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GİRİŞ

Hal-hazırda əsaslı inkişaf konsepsiyası, təbii resursları tükətmədən və 
ətraf mühitə zərər yetirmədən inkişafa nail olmağın ən mühüm vasitəsi sayılır. 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyası Ətraf Mühit və İnkişaf üzrə 
Ümumdünya Komissiyasının 1987-ci ildə hazırladığı, epoxal tədqiqatlar 
siyahısına daxil edilmiş “Bizim ümumi gələcəyimiz” adlı məruzə, əsaslı inkişaf 
cəmiyyətini dolğun xarakterizə edərək, onu “gələcək nəsillərin öz tələblərini 
ödəyə bilmələri üçün hazırki ziyanın tələbatını ödəyən cəmiyyət” adlandırmışdır.

Hazırki vəsait, əsaslı inkişaf metodunu öz yerlərində turizmin inkişafına 
tətbiq etmələri üçün yerli hakimiyyət və plan təşkilatlarına kömək məqsədilə 
hazırlanmışdır. “Yerli səviyyə” anlayışı turizm inkişaf etdirilə biləcək bircinsli 
ərazilərə iri və xırda şəhərlərə, kəndlərə turizm baxımından görməli yerlərə, 
habelə kənd yerlərinə aid edilir; bunlar turizmin planlaşdırma və inkişafının 
milli və regional səviyyələrdən aşağıda duran dəstəyə aiddir. Turizmin 
planlaşdırma və inkişafının çox vaxt “yerli səviyyə” adlandırılan bu səviyyəsi 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir; çünki yerli rəhbərlik və plan təşkilatları (daha 
yaxşı olar ki, öz seçiciləri ilə sıx qarşılıqlı əlaqə şəraitində) turizmin əsaslı 
inkişafının müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsinə nəzərəçarpacaq dərəcədə 
yardım göstərə bilərlər.

Hazırki vəsait yerli rəhbərlik və plançıları öz yerlərində turizmin kompleks 
və əsaslı inkişafının planlaşdırma konsepsiyaları, prinsip və metodları ilə tanış 
edir. Burada planlaşdırma və inkişaf prosesində vətəndaşların rolu xüsusi qeyd 
olunur.

Bəzi oxucuların müasir turizm fenomeni və onun tələbləri ilə kifayət 
qədər tanış olmaması ehtimalı nəzərdə tutularaq hazırki vəsaitdə yerlərdə 
turist planlaşdırması məsələsi barədə mümkün qədər sadə anlayış verilməyə 
çalışmışdır (işin texniki tərəfinə ziyan gətirmədən). Bəzi hallarda turizmin 
inkişaf planları hazırlanarkən əlavə texniki yardıma ehtiyac yarana bilər. 
Bu mənada hazırki vəsait yerli plançılara və rəhbərliyə göstərilən işi həyata 
keçirmək, deməli həm də turizm sektorunu effektiv idarə etmək üçün yaxşı əsas 
verir.
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1-ci FƏSİL

YERLİ VƏ QLOBAL SƏVİYYƏLƏR 

GİRİŞ

Əgər hər hansı məkan lazımi resurslara malikdirsə, orada turizmin inkişaf 
etmə imkanı yaranır; bu isə həmin məkana və oranın əhalisinə əhəmiyyətli 
mənfəət gətirə bilər. Yerli əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi, habelə 
təbii mühit və mədəni irsin qorunması məqsədilə turizmin planlaşdırılması və 
idarəsi, onun uğurlu inkişafı üçün əsas şərtlərdəndi.

Lakin vacib deyil ki, turizm hər kəsin özbaşına istək və arzularının obyekti 
olmalı, istisnasız olaraq hər yerdə inkişaf etdirilməlidir. Ayrı-ayrılıqda götürülən 
hər bir məkan üçün turizmin inkişaf potensialı ciddi şəkildə öyrənilməlidir.

Yerli səviyyədə turizmin inkişafının faydaları:
• Yeni iş yerləri və müəssisələr.
• Əlavə gəlir və qazanclar.
• Yerli mallar üçün yeni bazarlar.
• İnfastrukturun, habelə kommunal obyekt və xidmətlərin 

modernləşdirilməsi.
• Yeni ixtisas və texnologiyalar.
• Ətraf mühit və mədəni irslə bağlı problemlərin və onların qorunması 

zərurətinin cəmiyyət tərəfindən daha dərin anlaşılması.
• Torpaqdan istifadəyə yeni münasibət.
Yerli səviyyədə turizmi inkişaf etdirərkən regional, milli və hətta beynəlxalq 

turizm nəzərə alınmalıdır. Regional və milli səviyyədə siyasət, inkişafın plan və 
proqramları, qanun-qaydalar, habelə marketinq strategiyası turizmin inkişafına 
təsir göstərir. Çox vaxt beynəlxalq turizmin stimullaşdırılması bu istiqamətdə 
uğurlu addım sayılmış olur. Çünki bu, xarici valyuta şəklində gəlirləri, 
habelə başqa-növ qazancları təmin edir. Öz növbəsində, beynəlxalq turizm və 
assosiasiyalarının qəbul etdiyi qərarlar da yerli əhalinin yaşayış səviyyəsinə təsir 
göstərə bilir.

Hal-hazırda turizm istisna olmaqla, istənilən növ inkişafın əsas vasitəsi 
kimi sabitlik (əsaslılıq) konsepsiyası geniş tətbiq edilir. Əsaslı inkişaf adı 
altında inkişafın özü üçün zəruri olan resurslara zərər yetirməmək şərtilə baş- 
verən inkişaf başa düşülür. Burada söhbət həm gələcək, həm də hazırki nəsil
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tərəfindən istifadə edilə biləcək resursların qorunub-saxlanılmasından gedir. 
Əsaslı inkişafın əsasım ekoloji, sosial-mədəni və iqtisadi sabitlik (əsaslılıq) 
təşkil edir.

YERLİ SƏVİYYƏDƏ TURİZM

Böyük ya kiçikliyindən asılı olmayaraq, hər bir şəhər, kənd, rayon və icmada 
torpaq, su, hava, binalar və s. vardır. Bəzən bunlar çox cəlbedici görünür, bəzən 
isə yox. Deyilənlər yerli flora və faunaya, habelə insanlara da şamildir.

Yerli sakinlər nəsilbənəsil bu resurslardan istifadə edərək, bununla öz 
tələbatlarını lazımi səviyyədə ödəmişlər. Bəzən bu istifadə düşünülmüş formada 
olmuş, bəzən isə həddi aşaraq ifrat səviyyəyə çatmış, müəyyən hallarda isə 
resurslar sadəcə olaraq, ağılsızlıqla israf edilmişdir. Yerli resursların birdən-birə 
azalması, məhv edilməsi və hətta tamamilə yox olması halları da baş vermişdir. 
Bu gün belə bir sual meydana çıxır: Resursların tükənməkdə olduğu bir şəraitdə 
əhalinin qidalanma, yaşayış və məşğulluq standartlarını hansı yolla lazımi 
səviyyədə saxlamaq mümkündür?

Yuxarıda sadalanmış problemlərin həlli yollarından biri də turizmin inkişafı 
ola bilər. Əlbəttə, bu şərtlə ki, inişaf ətraf mühitə ziyan yetirməsin, əldə olan 
potensialın tükənməsinə deyil, təbii və mədəni resursların qorunması prinsipinə 
əsaslansın.

Turizmin inkişafının planlaşdırılması baxımından bu və ya digər məkanın 
qiymətləndirilməsi zamanı növbəti suala mütləq cavab vermək lazımdır: 
Turizmin inkişafı üçün hansı amillər tələb olunur?

Bu amillər aşağıdakılardan ibarətdir:
• Görməli yerlər və istirahətin təşkil forması, gəzib-görməli yerlər və 

turistlərin öz sərbəst vaxtlarında məşğul olacaqları işlər.
• Qəbul və xidmət infrastrukturu ,yerləşmə və qidalanma üçün yerlər.
• Nəqliyyat infrastrukturu və xidmət göstərmə, bu və ya digər yerə çatmaq 

və həmin yer daxilində quru, hava və ya su yolu vasitəsilə hərəkət etmək.
• Yerli baza infrastrukturu su təchizatı, elektrik, kanalizasiya, həık 

tullantıların yenidən işlənmə sistemləri, habelə telekommunikasiyalar.
• Səfərlərin təşkili, turagentlər və gidlər.
• Turist məhsullarının yeridilməsi və turist informasiya xidmətinin 

mövcudluğu, baxınalı olduqları yerlər və qaldıqları yerdəki məşğuliyyətlər 
barədə turistlər üçün informasiyalar.

Ayrı-ayrı xidmət obyekt və müəssisələrin sahibləri və operatorları yerli 
əhalinin nümayəndələridir; onların bəziləri başqa yerlərdəki başqa anoloji 
obyekt və müəssisələrlə əlaqədardır. Digərləri isə milli və beynəlxalq sistemlərin 
tərkibində də ola bilərlər. Kiçik və ailə müəssisələri, iri korporasiyalar, dövlət və 
qeyri-dövlət assosiasiyaları da aid ola bilər.

5



Yerli səviyyədə turizmin əsas tərkib hissələri yalnız turistlər deyil, həm də 
turizm sənayesidir. Lakin digər aspektlərdə vardır. Turizmin istənilən cəmiyyətə 
real iqtisadi gəlir gətirməsi üçün o, həmin ərazidə yaşayan və işləyən insanların 
həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə və ətraf mühitin qorunmasına kömək etməlidir. 
Ətraf mühitin mühafizəsi və turizmin inkişafının təmin edilməsi bir-birindən 
ayrılmayan anlayışlardır. Turizmin iqtisadi sabitliyinin (əsaslılığının) təmin 
olunması üçün, onun inkişafı həm təbii, həm də mədəni mühit kontekstində 
sabit (əsaslı) xarakter daşımalıdır.

