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BMT-nin İnkişaf Proqramı (BMTİP) BMT-nin dəyişiklikləri  

dəstəkləyən və insanların daha yaxşı həyat tərzi qurmalarına yardım  

etmək məqsədilə ölkələr üçün müvafiq  bilik, təcrübə  və  vəsaitlərdən  

istifadə imkanı yaradan qlobal inkişaf şəbəkəsidir. Biz dünyanın  166  

ölkəsində çalışaraq qlobal və milli səviyyələrdə mövcud olan inkişaf  

problemlərini bu ölkələrin öz seçimlərinə uyğun olaraq nizama salırıq. 

Onlar öz yerli potensial imkanlarını gücləndirərkən BMTİP 

əməkdaşlarına və bizim çoxsaylı müttəfiqlərinə müraciət edirlər. 
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XÜLASƏ 

 
Təqdim olunan tədqiqat işində Azərbaycanın turizm sektorunun 

rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi problemi araşdırılmışdır.  

Əksər statistik məlumatlar 2003-cü ildən sonrakı dövrü, turizm rəqabətqabiliyyətliliyi 

indeksi isə son üç ilin məlumatlarını əhatə edir.  

Tədqiqat işində M.Porterin rəqabətqabiliyyətlilik konsepsiyası və onun bazasında 

hesablanılan turizmin rəqabətqabiliyyətliliyi indeksinə təsir göstərən indikatorlar üzrə 

qiymətləndirmələr aparılmış və tədqiqatın nəticələrinə əsasən turizm sektorunun 

rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi üçün sektorun inkişafının strateji planlaşdırılması, 

viza və sərhəd rejimi, lisenziyalaşdırma və sertfikatlaşdırma sahələrində və regional 

səviyyədə siyasət təklifləri irəli sürülmüşdür. 
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GİRİŞ 

 
Problemin qoyuluşu.  
İyirminci əsrdən başlayaraq turizm sektoru bütün dünyada ən sürətlə inkişaf edən 

sahələrdən birinə çevrilmişdir. Ümumdünya Səyahət və Turizm Şurasının (World Travel & 

Tourism Council-WTTC) məlumatına əsasən 2005-ci ildə qlobal miqyasda turizm 

xidmətlərinin ümumi həcmi təxminən 6,2 trilyon ABŞ dolları təşkil etmişdir ki, bu da dünya 

ölkələri üzrə ümumi buraxılışın 10,6 faizinə bərabərdir. Həmçinin sektorda məşğul olanların 

sayı 221 milyon olmaqla, bütün dünya üzrə işləyənlərin ümumi sayının 8,3 faizini təşkil edir. 

2015-ci il üçün optimist proqnozlara əsasən turizm sektorunun dünya üzrə ümumi buraxılışda 

və işləyənlərin sayında payının müvafiq olaraq 11,3 faiz və 8,9 faiz civarında olması 

gözlənilir. Turizm sektorunun iqtisadi artımın əldə olunmasında mühüm rolunun olmasını 

nəzərə alaraq, turizmin və onunla əlaqədar sahələrin, ələlxüsus onun rəqabətqabliyyətliliyi 

məsələlərinin öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

Turizm sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinə iki perspektivdən–daxili və beynəlxalq 

nöqteyi-nəzərələrdən baxıla bilər. Ölkə daxili perspektivlər baxımından rəqabətqabiliyyətli 

turizm sektoru yerli nəqliyyat (daşımalar), otel və mehmanxana, restoran, mədəni-kütləvi 

tədbirlər (asudə vaxtın təşkili) və ticarət sektorlarına fayda gətirməklə sosial, mədəni və 

siyasi əhəmiyyət daşıyır və iqtisadiyatda aşağıdakı kimi qruplaşdırılması mümkün olan 

müsbət təsirlər formalaşdırır: 

 Tələbin ödənilməsinin və onun artımının mühüm mənbəyi kimi; 

 Dayanıqlı iş yeri imkanları yaratmaqla iqtisadiyyatın bütün səviyyələrində 

məşğulluğun təminatçısı kimi; 

 Kiçik və orta ölçülü müəssisələr üçün biznesin təşkili imkanlarından yararlanmağa 

mühüm vasitə kimi; 

 Əldə olunmuş maliyyə və iqtisadi faydaların iqtisadiyyatın müxtəlif sektorları və 

səviyyələri, xüsusilə regional səviyyədə paylaşdırılmasına imkan yaradır; 

 Hökumətin bəyan etdiyi iqtisadi və fiskal hədəflərin əldə olunmasına töhfə verir; 

 Dövlət və özəl sektor arasında əməkdaşlığın sürətləndirilməsində mühüm təsirlərə 

malikdir. 

Bu baxımdan bir çox dünya ölkələrində turizm sektoru iqtisadi fəallığın, məşğulluğun, 

vergi və valyuta daxilolmalarının təmin olunmasının mühüm mənbəyi qismində nəzərdən 

keçirilir. Təsadüfi deyil ki, bir çox inkişaf etməkdə olan ölkə və regionlar turizmin 

iqtisadiyyata təsirlərinin artan rolunu diqqətdə saxlayaraq ölkə daxili və xarici potensial 

turistlər üçün sektorun cəlbediciliyinin yüksəldilməsi məqsədilə onun inkişafına əhəmiyyətli 

resurslar yönəldirlər. 

Məhz, qeyd etdiyimiz xarici mühit şərtləri iqtisadi tərəqqi əldə etmək istəyən bütün 

ölkələr kimi zəngin mədəni-tarixi irsə, qədim sənətkarlıq ənənələri, unikal təbii şərait və digər 

sərvətlərə malik olan ölkəmizdə turizm sektorunun rəqabət üstünlüklərinin qorunmasını və 

daha da artırılmasını, onun rəqabətqabiliyyətliliyinin tədqiq edilməsini və Azərbaycanın 

turizm potensialından səmərəli istifadə olunmasının zəruriliyi sektorun rəqabət-

qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə dair tədqiqat mövzusunun aktuallığını əsaslandırır. 

 

Tədqiqatın iqtisadi siyasətdə yeri və rolu.  

Hökumət ölkədə davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi baxımından, qeyri-neft 

sektorunun, o cümlədən turizm sektorunun potensialından səmərəli istifadə edilməsi 

istiqamətində səylərini davam etdirməkdədir. 1999-cu ildə  “Turizm haqqında” Qanunun 

qəbul olunması ilə ölkədə turizm sahəsində siyasətin rəsmiləşdirilməsi baş vermişdir. Turizm 

sahəsində siyasətin mühüm sənədlərindən biri isə “Azərbaycan Respublikasında turizmin 



inkişafına dair 2002-2005-ci illər üçün” Dövlət Proqramı olmuşdur. Eyni zamanda, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə təsdiq edilən “Azərbaycan 

Respublikası regionlarının-sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının (2004-2008-ci illər)” 

turizm sahəsi üzrə bəndlərinin tələbləri çərçivəsində regionlarda sahibkarlığın inkişafı üçün 

kreditlərin ayrılması, turizm obyektlərinin inşasının dəstəklənməsi, bir sıra hüquqi sənədlərin 

hazırlanması sahəsində işlər görülmüşdür. Dövlət Proqramı ilə yanaşı, Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq edilən Azərbaycan Respublikası regionlarının 

sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair silsilə Sərəncamların turizmə aid 

bəndlərinin icrasının təmin olunması məqsədilə, Lənkəran şəhəri, Tovuz, Gədəbəy, Oğuz, 

Masallı, Astara rayonlarının turizm inkişaf planı hazırlanmış və yerli icra hakimiyyəti 

orqanları ilə razılaşdırılaraq aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə 

təqdim olunmuşdur. 

 

Tədqiqat işinin məqsədi ölkənin turizm sektorunun kompleks tədqiqi əsasında onun 

rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş elmi və praktiki cəhətdən 

əsaslandırılmış təklif və tövsiyələrin hazırlanmasından ibarətdir. 

 

Tədqiqatın nəzəri və praktiki töhfələri.  
Tədqiqat işinin sonunda alınmış nəticələr ümumiləşdirilmişdir. Tədqiqat işinin nəticələri 

turizm sektorunun inkişafında, bu sektorun rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə dair  

tədbirlərin işlənib hazirlanmasında, sahədə dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında, iqtisadi 

siyasət qərarlarının qəbulunda və elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasında istifadə edilə bilər. 



2. Turizm sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyin qiymətləndirilməsinin nəzəri-

metodoloji məsələləri 
 

Rəqabətqabiliyyətlilik probleminə geniş spektrli yanaşma, problemin predmetinin də 

kifayət qədər əhatəli olmasını şərtləndirmişdir. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, 

rəqabətqabiliyyətliliyi konsepsiyası hal-hazıra qədər dəqiq müəyyən olunmamış qalmaqdadır. 

Müxtəlif mənbələrdə rəqabətqabiliyyətliliyinə aşağıdakı kimi tərif verilmişdir: 

“Ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyi – azad və ədalətli bazar sistemi şəraitində beynəlxalq 

bazarın tələblərinə cavab verən, bununla da əhalinin real gəlirlərinin artımını təmin edən 

məhsul və xidmətlər istehsal etmək qabiliyyətidir” (Rəqabətqabiliyətlilik üzrə ABŞ 

Prezidenti yanında komisiyyasının məruzəsi (Report of the Prezident`s commission on 

Competitiveness)). Bu baxımdan, o ölkənin iqtisadiyyatını rəqabətqabiliyyətli hesab etmək 

olar ki, orada təsərrüfat subyektləri azad rəqabət şəraitində dünya bazarının tələblərinə cavab 

verən məhsul və xidmətlər istehsal edirlər. Beləliklə, müasir dövrdə rəqabətqabiliyətliliyi 

əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi baxımından dünya bazarlarında uğurlu fəaliyyət 

kimi müəyyənləşdirmək olar. 

OECD ölkələrində rəqabətqabiliyətlilik, beynəlxalq rəqabət üçün açıq olmaqla, 

şirkətlərin, sahələrin, regionların və millətlərin müqayisəli olaraq yüksək səviyyədə gəlir və 

əmək haqqını təmin etmək qabiliyyəti kimi qəbul olunur (The OECD Observer.- 1996-№ 97 

January). 

Milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyi “ölkənin, öz vətəndaşlarının real gəlirlərinin 

saxlanması və artırması şərti ilə azad və ədalətli bazar şəraitində dünya bazarının tələblərinə ca-

vab verən məhsullar və xidmətlər istehsal etmək qabiliyyətini” ifadə edir.1 

İqtisadi sferada rəqabətqabiliyətlilik, ümumi şəkildə, iqtisadi mübarizənin subyektləri 

üçün üstünlüklər yaradan xüsusiyyətlərə sahib olmaqdır. Belə xüsusiyyətlər müxtəlif təbiətli 

obyektlərə - məhsul növlərinə, müəssisə və təşkilatlara, onların sahə və konqlomerat birlik və 

kompleksləri yaradan qruplarına, rəqabət mübarizəsində subyekt qismində çıxış edən ayrı-

ayrı ölkələr və ya onların qruplaşmalarına (regional, siyasi, mədəni-etnik) aid ola bilər 

(М.Гельвановский, В.Жуковская, И.Трофимов, (1998)). 

Beləliklə, əminliklə demək olar ki, rəqabətqabiliyyətlilik anlayışı geniş əhatə dairəsinə 

malik olmaqla iqtisadi siyasətin ən mühüm problemlərindən biri kimi çıxış edir. 

 

2.1. Rəqabətqabiliyyətlilik anlayışı 

 

Tədqiqatlar göstərir ki, iqtisadi ədəbiyyatlarda ilkin olaraq rəqabət anlayışının davranış 

cəhətdən izahı formalaşmışdır. Bazar iqtisadiyyatında rəqabətin hakim rolu hələ XVIII əsrdə 

Adam Smit (31) tərəfindən onun məşhur “görünməz əl” prinsipində ümumiləşdirilmişdir. On-

un fikrincə, öz mənfəətini artırmağa cəhd edən və gərgin rəqabət mühitində fəaliyyət göstərən 

firma və malgöndərənlər, eyni zamanda, bir növ “görünməz əl” ilə istiqamətləndirilərək 

dövlət və ya ictimai maraqların da təmin edilməsinə şərait yaradırlar. A. Smit üç amili–

kapital, torpaq və əməyi–ölkələrin beynəlxalq ticarətdə mütləq üstünlüklərini müəyyən 

etməsini irəli sürmüşdür. 

M.Porterin əsərləri də rəqabət anlayışının davranış cəhətdən izahı mövqeyindən 

yazılmışdır. O, rəqabətin mahiyyətini açmaq üçün sahə anlayışını tətbiq etmiş (onu konkret 

                                                 
1 Куликов Г. Факторы мирохозяйственной конкурентоспособности Японской экономики. Российский 

экономический журнал, 1998, № 1, с. 78. 

 



tələbatı ödəyən məhsullar istehsal edən müəssisələrin çoxluğu kimi götürmüşdür) və göstər-

mişdir ki, hər bir sahə özünün spesifik xüsusiyyətləri ilə buradakı rəqabətin təbiətini 

müəyyənləşdirir. 

Davranış cəhətdən yanaşmanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bazar mexanizmi tələb və 

təklif qanunlarının qarşılıqlı təsiri nəticəsində istehlakçıların (cəmiyyətin) istəklərini müəs-

sisələrə və onların vasitəsilə resurs göndərənlərə çatdırır. Rəqabət anlayışının davranış 

cəhətdən izahı ilə yanaşı, XIX, xüsusilə XX əsrdə onun struktur cəhətdən şərhi də geniş 

yayılmağa başlamışdır. Bu cür yanaşma öz başlanğıcını bazarın dörd əsas tipi nəzəriyyəsinin: 

polipoliya (xalis rəqabət); oliqopoliya; inhisarçı rəqabət; monopoliya (inhisar) bünövrəsini 

qoymuş F.Ecuort, A.Kurno, C.Robinson və b. alimlərin əsərlərindən götürmüşdür. Struktur 

yanaşmada əsas diqqət şirkətlərin bir-biri ilə mübarizəsindən çox bazar strukturunun, oradakı 

hakim şərtlərin təhlilinə yönəlir. Başqa sözlə, diqqət mərkəzində qiymətlərin müəyyən edil-

məsində firmaların rəqabəti, kimin və nə üçün qalib gəldiyinin aydınlaşdırılması deyil,  

firmanın bazarda qiymətlərin ümumi səviyyəsinə prinsipial təsiretmə imkanının 

müəyyənləşdirilməsi durur. Əgər belə təsir mümkün deyilsə, onda söhbət xalis bazar rəqabə-

tindən, əks təqdirdə isə inhisarçı rəqabətin bir formasından gedə bilər. 

Rəqabət anlayışının açıqlanmasına üçüncü-funksional cəhətdən yanaşma da mövcuddur. 

Belə yanaşma hələ XIX əsrin əvvəllərində rəqabət anlayışını köhnə ilə yeniliyin mübarizəsi 

kimi ifadə edən məşhur avstriya-amerikan iqtisadçısı Yozef A.Şumpeterin “İqtisadi inkişaf 

nəzəriyyəsi”ndə (1911-ci il) öz əksini tapmışdır. Alim özünün rəqabət nəzəriyyəsi 

çərçivəsində təsərrüfat fəaliyyətinin iki inkişaf səmtini: mühafizəkar dövriyyə və inkişaf (və 

ya innovasiya) müəyyən edir. 

Beləliklə, “rəqabət” anlayışının mahiyyətinin izahına yönəlmiş müxtəlif yanaşmaları 

ümumiləşdirərək, bu qənaətə gəlirik ki, ən ümumi şəkildə rəqabət bazarda üstünlüyə nail 

olmaq üçün aparılan mübarizə kimi qəbul edilə bilər. 

Lakin, tədqiqatlar göstərir ki, heç bir real bazar xalis rəqabət mühitinin bütün şərtlərini 

təmin etmir. Buna görə də, xalis rəqabət mühiti, əsasən, nəzəri məna kəsb edir və real bazar 

modellərini başa düşmək üçün açar rolunu oynayır. Bununla yanaşı, xalis rəqabət mühitinin 

şərtlərinə maksimum yaxınlaşmaq praktikada sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılması 

prosesində əsas hədəf kimi götürülür. 

Sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılması problemi isə özünün çoxcəhətli aspektləri 

ilə, demək olar ki, cəmiyyət həyatının bütün tərəflərinə toxunur və bu səbəbdən də daim 

bütün ölkələrdə dövlət xadimlərinin, işgüzar dairələrin və alimlərin diqqət mərkəzində durur. 

Bu baxımdan, M.Porterin irəli sürdüyü “Rəqabət üstünlükləri nəzəriyyəsi” diqqəti daha çox 

cəlb edir. Bu konsepsiyada ölkədə rəqabət mühiti bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan 

determinantlar sistemi kimi götürülərək “milli romb” ideyası təklif olunmuşdur (şəkil 1). 

M.Porter klassik amillər nəzəriyyəsinin tərəfdarı olmaqla, bunları ilkin amillərlə (əmək, 

kapital, torpaq) məhdudlaşdırmır, əksinə, yeni, o cümlədən istehsal prosesində meydana 

çıxan amillərlə (əmək ehtiyatları çatışmadıqda əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi, tor-

pağın və təbii sərvətlərin məhdudluğu şəraitində məhdud resursları qənaətlə işlədən 

texnologiyaların tətbiqi) tamamlayır. Odur ki, M.Porterin nəzəriyyəsində istehsal amillərinə 

rəqabət mühitinə təsir edən birinci komponent kimi baxılır. Bu nəzəriyyədə rəqabət mühitinin 

inkişafı üçün müəyyənedici rol oynayan ikinci komponent tələbdir. Bura tələbin həcmi, onun 

dinamikası, mal və xidmətin keyfiyyətinə alıcının tələbkarlığı və s. aiddir. 

Şəkil 1.1.  

Rəqabətqabiliyyətliliyin determinantları 

Bununla bərabər, nəzərdə tutulur ki, rəqabət mühitinə daxili tələbin vəziyyəti xarici ba-

zarın potensial imkanları ilə qarşılıqlı əlaqədə təsir göstərir. 



Üçüncü amil əlaqədar sahələrin və istehsalların vəziyyəti və inkişaf səviyyəsidir: 

müvafiq avadanlıqla təmin olunma, malgöndərənlər, kommersiya və maliyyə strukturları ilə 

əlaqə. Dördüncüsü - firmaların strategiyaları, təşkilati strukturları və onlar arasında rəqabət 

mübarizəsinin xarakteri. Firmanın (müəssisənin) seçdiyi bazar  strategiyasını və  zəruri 

çevikliyi nəzərdə  tutan təşkilati struktur - beynəlxalq ticarətə müvəffəqiyyətlə qoşulmağın 

mühüm ilkin şərtidir. Bu baxımdan, daxili bazarda rəqabətin inkişafı stimullaşdırıcı rol 

oynayır. Dövlətin köməyi ilə süni şəkildə hakim mövqe tutma isə resursların israfçılığına və 

səmərəsiz istifadəsinə gətirib çıxaran neqativ haldır. 

Rəqabət mühitinin ümumi determinantlar sistemində təsadüfi hadisələrin rolu da nəzərə 

alınır. Bura yeni kəşflər, istehsal amillərinin qiymətlərinin kəskin dəyişməsi, dünya maliyyə 

bazarında və ya valyuta məzənnələrində kəskin dəyişikliklər, hökumətin siyasi qərarları, mü-

haribə və digər qabaqcadan görünməyən hadisələr və s. daxildir. Şəkildən göründüyü kimi, 

“Milli romb”un hər bir elementi bir-biri ilə qarşılıqlı bağlıdır və onların biri digərlərinə təsir 

göstərir. Bu prosesdə müstəsna rol dövlətə, onun yeritdiyi məqsədyönlü siyasətə bağlıdır.  

M.Porterə görə dövlət elə bir iqtisadi siyasət yeritməlidir ki, determinantların hər birinə 

müsbət təsir etsin. 

Rəqabətqabiliyyətliliyə mikro, mezo və makro səviyyədə yanaşmanı nəzərdə tutan 

M.Porterin konsepsiyasına əsaslanmaqla, rəqabətqabiliyyətliliyin tədqiqi üçün keçid iqtisa-

diyyatlı ölkələrin tədqiqatçıları tərəfindən təklif edilən yanaşmalar da maraq doğurur. 

Məsələn, belə yanaşmaların birində rəqabətqabiliyyətliliyin mikro, mezo və makro səviyyədə 

tədqiqi üçün aşağıdakı göstəricilər təklif edilir: mikrosəviyyədə məhsulun keyfiyyəti və qiy-

məti; mezosəviyyədə sahələrin mövcud istehsal resurslarından effektiv istifadə edilməsinin 

davamlı olaraq yaxşılaşdırılması; makrosəviyyədə isə iqtisadi sistemin ümumi vəziyyəti, 

balanslılığı, investisiya mühiti, vergi rejimi, gömrük-tarif siyasəti və s. (М.Гельвановский, 

В.Жуковская, И.Трофимов, (1998)). E.İ.Semenova (2001) isə rəqabətqabiliyyətliliyin 

aşağıdakı göstəricilər əsasında qiymətləndirilməsini təklif edir (cədvəl 2.1). 

 

Cədvəl 2.1 

Rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsinin xarakteristikası 

 
Rəqabətqabiliyyətlilik 

səviyyəsi 

Rəqabətqabiliyyətliliyin 

obyekti yaxud subyekti 
 Rəqabətqabiliyyətliliyin bəzi amilləri 

FİRMALARIN STRATEGİYALARI, 

STRUKTURLARI VƏ MÜBARİZƏLƏRİ 

TƏLƏBİN 

PARAMETRLƏRİ 

 

İSTEHSAL   

AMİLLƏRİ 

FAKTORU 

 

QOHUM VƏ KÖMƏKÇİ 

SAHƏLƏR 

 

Hökumətin 

iqtisadi 

siyasəti 

Təsadüfi 

hadisələr 

 



Məhsul 

 

Mallar (iş, xidmətlər) 

 

 Məhsulun keyfiyyəti, müvafiq norma və 

standartlara uyğunluğu 

 Qiymət 

 İstehlakçı tələbinə uyğunluğu 

Mikrosəviyyə 

 

Müəssisələr 

 

 Məhsulun müqayisəli 

rəqabətqabiliyyətliliyi 

 İstehsal fəaliyyətinin effektivliyi 

 Fəaliyyətin maliyyə göstəriciləri 

 Məhsulun bazarda satışının və təşkilinin 

effektivliyi və onun payı 

Mezosəviyyə 

 

Müəssisə birlikləri, sahələr 

 

 Sahənin daxili strukturu 

 Xarici mühitin təsiri 

 Sahənin strukturuna daxil olan ayrı-ayrı 

elementlərin rəqabətqabiliyyətliliyi 

 Sistemin elementləri arasında qarşılıqlı 

təsir 

Makrosəviyyə 

 

Bütövlükdə ölkə 

iqtisadiyyatı  

 İnvestisiya mühiti 

 Elmi-texniki inkişaf səviyyəsi 

 Sənayenin və bütövlükdə iqtisadiyyat 

sahələrinin rəqabətqabiliyyətliliyi  

 

Həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi kimi ümumi və uzunmüddətli məqsədlərdən çıxış 

etməklə hər hansı bir ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsi isə dörd 

yanaşmanın əlaqələndirilməsini tələb edir (Debonneuil and Fontagne, (2003)): 

 

Məhsuldarlıq:  
Məhsuldarlığın artırılması əhali gəlirlərinin davamlı artımının ilkin şərti sayılır; 

Qiymət rəqabətqabiliyyətliliyi:  
qiymət rəqabətqabiliyyətliliyi (xüsusilə, real mübadilə məzənnəsi nəzərə alınmaqla 

qiymətləndirilən) ölkənin beynəlxalq bazarda rəqabət mübarizəsi aparma və bununla iş 

yerlərinin açılması qabiliyyətinə təsir edən amillərdən biri sayılır; 

İnnovasiya fəaliyyəti və texnoloji ixtisaslaşma:  
İnnovasiya fəaliyyəti yüksək artım sektorlarında beynəlxalq ixtisaslaşmaya və həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə doğru aparan proseslərin inkişafına kömək etməklə yeni ideya 

və texnologiyaları formalaşdırır (Ж. Вальтер, (2004)); 

İnvestisiya cəlbediciliyi:  
Əlverişli investisiya mühiti məhsuldarlığa və innovasiya fəaliyyətinə həlledici təsir 

göstərir. 

