ki, turistləri qəbul edir. Buraya əsasən 

gəzinti həvəskarları üz tutur. Milli Parkda qımızı kitaba salınmış flora və fauna 

nümunələri mühafizə edilir. Cənub zonası milli mətbəxin zəngilliyi və 

özünməxsusluğu ilə də seçilir. Burada dəniz məhsullarından hazırlanmış milli 

yeməklərlə yanaşı digər kənd təamlarının bolluğu gəlmə turizmə əlavə stimul 

verə biləcək amilərdəndir. Cənub zonasında etnik azlıq olan-talışlar bir sıra 

bölgələrdə öz dillərini və mədəniyyətlərini mühafizə etmişlərdir. Xüsusilə talış 
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mahnıları və rəqslərinin turizm məhsulunun bir hissəsi kimi təbliğ edilməsi 

mümkündür. 

- Şəki-Zaqatala turizm zonası ölkəmizin şimal-qərb hissəsində yerləşir. 

Regionda yeddi ovçuluq təsərrüfatı fəaliyyət göstərir: Ulu-düz, Zaqatala, Qax, 

Şəki, Qəbələ, İsmayıllı və Oğuz. Regionun ərazisində 4 dövlət qoruğu 

mövcuddur. Qəbələ rayonunda dəniz səviyyəsindən 1000 m hündürlükdə 

şabalıd meşələri yayılmışdır. Qəbələ rayonu tarixi abilərlə də zəngindir. Bum 

məscidi (XIX əsrin ortaları), Əmili kəndində qədim Alban kilsəsi (IV əsr), 

Bayramkova kəndində Ustacan qülləsi (IX əsr), Şeyx Mənsur türbələri (XV əsr) 

və Komrad dağında yerləşən Komrad piri turizm baxımından perspektiv vəd 

edən sərvətlərdir. Kənd turizminin nisbətən inkşaf etdiyi digər bir ərazi 

İsmayıllı rayonu ərazisində yerləşən Lahıc qəsəbəsidir. Qəsəbə XVIII-XIX 

əsrlərdə bütün Qafqazın misgərlik və silah istehsalı mərkəzi hesab edilmişdir. 

Lahıc sənətkarlarının misdən hazırladıqları məişət əşyaları və digər məmulatlar 

Orta Asiya, Dağıstan, İran, Rusiya və Gürcüstanda olduqca bəyənilmişdir. 

Hazırda yerli sənətkarların istehsal etdiyi bir çox məmulatlar dünyanın məşhur 

muzeylərində qorunub saxlanır. 1980-ci ildən qəsəbə muzey-qoruğa 

çevrilmişdir. Qəsəbədə su kəməri və qədimi kanalizasiya xətti mövcuddur. 

Hazırda 900 nəfərə yaxın əhalisi olan Lahıc qəsəbəsində turizm müəyyən 

inkişaf səviyyəsinə çatmışdır. Belə ki, artıq qəsəbədə fərdi evlərin 

kirayələnməsi ilə yanaşı, mehmanxanadan otaq kirayələnməsi də mövcuddur. 

Bundan başqa qəsəbədə turistlər üçün restoran və muzey də fəaliyyət göstərir. 

Lahıc qəsəbəsində yerləşən ən məşhur tarixi abidə Girdiman çayı sahilində 72 

otaqlı, 3 mərtəbəli Hacı Paşa evidir. Bu abidə XVIII əsrin ortalarında 14 il 

müddətində tikilmişdir. Abidə Lahıcın memarlıq üslubunun bütün incəliklərini 

özündə əks etdirir və turistlərin diqqətini cəlb edir. 

Göründüyü kimi Azərbaycan Respublikasında kənd turizminin inkişaf 

etdirilməsi üçün kifayət qədər resurs vardır və həmçinin bu məsələ dövlətin 

diqqət mərkəzindədir. Ölkəmizdə kənd turizminin qismən inkişaf etdirildiyi 

məntəqələr vardır ki bu da digər kəndlərdə yaşayan əhali və investorlar üçün 

stimul rolunu oynayır. Hökumət tərəfindən atılan addımlar və bu sahəyə 

sahibkarların marağının artırılması qısa bir müddətində turizmin bu növünün 

Azərbaycanda başlıca istiqamətə çevrilməsinə şərait yaradacaqdır. 
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The role of the use of resort resources in the development of regions 

 

Pоль использования курортных ресурсов в развитии регионов 
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Abstract: In the article is analyzed modern tendency of the 

development of resort tourism, its development directions, directions for 

ensuring the dynamism in this field by using the resort resources in regions, 

development tendency by regions, investment opportunities and its direct and 

indirect effects of regional economies. 
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Резюме: В статье анализируется современная тенденция развития 

курортного туризма, его направления развития и обеспечения динамизма в 

этой области с использованием курортных ресурсов в регионах, тенденция 

развития по регионам, возможности инвестиций и его прямые  и 

косвенные последствия для региональных экономик. 

Ключевые слова: медицинский туризм, курорт, санаторий, 

бальнеологические ресурсы, СПА, регион, инвестиции. 
 

Son illərdə sağlamlıq turizmi dünyada sürətlə inkişaf edən sektor olaraq 

çox önəmli bir turizm növünə çevrilmişdir. İnsanlar bu gün sağlamlıqla bağlı 

problemlərinin həlli zamanı ən yaxşı seçimə üstünlük verməyə çalışırlar. 

Müalicə və istirahət məqsədilə ölkələrarası reallaşan səyahətlər sağlamlıq 

turizmidir. 

Ölkədə müalicə-sağlamlıq turizminin inkişafı üçün təbii ehtiyatlar 

baxımından hər cür şərait vardır. Naftalanın müalicəvi nefti, Naxçıvanın duz 

mağaraları, Abşeron göllərinin müalicəvi palçıq və suları, Lənkəranın, 

Gədəbəyin mineral suları və s. Əfsuslar olsun ki, ölkə əhalisinin böyük 
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əksəriyyəti təbiətin nemətlərindən istədiyi kimi faydalana bilmir. Çünki 

müalicə-sağlamlıq turizmi digər turizm növlərinə nisbətən zəif inkişaf etmiş və 

potensial imkanların heç də 5%-dən istifadə edilmir. Halbuki 2015-ci ildə 

dünyada müalicə turizmi sahəsində dövriyyənin həcmi təxminən 80 milyard 

ABŞ dolları olmuşdur. 2016-ci ildə bu rəqəm 100 milyard dollara  

çatmışdır[10]. Qeyd olunanları nəzərə alaraq regionlardakı kurort-turizm 

ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması və kompleks xidmətlər təklif edən 

müalicə sağlamlıq mərkəzlərinin yaradılması təkliflərinin verilməsi məqalənin 

aktuallığın əks etdir. 

Azərbaycanın bir çox hidrotermal ehtiyatları vardır ki, bu da sanatoriya- 

kurort işinin inkişafı üçün əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda burada rekreasiya və 

turizm xidməti üçün də çox əlverişli şərait vardır. Respublikanın landşaft-iqlim 

xüsusiyyətləri   kurort-turizm    təsərrüfatını    inkişaf    etdirməyə    imkan 

verir. Azərbaycan Respublikasının ərazisi geniş miqyasda quru subtropik iqlimə 

malik olduğu üçün insan səhhətinə müsbət təsir göstərir, yüksək dağ və tundra 

landşaftına malik olması isə qış idman növlərinin yaradılmasına geniş imkanlar 

açır. Mineral suların, müalicəvi nefti və palçığın olması kurort yerlərinin 

əhəmiyyətini artırmaqla yanaşı, onların il boyu fəaliyyət göstərməsinə şərait 

yaradır. 

Qeyd edək ki, müalicə turizmində qonaqlara təkcə müayinə-müalicə 

xidmətləri deyil, həm də kompleks turizm xidmətləri də göstərilməlidir. Bu gün 

Naftalan nefti Çexiya, Xorvatiya və Ukraynaya aparılır. 19 xəstəliyin müalicəsi 

olan Naftalan neftinin mənbədə göstərdiyi təsir üçqat böyükdür. Çünki məhsul 

daşınandan 5-6 saat sonra keyfiyyəti dəyişir, təsiri mənbədəki kimi yüksək 

olmur. 

Regionlarda kurort sağlamlıq turizminin inkişafı birbaşa təbii-rekresiya 

ehtiyatlarından istifadəyə şərait yaradılması, ilk mərhələdə sahibkarlara dövlət 

tərəfindən güzəştli kreditlərin verilməsi, onları bu sahəyə investisiya qoymağa 

stimullaşdırmaq üçün bir çox güzəştlərin edilməsi, yeni özəl sanatoriyaların 

açılmasının dəstəklənməsi böyük əhəmiyyət daşıyır. Müalicə-sağlamlıq 

müəssisələrinə yerli və xarici turistlərin cəlb olunmasında dövlət və özəl 

müəssisələr marketinq tədbirləri həyata keçirməlidirlər. Beləliklə, ölkədə 

müalicə-sağlamlıq müəssisələrinin yenidən qurulması, göstərilən xidmətlərinin 

keyfiyyət və kəmiyyətinin artırılmasına yönəldilmiş bir çox işlərin görülməsinə 

ehtiyac vardır. Bu tədbirlər həyata keçirilərsə, gələcəkdə ölkəmiz müalicə- 

sağlamlıq turizminin inkişafı ilə seçilən ölkəyə çevrilə bilər və bu sahədən 

əhəmiyyətli gəlirlər əldə edərlər. Buna görə də, müalicəvi-sağlamlıq turizminin 

inkişafının iqtisadi artımda rolunun yüksək olması mövcud balneoloji resurs 

potensialından səmərəli istifadə olunmasını zəruri edən amillərdəndir. 

Müalicəvi turizmin regionlarda inkişafının planlaşdırılmasında aşağıdakı 

amillərin üstün tutulması vacibdir[2]: 

-Balneoloji turizm potensialından səmərəli istifadə etməklə, ölkənin 
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ümumi iqtisadi inkişafında rolunun artırılması; 

-Kurot turizminin sosial-iqtisadi əhəmiyyətini artırmaq məqsədilə 

regionların rekreasiya potensialının dövriyyəyə cəlb edilməsi fəaliyyətinin 

gücləndirilməsi; 

-Regionlarda müalicə və sağlamlıq sahəsində sosial turizmin inkişafının 

dəstəklənməsi; 
-Regionlarda müalicə və sağlamlıq turizminin maliyyə imkanlarının 

artırılması məqsədilə yerli və xarici sahibkarların cəlb olunması üçün əlverişli 

investisiya mühitinin yaradılması; 

-Müalicəvi turizmdə kiçik sahibkarlığın rolunun artırılması. 
Balneloji ehtiyatlardan regionlarda səmərəli istifadə olunmasında əsas 

istiqamətlər onların yayıldığı ərazilərdə resurs potensialının qiymətləndirilməsi, 

istifadə imkanlarının əsaslandırılmsaı, ətraf mühitə ziyan vurmadan yerli və 

ölkə əhəmiyyətli müalicə-sağlamlıq mərkəzlərinin tikilməsi, digər turizm 

növləri ilə birgə istifadə olunması daxildir. Bu baxımdan Qəbələ rayonunda 

balneloji-iqlim resurslarından istifadə etməklə istiurahət-əyləncə turizmi ilə 

yanaşı, ekoloji, müalicə-sağlamlıq xidmətlərinin təklif olunması formalaşmış 

kurort-turizm kompleksinin yaranmasına səbəb olmuşdur[9]. Digər regionlarda 

qeyd olunan təcrübədən istifadə etməklə yerli balneloji resurslardan səmərəli 

istifadə etmək mümkündür. Quba, Tovuz, Gədəbəy, Masallı rayonlarında 

belneloji-iqlim resurslarından istifadə etməklə kurort-turizm komplekslərinin 

təşkil etmək məqsədəuyğundur. Buradakı mineral suların yaxınlığında yüngül 

konstruksiyalı kiçik müalicə-sağlamlıq mərkəzlərinin yaradılması ilkin olaraq 

daha çox effekt verə bilər. 

Müalicə-sağlamlıq turizmi təşkilində sosial turizm əhəmiyyətli rola 

malikdir. 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[5]. 

Azərbaycanda sosial turizmin inkişafı müstəqillik dövründə tənəzzülə 

uğrasa da, son illər bu sahədə aparılan planlı tədbirlər əhalinin kütləvi hissəsinin 

bu turizm hərəkatına qatılmasına imkan vermişdir. Ölkədə iri şirkətlərə, oteldən 

xidmətlərini güzəştli qiymətə təklif olunması və onlara tam pansion xidmətlərin 

göstərilməsi, onların özlərinə məxsus yerləşmə müəssisələri, istirahət 

mərkəzləri və ya pansionatlarında xidmətin təşkili işçilərin səmərəli  

istirahətinin təmin olunmasına imkan vermişdir(Şəkil 1.). 
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Şəkil 1. Müalicəvi turizmin inkişaf dinamikası 

Həmkarlar İttifaqları təşkilatları tərəfindən 8 sanatoriya, 1 müalicə 

pansionatı, 6 istirahət bazasına güzəştli yollayışlar verilmişdir. Sanatoriyaların 

6-sı il boyu, digər 2-si müalicə pansionatı və istirahət bazaları mövsümü 

fəaliyyət göstərmişdir. 

Həmkarlar İttifaqının tabeliyində olan müəssislərdə son 8 ildə verilən 

yollayışların sayı demək olar ki, dəyişməmişdir. Bu da Həmkarlar təşkilatının 

tabeliyində olan müalicə və istirahət yerlərinin sabit qalması ilə birbaşa bağlıdır. 

Müalicə və istirahıt məqsədilə istifadə edənlərin sayı isə 3-6% artmışdır (Şəkil 

1.) [7]. 

“Kurort” Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyində olan sanatoriyalar il ərzində 

25-35 min nəfərə xidmət göstərir. Ölkəmizdə hər min nəfərə göstərilən 

sanatoriya-kurort xidməti 120 manat təşkil edir ki, bu da digər qonşu ölkələrlə 

müqayisədə çox azdır. Məsələn, Rusiyada hər min nəfərə kurort xidməti 140 

dollar, Gürcüstanda 160 dollar, Ukraynada isə 125 dollar təşkil edir[6]. 

Regionlarda kurort-sağlamlıq turizminin inkişafında investisiya 

imkanlarının artırılması yeni mərkəzlərin tikilməsinə imkan verir ki, bu da 

yerli potensialdan səmərəli istifadəni təmin etmiş olardı. 2016-cı il ərzində 

Sahibkarlığa Komək Milli Fondunun vasitəsilə dövlətin güzəştli kreditləri 

hesabına maliyyələşdirilməsi məqsədilə müvəkkil kredit təşkilatlarına 

muraciət etmiş sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin güzəştli 

kredit tələbatı 472,588  mln  manat, o cümlədən Aran iqtisadi rayonu üzrə 102 

086.8 min manat (22.8%), Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 41 271.5 min manat 

(15.1%), Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 5 278 min manat (1.6%), Şəki- 

Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 37 494.5 min  manat  (10.1%), Lənkəran iqtisadi 
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rayonu üzrə 21 551 min manat (7.9%), Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 8 

747.4 min manat (2.5%), Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu uzrə 57 364.6 min 

manat (13.7%), Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 9 189.5 min manat (3%) və 

Bakı şəhərinin qəsəbələri üzrə 73 605.5 min manat (23.3%) təşkil etmişdir[3]. 

Ümumi investisiyalarda xidmət sektorunun payı az olaraq qalır. Bunun əsas 

səbəblərindən biri fondun daha çox kənd təsərrüfatı və emal sənayesinə vəsait 

ayırması ilə bağlı olsa da, xidmət sahələrinə aid layihələrin yetərli olmaması 

ilə bağlıdır. 

Sahibkarlığa Dəstək Milli Fondu tərəfindən ayrılmış kreditlərin turizm 

təsərrüfatına ayrılan vəsaitlər azlıq təşkil edir. 2010-2016-cı illər ərzində 

dövlətin güzəştli kreditlərindən yararlanan turizm müəssisləri Naftalandakı 

“Qaşaltı” və “Çinar”, Qəbələdə “Yengicə”, Lənkəranda “Meşəbəyi” və s. qeyd 

etmək olar. Yerli sahibkarlıq subyektləri tərəfindən istirahət təyinatlı turizm 

obyektlərinin tikilməsinə daha çox vəsait sərf edilmişdir. 
 

 

 

Şəkil 2. Regionlarda kurort-santoriya və SPA xidmətləri göstərən 

yerləşdirmə müəssisələrinin sayı 

Regionlarda turizm müəssisləri arasında kurort-turizm təyinatlı olan 

yerləşmə müəssislərinin sayının az olması, onun tikintisinin daha çox vəsait 

tələb etməsi və kurort SPA avadanlıqlarının baha olması ilə bağlıdır. Abşeron 

və Gəncə-Qazax iqtisadi rayonlarında kurort sağlamlıq və SPA xidmətləri 

göstərən yerləşmə müəssislərinin çox olması, ənənəvi olaraq bu regionlarda 
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kurort təsərrüfatının inkişafı və yeni tikilən otellərdə SPA xidmətlərinin 

göstərilməsi ilə bağlıdır (Şəkil 2.)[4]. 

Ümumilikdə kurort ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməklə turizm 

sənayesinin regionların iqtisadi inkişafına təsirin üç istiqamətdə müəyyən 

olunur: 

-Birbaşa təsir. Bu turizm sənayesində əsas və əvəzçiliklə  çalışan 

işçilərdən ibarət olmaqla məşğulluğun təmin olunmasına xidmət edir. Bu təsir 

vasitəsi daha çox ölkədə olan daimi iş yerlərində turizmin payının müəyyən 

olunmasından ibarət olur. Bu baxımdan ölkəmizdə turizm sənayesində daimi 

çalışan işçilərin sayı 51 min nəfər təşkil edir ki, bu da iqtisadi fəal əhalinin  

1,2% təşkil edir. Bu rəqəmin nisbətən az olması turizm təsərrüfatında qeydiyyat 

prosedurunun tam həyata keçirilməməsi ilə bağlıdır. Xüsusilə otellərdə saat 

hesabı muzdla işləyən işçilərin çox olması bu sahədə problemərin qaldığın 

göstərir. Bu baxımdan ölkədə otel təsərrüfatında birbaşa işləyənlərin sayı 36 

min nəfərdən çox olsa da, muzdlu işlərə cəlb olunanlar bunlardan iki dəfədən 

çoxdur[7]. 

-Bilavasitə təsir. Bu turizm gəlirlərinin yerli büdcənin formalaşmasına 

təsirdən ibartətdir. Regionlarda yerli büdcənin formalaşmasınada turizmin rolu 

ilə müəyyənləşir. Apardığımız araşdırmalar göstərir ki, Naftalan şəhəri, Qəbələ, 

Şəki, Qax, Quba, Xaçmaz rayonlarında yerli büdcənin formalaşmasında turizm 

sənayesi aqrar sənaye kompleksi, tikinti sektorundan sonra üçüncü yeri tutur. 

Əhalinin gəlirlərinə birbaşa təsir də turizm təsərrüfatı daha üstün mövqeyə 

malikdir. 

-Multipikasiya effekti hesabına regionda gəlirlərin artmasına təsiri. 

Turizm sənayesinin 20 çox sahəyə birbaşa və dollayı yolla təsir etməsi 

regionlarının inkişafında əsaslı rola malikdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, turizm 

sənayesi 18 təsərrüfat sahəsində multipikasiya effekti yaradır ki, bunlarda 

birbaşa və dolayı yolla cəlb olunan işçilərdən ibarət olur. Hazırda turizm 

sənayesinin daha çox inkişaf etdiyi Şəki, Qəbələ, Qax, Quba, Xaçmaz, 

Lənkəran, Masallı, Lerik rayonları və Naftalan şəhərində yerli təsərrüfat 

subyektlərinin turizm müəssislərinə xidmət göstərməsin qeyd etmək olar. 

Məsələn, Qəbələ rayonundakı otellərin ərzaq təminatı əsasən yerli kənd 

təsərrüfatı və emalı müəssisələrinin məhsullarından istifadə edirlər. 

Ölkədə kurort-sağlamlıq sahəsinin dinamikliyini təmin etmək üçün 

mövcud ehtiyatlardan səmərəli və düzgün istifadə əsas şərtdir ki, bu da 

regionların sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynaya bilər. Bu baxımdan 

apardığımız tədqiqatlardan aşağıdakı nəticələr alınmışdır: 

- Balneloji-iqlim ehtiyatların bazasında kurort-sanatoriya komplekslərinin 

təşkili üçün müasir xidmətlər göstərən kurort SPA xidmətləri üzrə brendlərin 

formalaşdırılması daha çox turist cəlb etməyə imkan vermiş olardı. Regionlarda 

kurort-sağlamlıq destinasiyaları üzrə bredlərin formalaşması onların rəqabət 

qabiliyyətinin artırılmasına imkan verir. 
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-Regioların zəngin kurort potensialının olması müalicə-sağlamlıq 

turizminin inkişafını şərtləndirir. Bu ehtiyatlardan istifadənin rentabenliyin 

artırmaq üçün kurort-turizminin yüksək inklişaf etdiyi Avropa ölkələrinin 

təcrübəsindən istifadə etməklə kompleks müalicə sağlamlıq xidmətlərinin 

təşkili ilə mümkündür. 

-Ölkədə rəqabər qabiliyyətli kurort-sağlamlıq təsərrüfatının inkişafı üçün 

orta və kiçik sahibkarlığın bu sahəyə cəlb olunması daha çox səmərə verə bilər. 

Sahibkarlıq subyektlərini cəlb etmək üçün stimullaşdırıcı tədbirlərin görülməsi, 

vergi güzəştlərin tətbiqi, müalicəvi suların yayıldığı ərazilərdə ifrastrukturun 

yaradılması ilə vacibdir; 

-Regionlarda kurort-sağlamıq təsərrüfatının inkişafında kütləvi turist 

axınlarının təmin olunması üçün dövlətin birbaşa dəstəyi ilə sosial turizmin 

inkişaf etdirilməsi vacibdir. 

Ümumiləşmiş şəkildə qeyd edək ki, regionların inkişafında kurort 

resurslarından istifadənin aşağı səviyyədə olması ondan səmərəli istifadə olun- 

masına imkan vermir və iqtisadiyyatın dövriyyəsinə tam cəlb olunmamışdır. 

Buna görə də regionlarda kurort ehtiyatalarından istifadə olunması üçün 

investisiyaların cəlb olunması, kurort yerləri üçün ərazilərin ayrılması vacibdir. 

Həmçinin müalicə-sağlamlıq turizm məhsullarının brendləşdirilməsi onun 

inkişafın təmin etməklə yanaşı, regionların iqtisadi inkişafına təkan vermiş 

olardı. 
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Xülasə: Məqalədə ümumi otel infrastrukturunun inkişafının ölkənin 

iqtisadiyyatına göstərdiyi təsirlərdən və ölkəmizdə bu ifrastrukturun 

tərəqqisindən bəhs edilib. Bundan əlavə olaraq, bu sahədə çatışmayan cəhətlər 
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Abstract: The article mentions the impact of the development of the 

overall hotel infrastructure in the economy of the country and its progress in the 

country. In addition, there have been addressed shortcomings in this area and 
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Резюме: В статье речь идет о влиянии развития общей гостиничной 

инфраструктуры на экономику страны, а также об ее прогрессе. Кроме 
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Turizm ölkə iqtisadiyyatında mühüm yeri olan bir sahədir. İqtisadiyyata 

birbaşa təsirindən başqa turizmin ölkələr, xalqlar, millətlər arasında dostluq 

münasibətlərinin qurulmasında müstəsna rolu vardır. 

Turizm sferasında çalışan şəxslər bilir ki, turizmin əsas xidmət sahəsi 

yerləşmədir. Yerləşmə dedikdə isə ilk olaraq otel və mehmanxanalar nəzərdə 

tutulur.. 

mailto:fira.mamedova94@gmail.com


81  

Otel infrastrukturu müəyyən kapital qoyuluşu tələb etdiyinə 

baxmayaraq, tez bir zamanda gəlir əldə olunan sahə olduğuna görə 

iqtisadiyyatın daha çox cəlbedici sahəsi hesab olunur. Otel biznesi ilk növbədə 

tikinti və ticarət kimi müxtəlif sektorların inkişafına təkan verir və həmçinin 

yeni iş yerlərinin yaranmasına səbəb olur. Belə hesab olunur ki, oteldə yaşayan 

10 müştəriyə xidmət göstərilməsi üçün əlavə olaraq 5 iş yeri yaradılmalıdı, 

hansı ki, 3-ü birbaşa, digər 2-si bilavasitə otel xidməti ilə bağlıdır. Otel sənayesi 

bazarda rəqabətcil sahə olduğuna görə daima hotel xidmətlərinin inkişafını tələb 

edir. Bununla bağlı olaraq otel xidmətlərində yaranan problemlər və onların 

həlli yolları iqtisadiyyatın inkişafının müasir mərhələsində aktual amil olaraq 

qalmaqdadır. 

Otel işi bazarın ən dinamik inkişaf edən seqmentlərindən biridir. 

Ekspertlər hesab edirlər ki, bir neçə il ərzində hər gün sərt rəqabət otelçilərə 

qiymətləri artırmamaq, hətta azaltmaq və xidmətlərin keyfiyyətini artırmağa 

məcbur edəcəkdir. 

Məqalənin yazılmasının əsas məqsədi göstərilən otel xidmətlərindəki 

problemlərin əsasını və həlli yollarını aşkar etməkdir. Qarşıya qoyulmuş 

məqsədə əsaslanaraq bu məqalədə aşağıda göstərilmiş işlər nəzərdən 

keçirilmişdir. 

1) Otel xidmətlərindəki əsas problemlərin xarakteristikası 

2) Yaranan problemlərin həlli yollarının axtarılması 

Son on il ərzində Azərbaycanda otel biznesinin sürətli inkişafının 

şahidi olmuşuq. Paytaxt Bakımızda beynəlxalq mehmanxana şəbəkələrinin 

otelləri açılır, kiçik özəl otellərin sayı artır, köhnə Sovet dönəminin otelləri 

yenidən qurulur. Bununla birlikdə, kəmiyyət artımı həmişə xidmət 

keyfiyyətinin və xidmət səviyyəsinin eyni vaxtda artması ilə müşayiət olunur. 

Təcrübəli kadr çatışmamazlığı - Otel biznesi müasir Azərbaycanın 

iqtisadiyyatında inkişaf edən yeni sahələrdən biri sayılır, buna görə də təcrübəli 

və bilikli kadr yetişdirmək üçün keçirilən turizm təlimlərində və dərslərində də 

çatışmamazlıqlar hiss olunur. Bir çox mütəxəssislərin  fikrincə, turizm 

sənayesinə qeyri-peşəkar işçilərin cəlb olunması maddi ziyan və müştərilərin 

etibarının itirilməsinə səbəb olur. Regionlarda fəaliyyət göstərən mehman- 

xanalar və istirahət mərkəzləri işlərini düzgün qura bilmədiklərindən faktiki 

olaraq ilin müəyyən bir mövsümündə fəaliyyət göstərdiyindən daimi işçi 

saxlaya bilmirlər. Hər mövsümdə yeni-yeni səriştəsiz işçilər cəlb edirlər ki, bu 

da xidmətlərin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Digər tərəfdən, peşə texniki 

təhsili   səviyyəsində   lazımı   sayda   kadrların hazırlanmamasıdır. Ofisiant, 

barmen, qeydiyyatçı, xadimə, qapıçı, aşpaz və.s peşələrdə işləmək üçün baka- 

lavr təhsilinə ehtiyac  yoxdur.  Mingəçevirdə  Turizm Kolleci fəaliyyət 

göstərir, son vaxtlar Bakı Turizm Peşə Məktəbi, Qəbələdə “Turizm və otel- 

çilik” Peşə Mərkəzi yaradılıb, İsmayıllıda pilot peşə məktəbinin yaradılması üç 

ün işlər həyata keçirilir, lakin bunlar kifayət etmir. Əsas problem peşə öyrədəcə 
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k müəllimlərin çatışmamasıdır. İlk növbədə belə müəllimlər hazırlanmalı, 

turizmin müxtəlif sahələri üzrə mütəxəssislər tədris və təlim işlərinə daha fəal 

cəlb edilməlidir. Turizm təhsili təkmilləşməli və təbii ki, turizmi inkişaf etmiş 

dövlətlərin təcrübəsindən istifadə minimumdan maksimuma qalxmalıdır. İşini 

bacaran, turist müəssisəsini idarə edə bilən ixtisaslı işçilərə ehtiyac duyulur. 

Hazırda ölkəmizin turizm sektorunda çalışanların əksəriyyəti qeyri ixtisaslara 

malik insanlardır. Dil bilən, fəal ünsiyyət qura bilən hər insanı turfirmaya, otelə 

işə götürmək fikrimcə məqbul sayıla bilməz. Əgər belədirsə, o zaman turizm ali 

səviyyədə niyə və kim üçün tədris olunur? 

Aşağı kateqoriyalı otellərin azlığı - Demək olar ki, bir çox yerli və 

xarici investorların diqqəti 4 və ya 5 ulduzlu otellərin yaradılmasına cəlb 

olunub. Belə otellər yüksək xidmət xərcləri ilə xarakterizə olunur, yüksək 

ödəniş müqabilində göstərilən xidmətlər təklif edir və dolayısı ilə yalnız zəngin 

insanlar üçün (böyük biznes nümayəndələri, tanınmış mədəniyyət və incəsənət 

xadimləri, siyasətçilər) istifadə olunur. Orta sinif təbəqəsinə yaxşı xidmət 

göstərən mehmanxanalara gəldikdə isə, Azərbaycanın bütün şəhərlərində, o 

cümlədən, paytaxtda da bir sıra çatışmazlıqlar var. Marketinqin tədqiqatlarına 

əsasən, bu gün əsas tələbat 3 ulduzlu otellərə yönəlir hansı ki, onların 

əksəriyyəti xidmət keyfiyyətinə və kadr hazırlığı standartlarına cavab vermir. 

Mütəxəssislərin sözlərinə görə, Bakı şəhərində 2 və 3 ulduzlu otellərə tələbat 

daha çoxdur və getdikcə bu tələbat artacaq. Çünki Azərbaycanın iqtisadi qüdrəti 

artdıqca, Bakı şəhərinin nüfuzu da yüksəlir. Bu isə şəhərimizin qonaqlarının 

sayının çoxalmasına rəvac verir. Paytaxtımıza gələn insanların tələbatını 

ödəyəcək qədər 4 və 5 ulduzlu otellərimiz var. Bu baxımdan, artıq 2 və 3 

ulduzlu otellərə tələbat artıb. Nisbətən az imkanlı qonaqları yerləşdirmək və 

xidmət göstərmək də mümkün olmalıdır. 

Otelin ulduzlarının sayının az olması həmin müəssisənin keyfiyyətinin 

aşağı olması demək deyil. Bu müəssisələrdə keyfiyyət, xidmət lazımi 

səviyyədədir. Sadəcə, yuxarı ulduzlularda daha çeşidli əlavə xidmətlər var ki, 

bunlar aşağı ulduz kateqoriyalılarda yoxdur. Amma təmizlik, yüksək xidmət 

bütün otellərin birinci şərtidir. 

Azərbaycanda otel biznesinin sahiblərinin əksəriyyəti xarici şirkətlərdir. 

Onların payı bütün otel bazarının 60% -ni təşkil edir. Bunlara misal olaraq 

“Marriott International”, “Four Seasons Hotels and Resorts”, “Jumeirah 

Group”, “Hilton Worldwide” və s. Bu beynəlxalq otel şəbəkələrinin ölkəmizdə 

öz filiallarını-otellərini açması turizmə müsbət təsir göstərmişdir. Belə ki 

beynəlxalq səviyyəli tədbirlər və sərgilər Azərbaycanda keçirilməyə başlan- 

mışdır. Bunun özü işgüzar turizmin inkişafına şərait yaradır.  Həmçinin 

tanınmış otel şəbəkələrinin ölkədə olması xarici turistlərin tərəddütlərini 

azaldır.[ 1 ] 

Turizmin ikişafına təsir edən əsas məsələlərdən biri də otel və 

mehmanxanalarda mövcud olan qiymətlərdir. Yerləşmə müəssisələrində 
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qiymətlərin müəyyənləşdirilməsi ölkələrin iqtisadi vəziyyəti ilə birbaşa bağlı 

olur. Buna görə də otel və mehmanxanalardakı qiymətlər ölkələr üzrə 

müxtəlifdir. Bu fərqlilik turistlərin cəlb edilməsində də öz rolunu oynayır. Buna 

görə də otel və mehmanxanalardakı qiymətlər ölkələr üzrə müxtəlifdir. Bu 

fərqlilik turistlərin cəlb edilməsində də öz rolunu oynayır. 

Bizi maraqlandıran əsas məsələ isə ölkəmizdə yerləşən otel və 

mehmananaların qiymətləridir. Heç kəsə sirr deyil ki, ölkəmizdəki qiymətlər 

çox yüksəkdir. Belə yüksək qiymət qarşılığında bəzi otellərdə göstərilən 

xidmətin zəif olması otel biznesində qiymət siyasətinin düzgün aparılmamasını 

göstərir. Qiymətlərin yüksək olmasına mütəxəssislər bir çox səbəb göstərirlər. 

Ən çox eşidilən isə ölkəmizdə yerləşmə müəssisələrinin sayının az olması ilə 

bağlıdır. Belə düşünülür ki, ölkəmizdə otellərin sayı artırılsa qiymətlər müvafiq 

olaraq ucuzlaşacaq. Lakin bununla razılaşmaq olmur. Çünki ölkəmizdə inşa 

edilən otellərin sayının artırılmasına baxmayaraq qiymətdə ciddi fərqlilik 

müşahidə olunmur. 

Mövcud dünya praktikasında da biz bu faktın təsdiqlənməməsinin şahidi 

oluruq. Məsələn, dünyaca məşhur oan Avstriya və İsveçrənin qış turizm 

kurortlarında otel və mehmanxanaların sayı həddən artıq çoxdur. Lakin 

qiymətlər çox yüksəkdir. Biz bu misalı Fransa və İspaniya timsalında da təsdiq 

etmiş oluruq. Bu ideyanın tərəfdarları bəlkə də Türkiyə təcrübəsindən istifadə 

edərək qiymət probleminin həll olunacağına inanırlar. Nəzərə almaq lazımdır 

ki, Türkiyədə göstərilən xidmətin səviyyəsi də yüksəkdir. Bundan başqa 

Türkiyə digər turizm ölkələri ilə rəqabət apara bilmək və turistləri cəlb etmək 

üçün qiymətləri stabil saxlayır və ya ucuzlaşdırır. 

Otel biznesi sahəsində qanunvericiliyin çatışmazlığı - otel fəaliyyətinin 

həyata keçirilməsi üçün sahibkarlıq lisenziyasının, şəhadətnamə, qeydiyyat 

aktları və digər hüquqi sənədlərin alınması prosedurunun mürəkkəb və uzun 

müddətli olmasında göstərilir. Bu, öz növbəsində, investorların mehman- 

xanaların tikintisinə sərmayə qoymağı, onların şəbəkəsini genişləndirməyi və 

göstərilən xidmətlərin çeşidinin azaldılmasına təsir göstərir. 

Ölkəmizdə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı " Regionların sosial- 

iqtisadi inkişafı haqqında" Dövlət Proqramında, Azərbaycan Respublikasında 

ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə 

tutulmuş və prioritet sahə kimi götürülmüşdür. Turizm sektorunda kiçik və orta 

sahibkarlığın payı yüksək olaraq, bu sektorun bütün sahələrini əhatə edir. Belə 

ki, restoran xidmətlərinin 100%-i kempinq, motellərin 80%-dən çoxu, 

mehmanxana təsərrüfatının yarıdan çoxu kiçik və orta biznesə məxsusdur. 

Turizmdə kiçik və orta biznesin inkişafı əhalinin məşğulluğunun 

artmasına, ölkə iqtisadiyyatının stabilləşməsinə, müxtəlif xidmət sahələrinin 

genişlənməsinə imkan yaradır. Bu baxımdan turizmdə kiçik və orta biznesin 

genişlənməsi dövlətin sosial-iqtisadi siyasəti ilə əlaqələndirilir. Turizm 

sahəsində vergilərin azaldılması da bu siyasətin tərkib hissəsini təşkil edir. 
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Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin "Lisenziyalaşdırma sahəsində bəzi 

tədbirlər haqqında" 21 dekabr 2015-ci il tarixli fərmanından sonra turizm 

sahəsində lisenziyanın ləğv olunması, sahibkarlıq subyektlərində yoxlamaların 

2021-ci il yanvarın 1-dək dayandırılması bu sahənin inkişafına zəmin yaradır. 

Bundan əlavə, otellərin təsnifatı sisteminin qanunvericiliklə daha da 

təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Azərbaycanda mehmanxana və mehmanxana 

tipıi müəsissələrin təsnif edilməsi 1994-cü ildən tətbiq edilib. O zaman biz 

Rusiyanın müvafiq standartlarına istinadən öz milli təsnifat sistemimizi 

hazırlamışdıq. Sonralar bu sistem bir neçə dəfə dəyişib və təkmilləşib. Azər- 

baycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət 

Komitəsi AZS 745-2015 “Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin 

təsnifatı, ulduz kateqoriyalarının müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirmədə 

meyarların tətbiq edilməsi” dövlət standartını 2015-ci ildə yeniləyib və tətbiq 

edib. Yeniliklər isə bu standartda mehmanxana və mehmanxana tipli obyekt- 

lərin təsnifatına kənd evi, dağ sığınacağı və ferma evi kimi növlərin əlavə 

edilməsindən ibarətdir. [ 2 ] 

Dünya və regiondakı ümumi iqtisadi və siyasi vəziyyətlə əlaqəli olaraq 

2008, 2015-ci illərdəki böhranlar xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərə, 

otel xidmətlərinə tələbatın azalmasına, fərdi şirkətlərin sövdələşməsinə, bir çox 

sahibkarların müflisləşməsinə gətirib çıxardı. Ümumiyyətlə, stabil olmayan 

vəziyyət iqtisadiyyat üçün davamlı inkişaf proqramlarını inkişaf etdirməyə və 

irəliləməyə imkan vermir. Belə bir vəziyyət Azərbaycanın otel biznesindən də 

yan keçmədi. Amma ölkəmizin stabil iqtisadi vəziyyəti sayəsində hotellər 

böhrandan daha yüngül itgilərlə çıxmağa nail oldular. 

Bu gün demək olar ki, Azərbaycanın hər bir səfalı guşəsində turistləri 

qəbul edə biləcək mehmanxanalar mövcuddur ki, bunu nailiyyətimiz kimi 

dəyərləndirmək olar. Regionlarda da mehmanxanalar, istirahət zonaları, əyləncə 

və idman mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Ölkə turizminin inkişaf etdiyi indiki 

dövrdə artıq Gəncədə, Naxçıvanda, Mingəçevirdə, Qəbələdə, Şəkidə, 

Lənkəranda, Qubada digər şəhər və bölgələrdə xarici qonaqları qəbul edə bilən 

müasir mehmanxana və hotellər var və onların sayı dayanmadan artır. 

Naftalanda “Qarabağ SPA and Resort” hotel kompleksi, Qəbələdə “Tufan” dağ- 

xizək yay-qış istirahət kompleksinin birinci mərhələsi, “Qafqaz Yengicə Termal 

Hotel və SPA” hotel kompleksi, Şamaxıda “Şamaxı Palace Platinum By Rixos” 

hotelini də misal olaraq göstərə bilərik. Azərbaycanda turizmin rəqabət 

imkanlarını artırmaq üçün görülən tədbirlər sırasında infrastrukturun təkmilləş- 

dirilməsi mühüm yer tutur. Yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istənilən 

bölgənin canlanmasına səbəb olur, iqtisadi inkişafın əldə edilməsi üçün əlverişli 

imkanlar yaradır. Azərbaycanın bölgələrində, şəhərlərində yeni yolların 

salınması, mövcud yolların yenidən bərpası müsbət nəticə verir. Yol infrastruk- 

turunun təkmilləşdirilməsi turizmin də əhəmiyyətli dərəcədə inkişafı üçün 

mühüm şərtlərdəndir. [ 3 ] 
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İndi Azərbaycana xarici turistlər qarlı-buzlu qış mövsümündə də maraq 

göstərirlər. Halbuki bir neçə il əvvəl onlar ölkəmizə yalnız yaz və yay aylarında 

gəlirdilər. Azərbaycanın regionlarında bir sıra ekstremal və macəra idman 

turizminin inkişafı üçün də geniş imkanlar mövcuddur. Hazırda dağ idman 

turizminin inkişaf etdirilməsində Dağçılıq İdman Klubu böyük rol oynayır. Dağ 

piyada turizmin inkişafı zəminində turist cığırları üzərində kotteclərdən və 

kempinqlərdən ibarət kiçik “turist kəndləri” nin yaradılması məqsədə uyğun 

olardı. 

Təbii ki, görülən işlərlə yanaşı, həlli vacib olan bir sıra problemlər da 

var. Azərbaycanın bölgələrindəki mehmanxanalarda olan çatışmazlıqlar 

turizmin ən yaralı yeridir. Mehmanxana qiymətlərinin bahalığı, bir çox istirahət 

mərkəzlərində turistlərə göstərilən xidmətlərin müasir standartlara uyğun 

olmaması və.s kimi problemlər öz həllini gözləyir. 

Bu problemin həll yollarından biri, hotel biznesinin dövlət tərəfindən 

tənzimlənməsi, otel xidmət bazarının inkişafı əsasında mümkün problem halları 

və onların həll yollarını təmin edəcək vahid konsepsiyasının hazırlanmasıdır.  

Ölkəmizdə otel qiymətlərini aşağı salmaq üçün ən yaxşı variant 

ekonom tipli otellərin inşa etdirilməsidir. Bu tip otellər əsasən qiymətin 

ucuzluğu ilə fərqlənir. Bu fərqlilik otelləri ölkədə daha məşhur edəcəkdir. 

Ekonom klass otellər ölkədə daxili turizmin inkişafına müsbət təsir etmiş 

olacaqlar. Ölkə vətəndaşlarının digər otellərə deyil məhz bu otellərə maraq 

göstətməsi rəqabəti artırmış olar. Nəticədə dgər otellər müştəriləri (turistləri) 

itirməməkdən ötrü qiymətləri endirmək məcburiyyətində qalacaqdır. 

Qiymətlərin endirilməsi, daxili turist axını ilə yanaşı, ölkə xaricindən də daha 

çox turistin qəbul edilməsinə təsir edəcək. Nəticədə ölkəmizi güclü bir turizm 

regionuna çevirmək olar. 

Otellərin qeydiyyatı üzrə qanunverici prosedurların sadələşdirilməsi, 

xarici investorların kapitalını cəlb etmək, otel şəbəkəsinin daha da 

genişləndirilməsi, göstərilən xidmətlərin genişləndirilməsi də həmçinin yaranan 

problemlərin həlli kimi qeyd oluna bilər. 

Otel biznesinin inkişafı tədricən Bakı şəhərindən Azərbaycanın digər 

inkişaf etmiş şəhərlərinə - əsasən sənaye, ticarət, mədəniyyət və turizm 

mərkəzlərinə keçməlidir. Yüksək səviyyəli xidmətlər təklif edən 

mehmanxanalarımızın rayonlarımızda da olması turizmin inkişaf strategiyasının 

ayrılmaz hissəsidir. 

Bakı şəhərindən başqa Azərbaycanın Gəncə, Mingəçevir, Naxçıvan, 

Şəki, Qəbələ, Quba, Qusar kimi rayonlarında mehmanxana sahəsi inkişaf 

etmişdir. Lakin bir çox rayonlarda vəziyyət heç də ürək açan deyil. Demək olar 

ki, regionlarda yerləşən otellərin əksəriyyəti artıq standartlara cavab vermir. Bu 

kimi problemlərin çıxış yolu inzibati və ya sərmayə qoyuluşu yolu ilə ilə həll 

olunur. Qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanın bir çox regionlarında mehmanxana 
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xidməti aşağı  səviyyədədir  və  hal-hazırda  bu  istiqamətdə  müəyyən işlər 

aparılır. 

Mehmanxana biznesi sahəsində xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi, 

işçi heyətinin seçilməsi, fəaliyyətin şəffaflığı məsələlərini həll etməkdə fəal 

iştirak etmək lazımdır. Gənc mütəxəssisləri işə cəlb etmək, heyətin 

motivasiyasını artırmaq vacibdir. 

Beləliklə, otel sənayesi müştərilərin (turistlərin, iş adamlarının) 

ehtiyaclarını ödəmək üçün kompleks, mürəkkəb peşə fəaliyyət sahəsidir. 

Otel sənayesinin hazırkı inkişaf mərhələsindəki əsas problemləri 

ixtisaslı işçi heyətinin çatışmazlığı, orta səviyyəli otel fondunun çatışmazlığı (3 

*), otel xidmətləri bazarının tənzimlənməsi sahəsində qanunvericiliyin daha da 

təkmilləşdirilməsidir.. Bu problemləri həll etmək üçün otel müəssisələrinin 

qeydiyyatının aparılması, investisiya layihələrinin dəstəklənməsi və qanuni, 

şəffaf fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi prosedurlarının sadələşdirilməsi 

prinsipləri əsasında dövlət icra orqanları ilə otel biznesi arasında qarşılıqlı 

əməkdaşlıq etmək lazımdır. 

Bu da qaçılmaz faktdır ki, ölkəmizin turizmində müəyyən 

problemlər var və olması da təbiidir. Çünki, cəmi 26 ildir ki, biz müstəqillik  

əldə etmişik. Son illərdə ölkə rəhbərliyinin turizmin inkişafına daha çox diqqət 

yetirməsi bu sahədə əsaslı irəliləyişlərə və inkişafa səbəb olmuşdur. 

Hesab edirəm ki, yuxarıda qeyd etdiyim problemlər zamanla 

düzələcək, inkişafımız artacaqdır və ölkəmizin adının turizm sahəsində irəli 

gedən ölkələrlə bərabər çəkiləcəkdir. Son olaraq fikirlərimi qədim Roma şairi 

Sir Publilinin sözləri ilə bildirərdim: "Ən yüksəyə çatmaq istəyirsənsə, ən 

aşağıdan başla". Məhz bu gün bizim ölkəmizin turizmi bu istiqamətdə inkişaf 

etməkdədir. 
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Şamaxı şəhərinin tarixi-mədəni abidələrinin təhlili 

Analysis of historical and cultural monuments of Shamakhi city 

Анализ исторических и культурных памятников города Шамахи 

 

Xülasə: Məqalədə qədim Şamaxının tarixi-mədəni abidələrindən, 

onların inkişaf dövrü və yaranma səbəblərindən bəhs edilir. Həmçinin Şama- 

xıda xanlıqlar dövründə hansı abidələrin inşa edilməsindən də söhbət açılır. 

Bununla yanaşı məqalədə qədim Şamaxıya turistlərin axın etməsi, dini ziyarət- 

gahların mütəmadi ibadətgah yeri seçilməsi də göstərilir. Keçmiş köklərə 

dayanan memarlıq abidələrinin Qafqazda da qədimliyinə görə fərqlənməsi 

məqalənin əsas nüanslarından biridir. 

Açar sözlər: müdafiə qalaları, xanlıqlar dövrü, müqəddəs ocaqlar, dini 

əfsanə və rəvayətlər, zəlzələ və təbii fəlakətlər. 
 

Abstract: The article deals with historical and cultural monuments of 

ancient Shamakhi, their development period and reasons for their creation. 

There is also a talk about construction of monuments during Shamakhi khanates 

period. The article also shows the influx of tourists on the ancient Shamakhi, 

and the location of the regular pilgrimage places of religious sanctuaries. One of 

the main nuances of the article is the difference of ancient architectural 

monuments that based on ancient roots in the Caucasus. 

Key words: defense towers, khanates period, sacred hearths, religious 
legends and narrations, earthquakes and natural disasters. 

 

Резюме: В статье говорится об историко-культурных памятниках 

города Шемахы, о причине их появления и об их истории развития. Также 

дается информация о памятниках, созданных в ханские времена. Наряду с 

этим, в статье указывается на то, что древняя Шемаха была местом, 

периодически посещаемым туристами, святые религиозные места 

являлись местом паломничества многих путешественников. Оснавная 

идея статьи заключается в том,что археологические памятники Кавказа, 

основанные на исторических корнях, отличаются своей древностью. 

Ключевые слова: оборонительные башни, ханский период, 

священные очаги, религиозные легенды и рассказы, землетрясения и 
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стихийные бедствия. 

 

Şamaxı qədim Azərbaycan şəhəridir. Mənbələr Şamaxının yaranması 

tarixinin eramızdan əvvəl V əsrə dayandığını söyləyir. IX-XVI əsrlərdə Şirvan- 

şahlar İmperiyasının paytaxı olmuş Şamaxı Şirvan zonasının və bütünlükdə 

Şərqin ən gözəl şəhəri hesab edilirdi. XVIII əsrin ortalarından sonra isə Şamaxı 

xanlıq kimi qüvvətlənməyə başlayır. 

Şamaxı iqlim və təbiəti ilə də digər bölgələrdən seçilir. Xüsusən yay 

aylarında isti quraq və sərin havalar Şamaxı təbiətinə xas hava hesab edilir. 

Landşaftı ilə də fərqlənən Şamaxıda dağətəyi çəmənliklər, ucqar qarlı dağ 

zirvələri qış fəslində valehedici mənzərə yaradır. Ümumilikdə, baxmayaraq ki, 

iqlimi yumşaq, torpağı münbitdir flora və fauna aləmi də bir o qədər zəngindir. 

Şamaxı faunasına vəhşi pişik, tülkü, canavar, ayı və bir çox quş növü aid edilir. 

Müxtəlif rəng çalarına malik bitki örtüyünün, palıd meşələrinin, bahar aylarında 

çəhrayı dona bürünmüş çəmənliklərin verdiyi xoş abu-hava Şamaxıya 

vurğunluğun əbəs olmadığına bariz sübutdur. Hal-hazırda Şamaxı ərazisində 

50-dən çox bitki növü yetişməkdədir. 

Uzun əsrlərdir mövcud olan Şamaxı qədim tarixi-mədəni abidələr 

diyarıdır desək yanılmarıq. Şəhərin əsas görməli abidəsi Gülüstan qalası hesab 

edilir. XI-XII əsrlərdə inşa edilən və Şirvan xanlığının son sığınacağı olan qala 

müdafiə məqsədilə tikilmişdir. Eyni zamanda “Yeddi Gümbəz” məqbərəsi 

Şamaxı xanlarının dəfn edildiyi müqəddəs ocaq hesab edilir. Bununla yanaşı 

Cümə məscidi ( X əsrdə inşa edilib, XIX əsrdə bərpa işləri aparılıb) Şamaxı 

şəhərinin tarixi-mədəni abidələri hesab edilir. 

Son dönəmdə Şamaxı şərab istehsalı və xalça toxuma mərkəzi kimi 

tanındı. Bundan əlavə, Şamaxı bir çox Azərbaycanlı şair və yazıçıları yetişdirən 

ədəbiyyat ocağı kimi də məşhurdur. Şamaxı ərazisində dağlı təpəlikləri ilə 

seçilən Pirqulu və oradakı rəsədxananın adını çəkməmək günah olardı. Güman 

ki, günəşli Azərbaycanda Pirqulu yeganə yerdir ki, ilin hər vaxtı orada qar olur, 

bu da xizəkçilik və qarda sürüşmək üçün ideal şans hesab edilir. 

Şamaxıdakı qədim tarixi-mədəni abidələrin içərisində unikallığı ilə 

seçilən Diri-Baba türbəsi turistlərin seçdikləri məkanlardandır. Türbə Bakı 

Şamaxı yolu üzərində yerləşən Mərəzə kəndində çox məşhur ziyarət ocağıdır, 

XV əsrdə inşa edilən iki mərtəbəli türbə-məscid tikilisi qədim Şamaxı 

qəbiristanlığından biraz aralıda yerləşir. Uzun zaman yerli camaat Müqəddəs 

Diri Baba haqqında əfsanəni qoruyub saxlamış və onun həmin türbədə dəfn 

edilməsinə inanmışlar. Hərhalda, bir çox əfsanələr və sirrli hadisələr bu yerin 

adıyla bağlıdır. Bu səbəbdən də XVII əsrdən başlayaraq Diri-Baba türbəsi 

hacıları və sıravi turistləri özünə cəlb edir. Bu türbənin orijinallığı ondan 

ibarətdir ki, tikili qayalıqlar arasında məzar-türbə formasında “inşa edilmişdir”. 

Türbənin arxası qayalıqlardan ibarət əzəmətli görüntüsü açıq-aydın 

unikal memarlıq abidəsi olduğuna nümunədir. Türbənin divarlarının işıqlılığı və 
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hamarlığı ecazkar görüntü yaradır. Maraqlısı odur ki, tikilinin əsas mərtəbəsi bir 

yox ikinci mərtəbə hesab edilir. Əsas zalın qarşısında səkkizgüşədən ibarət otaq 

yerləşir. 

Otağın giriş hissəsində turistlər ayaqqabılarını çıxartmalıdır. Girişdəki 

əsas otaqdan keçib yarı-qaranlıq pilləkanlarla ikinci mərtəbəyə qalxa bilərsiniz. 

15 kvadrat metrlik salon külək qübbəsi ilə əhatələnib. Divarın üzərində Şeyx I 

İbrahimin adı həkk olunub. Türbədəki daşlar arasındakı səviyyə dekorativ 

naxışlarla elə əhatələnib ki, bu sanki türbənin belində kəmər görüntüsünü hiss 

etdirir. Türbə birbaşa qrotto ilə qayaya birləşir. Bu da əsl müqəddəs 

məzarlıqdan xəbər verir. Türbəyə qalxmaq üçün şimal divarındakı dar cığırdan 

istifadə etmək lazım gəlir. 

Diri-Baba memarlıq abidəsi təbiət təsvirləri, qayalıq və yaşıllıqla 

harmoniyadadır. Bu tikili Şirvan memarlıq məktəbinin, yəni qədim oyma sənəti 

beşiyinin şah əsəri hesab edilir. Türbə dövlət səiyyəsində mühafizə edilir. 

Uzun zaman öncə Gülüstan qalası güclü struktura malik tikili idi. 

Tarixçilərin verdiyi məlumata əsasən Şamaxı Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı 

olan zaman Gülüstan qalasının divarları Şirvan Xanlığını əhatə edirdi. Qalanın 

ilkin tapıntıları IX əsrə təsadüf edir. Beləliklə, minilliklərə bərabər tarixi  

qalanın araşdırılması başlayır. 

Əfsanəvi Gülüstan qalası Şirvan bəylərbəyliyinin sonuncu sığınacaq- 

larından idi. Orta əsrlərdə Gülüstan qalası müharibələrdən can qurtarmağı 

bacaran möhtəşəm abidə hesab edilir. Qalanın daşı və divarları Ərəb, Səlcuq, 

Monqol və Osmanlı imperiyasının düşmən qüvvələrinə qarşı dəyanətlilik 

göstərmiş, mübarizələrin heç birində yenilməmişdir. Qala ərazisi güclü 

istinadgahlar, tikililərlə əhatələnmişdir. 

Gülüstan Qalasının aşağı hissəsindən dağın üstündəki qala divarına 

davamlı qüvvətli divarlarla əhatə olunmuş sarmalar mövcud idi. Qala boyunca 2 

metr enində, 3 metr hündürlükdə gizli və uzun keçid var idi. Keçid qaladan 

qaçış məqsədilə tikilmişdir. Keçidin pilləkanları isə təbii olaraq daş 

parçalarından hazırlanmşdır. 

Gülüstan qalası XVI əsrə kimi mövcud olmuşdur. Bina əsasən çox saylı 

zəlzələ, təbii fəlakətlər nəticəsində məhv olmuşdur, lakin qalanın qalıqları 

bugünümüzədək gəlib çıxmışdır. Bu qalıqlar uzaq məsafədən qədim şəhərin 

zəngin tarixi sübutu rəmzi olaraq aydın görünür. 

Gülüstan qalasının ətəyində Yeddi Gümbəz türbəsi yerləşir. Şirvan 

Bəylərbəyliyinin dövründə yerli camaat Şamaxı türbəsini məhz Yeddi Gümbəz 

adlandırır. Bu gümbəzdə məşhur Şirvan bəyləri dəfn edilmişdir. Abidənin adı 

məzar daşlarının sayı ilə bağlıdır. Hal-hazırda məzar daşlarına baxanda sanki 

torpaqdan əyri bitmiş, yarı-dağıdılmış qəbiristanlıq xatırlanır. Buna görə də bu 

ərazinin abu-havası biraz sirli və qorxulu görünür. 

Azərbaycandakı ən qədim və ən böyük məscid sayılan Cümə Məscidi 

VIII əsrdə Ərəb xəlifəsinin əmrilə paytaxt şəhəri elan olunan Şamaxıda inşa 
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edilmişdir. Məscidin divarlarında erkən ərəb yazıları ilə yazılmış 744 rəqəmi 

məscidin məhz bu dönəmdə tikildiyini göstərir. Buna görə də Şamaxı Cümə 

Məscidi Qafqazda ən qədim məscid hesab edilir. Məscidin kompozisiyası elə 

qurulub ki, onun Azərbaycanda analoqu demək olar ki, yoxdur. Binanın 

memarlığında nəzərə çarpan özəllik onun geniş açıq qapı ilə birləşən və ibadət 

etmək üçün ayrılmış böyük üç bölmədən, yəni otaqdan ibarət olmasıdır. 

Hər bir bölməni mehrab və giriş ayırır. Bir çox insan Cümə Məscidini üç 

zallı məscid adlandırır. Çoxsaylı müharibə, təbii fəlakət və zəlzələlərdən sonra 

məscid dəfələrlə bərpa edilmişdi. Ən müasir vəziyyətini isə XX əsrin 

əvvəllərində yenidənqurma və bərpa işlərindən sonra almışdı. Məscid öz 

strukturunun əsas prinsiplərini itirmədən qədim fundamentə dayanaraq əsaslı 

təmir edilir. Hal-hazırda da məscid üç zaldan ibarətdir. Bununla yanaşı, mərkəzi 

zal nəhəng, digər iki zal isə nisbətən kiçik gümbəzlə əhatələnib. Mərkəzi 

gümbəzin aşağı tərəfindən şüşə kəmər keçir. Məscidin pəncərələri qövsvari 

şəbəkə qəfəslərlə bəzədilib. Yerdə qalan digər bütün fasad isə ornamentli 

dekorlarla gözəlləşdirilib. 

Baxmayaraq ki, Şamaxı Cümə Məscidi 1200 ildən artıqdır tikilib hələ də 

Qafqazın ən əzəmətli dini ibadətgahı hesab edilir. 

 

Nəticə 

Yuxarıda yazılanlara ümumi diqqət yetirsək bu qənaətə gəlmək olar ki, 

Şamaxı şəhəri qədim şəhərsalma mədəniyyəti ilə tanınan məşhur yaşayış 

məskənlərindən hesab edilir. Əsrarəngiz təbiətilə seçilən Şamaxı əsrlər boyu 

mədəni, siyasi, iqtisadi, tarixi mərkəz rolunu oynamışdır. Əsrlərdir haqqında 

araşdırmalar aparılan Şamaxı tez-tez təbii fəlakətlərin qurbanına çevrilmişdir. 

Davamlı zəlzələlər qədim yaşayış məskənlərini yox etdiyi kimi təəssüf ki, 

onların bəzilərinin araşdırılması da qeyri-mümkün hala çevrilmişdir. 

Mənbələrin verdiyi məlumata görə Şamaxı şəhərinin yaşı 2500 ildən çoxdur və 

bu məlumat Şamaxı şəhəri yaxınlığında yerləşən Xınıslı qazıntılar zaman aşkar 

edilmişdir. 

Məqalədə də vurğulandığı kimi Şamaxı mühüm strateji əhəmiyyətə malik 

coğrafi iqlim qurşaqlarında yerləşir. Əsrlərə sinə gərən tarixi-memarlıq 

abidələri Şamaxı torpağının münbitliyinin, möhkəmliyinin bariz nümunəsidir. 

Şirvanşahların dövründə intibah dövrünü yaşayan Şamaxı elm, incəsənət, 

memarlıqda yeni mərhələyə qədəm qoydu. Bunu abidələrin ornamentində, 

qayaüstü rəsmlərdə, o cümlədən binaların tikinti materiallarındakı keyfiyyət və 

fərqlilikdən hiss etmək olar. 

Şamaxının tarixi ipək yolu üzərində yerləşməsi ticarətin inkişafı ilə yanaşı 

yerli əhalinin şərq mədəniyyəti ilə tanış olmasına da imkan yaratdı. Bir çox 

tarixçi alimlərin verdiyi məlumata əsasən Şamaxı yaşayış üçün ən əlverişli 

region idi. Şamaxı hakimiyyətdə olmuş dövlətlərin həm qayğısı, həm də 

diqqətsizliyi ucbatından inkişaf və tənəzzül dövrləri yaşamışdır. Məsələn, əgər 
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Şirvanşahlar dövlətinin hakimiyyəti dönəmində Şamaxı intibah dövrünü 

yaşamışdırsa, XIII əsrdə hakimiyyəti ələ almış Hülakülər və ya Elxanilər 

aramsız müharibələr səbəbindən şəhərə diqqət və qayğını tamamilə unutmuş, 

Şamaxı tənəzzül dövrünü yaşamışdır. 

Artıq XV əsrdən başlayaraq Şamaxı nisbətən sakitlik və inkişaf 

mərhələsinə adlayır. Hakim idarə orqanları olan Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu 

dövlətləri şəhərdə suvarmanın, kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinə xüsusi 

qayğı göstərirlər. Bu qayğı özünü tarixi və mədəniyyət abidələrində də göstərir. 

Şamaxı əsrlərdir başı bəlalı şəhər olsa da bugünümədək öz unikallığını 

qoruyub saxlaya bilmişdir. Bu unikallıq özünü qədim Şamaxıya məxsus 

tikililərdə, yaşayış binalarında, abidələrdə göstərir. Qala-bayır məscidi eləcə də 

İmamzadə məqbərəsi Şamaxının şanlı keçmişindən bir nümunədir. 

Təsadüfi deyil ki, qədim Şamaxı həm də dini mərkəz kimi tanınırdi. 

Burada inşa edilən məscidlər, türbə və məqbərələr yerli əhalinin dinə bağlı 

olduğunu deməyə əsas verir. Əgər hər hansısa dini ibadətgah məhv olar və ya 

dağılardısa o dərhal bərpa edilər, yenidən xalqın istifadəsinə verilərdi. Dinin 

önəmsənilməsi səbəbindən Şamaxıda yetişən elm və incəsənət xadimləri öz dini 

görüşləri, fikirlərilə seçilirdilər. 
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Межкультурные коммуникации 

Beynəlxalq mədəni danışıqlar 

Interculture communications 

 

Резюме: С динамическим ростом глобализации мира важную роль 

в этом играет культура общения. Статья посвящена межкультурным 

коммуникациям, ее роли в изучении культуры и в общении с другими 

народами. В статье указывается на влияние коммуникации на изменение и 

развитиие Азербайджана в сравнении с другими странами. Особое 

внимание уделено теории культур Эдварда Холла об Азербайджане. 

Ключевые слова: переговоры, стили переговоров, межкультурная 

коммуникация, теория Эдварда Холла, мультикультурализм. 

 

Xülasə: Dünyanın qloballaşmasının dinamik inkişafı ilə əlaqədar 

mədəniyətlərarası ünsiyyət mühüm rol oynayır. Bu məqalə mədəniyyətlərarası 

ünsiyyətin təsviri, eyni zamanda, onun mədəniyyətin öyrənilməsində və digər 

xalqlarla ünsiyyət aparılmasında oynadığı rolun izahına həsr olunub. 

Azərbaycanın digər ölkələrlə müqayisədə dəyişməsinə, inkişafına və ünsiyyətə 

dair təsiri. Edvard Hollun Azərbaycana dair mədəniyyət nəzəriyyəsinə xüsusi 

diqqət yetirilib. 

Açar sözlər: danışıqlar, danışıqlar üslubu, mədəniyyətlərarası ünsiyyət, 

Edvard Hollun nəzəriyyəsi, multikulturalizm. 

Abstract: With the dynamic growth of the globalization of the world, 

culture of communication is played the most necessary role in this process. 

Therefore, the article is devoted to intercultural communications, its role in 

studying culture and communicating with other peoples. In this regards, there is 

needed comparison the impact of communication on the economic changes and 

developing of Azerbaijan is with different countries. Particular attention is paid 

to the theory of the cultures of Edward Hall about Azerbaijan. 

Key words: negotiations, negotiation styles, intercultural 

communication, Edward Hall theory, multiculturalism. 

В последнее время темпы экономического роста Азербайджана 
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составляют 5-6%. Эти показатели с каждым годом изменяются, потому 

что по сравнению с нефтяным сектором одновременно развивается и не 

нефтяной сектор Азербайджана. В связи с этим, в Азербайджане были 

проведены ряд мер по развитию темпа экономического роста. Благодаря 

успешным международным и экономическим связям с зарубежными 

странами, в Азербайджане началось развития экономики, информа- 

ционных технологий, образования, туризма, межкультурных 

коммуникаций и т.д. 

В Азербайджане появилось много иностранных компаний, таких 

как British Petroleum, P&G, Coca-Cola, Halliburton, KPMG, PWC и т.д., 

также зарубежные Банки. В связи с этим появились инвесторы, которые 

были готовы инвестировать в различные сферы промышленного и не 

промышленного производства для развития экономики. Используя это 

местные компании начали сотрудничать с зарубежными партнерами, а 

также те, которые занимались производством, смогли выйти на мировой 

рынок. Нынешний деловой подход заключаются в переговорах с 

зарубежными представителями. 

Переговоры — коммуникация между сторонами для достижения 

своих целей, при которой каждая из сторон имеет равные возможности в 

контроле ситуации и принятии решения. В узком смысле рассматривается 

как один из методов альтернативного урегулирования споров. В более 

широком смысле, переговоры — это коммуникационное взаимодействие 

людей или социальных групп. В процессе общения между участниками 

коммуникации происходит обмен разного рода информацией. [1] 

На сегодняшний день любой человек, живущий в обществе, 

является человеком, ведущим переговоры. Переговоры — это факт нашей 

повседневной жизни, основное средство получить от других людей то, 

чего вы хотите и разрешить возникшие разногласия. В наше время все 

чаще приходится прибегать к переговорам: ведь другие варианты решения 

проблем между людьми приводят к разногласию. Каждый человек хочет 

участвовать в принятии решений, которые его затрагивают; все меньше и 

меньше людей соглашаются с навязанными кем-то решениями. Хотя 

переговоры происходят каждый день, вести их как следует нелегко. 

Хотя каждый человек ведет переговоры в своем индивидуальном 

стиле, все люди имеют собственную манеру общения. Поведение человека 

во время деловых переговоров, конечно, никак не регламентируется. 

Однако одним сотрудникам компании поручают ведение переговоров, а 

других на ответственные переговоры никогда не допустят. Хотя у этих 

сотрудников бывает достаточно опыта, введение переговоров с другими 

предприятиями, с зарубежными партнерами, но они также участвуют, в 

разных тренингах, знакомятся с новыми культурами других стран и их 

стилю ведения переговоров. К примеру: 
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Американский стиль ведения переговоров. 

В переговорах участвуют только профессионалы, компетентные, 

имеющие право принятия решений. Тщательно изучаются все детали, а не 

только общие положения. Американцы одобряют открытость, 

энергичность и дружелюбие; ценят откровенность и честность. Они 

пунктуальны, несмотря на то, что не любят слишком официальную 

обстановку переговоров, любят шутить. К обсуждению вопроса 

приступают сразу, задают очень много вопросов. Если американские 

коллеги распознают обман или хотя бы его попытку, то переговоры будут 

прекращены, и ваша репутация в глазах как их, так и их коллег будет 

непоправимо испорчена. 

Иногда на первый план выходит эгоцентризм («А чем это выгодно нам?»). 

Принято предварительно объяснить, что уже сделано по данному вопросу 

и чем это им выгодно. Американцы помогают сформулировать четкую 

цель путем задавания вопросов. Переговоры могут затянуться на 

несколько встреч. Коммерческие переговоры ведутся агрессивно. 

Американцы всегда предварительно наводят справки о фирме, с которой 

пойдут на переговоры. 

Российский стиль ведения переговоров. 

По мнению американцев, русские обращают внимание на общие 

цели, но мало внимания на способ достижения этих целей. Во время 

переговоров предпочитают не рисковать, действуют осторожно, выбирают 

менее опасный вариант. Российская сторона пытается занять прочную 

позицию сразу, изначально выдвигая завышенные требования. Затем в 

процессе переговоров российская сторона идет на незначительные 

уступки, тем самым сближается с партнером и подписывают договор. 

Русские руководствуются симпатиями. Если партнер по каким-то 

причинам нравится, то ему пойдут на уступки, а если нет - контракт не 

подпишут. У русских могут быть резкие перепады настроения и перемена 

установок в отношении партнера в процессе переговоров. Иностранцы не 

верят в надежность и твердость «джентльменского слова» русских, 

поэтому предпочитают все фиксировать на бумаге. Если какая-то русская 

фирма зарекомендовала себя на рынке, то с ней будут иметь дело и 

подпишут договор. 

Норвежский стиль ведения переговоров. 

Норвежцы открыты, бескорыстно окажут посильную помощь. 

Патриоты, поэтому не должно звучать никаких отрицательных отзывов о 

Норвегии. Очень гостеприимны, любят веселье, часто приглашают на 

домашние приемы. Но, несмотря на это, договора принято подписывать в 

официальной обстановке. 
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Испанский стиль ведения переговоров. 

Испанцы открытые, галантные, с большим чувством юмора, 

способны работать в команде. Регламент встреч не соблюдается, т.е. 

встреча может начаться и закончиться не в срок. Большое значение 

уделяют равенству рангов, позициям участников делегации. Обязательно 

нужно предупредить заранее о приезде и назвать точное время. В сиесту 

назначать встреч нельзя. Переговоры начинаются с обсуждения погоды, 

спорта. Единственное табу - тема корриды. 

Испанцы любят поговорить, склонны к резкой перемене 

настроения. Договоренности выполняют, но срок выполнения может быть 

нарушен. Однако если они заинтересованы в вас, то могут справиться и 

вовремя. [2] 

В рассмотренных ранее примерах можно увидеть, что у каждой 

страны свой стиль ведения переговоров. Для заключения переговоров с 

компаниями зарубежных стран менеджеры по международным 

переговорам должны знать стиль ведения переговоров той страны, с 

которой компания собирается заключить соглашение. Он должен провести 

анализ рынка и потребности населения, их культуру, обычаи и способы 

ведения деловых переговоров, чтобы соглашение прошло успешно для 

компании. А также и в политических переговорах дипломаты изучают, 

культуру, обычай и стиль ведения переговоров с другими странами. 

Благодаря этим знаниям представители Азербайджанского народа смогли 

достичь соглашения в области экономики, образования, технологии, 

медицины, спорта и т.д. Это дало стране приходу иностранных компаний, 

специалистов из разных стран, чтобы обменивались знаниями, обучали, 

узнавали культуру страны. За последние годы в стране проводилось не 

мало мероприятий в области спорта. 

Одним из этих мероприятий было проведение Европейских 

спортивных игр в 2015 г. которое проводилось впервые в истории 

Азербайджана. В этих играх соревновались спортсмены из разных стран 

мира. В страну прибыли спортсмены из Европы, чтобы соревноваться, а 

также много туристов со всего мира, чтобы посмотреть спортивные 

состязания. Для проведения этого мероприятия страна вела переговоры с 

комитетом по проведению этих игр. Были построены новые спортивные 

комплексы и стадионы. Были приглашены зарубежные специалисты для 

подготовки кадров из местного населения. Вслед за этим,  были 

проведены Шахматные игры, формула 1, Исламские игры Солидарности, 

Женский волейбольный чемпионат и т.д. В этих спортивных 

мероприятиях участвовали волонтеры, а также местное население страны. 

Государство создало службу для подготовки волонтеров, а также местных 

кадров для проведения этих мероприятий. За счет этих мероприятий мир 

узнал нашу страну, нашу культуру, наши обычаи, наши города и красоту 
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природы нашей страны. Этими мероприятиями Азербайджан сделал 

большой шаг тому, чтобы другие страны узнали, насколько наша страна 

гостеприимна. А также 2015 г. в Азербайджане был объявлен годом 

мультикультурализма. 

Мультикультурализм - направлен на сохранение, развитие и 

гармонизацию культурного разнообразия представителей различных 

религий и национальностей в отдельно взятой стране и в мире в целом, на 

интеграцию малочисленных народов в национальную культуру 

государств. Под моделью мультикультурализма подразумевается мирное 

сосуществование в пределах границ одного государства различных 

этнокультурных сообществ, имеющих право официально выразить, беречь 

и сохранить свои культурные особенности и образ жизни. 

Мультикультурализм представляет собой необходимый инструмент 

диалога культур и цивилизаций. [3] Мультикультуральные и толерантные 

ценности носят общечеловеческий характер. Азербайджан обладает 

богатым культурно-духовным наследием и традициями толерантности. 

Азербайджан богат своей историей. Прибывшие туристы, из разных стран 

мира могут увидеть исторические памятники, такие как, «Девичья башня», 

«Дворец Ширван шахов», «Ичери-шехэр», Дворец Щекинского Хана в 

городе Щеки, Мавзолей поэта Низами, Мечеть «Шах Аббаса» в городе 

Гянджа, познакомиться с их историей, культурой, обычаями нашей 

страны. Азербайджан также имеет красивую флору и фауну, которые 

туристы могут увидеть и отдохнуть на лоне природы.  История, культура 

и обычаи играют большую роль, ведь для знакомства с какой-либо 

страной, в первую очередь изучают именно ее природу, историю и 

красивые места где можно отдохнуть. Например, зарубежные компании 

для того чтобы инвестировать, поручают это менеджерам, которые 

занимаются межкультурными переговорами. Также и специалисты, 

которые были приглашены для обучения и работе в какой – либо стране 

сначала знакомятся с ее историей, культурой и ее деловым этикетом, как 

принято у этой страны. Ведь именно наблюдая и общаясь с 

представителями этой страны можно узнать больше чем в любом другом 

источнике. В этом играет большую роль межкультурные коммуникации. 

Межкультурная коммуникация – это связь и общение между 

представителями различных человеческих культур (личные контакты 

между людьми, реже опосредованные формы коммуникации (такие, как 

письмо) и массовая коммуникация). Особенности межкультурной 

коммуникации изучаются на междисциплинарном уровне и в рамках 

таких наук, как культурология, психология, лингвистика, этнология, 

антропология, социология, каждая из которых использует свои подходы к 

их изучению. 
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Считается, что это понятие введено в 1950-х американским 

культурным антропологом Эдвардом Т. Холлом. Э. Холл провел ряд 

исследований, сравнив особенности различных культурных групп и 

выделив их культурно-коммуникативные характеристики. На основе 

полученных данных он пришел к выводу о том, что коммуникативные 

системы наполнены некими невысказанными, скрытыми правилами, 

которые необходимы для понимания происходящего и успешного 

протекания межличностного общения. Э. Холл провел ряд исследований, 

сравнив особенности различных культурных групп и выделив их 

культурно-коммуникативные характеристики. На основе полученных 

данных он пришел к выводу о том, что коммуникативные системы 

наполнены некими невысказанными, скрытыми правилами, которые 

необходимы для понимания происходящего и успешного протекания 

межличностного общения. Американский антрополог сфокусировал своё 

внимание на образцах коммуникации и разработал общую типологию по 

отношению их к контексту — информации, необходимой для правильного 

«чтения» сообщения и сопровождающей то или иное культурное событие. 

По мнению Холла, трудности в осуществлении межкультурной 

коммуникации возникают не из-за языкового кода или набора символов, а 

контекста, который содержит несколько значений. Э. Холл разделил все 

культуры на высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные. 

Люди, которые пользуются плотной информационной сетью, 

относятся к культуре с высоким контекстом называемой 

высококонтекстуальными. Культуры, где преобладает более свободная 

сеть связей в социальном окружении и меньший объем информации, Холл 

называет низкоконтекстуальными.По моему мнению, Азербайджан 

относиться к высоко-контекстуальной культуре. Наша страна имеет 

древнюю и богатую историю. Если взглянуть на исторические традиции, 

то увидим, что и в период государства Сефевидов, и в эпоху прос- 

ветительства XIX-XX столетий, и в период Демократической Республики 

на территории Азербайджана, наряду с азербайджанцами, проживали 

также представители других этнических и религиозных групп. [4] 

Культура Азербайджана ориентирована на отношения. В отличии 

от других стран Европы, где в процессе переговоров ориентируются на 

сделку, в Азербайджане без личностных отношений не обойтись. Как 

говорится в пословице «Немногословность так же актуальна как блеск 

жемчуга» отношения нашего народа к темпу речи, паузам и молчаниям, 

т.е. в Азербайджане не любят того, кто много говорит. Таким образом, 

Азербайджан можно отнести к группе стран с высоко контекстуальным 

видом культур по теории Эдварда Холла. А также в нашей стране 

социальная взаимосвязь внутри семьи, между друзьями, коллегами, 
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заказчиками и т.д. происходит постоянный оживленный обмен 

информации. Наличие такого постоянного информационного обмена 

приводит к тому, что дополнительная коммуникация иногда бывает 

излишней по причине ясности контекста. В высоко-контекстных 

культурах информация заключена в человеке, а не в сообщении. 

Коммуникация носит общий характер и предполагает, что слушатель или 

читатель знают контекст и в состоянии понять сообщение почти сразу. 

Например, работник может трудиться в Азербайджане на основе устного 

или документального соглашения. 

Как говориться в пословице «Уступай дорогу старшему, а воду 
младшему». 

Можно четко заметить доминирующую культуру в компаниях, 

которые находятся в Азербайджане. Фонс Тромпенарс классифицирует 4 

типа корпоративной управленческой культуры: 

- инкубатор, 

- семья, 

- управляемая ракета, 

- Эйфелева башня. 
Как говорится вышесказанной пословице, о том, что для 

Азербайджана главная это «Семья», где объектом управления является 

старший. В компаниях управляет руководитель, а в семье отец, 

пользующийся уважением и тут делегирование полномочий, процесс 

довольно сложный. Делегирование полномочий - это процесс передачи 

части функций руководителя другим управляющим или сотрудникам для 

достижения конкретных целей организации. Когда родители дома, дети не 

берут на себя ответственность. 

По концепции «культурной грамматики» Эдварда Холла 

некоторые культуры и страны могут быть ориентированы в прошлое, 

настоящее и будущее. Можно трактовать пословицу «Каждая трава на 

своём корне растёт» таким образом: «Поведение человека имеет 

исторические корни, и с трудом поддается изменению». В данном аспекте 

Азербайджан относиться к тем культурам, которые ориентированы в 

прошлое. 

И в заключение данной статьи я хочу написать, что путешествуя в 

какую-либо страну, следует знать об истории, красивых местах, культуре 

и обычаях этой страны. И еще следует выделить следующие моменты для 

международных менеджеров, зарубежных инвесторах, которые хотят 

вести переговоры с местными предприятиями о партнерстве. Мы знаем 

правило бизнеса «Покупатель всегда прав!». Если покупатель приехал 

заключать успешную сделку в зарубежную страну, тогда мы 

придерживаемся правила «Гость должен соблюдать местные обычаи!». 
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Именно эти правила должен соблюдать международный менеджер. 

Общаясь и решая важные вопросы бизнеса с зарубежными партнерами, 

международный менеджер должен знать культуру этой страны и уметь 

творчески приложить знания с конкретной личностью и ситуацей. 
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К вопросу об истории развития архивов в Азербайджане 

About the history of archives development in Azerbaijan 

Xülasə:Məqalədə Azərbaycanda arxivin yaranmasına və onun keçdiyi 

tarixi yola nəzər salınmışdır. Uzun illər Azərbaycan müxtəlif işğalçı dövlətlərin 

mübarizə meydanına çevrildiyindən qiymətli arxiv sənədləri ya talan edilmiş 

yaxud da xaricə aparılmışdır. Lakin çox çətinliklər bahasına olsada öz 

müstəqilliyini elan etmiş Azərbaycanda arxiv sahəsində son zamanlarda əldə 

olunmuş nailiyyətlər məhz arxivlərimizin gələcək inkişafını labüd edir. 

Məqalədə azərbaycanlı tədqiqatçıların əsərlərinə istinad edilmişdir. 

Açar sözlər: arxiv sənədləri, tarix, milli arxiv, tədqiqat 

 

Abstract: Article is devoted to history of formation of archiving in 

Azerbaijan. For centuries in our country which was the arena of opposition of 

large powers the organization of effective system of archives was impossible. 

Valuable historical materials and documents were purposefully exported or 

destroyed. At the present stage of development of independent Azerbaijan care 

of the state of development of archives has special value. 

Key words: archival materials, history, national archive, research 

 

Резюме: Статья посвящена истории становления архивного дела в 

Азербайджане. Веками в нашей стране, которая являлась ареной протии- 

востояния крупных держав, была невозможна организация эффективной 

системы архивов. Ценные исторические материалы и документы 

целенаправленно вывозились или уничтожались. На современном этапе 

развития независимого Азербайджана забота государства о развитии 

архивов имеет особое значение. 

Ключевые слова: архивных материалах, история, национальный 

архив, исследование 
 

Azərbaycanda arxiv quruculuğu çox çətin və ağır bir yol keçmişdir. 

Qədim dövlətçilik tarixinə və mədəniyyətə malik Azərbaycan strateji bir region 

kimi daima yadelli işğalçıların diqqətini cəlb etmişdir. Uzun illər Azərbaycanın 

ərazisi müxtəlif işğalçı dövlətlərin mübarizə meydanına çevrilmişdir. Nəticədə 
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də bu ərazidə yaranan qiymətli arxiv sənədləri ya məhv edilmiş, yaxud da xarici 

işğalçılar tərəfindən talanıb aparılmışdır. Bu gün Avropa, Asiya, Amerikanın 

müxtəlif ölkələrindəki muzey və arxivlərində xalqımızın tarixinə aid saxlanılan 

çoxlu qiymətli sənədlər və nadir əlyazmaları dediyimizə əyani sübutdur. 

İyirminci əsrin əvvəllərinə qədər Azərbaycanda dövlət idarəçiliyinin 

əsas atributlarından olan və hər bir xalqın mənəvi sərvətini təşkil edən arxiv 

olmamışdır. Ölkəmizdə arxiv işinin əsası yalnız 1920-ci il dekabr ayının 6-da 

Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədri Nəriman Nərimanov tərəfindən 

imzalanmış «vahid dövlət arxiv fondunun yaradılması və Xalq Maarif 

Komissarlığı yanında mərkəzi dövlət arxivinin təşkili haqqında» dekretlə 

qoyulmuşdur. Həmin dekretə müvafiq olaraq Azərbaycan ərazisində keçmişdə 

mövcud olmuş və dekret verilərkən fəaliyyətdə olan idarə, təşkilat və 

müəssisələrin arxivləri Vahid dövlət arxiv fondunun tərkibinə daxil edilməli və 

kargüzarlıqdan qurtarmış işlər isə mərkəzi dövlət arxivinə verilməli idi. 1921-ci 

ilin yanvarından Bakıda fəaliyyətə başlayan Azərbaycan SSR Mərkəzi Dövlət 

Arxivi Qafqazda ilk dövlət arxivi oldu. 

Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin ilk illərində respublikanın arxivçiləri 

çar hakimiyyəti orqanlarının Bakı və Yelizavetpol quberniyalarındakı 

idarələrin, Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərmiş xüsusi firmaların, ictimai 

təşkilatların, habelə 1918-1920-ci illərdə yaranmış ilk müstəqil Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin fəaliyyətinə aid sənədlərin toplanılması və 

qaydaya salınması sahəsində fəaliyyət göstərmişlər. [4] 

1922-ci ilin avqustunda Mərkəzi Dövlət Arxivinə rəhbərlik bilavasitə 

Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin Rəyasət (MİK) Heyətinə həvalə 

olunur ki, bu da arxiv orqanlarının nüfuzu və rolunun artmasına kömək edir. 20- 

ci illərdə yerlərdə də arxiv təşkilatları yaradılırdı. 1925-ci il dekabrın 13-də 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında Mərkəzi arxiv, 1928-ci ildən isə 

Azərbaycanın qəzalarında qəza arxiv bürolarının yaradılmasına başlanılır. 

1930-cu ildə arxivlərin fəaliyyət dairəsi genişləndirilir və onların işlərinin 

canlandırılması üçün Azərbaycan SSR MİK Rəyasət Heyəti Respublika 

Mərkəzi Arxiv İdarəsinin yaradılması haqqında qərar qəbul edir və onun 

Əsasnaməsini təsdiq edir. Bu Əsasnaməyə görə Mərkəzi Arxiv İdarəsinə yalnız 

sənədlərin komplektləşdirilməsi, sistemləşdirilməsi və mühafizəsi deyil, 

həmçinin siyasi, xalq təsərrüfatı və mədəni quruculuq işlərinə kömək məqsədilə 

elmi-tədqiqat işlərində arxiv sənədlərindən istifadənin təşkili işi də tapşırılır. 

Azərbaycan SSR MİK Rəyasət Heyətinin qərarı ilə həmin ilin aprelində 1920-ci 

ildə yaradılmış mərkəzi arxivin bazasında respublikamızda iki mərkəzi dövlət 

arxivi: Mərkəzi Dövlət Oktyabr İnqilabı Arxivi (kino-foto şöbəsi ilə) və 

Mərkəzi Dövlət Tarix Arxivi yaradılır. 

Otuzuncu illərdə yerlərdə arxiv sənədlərinin mühafizəsi və istifadəsi 

məqsədi ilə respublikanın bir sıra şəhər və rayonlarında arxiv büroları yaradıldı 

ki, onlar da sonralar şəhər və rayon dövlət arxivlərinə çevrildilər. 
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1938-ci ildə bütün sovetlər birliyində olduğu kimi Azərbaycanda da arxiv 

təşkilatları xalq daxili işlər komissarlığının tabeçiliyinə verilir. 1960-cı ilə qədər 

arxivlərin daxili işlər komissarlığı orqanlarına tabe edilməsi demək olar ki,  

arxivləri qapalı təşkilatlara çevirir, bu da arxivlərdə elmi-tədqiqat işlərinin 

aparılmasına və arxiv sənədlərindən istifadəyə böyük əngəllər törədirdi. 

1960-cı ildə keçmiş SSRİ-nin başqa respublikalarında olduğu kimi arxiv 

təşkilatları respublikamızda da daxili işlər nazirliyinin tabeliyindən Azərbaycan 

SSR Nazirlər Sovetinin tabeliyinə verilir. Bundan sonra arxiv işinə və arxiv 

sənədlərindən istifadəyə diqqət artırılır, dövlət arxivləri şəbəkəsinin yenidən 

qurulması və genişləndirilməsi işinə başlanır. 1966-cı ildə Azərbaycan SSR 

Mərkəzi Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi, 1968-1969-cu illərdə isə 

Azərbaycan SSR Mərkəzi Dövlət Səs Yazıları Arxivi və Mərkəzi Dövlət 

Elm,Texnika və Tibb Sənədləri Arxivi, 15 şəhər və rayon mərkəzlərində 

Mərkəzi Dövlət Oktyabr İnqilabı Arxivinin filialları yaradılır, 50 rayon dövlət 

arxivi isə sənədlərin müvəqqəti mühafizəsini həyata keçirən dəyişən tərkibli 

arxivlərə çevrilir. 

SSRİ dağıldıqdan sonra keçmiş partiya arxivi Baş Arxiv İdarəsinin 

sərəncamına verilərək Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə onun bazasında 

Azərbaycan Respublikası Siyasi Partiyalar və İctimai Hərəkatlar Arxivi 

yaradılır. 

Bu gün Azərbaycan Respublikasının arxiv sisteminə bilavasitə Milli 

Arxiv İdarəsinə tabe olan respublika əhəmiyyətli 6 dövlət arxivi, Dövlət 

arxivinin 15 filialı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət arxivi, habelə 55 

rayon və şəhər dövlət arxivləri daxildir. [8] 

Milli Arxiv İdarəsi sistemində sənədlərin bərpası, cildlənməsi, qiymətli 

və nadir sənədlərin sığorta fondunun yaradılması üçün xüsusi laboratoriya da 

fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycan müstəqillik əldə edənə qədər respublika dövlət arxivləri 

barədə söhbət gedərkən burada bir məsələyə xüsusi diqqət yetirməliyik. 1922-ci 

ildə SSRİ-nin yaranması ilə əlaqədar ayrı-ayrı respublikaların xarici və daxili 

siyasət sahəsindəki nisbi sərbəstlikləri başqa sahələrdə olduğu kimi arxiv işi 

sahəsində də tədricən məhdudlaşdırılmağa başlanır. Əgər N.Nərimanovun 

dekreti ilə Azərbaycan SSR-də vahid dövlət arxiv fondu yaradılmışdısa da 

sonralar bu səlahiyyətlər müttəfiq respublikaların əlindən alınaraq arxiv 

təşkilatları ittifaq-respublika tabeli orqana çevrilir, onların işinə məhz 

Moskvadan rəhbərlik edilməyə başlanılır. Artıq arxivlər öz işləri haqqında 

respublika hakimiyyət orqanları qarşısında deyil ittifaq təşkilatları qarşısında 

əvvəlcə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Arxiv İdarəsinə sonra isə SSRİ Nazirlər 

Soveti yanında Baş Arxiv İdarəsinə hesabat verir, onlara əməli rəhbərlik də bu 

təşkilat tərəfindən həyata keçirilirdi. 