Lakin heç də vacib deyil ki, turizm istinasız olaraq hamının özbaşına 
istəklərinin hədəfinə çevrilsin və hər yerdə inkişaf etsin. Hər bir rayon 
bunları aydınlaşdırmalıdır: Rayon turizmin inkişafı üçün müvafiq resurslara 
malikdirmi? Onun çıxacağı potensial turist bazarları mövcuddurmu? İqtisadi 
inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün turizm ona vacibdirmi? Mühacir 
işçilər gətirmək zərurəti olmadan, turizm sahəsinin saxlanması üçün kifayət 
qədər əmək resurslarına malikdirmi? Verilmiş bölgənin nəqliyyat yollarının 
yaxşılaşdırılması və yerli turizm infrasrtukturunun inkişafı naminə çəkilən 
xərclər özünü doğruldurmu? Digər məsələləri diqqətlə araşdırmaq zərurəti 
də yarana bilər; məsələn, qonşu bölgələrdəki mövcud , yaxud potensial turist 
layihələri tərəfindən rəqabət ehtimalı.

Hər bir rayonda aşağıdakı məsələlər araşdırılmalıdır:
• Turizmin inkişafı üçün orada müvafiq resurslar mövcuddurmu?
• Verilmiş rayonun çıxması üçün potensial turist bazarları mövcuddurmu?
• İqtisadi inkişaf məqsədlərinə nail olması üçün rayon, turizmin inkişafına 

ehtiyyaclıdırmı?
• Mühacir işçilər gətirilmədən, turizm sahəsinin saxlanması üçün kifayət 

qədər əmək resursları mövcuddurmu?
• Bölgənin nəqliyyat yollarının yaxşılaşdırılması və yerli turizm 

infrastrukturunun inkişafı məqsədilə çəkilən xərclər özünü 
doğruldurmu?

• Qonşu bölgələrdəki mövcud yaxud potensial turist layihələri tərəfindən 
rəqabət ehtimalı varmı ?

TURİZMİN ƏSASLI İNKİŞAFININ FAYDALARI

Yerli, regional, milli və beynəlxalq səviyyələrdə turizm də daxil olmaqla 
ekologiya və iqtisadiyyat getdikcə daha sıx qovuşaraq, nəhəng səbəb-nəticə 
əlaqələri sistemini əmələ gətirir.

Bu gün məşhur turizm mərkəzlərinin əksəriyyətinin qazandığı uğurlar 
ətraf mühitin təmizliyinə, ətraf mühitin mühafizəsi və yerli mədəniyyətin 
özünəməxsusluğu yolunda effektiv tədbirlərə əsaslanır. Bu keyfiyyət
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toplusunun olmadığı yerlərdə xidmət səviyyəsinin aşağı düşməsi və turizm 
həcmində gerilik müşahidə olunur. Ətraf mühitin keyfiyyətinin pisləşməsi, 
mədəni, özünəməxsusluğun itirilməsi, iqtisadi şəraitin pisləşməsi bütün bunlar 
yerdəki vəziyyətə çox mənfi təsir göstərir. Yerli plan orqanları bu gün resursları 
şüurlu idarə etməyin təmin olunmasına cavabdehdirlər ki, sabahla nəsil də bu 
resurslardan istifadə edə bilsin.

Xoşbəxtlikdən, əgər effektiv planlaşdırma və idarəetmədə ətraf mühit və 
cəmiyyətin yerli xüsusiyyətləri nəzərə alınarsa, təbiəti mühafizə tədbirləri 
sırasında turizm mühim rol oynaya bilər. Bu onunla izah olunur ki, cazibədar 
mənzərə və bənzərsiz təbii abidələrdən, zəngin flora və fauna aləmindən, təmiz 
hava və sudan ibarət olan ətraf mühit, turistləri cəlb edən resursların böyük bir 
hissəsini təşkil edir. Turizm yalnız ətraf mühitin mühafizəsi yolunda görülən 
işləri sürətləndirmir, hətta bu işlərə maddi yardım etməyə də qadirdir.

Bununla bağlı, mədəni irsin qorunması yolunda tədbirlər kontekstində 
turizmin planlaşdırma və inkişafı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Arxeoloji 
qazıntılar və tarixi abidələr, orijinal memarlıq, özünəməxsus rəqslər, musiqi, 
teatr, incəsənət, sənət, milli geyim, adət-ənənələr, dəyərlər sistemi bütün bunlar 
birlikdə hər hansı məntəqənin mədəniyyətini əmələ gətirir. Elə turistləri cəlb 
edən də bu mədəni irsdir. Turizmin inkişafı və bu sahənin idarəsi məsələlərinə 
yanaşma tərzindən asılı olaraq, mədəni irs qismən qorunub bərpa oluna da 
bilər,tamamilə məhv olub itə də bilər, hər cür inkişaf strategiyası çərçivəsində 
çox mühüm olan məsələ məntəqənin tarixi, mədəni və sosial özünəməxsusluğun 
qorunub-saxlanmasıdır.

ƏSASLI TURİZMİN FAYDALARI

Əsaslı turizm elə bir iqtisadi inkişaf modelidir ki, onun məqsədi bunlardan 
ibarətdir:

• Yerli əhalinin yaşayış səviyəsinin yüksəldilməsi.
• Kənardan gələnələrin xoşagələn istirahətinin təmin olunması.
• Ətraf mühitin keyfiyyətinin qorunması; bu həm yerli əhaliyə, həm də 

kənardan istirahətə gələnlərə bilavasitə təsir göstərir.
Əsaslı turizm anlayışı, turizmin təbii, mədəni və sosial sahələrə təsir yollarını 

öyrənməyə imkan yaradır.
Əsaslı turizm gəlir və xərclərin ədalətli bölümünü təmin edir. Turizm, 

bilavasitə yerli sektorda və onunla əlaqəli olan sektorlarda iş yerləri yaradır.
Turizm daxili gəlir sahələrini: mehmanxanalar və başqa yerləşmə vasitələri, 

restoranlar və başqa ictimai qidalanma xidmətləri, nəqliyyat sistemləri, xalq 
sənətləri və ekskursiya-informasiya işini stimullaşdırır.

Turizm ölkəyə xarici valyuta axımına imkan yaradır və yerli iqtisadiyyata
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kapital qoyuluşunu təmin edir. Turizm yerli iqtisadiyyatın (xüsusilə, əhalinin 
məşğuliyyəti mövsümi və təsadüfi xarakter daşıyan kənd rayonlarında) 
diversifikasiyasına şərait yaradır.

Əsaslı turizm çalışır ki, qərar qəbul etmə prosesində yerli əhali də daxil 
olmaqla, cəmiyyətin bütün təbəqələri iştirak etsin.
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2-ci FƏSİL
TURİZM , ƏTRAF M ÜHİT VƏ CƏMİYYƏT 

GİRİŞ

Əsaslı turizmin inkişafı turistləri, turist obyektlərinin və xidmətlərinin 
tədarükçülərini daha geniş yaşayış səviyyəsi əldə etməyə çalışan ətraf mühit 
mühafizəçiləri, yerli əhali və onun liderləri ilə birləşdirir. Hər qrupun öz seçiciləri 
vardır. Onlar öz maraq və məqsədlərinin üst-üstə düşdüyünü nə qədər dərindən 
dərk etsələr, bir o qədər sıx əməkdaşlığa can atacaqlar. Yerli plan orqanlarının 
ən əsas funksiyası planlaşdırma, inkişaf və idarəetmə mexanizmlərindən istifadə 
etməklə, bu cür əməkdaşlığı təşkil etmək və ona şərait yaratmaqdır.

Hal-hazırda turizm dünya iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən biridir və 
yüksək sürətlə inkişaf etməkdədir. Turizm fenomenini tələb və təklif baxımından 
araşdırmaq da olar: tələbin mənbəyi turistlər, təklifin mənbəyi isə görməli 
yerlər, obyekt və xidmətlər, nəqliyyat, habelə reklam və informasiyalardır. 
Bazar tendensiyaları bunu göstərir ki, turistlər getdikcə daha artıq dərəcədə fəal 
istirahətə meyl göstərir və ətraf mühitin vəziyyəti barədə daha yüksək tələblər 
irəli sürürlər, turist bazarları isə dalıa çox ixtisaslaşmış xarakter alır. Buna cavab 
olaraq, turist məhsulu yaxud təklif də dəyişikliklərə uğrayır.

Ətraf mühit turistləri cəlb edən təbii və mədəni resursların əsasını təşkil 
edir. Buna görə də, turizmin uğurlu inkişafı üçiin ətraf mühitin mühafizəsi 
çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Buraxılış potensialı turizmin əsaslı inkişafının 
planlaşdırılmasında zəruri elementlərdən sayılır. Burada söhbət ondan gedir 
ki, bu və ya digər turist obyekti yerli resurslara ciddi ziyan vurmadan, səfər 
təəssüratlarına mənfi təsir göstərmədən və əhalidə sosial-iqtisadi problemlər 
yaratmadan nə qədər maksimal iş gücünə malikdir.

Cəmiyyət turizmin inkişafının səmərəsindən bəhrələnir, bu isə əhalinin 
yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib çıxara bilər. Lakin vacibdir ki, sakinlər 
turizmin planlaşdırılması, inkişafı və idarə olunması məsələləri üzrə qərar 
qəbul etmə prosesində iştirak etsinlər və bu sahənin gəlirindən ədalətli pay 
götürə bilsinlər. Belə iştiraka təşviq edib həvəsləndirmək üçün bir sıra üsullar 
mövcuddur.

Məhz turist işgüzar dairələrinin, ekoloji hərəkat fəallarının və yerli əhalinin 
əməkdaşlığı və məhsuldar qarşılıqlı əlaqəsi sayəsində bütün insanlar üçün 
yüksək yaşayış səviyyəsinə nail olmaq mümükündür.
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ƏTRAF MÜHİT

Təbii resursların və mədəni irsin qorunub-saxlanması üçün edilən səylər 
həm qlobal,həm də yerli aspektlərə malikdir.Turizmin əsaslı olması üçün,turist 
fəaliyyətinin xarakter və həcmində mövcud təbii və süni resursların buraxılışı 
potensialı nəzərə alınmalıdır.