Beləliklə, mövcud nəzəri yanaşmalardan belə nəticə çıxarmaq olar ki, 

rəqabətqabiliyyətlilik probleminin əhatə dairəsi məhsul və xidmətlərdən tutmuş, ölkənin rifah 

səviyyəsi kimi geniş diapozonda dəyişilir. Bu baxımdan da, rəqabətqabiliyyətliliyin və 

rəqabətqabiliyyətliliyə təsir edən amilləri konkret şəkildə qiymətləndirməyə imkan verən 

müvafiq metodologiyanın müəyyənləşdirilməsi zəruridir. 

 

2.2. Turizm rəqabətqabiliyyətlilik indeksi 

 

M.Porterin müəllifi olduğu rəqabətqabiliyyətlilik konsepsiyası bu problemin tədqiqi ilə 

məşğul olan bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən modifikasiya olunaraq ölkələr 

üzrə beynəlxalq rəqabətqabiliyyətlilik indekslərinin hesablanılmasında tətbiqini tapmışdır. 



Təqdim olunan tədqiqat işində Dünya İqtisadi Forumunun metodologiyasına əsasən ölkənin 

turizm sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyi qiymətləndirilmişdir.2 

                                                 
2 Bu barədə daha ətraflı məlumat 4-cü bölmədə və əlavədə təqdim olunmuşdur. 



3. Ədəbiyyatın xülasəsi 
 

Bazar iqtisadiyyatında rəqabətin hakim rolu hələ XVIII əsrdə Adam Smit tərəfindən 

onun məşhur “Xalqların sərvətinin təbiəti və səbəbləri haqqında traktat”ında (1768) 

“görünməz əl” prinsipində ümumiləşdirilmişdir. Onun fikrincə, öz mənfəətini artırmağa cəhd 

edən və gərgin rəqabət mühitində fəaliyyət göstərən firma və malgöndərənlər, eyni zamanda, 

bir növ “görünməz əl” ilə istiqamətləndirilərək dövlət və ya ictimai maraqların da təmin edil-

məsinə şərait yaradırlar. A.Smit (1776) ölkələrin beynəlxalq ticarətdə mütləq üstünlüklərini 

müəyyən edən üç amili–kapital, təbii resurslar və əməyi-qeyd etməklə milli iqtisadiyyatların 

açıqlığının üstünlüklərini sübut etmişdir. 

David Rikardo (1817) A.Smitin fikirlərini inkişaf etdirməklə müqayisəli üstünlüklər 

anlayışını meydana gətirimişdir. Müqayisəli üstünlüklər həmin dövrlərdən başlayaraq 

beynəlxalq ticarət nəzəriyyələrinin əsasını təşkil edir. D.Rikardonun əsas töhfəsi belə bir 

ideya olmuşdur ki, milli iqtisadiyyatlar maya dəyəri nöqteyi-nəzərindən mütləq 

üstünlüklərdən mənfəət əldə etməklə eyni zamanda, məhsul və xidmətlər mübadiləsi ticarətdə 

iştirak edən hər iki ölkə üçün sərfəli olur. Ümumiyyətlə, Rikardo nəzəriyyəsi hesab edir ki, 

hər bir ölkə müqayisəli üstünlüyə malik olduğu məhsulları özündə istehsal etməlidir. 

XX əsrdə Hekşer (1919) və Olin (1933) Hekşer-Olin (H-O) modeli adı altında tanınan 

yeni beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsini irəli sürdülər. Bu modelə görə ölkə özündə daha bol 

olan amillərin istifadə edilməsi ilə istehsal olunan məhsulları ixrac etməlidir. Başqa sözlə, 

ölkə daha bol təmin olunmuş amillərdən istifadə olunması ilə istehsal edilmiş məhsulları 

istehsal və ixrac edəcək və ölkədə kifayət qədər təmin olunmamış amillərdən daha geniş 

istifadəni nəzərdə tutan amillərin istifadəsi tələb olunan məhsulları idxal edəcəkdir. H-O 

modelində texnologiya oxşardır, lakin, əmək və kapitalın müxtəlif nisbətlərdə istifadəsi 

nəzərdə tutulduğundan ayrı-ayrı ölkələrdə fərqli istehsal metodları tətbiq olunur. 

M.Porter klassik amillər nəzəriyyəsinin tərəfdarı olmaqla, bunları ilkin amillərlə (əmək, 

kapital, torpaq) məhdudlaşdırmır, əksinə, yeni, o cümlədən istehsal prosesində meydana 

çıxan amillərlə (əmək ehtiyatları çatışmadıqda əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi, tor-

pağın və təbii sərvətlərin məhdudluğu şəraitində məhdud resursları qənaətlə işlədən 

texnologiyaların tətbiqi) tamamlayır. Onun irəli sürdüyü “Rəqabət üstünlükləri nəzəriyyəsi” 

diqqəti daha çox cəlb edir. Bu konsepsiyada ölkədə rəqabət mühiti bir-biri ilə qarşılıqlı 

əlaqədə olan determinantlar sistemi kimi götürülərək “milli romb” ideyası təklif olunmuşdur. 

Pun (1993) turizm sektorunda rəqabətqabiliyyətliliyin qiymətləndirilməsi üçün dörd 

baza prinsiplərini müəyyən etmişdir: (1) ətraf mühitin mühafizəsi; (2) turizmin ölkə 

iqtisadiyyatının qabaqcıl sektorlarından birinə çevrilməsinin təmin edilməsi; (3) bazara çıxış 

kanallarının genişləndirilməsi; (4) dinamik özəl sektorun formalaşdırlması. 

Digər müəlliflər də M.Porterin rəqabətqabiliyyətliliyi konsepsiyasından turizm 

sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsində istifadə etmişdir. Krouç və Riçi 

(1993) rəqabətqabiliyyətliliyin beynəlxalq turizmdə dinamik inkişafını izah edəcək analitik 

sistem yaratmaq üçün ətraflı tədqiqat aparmışdır. Həmin müəlliflər (1999) turizm sektorunun 

rəqabətqabiliyyətliliyin qiymətləndirilməsində həyat səviyyəsinin və ictimai rifahın 

yüksəldilməsi ilə yanaşı, həm də uzunmüddətli iqtisadi rifah yaradan resursların 

bölüşdürülməsinin səmərəliliyi ilə də ölçülməli olmasının vacibliyini irəli sürmüşdür. Onların 

təklif etdiyi model müqayisəli üstünlüklər (resurs zənginliklikləri) və rəqabət üstünlükləri ilə 

eyni zamanda aşağıdakı elementləri də təsvir edir:  

 Rəqabət mühiti; 

 Makro mühit; 

 Əsas resurslar və cəlbedici amillər (coğrafi, mədəni və tarixi, bazar əlaqələri, 

fəaliyyət növləri, xüsusi hadisələr və turizm təsisləri); 



 Dəstəkləyici faktor və resurslar (məsələn: infrastruktur, əlverişlilik, yardımçı 

resurslar və müəssisələr); 

 Marketinq, xidmət, informasiya, təşkilati və idarəetmə funksiyaları; 

 Keyfiyyət determinantları (məsələn: dəyər, təhlükəsizlik, yerləşmə və asılılıqlar). 

Daha sonra Kon və Mayer (1995) turizm xidmətlərinin bir-birini əvəz etmə 

xüsusiyyətlərini, həmçinin turizm resurslarının bərpa olunması və xarici amillər kimi 

turizmin spesifik xüsusiyyətlərini Krouç və Riçinin sisteminə əlavə etmişdir. Onların təklif 

etdiyi turizm rəqabətqabiliyyətlilik modeli beş amili özündə əks etdirir: cəlbedicilik, 

idarəetmə, təşkilatçılıq, informativlik və səmərəlilik. 

Falkner və digərləri (1999) turizm xidmətlərinin bir-birini əvəz etmə xüsusiyyətini 

Cənubi Avstraliyanın turizm sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinin tədqiqində müəyyən 

etmişdir. 

Turizm sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinin tədqiqinə dair əsərlərdə turizm 

müəssisələrinin yerləşdiyi məkanın əhəmiyyətini xüsusi qeyd olunur. Qearinq və digərləri 

(1974), Hu və Richi (1993), Qallarza və digərləri (2002), daha sonra Hsu (2004) turizm 

məkanlarının cəlbediciliyini detallı tədqiq etməklə, siniflərə ayırmış və konseptual model 

işləyib hazırlamışdır. 

Dünya İqtisadi Forumu (DİF) 2007-ci ildən başlayaraq M.Porterin rəqabətqabiliyyətlilik 

konsepsiyasının bazasında çoxamilli turizm rəqabətqabiliyyətlilik indeksi işləyib 

hazırlamışdır. Müəlliflər turizmin rəqabətqbiliyyətliliyinə təsir göstərən 73 göstəricini üç 

böyük altindeksdə ümumiləşdirmişdir. 

Beləliklə, turizm sektorunun rəqabətqabiliyyətlilik tədqiqinə dair nəzəri yanaşmaları və 

ədəbiyyat xülasəsinə əsasən təqdim olunan tədqiqatın məqsədlərinə uyğun olaraq ölkənin 

turizm sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsi üçün M.Porterim 

“determinanları” və DİF-un yanaşmaları məqsədəmüvafiq hesab oluna bilər. 



4. Turizm sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsi 
 

 

4.1. Metodologiya 

 

Tədqiqat işinin bundan əvvəlki fəsilində qeyd olunduğu kimi, rəqabətqabiliyyətlilik 

müxtəlif kəmiyyət və keyfiyyət amilləri ilə qiymətləndirilir. Ölkənin turizm sektorunun 

rəqabətqabiliyyətliliyinin mövcud vəziyyətinin öyrənilməsi məqsədilə təqdim olunan tədqiqat 

işində M.Porter tərəfindən təklif olunmuş ölkənin rəqabət üstünlüklərinin determinantları 

nəzəriyyəsi və Dünya İqtisadi Forumu (World Economic Forum) tərəfindən tətbiq oluunmuş 

multiamilli qiymətləndirmə metodologiyasından istifadə olunmuşdur. Həmin metodologiyaya 

əsasən turizm rəqabətqabiliyyətlilik indeksi aşağıdakı üç altindeksin təsiri altında formalaşır: 

 Altindeks A - Turizm Siyasəti və Sahənin Dövlət Tənzimlənməsi; 

 Altindeks B - Turizm Sektorunda Biznes Mühit və İnfrastruktur; 

 Altindeks C - Turizm Sektorunda İnsan, Mədəni və Təbii Resurslar. 

Bu altindekslərin formalaşmasına təsir göstərən amillərin aşağıdakı sxemdə təsvir 

olunmuşdur (Sxem 4.1.) 

Altindekslərin formalaşmasına təsir edən göstəricilər, onların mənbələri və 

hesablanması formulu Əlavə 1 və 2-də verilmişdir (Səh. 82, 86). 

Birinci altindeks siyasətlə əlaqəlidir və ümilikdə hökümətin səlahiyyətində olan işləri 

əhatə edir; ikinci alt indeks hər bir ölkədə biznes mühitinin elementlərini əks etdirir; və  

üçüncü alt indeks hər bir ölkənin insan, mədəni və təbii resurslarını əhatə edir. 

Sxem 4.1-dən göründüyü kimi A altindeksi 5 göstərici qrupunun təsiri altında 

formalaşır. 

Siyasət qaydaları və normativ baza göstəricisi hər bir ölkədə siyasi mühitin turizm 

sektorunun inkişafına hansı dərəcədə kömək etdiyini göstərir. Hökümətin apardığı siyasətin 

turizm sektorunun inkişafına kömək göstərməsi və ya əngəl törətməsindən asılı olaraq turizm 

sektorunun cəlbedici hala gətirilməsinə böyük təsiri vardır. Bəzən yaxşı niyyətlə hazırlanmış 

siyasət tədbirləri bürokratik əngəllər  



Sxem 4.1. Turizm rəqabətqabiliyyətlilik indeksi və ona təsir göstərən amillərin sxematik 

təsviri 

Mədəni Sərvətlər İnformasiya və 

Telekomunikasiya 

İnfrastrukturu 

Sağlamlıq və 

Gigiyena 

Turizmin Prioritetliyi Turizm Sektorunda 

Qiymət 

Rəqabətqabiliyyətliliyi 

TURİZM RƏQABƏTQABİLİYYƏTLİLİK İNDEKSİ 

Subindeks A: 

Turizm Siyasəti və 

Sahənin Dövlət 

Tənzimlənməsi 

Subindeks B: 

Turizm Sektorunda 

Biznes Mühit və 

İnfrastruktur 

Subindeks C: 

Turizm Sektorunda 

İnsan, Mədəni və 

Təbii Resurslar 

Siyasət Qaydalari və 

Hüquqi-Normativ 

Baza 

Hava Nəqliyyatı 

İnfrastrukturu 
İnsan Resursları 

Ekoloji Davamlılıq Quru Nəqliyyatı 

İnfrastrukturu 

Turizm Sektorunun 

Səciyyəvi 

Xüsusiyyətləri 

Təhlükəsizlik və 

Mühafizə 

Turizm İnfrastrukturu Təbii Sərvətlər 



və ya maneələr yaratmaqla nəticələnir ki, bu da nəzərdə tutulan məqsədlə ziddiyət təşkil edir. 

Bu göstərici xarici rezidentlərin mülkiyyət hüquqlarının nə dərəcədə təsbit olunmasını və 

xarici birbaşa investisiyaların ölkələrdə nə dərəcədə təşviq edilməsi və onun həyata 

keçirilməsi proseduralarının asanlaşdırılması, mülkiyyətçilərin hüquqlarının qorunması, 

biznesə başlamaq üçün tələb olunan vaxt və çəkilən xərclər, viza tələblərinin turistlərin 

ölkəyə girişini nə qədər çətinləşdirdiyi və hökümətin digər ölkələrlə qəbul etdiyi iki tərəfli 

Hava Xidməti Rzılaşmalarının açıq olması nəzərə alınır. 

Turizm məntəqəsinin cəlbediciliyini təmin edən təbii mühit aydındır ki, öz ölçülərini 

dəyişə bilməz və bu baxımdan ekoloji davamlılığı artıran amillər və siyasət tədbirləri ölkənin 

cəlbedici turizm ölkəsi kimi gələcəyə doğru irəliləməsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu 

göstərici hər bir ölkə üzrə ekoloji qaydaların sərtliyi, həmçinin həmin qaydalara nə dərəcədə 

riayət edildiyini qiymətləndirir. Bununla yanaşı ölkələrdə turizm sektorunun davamlı 

inkişafının prioritetliyi də nəzərə alınır. Əlavə olaraq bu göstəricinin öyrənilməsi prosesində 

karbon dioksid emissiyası və ölkədə nəsli kəsilməkdə olan bitki və heyvan növləri də 

nəzərdən keçirilir. 

Təhlükəsizlik və mühafizə turizm industriyasının rəqabət-qabiliyyətliliyini 

qiymətləndirmədə əsas amillərdən hesab olunur. Turistlər təbii ki, təhlükəli ölkələrə və 

yerlərə səyahət etməkdən çəkinəcəklər və həmin yerlərdə turizm sektorunu inkişaf etdirmək 

çox çətindir. Burada əsasən cinayətkarlığın və qanun pozuntularının, həmçinin terrorizmin 

səbəb olduğu maliyyə itkiləri, polis xidmətinin etibarlılığı və ölkədə yol qəzalarının səviyyəsi 

qiymətləndirilir. 

Səhiyyə və gigiyena  xidmətləri turizmin rəqabətqabiliyyətliliyi üçün əhəmiyyətlidir. 

Təmiz içməli su ilə təçhizat və kanalizasiya xidmətlərininin inkişafı turistlərin özlərini rahat 

və sağlam hiss etmələri üçün önəmlidir. Turistlərin xəstələnməsi zamanı ölkənin səhiyyə 

sektoru onların müalicəsini təmin etməyə qadir olmalıdır ki, bu da adam başına düşən 

həkimlərin sayı və xəstəxana çarpayılarının sayı ilə ölçülür. 

Turizm sektorunun prioritetliyinin turizmin rəqabətqabiliyyətliliyinə böyük təsiri 

vardır. Aydındır ki, turizm sektorunun dəstəyə ehtiyacı vardır və dövlət bunu büdcə 

xərclərində nəzərə alaraq əsaslı layihələrə lazımi maliyyəni yönləndirə bilər. Belə bir 

maliyyələşmə öz növbəsində zəncirvari effekt verərək özəl investisiyaların turizm sektoruna 

cəlb edilməsinə səbəb ola bilər. Sektorun prioritetliyi ölkənin müxtəlif beynəlxalq turizm 

sərgilərində iştirakı və yüksək səviyyəli marketinq tədbirləri ilə də əks etdirilə bilər. 

Turizm Sektorunda Biznes Mühit və İnfrastruktur altindeksi aşağıdakı 5 göstərici 

əsasında hesablanılır. 

Hava nəqliyyatının keyfiyyəti ölkəyə gəliş və gedişi, eyni zamanda ölkə daxilindəki  

hərəkəti asanlaşdırır. Bu göstəricinin hesablanılmasında hava nəqliyyatı həm sərnişin daşıma 

gücü, uçuşların sayı, aeroportların sayı və fəaliyyət göstərən avia şirkətlərin sayı kimi 

kəmiyyət göstəriciləri, həm də daxili və beynəlxalq uçuşlar uçun hava nəqliyyatı 

infrastrukturunun keyfiyyət göstəricilərinin nəzərə alınması qiymətləndrilir. 

Ölkə daxili hərəkəti asanlaşdıraq üçün quru nəqliyyatı infrastrukturunun keyfiyyəti və 

əhatə dairəsinin genişliyi çox böyük önəmə malikdir. Burada yolların keyfiyyəti, dəmir yolu 

və limanlar, həmçinin ölkə daxili nəqliyyat şəbəkəsinin inkişaf səviyyəsi nəzərə alınır. 

Turizm infrastrukturu göstəricisinə yerləşdirmə infrastrukturu (otel otaqlarının sayı) və 

iri avtomobil icarə şirkətlərinin mövcudluğu, eləcə də maliyyə infrastrukturunun (ATM-in 

sayı) mövcudlu təsir göstərir. 

Səyahət yolunun planlaşdırılmasında və turizm xidmətlərinin satın alınmasında turizm 

sektorunda son zamanlar informasiya və telekommunikasiya infrastrukturunun ciddi təsir 

göstərməyə başlamışdır. Burada informasiya və telekomunikasiya infrastrukturunun inkişaf 

səviyyəsi (internet istifadəçilərinin sayı, telefon xətləri, geniş zolaqlı internet abunəçiləri) 



qiymətləndirilir, həmçinin turizm sektorunda biznes fəaliyyətinin aparılmasında internetdən 

istifadənin səviyyəsi ölçülür. 

Turizm sektorunda qiymət rəqabətqabiliyyətliliyi sahənin rəqabətqabiliyyətliliyinin 

qiymətləndirməsində əsas amillərdən biridir, belə ki, aşağı qiymətlər ölkəni turistlər üçün 

cəlbedici edir. Ölkələrin qiymət rəqabətqabiliyyətliliyini qiymətləndirərkən alıcılıq 

qabiliyyəti pariteti, biletlər üzərində vergilər və aeroport rüsumları, yanacaq qiymətləri və 

ölkədə vergi dərəcələri nəzərə alınır. 

Turizm Sektorunda İnsan, Mədəni və Təbii Resurslar altindeksi aşağıdakı 4 göstəricinin 

təsiri altında formalaşır. 

İnsan resurslarının keyfiyyəti sahənin inkişafı üçün tələb olunan insan potensialının 

mövcudluğunu göstərir. Bu göstərici 2 istiqamətdə təsir göstərir. 

Tədris və təlim üzrə göstərici hər bir ölkədə təhsil sisteminin keyfiyyətini göstərir. 

Burada həm dövlət, həm də özəl sektorda təhsil sisteminin keyfiyyəti, eyni zamanda insan 

potensialının inkişafı üçün yerli ixtisaslaşmış tədqiqat və treyninq xidmətlərinin səviyyəsi 

nəzərə alınır. 

Keyfiyyətli işçi qüvvəsi göstəricisi qanunvericiliklə işə götürmə və işdən azad etmə 

hallarının tənzimlənməsi, həmçinin əcnəbi işçilərin işə götürülməsinin asanlığı 

qiymətləndirilir. Orta ömür müddəti liə xarakterizə olunan işçilərin sağlamlığı, eləcə də 

HİV/AİDS-in biznesə təsiri bu göstəriciyə daxil edilmişdir. 

Turizm Sənayesinin Xüsusiyyətləri sütununda ölkədə və cəmiyyətdə turizmə və əcnəbi 

turistlərə qarşı olan münasibət nəzərə alınır. Aydındır ki, cəmiyyətin turizmə və əcnəbi 

turistlərə qarşı olan münasibətinin turizmin rəqabətqabiliyyətliliyinə böyük təsiri vardır. 

Təbii resurslar turizmin rəqabətqabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsinə təsir edən əsas 

faktorlardan biridir. Bu sütuna dünya irsinə daxil olan təbii yerlərin sayı, qorunan ərazilər, 

təbii mühitin keyfiyyəti və ölkədə fauna və floranın zənginliyi daxildir. 

Mədəni resurslar dünyada turizm sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyini müəyyən edən 

əsas amillərdən sayılır. Buraya UNESCO-nun dünya irsinə daxil edilən mədəniyyət abidələri, 

idman stadionlarında yerlərin sayı və ölkədə keçirilən beynəlxalq sərgi və yarmarkaların sayı 

daxildir. 

Hər bir ölkənin turizm rəqabətqabiliyyətlilik indeksi bu 3 alt indeks üzrə aparılmış 

qiymətləndirmənin ədədi ortası kimi hesablanılır. Qiymətləndirmələr üçün məlumat bazasına 

hər il Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən müəyyən olunan dəqiq məlumatlar və də sorğu 

məlumatları daxil edilir. Dəqiq məlumat ictimaiyyət üçün açıq mənbələrdən, beynəlxalq 

təşkilatlardan, turizm institutlarından və ekspertlərdən əldə edilir. Sorğu məlumatları isə 

Dünya İqtisadi Forumunun ekspertlərinin qiymətləndirməsindən və tədqiqatın əhatə etdiyi 

ölkələrdə  yüksək biznes adamları arasında aparılan sorğulardan əldə edilir. Bu şəxslər öz 

ölkələrində investisiya qərarlarında iştirak edən şəxslərdir. Sorğu keyfiyyətli institusional və 

biznes mühiti, həmçinin turizm industriyası və ətraf mühitlə əlaqədər spesifik sahələrdə nadir 

məlumatları özündə əks etdirir. 

 

4.2. Turizm sektorunda mövcud vəziyyətin təhlili 

 

Hazırda Azərbaycan Respublikasında ölkənin mövcud turizm potensialından səmərəli 

istifadə edilməsi və bununla da rəqabətqabiliyyətli qeyri-neft sektorunun formalaşdırılması 

hökumət tərəfindən əsas hədəf kimi qarşıya qoyulmuşdur. Belə ki, 2000-ci illərdən 

başlayaraq ölkədə qəbul olunan dövlət proqramları, xarici təcrübəylə müşayiət olunan 

layihələr, ölkənin turizm potensialından daha da səmərəli istifadə etmək üçün əlverişli şərait 

yaratmışdır. 

2002-ci ildə qəbul edilmiş “Azərbaycan respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin 

inkişafına dair Dövlət Proqramı” turizm sahəsində sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, rəqabət 



mühitinin təkmilləşdirilməsi, turizmdən dövlət və yerli büdcələrə daxil olan vəsaitin 

həcminin artırılması, turistlərə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin beynəlxalq standartlara 

uyğunlaşdırılması, turizm infrastrukturunun və onun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi və digər vacib vəzifələr əsas məqsəd kimi müəyyən edilmişdir və ölkədə 

turizmin dövlət səviyyəsində inkişaf etdirilməsinin ilkin mərhələsi hesab edilə bilər. 

Ölkədə, turizm sahəsinin inkişafına diqqətin artırılması, dövlət dəstəyinin güclənməsi və 

Azərbaycana turist səfərlərinin sayının intensivləşməsi, turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan 

müəssisələrin sayının davamlı olaraq artması ilə müşayiət olunmuşdur.  

 

Cədvəl 4.1. Ölkədə turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin sayı, ədədlə 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Turizm müəssisələrinin sayı (cəmi) 58 81 96 117 123 

Bakı  - - 82 104 107 

Abşeron iqtisadi rayonu - - 3 2 2 

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - - 1 1 1 

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - - 2 3 4 

Lənkəran iqtisadi rayonu - - - - - 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - - 4 4 7 

Aran iqtisadi rayonu - - 1 1 1 

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - - 1 - - 

Naxçıvan iqtisadi rayonu - - 2 2 1 

Mənbə: ARDSK 

 

Cədvəl 4.1-də təqdim olunmuş məlumatlardan göründüyü kimi, 2008-ci ildə 2004-cü ilə 

nisbətən turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin sayı 2,1 dəfədən çox artmışdır. 