Bunun üçün hüquqi baza isə SSRİ Xalq Komissarlar Sovetinin 1920-30-cu 

illərdə qəbul etdiyi arxiv işinə aid bir sıra qərarları və 1958-ci il avqust ayının 
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13- də SSRİ Nazirlər Soveti tərəfindən təsdiq olunmuş «Sovet İttifaqının dövlət 

arxiv fondu haqqında əsasnamə» idi. Həmin Əsasnamədə deyilirdi: «Sovet 

İttifaqının Dövlət arxiv fondu sənəd materiallarını mərkəzləşdirilmiş şəkildə 

hesaba almaq, saxlamaq, elmi və əməli cəhətdən istifadə etmək üçün təşkil 

olunmuşdur. [7] 

Sovet İttifaqının Dövlət arxiv fondu yarandığı vaxtdan nə kimi texnika 

və üsulla istehsal olunduğundan asılı olmayaraq, Sovet dövlətinə məxsus olan 

elmi, siyasi və əməli əhəmiyyətli sənəd materiallarının məcmusunu  təmsil 

edir.» 

1980-cı il aprel ayının 4-də SSRİ Nazirlər Soveti tərəfindən təsdiq 

edilmiş Dövlət arxiv fondu haqqında yeni Əsasnamədə isə bütün yuxarıda 

göstərilənlərə bu da əlavə edilmişdir ki: «SSRİ Dövlət Arxiv Fondu SSRİ 

Nazirlər Soveti yanında Baş Arxiv İdarəsinin sərəncamındadır.» Göründüyü 

kimi bütün ittifaq ərazisindəki arxivlər mərkəzə – SSRİ Nazirlər Soveti yanında 

Baş Arxiv İdarəsinə tabe edilmişdir. Yəni başqa müttəfiq respublikalar kimi 

Azərbaycan da faktiki olaraq özünün mənəvi sərvətləri olan arxivlərinin tam 

hüquqlu sahibi deyildi. [4] 

Azərbaycan xalqının tarixinin ilk mənbələr əsasında öyrənməsində 

idarə və müəssisələrin, habelə vətəndaşların informasiyaya olan gündəlik 

tələbatının ödənilməsində Milli arxiv fondunun böyük əhəmiyyətini nəzərə 

alaraq arxiv işinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Respublika Prezidenti 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Baş Arxiv İdarəsinin 

bazasında Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsini yaratmaq barədə 

qərar qəbul edir. [7] 

Göstərilən Fərmanla Prezident Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinə Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin Əsasnaməsinin 

layihəsini hazırlayaraq təsdiq üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinə 

təqdim etməyi, Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi aparatının say 

həddini təsdiq etməyi tapşırır. 

Habelə həmin fərmanla arxiv xidməti təşkilatlarının maddi-texniki 

təchizatının təkmilləşdirilməsi, arxiv xidmətinin lazımi binalarla təmin 

olunması, mövcud arxiv binalarında təmir və bərpa işlərinin aparılması, arxiv 

işçilərinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması barədə müvafiq proqram tərtib 

edərək Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etmək tapşırılır. 

Prezidentin bu fərmanında Respublikanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, 

şəhər və rayon icra hakimiyyəti başçılarına dövlət arxivinin yerlərdəki 

filiallarını, şəhər və rayon dövlət arxivlərinin sənədlərinin saxlanılması üçün 

yararlı binalarla təmin edilməsi tapşırılmışdır. 

Göründüyü kimi Respublika Prezidentinin arxiv işinin təkmilləşdirilməsi 

haqqındakı bu fərmanı ölkəmizdə arxiv işi sahəsində geniş prespektivlər açır. 

Ümid edirik ki, bu fərmandan irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə 

arxivlərimiz xalqımızın tarixinə, xüsusilə müstəqillik dövrü tarixinə aid 
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sənədlərin toplanması, mühafizəsi və onlardan hərtərəfli istifadə işinin təşkili 

sahəsində əsil məxəz funksiyasını müvəffəqiyyətlə yerinə yetirəcəklər. 

Dövlət arxivlərində saxlanılan sənədlərdən daha səmərəli və hərtərəfli 

istifadə etmək məqsədi ilə onlar üçün axtarış-məlumat sistemi yaradılır. 

Arxivlərdə saxlanılan sənədlərin tərkib və məzmunu haqqında yaradılan axtarış- 

məlumat sisteminə-siyahılar, arxivlərin yaddaş kitabları, xülasələr, kartotekalar 

və sair uçot və məlumat sənədləri daxildir. Dövlət arxivləri həm də Respublika 

əhalisinin, habelə əvvəllər ölkəmizdə fəaliyyət göstərmiş hazırda müstəqil 

dövlətlər birliyinin digər respublikalarında yaşayanları iş stajı və başqa sosial- 

hüquq xarakterli sənədlərlə təmin etmək sahəsində də böyük işlər görür. 

Arxiv tədqiqatçıların istifadəsinin təşkili işi ilə yanaşı arxivlərin özləri 

də sərgilərin təşkilində, dövri mətbuatda, radio və televiziya verilişlərinin 

hazırlanmasında sənədlərdən geniş istifadə edirlər. 

Milli Arxiv İdarəsi və dövlət arxivləri müstəqil surətdə yaxud, başqa 

elmi-tədqiqat idarələri ilə birlikdə arxivlərdə saxlanan qiymətli tarixi sənədlər 

əsasında sənəd topluları hazırlayaraq nəşr etdirirlər. 

Azərbaycan 1991-ci ildə öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Milli 

Arxiv İdarəsi və dövlət arxivləri bu sahədə xüsusilə fəallıq göstərmişlər. Uzun 

illər arxivlərimizdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixini, ermənilərin 

xalqımıza qarşı törətdiyi vəhşilikləri özündə əks etdirən və onun həqiqi sahibi 

olan xalqdan gizli saxlanılan sənədlər və materiallar əsasında hazırlayaraq nəşr 

etdirdikləri çoxcildli sənəd topluları respublika ictimaiyyəti tərəfindən böyük 

rəğbətlə qarşılanmışdır. 

Arxiv İdarəsinin mətbu orqanı olan «Elmi-məlumat bülleteni» 1959-cu 

ildən nəşrə başlamışdır. 1962-ci ildə o «Azərbaycan SSR arxivlərinin 

xəbərləri», 1969-cu ildən başlayaraq isə «Azərbaycan arxivi» adı ilə nəşr 

olunmuşdur. Maddi çətinliklər üzündən bu məcmuənin nəşri 1991-ci ildən 

dayandırılmışdır. Göstərilən müddət ərzində həmin jurnalın 33 nömrəsi 

buraxılmışdır ki, onlarında səhifələrində xalqımızın tarixinin müxtəlif dövrlərini 

özündə əks etdirən çoxlu arxiv sənədi dərc olunmuşdur. 

Arxivlərimiz haqqında məlumat kitabı 1987-ci ildə rus dilində 

buraxılmışdır. Azərbaycan dilində çapa hazırlanan sonuncu məlumat kitabının 

isə əvvəlkilərdən fərqi ondadır ki, ilk dəfə olaraq uzun illər Sovet xalqlarının 

qardaşlıq ailəsinin Lenin dostluğundan, sosializmin qələbəsindən, bu qələbənin 

Azərbaycanda həyata keçirilməsində Leninin «sədaqətli silahdaşları» İ.Stalinin, 

S.Şaumyanın, S.M.Orconikidzenin, S.Kirovun, A.Mikoyanın və başqalarının 

fəaliyyətindən bəhs edən məlumatlar əvəzində yeni məlumat kitabına daxil 

edilmiş xülasələrdə bilavasitə həmin şəxslərin öz rəhbərlikləri dövründə uzun 

illər xalqımızın başına açdıqları müsibətlər barədə Azərbaycanın müstəqilliyi 

gününə qədər tam gizli saxlanılmış sənədlər əsasında daha geniş məlumatlar 

verilir. [3] 

Göstərilən məlumat kitabını nəşr etməkdə məqsəd elm sahəsində 
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fəaliyyət göstərən tədqiqatçıları, arxiv sənədləri ilə maraqlanan geniş oxucu 

kütləsini respublikamızda arxiv quruculuğunun qısa tarixi, müstəqil 

Azərbaycanın milli sərvəti olan dövlət arxivlərində saxlanılan fondlardakı 

sənədlərin tərkibi və məzmunu ilə, habelə arxivlərə müraciət edən vətəndaşları 

onlardan lazımi məlumatlar almaq qaydaları ilə tanış etməkdir. Bu məlumat 

kitabından tarixçilər, elmin digər sahələri ilə məşğul olan tədqiqatçılar və 

mütəxəssislər, habelə Azərbaycanın arxivləri və orada saxlanılan sənədlərlə 

maraqlanan digər şəxslər də bəhrələnə bilərlər. 

Məlumat kitabına Azərbaycan Respublikası dövlət arxivləri, Dövlət 

arxivinin yerlərdəki filialları, Naxçıvan MR Dövlət arxivi və rayon dövlət 

arxivlərində mühafizə olunan sənədlərin tərkibi və məzmunu, bir arxivin poçt 

indeksi və ünvanı, onun yaranma tarixi, strukturu haqqında məlumatlar daxil 

edilmiş, hər bir arxivdə saxlanılan fondların tərkibi və məzmunu haqqında 

əvvəllər nəşr olunmuş məlumat kitabları, xülasələr, siyahılar və arxivlərin sənəd 

nəşrləri haqqında məlumatlar da əlavə edilmişdir.[1] 

«Milli arxiv fondu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu 

ölkəmizdə arxiv işi və onun inkişafı ilə bağlı bütün məsələləri əhatə edərək 

onun strategiyasını, gələcək işlərimizin başlıca istiqamətlərini müəyyənləş- 

dirmişdir. Bu qanunla Azərbaycan Respublikasında arxiv işinin həyata 

keçirilməsi, Milli arxiv fondunun formalaşdırılması, mühafizəsi və istifadəsi 

məqsədi ilə arxiv və kargüzarlıq vahid dövlət sistemini özündə birləşdirən 

dövlət arxiv xidməti yaradılır. [7] 

Əldə etdiyimiz dövlət müstəqilliyi, «Milli arxiv fondu haqqında» 

Azərbaycan Respublikası Qanunu respublikamızın dövlət arxivlərində qiymətli 

sənədlərin intensiv şəkildə cəmləşdirilməsi, onların siyasi, iqtisadi, elmi və 

mədəni məqsədlər üçün istifadə işinin təşkilinə geniş imkanlar yaradir. 

Yeni Qanunla müəyyən edilmiş arxiv işinin dövlət idarəetməsi vəzifələrini 

ölkə Prezidentinin 1999-cu il 27 iyul tarixli fərmanı ilə Azərbaycan 

Respublikası Milli Arxiv İdarəsi və yerli icra hakimiyyəti orqanları həyata 

keçirirlər. Bu qanunlar ilk dəfə olaraq arxiv işi sahəsində dövlətin vəzifələri çox 

aydın şəkildə müəyyən edilmişdir: 

  Arxiv işi sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında iştirak etmək

və onun həyata keçirilməsini təmin etmək; 

  Azərbaycan Respublikası Milli arxiv fonduna daxil olan, özündə xalqın 

maddi və mənəvi həyatını əks etdirən, tarixi, elmi, sosial, iqtisadi, siyasi, 

mədəni, bədii və başqa əhəmiyyət kəsb edən, o cümlədən Azərbaycan 

Respublikasından kənarda yerləşən və Azərbaycana aid tarixi, mədəni irslə 

bağlı arxiv sənədlərinin qəbulunu, mühafizə və istifadəsini təmin etmək;

  Azərbaycan Respublikası Milli arxiv fondunun sənədlərinin komplekt- 

ləşdirilməsi, uçotu və istifadəsinin vahid prinsiplərinin hazırlanmasında 

iştirak etmək;
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  Bilavasitə İdarəyə tabe olan dövlət arxivlərinin və dövlət arxivinin 

filiallarının işlərini əlaqələndirmək və onların fəaliyyətini təmin etmək;

  Respublikada arxiv işinin inkişafını və bu sahədə elmi-texniki tərəqqini 

tənzimləmək, dövlət arxivlərinə, idarə və qeyri-dövlət arxivlərinə metodiki 

kömək göstərmək;

 Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında arxiv işinin təşkilini

əlaqələndirmək; 

 Respublikada arxiv işinin vəziyyətini təhlil etmək, sahə xüsusiyyətlərini

nəzərə alaraq, onun inkişafının konsepsiya və strategiyasını hazırlamaq; 

  Azərbaycan Respublikası Milli arxiv fondunun mərkəzləşdirilmiş dövlət 

uçotunu aparmaq, onun tərkibi və məzmunu haqqında məlumatlar 

hazırlamaq;

  Arxiv işi sahəsində beynəlxalq əlaqələr yaratmaq, bu sahədə xarici ölkə 

arxivlərinin iş təcrübəsini öyrənmək və yaymaq;

  Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə İdarəyə həvalə olunmuş 

digər vəzifələri yerinə yetirmək.
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Qafqaz Albaniyası və Qədim Qəbələ 

Caucasian Albania and Ancient Gabala 

 

Кавказская Албания и Древняя Габала 

 

Xülasə: Albaniya Cənubi Qafqazda feodal münasibətlərinin lap erkən 

yarandığı ölkələrdən biridir. Albaniya və albanlar tarixi Azərbaycanın şimal 

vilayətlərində yerləşən ölkənin və həmin ölkədə yaşayan xalqın antik 

mənbələrdən məlum olan adlarıdır. Bir çox hallarda elmi və kütləvi ədəbiyyatda 

Albaniyanı Qafqaz Albaniyası da adlandırırlar. 

Açar sözlər: albanlar, antik, feodal münasibətləri, arxeoloji qazıntılar, 

ticarət yolları 
 

Abstract: Albania is one of the countries in which feudal relations in 

the South Caucasus were formed at an early stage. Albania and Albanian 

history is the name of the country located in the northern provinces of 

Azerbaijan and people living in this country, known from ancient sources. In 

many cases Albania is also called Caucasian Albania in the scientific and public 

literature. 

Key words: Albanians, ancient, feudal relations, archaeological 

excavations, trade routes 

 

Резюме: Албания является одной из стран, в которой феодальные 

отношения на Южном Кавказе были сформированы на ранней стадии. 

Албания и Албанская история - это название страны, расположенной в 

северных провинциях Азербайджана и людей, живущих в этой стране, 

известных из древних источников. Во многих случаях в научной и 

массовой литературе Албания также называется Кавказской Албанией. 

Ключевые слова: Албанцы, античность, феодальные отношения, 

археологические раскопки, торговые пути. 

Qafqazşünas tarixçi Yevgeni İqnatyeviç Krupnov Albaniya haqq;nda 

belə yazırdı: “Albaniya tarixinin öyrənilməsi işində heç bir məhdudiyyət və 

məcburiyyət olmamalıdır. Albaniya tarixini müxtəlif ölkələrin tarixçiləri 

öyrənirlər. Lakin bir şey də məlumdur: Qafqaz Albaniyasının tarixi və taleyi ilə 

hamıdan çox azərbaycanlılar məşğul olmalıdırlar. Bu sahədə onlar dünya elmi 

qarşısında məsuliyyət daşıyırlar, dünya elminə borcludurlar.” 

mailto:xumar.ismayil@mail.ru


108  

Antik zamanın bir qismini və erkən orta çağların bir neçə yüzilliyini 

əhatə etmiş Albaniya dövrü vətənimizin tarixində böyük və çox mühüm 

mərhələdir. Albanlar orta əsrlərdə onların torpaqlarına gətirilmiş türk dilini 

qəbul etmiş və yeni türkdilli xalqa çevrilmiş müasir azərbaycanlıların bilavasitə 

əcdadlarından biridir. Heç şübhəsiz, azərbaycanlılar alban mədəniyyətinin, 

albanlar tərəfindən yaradılmış və akkumulyasiya edilmiş bütün dəyərlərin 

varisləridir. 

Albaniya bölgələrinin özünəməxsusluğu və təbii şəraitinin rəngarəngliyi 

ilə fərqlənirdi. Bu da ölkənin ayrı- ayrı bölgələrinin ictimai inkişafının qeyri- 

bərabərliyində özünü göstərirdi. Burada vilayətlərlə yanaşı, elə bölgələr də 

vardı ki, onlarda təbii şərait maldarlığın geridə qalmış formalarının üstünlüyü 

üçün geniş meydan açırdı. Buna görə də ölkənin ictimai quruluşu aparıcı olan, 

iqtisadi cəhətdən daha inkişaf etmiş vilayətlərində erkən feodal münasibət- 

lərinin inkişafını və özünəməxsus xüsusiyyətlərini izləmək mümkündür. 

Albaniyanın erkən orta əsrlər dövrü şəhər həyatının canlanması və 

şəhərlərin artması ilə səciyyələnir. Bu zaman köhnə şəhərlərin tikilib 

genişlənməsi prosesi ilə yanaşı yeni şəhərlərin salınması prosesi gedirdi.  

Albaniya şəəəhərləri ya ticarət yolu üzərində yerləşən kənd icmasına 

əsaslanan qədim məskənin yerində, ya hökmdar və ya feodal təsərrüfatının 

bazasında, ya da sənətkarlıq və ticarətin inkişafı üçün əlverişli olan yerlərdə 

təşəkkül tapmışdı. Albaniyada aşağıdakı şəhərlər vardı: Bərdə, Dərbənd, 

Beyləqan Qəbələ, Çola. Bu şəhərlər beynəlxalq tranzit ticarətinin əsas 

yollarında meydana çıxmış şəhərlərdir. Bu şəhərlər iri inzibati və ticarət- 

sənətkarlıq mərkəzləri sayılırdılar. Digər şəhərlərdən olan Şəki, Şəmkir. 

Girdiman, Naxçıvan və s. əsas ticarət yollarından aralı və ucqar yerlərdə 

salınmış sənətkarlıq və ticarət mərkəzləri idi. Bu şəhərlər həmçinin hərbi 

dəstələrin yerləşdiyi qalalar idi. 

Moisey Kalankatlı və Movses Xorenatsinin məlumatları Albaniya 

şəəhərlərinin siyasi strukturunu aydınlaşdırmaq imkanı verir. Məlum olur ki, bu 

şəhərlər yerli məmurlar, hakimlər tərəfindən idarə olunurdular. 

Albaniyanın mühüm şəhərlərindən biri Qəbələ idi. Bu vilayət Lpinada 

Cənubda, tarixi Əcəri vilayətindən Şimalda, Şəki və Çola vilayətləri arasındakı 

ərazini əhatə edirdi. Şəhər e.ə. IV əsrin sonu- III əsrin əvvəllərində meydana 

çıxmış və b.e. XVIII əsrinədək mövcud olmuşdur. V əsrədək Qəbələ 

Albaniyanın paytaxtı və alban hökmdarları və alban arxiyepiskopunun 

iqamətgahı olmuş, paytaxt Bərdə şəhərinə köçürüldükdən sonra isə ölkənin ən 

iri siyasi- inzibati, dini- inzibati, ticarət- sənətkarlıq və mədəni mərkəzlərindən 

biri olaraq qalmışdır. Çoxillik arxeoloji araşdırmalar nəticəsində məlum 

olmuşdur ki, I əsrin sonundan XVIII əsrin ortalarınadək şəhər Qaraçay və 

Govurluçay arasındakı hündür təpədə yerləşmişdi. Şəhər 25 ha-dan çox sahəni 

tutan, içqalası Səlbir adlanan şimal və Qala adlanan cənub hissələrinə 

bölünürdü. IX əsrədək əsasən Səlbirin, IX əsrdən isə Qalanın ərazisində 
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yaşayırdılar. Qazıntılar zamanı çoxsaylı yaşayış evləri və ictimai tikili qalıqları, 

habelə zəngin maddi-mədəniyyət nümunələri aşkara çıxarılmışdır. 

Qəbələ vilayətinin dini-ideoloji baxımdan əhəmiyyətini belə bir fakt 

sübut edir ki, Aluen və Partav kilsə qurultayları iştirakçılarının siyahısında 

arxiyepiskopun imzasindan sonra Qəbələ yepiskopunun imzası durur. VIII- IX 

əsrlərdə Qəbələ yepiskopları alban kilsəsinin patriarxları olurdular. 

Qəbələ Böyük Plinidə ( 23-79- cu il) xatırlanan Kabalaka və Ptolomeydə 

( 70-147-ci il) adı çəkilən “ Alban və Kavsi ( Alazan və Samur) çayları 

arasındakı “ Xabala ( Chabala) hesab olunur. Onun adı VII əsrdə Musa 

Kalankatlıda Kavalaka, “ Erməni coğrafiyası” nda Kavaqak (Kavalak) və 

Ostani – Mərzpan kimi çəkilir. VIII əssrdə Gevond Kaqadan ( Qala), Ostani 

Mərzpanyandan danışır ki, bu da Qəbələyə uyğun gəlir. 

Qəbələnin şəhər yerində və antik dövrə aid qəbiristanında aparılan 

arxeoloji qazıntı işləri nəticəsində şəhər yerinin ən alt təbəqəsinin eramızdan 

əvvəl III minilliyin ikinci yarısına (erkən Tunc dövrü) aidliyi aşkar edilmişdir. 

Həmin təbəqədə itilənmiş dəvəgözü daşı, çaxmaq daşı və dəvəgözü daşı 

qırıntıları, keramika məmulatı parçaları və s. materiallar tapılmışdır. Bu 

təbəqədən üstə antik dövr təbəqələri gəlir. Onlarda alt təbəqəsi eramızdan əvvəl 

IV-III əsrlərə aid olunan üç tikinti dövrü ayırd edilir. Burada təsərrüfat oyuqları, 

bəzi novşəkilli kirəmitlər, yastı kirəmit parçaları, müxtəlif gil qablar, bəzək 

şeyləri, habelə möhürbəndli fərman tapılmışdır. Yuxarı təbəqə numizmatik 

tapıntılara (Makedoniyalı İsgəndərin draxma və tetradraxmalarına oxşatma olan 

yerli sikkələr, Parfiya hökmdarı draxmaları) və digər materiallara əsasən e.ə. 

II—I əsrin ikinci yarısına aid edilir. Bu təbəqədə daş divar bünövrələri, yastı və 

novşəkilli dam örtüyü kirəmitləri, çoxlu miqdarda gil qab qırıqları, bəzək 

əşyaları, gildən qayırılmış insan və heyvan fiquraları, habelə möhürbəndlərində 

istər şərq, istərsə də antik kemalları üçün səciyyəvi sujetlər olan fərmanlar aşkar 

edilmişdir. 

Qəbələ şəhər yerinin xarabalıqlarında və onun ətrafında I əsrə aid xeyli 

miqdarda Arşaki və Roma sikkələri, III əsrə aid 200-dən çox Sasani sikkəsi və 

digər sikkələr tapılmışdır. Qəbələdən, həmçinin, Böyük İsgəndərin və Parfiya 

padşahı III Fraatın draxmalarına oxşatma olan yerli sikkələr tapılmışdır ki, bu 

da e.ə. I əsrdə və eramızın əvvəllərində bir sıra ölkələrlə qızğın ticarət getdiyini 

göstərir. Alvan (ehtimal ki, Alban) və Savalan keçidlərindən keçən ticarət 

yolları adlanırdı. Ticarət yolları Qəbələni Gürcüstan vasitəsilə Qərblə, 

Atropatena vasitəsilə İranla və Böyük Qafqaz vasitəsilə Şimalla əlaqələndirirdi. 

Qəbələ ticarət əhəmiyyətini VIII-IX əsrlərdə də itirməmişdi. 

Arxeoloji qazıntı materialları göstərmişdir ki, Qəbələdə şəhər həyatı I 

əsrdən başlayaraq XVIII əsrədək davam etmişdir. Binalar daşdan, çiy və bişmiş 

kərpicdən tikilir bayırdan və içəridən bəzən üstü mina ilə örtülmüş gildən 

hazırlanan relyefli həndəsi ornamentlərlə bəzədilirdi. VIII-IX əsrlər mədəni 

təbəqəsində tikintidə, ehtimal ki, evlərin damını örtməkdə istifadə olunan qır 
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parçalarına təsadüf olunur. Göründüyü kimi, neft Bakıdan gətirilirdi. Şəhərə su 

Qəbələnin 5-6 kilometrliyindəki bulaqlardan, kəhrizlərdən gil boru – tünglər 

vasitəsilə gətirilirdi. Şəhərin həndəvərində dulus kürələri aşkara çıxarılmışdır. 

VII əsrə qədərki külli miqdarda müxtəlif saxsı qab və VIII əsrdən etibarən qab 

qırıqlarının tapılması burada dulusçuluğun inkişafından xəbər verir. Şirli qablar 

müxtəlif ornamentlərlə, bitki, heyvan və insan təsvirləri ilə bəzədilirdi. 

Qəbələdə arxeoloji tədqiqatlar zamanı üzərində Makedoniyalı  

İskəndərin təsviri olan gümüş tetradraxma aşkarlanmışdı. Qəbələ ərazisinin 

şəhər yerində və antik dövr qəbirstanında aparılan arxeoloji qazıntı işləri  

zamanı şəhər yerinin ən alt təbəqəsinin e.ə. III minilliyin II yarısına aid olması 

aşkar edilmişdir. Aşkar edilmiş bu təbəqədə itilənmiş dəvəgözü daşı, çaxmaq 

daşı, keramika məmulatı parçaları və digər qiymətli materiallar tapılmışdır. Bu 

təbəqədən üstə antik dövr təbəqələri gəlir. Onlarda alt təbəqəsi eramızdan əvvəl 

IV-III əsrlərə aid olunan üç tikinti dövrü ayırd edilir. Bu təbəqələrdə təsərrüfat 

oyuqları, novşəkilli kirəmitlər, yastı kirəmit parçaları, müxtəlif gil qablar, bəzək 

əşyaları, həmçinin möhürbəndli fərman tapılmışdır. 

Yuxarı təbəqə numizmatik tapıntılara oxşatma olan yerli sikkələr, 

Parfiya hökmdarı III Fraatın və digər materiallara əsasən e.ə. II-I əsrin ikinci 

yarısına aid edilir. Bu təbəqədə daş divar bünövrələri, yastı və novşəkilli dam 

örtüyü kirəmitləri, çoxlu miqdarda gil qab qırıqları, bəzək əşyaları, gildən 

düzəldilmiş insan və heyvan fiqurları, habelə möhürbəndlərində müxtəlif 

dövrlərə aid sujetlər olan fərmanlar aşkar edilmişdir. 

Qəbələ şəhər yerinin xarabalıqlarında və onun ətrafında I əsrə aid xeyli 

miqdarda Arşaki və Roma sikkələri, III əsrə aid 200-dən çox Sasani sikkəsi və 

digər sikkələr aşkar edilmişdir. Qəbələdən Böyük İsgəndərin və Parfiya padşahı 

III Fraatın draxmalarına oxşatma olan yerli sikkələr tapılması burada e.ə.  I 

əsrdə və eramızın əvvəllərində bir sıra ölkələrlə qızğın ticarət getdiyini göstərir. 

Alvan (ehtimal ki, Alban) və Savalan keçidlərindən keçən ticarət yolları 

adlanırdı. Ticarət yolları Qəbələni Gürcüstan vasitəsilə Qərblə, Atropatena 

vasitəsilə İranla və Böyük Qafqaz vasitəsilə Şimalla əlaqələndirirdi. Qəbələ 

ticarət əhəmiyyətini VIII-IX əsrlərdə də itirməmişdi. 

 
Nəticə 

Arxeoloji qazıntılar göstərmişdir ki, Qəbələdə şəhər həyatı I əsrdən 

başlayaraq XVIII əsrədək davam etmişdir. Binalar daşdan, çiy və bişmiş 

kərpicdən tikilir bayırdan və içəridən bəzən üstü mina ilə örtülmüş gildən 

hazırlanan relyefli həndəsi ornamentlərlə bəzədilirdi. VIII-IX əsrlər mədəni 

təbəqəsində tikintidə evlərin damını örtməkdə istifadə olunan qır parçalarına 

təsadüf olunur. Göründüyü kimi, neft Bakıdan gətirilirdi. Şəhərə su Qəbələnin 

5-6 kilometrliyindəki bulaqlardan, kəhrizlərdən gil boru – tünglər vasitəsilə 

gətirilirdi. Şəhərin həndəvərində dulus kürələri aşkara çıxarılmışdır. VII əsrə 
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qədərki külli miqdarda müxtəlif saxsı qab və VIII əsrdən etibarən qab 

qırıqlarının tapılması burada dulusçuluğun inkişafından xəbər verir. Şirli qablar 

müxtəlif ornamentlərlə, bitki, heyvan və insan təsvirləri ilə bəzədilirdi. 
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Xülasə: Müasir dünyamızın ən mühüm problemlərindən biri də 

narkomaniyadır. Bəşəriyyət hələ də bu problemdən əziyyət çəkməkdədir. 

Əvvəllər narkotikdən istifadə təhlükəsi yalnız bir neçə ölkə qarşısında dururdu. 

Artıq vətəndaşlarının narkotizasiyasının acı nəticələrini hiss etməyən ölkə 

tapmaq demək olar ki, mümkün deyildir. Vaxtilə bu problemə diqqət 

yetirilməməsi, ictimai təhlükəliliyinin lazımi dərəcədə qiymətləndirilməməsi 

nəticəsində narkomaniya yoluxucu xəstəlik kimi insanlar, xüsusən də gənclər 

arasında yayılmış, öz ərazisini genişləndirmiş, yaşadığımız dünyanı dağıtmaq 

səviyyəsinə qədər gəlib çıxmışdır. 

Yeniyetmələrin narkomaniya xəstəliyinə qurşanması hazırkı dövrün ən 

aktual məsələsidir. Birincisi, ona görə ki, narkotiklərdən ilk istifadənin əksər 

halları məhz bu yaş dövründə baş verir (narkomaniya xəstəliyinin 70% yaxın 

halları), ikincisi isə, narkotik vasitələrin təsiri (uzun müddətə narkotiklərlə 

zəhərlənmə) inkişafda olan orqanizmə məhvedici təsir göstərir. 

Narkomaniyadan əziyyət çəkən yeniyetmələri həyata geri qaytarmaq və onlara 

çətinliklərə sinə gərməyi öyrətmək lazımdır. Şəxsiyyətin inkişaf etməsinə ilk 

növbədə idman yardım edir. Bu terapevtik vəzifələrin həll edilə biləcəyi bir 

mühitdir: yeniyetməni düşünmək və qərarlar qəbul etməyə öyrətmək, ona 

nəyisə dəyişməsinə imkan vermək və nəticəni görmək. Narkotik asılılığı olan 

yeniyetmələrin reabilitasiyasında idman mühüm əhəmiyyətə malikdir, axı məhz 

idman şəxsiyyətin bir çox tərəflərini açır, özünəqiyməti yüksəltməyə təkan 

verir, öz bədənini, hisslərini, düşüncələrini nəzarətdə saxlamağı öyrədir. 

Açar sözlər: Yeniyetmə, narkoman, reabilitasiya, adaptasiya. 

 

Resume: One of the global problems in the world is drug addiction. The 

human world is still suffering from this problem. In former times only some 

countries had danger of drug addiction. But with a big pity we should inform 

that, these days there is no country that has not tasted the painfull realeties of 

drug addiction. The lack of attenttion on this problems on time and the lack of 

adequate asessment of the risk of public safety has a led narcimasty spread of 

infectiouns diseasers among people specially young people and enlarged its 
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area so much that the world has become unconsciours. 

The most actual problem is why teens get addicted by drugs? First couse 

is most people taste drugs exactly when they are teens.(70% of drug addiction 

cases), the second cause is how fatally drug effects the developing body by drug 

for a long period. The teens suffering from drug addiction must be educated 

well to be back to their normal life. The main thing to develop a human body is 

a sport. This is a therapeutic way to let teens think, and come to conclutions and 

let change something to see the expected result. 

In the reahabilitation of drug addiction sport has its own special role as sports 

makes pesronalities to realize how talanted they are, at the same time sport 

makes person to be confident and teaches how to control their thoughts and 

feelings. 

Key words : Teens, drug addiction, rehabilitation,adaptation. 

 

Pезюме: Одной из важнейших проблем современного мира 

является наркомания. Человечество все еще страдает от этой проблемы. 

Раньше лишь немногие страны подвергались опасности употребления 

наркотиков. Почти невозможно найти страну, которая не ощутила бы 

болезненных последствий незаконного оборота наркотиков. Из-за 

отсутствия внимания к этой проблеме и неадекватной оценки 

общественной опасности наркомания распространилась среди людей, 

особенно молодых людей, таких как инфекционные заболевания, 

расширения ее территории и разрушения мира, в котором мы живем. 

Пристрастие подростков к наркомании является наиболее актуальной 

проблемой в текущем периоде. Во-первых, поскольку большинство 

случаев употребления наркотиков приходится на этот возраст (около 70% 

наркомании), а во-вторых, воздействие наркотиков (долгосрочное 

отравление наркотиками) оказывает катастрофическое воздействие на 

развивающийся организм. Необходимо обучать подростков, страдающих 

от наркомании, и дать им возможность преодолеть трудности. Прежде 

всего, спорт помогает развить личность. Это среда, в которой можно 

решить терапевтические задачи: научить подростков думать и принимать 

решения, позволять им что-то менять и видеть результат. В реабилитации 

подростков с наркоманией спорт имеет большое значение, поскольку он 

открывает многие аспекты спорта, повышает самооценку, учит их 

контролировать свое тело, чувства и мысли. 

Ключевые слова: подросток, наркоман, реабилитация, адаптация. 

 

Bu gün bəşəriyyəti düşündürən və rahatsız edən ən ağrılı problemlərdən 

biri də cəmiyyətin ciddi bəlasına, xalqın, millətin, təhlükə mənbəyinə çevrilən 

narkomaniya və geniş anlamda narkotizmdir. Narkomanlığın tarixi çox 

qədimdir. Hələ eramızdan əvvəl narkotik tərkibli vasitələr haqqında 
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məlumatlara yunan, roma, ərəb alim və həkimlərinin əsərlərində rast gəlinir. 

Narkomaniya yunan sözü olub, narko - bihuşluq, maniya - isə asılılıq 

deməkdir.( 3) Narkomaniya cəmiyyətin meydana gəldiyi, onun ayrı-ayrı 

siniflərə, sosial təbəqə və qruplara bölündüyü qədim zamanlardan yaranmışdır. 

Hələ qədim dövrlərdə tiryəkdən bəzi xəstəliklərin müalicəsində istifadə 

olunmuşdur. Qədim misirlilər tiryəkdən həvəsləndirici, eləcə də sakitləşdirici 

vasitələrin hazırlanmasında istifadə etmişlər. Tiryəkdən ilk dərman XVI əsrdə 

alınmış və onu icad edən isveçrəli həkim Paraselsin şərəfinə adlandırılmışdır. 

Sonralar isə bunun zəhərli maddə kimi orqanizmə əks təsirini, ölümə səbəb 

olduğunu müəyyənləşdirmişlər. 

Narkomanlıq-xroniki intoksikasiya doğuran, narkotik vasitələrin və 

psixotrop maddələrin sui-istifadəsi nəticəsində yaranmış narkotik vasitələrdən 

və psixotrop maddələrdən psixi və ya fiziki asılılıqla ifadə olunan xəstəlikdir. . 

Bunlardan əziyyət çəkən insanlar qrupu maddə bağlılığı olan insanlar adlanırlar. 

Narkotik maddələrdən sui istifadə xalqların genofondunu dağıdan ən əsas 

səbəblərdən biridir. Maddə bağlılığı insanlarda orta yaşam müddətini azaldır. 

Təhlükəli olan odur ki, dünyada ilbəil asılı insanların sayı artır və hər il 

milyonlarla insan maddə asılığından həyatını itirir. Maddə bağlılığı ailədəki 

uşaqlara mənfi təsiri qaçınılmaz problemlərdən biridir. Araşdırmalar göstərir ki, 

maddə asılılğı olan insanların yeni doğulmuş uşaqlarında əqli və ya fiziki 

cəhətdən çatışmazlıq olur. Bundan başqa asılı insanların ailələrində övladların 

fiziki, psixoloji, sosial və iqtisadi ehtiyacları tam qarşılanmır və onların 

gələcəkdə alkoqolikə və ya narkomana çevrilmə riski olduqca yüksəkdir. (1) 

Psixi asılılıq sindromuna narkotik vasitələrə psixi (obsessiv) meyilin 

olması və intoksikasiya zamanı psixi komfortun əldə olunması aiddir. Psixi 

meyil daimi narkotik haqqında fikirlər, narkotik qəbulu zamanı əhval- 

ruhiyyənin artması, əks halda isə narazıçılıq, əzginlik hissi ilə müşahidə olunur. 

Meyil xoşagəlməz həyəcan, narkomanlarla görüş, narkotiklər haqqında söhbət 

etdikdə güclənir. 

Obsessiv meyil ilkin simptomlardan biri olmasına baxmayaraq, 

uzunmüddətli, cətin aradan qalxan simptomdur. Xəstəliyin inkişafı ilə əlaqədar 

meydana çıxan daha güclü simptomlar (kompulsiv meyil, abstinent sindromu) 

fonunda psixi meyil arxa plana keçir. 

Fiziki (kompulsiv) meyil narkomaniyanın əsas əlamətlərindən biri olub 

narkotizasiyaya güclü meyil ilə müşahidə olunur. Meyil yüksək intensivlikdə 

olub, hətta həyati vacib meyillərdən olan susuzluq və aclıq hissini də üstələyir. 

Kompulsiv meyl nəinki əhval-ruhiyyəni və affektiv fonu təyin edir, həmçinin 

davranışı, digər motivlərin aradan qaldırılmasını kontrol edir. Xəstələrin hərəkət 

və davranışlarını motivasiya edir. Bu zaman bütün istəklər narkotik vasitə əldə 

etməyə yönəlir. 

Abstinent sindrom narkomaniyanın bütün formalarında meydana çıxmır, 

formalaşma uzun müddət ərzində baş verir. Sonuncu narkotik qəbulundan bir 
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neçə müddət sonra əmələ gəlir. Abstinent sindromun tam formalaşması 

narkotizasiyanın formasından asılıdır: abstinent sindromun ləng formalaşması 

alkoqolizmdə, tez formalaşması həşiş narkomaniyasında, daha qısa müddət 

ərzində isə opioidlərin istifadəsi zamanı baş verir. Abstinent sindrom narkotik 

vasitədən formalaşmış fiziki asılılığın göstəricisidir. 

Millətin sağlam həyat tərzi üçün təhlükənin yaranması narkotik 

maddələrin qəbulu və narkomaniyanın yayılmasıdır. Narkotik maddələrin qəbul 

edilməsi ilə insan fiziki və psixoloji cəhətdən məhv olur. Narkomaniya yaddaş 

və təfəkkürü pozur, həyata qarşı laqeydlik yaradır. Narkomaniya orqanizmin 

zəifləməsinə, bədənin arıqlamasına və fiziki gücün düşməsinə gətirib çıxarır. 

Orqanizmin zəhərlənməsi daxili orqanların qaraciyər və böyrəyin 

zəhərlənməsinə səbəb olur. 

Yeniyetmə yaş dövrü bütün uşaq yaş dövrlərinin ən çətin və vacib 

mərhələsini təşkil edir. Çünki onun tərkibinə şəxsiyyətin qurulması dövrü daxil 

olmaqla uşaqlıq və böyük yaş dövrü arasında keçid mərhələsini əhatə edir. İlk 

əlamətlərindən tam qurulana qədər cinsi yetişmə prosesini daxil etməyinə görə, 

yeniyetmə yaşı pubertat dövrü adlanır. Yeniyetmə yaşı sosial psixoloji cəhətdən 

keçid, dönüş yaşıdır, çünki bu dövrdə xasiyyətin formalaşması, yəni şəxsiyyətin 

əsaslarının formalaşması baş verir. Çoxları bu yaşı “çətin”,  kritik  yaş 

adlandırır. Çünki valideynlik himayəsindən müstəqilliyə keçid, xasiyyətin 

qurulması – bunların hamısı şəxsiyyətin zəif tərəflərini açır, onu çox zəif, 

mühitin xoşagəlməz təsirlərinin və zərərli adətlərin (siqaret çəkmə, alkoqol, 

toksikomaniya və s.) meyilliliyinin təsiri altına düşən edir.(7) 

Şəxsiyyətin inkişafının yeniyetmə mərhələsində ən vacib psixoloji 

yenilik şüurun formalaşması, özünü dərk etmək və xüsusiyyətlərini qiymətlən- 

dirmək cəhdi ilə müəyyən olunan Mən-konsepsiyasının dəyişilməsidir. 

Yeniyetmə yaşda uşaqlara xas olan konkret obrazlı təfəkkür tədricən öz yerini 

abstrakt təfəkkürə verir, şəxsiyyətin iradi və iş xüsusiyyətlərinin formalaşması 

baş verir. Lakin buna baxmayaraq, bu yaşda intellektual, şəxsi planda 

ziddiyyətlər və həmçinin fərdlərarası münasibətlərdə differensiasiya və seçmə 

qabiliyyəti, əhvalın kəskin dəyişilməsi, ekzaltasiyadan subdepressiv vəziyyət- 

lərə tez keçmələr özünü göstərir. Yeniyetmə yaşında onun çatışmazlıqlarına 

deyilən iradlar və ya onun müstəqilliyini sıxışdırmaq cəhdləri zamanı 

yeniyetmədə sürətli affektiv reaksiyalar yaranır. Bu da onların davranışlarında 

antisosial və deviant istiqamətin əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

Narkomaniyaya meyilliliyin yaranması ilə əlaqədar yeniyetmənin 

şəxsiyyətində, motivasiya-tələbat strukturunda əhəmiyyətli dəyişikliklər baş 

verir. Narkotiklərə meyilli olan yeniyetmələrdə iradə kimi xüsusiyyət, həmçinin 

dəyişikliyə məruz qalır. Qətiyyət ancaq narkotikin qəbuluna istiqamətlənən 

birtərəfli məna alır. Narkotik qəbul edən yeniyetmənin kriminal meyilləri xüsu- 

sən təhlükəlidir. Belə ki, neqativ psixiki kənarlaşmaların xüsusən ağırlaşması 

onun yaş xüsusiyyətləri, xarakterin zəifliyi, yüksək emosional vəziyyəti, mənəvi 
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özünənəzarətin olmaması ilə şərtlənir. Hal-hazırda Azərbaycanda narkomaniya 

problemi ölkədə əhalinin sağlamlığına, iqtisadiyyat və sosial sahədə, qayda- 

qanuna ciddi təhlükə yaradır. 

Araşdırmalar göstərmişdir ki, narkotik maddələri qəbul edənlərin 76%-i 

işsiz-dirlər. Kişilərlə müqayisədə narkotikləri qəbul edən qadınların sayı nəzərə 

çarpacaq dərəcədə aşağıdır ki, bu da qadınların ailəsinə bağlılığı və onlar 

arasında narkotik qəbulunun cəmiyyət tərəfindən çox güclü damğalanmasıdır. 

Ciddi təhlükəyə çevrilmiş narkomaniya respublikanın şəhər və rayonlarında 

yayılmaqdadır. Belə ki, aparılmış sorğunu analiz edərək aydın olur ki, narkotik 

maddələrdən asılılıq respondentlərin 15,3%-i narkomanın zərərli vərdiş 

haqqında məlumatlandırılmamasını, 26,4%-i dostlarının səfeh təsirini, 30,6%-i 

marağı, 27,7%-i həyat şəraitinini çətinliyini göstərmişlər. Narkotik maddələrin 

hazırlanması və qəbulunun - əsas səbəbini respondentlərin 47,9% sosial-iqtisadi 

vəziyyətin gərginliyini, işsizlik və yoxsulluq, 30,1 %-i varlanmaq və gəlirlərini 

artırmaq mənbəyini, 12,7% narkomanlıqla zəif mübarizə aparılmasını, 9,3% 

xarici ölkələrlə əlaqələrin geniş-lənməsini göstərmişdir. Narkomanların 44,7%-i 

hərəkətlərinin milli adət-ənənələrə zidd olmasını, 3,0%-nin bununla heç bir pis 

işi görmədiyini, 33% iştirakçılar uşaqlarının narkoman olmasında əsas günahın 

onların valideynlərində olmasını, 36,1%-i (gənclər arasında 40,2%) günahın 

narkotikləri satan və yayanlarda olmasını, 19,8%-i (16,1%-i gənclər arasında) 

birbaşa olaraq onları bu maddələri qəbuluna cəlb etmiş dostlarını göstərmişlər.  

Narkotiklərin qəbulu ən çox küçə uşaqları və tüfeyli həyat sürənlər 

arasında yayılmışdır. Gənclər böyüklərə nisbətən narkotiklərin qəbulu 

qarşısında daha zəifdirlər, ona görə ki,onları əhatə edən ətraf mühitin təsirinə 

tez düşürlər. Son zamanlar bir sıra gənclərin arasında narkotik qəbulu sosial 

nüfuz və avtoritet amili olmuş, hətta onların qəbulu dəbə düşmüşdür. Daha çox 

gənclər öz əhatələrindən çıxmamaq qorxusu kimi narkotikləri qəbul edirlər. Sıx 

əhatəli dairədə şəxsi şprisdən istifadə qəbul edilməyə bilər. Bundan əlavə 

şəhərlərdə, xüsusən də kənd yerlərində yeniyetmələrin məşğulluğu azalmışdır 

ki, bu da keçən əsrin 90-cı illərin əvvəlində gənclərin əyləncə klubların və 

idman bölmələrinin azalması ilə əlaqədardır. Son illərdə gənclərin tədrisdən 

əlavə vaxtlarda məşğulluğunun yaxşılaş-ması sahəsində nəzərə çarpaçaq 

dərəcədə müsbət dəyişikliklər müşahidə olunur. 

Beləliklə, eyforiya vəziyyətində yeniyetmələr yaşlılara nəzərən hüquq 

pozuntularına daha çox meyilli olurlar. Düzgün olmayan sosial-mənəvi 

istiqamətlənmə nəticəsində, narkotik eyforiya və ya abstinensiya vəziyyətində 

olan yeniyetmə tərəfindən törədilən hüquqpozuntuları və ya cinayətlər çox 

zaman motivsiz, mənasız xarakter daşıyır, bəzən vandalizm doğurur, bir sıra 

hallarda xüsusi qəddarlığı ilə fərqlənir. Narkomaniyanın ictimai təhlükəliliyi 

insanların fiziki və psixi sağlamlığının ciddi şəkildə pozulmasında, onlarda ruh 

düşgünlüyünün, intellektual səviyyənin, ictimai fəallığın aşağı düşməsində, 

sosial əlaqələrin daralmasında və parçalanmasındadır. Narkotiklərdən istifadə 
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nəticəsində psixi xəstəliklərə düçar olan, cəmiyyətdə tüfeyli həyat sürən 

narkomanlar tərəfindən ictimai təhlükəli əməllərin, o cümlədən cinayət 

əməllərinin törədilməsi hallarına tez-tez rast gəlmək olur. Buna görə də 

narkomaniyanı kriminogen amil hesab etmək olar. Yeniyetmələrin narkomaniya 

xəstəliyinə qurşanması hazırkı dövrün ən aktual məsələsidir, birincisi, ona görə 

ki, narkotiklərdən ilk istifadənin əksər halları məhz bu yaş dövründə baş verir 

(narkomaniya xəstəliyinin 70% yaxın halları), ikincisi isə, narkotik vasitələrin 

təsiri (uzun müddətə narkotiklərlə zəhərlənmə) inkişafda olan orqanizmə 

məhvedici təsir göstərir. 

Narkotik maddələrin ilk dəfə istifadəsinə səbəb olan üç qrup risk 

faktorları mövcuddur: bioloji, sosial və sosial-psixoloji, şəxsi psixoloji risk 

faktorları. 

1. Bioloji risk faktorları 

• İrsiyyətində alkoqolizm, narkomaniya, psixi xəstəliyi olanlar 

• Hamiləlik patologiyaları (toksikozlar, eklampsiya, nefritlər və s.), həmçinin 

hamiləlik zamanı anada yaranan xəstəlik və travmalar 

• Doğuş patologiyaları(asfiksiya, doğuş travmaları və s.) 

• Şüurun itirilməsi ilə müşahidə olunan kəllə-beyin travmaları 

• Həyatının ilk illərində keçirdiyi ağır xəstəliklər 

• Fiziki inkişafında ləngimə və ya sürətlənmə (akselerasiya) 

• Psixi inkişafında ləngimə 

• Psixi patologiyalar (şəxsiyyət pozuntuları, şizofreniya, oliqofreniya, 
depressiya, intihar meyilləri və s.) 

• Uşaqlıq dövründə keçirilmiş nevrotik pozuntular (nevroloji əlamətlər) (4 

yaşdan sonra enurez, gecə qorxuları, pəltəkləmə,tiklər və s.) 

• Yeniyetmə yaş dövrü 

2. Sosial və sosial-psixolojı risk faktorları. 

• Ailə tərkibinin dəyişilməsi (natamam ailə, atalığın (analığın) olması, ögey 

qardaş və bacılar) 

• Cəmiyyətə zidd ailə 

• Qeyri-kafi ictimai-məişət şəraitində yaşayan ailə 

• Valideynlərin uşağın maddi vasitələrdən istifadəsinə nəzarət etməməsi 

• Ailədə alkoqoldan və narkotik vasitələrdən istifadə (davranış modeli kimi) 

• Tərbiyə vermə tərzində pozulmalar (hiperproteksiya, hipoproteksiya, ailədə 

uşaqla qəddar rəftar, valideynlər arasında anlaşılmazlıq, ailədə mənəvi və əxlaqi 

dəyərlərin aşağı olması) 

• Valideynlərin həddən artıq məşğul olması, uşaqlarıyla əlaqələrin az olması 

• Psixoloji sarsıntılar (yaxın insanın ölümü, valideynlərin boşanması, zorakılıq) 

• Boş vaxtın çoxluğu, uşağın məşğuliyyətinin az olması (bekarlıq, darıxma) 

• Uşağın antisosial qruplarla əlaqəsinin olması və PAM-a əlçatanlıq 

2. Şəxsi psixoloji risk amilləri. 

• Özünə inamsızlıq 
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• Qrup konformluqu (qrupun təsirinə tabe olma tendensiyası) 

• Özünə nəzarətin və şəxsi intizamın çatışmazlığı, öz hisslərini tanımaq və ifadə 
etmək bacarığının adekvat olmaması 

• Davranışın pozulmasına meyillilik. Öz qayğısına qalmamasının bacarıqsızlığı 

• Özünün şəxsi davranışına məsuliyyətinin aşağı olması. Davranışın əsas cəhəti 

– anlıq həzzin alınması 

• Stresli vəziyyətlərə dözümün aşağı olması, stressi idarə etmə və münaqişəli 

vəziyyətləri effektiv həll etmək bacarıqsızlığı 

• Özünə dəyər vermənin azalması və ya artması, başqaları ilə ünsiyyət saxlamaq 

bacarıqsızlığı 

• Xarakterin aksentuasiyaları (xasiyyətinin bəzi cizgilərinin qabarılması)(6) 

Azərbaycan Respublikası Narkoloji Mərkəzinin məlumatına görə 2013- 

cü il üçün –narkomaniya xəstəliyinə düçar olmuş şəxslərin ümumi sayı 28 376 

nəfər, onlardan 15-17 yaş arasında olan şəxslər 4 nəfər, 18-24 yaş arasında 1324 

nəfər, onlardan 20 nəfəri qadındır. 25-29 yaş arasında olan şəxslər 3850 nəfər, 

onlardan 43 nəfəri isə qadın təşkil etdiyi halda, 2014-cü il üçün narkomaniya 

xəstəliyinə düçar olmuş şəxslərin ümumi sayı 28 656 nəfər, onlardan 15-17 yaş 

arasında olan şəxslər 5 nəfər, 18-24 yaş arasında 1403 nəfər, 25-29 yaş arasında 

olan şəxslər 3999 nəfər təşkil edir. , buda yeniyetmə və qənclərin bir il ərzində 

80 nəfər artmasını göstərir.(4) 

Göstərilən məlumatlar xüsusi ilə yeniyetmə və gənclərin valideynləri 

üçün mühümdür. Narkomaniya asılılığın ən ağır növüdür. Bu gün bir çox 

valideynlər belə hesab edirlər ki, onların övladlarının xoşbəxt olması üçün 

onları maddi cəhətdən təmin etmək, eləcə də onun həyatından istisnasız olaraq 

bütün çətinlikləri çıxarmaq lazımdır. Lakin uşağı ilk növbədə tərbiyə etmək, 

ona diqqət ayırmaq, onun şəxsiyyətinə səmimi maraq göstərmək, onun 

həyatında iştirak etmək lazımdır. Yeniyetmələrin nümayişkaranə şəkildə 

müstəqilliyə can atmaları, böyüklərin himayəsindən qurtulmaq istiqamətində 

daimi istəklər tez-tez böyüklərlə münasibətdə ciddi fikir ayrılıqlarının 

yaranmasına gətirib çıxarır, etiraz reaksiyasına səbəb olur. Bu cavab 

reaksiyasına öz həmyaşıdları ilə dəstələnmək cəhdinin qoşulması daha böyük 

problemlər yaradır və yeniyetmə qrupunda narkotik "sınaqdan” keçirməyə 

birbaşa yol açır. Yeniyetmələrə xas olan bəzi ümumi psixoloji xasiyyət cizgiləri 

də böyük əhəmiyyət kəsb edir: həzz almağa cəhd, etiraz reaksiyasının asanlıqla 

yaranması, dəstə şəklində fəaliyyət göstərməyə meyllik, əhvaldakı bəzi qeyri- 

stabillik. Narkomaniyanın erkən profilaktikasında uşağın mikrososial mühitinin 

sağlamlaşdırılması üzrə valideynlərlə aparılan iş həlledici əhəmiyyətə malik 

olur. 

Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, narkotiklərdən asılılıqla təkcə "küçə 

uşaqları” deyil, həm də ilk baxışdan ideal, müvəffəqiyyətli valideynlərin 

uşaqları da rastlaşırlar. Tez-tez məhz xaricdən müvəffəqiyyətli görünən 

ailələrdə uşaq özünü tənha, diqqətdən kənarda qalmış və ya əksinə - diqqətdən 
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ərköyünləşmiş hiss edir. Nəticə olaraq da o – xilas və sevinci narkotiklərdə 

axtarır, dərk etmir ki, müvəqqəti həzzin əvəzini təkcə pulla deyil, həm də 

müstəqilliyinin itirilməsi və hətta həyatı bahasına ödəyir. Qeyd etmək lazımdır 

ki, uşaq üçün ilk nümunə onun valideynləridir. Tez-tez normal ailələr leqal 

narkotiklərdən – alkoqol, nikotin istifadə etməklə narkotikləşməyə öz 

töhfələrini verirlər. Belə olan hallarda uşağın masasının üzərində olan alkoqollu 

içkilər möhkəm şəkildə evdəki bayram, şadyanalıq atmosferi ilə əlaqələndirilir. 

Onlarla tanışlıq cəlbedici olur, çünki ataya, onun dostlarına – belə güclü, kişi 

olan böyüklərə oxşamağa kömək edir. Alkoqolun ilk dəfə sınaqdan çıxarılması 

belə baş verir. Əlbəttə, heç də mütləq deyil ki, bu qaçılmaz olaraq narkotik 

asılılığının formalaşmasına gətirib çıxaracaq. Sosioloji rəy sorğularının 

nəticələrinə əsasən müvəffəqiyyətli ailələrdən olan yetkinlik yaşına çatmayan 

narkomanların 82%-i öz narkogen "karyeralarına” böyüklərin məclislərini 

dəstəkləməklə ev şənliklərindən başlamışdırlar.(2) 

Yeniyetmələrin davamlı müşahidəsi narkotik vasitələrdən istifadənin və 

narkotik asılılığın ümumi əlamətlərini aşkarlamağa imkan verir. Asılılıq 

əlamətləri psixoaktiv maddələrin mütəmadi istifadəsi zamanı yaranır. Onlar 

mütləq deyillər, amma diaqnostika üçün yardımçı olurlar. Adətən, narkotik 

vasitə istifadəçisi yaxınlarından bu asılılığı gizlətməyə çalışır və bunu müxtəlif 

bəhanələr gətirməklə bacarır. Narkotik vasitə istifadəçisi tanınmasının 

nəticələrindən qorxa bilər. O, hətta problemin mövcudluğu halında belə özünü 

inandırmağa çalışır ki, asılılıq müvəqqəti problemdir. Narkotik vasitə 

istifadəçisi asılılığın öhdəsindən müstəqil gələ bilmir, ona hər şeydən əvvəl 

yaxın insanların köməyi lazımdır. Az təcrübəsi olan narkotik vasitə 

istifadəçisinin zahiri görünüşü sağlam yeniyetmənin zahiri görünüşündən heç  

nə ilə fərqlənmir. Narkotik vasitə istifadəçisi hətta öz görkəmləri ilə yaxşı 

təəssürat bağışlaya bilər. Narkotik vasitələrə meyl edilməsini bildirən əsas 

əlamətlər yeniyetmələrin davranış dəyişikliyində özünü büruzə verir. Davranış 

dəyişiklikləri istənilən psixoaktiv maddənin müntəzəm istifadəsi vaxtı meydana 

çıxır. Bəzən davranışdakı bu dəyişikliklər keçid yaşı üçün "normal” hesab edilə 

bilər, ancaq böyüklər diqqətli olmalı və diaqnostika aparılarkən  bu 

dəyişiklikləri nəzərə almalıdırlar. 

Yeniyetmələrdə narkotiklərlə uzunmüddətli (xroniki) zəhərlənmənin ən 

erkən əlamətlərindən biri – psixi inkişafın dayanmasıdır. Belə bir insanın 

bundan sonra mövcud olması, hətta narkotiklərdən istifadəni hansı bir 

mərhələdə dayandırsa belə, olduqca çətin olacaqdır, belə ki, o qarşısına ciddi 

vəzifələr qoymaq (peşə əldə edilməsi,ailə) və onları həll etmək iqtidarında 

olmayacaq. Bu zaman tam dəyərli sağlam millət uğrunda mübarizədə cəmiyyət 

laqeyd qalmamalıdır, axı milli miqyaslı problem yad ola bilməz. Belə olduqda 

narkomaniya daha qlobal və miqyaslı təzahürə çevrilir və nəticə olaraq da gec 

və ya tez sizin də müvəffəqiyyətli evinizin qapısını döymədən içəri daxil 

olacaqdır. 
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Narkomaniya xəstəliyinə düçar olmuş yeniyetmə və gənclərin vaxtında 

müəyyən edilərək barələrində tibbi-profilaktik və maarifləndirmə tədbirlərinin 

həyata keçirilməsinin zəruriliyi baxımından, təhsilalanların narkotik vasitə- 

lərdən və psixotrop maddələrdən istifadə etmələrinin və asılılığının 

aşkarlanması üçün Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi və Təhsil 

Nazirliyinin birgə fəaliyyət planına əsasən 2012-ci ildə start verilən 

"Narkotiklərə YOX deyək!” şüarı altında kampaniya hal-hazırda da davam edir. 

Gənclərin sağlam həyat tərzi ruhunda tərbiyə edilməsi ilə bərabər, 

narkomanlığın cəmiyyətə vurduğu ziyana qarşı aparılan mübarizə tədbirlərinə 

dair Bakı şəhərinin Sabunçu, Nəsimi, Binəqədi, Qaradağ, Suraxanı və Xətai 

rayonlarında Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə tədbirlər keçirilib  

və bu problemlərə həsr olunmuş mühazirələr oxunub. O cümlədən bu günə 

qədər 48 Bakı şəhəri məktəblərində, Qorki adına kitabxanada, Xətai rayon 

Mədəniyyət saraylarında, Sumqayıt şəhəri Corat, Gəncə, Lənkəran, Mingəçevir 

şəhərlərində, bununla yanaşı Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün 

Bakı ş. 12 saylı xüsusi internat məktəbində praktik konfransda, Neft-energetika 

kollecində Füzuli məktəbinin şaqirdləri ilə birlikdə İSİM-nin mütəxəssisləri 

tərəfindən təşkil olunmuş "Zərərli vərdişlər” adlı tədbirlərdə Respublika 

Narkoloji Mərkəzinin mütəxəssisləri yaxından iştirak etmişdirlər. Məqsəd: 

yeniyetmələrə narkotik maddələrin ziyanlı tərəfləri, sonra baş verə biləcək 

fəsadları barədə maarifləndirmə tədbirlərinin aparılmasıdır. Bu tədbirlərin 

keçirilməsi yeniyetmələr arasında narkomaniya xəstəliyinə düçar olmanın 

qarşısının alınmasına yönəlmişdir.(5) 

Narkomanlıq meyillərinin ilkin profilaktik tədbirlərinə bunlar aid 

edilməlidir: anonim sorğu yolu ilə təhsil ocaqlarının ümumi şəbəkəsindən "risk 

qrupu”nun ayrılması; müayinələrin məqsədyönlü keçirilməsi; antinarkotik 

təbliğatın müntəzəm aparılması. Sorğu zamanı "risk qrupu”nu narkotik 

vasitələrə daha çox meyilli yeniyetmələr təşkil edir. Bununla əlaqədar 

Azərbaycan Respublika Səhiyyə Nazirliyi Respublika Narkoloji Mərkəzi ilə 

birlikdə məktəblilər və tələbələr üçün anonim sorğu anketləri hazırlayıb və 

yaxın günlərdə bu anketlər Təhsil Nazirliyə təqdim olunacaqdır. Bunula yanaşı 

narkomaniyanın ilkin profilaktikası və antinarkotik təbliğatın həyata keçirilməsi 

məqsədi ilə bu problemin müxtəlif aspektlərini işıqlandıran "Narkotiklər 

barəsində həqiqəti bilin” adlı yaddaş kitabçası, bukletlər hazırlanıb müxtəlif 

ünvanlara göndərilmişdir. 

Təhsil müəssisələrdə seçmə yolla ardıcıl profilaktik baxış keçirmək 

lazımdır. Profilaktik baxışın məqsədi narkotik maddələrdən asılılığa düçar olan 

gənclərin mümkün qədər erkən müəyyən olunması və davranışlarının 

tənzimlənməsi üzrə konkret tədbirlərin işlənib hazırlanmasıdır. Antinarkotik 

təbliğat üzrə tədbirlər ilk növbədə "risk qrupu”na daxil olan yeniyetmələr, 

xüsusilə narkotik maddələrin qeyri-tibbi istifadəsi haqqında ən azı bir dəfə 

məlumatı olan və ya davranışında asosial meyllər müşahidə edilənlər arasında 
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aparılmalıdır. Narkotik vasitələrin insan orqanizminə məhvedici təsirini, 

narkotik vasitələrdən istifadənin sosial nəticələri, erkən müalicənin labüdlüyü 

və mümkünlüyü, həmçinin narkomaniya probleminin hüquqi aspektləri ilə bağlı 

məsələləri xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu məqsədlə Respublika Narkoloji 

Mərkəzinin bazasında 2014-cü ilin oktyabr-noyabr aylarında Bakı şəhərində 

orta ümumtəhsil məktəblərdə çalışan həkimlər və orta tibb bacıları üçün 

gənclər, yeniyetmələr və uşaqlar arasında narkomaniyanın qarşısını alınması, bu 

istiqamətdə profilaktik tədbirlərin görülməsi məqsədilə təlim kursları keçirildi. 

Bir neçə gün davam edən kurslarda Narkoloji Mərkəzin rəhbərliyi və tibbi 

personalı ilə yanaşı, Narkomanlıqla və Narkotik Vasitələırin Qanunsuz 

Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun sədr 

müavini Vasif Quliyev və Ailə,Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 

komitəsinin Uşaq problemləri şöbəsinin məsləhətçisi Fərid Əliyev iştirak 

edirdilər. Təlim kurslarında narkomaniya problemlərinə aid prezentasiyalar 

təqdim olunub və mövzuları ətrafında müzakirələr aparılıb. Kursun sonunda 

içtirakçı olan bütün orta məktəb həkimlərinə və tibb bacılarına sertifikat təqdim 

olundu. Narkomaniyadan əziyyət çəkən yeniyetməni reallığa geri qaytarmaq və 

onun əhatə edən insanlarla birlikdə çətinliklərə sinə gərməyi öyrətmək lazımdır. 

Şəxsiyyətin inkişaf etməsinə ilk növbədə idman yardım edir. Bu terapevtik 

vəzifələrin həll edilə biləcəyi bir mühitdir: yeniyetməni düşünmək və qərarlar 

qəbul etməyə öyrətmək, ona nəyisə dəyişməsinə imkan vermək və nəticəni 

görmək. Sonra bu təcrübə təkrar işlənir və həyata keçirilir. Narkotik asılılığı 

olan yeniyetmələrin reabilitasiyasında idman mühüm əhəmiyyətə malikdir, axı 

məhz idman şəxsiyyətin bir çox tərəflərini açır, özünəqiyməti yüksəltməyə 

təkan verir, öz bədənini, hisslərini, düşüncələrini nəzarətdə saxlamağı öyrədir. 
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“Turizm” sözünün mənşəyi və qeyri-ənənəvi turizm növləri ilə bağlı 

yaranan yeni terminlər 

Происхождение слова «туризм» и новые термины, связанные с 

образованием нетрадиционных видов туризма 

Origin of the word “tourism” and new words related to nontraditional 

tourism kinds 

Xülasə: Məqalədə səyahətlər və turizmin müxtəlif növləri ilə əlaqədar 

terminlərin yaranma mənbələrindən bəhs edilir. Yeni turizm növləri və onlarla 

bağlı yeni sözlər araşdırılmış, həmin terminlərə dilimizdə uyğun gələn sözlər 

göstərilmişdir. Məqalədə əsas diqqət sözlərin etimologiyasının araşdırılmasına 

yönəlmişdir. 

Açar sözlər: turizm, turizm növləri, termin, terminologiya, etimologiy . 

Abstract: In the article is described about the sources of the terms 

originated from travels and various types of tourism. Research of the new 

tourism kinds and related terms were conducted, adequate words were 

paralleled to our language. The article was focused on the etymological 

research. 

Key words: tourism, types of tourism, term, terminology, etimology. 

 

Резюме: В статье рассматриваются источники возникновения 

терминологии, связанные с путешествиями и различными  видами 

туризма. Были изучены новые виды туризма и рассмотрены новые слова, 

связанные с ними, которые употребляются в нашем языке. В статье 

основное внимание уделяется этимологиям слов. 

Ключевые слова: туризм, виды туризма, термин, терминология, 

этимология. 

Turizm terminlərinin yaranma mənbələrinə nüfuz edərkən, öncə 

“turizm” termininin izahını vermək və onun etimologiyasını  göstərmək 

vacibdir. Ümumdünya Turizm Təşkilatı turizmə belə tərif verir: “Turizm şəxsin 

istirahət, iş və ya digər səbəblərə görə, bir ildən çox olmayaraq, öz daimi 

yaşayış yerini tərk etməsi və getdiyi yerlərdə gecələmələrindən ibarət 

fəaliyyətidir.” Turizmə geniş mənada yanaşsaq, onu sadəcə yerdəyişmə, dar 

mailto:melekakberzadeh@gmail.com
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mənada yanaşsaq, şəxsin öz hesabına və ya hər hansısa bir təşkilat, müəssisənin 

hesabına yerdəyişməsi kimi başa düşə bilərik. 

Bəs “turizm” sözü özü bir termin kimi necə əmələ gəlmişdir? Belə 

güman olunur ki, sözün kökü sakson termini olan “torn”dan gəlir, bu söz “geri 

qayıtmaq şərtilə bir yerdən uzaqlaşma” mənasını verir. Fernandez Fusterə görə, 

bu termin XII əsrdə kəndlilər tərəfindən edilən səyahətlərə aiddir. XVIII əsrin 

ortalarına qədər ingilis zadəganları təhsil, araşdırma və mədəni tədqiqat üçün 

etdikləri səyahətləri “turn” adlandırırdılar, zadəganların krallığın müxtəlif 

yerlərinə etdiyi bu səfərlər həmin əraziləri idarə etmək, öz güclərini möhkəm- 

ləndirmək və qanunlara nəzarət etmək məqsədi daşıyırdı, “Grand Tour”ların 

yaranması da məhz bu dövrdə zadəganlar tərəfindən edilən səyahətlərlə bağlı 

olmuşdur. Sonralar “turn” sözü fransız mənşəli “tour” sözü ilə əvəz olundu. 

Saksonlar fellərin sonuna -er sufiksini artırmaqla, onları şəxslən- 

diriblər. Belə güman olunur ki, XII əsrdə səyahətə gedib, sonra öz yaşayış 

yerlərinə qayıdan zadəganları “torner” adlandırıblar. Əsrlər sonra XVIII-XIX 

əsrlər, burjuaziya dövründə isə termində işlənən -er hissəciyi dəyişdirilərək, 

latın mənşəli -iste və yunan mənşəli -isme ilə əvəz olunmuşdur. XX əsrdə 

“səyahət edən şəxs” mənasını verən “tourist” və səyahət aktı olan “tourism” 

terminləri qəbul edildi. Bu terminlər, əsasən, İspaniyada geniş surətdə yayıldı. 

Bütün bunlara baxmayaraq, səyahət edən ilk şəxsin – “səyyah”ın Herodot 

olduğu bildirilir ki, o, 2500 il əvvəl Yunanıstanı səyahət etmişdir. 

Lakin heç də bütün tədqiqatçılar yuxarıda deyilən fikirlərlə razı deyil. 

Semiotik məktəbin nümayəndəsi olan Artur Houlotun fikrincə, terminin kökü 

latın dilindən yox, qədim arami dilindən gəlir. Houlot bildirir ki, “tur” sözü 

arami dilində “insanların səyahəti, tədqiqatı və hərəkəti” mənasını ifadə edir. 

Bu söz ilk dəfə Musanın Kənan torpaqlarına yollanmasını ifadə edir. Fernandez 

Fusterlə eyni fikirdə olmayan Houlot belə fikirdədir ki, “tur” termini latın və 

sakson dillərində işlənən variantlarla demək olar ki, eyni vaxtda geniş 

yayılmışdır. 

Onomastik məktəbin nümayəndələri isə belə düşünürlər ki, bu terminin 

mənşəyi hansısa dildən yox, fransız aristokratı Della Tourun adından gəlir. Bu 

məktəbin nümayəndələrinə görə, 1516-cı ildə V Karlosun İngiltərəylə müqavilə 

imzalamasından sonra bu hadisənin şərəfinə gələcək kral Della Tourun ailəsinə 

ticarət daşınması və əlaqəli işləri idarə etmək üçün müstəsna hüquqlar verir. 

Leyper bildirir ki, ingilis ticarətçilərinin Avropaya ilk səyahətlərini onun ailəsi 

təşkil edib. Nəzəri olaraq, bu halda turizm anlayışı ticarət məqsədilə 

yerdəyişmələrə aid edilir. 

İngilis dilində “səyahət” mənasını verən “travel” sözünün yaranması 

da mübahisəlidir. Bu sözün fransız dilindəki “travailler” sözündən əmələ 

gəldiyi bildirilir ki, bu da “zəhmət çəkmək, işləmək” deməkdir. Eynilə, 

“səyahət” mənasını ifadə edən “voyage” və “journey” sözləri də müvafiq 

olaraq, qədim fransız mənşəli “veiage” və “journee” sözündən əmələ gəlib. 
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“Voyage” sözü dilimizə transkripsiya və transliterasiya ilə tərcümə edilərək, 

“voyaj” kimi daxil olmuşdur, bir növ kökünə sadiq qalmışdır. “Trip” sözünün 

isə hansı sözlə əlaqəli olduğu dəqiq məlum deyil, lakin bu söz 1990-cı illərdən 

dənizçilik termini olaraq, tanınıb ki, bu da kiçik səyahətlərə aid edilib. Söz özü 

isə ilk dəfə 1959-cu ildə “hallusinasiya yaradan narkotik təcrübə” mənasında 

işlənmişdir. 

Yuxarıda adı çəkilən, “turizm”in bir parçası olan bu sözlər məna 

etibarilə oxşar olsalar da, bir-birinən fərqlənir. “Travel” ümumi mənalı sözdür, 

şəxsin bir yerdən digərinə uzun məsafəli səfərini ifadə edir. “Journey” də eynilə 

bir yerdən digərinə səfərdir, xüsusilə avtomobillə olan səfərlər bura daxildir və 

səyahətin yalnız bir hissəsidir. “Voyage” isə daha az işlənən formadır, uzun 

səfərlərə aid edilir, adətən, dəniz və fəzada səyahətləri əhatə edir. “Trip” isə 

getmə və qayıtma hadisəsini özündə cəmləyən bütöv prosesdir. Dilimizdə 

işlənən “tour” sözü isə lüğətimizə ingilis dilinin təsiri altında “tur” kimi  

keçərək hər hansısa marşrut üzrə müəyyən müddətə təşkil edilmiş səfər kimi 

başa düşülür. 

Müasir dövrdə xüsusilə gənclər arasında macəra və ekstremal turizm 

növləri daha çox populyarlıq qazanmışdır. “Ekstermal” sözünün etimalogi- 

yasına nəzər salsaq, görərik ki, bu söz latın dilindəki “extremis”, yəni “həyatın 

son anları, mərhələləri” sözündən törəyib. Ekstremal turizm özü ciddi fiziki 

hazırlıq tələb edən, təhlükələrlə qarşılaşa biləcəyimiz, təbiətin və həyatın qeyri- 

adi gözəlliklərindən istifadə edəcəyimiz turizm növüdür. Bu turizm növünün bir 

hissəsi olan fəza turizmi və ya kosmik turizm adlanan növü daha çox diqqət 

çəkir. “Kosmik” sözü latınlaşmış yunan sözü olan “kosmos” sözündəndir, 

mənası “qayda, qanun” deməkdir, Pifaqor isə bu sözü ilk dəfə “kainat” 

mənasında işlətmişdir. Fəza turizmi bir neçə yarımqrupa ayrılır. Birinci qrup ay 

turizmi yaxud Lunar turizm adlanır. Bu turizm növü Yerin peyki olan Ay və 

onun ətrafına kosmik səyahəti əhatə edir. “Lunar” sözü latın dilindəki “luna” – 

“Ay” sözündəndir, “lunar” isə “Aya aid, Aya aid olan” mənalarını ifadə edir. 

Bundan əlavə, bu turizm növünün özünün daha iki növü – orbital və  

suborbital turizm kimi növləri vardır. “Orbit” sözü qədim latın sözü olan 

“orbita”dan gəlmişdir, mənası “gedilən yol və ya cığır, təkər izi” deməkdir. 

Sonralar bu söz fransız dilində işlədilərək “göz çuxuru, göz yuvası” mənalarını 

vermişdir. Astronomik termin kimi ilk dəfə 1960-ci illərdə işlənmişdir, səma 

cisminin hərəkət yolu deməkdir. Bu turizm növü ilə əlaqədar dilimizə “şatl” və 

ya “çelnok” sözləri daxil olmuşdur ki, eyni məna ifadə edir. “Şatl”  qədim 

ingilis sözü olan “scytel”dən yaranıb, mənası “müəyyən istiqamətə və geriyə 

sürətli hərəkət etmək” deməkdir, söz qədim proto-alman dilində “skutilaz” kimi 

işlənmişdir. Bu söz turizmə 1930-cu illərdə gəlmişdir. Məna etibarilə şatl hər 

hansısa iki məntəqə arasında eyni nəqliyyat vasitəsilə daşınmadır ki, bu təyyarə, 

avtobus və ya gəmi ola bilər. Bu daşınma növündə bir turist qrupu digər 

məntəqəyə gedərkən, digər səyahəti başa vurmuş qrup həmin məntəqədən geri 
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qayıdır. Dilimizdə işlənən “çelnok” sözü də eyni məna ifadə edir. Bu termin 

dilimizdə daha çox “məkik, məkik daşıma” kimi tərcümə edilir və dilin fonetik, 

leksik və üslubi xüsusiyyətlərini nəzərə alsaq, bu termin dilə daha doğmadır. 

Turizmin daha müasir və populyar növlərindən biri də voyöristik 

turizmdir. Bu turizmin əsasını fəlakət yerlərinə, getto və ya xarabalıqlara, 

müharibə yerlərinə səyahətlər təşkil edir. Son zamanlarda dilimizə daxil olan 

“qara turizm” termini də bu anlayışları ehtiva edir. “Voyöristik” sözü ingilis 

dilində də işlənən fransız dilindəki “voyeur” kəlməsindəndir ki, mənası 

“müşahidə edən, izləyən” deməkdir. Etimalogiyasına baxsaq, fransız dilində 

sözün kökündəki “görmək” anlamına gələn “voir” kəlməsi latın dilindəki eyni 

mənalı “videre” sözündəndir. Bu turizm növünə həmçinin, gettolara və ya 

xarabalıqlara səyahət də daxildir. “Getto” sözünün etimalogiyası ilə bağlı dəqiq 

məlumat olmasa da, müəyyən mülahizələr var, belə ki, bu sözün ilkin mənada 

italyan dilindəki “yəhudilər yaşayan yer” mənasına gələn “ghetto”dan irəli 

gəldiyi güman olunur. Həmçinin, sözün italyancadan tərcümədə “şəhərin kiçik 

hissəsi” mənasında işlənən “borghetto”dan əmələ gəldiyini də demək olar. Bu 

turizm növü yoxsullaşmış ərazilərə səyahəti əhatə edir. Bura həmçinin, cihadist 

və ya cihadçı səyahətlər də daxildir ki, din uğrunda mübarizə üçün edilən 

səfərlər bura aiddir. “Cihad” ərəb dilində c, h və d hərflərinin birləşməsindən 

əmələ gələrək, “cəhd” mənası ifadə edir, müasir dövrdə isə İslam aləmində 

ümumi mənada bu söz “mübarizə” mənasını özündə ehtiva edir. 

Mədəniyyət və incəsənət sahələrinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq, turizm 

artıq daha yeni keyfiyyətlər qazanmış, yeni növlərin yaranmasına zəmin 

yaratmışdır. Bunlara dərketmə və ya başqa dillə desək, tarixi-mədəni 

turizmin hissələri olan mədəni və mədəni-irsi səyahətlər, musiqi və ədəbiyyat 

səfərləri və s. daxildir. Tarixi səyahətlərə daha çox arxeoturizm və ya başqa 

sözlə, arxeoloji turizm, atomik turizm, genealoji turizm və ya genetik 

turizm, hərbi turizm kimi turizm növləri daxildir. Arxeoloji turizm, birincisi, 

arxeoloji qazıntılar olan yerə səyahət, ikincisi, arxeoloji qazıntılara müəyyən 

dövr ərzində qoşulma olmaqla, iki mənada başa düşülür. Bu, bir tərəfdən, 

turizm iqtisadiyyatına dəstək verirsə, digər tərəfdən də, arxeologiyanın 

inkişafına, aktuallaşmasına şərait yaradır. “Arxaelogiya” sözünün fransız 

dilindəki “arhéologie” və ya yunan dilindəki “arxayologia” sözlərindən əmələ 

gəldiyi deyilir ki, bu da, müvafiq olaraq, “qədim tarix” və “qədim əşyaların 

tədqiq edilməsi” deməkdir. 1825-ci ilə qədər bu söz “qədim xalqların və keçmiş 

sivilizasiyanın tədqiqi” kimi qeyd olunmuşdur. Atomik turizm atom 

bombalarının atıldığı və sınaqdan keçirildiyi yerlərə səyahətləri əhatə edir, bu 

turizm növünü atom enerji stansiyaları, muzeylər, həmin yerlərə və bunkerlərə 

turlar keçirilməsi əhatə edir, bura misal olaraq, Çernobıl Atom Elektrik 

Stansiyası, Kiyevdə yerləşən Çernobıl muzeyi, Nevada sınaq bölgəsinə turlar və 

s. göstərə bilərik. Genealoji turizm isə əcdadların yaşadığı yerlərə səyahətdir ki, 

bu da, İrlandiyada daha çox populyarlıq qazanmışdır. “Geneologiya” latın və 
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yunan dillərindəki “geneologia” – “ailənin izi, tarixçəsi”, “soykökü, şəcərəni 

yaratma” sözlərindən əməli gəlmişdir, həmçinin bu söz qədim fransız dilində 

“genealogie” kimi işlənmişdir ki, bu da, “əcdad, soykök xətti” mənasını 

vermişdir. Hərbi turizm keçmiş müharibə yerləri və hərbi avadanlıqları görmək 

üçün edilən səyahətləri özündə ehtiva edir. İngilis dilində işlənən “bookstore 

tourism” də tarixi-mədəni turizmə aid edilir. Bu turizm növü yerli kitab 

mağazalarının təbliği və təşviqinə yönəlib, bu da, öz növbəsində, məktəblər, 

kitabxanalar, oxucu qruplarını və bir sıra müxtəlif təşkilatları müstəqil kitab 

mağazaları olan şəhərlərə gündəlik səfərlər və gəzintilər etməyə vadar edir. Bu 

təşəbbüs ilk dəfə sadə xalq nümayəndəsi olan Leri Portzlin (Larry Portzline) 

tərəfindən irəli sürülüb. Bu səyahətlər elə yerlərə edilir ki, ora cəmiyyətin öz 

yerlərində gedə bilmədiyi, maraqlı, əyləncəli və nadir kitabxanalardır. 

Azərbaycan dilində bu söz termin kimi lüğətlərdə öz əksini tapmasa da, “kitab 

turizmi”, “oxu turizmi” və ya “qiraət turizmi” kimi vermək olar. Bura 

həmçinin, son illərdə ədəbiyyat və kino sahəsinin inkişafı ilə bağlı yeni turizm 

növü olan tolkien turizm də daxil edilib. Son illərdə məşhurlaşan və geniş 

izləyici kütləsi qazanan Peter Cekson tərəfindən çəkilmiş “Üzüklərin əfəndisi” 

filmi qısa zamanda fenomen oldu, bu filmin çəkildiyi və kitabda adı çəkilən 

yerlər turistlərin marağına səbəb olduğundan, həmin yerlər turizm mənbəyinə 

çevrildi. Bu turizm növü əsərin müəllifi Ronald Tolkienin şərəfinə tolkien 

turizmi adlandı. Son zamanlarda dünya ölkələrində “pop-culture tourism” və  

ya “popular culture tourism” anlayışı geniş vüsət qazanıb, bu birləşməni 

“populyar mədəni turizm” kimi tərcümə edə bilərik, bu turizm növünə kitab, 

film, televiziya şouları və onlarla əlaqəli xüsusi hadisələr daxildir. “Popular” 

sözünün orta əsr fransız sözü “populier” və latın sözü “popularis”dən əmələ 

gəldiyi bildirilir ki, hər ikisinin mənası müvafiq olaraq, “ictimai" və “xalqa aid 

olan, ümumi, ortaq, xalq tərəfindən qəbul edilən və ya xalqa həsr edilən” 

deməkdir. İngilis dilində bu söz, 1570-ci ildə “sadə xalqa uyğun”, 1859-cu ildə 

“aşağı, orta təbəqənin ala biləcəyi” mənalarında da işlənmişdi. Humanitar 

Elmlər üzrə Məktəbin turizm üzrə baş mühazirəçisi Kim bildirir ki, insanlar 

filmlərdə və televiziyada gördükləri xarakterlərə bağlanır və bu da, izləyicilərin 

həmin yerlərə nə üçün getdiklərinin əsas cavabıdır. Filmlər, kitablar və s. 

istehsal edən, yaradan insanlar turistlərin gedəcəkləri yerə müəyyən mənada 

təsir edir. Məsələn, nümunə üçün Orhan Pamukun “Məsumiyyət muzeyi” 

(“Masumiyyet müzesi”) əsərindəki baş qəhrəmanların görüşdükləri yeri 

yazıçının muzeyə çevirməsi geniş oxucu kütləsinin bura gəlməsinə, səyahət 

etməsinə gətirib çıxardı. Eynilə, filmlərdə oynayan baş rol aktyorları da 

səyahətlərə təsir edir, “Ceyms Bond” (“James Bond”) filmində Daniel Kreyq 

(Daniel Craig), “Herri Potter” (“Harry Potter”) filmidə Daniel Hedklif (Daniel 

Hadcliffe), Emma Uatson (Emma Watson) obrazları və s. nümunəsində buna 

misal göstərə bilərik. 

Eksperimental turizm də turizmə fərqli bir yanaşmadır, bu növ 
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turizmdə turistlər qeyri-adi fəaliyyətlərlə məşğul olurlar. Bu söz latın dilindəki 

“eksperimentum” sözündən əmələ gəlmişdir, “sınaq, test” deməkdir. Bu turizm 

növünün özünün də bir neçə növü var. Aeroturizm turistlərin yerli aeroportlara 

getməsi və heç bir yerə getmədən oranı tədqiq etməsidir. “Aer” yunan sözüdür, 

“hava, atmosfer” deməkdir. Alfaturizm da digər qeyri-adi növdür, burda turist 

əlifba sırası ilə ilk və son destinasiyanı tapır, həmin yollar arasında düz xətt  

cızır və həmin iki nöqtə arasındakı yol ilə gəzərək səyahət edir. “Aleph” qədim 

finikiya və ivrit dillərində “bir şeyin başlanğıcı” deməkdir, sonralar bu söz 

yunan dilində “alpha” kimi işlənmişdir. Sözün kökü “alphabet”, yəni “əlifba” 

sözündən götürülmüşdür. Sesiturizm və ya ingilis dilində digər adıyla 

“blindfolded tourism” turistin gözü bağlı şəkildə bələdçi tərəfindən müşayiət 

olunması ilə həyata keçirilən səyahətidir. İngilis dilində “blindfolded” “gözü 

bağlı” deməkdir. Qədim roman dilində “caecus” “kor” deməkdir. Latın  

dilində isə bu söz xüsusi isim kimi “Caecilia” kimi işlənmişdir. Bu termini 

dilimizə “kor turizm” kimi tərcümə etmək olar. Kontreturizmdə turist məşhur 

turizm yerlərinə səyahət edir, arxasını həmin yerə çevirərək həmin yerlə şəkil 

çəkdirir və ya bu istiqamətdən mənzərəni müşahidə edir. Terminin kökü ingilis 

dilindəki “contrary” sözündən irəli gəlir ki, bu da anqlo-fransız sözü 

“contrarie” və latın sözü “contrarius” sözlərindən götürülmüşdür, “əks, qarşı” 

deməkdir. Eroturizmdə isə cütlüklər eyni yerə ayrı-ayrı şəkildə səyahət edir və 

bir-birini tapmağa çalışır. Sözün kökü yunan sözü olan “eran”dan əmələ gəlib 

ki, bu da “sevmək” deməkdir. Sagittaturizmdə turist xəritəyə ox atır və ox 

hansı yerə düşərsə, ora səyahət edir. “Sagitta” latın mənşəli sözdür və mənası 

“ox” deməkdir. Niktaloturizmdə isə turist axşam alatoranlığı ilə sübh tezdən 

arası vaxtda səyahət edir. Yunan dilində “nyct, nycto” “gecə, qaranlıq” 

deməkdir. 

 

Nəticə 

Turizm dinamik sahədir və hər gün inkişafdadır. Hər il yeni turizm növü 

və ya növləri yaradılır. Bunları tədqiq və tətbiq etməklə yanaşı, həmçinin dildə 

onlarla bağlı terminləri daha anlaşıqlı, aydın şəkildə ifadə etmək vacibdir, bu 

işdə dilçilərin üzərinə böyük yük düşür. Bu terminlərə uyğun ekvivalent vermək 

üçün həm sözlərin kökünə diqqət yetirmək, həm də mənanı düzgün anlamaq 

lazımdır. 
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Xülasə: Avropa ölkələri turizm bazarında böyük paya sahibdi və 

Avropanın bəzi ölkələri turizmdən külli miqdarda gəlir əldə edirlər. Hətta bəzi 

ölkələrin gəlirinin yarısında çoxu turizm sənayesinindən asılı olur. Bu elmi 

məqalədə Avropa ölkələrində turizmin inkişaf istiqamətləri və infrastrukturu 

haqqında geniş məlumat verilmişdi. Məqalədə Fransa və İspaniyanın turizm 

ehtiyatları, tarixi-memarlıq abidələri, rekreasiya potensialı, nəqliyyat 

infrastrukturu, turizmin inkişaf tendensiyaları və gəlmə turizmin istiqamətlərini 

qeyd olunmuşdu. 

Açar sözlər: turizm, mədəniyyət, iqtisadiyyat, Avropa, infrastruktur, 

yerləşmə müəssisələri. 