Buraxılış potensialı ətraf mühitin mühafizəsi və əsaslı inkişaf üçün böyük 
əhəmiyyət kəsb edir.Bu termin altında resurslar üçün mənfi nəticələrə gətirib- 
çıxarmadan,turistlərin məmnunluq hissini zəiflətmədən,həmin məntəqənin 
cəmiyyət,iqtisadiyyat və mədəniyyətinə mənfi təsir göstərmədən istənilən yerin 
maksimal iş gücü nəzərdə tutulur.Buraxılış potensialının limitlərini müəyyən 
etmək çox çətin olur,lakin bu hesabatları aparmadan turizm və istirahət 
sahələrində ekoloji planlaşdırma ilə məşğul olmaq mümkün deyildir.

Turist buraxılış potensialı turizm fenomeninin fiziki, bioloji, sosial,psixoloji 
dünya görünüşü aspektlərini əhatə edir.Bunları üç əsas kateqoriyaya bölmək 
olar:

• Biofiziki(ekoloji)təbii mühitə aiddir.
• Sosial-mədəni ilk növbədə,yerli əhalinin mədəniyyətə təsirinə aiddir.
• Məişət xarakterli səfər təəssüratlarına aiddir.
Buraxılış potensialı mövsümdən asılı olaraq dəyişirjbəzən isə turistlərin 

özünü aparma stereotipləri,obyektlərin konstruktiv xüsusiyyətləri və onları 
idarəetmə metodları,ətraf mühitin dinamik xarakteristikası və yerli əhali 
tərəfindən münasibətin dəyişməsi kimi amillərdən də asılı olur.

Turizmin əsaslı inkişafı prosesində ətraf mühitin keyfiyyətinin qorunması və 
turistlərin məmnunluq hissinin yüksək səviyyədə saxlanması naminə buraxılış 
potensialının göstəricilərini nəzərə almaq zəruridir.Qeyd edildiyi kimi,turist 
məhsulunun keyfiyyətinin aşağı düşməsi son nəticədə turizmdə enişə gətirib 
çıxarır.

TURİST MƏRKƏZLƏRİNİN ƏTRAF MÜHİTİ

Turist mərkəzlərinin hər bir kateqoriyası öz xüsusi həssaslığı ilə xarakterizə 
olunur. Turist mərkəzlərinin ətraf mühitlərinin tez-tez rast gəlinən əsas 
kateqoriyaları ümumiləşdirilmiş şəkildə göstərilir:

Sahilyanı rayonlar (çimərliklər, diniz zonaları və çox rütubətlaşmiş 
sdhshr).

Potensial baxımından, bir çox çimərlik sahələri nisbətən irihəcmli turizm 
obyektləri üçün buraxılış potensialına malikdirjhalbuki kövrək ekosistemli dəniz 
parkları və çox rütubətləşmiş ərazilər “macəra və ixtisaslaşdırılmış turizm” kimi 
daha az kütləviliyə malik turizm növlərinin inkişafı üçün yararlıdır. Sahilyanı 
rayonlarda sahilin əlverişli sahələrindən istifadə etmək uğrunda yaşayış, port və
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sənaye tikintisi, habelə balıqçılıq və s. ilə məşğul olan kompaniyalarla rəqabət 
halları da müşahidə oluna bilər.

Dağ rayonları və mənimsanilməmiş rayonlar.

Dağlar, meşələr, lövbər dayanacaqları, səhralar, savannalar və 
mənimsənilməmiş ərazilərin digər kateqoriyalarına,əsasən təbiəti sevən,vəhşi 
təbiəti seyr etməyi və səfər, dağadırmanma, xizəksürmə kimi aktiv istirahət 
növlərini xoşlayan turistlər gedirlər. Adətən, bu yerlərin ekosistemi irimiqyaslı 
lahiyələri həyata keçirməyə və böyük miqdarda turistləri qəbul etməyə imkan 
verməyən buraxılış potensialı ilə və kövrəkliklə seçilir. Ətraf mühitə ziyan 
vurmadan zəruri infrastruktur, xidmət zonaları və keçid yollan yaratmaq üçün 
ciddi planlaşdırmaya ehtiyac, eyni vaxtda çoxlu adamın məşğul olduğu dağ 
xizəksürmə idmanı növü də müşahidə olunur.

Daxili kənd rayonları.

Kənd təssərufatı sahələri meşəli yerlər, göllər, çay mənbələri-kiçik kurort və 
istirahət zonalarının yaradılması, şəhərətrafı evlərin tikintisi və kənddə yaşayış 
kimi xüsusi növ istirahət formalarının təşkili üçün əlverişli yer sayılır. Burada 
da ciddi planlaşdırmasız keçinmək olmaz; bu, turist obyektləri tərəfindən 
kənd təsərrüfatı sahələrinə və meşə massivlərinə mənfi təsirin olmaması üçün 
lazımdır; burada su hövzələrinin çirklənməsinə də icazə verilməlidir.

Şahar rayonları.

Mədəni tədbirlər, muzeylər, abidələr, görməli tarixi yerlər, mağazalar, 
mədəni həyat, konfrans və konqreslər böyük miqdarda turistləri cəlb edə bilər. 
Mövcud infrastruktur kifayət qədər buraxılış potensialına malik ola bilər; əks 
halda buraxılış potensialı o qədər artırıla bilər ki, bu dəyişikliklərdən yerli əhali 
də faydalana bilsin. Lakin həddən artıq turist axını ifrat sıxlığa,ətral mühitin 
çirklənməsinə və yaşayış təminat sistemlərinə çıxışın məhdudlaşmasına gətirib 
çıxara bilər.

Hər bir turist layihəsinin spesifik ekoloji xarakteristikası səylə analiz 
olunmalıdır ki,onun buraxılış potensialı, habelə mövcud şəraitdə mümkün olan 
ən əlverişli inkişaf variantı və səviyyəsi müəyyən edilsin. Növbəti addım ekoloji 
xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla mərhələli planlaşdırma prosesidir.

Artıq fəaliyyət göstərən obyektlərin olduğu,yaxud turizm və s. fəaliyyət 
istiqamətləri ilə bağlı tnümkün layihələrin müzakirə olunduğu rayonlar 
üçün ətraf mühitin ümumi vəziyyətini qiymətləndirmək mühümdür. Ətraf 
mühitin ümumi vəziyyətini qiymətləndirmək, turist layihəsinin uğurla həyata 
keçirilməsi üçün, habelə yerli sakinlərin maraqları naminə də vacibdir. Turistlər 
atmosfer, hava və suyun ciddi çirklənməsi, yüksək səs-kiiy müşahidə olunan 
yerlərə getməməyi daha üstün tuturlar. Onlar zibilli küçələr,eybəcər binalar, 
daimi yol tixaclan, yüksək cinayətkarlıq səviyyəsi və s. hallar müşahidə edilən
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yerlərə getməyəcəklər. Lakin ayrı-ayrı hallarda onlar yeni hisslər yaşamaq 
məqsədilə risk edə də bilərlər.

Kənd və mənimsənilməmiş rayonlara gəlincə, bunlarda ətraf mühitin 
keyfiyyətinin yerli bitki və heyvanat aləminin necə qorunub saxlanmasının, 
habelə gözəl mənzərəli yerlərin nə qədər toxunulmaz və təbii halda qalmasının, 
çirkliliyin olmamasının göstəricisi sayılır. Ətraf mühitin keyfiyyətinə verilən 
bu qiymət sonradan lazımi tədbirlərin keçirilməsi zamanı əsas kimi də istifadə 
oluna bilər.

Turizmin inkişafınaminəətrafmühit resurslarından istifadəniyaxşılaşdırmaq 
üçün bir sıra üsullar tətbiq etmək mühümdür. Ətraf mühit amili nəzərə 
alınmaqla, əsaslı inkişaf metoduna əsaslanan kompleks inkişaf və planlaşdırma 
siyasəti müxtəlif səviyyələrdə və turizmin inkişaf etdiyi bütün rayonlarda 
həyata keçirilməlidir. Ətraf mühit amillərini daimi idarə etmək zəruridir. Ətraf 
mühitin mühafizə məsələsinin fövqəladə əhəmiyyətini cəmiyyətə inandırılmış 
formada çatdırmaq üçün tədbir görülməlidir; turist biznesi mütəxəssisləri üçün 
də analoji iş aparılmalıdır. Turistlərə yerli yaşayış tərzi və mədəniyyətə hörmət 
hissi aşılamaq sayəsindəki səylər də az əhəmiyyət kəsb etmir.

CƏMİYYƏT

İstər iri ya xırda şəhər olsun, istərsə kənd və qəsəbə hər bir cəmiyyət orada 
yaşayan insanları, mülkiyyət sahiblərini (bunlar rezident ola da bilərlər), 
habelə yerli hakimiyyəti əhatə edir. Cəmiyyətin bu üç təbəqəsi turizmin inkişafı 
məsələsinə münasibətdə ümumi dəyərlərə, məqsədlərə və baxış tərzinə malik 
ola bilərlər (və ya əksinə, bəzən olmaya da bilərlər). Bu qruplarının hər birinin 
öz tələbləri ola bilər; onlar turizmdən müxtəlif yollarla fayda götürə bilərlər, 
qərar qəbul etmə prosesinə onların təsir gücü də bir-birindən fərqlənə bilər.