2005-ci il məlumatına görə lisenziya almış turizm müəssisələrinin sayının 199 təşkil 

etməsinə baxmayaraq onların xeyli qismi fəaliyyətlərini dondurmuşlar. Hazırda turizm 

fəaliyyəti göstərən müəssisələrin 87 faizə yaxın hissəsi Bakı şəhərində yerləşmişdir. Bunun 

səbəbi Bakının bütün proseslərdə mərkəzi şəhər kimi koordinator rolunda çıxış etməsidir. Ən 

böyük ticarət mərkəzlərinin, konfrans zallarının, mədəniyyət abidələrinin sırf  bu şəhərdə 

yerləşməsi, habelə hava limanının bu şəhərdə beynəlxalq reysləri qəbul etdiyi üçün turist 

axınının birbaşa yönü bu şəhərə yönəlməkdədir. 

Əlbətdə ki, ölkədə fəaliyyət göstərən turizm şirkətlərinin və turistlərin sayının 

artmasının bu sahədə çalışan işçilərin sayına birbaşa təsir göstərdiyi müşahidə olunur. Belə 

ki, araşdırmalar nəticəsində statistik məlumatlar göstərir ki, 2004-cü ilə nisbətən 2008-ci ildə  

turizm sahəsində çalışan işçilərin sayı 2.5 dəfəyə qədər artmışdır ki, bunun da səbəbi, bu 

sahənin digər istehsal sahələrinə nisbətən daha gəlirli və rahat olması ilə əlaqədardır. 

Qrafik 4.1 
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Lakin bu sayın artması, bu sahədə göstərilən xidmətin keyfiyyətinin artması demək 

deyildir. Çünki ölkədə, hələ də bu sahədə kadr çatışmamazlığı ciddi şəkildə özünü 

göstərməkdədir. Bu da ölkədə turizmin səmərəli inkişafına ciddi ziyan vurmaqdadır.          

Ölkənin fərqli turizm sahələrində olan potensialını nəzərə alaraq, gələn turistləri 

məqsədlərinə görə bir neçə növə ayıra bilərik. Əsas olaraq bunlar istirahət, işgüzar, müalicə 

və sair məqsədlər olaraq 4 növə ayrılmaqdadır. 
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Araşdırmalar nəticəsində Qrafik 4.2-də də gördüyümüz kimi istirahət məqsədi ilə gələn 

turistlərin sayı 2008-ci ildə 2004-cü ilə nisbətlə 2,5 dəfəyə qədər, işgüzar məqsədi ilə gələn 

turistlərin sayı 2008-ci ildə 2004-cü ilə nisbətlə 1,4 dəfəyə qədər, müalicə məqsədi ilə gələn 

turistlərin sayı 2008-ci ildə 2004-cü ilə nisbətlə 2,9 dəfəyə qədər, sair məqsəd ilə gələn 

turistlərin sayı 2008-ci ildə 2004-cü ilə nisbətlə 3 dəfəyə qədər artmışdır. Cədvəldən də 

gördüyümüz kimi, istirahət məqsədi ilə gələn turistlərin sayı 2004-cü ildə işgüzar məqsədlə 



gələn turistlərin sayından təxminən 1,8 dəfə az olsa da, bu nisbət 2008-ci ildə 1,01 dəfə 

nisbətində istirahət məqsədi ilə gələn turist sayının üstünlüyü ilə nəticələnmişdir. Bununla da 

nəticə çıxarmaq olar ki, biznes mühitin stabilliyi ilə müşahidə olunan, turizm resurlarının 

istifadəsi üçün ölkə istirahət turizmi cəhətdən ildən ilə daha cazibəli görsənməkdədir. 

Müalicə məqsədi ilə gələn turistlərin sayında artma müşahidə olunsa da, sanatoriya və 

müalicə obyektlərinin keyfiyyətlərində inkişaf çox zəif müşahidə edilir və hətta onların 

sayında azalma müşahidə olunmuşdur. Belə ki, araşdırmalar göstərir ki, 2008-ci ildə 2004-cü 

ilə nisbətən sanatoriya və istirahət ocaqlarının sayı 1,13 dəfəyə qədər azalaraq 85 vahiddən 75 

vahidə qədər enmişdir.  Misal üçün Naftalan rekreasiya və müalicə sanatoriyasına 

baxdığımızda, həmin yerin beynəlxalq standartlardan nə qədər geri qaldığını açıq şəkildə 

müşahidə etmək mümkündür.  

Ölkədə fəaliyyət göstərən turizm şirkətlərinin, ölkəyə fərqli məqsədlərlə gələn turistlərin 

sayının belə intensiv artması, ölkə ərazisində mehmanxana və mehmanxana tipli 

müəssisələrin sayına təsirini göstərməyə bilməz. Bu tip müəssisələrin mülkiyyət növlərinə 

görə beş növə ayırmaq mümkündür.   

Qrafik 4.3 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2004 2005 2006 2007 2008

S
a

y
ı 
(ə

d
ə

d
)

Zaman (il)

Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələr

dövlət

xüsusi

xarici

birgə

cəmi

 
Qrafik 4.3-də gördüyümüz kimi 2008-ci ildə mehmanxana və mehmanxana tipli 

müəssisələrin sayı 2004-cü ilə nisbətlə 1,6 dəfəyə qədər artmışdır. Habelə dövlət mülkiyyəti 

olan müəssisələrin sayında 2008-ci ildə 2004-cü ilə nisbətlə 1,3 dəfə azalma müşahidə olunsa 

da, bu rəqəm digər növlərdə artma ilə müşahidə olunmaqdadır. Ən intensiv artış isə xüsusi 

mülkiyyətdə olan mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin sayında müşahidə 

olunmaqdadır (2008-ci ildə 2004-cü ilə nisbətlə 1,9 dəfəyə qədər). Bununla da Mehmanxana 

və mehmanxana tipli müəssisələrin ümumi sahəsi 875,4 min kv. metrdən (2004-cü il) 1121,3 

min kv. metrə qədər artmışdır (2008-ci il). 

Hazırda Azərbaycan Respublikasında yerli icra orqanlarının heç bir dəstəyi olmadan 

kənd kottecləri formasında olan turist fəaliyyəti yaxşı təşkil olunmuşdur. Rəsmi tanıtım və ya 

kömək olmadan bir neçə il ərzində minlərlə belə yerlər yaranmışdır. Böyük əksəriyyəti kiçik 

2-3 otaqlı kotteclər şəklində olan bu yerlər kənddə yaşayan ailələr tərəfindən öz evlərinə 

bitişik halda tikilmiş və əsas elementlərlə (otaq, çarpayı, mətbəx) təchiz olunmuşdur. Hazırda 

bu yerlər haqqında ümumi məlumat verəcək statistik informasiya qıtlığı mövcuddur. Hətta 

yerli turizm orqanları bu evlər, orada çalışanlar, tələb olunan investisiyalar və əldə olunan 

gəlir haqqında tam məlumata malik deyillər. Turizmin bu sahəsində məhsuldar dövr əsasən 

yay ayları hesab olunur. Digər dövrlərdə isə bu fəaliyyət olduqca zəifdir. 



Ölkəmizə gələn turistlərin sayında Türkiyə, İran və MDB ölkələrinin payları üstünlük 

təşkil edir. Bunun əsas səbəbi isə Sovetlər birliyi dağıldıqdan sonra müstəqillik qazanan 

ölkəmizə, daha əvvəllər fərqli məqsədlərlə gəlmiş insanların, ölkəmizin indiki vəziyyətini 

görmək istəmələri, baş vermiş dəyişiklikləri müşahidə etmək məqsədidir. Belə ki, aparılan 

araşdırmalar göstərir ki, 2008-ci ildə ölkəyə gələn turistlərin sayında Türkiyə ilk yeri 

tutmaqdadır(2143 nəfər). Bununla yanaşı eyni il ərzində ölkəmizdən Türkiyəyə göndərilən 

turistlərin sayı da Rusiyadan sonra ikinci yerdə qərarlaşmışdır, belə ki, 2008-ci ildə 

ölkəmizdən Türkiyəyə 5033, Rusiyaya isə 5675 nəfər turist göndərilmişdir.  

Aparılan araşdırmaların nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, 2008-ci ildə ölkəyə gələn 

turistlərin 75,4 faizi 1-3 gün 10,2 faizi 4-7 gün, 11,8 faizi 8-28 gün müddətinə  fərqli yaşayış 

və turizm obyektlərinə yerləşdirilmişdirlər. Ən yüksək faizin 1-3 gün müddətinə gələn 

turistlərin payına düşməsi bunu göstərir ki, ölkəyə qısa müddətli işgüzar, konfrans və idman 

səfərləri məqsədilə gələn turistlərin sayı üstünlük təşkil edir. 

Ölkə daxilində olan bir çox amil, turistlərin sayına və onların olkə daxilində məmnun 

şəkildə istirahətinə və ölkədən razı şəkildə ayrılmalarına birbaşa təsir etməkdədir. Bunlarda 

kinoteatrlar, peşəkar teatrlar, zooparklar, sirklər, parklar və sair kimi obyektləri daxil etmək 

mümkündür.  
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Qrafik 4.4-ün məlumatlarından göründüyü kimi 2004-cü ildə kütləvi kitabxanaların sayı 

4090 olduğu halda bu rəqəm 2008-ci ildə 4029-a qədər düşmüşdür. Bununla belə 2004-cü 

ildən 2008-ci ilə nisbətən 19`dan 14`ə düşmüş, peşəkar teatrların sayı 30-dan 31-ə dək 

qalxmış, muzeylərin sayında isə ciddi artım müşahidə olunaraq 160-dan 205 vahidə qədər 

yuksəlmişdir.  

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm müəssisələrinin ümümu gəlirlərinin təhlili 

göstərir ki, turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin əldə etdiyi ümumi gəlir 2008-ci 

ildə 2005- ilə nisbətlə 2,8 dəfədən çox armışdır. 
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Qrafik 4.6-da göründüyü kimi, turizm fəaliyyətindən əldə olunan gəlirləri mülkiyyət 

növlərinə görə analiz etsək görərik ki, 2008-ci ildə 2004-cü ilə nisbətlə dövlət turizm 

müəssisələrinin gəlirləri 3,9 dəfə artma təşkil etdiyi halda, bu nisbət qeyri-dövlət 

müəssisələrində 9,9 dəfə təşkil etməkdədir. Bunun səbəbi, bazar iqtisadiyyatına keçidin 

Azərbaycanda çox aktiv olduğu bir dövrdə dövlət turizm müəssisələri və bazalarının 

özəlləşdirilməsi yüksək templərlə davam etməkdədir. Xüsusiləşdirilmiş turizm müəssisələri 

və bazalarına xüsusi investisiyalar cəlb olunaraq olan faktiki şəraitin dünya standartlarına 

çatdırılması məqsəd olaraq qarşıya qoyulur. Dövlət turist bazalarının dünya standartlarından 

çox geridə olması, bu sahəyə qoyulacaq investisiyaların həcminin çox olmasıyla səciyyələnir.  
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Digər bir tərəfdən ölkədə turizm sektorunun inkişafının təmin edilməsi üçün iqtisadi 

resurslarla təminat səviyyəsinin qiymətləndirilməsi məqsədilə turizm sahəsində mühüm yeri 

olan mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin iqtisadi göstəricilərinin araşdırılması 

zəruridir. Belə ki, Qrafik 4.7-yə nəzər salsaq görərik ki, mehmanxana və mehmanxana tipli 

müəssisələrin əldə etdiyi gəlirlər 2008-ci ildə 2004-cü ilə nisbətlə 1,8 dəfə artaraq 54326,5 

min manatdan 95584,2 min manata yüksəlmişdir. Bununla belə, mehmanxana və 

mehmanxana tipli müəssisələrin istismarına çəkilən xərclər 2008-ci ildə 2004-cü ilə nisbətən 

2,4 dəfə artaraq 37385,7 min manatdan 91707,8 min manat təşkil etmişdir. Bundan belə 

nəticəyə gəlmək olar ki, ölkədə turizm fəaliyyəti ilə məşğul olmağın xərcləri gəlir tempinə 

nisbətlə daha sürətlə artmışdır ki, bu da keçid iqtisadiyyatının xüsusiyyətlətindən biridir. 

Çünki, daha çox turist cəlb etmək, daha keyfiyyətli xidmət təklif etmək üçün, iqtisadi 

xərclərin artması bir şərtdir. Rəqabətqabiliyyətliliyin daimi artırılması, bütün sahələrdə 

olduğu kimi, turizm sahəsində də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Lakin bir müddət sonra, gəlir 

və xərclərdə olan artım tempinin indi olduğundan tərs yöndə dəyişəcəyi proqnoz olunur. 
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Əlbəttə ki, iqtisadi resurların artması ilə müşayiət olunan inkişaf, mehmanxana və 

ümumi turizm fəaliyyəti məşğul olan müəssisələrin gəlirlərinin artmasına və bununla da 

büdcəyə fərqli vergilərlə daxil olan resursların həcminə təsir etməyə bilməz. Belə ki, Qrafik 

4.8-də gördüyümüz kimi, mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin istismarından 

büdcəyə daxil olan ƏDV, gəlir və digər vergilərin həcmi 2008-ci ildə 2004-cü ilə nisbətlə 2,3 

dəfə artaraq 6094,7 min manatdan 13965,9 min manat təşkil etmişdir. 
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Mövzumuzun daha aydın şəkildə açılmasını təmin etmək üçün əhaliyə satılmış turizm 

yollayışı blanklarının dəyərinin analiz olunması zəruridir. Qrafik 4.9-da da gördüyümüz kimi, 

əhaliyə satılmış turizm yollayışı blanklarının dəyərində olan yüksəliş əhəmiyyətli pay təşkil 

etməkdədir. Belə ki, bu rəqəm 2008-ci ildə 2004-cü ilə nisbətlə 7,7 dəfədən çox artaraq 

1443,7 min manatdan 11148,9 min manat təşkil etmişdir. 
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Bu statistik məlumatı daha geniş analiz etsək görərik ki, ölkədən kənarda səyahət etmək 

üçün satılmış turizm yollayışı blanklarının dəyəri ölkə daxilində səyahət etmək üçün əhaliyə 

satılmış turizm yollayışı blanklarının dəyərindən 7,4 dəfə daha çoxdur. Bunun üçün Qrafik 

4.10-a nəzər salaq. Bunu qısa şəkildə izah etməli olsaq deyə bilərik ki, ölkə daxilində 

fəaliyyət göstərən turizm obyektlərinin və müəssisələrinin xidmət səviyyəsi qənaətbəxş 



olmadığı üçün və bununla yanaşı qiymətlərin beynəlxalq qiymətlərdən daha baha olması, 

qısacası keyfiyyət və qiymət nisbətinin düzgün hesablanıb qoyulmaması, ölkə daxilindəki 

vətəndaşların ölkədən kənarda səyahət etmələrinə üstünlük vermələri ilə müşayiət olunur. 

Bunun üçün turizm sahəsində, xarici ölkələrə daxili iqtisadi resurlarımızın axımının qarşısını 

almaq üçün, əcnəbi turistlərin maddi və mənəvi ehtiyaclarını nəzərə aldığımız kimi, öz yerli 

əhalimizin də ehtiyaclarına uyğun olaraq xidmət vermək zəruridir. 
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Əlbəttə ki, ölkədə turizm potensialından istifadə səviyyəsinin qiymətləndirilməsi ölkəyə 

gələn turistlərin sayı və ən əsası onların ölkə daxilində xərclədiyi iqtisadi resurlarla birbaşa 

bağlıdır. Statistik məlumatlara nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycan ərazisində səyahət etmək 

üçün xarici ölkə vətəndaşlarına satılmış turizm yollayışı blanklarının dəyəri, 2008-ci ildə 

2004-cü ilə nisbətlə 7,9 dəfə artaraq 1937,2 min manatdan 246,4 min manat təşkil etmişdir. 

Qrafik 4.11-ə  baxsaq görərik ki, ümumi həcmdə dövlət müəssisələrinin payı cəmi 0,1 faiz 

təşkil etmişdir. 
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Son olaraq, ümumi şəkildə iqtisadi göstəricilərin nəzərdən keçirilməsi göstərir ki, 

Azərbaycandan xarici olkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının xərcləri 2008-ci ildə 341,1 

milyon ABŞ dolları təşkil etdiyi halda, Azərbaycana gələn xarici ölkə vətəndaşlarına 

göstərilən xidmətlərdən əldə edilən gəlir 190,2 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir ki, bu da 

1,8 dəfə daha aşağı göstərici deməkdir. 

 

4.3. Ölkədə turizm sektorunun inkişafının təmin edilməsi üçün onun potensial 

imkanlarının qiymətləndirilməsi 

 

Azərbaycanda rəqabətqabiliyyətli turizm sektorunun yaradılması üçün potensial 

imkanları turistlərin məqsədlərinə görə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq mümkündür: 

 

Dəniz turizmi.  

Azərbaycan Respublikasının ərazisi şərqdən (800 km-dən artıq ərazi) Xəzər dənizi ilə 

əhatə olunur. Bu isə Xəzər sahillərinin böyük turizm potensialına malik olduğunu göstərir. 

Xəzər - su səthi 400 min kv/km-dən artıq olan və Yer kürəsinin ən böyük axarsız nadir 

göllərindədir. Avropa və Asiya qitələrinin qovuşduğu meridian istiqamətində Xəzər 1200 km. 

uzunluğunda və orta hesabla 310 km. enində bir çökəklikdə yerləşmişdir. 

Xəzər dənizində ən nadir fauna və flora növləri hal-hazırkı dövrə qədər qorunub 

saxlanılmışdır. Dünya nərə balığı ehtiyatlarının 90 faizi Xəzər dənizində cəmlənmişdir. Xəzər 

dənizi ən qiymətli sənaye balıq növləri yetişən, xüsusi əhəmiyyətli təbii balıq yetişdirmə 

hövzəsidir. Dünya nərə balıq ovunun 85 faizi və qara kürü istehsalının 90 faizi Xəzərin 

payına düşür. 

Xəzər dənizinin sahili iqlim zonası təbii şəraitinə və balneoloji imkanlarının rənga-

rəngliyinə görə, Xudat-Yalama sahili və Abşeron yarımadasının dənizsahili iqlim-kurort 

zonası və Lənkəran – Astara dəniz sahili zonası olmaqla üç sahil  zolağına bölünür. 

Xudat-Yalama sahili bilavasitə dəniz sahilinə bitişik, uzunluğu 30-40 km, eni 5-10 km 

təşkil edən sıx meşəlik ərazisinin mövcudluğu ilə fərqlənir. Bu yerlərin təbiəti Qara dəniz 

sahilindəki Qafqaz və Gürcüstan ərazilərini xatırladır. Xudat-Yalama bölgəsində yay çox da 

isti keçmir və havanın nisbi rütubəti 80-85 faizə qədər çatır. İl ərzində günəşin şəfəq saçması 



1900-2000 saat, orta illik temperatur 10°C, il ərzində yağıntıların miqdarı 300 mm, yağıntılı 

günlərin sayı 60 gün təşkil edir. Çimərlik mövsümü beş aydan artıq (mayın əvvəlindən 

sentyabrın axırınadək) davam edir. 

Abşeron yarımadasının sahil-iqlim kurortları, Xudat-Yalama bölgəsində olduğu kimi, 

təbii kurort amilləri kompleksinə malikdir: çox da isti olmayan sahil iqlimi, 100 km boyu 

uzanan gözəl çimərliklər zonası, qızıl qumlu hamar daşsız dəniz dibi, Suraxanı və Şıxovun 

kükürdlü–hidrogenli müalicəvi suyu və bundan başqa, Masazır gölünün müalicəvi palçığı 

vardır. 

Lənkəran – Astara dəniz sahili zonası rütubətli subtropik iqlimi, rahat çimərlik əraziləri , 

zəngin subtropik bitki və hidrogen sulfidli müalicəvi suların olması ilə xarakterikdir. 

 

Elmi turizm.  
Beynəlxalq turizmdə elmi turizm nisbətən yeni növ kimi təqdim edilir və elmi-texniki 

tərəqqinin inkişafı ilə əlaqələndirilir. O konfransların, müşavirələrin, simpozumların, 

konqresslərin və sərgilərin keçirilməsi ilə xarakterizə edilir. Azərbaycanın potensial turizm 

gəlirlərindəki artıma ən böyük töhfəni verəcək sahələrdən biri məhz  elmi turizm ola bilər. 

İpək Yolu üzərində yerləşən və həyəcanverici tarixi və mədəni imkanlar aləminin qapısı olan 

Azərbaycan, alternativ mərkəzlərə görə, nisbətən aşağı maliyyə üstünlüyünə də sahibdir. 

Ölkədə elmi turizmin təşkili üçün dörd və beş ulduzlu otellərin toplantı salonları, 

saraylar mövcuddur. Bu sırada Hyatt Regency, Park Hyatt, Qrand Avropa, Excelsior, Park 

Inn, Heydər Əliyev adına Respublika Sarayı, Radisson Sas Plaza, Meridian, İçəri Şəhər, Old 

City Inn, İrşad, Azcot, City Mansion, Novu Dom, Elite, Lodge, Nur, Respublika, 

Azərbaycan, Abşeron, Xəzər Qonaq Evi, Abu Arena, Diplomat, Delfin, Crescent Beach 

Hotel, Khazar Golden Beach, Oazis və s. göstərilə bilər. 

Bakı şəhərində yerləşən Heydər Əliyev adına İdman və Konsert Kompleksində 2005-

2009-cı illərdə keçirilən və ya keçirilməsi nəzərdə tutulan beynəlxalq sərgi və konfransların 

sayı onlarladır:  Azərbaycan Beynəlxalq “Avtomobil Sərgisi”,  Azərbaycan Beynəlxalq 

“Turizm və Səyahətlər Sərgisi”, Azərbaycan Beynəlxalq “Təmizlik və Gigiyena Vasitələri 

Sərgisi”,  Azərbaycan Beynəlxalq “Məişət Cihazları və Elektronikası Sərgisi”, Beynəlxalq 

“Nəqliyyat, Tranzit və Loqistika Sərgi və Konferansı”,  Azərbaycan Beynəlxalq “Qida 

Sənayesi Sərgisi”,  Beynəlxalq “Xəzər, Neft, Qaz, Neftayırma və Neftkimya Sərgi və 

Konferansı”,  Qafqaz Beynəlxalq “Bankçılıq və Maliyyə Konferansı və Sərgisi”, Azərbaycan 

Beynəlxalq “Mebel, İnteryer və Dizayn Sərgisi”,  Azərbaycan Beynəlxalq “Səhiyyə Sərgisi”, 

Azərbaycan Beynəlxalq “Stomatologiya Sərgisi”, Azərbaycan Beynəlxalq 

“Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və Konferansı”, Azərbaycan 

Beynəlxalq “Poliqrafiya, Reklam, Dəftərxana Ləvazimatları Sərgisi”, Azərbaycan Beynəlxalq 

“İnşaat Sərgisi”,  Xəzər Beynəlxalq “Tekstil Sərgisi”, Azərbaycan Beynəlxalq “Moda və 

Aksessuarlar Sərgisi” və s. 

 

Müalicəvi turizm.  

Azərbaycanda həm ənənəvi, həm də müasir müalicə imkanları mövcuddur. Ölkədə isti 

və mineral bulaqların sayı minlərlədir. İstisu, Turşsu, Badamlı, Qalaaltı, Şıxburnu, Suraxanı 

suları - ən tanınmış müalicəvi su mənbələridir. Ənənəvi müalicə imkanlarına aşağıdakılar aid 

edilə bilər: 

- Mədə-bağırsaq, qaraciyər, öd, böyrək daşı və s. xəstəliklərin müalicəsində 

Naxçıvandakı mineral bulaqlardan istifadə edilməklə (Badamlı, Sirab, Vayxır, Darıda, 

Gülüstan və s.). 

- Dərman bitkiləri (itburnu meyvəcikləri, kəklikotu, çobanyastığı çiçəkləri, 

çobansüzgəci, yemişan meyvəcikləri və gülləri, qanotu, palıd ağacı qabığı, razyana 

meyvəcikləri və s.) vasitəsilə. 