 

Abstract: European countries have a large share in the tourism market 

and some of them gain substantial income from the tourism industry. Even the 

half of the income of some countries depends on tourism industry. This article 

gives information about tourism infrastructure and trends of tourism 

development in European countries. The article states the tourism resources, 

historical and architectural monuments, recreational potential, transport 

infrastructure, trends in tourism development and coming tourism of France and 

Spain. 

Key words: tourism, culture, economics, European countries, 

infrastructure, accommodation. 

 

Резюме: Европейские страны имеют большую долю на 

туристическом рынке и некоторые европейские страны получают 

значительную прибыль от индустрии туризма. Даже половина доходов 

некоторых стран зависит от туризма. Этo научная статья содержит 

обширную информацию о тенденциях развития туризма и инфраструктуре 

в европейских странах. В статье дана информация о туристических 

ресурсах, исторических и архитектурных памятниках, о рекреационном 
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потенциале, транспортной инфраструктуре, тенденциях развития туризма 

и о въездном туризме во Франции и Испании. 

Ключевые слова: туризм, культура, экономика, Европейские 

страны, инфраструктура, жилье. 
 

Avropa Beynəlxalq turizmin inkişaf səviyyəsinə görə qabaqcıl regiondur, 

çünki burada daha əlverişli, sosial-iqtisadi, siyasi, mədəni-tarixi və nəqliyyat- 

rabitə şəraiti mövcuddur. Bütün əsas göstəricilər üzrə üstünlüyə malik olan 

Avropa regionu gərgin turist axını ilə də digər regionlardan seçilir. 

“Vahid Avropa” konsepsiyasına uyğun olaraq, qitə dövlətləri Vahid 

Avropa Turist Regionu (VATR) yaradılması siyasəti yeridirlər. VATR-nun 

yaradılacağı təqdirdə, təqribən 300 mln. vətəndaşın yaşadığı Qərbi Avropa 

ölkələri, qitənin ən nəhəng turizm bazarına çevrilməsinə nail ola biləcəklər. 

Beynəlxalq turizmin bütün Avropa ölkələrində geniş yayılsa da, lakin 

onun inkişaf səviyyəsi heç də Avropa ölkələrinin hamısında eyni deyildir. 

Turizmdə iştirak etmək aspektlərinə və müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə Avropa 

ölkələri 4 qrupa bölünür; 

1. Sıx urbanizasiyaya və yüksək yaşayış səviyyəsinə malik olan ölkələr – 

Fransa, Böyük Britaniya, Almaniya, Benilüks və Skandinaviya ölkələri bu 

qrupa daxildi. 

2. Dünya üzrə turistlərin dörddə bir hissəsini özünə cəlb edən ölkələr ikinci 

qrupa daxildi. Bu ölkələr ekzotik landşafta, adalara, buxtalara malik və Aralıq 

dənizi sahilində yerləşən ölkələrdi. Belə ölkələrə İspaniya, Malta, Portuqaliya, 

İtaliya ,Yunanıstan və digər ölkələri aid etmək olar. 

3. Üçüncü qrup ölkələrə Alp dağlarında yerləşən Avstriya və İsveçrəni aid 

etmək olar. Bu ölkələr Alp dağlarının əzəmətli massivləri, heyranedici gözəlliyi 

olan gölləri, saysız –hesabsız memarlıq abidələri ilə hər il milyonlarla turistin 

bu ölkələrə səfər etməsində böyük rol oynayırlar. 

4. Polşa, Macarıstan, Slovakiya, Çexiya, Bolqarıstan, Rumıniya və keçmiş 

Yuqoslaviya ölkələri dördüncü qrupu təşkil edir. Bu ölkələrdə beynəlxalq 

turizm ötən əsrin 50-ci illərindən etibarən sürətlə inkişaf etməyə başlamışdı [2. 

S.121-123]. 

Avropa qitəsi beynəlxalq turizmin inkişaf səviyyəsinə görə lidər region olsa 

da, turizmin inkişaf səviyyəsi heç də bütün ölkələrdə eyni deyildir. Bu 

baxımdan mütəxəsislər Avropanı 5 subregiona bölürlər; Şimali, Qərbi, Mərkəzi, 

Şərqi və Cənubi. 
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Şəkil 1.1 Turizm sektorunun dünya ÜDM-unda və məşğulluğunda pay 

göstəriciləri 

Mənbə: Dünya Səyahət və Turizm Şurası 

Fransa 
Fransa dünyanın aparıcı turizm mərkəzidir. Bir neçə onillik ərzində 

Fransa turist sayında lider mövqeyini qoruya bilib. 2008-ci ildə Fransaya 

beynəlxalq turistlərin gəlməsi 78,5 milyona çatıb. Turizm gəlirləri baxımından 

Fransa ABŞ və İspaniyadan sonra üçüncü sırada yerləşir. 

Fransa dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biridir. Güclü sənaye və 

yüksək texnologiyalı istehsala malik olan Fransa turistlər üçün istənilən 

mürəkkəblik və kapital tutumunda layihələr yaratmağa imkan verir. Tarixi 

baxımdan Eyfel qülləsi və müasir turistik komplekslərin tikilməsi bunu sübut 

edir - Euro Disneyland və "Futuroskop" parkıdır. "Futuroskop" XXI əsrin parkı 

adlanır. 1987-ci ildə açılmış, Parisdən 1,5 saatlıq məsafədə yerləşir. Parkın 

ərazisində müxtəlif atraksiyonlar, ən son televiziya və kompüter 

texnologiyasına həsr olunmuş nəhəng ekranlar quraşdırılmışdı. Atraksiyonlar 

müxtəlif kompüter oyunları və virtual reallıqlara həsr edilmişdir. 

Atlantik okeanı, Şimal dənizi, Pa-de-Kale boğazı və Aralıq dənizinin suları 

Fransanın sahillərini yuyur. Sahil xəttinin uzunluğu təxminən 3000 km-dir. 

Aralıq dənizi və Atlantik okeanı çimərlik və sağlamlıq turizminin inkişafı üçün 

əlverişli  şəraitə  malikdi.  Şimal   dənizi,   Pa-de-   Kale   və   Atlantik 

okeanının sahili su idman növləri (sailing, windsurfing) sevənlərinin toplaşdığı 

əsas məkanlardı. 

Nice, Saint Tropez, Cannes, Antibes, Toulon, Manton, Pa-de-Cale 

Aralıq dənizinin ən böyük kurortlarıdı. Atlantik sahilinin ən böyük kurortları isə 

La Trinit, Noirmutier, Le Sablon d'Olondur. 

Fransanın ən böyük fizioterapiya mərkəzlərinə San Malo, Kyuberon, 

Biarritz, Seteni aid etmək olar. Fransada yeraltı termal və mineral bulaqlar  
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zəngindi və bu da balneoloji turizmin inkişafına təkan verir. Ən böyük 

balneoloji kurortlar; Vittel, Vichy, Evian, Aix-les-Bains, Enghien [2. S.136- 

140]. 

Fransada göllərin sayı azdır və onlar əsasən çimərlik və su turizmində 

geniş şəkildə istifadə olunur. Fransanın ən böyük gölləri Bourges, Lehman, 

Pavain, Vassivie-di. Bu bölgələrdə tez-tez su idman yarışları keçirilir. 

Fransa ərazisində 6 milli park var. Maraqlıdır, onlardan yalnız "Port-Cros" 

istisna olmaqla qalanları ölkənin dağlıq ərazilərində yerləşir. Milli Parklar ölkə 

ərazisinin 2% -ni tutur və hər il milyonlarla turist milli parkları ziyarət edir. 

Hal-hazırda, Fransa ərazisində 43 regional təbii park fəaliyyət göstərir və onlar 

ölkə ərazisinin 12% -ni təşkil edir. Milli Parklar; "Cevennes" (Massif Mərkəzi), 

"Vanoise", "Merkantur", "Ekren" (Alp), "Pyrenees", "Port-Cros" (Lazur 

sahilinin qarşısındakı ada) - dəniz flora və faunanın qoruması üçün 

yaradılmışdır. 

Xüsusi qeyd etmək lazımdı ki, muzey sevərlər üçün faydalı bir Muzey 

Sistemi mövcuddur - “Museum Pass” (bölgənin bütün muzeylərinə və 

abidələrinə abunə). Hər ayın ilk bazar günü, Fransa muzeylərinin bir hissəsini 

ziyarət etmək pulsuzdur (Louvre muzeyi də daxil olmaqla). Həm də muzeylərə 

daxil olmaq üçün yetkinlik yaşına çatmayanlar heç bir ödəniş ödəmirlər. 

Fransa zəngin mədəni və tarixi irsə malikdir (Cədvəl 1). Fransanın 

Rəsmi Turist Mərkəzinə (Maison de la France) görə, ölkədə 40  min 

mədəniyyət abidəsi, o cümlədən 10000 qala və 6000 muzey mövcuddu[3. S.7]. 

Cədvəl 1. Fransa mədəni və tarixi resurları [2, S.136-140] 

 

Turist resursları 

 

Turizmin növü 

Memarlıq abidələri  

 dini tikililər: Parisdə katedral (Notre Dame 

de Paris, Sacré-Coeur və s.), Chartres, Amiens, 

Reims, Bourges, Lourdes, Lyon, San Michele 

və başqaları; 

 Şəhərlərin tarixi binaları: Paris, Lyon, Lill,  

Arles, San Malo, Nancy, La Rochelle, Nice və digərləri; 

 Qalalar: Carcassonne, Sedan və s. 

 Saraylar: Loire Vadisi qalaları, Versailles, 

Fontainebleau, Chantilly; 

 Roma dövrünə aid abidələr: Arledəki 

amfiteatrlar, 

 Nimes, Lyons, Orange 

 Mağaralar: Lasko, Cave Font-de- Gom; 

 

 

 

Ekskursiya-idrak, 

Dini 
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Tarixi abidələr  

 Paris: Napoleonun qəbri, Place de la Concorde 

(Böyük Fransız İnqilabının iştirakçılarının edam 

olunduğu yer), Konserji (məşhur həbsxana), 

Müqəddəs Məryəm kilsəsi və s. 

 Versailles, Fontainebleau Notre-Dame kilsəsi 

 
 

Ekskursiya-idrak 

Muzeylər  

 Louvr muzeyi , İncəsənət və Mədəniyyət 

Mərkəzi 

 Panteon 

 Bonapard Napaleonun məzarı olan Əlillər abidəsi 

 Lilldə Gözəl Sənətlər Muzeyi 

 Müqəddəs Maqdalina kilsəsi 

 Renoir Muzeyi, Matisse Muzeyi , Zəfər tağı 

 Leonardo da Vincinin evi 

 

 

 

Ekskursiya-idrak 

 

Fransada avtomobil yolların uzunluğu - 1 027 183 km (2009)-di. 
Fransa dünyanın ən sıx və geniş avtomobil yol şəbəkəsinə malik olan ölkəsidi. 

Milli yollar pulsuzdur və sürət həddi - 90 km / s kimi müəyyənləşdirilmişdi. 

Ödənişli yollar üçün isə 100 km-ə təxminən 7 avro nəzərdə tutulmuşdu. 

Avtobanların əksəriyyətinin sürət limiti - 120 km / saatdı [5, S.8-9]. 

Ölkədə sərnişin daşınmasında aparıcı rolu şəxsi avtomobil nəqliyyatı 

(83%) tutur. Həmçinin, şəhərlər arasında yaxşı inkişaf etmiş avtobus rabitəsi 

ümumi daxili yol nəqliyyatı üzrə bütün daxili sərnişin daşınmasının 15.1% -ni 

təşkil edir. 

Dəmir yollarının ümumi uzunluğu – 29213 km (2009). Yerli sərnişin 

daşınmasında əhəmiyyətli rol oynayır və bütün daxili sərnişin daşınmalarının 

10,5% -ni təşkil edir. Yüksək sürətli qatarlar (TGV) daxili sərnişin 

daşınmasında böyük əhəmiyyət daşıyır. Fransa sürət qatarlarının çoxluğu ilə 

seçilir [5, S.8]. 

Su yolu: dəniz marşrutlarının uzunluğu - 8 501 km (2009) və mükəmməl 

inkişaf etmiş daxili su yoluna sahibdi. Ən böyük liman şəhərləri Le Havre, 

Marsel, Bordodu. 

2009-cu il hesabatlarına görə hava limanlarının sayı 475-di. Ən böyük 

beynəlxalq hava limanları Charles de Gaulle, Roissy, Le Bourgetdi. 

01.01.2007-ci il tarixinə Fransada 82.500 restoran və 30.400 kafe və bar 

qeydiyyata alınmışdı. Qida sənayesi ölkədə turizmin inkişaf etdiyi bütün 

bölgələrində çox yaxşı inkişaf edib. Fransız mətbəxi dünyanın ən incə və dadlı 
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mətbəxlərindən sayılır. Fransaya qastronomik turlar Belçika, Hollandiya, və 

Almaniyadan gələn turistlər, eləcə də fransızların özlərinin arasında da 

məşhurdur. Fransanın ən yaxşı restoranları bir neçə həftə əvvəl bron edilir. 

Fransa şərab və şampanlar ilə məşhurdur. Bordo, Provence, Languedoc 

şəhərlərində şərab zirzəmilərinə ekskursiyalar, həmçinin Reymsdə şampan 

zirzəmilərinə təşkil olunan turları turistlər arasında məşhurdur. 

01.01.2007-ci ildə aparılan araşdırmalara görə Fransada 17.877 otel 

fəaliyyət göstərir, onlardan 17.588-i təsnif edilmişdir. Fransanın bütün 

otellərinin yarıdan çoxu (54,4%) 2 * təşkil edir. Otellərin 21,5% -i 3 * və yalnız 

4,6% -i 4 * və ya 4 * L otellərdi. Fransada 5 * otel yoxdu, yüksək səviyyəli 

mehmanxanalar 4 * L (lüks) otellər kimi təsnif edilir [5, S.9]. 

2 * - kiçik otaqlı otellər və mehmanxanaların otaqlarının ölçüsü minimum 12 

kvadratmetr olur. Otaqlarda bir duş və bir tualet, tavanda bir televizor var. Belə 

otellər, əsasən, tarixi mərkəzdən 15-30 dəqiqə məsafədə yerləşir. 

3 * - əksəriyyəti mərkəzdə yerləşir. 15 kv.m olan otaqlar, bir qayda olaraq, 

"ənənəvi" tərzdə gözəl şəkildə bəzədilmişdir. Televizorların hələ də tavan 

altında olmasına baxmayaraq, otaqlar bütün imkanlara və şəraitə malikdir. Bu 

mehmanxanaların bir çoxu Avropadakı 4 * otellərlə müqayisə etmək olar. 

4 * - mehmanxanalar şəhərin mərkəzində yerləşməklə, bar, restoran, gözəl 

dəhliz və salonlar ilə təchiz olunub. Gözəl klassik dekorlu 20 kv.m  olan 

otaqlar, duşa əlavə olaraq vanna və saç qurutma maşını var. Bu kateqoriyadan 

olan bir çox kurort otellərində gözəl klassik dekorlu 20 kv.m olan otaqlar 

olmaqla bərabər, hovuz və sauna xidmətləri də turistlərə təklif olunur. 

4 * Luxe & Palaces - Fransada ən yüksək kateqoriyadır. Hər bir belə otelin 

özünəməxsus hekayəsi var. Burada əla restoranlar, gözəllik salonu, zal, 

mükəmməl dizayn olmaqla bərabər, çox bahalı xidmət təklif olunur. 

Fransanın turizm strategiyasının əsasını turistlərin sayını artırmaq deyil, 

təklif olunan xidmətlərin keyfiyyətini artırmaqla turizmdən gələn gəlirlərini 

artırmaqdır. 

Müxtəlif əyləncə parkları- Disneyland (Paris ətrafı), Asterix (Paris), 

Futuroskop (Pualter), Vul (Clermont-Ferrand), Le Pal, Labirint və müxtəlif 

akvarium və akvaparklar - Aquabulvar (Paris); Walibi su parkları şəbəkəsi, 

Naousika və s. geniş şəkildə yayılmışdı. 

Fransaya turistlərin cəlb edilməsi fonunda, Fransaya turları hazırlayan, 

inkişaf etdirən və aktiv olaraq satan Fransa tur operatorları çox böyük təsir 

dairəsinə malikdirlər. Fransa tur operatorları dairəsi yüksək peşəkar və bu 

sahədə böyük təcrübəyə malik şirkətlər tərəfindən təmsil olunur- "Dzhet 

Trevel", "Ascent Travel", "Lanta-Tour Voyage", "Mondo Tours", "Neva", 

"Fransız House", "Inna- tur "," Bolero-tur” , “KMP qrup” və s. Bütün bu tur 

operatorları mövsümün əvvəlində Paris proqramları üçün müxtəlif variantları 

təklif edir, habelə Fransanın tarixini əks etdirən müxtəlif qəsr, saray və başqa 

görməli yerlərə fransızların fəxr etdiyi şərab və şampanları dadmaq imkanı 
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verən müxtəlif turlar, ekskursiyalar təşkil edirlər. 

 

İspaniya 

İspaniya tarixi –memarlıq abidələri ilə zəngindi və əksər memarlıq 

abidələri “Qotik” üslubda tikilib. San Martin Kilsəsi, León kilsəsi, Capilla del 

Salvador, Bələdiyyə Muzeyi, Altamira və Puente Cesqoda qaya rəsmləri, San- 

Xines və San-İsidro El-Real, Kral sarayı, Kafedral kilsəsi, Əl-Kasar və San – 

Telmo sarayları və s. ölkədə ekskursiya, idrak, dini turizmin formalaşmasında 

inkişafında böyük paya sahibdi. 

İspaniya ərazisində 200-dən çox tarixi –memarlıq abidələri yerləşir. 

İspaniya ərazisinin 5%-i (təxminən 500 təbii parklar və ehtiyatları) regional 

idarələrin və dövlətin qorunması altındadır [3.S.90]. 

İspaniyada əyləncə sənayesi sürətlə inkişaf edib və bu sahədə qabaqcıl 

ölkələrdən hesab olunur. İspaniyada əsas əyləncə mərkəzləri kimi aşağıdakıları 

göstərmək olar; 

 Barselona akvarium - dünyanın ən uzun sualtı tuneli

 "Magic Island" (Sevilya) - dünyanın ilk tematik, əyləncə parkı;

 Lora Park (Tenerife) – dünyanda tutuquşuların olduğu ən böyük 
koloniyadır (təxminən 230 növ) və nəhəng bir akvarium daxilində yerləşir;

 "Aqualand" (Costa Blanca) - İspaniyanın ən böyük su parkı [5, S.92]. 

PortAventura Day, Warner Bros Park, Loro Park Entrance, Illa Fantasia 

Water and Theme Park, Tibidabo Amusement Park, Acua Water Park, 

Hidropark kimi əyləncə parkları yaradılıb. Bu tip əyləncə məkanlarında 

İspaniyaya gələn turistlərin vaxtını maraqlı şəkildə keçirməsi üçün hər cür 

şərait yaradılıb.
İspaniyanın Aralıq dənizinin sahilində Rosas, La-Eskala, Palamos, San- 

Felio-de-Qişols, Blanes, Aroens –de-Mar, Marato, Badalona və s. kimi kurortlar 

yerləşir. Balear və Kanar adalarında yerləşən kurortlar dünyaca məşhurdu və 

San-Antoni-Abad, Polensa, Solyer, Maon, Santa –Krus-de-Tenerif, Palma və s. 

kimi kurortları misal göstərmək olar. 

2015-ci ildə 5,2 milyard avroya yaxın gəlir ilə biznes turizmi İspaniya 

turizm sektorunun ən vacib sahələrindən birinə çevrilib. Bu, son illərdə dövlət 

və özəl qurumlar tərəfindən həyata keçirilən təşviqedici tədbirlərin, ölkə 

iqtisadiyyatının dinamikliyinin və beynəlxalq açıqlığının, təhlükəsizliyin 

yüksək səviyyədə olmasının göstəricisidir. 

Hal-hazırda, Beynəlxalq Konqres və Konvensiya Assosiasiyası (ICCA) 

tərəfindən İspaniyanın biznes turizm sahəsində lider ölkələrdən biri olduğu 

təsdiqlənmişdir. Beynəlxalq Konqres və Konvensiya Assosiasiyası 2016-cı ildə 

nəşr olunan statistika hesabatında İspaniyanın Amerika Birləşmiş Ştatları, 

Almaniya və Birləşmiş Krallıqdan sonra ölkədə keçirilən biznes tədbirləri 

sayına görə dünyada dördüncü yerdə olduğunu göstərmişdi. 

2015-ci ildə İspaniya 572 beynəlxalq biznes fəaliyyətinə ev sahibliyi 
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edib, bu göstərici 2014-cü ildən 2% daha çoxdu.Bu məlumatı The Ostelea və 

Turizm və Otelçilik Məktəbi tərəfində nəşr olunan 'İspaniyanın biznes turizmi' 

adlı araşdırmasında qeyd olunmuşdu. 

2015-ci ildə İspaniyada keçirilmiş beynəlxalq konfransların 61% -i 

Barselona və Madriddə baş tutub. ICCA Barselona beynəlxalq səviyyədə  

ölkədə keçirilən tədbirlərin sayına (180 hadisə ilə) görə üçüncü yeri tutur. 

Halbuki Madrid 171 konfrans ilə Londonla 5 və 6-cı yerləri bölüşür [9.]. 

Biznes turizminə bütün il ərzində qonaqları cəlb etmək üçün optimal 

model kimi baxılır. 2015-ci ildə İspaniyada işgüzar tədbirlərdə 3,8 milyon adam 

iştirak edib, bu da ötən ilin göstəricisindən 3,4% çoxdur. The Ostelea görə, 

İspaniya iş səbəbləri səbəbiylə İspaniyaya 4,84 milyon turist gəldi (+ 12,3%) 

[9]. 

İspaniyanın daxili nəqliyyat sistemi Madriddə çoxsaylı avtomobil yollar 

və dəmir yolu xəttlərinin birləşdiyi radial bir quruluşa malikdir. İspaniyadakı 

dəmir yolu xətləri RENFE (İspan Dəmiryolları Milli Şəbəkəsi) dövlət şirkəti 

tərəfindən idarə olunur. İspaniyadakı qatarlar sürət və rahatlıq səviyyəsindən 

asılı olaraq bir neçə növə bölünür. 

İspaniyada iki dövlət hava yolu şirkəti fəaliyyət göstərir - Iberia və 

Aviaco, həmçinin yerli xəttlərdə fəaliyyət göstərən bir sıra kiçik özəl 

aviaşirkətlər də mövcuddu. Bilet satışları üçün 200 –dən artıq kassaya sahib 

olan "Iberia" dövlət şirkəti təkcə İspaniyada deyil, eləcə də xaricdə də uçuşlar 

həyata keçirir. "Aviaco" şirkəti yalnız daxili uçuşlar həyata keçirir. İspaniyadakı 

digər hava yolları şirkətləri: Air Europa, Air Nostrum, Air Pullmantur, Binter 

Canarias, Iberia Lae, Iberworld, Islas Airways, Spanair, Vueling Airlines [7]. 

Ümumilikdə, İspaniyada 2009 –cu ildə aparılmış statistikaya əsasən 153 

hava limanı fəaliyyət göstərir. İspaniyanın hava limanları İspan hava yolları və 

Hava Naviqasiyası təşkilatına tabedirlər və təşkilat İspaniyanın İnkişaf 

Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərir. 2008-ci ildə 50,8 milyon sərnişinin 

istifadə etdiyi Madrid (Barajas) hava limanı dünyanın ən işlək hava 

limanlarından biridir. 2008-ci ildə Barselona hava limanı (El Prat) 30 milyon 

sərnişinə xidmət etmişdir. 

İspaniyanın ən böyük tur operatoru "Turespana" dünyanın 28 ölkəsində 

ofisləri olan bir dövlət təşkilatıdır. Bu aparıcı firma ilə yanaşı turizm tur 

operatorları kimi digər qeyri-hökumət turizm təşkilatları da fəaliyyyət göstərir. 

İspaniyanın ən böyük qeyri-dövlət turoperatorlarından biri Sol Meliadı [7]. 
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Hamamlar-Azərbaycan memarlığında az tədqiq olunmuş sahə kimi 

Baths are a less studied area in Azerbaijani architecture 

Бани как одна из малоисследованных областей Азербайджанской 

архитектуры 

 

Xülasə: Azərbaycan bütün mədəniyyət sahələrində olduğu kimi 

memarlıqda da zəngindir. Hələ qədim ibtidai icma quruluşundan başlayaraq bir 

sıra tikililər yaradılmağa başlanılmışdır . Biz qazıntılar zamanı, çoxlu məbədlər, 

yaşayış və təsərrüfat tikililərinə rast gəlirik. Bunların içərisində hamam 

memarlığı da xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Memarlığın bu növü antik dövrdə 

yaradıldı. Hamamlar ilk vaxtlardan təkcə təmizlik yox eyni zamanda tibbi rol 

daşıyırdı. Orta əsrlərdə isə hamamlar inkişafının ən yüksək nöqtəsinə çatdı. 

Azərbaycanda da hamam mədəniyyəti və hamam memarlığı qədim tarixə 

malikdir. Eyni zamanda xalqın məişətində hamamlar böyük rol oynayırdı. 

Təkcə təmizlik deyil eyni zamanda əyləncə, mədəniyyət məkanı idi. Bir sıra 

adətlər də icra olunurdu. Bu gün biz hamamlardan turizm sənayesində də 

istifadə edə bilərik. 

Açar sözlər: Hamamlar, Memarlıq, Memar Sinan, Hamam mədəniyyəti, 

Bakı hamamları 

 

Abstract: Architecture of Azerbaijan is rich in culture sphere as in all. 

A number of buildings were created since ancient primitive communal system. 

Our findings, we are faced with many temples, residential and farm buildings. 

Among these baths and architecture is of special importance. This type of 

architecture was established in ancient times. For the first time not only to clean 

the bathroom was also a medical role. In the middle ages, bath and reached the 

highest point of development. Azerbaijan has an ancient history and culture of 

bath and bath architecture. At the same time, the bathroom was playing great 

role in the life of the people. Not only was the cultural space, clean fun at the 

same time. He was also implemented a number of customs. Today we can use 

in the tourism industry and one bathroom. 

Key words: Bathrooms, The architecture, Architect Sinan, Bath culture, 

Baths in Baku 
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Резюме: Aзербайджан, как и многие страны мира, богат 

историческими памятниками. Они датируются разными периодами 

исторического времени. Среди этих памятников архитектура занимает 

особое место. Дошедшие до нас памятники различны не только по своей 

форме, художественному оформлению и строительному материалу, и 

технике, но и по своему назначению. Среди архитектурных памятников 

Азербайджана, дошедших до нас в различной форме сохранности, особое 

место занимают бани-хамамы. Восточные бани-хамамы по своей форме 

имели очень интересную конструкцию, который был придуман еще в 

древности и сохранился вплоть до первой половины 20 века. С самого 

начала бани-хамамы носили в себе два функциональных начала : 

медицинскую и гигиеническую. были не только уборка, но и медицинская 

роль. В средние века бани – хамамы достигли наивысшего расцвета и 

популярности. Они стали местом не только очищения духа и тела, но и 

местом культурного времяпровождения. Сохранившиеся бани-хамамы 

пользуются особым интересом у гостей нашей страны, которые с большим 

удовольствием посещают функционирующие ныне бани. Использование 

данных культурных объектов в сфере туризма имеет широкую практику 

применения в Европе, особенно в Финляндии, России и Турции. 

Ключевые слова: бани-хамамы, Архитектура, Мимар Синан, 

медицинская и гигиеническая функция бань, Бакинские бани 

 

Bəşər sivilizasiyasının ilkin meydana gəlmiş ərazilərindən biri də 

Azərbaycandır. İlk növbədə buna səbəb burada insanların yaşaması üçün 

mülayim və münasib təbii şəraitinin olmasıdır. Aparılmış arxeoloji qazıntıların 

nəticələri göstərmişdir ki, Azərbaycanda yaşamış qədim insanlar tarix boyu 

şərəfli yaradıcılıq yolu keçərək çoxsaylı mədəniyyət əsərləri yaratmışlar və 

onlardan biri memarlıqdır. Demək olar ki, Azərbaycan ərazisində bütün növ 

istər ictimai, istərsə də şəxsi mülkiyyətə məxsus qədim tikililər aşkarlanmışdır. 

Qazıntılar nəticəsində minilliklər əvvələ-Tunc dövrünə aid şəhər qalıqları, 

ibtidai şəhər tikililəri tapılmışdır. Bu ölkəmizdə şəhərsalma və memarlıq 

ənənələrinin qədimliyindən xəbər verir. Bu gün bu tikililər istər tarixi, istər 

memarlıq, istərsə də turizm baxımından ölkəmiz üçün vacib faktordur. Həmin 

tikililərə məbədləri, divanxana, saray-mülklər, qalalar, hamamları nümunə 

göstərmək olar. Azərbaycan memarlığında ictimai tikili olan hamamlar bütün 

tarixi dövrlərdə mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Hamamlar tarixən xalqımızın 

həm cismani, həm də ruhən təmizliyə olan ehtiyacının təmin edildiyi bir məkan 

olmuşdur. Onlar orta əsr şəhər memarlığının əsas tikililərindən sayılır, saray və 

dini komplekslərin ərazisində, şəhərin giriş qapıları yaxınlığıda mütləq şəkildə 

tikilərdi. İlkin vaxtlar hamam memarlığı bəsit əhəmiyyət daşısa da sonralar 

zaman ötdükcə dini tikililərdən sonra insanların ən çox önəm verdiyi məkana 

çevrildi. Buna görə də hamam memarlığı daha möhtəşəm və dəbdəbəli şəkildə 
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tikilməyə başlandı. Bu tikililər eyni zamanda müxtəlif xalqların məişətində 

hamamın rolundan da asılıdır. Məsələn, Osmanlı imperiyası dövründə hamam 

məişətdə mühüm məkan idi, çoxlu ənənəvi mərasimlər də keçirilirdi. Bunu  

üçün də hamam memarlığının inkişafı və dəbdəbəsi özünün ən yüksək inkişaf 

həddinə çatmışdı. Bəs hamam memarlığı necə genişlənməyə başladı? 

Ötən yüzilliklərdən etibarən insanlar yuyunmaq üçün xüsusi avadanlıqla təchiz 

edilən tikilini hamam adlandırıblar. Tarixən Şərqdə və Avropada hamamların 

tikilməsi daxili quruluşuna, təchizatına görə bir-birindən fərqlənmişdir. Memar 

Sinan Osmanlı imperatorluğunun ən güclü olduğu dövrdə yaşamışdır. I 

Süleyman (Qanuni), II Səlim və III Murad kimi üç böyük sultan zamanında baş 

memar olmuş, imperatorluğunun gücünü simvolizə edən şah əsərlərinin 

layihələşdirilib tikilməsində əsas rol oynamışdır. Sənətdə təsiri ölümündən 

sonra da qalmış, hər zaman hörmətlə qarşılanmışdır.Böyük türk memarı və 

mühəndisi olan Sinan Xocanın şah əsəri isə Ədirnədəki Səlimiyyə camesi hesab 

olunur(4, səh 38-40). 100 il ömür sürən Sinan ustanın türk memarlığına bəxş 

etdiyi məscidlər, türbələr, hamamlar, körpülər əzəməti və görünüşü ilə insanı 

valeh edir. Türkiyə Cümhuriyyətinin İstanbul şəhərində Şərq memarlığının 

incisi hesab olunan digər möhtəşəm hamamlardan biri də Sinan hamamıdır. 

Tikili XVI əsrdə türk memarı Sinan Xoca tərəfindən inşa edildiyinə görə, Sinan 

hamamı kimi tanınmışdır. Sinan hamamı 2 otaqdan ibarətdir. Hamam bayırdan 

görünüşü ilə insanın diqqətini cəlb edir. Şərq memarlığına uyğun olaraq bu 

tikilidə 2 günbəz inşa edilib. Memar hamamın birinci günbəzinin altındakı otağı 

qadınların, digər günbəzin altındakı otağı isə kişilərin istifadəsi üçün nəzərdə 

tutaraq inşa edib. Osmanlı-türk mümarlığı onunla birlikdə formalaşma və 

bütünləşmə mərhələsini bitirmiş, arayışlar mərhələsindən klassik dövrə 

keçmişdir. Beləcə həm şərq, həm qərb ilə əlaqəli olan, Anadolu vəAğdəniz 

mədəniyyətlərinə sahib çıxan bir osmanlı-türk memarlıq birləşməsi ortaya 

çıxmışdır. (4, səh 23-30) Memar Sinanın sənəti inşaatla əlaqəli digər sənətlərə 

də təsir etmiş, imperatorluğun hər yerindəki tikinti fəaliyyətləri üçün yol 

göstərici olmuşdur. 

Memarlıq üslubuna görə Azərbaycan hamamları ilə Avropa hamamları 

arasındakı fərqə nəzər yetirsək görərik ki, şəhərimizdə inşa olunan hamamlar 

Abşeron relyefinə uyğun olaraq daşdan tikilib. Anadoludan fərqli olaraq 

Azərbaycan hamamları nisbətən sadə və dəbdəbədən uzaqdır. Bu tikililər 

Anadoluda mərkəzdə olduğu halda Azərbaycanda ərazinin adi bir hissəsində 

tikilirdi. Lakin hamam tikililəri Azərbaycanda bölgəyə görə də fərqlənir aid 

olduğu memarlıq məktəbinin xüsusiyyətlərini daşıyır. Lakin Azərbaycan 

hamam tikililəri daha qədim tarixi dövrlərə gedib çıxır. 

Bildiyimiz kimi dünya memarliq tarixində belə rast gəlinən məqamlardan biridə 

odurki hər bir memarliq nümunələrinin özünə məxsusu sirli tərəfləri vardır. 

Təbii ki, bu hallara Azərbaycan memarlıq nümunələrindədə rast gəlinir. Belə 

memarlıq nümunələrindən biridə hələdə sirri acilmayan Göycayda yerləşən 
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hamamdır. Göyçayın varlı şəxslərindən olan Həzrət bəy Ağazadə bu bölgədəki 

məşhur hamamı öz qızı üçün cehizlik tikdirib. Göyçay şəhərinin mərkəzində ən 

qədim tikili olan yeraltı hamamın çirkab sularının hansı yolla, necə və hara 

axıdılması barədə hələ ki, heç kimin məlumatı yoxdur. Bu istiqamətdə 

araşdırmalar aparılsa da, hələlik dəqiq nəticə əldə edilməyib. Bu faktın özü 

tikilinin necə böyük memarlıq möcüzəsi olmasına sübutdur. Amma bu da 

hamamın əsas özəlliyi deyil. 

Torpaq səthindən 2 metr dərinlikdə yerləşən, kvadrat şəklində olan 

tikilinin ovalşəkilli 3 böyük salonu var. Salonlardan ikisi qadınlar, biri isə 

kişilər üçün nəzərdə tutulub. Bu hamamdan eyni vaxtda 70 nəfər istifadə edə 

bilib. Hamamın ən böyük özəlliyi budur ki, içəridə qızdırıcı sistem olmasa da, 

qış vaxtı onun döşəməsi çox isti olub. Deyilənlərə görə, hamamın 

ocaqxanasında həm su qızdırılıb, həm də orada yaranan isti hava döşəmənin altı 

ilə hər yerə yayılıb. Bişmiş kərpiclə hazırlanan döşəmə qızdıqda qış vaxtı 

hamamın içərisi isti olurmuş. Ötən əsrin 30-40-cı illərində bu hamamdan 

həbsxana kimi istifadə edilib. İkinci Dünya müharibəsindən sonra isə hamam 

pendir sexi kimi fəaliyyət göstərib. 1958-ci ildə bu bina yenidən təmir edilərək 

hamam kimi istifadəyə verilib. (3, səh 5-8) 

Tikilişinə görə Azərbaycan hamamları da Şərq memarlığının inciləri 

hesab edilə bilər. Sənətkar babalarımız insanları yoluxucu xəstəliklərdən, 

natəmizliklərdən qorumaq naminə Vətənimizin bütün ərazilərində hamamlar 

inşa etmişlər. Bu hamamlar tikilərkən üstü günbəzlə örtülmüş, içərisi kvadrat və 

ya səkkizbucaqlı salonlardan, soyunub-geyinmə otaqlarından ibarət olmuşdur. 

Bakı hamamları milli ornamentlərlə əhatə olunaraq yerli və Avropa memarlığı 

üslubunda tikilmişdir. Müxtəlif yüzilliklərdə tikildiyinə görə hamamlar bir- 

birindən fərqlənir. Hamamların hər birinin çimmə salonunda soyuq və isti 

sututarlar - "xəznə"lər yerləşir. Çimmə salonu döşəmənin altında quraşdırılmış 

xüsusi kanallar vasitəsilə isidilərdi. Texnoloji cəhətdən çimmə salonu və suyun 

axan yeri də eyni formada olub. Hamamların interyeri, soyunub-geyinmə 

otaqları isə xüsusi layihəsi ilə göz oxşayıb. Milli memarlıq ənənələri hamam 

tikililərində özünü daha qabarıq göstərib. Ümumiyyətlə, belə tikililərdə oxvari 

tağlar, günbəzlər və tağlar arasındakı aşırımlar bütövlükdə Bakı hamamlarına 

bir yaraşıq vermişdir(1, səh 35-38). 

Abşeron hamamlarında suyu isitmək üçün hovuzun altında tağ tavan 

örtüklü "külxan" adlanan xüsusi qurğu quraşdırılardı. İki otaqdan ibarət olan 

hamamın döşəməsi altındakı zirzəmidə ustanın quraşdırdığı su kanalı nisbətən 

dərin qazılardı. Çünki memar hamamı tikən zaman fikirləşərdi ki, suyun yolu 

tutulsa, insanlar həmin yeri təmizləmək üçün rahatca ora düşə bilsinlər. İsti  

hava həm də "külxan"a birləşərək həmin kanallardan keçməklə tüstü bacasından 

bayıra çıxardı. Bakıda hamamları neftlə, təzəklə, odunla isidərdilər. 

Vaxtilə Bakı hamamları istirahət, görüş və söhbət etmək üçün də münasib 

sayılardı. Ötən əsrlərdə qadınlarımız oğlanları üçün qız bəyənib, seçmək 
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məqsədilə hamama gələrdilər. Kişi hamamlarında isə kişilər qəlyan çəkər, 

mövcud problemləri həmsöhbətləri ilə bölüşərdilər. 

Qeyd edək ki, İslam dininin adət-ənənələrinə uyğun olaraq hamamlar 

məscidlərin yaxınlığında inşa olunub. Abşeronda hamamlar ötən əsrlərdən bəri 

tikilini öz vəsaiti hesabına inşa etdirən sahibləriilə də tanınıb. Şəhərimizdəki 3 

böyük hamamdan – Axund hamamından, Sirkin binasının və Təzəpir 

məscidinin yaxınlığındakı hamamlardan bir  vaxtlar  müntəzəm  istifadə 

edilərdi. Digər Bakı hamamlarına isə kişilər və qadınlar növbə üzrə, yəni 

həftənin müəyyən günlərində gələrdilər. Bildirim ki, İçərişəhərdə Kiçik Qala 

küçəsindəki tağvari formada tikilən hamam həmişəqədimliyi ilə seçilib. 

Bakının Buzovna, Mərdəkan, Kürdəxanı kəndlərindəki hamamlar da 

memarlıq üslubuna görə qədim tarixə malikdir. Bildirim ki, Bakının boyük 

əraziyə malik Maştağa kəndində vaxtilə 23 hamam fəaliyyət göstərmişdi. 

Demək olar ki, ötən əsrlərdə bu kəndin hər bir məhəlləsində hamam inşae dilib. 

Sonradan sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda bir çox hamamlar inşa 

edildi. Ancaq yeni tikilənlər bizimköhnə hamamlarımızı əvəz edə bilmədı. 

Tarixən Azərbaycanda tikilən hamamlar öz memarlıq üslubuna görə digər 

şərq hamamlarından fərqlənirdi. Tarixən qədim hamamlardan biri də Şirvan 

Şahlar sarayinda yerləşən Şah hamamıdır. Kompleksin ən aşağı hissəsində 

yerləşir. Şərqin başqa hamamları kimi bu hamam da temperatur rejimini – qışda 

istiliyi, yayda isə sərinliyi saxlamaq üçün yarıyeraltı tikilib. Zahirdən onun 

yalnız portalı və gümbəzi görünürmüş. Lakin Şirvanşahlardan sonra hamam 

istifadəsiz qalmış və vaxt keçdikcə torpaq qatının qalınlığı artaraq onun üzərini 

tamam örtmüşdür. Hamam uzun müddət torpağın altında qalmış, yalnız 1939-cu 

ildə aşkar edilmişdir və 1961-ci ildə konservasiya edilmişdir. Vaxtilə hamamın 

hər bir otağının üzəri gümbəzlə örtülmüşdü və gümbəzlərin üzərində içəri işıq 

düşməsi və ventilyasiya üçün oyuqlar vardır. Bu Bakı və Abşeron hamamlarına 

xas olan bir sistemdir. Saray hamamındakı “çöl” və ya “bayır” adlanan bir qrup 

otaqlar soyunma üçün; “içəri” adlanan ikinci qrup otaqlar isə yuyunma üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. “Xəznə” adlanan isti və soyuq su tutumu yerləri yuyunma 

bölməsinə qovuşur. Hamama su qala divarının arxasında yerləşən Şah 

ovdanından – su anbarından gəlirdi. Ovdana su yerin dərin qatlarından, 

kəhrizlərdən sızılıb toplanırdı. Qayada 70 pilləkən yonulmuş Saray ovdanı 

Abşeronda ən böyük ovdanlardan biri olub, həm sarayı və həm də şəhərin ətraf 

yaşayış yerlərini su ilə təmin edirdi. Hamamın isitmə sistemi də çox maraqlı 

işlənmişdir. Su ovdandan divardakı saxsı boru ilə isitmə kamerası – külxanaya 

gəlir və burada ağ neftlə qızdırıldıqdan sonra saxsı borularla paylanırdı, yəni 

qızdırılmış su yuyunma otaqlarındakı daşdan yonma tasa gəlirdi. İsitmə sistemi 

yuyunma bölməsinin döşəməsi altındakı buxar kanalları vasitəsilə həyata 

keçirilirdi. Çöl otaqlar isə yuyunma şöbəsindən gələn isti hava ilə qızdırılırdı. 

Saray hamamında həmçinin xəlvəti otaqları, tək yuyunmaq üçün guşə vardır. 

Otaqlarda daş oturacaqlar, dəyirmi hovuzlar və ayaqqabı qoymaq üçün oyuqlar 
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vardır. Vaxtilə hamam həm daxildən, həm də xaricdən minalı kaşı ilə 

bəzədilmişdir. 

Başqa bir nümunə “Hacı Bani” hamamıdır. Hamam ХV əsrin sоnlаrındа tikilib. 

Tikilinin sifarişçisi Hacı Qayib, memarı isə Hacı Bani olduğu üçün ona belə ad 

verilib. Müsəlmаn şəhərlərinin əsаs еlеmеntlərindən biri kimi bu hаmаm kаrvаn 

yоlu üzərində öz irihəcmli görünüşü ilə sеçilir. 

Şəhərə daxil olmaq istəyən yad karvanlar mütləq qala divarlarının 

yanında yerləşən bu hamamda yuyunmalı və təmiz olandan sonra içəri keçə 

bilərdilər. 

1964-cü ildə arxeoloji-tədqiqat işləri aparılarkən aşkar olunan hamamda qədim 

Hindistana aid memarlıq nümunələrinə rast gəlinib. Buradakı оtаqlаrın zəngin 

örtük sistеmi həttа kiçik kаmеrаlаrın intеryеrinə bеlə sоn dərəcə bədiilik vеrir. 

Hamama daxil olarkən оrаdа bədii mеmаrlıq fоrmаlаrındаn, dоlğun 

həcmli plаstikа üslubundаn istifаdə еdildiyini görmək olar. Qədim Hindistanda 

və Şərqin başqa yerlərində rahatlıq amilinə xüsusi diqqət yetirilirdi. İnsanın 

daxilən gərginlikdən xilası və müsbət enerji ilə təzələnməsi üçün memarlar bu 

hamamı da həmin üslubda tikiblər. Su səsinin necə həzin şırıltıya çevrilməsinin 

özü başdan-başa sirdir. 

Başqa bir hamam isə Şirvаnşаh I Хəlilullаh dövründə“Səlyаn 

qаpısı”yахınlığındа tikilən “Hacı Qasım” hamamıdır. Hаmаmın strukturu yеrli 

mеmаrlığın ənənəvi üsullаrınа əsаslаnıb. Bеlə ki, о vеstibül hissəsindən, 

sоyunmа və yuyunmа оtаqlаrındаn, хəzinə və оdluq kаmеrаsındаn ibаrətdir. 

Sоyunmа və çimmə оtаqlаrı хаçgünbəzlidir və künclərdə kаmеrаlıdır. Tаğlаr, 

qübbələr və günbəzlərlə bölünən hаmаmın dахili məkаnı mеmаrlıq və 

kоnstruktiv fоrmаlаrın böyük vаhidlik dərəcəsi ilə fərqlənir. Zаlın həcmli 

plаstikаsı üfüqi və şаquli bölgülər nəticəsində əldə еdilib. Su təminatı, isitmə və 

qızdırmа sistеmi divаrlаrın içərisində və döşəmənin аltındа yеrləşən küng 

bоrulаr vаsitəsi ilə həyаtа kеçirilirdi. Azərbaycanda nəinki hamamlar, 

karvansaralar, rəsədxanalar, Bakıdakı qalalar, bölgələrdəki tarixi tikililər də 

özündə xeyli memarlıq sirlərini gizləməkdədir. Bu sirlər həm də Azərbaycanın 

mədəniyyət tarixinin qədimliyinə və zənginliyinə bir sübutdur(1, səh 75). 

Məlumdur ki, bu gün şəhərimizdə qapısı bağlı qalan hamamlarımız 

çoxluq təşkil edir. İndi hər bir ailənin evində hamam var. Yəni bu sahədə 

problem yoxdur. Amma qədim tikililərin qorunması çox vacibdir. Cox arzu 

edərdik ki, ümumiyyətlə memarlıq abidələrimizin, o cümlədən qədim 

hamamların bərpası düzgün şəkildə həyata keçirilsin. Tarixi qədim olan 

tikilidəki kərpicin üzərinə rəngli boya çəkməklə onun bərpa edilməsi mümkün 

deyil. Bu gün hamamlarımızın memarlıq üslubunun qorunub saxlanılması, 

onlara layiqli dəyər verilməsi turizm sahəsi üçün çox dəyərli olar. Qədim 

memarlıq abidələrinin təbliğatı və reklamı ölkədə turist axınına səbə olar. 
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Azərbaycan abidələri tanınmış səyyahların əsərlərində 

Азербайджанские памятники в воспоминаниях известных 

путешественников 

 

Azerbaijani monuments in the works of famous travelers 

 

Xülasə: Azərbaycan tarixi və mədəni dəyər daşıyıcısı olan abidələrlə 

zəngin ölkədir. Dünya tarixçiləri, səyyahları və coğrafiyaşünasları da öz 

əsərlərində bunu qeyd edib və geniş məlumat vermişdir. Ölkənin zəngin təbii 

sərvətləri, əlverişli iqlimi, strateji mövqedə yerləşməsi də burada böyük rol 

oynamışdır. Bu abidələr aid olduğu dövrün xatirəsini özündə daşıyır və gələcək 

nəsilə çatdırır . Qədim tarix və uzun dava edən siyasi, iqtisadi, mədəni proseslər 

də abidələrə təsirsiz ötüşməmişdir. Buna görə də abidələrin bir qismi tam, bir 

qismi yarımçıq çatmış, qalanları isə ümumiyyətlə çatmamışdır. Lakin bu 

abidələrin hər biri xalqın sahib olduğu dəyərlərin göstəricisidir. Abidələrin 

tədqiqi və onların turizm sektorunda istifadəsi vacib faktordur. Beynəlxalq 

qaydalara əsasən abidələr minumum 50 il tarixə malik olmalıdır. 

Açar sözlər: Abidələr, Səyyahlar, Mədəniyyət siyasəti, YUNESKO, 

Şəhər memarlığı 

 

Abstract: Azerbaijan is rich in historical and cultural value of a 

monument bearing. For this reason, geographer and historian, noted monuments 

of Azerbaijan in the world and wrote widely in his works. The country's 

strategic position and rich natural resources, favorable climate, played a major 

role here. When these monuments belong in the memory of future generations 

and to. Long fight in the political, economic and cultural processes and not 

without effect on monuments and ancient history. Therefore, some of the 

unfinished monument, the rest part of the whole not full. But each of these 

monuments is a measure of the value of a nation. Study of monuments and their 

use in the tourism sector is an important factor.. In accordance with 

international rules on the monument should be a minimum of 50 years and 

urgency. 

Key words: The monument, Travelers, Culture policy, UNESCO, City 

buildings 

 

Резюме: Азербайджан богат не только своими природными 
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ресурсами, но своими историческими и культурными памятниками. 

Памятники нашей страны охватывают широкий исторический ареал от 

палеолита до наших дней. Известные историки, путешественники и 

географы мирового масштаба, указывали об этом в своих научных трудах, 

воспоминаниях и дневниках. Данные памятники несут в себе память тех 

далеких времен, к которому они принадлежали, и в тоже время являются 

проводником информации будущим поколениям. Исторические 

перипетии, политическая и экономическая нестабильность не прошли 

мимо нашего культурного наследия. Поэтому сохранность многих из них 

находится на грани исчезновения или разрушения. Тем не менее, каждый 

из дошедший до нас памятник является нашим культурным наследием, 

который мы обязаны сохранить для последующих поколений. Изучение, 

реставрация и консервация памятников и их использование в 

туристическом секторе является важным звеном культурной политики 

нашей страны. Правильно проводимая культурная политика способствует 

популяризации нашей культурной истории. 

Ключевые слова:Памятники, Путешественники, Культурная 

политика, ЮНЕСКО, Городская архитектура 

 

Bildiyimiz kimi Azərbaycan əlverişli iqlimə və strateji coğrafi şəraitə 

malik ərazidə yerləşir. Bu minillər əvvəldən bu torpaqlarda insanların 

məskunlaşmasına və zəngin tarixi və mədəni irsin yaranıb formalaşmasına 

imkan yaratmışdır. Elə Azərbaycan haqqında arxeoloji qazıntılar zamanı 

aşkarlanan, ən qədim nümunələrdən olan Azıxantropun alt çənə sümüyü də 

bunu göstərir. Qədim insanı bu ərazilərdə məskunlaşmağa torpağın cazibəsi 

çəkib gətirmişdir. Azərbaycanın Şərqlə Qərbin keçidində yerləşməsi də onu hər 

dövrün aktual dünyəvi proseslərindən kənar qoymamış və özündə təcəssüm 

etdirməkdədir. Müharibələr, mədəni, iqtisadi inkişaf dövrləri, tarixin ağır 

sınaqlarından çıxmaq və s. tamamilə itib getməmişdir. Bu gün ölkəmizin hər 

qarışında bu tarixi hadisələrin izləri qalmaqdadır. Elə buna görə də Azərbaycan 

abidələr diyarıdır. Bu abidələr cansız, səssiz görünsə də, özündə yaradıldığı 

vaxtdan günümüzə qədər olan tarixi təcəssüm etdirərək bizə çatdırır. 

Azərbaycan ərazisinə müxtəlif dövrlərdə dünyanın hər tərəfindən 

tarixçilər, səyyahlar gəlmiş və öz əsərlərində, gündəliklərində qeyd etmişdilər. 

Maraqlıdır ki, Azərbaycanda hər dövrün ən aktual dövlətlərinin, imperiyalarının 

tarixçiləri gəlmiş və heyranlıqla gördüklərini qeyd etmişlər. Bu gün onların 

yazdıqlarına nəzər yetirdikdə Azərbaycanla bağlı sahib olduğumuz mədəni 

dəyərlər və abidələrlə bağlı məlumatlar dünya tarixçilərinin və səyyahlarının da 

yazdıqlarının uyğunluğu mədəniyyət siyasətində çox vacib faktordur. 

Azərbaycana ilk gələn tarixçilər və səyyahlar Antik dövr Yunan-Roma 

tarixçi və səyyahlarıdır. İlk Azərbaycan haqqında məlumatı Yunan tarixçisi 

Herodot özünün “ Tarix “ əsərində məlumat vermişdir. O, Azərbaycan ərazisi 
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burda olan dövlətlər, əhali , onların təsərrüfatı və məişəti, mədəniyyəti haqqında 

məlumat vermişdir (1,səh30-32). O, Xəzər sailində Azərbaycanın şimalında 

yerləşən kaspilərin adını çəkib. Eyni zamanda o dövürdə olan Midiya dövləti, 

Tomris və İran münasibətləri , döyüşləri haqqında öz kitabında qeyd edib. O 

həmçinin Midiya dövlətidə tikilən qalalar, sak türklərinin yaratdıqları hərbi 

nümunələri də öz kitabında qeyd edib. Daha sonra Roma tarixçiləri Strabon, 

Plutarx, Ptolomey, Plinni Azərbaycan ərazisində olan Albaniya və Atropatena 

dövlətlərinin abidələri barədə məlumat vermişlər. Eramızdan əvvəl 90-160-cı 

illərdə yaşamış görkəmli riyaziyyatçı, astronom və coğrafiyaşünas 

İsgəndəriyyəli Klavdi Ptolomey II əsrə aid Xəzər dənizinin xəritəsini tərtib 

etmiş, onun sahillərində yerləşən coğrafi adlar, obyektlər və yaşayış məntəqələri 

barədə məlumat vermişdir. K.Ptolomey bu xəritədə Albaniyanın ona məlum 

olan bir çox şəhər və kəndlərinin adını çəkmiş və Astaranın adı yunanca 

“Astarata” kimi qeyd olunmuşdur. Qədim dünyanın digər alimi Strabon özünün 

“Tarixi hadisələr” barədəki qeydlərində “Astara” adının mövcud olmasını 

göstərərək “dənizin ləpələrinin dağların ətəklərini yuması və öpməsi” barədə 

fikirlər söyləmişdir. Bundan başqa Ptolomey Qobustan ərazisində yerləşən 

palçıq vulkanları, qayaüstü təsvirlər, Qobustan kompleksi haqqında məlumat 

vermişdir (3, səh95-120). 

IX-XI əsrlərdə Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün ərəb coğrafiyaşünas 

və tarixçilərinin əsərləri əsas mənbədir. Onlardan Əl İstəxri, İbn Həqvəl, Əl 

Müqəddəs Əl-Məsudini qeyd etmək olar. Ərəb səyyahları Orta əsr Azərbaycan 

şəhərləri içərisində Bərdə, Dərbənd, Şamaxı, Şabran, Tiflis, Marağa, Təbriz, 

Ərdəbil və b. şəhərlərin adlarını qeyd edirdilər. 

Dərbənd şəhəri barədə danışarkən Əl- İstəxri Dərbəndin “Ərdəbildən 

daha böyük şəhər” olduğunu qeyd edir və Azərbaycanın Xəzər hövzəsi ilə 

əlaqələndirən çox mühüm bir liman şəhəri kimi təsvir edir. Əl- 

Müqəddəsinin məlumatına görə, şərin təkcə şimal divarlarında üç qala qapısı 

vardı. İbn Havqəlin məlumatına görə, “girintili-çıxıntılı” Dərbənd limanının 

girəcəyinə zəncir çəkilmişdi. Əl-Müqəddəsinin məlumatından aydın olur ki, 

şəhərin çirkab sularını kənara axıtmaq üçün X əsrdə Dərbənddə kanalizasiya 

sistemi yaradılmışdır. Əl- İstəxri və İbn Havqəl Tilisi Aran şəhərləri sırasına 

daxil edir. İbn Havqəl Tiflisin “suyu odsuz qaynayan” hamamları barədə 

maraqlı məlumat verir. Səyyahın məlumatına görə, o zaman Tiflisdə su 

dəyirmanları vardır. Ərəb səyyahları Azərbaycanın Arazdan cənubdakı böyük 

şəhərləri sırasında Ərdəbil, Marağa, Təbriz, Urmiya və b. qeyd edirlər. İbn 

Havqəl yazır: “Ərdəbildən sonra böyüklüyünə görə əl-Marağa” gəlir. 

Yazılanlardan belə qənaətə gəlirik ki, şəhərlər eyni quruluşa malik idi- iç və 

bayır şəhər, dörd qapı və gözətçi qüllələri, qalalarla əhatələnmişdir. İçəri şəhər 

də divanxana, saray və başqa ictimai binalar yerləşirdi. Əbu Duləf isə Bəzz 

qalasını da ətraflı təsvir etmiş, onun möhtəşəmliyini vurğulamışdır. Eyni 

zamanda Bəzz ətrafındakı bulaqlar və müalicəvi sular barədə də məlumat 
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vermişdi. Əl- Müqəddəsi Təbrizin Bağdadla müqayisədə üstün olduğunu qeyd 

edirdi. Səyyah “gözəlliyinin həddi-hüdudu olmayan” bu qədim Azərbaycan 

şəhərini “saf qızıla” bənzədirdi(1,səh 80-88). 

1403 – 1406 -cı illərdə Teymurilər dövlətindəki səfiri Rüi Qonsales 

Klavixo Əlincə qalanı belə təsvir etmişdir: “Əlincəqala yüksək və sıldırım bir 

dağ üzərində qərar tutaraq divar və bürclərlə əhatə olunmuşdur. Divarların 

daxilində, dağ yamaclarının aşağı tərəflərində üzümlüklər, bağlar, zəmilər, 

otlaqlar, bulaqlar və hovuzlar vardır. Qəsr və ya qala dağın zirvəsində yerləşir. 

Səfəvilərdən sonra ciddi dağıntılara uğrasa da qala XIX əsrdə də öz funksiyasını 

yerinə yetirmişdi(6,səh 80-120). 

Ağqoyunlu, Səfəvi dövrlərindən başlayaraq isə Azərbaycan ərazisinə 

Avropa səyyahları, diplomatları daha çox maraq göstərməyə başladı. Bunların 

içərisində Qafqazı, Asiya və Ərəb ölkələrini də gəzmiş və coğrafiyası, təbiəti, 

mədəniyyəti barədə məlumat vermişdir. 13-cü əsr Venesiya səyyahı Marko 

Polo Təbrizi gözəl və əzəmətli şəhər adlandırır və qeyd edir ki, “əhalisi, əsasən, 

ticarət və sənətkarlıqla məşğul olur. Bu indi də belədir: Təbriz sənətkarları 

adladır. İmperiyalar paytaxtı, Azərbaycan şəhəri Təbriz, onun dünyaya səs salan 

tarixi və eyni zamanda, Yer üzündə bənzəri olmayan, birinci adını yüz illərdir 

qoruyub saxlayan məşhur Təbriz bazarı və xalçaları  mövcuddur.  Təbriz 

bazarı Şərqin ən qədim və möhtəşəm bazarlarından biridir. 10-cu əsrdən 

yadigar qalan qalıb və müasir günümüzə qədər bir az da təkmilləşdirilib. 

Bazarın uzunluğu 13 km., sahəsi 50 hektar, eni 6 metrə yaxın, hündürlüyü 6 m.- 

dir. Üstü örtülüdür. Tağtavanlar və günbəzlərlə örtülü, ticarət küçələri 

sistemindən ibarət bazar kompleksinə tacir sarayları, məscidlər, karvansaralar, 

mədrəsələr, hamamlar, zorxanalar və yeməkxanalar daxildir. Bazar 

kompleksinin mərkəz hissəsi Sahibül-Əmir meydanıdır” (3, səh130-135). 

Əcəminin xatırladığımız tikililərinin ümumi kompleksinə nəhəng bir 

Cümə məscidi (Cümə məscidi (Naxçıvan))də daxil idi. Bu məscidin təsviri 

fransız səyyahları Tavernye və Delafruanın qeydlərindəki şəkillərdə verilmişdir 

(6,səh 95-100). XIX əsrin ortalarında V.Engelqart "Qafqaz" qəzetində bu 

məscid haqqında yazırdı: "Bu - yonulmuş daşlardan tikilmiş və tağları olan 

nəhəng bir binadır. İçəridə hələ də gözəl relyefli oymaların izləri qalmaqdadır. 

Məscidin bir hissəsi artıq dağılıb, o biri hissəsi isə dağılmaq üzrədir. Məsciddən 

50 sajen aralıda hündürlüyü 20 sajenə çatan qoşa minarəli darvaza yerləşir. 

Darvaza da həmin kompleksə daxildir. Əvvəllər məscidlə darvazanın arasındakı 

yerdə müxtəlif tikililər olub, ancaq indi bunlar yoxdur və adama elə gəlir ki, 

darvaza bir qədər yaxındakı tənha qalaya aiddir"(6, səh120-121). 

Tavernye 1655-ci ildə isə İrəvanda olmuşdur. Onun yazdığına görə 

Zəngi çayının sailindəki təpədə salınan 5 qülləyə və mökəm müdafiə divarlarına 

malik olan İrəvan qalasının şimal tərəfə açılan bir darvazası olmuşdur. 

Tavernye qalanın sakinlərinin yalnız müsəlmanlardan ibarət olduğunu 

yazmışdır(6, səh130-133). 
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1673-cü ildə İrəvanda olmuş fransız səyyah və kolleksioner Jan Şarden 

isə İrəvan qalasının oval formada olduğunu, dairəsi dörd min addım olub 

təxminən səkkiz yüz evdən ibarətliyini və ikiqat divarla və artilleriya ilə 

mökəmləndirildiyini vurğulamışdır. O qeyd etmişdir ki, təpədə isə kiçik  bir 

qala var. Onun adı Keçi qalasıdır (6, səh160-165). 

Dövrün digər bir tarixçi və səyyahı isə Engelbert Kempfer olmuşdur. 

Kempfer səfərləri əsnasında Azərbaycana gəlmiş və bir müddət burada 

qalmışdır. Kemfer Bakı, Şamaxı, Şəki və Gəncənin XVII əsr gündəlik həyatı 

haqqında müxtəlif məlumatlar vermişdir. Kempfer Bakı barəsində də məlumat 

vermişdir. O, İçərişəhər, Abşeron qalalarının quruluşunu, istifadə olunan 

materialları qeyd etmişdir. Bundan başqa, o, Bakı və Abşeronda olan 

məscidlər, evlər, ictimai tikililər barəsində də yazmışdır. 

  
Şəkil 1 E.Kempfir, Bakı qalası, qravüra. Şəkil 2 E.Kempferin çəkdiyi Şamaxı 

həri, qravüra. 

Tanınmış səyyah E.Kempferin Bakının Bülbülə kəndinə gəlişi, məhz 

İmamzadə ziyarətgahının qravürasını çəkməsi bu ocağın XVII əsrdə Səfəvi 

hökmdarları tərəfindən  müqəddəs  məkan  kimi  qorunmasına  bariz 

nümunədir. Şəklə diqqətlə baxanda ətrafda kiçik yaşayış evlərini də görmək 

mümkündür(1, səh180-189). 

Görkəmli türk səyyahı Evliya Çələbinin Azərbaycana olan səfərləri 

(1646-1666) əhatə olunan bu kitabda XVII əsr Azərbaycanının tarixi, 

coğrafiyası, ölkədəki siyasi durum, əhalisi, onun məşğuliyyəti, məişəti barədə 

qiymətli bilgilər öz yerini tutur. Evliya Çələbi xatirələrinin işığında Orta əsr 

Azərbaycan xanlıqlarının tam arealı və onların regional siyasətə təsirini bərpa 

etmək mümkün olur. “Səyahətnamə”dən aydın olur ki, XVII yüzilliyin 40-cı 

illərində möhkəm qala divarları ilə əhatə edilən Təbrizin çevrəsi 6000 addım 

olub, 300 qülləsi, 300 bürclərarası tikilişi, 6 darvazası (Ucan, Sərvan, Sərzrud, 

Şam Qazan, Sərv və Təbriz) vardı. Tarixi mənbələrdən də aydın olduğu kimi, 

orta əsrlərdə Təbrizin 24 məhəlləsi mövcud olmuşdur. E,Çələbi onlardan bir 

neçəsinin adını qeyd etmişdir: Dəməşqiyyə, Polebağ, Köpri, Meyxaran, Rəzcu 

(düzgün variantda Vərcu — İ.M.), Şotorban, Xiyaban, Surxab, Əmirxiz, 

Sərdab, Çar minar, Mir-Mir. Onlardan Köpri və Meyxaran məhəllələrinin 

şə 
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adlarına ilk dəfə olaraq rast gəlinir (4, səh 24). Səyyahın yazdığına görə, yerli 

əhali məhəllə əvəzinə “darvaza” sözünü də işlədir. Etnoqrafik tədqiqatlara 

əsasən, orta əsrlərdə Təbrizə edilən vaxtaşırı hücumların qarşısını almaqdan 

ötrü hər məhəllənin darvazası olardı və onlar gecələr bağlı saxlanardı. Elə bu 

səbəbdən də, hazırda təbrizlilərin ünsiyyətində “məhəllə” ilə yanaşı, “darvaza” 

ifadəsi də işlənir(4, səh30-32). 

Tarixi abidələrimizdən danışarkən Aleksandr Dümanın Azərbaycana 

səyahətini də xüsusilə  qeyd  etmək  lazımıdr.  O  səyahəti  zamanı  Bakıda 

"Xan sarayı"  və  "Qurd qapısı"nın   ("Qurd keçidi")   adlarını da qeyd edir: 

"Xan sarayı" təqribən 1650-ci ildə Şərq memarlıq  üslubunda  Şah  Abbasın 

oğlu 2-ci Abbas tərəfindən tikilmişdir. O, Qəndəharı fəth edəndən sonra 36 

yaşında vəfat etmişdir. 

Şarden və Taverniye onun haqqındayazmasaydılar, bu hökmdar 

haqqında heç bir məlumatımız  olmazdı. İndi tərk edilmiş "Xan sarayı"nın 

adamı məftun edən dəhlizi və izaha ehtiyacı olan bir salonu vardır. Bu 

divanxanadır. Onun tən ortasında gizli zindana giriş vardır. Bu giriş sütunla 

örtülübmüş, lazım olanda kənara çəkərmişlər. Siyasi səbəblərdən gizli ölüm 

hökmləri burada yerinə yetirilərmiş. Deyirlər ki, zindan yeraltı keçidlə "Fatimə 

məscidi" ilə birləşdirilmişdir"(7,səh 18-22). 

Azərbaycan Rusiya işğalından sonra da bir sıra Avropa və Rusiya 

səyyahlarının diqqət mərkəzində olmuşdur.Fransız səyyahı, geoloq və rəssamı 

Fredrik Dübua de Monpere 1833-cü ildə Qafqaza səyahət etmiş və 1839-1843 – 

cü illərdə Parisdə onun 6 cilddən ibarət Qafqaz ətrafına səyahət kitabları işıq 

üzü görmüşdür. Müəllif həmçinin həmin kitablara əlavə olaraq xəritələri, 

planları və rəsmləri əhatə edən 5 hissədən ibarət atlaslar çap etdirmişdir. 

Qravüraçı rəssam Nikole Erkül Fredrik Monperenin çəkdiyi rəsmlərin 

qravüralarını hazırlamışdır. Həmin atlasların 3-cü hissəsində Sərdar sarayının 

güzülü zalının interyerinin, güzgülü zalın divarlarındakı rəsmlərin və divar 

naxışlarının, sərdar Hüseyn xanın həyətinin içərisindən həmin tikilinin şəkilləri 

öz əksini tapmışdır. 

N. Florovski 1899 – cu ildə Peterburqda çap etdirdiyi kitabdakı Şəmkir 

minarəsinin yazılı təsviri də dəyərlidir. Bu abidə bütün göstəriciləri ilə Böyük 

Səlcuq İmperiyasının müxtəlif şəhərlərində cümə məscidləri yanında ucaldılan 

və ayrıca dayanan minarə tipinin – mil minarənin bitkin örnəklərindən biridir(8, 

səh 30-32). 

Burdan görürük ki, Azərbaycan ərazisində abidələrin zənginliyi 

dünyanın hər hissəsindən olan səyyahların, tarixçilərin və Azərbaycana gəlmiş 

rəsmi şəxslərin yazılarında təsdiqlənmişdir. 

Bu abidələr xalqın mədəniyyətini, tarixini özündə qoruyub yaşatmaqla 

yanaşı, eyni zamanda bəşəri mədəniyyətin bir parçasıdır. 
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Yekün olaraq, qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə təkcə regional 

əhəmiyyətli deyil, eyni zamanda dünya əhəmiyyətli abidələr də mövcuddur. Bu 

gün Azərbaycan mədəniyyət siyasətinin vacib istiqamətlərindən biri də onların 

təbliğidir və bu iş layigincə hayata keçirilir. 
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SPA anlayışı və Avstriya SPA-nın əsas xüsusiyyətləri 

SPA concept and main features of Austrian SPAS 

 

Понятие СПА и основные особенности Австрийских СПА-курортов 

 

Xülasə: Məqalədə SPA-ların tarixindən, onların yaranması və inkişaf 

tendensiyasından bəhs edilir. Həmçinin SPA-ların və xüsusilə Avstriya SPA- 

larının müalicə və inkişaf xüsusiyyətləri qeyd edilir. 

Açar sözlər: SPA anlayışı, SPA-ların tarixi, SPA mərkəzləri, İSPA, 

Avstriya SPA mərkəzləri 
 

Abstract: In the article describes the history and development trend of 

SPA resorts. Especially stressed development and treatment properties of SPA 

resorts of Austria. 

Key words: Concept of SPA, The History of SPA, SPA centers, İSPA, 

Austrian SPA centers 
 

Резюме: В статье рассматривается история и тенденция развития 

СПА курортов. Особенно подчеркивается свойства развития и лечения 

СПА курортов Австрии. 

Ключевые слова: Понятие СПА, История СПА, СПА Центры, 

ИСПА, СПА Центры Австрии 
 

SPA-lar hal-hazırda müalicə-sağlamlıq turizminin əsası hesab olunur. 

Onların həm kurort daxili, həm də kurort xaricində yerləşə bilməsi sayının 

günü- gündən artmasına səbəb olmuşdur. 

SPA sözünün mənası haqında bir neçə ehtimal vardır. Lakin bu 

ehtimallar arasında ən məqsədəuyğunu “Sanus Per Aqua” sözlərindəki baş 

hərflərin birləşməsindən əmələ gəlməsi ehtimalıdır. “Sanus Per Aqua”nın 

latıncadan tərcüməsi isə “Sudan gələn sağlamlıq” deməkdir. Digər bir ehtimala 

görə bu söz qədim Roma dövründən fəaliyyət göstərən Belçikanın SPA-kurort 

şəhəri ilə əlaqədardır. Hər halda əksər ehtimallara görə SPA-nın vətəni Qərbi 

Avropa hesab olunur. Amma bu gün SPA-lar öz ilkin anlayışlarından və 

coğrafiyasından daha geniş məna kəsb edir. 

SPA-ların inkişafı gigiyena və sağlamlaşdırma ilə sıx bağlıdır. Su və 

palçıq müalicəsi ilə prosedurların tətbiqi hələ qədim dövrlərdən məlumdur. 

Hətta e.ə IV-III minilliklərdə müalicə-profilaktika məqsədilə Qədim Misirdə 

mailto:gulshen.velibeyli@mail.ru
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palçıq, Mesopotamiyada isə su prosedurlarının tətbiq olunduğuna dair 

məlumatlar vardır. Bu dövrdə suların möcüzəvi təsiri dini ayinlərin əsasını 

təşkil edirdi. 

Su prsodurlarının digər təbii vasitlərlə birgə istifadəsi qədim roma və 

yunanlara daha yaxşı məlum idi. Qədim yunan alimi və ilk təbibi Hippokrat ilk 

olaraq bir çox xəstəliklərin müalicəsində vanna üsulunu tətbiq etmişdir. 

Romalılar isə artıq qədim yunanlara məlum olan biliklərə yiyələnmiş, lakin ona 

bir az da mötəşəmlik və cazibədarlıq qatmışlar. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

qədim Romada hamam və termalar təkcə sanitariya və təmizlik məqsədilə 

istifadə olunmurdu. Elita (yəni yüksək təbəqə) üçün bura həm də yaxınlarla 

görüşmək və vaxt keçirmək üçün bir əyləncə yeri hesab olunurdu. Burada 

insanlar hamam qəbul etməklə yanaşı, həm də qidalanmaq, idmanla məşğul 

olmaq, kitabxanadan istifadə etmək, mütaliə etmək və müalicə almaq kimi 

imkanlara malik idilər. Qədim Romada vanna müalicəsi daha çox müxtəlifliyin 

tətbiqi ilə həyata keçirilirdi. Bu tip müalicədə xəstə və ya kurortda qalan şəxs 

növbəlilik prinsipi ilə soyuq və isti vanna qəbul edirdi. Bu prosedurlar zamanı 

insanın fiziki vəziyyətinin yaxşılaşması ilə bərabər, onun ruhunun da 

günahlardan təmizləndiyinə inanılırdı. Yəni qədim dövrlərdə SPA-lar insanların 

təkcə fiziki deyil, eyni zamanda ruhunun da sağalmasına, günahlardan 

təmizlənməsinə xidmət edirdi. 

Xristianlığın inkişafı ilə Avropada hamam-SPA-ların inkişafı 

zəifləmişdir. Lakin bu vəziyyət xaç yürüşlərindən sonra dəyişməyə başladı. 

1533-cü ildə Venesiyada çap olunmuş SPA-lar haqqında məlumat kitabçasında 

200 mineral su mənbəyinin olması haqqında məlumat verilir. Su ilə müalicə 

üsulları haqqında geniş məlumat verənlərdən biri də alman əsilli alim Sebastyan 

Kneypindir (1821-1897). O “Su ilə müalicələrim” adlı əsərində istifadə etdiyi  

su ilə müalicə üsullarını qeyd edib. 

Bu gün dünyada müxtəlif SPA-kurort modelləri fərqləndirilir. Bunlara 

amerikan, avropa, asiya modellərini aid etmək olar. Bu modellər bir-birindən 

idarəetmə formalarına görə fərqləndiyi kimi, tətbiq olunan SPA növlərinə görə 

də fərqlənir. 

SPA üzrə beynəlxalq təşkilat İSPA – İnternational SPA Association 

1991-ci ildən fəaliyyət göstərir. Onun tərkibində 70 ölkədən çox nümayəndə 

vardır [1]. Qeyd edək ki, SPA – insanın su prosedurları və sağlam qidalanma 

rejimlərinin tətbiqi ilə ruhi və fiziki sağlamlığının bərpa olunması sayəsində 

ətraf mühitlə harmonik birliyə nail olmasıdır. 

Bütün ekspertlər SPA-nın antistress təsirini təsdiq edirlər. Məhz bu 

səbəbdən İSPA-nın əsas devizi – Relax, Reflex, Revitalize and Rejoice qəbul 

olunur (rahatlaş, əks etdir, yenilən və sevin). SPA-nın əsas prinsipləri 

aşağıdakılardır: 

 İnsanın öz daxili aləmi və ətraf mühitlə harmoniyaya nail olması, 

 Kompleks təsir, 

 Prosedurlarının qəbulunun rahat və xoş təsir bağışlaması, 
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 Göstərilən xidmətin yüksək standartlara cavab verməsi, 

 Xırda detallara belə böyük diqqət. 
Son dövrlərdə SPA-larda xidmət çeşidi getdikcə genişlənir. Diqqəti cəlb 

edən əsas məqamlaradan biri isə SPA-mərkəzlərdə qeyri-ənənvi müalicə 

üsullarının tətbiq oluna bilməsidir. Bu üsullara Çin, Tibet, Hindistanda tətbiq 

olunan müalicə üsulları aiddir. 

Tətbiq olunan üsul və vasitlərə, yerləşmə yerinə görə SPA-ların müxtəlif 

növləri fərqləndirilir. İSPA-nın SPA-ların növ müxtəlifliyini müəyyən etmək 

üçün tətbiq etdiyi bəzi meyarlara nəzər salaq. Burada SPA-nın yerləşdiyi yer, 

SPA-da qalma müddəti, SPA tətbiqinin əsas məqsədi kimi amillər başlıca 

meyar qəbul edilərək, aşağıdakı 4 SPA növünü ayıra bilərik: 

1. Günlük SPA - əsasən kosmetik istiqamətli fəaliyyət yönünə malik bir 

günlük qalma tətbiq olunan SPA-mərkəzlərdir. Həm fərdi olaraq, həm də digər 

obyektlərin (otellər, kosmetoloji mərkəzlər, fitness salonları) nəzdində fəaliyyət 

göstərə bilər. Günlük SPA-ların özləri də xüsusi, klub, tibbi SPA növlərinə 

ayrılır. 

2. Şəhərkənarı SPA – SPA-texnologiyaların tətbiqinin daimi yaşayış 

yerindən kənarda nəzərdə tutulduğu SPA-mərkəzlərdir. Şəhərkənarı SPA-ların 

SPA-kurort, SPA-otel, təbii vasitələrin tətbiq olunmadığı SPA-sanatoriya 

növləri vardır. 

3. Təbii mənbələrə əsaslanan SPA – SPA-mərkəzlərin kifayət qədər 

geniş yayılmış növlərindən biridir. Əsas xüsusiyyəti təbii-mineral resurslara 

yaxın yerləşməsidir. Burada SPA-proqramların əsasını məhz təbii resurslar 

təşkil edir. Məhz yaxınlığında yerləşdiyi təbii resurslara əsasən bu tip SPA-ların 

özünün də mineral əsaslı SPA, termal əsaslı SPA, müalicəvi palçıq əsaslı SPA, 

dəniz suyu əsaslı SPA növləri vardır. 

4. SPA elementlərin tətbiq olunduğu mərkəzlər – adətən bu tip 

mərkəzlər məhdud SPA elementlərindən istifadə olunması və nisbətən aşağı 

komfort səviyyəsi ilə fərqlənir. 

Bundan başqa SPA-mərkəzlərin növlərinin müəyyən olunmasında digər 

meyarlar da tətbiq oluna bilər. Amerikan modelində SPA-ların ixtisaslaşmış və 

SPA-kruiz növləri vardır. Böyük Brianiyada isə SPA Assosiasiyası SPA-ları 

Otel və Kurort SPA-lar olaraq iki yerə bölür [2]. 

Hal-hazırda dünya SPA-ları içində Avstriya SPA mərkəzlərinin də 

xüsusi yeri vardır. SPA-mərkəzlərinin inkişafına və məşhurluğuna səbəb olan 

əsas amil Avstriyanın sahib olduğu mineral-termal ehtiyatlardır. Eyni zamanda 

burada SPA-ların əsas xüsusiyyətləri onların mənzərəli yerlərdə yeləşməsi ilə 

bərabər, bəzilərinin Milli parkların yaxınlığında və ya daxilində yerləşməsidir. 

Aşağıda həmin kurortların bəziləri haqqında məlumat verməyə çalışmışıq. 

Avstriyanın əsas kurortlarından biri hesab olunan Baden kurortu 

Vyanadan 26 km məsafədə yerləşir. Dəniz səviyyəsindən 250 km yüksəklikdə 

yerləşən Baden kurortu öz zəngin kükürdlü-su mənbələri hesabına termal kurort 

hesab olunur. 1999-cu ildən fəaliyyət göstərən “Romer Term” termal mərkəzi 
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Badenin aparıcı kurort mərkəzlərindən hesab olunur. Mənzərəli landşaftda 

yerləşən Romer Term termal mərkəzi nəzdində kükürdlü və təmiz su 

mənbələrindən istifadə edilməklə, hovuz, jakkuzi, uşaqlar üçün hovuz, klassik 

sauna, müxtəlif bitki və ətirli vasitələrin istifadə olunduğu Fin və Türk 

hamamları ilə bərabər, fitness mərkəzləri, dietik-pəhriz menular təqdim edən 

restoranlar fəaliyyət göstərir. Bu kurortda palçıq müalicəsi, müxtəlif masajların, 

refleksoterapiya kimi müalicəvi prosedurların tətbiqi ilə dayaq-hərəkət, oynaq, 

depressiya, stress kimi bir çox xəstəliklər müalicə olunur. Mərkəzin ərazisində 

temperaturu 30-360C-yə çatan 14 kükürdlü-su mənbəyi vardır. Baden kurortu 

ərazisində eyni zamanda Avstriyanın ən böyük çimərliyi fəaliyyət göstərir. 

Bad Xofqaştayn kurortunda isə Bad Xofqaştayn termal mərkəzi və 

Qaştayn tunelinin də daxil olduğu bir neçə sağlamlaşdırma müəssisəsi yerləşir. 

Bad Xofqaştayn termal mərkəzi 2003-cü ildə təsis edilib. Burada rahat istirahət 

etməklə bərabər, sağlamlığı da bərpa edən geniş imkanlar mövcuddur. Müxtəlif 

masajlar, xüsusilə sualtı masajlarla bərabər, digər müalicəvi prosedurların da 

tətbiq olunduğu mineral-termal mənbələr əsasında fəaliyyət göstərən hovuzlar, 

sauna və hamamlar fəaliyyət göstərir. Xüsusi maraq doğuran Qaştayn tuneli isə 

dağın içinə doğru 2.5 km dərinlikdə yerləşir. Burada müalicəvi radon qalereyası 

da vardır. Tunel ərazisində rütubətin lazımi dərəcədə miqdarı insan bədənində 

hərarətin qalxmasına səbəb olur. Bu isə öz növbəsində radonun orqanizm 

tərəfindən daha yaxşı mənimsəniləsinə gətirib çıxarır. Bu mağaralarda 

rütubətlilik 70-95%, havanın temperaturu isə 37-410C olur. Mağaraya 

girməmişdən əvvəl xəstə və ya turistlər tibbi müayinədən keçməklə bərabər, 

burada qaldıqları müddətdə də tam həkim nəzarəti altında olurlar. 

Avstriyanın məşhur kurortlarından biri də Bad Loypersdrof kurortudur. 

Bad Loypersdrof 2 hissədən ibarət olmaqla (VİP və ailəlilər), Avropanın ən 

böyük SPA kurortlarından hesab olunur. Maraqlısı budur ki, ilk vaxtlar burada 

neft ehtiyatları üçün axtarışlar getsə də, daha sonra termal kükürd mənbələri 

aşkar olunmuşdur. Bu kurortda istirahət üçün ən münasib vaxt yaz və payız 

ayları hesab olunur. 

Bad İşl kurortu isə Zalsburqdan 1.5 km məsafədə yerləşməklə, 

Avstriyanın ən məşhur kurortu hesab olunur. Kurortun məşhurlaşmasına səbəb 

ərazisində eyni zamanda bir neçə xəstəlik üzrə müalicə-sağlamlaşdırma 

xidmətlərinin göstərilməsilə, müalicə prosesinin yekunu kimi kompleks nəticə 

əldə edilə bilməsidir. Bad İşl kurortunda allergiya və astma kimi tənəffüs 

sistemi xəstəlikləri ilə bərabər, maddələr mübadiləsi, həzm, dayaq-hərəkət 

sistemi, böyrək, dəri xəstəlikləri, ekzema və ürək-damar xəstəlikləri də müalicə 

oluna bilir [3]. 

Beləliklə, Avstriya SPA-larının əsas xüsusiyyəti onların zəngin mineral, 

termal ehtiyatlar üzərində yerləşməklə, müasir standartlara cavab verən 

müxtəlif profilli müalicə-sağlamlıq müəssisələri olmasıdır. Avstriya SPA- 

kurortlarının digər bir mühüm xüsusiyyəti isə onların hər kəsə individual olaraq 

yanaşa bilən peşəkar, savadlı personalıdır. 
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Asudə vaxtın və mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkili 

Organization of leisure time and cultural popular events 

Организация досуга и культурно-массовых мероприятий 

 

Xülasə: Sənayeləşmə və urbanizasiyanın sıx tempi turizm hərəkətlərinə 

də təsir edir. Fərdlər üçün asudə vaxtlarını dəyərləndirmək, daimi yaşadıqları 

yerlərdən uzaqlaşmaq, yenilənmək və daha yüksək motivasiya əldə etmək, 

gündəlik həyatlarına dönəbilmək üçün rekreasiya və mədəni-kütləvi tədbirlər 

hər keçən gün daha böyük əhəmiyyət daşıyır. Günümüzdə insanlar daha tez-tez 

və qısa müddətli tətillərə üstünlük verir. Buna səbəb isə istirahət  etmək,  

səyahət etmək və həmçinin mədəni-kütləvi tədbirlərdə iştirak etməkdir. 

Açar sözlər: asudə vaxt, istirahət,mədəni-kütləvi tədbirlər. 
 

Abstract: Frequent rate in industrialization and urbanization makes 

waves on tourism activities too. Recreational and cultural popular events play a 

greater role for individuals in order to appreciate their leisure time, refresh 

themselves and get higher motivation, return to their daily lives in in every 

passing day. Nowadays people prefer frequent and short-term holidays. The 

reason behind it is to have a restas well as attend cultural popular events. 

Key words: leisure time, recreation, culturalpopular events. 

 

Резюме: Быстрые темпы индустриализации и урбанизации также 

влияют на туристическую деятельность. Развлекательные и культурно- 

массовые мероприятия играют большую роль для людей, чтобы 

эффективно провести их досуг, освежиться и получить более высокую 

мотивацию для возвращения к своей повседневной деятельности. В 

настоящее время люди предпочитают частые и краткосрочные каникулы. 

Причиной этого является отдых, а также посещение культурно-массовых 

мероприятий. 

Ключевые слова: досуг, отдых, культурно-массовые мероприятия 

 

Günümüzün gərgin, yorucu iş və şəhər həyatının ortaya çıxardığı stress, 

adi və sıxıcı şərait insanları zəiflədir. Bu vəziyyət insan sağlamlığına mənfi təsir 

göstərir. Bunun yanında, xüsusilə texnoloji irəliləyişlər sayəsində iş saatlarının 

azalması, adambaşına düşən milli gəlirin artması, nəqliyyat və kommunikasiya  
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sistemlərinin inkişafı kimi amillər insanların asudə vaxtlarını qiymətləndirmə 

tədbirlərini həyatının əhəmiyyətli bir parçası halına gətirmişdir. 

Asudə vaxt adamın işləmədiyi, həyat çətinliklərinin və formal 

vəzifəsinin xaricində qalan və insanın öz istəyi istiqamətində xərcləyə biləcəyi 

zamandır. Asudə vaxt müasir insanın iş günü sonunda, həftə sonunda, əmək 

məzuniyyətində olduqda və təqaüd dövründə, iş və məcburi vəzifələr xaricində 

qalan vaxtıdır. Bundan başqa, işlərdə, asudə vaxtın müsbət istiqamətdə 

istifadəsinin artmasının insanın özünü reallaşdırma və ruhən sağlam 

formalaşmasına kömək etdiyi ifadə edilir. 

Asudə vaxt dedikdə bir insanın fiziki və zehni gücünü bərpa etmək 

funksiyasını yerinə yetirən bir sıra fəaliyyətlər: maddi zərurətdən deyil, öz 

zövqünü inkişaf etdirmək, əyləncələrdə iştirak etmək, öz seçimlərinin digər 

məqsədləri üçün fəaliyyətlərdə keçirdiyi vaxt nəzərdə tutulur. Asudə vaxt yalnız 

boş vaxt deyil həm də müxtəlif fəaliyyətlərlə dolu vaxtdır: oyunlar, fəlsəfi 

təfəkkür, kommunikasiya və s. 

İstirahət ehtiyacı, əsasən, insan bədəninin bioloji təbiətinə, fizioloji 

xüsusiyyətlərinə müxtəlif psixoloji və sosial təzyiqlərə bağlıdır. 

Fizioloji istirahət tam istirahət ilə əlaqələndirilir. Bununla bərabər, 

istirahət bir şəxsin sosial və mədəni resurslarının gerçəkləşdirilməsi ilə bağlı 

olan aktiv istirahət formaları ilə həyata keçirilə bilər. Yaradıcı elementlərlə 

doyurulursa, xüsusilə faydalı bədən tərbiyəsi, sevimli bir şeydir. Beləliklə, 

istirahət yalnız bir qismini kənara çıxaraq bir şəxsin asudə vaxtı və ya 

istirahətilə kəsişir. 

Geniş mənada, istirahət hadisəsi rekreasiya fenomenilə (latınca 

"recreatio" - sağlığa qayıtmaq, bərpa etmək) əlaqəlidir. İstirahət fizioloji, fiziki 

potensialın bərpası, iş zamanı zəif qüvvələrin, monoton fəaliyyətin və ya 

xəstəliyin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş bir şəxsin bioloji fəaliyyətidir. 

Rekreasiya tam fiziki və sosial-mədəni bərpa kimi qəbul edilir. Rekreasiya 

fəaliyyəti, nəticədə bərpa (istirahət) təsiri varsa, məhsuldar sayılır, yəni bir 

insana xoşbəxtlik hissini bəxş edir. 