Turizmin inkişafı, istehlakdan ətraf mühitin mühafizəsinə keçidlə əlaqədar 
davranışda müəyyən dəyişikliklər tələb edə bilər. Buna görə də çox vacibdir 
ki, cəmiyyət və yerli sakinlər turizmin inkişafından, arzuolunan dəyişiklikləri 
stimullaşdırmağa kifayət edəcək qədər mənfəət əldə edə bilsinlər. Burada əsas 
mənfəət yerli əhalinin rifahının yüksəlməsidir. Öz müqəddəratını təyin etmə və 
cəmiyyət həyatına iştirak da yaşayış tərzinin yüksəlməsinəaparan dəyişikliklərin 
əsaslanması üçün mühüm amillərdəndir. Cəmiyyətin müxtəlif seqmentləri 
özlərinin ictimai həyata cəlb olunduqlarını nə qədər çox hiss edirlərsə, onların 
hərəkətləri bir o qədər motivləşir və öz məsuliyyətlərini dərk edirlər.

Yerli cəmiyyət üçün potensial faydalar bunlardan ibarətdir:
• Yeni iş yerləri və gəlirlər.
• Biznesə kapital qoyuluşu üçün yeni imkanlar.
• Hökumətin gəlirinin artması.
• infrastrukturun, kommunal obyekt və xidmət sistemlərinin təkmilləşməsi;
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su təchizatı, tullantıların artması, yol şəbəkəsi, səhiyyə, təhlükəsizlik və 
hüquq mühafizəsi də bura daxildir.

• Yerli mallar üçün bazarların genişləndirilməsi.
• Yüksək səviyyəli mütəxəsislərin hazırlanması və sosial mobillik üçün 

əlavə imkanlar.
• istirahət və əyləncə sənayesi obyektlərinin modernləşdiriləsi; həm yerli, 

həm də turistlərin istifadə edə biləcəyi yeni növ asudə vaxt keçirmə 
formalarının yaradılması.

• Yerli mədəni və təbii irsin daha dərin dərk edilməsi.

UĞURLU TƏRƏF MİJQABİLLİYİNİN YARADILMASI

Turizmin əsaslı inkişafından real faydalar əldə etmək üçiin yerli plan 
orqanları turistlərin və turist sənayesinin tələblərini, təbii və mədəni mühitin 
mühafizə zərurətini, habelə yerli əhalinin ehtiyaclarını nəzərə almalıdırlar.

Əsaslı inkişafa nail olmaq məqsədilə bu tələbat və qayğıları birləşdirib 
əlaqələndirmək sayəsində yerli əhalinin yaşayış səviyyəsinin daha da 
yüksəlməsini təmin etmək mümkündür. Bu zaman turizm sənayesi gəlirdən 
ədalətli pay götürəcək, ətraf mühit isə gələcək nəsillər üçün qorunub saxlanacaq.

Yuxarıda sadalanmış tələbatların hamısı sxemdə göstərilmişdir.
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3-cü FƏSİL
İNKİŞAF PLANLARIN IN HAZIRLANMASI 

TURİZMİN TƏRKİB HİSSƏLƏRİ

Turizm çoxsahəli fəaliyyət növüdür. Onun planlaşdırılması mürrəkkəb 
prosesdir və həm maddi, həm də institusional aspektləri əhatə edir. Planlaşdırma 
prosesində nəzərə alınması zəruri olan turizmin əsas tərkib hissələri aşağıda 
sadalanır:

• Turist oyektləri və asudə vaxt formaları; təbii və “süni” obyektlər bura 
aiddir.

• Yerləşdirmə vasitələri və xidmət məsələn, mehanxanalar, karvansaralar, 
qonaq evləri (gecə qalmaq üçün yer və sübh yeməyi ilə), pansionatlar, 
kempinq və karavaninqlər, özünə xidmət əsasında yerləşdirmə vasitələri 
və s.

• Digər obyekt və xidmətlər məsələn, turist informasiya xidmətləri, 
restoranlar, bədii salonlar, məişət əşyaları ilə alver edən sənətkar 
dükanları və mağazalar, bank və valyuta dəyişmə məntəqələri, səhiyyə, 
hüquq mühafizəsi və təhlükəsizlik, rabitə və s.

• Nəqliyyat rabitələri və xidmətləri turist mərkəzinə gediş və onun 
daxilində hərəkət bura aiddir.

• infrastrukturun sair elementləri su təchizatı, elektrik, kanalizasiya və 
bərk tullantıların yenidən işlənməsi, telekommunikasiya.

• institusional aspektlər marketinq planları və reklam kampaniyaları, turist 
qanunvericiliyi və qaydaları, dövlət və şəxsi turist təşkilat strukturları, 
turizmə şəxsi investisiyaları cəlb etmək üçün güzəşt sistemləri. Turizmin 
sferası işçiləri üçün təhsil proqramları və professional hazırlıq, geniş 
ictimaiyyəti müasir turizm dəyərləri ilə tanış etmə proqramları, habelə 
ekoloji və sosial-iqtisadi proqramalar.

Turizmin bu tərkib hissələri daxili və beynəlxalq turist bazarları çərçivəsində 
və yerli sakinlərin turist görməli yerləri, obyektlər, xidmət və infrastrukturlardan 
istifadəsi kontekstində araşdırılır. Bütün bu tərkib hissələri bir-birinə bağlıdır və 
təbii, “süni”, sosial-iqtisadi mühitə təsir göstərir.

14

PLANLAŞDIRMA PROSESİ

Turist planlaşdırması əhatəli olmalı, turizmin bütün tərkib hissələrinin, 
o cümlədən torpaqdan istifadənin ümumi planlarını nəzərə almalıdır. Onun 
əsasım cəmiyyətin maraqları təşkil etməlidir, yəni planlaşdırma və inkişaf 
məsələləri üzrə qərarların qəbul edilmə prosesində yerli sakinlərin maksimal 
iştirakı təmin edilməlidir. Planlaşdırma prosesində yerli şəraitin planlaşdırılması 
ilə bağlı müəyyən dəyişikliklərin olması mümkündür. Adətən, planlaşdırma 
prosesi aşağıdakı mərhələlər üzrə həyata keçirilir.

1. Tədqiqatın hazırlanması

Planlaşdırma və nəzarət əsasında turizmin inkişafı barədə hakimiyyətin 
qərarları; habelə planlaşdırmanın bütün aspektləri üzrə xüsusi tədqiqatın 
hazırlanması üçün “daxiletmə həddinin” (DH) müəyyən olunması. 
Planlaşdırmaya aid olan bütün amillərin obyektiv surətdə nəzərə alınması 
üçün xüsusi qrup toplanır ki, adətən bu qrup çox cəhətli xarakter daşıyır və 
ora yerlərdə planlaşdırma, marketinq, iqtisadi-maliyyə analizi, ətraf mühit, 
sosiologiya və infrastrukturun planlaşdırılması sahələri üzrə mütəxəssislər cəlb 
edilirlər.

2. Məqsədlərin müəyyən olunması

Turizmin inkişafı məsələsinə aid edilən məqsədlər əvvəlcə ilkin formada 
təyin edilir, sonra isə planlaşdırma prosesi gedişində alınan əks-əlaqə 
əsasında dəqiqləşdirilir. Məqsədlər iqtisadi, ekoloji və sosial məsələlərlə 
tarazlaşdırılmalıdır. Turizmin inkişaf məqsədləri üzrə qərarlar yerli sakinlər 
və onların lideri, habelə hakimiyyət dairələri ilə sıx əlaqə şəraitində qəbul 
edilməlidir.

3. Vəziyyətin öyrənilməsi

Verilmiş məntəqədə turizmə aidiyyəti olan bir çox məsələlər öyrənilməlidir:
• Turist gəlirlərinin mövcud tendensiyaları və potensial turist bazarları.
• Mövcud turist obyektləri və xidmətləri.
• Məntəqəyə yol tapma və yerli infrastruktur.
• Torpaqdan ümumi istifadə.
• iqtisadi və sosial tendensiyalar.
• Turizm sahəsindəki digər tendensiyalar.
• Təbii və mədəni mühitin xarakteristikası.
• Mövcud dövlət siyasəti və inkişaf planları.
• Kapital qoyuluşu üçün yerli imkanların mövcudluğu.
Mövcud və potensial turist görməli yerlərinin və asudə vaxt keçirmə 

növlərinin, habelə, ətraf mühitin xüsusiyyətlərinin sadalanması və 
qiymətləndirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqat qrupu rayonun
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təbii və mədəni özünə məxsusluğunu əks etdirən görməli yerləri öyrənib 
araşdırmalıdır.

Görməli yerlərin məhdud sayda olduğu rayonlarda digər obyektlər yaratmaq 
barədə düşünmək lazımdır; məsələn, tematik parklar, konqres mərkəzləri, 
kazinolar. Turist görməli yerlərin qiymətləndirilməsi nəticəsində onlardan 
hansıların birinci dərəcəli, hansıların isə ikinci dərəcəli olduğu aşkara çıxır.

• Analiz və sintez.

Bu mərhələnin mühüm elementi turist bazarlarının analizidir ki,bu da 
bazarın öyrənilməsinə əsaslanır. Bu tədqiqatlar gələn turistləri,məntəqənin 
həcmini mövcud və gələcək görməli yerlər və sair amilləri nəzərə almaqla 
potensial bazarları əhatə etməlidir.

Bazarınanalizizamamyolasərfolunan vaxt,turistlərinyolxərcləri,habelə,rəqib 
turist mərkəzlərinin müqayisəli xarakteristikası nəzərə alınır.Burada istifadə 
edilən metod planda nəzərdə tutulan inkişaf və reklam təlimatlarına əməl 
ediləcəyi təqdirdə cəlb oluna biləcək turistlərin sayı və kateqoriyaları üzrə plan 
tapşırıqlarının müəyyən edilməsidir.

Plançılar plan tapşırıqlarına əsaslanaraq,yerləşdirməyə,digər turist obyekt 
və xidmətlərinə,nəqliyyat və sair infrastruktur elementlərinə,turizm sferasında 
iş üçün insan resurslarına olan tələbatı proqnozlaşdıra,mümkün iqtisadi,ekoloji 
və sosial nəticələri qiymətləndirə bilərlər.

ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİN TƏYİN OLUNMASI 
MƏQSƏDİLƏ TU RİZM İN  SEÇKİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

POTENSİAL MƏNFİ TƏSİRLƏR:

• Havanın suyun çirklənməsi, səs-küy səviyyəsinin yüksəlməsi, zibilin 
yenidən işlənməsi ilə bağlı problemlər;

• Ətraf mühitə ziyan vurulması;
• Ətraf mühit üçün risk amilləri;
• Tarixi yerlərə və arxeoloji qazıntılara ziyan;
• Torpaqdan istifadə ilə bağlı problemlər; məsələn, turist görməli 

yerlərinin yanında yol kənarında düz xətt üzrə və ya zolaq üzrə tikintilər.
Vəhşi təbiətli rayonlarda turizmin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə ekoloji 

planlaşdırma prosesində vacib olan məsələ budur ki,turist obyektləri ətraf 
mühitlə uyğunlaşmış olsun və həm də öz funksiyalarım yerinə yetirsin.

Yerli hakimiyyət və cəmiyyətin iştirakı da böyük əhəmiyyət kəsb edir 
çünki məhz bu zaman bütün maraqlı tərəflər daha sərfəli siyasət və planın 
hazırlanmasına öz köməyini göstərmək və seçkinin hansı əsaslarda aparıldığının 
səbəbini dərk etmək imkanına malik olur.
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İCRA VƏ NƏZARƏT

Hər bir plan yalnız icra olunduğu,yaxud icrasının mümkün olduğu halda 
müəyyən dəyərə malikdir. İcra metodları bütün planlaşdırma prosesinin gedişi 
boyunca tədqiq edilməlidir, icranın spesifik metodikası isə planlaşdırma 
proqramında dəqiq təyin olunmalıdır. Bu metodika mühitin zonalaşdırma 
qaydalarını, turist obyektlərini üçün layihələndirmənin əsas istiqamətlərini, 
inkişafın proqramlaşdırılmasını və müvafiq institusional elementləri əhatə edə 
bilər.

Turizmin inkişafına və ətraf mühitin vəziyyətinə daimi nəzarət həm də 
bundan ötrü zəruridir ki, inkişaf plan və proqram əsasında həyata keçirilsin, 
turizm isə gözlənilən faydalan versin və ciddi problemlər yaratmasın. Əgər 
problemlər varsa, nəzarət zəruri tədbirlərin görülməsi üçün bu problemlərin 
aşkara çıxarılmasına kömək etməli, vəziyyəti pisləşməyə qoymamalıdır.

KURORTLARIN PLANLAŞDIRILM ASI

Müasir kurort konsepsiyasının mahiyyəti bundan ibarətdir ki, onu 
planlaşdırarkən, təbii mühitlə uyğunluq və yerli əhali üçün mümkün faydalar 
nəzərə alınır.

Kurortlar aşağıdakı növ görməli yerlərlə əlaqəli ola bilər: çimərlik və sahilyanı 
■ dəniz rayonları, dağlarda istirahətin təşkili mərkəzləri və mənzərəli yerlər; 

“süni” istirahətin təşkili obyektləri qolf və tennis oyunları üçün meydanlar; 
sağlamlıq obyektləri mineral mənbələr hətta böyük arxeoloji qazıntı yerləri və 
tarixi abidələr. Kurortlardan həm də turistlər tərəfindən yaxınlıqdakı rayonlara 
bir günlük ekskursiyalar zamanı tanışlıq səfərləri üçün baza kimi istifadə edilə 
bilər. Kurortlar görməli yerlərlə aktiv istirahət formalarının mütənasibliyinə 
getdikcə daha çox uyğunlaşdırılr ki, bu da turistlər üçün rəngarəng təəssüratların 
yaranmasını təmin edir.

Kurort tikintisi yerli ətraf mühit və cəmiyyət üçün əsaslı mənfi nəticələrə, 
bəzən isə ziddiyyətə gətirib çıxara bilər;, bu halları planlaşdırma prosesi 
gedişində irəlicədən nəzərə almaq lazımdır.

Ümummilli və regional səviyyələrdə kurortun tikinti yeri, habelə, onun 
ümumi kateqoriyası, ölçüləri və xüsusiyyətləri dəqiq müəyyən olunsaydı, 
bu, ideal hal sayılardı. Əgər nə milli, nə də regional planlar hazırlanmayıbsa, 
kurortun tikilmə yeri və konsepsiyalarının əsaslandırılması zamanı regional 
xüsusiyyətlər, habelə turist bazarlarının və yerli ekoloji şəraitin analizi nəzərə 
alınmalıdır.

Sxemdə kurortların planlaşdırma prosesi təsvir edilmişdir; bu, əvvəldə 
göstərilmiş ümumi planlaşdırma prosesinin xüsusi halıdır. Hər şeydən öncə,

{Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
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bazarm və məhsulun qiymətləndirilməsi aparılır (bu zaman turizm baxımından 
görməli yerlərə xüsusi diqqət yetirilir); ilkin formada kurortun inkişaf 
məqsədləri^ onun kateqoriya və ölçüləri müəyyən olunur; tikinti meydançası 
seçilir; konseptual planlaşdırma və mümkünlüyün ilkin analizi keçirilir. Bu 
analiz aşağıdakı daha konkret araşdırmalar üçün birinci mərhələ rolunu oynayır; 
obyektə və torpaqdan istifadəyə olan tələblər; infrastruktura tələbat; istirahət 
yerinə yoltapma da daxil olmaqla regional qarşılıqlı əlaqələr sistemi;regional 
inteqrasiya; ekoloji analiz, buraxılış potensialı və cəmiyyətdə mövcud olan 
münasibətlərin xarakterinin nəzərə alınması.

Bundan sonra tikinti mərhələləri göstərilməklə kurortla bölgənin cəmiyyətin 
qarşılıqlı əlaqələr planı hazırlanır. Öncə ekoloji və iqtisadi ekspertizadan keçmiş 
ümumi alternativ planlar hazırlanır ki, bunlar yekun plan üzrə qərarların qəbul 
edilməsi üçün əsas olur. Kurort tikintisinin arzu olunmaz ekoloji və sosial 
problemlərə gətirib çıxarmaması məqsədilə planın iqtisadi və sosial nəticələrinin 
xüsusi analizi aparılır. Əgər bu problemlərin yaranma ehtimalı meydana çıxırsa, 
plana mütləq yenidən baxılır.

Sonra iqtisadi mümkünlük və maliyyə məqsədəuyğunluğu üzrə yekun 
analizi yerinə yetirilir ki, kurortun iqtisadi cəhətdən faydalı olacağı və məqbul 
normada gəlir gətirəcəyi dəqiq məlum olsun.Analizin nəticələrindən asılı 
olaraq, plana dəyişikliklər edilə bilər. Və nəhayət, həyata keçirmə proqramı 
hazırlanır və tikintinin ilk mərhələsi başlayır.

Turizm, inkişafın dəyişən tendensiyalarınamalikdinamiksektorolduğundan, 
həyata keçirilməsinin birinci mərhələsində dəqiq planın hazırlanması daha 
yaxşıdır. Növbəti mərhələlərin planlaşdırılması zamanı, kurort infrastrukturuna 
müvafiq yoltapma və ekoloji, sosial şərait nəzərə alınmalıdır.

Məhşur kurortların fəaliyyətində hipertrof inkişaf tendensiyası müşahidə 
olunur; bunun səbəbi onların uğurlu olmasıdır; lakin son nəticədə bu,ekoloji 
problemlərin yaranmasına və məşhurluğun itməsinə gətirib çıxarır. Burada 
məsələyə ən yaxşı yanaşma tərzi ekologiya və işə aid olan digər məfhumlar 
nəzərə alınmaqla hər kurortun maksimal ölçülərini təyin etmək bir kurort 
üzrə iş başa çatdıqdan sonra isə həmin zonada yeni kurortların tikintisinə və 
əlverişsiz turist rayonlarının bərpasına keçməkdir.

Əgər kurortun yaxınlığında yaşayış məskəni mövcuddursa,yerli
sakinlər yaxud onların nümayəndələri də planlaşdırma prosesinin mühüm 
mərhələlərində iştirak etməlidirlər. Yerli sakinlərin turizmdən birbaşa mənfəət 
almasına imkan verən metodika hazırlanmalıdır; iş yerləri, kommersiya 
obyektlərin işləməsi, modenləşdirilmiş yerli infrastruktur və obyektlər bu 
mənfəətə aiddir.

Hər bir kurort zonası təkrarolunmazdır,lakin elə baza prinsipləri var ki, əksər 
kurortların planlaşdırılmasına tətbiq edilə bilər. Torpaqdan istifadə zonaların 
hazırlanması konsepsiyası kurortlara tamamilə tətbiq oluna bilər. Əsas prinsip
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ətraf mühitin xarakterik xüsusiyyətlərinin çimərlik və sahilyanı rayonların, göl, 
gölməçə və nohurlar, arxeloji qazıntı yerləri və tarixi abidələrin hündür ağac, 
qeyri-adi relyef və təpələrin qorıınmasıdır.Evlərin damından ətraf yerlərin 
mənzərəsinə tamaşa etmək üçün müşahidə meydançaların qurulması da belə 
tədbirlər qurupuna aiddir.

Əlverişli rayonlarda kurort obyektləri və asudə vaxt keçirmə formalarının 
funksional əlamətlər üzrə quruplaşdınlması da böyük əhəmiyyət kəsb edir; 
məsələn, yerləşdirmə obyektləri, kommersiya və mədəni obyektlər (adətən, ilk 
növbədə piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş kompleks kurort mərkəzlərində), 
asudə vaxtın təşkili obyektləri. Obyektlərin yerləşdirilməsi kurortun əsas 
görməli yerləri (məsələn, çimərliklər) ilə mütənasiblik təşkil etməlidir, lakin 
onların ərazisini tutmamalıdır. Mehmanxanalar çimərlikdən bir qədər uzaqda 
yerləşdirilməlidir ki, sahilyanı zolağın ilk görnüşii itməsin və eroziya baş 
verməsin; lakin mehmanxananın yeri elə olmalıdır ki, çimərliyə asanlıqla gedib 
çatmaq mümkün olsun.