- Azərbaycanın ən mühüm kurort resurslarından biri də Naftalan neftidir. Naftalan 

neftinin köməyi ilə yel, damarlarda və hərəkət orqanlarındakı xəstəliklər uğurla müalicə 

olunur. Həmçinin, maddələr mübadiləsinin pozulması, dəri və ginekoloji xəstəliklərin 

müalicəsi zamanı Naftalan neftindən istifadə olunur. 

- Azərbaycan Respublikasının ərazisində subtropik və qismən mülayim iqlim qurşaqları, 

rütubətli subtropik və sərt kontinental iqlim tiplərinə rast gəlmək mümkündür. İqlim amili 

ürək-damar sisteminin və digər xəstəliklərin müalicəsi üçün vasitə kimi geniş istifadə olunur. 

İqlimlə müalicənin əsas vasitələrini günəşlə müalicə – helioterapiya, hava ilə müalicə – 

aeroterapiya təşkil edir. Azərbaycanda bu tipli ərazilər Böyük və Kiçik Qafqazın müxtəlif 

hündürlüklərində və Xəzər sahili boyu ərazilərdə yerləşmişdir. 

Böyük Qafqazın dağ iqlimli kurort rayonları kurortoloji baxımdan aşağıdakı 

xüsusiyyətlərə malikdirlər: 

- Dağların ətəkləri 100 km boyu sıx yarpaqlı qarışıq meşələrlə örtülmüşdür.  

- Böyük Qafqazın dağ iqlimli kurort rayonları çoxsaylı müalicəvi kükürdlü – hidrogenli 

su mənbələrinə malikdirlər. Bunlardan Qaxda İlisu, Qubada Xaltan, Şamaxıda Çuxuryurd, 

Dəvəçidə Qalaaltı xüsusi əhəmiyyət kəsb edirlər. 

- Azərbaycan Respublikasında əlverişli kurort amillərinə böyük miqdarda müalicəvi 

palçıq yataqlarının mövcudluğunu da aid etmək lazımdır. Ölkə ərazisində 250-dən artıq belə 

yataqlar mövcuddur. Müalicəvi palçıqların 2 növü vardır: lilli və təpəlik. Lilli palçıq yataqları 

əsasən Abşeron yarımadasında cəmlənmişdir. Ölkəmizdə lilli palçıqlardan başqa zəngin 

təpəlik palçıq yataqları da mövcuddur. Azərbaycan Respublikasında yer səthinə böyük 

miqdarda palçıq tullayan 300-dən artıq palçıq vulkanı vardır. Onlar əsas etibarilə Qobustanın 

cənub-şərq, Kür-Araz ovalığının şərq hissəsində və Bakı arxipelaqında yerləşmişdir. 

 

Ailə turizmi.  
Ailə turizmi bu gün açılmış imkanlar sayəsində ailəvi insanların ehtiyaclarının böyük 

hissəsini ödəməklə geniş yayılmışdır.  

Azərbaycan Respublikasında ailəvi turizmin inkişafı üçün müalicəvi təbii ehtiyatlar 

əsasında (müalicəvi mineral su mənbələri və palçıq Xəzər dənizinin sahili və s.) turizm və 

kurort obyektlər şəbəkəsi  yaranıb və fəaliyyət göstərir. Bu obyektlər şəbəkəsi Abşeron 

yarmadasının sahilində-Bilgəh, Buzovna, Mərdəkan, Şıxov kurort yerlərində və Hacıkənd-

Göygöl, Şəki-Zaqatala, Xudat-Yalama rayonlarda yerləşir. Ailəvi turizmin inkişafı üçün 

ölkəmizdə başqa rayonlarda da ehtiyat potensialı var.  

 

Dini turizm.  
Azərbaycan tarix boyu bir sıra dinlərin (atəşpərəstlik, xristianlıq, İslam və s.) fəal 

yayılma mərkəzi kimi çıxış etdiyindən, ölkədə bu dinlərə mənsub çoxsaylı tarixi abidələrə 

rast gəlmək mümkündür. 

Bakı öz tarixinə görə qədim şəhərlərdən biridir. Burada eramızdan əvvəl 3-1-ci 

minilliklərə aid arxeoloji materiallar tapılmışdır. Onun ərazisində yerdən çıxan təbii qazın 

alışmasından əmələ gələn od sütunları bir vaxtlar gecə-gündüz yanaraq ətrafa işıq saçmışdır. 

İnsanlar bu odları müqəddəs saymış və ona sitayiş etmişlər. Təsadüfi deyil ki, Bakı 

atəşpərəstliyin mərkəzlərindən olmuş, burada çoxlu məbədlər və atəşgahlar salınmışdır. 

Qədim zamanlardan Abşeron ərazisi atəşpərəstliyin mərkəzi sayılmışdır. Əhalinin böyük 

əksəriyyəti Zərdüşt dininə sitayiş edirdi. Bu baxımdan, hazırkı dövrə qədər qorunub 

saxlanmış Atəşgah məbədini göstərmək olar. Atəşgahın ətrafında tez-tez uzaq ölkələrdən 

gələn zəvvarların toplanmasını nəzərə alaraq, məbədin ətrafında 1713-1733-cü ilədək 2 

gözdən ibarət ev tikilmişdir. Sonrakı dövrlərdə tikinti işlərinin aparılması nəticəsində ΧVIII 

əsrin sonlarında ümumi hasara alınmışdır. Haqqında danışılan tarixi abidə hazırda Suraxanı 

rayonu ərazisindədir. Dünyanın çox yerindən atəşpərəstlər bu diyara ziyarətə gəlmişlər. 



Müqəddəs odların sirri isə şəhərin ərazisində torpağın altındakı və dənizin dibindəki zəngin 

neft və qaz yataqlarındadır. Neft və qaz Bakıya şan-şöhrət gətirmişdir. Bunun sayəsində Bakı 

hələ orta əsrlərdə Yaxın və Orta Şərqin iri şəhərlərindən birinə çevrilmişdir. Səyyahların 

məlumatlarına əsasən hələ X əsrdə Bakıda neft hasilatı böyük gəlir gətirmiş, bura liman 

şəhəri kimi tanınmışdır. XII əsrdə Bakı ikicərgəli qala divarları və xəndəklə əhatə olunmuş 

möhkəm müdafiə edilən şəhər olmuşdur. 

Yüksək səviyyədə dini tolerantlığın hakim olduğu ölkədə müsəlmanlar üçün Təzə Pir, 

Əjdərbəy, Hacı Sultan Əli, Şəhidlik, Bibiheybət adlı məscidlər, xristianlar üçün Mixail 

Arxangel kilsəsi, İsanın Müqəddəs Miladı kilsəsi, Müqəddəslər kilsəsi, yəhudilər üçün 

Aşkenazi Yəhudi sinaqoqu, Sefardi Yəhudi sinaqoqu və s. kimi ibadət mərkəzləri və ocaqları 

fəaliyyət göstərir. 

 

Yaylaq turizmi.  
Azərbaycanda yaylaq turizmi üçün ən əlverişli imkanlar Kiçik Qafqaz iqlim zonasında 

mövcuddur. Kiçik Qafqaz iqlim zonasına aşağıdakı rayonlar daxildir: Hacıkənd-Göygöl, 

Şuşa, Laçın-Minkənd. Azərbaycanın tarixi yaşayış məskənlərindən olan Şəki məhsuldar 

yaylaqlar (otlaqlar) və düzənliklərin qoynunda yerləşir. Tarixi Gəmiqaya təsvirləri dəniz 

səviyyəsindən 3907 m yüksəklikdə yerləşən Qapıcıq zirvəsinin cənub və qərb yamaclarındakı 

Nəbiyurdu, Camışölən və Qaranquş yaylaqlarındadır (NMR Ordubad rayonu ərazisində). 

Qaya təsvirlərinin toplandığı başlıca bölgə Qaranquş yaylağıdır. Boz və qara rəngli qaya 

parçaları üzərinə çəkilən təsvirlər başlıca olaraq çəhrayı görünüşdədir. Rəsmlər qazma və 

döymə texnikası ilə icra edilmişdir. Orta əsrlərə aid az miqdar rəsmlər isə cızma üsulu ilə icra 

olunmuşdur. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mövcud olan petroqliflərin əksəriyyəti yüksək dağ 

yaylaqları (otlaqları) şəraitində daşlara həkk olunub (Gəmiqaya-Kəlbəcər, Xacbulaq-

Gədəbəy). Bununla belə, petroqliflərə Azərbaycanın düzənlik rayonlarında da – Qobustanda, 

Mərdəkanda (Şüvəlanda), Abşeronda, Şirvan düzənliyində, Hacıqabulda da rast gəlmək olur. 

Bu da, öz növbəsində, turistlərə Azərbaycanda tarixi turizmlə yaylaq turizmini bir yerdə 

yaşamaq imkanı verir. Ölkədə yaylaqların ümumi sahəsi 597 min hektara bərabərdir. 

 

Ekoloji turizm.  
Azərbaycan ərazisi 4100-dən çox müxtəlif bitki çeşidlərinin vətənidir. Azərbaycanda 

bitkilərin müxtəlifliyi təbiət tarixinin dərin izlərini daşıyır, bu, eyni zamanda, bir neçə 

floristik bölgələrin cəmləşməsi və hazırkı təbii şəraitin fərqliliyi ilə bağlıdır. Kür sahilindəki 

toqay meşələri, Araz və Alazan çayları da nadir sayılırlar: onlar yarımsəhra düzənliklərindən 

keçir və sel zamanı çay suları və yeraltı sularla qidalanırlar. Palıd, qovaq, göyrüş, söyüd və 

qoz ağaclı meşələr – Gazaoğlan, Cirdahan, Babanlar, Varvaranın böyük bir hissəsini tutur və 

bundan əlavə, həmin ağaclar torpaqları qoruyurlar. 

Azərbaycan ərazisinin 10 faizi dağ meşələrindən ibarətdir və onlar 600-700 m-dən 1800 

m-dək yüksəkliklərdə ucalır. Bu meşələr enliyarpaqlıdırlar və əsasən palıd, vələs, fıstıq, 

ağcaqayın və göyrüş ağaclarından ibarətdir. 

Dağ meşəlikləri suların və torpaqların qorunmasında mühüm əhəmiyyətlidir. Bundan 

əlavə, hamin meşələr ovçuluq, istirahət və turizm nöqteyi-nəzərindən də cəlbedici sayılırlar. 

Lənkəranın enliyarpaqlı meşələri burada bitən ipək akasiyası, suda batmayan dəmirağacı kimi 

qədim relikt ağac növləri ilə fərqlənir. 

Azərbaycanda ekoloji turizmin inkişafına töhfə verə biləcək milli parklar, göllər, zəngin 

fauna və flora mövcuddur. 

Azərbaycanda milli parklar kateqoriyasına Akademik Həsən Əliyev adına Ordubad, 

Şirvan, Ağgöl, Hirkan, Altıağac, Şahdaq, Qızılağac və Abşeron milli parkı daxildir. 



Hazırda Azərbaycan meşələrinin ümumi sahəsi 1290 min hektar və ya ölkə ərazisinin 11 

faizini təşkil edir. Ölkəmizin meşə ehtiyatlarının 48,8 faizi və ya 592 min hektarı Böyük 

Qafqaz regionunun, 14,5 faizi və ya 176 min hektarı Kiçik Qafqaz regionunun, 2,5 faizi və ya 

30 min hektarı Kür-Araz ovalığının, 0,5 faizi və ya 6 min hektarı NMR-in payına düşür. 

Azərbaycan Respublikasında adambaşına 0,12 hektar meşə sahəsi düşür. 

Ölkədə Şahbuz və Eldar Şamı Dövlət Təbiət qoruğu mövcuddur. 

Azərbaycan Respublikasında qoruqların ümumi sahəsi 197 min hektara çatır. 

Qoruqlarda qonur ayılar, İran bəbirləri, vəhşi qabanlar, vəhşi pişiklər və s. vardır. Dövlət 

qoruqlarına Qobustan, Göygöl, Qızılağac, Zaqatala, Hirkan, Turyançay, Şirvan, Qaragöl, 

Pirqulu, Qarayazı, Bəsitçay, Ağgöl, İsmayıllı, Altıağac və İlisu qoruqları daxildir. 

Bunlarla yanaşı, Azərbaycanda ümumi sahəsi 244 min hektara yaxın yasaqlıq əraziləri 

də mövcuddur. Yasaqlıq təbii komplekslərin ərazi, yaxud akvatoriya daxilində xüsusi qanunla 

qorunan hissədir. Qoruqlardan fərqli olaraq, yasaqlıqlarda bütün təbii kompleks deyil, onun 

ayrı-ayrı komponentləri (bitki örtüyü, heyvan, quş) qorunur və mühafizə olunur. Ölkə 

ərazisində Şəki, Laçın, Daşaltı, Arazboyu Qubadlı, Qəbələ, Qarayazı-Ağstafa, Şəmkir, 

Qızılca, İsmayıllı, Ordubad, Qusar, Abşeron, Zuvand, Korçay, Ağgöl, Bərdə, Bəndovan, Gil 

adası, Kiçik Qızılağac kimi yasaqlıqlar vardır. 

Ölkə ərazisində - Lerik və Yardımlıda füsunkar şəlalələr, Göygöl (Gəncə) və Batabat 

(NMR) kimi göllər mövcuddur. 

Azərbaycanın bitki növləri dünyada mövcud olan bitki növlərinin 0,84 faizini, Qafqazın 

bitki növlərinin isə 66 faizini təşkil edir. Dünyada yalnız Azərbaycan Respublikası ərazisində 

bitən bitki (bunlar endemik bitkilər adlanır) növlərinin sayı 370-dən artıqdır. Endemik bitki 

növləri ölkənin flora tərkibinin təxminən 9 faizini təşkil edir. NMR-də və Talış dağlarındakı 

Zuvand çökəkliyi endemik bitkilərin çoxillik ot növləri ilə zəngindir. Azərbaycan florası 

üçüncü dövrün relikt (qalıq) bitkiləri ilə zəngindir. Onların əsas məskəni Talış dağları olsa da, 

bəzi növlərə ölkənin digər sahələrində də (Böyük Qafqazda, Ceyrançöldə və s.) rast gəlinir. 

Onlara dəmirağac, şabalıd-yarpaq palıd, Lənkəran akasiyası, qaraçöhrə, şümşad, Qafqaz 

xurması, Eldar şamı və s. misal ola bilər. 

Ölkədə 20 minə yaxın fauna növü mövcuddur. Azərbaycan Respublikasının təbii 

şəraitinin müxtəlifliyi heyvanlar aləminin də zənginliyinə səbəb olmuşdur. Azərbaycan 

Respublikasında 600-dən çox heyvan növü vardır ki, bu da dünyada olan heyvan növlərinin 

5,6 faizini təşkil edir. Təbiətin qoynunda yuva salmış əsas məməli heyvanlara bəbir, nəcib və 

xallı marallar, ceyran, cüyür, dağ keçisi, çöl donuzu, ayı, safsar, dələ, çölpişiyi, canavar, 

tülkü, çaqqal, yenot və həmçinin Xəzərin sularında yaşayan suiti və s. daxildir. Azərbaycanın 

müxtəlif guşələrində yaşayan kəklik, turac, qırqovul, sultantoyuğu, bildirçin, qaz, ördək, qu 

quşu, qartal və s. təbiətin inciləridir. 

Azərbaycanda 12 iqlim tipindən 9-na rast gəlmək mümkündür. Bitkilərdə olduğu kimi, 

Azərbaycanın heyvan aləminə təbiət tarixi öz təsirini göstərmişdir. Bir neçə zoocoğrafi 

bölgələri, oraya məxsus flora növləri ilə səciyyələndirilməsi mümkündür. 

Quru ovalıqların faunası gəmirici, sürünən növlərin çoxluğu ilə səciyyələndirilir. 

Düzənliklərdə Orta Asiya ceyranlarına seyr etmək mümkündür.  

Qızılağac milli parkında Lənkəran düzənliyinin rütubətli meşələri və bataqlıqlarında 

200-dən artıq quş növləri qışlamaya toplaşırlar, bu isə öz növbəsində qutan, qızılqaz, qu quşu, 

vağ quşu, sultantoyuğu kimi quşlardan ibarət olması və bir milyondan artıq quşların 

miqrasiya vaxtında bir araya gəlməsi deməkdir. 

Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının faunası rəngarəngdir. Dağ ətəklərində gecə quşlarına 

hər yerdə rast gəlmək mümkündür. Bundan əlavə, orada kəklik, mavi göyərçin və qırqovul da 

vardır. Sürünən heyvan növləri arasında gürzə, dağ kərtənkələlərinin məskunlaşması nəzərə 

çarpır. Meşələrdə marallara da rast gəlmək mümkündür. 



Böyük Qafqaz dağlarının çəmənliklərində yerli zubr və dağ keçilərinə rast gəlinir. Kiçik 

Qafqaz dağlarının ətəklərində vəhşi qoçlar və dağ keçiləri ilə də rastlaşmaq mümkündür. Dağ 

çəmənliklərində saqqallı qırğı və çaqqallar məskən salıblar. Talış dağlarına İran ərazisindən 

daxil olmuş bəbirlər və oxlu kirpilər buradakı meşələri daha da fərqləndirir. 

Xəzər dənizi də özünün su canlıları ilə zəngindir. Burada siyənək, Xəzər qızılbalığı, 

nərə, ağ nərə balığı, uzunburun, kütüm, cerix növləri kimi balıqlar ovlanır. Kür çayında 

mövcud 50 balıq növündən 23 növü ticarət əhəmiyyətini daşıyır. Çox nadir suf balığına sahil 

xəttində rast gəlmək mümkündür. Mart-aprel aylarında cənuba doğru etdikləri miqrasiya 

zamanı burada suitilərini müşahidə etmək mümkündür. Onlar oktyabr, noyabr aylarında 

şimala geri dönürlər. Nadir və qiymətli bitki, balıq və heyvan növlərinin qorunması 

məqsədilə qoruqlar yaradılmışdır. 100-dən artıq heyvan növləri Azərbaycanın “Qırmızı 

Kitab”ına salınmışdır. 

 

İdman turizmi.  
Dağların təmiz və gözəl havasından, verdiyi digər imkanlardan (xizəkçilik, alpinizm, 

olimpiya mərkəzləri) faydalanmaq məqsədilə insanların həyata keçirdikləri turizm 

fəaliyyətinə idman turizmi deyilir. Şimalda Böyük Qafqaz sıra dağlarının ən yüksək zirvəsi 

sayılan Bazardüzü (4,466 m) yerləşib (cənub hissəsi Azərbaycanadək uzanır), cənub-qərbdə 

Ermənistan və Gürcüstanadək uzanan və Kiçik Qafqaz dağları ilə sərhəddə olan silsilə 

Cənubi Qafqaz dağları ilə və cənub bölgəsində Talış dağları ilə əhatə olunub. Azərbaycan 

qərbdən, Böyük və Kiçik Qafqaz Dağları ilə, şərqdən Kür-Araz ovalığının kənarındakı, Lixlə 

(Suram) bağlanmışdır.  

Azərbaycanın idman turizmini də inkişaf etdirmək potensialı mövcuddur. Avstriya, 

İsveçrə, Fransa, Andorra qış turizminin başlıca mərkəzlərinin dağlıq ərazilərinin landşaftı 

Naxçıvan ilə oxşardır. Qafqaz dağları fonunda mənzərəli kəndlər yaxınlığındakı evlərində 

(pansion) qalmaq imkanları mövcuddur. Qış və dağ idmanları üçün ən uyğun və cəzbedici 

yerlər Şamaxı və Qusardır. 

Əslində ölkədə turizmin inkişafı dəniz səviyyəsindən çox yüksəklikdə yerləşən rayon və 

kəndlərimizin inkişafı baxımından da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, Göygöl 

gölündən, çoxlu bulaqlardan, çaylardan və dağ göllərindən formalaşan Göygöl dövlət qoruğu 

dəniz səviyyəsindən 1556 m hündürlükdə yerləşir. Maralgöl dəniz səviyyəsindən 1902 m 

hündürlükdə yerləşir və subalp çəmənlikləri ilə əhatə olunub. Qaragöl, Zəligöl və Şamlıgöl 

göllərinin ətrafı da dağ meşələri ilə örtülüb. Azərbaycanın şimal-şərqində, dəniz 

səviyyəsindən xeyli yüksəkdə yerləşən Qusar, Şahdağın ətəkləri də geniş turizm potensialına 

sahibdir. Eyni zamanda, bir sıra dağ rayonlarımız idman turizmi üçün də əlverişlidir. Hal-

hazırda bu istiqamətdə müvafiq tədbirlər görülməkdədir. 

 

Ov turizmi.  

Şamaxı və Qusarda lisenziyaya sahib olanlara, bir çox meşə heyvanı və quşlarını 

ovlama imkanı verilir. Müntəzəm bir qoruq olan Qızılağac qoruğunu qış aylarında sayca 1 

milyondan artıq 2 min növ quş ziyarət edir. Bu vəhşi yabanı heyvan və quşların şəkillərini 

çəkmək mümkündür. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında su-bataqlıq quşlarının daimi qışladığı 

yerlərə Ağcabədi, Astara, Cəlilabad (Qırmızı kənd ovçuluq təsərrüfatı istisna olmaqla), 

Beyləqan, İmişli (Sarısu və Bozqobu ovçuluq təsərrüfatı istisna olmaqla), Lənkəran (Qavzava 

ovçuluq təsərrüfatı istisna olmaqla), Masallı, Biləsuvar (Mahmudçala və Zavvar ovçuluq 

təsərrüfatı istisna olmaqla), Ceyranbatan gölü və Abşeron yarımadasının başqa su anbarları, 

həmçinin Mingəçevir su anbarını aid etmək olar. 

Azərbaycan Respublikasının “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” və “Heyvanlar aləmi 

haqqında” qanunlarına əsasən, ölkə ərazisində vəhşi heyvan və quşların sayının 



tənzimlənməsinin təmin edilməsi və ovlanmasının müddət və normalarının müəyyən edilməsi 

üçün xüsusi normalar mövcuddur. 

 

Əyləncə turizmi.  

Bakı şəhərində və ölkənin digər regionlarında 3, 4 və 5 ulduzlu otellər, müasir şadlıq 

sarayları, restoranlar və kafelər vardır. Ölkənin digər regionlarında da əyləncə üçün müxtəlif 

istirahət mərkəzləri mövcuddur. 

Ölkəmizdə turizm və istirahət sahəsində qazanılan müasir nailiyyətlər mehmanxanaların 

və mədəni əyləncə mərkəzlərinin dünya standartlarına uyğunluğu, turizmin ekstremal növləri 

ilə məşğul olmaq imkanları yaradır. Əyləncə və istirahət (mehmanxanalar, əyləncə 

mərkəzləri, turizm obyektləri, ekstremal turizm növləri) mərkəzlərinin sayı günbəgün 

artmaqdadır. Abşeronda Xəzər dənizinin ilıq suyu, sahildəki narın və yumşaq qum, suda 

müxtəlif əyləncələr hər il buraya çoxlu turist cəlb edir. 

 

Tarix turizmi.  
Hazırda ərazisi 86,6 min kvadrat kilometr olan Azərbaycan bəşər mədəniyyətinin ilkin 

beşiklərindən biri olmuşdur. Qədim insanların bu ərazidə hələ 1,5 -2 milyon il bundan əvvəl 

məskən salması alimlər tərəfindən sübut olunmuşdur. Azərbaycanın mağara düşərgələrində 

aparılan arxeoloji qazıntılar qədim daş dövrü insanlarının təşəkkülü və inkişafı, qədim ibtidai 

icmalar haqqında məlumat verməyə imkan vermişdir. Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərindən 

təqribən 55 km cənubda Qobustan qaya təsvirləri də bu diyarın qədim tarixindən söhbət açır. 

Süjet müxtəlifliyinə görə həmin təsvirlər eramızdan əvvəl 8-ci minillikdən eramızın XIX 

əsrinədək bir dövrü əhatə edir. 

Azərbaycan tarix turizmi baxımından da turistlərə geniş imkanlar vəd edir. Ümumilikdə 

Azərbaycanda 6 min tarixi yer mövcuddur. Bu sırada Azıx mağarası, Zaqatala İlisu qülləsi, 

Lənkəranda dairəvi Daveri qala həbsxanası, Pirqulu Rəsədxanası, Mömünə Xatun məqbərəsi, 

Husif ibn Küseyri, Şəki Xan Sarayı, Qarabağlar türbəsi (Naxçıvan), Asafi keyif ziyarətgahı 

(Naxçıvan), Gülüstan mavzoleyi, Qədim Qala divarları (Naxçıvan), Kültəpə, Gəmiqaya, 

Oğlanqala, Qədim Gilan və Şirlan kimi qədim yaşayış məskənlari (Naxçıvan), Yalınqala, 

Fərhadqala, Quylu kimi mağara kompleksləri (Naxçıvan), Qobustan, Şəkidə alban kilsəsi, 

Şamaxıda Cümə məscidi, Şaşiqəndam və Yeddi Günbəz qəbiristanlığı, Xınalıqda 

Atəşpərəstlik alov məbədi (Atəşgah) və başqa adlar sadalana bilər. 