İstirahət asudə vaxtın bir hissəsidir, onunla sıx bağlıdır, həmçinin 

rekreasiya ilə əlaqəlidir. 

Asudə vaxt fəaliyyətlərlə birbaşa əlaqələndirildiyinə görə, əyləncəli 

fəaliyyətlər bir insanın şəxsiyyətini və onların ətraf aləmin biliyinə olan 

ehtiyacları təmin etmək üçün birbaşa və dolayı yolla işdən azad olan bir şəxsin 

şüurlu və məqsədyönlü aktiv fəaliyyətidir. 

Bu xüsusiyyətlərinə görə asudə vaxt 4 ayrı tədbir qrupu olaraq 

tanınmışdır. 

1. İdman asudə vaxtı: İnsanların peşəkar və həvəskar olaraq idman 

etməyə ayırdıqları boş zamanları ifadə edir. 

2. Yaradıcı asudə vaxt: İnsanların musiqi dinləmək, musiqi ifa etmək, 

rəsm çəkmək, planlaşdırmaq, layihə hazırlamaq, heykəl hazırlamaq kimi 

tədbirlər keçirmək məqsədilə özünə ayırmış olduğu boş zamanları ifadə edir. 
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3. İctimai asudə vaxt: İnsanların qohum-əqraba, dost və yoldaşlarını 

ziyarət etməyə yönəlik olaraq ayırmış olduğu zaman kəsiklərini ifadə edir. 

4. Turist asudə vaxtı: İnsanlar adətən bu boş vaxtlarını turistik 

tədbirlərdə iştirak etmək, gəzmək, görmək, yeni insanlar və mədəniyyətlər 

tanımaq, maraqlarını aradan qaldırmaq, tarixi və mədəni səfərlər etmək kimi 

məqsədləri üçün ayırırlar. 

İnsan fəaliyyəti fiziki və mənəvi güclərin inkişafına kömək edir,o 

cümlədən insanların bilik, bacarıq və kommunikasiya sahəsində bacarıqlarını 

artırır. Bir şəxsin fəaliyyəti dövründə daxil olduğu ictimai əlaqələr fikirlər, 

inanclar, ideoloji və mənəvi keyfiyyətləri meydana gətirir, buna görə də asudə 

vaxtlarda, istirahətdə olarkən xüsusi bir həyat və fəaliyyət təşkilatı tələb olunur. 

"Asudə vaxtın təşkili" turistlərin qalması üçün istirahət proqramlarının 

hazırlanması və təmin edilməsi ilə bağlı olan "animasiya xidməti" ilə yaxından 

əlaqəlidir. 

İnsanları sıx, yorucu, və adi olan iş həyatının stressindən uzaqlaşdırmaq, 

ümumiyyətlə, sakitləşdirici, rahatladıcı və yenidən toparlayıcı xüsusiyyətə 

malik olan reaktiv xarakterli asudə vaxt fəaliyyətləri həyata keçirilir. Özünü 

reallaşdırma asudə vaxtın rekreasiya tərəfindən yaradılan əsas istifadə 

formasıdır. 

Mədəni-kütləvi tədbirlər gənclərin mədəni fəaliyyətinin ən məşhur və 

effektiv formalarından biridir. Hərəkətin səviyyəsinə və mövcud fəaliyyət 

növlərinə görə yalnız gənclərin sosial qrupu kimi deyil, ümumiyyətlə, bütün 

cəmiyyətin siyasi, iqtisadi və mənəvi həyatına təsir edir. 

Kütləvi tədbirlərin öyrənilməsi mədəniyyətin formalaşmasında hansı 

tendensiyanın üstünlük təşkil etdiyini göstərir. Mühafizəkar, konservativ 

meyillər və dəyişiklik arzusu bu sosial qrupun özünün ənənəvi, təməl mədəni 

dəyərlərinə münasibətini qiymətləndirməyə imkan verir. 

Mədəni kütləvi hadisə özünün müxtəlifliyi və bütün növlərilə birgə çox 

mürəkkəb bir mədəni fenomendir. Mədəni kütləvi hadisələrin mürəkkəbliyi ilə 

əlaqədar olaraq, ən azı son 100 il ərzində ona dəfələrlə müxtəlif yanaşmalar 

olmuşdur. 

Kütləvi tədbirlər - növləri, məqsəd və vəzifələri. Son zamanlar kütləvi 

tədbirlərin çoxsaylı növləri və janrları inkişaf edir. Bu gənclərin fasiləsiz artan 

mədəni səviyyəsi və asudə vaxtın daha mütəşəkkil təşkil olunması ehtiyacı ilə 

əlaqəlidir. Kütləvi tədbirlərin təşkilatçılarının bu gün əsas fəaliyyət istiqaməti - 

mənalı asudə vaxtın təşkili, onların müxtəlif maraqlarının təmin olunması, 

vətənpərvərlik və vətəndaşlığı öyrənməkdir. 

Hal-hazırda kütləvi hadisə anlayışı möhkəm bir şəkildə qurulmuşdur, 

anlayış və istifadəsində fərqli şərhlər var. Kütləvi hadisə ölkənin mədəni, sosial 

və siyasi həyatında xüsusi hadisələrlə əlaqəli olan bütün qonaqlara açıq olan 

xüsusi bir sosial fenomendir. Kütləvi hadisə bir fikir, məqsəd, duyğu birləşdirən 

insanların böyük bir konsentrasiyasıdır. 

Kütləvi hadisə iştirakçıların sayı, yeri, vaxtı ilə müəyyənləşdirilmiş və 
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mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq aparılmış əvvəlcədən planlaşdırılmış 

görüşdür. 

Hər hansı kütləvi hadisənin bir məqsədi və vəzifələri var. 

Tədbirin məqsədi tədbirin planlaşdırılan nəticəsidir və onun sonunda 

əldə edilir. Tədbir zamanı hədəflərin daha səmərəli və tam şəkildə yerinə 

yetirilməsinə kömək edən tapşırıqlar müəyyənləşdirilib və həyata keçirilir. 

Məqsəd və vəzifələrə görə kütləvi tədbirlər bölünür: 

• İdman hadisələri 

Bu cür tədbirlərin məqsədi   gənclər üçün sağlam həyat tərzini 

formalaşdırmaqdır. 

Tədbirin məqsədi idmanın nəticələrinə nail olmaq, yüksək mənəvi şəxsi 

keyfiyyətlərin öyrənilməsi, ən istedadlı idmançıları axtarma və s. 

İdman hadisələrinin forması müxtəlif idman növləri, idman günləri, 

olimpiadalar, yarışlar, marafonlar, gəzintilərdə müxtəlif səviyyəli yarışlardır. 

• Siyasi xarakterli hadisələr 
Siyasi hadisələrin məqsədi vətəndaşların partiyaların, hərəkətlərin və 

təşkilatların fəaliyyətinə birbaşa cəlb olunmasıdır. 

Tərəflərin müsbət imicinin yaradılması, partiyaların və təşkilatların işinə 

diqqət artırılması və fərdi maraqlarının formalaşdırılması, bu işin müəyyən 

nəticələrinə nail olmaq vəzifələridir. 

Siyasi hadisələrin forması – yürüşlər, nümayişlər, görüşlər, hərəkətlər, 

piketlər. 

• Reklam və ticarət hadisələri 
Belə tədbirlərin məqsədi maksimum mənfəət əldə etmək və satış 

bazarında yeni məhsulların uğurla yayılmasıdır. 

Tapşırıqlar - malların müsbət keyfiyyətlərinin açıqlanması, onların 

mahiyyəti və imkanları, potensial alıcıya bu məhsullara sahib olmaq zərurətini 

göstərməkdir. 

Reklam və ticarət hadisələrinin forması - yarmarkalar, sərgilər, satışlar, 

promosyonlar, təqdimatlardır. 

• Dini və mənəvi maarifləndirmə fəaliyyətləri 

Dini və mənəvi maarifləndirmə fəaliyyətinin məqsədi pravoslav, 

müsəlman, buddist və yəhudi mədəniyyətlərinin əsasları ilə tanış olmaqdır və 

dünya dini mədəniyyətlərinin təməlləri və dünyəvi etika, tarixi və mədəni irsin 

qorunmasıdır. 

Məktəblərdə Vətən, rayon, kənd, milli mədəni ənənələri və tarixi 

dəyərləri öyrənmək əsasında sevgi hissi yaratmaq əsas vəzifəsidir. 

Dini və mənəvi maarifləndirmə fəaliyyətinin formaları dini mərasimlər 

və bayramlar, görüşlər və tematik məruzələri əhatə edən dini bir bayramdır.  

• Biznes tədbirləri 

Çox vaxt, biznes hadisələri imic hadisələri sayılır. Biznes tədbirlərinin 

məqsədi şirkətin müsbət imicinin formalaşmasıdır. 

Biznes tədbirlərinin forması - işgüzar görüşlər, qəbullar, yığıncaqlar, 
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iclaslar və s. 

• Mədəni hadisələr 
Mədəni kütləvi tədbirlərin məqsədi gənclər üçün mənalı asudə vaxtın 

təşkil edilməsi, istirahət məqsədli fəaliyyətin təhsil funksiyalarının 

təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş müxtəlif mədəni və kütləvi işlərin həyata 

keçirilməsi ilə maraqlarının təmin edilməsidır. 

Mədəni tədbirlərin vəzifələri tematik mərkəzdən asılı olaraq 

formalaşdırılır, lakin onlar milli-vətənpərvərlik və mənəvi-estetik təhsil 

prinsiplərinə əsaslanır. 

Vəzifəsi - gənc nəslin ənənəvi milli və dünya mədəniyyətinin dəyərləri 

ilə tanış edilməsi, şəxsi mədəniyyətin təməlinin qurulması, vətəndaş 

keyfiyyətlərinin formalaşmasıdır. 

Mədəni-kütləvi tədbirlərinin formaları festivallar, teatr nümayişləri, 

festivallar, icmallar, müsabiqələr, mitinqlər, təbliğat qrupları, tematik 

konsertlər, oyun və rəqs proqramlarıdır. 

Gənclər üçün bütün mədəni tədbirlər öz spesifikasına və 

xüsusiyyətlərinə malikdir. 

Mədəni-kütləvi tədbirlərin xüsusiyyətləri . Mədəni-kütləvi tədbirlər, 

mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq keçirilmiş və bayram xarakteri daşıyır. 

İştirakçıların yerini, vaxtını və sayını müəyyənləşdirir. 

Mədəni hadisələrin xarakterik xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: 

• Mədəni-kütləvi tədbirin planlaşdırılması və təşkili. 

İzdihamın spontan və təsadüfi hərəkətləri bir hadisə ola bilməz. Bu 

formada qeyri-müəyyən heç bir məqsəd və başqaları üçün təhlükə yoxdur . 

• Mədəni-kütləvi tədbirin yeri. 

Açıq hava hadisələri çox sayda insanı toplamaq və təhlükəsizlik 

qaydalarına uyğun yerlərdə keçirilir. Hadisələr üçün yerlər parklar, meydanlar, 

stadionlar, müvəqqəti məhdud olan və ya tamamilə maneə törədilmiş küçələr, 

təbii landşaftlar ola bilər. Çox vaxt bayram məkanlarına tarixi və mədəni 

tikililər, hərbi və hərbi şöhrət abidələri, abidələr, müasir və tarixi memarlıq 

strukturları daxildir. 

Bəzən hadisənin bayram məkanında görüntülərini artırmaq üçün 

landşaft gölləri, yüksəkliklər, yamaclar (amfiteatrın təsiri), təbii işıqlandırma, 

hava şəraiti və hətta təbii hadisə (günəş batışı və gün batımı, "ağ gecələr", 

"şimal işıqları") imkanlarından istifadə olunur. Qalan hadisələr təhsil müəssi- 

sələrinin binalarında, mədəni istirahət, tarixi və mədəniyyət müəssisələrinin, 

idman kompleksləri, təhsil müəssisələrində keçirilir. 

• Məhdud mütəşəkkil bir məkanda mədəni-kütləvi tədbirin keçirilməsi. 
Kütləvi tədbirin keçirilməsinə görə bayramın keçiriləcəyi sahəninin 

sərhəddi müəyyən edilmiş olmalıdır, xüsusən festivallar açıq havada 

keçirilməlidir. Bu sərhədlər daxilində yerlər bir və ya bir neçə konsert yerləri, 

oyun meydançaları, rəqs proqramları, istirahət zonaları və s. üçün nəzərdə 

tutulub. Bayram məkanının sərhədlərindən kənarda kütləvi tədbir keçirilmir.  
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• Mədəni hadisə zamanı vaxtın müəyyənləşdirilməsi. 

Əvvəlcədən vaxtı müəyyən edilmiş fəaliyyətlər ən çox  auditoriya, 

xüsusi təyin edilmiş sahələrdə ciddi bir plana yerləşdirilən və bütün hərəkətləri 

proqnozlaşdırılan, planlaşdırılan və nəzarət edilən otaqlarda təşkil edilir. 

Məsələn, tamaşaçı müəyyən bir konsertə gedərkən onun əldə etdiyi 

dəvətnamədə konsertin keçiriləcəyi yer göstərilmişdir. İzləyicinin konsert 

məkanına gəlməsi və hərəkəti mədəniyyət və ya istirahət yerində tənzimlənir. 

Buraya qarderobu ziyarət, konsert zalına gəlmək, müəyyən olunmuş oturacaq 

yeri tapmaq üçün ayrılmış vaxt aiddir. 

• İştirakçıların sayına görə planlaşdırma. 
Çox sayda tamaşaçı və iştirakçı təşkilati yanlış hesablamalar barədə 

danışır. Məsələn: hadisənin uğursuz forması və ya mövzu seçilməsi, əlverişsiz 

yer və vaxt, texniki hazırlığın qeyri-kafi olması (tamaşaçıya nəqliyyatın 

çatışmaması), hədəf auditoriyasının yanlış seçilməsi, digər təşkilatlar və 

xidmətlərlə anlaşmazlıq və s. Kütləvi tədbirdə izləyici sayını aşan insanların 

yığılması, tamaşaçıların özləri, iştirakçıları, sənətkarları və təsadüfi keçənlərin 

təhlükəsizliyinə təsir göstərən mənfi bir faktora çevrilə bilər. Həddindən artıq 

sayda tamaşaçı auditoriyada basırıqlığa səbəb ola bilər. 

• Hədəf auditoriyası. 

Təşkilatçılar izləyicinin kollektiv imicini yaratmalıdırlar: yaşı,  sosial 

vəziyyəti və digər xüsusiyyətləri nəzərə almalıdır. Tədbirə gələn insanların bilik 

və anlayışları hər hansı bir hərəkətinin məqsədi ən dəqiq şəkildə 

formalaşdırılmasına kömək edəcək, bu məqsədə nail olmaq yollarını ortaya 

qoyacaq, alıcıya dərk ediləcək ən doğru şəkilləri tapmaq üçün kömək edəcəkdir. 

Tədbir gənclərə həsr olunmuşsa, onları fərqləndirən əlamətlərə, yaşa 

(16-dan 30-31-dək), sağlamlığa, təcrübəsizlik, sosial hərəkətlilik, həqiqətin yeni 

bilikləri, dünyagörüşlərə qarşı artan həssaslıqla asanlıqla təsbit edilmiş, 

müstəqil bir insan əhalisi kimi başa düşülür. Gənclər xarakterik yaşa, sosial və 

psixoloji xüsusiyyətlərə, sosial dəyərlərə və maraqlara sahib qruplara 

bölünürlər. Eyni zamanda, gənclər manipulyasiya etməkdə daha asandırlar, 

sabit fikirlər və inanclar, siyasi baxışlar və üstünlükləri yoxdur. Təcrübənin 

olmamasına baxmayaraq, gənclər cəmiyyətin ən savadlı hissəsini təmsil edirlər. 

Psixoloji və yaş xüsusiyyətlərinə görə, gənclər mövcud günün deyil, gələcəyin 

problemlərini həll etmək üçün də çalışırlar. Gənc, əvvəlki nəsillərin ən yaxşı 

ənənələrinin bacarıqlarını miras almağa və öz yaradıcılığını artırmağa qadirdir. 

Təşkilatçılardan asılı olaraq, fərdi növlərdən və ya fərdi kompo- 

nentlərdən ibarət yeni, müasir hadisələr əldə edə bilərik. Həmçinin mədəni- 

kütləvi tədbirlər sayəsində, intensivləşmənin ölkə içində az tanınan bölgələrə 

yayılması da mümkündür. 

Mədəni-kütləvi tədbirlər son illərdə güclü turizm tələbi yaradıcısı halına 

gələrək turizm, səyahət, asudə vaxt və yerləşdirmə sənayelərinə mühüm töhfə 

verir. Eyni zamanda cəmiyyətlər və destinasiyalar üçün faydalar təmin edərək 

müxtəlif iqtisadi, sosial, ekoloji hədəflərə çatmaq üçün diqqət çəkən bir 
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vasitədir. Destinasiyalar arasındakı rəqabətin artması səbəbindən mədəni- 

kütləvi tədbirlər keçirmək və inkişaf etdirmək böyük bir sektor halına gəlmişdir. 

 

Ədəbiyyat 

1. Akten M. ve S.Akten, (2011), Rekreasyon Potansiyellerinin 

Belirlenmesine Yönelik Bir Model Yaklaşımı: Gülez Yöntemi I. Ulusal Sarıgöl 

İlçesi Ve Değerleri Sempozyumu 17-19 Şubat 2011 Sarıgöl 

2. Argan, Metin, Eğlence pazarlaması, 2007, Detay yayıncılık, Ankara 

3. Aslan Z, (1993). Sanayileşme ve Kentleşmenin Doğada Rekreasyon 

Faaliyetlerine Duyulan Gereksinimi Arttırıcı Etkisi. Ekoloji Çevre Dergisi, (8): 

22-24. 

4. Brey, Eric T. Ve Lehto Xinran Y. 2007, The relationship between 

Daily and Vacation Activities, Annals of tourism Research, 34(1)160-180 

5. Bowdin G., Allen J., O’Toole W., Harris R. ve McDonnell I.., Events 

Management (Second edition), Elsevier, Oxford, 2006. 

6. Cropmton, J.L ve McKAY,Ş.L. (1997). Motives of visitors Attending 
Festival Event, Annals of tourism Research, 24(2) 425-439 

7. Getz, D.Anderson,D. Ve Sheehan,L. (1998), Roles, Issues and 

Strategies for Convention and Visitors’ Bureaux in Destination Planning and 

Product Development: A Survey of Canadian Bureaux, Tourism Management, 

19(4),331-340 

8. Getz, D. (1997). Event Management & Event Tourism, Cognizant 

Communication Corporation, New York. 

9. Goldblatt, J. J. (2000). A Future For Event Management: The Analysis 

Of Major Trendsimpacting The Emerging Profession. Event Beyond 2000 

Report. 

10. İçöz, O. ve Kozak,N.. (2002) M. Turizm Ekonomisi. Ankara: Turhan 

Kitabevi. 

11. Malen. C., And Adams L.J., (2008). Sport, Recreation And Tourism 

Event Management: Theoretical And Practical Dimensions. Oxfort. 

12. Mansuroğlu, S. (2002), Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Serbest 

Zaman Özellikleri Ve Dış Mekan Rekreasyon Eğilimlerinin Belirlenmesi, 

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi dergisi,15(2)53-62 

13. Növrəsli T.N. “Turizm hadisəsinə ümumi yanaşma” adlı məqalə. 

“Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” elmi-analitik jurnalının. №4 (36 

, 2013) sayı. Səh 411.( Azərbaycan, Bakı ş., Bakı Dövlət Universiteti). 

14. Növrəsli T.N. “Turizmin bəzi nəzəri və praktiki məsələləri” adlı 

məqalə (rus dilində). Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları. №4 Bakı. 2016. 

15. Növrəsli T.N. “Turizm biznesində animasiya xidmətlərinin zəruriliyi” 

adlı məqalə. Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları. İl 6. Say 1. Bakı. 2017. 



164  

Günay İMANOVA 

Turizm işi ixtisası üzrə magistr 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 

gunayimanova1@hotmail. com 

 
Azərbaycanda təbiət qoruqlarının yaradılmasının bəzi 

qanunauyğunluqları (Göygöl, Zaqatala və Qızılağac dövlət təbiət qoruqları 

timsalında) 

Some lawfulness of the establishment of the nature reserves (in the 

example of Goygol, Zagatala and Gizil-agach state natural reserves) 

Закономерности формирования заповедников в 

Азербайджане (На примере Гёй-Гёльского, Загатальского и 

Кызылагачского заповедников) 

Xülasə: Məqalədə Azərbaycanın ilk qoruqları olan Göygöl, Zaqatala, 

Qızılağac qoruğunun coğrafi mövqeyi, flora və faunası eyni zamanda onların 

turizm sənayesində rolundan bəhs edilir. Turizm sənayesi baxımından Göygöl 

qoruğunun füsunkar təbiəti, Qızılağac qoruğunun su quşları xüsusilə qeyd 

edilmişdir.Çünki bu sadalananlar turistlərin diqqətini daha çox cəlb edir. 

Açar sözlər: təbiət qoruğu, bitki örtüyü, heyvanat aləmi, turizm, 

rekreasiya. 

Abstract: In the article is described about the geographic position, 

flora and fauna of the first nature reserves such as Goy-gol, Zagatala and 

Gizilagach in Azerbaijan and their roles in the tourism industry. From 

standpoint of tourism industry, the fascinating nature of the Goygol Reserve  

and the waterfowls of the Gizilagach Reserve have been particularly 

highlighted. Because it draws the tourist’s attention a lot. 

Key words: nature reserves, vegetation cover, animal world, tourism, 

recreation. 

 

Резюме: В статье рассматриваются Гёй-Гёльский, Загатальский и 

Кызылагачский государственные природные заповедники, которые 

являются одними из первых заповедников Азербайджана, их 

географическое положение, флора и фауна и их роль в индустрии туризма. 

Особое внимание уделяется их удивительным особеностям. В статье 

большое внимание уделено водоплавающим птицам, находящимся в 

Кызылагачском заповеднике. Все это способствует привлечению 

большого количество туристов и вызывает их интерес. 

Ключевые слова: заповедники, растительный покров, мир 

животных, туризм, отдых. 

Təbii təbiət qoruqları təbiət incilərinin, flora və faunanın qorunduğu 
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eləcə də, müəyyən elmi-tədqiqat işləri aparılması üçün nəzərdə tutulan dövlət 

əhəmiyyətli ərazilərdir. Təbiət qoruqlarının salınma tarixi qədimdir. Belə ki, 

Şri-Lankanın kralı Devanampiya Tissa III cü əsrdə (b.e.ə.) dünyanın ən qədim 

yabanı təbiət sığınacağını təşkil edir. 

Dünyanın ilk müasir qoruğunun salınması isə XIX cu əsrə təsadüf 

edir. İngilis tədqiqatçısı və naturalisti Çarlz Vaterton 1821-ci ildə Qərbi 

Yorkshirdə öz mülkünün yaxınlığında dünyanın ilk müasir təbiət qoruğunu 

təşkil edir. Onun bu qoruğu salmaqda məqsədi quşları və bitki aləmini qorumaq 

olmuşdur. Bununla kifayətlənməyən Çarlz Vaterton quşlar üçün ağaclarda “süni 

yuvalar” da quraşdırmışdır. Həmçinin, Vaterton yerli əhaliyə bu əraziyə daxil 

olmağa da icazə vermişdir. Çarlz Vaterton, David Altenborough tərəfindən 

“təbii dünyanın böyük əhəmiyyətə malik olmasını və insan köməyinə böyük 

ehtiyac duyan, təbiət aləmini anlayan” ilk insanlardan biri kimi təsvir edildi. 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi qoruqlar-mədəniyyət, elm və 

təsərrüfat üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olmaqla dövlət tərəfindən qorunan 

ərazilərdir. Burada fərqli təbii ərazilərin özünəməxsus olan landşatları, nəsli 

kəsilməkdə olan bitki və heyvanat aləmi və eləcə də buzlaqlar, şəlalər, 

mağaralar və s. kimi təbii təbiət abidələri qorunur. Qoruqlarda hər-hansı bir 

kəşfiyyat işləri aparmaq, ov etmək, ağac kəsmək, balıq tutmaq qadağan 

edilmişdir. Çünki qoruqlar ərazinin qiymətli landşaftlarını yeni nəsillər üçün 

qorunmasında çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Respublikamızda fəaliyyət göstərən təbiət qoruqları fərqli 

landşaftların 2. 5%-ə qədəri ciddi rejimlə mühafizə olunur. Meşə landşaftları 

Azərbaycanda yayılan landşaft tipləri arasında ən çox mühafizə olunanıdır. Belə 

ki, meşə landşaftları bütün qoruq ərazilərinin 45%-ni təşkil edir. Hal-hazırda 

ölkəmizdə 16 dövlət təbiət qoruğu vardır. Bu qoruqlardan ilk 3-ü elmi-tədqiqat 

işinə cəlb ediləcəkdir. 

Göygöl Dövlət Təbii Təbiət Qoruğu 

Azərbaycanda ilk qoruq olan və 1925-ci ildə yaradılan Göygöl dövlət 

təbii təbiət qoruğu Kiçik Kəpəz dağının şimal yamacında orta və yuxarı dağ- 

meşə yarımqurşaqları, dağ meşə-çəmən, subalp və alp qurşaqlarını əhatə 

etməklə 1100 m-lə 3065 m hündürlüklər arasında yerləşir. Uzunluğu şimaldan 

cənuba 12 km, eni qərbdən-şərqə 9 km-dir. Göygöl dövlət qoruğu Göygöl 

inzibati rayonu ərazisində yerləşir. Qoruğun “Eldar şamı” adlı filialı vardır. 

Göygöl dövlət qoruğunun ümumi sahəsi 7131 ha, əsas sahə - 6739 ha, filialının 

sahəsi isə 392 hektar təşkil edir. 

Göygöl qoruğunun yaradılmasında məqsəd Kiçik Qafqaz dağ 

silsiləsinin torpaqqoruyucu, susaxlayıcı, kurort-iqlim əhəmiyyətli dağ-meşə və 

dağ-çəmən biosenozlarını, zəngin və qiymətli heyvanlar aləmini qorumaq, 

onların bərpası və artırılması yollarını, yaşayış şəraitini öyrənmək, füsunkar dağ 

göllərini və dağ çaylarını təbii halda olduğu kimi saxlamaq, ərazidən elmi- 

tədqiqat işləri aparmaq üçün səmərəli istifadə etmək məqsədilə yaradılmışdır. 

Bu qoruqdan sovet dövrünün 70-80-ci illərinə qədər turizm rekreasiya 
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ehtiyatları kimi də istifaə edilirdi. Sonradan ekoloji vəziyyət çirkləndirildiyi 

üçün yerli və xarici turistlərin gəlişi qadağan edildi. 

Ərazi coğrafi mövqeyi baxımından yüksək, orta, alçaq və dağətəyi 

zonaları əhatə edir. Dəniz səviyyəsindən hündürlüyü 3000-3400 m arasında 

dəyişir. Qoruq ərazisində dağ-çəmən, qonur dağ-meşə və qəhvəyi dağ-meşə 

torpaqları yayılmışdır. Dağ-çəmən torpaqları-daha çox ərazinin cənubunda 

dəniz səviyyəsindən 2000 m-dən 3400 m-ə qədər yüksəkliyi olan ərazilərdə 

yayılmışdır. Eyni zamanda dağlıq ərazinin cənub yamaclarında ibtidai və yaxud 

dağ-çəmən torpaqları, şimal yamaclarda isə torflu-çimli dağ-çəmən və torflu 

dağ-çəmən torpaqları yayılmışdır. 

Qonur dağ-meşə torpaqları Kiçik və Böyük Qafqazın orta və yüksək 

dağlıq zonasında və dəniz səviyyəsindən 1300-2300 m yüksəklikdə yerləşir. 

Kiçik Qafqazın şimal şərqində bu torpaqlar vələs, fıstıq və müəyyən qədər də 

palıd ağacları altında formalaşmışdır. Qonur torpaq tipinin karbonatlı və tipik 

yarım tipləri inkişaf etmişdir. Bu ərazilərdə bir çox xəstəliklərin müalicəsi üçün 

karbonatlı, sülfidli və termal sular da vardır. 

Göygöl Dövlət qoruğu zəngin bitki örtüyünə malikdir. Burada dağ- 

meşə, dağ-bozqır, subalp və alp dağ-çəmən bitki ekosistemləri yayılmışdır. 

Qoruq ərazisində meşələrin əksəriyyətini xırda yarpaq ağaclar, yəni Qafqaz 

palıdı, şərq fıstığı, şərq palıdı, tozağacı, adi göyrüş, cökə və s. ağaclar təşkil 

edir. Kol bitkilərinə isə əzgil, itburnu, zirinc, zoğal və s. daxildir. Göygöl dövlət 

təbii təbiət qoruğunda fıstıq ağacları daha çox yayılmışdır. Belə ki, fıstıq 

ağaclarının əhatə etdiyi sahə (1270 ha) təşkil edir. Ağacların ərazi üzrə yayılma 

hündürlüyü 140-200 m olub, bölgənin daha çox şimal-şərq, şimal-qərb 

istiqamətlərində yayılmışdır. 

Qoruq ərazisində sahəsi (1020 ha) olan vələs meşələri də vardır ki, 

bunlar sahəsinə görə ikinci yeri tutur. Qeyd edək ki, vələs ağacları bütün 

hündürlüklərdə inkişaf etmişdir. Qoruqda sırf vələs ağaclarından ibarət olan 

meşəlik sahə yoxdur. Belə ki, meşə sahələri palıd, fıstıq, ağcaqayın və s. 

ağaclardan ibarət meşələr tutur. Bu tip meşəlik və alp-subalp çəmənlik 

ərazilərdə sanatoriya-kurort müalicə ocaqları və sağlamlıq güşələri, qısa- 

müddətli istirahət düşərgələri də açmaq məqsədyönlüdür. 

Qoruq ərazisində ot bitkiləri də geniş yayılmışdır. Daha çox yayılan 

ot bitki növünə alp dişəsi, steven zəncirotu, Qafqaz bənövşəsi, çobanyastığı, 

qırtac və. s misal göstərmək olar. Qoruğun şimal-şərq yamaclarında bitki örtüyü 

şaquli istiqamətdə inkişaf etmişdir. Dağlıq zonadan aşağı endikcə isə bitki 

örtüyündə müəyyən dəyişikliklər vardır. Dağların hündürlüklərindən  asılı 

olaraq subalp çəmənliklərinin sərhədləri 1700 m-ə dək aşağı enmişdir. Səbəbi 

isə antropogen amili və heyvanat aləmidir. 

Qoruq fəaliyyətə başlamazdan əvvəl heyvan növləri ilə zəngin 

olmuşdur. Ancaq qoruq yaradılmamışdan əvvəl və eləcə də ləğv edildiyi 

dönəmlərdə yerli əhalinin qanunsuz ov etmələrini həyata keçirmələri 

heyvanların azalmasına səbəb olmuşdur. Qoruqda olan heyvanlardan Qafqaz 
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təkəsi və Qafqaz qonur ayısının adı “Qırmızı kitab”a daxil edilmişdir. XX ci 

əsrin 60-cı illərində qoruq ərazisinə Qafqaz maralı gətirilir. Qafqaz maralı, 

Azərbaycan ərazisində daha çox Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqaz dağlarının 

ətəyində, Kürqırağı meşələrdə geniş yayılmışdır. Göygöl qoruğunda olan balıq 

növü yalnız forel (qızıl xallı) balığına rast gəlinir. Göygöl forelinin uzunluğu 50 

sm-ə, çəkisi 1. 5 kq-dək olur. 

Göygöl qoruğunun ekoloji mühitinə təsir edən amillər təbii və 

antropogen təsirlərdir. Məqalədə antropogen təsirlərin yaratdığı bəzi fəsadlar 

barədə məlumat veriləcəkdir. Bildiyimiz kimi antropogen təsir dedikdə insanlar 

tərəfindən ətraf mühitin korlanmasıdır. Antropagen təsirlər nəticəsində ətrafa 

müxtəlif maddələr, tullantılar atılmaqla, yaşıllıqları məhv etməklə ətraf mühitə 

ciddi ziyan vurulur. Təbii ki, bu cür antropogen təsirlər Göygöl qoruğundan da 

yan keçməmişdir. Qoruq ərazisində baş verən antropogen təsir hallarına 

meşələrin insanlar tərəfindən qanunsuz qırılmasını, heyvanların ovlanmasını, 

alp və subalp çəmənliklərdə qoyun sürülərinin otarılması və. s misal çəkmək 

olar. Qanunsuz olaraq ovçular tərəfindən dağ keçisi, maral, cüyür ovlanır. 

Heyvanların qanunsuz ovlanmasına səbəb qoruq ərazisinin sərhədlərinin 

lazımınca nəzarət edilməməsidir. Onu da qeyd etmək olar ki, ovlanan dağ 

keçisi, maral, cüyür və. s “Qırmızı kitab”a daxil edilmişdir. Qoruğun çəmənlik 

ərazisində heyvanların normadan artıq şəkildə otarılması, sürülərin yamaclarda 

cığırlar açması ərazidə eroziyanın əmələ gəlməsinə və onun güclənməsinə 

zəmin yaratmış olur. 

İnsanlar tərəfindən meşələrin qırılması bitki örtüyünün intensiv məhv 

edilməsi müşahidə edilir. Ölkəmizdə meşələrin qırılması dağ zonalarında daha 

çox müşahidə olunur. Meşələrin qırılması, yeni meşələrin salınmaması 

ölkəmizdə meşə örtüyünün azalmasına və eləcə də torpaq sürüşməsinə zəmin 

yaratmaqdadır. 

Azərbaycan təbiətinin incisi sayılan Göygöl gölü də Göygöl dövlət 

təbiət qoruğunun ərazisində yerləşir. Belə ki, Göygöl gölü dəniz səviyyəsindən 

1556 m yüksəklikdə yerləşərək çox unikal bir mənzərə yaradır. Gölün uzunluğu 

2800 m, dərinliyi isə 96 m-dir. Göygölün suyu içməlidir. Bu baxımdan 

perspektiv planda gölün suyundan gələcəkdə ölkəmizin içməli su ehtiyacını 

ödəyəcəyi planlaşdırılır. 

Zaqatala Dövlət Təbii Təbiət Qoruğu 

Böyük Qafqaz dağlarının cənub ətəyində Zaqatala və Balakən inzibati 

rayonları ərazisində 1929-cu ildə Zaqatala dövlət təbiət qoruğunun əsası 

qoyulmuşdur. Hazırda qoruğun ərazisi 23844 hektardır. Zaqatala dövlət təbiət 

qoruğu Gürcüstan ilə həmsərhəddir. Qoruq meşələrin əvəzedilməz 

torpaqqoruyucu və susaxlayıcı xüsusiyyətləri ilə yanaşı, həm də yaşayış 

məntəqələrin və əkin sahələrin seldən qorumaq məqsədilə salınmışdır. Eyni 

zamanda bitki və heyvanat aləmini mühafizəsi olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır 

ki, bu zona dünyanın ən güclü sel hadisələrinin baş verən ərazisi kimi dünya 

ədəbiyyatına düşmüşdür. Son illərdə yaz və payız fəsillərində bu zonanın 
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ərazisində baş verən sellər nəticəsində minlərlə əkin sahələri, meşələrin seyrək 

və çılpaq sahələrində meşə torpaqlarının yuyulmasına, rayon əhalisinin və 

onların təsərrüfatlarının dağılmasına səbəb olmuşdur. 

Bu qoruq sahəsində çox saylı bitki növləri vardır. Zaqatala qoruğunun 

meşəlik ərazisində palıd, cökə, şabalıd, fıstıq və s. ağaclar vardır. Onu da qeyd 

edək ki, qoruqda olan bitki növlərindən 12-si “Qırmızı kitab”a salınmışdır. 

Zaqatala qoruğunun heyvanat aləminə gəldikdə isə, qoruqda vaşaq, 

ayı, porsuq, maral, cüyür, qaban və. s heyvanlar məskunlaşmışdır. Qoruq 

ərazisində kəpkər, vaşaq, quşlardan Qafqaz tetrası, Qafqaz uralı, bərqud, iri 

qırğının adı “Qırmızı kitab”a salınmışdır. 

Qoruq ərazisində öz başlanğıcını Böyük Qafqaz dağlarından götürən 

Katexçay, Mazımçay və Balakənçay kimi bolsulu çaylar axır. Bu çaylar Alazan 

çayına tökülür. Bu baxımdan qoruğun landşaft ekzotikliyi həmişə diqqəti cəlb 

edir. 

Qoruğun landşaft komplekslərinin dəyişməsinə, onun təbii şəraitinə 

təsir edən təbii proseslər də diqqəti cəlb edir. Ərazinin parçalanmasının, sellərin 

əmələ gəlməsinin, qar uçqunlarının baş verməsinə səbəb olan amillər vardır. 

Ümumiyyətlə, sel təbii prosesi Böyük Qafqazın cənub yamacı üçün xarakterik 

hadisədir. Ərazidə sellər Katex, Filiz çayların orta axının qolları üzərində 

formalaşır. Meşələrin qanunsuz qırılması nəticəsində ərazi seyrəkləşir. Bu da 

sel hadisəsi zamanı sellərin güclənməsində, onların sulb maddələrlə 

zənginləşməsinə səbəb olur. Digər təbii proses isə qar uçqunlarıdır. Qoruq 

ərazisinə qarın yağması oktyabr-may aylarına təsadüf edir. Qalın qar örtüyü 

yaranır. Qar yazda əriməmiş sərt olan yamaclardan uçur və nəticədə, heyvanat 

aləminə və təsərrüfatlara ciddi ziyan vurur. Bu neqativ təbii fəlakətlər ölkənin 

şimal və şimal-şərq regionlarına, turizmin də inkişafına çox ciddi ziyan vurur. 

 

Qızılağac Dövlət Təbii Təbiət Qoruğu 

Respublikamızda yaranma tarixinə görə üçüncü, sahəsinə görə isə 

birinci olan qoruq Qızılağac dövlət təbiət qoruğudur. Qoruq 1929-cu ildə 

Lənkəran rayonu ərazisində Böyük Qızılağac körfəzində Azərbaycanıın Qədim 

və İncəsənət Abidələrinin Qorunması Komitəsinin təşəbbüsü ilə salınmışdır. 

Qızılağac dövlət təbiət qoruğunun ərazisi 88360 ha-dır. Onu da qeyd edək ki, 

qoruğun sahəsi əvvəllər 180 min ha olmuşdur. Bildiyimiz kimi, 

respublikamızda köçəri quşların daha çox məskunlaşdığı ərazilər ölkəmizin 

cənub-şərqində, Kürün cənubunda olan Böyük Qızılağac körfəzində və onun 

yaxınlığında olan quru və bataqlıq sahələrdədir. Lakin ərazidə qanunsuz ov 

edilməsi və ekoloji şəraitin pisləşməsi nəticəsində köçəri quşların sayı kifayət 

qədər azalmışdır. Bu səbəbdən qoruğun salınmasında əsas məqsəd ölkəmizin 

müxtəlif ərazilərində quşları qorumaq, onların sayını çoxaltmaq, onların 

məskunlaşması üçün uyğun şəraiti daha da yaxşılaşdırmaq olmuşdur. Qızılağac 

dövlət təbiət qoruğu 1976-cı ildə YUNESKO-nun “Su quşlarının yaşama yerləri 

kimi beynəlxalq əhəmiyyətli olan sulu-bataqlıq yerləri haqqında” 
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Konvensiyasının su bataqlıq regionu kimi daxil edilmişdir. Qoruq ərzisində 

olan quşlardan bir çoxu “Qırmızı Kitab”a düşmüşdür. Qoruq ərazisində 22 

dəstədən və 248 növdən ibarət su, bataqlıq və çöl quşları qorunur. Demək olar 

ki, hər il qoruq ərazisinə Şimali Avropadan, Qərbi Sibirdən, Qazaxıstandan 

ördək, qaz, durna, qutan və başqa quşlar qışlamağa gəlir. Məməli heyvanlardan 

canavar, qaban, porsuq, tülkü kimi heyvanlar vardır. Eyni zamanda qoruqda 

nərə, siyənək, ağ balıq, kütüm və. s kimi balıq növləri də vardır. 

Qoruqların turizm sənayesində rolu 

Ölkəmiz turizmin inkişafı üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Onun 

zəngin təbiət ehtiyatları, nadir tarixi-memarlıq abidələri vardır. 

Respublikamızda turizm fəaliyyətinin geniş yayıldığı bir dönəmdə qoruqların 

rekreasiya əhəmiyyətini də nəzərə almaq lazımdır. Qoruq ərazisindən keçən 

çaylar, göllər, şəlalələr, sərt qayalar, meşəlik ərazilərdə yerləşən çinar, palıd, 

ağcaqayın ağacları olduqca heyrətamiz bir görüntü yaradır. 

Özünəməxsus dağ-meşə kompleksi olan Göygöl qoruğu turist cəlb 

edilməsində turizm üçün bir tapıntıdır. Çünki qoruğun həm florası, həmdə ki, 

faunası hər bir turistin görmək istəyəcəyi bir mənzərədir. Bildiyimiz kimi 

qoruğun filialı-“Eldar şamı” filialı vardır. Dünyada yalnız “Ellər oyuğu” 

adlanan sahədə mövcud olan endemik “Eldar şamı” arid-seyrək meşəliyi vardır. 

Əgər ərazidə turistlər üçün rahat yol infrastrukturu çəkilsə bura gələn turistlərin 

sayı çox olacaqdır. 

Turizm-rekreasiya obyekti kimi istifadə oluna biləcək, Qızılağac 

qoruğu daha çox köçəri su quşlarının qorunması məqsədi daşıyır. Qoruq 

ərazisində flaminqo, qu quşu, pelikan, turac, qaz və ördək növləri vardır. 

Qoruğun bu cür təbiəti əfsuslar olsun ki, turizm-rekreasiya məqsədi üçün hələ 

də istifadə edilmir. 

Azərbaycan təbiətinin zəngin olması təbii ki, turizmin inkişafında 

əvəzsiz rola malikdir. Ölkəmizdəki qoruqlar turistlərin diqqətini cəlb etməyə 

bilmir. Qoruqlarda turist qəbulunu həyata keçirmək üçün müəyən infrastruktur 

yaradılmalıdır. Turistləri qoruqlara aparacaq marşrutlar təşkil edilməli, cığırlar 

yaradılmalı, düzgün şəkildə reklam və tanıtım işləri aparılmalıdır. 

Nəticə 

Məqalədə, respublikanın ilk olaraq 1925-ci ildə yaradılan Göygöl 

təbiət qoruğu, eləcə də 1929-cu ildə yaradılan Zaqatala və Qızılağac 

qoruqlarının tarixi, heyvanat aləmi, bitki örtüyü haqqında qısa da olsa, məlumat 

verilir. Qeyd etdiyimiz kimi, qoruqlar - dövlət əhəmiyyətli ərazilər olub, nəsli 

kəsilməkdə olan bitki və heyvanat aləminin qorunmasında, müəyyən elmi- 

tədqiqat işlərinin aparılmasında müstəsna rola malikdir. Bu baxımdan bu tip 

tarixi və təbiət incilərini qorumaq, yeri gəldikcə qulluq göstərmək hər birimizin 

vətəndaşlıq borcudur. Bu sadalanan problemli məsələlər məqalənin aktuallığını 

artıraraq onu prioritet mövzular sırasına qaldırmış olur. 
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Ölkədə turizm sahəsində xidmət keyfiyyətinin artırılmasında kadr 

hazırlığının mövcud vəziyyəti 

 

The current state of the tourism sector in the country, training of 

personnel to improve quality of service 

 

Текущее состояние подготовки кадров в улучшении качества услуг в 

туристической сфере в стране 

 

Xülasə: Bu məqalədə ölkə iqtisadiyyatında əsas gəlir mənbələrindən biri 

hesab olunan turizm sahəsində xidmət keyfiyyətinin artırılmasında kadr 

hazırlığının əhəmiyyətindən bəhs olunur. Turizm sahəsi xidmət sahəsi hesab 

olunur və xidmətdə keyfiyyətin yüksək olması müştərilərin sədaqətini artırır ki, 

bu da öz növbəsində davamlı gəlirin əldə olunmasına şərait yaradır. Xidmət 

keyfiyyətin yüksək olması isə birbaşa olaraq xidməti təqdim edən kadrdan 

asılıdır. Bu məqalə də bu sahə üzrə kadr hazırlığı mövzusuna toxunulub. 

Açar sözlər: Xidmət, keyfiyyət, təhsil sistemi, turizm, kadr hazırlığı, 

gərçekləşən xidmət, gözlənilən xidmət. 

 

Abstract: In this article is dedicated to the important staff whose to 

increase the quality of service and considered one of basic source of revenue in 

tourism sector. Tourism sector is considered service sector and if the quality of 

service to be high to increase the loyalty customer’s, in turn it  creates the 

chance to gain durable incomes. To be high of quality service is immediately 

depends on the staff whose introduce it. In this article has been touched to 

create staff in this sector 

Key words: Service, quality, the system of education, to create tourism, 

staff realising system, expecting service. 
 

Pезюме: В статье речь идет о значимости кадровой подготовки в 

повышении качества услуг в сфере туризма, которая является одним из 

источников доходов в экономике страны. Туристическая сфера является 

сферой услуг, улучшение качества услуг повышает доверие клиентов, а 

это, в свою очередь, создает условия для устойчивых доходов. Высокое 

качество услуг напрямую зависит от кадров, которые их предоставляют. В 

статье затронута тема подготовки кадров в этой сфере. 

Ключевые слова: сервис, качество, система образования, туризм, 
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подготовка кадров, реализованное обслуживание , ожидаемый сервис. 

 

Giriş 

Texnoloji inkişaf, insanların boş zamanlarının artması və başqa amillər 

turizmin inkişafını daha da sürətləndirir. Bir ölkənin turizmdən gəlir götürməsi 

təkcə ölkənin təbii mənbələrindən deyil, turizm məhsulunu istehsal edib və 

təqdim edən işçi qüvvəsindən də asılıdır. Eyni zamanda turizm sahəsi xidmət 

sahəsi olduğu üçün və xidmətin keyfiyyəti onu təqdim edən çalışanın 

davranışından və istedadından asılı olduğu üçün kadr hazırlığı mühüm proses 

hesab edilir. Turizm sahəsi üzrə kadr hazırlığı müxtəlif ölkələrin müxtəlif təhsil 

sisteminə görə fərqliliklər göstərir. 

 

1. Xidmətdə keyfiyyət anlayışı və keyfiyyətin ölçülməsi 

1.1 Xidmətin xüsusiyyətləri və xidmətdə keyfiyyət 

Sənaye sahəsindəki inkişaf ilə paralel olaraq ortaya çıxan rifah artımı və 

gəlir səviyyəsindəki yüksəlmə nəticəsində xidmət sektoru hər gün daha çox 

əhəmiyyət qazanmaya başlamışdır. Texnoloji inkişaf, gəlir səviyyəsindəki artım, 

nəqliyyat vasitələrinin sürət və rahatlılığı, boş zamanların artımı və başqa amillər 

vasitəsi ilə xidmət sektorunun və xüsusilə turizm sahəsinin əhəmiyyətini 

gündən-günə artırmışdır. 

Amerika Marketinq Birliyinə görə xidmət mücərrəd olan, istehsalçıdan 

istehlakçıya birbaşa mübadilə oluna bilən, daşınmayan, depolanmayan və hər 

zaman pozula bilir keyfiyyətdə olan mallardır. Xidmətin fiziki mallardan ayıran 

və bir termin olaraq daha asant alqılanması üçün bir neçə xüsusiyyətləri vardır. 

Xidmətin dörd təməl xüsusiyyəti, mücərəddlik, ayrılmazlıq, dəyişkənlik və 

dayanıqsızlıq olaraq ayrılır. 

Xidmət keyfiyyəti anlayışını daha ətraflı izah etmək üçün gözlənilən və 

qəbul edilmiş xidmət keyfiyyəti sözlərini izah etmək məqsədə uyğun olacaqdır. 

Xidmətdə keyfiyyət, müştərilər tərəfindən gözlədikləri xidmət ilə əldə etdikləri 

xidmət arasındakı əlaqənin dəyərləndirilməsidir. Riyazi ifadə ilə xidmətdə 

keyfiyyət, qəbul edilmiş xidmətdən, gözlənilən xidmətin çıxarılmasına 

bərabərdir. 

Keyfiyyət=Reallaşan xidmət – Gözlənilən xidmət 

Yuxarıdakı ifadəyə əsasən əgər gözlənilən xidmət əldə olunan 

xidmətdən böyükdürsə keyfiyyət məmnunluq səviyyədə deyildir, amma 

gözlənilən xidmət ilə əldə olunan xidmət bir-birilərinə bərabərdirsə keyfiyyət 

məmnun edicidir və son olaraq əgər gözlənilən xidmət əldə olunan xidmətdən 

kiçikdirsə qəbul edilmiş keyfiyyət məmnunluq səviyyəsindən daha 

yüksəkdir.[2, s. 11] 
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1.2 Turizm sahəsində xidmətdə keyfiyyətin ölçülməsi 

Xidmət keyfiyyətinin ölçüləri ilə bağlı bir çox tədqiqatlar aparılmışdır. 

Həyata keçirilən bu araşdırmalar nəticəsində xidmət keyfiyyətinin ölçüləri ilə 

əlaqəli bir neçə fərqli yanaşmalar irəli sürülmüşdür. 

Xidmət keyfiyyəti ölçüləri ilə bağlı ən geniş yayılan və istifadə olunan 

çalışma Parasuraman, Zeithaml ve Berry tərəfindən irəli sürülən on keyfiyyət 

ölçüsüdür. Bu on ölçü növünü qısa şəkildə açıqlayaq; 

Güvənirlilik: Performansda tutarlılıq, şirkətin xidməti bir dəfədə  

və doğru həyata keçirməsi, başqa bir deyişlə şirkətin sözünü tutması anlamına 

gəlir. Həvəslilik: İşçilərin xidmət verməsi məsələsində hazır və istəkli olmasını 

ifadə edir. İstedad: Xidmət göstərən işgörənin lazımlı peşə təhsilinə və 

istedadına sahib olma dərəcəsidir. Əlçatanlılıq: Müştərinin müəsissə ilə əlaqə 

yaratmaq rahatlığını və yaxınlaşa bilmə xüsusiyyətini ifadə edir. Nəzakətlilik: 

Müştərilərlə əlaqadə olan işçilərin mehribanlılğını, hörmətini, dostluğunu ifadə 

edir. Əlaqə: Çalışanların müştəriyə xidmət haqqında onların başa düşəbiləcəyi 

şəkildə və səviyyədə məlumat verməsidir. İnanırlılıq: Çalışanların xidmət 

verdikləri müştəriyə səmimi bir maraq göstərməsi və müştərini özünə 

inandırmasıdır. Etibarlılıq: Verilən xidmətin təhlükə , risk və şübhədən uzaq 

olması anlamına gəlir. Müştərini tanıma: Müştəriyə xüsusi diqqət göstəril- 

məsi, adı ilə çağrılması, tanınması müştərini qürurlandırıcı davranışlardır. 

Fiziki varlıqlar: Xidmətin təqdim olunduğu ortamın fiziki xüsusiyyətlərini, 

personəlin xarici görünüşünü, istifadə olunan vasitələr, materiallar və onların 

texnoloji inkişafa uyğunluğunu ifadə etməkdədir. [6, s. 162/168] 

Xidmət keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq istəyən bir şirkət əvvəlcə mövcud 

keyfiyyət səviyyəsini müəyyən etmək məcburiyyətindədirlər. Daha sonra, 

xidmət keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün nələr etməli və necə tədbirlərin 

gerçəkləşdirilməsi lazım olduğuna qərar verilməlidir. Qəbul edilən qərarlar 

həyata keçirildikdən bir müddət sonra əldə olunan keyfiyyət səviyyəsi təkrar 

ölçülür. Buna görə,etibarlı və güvənli bir ölçüm müəsissə üçün həyatı bir 

əhəmiyyət daşıyır. 

 

2. Turizm sahəsində xidmət keyfiyyətinin artırılmasında kadr 

hazırlığında qabaqcıl ölkələrin turizm təhsil sistemi 

2.1 Avropa Birliyi ölkələrində turizm sahəsi üzrə kadr hazırlığında turizm 

təhsil sistemi 

Bir ölkənin digər ölkələrə nisbətən turizmdən daha çox gəlir götürməsi 

təbii mənbələrdən asılı olduğu kimi xidməti və məhsulu istehsal edib təqdim 

edən işçi qüvvəsindən də birbaşa olaraq asılıdır. Keyfiyyətli kadr isə təhsil 

sistemindən asılıdır. 

Avropa ölkələrində turizmin sürətlə inkişaf etməsinin digər bir səbəbi bu 

sahə üzrə verilən təhsil sistemi ilə bağlıdır. İlk olaraq Avropa İttifaqına üzv olan 

və turizm sahəsi üzrə öndə gələn ölkələr olan Fransa, İspaniya, İngiltərə, 

İtalyanın turizm təhsil sistemindən bəhs olunacaq. 
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Fransada tətbiq olunan turizm təhsil sistemi, verilən təhsilin dərəcəsindən 

və ya turizm təhsili almış fərdlərin sahib olduqları xüsusiyyətlərdən asılı olaraq 

dörd qrupa ayılır. Birinci səviyyədəki, turizm təhsili təməl səviyyə olaraq 

adlandırıla bilər. İkinci səviyyədəki turizm təhsili, orta səviyyə olaraq 

adlandırılır. Üçüncü səviyyədəki turizm təhsili, inkişaf etmiş səviyyə və 

dördüncü səviyyədəki turizm təhsili isə universtet səviyyəsindəki turizm 

təhsilidir. 

Fransada təməl səviyyədə turizm təhsili verən proqramların əsas məqsədi, 

səriştəli kadr hazırlamaqdır. Bu proqramlarda turizm sahəsində çalışa bilən ən 

alt səviyyə personəl yetişdirilir. Şagirdlik Təhsil Mərkəzlərində təhsil əsasən 

özəl sektorla birlikdə keçirilir. Peşə Liseylərində təhsil müddəti iki ildir və bu 

liseyləri bitirən məzunlar aşpazlıq və xidmət sahəsi üzrə sertifikat əldə 

edirlər.[5, s. 269] 

Orta səviyyədə turizm təhsili, Peşə Liseyini uğurla bitirən məzunların 

turizm sahəsi üzrə təhsillərini davam etdirə biləcəkləri təhsil səviyyəsidir. Bu 

təhsil səviyyəsinin müddəti 2 ildir və 20 və ya 22 həftəlik istehsalat 

təcrübəsində olurlar. 

Yüksək səviyyədə turizm təhsili verən proqramların məqsədi yüksək 

səviyyədə ixtisaslı kadr yetişdirməkdir. Fransada turizm təhsili verən 

universtetlərin əsas məqsədi isə turizm sahəsində çalışa biləcək idarəedicilər 

hazırlamaqdır. Universtelərdə bakalavr, magistratura və doktorontura pilləsi 

üzrə kadr hazırlanır. 

İspaniyada tədris olunan turizm təhsil sistemi, Fransa təhsil sistemi ilə 

oxşardır. Fransada olduğu kimi turizm təhsili dört qrupda cəmlənir. 

İtalya da tədris olunan turizm təhsil sistemi Fransa və İspaniyadan fərqli 

olaraq təhsilin dərəcəsinə görə dörd yox, üç qrupda toplanır. İtalya da yalnız 

yüksək səviyyədə tədris olunan turizm təhsil proqramları keçirilmir. 

İngiltərədə tətbiq olunan turizm təhsili digər Avropa ölkəlkərində olduğu 

kimi təhsil sisteminin dərəcəsinə görə dört qrupda cəmlənir.[10] 

 

2.2 Türkiyənin turizmdə xidmət keyfiyyətinin artırılmasında turizm 

təhsil sistemi 

Türkiyədə turizm təhsili ümumi təhsilin bir hissəsidir. Turizm təhsilinin 

planlamasında ehtiyyacların qarşılanması, turizm sahəsində rəqabət apara 

bilmək üçün yüksək ixtisaslı kadr hazırlamaq, xalqın turizmlə bağlı biliyini 

genişləndirmək əsas hədəflər olaraq göstərilir.[3, s.8/11] 

Türkiyədə turizm təhsili formal və geniş turizm təhsili olmaq üzrə iki 

formada tədris olunur. Geniş turizm təhsili - cəmiyyətdə turizm şüurunu 

yərləşdirmək, yaradıcı resursları qoruyacaq anlayışını izah edən, turistə qarşı 

bərabər və dürüst xidmət etmənin əxlaq və tərbiyyəsini vermək, gerçək sevgiyə 

və qonaqpərvərliyə dayalı bir davranış forması yaratmağı hədəfləyən təhsil 

növüdür. 

Formal turizm təhsili isə turizm sektorunun dəyişik fəaliyyət sahələri üçün 



175  

savadlı, bacarıqlı, istedadlı, səmərəli kadrlar yetişdirməyi hədəfləyən təhsil 

növüdür.[13 s.54-60] 

Geniş turizm təhsili, Turizm Nazirliyinə bağlı təhsil təşkilatları və özəl 

təhsil vahidləri tərəfindən verilen kursları əhatə ederkən, formal turizm təhsili 

də orta təhsil və yüksək təhsil səviyyəsidəki rəsmi proqramları əhatə edir. 

Formal turizm təhsil çərçivəsində yer alan proqramlar Təhsil Nazirliyinə bağlı 

olan ümumi orta təhsil və Ali Təhsil Heyyətinin çərçivəsində olan 

proqramlardan ibarətdir.[8] 

 

3. Azərbaycanda turizmdə xidmət keyfiyyətinin artırılmasında kadr 

hazırlığının mövcud vəziyyəti 

 

3.1 Ölkədə turizm xidmət keyfiyyətinin artırılmasında kadr hazırlığında 

rastlanan problemlər 

 

Müxtəlif pillələrdə turizm təhsili tədris edən bir çox təhsil müəssisələri və 

mərkəzlərinin turizm sektoruna minlərcə məzun vermələrinə baxmayaraq 

sektorda fəaliyyət göstərən şirkətlər ixtisaslı işçi tapmaq kimi bir problemlə 

üzləşdiklərini dilə gətirirlər. Bunun əsas səbəbi turizm təhsili almış və ya 

almaqda olan işçi qüvvəsinin qanuni bir əsas almaması nəticəsində sektora 

girməməsi ya da tərk etməsidir. 

Dünya Turizm Təşkilatının hesabatlarına görə, inkişaf etməkdə olan 

ölkələrin turizm şirkətlərinin ən çox rastlandıqları problem təhsili olmayan işçi 

qüvvəsinin turizm sektorunda fəaliyyət göstərməsidir(WTO,  2009). 

Azərbaycan turizm sənayesi də təhsilsiz işçi qüvvəsi problemi və ixtisaslı 

personəl çatışmamazlığı ilə qarşı-qarşıya qalmışdır. Otelçilik sahəsində 

çalışanların 89%-i, restoran işçilərinin 95%-i, səyahət agentliklərinda 

çalışanların 75%-i isə turizm sahəsi üzrə təhsil almamış şəxslərdir. Başqa bir 

araşdırmada da bənzər məlumatlar qeyd olunur. Həmin araşdırmanın nəticəsinə 

görə Azərbaycanda otel və restoran işçilərinin 50%-dən çoxu turizm təhsili 

almayan, ya da ümumi orta təhsilli məzunlardır [1, s. 36] 

Bu sahə üzrə təhsil almış şəxslərin diplom haqqlarının qorunmamasından, 

haqq etdikləri maddi və mənəvi dəyəri sektorda əldə edə bilmədiklərindən ötrü 

sektordan uzaqlaşmalarına səbəb olur. Bunun nəticəsi olaraq sektorda fəaliyyət 

göstərən şirkətlərin ucuz işçi qüvvəsi çalışdıra bilməsi üçün diplomsuz, təhsilsiz 

kadra üstünlük verməsidir. Bu vəziyyət isə turizm sektoruna ixtisaslı kadr 

yetişdirmək üçün sərf olunan zamanın, maliyyənin və əməyin boşa getməsi 

deməkdir. Turizm təhsili almış ixtisaslı işçi qüvvəsini sektora qazandıra bilmək 

üçün turizm təhsili almış işçi qüvvəsini qoruyan Azərbaycan turizm peşə 

qanunu çıxartmalıdır. 
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3.2 Ölkədə bu sahə üzrə həyata keçirilən tədbirlər və layihələr 

Ölkə iqtisadiyyatında mühüm yer tutan turizm bazarının tələb etdiyi insan 

gücünü qarşılamaq üçün bir çox turizm təhsil müəssisələri fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, Bakı Turizm Peşə Məktəbi, 

Qəbələ Turizmvə Otelçilik üzrə Peşə Tədris Mərkəzi və s təhsil müəssisələri 

turizm bazarında kadr çatışmamazlığını aradan qaldırmaqda xüsusi rol 

oynayırlar. Bundan əlavə yaxın zamanda fəaliyyət göstərməsi planlanan bir çox 

turizm təhsil müəsissələridə vardır. Qısacası ölkə həcimcə sektorla birlikdə 

böyüyən bir turizm təhsil sisteminə malikdir.[7] 

Yaxın zamanda hazırlanıb,təqdim olunacaq Turizm sənayesinin inkişafına 

dair Strateji Yol Xəritəsi turizmin inkişafı ilə bağlı görüləcək bütün tədbir və 

layihələri bir arada toplamışdır. Strateji yol xəritəsinə əsaslanaraq deyə bilərəm 

ki, Azərbaycan 2023-cü ilə kimi dünyanın turizm sahəsi üzrə inkişaf etmiş 

ölkələri sırasında göstəriləcək.[11] 

 

Nəticə 

Yuxarıda da qeyd olunduğu kimi turizm sahəsi ölkə iqtisadiyyatının əsas 

tükənməyən gəlir mənbələrindən biri və xidmət sahəsi hesab olunur. Turizm 

sahəsində müştəri məmnuniyyətinin əldə olunması daha çox çalışanların 

davranışlarından və ixtisas dərəcəsindən asılıdır. Buna görə də hər bir ölkə 

turizm sahəsinin inkişafı üçün kadr hazırlığında mühüm yer tutan turizm təhsil 

sistemindən başlamaq lazımdır. Turizm müəsissələrinin onların istəklərinə 

uyğun gələn ixtisaslı kadr əldə etmək üçün təhsil müəsissələri ilə birlikdə kadr 

hazırlığı prosesində iştirak etməlidirlər. 

Araşdırmanın yekunu olaraq, bütün bu problemlərin həlli üçün turizm 

bazarı üçün hazırlanan tələbələrin təhsil müəsissələrinin və turizm şirkətlərinin 

qarşılıqlı fəaliyyətləri əsasında yetişdirilməsini təklif etmək olar. Bu  zaman 

həm təhsil müəsissəsi, həm də şirkət məzun olan tələbəni öz fəaliyyətlərinin 

uğurlu nəticəsi kimi hesab etmiş olacaqlar. 
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Şəki-Zaqatala regionunda milli irs nümunələrinin qorunması və mədəni 

turizmin inkişaf istiqamətləri 

 

Preservation of national heritage examples and development directions of 

cultural tourism in Shaki-Zagatala region 

 

Охрана образцов национального наследия и направления развития 

культурного туризма в Шеки-Загатальском регионе 

 
Xülasə: Məqalədə Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda tarixi-memarlıq 

abidələrinin qorunmasın hüquqi bazası, müasir vəziyyəti, dövlət qediyyatınadan 

keçən və kənarda qalan abidələrin mühafizəsinin təşkili, abidələrin bərpası, bu 

sahədə mövcud olan problemlər və s. araşdırılmışdır. 

Açar sözlər:tarix, arxelogiya, arxitektura, milli irs, mədəniyyət abidələri, 

etnoqrafiya, antropologiya, memarlıq. 

 

Abstract: In the article was studied the legal base and current situation for 

preservation of historical and cultural monuments in Shaki-Zagatala region, 

organisation for protection of registered or non-registered monuments, 

restoration of them and problems in this field etc. 

Key words: history, archeology, architecture, national heritage, cultural 

monuments, ethnography, antropology, architecture. 

 

Резюме: В статье рассматриваются правовые основы сохранения 

историко-архитектурных памятников в Шеки-Загатальском экономичес- 

ком районе, современное состояние, организация сохранения памятников, 

проходящих через государственные кадастры, восстановление 

памятников, существующие в этой области проблемы и т.д. 

Ключевые слова: история, археология, архитектура, национальное 

наследие, памятники культуры, этнография, антропология, архитектура. 
 

Mədəni turizm ölkənin mədəni irsini, əhalisinin həyat tərzini, tarixini, 

incəsənətini, memarlığını, dinini və s. əhatə edən turizm növü kimi müəyyən 

olunur. Mədəni turizmə yaşayış məntəqələrindəki tarixi məkanlar, 

mədəniyyət obyektləri olan qoruqlar, abidələr, muzeylər, teatrlar, köhnə və 

yeni memarlıq nümunələri, eləcə də yerli əhalinin həyat tərzini, milli 
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dəyərlərini əks etdirən festivallar və bayramlar daxildir. Bu baxımdan tarixi- 

memarlıq abidələrinin qorunması, onlardan istifadə qaydalarına əməl 

olunması vacibdir. 1998-ci ildə qəbul olunan “Tarix və mədəniyyət 

abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunununda 

tarixi-memarlıq və arxitektur abidələrinin təsnifatı, qediyyat proseduru 

qaydaları müəyyən edilmişdir[1]. 

Bununla belə regionlarda mədəni irs abidələrinin əhəmiyyəti hələ ki, 

yetərincə başa düşülmür və dövlət tərəfindən mühafizə olunmalarına rəğmən 

dağıdılır, korlanır, zibillənir və s. Bu cür xoşagəlməz hallar hər şeydən öncə, 

əhalinin böyük bir qisminin məlumatsızlığı, ictimai məsuliyyətin olmaması və 

yerlərdə lazımi maarifləndirmə işlərinin aparılmaması ilə bağlıdır. 

Şəki-Zaqatala regionunda 259 tarixi-mermarlıq, arxitektur abidə dövlət 

tərəfindən qorunur. Qorunan tarixi-memarlıq abidələrinin əsas hissəsi Şəki, 

Qax, Zaqatala, Qəbələ rayonlarında yerləşir. Bu baxımdan regionda abidələrin 

qorunması və bərpası üzrə görülən işləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar[8]: 

1. Bərpa olunan abidələr. Regionda belə abidələr Şəkidə 16, Qax 14, 

Qəbələdə 7, Zaqatalada 6, Balakən və Oğuzda hərəsində 3-ü olmaqla bərpa 

olunmuşdur. Bərpa olunan abidələr 2000-2016-cı illəri əhatə etmiş və dövlətin 

dəstəyi ilə aparılmışdır. Tarixi-memarlıq abidələrinin bərpası məqsədilə ayrılan 

vəsaitlər Mədəniyyət və Turizm Nazirliyin və rayonların büdcə vəsaitləri 

hesabına tarixi-memarlıq və atxitektur abidələrin bərpası aparılmışdır. Onu da 

qeyd edək ki, Almaniya, Norvec səfirlikləri tərəfindən 2006 və 2008-ci illərdə 

Şəki və Qax rayonlarında alban abidələrinin bərpasına maliyyə dəstəyi 

göstərilmişdir. Bunlara misal olaraq Kiş abidəsi və Qax rayonundakı 

Bazalikanın bərpası qeyd olunan ölkələrinin səfirliklərinin maliyyə dəstəyi ilə 

mümkün olmuşdur. 

Regionda tarixi-arxitektur abidələrin bərpasına ayrılan vəsaitlər son on il 

ərzində 225,3 min manat təşkil etmişdir. Dövlət büdcəsindən Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyinə və rayonların infrastrukturunun bərpasına ayrılan 

vəsaitlərdən ibarət olmuşdur[8]. 

Rayon büdcələrindən tarixi-arxitektur abidələrin bərpasına ayrılan 

vəsaitlər az olsa da, Şəkidə tarixi diyarşünaslıq muzeyinin, Qaxda “İcəri Bazar” 

memarlıq kompleksinin, Qəbələdə tarixi məcidin bərpası yerli maliyyə 

imkanları hesabına aparılmışdır. 

2. Qorunan abidələrin pasportlaşdırlması. Regionda mühafizə olunan 

obyektlər haqqında informasiyaların toplanması və pasportlaşdırlması dövlətin 

ictimai qrumlara dəstəyi və müvafiq nazirliyə ayrılan vəsaitlər, həmçinin yerli 

təşkilatların öz gücləri hesabına aparılmışdır. Bu baxımdan regionda 100-dən 

çox tarixi abidələrin pasportlaşdırılması aparılmış və onlar haqqında daha dəqiq 

geniş məlumatlar toplanılmışdır. Şəki, Qax, Zaqatala rayonlarında olan tarixi 

arxitektur abidələrin qeydiyyatı və pasportlaşmasında yerli qrumların fəaliyyəti 

daha aktiv olmuşdur. 

Abidələrin pasportlaşdırlmasının aparılması və onun internet vasitəsilə 
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təbliği turizmin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Belə ki, qədim mədəniyyət 

məskənlərindən olan Şəki bu gün həm də, regionun önəmli turizm mərkəzinə 

çevrilməsi tarixi arxitektur abidələrin daha çox öyrənilməsi ilə bağlıdır. Şəki 

şəhərində olan tarixi-arxitektur abidələrin yığcam yerləşməsi, öz əvvəlki 

görkəmini saxlaması mədəni turizm destinasiyası kimi formalaşmasına imkan 

verir. Şəki şəhərindəki Yuxarı Baş memarlıq kompleksində təşklil olunan 

ənənəvi sənətkarlıq mərkəzi turistlərin cəlb olunmasına təkan verəcəkdir.[8]. 

Rayon mərkəzində olan tarixi-memrliq abidələri, Kiş kəndindəki qədim 

Alban məbədi, Oxud və Baş Göynük kəndində olan milli irs nümunələri, 

həmçinin “Abad” təşkilatının dəstəyi ilə yaradılan “Sənət evi” 

turistlər üçün cəlbedici məkanlardır. Xüsusilə ənənəvi sənətkarlıq nümunələrin 

özündə birləşdirən “Sənət evin”-də xalçaçılıq, ipəkçilik, qalayçılıq və şəbəkə 

sənəti inkişaf etdirilir. Şəkiyə gələn turistlər “Sənət evin”-də ənənənəvi 

sənətkarlıq nümunələri ilə tanış olmaqla yanaşı, onların hazırlanmasına da baxa 

bilirlər.[10]. 

3. Müxtəlif təşkilatlar tərəfindən tarixi-arxitektur abidələrin bərpası və 

qorunması məqsədilə layihələrin dəstəklənməsi. Regionda QHT və digər 

hüquqi, fiziki şəxslər tərəfindən il ərzində müxtəlif layihələr həyata keçirilir. 

Belə layihələr QHT-lərə yardım fondu və digər dövlət, ictimai qrumlar, yerli 

idarəetmə orqanları tərəfindən dəstəklənir. Mədəni irsi qorumaq məqsədilə 

ictimai fəallığı, məsuliyyəti artırmaq üçün QHT və yerli bələdiyyələrin üzərinə 

böyük iş düşür. Bu baxımdan bölgələrdə yerli sakinlər üçün ictimai 

maarifləndirmənin aparılması, məlumat lövhələrinin yerləşdirlməsi daha çox 

effekt vermiş olardı [4]. 

4. Tarixi-arxitektur abidələrin qorunmasında ictimai maarifləndirmənin 

aparılması. Bu məqsədlə abidələr üzrə monitorinqlərin aparılması, onların 

ətrafında sanitar nəzarətin təşkili, qorunması haqqında müvafiq lövhələrin 

vurulması və təbliğatının aparılması ictimai maarifləndirmədə əhəmiyyətli rola 

malikdir. Regionda müxtəlif QHT-lər tərəfindən həyata keçirilən layihələrdə 

əsas istiqamət ictimai maarifləndirməyə yönəlsə də, onun təşkili zəif olaraq 

qalır. 

Tədqiqatların nəticələri göstərir ki, əksər yerlərdə tarix və mədəniyyət 

abidələrinin mühafizəsi arzu olunan səviyyədə deyil. Bu səbəbdən də bir çox 

abidələr təbii və antropogen təsirlər nəticəsində davamlı olaraq aşınmaya  

məruz qalması, onun məhv olma ehtimalın artırır. Hazırda Şəki-Zaqatala 

zonasında məhv olma təhlükəsi olan 34 abidə qeyddə alınmışdır. Bu abidələr ən 

çox Qax rayonun Ləkit Kötüklü, Qaşqaçay, Şəki rayonun Oxud, Baş Küngüt, 

Böyük Dəhnə, Qəbələ rayonun Bum, Qəmərvan, Zaqatala rayonun Çar 

kəndlərindədir. 

Mədəni irs nümunələri olan tarix və mədəniyyət abidələrinin təbliği də 

arzu olunan vəziyyətdə deyil. Bunun üçün abidələrə gedən yollar qaydaya 

salınmalı, zəruri yerlərdə göstərici nişanlar qoyulmalı, ən azı bir-iki yerdə 
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abidənin pasportu və dövlət tərəfindən mühafizə olunduğunu bildirən lövhələr 

vurulmalıdır[4]. Həmçinin elektron resusrlardan, televizya və radionun 

imkanlarından istifadə etməklə ardıçıl olaraq maarifçilik işi aparılmalıdır. 

Regionda abidələrin bərpa işlərinin yaxşılaşdırılması və sürətləndirilməsi 
üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur: 

1. Şəki şəhərində “ABAD” təşkilatının köməyi ilə bərpa emalatxanasını 

yaradılması. Belə emalatxananın olması regiondakı abidələrin bərpasının 

sürətləndirlməsinə imkan vermiş olardı. 

2. Yerli əhəmiyyət kəsb edən, dövlət qeydiyyatına alınmayan abidələrin 

rayon səviyyəsində qorunmasının təşkili. Uçqar kəndlərdə baxımsız vəziyyətə 

olan abidələrin qeydiyyatının aparılması və pasportlaşdırılması üçün QHT-in 

cəlb olunması da mümkündür. 

3. Memarlıq və arxitektur abidələrin yerli turist marşrutlarına salınması və 

ekskursiya xidmətlərində istifadə olunması. Ölkə və yerli əhəmiyyətli 

marşrutlarda qeyd olunan abidələrdən istifadə olunması, onların mühafizəsinə, 

əvvəlki görkəminin saxlanılmasına şərait yaratmış olardı. 

Onu da qeyd edək ki, Şəki-Zaqatala regionunda bir neçə istiqamətdə 

mədəni turizm marşrutu fəaliyyət göstərir. Bunalara misal olaraq “Şimal-Qərb 

Əfsanələri” mədəni turizm marşrutu Mədəniyyət və Turizm Nazirliyin 

tərəfindən 2015-ci ildə təklif olunmuşdur. Marşruta 24 yaşayış məntəqəsi, 32 

tarixi-memarlıq abidələri daxil edilmişdir. 

Mədəniyyət və Turizm nazirliyi tərəfindən 2013-cü ildən başlayaraq 

"Aleksandr Düma Qafqazda" mədəni turizm marşrutunun təşkili ilə bağlı 

lahiyəyə start vermişdir. Bu marşruta Aleksandr Dümanın keçdiyi yaşayış 

məntəqələrində olan müxtəlif tarixi-memarlıq və atxitektur abidələr, etnoqrafik, 

ənənəvi sənətkarlıq nümunələri daxil edilmişdir. Avropadan turistlərin cəlb 

olunmasında qeyd olunan turizm marşrutunun əhəmiyyətin nəzərə alaraq 

Qafqaz irsinin Gürgüstanla birlikdə təqdim olunması üçün dövlət və turizm 

şirkətləri səviyyəsində əməkdaşlıq qurulmuşdur. Belə ki, Avropadan gələtirilın 

turistlər üçün bir marşrut Bakı-Şamaxı-Şəki-Qax-Zaqatala-Balakən-Laqodexi 

(Gürcüstan) xətti daxil olmaqla 4 gecə 5 gündüz təklif olunur. Digər bir 

istiqamət isə Tibilisidən başlamaqla laqodexi-Balakən-Şəki-Bakı xətti üzrə 

Gürcüstan və Azərbaycanda ümumilikdə 7 gecə və 8 gündüz qalmaqla paket 

turlar təklif olunur[9]. 

“Qədim Qafqaz Albaniyasının Tarixi İzləri” mədəni turizm marşrutu 

Qəbələ, Şəki, Qax, Zaqatala rayonlarının alban abidələrin əhatə edir. Bu 

abidələr Qum, Ləkit, Kiş, Nic, Bum və s. 14 yaşayış məntəqəsində daha çox 

cəmlənmişdir. 

Ümumilikdə Şəki-Zaqatala bölgəsində tarixi abidələrindən istifadə 

etməklə mədəni turizmin inkişafı üçün aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

- Memarlıq abidələrindən beynəlxalq turizm marşrutlarında istifadə 

olunması. Bu məqsədlə Şəki, Qəbələ və Zaqatala rayonlarının memarlıq 

abidələrindən istifadə etmək mümkündür. 
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- Ölkə əhəmiyyətli turlar çərçivəsində mövcud tarixi-memarlıq 

abidələrindən istifadə. Bu da Şəki, Qax, Qəbələ və Zaqatala rayonlarında olan 

24 ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidələrindən istifadə etməyə əsaslana bilər. 

- Yerli turist marşrutlarında mövcud abidələrdən istifadə olunması. Bu 

bölgəyə gələn turistlərin asudə vaxtının təşkilində ekskursiya xidmətlərinin 

göstərilməsindən ibarətdir. 
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İnvestisiya layihəsinin risk-menecmentinin təşkili və mərhələləri 

Stages and organization of risk management of the investment project 

Организация и этапы риск-менеджмента инвестиционного проекта 

Xülasə: İnvestisiya layihəsinin risk-menecmenti prosesini nəzərdən 

keçirərkən, bilmək lazımdır ki, layihənin məqsədinə yalnız layihənin risklərinin 

onun həyat dövrünün bütün mərhələlərində idarə olunması ilə çatmaq olar. 

Risklərin idarə edilməsi sistemi ilə bağlı strukturun üç əsas təşkilati aspektini 

göstərmək olar: risk menecerinin fəaliyyəti, risklərin idarə edilməsi şöbəsinin 

fəaliyyəti, risklərin idarə edilməsi şöbəsinin təşkilatdakı yeri və rolu. 

Beləliklə, investisiya layihələrinin risk-menecmenti layihə risklərinin 

idarə edilməsinin ümumi fəlsəfəsinin işlənib hazırlanmasını, onların müəyyən 

edilməsini, təhlilini, risklərin dərəcəsinin tənzimlənməsi və zərərin 

kompensasiya edilməsinin maliyyə mexanizmlərinin həyata keçirilməsini 

özündə ehtiva edən ayrı-ayrı addımlar və ya mərhələlərin məcmusudur. 

Açar sözlər: investisiya layihəsi, risk-menecment, investisiya layihəsinin 

risk-menecmentinin prinsipləri, investisiya layihəsinin risk-menecmentinin 

formalaşdırılması mərhələləri, risk meneceri, risklərin idarə edilməsi şöbəsi.  
 

Abstract: Considering the process of risk management of the investment 

project, one must understand that the project goal can be achieved only if the 

risks of the project are managed at all stages of its life cycle. With regard to the 

risk management system, three main organizational aspects of this structure can 

be distinguished: the risk manager's own activity, the activity of the risk 

management unit, the role and place of the risk management unit in the 

organization. 

Thus, the risk management of an investment project is a set of individual 

steps, or stages, including the development of a common philosophy of 

managing project risks, their identification, analysis, regulation of the level of 

risks and the implementation of financial mechanisms for compensation of 

damage in the event of adverse events. 

Key words: investment project, risk management, risk management 

principles of investment project, stages of investment project’s risk 

management formation, risk manager, risk management department. 

 

Резюме: Учитывая процесс управления рисками инвестиционного 
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проекта, нужно понимать, что цель проекта может быть достигнута только 

в том случае, если риски проекта управляются на всех этапах его 

жизненного цикла. В системе управления рисками, можно выделить три 

основных организационных аспекта этой структуры: собственную 

деятельность управляющего риска, деятельность подразделения 

управления рисками, роль и место подразделения управления рисками в 

организации. Таким образом, управление рисками инвестиционного 

проекта представляет собой набор индивидуальных шагов или этапов, 

включая разработку общей философии управления проектными рисками, 

их идентификацию, анализ, регулирование уровня рисков и реализацию 

финансовых механизмов компенсации ущерба в случае неблагоприятных 

событий. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, принципы риск-менеджмента, 

этапы формирования риск-менеджмента, риск-менеджер, отдел 

управления риском. 

 

Giriş 

Müasir dövrümüzdə risklərin idarə edilməsi problemi olduqca aktual bir 

problemdir. Risk mürəkkəb, bəzən isə həll edilə bilinməyən bir problemdir. 

Əgər yaxın keçmişdə dövlət praktiki olaraq müəssisələrin və təşkilatların bütün 

risklərini öz üzərinə götürürdüsə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində vəziyyət köklü 

dəyişmişdir: hər bir təsərrüfat subyekti artıq sahibkarlıq və maliyyə risklərinin 

təsir dərəcəsinin azaldılması istiqamətində müstəqil şəkildə fəaliyyət 

göstərməyə məcburdur. Azərbaycanda bazar münasibətlərinin inkişafı 

şəraitində müəssisələrdə səmərəli idarəetmə sisteminin yaradılması yalnız risk- 

menecmentin düzgün təşkil edilməsi ilə mümkündür. 

Ümumiyyətlə, demək olar ki, investisiya fəaliyyətinin xarakterik 

xüsusiyyəti qeyri-müəyyənlik və risklərin yüksək səviyyədə mövcud olmasıdır. 

"İnvestisiya" termini gələcəkdə fayda əldə etmək üçün pul qoyuluşlarının 

həyata keçirilməsi kimi müəyyən edilir. Lakin, nəzərə alsaq ki, investisiya 

layihəsinin xarici və daxili mühitinin "gözlənilməzlik" dərəcəsi əvvəlcədən 

yüksək olur və sistemin arzu edilən vəziyyətinin və qarşıya qoyulmuş nəticə 

göstəricilərinin əldə edilməsi üçün zəmanət yoxdur, bu halda məsələ 

planlaşdırmanın səmərəliliyi, proqnozların dəqiqliyi, bazarın vəziyyəti, 

resursların qiymətlərinin dinamikası ilə müəyyən edilir və investisiya 

layihəsinin riskləri matritsasını yaradan bir çox digər amillərdən də asılıdır. 

Bu baxımdan, investisiya layihəsinin risklərinin idarə edilməsinin 

zəruriliyi aydın görünür. Bu proses uzun müddət investorlar tərəfindən intiutiv 

olaraq biznesin mümkün zərərlərinin qarşısını almaq məqsədilə risklərin 

minimuma endirilməsi alətlərinin ayrı-ayrı fraqmentlərinin tətbiqi yolu ilə 

həyata keçirilirdi. Problemin aydın şəkildə formalaşdırılması və dərk edilməsi 

Risk-menecment elminin müstəqil elm kimi inkişafı sayəsində yalnız yaxın 

zamanlarda mümkün olmuşdur. Bu məsələnin aktuallığı şirkətin investisiya  
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fəaliyyəti praktikasına risk-menecmentin tətbiqinə kompleks yanaşmanın 

inkişafi ilə öz təsdiqini tapmışdır. Müasir dövrdə layihə risklərinin idarə 

edilməsi sisteminin mövcudluğu investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi 

üçün zəruri şərt kimi qəbul edilmişdir və investisiya qoyuluşlarının həyata 

keçirilməsinə risk yönümlü yanaşmanın yayılması təbii yolla baş vermişdir. 

İnvestisiya layihəsi anlayışı 

Praktikada hər bir müəssisə investisiya layihələri şəklində sərmayə 

qoyur. Təəssüf ki, bu termin ümumi şəkildə birmənalı istifadə edilmir. Buna 

görə də, müəyyən məqsədlərə nail olmaq üçün bir sıra tədbirlərin həyata 

keçirilməsi nəzərdə tutan bir işdən danışarkən onun bir layihə olduğu hesab 

edilir. Hər hansı bir tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün lazım olan təşkilati- 

hüquqi və hesab sənədlərin sistemi də layihə adlanır. Nəhayət, layihə dedikdə, 

real şəkildə sərmayə qoyuluşunun həyata keçirilməsinin zəruriliyini təsdiq edən 

sənəd başa düşülür. 

Elmi ədəbiyyatda da layihə termininin vahid bir anlayışı mövcud deyil. 

Hər hansı bir iqtisadi sistemin fəaliyyəti baxımından "layihə" anlayışına baxsaq, 

bu anlayışı formalaşdıran üç məqamı dəqiq təyin etmək mümkündür [12]. 

Birincisi, burada gələcək işin məqsədi müəyyən edilir: istehsal həcmlərinin 

artırılması, keyfiyyətin yaxşılaşdırılması, yeni məhsulların istehsal edilməsi, 

xərclərin azaldılması və s. Sonra məqsədlərə çatmaq üçün nə etmək lazımdır 

olduğu axtarılır, yəni yerinə yetirilməsi lazım olan konkret vəzifələr qarşıya 

qoyulur. Nəhayət, vəzifələrin yerinə yetirilməsi və məqsədlərə nail olunması 

yolları müəyyənləşdirilir. Məqsədləri təyin edərkən, yadda saxlamalıyıq ki, 

sonda hər şey iqtisadi faydanın əldə edilməsinə istiqamətlənmişdir. Unikal bir 

texnologiyanın tətbiqi də texnoloji bir eksperiment deyil, bu, müəssisənin daha 

da inkişaf etdirilməsi və bazarda daha yüksək yer tutması üçün bir şərtdir. 

Göstərilənlərdən çıxış edərək, investisiya layihəsini əlavə gəlir əldə 

etmək üçün vəsait qoyuluşunu nəzərdə tutan iqtisadi problemin həlli proqramı 

kimi müəyyənləşdirə bilərik. Buna görə, hər hansı bir layihə dörd nöqtə ilə 

xarakterizə olunur: müəyyən məqsədlərə aydın diqqət, başlanğıc və sona çatma 

müddətləri, məhdud maliyyə və digər resurslar ilə məhdudlaşır. Bu baxımdan 

hər bir investisiya layihəsi 4 xüsusiyyətlə xarakterizə edilə bilər [13]: konkret 

məqsədlərə dəqiq istiqamətlənmə, miqyas, başlanğıc və son arasında məhdud 

zaman, məhdud maliyyə və digər resurslarla. Bundan başqa hər bir layihə onun 

həyata keçirilməsi üçün böyük xərclərin olması və bu vəsait qoyuluşlarından 

həmin anda gəlir əldə etmənin mümkünsüzlüyünü nəzərdə tutur, belə ki, gəlir 

yalnız layihənin başa çatmasından və qoyulmuş resurslarının istismarından 

sonra mümkündür. Layihənin investisiyalaşdırılmasının başlanğıcı ilə 

investisiyalardan əldə edilən gəlirlərin başlanğıcı arasındakı müddət vaxt 

gecikməsi adlandırılır. 

Risk menecment anlayışının mahiyyəti 

Risk-menecment anlayışı çox geniş anlayış olaraq idarəetmənin faktiki 

olaraq bütün istiqamət və aspektləri ilə bağlı müxtəlif problemləri əhatə edir. 
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Risk-menecment biznes prosesində yaranan risklərin və maliyyə 

münasibətlərinin idarə edilməsi və risklərin qiymətləndirilməsi sistemidir. Risk 

riskli bir hadisənin başlanmasını proqnozlaşdıraraq və risk dərəcəsini azaltmaq 

üçün vaxtında tədbirlər görərək idarə oluna bilər. Dünyada və yerli ixtisaslaşmış 

ədəbiyyatda "risk-menecment" konsepsiyası geniş və dar mənada şərh edilir. 

Geniş mənada, risk-menecment risk mühitində istənilən istehsal və 

biznes vahidinin uğurlu fəaliyyət göstərməsi üçün şəraitin təmin olunması 

elmidir [1, s.18]. Dar mənada isə firmanın hər hansı bir təsadüfən yaranan 

zərərini azaltmaq üçün proqramın hazırlanması və həyata keçirilməsi prosesidir 

[6, s.24]. 

Risk-menecment sistemini müəssisənin mövcud menecment sisteminin 

daimi təkmilləşdirilməsi üçün görülən işlərin keyfiyyətinin və bütövlükdə 

menecment sisteminin səmərəliliyin yüksəldilməsinə istiqamətlənən əlavə alət 

kimi xarakterizə etmək olar. İstənilən digər bir sistem kimi risk-menecment 

sisteminin də əsas elementləri aşağıdakılardır: 

- Risk-menecment sisteminin obyekti; 

- Risk menecment sisteminin subyekti; 
- Subyektin obyektə təsirini müəyyənləşdirən risklərin idarə edilməsi 

prosesi. 