Kurort ərazisində giriş nəzarət altında olmalıdır, yol şəbəkəsi elicktiv 
olmalıdır, lakin çox sürətli olması yaramaz. Əsas üstünük piyadalara, iri 
kurortlarda isə atmosferi korlayan hərəkət vastələrinə (məsələn, kurort 
ərazisində sərnişinləri daşımaq üçün batareyalarla hərəkət edən kiçik avtobuslar) 
verilməlidir. Kütlənin kurort ərazisinə, o cümlədən, çimərlik və tarixi məkanlar 
kimi yerlərə giriş, nəzarət altında saxlanılmalıdır. Yerli sakinlər də daxil olmaqla, 
hamı üçün açıq olan “ictimai alaqapı" forması kurortların tərkibinə getdikcə 
daha artıq daxil olur.

Kurort üçün müvafiq infrastrukturla təchiz olunma ekoloji problemlərin 
qarşısının alınmasında çox əhəmiyyətlidir. Belə infrastruktur çox zaman qonşu 
yaşayış məntəqələrinin də ehtiyaclarını ödəyə bilər; bu da kurort tikintisinin 
yerli əhali üçün faydalarından biri sayılır. İnfrastrukturun inkişafında təbiəti 
qoruyan metodlardan istifadə etmək lazımdır; məsələn, suvarma üçün novların 
təmizlənməsi və yenidən işlənməsi,isti su təchizatında günəş enerjisindən 
istifadə olunması, hava kondensiyasını əvəz edən təbii ventilyasiyaıun tətbiq 
edilməsi. Adətən, kurortlarda cəlbedici açıq fəza yaratmaq üçün landşaft 
memarlığı istiqamətində iri həcmli işlər görülür.Btırada diqqətli qulluğa və 
intensiv suvarmaya ehtiyac duyulur.

19



KURORTUN PLANLAŞDIRMA PROSESİ
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ŞƏHƏR VƏ YERLİ PLANLAŞDIRMA

Böyük və kiçik şəhərlərdə turizm sosial və iqtisadi fəaliyyətin əsas növü 
ola bilər. Belə şəhərlər adətən, turist bölgələrinə yaxud milli park kimi böyük 
görməli yerlərə gedən yolun üstündə ilkin giriş toplaşma məntəqəsi rolunu 
oynayır. Bundan əlavə,bir çox şəhərlərin özündə görməli yerlər muzeylər,parkla
r, teatrlar,tarixi abidələr və maraqlı memarlıq tikililəri (ənənəvi və müasir), çoxlu 
mağaza və restoranlar,əyləncələr və turistləri cəlb edən digər obyektlər vardır.

Böyük və kiçik şəhərlərdə turizmin inkişafı ilə bağlı özünəməxsus problemlər 
də meydana çıxa bilər. Bu problemlərin səbəbi mehmanxana,inzibati yer və
s. tikmək üçün yaxşı sahələr almaqla rəqabət, nəqliyyat şəbəkəsinin,bəzən 
isa birinci dərəcəli turist görməli yerlərinin mütəmadi olaraq həddən artıq 
yüklənməsidir.

Eyni zamanda,turizm böyük və kiçik şəhərlərdə məşğulluq və əlavə gəlir 
kimi nəzərə çarpan iqtisadi faydalar gətirə, muzey, teatr və restoranların 
saxlanmasına kömək göstərə, tarixi abidələrin qorunması proqramının icrasına 
şərait yarada bilər; bunlar da yerli əhalinin maraqlarına tamamilə cavab verir. 
Turizm həm də qədim şəhərlərin və hətta kəndlərin bərpasında və iqtisadi 
cəhətdən dirçəldilməsində müsbət rol oynaya bilər (əlbəttə, əgər bu məntəqələr 
gələcəkdə turistlər üçün maraq doğura biləcəksə).

İmkan daxilində turizm inkişafının şəhər və yerli planı baş planın və 
yaxud şəhərin mərkəzi rayonunun dirçəldilməsi planının tərkib hissəsi kimi 
hazırlanmalıdır. Məsələyə bu cür yanaşma tərzi turizmin şəhər həyatına 
harmonik inteqrasiyasını təmin edər və şəhər xaricindəki torpaq sahələrindən 
istifadə uğrunda gedən rəqabətlə bağlı problemləri azaldıb sıfıra endirə bilər. 
Lakin yenə də turizm inkişafının şəhər və yerli planları bu şərtlə ayrı-ayrılıqda 
hazırlana bilər ki, ümumi inkişaf tendensiyası ilə onların rabitəsi diqqətlə 
əlaqələndirilsin. Planlaşdırma prosesinin əsas mərhələlərində yerli sakinlərin 
iştirakı da böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Böyük və kiçik şəhərlər üçün planlaşdırma prosesi ümummilli, regional 
kurort planlaşdırmasıııda olan proseslə oxşardır. Burada ilkin məqsədlər 
müəyyən olunur,birinci dərəcəli və ikinci dərəcəli görməli yerlər, mövcud turist 
obyektləri, torpaqdan istifadə strukturu,nəqliyyat daşımaları və başqa amillərin 
tədqiqatı aparılır.

Analizin mühüm elementi yerli görməli məkanlar, potensial bazar 
seqmentlərinin coğrafiyası və s. lazımi amillər əsasında perspektivli turist 
bazarlarının müəyyən edilməsidir. Çox zaman bazarın analizində mühüm bir 
incəlikolur;bu,biznesmenIərvəməzuniyyətçilər tərəfindən obyekt və xidmətlərə 
olan tələbatdır. Turist layihələrinin bütün kateqoriyalarının plaıılaşdırılmasında 
olduğu kimi, əsas diqqət siyasi həyat amillərinə yönəldilməlidir.

Turist görməli yerlərinin qiymətləndirilməsi mövcud məkanların

21



keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə yanaşı, yeni obyektlərin də yaradılıb inkişaf 
etdirilməsini əhatə edir. Çox vaxt şəhər daxilində turistlər üçün böyük maraq 
kəsb edən tarixi binalar və hətta bütöv tarixi məhəllələr olur (bunlar həm də yerli 
əhalinin mədəni irsidir); bunlar həm mühafizəyə, həm də turist obyektlərinin 
və xidmət sferasının inkişafına ehtiyaclı ola bilər. Əksər hallarda mövcud 
muzeylərin işinin yaxşılaşdırılması və yenilərinin açılması sahəsində müəyyən 
tədbirlər görmək olar.

Hal-hazırda çay, göl və ya dəniz kənarında yerləşmiş bir sıra turist şəhər 
və rayonlarında şəhərin bu hissəsinin yenidən planlaşdırılması həyata 
keçirilir. Məqsəd suya çıxışın qarşısını açmaq, eyni zamanda sahilyanı zolağın 
görünüşünü yaxşılaşdırmaq, sahildə yeni mehmanxanalar,turist görməli 
yerləri, mağazalar və digər obyektlər tikmək, şəhərin başqa rayonları ilə nizamlı 
nəqliyyat əlaqəsini təmin etməkdir.

Konqres mərkəzlər və sərgi kompleksləriturist görməli yerlərindən və 
obyektlərindən istifadə edən, şəhərə mühüm iqtisadi gəlir verən biznesmen- 
səyahətçiləri cəlb etmək üçün zəruri obyektdir. Səmərəli işləyən zooparklar, 
dəniz parkları, botanik bağlar turistləri və yerli əhalini cəlb etmək üçün mərkəz 
ola bilər.

Planlaşdırmanın əsas prinsipi mehmanxana və digər yerləşdirmə vasitələrini 
təhlükəsiz və getmək üçün asan olan, şaxələnmiş nəqliyyat şəbəkəsinə, cəlbedici 
memarlığa malik olan, mağazaların, restoranların, əyləncə mərkəzlərinin, heç 
olmazsa, bir iri görməli yerin yaxınlığındakı rayonlarda yerləşdirməkdir.

Yerləşdirmə vasitələrinin, turist görməli yerlərinin və sair obyektlərin bir 
tərəfdə cəmləşməsi həmişə arzu olunan haldır.Yerləşdirmə vasitələrini görməli 
yerlərlə əlaqələndirən ictimai nəqliyyatın keyfiyyətli işini təmin etmək çox 
mühümdür.

Həmçinin, piyadalara üstünlük verilən turist zonalarının yaradılması da arzu 
ediləndir. “Şəhər piyada marşrutları” sisteminin təşkili getdikcə daha çox yayılır; 
gələnlər bu marşrutların köməyi ilə şəhərin ən maraqlı hissələrinə tamaşa edə 
bilərlər.