Bundan başqa, zəngin mədəni irsə və arxitekturaya sahib Bakı şəhəri (şərq və qotik 

üslublu tikililər, dünya şöhrətli İçəri Şəhər, Qız Qalası və s.) hər zaman öz cəlbediciliyini 

qorumuşdur. XIX əsrin sonlarından başlayaraq Bakıda qədim memarlıq abidələri - Xəzər 

dənizinin sahilində tikilmiş “Qız qalası”, məscidlər, karvansaralar, əzəmətli qala divarları, 

“Şirvanşahlar kompleksi” (XV əsr) ilə yanaşı, yeni müxtəlif üslublarda tikilmiş müasir 

binalar ucaldılmışdır. Bütün bunlara görə şəhər şərq və qərb memarlıq üslublarını özündə 

birləşdirir, həm qədim, həm də müasir mədəniyyət mərkəzi təsiri bağışlayır. Qədim tarixi 

abidələr şəhərin qala divarları ilə əhatələnmiş, “İçərişəhər” adlanan hissəsində yerləşmişdir. 

Buraya çox vaxt “köhnə Bakı” da deyirlər. Bakı bu gün Azərbaycanın təhsil, elm, mədəniyyət 

və idman mərkəzidir. 

Ölkədə müxtəlif tarix və etnoqrafiya muzeyləri (NMR-də xalçaçılıq muzeyi, Bakıda 

incəsənət və xalçaçılıq muzeyləri və s.) fəaliyyət göstərir. 

Bakı (sənaye üsulu ilə neft emalı ilk dəfə Bakıda tətbiq edilmişdir) dünyada bənzəri 

olmayan Xəzər dənizində yaradılmış Neft daşları şəhərciyinə görə də diqqətəlayiqdir. 

 

Aqroturizm.  

Hazırda Avropada aqroturizm daha çox populyarlaşıb. Turistlər tətillərini fermer 

təsərrüfatlarında keçirməyə üstünlük verirlər. Avropa Birliyində belə fermer təsərrüfatlarının 



sayının 600 mini keçdiyi qeyd olunur. Aqroturizm səsli-küylü şəhər həyatından 

kənarlaşmaqla, ekoloji baxımdan təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları, həm də mənzərəli 

yerlərin seyrinə yaranan ehtiyacdan irəli gəlir. 

Qafqaz dövlətləri arasında dağ turizmi, aqroturizm və qorunan ərazilərdə ekoturizmin 

inkişafı ilə bağlı Azərbaycanın imkanları daha yüksəkdir. 

Kənd təsərrüfatı bütün ev təsərrüfatlarının 45 faizini əhatə edir. Ölkəyə gələn qonaqlara 

xidmət göstərilməsi üçün fermerlərə təlimlərin keçilməsi mümkün deyil, lakin Qafqaz dağları 

fonunda mənzərəli kəndlər yaxınlığındakı evlərdə qalmaq imkanları mövcuddur. Şimal 

rayonlarında lalə və çöl gülləri vardır. 

Ölkənin cənub rayonlarda (xüsusilə Lənkəranda) aqro-turların təşkil edilməsi və bu 

qəbildən olan digər tədbirlərin keçirilməsi üçün böyük imkanlar mövcuddur. 

 

Biznes turizmi.  

Biznes turizminin inkişafı məqsədilə daha çox ölkə ərazisində mövcud 

mehmanxanaların imkanlarından istifadə edilir. Ölkənin müxtəlif şəhərlərində yerləşdirilmiş 

Olimpiya mərkəzləri də bu cür tədbirlər üçün istifadə edilə bilər. 

Quba rayon ərazisində Cənnət bağı kurortu tikilmişdir, burada 120 nəfər üçün yataq yeri 

vardır. Yerli turizm üçün əla imkanlar mövcuddur. Bu ətrafda “Long Forest” mehmanxanası 

yerləşir. Şəkidə köhnə Karvansara mehmanxanaya çevrilmişdir. 

Şamaxı kənarında olan Pirqulu rəsədxanasının yanındakı kənd dağlıq sahəsində bir neçə 

(o cümlədən “Magic Life”) kotteclər, İsmayıllı şəhərində Talıstan Moteli fəaliyyət göstərir. 

Lənkəranda Şəhər Qala mehmanxanası tikilərək istifadəyə verilmişdir, lakin müvafiq 

xüsusi keyfiyyətə malik deyildir, həmçinin tariflər yalnız xarici turistlər üçün münasibdir. 

Masallıda yaxınlığında füsunkar göl yerləşən üç ulduzlu Dəştvənd mehmanxanası vardır. 

 

Mədəniyyət turizmi.  

Ölkənin mədəniyyət turizmi potensialına Bakıda incəsənət qalereyaları, milli musiqi 

növü - muğam, dünya caz musiqisinin yaxşı inkişaf etməsi (Filarmoniya), milli və dünya 

rəqsləri, ləziz dada malik zəngin mətbəx, bütün fərqli dini və dünyəvi görüşlərə tolerantlı 

islami yanaşma və müxtəlif dinlərin ortaya qoyduğu mozaika nümunə göstərilə bilər. 

Xəzər dənizinin qərb sahilində yerləşən Bakı qədim və müasir şəhərdir. Bura gözəl 

tarixi abidələri, müxtəlif memarlıq üslublarında tikilmiş binaları, yaşıl parkları, qala divarları 

arasında salınmış qədim İçərişəhəri, bənzərsiz dənizkənarı bulvarı ilə hamını heyran edir. 

Şəhərin mərkəzi hissəsi Bakı buxtasına açılan amfiteatr şəklindədir. Onun dəniz sahili okean 

səviyyəsindən 28 m-ə qədər aşağıda yerləşir. İqlimi quru subtropikdir. Orta aylıq temperaturu 

yanvarda 3-4°S, iyulda 25-26°S-dir. İllik yağıntının miqdarı 300 mm-ə qədərdir. Bakı üçün 

güclü şimal küləyi - xəzri və cənub küləyi gilavar səciyyəvidir. İlin əksər günləri Bakıda 

külək əsir. Ona görə də bura “küləklər şəhəri” də deyirlər. Əhalisi 2 milyon nəfərdən çox olan 

Bakıda müxtəlif mədəniyyətlərə mənsub xalqların və millətlərin nümayəndələri yaşayırlar və 

bu millətlər arasında ayrı-seçkilik mövcud deyil. 

 

İpək Yolu turizmi.  

Turizmin formalaşması və inkişafında ərazinin coğrafi mövqeyinin özünəməxsus rolu 

vardır. Azərbaycanın tarixən karvan yollarının üzərində yerləşməsi turist axınının 

yaranmasını şərtləndirən amillərdən biri olmuşdur. Başqa sözlə, Azərbaycan Qərb si-

vilizasiyası ilə Şərq mədəniyyətinin qovuşduğu yerdə yerləşir. Belə əlverişli coğrafi mövqeyə 

malik olması burada müxtəlif nəqliyyat növlərinin inkişafına səbəb olmuşdur. Hal-hazırda 

Azərbaycanla yanaşı, bu marşrut üzrə yerləşən Özbəkistan, Kazaxıstan, Qırğızıstan kimi 

ölkələrin maraq dairəsində olan İpək Yolu turizm layihəsinin yekunlaşması ölkədə turizmin 

inkişafına öz ciddi töhfəsini verə bilər. 



Bütün qeyd olunanlar turizm növlərinin geniş təşkili üçün Azərbaycanda turistlərin 

məqsədlərinə görə böyük potensialın mövcudluğunu göstərir. Bu isə, öz növbəsində, mövcud 

turizm potensialından daha da səmərəli istifadə edilməsini şərtləndirir. 

 

4.4. Turizm xidmətlərinə tələbin qiymətləndirilməsi 

 

Bazar münasibətlərinin bərqərar olduğu iqtisadiyyatlarda bazarın əsas göstəriciləri kimi 

tələb, təklif və qiymət çıxış edir. Sahənin rəqabətqabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsi üçün 

həmin sahənin məhsullarına olan tələbin strukturunun öyrənilməsi, onun kəmiyyət 

qiymətləndirilməsinin və gözlənilən dəyişikliklərin tədqiq edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən, 2008-ci ildə qəbul edilmiş 

turistlərin sayı 2004-cü ilə nisbətən 1,7 dəfə artaraq 11592 nəfərdən 19288 nəfərə qədər 

yüksəlmişdir. Həmin dövrdə göndərilmiş turistlərin sayı 2004-cü ildəki 17790 nəfərdən 2008-

ci ildə 40319 nəfərədək yüksələrək 2,3 dəfə artım təşkil etmişdir. Bu məlumatlar aşağıdakı 

qrafikdə verilmişdir (Qrafik 4.12.). 
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Mənbə: ARDSK 

 

Qrafikdən göründüyü kimi 2008-ci il istisna olmaqla turizm sektorunda qəbul edilmiş 

turistlərin sayı azalan dinamika nümayiş etdirmişdir. 2004-cü ildən başlayaraq xaricə 

göndərilmiş turistlərin sayında isə artım qeydə alınmışdır. 2008-ci ildə isə hər iki istiqamətə 

olan tendensiya dəyişmişdir. Belə ki, həmin ildə qəbul edilmiş turistlərin sayı artan, 

göndərilmiş turistlərin sayı isə azalan dinamika nümayiş etdirmişdir.    

Azərbaycan turizm bazarında tələbin səviyyəsinə ciddi təsir göstərən amillər 

mövcuddur. Belə ki, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi tələbi təşkil edən bir çox tərkib var ki, 

onların bir çoxu Azərbaycanın turizm bazarında yetəri səviyyədə deyil. Bunlara misal olaraq 

turizm xidmətlərinin keyfiyyət və qiymət nisbətini, ölkədə turizm xidmətinə olan tələbə ən 

ciddi təsir göstərən amil kimi qeyd etmək olar. Belə ki, Azərbaycan daxilində bölgələrə, eləcə 

də paytaxt Bakıda dincəlmək üçün bir turistin xərclədiyi maddi vəsaitə, dünyanın bir çox 

ölkəsində (Türkiyə, İspaniya və s.) daha keyfiyyətli və sərfəli tur-xidmətin əldə edilməsi 

mümkündür.  

Əhaliyə satılmış turizm yollayışı blanklarının sayına nəzər salsaq görərik ki, 2008-ci 

ildə 2004-cü ilə nisbətlə 3,2 dəfə artım müşahidə olunmuş və blankların ümumi sayı 8428-



dən 27055-ə qədər artmışdır ki, 2008-ci ildə bu blankların 964-ü qrup halında, 26091-i isə 

fərdi halda səyahət etmək üçün təqdim olunmuşdur3 (Qrafik 4.13) 
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Qəbul edilmiş və göndərilmiş tur günlərin ümumi sayına nəzər salsaq görərik ki, 2008-

ci ildə tur-günlərin ümumi sayı 2004-cü ilə nisbətən 2,3 dəfə artaraq 158414-dən 358806 

günə qədər yüksəlmişdir. Bunlardan 2008-ci ildə, qəbul edilmiş tur günlərin sayı 104494 gün, 

göndərilmiş tur-günlərin sayı isə 254312 gün təşkil etmişdir4 (Qrafik 4.14). 
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Araşdırmalar və təqdim olunan rəsmi statistik məlumatlara əsasən qeyd etmək olar ki, 

ölkə ərazisində turistlərin yerləşdirilməsində qonaq evləri və mehmanxanalar əhəmiyyətli 

paya malikdirlər. Belə ki, 2008-ci ildə mehmanxana və qonaq evlərində yerləşdirilmiş 

turistlərin sayı 2004-cü ilə nisbətlə 6,1 dəfə artaraq 5913 nəfərdən 36121 nəfərə kimi 

yüksəlmişdir. Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə təqdim olunmuş çarpayı-

sutka sayına nəzər yetirsək görərik ki, 2008-ci ildə bu miqdar 929351 vahiddən 1360252 

vahidə qədər yüksəlmişdir. Bu saydan 2008-ci ildə 723574 vahidi ölkə vətəndaşlarının, 

636678 vahidi isə xarici vətəndaşların payına düşmüşdür.  2008-ci ildə bu say, pansionat və 

                                                 
3 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, Azərbaycanda Turizm, 2009 
4 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, Azərbaycanda Turizm, 2009 



istirahət evləri və sanatoriyalarda 4835 nəfər, turist bazalarında 8798 nəfər, şəxsi evlərdə 170, 

digər yerlərdə isə 9683 nəfər təşkil etmişdir.2  

2008-ci ildə nəqliyyat növləri üzrə xidmət göstərilmiş turistlərin strukturuna 

baxdığımızda görərik ki, ən əhəmiyyətli pay hava nəqliyyatının payına düşür. Hava 

nəqliyyatından daha az mühüm olmayan avtomobil nəqliyyatı da turizm xidmətində 

əhəmiyyətli yer tutur. Bu məlumatlar aşağıdakı qrafikdə də əksini tapmışdır (Qrafik 4.15.). 

 

Qrafik 4.15 
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Ölkədə turizm xidmətlərinə tələbin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı 

məlumatlara nəzər salmağımız vacibdir. Belə ki, 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasına 

gələn vətəndaşların sayı, ölkəmizə gələn potensial turist sayını göstərir. Belə ki, Dövlət 

Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən ölkəmizə gələn vətəndaşların böyük bir qismi 

Rusiyanın payına düşür. Bu rəqəm 2008-ci ildə 2097479 nəfər təşkil etmişdir. Bu statistik 

məlumatlara əsasən 2008-ci ildə Gürcüstandan 607875 nəfər, İrandan 308650 nəfər, 

Türkiyədən 157827 nəfər, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın Birləşmiş Krallığından 

29362 nəfər, Ukraynadan isə 28420 nəfər həmin ölkə vətəndaşı gəlmişdir. Nəzərə alsaq ki, 

ölkəyə daxil olan hər bir insan, həmin ölkə üçün potensial turist deməkdir. Gələn həmin 

insanların turist olmaları və gələcəkdə ölkəyə bir daha gəlmə istəkləri ölkədə onlara 

göstərilən xidmətdən, münasibətdən birbaşa aslıdır. 

Yekun olaraq qeyd etmək olar ki, ölkəmizdə turizm xidmətlərinə tələbin səviyyəsi 

qaneedici səviyyədə deyil və potensialının altında yerləşir. Çünki, nəzərə alsaq ki, ölkə 

vətəndaşlarının bir çox hissəsi, daxili turizm obyektləri və bazalarında dincəlmək yerinə, 

xarici ölkələri seçir. Buna səbəb, yalnız xarici ölkəni gəzib görmək deyil, daxili tur-malın 

keyfiyyət səviyyəsinin qaneedici olmaması, qiymət siyasətinin düzgün aparılmamasıdır. 

 

4.5. Ölkədə əlaqədar sahələrin inkişaf səviyyəsi və onların turizm sektorunun rəqabət 

qabiliyyətinə təsirinin qiymətləndirilməsi 

 

Turizm sektorunun inkişafına ölkədə əlaqədar sahələrin inkişaf səviyyəsi əhəmiyyətli 

şəkildə təsir göstərir. Ölkədə son illərdə həyata keçirilən infrasturktur və regional inkişaf 

proqramları hökumətin qeyri-neft sektorunun, o cümlədən turizmin, rəqabət-



qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyətinin elementləri kimi 

qiymətləndirilməlidir. Ölkədə turizm sektorunun son illərdə inkişafında bu sektorun özü ilə 

yanaşı, əlaqədar sahələrin  də  mühim rolu olmuşdur. Belə ki, turizm elə bir biznes sahəsidir 

ki, onun rəqabətqabiliyyətliliyi məhz həmin sahələrin (bəzi rəylərə görə bu sektorların sayı 

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

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

Azərbaycan turizm industriyasının rəqabət apardığı coğrafiyada əsas yeri Rusiyanın 

Qara dəniz və Şimali Qafqazdakı turizm müəssisələri və Turkiyənin Aralıq dənizi sahilindəki 

turizm mərkəzləri təşkil edir. Mövcud vəziyyətin təhlili göstərir ki, turizm xidmətlərindən 

istifadə etmək arzusunda olan orta gəlirli Azərbaycan vətəndaşları, əsasən, müalicəvi turizm 

xidmətlərindən yararlanmaq üçün Rusiya, istirahət və əyləncə üçün Türkiyə turizm bazarını 

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

Əmirliyi və İranı aid etmək olar. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın kütləvi turist cəlb etməsi 

üçün bir tərəfdən daxili turistləri, digər tərəfdən Rusiya və digər şimal ölkələrinin (əsasən 

MDB dövlətləri) vətəndaşlarının potensial bazar seqmenti qismində nəzərdə tutulması arzu 

olunandır. Burada, xüsusilə, etnik azərbaycanlıların turist qismində ölkəyə cəlb edilməsi kimi 

məqsəd xüsusi vurğulanmalıdır. 

Belə bir rəqabət mənzərəsində uğurlu nəticələrin əldə olunması üçün uzun müddətli və 

dayanıqlı turizm siyasətinə ehtiyac  duyulmaqdadır. Bu gün turistlər səfər etdikləri ölkələrdə 

əsasən təhlükəsizlik, gigiyena, keyfiyyətli xidmət, cəlbedici yerlər və s. bu kimi amillərə 

diqqət verirlər. Bu amillərdən birinin olmaması nəticə ehtibarilə yüksək keyfiyyətli turizm 

məhsulunun ortaya çıxmasına mane olur. Bu baxımdan ölkədə əlaqədar sahələrin inkişaf 

səviyyəsi və onların ölkənin turizm sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinə təsiri tədqiqat işində 

aşağıdakı istiqamətlər üzrə təhlil olunmuşdur. 

 

Təhlükəsizlik və mühafizə.  

Azərbaycanın müharibə şəraitində olmasına baxmayaraq, eyni zamanda qeyri-neft sektorunun 

prioritet istiqamətlərindən biri kimi turizmi ciddi inkişaf etdirmək niyyətlərini bəyan edən bir ölkədir. 

Əslində, müharibə amili turistlərin və ölkənin təhlükəsizliyi baxımından ziddiyyətli bir məqamdır. 

Lakin, yüksək inkişaf etmiş turizm xidmətlərini təklif edən və oxşar vəziyyətdə olan ölkələr də yox 

deyil. Türkiyə, İspaniya və İsrail bu kimi ölkələrdəndir. Bu ölkələrdə təhlükəsizliyə ciddi təhdidlərin 

olmasına baxmayaraq turizm sektoru yüksək səviyyədə inkişaf edib. Belə bir nailiyyətin əldə 

olunması ölkənin təhlükəsizlik orqanlarının ciddi səyləri ilə mümkün olub. Gələn turistlər onlara 

ölkələrindəki qədər təhlükəsiz mühitin yaradıldığına əmin olduqlarında, o ölkəyə gəlməkdən 

çəkinmirlər. Bir də ki, qeyd olunan ölkələrdə polis turistlərə və onların istirahətinə təhlükəsizlik 

məqsədləri ilə yersiz müdaxilələr etmirlər. Azərbaycan insanların həyat təhlükəsinə təhdidlərin aşağı 

olduğu ölkə olmasına baxmayaraq, bir sıra hallarda güc strukturları turistləri təhlükəsizliyi əsas 

gətirərək istirahətdən ayırırlar. Heç bir əsas olmadan hamının bildiyi, internetdən rahat izələnə 

biləcək ərazilərə turistləri təhlükəsizlik məqsədləri ilə buraxmır, foto görüntü almağa imkan 

vermirlər. Bu mənada polislə turistin kontaktını azaldacaq, yalnış anlamaları önləyəcək tədbirlər 

görülməlidir. Həmçinin, təhlükəsizliyin digər vacib elemnti kimi yol hərəkətinin təhlükəsizliyi çıxış 

edir. 

Ölkədə sabitliyin və əmin-amanlığın təmin olunması istiqamətində aparılan tədbirlərin müsbət 

səmərəsi DİF-in Turizmin rəqabətqabiliyyətliliyi indeksində də əksini tapmışdır. Belə ki, 

təhlükəsizlik  və mühafizə sahəsində Azərbaycan 133 ölkə arasında 2007-ci ildə 38-ci, 2008-

ci 43-cu və 2009-cu ildə isə 37-ci yerdə olmuşdur. Həmçinin,  alt indekslərə görə də 

aşağıdakı cədvəldən göründüyü kimi, yol nəqliyyat qəzaları üzrə göstərici istisna olmaqla 

digərlərində müsbət dinamika  əldə olunmuşdur (Cədvəl 4.2):  

    

 



Cədvəl 4.2 

 

Alt indekslər  2008 2009 

Terrorizmin səbəb olduğu maliyyə itkiləri 73 43 

Polis xidmətlərinə inam 71 59 

Cinayətkarlıq və qanun pozuntularının səbəb olduğu maliyyə 

itkiləri 

27 24 

Yol nəqliyyat qəzaları 34 35 

Mənbə: DİF Turizmin rəqabətqabiliyyətlilik indeksi, 2009 

 

Sağlamlıq və gigiyena.  

Turistlərin evlərindən çox uzaqda fərqli iqlim normalarında yaşaması, onun tibbi 

xidmətlərə ehtiyacını çoxaldır.  Turist başına gələcək bədbəxt hadisədən maksimum 

sığortalandığını, onu peşəkar tibbi xidmətlərin əhatə etdiyinə əmin olmalıdır. Təcili tibbi 

yardım sisteminin çevikliyi bu mənada çox vacibdir. Son illərdə regionalarda tikilən 

diaqnostika mərkəzləri, səhiyyə sisteminə qoyulan investisiyalar bu sahədə yaxın gələcəkdə 

irəliləyişə nail ola biləcəyimizə ümidləri artırır. Bölgələrdə yüksək səviyyədə tibbi personala 

malik özəl tibb mərkəzləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi yolu ilə bu sahədə ciddi irəliləyişə 

nail olmaq  olar. Həmçinin sığorta şirkətlərinin də həyat, tibbi sığorta sahəsində təkliflərinin 

müvafiq qaydada çeşidlənməsi arzu olunandır. 

DİF-in Turizmin rəqabətqabiliyyətliliyi indeksinə görə  səhiyyə və gigiyena sahəsində 

Azərbaycan 133 ölkə arasında 2007-ci ildə 63-cü, 2008-ci 49-cu və 2009-cu ildə isə 39-cu 

yerdə olmuşdur. Həmçinin səhiyyə və gigiyena indeksinin alt-indeksləri üzrə ölkəmizin 

göstəriciləri aşağıdakı kimi olmuşdur (Cədvəl 4.3) 

Cədvəl 4.3 

 

Alt indeks 2008 2009 

Həkimlərin sayı  13 18 

Keyfiyyətli sanitariya xidmətləri ilə təchizat  94 77 

Təmiz içməli su ilə təchizat  98 104 

Xəstəxana çarpayılarının sayı  6 7 

Mənbə: DİF Turizmin rəqabətqabiliyyətlilik indeksi, 2009 

 

Cədvəl 4.3-dən göründüyü kimi, ölkənin turizmin rəqabətqabiliyyətlilik indeksinə mənfi 

təsir göstərən iki altindeksdən biri olan keyfiyyətli sanitariya xidmətləri ilə təchizat üzrə 

vəziyyət 2009-cu ildə nisbətən yaxşılaşmasına baxmayaraq, digər göstərici içməli su təminatı 

üzrə isə vəziyyət, əksinə bir qədər də pisləşmişdir. 

 

Nəqliyyat xidmətləri sektoru.  

Nəqliyyat sektoru turistlərin rahat və təhlükəsiz gediş və gəlişini təşkil etmək və səyahət edən 

turistlərin çox vaxt itirmədən və yorulmadan istirahət edəcəkləri məkana çatmalarının təmin 

olunması baxımından xüsusi əhəmiyyətə daşıyır. Buraya nəqliyyatın bütün növlərinin intensiv 

hərəkəti, hərəkət yollarının keyfiyyəti və təhlükəsizliyi aiddir. 