İnvestisiya layihəsinin risk-menecmentinin xüsusiyyətləri və 

prinsipləri 

Bir fəaliyyət növü olaraq investisiya layihəsinin risk-menecmenti, 

ümumilikdə, risk-menecmentə xas olan aşağıdakı universal xüsusiyyətlərlə 

xarakterizə oluna bilər: 

 Risklərin idarə edilməsinin bütövlük, komplekslik və sistemin yeni ele- 

mentləri inteqrasiya etmək qabiliyyətini nəzərdə tutan sistem xarakteri; 

 Çoxfunksiyallıq, universallik, modulluq, çoxsəviyyəlilik xüsusiyyətlə- 

rini özünə daxil edən risklərin idarə edilməsi sisteminin strukturunun 

mürəkkəbliyi; 

 Riskin idarə olunması sisteminin yüksək effektivliyi, bu, elastiklik, 

adaptasiya oluna bilmək, adekvatlıq, səmərəlilik deməkdir [3, s.67]. 

Universal xüsusiyyətlərindən əlavə, investisiya layihəsinin risk- 

menecmenti layihənin xüsusiyyətləri, idarəetmə məqsədləri və metodları ilə 

əlaqədar olan spesifik xüsusiyyətlərə də malikdir ki, bu da layihə risklərinin 

idarə edilməsinin əsaslandığı əsas prinsiplərdə əks olunur. Həmin prinsiplər 

aşağıdakılardır [7, s.38]: 

 Layihənin risk-menecmenti sistemi layihəni həyata keçirən firmanın 

ümumi idarəetmə prosedurlarının bir hissəsidir, bu da onun şirkətin 

inkişaf strategiyasına və fəaliyyətinin institusional xüsusiyyətlərinə 

uyğunluğunu bildirir; 

 Risk-menecment sisteminin xüsusiyyətləri onun məqsəd və vəzifə- 

lərində öz əksini tapır və risklərin idarə edilməsi sistemi çərçivəsində 
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qərarların qəbul edilməsinin yüksək dərəcədə ixtisaslaşdırılmış 

xarakterini müəyyən edir; 

 Risk-menecment zamanı daxili və xarici məhdudiyyətlər nəzərə 

alınmalıdır ki, bu da şirkətin fəaliyyətinin şərtləri və imkanları ilə xüsusi 

tədbirlərin əlaqələndirilməsini nəzərdə tutur; 

 Risk-menecmenti prosesində bütün risklər üzrə vahid risklərin idarə 

olunması siyasəti həyata keçirilməlidir ki, bu da onların bütün 

məcmusununkompleks şəkildə və eyni zamanda idarə edilməsini tələb 

edir; 

 Risk-menecmenti prosesi dinamikdir və bu, layihə risklərinin idarə 

olunması ilə bağlı qərarların qəbul edilməsinin davamlı xarakterinə 

aiddir. 

Göstərilən prinsiplər daha çox ümumi xarakterlidir və investisiya 

layihəsinin risk-menecmentinin praktikasında ortaya çıxır.Lakin hər bir layihə 

unikaldır, buna görə də bu prinsiplərin konkret şəkildə həyata keçirilməsi fərqli 

ola bilər. İqtisadi ədəbiyyatda investisiya layihəsinin risk-menecmentinin 

mərhələlərinin ardıcıllığı barədə vahid bir fikir yoxdur. 

Layihələrin risk-menecmentinin təşkili 

Risk-menecment prosesinin ideal təşkil edilməsi formasının nəzərdən 

keçirilməsi də onların idarə edilməsinin səmərəliliyi baxımdan mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Layihə risklərinin idarə edilməsi üzrə qərarların 

hazırlanması və qəbul edilməsi üçün təşkilatların və konkret risk menecerlərin 

istifadə etdikləri metod və üsullar son dərəcə müxtəlifdir və onlar bir çox 

hallarda risklərin olduğu ölkə (və ya regionun) və təşkilatın növündən, eləcə də 

konkret şəxsdən də asılıdır. Bu baxımdan bu fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün 

optimal yol təklif etmək mümkün deyil. 

Əksər hallarda investisiya layihəsinin məqsədlərinə nail olmaq prosesini 

dəstəkləmək üçün təşkilatda aşağıdakı əsas vəzifələri həll edən layihənin idarə 

olunması ofisinin yaradılması tələb olunur [11]: 

- rəhbərlik tərəfindən təsdiqlənmiş layihələr portfelinin 

formalaşdırılması (portfelə daxil olan layihələrin prioritetlərinin müəyyən 

edilməsi ilə); 

- layihələrin həyata keçirilməsində məhsuldarlığı artırmaq üçün lazımi 

məlumat və vərdişlər bazasının təşkil edilməsi; 

- layihənin portfelinin monitorinqi və təhlili, onun effektivliyinin və 

hesabatlılığının artırılması; 

- layihənin idarə olunmasının səmərəsiz metodlarının müasir və sübut 

edilmiş üsullarla, alət və proseslərlə əvəz edilməsi; 

- Layihənin idarə olunması sahəsində çalışanların təlim və ixtisasının 

artırılmasının təsirini artırmaq; 

- Layihənin idarə olunması sahəsində sorğu xidmətinin tətbiqi. 

Layihələrin risklərinin idarə edilməsi mərhələləri 

Ümumilikdə, layihələrdə risklərinin idarə edilməsi mərhələlərini 
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aşağıdakı kimi göstərmək olar [8, s.68]: 

1. Risklərin müəyyən edilməsi; 

2. Risklərin keyfiyyət təhlili və ilkin sıralanması; 

3. Kəmiyyət analizi və risklərin yekun sıralanması; 

4. Riskə cavabın müəyyən edilməsi; 

5. Risklərin monitorinqi; 

6. Riskə reaksiya; 

7. Layihə sonrası təhlil və nəticələrin çıxarılması. 
İnvestisiya layihəsinin risk-menecmenti prosesini nəzərdən keçirərkən, 

bilmək lazımdır ki, layihənin məqsədinə yalnız layihənin risklərinin onun həyat 

dövrünün bütün mərhələlərində idarə olunması ilə çatmaq olar. Aşağıdakı 

cədvəldə investisiya layihəsinin həyat dövrü ərzində risklərin idarə edilməsi 

prosesi göstərilmişdir: 

Cədvəl 1. İnvestisiya layihəsinin həyata keçirilməsində risklərin 
idarə edilməsi prosesi [9, s.49-50] 

Həyat dövrü 

fazası 

Layihənin 

mərhələsi 

Mərhələnin 

məqsədi 

Risklərin idarə 

edilməsinin 
vəzifə və metodları 

İnvestisiyanın 

layihədən öncəki 

əsaslandırılması 

Layihənin 

konsepsiyası 

Layihənin 

səmərəliliyinin 

müəyyənləşdiril- 

məsi 

-Risk faktorlarının və 

qeyri-müəyyənliklərin 

müəyyən edilməsi 

-Ekspert metodları ilə risk 

faktorlarının və qeyri- 
müəyyənliklərin 

əhəmiyyətinin 

müəyyənləşdirilməsi 
-Həssaslığın təhlili 

Layihənin texniki- 

iqtisadi 

əsaslandırılması 

-Qərarlar ağacı 
-Dayanıqlığın yoxlanılması 

-Zərərsizlik nöqtəsinin 

müəyyənləşdirilməsi 

-Qeyri-müəyyənliklərin və 

risklərin formallaşdırılmış 

təsviri 

-Ssenarilərin təhlili 
-Monte-Karlo metodu 

Layihənin işlənib 

hazırlanması 

Layihənin planı Layihənin smeta 

və büdcəsinin 

hazırlanması 

-Qərarlar ağacının korrektə 

edilməsi 

-Risklərin bölüşdürülməsi 

-Gözlənilməz xərclərin 
ödənilməsi üçün ehtiyat 

vəsaitlərin həcminin və 

strukturunun 

müəyyənləşdirilməsi 

-Layihənin maliyyə 
cəhətdən risklərinin nəzərə 

alınması 

İş sənədləşməsi  -Risklərin təhlili 
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   nəticələrinə əsasən 

layihənin parametrlərinin 

korrektə edilməsi 

-Gözlənilməz xərclərin 

nəzərə alınması ilə 

layihənin smetasının 

hazırlanması 
Layihənin həyata Müqavilələr Layihənin həyata -Layihənin işçi büdcəsinin 

keçirilməsi  keçirilməsinin formalaşdırılması 
  səmərəliliyinin -Risklərin sığortası 
  monitorinqi -Fərdi risklər metodu 
 İnşaat  -Gözlənilməz xərclər üçün 
   vəsaitlərin istifadə 
   olunmasına nəzarət 
   -Büdcənin korrektə 
   edilməsi 

Layihənin başa Təhvil-təslim Layihənin - Gözlənilməz xərclər üçün 

çatdırılması səmərəliliyinin vəsaitlərin istifadə 
Layihənin 

 bağlanması təhlili (audit) olunmasının təhlili 
   -Layihənin nəticələrinə 
   əsasən risk və qeyri- 
   müəyyənliklərin faktiki 
   təzahürlərinin 
   ümumiləşdirilməsinin 
   təhlili 

İnvestisiya layihələrinin risklərinin idarə edilməsi nəticəsində 

aşağıdakılara nail olmaq olar [12]: 

- Layihənin iştirakçıları tərəfindən onun həyata keçirilməsi ilə bağlı olan 

qeyri-müəyyənlik və risklərin, onların mənbələrinin və  risklərin 

təzahürü nəticəsi kimi mümkün mənfi hadisələrin obyektiv qəbul 

edilməsi və başa düşülməsi; 

- Tapılmış qeyri-müəyyənliklərin nəzərə alınması ilə layihə vəzifələrinin 

səmərəli həlli üçün imkanların axtarılması və bu imkanların 

genişləndirilməsi; 

- Layihə risklərinin minimallaşdırılması yollarının işlənib hazırlanması; 

- Üzə çıxarılmış risklərin və onların minimallaşdırılması üzrə tədbirlər 

kompleksinin nəzərə alınması ilə layihə planlarının yenidən işlənilməsi. 

İnvestisiya layihəsinin riskləri həm layihə meneceri tərəfindən, həm də 

layihə komandanın bütün üzvləri tərəfindən müxtəlif dərəcələrdə idarə edilə 

bilər. Bu zaman isə ekspert qiymətləndirməsi, beyin hücumu, müzahirə və 

intervyu və s. bu kimi metodlar və proqram-riyazi aparat istifadə edilə bilə. 

Risk-menecment prosesinə başlamazdan əvvəl vəzifələrin həlli üçün daxili və 

xarici şərtlərin öz əksini tapdığı informasiya kontekstinin formalaşdırılması 

zəruridir. Xarici şərtlərə rəqabət, ekoloji, texnoloji, sosial, hüquqi, iqtisadi, 

siyasi və digər asektləri aid etmək olar. Daxili şərtlər isə bir sıra xüsusiy- 

yətlərdən ibarətdir ki, onları aşağıdakı kimi göstərmək olar [13]: 
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- İnvestisiya layihəsinin və onun məqsədlərinin xüsusiyyətləri; 
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- Layihənin təşkilatçısı-şirkətin strukturu və məqsədlərinin xüsusiyyətləri; 

- Korporativ reqlament və standartlar; 

- Layihənin resurs təminatı haqqında informasiya. 

Bu sahədəki bir çox mütəxəssislərin fikrincə, investisiya layihələrinin 

risk-menecmenti prosesinə planlaşdırmadan başlamaq lazımdır. Planlaşdırma 

layihə təhdidləri ilə iş üzrə bütün prosedurlar kompleksi içərisində ilkin mərhələ 

hesab edilir. Planlaşdırma – konkret layihəyə münasibətdə risklərin idarə 

edilməsi prosesinin təşkili dərəcəsinin, seçilmiş metod və alətlərin müəyyən 

edilməsinə imkan verən bir üsuldur. ABŞ-ın Risklərin idarə edilməsi İnstitutu 

(PMİ – Project Management İnstitute) bu prosesə böyük əhəmiyyət verir və 

təşkilatın bu sahədə çap etdirdiyi Bələdçidə göstərilir ki, Plan aşağıdakı 

bölmələrdən ibarət olan bir sənəddir [11]: Ümumi müddəalar; layihənin 

təşkilatçı-şirkətin başlıca xüsusiyyətlər; layihənin nizamnamə xüsusiyyətləri; 

risk-menecmentin məqsəd və vəzifələri; metodoloji bölmə; təşkilati bölmə; 

büdcə bölməsi; reqlament bölməsi; metroloji bölmə; risklərin hədd göstəriciləri; 

hesabat bölməsi; layihə risklərinin idarə edilməsinin sənədləşməsinin təmini və 

monitorinq bölməsi; layihə rislərinin idarə edilməsi üçün şablonlar bölməsi. 

Planlaşdırma mərhələsi başa çatdıqdan sonra risklərin 

müəyyənləşdirilməsi prosesi gəlir. Müəyyənləşdirmə prosesində investisiya 

layihəsinin riskləri müəyyən edilir və nümayiş etdirilir. Nəticə isə risklərin 

siyahısı, onların təhlükəlilik dərəcəsinə görə sıralanması olur.  Planlaşdırma 

kimi müəyyənləşdirməyə də layihə komandasının bütün üzvləri və layihənin 

iştirakçıları cəlb edilməlidir. Bundan başqa müəyyənləşdirmə təkrarlanan bir 

proses hesab edilir. Belə ki, layihənin gedişi zamanı yeni risklər yarana və üzə 

çıxarılmış risklərlə bağlı yeni informasiyalar əldə edilə bilər. Risklər həmişə 

ardıcıl olaraq təsvir edilməlidir ki, onların hər biri aydın şəkildə başa düşülsün, 

bu da onlara cavab verilməsi planının səmərəli şəkildə təhlili və hazırlanmasına 

imkan verər. Bu təsvir həm də elə tərtib edilməlidir ki, risklərin bir-birinə 

təsirini və layihə ilə qarşılıqlı əlaqələrini müqayisə etmək mümkün olsun. 

Layihə planlarının işlənməsi və tamamlanması zamanı yeni təhdid mənbələri 

üzə çıxa və potensial risklər layihə tam başa çatdırılanadək güclənə bilər. 

Səmərəli müəyyənləşdirmə mərhələsi həm də risklərin detallı təsnifatından da 

asılıdır. 

Növbəti mərhələdə investisiya layihəsinin riskləri təhli edilir və 

qiymətləndirilir. Bu, ona görə zəruridir ki, müəyyənləşdirmə mərhələsində əldə 

edilən məlumatlar məsuliyyətli qərarların qəbul edilməsi üçün istifadə edilə 

bilsin. Bu zaman keyfiyyət təhlilinə üzə çıxarılmış faktorlardan asılı olan 

mümkün əlverişsiz nəticələrin ekspert qiymətləndirilməsi kompleksi daxildir. 

Kəmiyyət təhlili isə təhdidlərin yaranması ehtimalının kəmiyyət göstəricilərini 

müəyyənləşdirməyə və dəqiqləşdirməyə imkan verir. Kəmiyyət təhlili daha çox 

güc tələb edir, lakin daha etibarlıdır. Bu təhlil aparmaq üçün keyfiyyətli giriş 

məlumatlarına malik olmaq və səmərəli riyazi modellərdən istifadə etmək 

lazımdır. Bundan başqa kəmiyyət təhlilini yüksək ixtisaslı heyət aparmalıdır. 
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Mütəxəssislər iki növ qiymətləndirməni fərqləndirirlər: riskli hadisələrin 

meydana gəlməsi ehtimalının qiymətləndirilməsi və onların layihəyə təsiri 

dərəcəsinin qiymətləndirilməsi. Keyfiyyət təhlilinin başlıca nəticəsi kimi həyata 

keçirilmiş qiymətləndirmə və risklərin xəritəsi ilə birgə sıralanmış risklərin 

siyahısını göstərmək olar. Riskli hadisələrin meydana gəlməsi ehtimalı və 

onların təsiri müəyyən göstəricilər diapazonunda qruplara ayrılır. 

Sonuncu mərhələ isə investisiya layihəsinin risklərinə cavabların 

planlaşdırılmasıdır [8, s.68]. Praktiki fəaliyyətdə adətən risklərin nəticələrinin 4 

kateqoriyası ayrılır: büdcəyə; müddətə; məhsulun keyfiyyətinə; məhsulun 

işləməsinə təsir göstərən risklər. 

Risklərə cavabların verilməsi üsullarının planlaşdırılması risklərin 

azaldılması planının hazırlanmasının reqlamentləşdirilmiş prosedurudur. Bu 

prosesdə investisiya layihəsinin uğurlu olması ehtimalının yüksəldilməsi üçün 

prioritet qaydasında təhdidlərə cavab verilməsini nəzərdə tutan optimal tədbirlər 

müəyyən edilir. Risklərə cavab verilməsinin də 4 əsas metodu mövcuddur [13]: 

- Risklərdən qaçmaq. Ən fəal metod hesab edilir, lakin hər zaman tətbiq 

edilə bilmir, risk mənbələri tamamilə istisna edilə bilən hallarda 

aktualdır. 

- Risklərin minimallaşdırılması. Daha bir fəal metod olaraq risklərin 

ehtimalının və təhlükəliliyin azaldılmasından ibarətdir. Bu zaman 

risklərə tamamilə nəzarət olunmalıdır. 

- Risklərin ötürülməsi-sığortalanması. Bu metodun istifadəsi üçün öz 

üzərinə riskləri və onların neqativ nəticələrini götürə bilən üçüncü tərəf 

tapılmalıdır. 

- Risklərin qəbul edilməsi. Risklərə şüurlu şəkildə hazırlığı və bütün 

cəhdlərin onların nəticələrinin aradan qaldırılmasına yönəlməsini 

nəzərdə tutur. 

- 

Nəticə 

Aydındır ki, risk-menecment bütünlüklə zərərli hadisələr meydana 

gəldiyi zaman obyektin zərərini azaltmaq və ya kompensasiya etməyi 

hədəfləyən çox mərhələli bir prosesdir. Beləliklə, investisiya layihələrinin risk- 

menecmenti layihə risklərinin idarə edilməsinin ümumi fəlsəfəsinin işlənib 

hazırlanmasını, onların müəyyən edilməsini, təhlilini, risklərin dərəcəsinin 

tənzimlənməsi və zərərin kompensasiya edilməsinin maliyyə mexanizmlərinin 

həyata keçirilməsini özündə ehtiva edən ayrı-ayrı addımlar və ya mərhələlərin 

məcmusudur. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, risklərin idarə edilməsi prosedurlarının 

tətbiq edilməsinin səmərəsi onun işlənib hazırlanmasına çəkilən xərcləri 10-20 

dəfə üstələyir və doğruldur. İnvestisiya layihəsinin risk-menecmenti sisteminin 

elementləri və prosedurlarının qurulması layihənin planlaşdırılması və həyata 

keçirilməsi zamanı risk vəziyyətlərinə vaxtında cavab verilməsini, parametr- 

lərin layihələndirilməsi zamanı faktiki səmərəlilik göstəricilərinin planlaşdı- 
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rılmış göstəricilərdən sapmalarının azaldılmasını, layihənin həyata keçirilməsi 

gedişində qeyri-müəyyənlik dərəcəsinin minimallaşdırılmasını və nəticədə risk 

səviyyəsinin ən azı 50% azaldılması yolu ilə investisiya fəaliyyətinin 

məqsədlərinə çatmağa zəmanəti təmin etməyə imkan verir. 
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Turizmdə marketinq konsepsiyası və informasiya sistemləri 

Marketing concept and information systems in tourism 

 

Маркетинговая концепция и информационные системы в туризме 

 

Xülasə: Marketinq konsepsiyası. Üç biznes istiqaməti ilə mübarizə 

aparan bir iqtisadi fəlsəfəsidir. 1950-ci illərdə bu mərkəzi prinsiplər öz yerini 

tutdu. Onar hesab edirlər ki, öz təşkilati məqsədlərinə (satış təşkilatının 

məqsədləri) çatmaq üçün açar rolunu, digər rəqib kompaniyalara nisbətdə daha 

sürətli məhsul istehsalı, çatdırılma öz müştəriləri və ya seçilmiş müştəriləri ilə 

əlaqə saxlamaqda görürlər. Marketinq anlayışı dörd sütun üzərində dayanır: 

hədəf bazar, müştəri ehtiyacları, inteqrasiya marketinqi və gəlirlilik. Satış 

konsepsiyası və marketinq konsepsiyası arasındakı fərq: 

1. Satış Konsepsiyası satıcının ehtiyaclarına yönəlib. Marketinq Konsepsiyası 

alıcının ehtiyaclarına diqqət yetirir. 

2. Satış anlayışı, satıcı hər məhsulu pula çevirməyə ehtiyac duyur. Marketinq 

konsepsiyası müştərinin ehtiyacları ilə məşğul olur. 

Marketinq konsepsiyası bu günki korporativ yönümdə reqiblərlə mübarizədə 

böyük dəyişikliklər təşkil edir. Bu fəlsəfə komunikativ satışa əsaslanır. 

Açar sözlər: Turizm, Marketinq, Rəqabət, İqtisadiyyat, Konsepsiya 

Turizm- (fransız sözü olub, gəzinti, səfər deməkdir) — fəal istirahətin geniş 

yayılmış və ən kütləvi növüdür. 

Marketinq- ingilis dilində "market" sözündən götürülüb, bazar mənasını verir. 

Azərbaycan dilinə hərfi tərcüməsi "bazarda fəaliyyət"dir. 

Rəqabət- geniş mənada iqtisadiyyat, sosiologiya və ekologiyada istifadə olunur 

və şəxslərin, qrupların və ya orqanizmlərin resurslar üzrə bir biri ilə mübarizə 

aparmağını bildilir. Rəqabəti bildirmək üçün xarici dillərdə əsasən latın- 

competitionem       ("razılaşma") və       ya latın- concurrere       ("toqquş- 

maq") sözlərindən əmələ gələn terminlər istifadə  olunur.  Azərbaycan  dilinə 

isə rəqabət sözü ərəb dilindən (ərəb قابر ت  "yarış" deməkdir) gəlib. 

İqtisadiyyat- Elm tarixində ilk dəfə iqtisadiyyat sözünü, anlayışını qədim 

yunan alimləri işlətmişlər. O, Ksenofontun (e.ə-430-355) "Ev təsərrüfatı" və ya 

"Ev  iqtisadiyyatı" deyilən əsərinin  adından götürülmüş,  sonra  Aristotel (384- 

322) tərəfindən geniş şərh edilmişdir. Yunan sözü olan "Oykonomiya" iki 

sözdən- "oykos" (ev, tə-sərrüfat) və "nomos" (qayda, qanun) söz 

birləşmələrindən yaranmışdır. Bu mənada "Ekonomika" antik dövrün qul 

əməyinə  əsaslanan ailə təsərrüfatının, ən çox natural təsərrüfat  münasibətlərini 

mailto:nihadhuseyn@mail.ru
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ifadə edirdi. 

Konsepsiya [lat.] Hər hansı bir hadisə haqqında əsas fikir; görüşlər sistemi. 

 

Abstract: The Marketing Concept. This is a business philosophy that 

challenges the above three business orientations. Its central tenets crystallized  

in the 1950s. It holds that the key to achieving its organizational goals (goals of 

the selling company) consists of the company being more effective than 

competitors in creating, delivering, and communicating customer value to its 

selected target customers. The marketing concept rests on four pillars: target 

market, customer needs, integrated marketing and profitability. Distinctions 

between the Sales Concept and the Marketing Concept: 

1. The Sales Concept focuses on the needs of the seller. The Marketing 

Concept focuses on the needs of the buyer. 

2. The Sales Concept is preoccupied with the seller’s need to convert 

his/her product into cash. The Marketing Concept is preoccupied with the idea 

of satisfying the needs of the customer by means of the product as a solution to 

the customer’s problem (needs). 

 

The Marketing Concept represents the major change in today’s company 

orientation that provides the foundation to achieve competitive advantage. This 

philosophy is the foundation of consultative selling. 

Key words: Tourism, Marketing, Competition, Economy, Concept 

Tourism - (French vocabulary, sightseeing, sightseeing) is an active recreation 

type in a wide range of fans. 

Marketing - is taken from the word "market" in English, meaning the market. 

The literary translation into Azerbaijani is "market action". 

Competition - is widely used in economics, sociology and ecology, and it is 

known that individuals, groups or organisms struggle with each other over 

resources. To express competition, the terms used in the foreign language are 

predominantly derived from the Latin- competitionem ("contract") or Latin- 

concurrere ("collision"). Competition for Azerbaijan comes in Arabic (Arabic 

raqabt means "racing"). 

Economy - For the first time in the history of science, ancient Greek scientists 

used the term economy. Xenofont (430-355) was taken from the name of 

"Hanse" or "Home Economy" and then widely interpreted by Aristotle (384- 

322). The Greek word "agricultural economy" derives from two lines, "oykos" 

(home, travel) and "nomos" (rule, law). In this sense, "economy" was the 

expression of traditional economic relations of old family based on slave labor. 

Concept [lat.] Basic idea about any event; system of meetings. 

Резюме: Маркетинговая концепция. Это философия бизнеса, 

которая бросает вызов трем направлениям бизнеса. Его центральные 

принципы кристаллизовались в 1950-х годах. Он считает, что ключом к 

достижению своих организационных целей (целей сбытовой компании) 
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является то, что компания более эффективна, чем конкуренты, в создании, 

доставке и передаче ценности клиентам своим избранным целевым 

клиентам. Концепция маркетинга основывается на четырех основных 

направлениях: целевом рынке, потребностях клиентов, интегрированном 

маркетинге и прибыльности. Различия между концепцией продаж и 

концепцией маркетинга: 

1. Концепция продаж фокусируется на потребностях продавца. 

Маркетинговая концепция фокусируется на потребностях покупателя. 

2. Концепция продаж озабочена необходимостью продавца 

конвертировать свой продукт в наличные. Концепция маркетинга 

озабочена идеей удовлетворения потребностей клиента посредством 

продукта в качестве решения проблемы (потребностей) клиента. 

Концепция маркетинга представляет собой существенное 

изменение в сегодняшней ориентации компании, которая обеспечивает 

основу для достижения конкурентных преимуществ. Эта философия 

является основой консультационных продаж. 

Ключевые слова: Туризм, Маркетинг, Конкуренция, Экономика. 

 

Туризм - (французская лексика- осмотр достопримечательностей, осмотр 

достопримечательностей) - активный тип отдыха в широком диапазоне 

поклонников. 

Маркетинг - берется из слова «рынок» на английском языке, что означает 

рынок. Литературный перевод на азербайджанский язык - это «рыночная 

акция». 

Конкуренция - широко используется в экономике, социологии и 

экологии, и известно, что отдельные лица, группы или организмы борются 

друг с другом за ресурсы. Для выражения конкуренции термины, 

используемые на иностранном языке, преимущественно получены из 

латинского competitionem («контракт») или латинского concurrere 

(«столкновение»). Слова «конкурс» для Азербайджана идет из арабского 

языка (арабский raqabt означает «гоночный»). 

Экономика - Впервые в истории науки древнегреческие ученые 

использовали термин экономика. Xenofont (430-355) был взят  от названия 

«Hanse» или «Home Economy», а затем широко интерпретируется 

Аристотелем (384-322). Греческое слово «сельскохозяйственная 

экономика»  происходит  от  двух  линий:  «ойкос»  (дом,  путешествия)  и 

«номос» (правило, закон). В этом смысле «экономика» была выражением 

традиционных экономических отношений старой семьи, основанной на 

рабском труде. 

Концепция [lat.] Основная идея о любом событии; система встреч. 

Hələ qırx il bundan əvvəl Felton (Felton, 1959) marketinq 

konsepsiyasını aşağıdakı kimi müəyyənləşdirməyi təklif edirdi: 

“Əsas məqsəd olan uzunmüddətli mənfəəət əldə etmək üçün 
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korporasiyanın digər funksiyaları ilə qarışan, bütün marketinq funksiyalarının 

inteqrasiyasına və koordinasiyasına əsaslanan korporativ dünyagörüşü,”. 

Daha sonra Kotler və b.-ları müəyyənedici xüsusiyyətin aşağıdakı kimi 

olduğunu bildirdilər:“Rəqiblərinə nisbətən daha səmərəli və məhsuldar şəkildə 

məqsədli bazarların arzu və ehtiyaclarının müəyyənləşdirməsindən və onların 

təmin edilməsindən asılıdır”. 

Sadə variantda onu belə başa düşmək olar. Marketinq konsepsiyasına 

görə, getdikcə daha çox rəqabətli və dinamik olan bazarlarda, müştərilərin 

tələbatlarını, arzularını və gözləntilərini nəzərə alan və onları rəqiblərinə 

nisbətən daha yaxşı ödəyən kompaniya və ya təşkilat daha əlverişli mövqelər 

qazanacaq. Marketinq konsepsiyasına görə, müştərinin hər hansı təşkilatın 

məhsulunun almasının yeganə səbəbi təklif olunan məhsulun rəqib təşkilatın 

təklifinə nisbətən onun arzu və tələbatları üçün daha yararlı olmasıdır. 

Marketinqin mahiyyəti və tərifi məsələsi hələ də mübahisəlidir. 1985-ci 

ildə Amerika marketinq assosiasiyası bu və ya digər dərəcədə hamı tərəfindən 

qəbul edilən tərifini verməzdən öncə 25-dən çox marketinqə verilən tərifi 

öyrənmişdir(Ferrell and Lucas, 1987). 

“Marketinq-bu, fərdlərin və təşkilatların məqsədlərinə cavab verən 

mübadilənin təşkil edilməsi üçün konsepsiyaların planlaşdırılması və reallaş- 

dırılması, qiymətəmələgəlmə, ideya, əmtəə və xidmətlərin planlaşdırılması və 

yayılması prosesidir”. 

Belə tərif marketinqi təşkilatdaxili həyata keçirilən proses kimi təqdim 

edir. 

Müasir marketinq sahəsində daha tez-tez istinad edilən tədqiqatçılar olan 

Koli və Yavorski (Kohli and Jaworski, 1990) bazara istiqamətlənməni aşağıdakı 

kimi müəyyən etmişlər:“ Bazara istiqamətlənmə dedikdə 1) bir və ya bir neçə 

bölmənin müştərilərin cari və gələcək tələbatlarını və onlara təsir göstərən 

amilləri aşkara çıxarmaq istiqamətində işlərin aparılması, 2) digər bölmələrin  

bu mövqeyi anlamasını, 3) müxtəlif bölmələrin seçilmiş müştərilərin 

tələbatlarını ödəməklə məşğul olması nəzərdə tutulur”. 

Bu yanaşmada bazara istiqamətlənmə bütün təşkilat çərçivəsində bazarı 

anlamanın məhsulu kimi çıxış edir və menecerlər qarşısında bazarı anlamanın 

üsullarının tapılması kimi kifayət qədər ciddi tələblər qoyur(Piercy and Lane, 

1996). Paralel olaraq Narver və Sleyter(Narver and Slater, 1990) bazara 

istiqamətlənməni aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmişlər: 

“Təşkilati mədəniyyət ... müştərilər üçün ən yüksək dəyər yaratmaq 

məqsədilə daha səmərəli və qənaətli zəruri davranış modelini formalaşdırır və 

nəticədə təşkilatın işində daimi yüksək nəticələrin təmin edilməsinə şərait 

yaradır”. 

Xarici informasiya sistemi, metodiki üsul və mənbələrə əsaslanır, hansı ki, 

onların köməyi ilə xarici marketing mühitində hadisə və vəziyyətlə bağlı 

informasiya almaq olar. Xarici informasiyanın aşağıdakı istiqamətlərdə 

müxtəlif növ məlumatların toplanmasını nəzərdə tutur: 
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 Turizm müəssisəsinin fəaliyyət göstərdiyi və ya fəaliyyət göstərməyə 

hazırlaşdığı bazarlarda vəziyyət; 

 Makro səviyyədə vəziyyət və bu vəziyyətin inkişaf meylləri; 

 Bazarda fəaliyyət göstərən qüvvələr nisbəti (mövcud və potensial 

rəqiblər, istehlakçılar, auditoriya əlaqələri və s.). 

Xarici informasiya sistemi ümumi marketinq informasiyası və məhdud 

dairədə marketinq informasiya mənbəyinə əsaslanır. Ümumi marketinq 

informasiyasında əsasən aşağıdakı mənbəələrdən istifadə olunur: 

- Ümumi iqtisadiyyat istiqamətli kitablar; 

- Statistik nəşrlər; 

- Sorğu kitabçaları; 

- Radio, televiziya; 

- Kütləvi xarakter daşıyan reklam fəaliyyəti; 

- Normativ və qanunverici aktlar və digər dövlət hakimiyəti və 

idarəetmə orqanlarının qərarları; 

- Sərgilər, toplantılar, təqdimetmə yığıncaqları və s.; 

- Ictimai, siyasi və dövlət rəhbərlərinin çıxışları və s.; 

Məhdud dairədə marketinq informasiya sistemi isə aşağıdakı 

mənbəələrə əsaslanır: 

- Müəssisənin maliyyə və mühasibat hesabatları buraxılışları; 

- Turizm müəssisəsinin rəhbər və mütəxəssislərinin hesabat 

xarakterli müsahibələri; 

- Dar çərçivədə ixtisaslaşmış dövri mətbuat nəşrləri (qəzetlər, 

jurnallar, bülletenlər və s.); 

- Kitablar dərsliklər və s.; 

- Turizmin iqtisadi icmalına dair nəşrlər; 

- Müəssisənin çap edilmiş reklamları (kataloq, buklet və s.); 

- Ixtisaslaşmış sərgi və yarmarkalar; 

- Turizm müəssisəsinə təşrif buyuranlar; 

- Turistlərin xarakteri ilə tanışlıq, ixtisaslaşmış firmalarda geniş 

istifadə olunan möhürlənmiş məhsul və ya maşın informasiya 

daşıyıcıları; 

- Kommersiya bazaları və bank məlumatları; 

- Şəxsi əlaqə kanalları (istehlakçılarla şəxsi əlaqə, digər firmalarla 

informasiya mübadiləsi və s.) 

Qeyd   edək   ki, xarici   informasiya   mənbəyi   çoxdur. Ona görə də 

müəssisənin maraqları sferası ilə bağlı bütün məlumatları toplamaq qeyri 
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mümkündür. Deməli geniş həcmdə mənbəələrdən ən qiymətlisini seçmək 

lazımdır. Ilkin informasiyanın yığılması zəruriliyini müəyyələşdirdikdən sonra, 

onun əldə olunması metodunu seçmək lazımdır. Ilkin marketinq 

informasiyasının yığılmasında əsasən 3 metoddan istifadə olunur: 

1. Sorğu metodu; 

2. Müşahidə metodu; 

3. Eksperiment metodu; 

Deməli alıcı tələbinin bilinməsi, turist-istehlakçı probleminin əsaslı 

öyrənilməsi realizasiya siyasətini formalaşdırır. “Tələbatı müəyyənləşdir və 

təmin et” – ifadəsi bütövlükdə turizmdə marketinq konsepsiyasını xarakterizə 

edir. 

Marketinq konsepsiyası – alıcıların ehtiyac və tələbatlarının kompleks 

gücünün möhkəmləndirmək istiqamətləndirilməsidir. Marketinq fasiləsiz bir 

proses olub, daimi müştərilərin yeni tələbatını bilmək və səmərəli nəticəyə 

nəzarət olumasına xidmət edir. Bu isə son nəticədə inkişafa əlavə stimul verir.  

Turizmdə marketinq – qərarların hazırlanması, qəbulu və onların istifadəsi 

ilə müşayət olunur, bu zaman biznesdə qeyrimüəyyənlik və risk  səviyyəsi 

şəraiti nəzərə alınır. Real və vaxtında əldə olunmuş informasiya ilə risk 

səviyyəsini əhəmiyyətli səviyyədə kiçiltmək və kifayət qədər etibarlılığa malik 

olmaq olar. Marketinq konsepsiyası güman edir ki, informasiya müəssisənin 

vacib resursu olaraq heçdə maliyyə və işçi heyyətindən az əhəmiyyət kəsb 

etmir. Marketinq informasiyası turizm müəssisələrinin fəaliyyətinə aşağıdakı 

istiqamətlərdə kömək edir: 

- Konkret üstünlük qazanmağa; 

- maliyyə riskini aşağı salmağa; 

- istehlakçıların firmaya və onun xidmətinə münasibətini 

aydınlaşdırmağa; 

- daxili və xarici mühitin vəziyyətini təhlil etməyə; 

- strategiyanın realizasiyasını uzlaşdırmağa; 

- bazar fəaliyyətini qiymətləndirməyə; 

- firma və onun xidmətinə inamı yüksəltməyə; 

- menecmentin həssas imkanlarını doğrultmağa; 

- fəaliyyətin effektivliyini yüksəltməyə. 

1.1 matrisində idarəedicilərə öz təşkilatlarının bazara istiqamətlənməni qiy- 

mətləndirməyə imkan verən sistem verilmişdir. Ancaq, ilkin mərhələdə qeyd 

etmək yerinə düşər ki, marketinqin təşkilati mədəniyyət (marketinq 

konsepsiyası və bazara istiqamətlənmə) kimi təşkilatın metod və dəyərlərini 

formalaşdıran amillərlə əlaqədə nəzərdən keçirilməsi vacibdir. Təşkilatda 

maraqlı olan müştərini birgə işin əsas iştirakçısı kimi fərqləndirən mədəniyyət, 

təşkilatda işləyən menecerlərin, işçilərin, səhmdarların, həmçinin geniş sosial 

təbəqənin maraq və ehtiyaclarını eyni zamanda əks etdirən mədəniyyəti inkar 
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etmir. 

- Cədvəl 1.1. Marketinqin yeni konsepsiyasının quruluşu 

 

1. 
Bütün təşkilatı müştərilərin ehtiyaclarının ödənilməsinə 
istiqamətləndirmək. 

2. Müştəriləri dinləmək. 

3. 
4. 

Təşkilatın fərqləndirici səriştəlilik növlərini müəyyənləşdirmək və təyin 
etmək. Marketinqi bazar haqqında informasiya kimi müəyyən etmək. 

5. Məqsədli müştərilərlə işləmək üçün onları dəqiq müəyyənləşdirmək. 

6. İdarəetməni satışın həcminə deyil, rentabelliyə əsaslanaraq həyata 
keçirmək. 

7. Müştərilər üçün dəyər prinsipini əsas kimi qəbul etmək 

8. Loyallıq dedikdə nəyi başa düşmək lazım gəldiyini müştərilərin 
müəyyənləşdirməsinə şərait yaratmaq. 

9. Müştərilərin gözləntilərini qiymətləndirmək və onları idarə etmək. 

10. Müştərilərlə əlaqələr qurmaq və onların loyallığını təşkil etmək. 

11. Fəaliyyəti xidmət fəaliyyəti kimi müəyyən etmək. 

12. Daima təkmilləşmək və yenilikçilik fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 
öhdəliyini qəbul etmək. 

13. Strategiya və strukturla bərabər mədəniyyəti də idarə etmək. 

14. Öz əməkdaşları və müttəfiqləri ilə birgə inkişaf etmək. 

15. Marketinq sahəsində bürokratizmin kökünü kəsmək. 

- Mənbə: Webster (1994) 

Beləliklə turizm müəssisələrinin fəaliyyətinin bütün mərhələlərində fəaliyyətin 

təmin edilməsində marketinq informasiyası mühüm əhəmiyyətə malikdir. 
Marketinq tədqiqatı aparılan zaman ola bilər ki, həm ilkin, həm də ikinci 

informasiyadan istifadə olunsun. Ilkin informasiya turizmdə müəyyən 

problemin həll edilməsi məqsədilə birinci yığılan məlumatdır. Ikinci 

informasiya, başqa məqsədlərlə daha tez yığılandır, hansı ki, onu sadəcə olaraq 

kitabxanada əyləşməklə və yaxud digər məlumat saxlanılan yerlərdən əldə 

etmək olar. Ikinci informasiya mühasibat uçotundan və statistika 

hesabatlarından, xüsusi publikadan, sorğu kitabçalarından və s.-dən əldə edilən 

məlumatları özündə əks etdirir. Başqa sözlə ikinci informasiya kabinet tədqiqatı 

yolu ilə yığılır. 

Ikinci informasiya mənbəyinə görə daxili və xarici məlumata bölünür. 
Daxili informasiyaya aşağıdakılar aiddir: gəlir və xərclərin uçotu; balans 

uçotu; turagentin və digər kanallarda satış uçotu; faktura hesabı; əvvəlki 

tədqiqatın hesabatı və s.. Daxili informasiya turizm müəssəsinə öz daxilində 

olan boşluqları tapmağa imkan verir. 

Daxili informasiyanın mənbələrini aşağıdakı zəruri hissələrə ayırmaq olar: 

- statistik hesabat; mühasibat hesabatı; daxili statistika; bir az əvvəl 

tədqiqatı aparılan material; mövcud müqavilələr; yoxlama aktları; 

rəftarla, davranışla tanışlıq; müxtəlif növdə arayışlar, hesabatlar; 
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mövcud və operativ istehsal və elmi-texniki informasiya; 

istehlakçıların şikayət və təklifləri; işgüzar yazışmalar və s. 

Qeyd edək ki, müəssisə rəhbərləri və mütəxəssislər marketinq 

qərarlarının hazırlanması və qəbulu zamanı adətən bu mənbələrin hamısından 

istifadə edirlər. 
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Fransada şərab turizminin müasir vəziyyəti 

Cовременное состояние винного туризма во Франции 

Current situation of wine tourism in France 

Xülasə: Məqalədə Fransada şərab turizminin müasir vəziyyəti haqqında 

məlumat verilmişdir. Bununla bərabər məqalədə Fransanın şərab regionları, 

yetişdirilən üzüm sortları və istehsal edilən şərab növləri haqqında və onların 

turizmdə rolu da öz əksini tapmışdır. Həmçinin məqalədə şərab üzrə Yeni və 

Qədim Dünya Ölkələri haqqında məlumatlar verilmişdir. Məqalədə xüsusi şərab 

növü olan “Şampan” haqqında da məlumat əks etdirilmişdir. 

Açar sözlər: turizm, üzüm, şərab, şampan, mehmanxana. 

 

Abstract: In the article is given information about current state of 

enotourism in France. It is also reflected wine regions in France, grape varieties, 

the types of wines, and its role in tourism. In addition, article provides 

information on New World and Old World wine. The article informs about 

special wine type "Champagne". 

Key words: tourism, grape, wine, champagne, hotel. 

 

Резюме: В статье рассматривается текущее состояние винного 

туризма во Франции. Наряду с этим, в статье также говорится о роли 

винодельческих регионов Франции, которые выращивают сорты 

винограда и производят вино. В работе также предоставлена информация 

о винах Нового и Древнего Мира. В статье широко рассказывается об 

особом виде вина "Шампанское". 

Ключевые слова: туризм, виноград, вино, шампанское, гостиница. 

 

Şərab turizmi bahalı turizm növlərindən biri hesab olunur. Buna görə də 

üzüm sahələrinin becərilməsi və inkişaf etdirilməsi potensialına malik olan hər 

bir ölkə keyfiyyətli şərab istehsalına və onunla paralel olaraq şərab turizminin 

inkişaf etdirilməsinə çalışır. 

Şərab turizmi şərabçılıq regionları ilə əlaqəli olaraq yayılmışdır. Şərab 

turzmi ölkələri bütün dünya üzrə çox fərqli regionlarda inkişaf etmişdir. 

Dünyanın lider şərab ölkələrində istehsal edilən şərablar iki qrupa 

bölünür: 

mailto:Ziyaqacaxanli@yahoo.com
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 Qədim Dünya şərabları 

 Yeni Dünya şərabları 

Qədim Dünya dedikdə şərabın ilk yaradıldığı regionlar, yəni Avropa və 

Yaxın Şərq nəzərdə tutulur. Bu ölkələr şərabın ilk istehsalına başlanılan ölkələr 

hesab edilir. Qədim Dünya ölkələrinə aşağıdakılar daxildir: 4

 Fransa 

 İspaniya 

 İtaliya 

 Almaniya 

 Portuqaliya 

 Avstriya 

 İsrail 

 Rumıniya 

 Xorvatiya və s. 
Yeni Dünya ölkələri isə əvvəllər müstəmləkə ölkələri kimi istifadə 

edilən ölkələr hesab edilir. Bu ölkələr Qədim Dünya ölkələrinə nisbətən daha 

isti iqlimə malikdir. Buna görə də bu ölkələrdə istehsal olunan şərablar daha 

dolğun və daha mürəkkəb meyvə dadlarına malik olurlar. Yeni Dünya 

ölkələrinə aşağıdakı ölkələr daxil edilir: 4

 ABŞ 

 Yeni Zellandiya 

 Argentina 

 Çili 

 Avstraliya 

 Cənubi Afrika və s. 
Bir qayda olaraq Qədim Dünya ölkələrində istehsal edilən şərabların 

əksəriyyəti yüngülləşdirilmiş və alkoqol səviyyəsi isə aşağı olur. Qədim Dünya 

ölkələri üçün ortaq cəhətlərdən biri də bütün şərab emalatxanalarında şərab 

istehsalı zamanı müəyyən qaydalara əməl edilməsidir. Bunun nəticəsi olaraq isə 

uzun müddətdir ki, bu ölkələrdə şərab istehsalı üçün eyni metodlardan istifadə 

edilir. 

Yeni Dünya Ölkələrinin şərabları və şərab istehsaçıları başqa bir yer və 

daha yaxşı həyat axtarışında olan nəsillərin ruhunu təmsil edir. Bu bölgələrdə 

şərab istehsalı üzərində çoxlu təcrübələr aparılır və yeni metodlardan istifadə 

edilir. Yeni Dünya ölkələrində yüzillər boyunca istifadə edilən şərab istehsalı 

metodlarına az önəm verilir və müasir inkişafdan bəhrələnən istehsal 

metodlarına daha çox müraciət edilir. 

Vaxt  keçdikcə turistlər Qədim Dünya şərablarına  nisbətən Yeni Dünya 

şərablarına daha çox üstünlük verməyə və bu bölgələrə səyahət etməyə başlayır 

5. 
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Qədim Dünya Ölkələrindən biri də Fransadır. Fransa Avropanın qədim 

və ən məşhur şərab hazırlayan bölgəsidir. Fransada şərab istehsalına bizim 

eradan əvvəl VI əsardə başlanılmışdır. 1

Hazırda şərabın qiymətinə görə Fransa dünyada lider ölkələrdən biridir. 

Fransanın əsas rəqibləri İtaliya və İspaniya hesab olunur. 

Fransa ən keyfiyyətli şərab istehsalçısı hesab edilir. Bu istehsal təkcə 

iqtisadiyyatın deyil, həm də mədəniyyətin də bir hissəsi hesab edilir. 

Fransızlar ənənəvi olaraq öz şərablarının ən iri istehlakçılarıdır. Lakin 

son 40 ildə istehlak səviyyəsi aşağı düşmüşdür 1. Keçən əsrin  90-ci 

illlərindən etibarən hazırki müddətə qədər istehlak səviyyəsi təxminən 20% 

aşağı düşmüşdür. Bu səbəbdən də fransız istehsalçılar daha çox xarici bazarlara 

ümid edirlər. Lakin son illərdə potensial istehlakçılar olan İtaliya, İspaniya və 

Portuqaliyada da istehlak səviyyəsi aşağı düşmüşdür. 

Fransa bütün dünyada məşhur olan müxtəlif keyfiyyətə malik şərablar 

istehsal edir. Bu heç də təsadüfi deyil. Belə ki, Fransa müxtəlif üzüm sortlarının 

vətənidir. Kaberne Sovinyon, Şardone, Sovinyon Blank və Sira kimi üzüm 

sortları hazırda bütün dünyada becərilir. 

Fransalı mütəxəssislər adətən xarici ölkələrdə çalışırlar. Xarici ölkə 

mütəxxəssisləri isə Fransaya şərabçılığın sirrlərini öyrənmək üçün gəlirlər. 

Beynəlxalq Üzümçülük və Şərabçılıq Təşkilatının mənzil qərargahı və 

dünyanın ən böyük kənd təsərrüfatı institutu – Aqronomluq Tədqiqatlar Milli 

İnstitutu Parisdə yerləşir. 

1984-cü ildə Parisdə Şərab müzeyi açılmışdır ki, burada fransız 

şərabçılığının tarixi və texnologiyası ilə tanış olmaq olar. Hal-hazırda Fransa 

şərabçılığı eniş dövrünü yaşayır. Bu isə ilk növbədə digər Avropa dövlətləri 

tərəfindən artan rəqabət və Yeni Dünya ölkələrinin inkişaf edən şərabçılığı ilə 

əlaqədardır. 

Fransada şərab turizm hərəkətlərinə aşağıdakılar daxil edilir: 

 Üzüm sahələrinə və şərab zirzəmilərinə səyahət 

 Şərab dequstasiyaları 

 Şərab istehsalı turları 

 Xüsusi şərab və qida turları 

 Şərab çay kruizi 

 Rəhbərsiz şərab sahələri gəzintisi 

 Yerli festival və hadisələr 

 Kənd və şəhər turları 

 Şərab qala turları 

 Şərab festivalları 

 Mədəni və təbii gəzintilər 

Hesablamalara əsasən 2009-cu ildə Fransada 7,5 milyon nəfər turist 

şərabı və şərab sahələrinin kəşf etmişdi. 2016-cı ilə qədər isə şərab turistlərinin 

sayında 30% yüksəlmə olmuş və şərab turistlərinin sayı 10 milyon nəfərə 
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çatmışdır. 2016-cı ildə şərab turizmindən gələn gəlir isə təxminən 5,2 milyard 

avro olmuşdur 6. 

Fransanın demək olar ki, hər bölgəsində şərab istehsal edilir və iqlim 

şəraiti bütün üzüm çeşidlərinin yetişdirilməsinə şərait yaradır. 

Fransada ilk dəfə şərab istehsalına kilsə və monastrlarda başlanılmışdır. 

Zaman keçdikcə Fransa şərabının gözəlliyi bütün dünyada məşhurlaşmış, 

istehsal metodları və üzüm çeşidləri də yayılmışdır. Fransa müasir dövrdə 

dünyada şərabın mənbəyi hesab edilir. 

Fransız şərabları ilə əlaqədar bilgiləri anlamaq üçün Fransada əsas vacib 

cəhətin üzümün çeşidi deyil, şərabın gəldiyi yer olduğunu qəbul etmək  

lazımdır. Fransanın zəngin şərab istehsalı keçmişi boyunca, üzüm bağlarının 

yerləşdiyi bölgənin təbii şərtlərinin şərab üçün nə dərəcədə təsirli olduğu 

öyrənilmiş və təcrübələr keçirilərək hər bir bölgədə ən yaxşı hansı üzüm 

sortunun yetişdirildiyi və şərab növünün istehsal edildiyi aşkar edilmişdir. 

Fransanın əsas şərabçılıq bölgələri Bordo, Burqund, Şampan, Bojele, 

Ron və Luara vadiləri, Lanqodek və Russiyan, Cənubi-Qərb, Elsaz, Provans və 

Korsika, Jyura və Savoyja hesab edilir 1. 

Bordo. Bordo Fransanın şərabçılıq üzrə paytaxtı hesab olunur. Bordo 

təkcə Fransada deyil, bütün dünyada ən qədim və keyfiyyətli şərab sahələrinin 

vətəni kimi tanınır. Bordonun dünyaca məşhur şərabları iki min illik şərab 

istehsalı ənənəsinin məhsuludur. Bordonun Şərab Marşrutu boyunca məşhur 

şərablar, nüfuzlu şatoları və tarixi yerləri Bordonun üzüm sahələrinin zəngin 

mirasını ortaya çıxarır. 

Bordonun üzümlükləri ən yaxşı böyük şərab sahələridir. Üzüm becərmə 

ərazilərindəki fərqlilik müxtəlif növ şərabların istehsal edilməsinə imkan 

yaradır: qırmızı, turş və ya şirin ağ, çəhrayı, açıq qırmızı və oynaq şərablar. Bu 

müxtəlif şərab sahələri Bordo Şərab Marşrutunun əsasını təşkil edir. Bordo 

şərab sahələrinə 6000 şato, tarixi kənd, orta əsr şəhərləri, arxeoloji sahələr və 

qədim Roma kilsələri daxildir. 

Şərab istehsalçıları üzüm sahələrini şərab dequstasiyası, şərab kursları 

və saysız mədəni və qurman tədbirlər üçün açırlar. 

Pireney dağlarından, Qaronne çayının mənbəyindən Atlantik okeanına 

harada ki, Cirond dənizlə görüşür, su Bordo üzümlüklərinin landşaftının 

formalaşmasını həyata keçirir. İstisna olan məşhur üzüm sahələrinə Blaye, 

Marqo, Paullak, Seint-Estefe, Seint-Culian və Sauternes aiddir. 

2016-cı ildə şərab turistlərinin təxminən 18%-i Bordonun üzüm 

sahələrinə baş çəkmişdir. Bordonun əsas üzüm sortları bunlar hesab olunur: 

qırmızı - Kabarne Fran, Kaberne Sovinyon, Merlot, Pti-Verdo, Karmener; ağ - 

Muskadel, Sovinyon, Semilyon. 

Bordodakı üzüm sahələri 115 min hektar ərazini əhatə edir. Bu üzüm 

sahələrindən yığılan üzümdən 860 milyon butulka şərab hazırlanır. Bordo 

şərablarının təxminən 70%-i yerli bazarda satılır. Qalan 30%-i isə xaricə ixrac 

edilir [2]. 
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Bordo şərablarının əsas xüsusiyyətlərindən biri onların müxtəlif üzüm 

sortlarının qarışığından hazırlanmasıdır. Burqund və Bojolenin üzüm sortları- 

Şablidə: ağ – Şardone; Burqundda: qırmızı - Pino Nuar, Qame; ağ - Şardone, 

Aliqote; Bojoledə – Qırmızı Qamedir və s. 

Bordoya turistləri cəlb edən ünsürlərdən biri də, burada keçirilən şərab 

festivalıdır. Bordoda hər iki ildə bir dəfə Bordo Şərab Festivalı keçirilir. Bu 

festival növbəti dəfə 14-18 iyun 2018-ci ildə 4 gün ərzində həyata keçiriləcək. 

Festival 11-ci dəfə keçiriləcək. Festivalda aşağıdakılar nəzərdə tutulub: 

 Dequstasiya yolu ( Beləliklə turistlər Bordonun müxtəlif şərab növlərini 

dada bilərlər); 

 Şərab məktəblərində qısamüddətli kurslar; 

 Bordo üzümlüklərinə kəşf turları; 

 Atəşfəşanlıq; 

 Sehrbazlıq şouları və s. 

Şampan. Oynaq şərablar digər şərabların içərisində xüsusi yer tutur. 

Oynaq şərablar şərabın ikinci dəfə qıcqırdılması nəticəsində əldə edilir. 

Fransada oynaq şərab istehsalına xüsusi diqqət yetirilir. 

Fransanın Şampan vilayətində dünyanın ən məşhur oynaq şərabı olan 

“Şampan” istehsal edilir. Şampan vilayətinin üzüm sahələri, təpəlikləri, evləri 

və şərab zirzəmiləri YUNESKO-nun Dünya Mədəni İrsi siyahısına daxil edilib. 

Bəzən bütün oynaq şərabları şampan adlandıraraq səhv edilir. Nəzərə 

almaq lazımdır ki, şampan yalnızca Fransanın Şampan vilayətində istehsal 

edilən oynaq şərablardır. Şampan öz orijinallığı və unikallığı ilə fərqlənir.  

Şampan vilayətində 34.000 hektar ərazidə üzüm becərilir. Bu üzüm 

sahələri dörd böyük hissəyə bölünür: Montaqne de Reims, Vallee de la Marne, 

Kote des Blanks and the Kote des Bar. 

600 km uzunluğunda Şampan Turist Marşrutu fəaliyyət göstərir. 

Turistlər şampanın vətəninə səyahət etməyi, üzümlüklərlə tanış olmağı, 

şərab evləri və zirzəmilərinə qonaq olmağı olduqca xoşlayırlar. 

Ən böyük şampan markalarından biri Moët & Chandon hesab edilir. Il 

ərzində təxminən 28 milyon butulka şərab istehsal edilir. Moët & Chandon 

firması 1743-cü ildə fəaliyyətə başlamışdır. 

Moët & Chandon turistləri şampan şərablarının saxlanıldığı zirzəmilərin 

ziyarətinə dəvət edir. Moët & Chandonun zirzəmisi Epernayda yerləşir. 

Turistlər buranı ziyarət etməklə Moët & Chandon şirkətinin şərabçılıq tarixini 

öyrənə, istehsal edilən şərablar haqqında məlumat əldə edə və şərabların dadına 

baxa bilərlər. 

Bu zirzəmi Şampan vilayətində ən böyük şərab zirzəmisidir və təxminən 

28 km uzunluğundadır. 

Burqundiya. Burqundiya Fransanın ən yaxşı şərablarının istehsal 
olunduğu regionlardan biri hesab olunur. Burqundiya üzüm sahələri şimladan 

cənuba 230 km uzanır. Bu bölgədə bütün dünyada məşhur olan şərab növlərinin 
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də daxil olduğu müxtəlif şərab növləri istehsal edilir. 

Burqundiya üzümlükləri müxtəlif şərab marşrutlarından istifadə etməklə 
kəşf edilə bilər. 

Üzümlüklər, evlər və üzüm zirzəmilərini piyada, motosikl və ya 

avtomobillə ziyarət etmək mümkündür. 

Burqundiya öz tarixi ilə də turistləri cəlb edir. Xüsusilə kilsə, 

xiyabanlar, qalalar onun əsas tarixi sərvəti hesab edilir. 

 

Fransada şərabçılığın bu səviyyədə inkişaf etməsinin əsas səbəbi 

fransızların şərab istehsalının bütün xüsusiyyətlərinə bələd olması və bundan 

maksimum istifadə etmələridir. Fransa hökuməti şərabçılığın və bu sahə ilə 

əlaqədar olaraq şərab turizminin inkişaf etdirilməsinə böyük diqqət göstərir. 

Fransa dünyada ilk dəfə olaraq “Appellation d'origine controlee” 

sistemini həyata keçirmişdir. Bu sistemə əsasən Fransa şərab istehsalına görə 

müxtəlif bölgələrə ayrılır və hər bir bölgə üçün xüsusi standart tətbiq edilir. Bu 

standarta istehsal olunmuş şərabların tərkibi və keyfiyyəti daxildir. 
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Azərbaycanda turist marşrutlarının nəzəri əsasları 

Theoretical bases of tourist routes in Azerbaijan 

Теоретические основы туристических маршрутов в 

Азербайджане 

 

Xülasə: Məqalədə turist marşrutlarının və ekskursiyaların hazırlanma 

qaydası, mövzuya əsasən təsnifatı, bu ekskursiyaya bələdçinin hazırlanması öz 

əksini tapır. 

Açar sözlər: ekskursiya, turizm, mövzu, tarixi, məkan. 
 

Abstract: It is mentioned in the lecture the rules of preparing of 

touristic routes and excursions, classification of these according to the subject, 

making ready of guide for this excursion. 

Key words: excursion, tourism, subject, historical, place. 

 

Резюме: В статье нашли свое отражение правила подготовки 

туристических маршрутов и экскурсий, классификация их по предмету, 

подготовка гида для этой экскурсии. 

Ключевые слова: экскурсия, туризм, тема, исторический, место. 
 

Turizm marşrutları müxtəlif növlərə görə təsnif olunur ki, bura turların 

müddəti, səyahət motivləri, turların məqsədi, istifadə olunan nəqliyyat vasitəsi 

daxildir. Burada ən geniş təsnifat qrupu, şübhəsiz, turistlərin səyahət 

motivlərinə əsasən tərtib olunur. Bunlar istirahət, sağlamlıq, təbiətlə tanış 

olmaq, balıq tutmaq, ov etmək, həyəcanlı (ekstrim) turlarda iştirak etmək, 

safari, raftinq, macəra, sərvət axtarışı, foto ovçuluq, təbii və texnogen fəlakət 

yerlərinə olan marşrutlar, çətin keçilən yerlərdə təşkil olunan marşrutlar, habelə 

artıq istifadə olunmayan hərbi obyekt və döyüş poliqonlarina və təhlükə 

törətməyən qəza yerlərinə səyahətlər ola bilər. (1, s. 7) 

İstirahət turizminə insanların dincəlmək məqsədilə etdiyi səyahətlər 

nəzərdə tutulur. Əsasən, yay mövsümündə edilən səyahətlər bu tipə aid olunur. 

Bu zaman insanlar meşələrdə, ən çox dəniz kənarında istirahət edirlər. 

Sağlamlıq turizmi əsasən yaşlı nəslin nümayəndələri tərəfindən istifadə olunur. 

Lakin hər yaş təbəqəsinə aid olan insanlar bu növdən istifadə edir. Balıqçılıq 

turizmi də insanlar arasında maraq göstərilən turizm övünə çevrilməkdədir. 

mailto:raxana.rzaeva@gmail.com
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Qədim dövrlərdə turizmin bu növündən varlı insanlar, şahzadələr,  saray 

əyanları geniş şəkildə istifadə etmişlər. Hazırki zamanda ov etmək məqsədilə 

edilən turizm növü ən bahalı turizm növlərindən biri sayılır. Səbəb isə, bəzi 

heyvanların ovlanmasının qadağan olunması, bunun üçün müəyyən 

qurumlardan icazə alınması, icazə verilməsi üçün nəzərdə tutulmuş hər hansı bir 

rüsumun ödənilməsidir ki, bu turizm növü ən çox ərəblər tərəfindən istiadə 

olunur. 

Turizm marşrutları bir neçə saatlıq, bir neçə günlük (1-3 günlük), 
çoxgünlük (14-30 günlük) olmaqla, müddətinə görə təsnif olunur. 

Muzeylərə, abidələrə, şəhər və kənd ətrafında olan təbiət guşələrinə, 

mineral bulaqlara, görkəmli şəxsiyyətlərin ev muzeylərinə, onlarla bağlı 

müxtəlif tipli yerlərə, maraq cəlb edən obyektlərə təşkil olunan marşrutlar bir 

neçə saatlıq marşrutlara aid edilir. 

Alpinizm, çay boyu gəzintilər, raftinq, qeyri-adi təbiət hadisələri ilə 

tanışlıq, foto-ovçuluq, həftəsonu turizm, ov etmək bir neçə günlük marşrutlara 

aid olunur. 

Çoxgünlük marşrutların isə daha zəngin proqramı olur. Burada bir neçə 

nəqliyyat növündən istifadə oluna bilər. İdman, fiziki hazırlıq, macəra, 

sağlamlıq və s. xarakterli ola bilər. Yaş qrupundan, qrup üzvlərinin sayından, 

maraq dairəsindən asılı olaraq dəyişir. 

Turizm marşrutu dedikdə, əvvəlcədən hazırlanmış istiqamət üzrə, 

müəyyən zaman müddətində və müəyyən məqsədlə hazırlanmış xidmətlər zərfi 

başa düşülür. Ə. Cabbarov səh 8) Xidmətlər zərfi , başqa sözlə, turistin səyahət 

etdiyi ölkəyə gəlməzdən öncədən aldığı turpaketdir. 

Turizm marşrutları əlamətlərinə görə fiziki-sağlamlıq, tematik və yürüş 

marşrutları kimi təsnifata bölünür: 

- fiziki-sağlamlıq turları, əsas etibarilə, idman yönümlü, sağlamlığı 

möhkəmləndirmək, bəzən də adrenalin və istirahət məqsədli də ola 

bilir. Son illərdə Azərbaycanda turizmin müxtəlif növləri inkişaf 

etdirilir, bununla bağlı layihələr həyata keçirilir. Ölkəmizdə inkişaf 

potensialı olan turizm növlərindən biri də idman turizmidir. İdman 

turizminin inkişafının dəstəklənməsi Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli fərmanı ilə “Azərbaycan 

Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair 

Strateji Yol Xəritəsi”ndə də əksini tapıb. (5) 

- tematik marşrutlar ekskursiya və tanışlıq məqsədli bir  səyahət 

formasıdır. Tematik ekskursiyalara əsasən bunlar daxildir; ədəbi- 

tarixi, ədəbi-bioqrafik, milli ədəbiyyatın, tarixin inkişaf dövrlərini 

açıqlayan ekskursiyalar, ədəbi-bədii, ədəbiyyat, sənətşünaslıq, 

təbiətşünaslıq, tarixi, memarlıq-şəhərsalma ekskursiyaları, yerli 

əhali, yaşlılar, məktəblilər, gəlmə turistlər, fərdi və qrup şəklində 

gələnlər üçün 
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- yürüş marşrutları aktiv hərəkət edərək həyata keçirilən səyahət 

növüdür. 

- qarışıq marşrutlar da vardır ki, tematik, yürüş və fiziki-sağlamlıq 

marşrutlarının kombinasiya olunmuş formasıdır. 

Turlar marşrut yolunun quruluşuna görə - xətti, radial, dairəvi və 

kombinəedilmiş olur. (2, s. 121) 

Xətti – bu turların əsas əlaməti bir neçə xidmət məntəqələrinə baş 

çəkilməsivə başlanğıc nöqtə ilə son nöqtənin üst-üstə düşməməsidir. 

Radial – stasionar marşrut da adlanır. Yalnız bir nöqtəyə baş çəkməklə 

turun başlanğıc və son nöqtəsinin üst-üstə düşdüyü turlardır. Məsələn, Bakı – 

Şəki – Bakı 

Dairəvi – radial marşrutlardan fərqli olaraq, dairəvi mrşrutlarda bir yox, 

bir neçə məntəqəyə baş çəkməklə başlanğıc və son nöqtə üst-üstə düşür. 

Məsələn, Bakı – Xızı – Quba – Qusar – Bakı 

Kombinasiyalı marşrut – xətti və radial marşrutların elementlərinin 

ixtiyari kombinasiyasını özündə birləşdirən marşrut. Məsələn, Bakı – Gəncə - 

Göygöl – Gəncə - Tbilisi (2, 121) 

Nəqliyyat vasitələrinin istifadəsinə görə turizm marşrutları havayolu, 

dəmiryolu, su yolu, piyada, avtomobil, heyvalardan istifadə etməklə (dəvə, at) 

qoşqulu, qarışıq nəqliyyat vasitələri növlərinə bölünür. Seçilmiş turun 

məsafəsindən asılı olaraq, nəqliyyat növü dəyişir: 

 2 – 6, hətta 20 – 50 kilometrə qədər piyada marşrutdan istifadə 

etmək mümkündür. Bu zaman yaş qrupunu, qrup üzvlərinin 
fiziki gücünü nəzərə almaq mütləqdir. 

 qoşqulu marşrutlarda maral, dəvə, atlardan istifadə olunur. Hal- 

hazırda atlı marşrutlar ən geniş yayılmış marşrut növüdür. 
Dağlıq və dağətəyi turizm bölgələrində maşınla keçilməsi 

mümkün olmayan yerlərdə də bu tip marşrut növündə istifadə 

olunur. 

 qədim zamanlardan dövrümüzə qədər gəlib çıxan marşrutlardan 

biri dəmiryolu marşrutlarıdır. XIX əsrin sonu XX əsrin 

əvvəllərində “Şərq Ekspressi” adlı İstabuldan Kale boğazına 

qədər olan maşrutdan həmin dövrün ən zəngin insanları istifadə 

edirdi. Vaqonların komfortlu olması, vaqon daxilində 

restoranların fəaliyyət göstərməsi sərnişinlərin rahatlığına 

təminat verir. Dəmiryolu marşrutlarından əsasən gecələr istifadə 

olunur. Gündüzlər isə nəzərdə tutulmuş yerlərdə turlar həyata 

keçirilir. 

 Su yolu ilə həyata keçirilən marşrutlar qayıq, yaxta və kiçik 

tutumlu gəmilər vasitəsilə həyata keçirilir. Avarlı və motorlu 

qayıqlar vasitəsilə kiçik göl və çaylarda turizm marşrutları 

həyata keçirilə bilər. Böyük tutumlu gəmilər vasitəsilə həyata 



210  

keçirilən turlar kruizlər adlanır ki, turizmin bu növü 

Azərbaycanda hələ də mövcud deyildir. Lakin “çay-dəniz 

sinfindən olan və Rusiyada tərsanədə inşa edilən ilk gəmi 2019- 

cu ildən başlayaraq Xəzər dənizində kruiz səfərlərinə başla- 

yacaq. Gəmi Bakıdan Rusiya, İran, Türkmənistan limanlarına 

daxil olmaqla hərəkət edəcək. (4) 

 müasir dövrümüzdə nəqliyyat vasitəsinin ən çox istifadə edilən 

növü hava yollarıdır. Uzaq məsaafələrə (qitələrarası və 

okenlararası) daha rahat, təhlükəsiz və tez çatmaq üçün turist 

daşınmasında bu növdən istifadə olunur. Turistlərin hava yolu ilə 

daşınmasında reys və çarter uçuşlarından istifadə olunur. Bundan 

başqa, ölkə daixilində yerli hava xətləri ilə də turist daşınması 

get-gedə artır. Belə olan hallarda quru yolu ilə çətin keçilən 

yerlər üçün kiçik hava gəmilərindən istifadə etməklə az 

məsafələrə turistin daşınması daha əlverişlidir. 

 kombinasiyalı marşrutlar bir neçə nəqliyyat vasitəsindən istifadə 

olunmaqla səfərlərin təşkil olunmasıdır. Bu tip marşrutların əsas 

məqsədi vaxt itkisini aradan qaldırmaq, turistlərin daha mənalı 

istirahət etmələrinə şərait yaratmaqdır. 

Ekskursiya işi turizm fəaliyyəti təşkilinin ən mühüm bölmələrindən 

olub, turistlərin ətraf aləmi əyani olaraq dərk etməsinin ən geniş formalarından 

biridir. Turizm - ekskursiya müəssisənin fəaliyyətinin nəticəsi kimi ekskursiya 

xidmətlərinin tərkibinə təbii, tarixi, mədəni və hətta əhəmiyyətini itirmiş keçmiş 

hərbi obyektlərə təşkil olunan səfərlər daxildir. (Ə. Cabbarov 46) 

Turizmin baş verməsi üçün 12 saata qədər ekskursiyanın aparılması 

mühüm şərtlərdən biridir. Bu müddət ərzində əsas rol oynayan nəqliyyat, 

yerləşdirmə, qidalanma xidməti olmadan turistlərin həmin əraziyə səyahət 

etmələri üçün mühüm motiv ola bilməz. Günümüzdə turistləri nəzərə alsaq, 

saydığımız bu əsas turizm suprastrukturları onların gündəlik məişətində sadə 

qarşılanan xidmətlərdir. Ona görə də bu cür xidmətlərin turistlər üçün qeyri-adi 

təəssürat yaradacağını düşünmək düzgün deyildir. 

Ekskursiya əvvəlcədən seçilmiş obyektə bu və ya digər mövzu ətrafında 

insanların dünyagörüşünün artırılması məqsədi daşıyan məqsədəuyğun bir 

proses kimi başa düşülür. (1, s. 46,47). Ekskursiya zamanı turistlər həmin 

obyekt haqqında informasiyanı qəzet, internet, jurnal, radio, televiziya vasitəsilə 

əldə etdikləri haldan fərqli olaraq, bu obyektlə təmasda olmaq, onu canlı 

görərək əyani şahidi olmaq imkanı əldə edirlər. Bu zaman belə bir məsəl yada 

düşür – “Yüz dəfə görməkdənsə bir dəfə eşitmək yaxşıdır”. 

Bu kimi halları nəzərə alaraq, ekskusiya işinin təşkil edərkən onun 

prinsiplərini, ekskursiyanın mərhələlərini, funksiyalarını elmi olaraq 

müəyyənləşdirmək zəruridir. 

Ekskursiyaları təşkili zamanı bəzi prinsiplər vardır ki, onlar əsas 

götürülməlidir. İlk öncə ekskursiya elmi olmalıdır. Nəzəri mülahizələrin, 
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hadisələrin, faktların elmi cəhətdən işıqlandırılması onlara obyektiv cəhətdən 

qiymət verlməsində zəmin rolunu oynayır. Ekskursiya aparılan zaman ölkə 

mənafeyinə zidd olmayan ideyalılıq ifadə olunmalı, informasiyalar düzgün və 

dəqiq olmalı, praktiki və nəzəri cəhətdən vəhdət təşkil etməli, tez qavranılan və 

inandırıcı olmalıdır. Turistlərə yalnış məlumat vermək qəti şəkildə qadağandır. 

Bu prinsiplərə əməl olunduğu halda ekskursiyadan müsbət nəticə əldə etmək 

mümkündür. 

İqtisadiyyatın bir sahəsi də turizmdir. Ölkə iqtisadiyyatı üçün ən sərfəli 

hesab olunan turizmin mühüm elementi kimi ekskursiya fəaliyyətinin də əsas 

funksiyalarından biri gəlir əldə etməkdir. (1, s. 47). Ekskursiya xidmətlərinə 

diqqət yönəlymiş turistlər əraziyə səyahət etməklə, xarici valyutanın ölkəyə 

daxil lmasında mühüm rol oynayırlar. Bu səbəbdən də ekskursiyaların iqtisadi 

funksiya yerinə yetirdiyini inkar etmək olmaz. Ekskursiyaların digər əsas 

funksiyası kimi isə ümumi-maarifləndirici, siyasi, ideya, tərbiyəedici, 

informasiyaverici, insanlarda yeni maraqların formalaşdırılması, kadr hazırlığı 

və təkmilləşdirilməsi, konkret məzmunlu istirahət, dünyagörüşünün genişlən- 

dirilməsini göstərmək olar. 

Ekskursiya zamanı bu funksiyaların yerinə yetirilməsində hazırlıq 

mərhələlərinə dəqiq əməl olunması əsasdır. Hər mərhələdə məzmun və ona 

qoyulan şərtlər ahəngdar olmalıdır. 

İlk mərhələdə ekskursiyanın mövzusu seçilir. Sonra bu mövzuya uyğun 

obyekt seçilir. Seçilmiş mövzuya uyğun olmayan, əsaslanmayan, kortəbii 

ekskursiya mümkün deyildir. Seçilmiş mövzu və obyekt vəhdət təşkil etməli, 

ekskuriyaya başlamazdan əvvəl hazırlıq görülməlidir. Mövzu unikal olmaqla 

yanaşı, yaddaqalan, görkəmli, dəqiq və xoşagələn olmalıdır. 

Ekskursantlar arasında yaşlı, gınc, uşaq, qadın, kişi, kənd və şəhər 

əhalisnin nümayəndələri ola bilər. Hər qrupun özünəməxsus maraq dairəsi, 

dünyagörüşü və buna uyğun tələbatları olduğuna görə, ekskursiyalar insanların 

inkişafına xidmət edən və estetik zövqü formalaşdıran bir proses olmalıdır. Bu 

məqsədlə turoperatorlar, ekskursiya təşkilatçıları ekoloji, tematik, tarixi- 

incəsənət, arxitektura, bədii-ədəbi, muzey, şəhərsalma, şəhər və şəhərətrafı 

ekskursiyalarda real tələbata cavab verən mövzu seçməlidirlər. 

Həyata keçirilən ekskursiyanın müvəffəqiyyətli olması üçün qarşıya bir 

sıra tələblər qoyulur. Bunlar əsas və əlavə tələblər ola bilər. Əsas tələblərə 

ekskursantların əmlakının mühafizəsi, həyat və salamlığının təhlükəsizliyi, 

mədəni, tarixi və təbii abidələrin qorunmasıdır. Əlavə tələblər kimi marşrutun 

estetik və optimal, obyektə tez və rahat çata bilmək,  avtomobil 

dayanacaqlarının olması, obyektə müşahidə zamanı geniş meydanın seçilməsi 

və s. punktlarını sadalamaq olar. Bu sadalanların hər birinə əməl olunması, bir- 

birini taamlaması eksrkusiyanın cəlbediciliyini artırır. Ekskursantların sayının 

20-ə qədər olan zaman sadalanan tələblərə cavab vermək mümkündür. Lakin 

say artdıqca, bu tələblərin hər birinə əməl etməkdə ekskursiya bələdçisi 

müəyyən çətinliklərlə üzləşə bilər. Bu zaman çətinliyin öhdəsindən gəlmək 
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üçün kifayət qədər təcrübəyə sahib olmaq əsas şərtlərdən biridir. 

Müstəqil fəaliyyət növü kimi ekskursiyalar məzmununa, iştirakçıların 

sayına və tərkibinə, keçirilmə yerinə, hərəkətetmə vasitələrinə, müddətinə və 

keçirilmə formasına görə təsnif olunurlar. Göstərilən hər bir təsnifat qrupunun 

özünün xüsusiyyəti və quruluş tərkibi vardır. (1, s. 49) 

Çoxplanlı və tematik olmaqla, məzmununa görə ekskursiyalar iki yerə 

bölünür. Çoxplanlı və ya obzor ekskursiyalar zamanı, ölkə, şəhər və ya ərazi 

haqqında ümumi biliklər verir, müəyyən təsəvvür yaradır. Buraya ərazinin 

sənayesi, tarixi inkişaf yolu, mədəniyyəti, elmi, təhsili, döyüş yerləri, hərb 

tarixi, turizm imkanları, muzeyləri, bank və mailiyyə institutları, bir  sözlə 

əhalinin keçmiş və bugünkü həyatı ilə əlaqəli hər şey qısa məlumat olaraq 

verilir. 

Çoxplanlı ekskursiyalarda tarixi və müasir materialar kimi bir çox 

mövzu öz əksini tapır. Bu tip ekskursiyalar müxtəlif tarix, təbiət və mədəniyyət 

abidələrinin, obyektlərin, məşhur hadisələrin baş verdiyi məkanlar, bina və 

qurğuların, kənd təsərrüfatı və sənayenin müəssisələrinin tanıdılması ilə 

bağlıdır. Çoxplanlı ekskursiyalar tematik ekskursiyalara nisbətən daha qəlizdir. 

Çoxplanlı ekskursiyalar vilayət və şəhərə xas olan inkişaf səviyyəsi və tarixi 

şəraitin diqtəsi ilə keçirilir. Məsələn, hansısa müdafiə və ya döyüş xarakterli 

mövzuda keçirilən ekskursiya mövzu ilə bağlı olan yerdə, ərazinin tarixi 

mövzusunda olan ekskursiyalar da tarix muzeyində və ya hər hansı əlaqəli 

obyektdə keçirilir. 

Tarixi ekskursiyalarda isə hər hası bir mövzu tamamilə açılır, bütün 

incəliklərinə qədər – hadisənin tarixi mahiyyəti, aid olduğu dövrün reallıqları, 

maraq doğuran detallar izah olunur. Belə ekskursiyalara misal olaraq, Qobustan 

muzeyini, Qala milli-etnoqrafik qoruğunu, Heydər Əliyev muzeyini və s. 

göstərmək olar. Tematik ekskursiyalar da öz növbəsində ekoloji, tarixi, istehsal, 

muzey-teatr, arxitektura-şəhərsalma, sənətşünaslıq yönümlü təşkil olunur. 

Tarixi ekskursiyalar ölkəşünaslıq etnoqrafik (hər hansı bir əfsanənin və 

ya adət ənənənin yaranması ilə bağlı onları yaşadan əhalinin məskən saldığı 

yerlər) arxeolji (məsələn, İçərişəhər daxilində aparılan qazıntılar), hərbi tarixi 

(hər hansı bir xalqın və dövlətin hər tarixi ilə bağlı hadisələri əks etdirən yerlərə 

baxış), tarixi bioqrafik (məşhurların həyat və yaradıcılığı ilə bağlı) 

ekskursiyalarına ayrılır. İstehsal təyinatlı ekskursiyalar belə təsnif olunur: 

1. İstehsal – texniki (hər hansı bir məhsulun istehsal prosesinin 

izlənilməsi nəzərdə tutulur, məsələn hal – hazırda turistlərin 

əksəriyyəti Azərbaycan neft ölkəsi olduğuna görə neftçıxarma 

prosesinə maraq göstərir, lakin belə turların təşkili ölkəmizdə 

mövcud deyildir); 

2. İstehsal – iqtisadi (iri ticarət mərkəzləri birjalar, banklar); 

3. İstehsal – tarixi (adından da göründüyü kimi tarixi yerləri olan 

ekskursiyalardır); 
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4. İstehsal – istiqamətyönümlü (ekskursantların konkret bir istehsal 

sahəsinin sirləri ilə tanış olması üçün təşkil olunur). 

Təbiətşünaslıq ekskursiyaları-sırf təbiətlə, ekologiya ilə bağlı 

hazırlanır.Təbiət haqqında məlumatların verilməsi, təbiətin qorunması, istirahət 

yönümlü hazırlanır. Sənətşünaslıq ekskursiyaları-teatr, musiqi mövzulu ola 

bilər.İncəsənət xadimlərinin həyat və yaradıcılığına həsr oluna bilər. İncəsənətlə 

bağlı muzeylərə, sərgi salonlarına, şəkil qalereyalarına, rəssamların, heykəlta- 

raşların emalatxanalarına, eyni zamanda böyük incəsənət xadimlərinin ev- 

muzeylərinə və s. gedişlər nəzərdə tutula bilər. Ədəbiyyat ekskursiyaları-ədəbi- 

biblioqrafik, ədəbi-tarixi, ədəbi-bədii olur. Memarlıq-şəhərsalma—Şəhərin 

memarlıq tikililəri, müəyyən tarixi dövrün memarlıq abidələri, məşhur bir 

memarın yaradıcılığı, müasir memarlıq nümunələri haqqında hazırlana bilər. 

Sənətşünaslıq mövzusunda olan turların özü də bir neçə alt qrupa 

bölünür. 

1. Tarixi – musiqi; 

2. Tarixi- teatr; 

3. Xalq sənətkarlığı mövzusunda; 

4. Görkəmli mədəniyyət xadimlərinin həyat və yaradıcılıqları ilə bağlı; 

5. Şəkil qalereyası, sərgi zalları, heykəltaraş və rəssamların 

emalatxanalarına təşkil olunan turlar. 

Bədii mövzulu turlar bu şəkildə yarımnövlərə ayrılır: 

1. Bədii - bioqrafik; 

2. Ədəbi – bədii; 

3. Tarixi – bədii. 

Arxitektura – şəhərsalma mövzulu turlar bu istiqamətlərdə təşkil olunur: 

1. Şəhərin arxitektura quruluşu ilə tanışlıq; 

2. Onun tarixi abidələri ilə tanışlıq; 

3. Bir arxitektorun yaradıcılığı ilə tanışlıq; 

4. Şəhərin baş planına uyğun onun tikilişi ilə tanışlıq; 

5. Müasir arxitekturanın tkilişi ilə tanışlıq; 

6. Yeni tikililərlə olan tanışlıq ekskursiyaları. (1, s. 31) 

Ekskursiyalar fərdi və ya qrup şəklində, yerli əhali və ya turistlər üçün, 

uşaq, gənc, orta yaşlı və böyüklər üçün təşkil olunur. Hər qrupdan asılı olaraq, 

ekskursiyanın mahiyyəti, mövzusu, metodikası, keçirilmə texnikası, müddəti 

dəyişə bilər. 

Ekskursiyalar şəhər (Baku City Tour) və şəhərətrafı ərazilərdə (Abşeron 

turu), digər turizm sahəsində inkişaf etmiş şəhərlərdə (Quba, Qusar, Qəbələ, 

İsmayıllı, Lənkəran və s.), muzeylərdə (Qız Qalası, Şirvanşahlar sarayı, Xalça 

muzeyi və s.), habelə kombinasiya olunmuş formada (məsələn, Atəşgah, 

Yanardağ və İçərişəhər turu) keçirilə bilər. 

Hərəkətetmə vasitələrinə görə ekskursiyalar piyada və müxtəlif 

nəqliyyat vasitələrindən istifadəyə görə dəyişir. (1, s. 52) 

Piyada ekskursiyaların digər növə uyğun daha çox üstünlüyü vardır. 
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Buna səbəb isə göstəriş və təqdimatın ekskursiyanın tempinə daha uyğun 

olmaqla daha rahat, hər iki tərəf üçün əlverişli olmasıdır. Bu zaman bələdçi 

məlumat verəcəyi obyektlər yanında daha çox fasilə edə, daha çox məlumat 

verə bilər. Məsələn, İçərişəhər turunu nəzərdən keçirsək, “Zincirli ev”, 

karvansaraylar, hamamların yanında bələdçi daha rahat şəkildə dayanıb 

ekskursantlara məlumat verə bilər. Hər hansı nəqliyyat vasitəsindən istifadə 

zamanı bu rahatlığı əldə etmək çətin, bəzi hallarda, hətta mümkünsüzdür. 

Nəqliyyat vasitəsələri dedikdə, əsəasən avtobuslar nəzərdə tutulur. City 

tour avtobusları vardır ki, bu avtobuslar əsasən iki mərtəbədən ibarət olub, 

pəncərədən ətrafı rahat şəkildə müşahidə etmək mümkündür. Bu tip turlar 

zamanı bələdçi dayanacaqlar arası yolboyu məlumat verməli, ekskursiya 

obyektlərini analiz etməlidir. Trolleybus, tramvay, vertolyot və çay 

teploxodlarından da ekskursiya zamanı istifadə olunur. 

Keçirilmə formasına görə də ekskursiyalar aşağıdakı kimi təsnif olunur: 

1. Kütləvi ekskursiyalar – eyni anda çox sayda , yəni 10-20 nəqliyyat 

vasitəsinin daşıdığı ekskursantlarla aparılan işdir. Bunlar kütləvi 

tədbirlər, xalq oyunları, folklor bayramları ola bilər; 

2. Ekskursiya–gəzinti – müəyyən gəzinti ilə müşaiyət olunan 

ekskursiyalar; 

3. Ekskursiya-mühazirə - tələbələrin mühazirəni daha yaxşı 

mənimsəməsi üçün təşkil olunan ekskursiyalar; 

4. Ekskursiya-konsert – müəyyən konsert tədbiri ilə müşaiyət olunan 

ekskursiyalar; 

5. Ekskursiya-tamaşa – müəyyən ekskursiya tamaşası ilə müşaiyət 
olunan ekskursiyalar; 

6. Ekskursiya-məsləhət – müəyyən məsləhət xarakterlə ekskursiyalar; 

7. Ekskursiya-nümayiş – hər hansı məhsul və xidmətin nümayişi ilə 

müşaiyət olunan ekskursiyalar; 

8. Ekskursiya-dərs – şagirdlər üçün dərs məqsədilə təşkil olunan 

ekskursiyalar; 

9. Ekskursiya-tədris – konkret tədris proqramında nəzərdə tutulmuş 

ekskursiyalar; 

10.  Ekkursiya-göstəriş – hər hansı yeni bir əhəmiyyətli hadisəni və ya 

məhsulu başqalarına nümayiş etdirmək məqsədilə təşkil olunan 

ekskursiyalar; 

11.  Ekskursiya-relam – müəyyən məhsul və xidmətin reklamı məqsədli 

ekskursiyalar; 

12.  Sınaq ekskursiyaları – hər hansı texnoloji prosesin, o cümlədən 

yeni bir turun sınağı məqsədilə tə.kil olunan ekskursiyalar. 

Ə.Cabbarov 52,53 

Ekskursiya marşrutunu hazırlayarkən qrupun hərəkəti üçün daha rahat 

və təhlükəsiz yolu seçmək, mövzunu tam əhatə etmək əsas diqqət olunmalı 

punktlardır. Praktikada ekskursiya marşrutlarının üç variantda hazırlanması 
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məlumdur. Xronoloji, tematik və tematik-xronoloji. (1, s. 56). 

Görkəmli şəxslərin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı olan marşrutları 

xronoloji ekskursiyalara aid etmək olar. Məsələn, Heydər Əliyev muzeyi, bu 

muzeydə dahi şəxsiyyətin həyatı, gördüyü işlər, ömrünün, demək olarşş bütün 

hissəsi, aydın şəkildə təsvir olunub. 

Tematik marşrutlarda bir mövzu seçilir, əsas götürülür, həmin 

mövzunun sirrləri açılır, Atəşgah turunu buna misal gətirmək olar. 

Bütün çoxplanlı şəhər ekskursiyaları tematik-xronoloji əsasda qurulur. 

Belə ekskursiyalarda təklif olunan materialların aardıcıllığı bir qayda olaraq hər 

yarımmövzu üzrə müəyyən olunur. (1, s. 56) 

Ekskursiya marşrutunun hazırlanması çoxpilləli və mürəkkəb bir proses 

olmaqla, yüksək peşəkarlıq tələb edən işdir. Ekskursiya zamanı təqdim olunan 

obyektlər əsas və əlavə olmaqla iki yerə bölünür. Əsas obyektlər ön planda olur, 

onlar haqqında geniş informasiya verilir, əsas məzmun açılır. Əlavə obyektlər 

isə, yolboyu keçilən obyektlərdir ki, onlar haqqında isə ümumi qısa məlumat 

verilir, diqqət mərkəzində olmur. Ümumiyyətlə, marşrut hazırlanarkən ardıcıllıq 

prinsipinə əməl olunması və aşağıda sayılan şərtlərə cavab verməsi vacibdir: 

- tur keçən zaman obyektlərə baxmaq üçün məntiqi ardıcıllıq olmalı, 

təkrarçılığa yola verilmməli; 

- obyektlərə baxış üçün daha geniş, rahat yer, məsələn günəşli havada 

ekskursantlar üçün kölgə olan yerlər seçməli; 

- əsas təqdim olunacaq obyektlər arasında fasilə 10-15 dəqiqədən çox 

olmamalı; 

- ekskursantlara müəyyən ehtiyaclarını ödəmək üşün vaxt 
verilməlidir. 