Şəhər daxilində ətraf mühitin ümumi vəziyyəti həm sakinlər, həm də 
turistlər üçün böyük əhəmiyyət daşıyır.Parklar salmaq, landşaft: memarlığı, 
vizual informasiya sistemi, müvafiq memarlıq layihələri hazırlamaq, binaları 
yaxşı səviyyədə saxlamaq və zibili vaxtı-vaxtında atmaqla çox zaman şəhərin 
görünüşünü yaxşılığa doğru xeyli dəyişmək mümkün olur. Turistlərə nə ilə 
məşğul olmağın və nəyi görməyin mümkünlüyü barədə, habelə mövcud turist 
obyektləri haqqında obyektiv informasiya vermək vacib şərtlərdən sayılır. 
Bu məqsədlə turistlərin toplaşdığı yerlərdə sorğu bürosuna mali, əlverişli 
şəraiti olan informasiya mərkəzinin yaradılması da yerinə düşər. Kriminogen 
zonalarda müvafiq polis mühafizəsi tələb olunur; turistlərə isə irəlicədən bu 
zonalar barəsində və müdafiə olunmaq üsulları haqqında (və ya günün müəyyən
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vaxtlarında həmin zonalara getməmək barədə) məlumat verilməlidir.
Turistlər üçün əsas cəlbedici səbəb olan tarixi səhərlərdə vəşəhər rayonlarında 

turizmin inkişafı, ümumşəhər və yerli turist planlaşdırmasında olan qayda və 
prinsiplər əsasında həyata keçirilir. Lakin burada bir özünəməxsus cəhət vardır 
ki, bu da bəzi yerlərə yoltapmanı yaxşılaşdırmağın və şəhərin mərkəzi hissəsində 
dar, əyri dalanlardan istifadə etməyin zəruriliyindən ibarətdir. Çətinlikdən ən 
yaxşı çıxış yolu nəqliyyatın girişini məhdudlaşdırmaq, nəqliyyatı tarixi zonadan 
kənarda saxlatdırmaq, piyada səfərləri təşkil etmək, yaxud əraziyə girilməsinə 
icazə verilən kiçik avtobuslardan istifadə etməkdir.

Tarixi abidələrin qorunmasında bir prinsipə əsaslanmaq lazımdır: ümumi 
tarixi görünüşü itirməmək üçün ayrı-ayrı binalar deyil, ümumi tarixi zona 
qorunmalıdır. Tarixi dəyər baxımından mühüm binalar muzeyə çevrilə bilər, 
digərlərindən isə fasadlar qorunmaq şərti ilə kommersiya (turist yerləşdirmə 
vasitələri, restoran və mağazalar) və yaşayış məqsədi ilə istifadə etmək olar. Hər 
yeni bina rayonun tarixi xarakterini nəzərə almaqla, yaxud bir xarakterə uyğun 
gələn müasir üslubda layihələndirilməlidir. Tarixi abidələri qorumaq barədə 
ciddi qaydalar dövlət binalarına münasibətdə tətbiq olunmalıdır; şəxsi sektoru 
həvəsləndirmək üçün ona müəyyən güzəştlər verilə bilər. Turizmin inkişafından 
alınan iqtisadi faydalar yuxarıda göstərilmiş qaydalara nəzarət üçün lazım gələn 
xərcləri tamamilə ödəyir.

TURİZMİN XÜSUSİ NÖVLƏRİNİN PLANLAŞDIRILMASI

Bir çox rayonlar turizmin müxtəlif xüsusi növlərinin inkişafı üçün gözəl 
imkanlara malikdir. Turizmin belə növlərinə ixtisaslaşdırılmış və macəra 
turizmi, kənd, fermer və iri kənd turizmi, su nəqliyyatı əsasında ekoturizm, 
kempinq və karavaninqlər, etnik, nostalgik, dini və gənclik turizmi növləri 
aiddir. Turizmin bu növləri turist bazarının sürətlə artan .seqmentləridir və 
təbiətə xüsusi qayğı ilə yanaşan turistlər arasında çox geniş yayılmışdır. Adətən, 
bu növlərin inkişafı iri kapital qoyuluşu tələb etmir; çox vaxt onlar hər hansı 
xüsusi və ayrı-ayrı görməli yerlərə əsaslanır və yerli əhaliyə birbaşa gəlir gətirir. 
Eyni bir ölkə yaxud bölgədə (aırıma adətən, başqa zonalarda) ənənəvi kütləvi 
turizmlə yanaşı, turizmin xüsusi növləri də inkişaf edə bilər.

İxtisaslaşdırılmış turizm turizmin ən sürətlə inkişaf edən növləriııdəndir; 
onun əsasında müxtəlif həvəs və maraqlar (arxeoloji qazıntılardan tutmuş 
quşların üzərində müşahidəyə qədər) dura bilər.

Macara turizmi geniş yayılıb; bura səfərlər və alpinizm, dağ çaylarından 
bərə ilə eniş, ov, balıq tutma və safari kimi maraq və məşğuliyyətlər aiddir. 
İxtisaslaşdırılmış və macəra turizm növlərinin təşkili üçün az sayda (lakin 
bəzi hallarda ixtisaslaşdırılmış) obyektlər tələb olunur. Həmçinin, bacarıqlı
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gidlər və yüksək səviyyədə təhlükəsizlik təminatı da lazım gəlir. Ekoloji 
cəhətdən, “kövrək’rayonlarda səfərlər, alpinizm, mərcan rifləri yaxınlığında su 
dərinliklərinə baş vurmaq kimi istirahət təşkili formaları üzərində ciddi ekoloji 
nəzarət həyata keçirilməlidir.

Kənd turizmi turistləri ənənəvi yaşayış məskənlərində yerləşdirməkdən, 
onları yerli qida məhsulları ilə təchiz etməkdən və turistlərin kənd həyatında 
baş verən hadisələrdə iştirakını təmin etməkdən ibarətdir. Yerli sakinlər turist 
obyektləri və xidmətlərini tikir, onlara sahib olur və onları idarə edir, turistlərin 
xərclədiyi vəsait hesabına birbaşa iqtisadi mənfəət qazanırlar. Kənd turizminin 
uğurlu inkişafı iri kapital qoyuluşu tələb etmir, amma ciddi planlaşdırma və 
proqramlaşdırmaya ehtiyaclıdır. Yerli sakinlər obyekt və xidmətləri idarə edə 
bilmək üçün xüsusi hazırlıq keçməli, habelə, ilk mərhələlərdə kiçik həcmli borc 
(ssuda) və texniki məsləhətlər almaq imkanına malik olmalıdırlar. Hər kənddə 
inkişaf səviyyəsinin mümkün inkişaf həddinə uyğun olmasını gözləmək çox 
mühümdür; əks halda ekoloji və ya sosial problemlər yarana bilər. Zərurət 
yaranarsa, digər kəndlərdə yeni obyektlər tikilə bilər.

Fermer və iri kənd turizmi bir sıra Avropa ölkələrində geniş yayılmışdır, 
dünyanın sair bölgələrində də inkişaf etmişdir. Turizmin bu növündə turistlər 
ferma,ranço yaxud plantasiyada (tropik bölgələrdə), yaxud ayrıca qonaq 
evlərində yerləşdirilirlər (yemək təminatı ilə). Eyni zamanda, turistlərə kənd 
təsərrüfatı işlərini müşahidə etmək, yaxud onların bilavasitə iştirakçısı olmaq 
imkanı verilir. Bundan əlavə,bəzi fermerlər öz ərazilərində kempinqlər təşkil 
edir, öz mülkləri daxilində ov və balıq tutuma ilə məşğul olmaq üçün turistlərə 
icazə verirlər. Turistlər fermadan baza kimi istifadə edərək,rayon ərazisinə 
gəzintiyə də çıxa bilərlər. Balıqçı qəsəbələrində yerli sakinlər da balıqtutmada 
iştirak edə bilərlər. Turizmin bu növünün təşkili üçün texniki yardım tələb oluna 
bilər; burada adətən, turizmin inkişaf etdiyi kənd rayonlarında xidmətlərin 
bronlaşdırılması üzrə mərkəzləşdirilmiş sistemin yaradılmasına da ehtiyac 
duyulur.

Ekoturizm ən sürətlə inkişaf edən turizm növlərindəndir. Ekoturizm ətraf 
mühitin mühafizə problemləri barəsində narahatçılıq keçirən,yerli ekologiya 
və mədəniyyətin səviyyəsi barədə daha çox şey öyrənmək arzusunda olan 
turistlər arasında geniş yayılmışdır. Burada irimiqyaslı səylər tələb olunmur, 
amma turizmin bu növü kifayət qədər böyük kapital qoyuluşu tələb edir; onun 
təşkili zamanı ciddi nəzarət və ekoloji tələblərlə harmonik uzlaşmanı gözləmək 
zəruridir. Bacarıqlı gidlərin olması, habelə gedilən yerlərdə təbiətin qorunması 
barədə ciddi tədbirlərin görülməsi də böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Su nəqliyyatı əsasında turizm də geniş yayılmışdır və çay,kanal,göl 
kənarı,okean və dəniz sahili zonalar,adalar kimi bir çox rayonlarda əla inkişaf 
perspektivlərinə malikdir.Yerləşdirmə və bir sıra digər xidmətlər su nəqliyyatının 
içində təqdim olunduğundan,yerüstü iri turist infrastrukturu obyektlərinə
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ehtiyac qalmır.Lakin burada da gəminin yan alması üçün körpülər lazımdır,iri 
kruiz gəmiləri üçün isə yerüstü ekskursiya xidməti effektiv təşkil edilməlidir. 
Turizmin bu növündən iri və xırda şəhərlər və kəndlər aşağıdakı yollarla 
mənfəət qazana bilərlər: kiçik gəmi və qayıqların təchizatının təşkili, xalq 
sənətkarlıq məhsulları və gömrüksüz mallar da daxil olmaqla pərakəndə ticarət, 
restoranların və yerli ekskursiya xidmətlərinin işi. Kiçik gəmi və qayıqlarda dəniz 
ekskursiyaları təşkil etmək üçün yerli müəssisələr onları icarəyə verə bilər. Yer 
üstü infrastruktur obyektlərinin tikintisi üçün xeyli az xərclərin tələb olunması 
sayəsində dəniz nəqliyyatına əsaslanan turizm mənimsənilməmiş və çətinliklə 
gedilə bilən rayonlarda turizmin inkişafına təkan verən,uzaq sahilyanı şəhərcik 
və kəndlərdə iş yerləri açılmasına, mənfəət əldə olunmasına səbəb ola bilər.