Azərbaycanda hava yolları üzrə sərnişin nəqliyyatının hələlik Bakı, Gəncə, Naxçıvan və 

Lənkərana olması və bu istiqamətdə uçuş coğrafiyasının genişləndirilməsi siyasətinin həyata 

keçirilməsi təqdirə layiqdir. Amma uçuşların intensivliyini artırmaq, bütün aeroportlarda 

beynəlxalq standartların tətbiqinə nail olmaq, viza və informasiya xidmətlərini 

genişləndirmək lazımdır. Həmçinin hava yolları parkında olan və Avroatlantik hava 

məkanına girişi qadağan olunan keçmiş Sovet təyyarələrinin (TU, İL, YAK (ЯК) və s.,) 



tədricən daha müasir və təhlükəsiz markalarla dəyişdirilməsi və Yevlax, Zabrat və Balakən 

hava limanlarının yenidən qurulması arzu olunandır. Xüsusilə, kiçik mühərrikli şəxsi 

təyyarələrin istifadə olunması baxımından bu cəlbedici görünür. Dünya İqtisadi Forumunun 

Turizmin rəqabətqabiliyyətliliyi indeksi üzrə hava yolları sahəsində Azərbaycan 130 ölkə 

arasında 2007-ci ildə 77-ci, 2008-ci ildə 79-cu və 2009-cu ildə isə 78-ci mövqeyə malik 

olmuşdur. Həmçinin, hava nəqliyyatı indeksini xarakterizə edən alt indekslər üzrə göstəricilər 

aşağıdakı cədvəldə təqdim olunur (Cədvəl 4.4): 

Cədvəl 4.4 

 

Alt göstəricilər 2008 2009 

Hava nəqliyyat infrastrukturunun keyfiyyətində 50 48 

Sərnişin daşıma gücü (yerli ) 91 98 

Sərnişin daşıma gücü ( beynəlxalq) yoxdur5 94 

Hər 1000 nəfərə düşən uçuşların sayı  78 83 

Aeroportların sayı  100 96 

Fəaliyyət göstərən aviaşirkətlərin sayı  64 66 

Beynəlxalq hava nəqliyyatı şəbəkəsi  72 64 

Mənbə: DİF Turizmin rəqabətqabiliyyətlilik indeksi, 2009 

 

Avtomobil nəqliyyatının inkişafına Hökumət tərəfindən son illərdə xüsusi önəm verilir. 

Bununla əlaqədar yeni beynəlxalq avtovağzal kompleksinin istifadəyə verilməsi, şimal, cənub 

və qərb istiqamətlərində magistral yol şəbəkələrinin yenidən tikintisini, yüksək keyfiyyətli və 

ən müasir dünya standartlarına cavab verən Bakı-Quba beton yolunun istifadəyə verilməsini 

və s. qeyd etmək olar. Lakin, yol infrastukturu, müvafiq nişanlar, qaydalarda və məsafələrdə 

yanacaq doldurma stansiyaları, telefon və avtomobil xidmət sistemləri yoxdur. Yol üzərində 

turist marşrutları boyu avtomobillərin və avtobusların duracağı, sərnişinlərin cari ehtiyaclarını 

qarşılayacaqları obyektlərin, ticarət mərkəzlərinin olmaması və yaxud tələb olunan 

keyfiyyətlərə uyğunsuzluğu ciddi maneedici amil olaraq qalmaqdadır. Daha bir vacib məsələ 

yeni istifadəyə verilmiş yollarda müəyyən olunmuş sürət həddinin əksər hallarda 70-90 

km.saat civarında olmasıdır. Bu sürət rejimi müasir standartlara uyğun deyil. Amma 

istifadəyə verilmiş yol infrastruktunun sürət rejimini artırmağa imkan verirmi? Bu 

cavablandırılması çətin sualdır. Bu isə potensial turizm mərkəzinə  çatmaq üçün mühüm 

manedir. DİF-nun Turzimin rəqabətqabiliyyətliliyi indeksinə görə quru yol nəqliyyatı 

sahəsində Azərbaycan 130 ölkə arasında 2007-ci ildə  49-cu, 2008-ci ildə 52-ci və 2009-cu 

ildə isə 45-ci yerdədir. 

Həmçinin, müvafiq indeksə görə  ölkədəki quru nəqliyyatı şəbəkəsinin keyfiyyəti  

sahəsində Azərbaycan 2008-ci ildə 83-cü, 2009-cu ildə isə 34-ci yerə qalxıb. Bütün bu 

irəliləyişlər bu sahədə son illərdə zəruri tədbirlərin nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir. 

Yolların sıxlığı ilə bağlı isə ölkə 2008-ci ildə 35-ci yerdən 2009-cu ildə 41-ci yerə 

düşmüşdür.  

Dəmir yolu infrasturukturu Sovet dövründən miras qalmışdır və müstəqillik dövründə 

bu sahənin inkişaf etdirilməsi istiqamətində hər hansı köklü tədbirlər həyata keçirilməmişdir. 

Qatarların hərəkət coğrafiyasının geniş olmasına baxmayaraq kifayət qədər intensiv hesab 

oluna bilməz. Vaqonların təminatı dünya stanadartlarına cavab vermir, qatarlarda ingilis 

dilini bilən nəzarətçiyə rast gəlmək çox çətindir. Qatarlarda turistlərin özlərini rahat hiss 

edəcəkləri kommunikasiya vasitələri, restoran, gigiyena və s., çox aşağı səviyyədədir. 

Həmçinin dəmiryolu stansiyalarında otellər (böyük şəhərlər istisna olmaqla) demək olar ki, 

                                                 
5 Bu indeks 2009-cu il hesabatından əlavə olunub. 



yoxdur. Gözləmə salonları çox kiçik və rahat deyil. Ölkədə son 15 ildə hər hansısa dəmir 

yolu stansiyasının yenidən qurulduğunu xatırlamaq çətindir. Həmçinin qatarların hərəkət 

qrafikinə uyğun sərnişinləri daşıyacaq ictimai nəqliyyat yetərsizdir. Taksi xidmətləri isə 

qiymət və keyfiyyət parametrləri baxımından tamamilə uyğunsuzdur. Məsələn, ölkənin 

regionlarında qatarla səyahət zamanı, səhər tezdən stansiyalarda yalnız keçmiş sovet 

maşınlarını taksi kimi istifadə edən yerli sakinlərin xidmətlərindən istifadə etmək mümkün 

olacaqdır ki, onlar da bir neçə km. məsafəni qeyri-real qiymətə təklif edirlər. Və yaxud 

Bakıya daxil olan qatarlar şəhərin girişində kiçik bir məsafəni uzun bir müddətə qət edirlər. 

Bu baxımdan dəmir yolu stansiyasının mərkəzdən şəhər ətrafına köçürülməsi, dəmir yolunda 

hərəkət sürətinin artırılması (bu barədə cənubi Koreya şirkətləri ilə danışıqların aparılır) 

nəqliyyat sektorunun inkişafı ilə yanaşı onun ölkənin turizm sektorunun 

rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə böyük dividendlər gətirmiş olardı. Eyni zamanda 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun inşası da Azərbaycanın dəmir yolu şəbəkəsinin Avropa 

qitəsinə quru yolla bağlanmasını təmin edəcəkdir. 

Ölkədə dəmir yolları şəbəkəsinin genişləndirilməsinə deyil, onun təkmilləşdirlməsinə, 

qatarların, stansiyaların işinin daha yüksək keyfiyyət göstəricilərinin təmin olunması zəruri 

görünür. Həmçinin daha bir mühüm məsələ, dəmir yolu ilə digər nəqliyyat növlərinin 

inteqrasiyasının təmin edilməsindən ibarətdir. Hazırda, yalnız 28 may metro stansiyası ilə 

Bakı dəmir yolu vağzalının inteqrasiyasından danışmaq olar. Halbuki, hava, dəniz limanları, 

avtovağzal kimi nəqliyyat sub-sistemlərini bir-biri ilə yalnız tıxacların bol olduğu Bakı 

sərnişin nəqliyyatı bağlayır. DİF-in Turizmin rəqabətqabiliyyətliliyi indeksi üzrə 

qiymətləndirilməsində dəmir yolu nəqliyyatı üzrə Azərbaycan 133 ölkə arasında 2008-ci ildə 

32-ci və 2009-cu ildə isə 33-cü mövqeyə yiyələnmişdir. 

Su nəqliyyat sistemi Azərbaycanda yetərincə inkişaf etməmişdir. Halbuki Xəzər dənizi 

820 km-dən artıq bir məsafədə ölkəni şimaldan-cənuba doğru sahillərini yuyur. Ölkədə hal-

hazırda yalnız bir liman (Bakıda) fəaliyyət göstərir və digəri isə hazırda Lənkəranda inşa 

edilir. Həmçinin ölkənin 8350-dən çox çayının mühim bir hissəsinin uzunluğu yüzlərlə km-

dir. Bütün bunlar isə ölkənin ekoloji təmiz su nəqliyyatının inkişaf potensialının 

mövcudluğundan xəbər verir. DİF-in Turzimin rəqabətqabiliyyətliliyi indeksinə əsasən su 

nəqliyyatı sahəsində Azərbaycanda mövcud olan vəziyyət 133 ölkə arasında 2008-ci ildə 47-

ci və 2009-cu ildə isə 58-ci mövqe ilə qiymətləndirilmişdir. 

 

Turizm infrastrukturu.  

Gələn turistlərin qaldıqları müddətdə maneələrsiz yerləşdirilməsi və onlara keyfiyyətli 

yerləşdirmə xidmətlərinin göstərilməsi çox vacibdir. Bu gün ölkədə yerləşdirmə yeri kimi 

otel, motel, turist bazaları və kənd evləri çıxış edirlər. Ölkədə hal-hazırda 370 otel fəaliyyət 

göstərir. Həmçinin 2009-cu ilin birinci yarısında respublikada 35 yeni mehmanxananın inşası 

davam edir. Dünyada məşhur olan otel şəbəkələrinin əksəriyyəti ölkəyə gəlmişdir və əsasən 

Bakıda yerləşmişdir. Regionlarda son illərdə yerləşdirmə yerlərinin artırılması istiqamətində 

müəyyən işlər görülmüşdür. Keçmiş mehmanxana sistemi dağıldıqdan sonra müasir tələblərə 

cavab verən otellərin tikintisi davam edir. Amma təssüflər olsun ki, bu otellər ya 4 ya da 5 

ulduzlu olmaqla daha çox bahalı turizm məhsulu seqmenti üçün nəzərdə tutulmuş və ya 

ulduzsuz və keyfiyyət standartlarından uzaq fəaliyyət göstərirlər. Tez-tez turizm rəsmilərinin 

otellərin ulduz satndartlarına uyğunsuzluqları ilə bağlı çağırışlarını eşidirik. Hazırda Bakıdan 

regionlara doğru səfərlərdə yol üstündə tövsiyə edilə bilən otel tapmaq müşkül olur. Hazırda, 

rəsmi yerləşdirmənin tələbləri ödəyə bilməməsi ölkədə B&B-yə  (yataq və səhər yeməyi) 

bənzər kirayə evlər şəbəkəsini genişləndirmişdir. Bu gün ölkənin turistlər üçün cəlbedici 

bölgələrində bu tipli xidmətlərin təklifi genişlənmişdir. Mütəxəssislərin fikirincə bu tip ev 

kirayəçiləri ölkədə minlərlədir. Bu tip evlərdə əsasən daxili tursitlər, ailələri ilə qalırlar. 

Amma onlarında ayrıca xidmət keyfiyyəti çox hallarda minimal tələblərə belə uyğun olmur. 



Bu mənada bir tərəfdən yüksək keyfiyyətli və orta gəlirli turistlər üçün münasib qiymətli 

otellər (3-5 ulduzlu) şəbəkəsinin qurulmasına, diğər tərəfdən isə aqroturizmin və onun 

yerləşdirmə forması olan B&B-nin inkişaf etdirilməsinə böyük ehtiyac vardır. 

Bu gün Bakıda olan otellər istisna olmaqla, turist xidmət yerlərinin yaxınlıqlarında 

ATM-lər demək olar ki, yoxdur. Bank sistemi regionlarda arzu olunan səviyyədə inkişaf 

etməyib. Bəzən nəinki kiçik rayonlarda, bəzən böyük şəhərlərdə belə standart bank 

xidmətlərindən faydalanmaq imkanları ya məhdud, ya da xeyli vaxt itkisi hesabına başa gəlir. 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbərliyi altında tikilən 

“Şahdağ” Qış-Yay Turizm Kompleksi təkcə yerləşdirmə sahəsində deyil, digər xidmətlər 

təklifi baxımından ölkənin şimal-şərq regionunda turizmin inkişafı üçün mühim töhfədir. 312 

yerlik 5 ulduzlu, 346 yerlik 4 ulduzlu, 282 yerlik 3 ulduzlu otelin  və kiçik yaylaq evlərinin, 

kotteclərin tikilməsi nəzərdə tutulan bu kompleksdə gündə 10.000 turistə xidmət etmək və 

ölkə üçün yeni olan qış turizmini inkişaf etdirmək imkanı olacaqdır. 

2009-cu ilin aprel ayının 7-də Böyük Zirə adasında (ictimaiyyət arasında Nargin adası 

kimi tanınır) karbonsuz ada layihəsinin təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Bu layihəni 3 

Danimarka şirkəti həyata keçirəcək (Koşar Demir, Bjarke İngels Group, Ramboll). 

Bir ilə layihənin icrasına başlanılması nəzərdə tutulub. 1 milyon kvadrat metrlik ərazisi 

olan bu adada təxminən 10 min adam yaşaya biləcək. 6-8 ilə başa çatdırılması planlaşdırılan 

layihənin tikintisinə 4-4,5 milyard ABŞ dolları vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Layihənin 

sifarişçisi Azərbaycanın “Avrositi” Holdinq şirkətidir. Bakı ilə ada arasında üç növ nəqliyyat 

vasitəsilə əlaqə saxlanılacaq. Bunun üçün kiçik sərnişin gəmiləri, asma yol və hava nəqliyyatı 

- vertolyotlardan istifadə olunması və ada ilə Bakı Hava limanı arasında birbaşa hava 

dəhlizinin olacağı nəzərdə tutulur. Adada elektrikdən başqa heç nədən istifadə olunmayacaq. 

Elektrik təminatı da həmin ətrafında qurulan 16 külək dəyirmanı vasitəsilə təchiz ediləcək. 

Adanın özündə əsas nəqliyyat vasitəsi elektrik avtomobillər olacaq və bu avtomobillər də 

batareya ilə işləyəcək. Adada 300-ə yaxın lüks villa və bir neçə dörd-beş ulduzlu otellər 

tikiləcək. Böyük Zirə adası üçün içməli su Xəzər dənizindən götürüləcək. Su xüsusi 

avadanlıqla duzdan təmizlənəcək. Lakin ilk illərdə adada Bakıdan verilən qaz və sudan 

istifadə ediləcək. Lakin ada tam əhalinin yaşayışı üçün istifadəyə veriləndə orada qazdan 

istifadə olunmayacaq. Qeyd etmək lazımdır ki, bu tipli oxşar layihələrin Şanxay və Əbu-

Dabidə də həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Layihə ideyası Azərbaycanın səmadan görünən 

yeddi dağ zirvəsindən almışdır və buna uyğun olaraq adada Azərbaycanın yeddi dağ zirvəsini 

təmsil edən komplekslər inşa ediləcəkdir. Zirə Adası Baş Planı 2009-cu il 20 fevralda açılan 

Danimarka Memarlıq Mərkəzinin "Yes is More" adlı ictimai sərgisinin bir hissəsi olmuşdur.6 

DİF-in Turzimin rəqabətqabiliyyətliliyi indeksinə əsasən turizm infrastrukturu 

sahəsində Azərbaycan 133 ölkə arasında 2007-ci ildə 101-ci, 2008-ci ildə 92-ci və 2009-cu 

ildə isə 99-cu, otel otaqlarının sayı göstəricisinə görə isə 2008-ci və  2009-cu illərdə 87-ci 

mövqeyə malik olmuşdur. 

İri avtomobil icarə şirkətlərinin mövcudluğu göstəricisi üzrə isə 2008-ci ildə 89-cu və 

2009-cu ildə isə 95-ci yeri tutmuşdur. Plastik kart qəbul edən ATM-lərin sayına görə ölkə 

2008 və 2009-cu illərdə 73-cü mövqedə olmuşdur. 

 

İnformasiya və kommunikasiya infrastrukturu.  

Azərbaycan İKT sahəsində son illərdə mühüm uğurlar əldə etmiş ölkədir. Hökumət bu  

sahəni qeyri-neft sektoru kimi əsas prioritet sahələrdən biri hesab edir. Bununla bağlı bir sıra 

dövlət proqramları və layihələri həyata keçirilir. Ölkədə özəl sektorun dövlət sektoru ilə 

müqayisədə internetdən istifadə səyləri daha güclüdür. Amma son illərdə Hökumətin E-

Azərbaycan və E-İdarəçilik sahəsindəki proqramları dövlət sektorunda da irəliləyişlərə gətirib 
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çıxarmışdır. Buna misal olaraq Vergilər Nazirliyinin e-vergi idarəsini və onun uğurlu işini 

göstərmək olar. 7 Ölkədə internet istifadəçilərinin sayı sürətlə artmaqdadır. Lakin, bütün bu 

nailiyyətələrin ölkə ərazisinin tam əhatə etdiyini və internetin keyfiyyətinin ucqarlarda da 

lazımi səviyyədə olduğunu demək düzgün olmazdı. Ölkə əhalisinin 47 faizinin kənd 

yerlərində məskunlaşmasına baxmayaraq kəndlərdə internet arzuolunan səviyyədə geniş 

yayılmamışdır. Ölkədə stasionar telefon rabitəsi sistemi kifayət qədər əhatəli inkişaf etmişdir. 

Ölkənin çox cüzi  bir hissəsində telefonun yoxluğundan və ya keyfiyyətinin zəifliyindən bəhs 

etmək olar. Amma son illərdə bu sahəyə diqqətin artırılması nəticəsində demək olar ki, Sovet 

dövründən qalan köhnə telefon stansiyalarının yerinə müasir avtomat telefon stansiyaları 

qurulmuşdur. Həmçinin, ölkədə mobil telefon rabitəsi şəbəkəsi də geniş inkişaf etmişdir. 

Ölkədəki əsas mobil operatorların (xüsusilə Azercellin) ölkədə geniş şəbəkəsi vardır. 

Lakin qeyd etdiyimiz kimi, bütün bu əldə olunmuş nailiyyətlərə baxmayaraq ölkənin 

İKT sektorunda kifayət qədər problemlər qalmaqdadır və bu da DİF-in Turzimin 

rəqabətqabiliyyətliliyi indeksində öz əksini tapmışdır. Belə ki, İT infrastrukturu sahəsində 

Azərbaycan 133 ölkə arasında 2007-ci ildə 73-cü, 2008-ci ildə 84-cü və 2009-cu ildə isə 87-

ci mövqeyə sahib olmuşdur. O cümlədən alt indekslər üzrə vəziyyət aşağıdakı cədvəldə 

təqdim olunur (Cədvəl 4.5).  

 

Cədvəl 4.5 

 

Alt indekslər 2008 2009 

Kommersiya fəaliyyətində internetdən istifadə dərəcəsi 63 68 

İnternet istifadəçiləri (dəqiq məlumat) 84 85 

Telefon xətlərinin uzunluğu (dəqiq məlumat) 76 77 

Sürətli İnternet abunəçiləri (dəqiq məlumat) 105 112 

Mobil telefon abunəçiləri (dəqiq məlumat) 86 88 

Mənbə: DİF Turizmin rəqabətqabiliyyətlilik indeksi, 2009 

 

Əyləncə və asudə vaxtin səmərəli təşkili.  

Ölkədə turizmin inkişafına təkan verən mühüm amillərdən biri kimi turistlərin asudə 

vaxtlarının səmərəli təşkili məsələsi çıxış edir. Son illərdə ölkədə idman qurğularının, 

müzeylərin və sərgi salonların təmiri və tikintisi üçün xeyli vəsait xərclənmişdir. Ölkədə 

çoxlu sayda olimpiya mərkəzləri inşa edilmişdir. Əsasən Bakıdakı mühüm müzeylər, bir neçə 

sərgi salonu əsaslı təmir edilmiş və ya yeniləri tikilmişdir. Ölkədə mövcud olan müzey 

şəbəkəsinin ziyarətçi qəbulu sahəsində ciddi problemləri vardır. Müzeylərin marketinq işi 

demək olar ki, çox zəifdir. Ölkədə Bakı istisna olmaqla,  müasir konsert zalları yoxdur. 

Olimpiya mərkəzlərinin menecmenti sahəsində təkmilləşdirmə ehtiyacları vardır. Amfiteatrı 

olan otellər demək olar ki, yoxdur. Otellərin müştərilərə əsasən gecələmə və qida xidmətləri 

təklif olunur ki, bu da müştəri məmnuniyyəti üçün kifayəedici hesab oluna bilməz. Ölkədə 

turistlər üçün maraqlı olacaq gəzməli yerlər çox olmasına baxmayaraq, onların təbliği, təşkil 

olunan turların bələdçi təminatı lazımi səviyyədə də deyil. Turizm təsislərinin yerinin 

seçilməsi zamanı, ətrafda turların təşkil olunacağı yaxın yerlərin olub-olmamasına bəzən 

diqqət ayrılmır. Bu mənada asudə vaxtın səmərəli təşkili baxımından peşəkar şoumenlərə, 

DJ-lərə, bələdçilərə və turizm təsisləşməsi zamanı ciddi marketinq tədqiqatlarına ehtiyac 

duyulur. Qeyd etdiklərimiz nəticəsində heç də təsadüfi deyildir ki, DİF-in Turizmin 

rəqabətqabiliyyətliliyi indeksinə əsasən Azərbaycan təbii resurslar sahəsində digər 

göstəricilər ilə müqayisədə ən aşağı mövqeyə sahib olmuşdur: 133 ölkə arasında 2007-ci ildə 
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116-cı, 2008-ci ildə 110-cu və 2009-cu ildə isə 113-cü pillə; və mədəni resurslara görə isə 

müvafiq olaraq 99-cu və 104-ci  yerlər. Alt indekslər üzrə bu göstəricilər aşağıdakı kimi 

olmuşdur (Cədvəl 4.6). 

Cədvəl 4.6 

 

Alt göstəricilər 2008 2009 

Dünya irsinə daxil olan təbii yerlərin sayı (dəqiq məlumat) 70 74 

Qorunan ərazilər (dəqiq məlumat) 73 84 

Təbii mühitin keyfiyyəti 109 100 

Ümumi bilinən yerlər (dəqiq məlumat) 105 75 

Dünya irsinə daxil olan abidələrin sayı (dəqiq məlumat) 69 65 

İdman stadionlarının sayı (dəqiq məlumat) 84 88 

Beynəlxalq sərgi və yarmarkaların sayı (dəqiq məlumat) 105 96 

İnnovativ sənaye məhsullarının ixracı (dəqiq məlumat) yoxdur8 110 

Mənbə: DİF Turizmin rəqabətqabiliyyətlilik indeksi, 2009 

 

Qida sektoru.  

Turistlərin səyahət dövründə qidalanması da müştəri məmnuniyyəti üçün mühüm 

məsələdir. Qida təhlükəsizliyi, yüksək zövq, çeşid və s. bu kimi məsələlər turizm 

müəssisələrində diqqətlə gözlənilməsi tələb olunan məsələdir. Əksər hallarda restoranlarda 

menyuların olmaması, olanlarda isə bəzi yeməklərin qeyd olunmasına baxmayaraq 

hazırlanmaması, menyuda milli mətbəxin bir-neçə çeşidinin əsas yer tutması turistləri razı 

salmır. Xüsusilə az kalistrollu və ətsiz yeməklərin, dünyanın tanınmış mətbəx nümunələrinin 

hazırlanmaması diqqət çəkir. Yeməklərin, içkilərin çeşidliliyi və gigiyenik normalara cavab 

verməsi turistin əsas istəklərindəndir. 