Ekskursiyaya başlamazdan əvvəl onlara yol hərəkəti qaydalarını da izah 

etmək vacib məsələlərdən biridir. Yol keçidlərini göstərmək, hərəkət edərkən 

qarşılaşa biləcəkləri maneələri, problemləri demək, bu problemlərin həll yolunu 

izah etmək əvvəlcədən təhlil olunmalıdır. 

Ekskursiyanın mətninin test olunması hazırlıq mərhələsində görüləcək 

əsas işlərdən biridir. Məhz bu mətndə ekskursiyanın məzmunun açılması üçün 

tələb olunan bütün material əks olunur. (1, s. 57). Mətndə turistlər üçün maraqlı 

olan faktlar, ekskursiyaya aid tematik məlumatlar öz əksini tapmalıdır. 

Ekskursiya mətni yığcam olmalı, dəqiq işlənməli, mövzunu tam açmalı, və 

bədii dildə olmalıdır. Obyektlər əyani şəkildə göstərilməli, əyani şəkildə 

göstərilməsi mümkün olmayan obyektlərin (məsələn, İçərişəhərdə Varfolomey 

kilsəsi) şəkillərindən istifadə olunmalıdır. Bunun üçün bələdçi öz təqdimatını 

qurmağı bacarmalı, ekskursantların marağını cəlb edəcək şəkildə çıxışını 

etməlidir. 
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Turizm müəssisələrinin rəqabətədavamlılıq qabiliyyətlərinin 

yüksəldilməsində animasiya fəaliyyətinin vacibliyi 

 

The importance of animation activity in boost competitiveness 

capability of tourism enterprises 

 

Важность анимационной деятельности в устойчивой 

конкурентоспособности туристических предприятий 

 

Xülasə: Animasiya fəaliyyəti qonaqların turizm müəssisələrinə 

gəlişlərindən ayrılmalarına qədər olan zaman ərzində xoş vaxt keçirmələrini 

təmin etmək üçün təşkil edilən fəaliyyətlərdir. Turizm müəssisələrinin 

rəqabətədavamlılıq qabiliyyətlərini yüksəltmələrinin bir istiqaməti də animasiya 

fəaliyyətinin fəal inkişaf etdirilməsidir. Bundan başqa, animasiya sektoru 

dolayısı ilə gəlir mənbəyi hesab olunur. Belə ki, animasiya xidmətlərinin 

müxtəlifliyi qonaqpərvərlik sənayesi müəssisələrinin gəlirlərini artırır. Bununla 

da, turistin əhval-ruhiyyəsi, onun yenidən istirahət yerinə dönmə ehtimalı bir 

qayda olaraq, animasiya xidmətləri ilə bağlıdır. 

Açar sözlər: turizm, qonaqpərvərlik, əyləncə, animasiya, animasiya 

fəaliyyəti, hotel animasiya. 
 

Abstract: Animation activities are organized to ensure guests enjoying 

their time from arrival to departure in tourism establishments. A new direction 

to boost competitiveness capability of tourism establishments is the effective 

development of the animation activities. Moreover, the animation industry is an 

indirect source of income. So, the variety of the animation service increases the 

income of establishments in the hospitality industry. Thus, the mood of tourist, 

the possibility of his return to the recreational place is usually bound up with 

animation services. 

Key words: tourism, hospitality, entertainment, animation, animation 

activity, hotel animation. 

 

Резюме: Анимационная деятельность - это деятельность, 

направленная на создание условий для благоприятного проведения 
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времени гостей в туристических предприятиях от момента их прихода до 

ухода. Для повышения устойчивой конкурентоспособности в 

туристических предприятиях активное развитие анимационной 

деятельности является одним из нужных направлений. Кроме того, 

анимационный сектор косвенно считается источникам прибыли, так как 

разнообразие анимационных услуг повышает доходы предприятий 

индустрии гостеприимства. Поэтому, настроение туриста, вероятность его 

повторного возвращения на место отдыха как правило связаны с 

анимационной деятельностью. 

Ключевые слова: туризм, гостеприимство, развлечения, анимация, 
анимационная деятельность, анимация отеля. 

 

Hotel – latınca “hospitale” – “yolçular və kimsəsizlər üçün sığınacaq” 

sözündən çevrilmişdir. Bu söz latınca “hospes”, “hospit” – “qonaq qarşılayan” 

sözündən əmələ gəlmişdir. 

Turizm – latınca bir dönmə hərəkətini ifadə edir. Tornus, mənasındakı 

incə fərqə baxmayaraq, təməldə dəyişməmək üzrə qərb dillərinə girmişdir. 

İngiliscədə olan “tour” və “touring” deyimləri də bu sözdən çıxmışdır. “Tour” 

(dövr) dairəvi bir hərəkəti, bəzi qəsəbə və bölgələrin ziyarətini, iş və ya əyləncə 

məqsədi ilə edilən yer dəyişdirmə hərəkətlərini ifadə edir. 

Qonaqpərvərlik – “qonaq” – “yerli olmayan, kənardan gələn” və farsca 

“pərvər” – “bəsləyən, tərbiyələndirən” sözlərindən yaranıb, “qonağa çox hörmət 

bəsləmə, qonağı hörmətlə qəbul etmə” mənalarını ifadə edir. 

Animasiya – latın mənşəli sözdür “anima” – “hava, külək, küləyin 

əsməsi, ruh, can” və “animus” – “ruh, qəlb, can, istək, hiss” deməkdir. Ümumən 

isə “canlandırma”, “ruhlandırma” anlamına gəlir. Animasiya ümumi mənasıyla 

insanlar üçün edilən bütün canlandırmaları və ruhlandırmaları əhatə edir. 

Rekreasiya – latın mənşəli söz olub “recreatio” – “gücün bərpası, 

sağalma”, “re-creo” – “təzələmək, yeniləşdirmək, bərpa”. Latınca “re” əks 

hərəkəti bildirən ön şəkilçidir, “yenidən”, “təkrarlanmaq” anlamında işlənir, 

“creo” isə “yaratmaq”, “törətmək”, “istehsal etmək” anlamına gəlir. 

Əyləncə – ilkin formada “ilincü” kimi işlənib, “ilişmək” feili ilə qohum 

olduğu güman edilir. Əyləncə adamla obyekt arasında bağlılıqla əlaqədardır. 

Ssenari – fransızca “scénario” – “bir teatr əsəri və ya filmin səhnələrini 

təsvir  edən  mətn”  sözündən  götürülmüşdür.  Fransızca  olan  bu   söz 

italyanca eyni mənanı bildirən scenario sözündən əmələ gəlmişdir. Bu söz 

italyanca “scena” – “səhnə” sözündən törəmişdir. İtalyanca olan bu söz qədim 

yunanca “skēnē” – “1. çadır, çardaq, kölgəlik”; “2. teatrda səhnə” sözündən 

alınmışdır. 

Sinopsis – ingiliscə “synopsis” “xülasə” sözündən alınmışdır. İngiliscə 

söz qədim yunanca “sýnopsis” – “ümumi göz atma, ümumi baxış, xülasə” 

sözündən alınmışdır. Bu söz qədim yunanca “ōpsis” – “baxma, göz atma” 

sözündən “syn” prefiksindən yaranmışdır. Yunanca söz qədim yunanca “oráō”, 
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“op” (οράω, oπ) – “baxmaq” feili ilə eyni kökdəndir. 

Zaman keçdikcə insan ehtiyaclarının dəyişməsi turizm tələbinə da öz 

təsirini göstərmişdir. Belə ki, əvvəllər lüks hesab edilən turizm xidmətləri bu 

gün hamının zəruri ehtiyacına çevrilmişdir. Hotellərin və digər turizm 

müəssisələrinin formalaşdırdığı və təqdim etdiyi xidmətlər paketi artıq müasir 

istehlakçıların tələbini ödəmir. Nəticədə, bir sıra müəssisələr turistlərin cəlb 

edilməsi problemi ilə qarşılaşırlar. 

Qonaqpərvərlik sənayesi bir ticari sahə kimi qonaqların yalnız yerləşmə 

və qidalanma ilə təmin olunmasına deyil, həm də onların asudə vaxtlarının 

təşkil olunmasına da yönəldilir. Müasir hotel sadəcə yerləşmə müəssisəsi deyil, 

həmçinin mədəniyyət mərkəzi kimi insanların əmək fəaliyyətindən sonra 

əyləncələrə və istirahətə, yəni animasiyaya qoşulmasına şərait yaradır. 

Turizm müəssisələri istehlakçıların davamlı olaraq dəyişən arzu və 

istəklərinə cavab vermək, fəaliyyətlərini davam etdirmək və rəqib müəssisələr 

qarşısında rəqabət üstünlüyü əldə etmək üçün fərqli xidmətlər təklif etmək 

məcburiyyətindədirlər. Buna görə də, bir çox hotellər gecələmə və qidalanma 

xidmətlərindən başqa, qonaqların əylənmələri və xoş vaxt keçirmələri üçün 

animasiya xidmətlərindən istifadə edirlər. Bu baxımdan, animasiya 

xidmətlərinin turizm müəssisələri üçün strateji üstünlük olduğunu söyləmək 

mümkündür. 

Hotel və ya turizm müəssisələri digər xidmətlər təşkil edən əyləncə, 

asudə vaxtın təşkili, istirahət və idman müəssisələri ilə işgüzar və təsərrüfat 

əlaqələri qurur. Qonaqların istirahətini və asudə vaxtlarını təşkil etmək 

məqsədilə animasiya xidmətləri yaradılır. Bundan əlavə, bir çox turizm 

müəssisələri özlərinin idman bazalarına (üzgüçülük hovuzu, su atraksionları, 

tennis və qolf meydançaları), həmçinin kino-konsert zallarına, diskotekalara, 

müxtəlif oyun zallarına malik olurlar. 

Əyləncə və idman sektorları qonaqpərvərlik sənayesinin ümumi 

infrastrukturunda mühüm rol oynayır və müxtəlif funksiyaları yerinə yetirirlər. 

Hazırki texniki inkişaf dövründə əməyin intensivliyi artır, həyat ritmi sürətlənir, 

ekoloji vəziyyət pisləşir, insanlarda tez-tez emosional düşkünlük, fiziki və 

mənəvi pozuntular yaranır. Buna görə də, insanlar turizm fəaliyyətlərində 

dəyişiklik, hərəkətlilik axtarır, sıxıntılarını atmaq istəyirlər. Turistlərin əyləncəli 

tətil keçirmələrində animasiya fəaliyyətinin rolu böyükdür. Belə ki, animasiya 

xidmətləri insanların həyat enerjisinin yenidən bərpa olunmasını, yenilənməsini 

təmin edir. 

Animasiya – mədəni-istirahət fəaliyyətinin xüsusi tərkib hissəsidir. 

Turizm malının strukturunda animasiya fəaliyyətinin mahiyyəti turistlərin və 

istirahət edənlərin birbaşa fəal formada mədəni istirahətə cəlb edilməsidir. 

“Animasiya” (latınca animation – canlandırmaq, diriltmək, ruh və nəfəs 

vermək) termini ilk dəfə XX əsrdə Fransada müxtəlif assosiasiyaların 

yaradılması haqqında qanunun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar olaraq meydana 

gəlib və fəaliyyətin mədəniyyətə və bədii yaradıcılığa yönlənməsinə sövq 
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etmək, ruhlandırmaq mənasında qəbul olunub.[10] 

Turizmdə animasiya asudə vaxtın dəyərləndirilməsi üçün turistlərlə 

animator arasında yaradılan tam qarşılıqlı anlaşma kimi özünü büruzə verir. 

Belə qarşılıqlı anlaşma nəticəsində, bu proseslərdə iştirak edənlərin istirahət- 

sağlamlıq, mədəni-maarif, mədəni-yaradıcılıq tələbləri və maraqları ödənilir, 

sosial cəhətdən fəal şəxsiyyətin formalaşmasına şərait yaranır. 

Animasiya fəaliyyəti bir çox funksiyaları yerinə yetirərək, (hər şeydən 

öncə tərbiyələndirmək, pozitiv, şən əhval-ruhiyyə yaratmaq, insanların 

maariflənməsini, mədəni inkişafını formalaşdırmaq) mahiyyətcə şəxsiyyətin 

özünü formalaşdırır və inkişaf etdirir. Asudə vaxtının bir hissəsini əyləncələrlə 

dolduraraq, insan özünün əmək qabiliyyətini, fiziki və mənəvi qüvvəsini bərpa 

etməyə nail olur, yaşadığı cəmiyyətin aktiv üzvünə çevrilir. Animasiya 

fəaliyyətinin əsas özünəməxsus xüsusiyyəti turistlərin asudə vaxtlarında onların 

sosial-mədəni tələblərinin ödənilməsinə yönəlməsidir. Ona görə deyə bilərik ki, 

animasiya fəaliyyətinin mühüm funksiyalarından biri onun sosial yönümlü 

olmasıdır. Turizmdə animasiya animatorlarla turist arasında qarşılıqlı 

münasibətlərin məcmusunu təşkil edir. Bu zaman formal rəhbərliklə qarşılıqlı 

əlaqələri həyata keçirən mütəxəssis arasında birlik əsas götürülür. Belə  

qarşılıqlı əlaqə nəticəsində bu proses iştirakçılarının istirahət-sağlamlıq, 

mədəni-yaradıcılıq, maarifçilik ehtiyacları və maraqları ödənilir, ətrafdakı 

həqiqətləri dərk edən və özünü onda tapan sosial fəal şəxsiyyətin yaranmasına 

şərait yaranır. 

Animasiyanın özünəməxsus xarakterik xüsusiyyətləri vardır: asudə 

vaxtlarda yerinə yetirilir; azad seçimi ilə fərqlənir; bir nəfərin və ya müəyyən 

sosial qrupların təşəbbüsü, fəallığı, könüllü olması ilə yerinə yetirilir. Milli, 

dini, regional xüsusiyyətlər və ənənələr nəzərə alınaraq, böyüklərin, gənclərin 

və uşaqların müxtəlif maraqları əsasında xarakterizə olunur. Eyni zamanda, 

humanitar, mədəni inkişaf, sağlamlaşdırıcı və tərbiyələndirici xarakter daşıyır. 

Turist animasiyasının funksiyalarının müxtəlifliyi təkcə animasiya 

fəaliyyətinin deyil, həmçinin animasiya proqramlarının və tədbirlərinin də 

çoxsaylı növlərə bölünməsinə səbəb olur. “Animasiya”, “rekreoanimasiya”, 

“hotel animasiyası”, “turanimasiya” anlayışlarının fərqləri animasiya 

fəaliyyətinin çox sayda forma və proqramlarının olması ilə bağlıdır. 

Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, rekreoanimasiya anlayışı turizm və hotel 

animasiyası anlayışlarından daha geniş məna daşıyır. Belə ki, turizm və hotel 

animasiyaları rekreasiya animasiyası ilə sıx bağlıdırlar, çünki həm hotel 

komplekslərində, həm də xüsusi animasiya turlarında animasiya proqramlarının 

əsas rolu istirahət edənləri həyatın gündəlik qayğılarından uzaqlaşdırmaq və 

onların mənəvi və fiziki güclərinin, enerjilərinin bərpasını təmin etmək hesab 

olunur. 

Hotel animasiyası – turistlərin hotelə cəlb edilməsinin effektiv forması 

olaraq, hotelin bütövlükdə pozitiv qiymətləndirilməsinə təsir edir. Müştəriyə 

əlavə xidmətlər göstərməklə, müsbət emosiyaların oyanmasına, istirahətdən 



221  

həzz alınmasına və yenidən bu hotelə qayıtmaq həvəsinin yaranmasına səbəb 

olur. 

Hotel animasiyası – asudə vaxtın yalnız turistlərin gecələdikləri yerlərdə 

təşkilini müəyyən edir: turizm kompleksləri, hotellər, turist bazaları və s. 

Animasiya proqramları təşkil olunduğu zaman rekreasiya ərazilərində turmal 

daha cəlbedici olur. Bu da daimi müştərilərin sayının artmasına və turist 

bazarındakı tələbin yüksəlməsinə səbəb olur. 

Hotel animasiyasının da özünəməxsus xüsusiyyətləri var: hotelin öz 

təşəbbüsü ilə hazırlanır, təşkil olunur və keçirilir. Bu zaman anket sorğuları və 

personalla turistlər arasında şəxsi dialoq vasitəsi ilə qonaqların istehlak 

maraqları da öyrənilib nəzərə alınır. Eyni zamanda hər bir turistin və ya turist 

qruplarının milliyəti, cinsi, yaşı və digər şəxsi keyfiyyətləri də nəzərə alınır. 

Hotel animasiyası hoteldə tələbə uyğun komfortlu atmosfer yaradır, turistlərin 

fiziki və mənəvi inkişafını, xoş təəssüratlar yaratmaqla ruh yüksəkliyinin 

artırılmasını təmin edir, animasiyanın bütün növ və formalarının tətbiq 

olunduğu xüsusi proqramlar sayəsində kompleks xarakter daşıyır, yaxşı 

ünsiyyət üçün, təklikdə və birlikdə əylənmək, xoş hislər keçirmək üçün şərait 

yaradır. Bundan başqa, turizm müəssisəsində hotel personalının da müəyyən 

animasiya proqramlarına cəlb olunması mümkündür. Bu da həmin proqramları 

daha rəngarəng edir, səmimi atmosferin yaranmasına xidmət edir. 

Təqdim olunan proqramların düzgün hazırlanması qonaq gözləntilərinin 

və istəklərinin nəzərə alınması ilə yanaşı, turizm müəssisəsinin fiziki 

xüsusiyyətlərinin də səmərəli istifadə edilməsinə bağlıdır. Əyləncə 

xidmətlərində təqdim olunacaq hər bir proqram əvvəlcədən müəyyən olunur. 

Tədbirlərə dair ssenari, sinopsis tərtib edilir və təşkilatçılıq işləri başlayır. Bu 

tənzimləmələr qonaq profilləri, kompleks xüsusiyyəti, personal sayı, 

yerləşdirmə müddəti kimi meyarlar əsas götürülərək hazırlanır. 

Rekreasiya fəaliyyətlərindən olan animasiya, müəssisələrin xidmət 

satışlarında və eyni xidməti göstərən digər müəssisələrlə rəqabət etməsində 

mühüm avantaj yaradır. Turizm müəssisələrində rəqabət, təmizlik və keyfiyyətli 

qidadan, animasiyaya keçməkdədir. Bir çox müəssisələr bir-birilə rəqabət 

edərkən, artıq qida, xidmət, təmizlik kimi konseptlərdən istifadə etmək yerinə, 

müştərilərinə fərqli zaman keçirmələrini vəd edirlər. Bunları ən yaxşı şəkildə 

təqdim edən müəssisələr isə rəqiblərinə görə daha avantajlı olurlar. 

Beləliklə, müasir inkişaf dövründə qonaqpərvərlik sənayesində 

turistlərin asudə vaxtının təşkilini təmin edən animasiya xidmətləri xüsusi yer 

tutur. Animasiya fəaliyyəti xüsusi xidmət növü olaraq, turistlərə göstərilən 

xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədini daşıyır, eyni zamanda 

özünəməxsus təşviq forması olaraq, qonaqların və onların tanışlarının təkrar 

cəlb edilməsi vasitəsilə turizm malı bazarını genişləndirir, yüksək gəlir və 

qazanc əldə edilməsi məqsədi daşıyır. Animasiya turizm müəssisələrinin əlavə 

gəlir mənbəyi hesab olunur və turizm malının cəlb olunması üçün imkan 

yaradır. Bundan başqa, turizm müəssisələrinin təşkil etdiyi animasiya 
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fəaliyyətləri nəticəsində müştərilərin müəssisədə gecələmə müddətləri də 

artmaqdadır. 

Nəticədə, qonaqpərvərlik sənayesində yerinə yetirilən animasiya 

fəaliyyətləri xidmət satışlarına birbaşa təsir göstərməklə, müəyyənedici rol 

oynamaqdadır. Bundan əlavə, bu fəaliyyətlər müəssisənin fəaliyyət müddətinin 

uzadılmasına və effektiv şəkildə işlədilməsinə imkan verir. Turistlər arasında 

müsbət imicin formalaşması, müəssisənin cəlbediciliyinin artması, 

turoperatorların müəssisəyə üstünlük verməsi və müəssisənin dinamik bir 

şəkildə rəqabət aparması yalnız bu formada mümkündür. 

Ölkəmizdə fəailiyyət göstərən yerləşdirmə müəssisələrində yaşanan 

çatışmazlıqları həll etmək və inkişafını təmin etmək məsələsi günümüzdə ən 

aktual məsələlərdəndir. Bu baxımdan, ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 2016-cı il 

6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 

ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” 

əhəmiyyətli rola malikdir. Strateji Yol Xəritəsi nəzərdə tutulmuş müddətlər 

ərzində turizm sektorunun inkişafının dəstəklənməsi, beynəlxalq və yerli 

bazarlarda yüksək keyfiyyətli və rəqabətədavamlı turizm xidmətlərinin təmin 

edilməsi, milli dəyərlərə uyğun turizm təcrübəsinin formalaşdırılması, müasir 

ideya və innovasiyalara əsaslanan yeni investisiya layihələrinin cəlb edilməsi və 

turizmin inkişafı ilə əlaqədar aidiyyəti orqanların qarşılıqlı koordinasiyası kimi 

tədbirləri özündə əks etdirir. 

Turizm sektoru infrastruktur baxımından inkişaf etdikcə, yerli 

xidmətlərə daha çox diqqət yönəldiləcəkdir. Bəzi yerli kommersiya şirkətləri 

əsas biznes fəaliyyətindən əlavə, rekreasiya və əyləncə obyektləri kimi geniş 

turizm xidmətləri təklif edən turizm konqlomeratları kimi də formalaşacaqdır.  

Sektorda yerli iştirakın güclənməsi regional turizmin artımına ciddi təsir 

etməklə bərabər, həm də Azərbaycanda xidmətlərin keyfiyyətinə və rəqabət 

qabiliyyətliliyinə töhfə verəcəkdir.[1] 
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Özəl markaların (Private Label) marketinq strategiyaları 

Маркетинговые стратегии брендов Private Label 

Private Label brands marketing strategies 

Xülasə:Bu məqalə qida sektorunda yer alan private label məhsullar və 

bu məhsulların Azərbaycan üçün önəmini göstərməkdədir. Ölkəmizdə 

pərakəndəçilik üzrə olan boşluqlar və son dövrlərdə baş verən iqtisadi hadisələri 

nəzərə alsaq, məqalə pərakəndəçilərə düzgün strategiyaların seçilməsində 

köməkçi olacaqdır. Məhz məqalənin əsas məqsədi də bu boşluqların ön plana 

çıxarılması və praktiki həllərin təklif edilməsidir. 

Açar sözlər – pərakəndə, private label, müştəri, ucuz, məhsul, şəbəkə, 

market, məhsul kateqoriyası, çeşid, xidmət, bazar, göstərici. 

 

Abstract: This article shows the importance of private label products in 

the food industry and their importance for Azerbaijan. The article will help the 

retailers to pick the right strategy considering the latest economic events and 

voids in the retail market of our country. The main purpose of the article is to 

put these gaps into the foreground and offer practical solutions. 

Key words: retail, private label, consumer, cheap, product, network, 

market, product category, service, store. 

 

Pезюме: В этой статье показано, как важна продукция частных 

марок в пищевой промышленности и их значение для Азербайджана. 

Принимая во внимание пробелы в розничной торговле и недавние 

экономические события в нашей стране, эта статья поможет розничным 

торговцам выбрать правильные стратегии. 

Основная цель статьи - поставить эти пробелы на передний план и 

предложить практические решения. 

Ключевые слова: розничная торговля, частный ярлык, клиент, 

дешевый продукт, сеть, рынок, категория продукта, ассортимент, сервис, 

рынок, индикатор. 

 

Giriş 

Hazırki dövrdə pərakəndə sektorunda ciddi rəqabət yaşanmaqdadır. 

Ərazi, məhsul seçimi həmçinin müştərilərə göstərdikləri xidmətlər və qiymət 

alternativləri ilə rəqabət üstünlüyü əldə etməyə çalışan pərakəndəçilər, artıq 
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yalnız özlərinə aid olan özəl markalı məhsullara da yönəlməkdədirlər. 

Pərakəndəçilərin özlərinə aid olan və sadəcə öz şəbəkələrində satışa təqdim 

etdikləri məhsullar özəl markalı məhsullar adlanır. Qeyd edim ki, bu cür 

məhsullar müxtəlif ölkələrdə müxtəlif terminlərlə adlandırılır. (özəl marka, 

mağaza markası, market markası və.s.) 

Ölkəmizdə pərakəndəçilər tərəfindən yaradılan private label məhsullarla 

bağlı resurs qıtlığını nəzərə alaraq bu məqalə, bir çox şəbəkələrə istiqamət verə 

biləcək yazı olacaqdır. 

Private Label markaların marketinq strategiyaları 

Private Label brands marketing strategies 

1. Pərakəndəçilik və onun funksiyaları 

2. Özəl markaların yaranma tarixi 

3. Özəl markalı məhsullarda marketinq prosesi 

1.Pərakəndəçilik və onun funksiyaları 

Pərakəndəçilik istehlakçılara geniş çeşiddə məhsul və xidmətlər 

göstərən fərqli və dinamik bir sektordur. Sözsüz ki, pərakəndəçiliyin əsas payı 

qida pərakəndəçiliyinin üzərinə düşür. 

Pərakəndəçilərin əsas funksiyaları istehsalçı, topdançı və istehlakçı arasında 

məlumat axınlarını təmin etmək, məhsulla bağlı olaraq xidmətlər təklif 

etməkdir. Həmçinin məhsulların stok yükünün tənzimlənməsi, istehlakçı 

seçimlərinə dəstək olmaq, satış sonrası xidmətlər də bu funksiyalara daxil edilir. 

Bütün bunları ümumiləşdirərək pərakəndəçilərin funksiyalarını 3 bənd olaraq 

gösətərə bilərik. [1] 

1. İstehsalçılarla münasibət 

2. Logistik fəaliyyətlər 

3. İstehlakçılarla münasibət 

İstehsalçılar markaya daha sadiq müştərilər qazanmaq üçün iş ortaqları ilə 

marketinq strategiyaları planlaşdırırlar. Təbii ki, marketinq kanallarında 

müştərilərə ən yaxın üzv pərakəndə kanalıdır bunu nəzərə alaraq planlaşdırılan 

straegiyalar əsasən pərakəndəçilər üzərindən həyata keçirilməkdədir. [2] 

İstehsalçılar və pərakəndəçilər arasında inkişaf edən bu münasibətlər hətta 

şaquli rəqabət yaradır və bir çox qlobal pərakəndəçilər istehsalçılarla güc 

savaşlarına daxil olmaqdadırlar. Pərakəndəçilərin satış nöqtələrində yenilikçi 

texnolojik alətlərdən istifadə edərək müştəri informasiya bazası yaratması 

həmçinin istehsalçılar üçün də önəmli yer təşkil etməkdədir. 

Logistik fəaliyyət isə istehsalı tamamlanmış məhsulun anbarlaşdırılması və 

istehsalçılardan istehlakçılara çatdırılmasını təmin edən sistemdir. Burada əsas 

məqamlardan biri də kompyuter texnologiyalarından istifadə edərək logistik 

fəaliyyətin tamamlanmasıdır. Bunun sayəsində  pərakəndəçilər  lazımi 

miqdarda, lazımi zamanda məhsul dövriyyəsini yerinə yetirə bilərlər. 
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Pərakəndəçilər müştəri ehtiyaclarını vaxtında və dəqiq qarşılamalıdırlar. 

Müştərilər üçün marketlərin yerləşdiyi ərazi, məhsul çeşidliliyi, mağaza 

atmosferi, münasib qiymət, xidmət səviyyəsi kimi nüanslar çox önəmlidir. Bu 

səbəblə də pərakəndəçilər müştəri münasibətlərinin inkişaf etdirilməsinə böyük 

önəm verməlidirlər. 

Pərakəndəçilər, təqdim etdikləri xidmət səviyyəsinə görə (məhsul 

kateqoriyaları, qiymət, işçi heyyəti və digər xidmətlər) digər rəqiblərindən 

fərqlənirlər. Ümumi olaraq pərakəndəçilik fəaliyyətini aşağıdakı formalarda 

qeyd edə bilərik; 

1) Mağazalı pərakəndəçilik – Supermarketlər, Hipermarketlər, Zəncir 

mağazalar, Endirim marketləri, Alış-veriş mərkəzləri və.s. 

2) Mağazasız pərakəndəçilik – İnternet mağazaçılıq, Telefonla satışlar, 

Email satışlar və.s. 

Bundan başqa mağazasız pərakəndəçiliyin digər əsas növlərinə misal olaraq 

birbaşa satışlar, birbaşa marketinq alətlərini göstərə bilərik. Pərakəndə anlayışı 

olaraq birbaşa satış, satıcı və müştəri arasında fiziki mağazalar olmadan birbaşa 

təmasın təşkil edilməsidir. Bu satış metodu, iki əsas qrupa ayrılaraq 

dəyərləndirilməkdədir. Birincisi, daha çox evdar xanımlara istiqamətlənən 

telefon, məktub kimi vasitələrlə potensial alıcılarla əlaqələrin qurulması ilə ilk 

təmas olmadan qapıdan-qapıya adlandırılan satış fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsidir. İkinci növ birbaşa satışlar isə müştərinin evində təşkil edilən 

satış sərgisi olaraq adlandırılmaqdadır. Bu növ pərakəndəçilik fəaliyyəti əsasən 

müştəri qrupları ilə birgə təşkil olunaraq daha çox tanıtım xarakteri 

daşımaqdadır. 

Pərakəndəçilik əsasən Şimali Avropa ölkələrində elektron poçt satışları ilə 

daha da önəm daşımaqdadır. Mağazasız pərakəndəçiliyin əsas inkişaf etdiyi 

ölkə olaraq Almaniyanı misal göstərə bilərik. 

Supermarketlər – Aşağı xərclər və aşağı mənfəətlə fəaliyyət göstərən, 

yüksək satış həcminə sahib olan və əsasən qida, təmizlik məhsulları satışı ilə 

məşğul olan mağazalardır. 

Hipermarketlər – Ərazisi 2500 kvadrat metrdən 16000 kvadrat metrə qədər 

olan və özünəxidmət alış-verişin mümkün olduğu, həmçinin 25 min ilə 40-50 

min məhsul çeşidinin mövcud olduğu satış mərkəzləridir. Qeyd edək ki, 

hipermarketlərdə müştəri xidməti olaraq avtomobil parkinq yeri də olur. 

Zəncir mağazalar – Bu tip mağazalar, iki və daha çox mağazanın bir 

mərkəzdən idarə olunduğu, oxşar məhsulların satışa təqdim edildiyi mağaza 

növləridir. 

Alış-veriş mərkəzləri – Şəhər mərkəzindən uzaqlarda, nəqliyyatın daha az 

olduğu ərazilərdə planlı şəkildə bir neçə pərakəndə mağazanın fəaliyyətini 

təmin edən mərkəz olaraq ifadə edilə bilər. 

Endirim mağazaları – Özünə xidmət prinsipləri ilə fəaliyyət göstərən və 

məhsulları digər pərakəndəçilərə görə daha aşağı qiymətə təklif edən mağaza 
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növləridir. 

Özəllikli mağazalar – Xüsusi məhsul qrupları üzrə ixtisaslaşmış olan və 

sadəcə bir bazar seqmentinə xitab edən məhsul kateqoriyalarının satışını həyata 

keçirən mağaza növləridir. Bu tip mağazalar daha az məhsul kateqoriyaları üzrə 

daha az çeşid təklif etməkdədirlər. 

2. Özəl markaların yaranma tarixi 

İstehsal firmalarının istehsal və marketinq xərclərinin artması 

nəticəsində pərakəndəçilərin mənfəətliliyinin azalması özəl markalı məhsulların 

meydana gəlməsinin başlanğıc nöqtəsidir. Özəl markalar ilk olaraq pərakəndə 

zəncir mağazalarının inkişafı ilə birlikdə A P və Great Atlantic and Pasific Tea 

firmaları tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. [3] 

Private label markalar, bir pərakəndə obyekti tərəfindən bazara təqdim 

edilən və yalnız həmin pərakəndəçinin satış mərkəzlərində rast gəldiyimiz 

məhsullardır. Belə ki, istehsalçı firmalar və pərakəndə obyektlərinin 

anlaşmasına əsasən xüsusi olaraq pərakəndə obyektində satış çıxarılan bu tip 

məhsullar daha aşağı qiymətə təklif edilərək daha çox müştəri cəlb edilməsinin 

əsas yollarından biri olaraq ortaya çıxmışdır. Private Label daha aşağı qiymətə 

təklid edilməsinin bir sıra səbəblərini aşağıdakılar olaraq göstərə bilərik; 

1) Reklam və marketinq xərclərinin qlobal markalara nisbətən daha aşağı 

olması 

2) Qiymət siyasətinin pərakəndə obyekti tərəfindən təyin edilməsi 

3) Private label məhsulun yalnız həmin pərakəndəçi tərəfindən satışa 

çıxarılması 

4) Daşınma, anbarlaşdırma və.s. logistik xərclərin minimum həddə olması 

və.s. 

Özəl markaların inkişaf tendensiyasına nəzər yetirsək 2002- ci il etibarı ilə 

Amerikadakı supermarketlər arasında 16%, İngiltərədə 39%, Belçika 27%, 

Almaniya 24% olaraq göstərilməkdədir. [4] İsveçrə isə bu göstəricidə ilk 

pillədədir. Belə ki, 2009- cu ildən bu yana məhsul kateqoriyaları üzrə 97% lik 

paya sahib olan özəl markaların bazar payı 54% dir. Türkiyədə isə bu göstərici 

13% təşkil etməkdədir. Azərbaycan da bu göstərici təxmini hesablamalara görə 

5% dən də aşağıdadır ki, bu da olduqca aşağı göstəricidir. Bunun əsas səbəbləri 

isə şəbəkələrin marketinq strategiyaları və qlobal markalara olan tələbdir. 

Həmçinin aparılan araşdırmaya görə özəl markalar fərqli məhsul kateqoriyaları 

üzrə müxtəlif göstəricilərə malikdirlər. Məsələn, Amerikada süd və süd 

məhsulları, kağız məhsullar və dondurulmuş meyvə məhsulları daha yüksək 

paya sahib olarkən sağlamlıq, gözəllik məhsullarında özəl markalara daha az 

üstünlük verilir. Ölkəmizdə isə istehlakçılar əsasən qida məhsulları, təmizlik, 

süd və süd məhsulları üzrə özəl markaları seçməkdədirlər. 

3. Özəl markalı məhsullarda marketinq prosesi 

Özəl markalı məhsullar da qlobal markaların keçdiyi marketinq 
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proseslərindən keçməkdədirlər. Belə ki, özəl markalar əsas marketinq addımları 

aşağıdakılardır; [5] 

1) Marka məqsədinin aşkar edilməsi 

2) Marka hədəf kütləsinin tanınması 

3) Ad seçimi, məhul xəttinin seçimi, mehsulun hansı genişlikdə istifadə 

edilməsi 

4) Keyfiyyət göstəriciləri və mövqeləndirmə prosesi 

5) Marketinq strategiyasının seçimi 

Özəl markaların yaradılması prosesi zamanı əsas əhəmiyyətli faktor isə 

tələb faktorudur. Pərakəndəçilər, birbaşa olaraq öz markaları ilə bazara daxil 

olmurlar, bu səbəblə də yeni məhsulun yaradılması daha çox xərcə səbəb 

olduğundan pərakəndəçilər müştərilər tərəfindən daha çox tələbin 

formalaşmasını gözləməkdədirlər. Pərakəndəçilər bu tələb formalaşana qədər 

gözləyir və qlobal markalara nisbətən daha ucuz qiymətdə və keyfiyyət 

qarşılaşdırılmasının edilə biləcəyi məhsullarını ortaya çıxarmağa cəhd 

etməkdədirlər. Yeni bir private label məhsulun təqdim edilmə müddəti 

müəyyən müddət ərzində satışların gözdən keçirilməsi, mənfəət payının 

müəyyən edilməsi, bazar payının ortaya çıxarılması və istehlakçı qruplarının 

ətraflı araşdırılması kimi mərhələləri əks etdirməkdədir. Bu müddət ərzində 

marketinq komandası fürsətlər aralığını dəqiqləşdirməli və uyğun tədbirlər 

planını tərtib etməlidir. 

Private label markaların yaradılması prosesi bəzən hər hansı məhsulun 

qablaşdırılma dizaynını dəyişərək yeni bir adla bazara təqdim edilməsi prosesi 

ilə eyniləşdirilməkdədir. Lakin bu tip markaların yaradılması daha dərin proses 

olaraq yuxarıda sadalanan mərhələləri keçməkdədir. 

Private label məhsullar istehlakçı qrupları üçün də əla seçimlər təklif edir. 

Qiymətin vacib faktor olduğu bazarlarda xüsusi markalara olan tələblər də 

sürətlə artmaqdadır. Ümumiyyətlə araşdırmalara görə bu məhsulların  əsas 

hədəf qrupları qiymətlərə həssas, brend anlayışına maraq göstərməyən və orta- 

aşağı gəlirli sosial təbəqələrdir. Həmçinin aparılan bir araşdırmaya görə geniş 

tərkibli ailələr də private label markaların əsas istehlakçı qruplarından biridir. 

Pərakəndəçilər mağazalarında sadəcə məhsul satışı ilə deyil, eyni zamanda 

öz xidmətləri ilə də müştərilərə dəyər təklif etməkdədirlər. Məhz bu səbəblə də 

özəl markalı məhsullar yaradılarkən sadəcə qiymət üzrə satış mərkəzli olmamalı 

həmçinin dəyər yaratmağı düşünülməlidir. Burada əsas məqsəd qlobal 

markalarla keyfiyyət rəqabəti edə biləcək səviyyədə lakin onlardan daha ucuz 

məhsulların yaraılmasıdır. Bu iki faktor müştərilərin özəl markalara 

yönəlməsini təşviq edən əsas faktorlardır. İstehlakçılara təqdim olunan bu dəyər 

həmçinin pərakəndə markasının imicini yüksəldən və marka sədaqəti yaradan 

amildir. Lakin private label markalar pərakəndəçilərə yaratdıqları bir sıra 
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fürsətlərlə yanaşı risk amillərini də özləri ilə gətirməkdədirlər. Müştəri qrupları 

private label məhsulları alarkən bir sıra tərəddüdlərlə qarşılaşırlar ki, bunun da 

əsas səbəbi bu tip markaların müştərilər tərəfindən daha az tanınmasıdır. 

Bununla birlikdə özəl markaların müştərilər tərəfindən qarşılaşdığı riskləri 

aşağıdakılar olaraq qruplaşdıra bilərik; 

1) Fiziki risklər – alınan məhsulun müştəri üçün yarada biləcəyi fiziki 

təhlükələr. Məsələn hər hansı private label yağ markasının  tərkibində 

ola biləcək marqarin maddəsinin müştərinin sağlamlığı üçün yaratdığı 

təhlükə və yaxud yuyucu vasitələrin həm istifadə zamanı istehlakçılara 

həm də istifadə olunan məhsula verdiyi ziyanları fiziki risk olaraq misal 

gösətərə bilərik. 

2) Maliyyə riskləri – istehsal olunan private label məhsulun uğursuz 

olacağı vəziyyətdə pərakəndəçinin qarşılaşacağı maliyyə problemləridir. 

Misal üçün əgər istehlakçılar private label məhsulun keyfiyyəti ilə bağlı 

daha az məlumata sahibdirlərsə bu zaman həmin məhsulu satın 

almaqdan imtina edə bilərlər. Məhz bu müştəri imtinaları private label 

məhsulların satışını azaldacaq və pərakəndəçi istehsal üçün çəkdiyi 

xərcləri boşa israf etmiş olacaqdır. Çünki məhsul müştərilərin 

gözləntilərini qarşılamadığı təqdirdə müştərilər ödədikləri məbləğin 

əvəzini almadıqlarını düşünəcəklərdir. 1995-ci ildə aparılan araşdırmaya 

görə müştərilər qlobal markaları private label markalara görə daha 

keyfiyyətli olaraq qəbul etməkdədirlər. Həmçinin müştərilər risk 

amillərinin daha az olduğu məhsul markalarını satın almağa 

meyillidirlər. Pərakəndəçilərin uğursuz private label məhsulları üçün 

qarşılaşacağı digər maliyyə riski isə markanın daha sonra yenidən 

inkişaf etdirilməsi ilə bağlı yarana biləcək xərclərdir. 

3) Vaxt riski – Məhsulun satın alınması üçün yetərli olan zaman müddəti, 

eyni zamanda məhsuldan gözlənən effektin əldə olunmadığı təqdirdə 

boşa keçən müddət vaxt riski olaraq adlandırılmaqdadır. Vaxt riskini 

minimuma endirmək üçün satış sonrası xidmətlərin artırılması və 

həmçinin müştərilər üçün pərakəndə obyektinə gediş-gəlişləri təmin 

edən ödənişsiz servislərin təmin edilməsi önəmli addımlar olaraq 

göstərilə bilər. 

4) Psixolojik, Sosial risklər – Sosial risk, məhsulun istifadəsi səbəbi ilə 

yarana biləcək problemlərdən imicin zəifləməsi prosesini yaradır. Sosial 

riskdən daha çox təsirlənən istehlakçı qrupları isə private label markaları 

almaqda istəkli olmayan lakin, satın alma davranışı göstərməyən 

müştərilər təşkil edir. Psixolojik risklər isə private label məhsulların 

istehlakçı imici ilə bağlılığı olaraq göstərilir. Ayrıca olaraq, psixolojik 

risk məhsulun istehlakı və qablaşdırması ilə bağlı olaraq inancla 
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bağlıdır. Maye yağ, ətir və.s. kimi məhsullar sosial-psixolojik risk 

daşıya biləcək məhsul kateqoriyalarıdır. 

Nəticə 

İldən – ilə artan pərakəndəçi sayı və bununla bağlı olaraq rəqabətin artması, 

həmçinin müştərilərin daha ucuz lakin daha keyfiyyətli məhsullara üstünlük 

veməsi özəl markalı məhsulların önəmini daha da artırır. Son dövrlərdə xüsusən 

də 2016- cı ildən etibarən diskaunt bazarının formalaşması ölkəmizdə 

pərakəndəçilərin bu markalara yönəlməsinə təkan vermişdir. Düzgün hədəf 

kütləsi, özəl markanın tətbiq olunacağı məhsul kateqoruyası və daha ucuz 

konseptdə bu cür məhsullar pərakəndəçilərə daha yaxşı fürsətlər yarada bilərlər. 

Ölkəmizdə demək olar ki, bütün şəbəkələrin ucuz qiymət konsepti özəl 

markalara marağı daha da artıracaqdır. Günümüz etibarı ilə həm alıcı qrupları 

həm də pərakəndə şəbəkələrinin daha çox fayda əldə etmək istəyi private label 

markaların gələcək dövrlərdə rəqabətin kəskin olacağı dövrlərdə daha da önəm 

daşıyacaqdır. Diskaunt şəbəkələrinin artması ilə əhəmiyyətini artıran private 

label məhsulları hal-hazırda respublikamızda başlanğıc dövrünü yaşamaqdadır. 
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Restoranlarda yeni texnologiyaların tətbiqi 

Применение новых технологий в ресторанах 

 

Application of new technologies in restaurants 

 

Xülаsə: Məqаlədə restoranlarda yeni texnologiyanın tətbiqi hаqqındа 

məlumаt verilir. Mobil texnologiya, onlayn sifariş, həvəsləndirmə proqramları 

və nağdsız ödəmə kimi rəqəmsal imkanlar restoran sektorunda də 

məşhurlaşmaqdadır. Amma əsl müvəffəqiyyət bu kimi rəqəmsal texnologiyaları 

uyğun şəkildə istifadə edərək istehlakçıya əhatəli bir xidmət modeli ilə axtardığı 

rəqəmsal təcrübəni təqdim etməkdən keçir. 

Аçаr sözlər: restorаn, texnologiya, yeni, tətbiq, menyu. 

 

Аbstrаct. In the аrticle describes application of new technologies in 

restaurants. Mobile technology, online booking, digital capabilities such as 

cashless payment and promotion programs are also popular in the restaurant 

industry. But the real success is to offer digital experiences with a consumer- 

friendly service model that uses digital technologies like this. 

Key words: restаurаnt, technology, new, app, menu. 
 

Резюме: Статья посвящена применению новых технологий в 

ресторанах. Мобильные технологии, бронирование онлайн, цифровые 

возможности, такие как безналичная оплата и продвижение программы, 

также популярны в ресторанной индустрии. Но реальный успех состоит в 

том, чтобы предложить цифровой опыт с удобной для потребителя 

моделью обслуживания, которая использует цифровые технологии, 

подобные этому. 

Ключевые слова: ресторан, технология, новое, приложение, меню 

 

Restoran biznesi öz iş dövriyyəsinə görə dünyada qabaqcıl yerlərdən 

birini tutur. Jan Briya Savaren 1826-cı ildə yazdığı "Qidanın psixologiyası" 

əsərində göstərir ki, hər bir xalqın taleyi, onun necə qidalanmasından asılıdır".  

Yeni nəsil rəqəmsal istehlakçını tanımaq və onlara əhatəli rəqəmsal 

müştəri təcrübəsi təklif etmək restoranların özlərini gələcəyə aparmaları üçün 

həyati əhəmiyyət daşıyır. Menyu, yerləşmə və qiymət kimi faktorlar 

istehlakçının restoran seçimində hələ ən təsirli faktor olsa da, rəqəmsal 

texnologiyalar yeni nəsil istehlakçı gözlətilərini qarşılamaqda böyük rol 

mailto:tаtаrowаsif@mаil.ru
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oynayır. Texnologiyadan istifadə etdikdə, müştərilərin restoranı ziyarət etmə 

nisbəti % 6 və orta hesabla xərcləri də % 20 artım göstərir.[ 1 ] 

"Bambulabs " məhsulu türk startapı "FineDine Tablet Menu ", kafe, 

restoran və barlar üçün yeni bir menyu təcrübəsini təqdim edir. İstanbul əsaslı 

startap dünyanın istənilən ölkəsinə xidmətini təklif etməklə, restoran və 

kafelərin əvənəvi menyu standartını dəyişir. Azərbaycan daxil olmaqla 33 

ölkədə hal hazırda fəaliyyət göstərən startapın təməl məntiqi, restoran və 

kafelərdə olan ənənəvi menyuları rəqəmsal menyulara çevirməkdir. Hər bir 

restoranda masalara quraşdırılacaq tabletlər vasitəsilə, insanlar restoranların 

menyuları ilə daha interaktiv şəkildə tanış ola bilirlər. Hər hansı bir restoran 

üçün xidmətə qoşulmaq çox asan və sadədir. "FineDine Tablet Menu " proqram 

təminatını restoranda olan tabletlərə yükləyib, müştərilərə təqdim etmək 

mümkündür. Bügün bütün dünyada artıq 100-lərlə restoran bu təcrübəni istifadə 

edir. Müştərilərinə daha yaxşı xidmət göstərmək, menyu yenilənməsinə çəkilən 

xərcləri azaltmaq və müştəri məmnuniyyətini ölçmək üçün sözügedən elektron 

menyular ideal vasitədir desək yanılmarıq. 

"FineDine Tablet Menu " aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: 

1. Yüksək keyfiyyətli şəkillər və videolar: Qidanın yüksək keyfiyyətə 

malik şəkil və videolarının menyuda yerləşdirilməsi, müştərinin qida haqqında 

vizual olaraq daha böyük informasiyaya sahib olmasına gətirib çıxarır və bu da 

öz növbəsində satışlara təsir edir. 

2. Məhsul və qida haqqında ətraflı informasiya: Standart menyu limitli 

olduğundan siz bura kiafyət qədər informasiya yerləşdirə bilmirsiniz, tablet 

menyuda isə məhsul haqqında təsvirlərin limiti yoxdur. Qidanın kalorisi, 

tərkibi, istifadə olunan inqridientlər və digər bütün detallar. 

3. Bulud əsaslı texnologiya: Bu texnologiya vasitəsilə siz sadəcə öz 

restoranlar şəbəkənizi sistemə qoşmaqla, istədiyiniz yerdən restoranınızın 

menyusunu formalaşdıra və tənzimləyə bilərsiniz. 

4. 16+ dil dəstəyi: Hal hazırda "FineDine Tablet Menu " 16-dan çox dil 

dəstəyini özündə birləşdirir. Daha çoxu isə tezliklə əlavə olunacaq. 

5. Müştəri Məmnuniyyəti Formu: Müştərilər, menyuda olan formu 

doldurmaqla fikirlərini və qiymətləndirmələrini bölüşə bilərlər. 

6. Sifariş: Restoranda olan müştəri tablet menyu vasitəsilə sifarişi həyata 

keçirə bilər. 

7. Reklam: Menu üzərində yerləşdirən reklam sahələrinə, restoran 

sahibləri reklam yerləşdirə bilərlər ki, bu da restoran üçün əlavə qazanc 

mənbəyidir. 

"FineDine Menu " xidmətini 30 gün müddətində restoranlarınızda 

pulsuz test edə bilərsiniz. Tətbiq olaraq isə Android və iOS platforması üçün 

möcud olan tabletlərdə çalışır. Restoranlar müəyyən texnologiyaları 

xidmətlərinə adaptasiya etməkdən başqa, rəqəmsal məlumatı və texnologiyanı 

istehlakçı hələ yeməyə getmə qərarı alıb restoranın qapısından girməmişdən 

əvvəlki müddətdən restorandan ayrıldıqdan sonrakı müddətə qədər müştərilərin 
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ehtiyac və tələblərini oxuyub, təxmin edə bilmək və lazımi istiqamətləndirmələr 

etmək üçün əhatəli bir formada istifadə etməlidir. [ 2 ] 

Texnologiya, Yunan, tekhne (sənət, sənətkarlıq) və logos (məlumat, söz, 

söz) sözlərindən ibarət olan bir termin olub, Antik Yunanda "məlumatdan gələn 

sənətkarlıq" mənasını verməkdədir. Vaxt keçdikcə dəyişən söz bu gün "praktiki 

sahələrdə elmi biliklərin sistematik tətbiqi" olaraq təyin olunur. Yenilik sözü, 

"dəyişən şərtlərə uyğunlaşmaq üçün sosial, mədəni və idarəetmə mühitlərində 

yeni üsullar tətbiq etməyə başlamağı" və "yenilik" konsepsiyasının yerinə 

yetirilməsini nəzərdə tutur. Yeni müştəri təcrübələrinin dizaynı təklif olunan 

malların və ya xidmətlərin təcrübəsini zənginləşdirməklə rəqiblərdən 

diversifikasiya etməkdir. Texnologiya tətbiqləri müştəri təcrübələrini 

yaratmaqda mühüm rol oynayır. Bir restoranın müştərisi ilə əlaqədar olaraq 

səmərəli olmağından əlavə, texnologiya fövqəladə bir təcrübə təmin etmək üçün 

müxtəlif formalardan da faydalana bilər. Spence və Piqueras-Fiszman, yaxşı 

qida təcrübələrini təmin etməkdə texnologiyanın əhəmiyyətini ifadə edərək, 

texnologiyanın üç əsas məqsəd üçün yeməkdə istifadə edildiyini ifadə etdi. 

Bunlar; yeməklərin dadını və ləzzətini inkişaf etdirmək, əyləncə təmin edərək 

yemə-içmə ilə əlaqədar daha unudulmaz təcrübə təqdim etmək və sağlam 

qidalanmaq istəyənlərə kömək şəklindədir. Froehle və Roth texnologiyası, 

texnologiya vasitəsilə müştəri əlaqəsinin xidmət tətbiqlərində istifadə üçün beş 

fərqli təsnifatını təqdim edir (məsələn, e-menyu). 

Londonda yerləşən Inamo Restoranı, texnologiya vasitəsilə müştəri 

əlaqəsi təmin edərkən fərqli müştəri təcrübəsini ən yaxşı şəkildə təmin etməsi 

adına nümunə verilə bilər. Restoran sahib olduğu ağıllı masalar vasitəsilə, 

artırılmış reallıq təqdim edən e-menyu ilə müştəriyə xidmət göstərir. Müştərilər 

sifariş verəcəkləri yemək və içkilər haqqında həm məlumat sahibi olub həm də 

necə bir yeməklə qarşılaşcaqlarını və eyni zamanda məhsulların qiymətlərini 

özləri öyrənə bilirlər. Ağıllı masalar vasitəsilə heçkimə ehtiyac olmadan yemək 

sifariş edə bilər, siparişi hazırlayarkən mətbəxə video görüntüsü ilə baxa 

bilərsiniz, masanın görüntüsünü dəyişdirə və orada əyləncəli oyunlar oynaya 

bilər. [ 3 ] 

Texnologiyanın inkişafı ilə uzunmüddətli təcrübə təmin etmək 

məqsədilə, yemək və içmə təcrübələrində genişlənmiş reallıq və virtual 

həqiqətlərin istifadəsi vacibdir. Rabitə tədqiqatçısı David Leonard 21-ci əsrin 

siyasət, təhsil və əyləncə baxımından tam bir 'oyun yaşı' kimi təsvir edir. Bütün 

kompüter, mobil, şəbəkə və video oyunlarını əks etdirən rəqəmsal dünya 

estetik-dizayn-texnologiya əlaqəsi, sevindirici istehlak komponenti və virtual 

gerçəklik, texnoloji determinizm simvolu ilə təməl nöqtədir. Rəqəmsal 

texnologiyaların yemək və içmə təcrübəsinə cəlb edilməsi bu səbəbdəndir ki, 

bilişsel, duygusal, davranışsal ve ilişkisel deneyimler. Araşdırmada 

texnologiyanın istifadəsi ilə bağlı digər tətbiqlərdən biri "Telematik yemək 

qonaqlığıdır"dır. Telematik tətbiqi yarımkeçirici, rabitə, istifadəçi interfeysi, 

smart cihaz, kompüter texnologiyası və rəqəmsal texnologiyaların sintezidir.  
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Video danışıq və videokonferans kimi kommunikasiya texnologiyaları, tanışları 

və iş ortaqları ilə ünsiyyət qurmaq üçün həyatın bir  hissəsidir. Barden, 

müştərilərin eyni yerdə olmadıqları yerdə olduğu kimi hiss etmələrini təmin 

etmək üçün yemək təcrübəsini kommunikasiya texnologiyaları ilə birləşdirdi. 

Telematik ziyafəti fiziki cəhətdən bir yerdə yaşamaq və eyni zamanda əyləncəli 

olan insanlar üçün imkanlar təklif edərək fərqli bir təcrübə təklif edir. Bu 

proqram; mikrofon və dinamiklər vasitəsilə səs ötürülməsi və masaüstünə əks 

etdirilən proyektorla müştərilərin əlləri və qollarının görüntüsünün 

ötürülməsindən əlavə, hərəkətə həssas sensor boşqablarla xidmət edən bir 

tətbiqdir. Iki masada da olan insanların səs və görünüşlərinin yanında şəxslərin 

masalara müdaxilə edə bilməsini təmin edərək iki fərqli məkanda eyni mühiti 

təqdim edir. [ 4 ] 

Tematik təcrübə ilə qastronomik təcrübələr texnologiya sayəsində 

ənənəvi masa ənənələrini yenidən qurmaq üçün vacib ola bilər. Bundan əlavə, 

təmin edilən sosial qarşılıqlı təsiri vacibdir. Çünki istehlaka təsir edən bir 

elementdir. Tədqiqatlar göstərir ki, insanlar yeməkdə tək olduqda daha az 

yemək yeyirlər amma, bir qrup (xüsusilə tanış olanlar) ilə yeməkdə qida 

sərfiyyatı yüksək səviyyədədir. 

Tədqiqat göstərir ki, fon səs-küyü yeməkdən alınan dadı kamuflyaj 

etdirə və azalda bilir. Hətta edilən təcrübi işlərdə, ferma səsi dinləyərkən dəniz 

ilbizi yeməkdən daha çox zövq alındığı sübut olunmuşdur. Fat Duck Restaurant 

yalnız menyu musiqisi ilə müşayiət baxımından deyil, həm də müxtəlif təcrübə 

baxımından, həm də müştərilərin digər hisləri nəzərə alınmaqla mühüm yerə 

malikdir. Piqueras-Fiszman, Alcaide, Roura və Spence gastronomik təcrübədir , 

çünki süfrədə yeməklərin yanında nə gəlməyindən çəngəl-bıçaq dəstinin, vəsait 

xüsusiyyətlərinin seçiminə qədər müştəri qəbuluna təsir edən bir sıra işlər 

görmüşdür. Bir rəsm əsərinin rənginin və ya toxumanın keyfiyyətinin qida 

qəbulunu dəyişə biləcəyi göstərilmişdir. Piqueras-Fiszman yemə-içmə 

təcrübələrində iştirak edən məğlub olmaz komponentlərin (məsələn; çəngəl, 

bıçaq, qablar, ədviyyat qabları, menyular ya da atmosfer) insanların yemək və 

içkilərlə əlaqədar hisslərini təsir edə biləcəyini qarşıya qoymuşdur. Restoranda 

təcrübə provayderlərini bir mövzu ətrafında birləşdirməyi və müştərilərin bütün 

hislərinə xitab etməyi olduqca yaxşı təmin edən Fat Duck Restoranı, mətbəx 

ayrılmaz hissəsi olaraq adlandırılan restoranın aşpazı Heston Blumenthaldan 

ayrı düşünülə bilməz. Restoranın menyusu Blumenthalın yaradıcı yemək 

təcrübəsi və şəxsi təcrübə ətrafında təqdimatını təşkil edir. Blumental, 

müştərilərinə kəşfiyyat, macəra və maraqla müşayiət olunan əyləncəli bir 

nostalgiya təcrübəsi təqdim etməyi hədəfləyir. Bu məqsədlə, restoranda təqdim 

olunan menyu bu macəranın müşayiət etdiyi xəritə şəklində təqdim olunur. Şef 

Blumentalın yemək təcrübəsi, dünya klassikalarından biri olan Wonderland 

Dünyasında Alis adlı kitabından ilhamlanmışdır. Elə ki hekayədə olan "Çılğın 

papaqçının çay qonaqlığı" (The Mad Hatters tea party) mövzusunu ehtiva edən 

şorba təqdimatı vardır. Fat Duck Restoranı, "şirniyyat mağazasındakı uşaq 
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kimi" (like a kid in a sweetshop) adı ilə adlandırdığı təqdimatda insanların xəyal 

dünyasında olan obyektləri yeyiləbilən hala gətirir və bu yolla müştərilərinə bir 

hekayəni danışmış olur. 

İspaniyanın El Olviar restoranının rəhbəri Firo Vazquez, Murcia 

Universiteti ilə etdiyi işlər nəticəsində aromatik qidalandırıcı kağız hazırladı və 

fərqli ətirli yeməli bir menyu yaratdı. Bu yeməli menyuda restoranla bağlı 

məlumatlara, reseptlərə və şəkillərə yer verilir, həmçinin müştərilər menyuda 

yazan mövzulara və şəkillərə görə yemək və içkilərin dadını və qoxusunu hiss 

edə bilirlər. Texnologiyanı yeyinti kağız istehsalında deyil, həm də hazırlanmış 

kağız çap üçün istifadə olunan printerlər baxımından istifadə etmək vacibdir. 

Üç ölçülü, eləcə də iki ölçülü çapda ərzaq istehsal edən printerlərin istehsal 

üçün istifadə edildiyi bilinir. 

Təcrübəli marketinq ilə yanaşı, Məkan dizaynının müvəffəqiyyətli 

nümunələrindən biri İspaniyanın El Celler de Can Roca Restoranıdır. 2015-ci 

ildə Londonda açılan "Dünyanın Ən yaxşı 50 Restoranı" mükafatlarında birinci 

sırada qərarlaşan El Celler de Can Roca Restoranı, virtual gerçəkliklə həqiqəti 

birləşdirərək müştərilərinə fərqli təcrübələr təklif edir (Hər gələn yeməkdə 

proyektor istifadə edərək atmosferi yeməyin temasına uyğun olaraq dəyişdirən 

və çoxlu hissi mühit teatral bir təqdimatla birləşdirən restoran, müştərilərə 

unudulmaz təcrübə təklif edir. El Celler de Can Roca Restoranı'nın GastrOpera 

(gastronomiya və operanın birləşməsi) deyə ifadə etdiyi El somn adını verdiyi iş 

görünüş, incəsənət, musiqi, dad və qoxunun təqdim edildiyi əleyhdar mühitlərin 

birləşməsi ilə meydana gəlmiş və insan varlığının dövrü yolunu təsvir edən 

ziyafət operasıdır. [ 4 ] 

Houge (2014) GastrOpera terminində operanın çoxlu mühit əlaqəsi 

səbəbi ilə istifadə edildiyini ifadə etməkdədir. Qərb sivilizasiyasında Opera 

musiqinin, dramaturgiyanın, ədəbiyyatın, xoreoqrafiyaların, vizual sənətlərin, 

heykəl və arxitekturanın birləşməsindən ibarət olan bir çox mühit sənət 

formalarından biridir. Multitələbkar sənətkar Frank Aleu tərəfindən hazırlanmış 

və restoranın sahibi olan Roca bacılarının El Somni tədqiqatı 12 saylıdır və 

mövzular 12 saylıdır. Ayın yer üzü ətrafında 12 dəfə dönməsi, zaman diliminin 

12 saat olmağı, 12 komanda ulduzu və 12 həvari kimi birlik və mükəmməlliyi 

təmsil edən simvollarla əlaqəli olaraq təqdim edilən opera; 12 qonaq, 12 

seçilmiş şərab, 12 təqdimat və 12 pərdən ibarətdir. Hər hissənin mövzuya uyğun 

mətn hazırlanaraq müxtəlif fayllar təmin edilmiş, mövzuya uyğun gələn 

yeməyi, xüsusi seçilmiş şərabı, mövzu çərçivəsində hazırlanmış musiqisi 

mövcuddur. 12 bölmə boyunca təqdim edilən yemək və içmə təcrübəsi ilə 

yanaşı, qonaqlara bir hekayə verilir. El Somni tədqiqatı arxa planında şair, 

musiqiçi, bəstəkar, dizayner və elm adamlarının da iştirak etdiyi böyük bir qrup 

işi olub, qonaqlara təqdim ediləcək təcrübəni qüsursuz etməkdədir. 

Mifologiyadan də ilhamlanaraq yaradılmış hekayə, çay pərisi mövzulu 

başlanğıcla açılır. Astrid xarakterinin yuxu torların iştirak etdiyi ay mövzulu 

təqdimatla ilk bölüm başlayır, sonra ilan, dəniz qızı, cənnət bağçası, alma, eşq, 
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ehtiras, hirs, ölüm, sonsuz eşq, yenidən doğuş, yaz kimi həm insana aid 

duyğular həm yaradılış anladılış motivləri həm də mifologiya elementləri, 

insanın varlığı və təbiətlə inteqrasiya dövrü istifadə olunur. İndi yenilikçi və 

yüksək səviyyəli restoranlar qida hazırlayarkən və xidmət edərkən sənət və 

ənənəni innovasiya ilə uyğunlaşdırır. El Celler de Can Roca'nın təqdim etdiyi 

təcrübə, xüsusi və yaradıcı estetik təcrübənin yeməklə birləşməsini təmin 

edərkən, qonaqların bütün duyğularına xitab etməkdədir. [ 5 ] 

 

Nəticə 

Bir restoranda yemək çoxşaxəli bir təcrübədir. Restoranın mühit, 

atmosferi, dekorasiyası, yeri kimi xüsusiyyətlərin yanında menyuları, qonaq- 

personal qarşılıqlı təsiri, xidmət müddəti və musiqi seçimləri həm alma 

qərarlarını həm də təcrübələrinə təsir edən əhəmiyyətli faktorlardır. Texnoloji 

tətbiqlərdən istifadə edərək tematik dizaynı olan Rainforest Cafe müştərilərin 

beş hissəsinə müraciət edir. Rainforestə gedənlər özlərini çıx bitki örtüyü, 

yüksələn sislər, yuxarıdan enən şəlalələr, hətta çaxan şimşəklər və qopan 

fırtınalar arasında tapırlar. Canlı tropik quşlar və balıqlar, süni kəpənəklər, 

hörümçəklər, qorillalar və gənc timsahlarla qarşılaşa bilər. Bütün bunları təmin 

edərək, Rainforest Cafe unikal bir estetik təcrübə təklif edir. Atmosfer və ətraf 

mühit əlamətləri müştərilərin öz təcrübələrindən və istehlak etdiyindən məmnun 

olduqları zaman aydındır. Restoranda təqdim olunan məhsullarla müxtəlif 

təcrübələrdən istifadə edə bilərsiniz. Rainforest Cafe bütün hisləri məkan 

dizaynı ilə əlaqələndirir. Fat Duck Restaurant, təqdim edilən məhsullarla bütün 

hislərə müraciət edən bir restoran olmaqla təcrübi dəyər ilə əhəmiyyətli bir yerə 

sahibdir. Böyük Britaniyada yerləşən restoran, molekulyar mətbəxi tətbiqlərini 

təklif edir və bu təqdimatı müştərilərin təcrübələrindən fərqləndirir. Yenilikçi 

bişirməyə fokuslanan bir restorana gələn müştərilər, görünüş, aroma, dad və 

həzzi ilə qeyri-adi hissi təcrübələr yaşayacaqları, buna əlavə olaraq yaradıcılıq, 

sürpriz və yenilik kimi xüsusiyyətlərin də olduğu əyləndirici və meydan oxuyan 

təqdimatları gözləməkdədir. 
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Current state and perspectives in the use of natural tourism 

resources of Nakhchivan Autonomous Republic 

 

Xülasə:Bu elmi məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii 

turizm ehtiyatları, onların turizm cazibədarlığı, rekreasiya potensialı, turizm 

dövriyyəsinə cəlb olunmasının müasir vəziyyəti və gələcək perspektiv 

istiqamətləri araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: turizm, təbii turizm ehtiyatları, turizm ehtiyatlarının 

qiymətləndirilməsi, Naxçıvan Muxtar Respublikası. 

 

Резюме: В этой научной статье исследуются природные 

туристические ресурсы Нахичеванской Автономной Республики, ее 

туристическая привлекательность, рекреационный потенциал, текущее 

состояние и перспективы будущего развития. 

Ключевые слова: туризм, природные туристические ресурсы, 

оценка туристических ресурсов, Нахичеванская Автономная Республика. 

 

Abstract:In this scientific article are researched natural tourism 

resources of Nakhchivan Autonomous Republic, its tourism attractiveness, 

recreation potential, current state of tourism involvement and future prospects. 

Key words: tourism, natural tourism resources, evaluating the tourism 

resources, Nakhchivan Autonomous Republic 

 

Turizm bir sıra xüsusiyyətlərinə görə sosial-mədəni sahələr arasında 

mühüm yer tutur. Bu, xüsusən, onun iqtisadi cəhətdən gəlirliyinə və sosial 

inkişafdakı roluna görə əhəmiyyətlidir. Yeni iş yerlərinin yaradılması və 

keyfiyyətli həyat tərzinin yaradılmasına görə isə turizm xidmət sahələri dövlətin 

bu istiqamətdə yeritdiyi siyasətə xidmət edir. Məsələyə turizmin inkişafı 

prizmasından yanaşdıqda görürük ki, burada çox mürəkkəb elmi, təşkilati, 

tənzmləmə, reklam - təbliğat, kimi işlər və həm də bunların kompleks vəhdəti 

vardır [8]. Bu məsələlərin uğurlu həlli isə regiona məxsus olan turizm 

ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması və əmək ehtiyatlarının iqtisadi 
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dövriyyəyə cəlb olunması ilə mümkündür. 

Turizm məhsulu turizm ehtiyatları əsasında yaradılır [9]. Turizm 

ehtiyatları təbii, tarixi və mədəni ehtiyatlar kimi hazır ehtiyatlara və insan 

tərəfindən sonradan məhz bu məqsəd üçün yaradılmış süni (antropogen) 

ehtiyatlara bölünür. Bütün təbii, tarixi, mədəni, habelə süni turizm ehtiyatları 

turistlərin tələbatlarını ödəyə bilməsi üçün özünün cəlbediciliyi, tanışlıq- 

dərketmə və rekreasiya dəyəri, məşhurluğu, qeyri-adiliyi, səyahətlər üçün 

əlverişliliyi və təhlükəsizliyi ilə seçilməlidir. Bu tələblərə cavab verən və 

konkret turizm məhsulunun (turun) tərkibində turistlərə təklif oluna bilən turizm 

ehtiyatları turizm motivinin obyektinə çevrilə bilər. Təbii turizm ehtiyatları isə 

insanda rekreasiya təəssüratı formalaşdıran hər cür təbii varlıqlardır [9]. Bunlar 

müxtəlif mineral ehtiyatlar, yeraltı və yerüstü fauna və flora, relyef, iqlim 

ehtiyatları ola bilər. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası sahib olduğu təbii turizm ehtiyatlarına  

və onların rekreasiya dəyərinə görə təkcə ölkəmizin deyil, eləcə də yaxın 

regionun unikal ərazilərindəndir. Bu region öz mürəkkəb relyef quruluşuna, 

aqroiqlim xüsusiyyətlərinə və malik olduğu flora və fauna zənginliyinə görə 

xüsusilə seçilən ərazilərdəndir [3]. Naxçıvanın ərazisində çoxlu miqdarda 

unikal təbii-landşaft nümunələri, endemik quş, sürünən, məməli heyvan və bitki 

növləri vardır vardır. 600 metrdən 3900 metr yüksəkliyə qədər ərazidə rast 

gəlinən landşaft, iqlim, bitki və canlı aləm müxtəlifliyi dünyada analoquna çətin 

rast gəlinən bir turizm ehtiyatları kompleksini formalaşdırır. Bu ehtiyatlardan 

istifadə etmək üçün onların təbii, ekocoğrafi, sosial-mədəni və infrastruktur 

təminatı baxımından qiymətləndirilməsi lazımdır. Naxçıvan mineral su 

mənbələri baxımından da zəngindir. 5,5 min kvadrat kilometr ərazidə təqribən 

250 mineral su mənbəyi vardır [11]. Bu mənada Naxçıvanı mineral sular 

məskəni də adlandırırlar. Naxçıvanda mövcud olan Duzdağ şaxtaları, Batabat 

yaylağı, Badamlı, Sirab, Darıdağ, Böyrək suyu, Vayxır mineral su yataqları, 

Şahbuzun və Ordubadın dağlıq və dağətəyi zonalarının landşaft mənzərələri, 

Zəngəzur Milli Parkı ərazsindəki nadir flora və fauna nümunələri burada təbii 

turizm ehtiyatlarının istifadə olunması ilə bağlı bir çox turizm növlərinin 

inkişafına imkan yaradır [1]. 

Naxçıvanın turizm ehtiyatları çox cazibədardır [11]. Bunu yaradan 

səbəblərdən biri onların unikallığı, digəri isə muxtar respublikanın keçmiş SSRİ 

dövründə sərhədyanı bir bölgə kimi turistlərin, xüsusilə, xarici turistlərin üzünə 

bağlı tutulmasıdır. Bu isə öz növbəsində unikal təbii ehtiyatların turizm 

məqsədilə öyrənilməmiş qalmasına səbəb olmuşdur. Bu fakt hazırda turizmin 

inkişafına geniş imkanlar yarandığı bir zamanda həmin resursların yüksək 

dərəcədə cazibədarlığını ifadə edir. Digər bir tərəfdən, muxtar respublikanın 

malik olduğu təbii-iqlim xüsusiyyətləri (yüksək dərəcəli Günəş radiasiyası, 

kəskin kontinental iqlim, növbələşən relyef və s.) bu resursların dünyanın digər 

yerlərindəki bənzərləri ilə müqayisədə daha fərqli xüsusiyyətlər kəsb etməsinə 

gətirib çıxarır [1]. Bunlara əlavə olaraq, son illərdə Naxçıvan Muxtar 
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Respublikasında turizmin inkişafı üçün yaradılmış rahat infrastruktur şəraitini 

də qeyd etmək lazımdır. Belə ki, son 25 ildən artıq bir müddətdə Ermənistan 

tərəfdən blokadaya alınmış Naxçıvan Muxtar Respublikasına turistlərin səyahəti 

üçün buraxılış qabiliyyəti saatda 300 nəfərdən çox olan Naxçıvan Beynəlxalq 

Hava Limanı, 24 saat işləyən Culfa və Sədərək gömrük-keçid məntəqələri, 

habelə 12 saatlıq iş rejimində işləyən Şahtaxtı gömrük keçid məntəqəsi  

fəaliyyət göstərir. Muxtar respublikada, əsasən, Naxçıvan şəhərində olmaqla 

Duzdağ, Təbriz, Qrand-Naxçıvan, Avtovağzal və digər otellərlə birgə ümumi 

tutumu 1500 nəfərə yaxın olan 21 mehmanxana-yerləşdirmə təsərrüfatı, muxtar 

respublikanın bütün yaşayış məntəqələrini əhatə edən elektrik, qaz, internet, o 

cümlədən Naxtel-4G mobil internet şəbəkəsi, Avropa standartlarını uyğun yol 

və digər kommunikasyia şəbəkəsi turistlərin rahat səyahətinə imkanlar yaradır. 

Nəticədə, ötən ilin statisikasına əsasən, Naxçıvana 430 mindən artıq turistin 

səyahəti qeydə alınıb [14]. 

Elmi ədəbiyyatlarda istifadə olunması istiqamətlərinə görə təbii turizm 

ehtiyatlarına bir neçə istiqamətdən yanaşmaq tövsiyə olunur. Bunlar: 

- texnoloji-turizmin bu və ya digər növünü təşkil etmək üçü funksional 

istifadəyə (tibbi-bioloji, müalicə, idman və s.) yararlı olan ehtiyatlar; 

- fiziki-komfortluq dərəcəsinə görə istifadə olunan ehtiyatlar; 

- psixoloji-estetik keyfiyyətinə görə seçilən ehtiyatlardır. 
Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində hər 

üç keyfiyyət kriteriyalarına görə seçilən təbii turizm ehtiyatları vardır. Bu 

ehtiyatların məhz turizm məqsədilə istifadə olunması, başqa sözlə onların 

turizm məhsulu tərkibində iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunması isə yuxarıda qeyd 

olunan keyfiyyətlərinə görə qiymətləndirilərək, mövcud turların səmərəliliyinin 

müəyyən olunması mümkündür. Bu zaman turizm ehtiyatlarının unikallığı, 

qeyri-adiliyi mühüm rol oynayırsa, bu ehtiyatlardan istifadə olunması üçün 

mövcud iqtisadi vəziyyət, infrastruktur şəraiti və coğrafi mövqe də burada əsas 

götürülməlidir. 

Müasir dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində mövcud olan 

təbii turizm ehtiyatlarını istifadə təyinatına görə aşağıdakı kimi 

təsnifatlaşdırmaq mümknüdür: 

Cədvəl 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud olan təbii turizm 

ehtiyatlarının xüsusiyyətləri və hazırda istifadə istiqamətləri 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında mövcud olan 

təbii turizm ehtiyatları 

Təbii turizm 

ehtiyatlarının 

xüsusiyyətləri 

Turizm məqsədilə 

onlardan mövcud 

istifadə 
istiqamətləri 

1. Mineral sular - (Sirab, 

Badamlı, Darıdağ, Vayxır, 

Böyrək suyu və s.) 

Texnoloji Kurort, müalicə, 
mətbəx 

2. Daş duz - (Duzdağ 
Fizioterapiya mərkəzi) 

Texnoloji Kurort, fizioterapiya, 
tanışılq 
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3. Lanşaft - (Haçadağ, Nəhəcir 

dağı, Zəngəzur, Dərələyəz 

dağları, Ordubadın Göygölü), 

Heydər Əliyev Su Anbarı və 

ətrafı, Arpaçay Su Anbarı və 

ətrafı və s. 

Psixoloji Ekoturizm, yürüş, 

kamp, həftəsonu, 

kənd-yaşıl və s. 

4. Flora-fauna — 

Nadir bitki və canlı növləri 
Texnoloji- 

psixoloji 

Ovçuluq, 

fotoovçuçluq,  quş 

izləmə, herbarı 

(dərman bitkiləri 

toplama) 

5. Batabat yaylağı Fiziki- 
psixoloji 

Həftəsonu, kamp, 
piknik 

6. Zəngəzur Milli Parkı Texnoloji- 

psixoloji 

Elmi-müşahidə, 

ekoturizm yürüş, 
kamp, fotoovçuluq 

7. Ağbulaq kəndi və ətrafı Fiziki- 
psixoloji 

Ailəvi istirahət, 
ekoturizm 

 

Muxtar respublika ərazisindəki təbii turizm ehtiyatlarının qısa 

xarakteristikasını aşağıdakı kimi vermək mümkünür: 

Duzdağ — Naxçıvan şəhərindən 11 kilometr məsafədə yerləşir. 1979-cu 

ildən fəaliyyət göstərən Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzində Speleoterapiya 

(yunanca “speleo” mağara), mağara mühitindən istifadə etməklə müalicə üsulu 

tətbiq olunur [10]. Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının turizm cazibədarlığının artırılmasında mühüm mərkəz sayılır. 

Təkcə ötən il buraya müalicə üçün gələnlərin sayı 4000-i ötüb. 2017-ci ildə 

buranın bazası əsasında Duz Muzeyi yaradılması haqqında qərar qəbul olunub 

[15]. 

Təkcə muxtar respublikanın deyil, eyni zamanda ölkəmizin bir turizm 

etiketi kimi tanınan Batabatda son illərdə çadır qurub istirahət edənlərin sayı 

həftəsonları yüzlərlə nəfərə çatır. Tələbə və gənclərin, ailəvi istirahət edənlərin 

buraya rahat gəlməsi üçün rahat yol, mənalı asudə vaxt keçirmələri üçün 

münasib restoran və digər xidmətlər təşkil olunur [13]. 

Şahbuz rayonunun girəcəyində Heydər Əliyev su anbarının ətrafı, eləcə 

də Naxçıvan şəhəri və Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanına yaxın olan ərazilər, 

Haçadağ ətrafı, məşhur Əshabi-Kəhf və Nəhəcir dağları, Sirab kəndi ətrafı kənd 

turizminin inkişafı üçün əlverişlidir. 

Ağbulaq İstirahət Mərkəzi Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndində 

yerləşir. Naxçıvan şəhərindən 58, Naxçıvan Beynəlxalq hava limanından 66 

kilometr məsafədə yerləşən bu kurort məkanı özünün unikal xüsusiyyətləri ilə 

seçilir. Kəndin təmiz havası, saf suyu, ekoloji təmiz məhsulları və əlverişli 
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iqlim şəraiti burada turizmin inkişafı üçün böyük imkanlar açıb. 38 otaqlı 

istirahət mərkəzinin birdəfəlik qonaq tutumu sayı 76 nəfərdir. Burada istirahət 

edən turistlərə kafe bar, restoran bar xidmətləri, habelə, mini futbol meydançası, 

market, peyk televiziyası, internet, tibbi xidmətlər, təmizli, uşaq baxıcısı, idman 

zalı xidmətləri də göstərilir. 

Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkının sahəsi 42 min 

800 hektara yaxındır. Parkın ərazisi Şahbuz, Culfa, Ordubad rayonlarının 

torpaqları hesabına formalaşıb. Ərazidə ayrı-ayrı komponentlərin mühafizəsi, 

müxtəlif növ heyvanların, o cümlədən endemik növlərin qorunub saxlanması ilə 

yanaşı, ekoloji monitorinqin həyata keçirilməsi, əhalinin ekoloji cəhətdən 

maarifləndirilməsi, turizm üçün əlverişli şərait yaradılması parkın əsas 

vəzifələrindəndir. Muxtar respublika ərazisində bitən 110 növ ali və nadir 

bitkidən 77 növü Milli Parkın ərazisində mövcuddur. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında 62-yə qədər məməli heyvan növünə və ya yarımnövünə 

təsadüf edilir. Bunlardan 32 növ və ya yarımnövə Zəngəzur Milli Parkının 

ərazisində rast gəlinir [16]. 

Naxçıvanda turizm məqsədilə istifadə oluna biləcək təbii ehtiyatlar kimi 

şirin su hövzələrini göstərmək olar. Muxtar respublikada ümumi uzunluğu 1,8 

min km. olan təqribən 400-ə qədər çay vardır. Bunlardan Şərqi Arpaçay, 

Naxçıvançay, Əlincəçay, Gilançay, Düylünçay, Vənəndçay, Parağaçay, 

Küküçay, Ordubadçay, Pəzməriçay kifayət qədər bol sulu çaylar olub ətrafında 

istirahət- rekreasiya məqsədilə də istifadə oluna bilir. 

Naxçıvan ərazisində təbii göllər azdır. Onların sayı təqribən 20-yə qədər 

olub həcmləri isə kiçikdir. Əsas göllər Gilançay və Naxçıvançay hövzəsinə 

aiddir. Onlardan Qanlıgöl, Salvartı, Göygöl, Batabat göllərini göstərmək olar. 

Təbii göllərin ətraf unikal landşaft mənzərəsi turistləri cəlb edə bilər. Süni 

göllər və su anbarları kimi isə Araz Su Anbarını, Heydər Əliyev Su Anbarını, 

Arpaçay su anbarını göstərmək olar. Ekoturizm məqsədilə istifadə olunması ilə 

bərabər bu göllərin suvarma əhəmiyyəti onların ətrafında da yaşıllıqların və 

bağların genişləndirilməsinə imkan verir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində çox az çirklənmə dərəcəsi 

olan hava və suyu ilə də böyük həcmdə turizm ehtiyatlarına malikdir. Lakin 

buradakı relyef xüsusiyyətləri, meşə, çöl, səhra və yarımsəhra landşaftlarının 

yerləşməsi ərazinin təbii ekzotikliyinə təsir etdiyindən heç də hər yerdə bu 

ehtiyatlardan rekreasiya məqsədilə istifadə etmək mümkün deyildir. Bu 

məqsədlə ərazinin rekreasiya dəyərinin qiymətləndirilməsi tələb olunur. Buna 

görə də təbii turizm ehtiyatlarına əsaslanan turizm növlərinin təşkili üçün tərtib 

olunan layihələr zamanı təkcə onların ekzotikliyi və ya texnoloji xüsusiyyətləri 

deyil, həm də fiziki-komfortluluğu da nəzərə alınmalıdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında təbii turizm ehtiyatlarının perspektiv 

istifadəsində onların tükədilməməsi şərtilə, daha doğrusu dayanıqlılıq şərtləri ilə 

istifadəyə cəlb olunmas mühüm şərtdir. Dünya təcrübəsində də təbii ehtiyatların 

turizm məqsədilə belə istifadə olunması geniş yayılıb, iqtisadi cəhətdən çox 
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səmərəli hesab olunur. Belə ki, Turizmin Əxlaq Kodeksində turizm 

fəaliyyətinin ekosistemin tamlığının pozulmaması şərti ilə təşkil olunması, 

turizm biznesinin ekoloji çərçivədən kənar fəaliyyət göstərməməsi tövsiyyə 

olunur [17] Ümumdünya Turizm Təşkilatının digər sənədlərində də təbii turizm 

ehtiyatlarının tükənmədən, onların təbii forması və növ tərkibinin saxlanılması 

şərti ilə istifadə olunması fikrini dəstəkləyən kifayət qədər faktlar və tezislər 

vardır. Dünyada hazırda təbii ehtiyatların tükənmədən elmi-tədqiqatlara cəlb 

olunması və onlardan bu yolla gəlirlər əldə olunması istiqamətində uğurlu 

layihələr həyata keçirilir. Ölkəmizdə, o cümlədən Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında turizmin regional iqtisadiyyatın və qeyri-neft sektorunun 

mühüm tərkib hissəsi kimi inkişaf etdirilməsi istiqamətində atılmış addımlar, bu 

sahədə mühüm dövlət proqramları qəbul edilməsi təbii turizm ehtiyatlarından 

gələcək istifadə perspektivlərini müəyyən edir. 

Bütün bunları ümumiləşdirərək, Naxçıvan Muxtar Respublikasında təbii 

turizm ehtiyatlarından istifadənin gələcək perspektiv istiqamətlərini aşağıdakı 

kimi göstərmək mümkündür: 

- Mineral su ehtiyatları üzrə. Mineral sular Naxçıvanın, eləcə də 

ölkəmizin simvoludur. Onların brendləşdirlərək satışının təşkili və turistlərin 

isfadəsi həm region iqtisadiyyatının ixrac potensialını artırır, həm də turizmin 

digər növlərinin inkişafı üçün şərait yaradır. Gələcəkdə Darıdağ 

müalicəxanasında olduğu kimi digər mineral su mənbələri yaxınlığında da 

kurort müəssislərinin yaradılması bu sahədə imkanları daha da artıra bilər. 

- Duzdağ Fiizioterapiya Mərkəzi üzrə. Burada gələcəkdə marketinq 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi mərkəzə daha çox turistin cəlb olunmasına, 

burada mövsümilik probleminin həll olunmasına imkan yarada bilər. Belə ki, 

hazırda mərkəzin xidmətlərindən payız və qış aylarında istifadə səviyyəsi az 

olduğu halda, yaz və yay aylarında bu rəqəm çətinliklər yarada biləcək 

səviyyədə çox olur. 

- Haçadağ və ətrafı. Turizm baxımından unikal cazibədarlığa malik olan 

Naxçıvanın bu ərazilərində gələcəkdə ekstremal idman növləri, dağ yürüşləri, 

habelə fotoovçuluq üzrə geniş perspektivlər vardır. Bu bölgədəki kəndlərin 

sosial-iqtisadi inikşaf səviyyəsi burada kənd turizminin də inkişafı üçün yaxşı 

imkanlar açır. 

- Batabat yaylağı. Batabatda mövcud turizm imkanları əsasən passiv 

olmaqla xarakterizə olunur. Burada əsasən həftəsonu istirahəti üçün gələnlər 

üstünlük təşkil edir. Gələcəkdə burada herbari turizmi, Batabat Astrofizika 

Rəsədxanasında müşahidə turizmi, kamp və fotoovçuluq üzrə turlar təşkil 

etmək mümkündür. 

- Zəngəzur Milli Parkı. Milli parkın turizm məqsədilə daha yaxşı istifadə 

olunması üçün Naxçıvan-Ordubad turizm marşrutunun Ordubad şəhərindən 

onun ucqar kəndlərinədək uzadılması üçün layihələr hazırlanmalıdır. Bunun 

üçün Gəmiqaya, Pəzməri şəlaləsi və Ordubadın Göygölünün həvəskar 

turistlərin istifadə edə biləcəyi destinasiyalara çevrilməsi üçün tanıtım işləri 
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aparılmalıdır. 

Nəticə və təkliflər 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii turizm ehtiyatları buraya səyahət 

edən turistlər üçün cazibədardır. Muxtar respublikanın çox da böyük olmayan 

ərazisində (5,5 min kvadrat kilometr) müxtəlif məzmunlu turizm ehtiyatlarının 

olması burada ekoturizmin müxtəlif yarımnövlərinin inkişafına imkanlar 

yaradır. Müasir dövrdə ümumilikdə Naxçıvana səyahət edən turistlər arasında 

ekoturizm üzrə seqmentinin az olmasına baxmayaraq təbii turizm ehtiyatlarının 

rekreasiya və tanışlıq potensialından səmərəli istifadə bu sahədə də lazımi 

nəticələr əldə etməyə imkan verə bilər. 

Bunun üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasında təbii turizm 

ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə edilməsi üçün: 

 Təbii turizm ehtiyatlarından istifadənin mövsümilik problemini həll 

edən turizm planlaması aparılması; 

 Muxtar Respublikanın, xüsusən Ordubad və Şahbuz istiqamətləri üzrə 

turizm marşrutlarının təkmilləşdirilməsi və bu şəhərlərdə otel və digər 
yerləşdirmə obyektlərinin yaradılması; 

 Təbii turizm ehtiyatlarından istifadə üzrə turist gətirən turizm 

şirkətlərinin fəaliyyətinin yönləndirilməsi; 

 Ənənəvi ekoturizm növlərindən başqa digər təbiiyönümlü turizm 

növlərinin də istifadəsinə çalışılması; 

 Kənd turizminin kütləviləşdirilməsi və əhali kütlələrinin buraya cəlbi; 

 Təbii turizm ehtiyatlarının və bunlardan istifadə üzrə reklam və 

marketinq işlərinin məqsədli bazarlara yönəlmiş şəkildə aparılması tələb 

olunur. 
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Кулинария- (от лат. culina-кухня) -искусство приготовления пищи 

из растительных и животных продуктов, область человеческой 

деятельности, связанная с приготовлением пищи. Включает комплекс 

технологий, оборудования и рецептов. 