 

 

4.6. Turizm sektorunda dövlət siyasətinin təhlili 

 

Bu gün Azərbaycan yeni müstəqillik əldə etmiş ölkə kimi qarşısında duran problemləri 

və məsələləri həll edərkən əsasən neft strategiyasına əsaslanmaqdadır. Bu strategiyanın 

mühüm tərkib hissələrindən biri də neft gəlirlərini düzgün istifadə etmək və ölkənin davamlı 

inkişafına nail olmaqdır. Hazırda Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun əsas prioritet 

istiqamətlərindən biri kimi turizm sektoru dəstəklənir. Bunu həm beynəlxalq və regional 

bazar konyukturası, həm də Azərbaycanın bu sahədəki real imkanları, həm də turizmin 

iqtisadiyyatda çoxfunksiyalı təsir imkanları obyektiv olaraq müəyyən etmişdir. Bir faktı 

xatırlamaq kifayətdir ki, qeyri-neft sektorunda Hökumətin ən iri həcmli layihəsi birbaşa 

turizm sahəsindədir. Bu Qusarda, dünya standartlarına uyğun, miqyasına görə ölkənin ən iri 

qış-yay turizm kompleksinin yaradılması təşəbbüsüdür. Artıq rəsmi olaraq reallaşdrılmasına 

başlanan bu layihənin ilkin dəyəri 1,2 milyard ABŞ dollarıdır. 9 Və ya son vaxtlar geniş 

müzakirə olunan Nargin adası, rəsmi adıyla desək, Böyük Zirə adası tezliklə ayrıca bir şəhər 

də ola bilər. Yerli Aurositi Holding şirkəti burada istirahət və əyləncə şəhərciyi tikməyə 

hazırlaşır. Bu Azərbaycanda neftdən sonra ən böyük maliyyə tutumlu layihələrdir ki,  bu da 

ilk baxışdan turizmi önə çıxarır.10 

Hökumət infrastruktur, xüsusilə sosial infrasturktura son illərdəki mühüm diqqətin 

arxasında həm də turizmə münbit mühit yaratmaq məqsədi də durur. Azərbaycanda turizmin 
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inkişaf etdirilməsi üçün tarix (6.000-dən çox mühafizə olunan yerli, ölkə və dünya 

əhəmiyyətli abidə mövcuddur), mədəniyyət və təbiət (11 iqlim tipindən 9-un mövcud olması) 

potensialı mövcuddur. Bundan əvvəlki bölmədə qeyd olunduğu kimi dünyada məlum olan 

əksər turizm növlərinin ölkədə inkişaf etdirilməsi potensialı mövcuddur. Bura ölkənin şərqlə-

qərbin qovşağında olmasını, 3 böyük dinin bu coğrafiyada yaşamış olmasını, yüksək 

tolerantlığı və qonaqpərvərlik mədəniyyətini də əlavə etsək ilk baxışdan yüksək turizm 

inkişaf potensialını görmək olar. Amma bu potensialı imkana çevirmək və inkişaf etdirmək 

uçun Hökumət haqlı olaraq müvafiq infrasturktur işlərini görməklə rəqabətqabiliyyətli turizm 

biznesi yaratmağa çalışır. Ümumiyyətlə statistik məlumatlar da bu sahədə inkişafın sürətlə 

getdiyini göstərir. 

 

Dövlət turzim siyasətinin tarixi  və bu günü.  

Azərbaycanda turizm sektorunda dövlət siyasətinin tarixi Sovet dövründən başlayır. 

1957-ci ildə Azərbaycan Turizm-Ekskursiya İdarəsinin yaranması ilə ölkədə turizm sahəsində 

rəsmi siyasətin elementləri formalaşmağa başladı. 1984-ci ildə bu idarə Azərbaycan SSR Baş 

Xarici Turizm İdarəsinə çevrildi və sovet dövlətinin turizm siyasətinin mühüm tərkib 

elementi kimi fəaliyyətini davam etdirirdi. Əlbəttə ki,  turzim siyasətinin inkişafında yeni 

mərhələ müstəqiliyimizin əldə olunması ilə başladı. 2001-ci ildə isə turizm siyasətinin 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən (Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi)  həyata 

keçirilməyə başladı. 2006-cı ildə aparılan struktur islahatları ilə müvafiq sahədəki siyasət 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilməkdədir. Həmin ildə ölkədə turizm 

sektoruna tələb olunan  peşəkar kadrları hazırlayacaq Azərbaycan Turizm İnstitutu yaradıldı.  

Sovet dövründəki dövlət turzim siyasəti sovet vətəndaşlarının (əsasən zəhmətkeşlərin) bərpa 

və müalicəsi üzərində qurulmuş sosial öhdəlik və haqdan ibarət idi. 

Müasir  Azərbaycanda turizm sahəsində dövlət siyasətinin əsas hədəfləri isə ölkənin 

mövcud turizm potensialının beynəlxalq aləmdə tanınması, turistlərin Azərbaycana çoxsaylı 

səfərlərinin təşkili, turizmin müxtəlif növlərinin inkişaf etdirilməsi, hüquqi-normativ aktların 

qəbul edilməsi, turizm sahəsində orta və kiçik sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, müasir turizm 

infrastrukturunun yaradılması sahəsində məqsədyönlü işlərin görülməsindən və tədbirlərin 

həyata keçirilməsi çıxış edir. Ötən illər ərzində ölkədə turizm siyasətinin həyata keçirilməsi 

istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. 

 

Siyasətin hüquqi çərçivəsi.  

1999-cu ildə  “Turizm haqqında” Qanun qəbul olunmuş və turizm sahəsində dövlət 

siyasətinin rəsmiləşdirilməsi baş vermişdir. Turizm siyasətinin mühüm sənədlərindən biri isə 

“Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafına dair (2002-2005-ci illər üçün)” Dövlət 

Proqramı olmuşdur. Qeyd olunan Proqramın tələblərinə uyğun olaraq, turizm sahəsində 

beynəlxalq standartlara cavab verən mehmanxanalar tikilmiş, ölkəyə bir sıra aparıcı 

beynəlxalq investisiya şirkətləri cəlb olunmuş, ölkəyə gələn turistlərin sayı artmışdır. Eyni 

zamanda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilən 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının-sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının (2004-

2008-ci illər)” turizm sahəsi üzrə bəndlərinin tələbləri çərçivəsində sahibkarlığın inkişafı 

üçün müvafiq kreditlərin ayrılması, turizm obyektlərinin inşasının dəstəklənməsi, bir sıra 

hüquqi sənədlərin hazırlanması sahəsində işlər görülmüşdür. Dövlət Proqramı ilə yanaşı, 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq edilən Azərbaycan Respublikası 

regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair silsilə Sərəncamların turizmə 

aid bəndlərinin icrasının təmin olunması məqsədilə, Lənkəran şəhəri, Tovuz, Gədəbəy, Oğuz, 

Masallı, Astara rayonlarının turizm inkişaf planı hazırlanmış və yerli icra hakimiyyəti 

orqanları ilə razılaşdırılaraq aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə 

təqdim olunmuşdur. 



“Caspian Group Consalting” şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən ABŞ Ticarət və İnkişaf 

Agentliyindən ayrılan qranta əsasən hazırlanan turizmin uzunmüddətli inkişafına dair master 

planın və Türkiyədən dəvət olunmuş mütəxəssislərin rəy, təklifləri əsasında Nazirliyin 

əməkdaşları tərəfindən turizm sahəsi üzrə kadr hazırlığının yaxşılaşdırılması, yataq yerlərinin 

sayının artırılması, turizmin müxtəlif növlərinin inkişaf etdirilməsi, həmçinin turizmin 

inkişafının yeni mərhələsinə təkan verəcək “Azərbaycan Respublikasında Turizmin 

İnkişafına dair 2008-2016-cı illər üçün Dövlət Proqramı” hazırlanmışdır. Hal-hazırda bu 

proqram Nazirlər Kabinetində baxılmaqdadır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-

ci il 20 iyun tarixli Fərmanı ilə “Turizm və rekreasiya zonalarının nümunəvi Əsasnaməsi” 

təsdiq olunmuşdur. Bu əsasnamə turizm və rekreasiya zonalarını insanların əyləncəsini, 

istirahətini, müalicəsini və sağlamlığını təmin edən, müvafiq turizm infrastrukturuna malik 

olan, xüsusi ekoloji, rekreasiya, tarixi, mədəni əhəmiyyət daşıyan təbiət və mədəniyyət 

komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, milli və mədəni irsi qoruma, gəncləri 

vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmə, maarifçilik, elmi və digər məqsədlər üçün istifadə 

olunan, regionların sosial-iqtisadi inkişafına kömək edən və müvafiq idarəetmə qurumlarına 

malik ərazilər hesab edir.11 Turizm və rekreasiya zonalarına Azərbaycan Respublikasının 

torpaq qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş aşağıdakı zonalara aid sahələr daxil edilə bilər: 1) 

arxeoloji, memarlıq abidələri və onların qalıqları müəyyən olunmuş zonalar; 2) meşə fondu 

zonaları; 3) Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsi 

(zonası); 4) dağ zonaları; və 5) qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda digər ərazilər. Bu 

zonaların yardılması  istiqamətində ciddi iş gedir. Həmçinin zonaların baş və cari inkişaf 

planlarının, turizm və rekreasiya zonalarnın pasportlarının hazırlanması üçün ciddi tədqiqatlar 

da tələb olunur. 

Böyük mədəni turzim potensialına malik ölkədə bu istiqamətdə ilk iş 1968-ci ildə 

hazırlanmış “Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülən daşınmaz 

tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısının” yenidən tərtib olunmasıdır. Çünki keçən dövr 

ərzində çoxlu sayda yeni abidələr tapılmışdır. Bu və digər amillər siyahının yenidən tərtib 

olunması ehtiyacını doğurmuşdur. Siyahı üzərində 1988 və 2001-ci illərdə aparılmış işlər 

nəticəsində ölkədə yerli, respublika və dünya əhəmiyyətli qorunan abidələrin sayı 6308-ə 

çatmışdır.12 Son vaxtlar aparılan yeni dəqiqlşdirmələrlə bu rəqəmin 7000-ə çatacağını 

göstərir. Bu siyahının hazırlanması yalnız mühafizəni gücləndirmir, qorumaqla istifadə 

zərurətini də ortaya çıxarır. Bu səbəbdəndir ki, keçən dövr ərzində turizm nümayiş obyekti 

kimi istifadə olunması məqsədəuyğun hesab edilən bir sıra tarix-mədəniyyət abidələri bərpa 

edilmiş və turistlərin istifadəsinə verilmişdir. 

Həmçinin çoxlu sayda tarix və mədəniyyət abidəsinin qoruqları yaradılmışdır. Bunlara 

İçərişəhər, Çıraqqala,  Qobustan, Keşişdağ, Xınalıq, Qala Nardaran, Şuşa, Şəki, Lahıc, 

Zaqatala, Basqal, Gəncə , Qazax «Avey», Qəbələ, İlisu, Ordubad «Gəmiqaya», Şərur 

«Arpaçay», Ordubad, Culfa «Gülüstan», Dəvəçi «Çıraqqala», Dəvəçi «Şabran şəhəri», 

Hacıqabul «Pir Hüseyn Xanəgahı»  və s., dövlət mədəniyyət, etnoqrasiya qoruqlarını misal 

gətirmək olar.13 

Həmçinin mühüm turzim növü olan ekoturizmin inkişaf etdirilməsi üçün mühüm 

addımlar atılmışdır. Bu gün ölkədə 14 (Qızılağac, Zaqatala, Türyançay, Pirqulu, Şirvan, 

Bəsitçay, Qarayazı, İsmayıllı, Qaragöl, İlisu, Şahbuz, Eldar şamı, Palçıq vulkanları qrupu və 

Korçay) dövlət təbiət qoruğu,  8 (Ordubad, Şirvan, Ağ göl, Hirkan, Altıağac, Abşeron, 

Şahdağ və Göy-göl) milli parkları və 22 (Qarayazı, Şəki, Laçın, İsmayıllı, Qusar, Qızılca, 

Qubadlı, Zuvand, Şəmkir, Bərdə, Korçay, Bəndovan, Gil adası, Kiçik Qızılağac, Daşaltı, 

                                                 
11 http://azerbaijan.news.az/index.php?Lng=aze&Pid=25571  
12 “Abidələrin yeni siyahısı hazırlanır”, Mədəniyyət qəzeti, 11.09.2008. səh, 5 
13 http://www.mct.gov.az/?/az/med  
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Qəbələ, Arazboyu, Qax, Ordubad, Arazboyu, Hirkan və Zaqatala) yasaqlıq faəliyyət göstərir. 

Hazırda  milli parklar ölkə ərazisinin 3,1%-ni təşkil edir.14 Tarix və təbiət ərazilərinin 

qorunması siyasətinin, düşünülmüş istifadə-turizm siaysəti ilə əhatə olunduğunu söyləmək 

çətindir. 

 

Turizm potensialınn tanıdılması və informasiya xidməti.  

“Azərbaycan Respublikasında Yoxsulluğun Azaldılması və İqtisadi İnkişaf üzrə Dövlət 

Proqramı (2003-2005-ci illər)”-nın tələbləri çərçivəsində Bakı, Xaçmaz, Quba, Şamaxı, Şəki, 

Lənkəranda, eləcə də Dünya Bankının maliyyə vəsaiti hesabına Lahıcda turistlərə 

informasiyaların çatdırılması məqsədilə «Turizm İnformasiya Mərkəzləri» fəaliyyətə 

başlamışdır. Yuxarıda adı çəkilən informasiya mərkəzləri ilə yanaşı Abşeron yarımadasında 

istirahət edən turistlərə turizm xidmətləri haqqında dolğun informasiya çatdırılması 

məqsədilə Zuğulba qəsəbəsində yerləşən Gənclik beynəlxalq istirahət mərkəzində mövsümü 

“Turizm İnformasiya Mərkəzi” fəaliyyətə başlamışdır. 

Ölkəmizin turizm potensialının beynəlxalq aləmdə tanınması məqsədilə Almaniya və 

Avstriya turizm şirkətləri və kütləvi informasiya vasitələrindən ibarət nümayəndələr üçün 

info-turlar təşkil edilmişdir. Bununla yanaşı, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm 

şirkətləri və KİV-dən ibarət nümayəndələr üçün Quba, Zaqatala və Lerik rayonlarına info - 

turlar təşkil olunmuşdur. Regionlara təşkil olunan info - turların nəticəsində, turist şirkətləri 

ilə mehmanxanalar arasında əməkdaşlığın yaranması və müqavilələrin bağlanması təmin 

olunmuşdur. 

Dünya ölkələrində qeyd olunduğu kimi, hər il Azərbaycanda 27 sentyabr “Ümumdünya 

Turizm Günü” kimi qeyd olunur. Həmin gün təşkil olunan tədbirlər çəriçivəsində, həmçinin, 

hər il müxtəlif mövzularda - turizm sahəsində mövcud problemlər və onların həlli yollarının 

müzakirəsi, turizm sahəsində xidmət səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, turizm infrastrukturunun 

yaradılması və s. mövzusunda “Ümumrespublika Daxili Turizm Konfransları” da keçirilir. 

Eləcə də, bu müddət ərzində turizm şirkətləri, turist xidməti obyektlərinin iştirakı ilə Daxili 

Turizm Sərgisi də keçirilmişdir. 

Yeni beynəlxalq turist marşrutlarının yaradılması çərçivəsində XIX əsrin əvvəllərində 

Respublikamızın Xanlar, Tovuz, Şəmkir, Ağstafa rayonlarında məskən salmış və 

Azərbaycanın tarixində, mədəniyyətində dərin iz qoymuş almanların yaşadığı ərazilərdə 

mədəni turizm marşrutunun yaradılması, alman yaşayış məskənlərinə aid abidələrin bərpa 

olunması, nümayiş obyekti kimi bu bölgədə olan tarix - mədəniyyət abidələrinin bərpası və 

turizm infrastrukturunun yaradılması məqsədilə «Azərbaycanda Alman yaşayış məskənləri» 

adlı layihəsi üçün tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Adı çəkilən layihə çərçivəsində GTZ 

təşkilatı ilə birgə Gəncəbasar bölgəsinin turizm inkişaf planının hazırlanması nəzərdə tutulur. 

Bu marşrutla yanaşı, milli mənəvi dəyərlərin qorunması və xalqımıza çatdırılması həmçinin 

yeni turizm marşrutlarının yaradılması çərçivəsində “Gəmiqaya mədəni-turizm marşrutu”nun, 

Avropa Şurasının Kiyev təşəbbüsü çərçivəsində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan 

“Aleksandr Düma Qafqazda” və “Şərab Yolları” adlı marşrutların layihəsi işlənib 

hazırlanmışdır. 

Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyini nəzərə alaraq, “İpək Yolu” kimi bir çox tarixi 

yolların ölkəmizin ərazisindən keçməsi, bu gündə qərbdən-şərqə, şimaldan-cənuba aparan 

turizm marşrutlarında Azərbaycan da iştirak edir. Qeyd etmək istərdik ki, ötən illərdə, 

İstanbuldan başlayıb Pekində bitən «İpək Yolunda Velosiped Turu» layihəsinin, Rusiyadan 

başlayıb Hindistanda bitən «XV əsr səyyahı Afanasi Nikitinin izləri ilə” adlı turizm marşrutu 

layihələrinin Azərbaycan ərazisindən keçməsi ölkəmizin mövcud turizm potensialının 

beynəlxalq aləmdə təbliğ olunması baxımından olduqca səmərəlidir. 

                                                 
14 http://www.eco.gov.az/b-yasaqliq.php   
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2004-cü ildə InWent ixtisasartırma və inkişafa dair beynəlxalq assosasiyası tərəfindən, 

Cənubi Qafqazda Qorunan ərazilər və turizmin inkişafına həsr olunmuş «Regional inkişaf, 

konservasiya və sərhədyanı əməkdaşlığın təcrübəsi və perspektivləri» mövzusunda seminar 

keçirilmişdir . Seminarda turist şirkətləri, QHT nümayəndələri iştirak etmişdirlər. 

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 2003-cü ildə 26 sentyabr tarixində 1-ci Turizm Filmləri 

Festivalı keçirilmişdir. Tədbirin keçirilməsi ilə bağlı işlər haqqında məlumat vermək üçün 

kütləvi informasiya vasitələrinin iştirakı ilə mətbuat konfransı təşkil olunmuş və dövlət və 

özəl qurumların rəhbərlərinin, xarici qonaqların iştirakı ilə keçirilən festivala turizmlə bağlı 

hazırlanmış 70 dən artıq iş təqdim olunmuşdur. 

Hər il yay turizm mövsümü öncəsi, turizm potensialı geniş olan rayonlarda fəaliyyət 

göstərən turizm xidməti obyektlərinin hazırlıq səviyyəsinin öyrənilməsi, yol 

infrastrukuturunun vəziyyətinin təhlil edilməsi eləcə də digər problemlərin həlli istiqamətində 

aidiyyəti üzrə köməkliyin göstərilməsi məqsədilə Nazirliyin əməkdaşları 30 rayona ezam 

olunurlar. Ezamiyyənin nəticəsi olaraq, mövcud problemlərin həlli üçün müvafiq qurumlara 

Nazirlik tərəfindən müraciətlər olunur və xidmət səviyyəsi, kadr hazırlığı sahəsində 

problemlərin həlli üçün tədbirlər həyata keçirilir. 

Turizm sahəsində əməkdaşıq haqqında Hökumətlərarası Sazişlər çərçivəsində müəyyən 

işlər görülmüşdür. Belə ki, son 5 il ərzində Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova 

Respublikası, Belarus Respublikası, Qətər Dövləti, Yunanıstan Respublikası, Qazaxıstan 

Respublikası, İordaniya Haşimiyyə Krallığı, Fransa Respublikası, Tacikistan Respublikası, 

Misir Ərəb Respublikası və Litva Respublikası arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq 

haqqında Sazişlər bağlanmışdır. Hazırda Azərbaycan Respublikası ilə 26 ölkə (Birləşmiş 

Ərəb Əmirlikləri, Küveyt, Rusiya Federasiyası, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı, Avstriya 

Respublikası, Böyük Britaniya, İsrail, İran, Bəhreyn, Oman Sultanlığı, Macarıstan, Koreya, 

İsveçrə, Yaponiya, İndoneziya, Bruney Krallığı, Malayziya, San Marino, Mərakeş, 

Argentina, Meksika, Makedoniya, İsveç, Filippin, Kuba və Xorvatiya) arasında turizm 

sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş layihələri hazırlanmışdır. 

Çoxtərəfli əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması və inkişaf etdirilməsinin turizm 

siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olduğunu nəzərə alaraq Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi Ümumdünya Turizm Təşkilatı (BMÜTT), Avropa Şurası, İslam Konfransı Təşkilatı 

(İKT), Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Turizm şurası (MDB), Demokratiya və İqtisadi inkişaf 

naminə - GUAM təşkilatı, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (QDİƏT), İqtisadi 

Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) və s. beynəlxalq təşkilatlarla turizm sahəsində çoxtərəfli 

əməkdaşlığın təşkil edilməsi, turizm sahələrində mövcud proqramlara qoşulma, beynəlxalq 

tədbirlərdə fəal iştirakın təmin edilməsi, həmçinin yeni təklif və layihələrin hazırlanması, 

əməkdaşlığa dair sənədlərin imzalanması istiqamətində səmərəli və mühüm fəaliyyətini 

davam etdirir. 

İslam dünyası ilə mədəniyyət və turizm sahələrində çoxtərəfli əməkdaşlıq münasibətləri 

yüksək səviyyədə inkişaf etməkdədir. Bu əməkdaşlıq həm İslam Konfransı Təşkilatı, həm də 

onun ixtisaslaşmış institutları olan İSESKO, İRCİCA, SESRTCİC, İslam Texnologiyalar 

Universiteti və s. təşkilatlar çərçivəsində həyata keçirilir. 2006-cı ilin 9-12 sentyabr 

tarixlərində ölkəmiz İKT üzv dövlətlərinin Turizm Nazirlərinin V Konfransına ev sahibliyi 

etmiş və 2006-2008-ci illər ərzində Turizm Nazirlərinin İslam Konfransında sədrlik etmə 

hüququnu əldə etmişdir. Konfransda Turizmin inkişafı üzrə Qətnamə, həmçinin Bakı 

Bəyannaməsi qəbul edilmişdir. Sədrlik ilə əlaqədar Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

tərəfindən tədbirlər planı tərtib olunmuş və hal-hazırda onun həyata keçirilməsi istiqamətində 

işlər aparılır. Belə ki, 21-22 iyun 2007-ci il tarixlərində Bakı şəhərində “İKT-na üzv olan 

ölkələrin iqtisadiyyatında turizmin rolu” adlı beynəlxalq elmi-praktiki konfrans keçirilmişdir. 

Respublikamızın turizm imkanlarını təbliğ etmək məqsədi ilə Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi bir sıra tədbirlər həyata keçirir. Nazirliyin sifarişi ilə son beş il ərzində ölkəmizin 



turizm imkanlarını əks etdirən qırxdan çox reklam-çap məhsulları hazırlanmışdır. Bunlar: 

«Turistlər üçün məlumat» kitabçası, «Azərbaycan» açıqça dəsti, «Azərbaycanın otelləri», 

«Azərbaycanın tarixi və arxitektura abidələri», «Bakının teatr və muzeyləri» bukletləri, 

«Azərbaycan» və «Bakı» fotoalbomları, «İpək Yolu», «Xalçaçılıq» kitabçaları, 

Azərbaycanın, Şuşanın və Qarabağın turist xəritələri, «Azərbaycana Xoş Gəlmisiniz» CD 

diski və DVD formatda 10-20 dəqiqəlik filmlər. Qeyd olunan nəşrlər, CD və DVD-lər 

azərbaycan, ingilis, alman, ərəb, yapon, və rus dillərində hazırlanmışdır. 

2002-ci ildən etibarən ildə altı dəfə «Azerbaijan Review» jurnalı rus və ingilis dillərində 

nəşr edilir. Respublikamızda turizm sahəsində görülən işlər haqqında ayda bir dəfə nəşr 

edilən «ATN» qəzetində məlumatlar dərc edilir. Adları çəkilən reklam-çap məhsulları 

Beynəlxalq turizm sərgilərində sərgi iştirakçılarına və ziyarətçilərə, respublikamızın xarici 

ölkələrdəki səfirlik və nümayəndəliklərinə çatdırılır. Respublikamızın turizm potensialını əks 

etdirən reklamlar xarici ölkələrdə nəşr edilən turizm xarakterli jurnallarda yerləşdirilir 

(«ABTA», «Travel İQ», «Faints and Projects», “TTG Russia», «Travel Unravelled», «Qde 

otdıxatğ», «Otdıx v Rossii» və «World Travel Guide”).2002-ci ilin aprel ayından başlayaraq 

hər il «AİTF» Beynəlxalq turizm sərgisi Bakı şəhərində keçirilir. Bu sərgidə iştirak edən 

xarici ölkələrin turizm şirkətlərinin sayı ildən ilə artır. Əgər 2002-ci ildə 5 ölkədən 26 şirkət 

iştirak edirdisə, 2007-ci ildə ölkələrin sayı 18-ə, şirkətlərin sayı isə 60-a çatmışdır. 