Климат-(от др.-греч. κλίμα «наклон, склонение (Земли) от экватора 

по направлению к полюсам», от κλίνω «наклоняю»)- многолетний 

статистический режим погоды в той или иной местности 

Этика(греч. ἠθικόν,от др.греч. ἦθος — этос,«нрав, обычай») — 

философская дисциплина, предметами исследования которой 

являются мораль и нравственность 

Флора-( от лат. flos (floris) «цветок; цвет» ; восходит к праиндоевр. 

*bhle- «цвести»)- растительность, растительный мир (обычно какой-либо 
конкретной области) 

Гармония-(от др.-греч. ἀρμονία «скрепление, связь; соразмерность, 

стройность», далее из ἁρμός «связь, скрепление, паз») 

«Азербайджанская кухня» — это не только блюда, способы технологии 

их приготовления, но и основная часть материальной культуры, 

гармонично объединяющая и соединяющая в себе культуру кухни, ее 

историю, философию, застольную психологию, обычаи, физиологию, 

гигиену, химию, оборудование, этику, эстетику, поэзию и т.п. аспекты 

кухни, а также Азербайджанского народа в полной гармонии с 

окружающей средой. 

Азербайджанская кухня создана гением Азербайджанского народа 

на обширной территории исторического проживания, куда входят 

территории Азербайджанской Республики, Иранского Азербайджана, 

Иреванского ханства, Зангезурское и Гейчайское махалы, насильно 

очищенные от азербайджанцев земли в современной Армении, земли в 

Грузии, в которых проживали и проживают азербайджанцы (в основном 

Борчалы), на территории Дагестана, в том числе в бывшей столице 

Азербайджанского государства — Дербенте. 

Естественно, что важнейшим фактором, влияющим на создание и 

развитие кухни, является климат. В связи с этим достаточно отметить, что 

через территорию Азербайджанской Республики проходит 8 

климатических зон, что в свою очередь обуславливает разнообразие и 

богатство флоры и фауны этого региона, создает благоприятные условия 

для жизни и развития всех животных и растений, что также является 

основной базой для создания богатой кухни. 

Для создания богатой кухни, кроме использования диких животных, 

птиц, рыбы и растений, в последующих периодах развития общества 

требуется наличие производства сельхозпродукции. Для этого население 

должно обладать высокой культурой земледелия и животноводства. 

К примеру, сложные блюда из теста и зерна только тогда могли 

появиться, когда производство сельхозпродукции могло превышать 
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потребности хлебопечения и заменителей хлеба. Только если появлялся и 

достаточно надолго десятилетиями державшийся излишек зерна, только 

тогда и появлялась возможность экспериментировать и создавать 

сложные блюда. Когда это продолжалось веками, тогда и создавались 

блюда и закреплялись в народной памяти. Только наличие «четен» 

(архаичный прообраз дуршлага), который сплетали из камыша, относит 

историю приготовления блюд из зерна и теста к 5-6 тысячелетию до 

нашей эры и позволяет говорить о стабильном урожае, и соответственно, 

о высоком уровне земледелия.Производство большого количества зерна 

говорит о высокой культуре сельского хозяйства, о наличии 

оросительных систем, развитии животноводства и т.д. Все это 

невозможно без оседлого образа жизни. 

Необходимо отметить, что в Закавказье необходимое для кухни 

сырье в основном производили азербайджанцы, обладающие высокой 

культурой земледелия и животноводства. К примеру, грузинский ученый 

М.И.Ткешелов в 1888 году писал об азербайджанском населении, 

проживающем в Иреванском ханстве: «В деревнях занимаются 

зерноводством, земледелием и садоводством. Естественно, в низинных 

землях, в яйлагах не занимаются только животноводством, так как 

азербайджанцы в основном живут на берегах рек и их можно назвать 

земледельческим народом. Можно сказать, что азербайджанцы почти 

постоянно живут на берегах рек, тогда как армяне только в горных 

местностях». 

Л.К.Артамонов в 1889 году отмечал, что: «больше всего зерна дают 

провинции Азербайджан, Хорасан, Кирманшах, Фарс, Исфахан и Езд». 

Г.В.Сологуб в 1852 году пишет: «Армяне направляют свою деятельность в 

основном на торговлю и накопление богатства. Азербайджанцы же, 

соответственно, с местами проживания свою деятельность направили на 

земледелие и скотоводство и являются основным производительным 

элементом в Закавказье». 

И.Л.Сегалов 1902 году отмечал, что: «Мусульманский народ в 

основном проживает на берегах рек Базарчая, Айрычая, Бергушад, 

Охчучай, Чоундурчай, их притоках, а также на берегах Аракса; армянское 

население же живет в разбросанном состоянии на суровых вершинах гор. 

Очень большая часть армянских мужчин (от 15 до 40 лет) от нужды 

каждую зиму идут на заработки на берега Каспия, в Баку и в Тифлис. 

Здесь же привлекает лакейская служба, уличная жизнь. Что касается 

азербайджанцев, то они живут в равнинах и в лучших условиях 

земледелия». 

Это, конечно же, естественный процесс. Пока приходили другие 

народы, все плодородные земли уже были заселены и использовались 

местным населением. Это подтверждает и армянский ученый Г.А.Езов 

(1908 год): «Новая Родина не очень-то радушно встретила армян, очень 
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мало было свободных государственных земель». 

Записки различных путешественников, ученых, купцов, 

дипломатов и других, а также археологические раскопки доказывают, что 

на этих землях издревле выращивались в огромных количествах пшеница, 

овес, рис, кунджут, соевые, свекла, дыни, арбуз, виноград, яблоки, 

гранаты, айва и тому подобные продукты земледелия, бахчеводства и 

садоводства. 

Этими продуктами растениеводства, а также свежей и сушеной 

рыбой, икрой, медом, сливочным маслом и другими продуктами 

животноводства не только обеспечивалось местное население, но и все это 

экспортировалось в соседние, близкие и дальние страны. 

Неопровержимо, что из века в век все кавказские рынки 

обеспечивались продуктами животноводства и растениеводства, 

производимыми азербайджанцами. К примеру: Ю.Д.Ангабадзе и 

Н.Г.Волкова со ссылкой на источники в книге «Старый Тифлис», пишут: 

«на тифлисских рынках сыр продавали в основном осетины, 

азербайджанцы, сыр также продавали борчалинцы (азербайджанцы — 

Т.А.). Большим спросом пользовалась на тифлисских рынках привезенная 

из Азербайджана форель из озера Гейча (ныне озеро Севан — Т.А.)». 

Таким образом, в Закавказье основным народом, имевшим возможность 

создавать богатую кухню и развивать ее, имеющую мощную сырьевую 

базу для кухни, были азербайджанцы. 

То, что большинство блюд в армянской, грузинской, персидской и 

др. кухнях имеют азербайджанские корни, связано именно с этим фактом. 

После климата основным воздействующим фактором на кухню является 

очаг. К примеру: множество печеных, вареных и тушеных блюд в 

славянских кухнях, в частности, русской, предопределено возможностями 

русской печи. Создание и развитие Азербайджанской кухни в большей 

степени связано с наличием множества разновидностей открытых и 

закрытых очагов, таких, как — тяндир, кюря, бухары, кюлфа,чала оджах, 

садж, мангал и т.д. 

Определенные воздействия на нашу кухню оказала и своеобразная 

посуда, и кухонная утварь. По сей день наши хозяйки используют 

различную посуду и ёмкости из шкур животных, из камня, из дерева, из 

глины, стекла, металла и др. 

В Азербайджанской народной кухне как топливо использовалось и 

по сей день используется наряду с газом и электричеством — древесина, 

древесный уголь, кизяк и др. Использование кизяка представляет особый 

интерес. В местах использования кизяка уменьшается вырубка деревьев и 

кустарников для топлива. В местах заготовки и использования кизяка 

отсутствуют легочные болезни и болезни дыхательных путей. Согласно 

исследованиям индийских ученых дым, образующийся от кизяка при 

горении, обладает антисептическими свойствами. 
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Одним из показателей уровня кулинарной культуры народа 

является отношение народа к воде, к ее очистке и умение использования 

воды. 

Издревле азербайджанский народ воду разделил на белую и 

черную. Вода, которая содержит много солей, ионов, металлов — это 

жесткая, черная вода и наоборот, вода с низким содержанием ионов, 

металла и солей — мягкая. 

При приготовлении напитков и блюд, используется только мягкая 

белая вода. На берегах рек, арыков, каналов всегда сажали плакучие ивы. 

Корни, ветви и др. части ивы, обладающие антимикробными свойствами, 

оздоровляли воду. И с этой же целью в сосуды с водой опускали куски из 

веток плакучей ивы или серебряную вещь. Для осадки взвешенных в воде 

примесей в специальную посуду с водой опускали абрикосовые косточки. 

Может быть, самый первый и лучший естественный очиститель 

воды в истории придуман и до сих пор используется азербайджанцами. 

Это «су дашы» — камень для очистки воды. Су дашы — представляет 

собой полую пирамиду из черного или белого песчаника, которую ставят 

на специальную деревянную стойку вершиной вниз и под него ставят 

посуду для чистой воды. Сверху вливают воду, часто сюда же опускают 

серебряную вещь или ветки ивы. Вода, проходя через капиллярные поры 

песчаника, по каплям течет в посуду для чистой воды и при этом не 

только очищается, но и охлаждается естественным путем, благодаря 

разности давления в порах песчаника и при выходе из капилляр. 

Необходимо отметить, что самый древний самовар,  которому 

около 3700 лет, найден в Азербайджане (в Шекинском районе) и он 

древнее, чем Египетский, котрому около 2000 лет. А это одна из 

отправных точек в кулинарии, перенесение очага снаружи во внутрь 

посуды, изменение водно-воздушного баланса в воде, изменение объемов 

экстрагирования пищевых веществ в водную среду и  соответственно 

вкуса жидкости. 

Следующим важным фактором, влияющим на кухню, является 

исторически-географическое месторасположение народа, взаимосвязь с 

соседними народами. 

Прохождение древних и торговых караванных и военных дорого 

через территорию Азербайджана оказало определенное влияние на кухню. 

Хотя и принадлежность к общетюркскому этносу привела к наличию 

одноименных блюд, имеющих общие корни, Азербайджанскую кухню 

можно считать короной общетюркской кухни. С точки зрения близости 

вкусов Азербайджанская кухня близка к Анатолийской кухне и к 

кухне турок сельджуков. 
Длительные связи с арабами дали нашей кухне кофе, шелковый 

путь принес из Китая чай. Знакомство с русской кухней, с одной стороны, 

принесло в кухню Азербайджана «щи» и «борщ», которые знают в народе 
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под одним названием «борщ», а с другой стороны, позволило 

познакомиться через Россию с искаженной, обрусевшей Европейской 

кухней. В связи с развитием нефтяной индустрии в конце XIX в начале 

XX века начинается прямое знакомство с Европейской кухней (этот 

процесс наблюдается и сегодня), что повлияло только на ресторанную 

кухню, и приучило население к алюминиевой посуде. И такое 

проникновение, кроме вреда здоровью населения, ничего положительного 

в народную кухню не внесло. 

Одними из сильно влияющих факторов на национальную кухню 

азербайджанцев являлись религия и верование народа. Зороастризм, 

огнепоклонничество, философия Авесты наряду с отражением в 

психологии, обычаях, в способах мышления азербайджанцев, нашли свое 

отражение и в кухне. Уважение к первому помощнику повара — «очагу» 

— идет отсюда. И сегодня живы застольные обычаи и блюда, которые 

сформировались под воздействием веры в белый свет, в огонь. Долгое 

время в Азербайджане действовала и действует христианская религия. Но 

уже более тысячи лет азербайджанцы являются мусульманами и влияние 

ислама на кухню — бесспорный факт. Отказ от использования посуды из 

золота, отказ от свинины, запрещение использования алкоголя и т.д. 

говорят о сильнейшем влиянии исламских традиций. Различные 

праздники, обряды и посты тоже оказали сильное влияние на кухню. 

Отметим, что связанные с религией кухонные обычаи, запреты, 

советы, являются объектом специальных исследований. Здесь отметим 

только то, что требование религии, в частности, Ислама в отношении 

пищи и пищевых продуктов, имеет под собой серьезную научную базу. К 

примеру, в Исламе не советуется есть фрукты и злаки, очистив их от 

кожуры, тогда как в науке только недавно открыли, что основная часть 

водорастворимых витаминов и микроэлементов находится в оболочке 

растений и т.д. 

Следует отметить, что на современном этапе национальная кухня 

Азербайджана всё больше получает положительный отзыв от 

посещающих страну туристов своим ассортиментом, самобытностью. Это 

ведёт к тенденции развития на территории страны туризма 

гастрономического направления. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание 

развитию туризма в Азербайджане,  что  подтверждают  ряд  новых 

указов: от 6 декабря 2016 года «Об утверждении стратегической  

дорожной карты по национальной экономике и основным секторам 

экономики»; от 1 сентября 2016 года «О дополнительных мерах по 

развитию туризма в Азербайджанской Республике»; от 27 декабря 2016 

года «Положение о Совете по туризму Азербайджанской Республики». 

Следует отметить так же поощрение и большую поддержку 

Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на проведение 
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различных мероприятий, фестивалей кулинарной тематики на территории 

страны и за её пределами. Так, ежегодно 20 октября в мире отмечается 

«Международный день кулинарии», или как его еще называют, «День 

повара». В Азербайджане в этот день традиционно проходит мероприятие, 

на котором представляют различные виды блюд национальной кухни. 

Таким образом, Азербайджан может использовать пищу для представ- 

ления своего культурного опыта, статуса, культурной самобытности и 

общения. 

 

Литература 

1.  Вильям Васильевич Похлёбкин «Национальные кухни наших 

народов» М: Логос, 2006, 148 с. 

2.  Hüseynov İ., Əfəndiyeva N.Turizmin əsasları. Mars-Print NPF, Bakı, 

2007 

3.  Növrəsli T.N. “Turizm hadisəsinə ümumi yanaşma” adlı məqalə. 
“Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” elmi analitik jurnalının 

№4 (36,2013) sayı. Səh 411.(Azərbaycan, Bakı ş., Bakı Dövlət 

Universiteti). 

4.  Növrəsli T.N. “Turizmin bəzi nəzəri və praktiki məsələləri” adlı 

məqalə (rus dilində). Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları. №4 Bakı. 

2016. s. 41-50. 

5.  Интернет сайт: http://www.azerbaijan.az/_Culture/_ 

Cuisine/cuisine_01_r.html (10.05.2013). 

6.  Интернет сайт: http://www.cbc.az/ru/v_story/video1508573676 

(20.10.2017). 

7.  Гришин П. Л. Мировая кулинария. Учеб. Пособие. – М.: 
Украина, 2002. 

http://www.azerbaijan.az/_Culture/_
http://www.cbc.az/ru/v_story/video1508573676


252  

Фахрия НИФТАЛИЕВА 

магистр по специальности Туристское дело 

Азербайджанский Университет Туризма и Менеджмента 

 

Этнический туризм и перспективы его развития в 

Азербайджане 

 

Etnik turizm və onun Azərbaycanda inkişaf perspektivləri 

Ethnic tourism and prospects of its development in Azerbaijan 

Резюме: Этнический туризм является одним из важных 

направлений туризма. Данный вид туризма является одним из 

перспективных направлений деятельности по сохранению этнического 

многообразия регионов. В статье дается информация об этническим 

туризме и его развитии в Азербайджане. 

Ключевые слова: этнический туризм, Азербайджан, культура, 

этносы. 
 

Xülasə: Etnik turizm turizmin ən əhəmiyyətli istiqamətlərindən biridir. 

Turizmin bu növü bölgələrin etnik müxtəlifliyinin qorunması prosesində 

perspektivli fəaliyyət sahələrindən biridir. Məqalədə etnik turizm və onun 

Azərbaycandakı inkişafından bəhs edilir. 

Açar sözlər: etnik turizm, Azərbaycan, mədəniyyət, etnoslar. 

 

Abstact: Ethnic tourism is one of the important directions of tourism. 

This type of tourism is one of the promising areas of activities to preserve the 

ethnic diversity of regions. The article gives information on ethnic tourism and 

its development in Azerbaijan. 

Key words: ethnic tourism, Azerbaijan, culture, ethnoses 

 

Этнический туризм – является одним из направлений культурно- 

познавательного туризма. В современном глобальном мире этнический 

туризм приобретает особую популярность во многих странах. Этот вид 

туризма позволяет узнать о традициях и культуре различных народов. 

Каждый может сам увидеть и ознакомиться с традициями и культурой 

различных этносов. Одной из особенностей этнического туризма является, 

возможность больше узнать о своих корнях или изучить историю 

требуемого народа ученым, любителям. 

Традиции – элементы социального и культурного наследия, 

передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в 

определенных обществах и социальных группах в течении длительного 

времени. Традиции играют важную роль в воспроизводстве культуры и 
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всех сфер духовной жизни, в реализации многовековых усилий 

сменяющих друг друга поколений сделать жизнь богаче, краше, 

содержательнее, в обеспечении преемственности нового и старого, в 

гармоническом развитии общества и личности. Они существуют, 

поддерживаются народными массами во всех сферах общественной 

жизни: трудовой, социально- политической, семейно-бытовой, социально- 

культурной и т.д. [2, с.22]. Отличительной чертой современного мира 

является его этническое и национальное разнообразие, что создает 

предпосылки развития международного туризма. Большое количество 

людей вследствие роста культурного и образовательного уровня стремится 

получить информацию о своих корнях, узнать ряд исторических факторов 

о почти никому не известном народе или национальности. Это можно 

достичь только посредством посещения иностранных государств. Таким 

образом, международный туризм является средством познания жизни 

других народов. Музеи и выставки, картинные галереи, исторические 

достопримечательности и архитектурные памятники постоянно 

притягивают путешественников. Интерес к истории, культуре, быту и 

традициям других народов значительно ускоряет развитие 

международного туризма. В этом плане культурно-исторические факторы 

тесно переплетаются с этническими факторами. 

Этнический туризм часто называют также этнографическим, так 

как этнография («наука о народе») – это наука, основным предметом 

которой является изучение народов мира, их духовной и материальной 

культур, их историческое развитие. А в случае этнического туризма, 

путешественник непосредственно знакомится с этими особенностями и в 

определенной мере изучает их. Сегодняшнее определение этноса, в 

научный оборот было введено еще в 1923 году русским ученым С.М. 

Широкогоровым и является общепризнанным: «Этнос – исторически 

сформировавшаяся устойчивая группа людей, признающих свое единое 

происхождение, разговаривающих на одном языке, имеющие комплекс 

обычаев, уклад жизни, хранимые и освященные традиции, и отличающая 

ее от таковых других групп». [1] 

Исходя из понятия объекта этнографии и определениях этноса, 

можно ввести понятие «этнографический объект». Этнографическим 

объектом является культурно-исторический объект (явление), содержащий 

информацию об этнических проявлениях традиционно-бытовой культуры. 

Этнографический объект необходимо рассматривать как систему 

признаков, характеризующих культуру этноса в сочетании его 

оригинальных и специфических конкретных форм. К оригинальным 

формам относятся явления и предметы традиционно-бытовой культуры, 

соответствующие данному хозяйственно-культурному типу и 

характеризующие неповторимые черты этноса (украшения, орнаментация 

и т.п.) [3, с.208]. К культурному наследию народа относятся материальные 
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и духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и 

историкокультурные территории и объекты, значимые для сохранения и 

развития самобытности народа, дающих смысл существованию человека и 

всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию. Этнический туризм 

основан на посещении туристами мест своего рождения, проживания 

своих родителей. Вместе с тем этнический туризм трактуется различными 

авторами под разным углом зрения. 

Этнография - часть исторической науки, изучающая народы-этносы 

и другие этнические образования, их происхождение (этногенез), состав, 

расселение, культурно-бытовые особенности, а также их материальную и 

духовную культуру. 

Этнос - группа людей, объединённых общими признаками: 

объективными либо субъективными. Различные направления в этнологии 

включают в эти признаки происхождение, язык, культуру, территорию 

проживания, самосознание и др. 

Этнотуризм - это знакомство с народными обычаями и ремеслами, 

бытом и традициями, с историей и творчеством коренного населения. 

Под этнографическим туризмом понимается вид познавательного 

туризма, основной целью которого является посещение этнографического 

объекта для познания культуры, архитектуры, быта и традиций народа, 

этноса, проживающего сейчас и проживающего когда-либо на данной 

территории. 

Этнографический туризм основан на интересе туристов к 

подлинной жизни народов, к ознакомлению с народными традициями, 

обрядами, творчеством и культурой. В современном унифицированном 

мире человек стремится к самоидентификации, ищет и изучает свои 

этнические корни для того, чтобы почувствовать себя особенным, 

обладающим глубинной историей и собственными культурными 

традициями. А познание других культур и этнических особенностей 

позволяет ему составить целостную картину многогранного мира народов 

и народностей, уникальных в своей индивидуальности.  Этнический 

туризм содействует более тесным связям, обменом представителей этих 

народов, включению их культуры в мировое культурное наследие. 

Этнотуризм является на сегодня одним из самых перспективных 

направлений туристического бизнеса, привлекающей огромное число 

любителей всего необычного и неизведанного. Распорядиться мировым 

культурным наследием с пользой и без ущерба - вот главное направление 

работы этнической туриндустрии сегодня. 

Этнотуризм требует от туристов большой культуры поведения, 

деликатности к местным обычаям и образованности. Его можно назвать 

туризмом элитарным, а не массовым. 

Этнический   туризм   подразделяется   на   два   основных   вида   - 

традиционный   и   ностальгический.   Их   объединяют   ярко выраженные 
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этнокультурная и языковая составляющие. 

Традиционный этнический туризм чаще всего является внутренним 

и предполагает ознакомление горожан с бытом, культурой, языком 

соотечественников, сохранивших архаичный уклад жизни. Кроме того, 

нередко он предусматривает посещение музеев, где воссозданы условия 

жизни многовековой давности. Традиционный этнический туризм может 

базироваться и на ознакомлении с культурой и бытом автохтонных 

народов, проживающих на территории данной страны. Типичным 

примером служат поездки в резервации индейцев, практикуемые в США. 

Этнический туризм - это одно из направлений туризма в 

Азербайджане, которое достаточно широко и успешно развивается. 

Достаточно отметить районы, расположенные на северо-западе 

Азербайджана, на маршруте Шелкового пути: Шекинский, Шамахинский, 

Габалинский, Исмаиллинский и другие. В них сосредоточено большое 

количество исторических памятников, множество самобытных деревень, 

сохранивших традиционный уклад жизни (Нидж, Лахыдж и др.), 

нетронутая природа - заповедники, леса, озера. У любителей этнического 

туризма высоким спросом пользуется также и Губинский район с его 

уникальной деревней Хыналыг и поселком Красная Слобода. 

В Азербайджане проживает огромное количество народов и 

народностей и каждый из них имеет свой неповторимый говор и фольклор. 

В городах эти особенности утрачиваются, и всё чаще жители мегаполисов 

отправляются в глубинку, чтобы окунуться с головой в этот неповторимый 

мир этноса, почувствовать единение с природой и своими национальными 

корнями. Этот вид этнического туризма ещё называется внутренним и 

экскурсионным. 

На сегодняшний день почти в каждом регионе Азербайджанa 

получают развитие проекты в области этнографического туризма. Как 

правило, каждому желающему вместе с осмотром местных достоп- 

римечательностей, знакомством с национальными традициями пред- 

лагается занятия ремеслами, пешими или конными прогулками, 

оздоровительными мероприятиями, рыбалкой, общение с домашним 

скотом. Вы также может принять участие в традиционных праздниках и 

обрядах, попробовать блюда национальной кухни и приобрести в качестве 

сувениров предметы традиционного быта. 

Важно отметить, что туризм является общепризнанной прибыльной 

отраслью экономики и источником занятости местного населения. 

Этнотуризм позволяет населению лучше познать, как свою, так и культуру 

других народов и укрепляет толерантные отношения. 

Самой распространенной программой этнического туризма в 

Азербайджане является посещение азербайджанской деревни разных 

веков. Турист может побывать и понаблюдать за бытом  и  

старотюркскими обрядами и традициями. [4] 
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Базируясь на основании полученных данных можно сделать вывод, 

что Азербайджан, обладая уникальными историко-культурными 

ресурсами и сохранившимися традициями, самобытной культурой 

народов, населяющих его, имеет огромный нереализованный потенциал 

для развития этнографического туризма как на международном, так и 

региональном рынках. Туристический потенциал рекреационных ресурсов 

и историко-культурного наследия позволяет стране гармонично 

интегрироваться в международный рынок туризма и  достичь 

интенсивного развития туризма в регионе. Это обеспечит устойчивый рост 

занятости и доходов населения, стимулирование развития смежных с 

туризмом отраслей и увеличение притока инвестиций в государственный 

бюджет. 
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Paytaxt şəhərimizin turizm imkanları 

Tourism opportunities of our capital city 

Возможности туризма нашей столицы 

“Ədəbi Bakı” adlı ədəbi-tarixi mövzulu ekskursiya 

 

Xülasə: Məqalədə Bakı şəhərində son zamanlar turizmin necə inkişaf 

etdiyi, Bakı şəhərinin turizm potensialı və ədəbi-tarixi məkanların,muzeylərin 

Bakı şəhərinin turizmi üçün əhəmiyyətindən bəhs edir. 

Açar sözlər: Bakı şəhəri,muzey,turizm,abidə. 

 

Abstract : In the article are described about the rapid of development of 

tourism in the Baku city,the tourism potential of Baku and the role of Baku’s 

literary-historical localities,museums in the field of Baku’s tourism. 

Key words: Baku city,museum,tourism,monument. 
 

Резюме: В статье речь идет о развитии туризма в Баку в последнее 

время, о туристическом потенциале города, а также о важности 

литературно-исторических мест, музеев для развития туризма в Баку. 

Ключевые слова: город Баку,музей,туризм,мемориал. 

Bakı şəhəri Abşeron yarımadasının cənub hissəsində, Xəzər dənizinin 

qərb sahilində yerləşir. Paytaxt şəhərdir. Sahəsi 2130 km²-dir, əhalisi isə 

təqribən 2,3 milyon nəfərdir. Paytaxt şəhərimizin tərkibinə 12 inzibati rayon, 5 

şəhər tipli qəsəbə və 32 kənd daxildir. Bakı rayonu ərazisində neft, qaz, tikinti 

materialları kimi faydalı qazıntılar hasil edilir və burada müalicə əhəmiyyətli 

mineral sular çıxır. Şəhərimizdə çoxlu palçıq vulkanı var. İqlimi quru 

subtropikdir və orta temperatur yanvarda 3-4°C, iyulda isə 25-26°C-dır, illik 

yağıntı isə 300 mm-dir. Küləklər şəhəri Bakı üçün güclü şimal küləyi - xəzri və 

cənub küləyi – gilavar səciyyəvidir. 

Bakı Azərbaycanda əhalinin ən sıx yaşadığı ərazi hesab olunur. Rəsmi 

məlumatlara görə, respublika əhalisinin 1/3 hissəsi burada yaşayır. 

Bakı,turizm sahəsində inkişaf etmiş şəhərdir. Burada turizmin inkişafı 

üçün hər cür şərait var deyə biərik. Günü-gündən gözəlləşən paytaxt 

şəhərimizdə hər il yenidənqurma və bərpa işləri aparılır. 
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Paytaxt şəhərimizin tarixi çox qədimdir. Şəhərimizdə nə qədər yeniliklər 

edilsədə, tariximizi əks etdirən tarixi-memarlıq abidələrimizə toxunulmamış, 

sanki qədim tarix şəhərin divarlarına həkk olunmuşdur. Şəhərimiz əsrarəngiz 

memarlıq abidələri ilə zəngindir. Paytaxt şəhərimizin ən məhşur abidələri 

qoruq-şəhər yəni, İçərişəhər və onun ərazisində yerləşən, Qız qalası və 

Şirvanşahlar sarayı, habelə Səbayıl qalası, Atəşgah hesab olunur. Bundan əlavə 

paytaxt şəhərimizdə turistlərin marağına səbəb olacaq muzeylər, parklar, 

abidələr, qalalar, məscidlər,hamalmlar, karvansaralar, türbələr, binalar, resto- 

ranlar və başqa görməli yerlər var. 

Bakı şəhəri həm çimərlik, həm yerləşdirmə yerləri, həm də bağ massiv- 

ləri ilə diqqəti cəlb edir və xüsusilə burada çoxlu sayda tarix və mədəniyyət 

obyektlərinin olduğu zonada dünya mədəni irs siyahısına daxil olan yerlər 

vardır. Ölkədə yerləşdirmə yerlərinin ən çox olduğu zona olsa da Bakı havası o 

qədər də təmiz olan ərazi hesab olunmur çünki burada tikinti, külək, neft-qaz 

istehsalı ətraf mühitə təsirsiz ötüşməyib. 

Şəhərimizdə problem olaraq qalan məsələlər, çoxlu sayda neftlə 

çirklənmiş ərazilərin hələ də qalması, şəhərin mərkəzində və mövsüm vaxtı 

çimərliklərdə, bağlara gedən yollarda tıxacın olması, Bakının havasının 

normadan çox çirklənməsi, peşəkar kadr çatışmazlığı ucbatından bir-çox turizm 

təsislərində xidmətin lazımi səviyyədə olmaması və s.dir . Lakin son dövrdə 

aparılan infrastruktur işləri, Bakının yol infrastrukturuna investisiyaların 

artması, kütləvi yaşıllaşdırma tədbirləri, neftlə çirklənmiş ərazilərin təmizlən- 

məyə başlanması, tullantıların idarə olunması sahəsində islahatlar və s., işlər 

Bakının ətraf mühitinə yaxşı mənada təsirsiz ötüşməyib. 

Bakının tarix, mədəniyyət və dəniz turizm potensialının da genişlənməsi 

şəhərimizlə bağlı olan ümidləri artırır. Turizmi daha da inkişaf etdirmək üçün 

özünəməxsus qumu olan Bakı çimərliklərində təmizlik, dənizin və sahilin 

təmzilənməsi, yüksək keyfiyyətli xidmətlərin olması vacibdir. Turizm məhsulu 

kimi, dəniz kurizləri, adalarda turizm, şəhər turları, balıqçı restoranları, 

vulkanlara səyahətlər, saysız-hesabsız tarixi-mədəniyyət abidələri keyfiyyətli 

xidmətlə birlikdə təklif oluna bilər. 

Bakı yaxınlığında Xəzər dənizində çoxlu sayda adalar varki, bunlara 

Çilov, Pirallahı, Xərə-Zirə, Zənbil, Gil, Qum, Daş Zirə və s., aid etmək olar. Bu 

adalarda turizmin inkişaf etdirilməsi potensialı mövcuddur . Belə ki,son vaxtlar 

geniş müzakirə olunan mövzulardan biri də Böyük Zirə adasının tezliklə ayrıca 

bir turizm şəhəri ola bilməsidir. Yerli Aurositi Holding şirkəti burada 6 milyard 

dollarlıq istirahət və əyləncə şəhərciyi tikməyi təklif edir ki, bu da 

Azərbaycanda neftdən sonra ən böyük maliyyə tutumlu layihələrdəndir. Əlbəttə 

ki, bu layihə də ilk baxışdan ölkənin ada turizm imkanlarını önə çıxarır. 

Bakı da zaman-zaman turizmi inkişaf etdirəcək, paytaxt şəhərimizi 

dünyaya tanıdacaq layihələr keçirilmişdir. Misal olaraq; “Eurovision” mahnı 

müsabiqəsi, “Formula 1” yarışları, “Bakı İslam” oyunları, “Olimpiada” oyunları 

və s. 
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Bakı şəhərinin ekskursiyası dedikdə müxtəlif istiqamətdə ekskursiyalar 

təşkil edə bilerik. Belə ki, bakı şəhərinin ekskursiya imkanları olduğca 

zəngindir çünki paytaxt şəhərimizdə ekskursiya ediləcək yerlər çoxdur. Ilk 

ekskursiyamızı “İçərişəhərə ekskursiya” adı altında təşkil edək. Ekskursiyamız 

sırf İçərişəhər ətrafında olacağdır. Ekskursiyamızın tipi piyada ekskursiyadır. 

Içərişəhər Bakının qədim və nadir tarixi hissəsi sayılır. İçərişəhər – şəhər 

içərisində unikal şəhərdir.Qala divarları ilə əhatə olunmuşdur hansı ki, bu qala 

divarlarının hər daşının bir tarixi var. Içərişəhərin daxilində qədim tarixə malik 

olan hamamlar, məscidlər, məktəb-mədrəsələr, türbələr, karvansaralar var ki, 

bunlar dini-ictimai bina hesab olunur. Içərişəhər Dövlət Tarixi  Memarlıq 

qoruğu Azərbaycan xalqının mədəni irsinin nadir incisi, hər bir Azərbaycanlının 

qürur mənbəyi hesab edilir. Iyirmi iki hektarlıq ərazidə yüzlərlə tarixi abidə 

vardır ki, bunlardan da dördü dünya, iyirmi səkkizi yerli əhəmiyyətli hesab 

olunur. 

Daha sonra paytaxt şəhərimizdə muzeylərə və teatrlara ekskursiyalar 

təşkil edə bilərik. Bakı şəhəri özünün teatr və muzeyləri ilə  məhşurdur. 

Şəhərimizdə muzeylərin sayı çoxdur. Bakıda tanınmış şəxsiyyətlərin, 

ədiblərin,musiqiçilərin ev və memorial muzeyləri, və çoxlu sayda ümumi 

təyinatlı muzeylər var. 

Bakıda “Doğma diyar” adı altında ilk muzey 1920ci ildə yaradılmışdı. 

Milli Tarix Muzeyi, Milli Ədəbiyyat Muzeyi, Milli İncəsənət Muzeyi, 

Dövlət Teatr Muzeyi, , İstiqlal Muzeyi və digər Bakıda yerləşən muzeylər 

Azərbaycanın ən böyük muzeylər sırasına daxildir.Bu cür muzeylə zəngin olan 

şəhərdə muzeylərə ekskursiya təşkil etməmək yanlış olar. 

Paytaxt şəhərimizdə daha neçə-neçə müxtəlif mövzularda ekskursiyalar təşkil 

etmək olar. Çünki şəhərimizin ekskursiya imkanları olduqca genişdir. 

Paytaxt şəhərimiz olan Bakıda, ekskursiya zamanı gediləcək məkanlar; 

- Milli Azərbaycan Tarixi muzeyi 

- Azərbaycan Milli İncəsənət muzeyi 

- Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr muzeyi 

- N.Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyat muzeyi 

- Qız qalası 

- “Şirvanşahlar sarayı kompleksi” dövlət tarixi-memarlıq qoruq-muzeyi 

- L.Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq tətbiqi sənəti dövlət muzeyi 

- Azərbaycan İstiqlal muzeyi 

-Miniatür kitab muzeyi 

- Ev və memorial muzeyləri 

1) Səməd Vurğunun ev- muzeyi 

2)Cabbarlının ev- muzeyi 

3)Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyi 

4)Nəriman Nərimanovun xatirə muzeyi 

5)Cəlil Məmmədquluzadənin ev-muzeyi 

6)Məmməd Səid Ordubadinin xatirə muzeyi 
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7)Bülbülün memorial muzeyi 

8)Abdulla Şaiqin ev-muzeyi 

9)Hüseyn Cavidin ev-muzeyi 

10)Leopold və Mstislav Rostropoviçin ev-muzeyi və s. 

 

- Müasir İncəsənət muzeyi 

- Beynəlxalq Muğam mərkəzi 

- Teatrlar 
1)Milli Dram teatrı 

2)Opera və Balet teatrı 

3)Musiqili komediya teatrı 

4) Rus dram teatrı 

5) Kukla teatrı 

6) Gənc Tamaşaçılar teatrı 

7)Pantomima teatrı 

8)“Yuğ” teatrı 

9) Bakı Uşaq teatrı 

10) Dövlət Muğam teatrı 

11)Mahnı teatrı 

12) Yaşıl teatr və s. 

- Heydər Əliyev sarayı 

- Heydər Əliyev mərkəzi 

-Bakı Kristal zalı 

Belə ki, Azərbaycan Respublikasının paytaxt şəhəri olan qədim və gözəl 

Bakıda turizm son illər ərzində olduğca inkişaf etmişdir. Buraya gələn 

turistlərin sayı hər il ötən ildən çox olur. Şəhərimiz günü-gündən gözəlləşir və 

burada turizm imkanları artır. Qədim tarixi olan paytaxt şəhərimiz öz gözəlliyi 

ilə,qədim və maraqlə tarixi ilə turistləri özünə cəkb edir. Şəhərimizin turizm 

sahəsində geniş imkanları vardır. 

Nəticə olaraq, Azərbaycan respublikasının paytaxt şəhəri olan Bakı 

turizm sahəsində olduğca inkişaf etmiş şəhərdir. Şəhərə səfər edən turistlərin 

sayı ilbəil artır. Şəhərdə turizmə xidmət edən sahələr genişlənir və bu da 

turizmin müxtəlif növlərinin inkişafına təkan verir. Turistlər  şəhərimizə 

işgüzar, istirahət,əyləncə və s. məqsədlə gəlirlər. Turistlərin əksəriyyəti 

mədəniyyətimizlə tanış olmaq, bir qismi şərq qonaqpərvərliyinin şahidi olmaq 

üçün bu gözəl məkana gəlməyə can atırlar. 

Bildiyimiz kimi şəhərimizin zəngin tarixə malik olması, əsrarəngiz 

görünüşü, mədəniyyəti, buranı turizm üçün əlverişli obyektə çevirir. 

Şəhərimizdə müxtəlif mövzularda ekskursiyalar təşkil etmək imkanı 

var.Ümid edirəm ki, sizin hər birinizdə gözəl şəhərimizin gözəlliklərindən, 

qədimliyindən, rəngarəngliyindən və təkrarsızlığından məmnunluq və razılıq 

hissləri yaranacaq. 
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Milli turizm bazarının inkişaf dinamikasının (müqayisəli) təhlili 

Comparative analysis of the development dynamics of the national 

tourism market 

 

Сравнительный анализ динамики развития национального 

туристического рынка 

 

Xülasə: Məqalədə turizm bazarı turizm məhsulunun istehsalçıları və 

istehlakçıları arasında iqtisadi münasibətlərin təzahür formaları, turizm 

sənayesinə daxil olmayan, lakin turizm bazarının vəziyyətinə əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir göstərən subyektlərin dövlət orqanları, turizm sferası üçün 

kadrlar hazırlayan tədris müəssisələri və bu kimi digər qurum və təşkilatların 

əhəmiyyəti haqq;nda mülahizələrdən bəhs edir. Həmçinin mülkiyyət növləri 

üzrə səyahət agentlikləri və turoperatorların turizm fəaliyyəti, turistlərin 

nəqliyyatdan istifadə üzrə sayının və digər məsələlərin araşdırılmasına həsr 

olunmuşdur. 

Açar sözlər: turizm sektoru, turizm bazarı, turizm axınının həcmi, 

turizmin maddi-texniki bazası, turizm firmaları, turizmin inkişafı, nəqliyyat 

növü, səyahət agentlikləri. 

 

Abstract: The article describes the manifestation forms of economic 

relations between producers and consumers of tourism products in the tourism 

market, the state bodies, public organizations, educational institutions engaged 

in the training of cadres for tourism, and other entities and entities that are not 

included in the tourism industry, but significantly affect the status of the 

tourism market. the importance of organizations is inevitable. Also, the income 

and expenditure of travel agencies and tour operators on tourism by types of 

property, the number of arrivals and departures of citizens of using transport 

types that visiting the country, the number of tourists, the tendency of research. 

Key words: tourism sector, tourism market, tourism flow, tourism 

logistics, tourism companies, tourism development, transportation type, travel 

agencies. 

 

Резюме: Статья посвящена раскрытию форм проявление 

экономических отношений между производителями и потребителями в 

области производства и представления туристических товаров, а также 

вопросам деятельности государственных органов, общественных 
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организаций, учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров для 

туризма и других субъектов и организаций, которые не включены в 

туристическую отрасль, но оказывают значительное влияние на состояние 

рынка туризма. В статье нашли отражение также такие аспекты области 

туризма, как доходы и расходы туристических агентств и туроператоров 

на туризм по видам собственности, количество прибывающих и 

выезжающих туристов и т.д. 

Ключевые слова: туристический сектор, туристический рынок, 

туристический поток, туристическая логистика, туристические компании, 

развитие туризма, виды транспорта, туристические агентства. 

 

Turizm sferasında bazar münasibətlərinin inkişafı Azərbaycanda bir-biri 

ilə rəqabət aparmaqla turizm bazarını tədricən doldurmuş çoxlu sayda turizm 

firmalarının yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Məhz bu səbəbdən yalnız bazarın 

özü qədər dinamik surətdə dəyişmək iqtidarında olan firma müvəffəqiyyət 

qazana bilər. Söhbət yaradılan məhsul yaxud xidmətlər bazarının yaxşı tanış 

olan formalaşma prosesindən bir o qədər də getmir, yəni məsələnin mahiyyəti 

təkcə fəal marketinqdə deyil, daha çox firmanın inkişafının marketinq 

fəlsəfəsinə söykənən idarə edilməsində və özünü inkişaf etdirməyə imkan verən 

mexanizmlərin əmələ gəlməsindədir. 

Turizm bazarı turizm məhsulunun istehsalçıları və istehlakçıları arasında 

iqtisadi münasibətlərin təzahür sferası qismində çıxış edir. Turizm məhsulunun 

hər bir istehsalçısı və istehlakçısı öz iqtisadi maraqlarına malikdir və həmin 

maraqlar üst-üstə düşməyə bilər, lakin hətta onların üst-üstə  düşməsini 

müşahidə etmək mümkündürsə, bu, turizm məhsulunun alqı-satqı aktının baş 

tutması ilə müşayiət olunur. Odur ki, bazar – istehsalın və istehlakın təqib 

etdikləri maraqların uyğunlaşdırılmasının xüsusiyyət təşkil edən bir alətidir və 

bu alət müəyyən bir turizm təsərrüfat subyekti (turoperatoru, turagenti) üçün 

istehlakçılar məcmusundan ibarətdir ki, onlar həmin turizm təsərrüfat 

subyektinin təklif etdiyi turizm məhsulunda maraqlıdır və onun bu gün yaxud 

sabah əldə edilməsi üçün kifayət edə biləcək məbləğdə pul vəsaitlərinə malikdir 

[4, s.134]. 

Müasir turizm sənayesi xidmətlər bazarında fəaliyyət göstərən 

subyektlərin üç qrupunu ehtiva edir: 

Müəssisələrin birinci qrupu turizm məhsulunun istehsalı və satışı 

fəaliyyətin əsas növü qismində çıxış etdiyi turizm müssisələri ilə təmsil 

olunur.Buta turoperatorlar və turagentləri, turistlərin yerləşdirilməsi ilə məşğul 

olan müəssisələri, konqresslərin, sərgilərin, yarmarkaların, festivalların və bu 

kimi digər tədbirlərin keçirilməsi ilə məşğul olan müəssisələri aid etmək 

mümkündür. 

İkinci qrupa iqtisadiyyatın digər sektorlarına daxil olan, ancaq bununla 

yanaşı turizm sferası üzrə ixtisaslaşan müəssisələr daxildir.Bunlar ekskursiya 
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xidmətlərini, əyləncə və mədəni proqramların təşkilediciliyini həyata keçirən, 

turizmə həsr olunan ədəbiyyatı (kataloqları, prospektləri, xəritələri və sair) nəşr 

edən müəssisələr, turizm mövzusu üzrə ixtisaslaşan kütləvi-informasiya 

vasitələri, kredit təşkilatları (pulun mübadiləsi, kredit kartlar), sığorta şirkətləri 

və turizm ləvazimatlarının icarəyə verilməsi ilə məşğul olan firmalar, habelə 

turizm sahəsində marketinq tədqiqatlarını həyata keçirən strukturlardır. 

Üçüncü qrupda turizmi əlavə gəlir mənbəyi qismində dəyərləndirən 

müəssisələr birləşir: nəqliyyat, ictimai iaşə (kafe, restoranlar, barlar və s.), 

məişət xidməti (bərbərxanalar, çamaşırxanalar, və s.), ticarət, əczaçılıq, yüngül 

sənaye (suvenirlər, idman malları, istirahət və turizm üçün geyimlər, foto 

məhsulları, kosmetik vasitələr, eləcə də turistlərin tələbatlarına cavab verən 

digər əmtəələri istehsal edən),tibb, habelə mədəni-maarif (teatrlar, kinoteatrlar, 

muzeylər və s.) müəssisələri. 

Turizm sənayesinə daxil olmayan, lakin turizm bazarının vəziyyətinə 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən subyektlərin birləşdiyi dördüncü qrupunu 

da qeyd edə bilərik. İlk növbədə bunlar turizm sənayesinin inkişafının normativ-

hüquqi və iqtisadi şəraitini yaradan dövlət orqanlarıdır (nazirliklər, komitələr, 

departamentlər, viza rejimini və turistlərin giriş və çıxışının digər şərtlərini 

tənzimləyən diplomatik nümayəndəliklər), ictimai  təşkilatlar (ittifaqlar və 

assosiasiyalar), turizm sferası üçün kadrların hazırlığı ilə məşğul olan tədris 

müəssisələri və bu kimi digər qurum və təşkilatlardır [8, s. 84, 111- 113]. 

Turizmin bir sahə kimi təşəkkül tapması və inkişafı turizm xidmətlərinin 

realizasiyasının kəmiyyət həcmini və onların keyfiyyət tərəfini özündə əks 

etdirən iqtisadi göstəricilər sistemi ilə xarakterizə olunur.Turizmin inkişafını 

əks etdirən göstəricilər sistemi aşağıdakıları ehtiva edir: 

- turist axınının həcmi; 

- maddi-teniki bazanın vəziyyəti və inkişafı; 

- turizm firmasında fəaliyyət göstərən firmaların maliyyə-iqtisadi 

fəaliyyətinin göstəriciləri; 

- beynəlxalq turizmin inkişafını əks etdirən göstəricilər. 

Turizm axınının həcmini xarakterizə edən göstəricilərə aşağıdakılar 

daxildir: turistlərin ümumi sayı; tur-günlərin miqdarı (gecələmələrin, çarpayı- 

günlərin miqdarı); turistlərin ölkədə (regionda) qalmalarının orta müddəti. 

Turizmin maddi-texniki bazasının vəziyyətini və inkişafını xarakerizə 

edən göstricilərə aşağıdakılar aiddir: istirahət evlərin, pansionatların, turba- 

zaların, çarpayı fondu, eləcə dəyerli sakinlər tərəfindən təklif olunan çarpa- 

yıların sayı; ticarət zallarında yerlərin, turistlərin qidalanması istiqamətində 

fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı; teatrlarda turistlər üçün nəzərdə tutulmuş 

yerlərin miqdarı; su müalicəxanasında turistlər üçün ayrılmış vannaların 

miqdarı və s. [5]. 

Beynəlxalq turizmin vəziyyətini və inkişafını xarakterizə edən 

göstəricilərə aşağıdakılar aid olunur: 
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- xarici ölkələri ziyarət etmiş turistlərin sayı; 

- xarici turistlərə təqdim olunmuş tur-günlərin miqdarı; 

- xarici səfərlər zamanı turistlər tərəfindən sərf olunmuş pulların 

ümumi məbləği. 

Turizm firmasının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin göstəriciləri aşağı- 

dakıları əks etdirir: turizm xidmətlərinin realizasiya həcmini, işçi qüvvəsinin 

istifadə göstəriciləri (əmək məhsuldarlığı, əmək haqqının ödənilməsinə sərf 

olunan xərclərin səviyyəsi), istehsal fondlarının istifadə göstəriciləri (fondun 

faydalı iş əmsalı, dövriyyə vəsaitlərin dövriyyə qabiliyyəti və s.), turizm 

xidmətlərinin maya dəyəri, mənfəət (gəlir), rentabellik, turizm firmasının 

maliyyə vəziyyətinin göstəriciləri (ödəmə qabiliyyəti, likvidlik, maliyyə 

dayanıqlığı, valyuta baxımından özünü doğrultma) [6, s.77, 113]. 

Turizm firmalarının fəaliyyətində ümumiləşdirici (son) göstəricilərdən 

biri qismində əldə olunmuş gəlir göstərilə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, turizm 

sahəsində fəaliyyət göstərən firmaların gəlirləri ildən ilə artır. Belə ki, əgər 

2011-ci ildə turizm fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlər 17804,7 min manat təşkil 

edirdisə, 2016-cı ildə bu göstərici artıq 34834,2 min manata bərabər olmuşdur 

ki, bu da artımın 2 dəfəyə çatdığını göstərir. Fəaliyyət növləri üzrə mənzərə 

belədir: 

- dövlət müəssisələrində - 1,17 dəfə; 

- özəl müəssisələrdə - 1,68 dəfə; 

- xarici firmalarda –9,9 dəfə; 

- müştərək müəssisələrdə- 21,3 dəfə. 

Bu illərdə turizm firmalarının xərclərində də artım müşahidə 

olunmuşdur. Əgər 2011-ci ildə onlar 16065,6 min manat təşkil edirdisə, 2016-cı 

ildə xərclərin miqdarı 27308,5 min manata çatmışdır, yəni artım təqribən 1,69 

dəfə olmuşdur. Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, ayrı-ayrı illərdə 

turizmfirmaları zərərlə işləyirdi, bunun səbəbi əldə olunan gəlirlərin sərf edilən 

xərclərdən aşağı olmasıdır. Belə ki, 2011-ci ildə turizm sferasında fəaliyyət 

göstərən firmaların xərcləri əldə etdikləri gəlirlərə müqayisədə 1,739 min manat 

az idi, o cümlədən özəl firmalarda bu fərq 15937,4 min manat, xarici firmalarda 

isə 2,3 min manat təşkil etmişdir. 2012-ci ildə turizm firmalarının gəlirləri 

xərcləri 2694 min manat məbləğində üstələyirdi, o cümlədən özəl firmalarda 

346,7 min manatlıq, xarici firmalarda isə 1,1 min manatlıq fərq qeydə 

alınmışdır. 2013-cü ildə də həmçinin turizm firmalarının gəlirləri xərcləri 

üstələyirdi, bu dəfə kəsir 3005,4 min manata bərabər idi, o cümlədən özəl 

şirkətlər üzrə 471,3 min manatlıq, xarici şirkətlər üzrə isə 1,1 min manatlıq fərq 

qeydə alınmışdır. 

Yalnız 2014-cü ildən başlayaraq 2016-ci ilə qədər turizm sahəsində 

fəaliyyət göstərən firmalar xərcləri üstələyən gəlir əldə etməyə başladı. Belə ki, 

2014-cü ildə turizm firmaları 26031 min manat məbləğində gəlir əldə edə 

bilmişlər ki, bu da xərcləri 322.4 min manat üstələməsi demək idi, 2015-ci ildə 

turizm şirkətlərinin gəlirləri xərclər 5599,6 min manat üstələyirdi, 2016-cı ildə 
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bu göstərici 7525,7 min manat məbləğində olmuşdur. Bununla yanaşı, 2014-cü 

ildən başlayaraq 2016-cı ilə qədər bütün turizm firmalarında mülkiyyətin bütün 

növlərinə görə əldə olunan gəlirlər xərcləri üstələyirdi.Bu məlumatlar cədvəl 1- 

də yer alıb. 

Cədvəl 1 

Mülkiyyət növləri üzrə səyahət agentlikləri və turoperatorların turizm fəaliyyəti 
üzrə gəlir və xərcləri 

  
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Turizm 

fəaliyyətindən 
əldə edilən gəlir 

 

17804.7 
 

21597.1 
 

24823.6 
 

26,031.0 
 

35,079.6 
 

34 834,2 

O cümlədən 

mülkiyyət növləri 
üzrə: 

  

dövlət 1513.3 1670.6 1813.6 1,748.2 1,764.2 1 773,1 

Xüsusi 15938.4 14594 17662.8 19,011.6 27,378.7 26 778,4 

Xarici 109.2 157.3 199.1 91.8 770.1 1 083,4 

birgə 243.7 5175.2 5148.1 5,179.4 5,166.6 5 199,3 

Turizm fəaliyyəti 
üzrə çəkilən 
xərclər 

 

16065.6 
 

18903.1 
 

21818.2 
 

25,708.6 
 

29,480.0 
 

27 308,5 

O cümlədən 
mülkiyyət növləri 
üzrə: 

  

dövlət 1048.9 1171.9 1207.6 1,203.4 1,202.7 1 205,7 

Xüsusi 14667.1 14247.3 17191.5 20,477.7 24,272.1 21 769,7 

Xarici 106.9 249.3 198.0 792.5 797.1 1 082,2 

birgə 242.7 3234.6 3221.1 3,235.0 3,208.1 3 250,9 

Mənbə: Cədvəl, Stat.gov.az əsasında yazar tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Azərbaycanda Turizm İnkişafı, 2017 
Azərbaycanda turizmin inkişafı son illərdə artım tendensiyası ilə 

müşayiət olunur. Belə ki, əgər 2012-ci ildə xarici ölkələrdən gəlmiş 

vətəndaşların sayı 2484,1 min nəfər təşkil edirdisə, 2016-cı ildə həmin göstərici 

nisbətən azalaraq 2248,8min nəfərə çatmışdır ki, bu da 1,1 dəfə azalma 

deməkdir. Giriş turizminin ölkə iqtisadiyyatına təsiri olduqca böyükdür. O, 

ölkəyə xarici valyuta axınını təmin edir və “görünməyən ixrac” qismində çıxış 

etməklə daxili infrastrukturun inkişaf etdirilməsinə və modernləşdirilməsinə, 

əhalinin məşğulluq probleminin həllinə, ölkənin dünya birliyində nüfuzunun 
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reputasiyasının yüksəlməsinə səbəb olur. Hər bir turistdən mümkün qədər çox 

valyuta əldə etmək – qəbul edən ölkənin əsas məqsədi məhz bundan ibarətdir. 

Turizm müəssisəsi yerli əmtəə və xidmətləri əldə etdiyi zaman turistlərin pulları 

tam şəkildə regionun iqtisadiyyatına işləməyə başlayır. Həmin əmtəə və 

xidmətlərin satıcıları, turistlərdən pulları əldə edərək, öz işçilərinə əmək haqqı 

ödəyir, onlar isə, öz növbəsində, həmin pulları müxtəlif  əmtəələrin 

alınmasınavə xidmətlərin ödənilməsinə və s. istiqamətlərdə xərcləyir. Gəldikləri 

yerdə turistlər tərəfindən xərclənmiş pul vəsaitləri zəncirvari reaksiyanın əmələ 

gəlməsinə səbəb olur: xərclər-gəlirlər-xərclər-gəlirlər, yəni turizm əmtəə və 

xidmətlərə olan təkrar tələbin generasiyasına gətirib çıxarır. Bu proses turizmin 

regionun iqtisadiyyatına dolayı təsirin ifadəsidir. Əgər turizmdən əldə olunan 

gəlirin əmsalı ölkə regionu üçün məlumdursa, bu zaman onun iqtisadiyyatına 

turizmin ümumi töhfəsini müəyyənləşdirmək böyük zəhmət tələb etməyəcək. 

Məsələn, əgər məlumdur ki, turistlərin xərcləri 20 milyon dollara bərabərdir, 

onda iqtisadiyyata yatırılan vəsaitlərin məbləği təxminən 45 milyon dollar təşkil 

edəcək. 

Beləliklə, etiraf etmək lazımdır ki,hazırki dövrdə giriş turizminin əsasını 

biznes-turizm təşkil edir, yəni bu gün xarici vətəndaşlar diqqətə layiq yerlərlə 

tanış olmaq yaxud sağlamlıqlarını bərpa etmək məqsədilə deyil, daha çox 

işgüzar və biznes məqsədlərilə bizim ölkəyə təşrif buyururlar. Azərbaycana 

şəxsi məqsədlərlə yollanan vətəndaşlara gəldikdə isə, respublikamıza daxil olan 

insanların ümumi miqdarında onların xüsusi çəkisi 2012-ci ildə 10,9%, 2016-ci 

ildə isə 11,3% təşkil etmişdir. 

Azərbaycana 2016-ci ildə daxil olmuş turistlərin böyük əksəriyyəti hava 

nəqliyyatı vasitəsilə ölkəmizə gəlmişlər və bu nəqliyyat növünün ümumilikdə 

bütün nəqliyyət növləri arasında xüsusi çəkisi 51,8 faizə bərabər olmuşdur, 

ancaq onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, 2012-ci ildə də hava nəqliyyatının 

xüsusi çəkisi cəmi 38,1% təşkil etmişdir.Bununla yanaşı, avtomobil 

nəqliyyatından istifadə etməklə Azərbaycana daxil olmuş turistlərin xüsusi 

çəkisi 2012-ci ildə qeydə alınmış 35,9% göstəricidən əhəmiyyətli dərəcədə 

aşağı düşərək 2016-ci ildə 31,2-ə bərabər olmuşdur.Bu onunla əlaqədardır ki, 

qeyd etdiyimiz dövr ərzində sərnişin aviadaşımalarında biletlərin qiymətlərində 

kəskin ucuzlaşma qeydə alınmışdır. 

Əgər 2012-ci ildə Moskva-Bakı aviareysi ilə uçan təyyarəyə bilətlərin 

qiyməti 120-180 manat civarında dəyişirdisə, artıq 2016-cı ildə qiymət 180-200 

dollar təşkil etmişdir ki, bu da 2 dəfə qiymət artımı deməkdir.Məhz bu 

səbəbdəndir ki, MDB ölkələrindən, İrandan, Türkiyədən və digər yaxın 

ölkələrdən 2016-ci ildə Azərbaycana gəlmiş turistlər avtomobil nəqliyyatından 

istifadə etsələr də hava nəqliyyatına daha çox üstünlük verirlər. Bundan əlavə, 

dəmir yolu nəqliyyatı vasitəsilə respublikamıza gəlmiş turistlərin sayında da 

müəyyən qədər dəyişikliklər müşahidə olunmuşdur. Belə ki, 2012-ci ildə bu 

göstərici 16,3 faiz təşkil edirdisə, 2016-cı ildə azalaraq 11,4 faizə çatmışdır.Bu 

da həmçinin hava nəqliyyatına olan qiymətlərdəki dəyişiklik ilə bilavaitə 
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bağlıdır.Su nəqliyyatı ilə Azərbaycana gəlmiş turistlərin sayındaazalmalar 

qeydə alınmışdır - əgər 2012-ci ildə bu nəqliyyat növündən istifadə edərək 

ölkəmizə daxil olmuş turistlərin miqdarı 0,8 faizə bərabər olmuşdursa, 2016-cı 

ildə bu göstərici 0,7 faizə qədər düşmüşdür [6]. Qeyd etdiyimiz bütün bu 

məlumatlar Cədvəl № 2-ə yer alıb. 

Cədvəl № 2 

Ölkəyə gələn və gedən vətəndaşların nəqliyyat növlərindən istifadə üzrə sayı 

  
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

min nəfər  

Azərbaycana gələn xarici ölkə vətəndaşlarının 
sayı-cəmi və faizlə 

2484.1 2508.9 2297.8 2006.2 2 248,8 

o cümlədən nəqliyyat növləri üzrə:   

Avtomobil 
891.7 928.2 748.9 660.0 701.2 

35.9 37.0 32.6 32.9 31.2 

dəmir yolu 
404.4 378.8 293.4 230.7 256.8 

16.3 15.1 12.8 11.5 11.4 

hava nəqliyyatı 
946.4 993.5 1089.2 968.9 1 164,9 

38.1 39.6 47.4 48.3 51.8 

su nəqliyyatı 
21.2 26.6 16.1 32.1 16.8 

0.8 1.1 0.7 1.6 0.7 

Mənbə: DSK-nin məlumatlarına əsasən səh.316, 2017 

Azərbaycan vətəndaşları üçün böyük əhəmiyyətə malik olan çıxış 

turizmini, yəni peşəkar maraqların genişlədirilməsi (işgüzar turizm), istirahət, 

müalicə və bu kimi digər məqsədlərlə həyata keçirilən xarici səfərləri də qeyd 

etmək yerinə düşərdi. Hal-hazırda Azərbaycanın çıxış turizmi bazarında 

mövcud olan vəziyyət bir sıra amillərlə müəyyən edilir: 

- turistin maliyyə imkanlarından və onun xarici pasporta sahib 

olmasından asılı olan turizm səfərlərinə böyük tələblə; 

- xarici səfərlərə yollanmaq üçün kifayət qədər ödəmə 

qabiliyyətinə malik əhali təbəqəsinin tədricən genişlənməsi ilə; 

- əmtəə və xidmətlərin qeyri-istehsal sferasının lehinə əhalinin 

istehslak strukturuun dəyişməsi ilə; 

- insanlarda təbii təşəbbüs kimi dəyərləndirilən fərqli 

mədəniyyətləri öyrənmək istəyindən irəli gələn Azərbaycanlıların daxili turizm 

bazarından xarici turizm bazarına oriyentirlərin dəyişdirilməsi ilə [3]. 

Qeyd edildiyi kimi, turizm firmalarının sayı ildən ilə artır, ancaq bu, 

bizim ölkəyə daxil olan turist axınına kifayət edə biləcək qədər təsir göstərmir. 

Belə ki, 2012-ci ildə Azərbaycana daxil olmuş 23440 min nəfərdən yalnız 5367 

nəfər turizm firmaları vasitəsilə respublikamıza gəlmişlər. Qalan 18073 min 

nəfəri, turizm firmalarının xidmətlərindən istifadə etmədən ölkəmizə daxil 

olublar. Bundan əlavə, 2012-ci ildə bəzi firmalar turistlərin cəlb edilməsi 
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prosesində ümumiyyətlə iştirak etməmişdilər.Həmin firmalara Bakı şəhərinin 

Sabunçu, Binəqədi, Əzizbəyov və Xətai rayonunda yerləşən, habelə 

respublikamızın Naxçıvan, Mingəçevir və Şəki şəhərlərində fəaliyyət göstərən 

firmalar aiddir. Azərbaycanın 9 iqtisadi rayonunda isə ümumiyyətlə heç bir 

turizm firması fəaliyyət göstərmir. 

2012-ci ildə Azərbaycanın hüdudlarından kənara yollanmış vətəndaşlara 

gəldikdə isə, onların ümumi sayından, yəni 77991 min nəfərdən 52378 nəfəri 

turizm firmaları vasitəsilə ölkədən getmişdir. Qalan 72718 min nəfər isə turizm 

firmalarının xidmətlərindən istifadə etmədən səfərə yollanmışdır. Bu 

məlumatlar Cədvəl № 3-də və 4-də öz əksini tapmışdır. 

Cədvəl 3 

Mülkiyyət növləri üzrə səyahət agentlikləri və turoperatorlar tərəfindən 
qrup və fərdi halda əhaliyə satılmış turizm yolayışı blanklarının sayı və dəyəri 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Cəmi 

Əhaliyə satılmış turizm yollayışı blanklarının 
sayı, ədəd 

 

62866 

 

65 448 

 

66,233 

 

44,615 

 

36,978 

o cümlədən: 
    

ölkədən kənarda səyahət etmək üçün 
Azərbaycan vətəndaşlarına, ədəd 

 

52378 

 

53771 

 

54,900 

 

38,002 

 

24,368 

Azərbaycan ərazisində səyahət etmək üçün 
xarici ölkə vətəndaşlarına, ədəd 

 

5367 

 

4599 

 

4,343 

 

1,918 

 

6,768 

qrup halında 7134 5980 3,066 3,739 4,935 

ölkədən kənarda səyahət etmək üçün 
Azərbaycan vətəndaşlarına, ədəd 

 

1642 

 

2955 

 

1,968 

 

1,738 

 

2,043 

Azərbaycan ərazisində səyahət etmək üçün 
xarici ölkə vətəndaşlarına, ədəd 

 

3306 

 

1956 

 

204 

 

154 

 

699 

fərdi halda 55732 59 468 63,167 40,876 32,043 

ölkədən kənarda səyahət etmək üçün 
Azərbaycan vətəndaşlarına, ədəd 

 

50736 

 

50816 

 

52,932 

 

36,264 

 

22,325 

Azərbaycan ərazisində səyahət etmək üçün 
xarici ölkə vətəndaşlarına, ədəd 

 

2061 

 

2643 

 

4,139 

 

1,764 

 

6,069 

Mənbə: Cədvəl, Stat.gov.az əsasında yazar tərəfindən tərtib edilmişdir. 
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Cədvəl 4 

Qəbul edilmiş və göndərilmiş turistlər 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

Qəbul edilmiş və göndərilmiş 
turistlərin sayı, nəfər 

 

101431 

 

91 961 

 

92,305 

 

61,965 

 

53,999 
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o cümlədən:   

qəbul edilmiş 23440 10 605 10,657 2,009 8,949 

göndərilmiş 77991 81 356 81,648 59,956 45,050 

Qəbul edilmiş və göndərilmiş 
tur-günlərin sayı, adam-gün 

 

674435 
 

670 367 
 

614,009 
 

428,557 
 

349,496 

o cümlədən:   

qəbul edilmiş 135838 58 173 57,931 8,102 33,054 

göndərilmiş 538597 612 194 556,078 420,455 316,442 

Mənbə: DSK-nin məlumatlarına əsasən səh.323, 2017 

Turizm firmalarının 2016-cı ildə qəbul etdikləri 23440 nəfər turist 

arasında 1336 nəfər İran vətəndaşı, 133 nəfər Fransa vətəndaşı, 50 nəfər 

Türkiyə vətəndaşı,4,321 nəfər Rusiya vətəndaşı, 28nəfər ABŞ vətəndaşı və s. 

təşkil edir. 2016-ci ildə turizm firmaları tərəfindən göndərilmiş 77991 turistdən 

9,546 nəfər Azərbaycan vətəndaşı, 4307 nəfər BƏƏ vətəndaşı, 2654 nəfər İran 

vətəndaşı, 4,398 nəfər Rusiya vətəndaşı, 14,871 nəfər isə Türkiyə vətəndaşıdır 

və s. Bu məlumatlar cədvəl 5-də təqdim olunur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, turizm firmaları vasitəsilə ölkədən çıxmış və 

ölkəyə daxil olmuş turistlər əsasən hava nəqliyyyatından istifadə etmişlər. 

Həmçinin müşahidə olunur ki, hava nəqliyyatından istifadə edən turistlərin sayı 

ildən ilə artır. Belə ki, əgər 2012-ci ildə hava nəqliyyatı tərəfindən  1503,3 

turistə yaxud 38,8% xidmət göstərilibsə, 2016-cı ildə bu rəqəm 2279,5 nəfər, 

yaxud 53,2 % olmuşdur. Yəni bu göstərici keçmiş ilə nisbətən 1,5 dəfə daha  

çox olmuşdur. 

Cədvəl 5 

Səyahət agentlikləri və turoperatorlar tərəfindən ximət göstərilmiş 

turistlərin ölkələr üzrə sayı (sayı) 
o cümlədən: 

qəbul edilmiş 

 
göndərilmiş 

 
Cəmi 

 

  

turistlərin 

sayı, nəfər 

tur- 

günlərin 

sayı, 

adam-gün 

turistlərin 

sayı, nəfər 

tur-günlərin 

sayı,adam- 

gün 

turistlərin 

sayı, 

nəfər 

tur- 

günlərin 

sayı, 

adam-gün 

Cəmi 53,999 349,496 8,949 33,054 45,050 316,442 

o cümlədən:       

Azərbaycan 
Respublikası 

9,546 55,305 - - 9,546 55,305 

Rusiya 
Federasiyası 

8,719 50,255 4,321 13,243 4,398 37,012 

Gürcüstan 694 4,684 10 58 684 4,626 

Qazaxıstan 41 195 9 54 32 141 

Ukrayna 553 5,394 35 167 518 5,227 

Türkiyə 14,921 104,159 50 266 14,871 103,893 

Birləşmiş 
Krallıq 

707 3,277 61 221 646 3,056 

Almaniya 1498 6973 83 217 1415 6756 

İspaniya 415 1965 86 429 329 1536 

İtaliya 621 2982 144 603 477 2379 
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Fransa 431 1871 133 494 298 1377 

Finlandiya 222 657 16 48 206 609 

BƏƏ 5569 28836 1262 6510 4307 22326 

Misir 389 1758 5 15 384 1743 

İran 3992 31271 1338 5855 2654 25416 

ABŞ 132 608 28 143 104 465 

Çexiya 
Respublikası 

692 4700 14 55 678 4645 

Avstraliya 26 116 26 116 - - 

Çin 390 1533 352 1300 38 233 

Digər ölkələr 4441 42957 976 3260 3465 39697 

Mənbə: DSK-nin məlumatlarına əsasən səh.314, 2017 

2012-2016-cı illər ərzində avtomobil nəqliyyatı ilə daşınan turistlərin 

sayı da nisbətən artmışdır, belə ki bu artım 1295,8 nəfərdən 1331,7 nəfərə 

qədər, yəni 1,02 dəfə olmuşdur, ümumi nəqliyyat xidmətlərində avtomobil 

nəqliyyatının xüsusi çəkisi isə 2016-ci ildə 31,1 % təşkil etmişdir. Dəmir yolu 

nəqliyyatı ilə göstərilmiş xidmətlərə gəlincə isə, ümumi nəqliyyat xidmətləri 

içərisində bu növün xüsusi çəkisi son illərdə aşağı düşür və 2016-cı ildə 9,3% 

olmuşdur. Su nəqliyyatı isə 2016-ci ildə turistlər ümumiyyətlə istifadə 

etməmişdilər. Lakin fərdi minik avtomobillərdə turizm səyahətlərində artımlar 

baş vermişdir, bu nəqliyyat növünün xüsusi çəkisi 2015-ci ildə qeydə alınmış 

1,3%-dən 2016-ci ildəki 0,7%-ə qədər azalmışdır. Turizm firmaları vasitəsilə 

daxil olmuş və səfərlərə yollanmış turistlərə göstərilmiş nəqliyyat xidmətləri 

üzrə məlumatlar Cədvəl 6-da yer alıb. 

Cədvəl 6 

Nəqliyyat növlərinə görə xidmət göstərilmiş turistlərin Azərbaycan və xarici 

vətəndaşlar üzrə sayı 

  
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
Xidmət göstərilmiş vətəndaşların sayı 

 
101431 

 
91961 

 
92,305 

 
61,965 

53,999 

 
o cümlədən: 

   

 
Avtobus 

 
30240 

 
14868 

 
13,529 

 
12,248 

8,979 

 
Dəmir yolu 

 
244 

 
340 

 
57 

 
- 

430 

 
Hava nəqliyyatı 

 
61991 

 
68046 

 
70,272 

 
41,495 

35,753 

 
Su nəqliyyatı 

 
- 

 
- 

 
58 

 
20 

- 

 
Minik avtomobilləri 

 
4956 

 
8707 

 
7,782 

 
8,202 

8,596 

 
 

Bir neçə nəqliyyat növləri, digər 
nəqliyyat növü 

 

 

4000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

166 

Mənbə: Cədvəl, Stat.gov.az əsasında yazar tərəfindən tərtib edilmişdir. 
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Azərbaycanda Turizm İnkişafı, 2017 

Göründüyü kimi, ölkəmizə daxil olmuş və buradan səfərlərə yollanmış 

turistlərin böyük əksəriyyəti turiz firmalarının xidmətlərindən yararlanmır, 

bunun əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm 

firmalarının böyük əksəriyyəti bəzi hallarda öz xərclərinə əsaslandırılmamış 

məsrəflər daxil edirlər və bunun nəticəsində turistlərin bilavasitə istirahət 

etdikləri yerlərdə ödənilən məbləğlə müqayisədə turizm firmalarının təklif 

etdikləri qiymətlərdə əhəmiyyətli fərqlər müşahidə olunur. 
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Возможности применения позиционирования услуг в отелях 

Азербайджана 

 

Azərbaycan mehmanxanalarında xidmətlərin pozisiolaşdırma imkanları 

Possibilities of application of positioning services in hotels in Azerbaijan 

Резюме: В статье рассмотрены ключевые аспекты концепции 

позиционирования, ее специфичность, связанная со сферой гостиничного 

бизнеса и, в частности, гостиничного продукта. Одной из основных 

особенностей позиционирования гостиничного продукта является 

возможность дифференцировать ваши продукты и услуги, чтобы 

определить характеристики, которые могут отличить их от конкурентов. 

Например, местоположение, рейтинг звезд, диапазон услуг - все это так 

или иначе влияет на позиционирование этого предприятия. 

Ключевые слова : позиционирование, отель, услуги, 

дифференциация, туризм, турист, маркетинг, гостеприимство. 
 

Xülasə: Məqalədə pozisiolaşdırma anlayışının əsas aspektləri, otel 

biznesinin spesifikliyi və xüsusilə də otel məhsulu nəzərdən keçirilir. Bir otel 

məhsulunun pozisiolaşdırılmasının əsas xüsusiyyətlərindən biri, rəqiblərdən 

ayırd edə bilən xüsusiyyətləri müəyyən etmək üçün məhsul və xidmətlərinizi 

fərqləndirmək qabiliyyətidir. Misal üçün, yer, ulduz reytinqi, xidmətlərin çeşidi 

- bunların hamısı bir və ya digər şəkildə bu müəssisənin pozisiolaşdırılmasına 

təsir göstərir. 

Açar sözlər: pozisiolaşdırma , otel , xidmətlər , differensiasiya,turizm, 

turist, marketinq, qonaqpərvərlik. 

 

Abstract: The article examined key aspects of the concept of 

positioning, its specificity related to the sphere of hotel business and 

specifically the hotel product. One of the main features of positioning a hotel 

product is the ability to differentiate your products and services in order to 

identify characteristics that can distinguish them from competitors. Such as: 

location, star rating, range of services - all this in one way or another affects the 

positioning of this enterprise. 

Key words: positioning, hotel, services, differentiation, tourism, tourist, 

marketing, hospitality. 
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Маркетинговые усилия гостиниц были сосредоточены главным 

образом на том, как лучше рекламировать низкие ставки, надеясь извлечь 

выгоду из рыночного рынка. С таким повышенным акцентом на ставки 

многие отели отошли от дифференциации себя за пределами знаков 

доллара. 

Чтобы иметь настоящее различие, отель требует четкого, 

ориентированного на выгоду позиционирования, вытягиваемого через все 

аспекты маркетинга и обслуживания. Удивительная находка, несмотря на 

то, что позиционирование является основой маркетинга, у немногих 

отелей есть истинное позиционирование. Вместо этого отели используют 

чрезмерно продуманную фотографию и общие, досуговые фразы, чтобы 

продавать свои свойства и получать лучшую оптимизацию в поисковых 

системах. [2, c.96] К сожалению, эти тактики редко создают 

дифференциацию. Вместо этого потенциальные клиенты запутываются, 

пытаясь понять, что отличает ваше расположение в отеле. 

Обоснованием позиционирования гостиничных услуг является 

создание бренда в сознании клиентов, чтобы компания могла 

максимизировать выгоду, получаемую от клиентов. Позиционирование 

продукта в сознании клиентов также помогает компании 

дифференцировать свой продукт и услуги с своими конкурентами. 

Большая часть акцента позиции основана на том, что получит гость, 

поселившись в отеле или используя его услуги. Конечная цель 

позиционирования заключается в том, чтобы иметь беспроигрышную 

ситуацию, при которой как поставщик гостиничных услуг, так и гости 

могут воспользоваться транзакцией. Для достижения эффективного 

позиционирования, это является предварительным условием, что отель 

может идентифицировать целевой рынок, своих конкурентов и идеальную 

связь между брендами и точками разницы. После того, как продукт и 

услуги отеля были расположены в нужном месте в сознании целевых 

клиентов, отель может внести правильные инвестиции в использование 

своих ресурсов и навыков на рынке. То есть, правильный продукт или 

услуга размещаются на рынке по выгодной цене. 

Большинство туристов, приезжающих в Азербайджан, являются 

бизнесмены, и причина в нефтяной промышленности снова. Именно 

поэтому отели в основном специализируются на деловом туризме. Есть 

некоторые отели, которые я хотела бы упомянуть: The Landmark Hotel, 

Hyatt, Ramada Baku, Radisson SAS и Park Inn. Как лучший опыт в области 

устойчивого гостеприимства, я бы хотел поговорить о Hyatt. 

По сравнению с вышеупомянутыми отелями, Hyatt Hotels  Baku 

имеет настоящий профессиональный опыт и преуспевающий опыт в 

индустрии гостеприимства. Hyatt Hotels Corporations хорошо 

зарекомендовала себя как новатор в отрасли, и это вдохновляет, поскольку 

компания с нетерпением ждет своей новой эры творческого 
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гостеприимства. [4, c.108] Известный во всем мире своими брендами - 

Hyatt Regency, Grand Hyatt, Park Hyatt, Hyatt Place, Hyatt Summerfield 

Suites и Andaz - вся коллекция отелей и курортов Hyatt объединяет 

аутентичный сервис с передовыми технологиями, предлагая своим гостям 

уникальные рестораны, роскошные номера и отличительные курорты. 

Благодаря тому, что новые инициативы и элементы дизайна продолжают 

развиваться, следующие полвека инноваций Hyatt будут по-прежнему 

предоставлять своим гостям мир необычных путешествий. В 1957 году 

Hyatt Hotels & Resorts открыла свою первую собственность, небольшую 

моторную гостиницу в Международном аэропорту Лос-Анджелеса, и ее 

портфолио быстро выросло до нескольких других скромных отелей на 

Западном побережье и в Чикаго в течение следующих десяти лет. В 1967 

году Hyatt открыла свой первый крупный дизайнерский отель Джона 

Портмана, Hyatt Regency Atlanta, в Грузии, в котором был создан дизайн 

космического пространства с драматичным 21-этажным лобби атриума. 

Революционная архитектура породила множество атриумных лобби по 

всему миру, эффективно меняя курс индустрии жилья и перестраивая 

бренд Hyatt как инновационного и значимого мирового лидера 

гостеприимства. 

Hyatt успешно отличает себя на конкурентном рынке 

гостеприимства с шестью различными брендами, каждая из которых 

предназначена для того, чтобы предоставлять опыт, ориентированный на 

образ жизни, отношения, ценности и устремления гостей, для которых он 

разработан. Запущенный на 2007 год бренд Andaz - это изысканность, 

сделанная простой с подлинным теплом; Hyatt Regency обеспечивает 

производительность и оживление в гибкой, удобной и современной среде; 

Парк Hyatt, сдержанная и изысканная коллекция, расположенная в 

фешенебельных городах мира, олицетворяет современную роскошь; Grand 

Hyatt - одни из самых архитектурно-драматических отелей в мире, 

предлагающие потрясающий дизайн и множество инновационных 

концепций продуктов питания и напитков; Hyatt Place рассчитан на 24/7 

образ жизни сегодняшнего многозадачного делового путешественника, а 

Hyatt Summerfield Suites, переосмысление отеля All-Suites с расширенным 

пребыванием, предлагает своевременные удобства и привлекательный 

дизайн для жилых помещений. 

Как унифицированный портфель, свойства Hyatt обладают 

основными ценностями бренда Hyatt: исключительное обслуживание 

гостей, высококлассные удобства, популярные продукты питания и 

напитки, а также инновационные дизайны интерьера, которые включают 

местное искусство и стиль. В настоящее время, предлагая 

путешественникам выбор из более чем 365 отелей и курортов в более чем 

45 странах, Hyatt Hotels Corporation продолжает развивать свою 

приверженность клиентам, сотрудникам, партнерам и окружающей  среде, 
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поскольку она развивает свое динамичное видение будущего 

гостеприимства. [3, c.74] 

Hyatt Hotels Group сосредоточена на повышении предпочтений 

бренда, постоянно улучшая работу существующих отелей и успешно 

расширяя присутствие своих брендов на отдельных рынках по всему 

миру. Умный рост и развитие имеют основополагающее значение для 

достижения этих целей. Как компания, они добавляют отели в местах по 

всему миру, где их лояльные гости и клиенты хотят, чтобы они были. 

Команда Hyatt тесно сотрудничает с партнерами по развитию, чтобы 

обеспечить их успех благодаря инновационному и эффективному дизайну, 

операционному совершенству и эффективным стратегиям продаж и 

маркетинга. Hyatt Hotels ориентированы на роль развития в рамках 

организации и сформировали целевую и опытную команду глобального 

развития. Hyatt Hotels Baku стремится создать репутацию ведущего 

гостиничного комплекса в Азербайджане и регионе Кавказа. Их службы, 

как известно, предвосхищают, соответствуют ожиданиям гостей и 

превосходят их. 

Чтобы сохранить сложившуюся позицию в качестве лидера рынка в Баку, 

они сосредоточены на качестве услуги, физических аспектах обеих 

гостиниц, безопасности, а также создании захватывающих, 

инновационных и трендовых продуктов. Hyatt Baku Hotels предлагает 

непревзойденное разнообразие удобств и услуг в рамках одного 

комплекса, включая деловые и коммуникационные технологии, обширные 

фитнес-залы и услуги релаксации, множество ресторанов и 

развлекательных заведений, магазины и офисы. Уникальное торговое 

предложение в Hyatt Hotels Baku: выгодное расположение и удобный 

доступ к отдельным бизнес-центрам и правительственным учреждениям; 

единственный комплексный комплекс жизни в городе, в котором есть 2 

отеля, офисные и жилые объекты, широкий выбор F & B Outlets, 

многофункциональные конференц-залы и современный оздоровительный 

и фитнес-центр; крупнейшая глобальная система распределения 

/резервирования; самый большой инвентарь люксов в городе, подходящий 

для крупных правительственных групп VIP. [6] В настоящее время в Баку 

строятся восемь пятизвездочных международных отелей. 

Но в любом случае при проведении аналогичных исследований в 

области позиционирования гостиничного продукта следует помнить, что 

последний и самый важный шаг на пути к правильному 

позиционированию продукта - это подготовка и осуществление 

необходимых изменений внутри предприятия, информируя персонал о 

наиболее важных конкурентных преимуществах отеля и способах их 

реализации в обслуживании, а также продвижении своей позиции на 

рынке, своевременной и правильной информации для потребителей этого 

гостиничного продукта. 
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Quba Azərbaycanın turizm mərkəzlərindən biri kimi 

Guba as one of the tourist centers of Azerbaijan 

Губа как один из туристических центров Азербайджана 

 

Xülasə: Məqalədə Quba şəhərinin qısa tarixi, turizm potensialı, hazırda 

Quba rayonu üzrə turistlərə təklif olunan tur istiqamətlər və bu tur 

istiqamətlərin əsasını təşkil edən əsas turizm obyektləri araşdılılmışdır. 

Açar sözlər: Quba rayonu, Xınalıq kəndi, Alıc kəndi, Afurca kəndi, 

Quba Soyqırımı Memorial Xatirə Kompleksi, Xaltan kəndi. 

 

Resume: The article looks at the brief history of Guba, the tourism 

potential, tourism destinations for tourists in the Guba region and the main 

tourist objects that form the basis of these tourist destinations. 

Key words: Guba region, Khinalug village, Alydzh village, Afurdja 

village, Guba Genocide Memorial Complex, Khaltan village. 

 

Резюме: В статье рассматривается краткая история Губы, 

туристический потенциал, туристические направления для туристов в 

регионе Губа и туристическиe объекты, которые составляют основу этих 

туристических направлений. 

Ключевые слова: Губинский район, деревня Хыналыг, деревня 

Алыдж, деревня Афурджа, Мемориальный Комплекс Геноцида Губы, 

деревня Халтан. 

 

Quba rayonu paytaxt şəhərdən 168 km məsafədə, Qudyalçayın  

sahilində, Şahdağın ətəyində, dəniz səviyyəsindən 600 m yüksəklikdə yerləşir. 

Qafqaz Albaniyası haqqında məlumat verən Karl von Pruner burada Sasani 

hökümdarı I Qubadın adına salınmış Firuz Qubad adlı şəhərin mövcudluğu 

haqqında məlumat vermişdir. Araşdırmalara görə Dərbənd yaxınlığında 

yerləşən şəhərin koordinatları indiki Quba ərazisini göstərir. 1806-cı ildə Quba 

xanlığı Rusiyaya birləşdirilmiş və daha sonra 1930-cu ildə Quba inzibati 

rayonlardan birinə çevrilmişdir. 

Qubanın qədim tarixini özündə əks etdirən məvhumlardan onun malik 

olduğu tarixi abidələrdir. Bunalara misal olaraq Ağbıl türbəsi, Alpan kəndində 

Subaba turbəsi, Qudyalçay üzərində yerləşən körpü və s. adlarını çəkmək olar. 

mailto:fetullayeva64@mail.ru
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Quba rayonun yerləşdiyi coğrafi şərait ideal olduğundan turizmin demək 

olar bütün sahələri üçün burada münbit şərait vardır. Buranın təbiəti bura baş 

çəkən insanları heyran qoymaqdadır. 

Qubanın gəzib görməli yerləri haqqında yetərincə eşidmişik hətta bir 

çoxlarımız da buranın dəfələrlə qonaqı olmuşuq. Quba şəhəri yada salınanda ilk 

öncə insanın yadına Qəçrəş, Xınalıq ,Çənlibel gölü , Təngəaltı, Alıc kəndi, 

Qırmızı qəsəbə, Quba Soyqırım Memorial Xatirə Kompleksi kimi ərazilər 

insanın gözünün qarşısına gəlir. 

Qubada yerləşən Qəçrəş meşəliyi nəinki turistləri hətta Qubada doğulub 

yaşayan insanları bu gündə heyran etməkdədi. Bu meşəlik Qudyalçay sahilində 

sıx ağac və örüyü təmiz havası ilə insanlara xoş təəsüratlar bağışlayır. Meşə 

boyunca turistlərə təklif olunan atla gəzintilər burada olan gəzintini daha da 

ekstrimal və maraqlı edir. Qubanın gəzib görməli yerlərindən biri də Alıc kəndi 

hesab olunur. Öz füsünkar təbiəti və gözəl mənzərəsi ilə Qubaya baş çəkən 

turistlərin diqqətini çəkməkdədir. 

Xınalıq kəndi də turistlərin böyük maraq dairəsini əhatə edən ərazilərdən 

biri hesab olunur. Burada ərazinin qorunub saxlanması və turizmin inkişafı 

üçün dövlət tərərfindən bir çox tədbirlər görülmüşdür. Bura gələn turistlər 

əsasən buranın yerli camaatı tərəfindən təklif edilən evlərdə qalırlar və burada 

gələn turistlər üçün lyuks xidmətlər təklif olunmasada bir müddət özünü oranın 

sakini kimi hiss edib yaşamaq insana böyük zövq verir. Bələdçilik xidmətini 

burada əsasən yerli əhalidən olan şəxslər aparır. 

Qırmızı Qəsəbə adlanan Qudyalçayın sahilində yerləşən bu yer 

turistlərin marağını çəkən ərazilərdən hesab olunur. Burada yerləşən bahalı 

evlər yahudilərə məxsus sineqoqlar və bir çox digər maraqlı tikililər sayəsində 

buraya turist axını olur. Çənlibel gölü Qubanın mərkəzindən 14 km aralıda 2-ci 

Nügədi kəndində yerləşir və buranın gözəl mənzərəsi bu yerlərə olan marağı 

daha da artırır. Afurca kəndidə turistlərin marağını çəkən yerlərdən hesab 

olunur. Burada gözəl mənzərədən əlavə turistlərin marağını çəkən buradakı 

şəlalədir. Daim fəaliyyətdə olan şəlalələrdən hesab olunur. Əhalidə tatlardan 

ibarətdir və özlərinə məxsus ləhcələri vardır. 

Quba Soyqırımı Memorial Xatirə Kompleksinin ucaldılması Qubanı 

ziyarət edən hər bir şəxsə tarix boyu Azərbaycan millətinə qarşı edilən 

amansızlıqları, qəddarlıq və haqqsızlıqları özündə əks etdirən böyük bir 

kompleks hesab olunur. Və bu qırğınlarda həlak olmuş insanların əbədi 

xatirəsinə ucaldılmışdır. Bu kompleksin açılışı 2013 cü ildə Prezident İlham 

Əliyevin 2009 cu il sərəncamı əsasında edilmişdir. Burada diqqət cəlb edən 

məsəslələrdən biri də kompleksin interyeri və onun açıqlaması olmuşdur. Abidə 

üç hissədən ibarətdir. Giriş və çıxışı göstərən iki iti uclu konstruksiya və 

mərkəzdə yerləşən xatirə daşı olan əsas zaldan ibarətdir. Burada bu iki iti uclu 

konstruksiya ağrını və onların yerdən çıxması həqiqətin gizli qalmasının 

mümkünsüzlüyünü göstərir və burada faciə ilə əlaqədar olaraq bəzəkli 

konstruksiya və ya hər hansı bir ornamentlərdən istifadə olunmayıb. Bütün 
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bunlar turistlərin marağına səbəb olur və bununlada qara turizmin inkişafı 

üçündə bu abidə böyük təkan hesab oluna bilər. 

Hal hazırda turistlərin istəklərinin nəzərə alaraq bu günə kimi Quba 

daxilində beş ayrı-ayrı istiqamətli tur marşrutlar hazırlamışıq ki, hər il bu 

marşrutlara minlərlə turist müraciət edir. Bu marşrutlar bu istqamətlərdə 

qurulublar:1.Quba - Xınalıq marşrutu; 2.Quba - Ləzə marşrutu; 3.Quba - 

Xanagah marşrutu; 4.Quba - Afurca marşrutu; 5.Quba – Alıc marşrutu. Bu 

istiqamətlərdə qurulan büutun marşrutlar hamısı eko turizm əsaslı marşrutlar 

hesab olunurlar. Bu marşrutlar tam da olmasa Qubanın gəzib görməli yerlərinin 

əksəriyyətini təşkil edir. Və bunların hər birinə təlabat olsa da aralarında ən çox 

təlabat olan Quba – Xınalıq marşrutudu. Statistikaya nəzər salsaq görə bilərik 

ki, tur paketi alan hər on şəxsdən səkkizi Quba – Xınalıq marşrutuna üstünlük 

verir. Bu onunla əsaslanır ki, Xınalıq məhşur məkanlardan hesab olunur və  

bura bir dəfə gəlib gedən turist getdiyi yerdə bu məkan haqqında ağız dolusu 

danışır və bu da digərlərinin marağına səbəb olur. Sözsüz ki, Quba rayonu təkcə 

Xınalıqla kifayyətlənmir. Hətta təlabatın artımını nəzərə alaraq bu qərara  

gəlinib ki, yeni bir daha maraqlı hətta daha ekstrimal bir marşrutun açılışını 

edilsin. Bu marşrut Quba rayonunun ən ucqar nöqtələrindən birində yerləşən və 

füsünkar təbiəti müasir şəhər yaşayışından tamam fərqli bir həyat tərzinə malik 

Xaltan kəndinə olacaq. Düşünülür ki, bu marşrutun açılışı Quba rayonundakı 

aktiv turizm ab havasını daha da canlandıracaq turist axınının daha da 

yüksəlməsinə səbəb olacaq. 

Quba rayonuna məxsus Xaltan kəndi rayonun cənubunda ərazidə 

yerləşən xaltan mineral bulaqların adı əsasında adlandırılmışdır. Kəndin özü 

dağətətyi ərazidə yerləşir. Dünya turizm təcrübəsinə o cümlədən Azərbaycan 

turizm təcrübəsinə əsaslanaraq demək olar ki müalicə məqsədi daşıyan mineral 

bulaqlardan istifadə turistlərin daim diqqətini çəkən istirahət və müalicə növü 

hesab olunur. Xaltan kəndinin şimal şərqində, Gilgilçayın sahillərində 

müalicəvi tərkibli isti kükürdlü mineral sularla zəngin bulaqlar yerləşir. Bu 

bulaqların əsas müalicə istiqaməti dəri xəstəliklərinin müalicəsi hesab olunur. 

Bu istiqamətli marsrutlar əsas marşrutlar hesab olunur. Ancaq bu 

marşrutlar əsasında hazırlanan nisbətən kiçik miqyaslı layihələr vardır ki, 

turistlərin sərəncamına buraxılmışdır. Bunlardan biri də Qəçrəş – Çənlibel gölü 

turudur. Burada turistlərə Qudyalçayın sahilində Qəçrəş meşəlik massivlərində 

gəzinti, istirahət, atla gəzinti, bundan başqa 2-Nügədi kəndi yaxınlığında 

Göygölə bənzəyən Çənlibel gölü ətrafında istirahət və Quba Memorial 

Kompleksinə ekskursiya təklif olunur. Bu tip turlarda qiymətə bir dəfə 

qidalanma, ekskursiya və nəqliyyat xərcləri daxil olur. Bu tip ekskursiyaların 

qiymətləri 20-30 manat civarında dəyişir. 

Turistlərə təqdim olunan maraqlı turlardan biri də Qəçrəş – Təngaltı 

turudur. Turun qiyməti qidalanma sayından asılı olaraq 24 və 31 manat 

civarında dəyişir. Burada turistlərə Qəçrəş meşəsində gəzinti, Təngaltı, Afurca 

Şəlaləsi, Çənlibel gölü və Nizami parkına ziyarət bundan başqa xarici turistlərə 
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qan yaddaşımızı göstərmək məqsədi ildə Quba Memorial Kompleksinə 

ekskursiya xidmətləri təklif olunur. Çox zaman bu tip turları unudulmaz etmək 

məqsədi ilə turistlərə professional fotoqrafların xidmətləri də təklif olunur. 

Biildiyimiz kimi Quba rayonunda qış fəsli digər ərazilərə nisbətən daha 

tez təşrif gətirir. Bu da rayonun nisbətən şimal əraziləri əhatə etməsi ilə 

əlaqələndirilir. Quba rayonunu simvolizə edən meyvə alma hesab olunur. Bu da 

bu meyvənin burada daha şirin və dadlı olması ilə əlaqələndirilir. Bu səbəbdən 

hər il bu rayonda Alma festivalları keçirilir. Festivalları əsas mövzu olaraq 

ortaya qoyan turfirmalar və yaxud digər müəssisələr bunun əsasında Qubanın 

bir çox gərməli yerlərini əhatə edən tur marşrutlar hazırlayırlar. Burada ən çox 

təqdim olunan turlardan biri Quba – Alma Bayramı Festivalı adında turizm 

marşrutudur. Burada turistlərə müxtəlif növ əyləncələr, fotoçəkiliş, qidalanma, 

ekskursiyalar, Qəçrəş meşəsində gəzinti və Çənlibelı gölü ətrafında ekskursiya 

təklif olunur. Bu tip festivallar daim turistlərin marağına səbəb olur. 
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Новые возможности для развития конноспортивного туризма 

New opportunitites for the development of the equestrian tourism 

Аtçılıq turizminin inkişafi üçün yeni istiqamətlər 

 

Резюме. Для того чтобы понять какие различные инновации могут 

быть в секторе конного туризма и что владельцы бизнеса создают такие 

возможности, важно отметить, во-первых, как определяется конный 

туризм со стороны различных инвесторов в проекте, и какова роль 

конного сектора в контексте местного и сельскохозяйственного развития и 

во-вторых, что может быть подразумеваться под инновацией в 

конноспортивном секторе. 

Интерпретация инноваций, возможность применений новшеств и 

инноваций в конноспортивном бизнесе напрямую связаны с пониманием 

того что такое конноспортивный туризм и какие услуги и продукты могут 

они предложить современному обществу. То как понимают и определяют 

специфику индустрии владельцы лошадей и разработчики новых пород, 

влияют на их деловую деятельность, так же, как и понимание и отношение 

к инновациям и к тому, как и где это возможно. 

Ключевые Слова: конный туризм, инновации в области конного 

туризма, верховая езда, информация, возможности для развития, 

развлечения, спортивный туризм 

 

Abstract: In order to understand which different innovations could be in 

the sector of the equestrian tourism and that the business owners are creating 

such opportunities, it’s important to mention, firstly, how the equestrian tourism 

is being defined from the side of the different investors in the project, and what 

is the role of equestrian tourism in the context of the local and agricultural 

development and secondarily, what could be meant under the innovation in the 

sector of equestrian tourism. 

Interpretations of the innovations, opportunity of the implementation of 

the newly things and innovations in the equestrian business directly connected 

with the understanding of what is equestrian tourism and what are the services 

and products could they offer to the modern society. The way industrial 

specifics are being interpreted and understood by the horse owners and new 

horse breed developers, impact their business activity, in the same way how the 
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understanding and relation to the innovations and to where and how it’s 

possible. 

Key words: equestrian tourism, equestrian innovations, horse riding, 

opportunities for growth, information, entertainments, sport tourism. 
 

Xülasə : Atçılıq turizmi sektorunda fərqli yeniliklərin olacağını başa 

düşmək və biznes sahiblərinin bu cür imkanların yarandığını anlamaq üçün ilk 

növbədə, atçılıq turizminin müxtəlif investorların layihədən necə 

müəyyənləşdirildiyini qeyd etmək vacibdir. Atçılıq turizminin yerli və əkinçilik 

inkişafı baxımından rolu nədir və ikincisi, atçılıq turizmində innovasiya 

baxımından nə nəzərdə tutulmalıdır. 

Yeniliklərin şərhləri, atçılıq biznesində yeni şeylərin və yeniliklərin həyata 

keçirilməsi imkanları, atçılıq turizminin nə olduğunu başa düşməklə və müasir 

cəmiyyətə hansı xidmət və məhsulları təklif edə bilməkləriylə bağlıdır. Sənaye 

xüsusiyyətlərinin, at sahibləri və yeni atçılıq istehsalçıları tərəfindən təfsir 

edilməsi və başa düşülməsi, yeniliklərə dair anlayış və əlaqələrinə təsir 

göstərdiyi kimi, onların biznes fəaliyyətinə eyni şəkildə təsir göstərir. 

Açar sözlər: atçılıq turizmi, atçılıq yenilikləri, at sürmə, böyümə 

imkanları, məlumat, əyləncələr, idman turizmi. 

 

Введение. Конноспортивному сектору относятся все виды 

деятельностей, основанных на использовании и обладании лошадьми 

включая развлекательные и профессиональные виды деятельностей и 

продажа продуктов и услуг, относящихся к этому сектору. Таким 

образом, сектор конноспортивной деятельности включает широкий круг 

людей и бизнеса, находящихся в контакте с лошадьми: наездники, 

фермеры, ветеринары, инструкторы по вождению, работники конюшен, 

жокеи, тренеров, владельцев конюшен, специалистов по лошадиным 

породам, владельцев скотоводческих ранчо и полицейских на верховых 

лошадей. Более того, определённое количество людей, занятых в 

деятельности связанной с лошадьми, но без прямого физического 

контакта с лошадьми, например, работающих на дорожках, треках, или в 

изготовлении корма, страховочных компаниях и индустриях по 

изготовлению. 

Другой связанный аспект — это роль конноспортивного сектора в 

определённой местности включая диверсификацию местной экономики, 

лошади как часть жизненного стиля, хобби, рекреация, или возможность 

для индивидуальных людей и семей с городских мест создать связь с 

природой. Развитие конноспортивного сектора, может быть частью 

модели развития сельского хозяйства который становится более 

популярным в разных частях мира. 

Новшества в сфере конного туризма или конноспортивной 

деятельности анализируются с точек зрения определений инноваций, будь 
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то технические, маркетинговые, информационные или зрелищные 

инновации. Важно выделить, что хорошие практики и опыт одного 

определённого случая (конноспортивного бизнеса или бизнеса построек 

для конюшен) могут быть переведены как новшество для других ферм или 

бизнесов. Это значит, что инновации достаточно соотносительны, так как 

в одном случае хорошее решение — это новшество, но в другом – 

достаточно укоренившееся практика с короткой или длинной историей. 

Фермеры, владельцы конюшен и лошадей делятся своим опытом и 

перенимают хорошие практики или получают вдохновение от новшеств, 

которые могут быть подходящими для их бизнеса. Это включает все виды 

действий и моментов, связанных с конноспортивным сектором: 

разведение, конные виды спорта, азартные игры, рекреации, маркетинг, 

окружающая среда, безопасность, эргономика, сотрудничество внутри 

конноспортивного сектора также как с представителями других 

экономических действий местной или национальной экономики. 

Методология для исследования. В работе используются следующие 

методы исследования: - описательный; 

Для данного исследования были изучения развития 

конноспортивного сектора в некоторых странах, а частности сравнений 

особенностей пород лошадей в Финляндии и Ирландии, особенностей 

пород лошадей, использующихся для спортивных  и 

сельскохозяйственных целей, изменение в использовании лошадей на 

протяжении долгого периода времени. Были проведены сравнительные 

изучения предпочтений среди местного общества в разных странах для 

изучения вопросов о том насколько лошадь подходит для современного 

общества, какие существуют сложности в настоящем и каковы могут быть 

возможные решения для этих проблем. Каковы реакции местных людей в 

этих странах для конноспортивной индустрии? Изучения клиентов 

отметили тенденцию для некоторых частных групп пользование 

некоторыми сообщающимися услугами в современной форме. Некоторые 

услуги в сфере конного спорта были использованы больше, а некоторые 

намного меньше. Также наблюдается связь между ездой по тропам в 

туристических и развлекательных целях и различных действий, связанных 

с лошадьми – эти действия состоят из набора привлекательного для 

клиентов. Несмотря на то что большинство поклонников лошадей 

заинтересованы везде по тропам и развлекательных действиях, они 

пользуются этим довольно редко- один или два раза в месяц, а некоторые 

даже более редко. Например, таблице показаны взаимодействия и 

взаимосвязи различных действий, связанных с конноспортивным 

туризмом. 
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Вождение на лошадях 

 

Medium correlation Strong correlation 

Результаты и их обсуждение. Бизнес не может существовать без 

клиентов или же если перефразировать, клиенты являются причиной 

существования бизнеса. Поэтому, один из основных вопросов на который 

нужно ответить, является вопрос о том, кто эти клиенты и как привлечь 

их. 

Привлечение клиентов начинается с определением, кто является 

клиентами, и чем они интересуются. Во время планирования новых услуг, 

очень важно быть знакомым с запросом текущих услуг, связанных с 

лошадями. Это может помочь определить группы клиентов конного 

сектора. Обычно они связаны с услугами, которые они используют и 

могут быть разделены следующим образом (это обобщённое разделение и 

могут быть некоторые исключения для этого): 

Услуги / продукты Тип клиентов 

Продажа Лошадей Местные покупатели, иностранные 

покупатели 

Места проживания лошадей Местные владельцы лошадей 

Уроки верховой езды Местные владельцы лошадей, местные 

наездники, иностранные наездники 

Туризм и верховая езда в 

развлекательных целях 

(включая медленную верховую 
езду несколько дней не спеша) 

Местные верховые наездники, 

иностранные наездники, местные 

туристы, иностранные туристы 

 
Вождение 

Местные наездники, иностранные 

наездники, местные туристы, 

иностранные туристы (включая 

Пользование лошадьми для 
Улучшения здоровья 

Вождение на упряжке Аренда лошадей для мероприятий 

Езда по тропам 
   Развлекательные  поездки 

с лошадями 

 
Забота и работа с лошадьми 

Езда по арене и вне арены Обучение лошадям 

Езда с интрсуктором Посещение мероприятий св. с лошадьми 
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 отсутствие езды) 

 
Приключенческие верховые 

поездки 

Местные наездники, иностранные 

наездники, местные туристы, 

иностранные туристы (включая 

отсутствие езды) 

Шоу с лошадьми, 

конкуренция, гонки 

Участники шоу, местные и иностранные 

наездники, владельцы лошадей, 

наблюдатели, не связанные с лошадьми 

Если мы определим услуги, которые предлагаются в данный момент 

времени, или которые намереваются быть предложенными и группы 

клиентов, которые пользуются этими услугами, это может помочь нам 

лучше понять ожидания клиентов и, следовательно, помочь увеличить 

оценку предоставленных услуг. 

В планировании новых услуг является очень выгодным быть 

осведомлённым о текущих расходах клиентов. Различные исследования 

клиентских предпочтений, показывают, что активные наездники в 

некоторых Европейских странах тратят более тысячи Евро в году для 

своих верховых поездок. Основную большую часть расходов для 

верховых наездников составляют уроки по вождению. Владельцы 

лошадей в тех же странах тратят примерно около шести-семи тысяч на 

расходы, связанные с лошадьми. Для владельцев лошадей, проживание, 

фермерские и ветеринарные услуги являются основными категориями 

расходов, которые составляют почти половину расходов. Во всех странах, 

есть сегмент, который отмечает важность высококвалифицированных 

учителей в развитии их спортивных навыков. 

Разделяя рынок конноспортивного туризма в стране в различные 

группы текущих и потенциальных клиентов с общими характеристиками 

позволяет сфокусировать общие действия на сегментах, которые, скорее 

всего ответят на коммуникацию, будут искать услуги, и получать выгоду 

от большинства из них. Сегментация рынка может быть сделана, 

например, по географической критерии – по местонахождению – клиенты 

из близлежащих мест (местные клиенты), клиенты из региона, 

национальные клиенты или клиенты из вашей страны и международные 

клиенты: 

 Местные клиенты – например, владельцы лошадей, которые живут 

в близости и используют услуги содержания в конюшне; 

 Региональные клиенты – например, наездники, которые живут в 

регионе и приезжают на выходных для уроков по верховой езде; 

 Национальные клиенты –  они могут быть,  например, 

национальными  туристами,  которые  приезжают для визита 



287  

туристического объекта, находящегося рядом с конюшней и хотят 

покататься на лошадях. Национальные клиенты часто являются 

покупателями лошадей; 

 Международные клиенты – также, как и национальные  клиенты, 

они часто являются или туристами, или потенциальными 

покупателями лошадей. 

Сегментация рынка также может также быть сделана в соответствии с 

поведением клиента – активны ли они и намерены для спортивной 

деятельности, нравится ли им приключенческие занятия или 

времяпровождение со всей семьёй. 

Основой высококачественного обслуживания клиентов является 

формирование отношения с клиентами – отношения который 

индивидуальный клиент хочет получить в процессе обслуживания. 

Хорошее обслуживание клиента — это способность содержать 

клиентов счастливо осуществляя следующие действия эффективно: 

 Быть отзывчивым по отношению к клиентам 

 Обращаться с ними с уважением 

 Держать клиентов в курсе, и отвечать их запросам своевременно и 

эффективно 

 Быть способным решать запросы в соответствующей манере 

 Спрашивать много вопросов для того чтобы понимать нужды 

клиентов для того чтобы представлять самый лучший возможный 

сервис 

Дружественное отношение и квалификация работников конюшни 

очень важна для клиентов. Хорошее обслуживание клиентов принимает во 

внимание нужды клиентов, что они считают важным, и насколько они 

удовлетворены. 

В природе, лошади являются животными, на которых могут напасть 

хищники, поэтому быстрое бегство была лучшим способом выживания 

для лошадей. Даже несмотря на то что, лошади были одомашнены 

примерно около 6000 лет, поведение бегства всё ещё характерно для них. 

Это объясняет, почему лошади могут быть достаточно пугливы и 

стеснительны от вещей, которые незнакомы для них; неопытные и в 

основном молодые лошади могут пугаться от громких звуков, резких 

движений или от окружения. Поэтому, всегда нужно учитывать во время 

общения с лошадьми – в конюшне, на выгоне или во время езды, все эти 

нюансы. 

Одной из основных проблем — это адаптировать конноспортивный 



288  

сектор к новому времени и поведенческим привычкам. Ведущая сила в 

сегодняшних молодых людях очень отличается в сравнении с прошлыми 

годами. Для молодых людей сегодня есть столько возможностей насчёт 

отдыха, и лошадь конкурирует со многими другими интересами. Очень 

важно идентифицировать поведенческие привычки и мотивацию молодых 

людей: что они хотят и что им требуется, и как они хотят проводить своё 

свободное время? Игнорирование и плохое знание лошадей является 

проблемой, связанной с конноспортивным сектором, среди частных и 

также профессиональных владельцев лошадей и бизнесов. 

Автоматизация была воспринята как будущее для прибыльного 
конноспортивного бизнеса. 

Важным аспектом качественных услуг является коммуникация с 

клиентами и маркетинговые навыки. Это было отмечено как серьёзное 

препятствие для развития хороших услуг. Создание и развитие 

качественного маркетинга, и направление для экспорта 

высококачественных лошадей – это очень важно. Очень важно, обучить 

общество тому, что лошадь не злобное животное и не нападёт. Многое 

может быть достигнуто в этой области с помощью сотрудничества со 

средствами массовой информации. Необходимость обучения общества о 

лошадях, их особенностях, возможностях и потенциальных услугах было 

особенно отмечено; можно сделать предложения для сотрудничества в 

этой области различных образовательных структур, таких как школы и 

детские садики, для того чтобы дети могли познакомиться с лошадьми и 

развивать интерес в этой области. 

Информация для клиентов насчёт предлагаемых услуг может 

предоставляться веб сайтами конюшен, туристическими 

информационными центрами и информационными материалами, 

напечатанными этими центрами, но всё равно существует общий расчёт  

на не формальную, устную рекламу от одного клиента до другого. 

Новшество в этой сфере может быть создание общей информационной 

системы и интерактивных карт, которые могут суммировать информацию 

по поводу всей конноспортивной индустрии в стране. 

Выводы. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что для 

улучшения конноспортивного сектора нужно сделать многое, для того 

чтобы довести этот сектор до международного уровня и сделать его 

конкурентоспособным и интересным для общества. 

Вся проблема может состоять в том, что конноспортивный сектор 

очень часто воспринимается как сектор, связанный с хобби, несерьёзными 

и неприбыльными бизнесами. Однако, у конного сектора будут многие 

возможности в секторе, если они смогут справляться с изменениями в 

секторе. 

 Частные   предприниматели   конноспортивного сектора должны 

развивать и направлять хорошие и привлекательные идеи, искать 
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лучшие месторасположения ближе к клиентам и предлагать 

действия, более адаптированные к желаниям и требованиям гостей, 

таким как диверсированное, производство еды или разных типов 

жилых конюшен с более особенными услугами. 

 Сектору следует улучшить конкуренцию и координацию с 

конноспортивным сектором для того чтобы развиться. Это важно 

думать вне ящика и искать сотрудничество с людьми вне сектора, 

которые видят вещи по-разному. 

 Конноспортивные Ассоциации и организации, и конноспортивные 

специалисты, играют важную роль для помощи конноспортивному 

бизнесу для развития и работы и изменения их деловых идей, что 

является сложной задачей для многих владельцев лошадей. 

 Сектор, нуждается для интенсивной работы с общественными и 

официальными отношениями к конноспортивному сектору, 

показывая хорошие примеры успешных предпринимателей – 

становиться ведущими специалистами области. 

 Изучения и статистики нуждаются для того чтобы показать 

государственным органам насколько большое влияние оказывает 

сектор конноспортивного сектора на городское, при городское и 

деревенское общество и национальную экономику. 

К тому же есть ещё один важный момент – к сожалению, есть большой 

недостаток знания и игнорирования среди частных и профессиональных 

конных предпринимательских обществ и владельцев. 
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Meqapolis kültürü və onun formadinamikası 

Культура Мегаполиса и его формадинамика 

Megapolis culture and its formadynamics 

Xülasə: Məqalədə böyük şəhərlərin mədəniyyəti haqqında məlumat 

verilmişdir. Müəllif bu şəhərlərdə mövcud olan sosial vəziyyət və bundan irəli 

gələn kültür fərqlərini araşdırmaqla bərabər, müxtəlif elmi-mədəni 

konsepsiyalara da nəzər salmışdır. Xüsusilə Avropa kontekstində araşdırılmış 

məqalədə elm-və texnologiyanın mədəni hadisələrə təsirinə də toxunulmuşdur. 

Məqalədə şəhər mədəniyyətinin formalaşması haqqında yığcam məlumatlar 

verilməklə yanaşı, bu sahədə mövcud olan tədqiqat işləri də qeyd olunmuşdur. 

Açar sözlər: mədəniyyət, şəhər mədəniyyəti, meqapolis, sosiomədəni 

dinamika, mədəni inkişaf. 

Резюме: В статье предоставлена информация о культуре крупных 

городов. Автор рассмотрел различные социальные и культурные 

концепции, а также исследовал нынешнюю социальную ситуацию в этих 

городах и различия в культуре. Особенно в статье в европейском 

контексте также затронулось влияние науки и техники на культурные 

события. В статье представлена краткая информация об образовании 

городской культуры, а также исследования в этой области. 

Ключевые слова: культура, городская культура, мегаполис, 

социокультурная динамика, культурное развитие. 

Abstract: The article provides information on the culture of major 

cities. The author examined the various social and cultural concepts as well as 

exploring the current social situation in these cities and the differences in 

culture. Especially in an article in the European context, the impact of science 

and technology on cultural events have also been touched. The article provides 

brief information on the formation of urban culture, as well as research studies 

in this field. 

Keywords: culture, urban culture, megapolis, social-cultural dynamics, 

cultural development; 

Giriş. "Megapolis" konsepsiyası bəşər tarixində olduqca yeni bir leksik 

vahid olmaqla yanaşı, həm də yeni bir fenomendir. Meqapolis İkinci Dünya 
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müharibəsindən sonra meydana gələn və dəstə-dəstə avtomobil, yüksək binalar 

və göydələnlər, ticarət mərkəzlərinin fonunda formalaşan neoliberal 

kapitalizmin bir nümunəsidir. 

Coğrafi miqyasda bu tipli nəhəng şəhərlərin bir yerə yığılması yenilikdir. Onun 

necə intensivləşdiyi barədə isə etibarlı elmi sübut yoxdur. Lakin tarixilik 

baxımından bir struktur yaratmaq üçün bu yeni terminə izah vermək istərdik. 

Bəşəriyyət primatların təkamülünün ən son mərhələsidir. "Erkən 

hominidlər" (böyük insan meymunlar) 2 milyon il bundan əvvəl buzlaq 

dövründə yaşayan Australopithecus Afarensis adlı əsasını su təşkil edən bir 

mühitdə formalaşmışdır. Darvinin bu iddiası 1859-cu ildə nəşr olunmuş 

məqalələrində öz əksini tapmışdır. Dünyanın formalaşması isə 4,5 milyard il 

əvvəl baş vermişdir. Zaman keçdikcə relyefli topa bənzəyən yer kürəsində 

insanlar dağları, okeanları, çölləri və meşələrin yaranması ilə həyatlarını dərk 

etməyə və bu həyata uyğunlaşmağa başlayırlar. Bu haqda məlumatlar "qitə 

tektonikası" üzərində Wegenerin nəzəri işində öz əksini tapmış və 1930-cu 

ildən ictimaiyyətə çatdırılmışdır [9]. Təkamülün son vəziyyəti barədə 2008-ci 

ildə Çində Anchiornis 

Huxleyi adlı quşlar və dinozavrların əlaqəsini nümunə göstərilir. Bu 

nəzəriyyə XIX əsrdə tanınmış Darvinist alim Tomas Xoksli tərəfindən irəli 

sürülmüşdür [2]. 

Biz min illərdir ki, insanlıq tarixini öyrənirik. İntibah dövründən bəri 

insanın fiziologiyasını, hətta Orta əsrlərdən və Freyddən bəri psixologiyanı 

bilirik. Hər gün bu məlumatların üzərinə yenilərinin əlavə edilməsi və köhnə 

nəzəriyyələrin yeniləri ilə əvəz edilməsi müşahidə edilir. İnsan həyatının 

başlanğıcından bu günə qədər mənzil və sığınacaqlar da formasiyaya uğramış 

və bu günə gəlib çatmışdır. Hər bir yeni arxeoloji qazıntıda 10 min illik 

keçmişə qədər olan prehistorik (yazılı tarixdən əvvəlki dövr nəzərdə tutulur) 

yaşayış yerləri haqqında yeni tapıntılar var. 

Bu formaların hər biri ayrı bir elm və ixtisas sahəsi olmaqla, hər biri öz 

tədqiqat üsullarını inkişaf etdirir. Bu tarixi təbliğat insanların mənzillə 

təminatının elminin başlanğıcı üçün işıq tutsa belə, meqapolis işinin təhlili çətin 

bir tempdə inkişaf edir. Biz bu prosesin ortasında qalırıq. Çünki həmin dövrdən 

indiyə qədər müşahidə aparmadam, sadəcə fərziyyələrlə hansısa elmi qənaətə 

gəlmək çətindir. 

Ensiklopedik "ekstatik" (sərhədsizlik) konsepsiyası insan 

mövcudluğunun hər bir aspektini əhatə edən geniş bir mövzunu ehtiva edir. 

Konsepsiya yunan mənşəli insan məskənlərini izah edir. Bu qaydanı ilk dəfə 

Constantinos Doxiadis ədəbiyyata gətirmiş və insan məskunlaşmaları haqqında 

elmi və böyük miqyaslı planlaşdırmaya fənlərarası bir yanaşma təyin etmişdir. 

Ancaq "insan məskənləri" anlayışı demək olar ki, "insan həyatı" anlayışına 

uyğun gəlir. Bu iki anlayış bir-birlərini formalaşdırır. Bunun nəticəsi olaraq real 

quruluş ətrafı bütün komponentləri ilə birlikdə, fiziki quruluş isə ictimai və 

siyasi qanunlar və dəyişmənin parçası olan bütün aktyorların tarixi inkişaflarını,  
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hətta əlaqələrini ələ alan əhatəli bir araşdırma və iş sahəsi təyin edir. 

Böyük şəhərlər haqqında elmi-mədəni konsepsiyalar. Elm və 

texnologiya müasir memarlıq və şəhərlərin planlaşdırılması üçün inkişaf 

etdirilmişdir. İlk olaraq Doxiadis 1942-ci ildə insan məskunlaşmalarının elmi 

bir iş çərçivəsində ələ alınması fikrini irəli sürmüşdü. II Dünya Müharibəsi 

dövrünün gənc memarlıq şagirdləri olaraq ekstatik anlayışının bizim 

üzərimizdə az qala mifoloji bir təsiri vardı. Lakin məktəb Beaux Arts sisteminə 

əsaslanırdı. Gustav Oelsner Hamburq şəhər planlaşdırma dərsini tədris edirdi. 

Bu dərs elmi və texnoloji yanaşmadan çox, bədii bir yanaşma idi. Yəqin ki,  

onu şəhərsalma planının memarlıq üslubu adlandırmaq olar. Doxiadis ideyası 

bu sahədə ilk elmi əsaslı yanaşmadır. Ancaq təəssüf ki, bu yanaşma bizim 

tədris proqramımızın bir hissəsidir. 

Bu gün bu anlayışın az qala heç bir sərhədi olmayan böyük bir elmi 

araşdırma sahəsini əhatə etdiyini görürük. Ekstatik anlayışının geniş repertuarı, 

quruluş dizaynının yanında şəhər planlaşdırma və cəmiyyətin planlaşdırılması 

kimi sahələri əhatə edərkən, regional planlaşdırma, coğrafiya, geologiya, kənd 

təsərrüfatı, insan psixologiyası, antropologiya, sosiologiya, mədəniyyət, ekoloji 

və hətta estetik sahələrini da ehtiva etməkdədir. Bu çərçivədə Doxiadis, 

insanlar və siyasət qrupları arasındakı qarşılıqlı əlaqələri araşdırdı. Bir sözlə, o, 

belə bir qənaətə gəldi ki, ekoloji insan bilik, texnologiya və sənətin vəhdətidir 

[2]. 

Göründüyü kimi böyük şəhərlər XIX əsrdən formalaşmağa başlasa da, 

onların artıq qlobal hal alması, alim və mütəfəkkirləri, sosioloqları 

düşündürməsi, bu şəhərlərin özləri bərabərində gətirdikləri problemlərə həll 

yolları axtarılması prosesi yalnız XX əsrin əvvəllərində Marx Veber, Henri 

Pirenne, daha sonra Vegener və digər alimlər tərəfindən həyata keçirilmişdir. 

Bu konsepsiyalardan biri Henri Pirennenin 1925-ci ildə yazdığı “Medieval 

cities” (“Ortaçağ şəhərləri”) əsərində qeyd edilib [4, s.65-76]. Pirenne qeyd edir 

ki, urban mədəniyyətinin inkişafı üçün iki fundamental şərt tələb olunur: 

a) burjua təbəqəsi və yaxud ortasəviyyəli sosial sinif. Bu təbəqənin 

mövcudluğu ticarətdən asılıdır. Həmçinin burjuaziya müəyyən sağlam həyata 

və siyasi avtonomiyaya yiyələnməlidir ki, 

qeyri şəhər əhalisindən olan feodallara qarşı mübarizə apara bilsin. 

b) urban vətəndaş cəmiyyətinin kommunal təşkilatlarının 

yaradılması. Bu da öz növbəsində bələdiyyə sisteminə inteqrasiyanı təmin edir 

ki, beləliklə şəhərin işğalçı feodallardan azad edilməsi hər zaman təşkiledici 

qüvvənin əlində cəmləşə bilir [4, s.55-62]. Baxmayaraq ki, bu qeyd olunan 

şərtlər onsuz da Pirennedən əvvəl söylənilmiş, öyrənilmişdir amma yenə də 

Pirenenin tərifi fərqli idi, çünki yalnız orta əsr Avropa şəhərləri və onun 

qəsəbələrdəki mövcud mədəni sistemi bu fikirlərlə tam uzlaşaraq urban şəhər 

mədəniyyəti tipinə uyğun gəlirdi. 

Maks Veber isə 1921-ci ildə Pirennedən əvvəl yazdığı “In the city” 
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(Şəhərdə) əərində Pirennenin əsaslandığı düşüncələri əks etdirmişdi. Lakin o, 

Pirennedən fərqli olaraq təkcə Avropa şəhər mədəniyyətini deyil, ümumilikdə 

dünyanın iki ən böyük regional mədəniyyətini Occidental, yəni Qərb və 

Oriental, yəni Şərq mədəniyyətlərini müqayisə edərək Qərb mədəniyyətində 

urbanizasiyanın daha tez formalaşdığını qeyd etmişdir [7, s.38-42]. 

Maks Veber nəzəriyyəsində 5 faktorun adını çəkir və təkidlə yazır ki, 

Şərqdə bu məsələlər, ümumiyyətlə, gec təşəkkül tapmışdır. Bunlar aşağıdakı 

faktorlardır: 

1) güc; 

2) bazar iqtisadiyyatı; 

3) hüquq sistemi; 

4) urban vətəndaş assosiasiyasının bələdiyyətipli şirkətlərdə 

cəmlənməsi və kütləvi işlə təmin edilməsi; 

5) siyasi avtonomiyaya malik olmaq ki, bu yolla şəhər 

əhalisi özü üçün faydalı bildiyi hökuməti seçmək hüququnu da əldə 

etmiş olur. 

Veber bu faktorların Oriental aləmdə həqiqətən də gec yarandığına 

inanırdı. O düşünürdü ki, burada olan ailə, qəbilə və müxtəlif dini icmalar 

tərəfindən bu şərtlərin təmin olunmasına maneələr yaradılır. Bəlkə də bir 

nöqteyi-nəzərdə Veberlə razılaşmaq olar, lakin ilk dəfə finikiyalıların dənizə 

ticarət məqsədilə açılamsı, ilk yazılı mənbələrə Misirdə, Şumer 

mədəniyyətlərində rast gəlinməsi, eyni zamanda, Hindistanda erazmızdan 

əvvələ aid olan batmış şəhərin aşkar edilməsi Veberin bu fikrini asanlıqla 

təkzib etdirir. 

Lefebvre, Castells və De Harvey şəhərşünaslıq anlayışlarını ifadə etmək üçün, 

Marks'a aid olan kapitalist cəmiyyət nəzəriyyəsini yenidən nəzərdən 

keçirmişlər. 

Henri Lefebvre şəhərləşməni beş kontekstdə araşdırmışdır: 

I. Şəhərlər inkişaf mərhələsinə kapitalist sistemin müşayiəti ilə daxil olur. 

II. Marksın sərmayə yığma qanununun tətbiq edilməsi istehsal prosesində 

əlavə dəyərlərlə təmin olunur. Məsələn, avtomobil istehsalını kapital 

prosesinin nümunəsi olaraq götürək. İstehsal əsasən paytaxt və ona 

yaxın iri şəhərlərdə həyata keçirilir. Şəhərin kosmik analizində 

paytaxtın daxil olduğu ikinci bir istehsal mərhələsi də çox vacibdir. 

Paytaxtlar bu ikinci mərhələdə əmtəələrə çevrilir. Ticarət dövrü 

olduğundan şəhər ərazisində ən sərfəli dövr istehsal və istehlak dövrü 

hesab olunur. Beləliklə, şəhər məkanına kapital qoyuluşunda hər iki 

sərmayə və təbii olaraq şəhərlər də böyüyür. Əslində, yuxarıda 

göstərilən prosesdə torpaq mal kimi alınır, və ərazi bank sisteminə 

maliyyə kapitalının elementi kimi daxil olur. 

III. “Urban space” termini yəni şəhər fəzası bir şəhərin mövcud olması 

üçün vacibdir. Çünki lazım olan ətraf mühit və şərait yoxdursa, bu 
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yaşayış yerində əhalinin sosial, iqtisadi və həyati ehtiyacları təmin 

edilə bilməz. İnsanlar bütün ehtiyacları və əlaqələrini müəyyən 

xidmətlər vasitəsilə qarşılayır və bu xidmətlər sayəsində əlaqələr 

qurur. Çünki məkan mürəkkəb ictimai təşkilatdan asılı olan bir 

element deyil. İnsanlar öz ehtiyaclarına cavab verən xidmətlər, 

kommunal şəbəkələr və ya dialoqlar ilə tanış olurlar. Müstəqil bir 

evdə yaşayan insanlar mənzildə, yaşayış yerində yaşamağa davam 

edərkən öz münasibətlərini dəyişirlər. Mənzildə insanlar kollektiv 

həyatın gündəliyinə uyğun birləşməyə başlayırlar və buna görə 

davranırlar. 

IV. Siyasi baxımdan şəhər yerləri həm də səlahiyyətli sahələr hesab edilir. 

Hər bir dövlət və ya qurum hökumətə eyni şəhər hüdudlarında 

yaşayan əhalini idarə və nəzarət etməyə imkan verir. 

V. Kapitalist cəmiyyətlərdə şəhər məkanı mücərrəd yer və konkret məkan 

kimi iki əsasda yüksəlir. Beton yer şəhərdəki insanların yaşayış 

ehtiyaclarına cavab verə bilməyəcəyi üçün "istifadə dəyərinə" malik 

olmaması aydındır [2, s.118-121]. 

1940-cı illərdə Robert Redfield urbanizasiya ekologiyası üzrə Çikaqo 

məktəbinin üzvlərinə, Luis Wirth-ə güclü təsir etməklə urbanizasiyanı sabit 

qeyri-fərdi, heterogen, dünyəvi və dağınıq sistem kimi qəbul etdirməyə nail 

oldu. Xalqın şəhər mədəniyyəti modelini Redfield özünün “The Folk Society” 

(Xalq cəmiyyəti) adlı məqaləsində şəhər və kənd əhalisinin formalaşmış olan 

imiclərini qarşılaşdırdı. Hansı ki, xalq cəmiyyəti kiçik, müqəddəs, yüksək 

şəxsiyyətlilik və eynicinsli xarakterə malik idi. O hesab edirdi ki, xalq 

cəmiyyəti fərdi şəkildə şəhərə köçsə də, orada bir bütövlük yaradaraq şəhər 

mədəniyyətinin ənənəvi sağlamlığına ciddi təsir göstərmişdir [5, s.529-537]. 

Beləliklə urbanizasiya fərdləri və cəmiyyətləri mədəni dağınıqlıqdan əziyyət 

çəkirdi. Bu halda təsadüfi yaranan sosial patalogiyalar əslində boşanmalara, 

alkoqola meyillilik, kriminal hadisələrin çoxalmasına və depressiyadan əziyyət 

çəkən insanların sayının artmasına səbəb olurdu. Çünki ətraf cəmiyyətdə şəhər 

mühitini formalaşdıran mədəni əhali ilə yanaşı, kənddən gəlmiş, şəhərlilərlə 

nisbətdə barbar hesab edilən əhali müəssisələrdə, ictimai nəqliyyat 

vasitələrində, təhsildə, incəsənətdə və digər sahələrdə şəhər əhalisi ilə ayaqlaşa 

bilmirdi, nəticədə yerli şəhər əhalisi şikayətlənməyə başlayırdı. Bu halda şəhər 

individi hökumətin, fərdlərin, cəmiyyətlərin, işin, ailənin ən çatışmayan 

cəhətləri göz önünə gətirir, beləliklə də psixoloji baxımdan ağlını itirmiş urban 

fərdinə çevrilir. 

Şəhərin həyatını idarə edən və cəmiyyətin və qurumların kompleks 

şəbəkəsini fəvvarəyə gətirən fərdləri əhatə edən üç mühit var. Bunlar sırasıyla 

fiziki (təbii), sosial və mədəni olur. Bu günki üç böyük sosioloji məktəbdən 

birinin nümayəndəsi olan amerikan sosioloqları şəhər ekologiyasını 

urbanizasiya sahəsində ən mühüm amillərdən biri hesab edirlər. Böyük bir əhali 

tərəfindən dar bir fiziki məkan, insanların əsas ehtiyacları, yaşayış, iqtisadi və 
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sosial fəaliyyətlər, istirahət-əyləncə sahəsi və buna oxşar "qeydiyyat"la struktur 

dəyişikliyi "üçün mühüm əhəmiyyət daşıyırdı [6]. 
Xüsusilə ictimai təbəqələşmənin nəticəsi olaraq mənzil sahələrinin 

iqtisadi səviyyəyə görə təyin olunması ilə bərabər, alt-mədəniyyətlər və ya 

etnik qrupların inkişafı, əksərən ictimai ünsiyyəti pozan və hətta ictimai 

problemlərin yaranmasına yol açan bir faktordur. Bu nümunədə olduğu kimi, 

cəmiyyətdəki fərdi əhatə edən fiziki (ekoloji) şərtlər, eyni zamanda, bir ictimai 

ətraf mühitin də varlığını göstərir. Şəhər ictimai təşkilatlanmasının dinamik və 

struktur aspektlərini araşdıran McGahan əvvəl şəhər sisteminə dinamik 

baxımdan yanaşaraq çöl sahələrdən köç hərəkəti və yeni gələnlərin şəhərə 

adaptasiyasını tədqiq etmişdir. Struktur aspektdə isə gəlinən birliyə aid ailə və 

qohumluq kimi əlaqələrin şəhər cəmiyyətində necə bir şəkil qazanacağı siyasi 

və ictimai təşkilatlanmağa necə daxil olacağı vurğulanır. Digər tərəfdən fərdi 

əhatə edən ictimai ətraf hər şeydən əvvəl ictimai təbəqələşmə ilə özünü hiss 

etdirəcək. Nəticədə fərdlər sinif statusu əldə edəcəklər. Bu sosial sinif fərdi - 

yuxarıda qeyd olunduğu kimi, şəhər həyatına uyğunlaşma kimi qavranılır [7]. 

Nəticə. Şəhər həyatı içində fərdə şaquli hərəkətlilik qazandıracaq, ona 

daha doyurucu bir status verəcək olan bu əlaqə sistemi fərdə, qonşuluq 

əlaqələrindən başlayaraq şəhər həyatının ictimai, siyasi və mədəni 

fəaliyyətlərinə qoşulma imkanı verəcəkdir. Həqiqətən, vətəndaşolma prosesi bu 

sosial iştirakın nisbəti ilə asanlaşacaqdır. Xüsusilə yerli (məhəlli) bir birlikdən 

köç yolu ilə şəhərə gələn fərdin "şəhərə girmə -daxilolma- müddəti" fərdin 

uyğunlaşma, təşkilati inteqrasiya və mədəniyyətləşmə (acculturation) 

mərhələlərindən keçir. Birinci mərhələdə fərdin, yeni girdiyi bir  cəmiyyətdə, 

bir şəhər cəmiyyətinin içindəki yerinə, roluna alışması, fundamental sosial 

əlaqələrini ətraf mühitin köməyiylə də olsa, qura bilməsi reallaşmaqdadır. 

İkinci mərhələdə, yuxarıda göstərildiyi kimi, fərdi müəssisənin ictimai 

iştirakçılara sosial fəaliyyətləri, ilk növbədə, iqtisadi fəaliyyətlər vasitəsilə daxil 

edilməsi nəzərdə tutulur. Üçüncü mərhələ adlandırıla davranış qəliblərinin, öz 

ailəsi və varsa şəhərdəki qohumlarıyla quracağı əlaqələrdə şəhər həyatına özgə 

nizamdan yəni struktur xüsusiyyətlərdən qaynaqlanan dəyişikliklərdir. Bunlar, 

ümumiyyətlə, yaxın ətraf ilə görüş sıxlıqları, görüş formaları, ailə üzvlərinin 

şəhərdəki yeni rolları səbəbiylə birbirləri arasındakı əlaqələr və qərar vermə 

qəlibləri və bənzər nüanslarla əlaqədardır. Şəhərə uyğunlaşma dərəcəsi 

artdıqca, fərdlər əvvəlcə fiziki mühitə malik olmadıqları halda, sosial mühitini 

genişləndirmək üçün səy göstərəcəklər. Mülk, birbaşa şəhərin özü, maddi 

mədəniyyət elementləri "ictimai insanın xarici ətrafını, cəmiyyətin özü də  

daxili ətrafını meydana gətirdiyindən fərd həyat tərzini (şüuraltında belə olsa) 

şəhərin mədəni sisteminə uyğun hala gətirmək istəyəcək. Burada müşahidə 

edilən əsas xüsusiyyət mədəni dəyərlər və normaların dəyişməsidir ki, buna da 

yaşlı nəsil yox, gənc nəslin sayəsində nail olunur [3]. 

Sosial və mədəni dəyişikliyin həlledici amili fərd və cəmiyyət arasında 
qarşılıqlı əlaqə şəbəkəsi ilə bağlıdır. Şəhər həyatı daxilindəki fərdləri istər- 
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istəməz bu əlaqə sistemlərinin içinə aldığından əvvəl şəhərin fiziki quruluşunu 

meydana gətirən təbiəti, tarixi əsərləri, binaları, küçələri, ticarət və əyləncə 

mərkəzləri şəhər cəmiyyətinin təbii üzvü olan fərdə birinci dərəcədə təsir edən 

maddi mədəniyyət ünsürləridir. Fərddə aidiyyət duyğusu artdıqca, özünü bu 

maddi elementlərlə özəlləşdirməyə çalışacaq və təsirlənəcək. Digər tərəfdən isə 

şəhər həyatının kompleks əlaqələr quruluşu fərdi müxtəlif ictimai siniflərə 

mənsub insanlarla qarşı-qarşıya gətirəcək və kiçik məskunlaşma yerlərində rast 

gəlinməyən nisbətdə bir kütlə mədəniyyəti axınının təsirində buraxacaq. Fərdin 

təhsil səviyyəsi və iqtisadi gücü bu təsiri onun digərlərinə görə fərqli nisbətdə 

təsirlənməsinə gətirib çıxaracaq. Çünki şəhərdə kütləvi mədəniyyəti daşıyan 

ünsürlər müxtəliflik qazanmış olduğundan, sözgəlişi yalnız TV və radio deyil, 

küçə və prospektlərdə qarşılaşılan afişalar, reklam lövhələri, yerli məhsullar 

nümayiş etdirən və texnoloji inkişafları işarələyən kompüterlər, multivizyon 

qurğuları təchiz edilmiş iş və ticarət mərkəzləri digər iş və yemək məhsullarının 

xidmət edildiyi iaşə obyektləri, kino, konsert və dəyişik əyləncə yerləri 

bunlardan bir neçəsidir. Ancaq bu maddi mədəniyyət ünsürlərinin çoxu 

dəfələrlə şəhərləşmə prosesinin müxtəlif mərhələlərindəki fərdlər tərəfindən 

sosial-iqtisadi faktorlar və xüsusilə aid olduqları mədəni dəyərlərlə 

qarşıdurmasından nəzəri olaraq düşünülən fayda təmin etməkdədir. Bu maddi 

ünsürlərin, müasirləşmənin bir gərəyi kimi görülməsi isə "bir milləti digər bir 

millətdən ayırd edə bilmə imkanı verən" mənəvi mədəniyyəti zədələyə bilməsi 

isə burada cəmiyyətin elmi baxımdan üzərində ayrıca dayanılması lazım olan 

bir mövzudur [1]. 

Şəhərlərdə mədəniyyətin inkişafı baxımından, dövrümüzdə dördüncü 

güc olaraq adlandırılan mətbuat orqanlarının beynəlxalq əlaqələrinin 

intensivləşməsi baxımından xalq mədəniyyəti, kütləvi mədəniyyət və yüksək 

mədəniyyət adlanan sənət yığımının fərqliliyi ortaya çıxır. Buna baxmayaraq, 

kütləvi mədəniyyət nəzəriyyəsi kütləvi mədəniyyətin necə yaranacağını izah 

edir, lakin sosial və mədəni dəyişiklikləri tam şəkildə işıqlandırmır. Maddi 

mədəni dəyişiklikləri sürətləndirmək üçün katalizatorlar kimi fəaliyyət göstərən 

kütləvi informasiya vasitələrindən yalnız maddi deyil, həm də mənəvi 

mədəniyyət təsirlənir. 

Ancaq xüsusi vurğulanması lazım olan bir digər əhəmiyyətli nüans da 

şəhər mühitinə daxil olub iqtisadi ehtiyaclarını təmin edə bilməyən, təhsil 

səviyyəsini qənaətbəxş dərəcəyə çatdırmayan, iş tapmalarına maneə 

törətməsinə görə şəhərin xarici bölgələrində ağır fiziki şərtlərdə həyatını davam 

etdirmək məcburiyyətində qalan ailələrin vəziyyətidir. Çətin və qeyrisağlam bir 

mühitdə yaşamaq vəziyyətində qalan bu insanlar "səfalət qurşaqları və ya getto 

mədəniyyəti" meydana gətirərək bir səfalət zaman kəsiyinə daxil olurlar. Bu 

vəziyyət isə cəmiyyətdə fərqli mədəni mərkəzlərin inkişafına gətirib 

çıxaracağından, kütləvi mədəniyyəti xüsusilə sərgilədiyi maddi mədəniyyət 

elementləri gənc nəsil üzərində daha çox olmaq üzrə mənfi bir rol oynayacaq. 

Mədəni sahədəki bu uyğunsuzluq, əsasən sosial-iqtisadi şəraiti həddindən artıq 



297  

dərəcədə aşağı olan ictimai qruplar üzərində yaradacağı təsirlə mədəni ehtiyac 

baxımından fərqli bölgələrin meydana çıxmasına səbəb olacaq. Eyni zamanda, 

şəhərlərin fiziki və sosial-iqtisadi xüsusiyyətləri, həmçinin mədəniyyət 

mərkəzləri kimi kütləvi mədəniyyətin inkişafına gətirib çıxaran mühit də vardır. 

Hər nə qədər müxtəlif mədəni cərəyanların tənqidinə bu mərhələdə girilməsi 

gərək olmasa da, şəhərlərin məşhur, kütləvi mədəniyyəti olaraq adlandırılan və 

eyni zamanda yüksək mədəniyyət olaraq xatırlanan bədii fəaliyyətin 

sərgiləndiyi yaşayış sahələri olması da maraq dairəsindədir. Bu perspektivdən 

mövzuya təkrar qayıtsaq, şəhərlərin əvvəlcə içində olduğu ölkənin milli 

mədəniyyətini gənc nəsillərə ötürülməsi vəzifəsini boynuna götürmə 

vəziyyətində -olmaları son dərəcə əhəmiyyətlidir. Başqa bir ifadəylə şəhərlər 

sosyalizasyon prosesinin təhsil müəssisələri başda olmaqla, digər ictimai 

təşkilatlar müxtəlif mədəni tədbirlər vasitəsilə ən yaxşı şəkildə həyata keçirilir. 

Kütləvi mədəniyyətin təsirlərini tənzimləmə vəzifəsi birbaşa dövlət siyasətidir. 

Əksinə, şəhərlər iki böyük mədəni məsuliyyət daşıyır: şəhər idarələri (yerli 

hakimiyyət vahidi). Birincisi, maddi mədəni irsin qorunması, digəri isə ölkənin 

əsas (milli) mədəni dəyərlərinə uyğun bir quruluş təmin etməkdir. 

Göründüyü kimi, təkcə bir ərazi, bir region bir mədəniyyət deməkdir. Və 

bu mədəniyyətin də əsasında bir insan dayanır. Bu baxımdan insan faktoruna 

daha önəmli nüans kimi yanaşmalıyıq. Çünki mədəniyyətləri yaradan və bu 

mədəniyyətlər arasında dialoq quran elə insandır. İnsan fenomeni təbiət, 

cəmiyyət və mədəniyyət arasında bir kommunikator rolunu oynayır, müxtəlif 

yollarla bu üç predmeti bir-birinə bağlayır. Bu isə öz növbəsində çox nəhəng 

bir missiyadır. 
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Архитектурные памятники первобытнообщинного строя 

(На примере Западного Азербайджана) 
 

Xülasə: Bu məqalə Qərbi Azərbaycanın ibtidai icma dövrü memarlıq 

abidələri haqqındadır. Məqalədə azərbaycan, rus və erməni dilli mənbələrdən 

istifadə edilmişdir. Burada abidələr müqayisəli şəkildə təqdim edilir. Müəllif 

abidələrin memarlıq xüsusiyyətləri ilə yanaşı, etimologiyası haqqında da 

məlumat verməyə çalışır. Eyni zamanda məqalədə ilk dəfə olaraq Qərbi 

Azərbaycan memarlığının tədqiq tarixi barədə məlumat verir. Burada ta qədim 

dövürlərdən etibarən burada olan və müəyyən məlumatlar verən səyyah və 

tədqiqatçıların adları sadalanır. 

Açar sözlər: Qərbi Azərbaycan, memarlıq, indiki Ermənistan, Əjdaha 

daşları, maddi mədəniyyət, mədəni irs. 

 

Abstract:The article is about the architectural monuments of the 

primitive community of Western Azerbaijan. In the article uses Azerbaijani, 

Russian and Armenian – language sources. The monuments are presented in a 

comparative way. In addition to the architectural features of the author tries to 

give information about his etymology. At the same  time,  for the first time in 

the article, he provides information on the history of the West Azeri 

architecture. Here are the names of the trainees and researchers who have been 

here since the earliest times. 

Key words: Western Azerbaijan, architectural, present – day Armenia, 

Dragon stones, material culture, cultural heritage. 

 

Резюме: Эта статья посвящена архитектурным памятникам 

первобытного общества Западного Азербайджана. В статье использованы 

источники из Азербайджана, России и Армении. Памятники представлены 

сравнительным образом. В дополнение к архитектурным особенностям 

памятников автор пытается дать информацию об их этимологии. В то же 

время, впервые в этой статье,автор предоставляет информацию об 
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истории архитектуры западного Азербайджана. В статье были 

перечислены имена исследователей и путешественников, которые давали 

определенные информацию по этому вопросу. 

Ключевые слова: Западный Азербайджан, архитектура, 

современность Армения, Драконы, материальная культура, культурное 

наследие. 

 

Giriş. Məskunlaşmanı mədəniyyətin başlanğıcı hesab etmək olar. Çünki 

insanlar məskunlaşdıqları ərazinin coğrafi xüsusiyyətlərinə uyğunlaşmaq və 

yaşamaq üçün ilkin yaradıcılıq fəaliyyətlərinə başlayırlar. Bu “yaradıcılıq” 

utilitar xarakterli olsada, insan təfəkkürünün məhsulu olduğu üçün maddi 

mədəniyyətin başlanğıcı hesab edilə bilər. Xüsusilə maddi mədəniyyəti qeyd 

etməyimizin əsas səbəbi yaadıcılığın utilitar xarakterindən irəli gəlir. 

İbtidai icma dövrü insanları ilk zamanlar təbii mağaralarda 

məskunlaşsalar da, zaman keçdikcə və cəmiyyət inkişaf etdikcə artıq ilkin 

memarlıq vərdişləri yaranmağa başlayırdı. Dünya memarlıq tarixini oxuyarkən 

gorürük ki, ilkin abidələr daha çox dini ritual və kultlarla bağlı yaradılmışdır. 

Bu faktın əsas səbəbi kimi insanların təbiət hadisələri qarşısında acizliyini 

göstərə bilərik. Ibtidai insan ətrafında baş verən və ona ziyanı olan hadisələrdən 

qorunmaq üçün öz “şüur”una güvənirdi. Qeyd etdiyimiz faktları Qərbi 

Azərbaycanın ibtidai icma dövrü abidələrinə də şamil edə bilərik. Çox 

təəssüflər olsun ki, Qərbi Azərbaycan memarlığı azsaylı yerli tədqiqatçı 

tərəfindən araşdırılmışdır. Bu araşdırmaların əksəriyyəti yalnız bir şəhər, rayon, 

kənd və ya qəsəbə ilə kifayətlənir. Xüsusilə ibtidai icma dövrü abidələri demək 

olar ki, heç bir yerli mütəxəssis tərəfindən tədqiq edilməmişdir. 

Qərbi Azərbaycanın ibtidai icma dövrü abidələri haqqında məlumatları 

bir-iki azərbaycan dilli ədəbiyyatı istisna etməklə, yalnız erməni və rus 

qaynaqlarından əldə edə bilirik. Bu fakt öz növbəsində bir çox çətinliklər 

yaradır. Bu çətinliklər arasında ən başlıcası məlumatların birmənalı əks 

etdirilməməsidir. 

Qərbi Azərbaycanın ibtidai icma dövrü memarlıq abidələr. Qərbi 

Azərbaycanın memarlıq abidələri və ümumiyyətlə mədəni irs nümunələri 

haqqında ilk məlumatların verilməsi bizim eradan əvvələ təsadüf edir. Romanın 

yürüşləri zamanı burada olan Strabon, Plutarx və Böyük Plini buradakı xalqın 

etnik tərkibi və dini abidələri haqqında məlumatlar vermişlər. Həmin 

məlumatların nə qədər həqiqət olub-olmaması haqqında fikir söyləmək çətindir. 

Lakin mənbələrin qədimiliyi və çoğrafi uyğunluqlar bizi həmin mənbələri ilk 

qaynaq kimi götürməyə vadar edir. Bu qeyd və məlumatlar qeyri-profesional 

xarakterlidir. 

Qeyd etdiyimiz mənbələrdən Strabonun kitabı böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Bununda başlıca səbəbi bu məlumatların adi bir səyyah tərəfindən deyil 

coğrafiyaçı və tarixçi tərəfindən yazılmasıdır. Strabon Coğrafiya əsərinin 11-ci 

hissəsində Qərbi Azərbaycan (indiki Ermənistan) haqqında məlumatlar 
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vermişdir. Bu məlumatların əsas hissəsin buradakı dini inanclar və məbədlər 

təşkil edir. 
Sonrakı dövürlərdə Evliya Çələbi, J.Şarden, Miami Klerak, İvan Şopen 

kimi bir çox səyyah və tədqiqatçılar Qərbi Azərbaycan memarlıq abidələri 

haqqında məlumat vermişdir. 

Bütün bu mənbələrdə qeyd edilən abidələri müqayisə edərək deyə 

bilərik ki, ibtidai icma dövrü Qərbi Azərbaycan (indiki Ermənistan) abidələri 

prinsip etibarı ilə iki yerə bölünür: 

1. Meqalitik abidələr 

2. Qobustan qayaüstü təsvirləri ilə oxşarlıq təşkil edən abidələr 
Hər iki tip abidələr Azərrbaycanın digər regionlarında yaradılan 

nümunələrlə oxşarlıq təşkil edir. Bununla yanaşı onların fərqli xüsusiyyətləri də 

mövcuddur. Bu fərqliliklər coğrafi və regional prinsiplərlə əlaqədar meydana 

gəlmişdir. 

Memarlıq tarixindən də bildiyimiz kimi abidələr arasında oxşar və fərqli 

cəhətləri yaradan əsas təsir gücü “ tikinti materialı “ dır. Qərbi Azərbaycan 

dağlıq zona olduğu üçün bütün dövürlərdə əsas tikinti materialı daş olmuşdur. 

1. Qərbi Azərbaycan ərazisində yaradılan ən qədim meqalitik 

abidələrdən biri “Qoşundaş abidələri”dir. Meqalitik abidə b.e.ə II minillikdə 

inşa edilmişdir. Qarakilsə (indiki Sisian) rayonundan 3 km aralıda yerləşir [1, 

s.15]. 

İnşası tunc dövrünə təsadüf edən abidə dairəvi formada şaquli 

istiqamətdə düzülmüş daşlardan təşkil edilmişdir. Bir növ menhirləri xatırladır. 

Güman edilir ki, vaxtıilə daşların ortasında məbəd olmuşdur. Ərazidə 

ümumilikdə 223 daş mövcuddur. Daşların hündürlüyü 0,5-3m arasında dəyişir. 

Çəkiləri isə 10 tondur. Burada daşlarla yanaşı quyularda var və onlarda daşlar 

kimi dairəvi planda düzülmüşdür. 

Qoşundaş abidələri 1984-cü ildə O. Knkikyan tərəfindən tədqiq 

edilmişdir. Ermənilər abidənin hansı məqsədlərlə istifadə edilməsinə dair iki 

mövqe səsləndirir. Birinci qrup buranın rəsədxana olduğun dediyi halda, ikinci 

qrup abidənin sadəcə Günəş allahına sitayiş üçün inşa edildiyini iddia edirlər. 

Hal-hazırda abidə öz mövcudluğunu qoruyur. Ermənilər “Qoşundaş” 

adını hərfi tərcümə edərək “Zorats Karer” kimi təqdim edirlər. 

Qərbi Azərbaycan ərazisində yerləşən bir çox abidələr kimi meqalitik 

abidələr haqqında da məlumatları yalnız xarici mənbələrdən əldə edə bilirik. 

Xüsusilə erməni, rus və ingilis dilli qaynaqlar unudulmuş tariximizə işıq tutur. 

Vaxtı ilə yerli alimlər tərəfindən tədqiq edilməmiş və bu gün yalnız xarici 

mənbələrdən görüb tanıdığımız abidələrimizin bir nümunəsidə ermənilərin 

təbirincə desək ‘əjdaha daşları’ dır. 

‘Əjdaha daşları’(ermənicə:vishapakar) meqalitik abidələr olub, forma 

və xüsusiyyətlərinə görə menhir hesab edilirlər. Bu abidələr Qərbi  

Azərbaycanın bir çox yerində aşkarlanmışdır. Bunlara misal olaraq Göyçə 

gölünün şimal-şərq sahilində, Gərni mahalında, Ararat dağının yamaclarında, 



301  

Gorus çayının yaxınlığında və digər yerlərdə tapılan abidələri göstərə bilərik. 

Bu tip abidələr Qərbi Azərbaycanla(indiki Ermənistan) yanaşı Gürcüstan və 

Türkiyə ərazisində də tapılmışdır. 

Bu abidələr haqqında ilk məlumatlar erməni yazıçı Atrpetin əsərində 

olmuşdur. Əjdaha daşları, digər adı ilə ilan daşlarının aşkarlanması isə rus və 

gürcü alimlərin adı ilə bağlıdır. 1909-cu ildə Gərni məbədlərinin tədqiqi üçün 

Nikolas Marr və Yakov Smirnovun başçılığı ilə buraya gəlmiş paleontoloji 

ekspedisya hündür dağların qoynunda yerləşən ‘əjdaha daşları’ haqqında 

hekayələr eşidirlər. Onlar bu hekayələrin həqiqətə uyğun olub-olmamasını 

yoxlamaq üçün ekspedisiya təşkil edirlər. Aparılan axtarış işləri nəticəsində 

1909-cu ildə ilk nümunələr aşkarlanır. Alimlər dağlarda megalitik daş heykəllər 

tapırlar. 

Ermənilər bu abidələri “əjdaha” adlandırırlar. Vaxtı ilə orada yaşayan 

azərbaycanlılar arasında “div yurdu” kimi tanınmışdır. 

Y. Smirnov və N. Marrın aşkarladığı abidələrin ən hündürü 4.75 m, eni 

isə 55 sm-dir. Alimlər 1910-cu ildə buraya ikinci ekspedisiyanı təşkil edirlər və 

burada bir-birinə oxar 27 meqalitik heykəl aşkarlayırlar. 

Meqalitik abidələr əsasən su hövzələrinin yaxınlığında yerləşir. 

Bununla əlaqəda olaraq güman edilir ki, bu heykəllər kənd təssərüfatı ilə bağlı 

olaraq sitayiş üçün yaradılmışdır. Naxışlı daşların əksəriyyəti balıq 

formasındadır. Heykəllərin əsas naxış detalları balıq gözü, quyruq, ağız və s.dir. 

Əjdaha daşların bir çoxu horizontal istiqamətdə yerə yıxılmış formada 

aşkarlanmışdır. 

Bir çox alimlər meqalitik heykəllərin suya və su canlılarına sitayiş üçün 

yaradıldığın düşünürlər. Buna əsas səbəb kimi demək olar ki, bütün heykəllərin 

göllərin, çayların və kanalların yaxınlığında ucaldılmasını göstəririlər. Son 

dövürlərdə heykəllərin yaxınlığında qədim suvarma sistemlərinin aşkarlanması 

bu fikri bir daha təsdiq edir [ 3 ]. 

Qərbi Azərbaycan ərazisində sadaladıqlarımızdan başqa bir çox 

meqalitik abidələr mövcud olmuşdur və mövcuddur. Lakin vaxtında tədqiq 

edilmədiyi üçün onlar haqqında məlumatlar ya erməni dilindədir, ya da 

ümumiyyətlə məhv edilmişdir. 

2. Tarixin bütün mərhələlərində insanlar daima yaşamağın və yaşatmağın 

daha asan olduğu yerlərdə yaşamağa can atmışlar. Məskunlaşmada ən vacib 

məsələ daima su hövzələrinin və təbii sərvətlərin bolluğu olmuşdur. Təbiidir ki, 

qeyd etdiyimiz cəhətlərdən üstün regionlarda insanlar daha erkən 

məskunlaşmışdır və bununda nəticəsi olaraq həmin ərazilərin mədəniyyəti daha 

tez və sürətlə inkişaf etmişdir. 

Qərbi Azərbaycanın müxtəlif yerlərində tapılmış qayaüstü təsvirlər 

vətənimizin bu hissəsinin ən qədim insan məskənlərindən biri olduğun bir daha 

sübut edir. 

Uqtasar qayaüstü təsvirləri Sisian (keçmiş Qarakilsə) şəhəri 

yaxınlığında yerləşir. Burada onlarla qaya üzərində naxış və rəsmlər 
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aşkarlanmışdır. Həmin ərazi əhali arasında “it sağır” kimi tanınır. Abidə 1920- 

ci ilə qədər insanlara məlum olmamışdır. 1960-cı ildə burada yenidən tədqiqat 

işləri aparılmışdır. Qayaüstü təsvirlət volkanik daşlarla çəkilmişdir və əsasən 

qara və tünd qəhvəyi rəngdədirlər. 

Təsvirlərin Paleolit dövrünə aid olduğu deyilir. Qayalar üzərində 

yaradılmış bu rəsmlərin əksəriyyəti keçi təsvirləridir. Bundan əlavə burada ov 

səhnələri, spiralvari, dairəvi və həndəsi təsvirlər mövcuddur. 

Soyuqbulaq qayaüstü təsvirləri Loru mahalının Soyuqbulaq kəndində 

yerləşir. Təsvirlər bizim eradan əvvələ aiddir. Burada çəkilmiş ov səhnələri və 

heyvan təsvirləri Altay dağlarında aşkarlarmış nümunələrlə hədsiz dərəcədə 

oxşardır. Çox təəssüflər olsun ki, bizə qayaüstü təsvirlər haqqında bundan artıq 

məlumat məlum deyil [ 1, s.15 ]. 

Qarakilsə qayaüstü təsvirləri adındanda göründüyü kimi Zəngəzur 

mahalının Sisian(keçmiş Qarakilsə) rayonu ərazisindən tapılmışdır. 

Bu təsvirlər iki qrupa ayrılır. Birinci qrup b.e.ə V-IV minilliklərə, ikinci 

qrup isə b.e.ə III-II minilliklərə aiddir. Həmin təsvirlərdə bölgənin о vaxtkı 

heyvanat aləmi (maral, tur, at, pələng, it, canavar, ayı və s.), ibtidai insanın ov 

alətləri və s. öz əksini tapmışdır [ 1, s.13]. 

Nəticə. Qeyd etdiyimiz bir neçə abidə ta qədim dövürlərdən İrəvan və 

ətraf mahallarda məskunlaşan əcdadlarımızın yaratdığı nümunələrin çox kiçik 

hissəsidir. Vaxtı ilə Qərbi Azərbaycan, ümumiyyətlə Azərbaycanın qərb 

hissəsinin maddi mədəniyyətinin diqqətdən kənarda qalması bu halın əsas 

səbəbidir. Elə bunun nəticəsidir ki, qeyd edilən sahədə apardığımız ən kiçik 

araşdırma zamanı belə erməni və rus qaynaqların müqayisəli məlumatlarına 

əsaslanmağa məcbur oluruq. 
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Dini turizm müəssisələrinin struktur xüsusiyyətləri 

Structural features of institutions of religious tourism 

 

Структурные особенности учреждений религиозного туризма 

 

Xülasə: Məqalədə Dini turizm onun struktur xüsusiyyətlərindən bəhs 

olunur. İnsanla birlikdə var olan din və bunun yayılması üçün dini məqsədli 

gəzintilər həmişə olmuşdur. Dini səyahətlərin ortaya çıxmasına birinci səbəb 

peyğəmbərlərin, din xadimlərinin yaşadığları yerlər və buralarda meydana gələn 

müqəddəs məkanlar olmuşdur. İkinci səbəb həm dinin vacibliyini, həm də 

müqəddəs yerdə yaşamış din xadimlərinin qəbirlərini ziyarət etmək, üçüncü 

səbəb bu gəzintilər vasitəsi ilə din xadimlərinin xatirəsini yad etməkdir. Bu 

gəzintilərin əsasını təşkil edən ən önəmli şey dini duyğunun yenidən canlanması 

və insanlarla mədəni-ticari əlaqələrin meydana gəlməsidir. İslam  - 

müsəlmanları səyahət etməyə təhrik edən bir sülh dinidir və bu hal dini 

turizminin inkişafı üçün çox vacibdir. 

Açar sözlər: Dini turizm, Dini duyğu, Müqəddəs insanlar, 

Ziyarətgahlar. 
 

Resume: The article deals with structural features of religious tourism. 

There were always a religion with humanity and religious journeys to spread. 

The first reason for the emergence of religious journeys was the places where 

the prophets, religious figures lived and sacred places emerging here. The 

second reason is the importance of religion, as well as visits to the graves of 

religious figures living in a holy place, and the third reason is to commemorate 

the religious leaders through these trips. The most important part of these 

excursions is the revival of religious sentiment and the emergence of cultural 

commercial relations with people. Islam is a religion of peace that drives 

muslims to travel and this is crucial to the development of religious tourism. 

Key words: Religious tourism, Religious sentiment, Sacred people, 

Pilgrimage places. 

 

Резюме: В статье речь идет о структурных особенностях 

религиозного туризма. Религия и путешествия, связанные с ней, всегда 

имели место в жизни человечества. Первой основной причиной 

возникновения религиозных путешествий были местожительства 

пророков и религиозных деятелей, а также святые места, возникшие здесь. 
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Второй причиной была важность как религии, так и посещения могил 

религиозных деятелей. Третьей же причиной являлось поминание 

религиозных деятелей через путешествия. Основу этих путешествий 

составляли возобновление религиозных чувств у людей, а также 

возникновение культурно-торговых связей. Ислам является миролюбивой 

религией, которая побуждает людей путешествовать и это является очень 

важным фактором для развития религиозного туризма. 

Ключевые слова: Религиозный туризм, Религиозные чувства, 
Священные люди, места для паломничества. 

Dini turizm müəssisələrinin struktur xüsusiyyətləri 

Dini turizm sənayesi. Dini turizm sənayesi mehmanxanalar və digər 

yaşayış vasitələri, nəqliyyat vasitələri, ictimai iaşə obyektləri, müxtəlif dini 

qurumlar, eləcə də ekskursiya və bələdçi-tərcüməçi xidmətləri göstərən 

təşkilatlardan ibarətdir. Dini turizm sənayesi tam olaraq turizm sənayesinin 

ayrılmaz bir hissəsidir. Dini turizm sənayesində aşağıdakı dörd sektoru qeyd 

etmək olar: 

1. "Yerləşdirmə" sektoru. Bu yaşayış obyektlərinin birləşməsidir - otel, 

kempinqlər, hostellər və s. 

2. "Qidalanma" sektoru - restoran, kafe, nəqliyyatda qidalanmanı təşkil 

edən müəssisələr və s. 

3. "Nəqliyyat" sektoru - müxtəlif nəqliyyat növlərinin nəqliyyat 

müəssisələri və xidmətləri. 

4. "Dini obyektlər" sektoru. Bura aşağıdakılar daxildir: 

- dini tikililər - monastırlar, müqəddəs yerlər, məbədlər və məbəd 
kompleksləri, şapel və s. 

- təbiət obyektləri - müqəddəs bulaqlar, quyular, dağlar, gölməçələr (çaylar, 

gölməçələr), ağaclar; 

- kiçik ibadət obyektləri - yol kənarındakı xaçlar, tanrıların qurbangahları və s. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, bu obyektlər birlikdə də yerləşdirilə bilər. 

Məsələn, müqəddəs mənbə pravoslav kilsəsi ilə birgə və yaxud ondan ayrı ola 

bilər. Bir çox sintoizm ziyarətgahları özündə dini tikililəri və təbiət obyeklərini 

birləşdirir (suyun yaxınlığında müqəddəs meşədə olan bir məbəd). Deməli, 

Müqəddəs yer – dini ayinlərin icra olunduğu, çoxlu sayda din nümayəndələri 

üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən yerdir. Belə yerlərdə müqəddəs ikona olan 

məbəd, məşhur bir müqəddəs, ruhani bir müəllimin yaşadığı tikili və yaxud 

tarixi dini hadisələrin yaşandığı obyekt ola bilər. Dini mərkəz "müqəddəs bir 

yerdən" daha geniş bir anlayışdır. Bura ibadətxanalar, təhsil müəssisələri və (və 

ya) dini qurumların inzibati orqanları daxildir. Əslində bütün dinlərin 

dünyagörüşünü nəzərə alaraq bu anlayışlara müəyyənlik vermək mümkün deyil. 

Məsəslən, islam dini üçün dini mərkəzdə hər hansi bir müqəddəs yerin və yaxud 

əşyanın olması önəmli deyil. Müqəddəs yer və müqəddəs mərkəz anlayışlarının 

müəyyənləşdirilməsi dini həyat məsələlərinin başa düşülməsinə uyğundur. 

Yerləşdirmə obyektləri. ÜTT iki qrup yaşayış obyektlərini ayırır: 
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kollektiv və fərdi. Kollektiv yaşayış obyektləri üç qrupa ayrılır: 

1) mehmanxanalar və onların analoqları (motellər, yaşayış yeri olan klublar, 
döşəməli otaqlar və s.); 

2) ixtisaslaşdırılmış yaşayış obyektləri (kempinq, torpaq və su nəqliyyatı, 

yaşayış obyektlərinə çevrilmiş və s.); 

3) digər yaşayış vasitələri (ev kompleksləri, zəvvarların çadır şəhərləri, 

monastırlar, aşramalar və digər yataqxanalar və s.). 

N.A. Yurkina otelin təsvirini belə verir. Otel - sayı müəyyən bir 

minimumdan çox (7-10) olan otaqlardan ibarət olan bir obyekt; ölkənin 

xidmət və standartlarına uyğun olaraq, otellər vahid rəhbərliyə malik olan və 

müxtəlif otel xidmətləri göstərən siniflərə və kateqoriyalara bölünür. Otelin 

əsas xüsusiyyətinə otaqların mövcudluğunu aid etmək olar. Müxtəlif təsnifat 

meyarlarına görə otellərin bir çox təsnifatı vardır. Xidmətlərin keyfiyyəti və 

kəmiyyəti baxımından ən çox yayılmış olan sistem fransız və ya ulduz (* dən 

*****) sistemidir. ÜTT-nin məlumatına görə, 1997-ci ildə dünyada 29 

milyon mehmanxana var idi. 

Fərdi yaşayış obyektləri - mənzillər, mənzildəki otaqlar, evlər, kotteclər və 

s. 

Qidalanma. Müqəddəs yerlərə və dini mərkəzlərə gəzinti edən turistlər 

ictimai iaşə müəssisələrinin xidmətlərindən istifadə edirlər. Bu ola bilər: 
1. Restoranlar, kafelər, qəlyanaltılar və s. Bir sıra müqəddəs yerlər olan 

dini mərkəzlərdə zəvvarlar və ekskursiyaçılar bu müəssisələrin xidmətlərindən 

istifadə edə və yeməkləri seçmək imkanı əldə edə bilərlər. 

2. Qonaqlar üçün yemək hazırlanan monastr və aşram yeməkxanaları, 

digər yeməkxanalar və s. Burada yeməklərin çeşidi kafelərdə və restoranlarda 

təklif olunandan fərqlənir. Bəzi hallarda, pravoslav oruc zamanı qidalar çox 

sadə, hindistan aşramında vegetarian (istiotlu və ya istiotsuz) ola bilər. 

Zəvvarlara çox vaxt ərzaq seçimi olmadan müəyyən bir zamanda yemək 

verilir. Amma biz artıq bilirik ki, könüllü özünə məhdudiyyət yalnız insanın 

mənəvi inkişafına fayda gətirir və kömək edir. 

Turistlərin nəqliyyat xidməti. Ziyarət və ekskursiya gəzintilərinə 

gedən turistlərin təyinat məntəqələrinə çatması üçün müxtəlif nəqliyyat 

vasitələrindən istifadə etməsi lazımdır. İstifadə olunan nəqliyyat vasitələri 

bunlardan ibarətdir: 1) hava, 2) dəmir yolu, 3) avtomobil (avtobus), 4)  su 

(dəniz, çay) nəqliyyatı, 5) və digər nəqliyyat növləri. Ziyarətində piyada 

hərəkətləri marşrutun müəyyən bir hissəsində bir nöqtədən digərinə tətbiq 

olunur. Bu, bir tərəfdən, könüllü olaraq çətinlikləri öz üzərinə götürməkdən irəli 

gəlirsə, digər tərəfdən bir çox obyektin (müqəddəs dağların, mağaraların 

başlarının) nəqliyyat vasitələri üçün yararsız olduğundan irəli gəlir. 

Dini Turizm İnfrastrukturu. "Turizm infrastrukturu" anlayışı 

"turist sənayesi" anlayışını əks etdirir. Dini turizm infrastrukturu zəvvarlar və 

ekskursiyaçılar üçün obyektlər və xidmətlər sistemi kimi başa düşülə bilər (dini 

yerlər, nəqliyyat, yaşayış, yeməklər). Turist infrastrukturu rabitə, 
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kommunikasiya, su təchizatı və təmizlənmə sistemləri, istilik və kondisioner, 

enerji mənbələrini və s. əhatə edir. 

Turizm məhsulu və turizm xidmətləri. Turizm məhsulu turizm 

xidmətlərinin bir növüdür, turizm xidmətlərinin istehlak prosesini müşayiət 

edən işlər və turda istehlak edilən mallardır. Dini turizmdə turizm xidməti 

turizm təşkilatlarının və ya turistlərin ehtiyaclarını ödəmək üçün fərdi 

sahibkarın fəaliyyətinin nəticəsidir: 1) ekskursiya xidmətləri, 2) zəvvar 

xidmətləri, 3) bu turların ümumi və ya fərdi tərtibatları. 

Tur - səfərin məqsədinə (ziyarət, ekskursiya, elmi fəaliyyət) görə dini 

turistlərin yerləşdirilməsi, daşınması, qidalanması, ekskursiya xidmətləri, turist 

təlimləri və sair xidmətlərin kompleksidir. Turun proqramı - marşrut boyunca 

dini mərkəzlərə səfərlərin günlər üzrə tarixlərini göstərən səfərin cədvəlidir.  

Dini mövzuların ekskursiya turizmində material təqdim etmənin əsas 

forması ekskursiyadır. Ekskursiya xidmətləri turistlərin maraqlarını təmin 

etməkdir. Bunlara ekskursiya proqramlarının hazırlanması və həyata 

keçirilməsi, ekskursiyaların təşkili və keçirilməsi daxildir. 

Transfer turistlərin təyin olunan yerə (hava limanı, stansiya), yaşayış 

yerinə (mehmanxana, monastır, aşram - ruhani mərkəzi, düşərgə) və geri 

qayıtma vaxtı gələn zaman çatdırılması (avtobus, avtomobil və s.) üçün 

xidmətdir. 

Turistlərə göstərilən xidmətlər əsas və əlavə ola bilər. Əsas xidmətlər 

tura daxil edilir və əvvəlcədən ödənilir. Adətən tura ən azı iki əsas xidmət daxil 

olmalıdır: yerləşdirmə və daşınma. Əlavə xidmətlər tur zamanı turist tərəfindən 

əlavə ödənişlə alınır. Onlar tura daxil edilmir. Əlavə xidmətlərə daha yüksək 

səviyyəli otel otaqlarında yerləşdirilmə, əlavə ekskursiyalar və s. aiddir. 

Gəzinti zamanı turistlər bu və ya digər marşrut üzrə hərəkət edirlər. 

Gəzinti turistlərin müəyyən bir marşrutudur, bu səfərin məqsədi ilə müqəddəs 

din yerlərini, müxtəlif dini obyektləri ziyarət etməyi nəzərdə tutur. Marşrutda 

turistlərin ziyarət etdiyi bütün nöqtələr göstərilir. Marşrut anlayışına turistlərin 

dayanacaqlar arasında hərəkət etmək üçün istifadə etdiyi nəqliyyat vasitələri də 

daxildir. 

İslami turizm anlayışı ilə bağlı dünya üzrə müxtəlif işlər görülür. Bu 

işlərin ortaya çıxışı olduqca yaxın bir tarixə uyğun gəlir. İlk islami turizm 

konqresi 2011-ci ildə Malaziyada həyata keçirilmişdi. 2011 – ci ildə Malaziya 

dünya islami formu orqanizə edilib və 2012-ci ildə yenə Malaziyada “Birinci 

Uluslararası İslami Turizm StandartlarıKonferansı” hazırlanmışdı. 

Dünya üzrə islami turizm baxımından standartlaşma və sertifikatlaşma 

məsələlərinə çox geniş yer verilir. Ancaq bu gun ölkəmizdə İslami konseptdə 

xidmət göstərən turizm müəssisələrində ən əsasıda, yerləşmə müəssisələrində 

dini turizmlə bağlı standartların müəyyən olunmasında dərin işlər aparılmır. 

Dünya üzrə “ halal qida standartları” islami qaydalara görə istehsalın 

lazımi bir nöqtəyə çatmasında mühüm rol oynamışdır. Buna oxşar şəkildə 

turizm sektorunda standartlaşma və sertifikatlaşma aparılır. Xüsusilə “Birinci 
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İslam Turizm Standartları Konfransı” kimi qlobal işlər, bu standartlaşdırma və 

sertifikatlaşdırma kimi qlobal işlər onların tətbiqlərinə əhəmiyyətli nəticələr 

təqdim edir. Bu gün məhz yerləşdirmə müəssisələrinin İslami turizm əsaslarına 

görə xidmət verməsi üçün alt quruluşlarını tədqiq edən və buna görə bu 

obyektləri kateqoriyalara ayıran, eyni zamanda qurğulara müəyyən bir yol 

xəritəsi təqdim edən müxtəlif sistemlər hazırlanır. Bu “Universal Crescent 

Standart Center” (USC)adlı təşkilat, dini turizm sənayəsi üçün müxtəlif 

standartların vacibliyini əsas götürərək “ Cresrcent” (Hilal) sistemini işləməyə 

başlamışdılar. Bu sistemdə qonaqpərvərlik müəssisələri birdən yeddiyə qədər 

“hilal” lar ilə dərəcələndirilmişdilər. Türkiyede 2012 – ci ildə 7 hilal almış 

otellərdən biri bütün dünyada ilk 7 hilala sahib otel olmuşdur. Qonaqpərvərlik 

təsislərinin islami turizm konseptinə görə standartlaşdırma məsələsinin digər 

qrumu isə “ Halal Stars” başlığı altında fəaliyyət göstərir.. Hər iki təşkilatın da 

iş prinsiplərinə dair dəqiq məlumat yoxdur. Lakin bu iki sistemlə bağlı iş 

prinsipləri və digər əsas məsələlər yaxın zamanlarda qlobal ictimaiyyətlə də 

bölüşüləcək. 

Nəticə 

İnsanların daimi yaşadıqları, çalışdıqları və hər zamankı  adi 

ehtiyaclarını təmin etdikləri yerlərin xaricidə dini inanclarını reallaşdırması, 

inanc, cazibə mərkəzlərini görmək məqsədi ilə etdikləri turist məqsədli 

səfərlərin turizm faktı içərisində dəyərləndirilməsi dini turizmi kimi xarakterizə 

olunur. Dini turizmə təsir edən amillər arasında, dini  yerlərə  ziyarət,  

müqəddəs şəhərlərə ziyarət, dini iclaslara qatılmaq, dini mərasimlərə qatılmaq, 

dini xatirələri anmaq məqsədli səfərlər yer alır. Milli sərhədləri nəzərə almadan 

dünyada baş verən texnoloji dəyişikliklər insanları bir araya gətirir. 

İslami turizm konseptində xidmət göstərən turizm müəssisələrini 

dəyərləndirən, standart müəyyənləşdirməyə çalışan və sertifikatlaşdıran 

təşkilatların xaricində digər təşkilatlar da müxtəlif tətil destinasiyaları, alış-veriş 

destinasiyaları, səyahət agentlikləri, restoranların və hava limanlarının daimi 

turistlərə uyğunluğunu müəyyənləşdirən işlər aparır. 

Dini turizm infrastrukturu zəvvarlar və  ekskursiyaçılar üçün obyektlər 

və xidmətlər sistemi kimi başa düşülə bilər (dini yerlər, nəqliyyat, yaşayış, 

yeməklər). Turist infrastrukturu rabitə, kommunikasiya, su təchizatı və 

təmizlənmə sistemləri, istilik və kondisioner, enerji mənbələrini və s. əhatə edir. 
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Məqalə yazma qaydaları 

1. Məqalə müəllifinin adı, soyadı, iş yeri, e-mail adresi yuxarıda sağda 

“B” kursivlə yazılmalıdır. 

2. Məqalənin adı mətnin ortasında üç dildə yazılmalıdır (məqalə ingilis, 

rus və ya türk dilində yazıldığı təqdirdə, onun adı Azərbaycan dilinə tərcümə 
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3. Məqalənin üç dildə 50-100 kəlmədən ibarət xülasəsi (abstract) və 5-10 

kəlmədən ibarət açar sözləri (key words) olmalıdır (məqalə ingilis, rus və ya 

türk dilində yazıldığı təqdirdə, onun xülasə və açar sözləri Azərbaycan dilinə 

tərcümə edilməlidir). 

4. Məqalə “Times New Roman”-da, 12 şriftilə yazılmalıdır. 
5. Mətn Microsoft Word proqramında (2003/2007) və A4 kağız formatına 

görə tərtib edilməli, kənar boşluqlar 2,5 x 2,5, alt və üst boşluqlar 1, 5 cm 

olmalıdır. 

6. Paraqraflar: “o” cm aralıqda; sətirarası: “tək” olmalıdır 
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a) kitab: Tahirli A. Bütün türklərin tərcümanı. Bakı, 2011, s. 193 
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i. 2, v. 39 
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d) internet: http://jurnal.meclis.gov.az/news.php?id=390, (27.11.2012) 

8. Sitat gətirmə qaydaları: ədəbiyyat siyahısındakı ədəbiyyatın sıra sayı, 

əsərdən gətirilən sitatın səhifəsi göstərilməlidir. Nümunə: [5, s. 23] 

9. Məqalə 5-12 səhifə həcmində olmalıdır 

10. Məqalələr redaksiyanın aşağıdakı elektron ünvanına 
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Guidelines for articles 

1. The author's name, surname, workplace, e-mail address should be 

written on right top in bold “B”. 

2. The title of the article should be written in the middle of the text in 

the three language (if the article is written in English, Russian, and 

Turkish its title should be translated into the Azerbaijan language) 

3.The article should contain a summary of 50-100 words in English 

(abstract), and 5-10 key words in three languages (if the article is 

written in English, Russian, and Turkish its abstract and key words 

should be translated into the Azerbaijan language). 

4. The article should be typed in "Times New Roman", 12 pt. 
5. The text should be typed in Microsoft Word program (2003/2007) 

on standard A4 paper with 2.5 x 2.5 cm margins on right and left 

sides, 1, 5 cm margins on top and foot. 

6. The paragraph space should be “0” cm and line space “1” 

7. Guideline samples on reference entries: 

a) the book: Tahirli A. The translator of all Turks. Baku, 2011, p. 
193 

b) the archive: The State Archives of the Republic of Azerbaijan 

(SAAR), f. 3172, s.1, i. 2, v. 39; 

c) newspapers: “Azerbaijan” newspaper, 1997, June 9; 

d) internet: http://jurnal. meclis .gov. az /news. php?id=390, 

(27.11.2012) 

8. Guideline rules for quotation: the number of items in the list of 

literature and the page of quotation from the works should be 

indicated. Example: [5, p. 23] 

9. The article should contain of 5-12 pages 

10. The articles are presented the following e-mail address of the 

editorial (th.journal@atmu.edu.az) in 4 languages (Azerbaijan, 

Turkish, English and Russian) 
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