Eyni zamanda 2002-ci ildə Nazirlik cəmi 2 Beynəlxalq sərgidə iştirak edirdisə, son 5 il 

ərzində sərgilərin coğrafiyası genişlənmiş və iştirak etdiyiniz sərgilərin sayı 19 çatmışdır: 

London, Nyu-York, Moskva, Berlin, Pekin, Milan, Madrid, Deli, Vyana, Mumbai, İstanbul, 

Tokio, Əl-Küveyt, Dubay, Kiyev, Tbilisi, Bəhreyn, Daşkənd, Maxaçkala şəhərlərində 

keçirilən Beynəlxalq turizm sərgilərdir. Bu sərgilərdə Nazirliklə birlikdə respublikamızda 

fəaliyyət göstərən bir sıra turizm şirkətləri və mehmanxana kompleksləri də təmsil olunurlar. 

Sərgilər zamanı respublikamıza olan marağın ildən-ilə artmasının şahidi oluruq. Sərgidə 

iştirak edən turizm şirkətləri sərgi zamanı xarici ölkələrin turizm şirkətləri ilə danışıqlar 

aparır və əməkdaşlıq haqqında müqavilələr imzalayırlar. 

2005-ci ildən başlayaraq məşhur xarici televiziya kanallarında respublikanın turizm 

potensialını əks etdirən reklam çarxlar yayımlanır. «CNN» televiziya kanalı vasitəsi ilə 6 ay, 

«Euronews» televiziya kanalı vasitəsi ilə 3 ay müddətinə həmin reklam çarxları 

yayımlanmışdır. 2007-ci ildən isə «National Geographic», «Travel Channel», «CNN», 

«Euronews» televiziya kanalların nümayəndələri ilə reklamın davamlı olaraq yayımlanması 

ilə əlaqədar danışıqlar aparılır. Həmçinin «Austrian Airlines» «British Airways» «AZAL» 

aviaşirkətlərinə məxsus təyyarələrinin bort jurnalarında və ekranlarında reklam çarxları 

yerləşdirilmişdir. 

Azərbaycanın turizm potensialını dünyada tanıtmaq məqsədi ilə 2002-ci ildə 

www.azerbaijan.tourism.az saytı işlənib hazırlanmışdır. Qeyd olunan saytın adı beynəlxalq 

telekanallarda nümayiş olunan, Azərbaycanın turizm potensialını əks etdirən reklam 

çarxlarında, beynəlxalq turizm sərgilərinin rəsmi kataloqlarında, eləcə də digər rəsmi xarici 

mənbələrdə göstərilir. Sayt mütəmadi olaraq yeniləşdirilir. 

Görülən bu işlər nəticəsində ölkəmizə gələn turistlərin sayının ildən ilə artması 

müşahidə olunur. 2009-cu ilin I rübündə respublikanın sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına 

həsr olunmuş Nazirlər Kabinetinin geniş tərkibli iclasında mədəniyyət və turizm naziri 

Əbülfəz Qarayevin verdiyi məlumata görə, 2008-ci ildə Azərbaycana turist axını 2007-ci illə 

müqayisədə 39,4% artaraq, 1,4 mln. nəfər təşkil etmişdir. Ölkədə  230 turizm şirkəti, 370 otel 

fəaliyyət göstərir ki, bu da 2007-ci illə müqayisədə 16,9% çoxdur. 2009-cu ilin birinci 

yarısında respublikada  35 yeni mehmanxananın inşası davam edir. Yaxın 10 ildə ölkədə 

yerləşdirmə yerlərinin sayının ciddi ölçüdə artırılması planlaşdırılır. 

 

 

http://www.azerbaijan.tourism.az/


Viza alınmasi qaydaları.  

MDB ölkələrinin əksər vətəndaşları üçün Azərbaycana gələrkən viza almaq zərurəti 

yoxdur. Digər ölkə vətəndaşları xaricdəki Azərbaycan səfirliyində və yaxud Bakıdakı Heydər 

Əliyev beynəlxalq aeroportunda özəl şəxsdən və ya turist agentliyindən aldığı dəvət əsasında 

viza əldə etməlidir. Adi giriş-çıxış vizası üçün etibarlılıq müddəti 3 gündən 3 aya qədər 

müəyyən edilmişdir. Çoxdəfəli giriş-çıxış vizası üçün isə bu müddət 1 ilə qədərdir. Əgər viza 

bu müddət ərzində istifadə olunmazsa o, etibarsız hesab edilir.  Qayıdış vizası 1 aya qədər 

olan müddətdə qayıdacaqları təqdirdə Azərbaycan Respublikasını tərk edən, şəxsi pasportu 

olan əcnəbilərin müraciəti ilə verilə bilər. Bu viza Azərbaycan Respublikasından çıxma 

tarixindən keçən altı ay ərzində istifadə edilməzsə, öz etibarlılığını itirir. Azərbaycanda 

qalmaq üçün viza müddətini uzatmaq istəyən əcnəbilər onların hal-hazırdakı vizalarında 

göstərilən müddətin bitdiyi vaxtdan əvvəl bunu etməlidir. Azərbaycan Respublikası Xarici 

İşlər Nazirliyinin Konsulluq İdarəsindən viza almaq üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etmək 

lazımdır: 

 Doldurulmuş viza üçün ərizə anket formasının bir nüsxəsi (ərizə anket 

formasının surəti də ola bilər);  

 Pasport; 

 Ərizə anket formasında pasport üçün nəzərdə tutulan ölçüdə şəkil; 

 Rüsum ödənişi ilə bağlı qəbz; 

 Qəbul edən tərəfin dəvət məktubu. 

Azərbaycan Respublikasına gəlmək üçün viza olmadığı təqdirdə, təyyarə ilə gələn 

əcnəbilər Bakının H.Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında qısa müddət ərzində adi giriş 

vizası ala bilər.  Rüsum ödənişindən əlavə aşağıdakı sənədlər də tələb olunur: 

 Doldurulmuş viza ərizə anket formasının bir nüsxəsi (ərizə anket formasının 

surəti də ola bilər); 

 Pasport üçün nəzərdə tutulan şəkil və ya pasportun surəti. 

 

 

4.7. Qiymətləndirmənin nəticələri 
 

Ölkədə turizmin inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş ciddi Hökumət səyləri olsa da bu 

sistemli və aydın deyil. Hökumətin uzunmüddətli  turizm inkişaf strategiyası, ona uyğun 

olaraq bir-neçə illik planı və təşviq siyasət sistemi yetərincə hiss olunmamaqdadır. Ölkə 

özünün potensial xarici müştəri bazarını, bu bazar üçün rəqiblərini, daxili bazarın yönələ 

biləcəyi xarici bazarları dəqiq müəyyən etməlidir. Bu reallıqlar işığında ölkənin turizm 

siyasəti qurulmalı və siyasət təşviq olunmalıdır. Qeyd olunanlardan görünən odur ki, 

Azərbaycan turizminin inkişaf etdirilməsi üçün, həm onun özünün, həm də əlaqədar 

sektorlarının inkişaf etdirilməsi üçün hələ çox iş görülməlidir. Bir tərəfdən infrastruktur, 

digər tərəfdən peşəkar kadr, o biri tərəfdən isə sistemli düşünülmüş addımların olması 

zəruridir. 

Hal-hazırkı vəziyyətdə Azərbaycan turizmi rəqabət qabiliyyətli deyil və rəqabətdə 

qonşu ölkələrə uduzur. Xüsusilə yetərincə çatışmamazlıqlara baxmayaraq əsaslandırılmamış 

qiymət siyasəti ölkə turizmini geri çəkir. Gəlinən qənaət odur ki, bir tərəfdən qeyd olunan 

işlər görülməli, digər tərəfdən isə turizmdən daxili rəqabət mühiti sağlamlaşdırılmalıdır. Bu 

edildiyi təqdirdə turizm bazarında təkmilləşmə müşahidə olunacaqdır. 



5. Nəticə və təkliflər 
 

Təhlil göstərir ki, ölkədə turizm müəssisələrinin sayı artsa da, onların təklif etdikləri 

turizm məhsullarının çeşidi dünya standartlarından geri qalmaqdadır. Azərbaycanda turizm 

sənayesi dinamik bir sektor olmaqla, ölkə iqtisadiyyatına verdiyi çox önəmli töhfələrlə 

yanaşı, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində də əhəmiyyətli funksiyalarını yerinə 

yetirməkdədir. Azərbaycanın turizm sektoru lazımi təbii, mədəni və tarixi resurslara sahib 

olmasına və həmçinin, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və digər sosial sahələrdə regionda rəqabət 

üstünlüyünün mövcudluğuna baxmayaraq, əldə edilən xarici turizm gəliri yetərli səviyyədə 

deyil və hələ də dünya turizm bazarında öz potensialını tam reallaşdırmamışdır. 

Ümumiyyətlə turizm sektorunun iqtisadiyyatın digər sahələrinə təsiri yüksəkdir. Bu təsir 

özünü xüsusilə də yeni iş yeri yaratmaq və ümumiyyətlə, məşğulluğu təmin edə biləcək 

sahələrə multiplikativ effekt verir. Lakin, Azərbaycanda bu təsir heç də ölkənin malik olduğu 

resurslarla müqayisədə arzuolunan səviyyədə qiymətləndirilə bilməz. 

Azərbaycanın  turizm xidmətləri üzrə kifayət qədər üstünliyə malik olan ölkə kimi 

xarakterizə olunmaması, ilk növbədə, ölkədə neft sektorunun inkişafı ilə əlaqədardır. Lakin 

ölkədə son dövrlərdə turizm sektorunda müşahidə edilən müsbət meyillər gələcəkdə bu 

sektorun potensial imkanlarının artırılmasını, həmçinin onun iqtisadiyyatın öncül 

sahələrindən birinə çevrilməsini şərtləndirə bilər. 

Turizm sektorunda aparılan tədqiqatlar və mövcud materialların təhlili belə bir nəticə 

çıxarmağa imkan verir ki, turizm industriyasının əhəmiyyətli dərəcədə  gizli potensialından 

istifadə etməklə, onun rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi və ixrac gəlirlərinin artırılması 

mümkündür. Lakin bunun əldə olunması üçün sahədə dövlət tənzimlənməsi, bazar 

münasibətlərinin mükəmməl inkişafı, həmçinin diversifikasiya və dünya bazarına çıxan 

turizm məhsullarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi şərtlərinin reallaşdırılması vacibdir. 

Sektorun inkişafında maraqlı olan bütün biznes-strukturlar ölkənin turizm sektorunun 

inkişafına böyük dinamika qazandıracaq səylərdə ümumi bir fikirə gəlmələri vacibdir. 

Həmçinin, bu proseslərə turizm sektorunun bütün iştirakçıları, sahənin mütəxəssisləri və 

dəyərli təcrübəyə malik xarici ekspertlər, beynəlxalq təşkilatların fəal surətdə qoşulmaları 

zəruridir. 

Turizm sektorunun inkişafının sürətləndirilməsi, fərdi sahibkarlığa və kiçik biznesə 

dövlət dəstəyinin göstərilməsi məqsədilə aparılmış tədqiqatın nəticəsi olaraq aşağıdakı siyasət 

tədbirlərinin həyata keçirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik: 

 

Turizm industriyasının inkişafının strateji planlaşdırılması sahəsində: 

Turizm industriyasının inkişaf etdirilməsi üçün hökumətin qısamüddətli və 

uzunmüddətli planını müəyyən edən, bu prosesdə turizm bazarının bütün iştirakçılarının aktiv 

şəkildə iştirakını təmin edən məntiqli siyasət və detallı strategiya işlənib hazırlanmalıdır. 

Strategiya aşağıdakı istiqamətləri əhatə etməlidir: 

 Turizm məhsullarının diversifikasiyası və keyfiyyətinin yüksəldilməsi (onu 

istehlakçılar üçün cəlbedici və əlçatan etmək, bununla da ölkənin turizm bölgəsi kimi 

rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması); 

 İnfrastrukturun inkişaf etdirilməsi; 

 İnstitusional potensialın yaradılması; 

 Ölkənin yeni imicinin formalaşdırılması məqsədilə milli səviyyədə marketinq 

siyasətinin, həmçinin, beynəlxalq arenada tur-məhsul portfeli yaratmaq və digər 

konkret marketinq tədbirlərinin həyata keçirilməsi; 



 Turizm haqqında statistik məlumatların toplanılması, təhlili və yayılmasında müasir 

sistemlərin yaradılması. Bununla əlaqədar olaraq Turizm köməkçi hesabların (Tourism 

Satellite Accounts) milli hesablar sisteminə tətbiq edilməsi; 

 Sektorun potensialının tam şəkildə realizə edilməsi məqsədilə rəqabət mühitinin 

təkmilləşdirilməsi; 

 Təbii, tarixi və mədəni irsə qarşı laqeyd münasibətin aradan qaldırılması məqsədilə bu 

sahədə dövlət və ictimai nəzarətin artırılması; 

 Azərbaycana gələn xarici turistlər üçün ölkənin turizm potensialı haqqında xəritələr, 

broşuralar, kitabçalar və s. bu kimi informasiya bülletenləri hazırlamaq; 

 Ölkə ərazisində yol hərəkəti qaydalarını və istiqamətləri göstərən nişanların sayını 

artırmaq və həmçinin onların beynəlxalq dillərin birində verilməsi; 

 Turizm sektorunun çoxşaxəli istiqamətləri üzrə ixtisaslaşmanın təşkili məqsədilə yeni 

yaradılmış Azərbaycan Turizm İnstitutuunda peşəkar müəllim-pedaqoq heyətinin 

formalaşdırılması istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. 

 

Viza və sərhəd rejimi sferasında: 
Strateji məqsəd kimi Azərbaycan, onun tarixi, mədəniyyəti ilə maraqlananlar, ölkəyə 

biznes və istirahət məqsədilə gələn əcnəbilər üçün əlçatan ölkə olması üçün aşağıdakı siyasət 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsədəuyğun ola bilər: 

 Viza alma müddətinin azaldılması və müraciət edən potensial turistlər (ölkəyə 

gələnlər) üçün vizanın alınması üçün müxtəlif seçim imkanlarının yaradılması; 

 Müraciətlərin, sənədlərin qəbulunun və viza göndərilməsinin poçt vasitəsilə həyata 

keçirilməsi mümkünlüyü; 

 Xidmətlərin keyfiyyətini yüksəldilməsi; 

 Sərhədi keçmə müddətinin və gömrük proseduralarının sadələşdirilməsi; 

 Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlara qarşı bürokratik əngəllikləri və viza 

problemlərini sadələşdirmək baxımından, ölkənin sərhəd-keçid məntəqələrində xarici 

vətəndaşlara diqqətin daha da artırılması. 

 

Lisenziyalaşdırma və sertfikatlaşdırma sahəsində: 

 Turizm şirkətlərinin fəaliyyətinə və onunla əlaqəli xidmətlərə məcburi 

lisenziyalaşdırmanın şamil edilməməsi; 

 Turizm obyektlərinin məcburi sertifikatlaşdırılmasından imtina edilməsi, onların 

xidmətlərinin sertifikatlaşdırma yolu ilə kateqoriyalara ayrılma sisteminin işlənib 

hazırlanması; 

 Lisenziya və sertfikatların təkrarlanmasına yol verilməməsi. 

 

Regional səviyyədə: 

 Xarici turistlərin ölkəyə giriş və çıxış nöqtələrində, həmçinin onların hərəkət 

marşrutları istiqamətində kompleks servis xidmətlərinin yaradılması üçün zəruri 

tədbirlərin görülməsi; 

 Əsas nəqliyyat yolları üzrə xidmət məntəqələrinin yaradılmasına özəl biznesin təşviq 

edilməsi; 

 Regional səviyyədə turizm müəssisələrinin imkanlarının genişləndirilməsi üçün yeni 

qəbul ediləcək dövlət proqramlarında bu istiqamətdə daha çevik tədbirlərin və 

mexanizmlərin nəzərdə tutulması; 

 Turizm səyahətlərinin təşkilində digər nəqliyyat vasitələrindən istifadə imkanlarının 

artırılması məqsədilə regionlara xüsusi marşrutların təşkil edilməsi üçün regional 

səviyyədə mövcud olan infrastrukturun potensialından daha səmərəli istifadə edilməsi; 



 Regional infrastrukturun beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün bu istiqamətdə 

aparılan işlərin daha da sürətləndirilməsi; 

 Turizm marşrutları üzrə mövcud olan istirahət dayanacaqlarının xidmətlərinin 

yüksəldilməsi; 

 Regionlarda xarici və ölkə vətəndaşlarının alış-verişlərinin müasir standartlara 

uyğunlaşdırılması üçün plastik (kredit) kartlar vasitəsilə ödəmə sisteminin 

genişləndirilməsi; 

 Regionlarda əsas beynəlxalq dillərdə sərbəst ünsiyyətin təmin olunması üçün 

ümumtəhsil məktəblərində xarici dil fənləri üzrə tədris aparan müəllimlərin mütamadi 

olaraq seminar və təlimlərə cəlb edilməsi. 
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ƏLAVƏLƏR 
 

Əlavə 1.  

Turizm Rəqabətqabiliyyətlilik İndeksinin əhatə etdiyi indikatorlar 

 

Subindeks A: Turizm Siyasəti və Sahənin Dövlət Tənzimlənməsi 

1. Siyasət Qaydaları və Normativ Baza 

1.01 Xarici mülkiyyət sahibliyinin səviyyəsi; 

1.02 Mülkiyyətçilərin  hüquqları; 

1.03 Xarici Birbaşa İnvestisiyalar haqqında qaydaların biznesə təsiri; 

1.04 Viza tələbləri (dəqiq məlumat) 

1.05 Hökumətin siyasət qərarlarının qəbulunun şəffaflığı (dəqiq məlumat) 

1.06 Dövlət siyasətində şəffaflıq 

1.07 Biznesə başlamaq üçün tələb olunan vaxt (dəqiq məlumat) 

1.08 Biznesə başlamaq üçün çəkilən xərclər (dəqiq məlumat) 

2. Ekoloji Davamlılıq 

2.01 Ekoloji qaydaların sərtliyi 

2.02 Ekoloji qanunvericiliyin hüquqi tətbiqi 

2.03 Turizm sənayesinin inkişafında davamlılıq 

2.04 Karbon dioksid emissiyaları (dəqiq məlumat) 

2.05 Kiçik cisimlərin havada konsentrasiyası (dəqiq məlumat) 

2.06 Təhlükə altında olan növlər (dəqiq məlumat) 

2.07 Ekoloji müqavilələrin ratifkasiyası (dəqiq məlumat) 

3. Təhlükəsizlik və Mühafizə 

3.01 Terrorizm səbəbindən biznesin xərcləri 

3.02 Polis xidmətlərinin etibarlılığı 

3.03 Cinayətkarlıq və zorakılıq səbəbindən biznesin xərcləri 

3.04 Yol qəzaları (dəqiq məlumat) 

4. Səhiyyə və Gigiyena 

4.01 Adambaşına düşən həkimlərin sayı (dəqiq məlumat) 

4.02 Təkmil kanalizasiya xidmətlərinə çıxış (dəqiq məlumat) 

4.03 Təkmil içməli su təcizatına çıxış (dəqiq məlumat) 

4.04 Xəstəxana çarpayılarının sayı (dəqiq məlumat) 

5. Turizmin Prioritetliyi 

5.01 Turizm sənayesinin hökumət tərəfindən prioritet hesab olunması 

5.02 Turizm sektoruna dövlət xərcləri (dəqiq məlumat) 

5.03 Turistlərin cəlb olunmasında marketinq və brendlərdən istifadənin effektivliyi 

5.04 Turizm sərgisi ziyarətçilərinin sayı (dəqiq məlumat) 

 

Subindeks B: Biznes Mühit və İnfrastruktur 

6. Hava nəqliyyatı infrastrukturu 

6.01 Hava nəqliyyat infrastrukturunun keyfiyyəti 

6.02 Sərnişin daşıma gücü, yerli (dəqiq məlumat) 

6.03 Sərnişin daşıma gücü, beynəlxalq (dəqiq məlumat) 

6.04 Hər 1000 nəfərə düşən uçuşların sayı (dəqiq məlumat) 

6.05 Aeroportların sayı (dəqiq məlumat) 

6.06 Fəaliyyət göstərən aviaşirkətlərin sayı (dəqiq məlumat) 

6.07 Beynəlxalq hava nəqliyyatı şəbəkəsi (dəqiq məlumat) 

7. Quru Nəqliyyatı İnfrastrukturu 

7.01 Yolların keyfiyyəti 



7.02 Dəmiryol infrastrukturunun keyfiyyəti 

7.03 Liman infrastrukturunun keyfiyyəti 

7.04 Daxili nəqliyyat şəbəkəsinin keyfiyyəti 

7.05 Yolların sıxlığı (dəqiq məlumat) 

8. Turizm İnfrastrukturu 

8.01 Otel otaqları (dəqiq məlumat) 

8.02 İri avtomobil icarə şirkətlərinin mövcudluğu (dəqiq məlumat) 

8.03 Visa kard qəbul edən bankomatlar (dəqiq məlumat) 

9. İnformasiya və Telekomunikasiya İnfrastrukturu 

9.01 Biznes mqəsdilə internetdın istifadənin səviyyəsi 

9.02 İnternet istifadəçiləri (dəqiq məlumat) 

9.03 Telefon xətləri (dəqiq məlumat) 

9.04 Geniş zolaqlı internet abunəçiləri (dəqiq məlumat) 

9.05 Mobil telefon abunəçiləri (dəqiq məlumat) 

10. Turizm Sektorunda Qiymət Rəqabətqabiliyyətliliyi 

10.01 Biletlər üzərində vergilər və aeroport rüsumları (dəqiq məlumat) 

10.02 Alıcılıq qabiliyyəti pariteti (dəqiq məlumat) 

10.03 Vergi dərəcələri və effektivliyi 

10.04 Yanacaq qiymətləri səviyyəsi (dəqiq məlumat) 

10.05 Otel qiymətləri indeksi (dəqiq məlumat) 

 

Subindeks C: Turizmdə İnsan, Mədəni və Təbii Resurslar 

11. İnsan Resursları 

Tədris və Təlim 

11.01 İbtidai təhsilə cəlb olumnma (dəqiq məlumat) 

11.02 Orta təhilə cəlb olunma (dəqiq məlumat) 

11.03 Təhsil sisteminin keyfiyyəti 

11.04 Yerli ixtisaslaşmış tədqiqat və traninq xidmətlərinin mövcudluğu 

11.05 Kadrların ixtisasartırmalarının səviyyəsi 

Keyfiyyətli işçi qüvvəsinin mövcudluğu 

11.06 İşəgötürmə və işdən azadetmə halları 

11.07 Xarici vətəndaşların işə götürülməsinin asanlığı 

11.08 HİV-in yayılma dərəcəsi (dəqiq məlumat) 

11.09 HİV/AİDS-in biznesə təsiri 

11.10 Gözlənilən ömür müddəti (dəqiq məlumat) 

12. Turizm Sənayesinin  Xüsusiyyətləri 

12.01 Turizmin açıqlığı (hard data) 

12.02 Yerli əhalinin xarici turistlərə münasibəti 

12.03 Biznes səyahətlərinn müddətinin uzadılması barədə tövsiyələr 

13. Təbii Resurslar 

13.01 Dünya irsinə daxil olan təbii yerlərin sayı (dəqiq məlumat) 

13.02 Qorunan ərazilər (dəqiq məlumat) 

13.03 Təbii mühitiin keyfiyyəti 

13.04 Məlum olan flora və fauna növlərinin sayı (dəqiq məlumat) 

14. Mədəni Resurslar 

14.01 Dünya mədəni irsinə daxil olan yerlərin sayı (dəqiq məlumat) 

14.02 İdman stadionları (dəqiq məlumat) 

14.03 Beynəlxalq sərgi və yarmarkaların sayı (dəqiq məlumat) 

14.04 Yaradıcı (incəsənət, sənətkarlıq, dizayn, reklam və s.) sahələrin məhsullarının 

ixracı (dəqiq məlumat) 



Əlavə 2.  

Turizmin rəqabətqabiliyyətlilik indeksinin hesablanılması formulu 

 

Hər bir dəqiq məlumatı 1-dən 7-ə kimi standart şkala ilə qiymətləndirmək üçün 

aşağıdakı formuladan istifadə olunur: 

 

)+1 

 

Nümunə ölkə minimumu və maksimumu müvafiq olaraq qeydə alınmış ən  aşağı və ən 

yüksək göstəricilərdir. Yüksək göstəricinin mənfi hal sayıldığı faktorların (Məs: trafik 

qəzalarının sayı, yanacaq qiymətləri və s.) qiymətlərini 1-dən 7-ə kimi normal şkalaya 

çevirmək üçün aşağıdakı çevirici formuladan istifadə edilir: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