Stasionar turizm yerli sakinlərə qazanc gətirə bilər. Bu rayonlarda olan 
mülkiyyətləri üçün tez-tez vergi ödəyən məzuniyyətçilər və təqaüdçülərin 
çəkdiyi xərclər hesabına yerli infrastrukturu və obyektləri saxlamaq olar. 
Stasionar turizm həm də müəyyən problemlər yarada bilər; məsələn, yerli 
infrastrukturun həddən artıq yüklənməsi, yeni tikililər ucaldılması sayəsində 
özünəməxsusluğun itirilməsi, ekoloji problemlər yaradan qeyıi-adekvat tikinti 
metodları,torpaqların mühafizə zonalarından uzaq düşməsi.

Buna görə də stasionar turizmin uğurlu inkişaf etdirilməsi üçün yerli 
sakinlər tərəfindən məqbul sayılacaq tikintinin müvafiq həddini eyni səviyyədə 
saxlamaq, yeni yaşayış zonalarını səylə planlaşdırıb lahiyələndirmək, habelə bu 
yeni tikililəri lazımi infrastrukturla təchiz etmək kimi məsələlər vacib sayılır.

Kempinq və karavaninqlərdə turizm bir sıra yerlərdə geniş yayılmışdır. 
Bu turizm növü kempinq və kaı avaninqlər üçün sahəni icarəyə vermək, habelə 
turistlərə zəruri mal və sənətkarlıq məhsullarını satmaq hesabına yerli əhali 
üçün qazanc mənbəyi ola bilər. Kempinq və karavaninq üçün əlverişli yer 
tapmaq tələb olunur, planlaşdırma cəlbedici ətraf yerlərlə uyuşmalıdır və əlbəttə 
ki, müvafiq infrastruktur təchizatı yaradılmalıdır.

Etnik və nostalgik turizm bu turizm növünün adından səfərin motivi 
duyulmaqdadır. Bir çox yerlərdə bu turizm növii üçün yaxşı potensial 
mövcuddur. Adətən, belə səfərlərə çıxan turistlər ənənəvi turist obyektləri və 
xidmətlərindən istifadə edirlər; lakin bəzi hallarda xüsusi gid xidmətini təşkil 
etmək və yeni orjinal marşrutlar hazırlamaq lazım gəlir.

Dini turizm Vatikan, Yerusəlim, Məkkə, Mədinə, Hindistanın bəzi yerləri 
və sair Asiya ölkələrində özünü ciddi şəkildə göstərmişdir. Adətən,dindar 
ziyarətçilərin yerləşdirilməsində və sair xidmətlərin təklifində müəyyən spesifik 
xüsusiyyətlər olur; lakin bu səyahətçilərdə başqaları kimi yerli əhali üçün əlavə 
gəlir mənbəyi sayılırlar.

Gənclik turizmi bir çox ölkələrdə təşviq edilir ki, gənclər və tələbələr 
səyyahət vasitəsilə öz dünyagörüşlərini genişləndirə və istirahət edə bilsinlər. 
Gənclik turizmin inkişafı üçün daşımanın təşkili, marşrutların işlənib- 
hazırlanması, habelə, yataqxana kimi obyektlərin tikilməsi tələb olunur.
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Turist görməli yerləri turistləri bu və ya digər rayona səfərə təhrik edən 
obyektlərdir; bu görməli yerlər səylə planlaşdırılmalı və idarə edilməlidir. 
Burada mühafizə və müdafiə məsələləri ön plana çıxır. Turist görməli yerlərinin 
planlaşdırılması ixtisaslaşdırılmış intizam təlimidir; burada seçilmiş metodika 
konkret görməli yerin xarakterinə tamamilə uyğunlaşdırılmalıdır. Turizmin 
və milli parklar, arxeoloji qazıntılar,tarixi məkanlar kimi təbii görməli yerlərin 
istismarının planlaşdırılması adətən, aşağıdakı bölmələri əhatə edir:

• Parkların inkişafı və ətraf mühitin mühafizə siyasəti çərçivəsində təbiəti 
mühafizənin və inkişafının məqsədlərini müəyyən etmək.

• Hər cür xüsusi yoxlama da daxil olmaqla yerinə yetirilməsi zəruri olan 
ekoloji analiz (məsələn, vəhşi təbiətin və arxeoloji abidələrin analizi), 
habelə, mühafizəyə ehtiyacı olan xüsusi rayon və məkanları müəyyən 
etmək.

• Gələnlərin təbəqəsi barədə ehtimala əsasən, buraxılış potensialını təyin 
etmək.

• Nümayiş obyektlərinin təbəqələri üzrə turist tələbatının proqnozu.
• Lazım olan obyekt təbəqələrini ölçülərinə əsasən təyin etmək və onlara 

tələbi müəyyən etmək.
• Qonşu inkişaf lahiyələrini və rayonları nəzərə almaq, onların 

planlaşdırılan lahiyə ilə qarşılıqlı əlaqəsini müəyyən etmək (yerli əhalinin 
əldə edəcəyi gəlir də daxil olmaqla).

• İlkin planların hazırlanması və qiymətləndirilməsi də daxil olmaqla, 
planın işlənib-hazırlanması; tikinti mərhələləri göstərilməklə yekun 
variantının seçilməsi.

• Zərurət halında obyektlərdən istifadə sxemini və turist axını sxemini 
hazırlamaq.

• Ətraf mühitə təsirin yekun analizi.
• Planı yerinə yetirmək, habelə, obyekti daimi idarə etmək və gələnlərin 

ondan istifadə etməsinə nəzarət etmək.
Adətən, tətbiq edilən planlaşdırma metodikası müxtəlif istifadə zonalarının 

ayrılmasım nəzərdə tutur.Bunlara aşağıdakılar aid ola bilər: ərazisində nadir və 
nəsli kəsilməkdə olan flora və fauna nümunələri rast gəlinən,yalnız alimlərin və 
park əməkdaşlarının üzünə açıq olan ciddi nəzarət zonaları; təbii resursların 
qorunması məsələsi önə çəkilmiş vəhşi təbiətli rayonlar (bunlardan qismən 
istifadəyə piyada cığırları kimi yalnız ayrı-ayrı obyektlər bazasında icazə verilir). 
Bundan əlavə,qorunan rayonların mühafizəsi üçün bufer zonaları adlanan 
ərazilər ayrılır.

Kempinqlər, gələn turistlər üçün mərkəzlər turist asudə vaxt obyektləri, 
yerləşdirmə vasitələri kimi obyektlər və sair rəngarəng xidmətlər müxtəlif turist 
zonalarında yaradıla bilər. Bu zonalar obyektlərin istifadəsi üçün buraxıla bilən
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son intensivlik həddinə əsasən müəyyən olunur və ekoloji analizin nəticələri 
nəzərə alınmaqla tikilir. Sonra istismar olunmuş zonaları giriş məntəqələri, 
yollar, dayanacaqlar habelə piyada və at marşrutları şəbəkəsi ilə birləşdirirlər. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, resursların ölçüsüz istismarına deyil,mühüm görməli 
yerlərin qorunmasına üstünlük verilməlidir.

Təcrübə göstərmişdir ki, gələn turistlər üçün obyekt tikintisinin optimal 
prinsipi bir rayondakı iri obyektlərin kompleks quruluşlu, yaxşı lahiyələndirilmiş 
mərkəz şəklində (çox zaman gələn turistlər üçün mərkəz formasında) 
cəmləşdirməkdir.Bu mərkəzin tərkibinə kiçik muzey, habelə audiovizual 
avadanlıqla təchiz edilmiş zallar aid ola bilər. Yerləşdirmə vasitələri və bunlarla 
əlaqəli olan digər turist obyektləri çox zaman parkdan kənarda, lakin onun 
bilavasitə yaxınlığında və kompleks mərkəzin daxilində yerləşdirilir. Amma ayrı- 
ayrı hallarda, ətraf mühitə ziyan dəymirsə, yerləşdirmə vasitələri park ərazisində 
müəyyən yerlərdə ola bilər. Nəqliyyat şəbəkəsi və park ərazisindəki obyektlər 
elə təşkil olunmalıdır ki, gələnlər gördüklərini dəqiq başa düşə bilsinlər.

Parka giriş və onun daxilində hərəkət ümumilikdə yeri şəraitdən aşlıdır. 
Ayrı-ayrı hallarda müəyyən rayonlara şəxsi avtomobillərin girməsinə icazə 
verilir. Başqa hallarda yalnız parkın inzibatçılarının iş maşını buraxılır,bəzən isə 
yalnı piyadalara giriş icazəsi verilir.

Çimərliklərin və dəniz parklarının planlaşdırılması xüsusi diqqət tələb edir. 
Çimərlik ərazisində iri obyektlər uzağa;ağac cərgəsinin arxasına çəkilməlidir, 
bu zaman əsas müştəri obyektləri vahid kompleks mərkəzin tərkib hissələri 
kimi planlaşdırılır. Sahilyanı rayonlardan istifadədə qarşıdurma yaranmaması 
naminə, zonalaşdırma metodundan tez-tez istifadə olunur; yəni çimmək, avar 
çəkmək, dəniz xizəkləri sürməkvə müxtəlif serfinq variantlarından istifadə 
etmək üçün ayrıca zonalar təyin olunur. Riflərin (sualtı qayaların) və dəniz 
dərinliyi sakinlərinin mühafizəsi üçün sualtı mühitin istifadəsi üzərində nəzarət 
lazımdır. Böyük ekoloji dəyəri olan sualtı əraziləri dəniz qoruğu elan etmək və 
onlardan istifadə üzərində ciddi nəzarət qoymaq zəruridir.

Kurort tikintisində olduğu kimi,parkın bilavasitə yaxınlığında (lakin ondan 
kənarda) yerləşən rayonlar da planlaşdırmaya ehtiyaclıdır; bu rayonlar müvafiq 
istifadə üçün və qoruma tədbirləri üçün zonalara bölünməlidir. Oks halda 
inkişaf nəzarətdən çıxar və öz cəlbediciliyini itirər, bu isə rayonda ətraf mühitin 
ümumi vəziyyətinə ziyan yetirər.

Turizmin əsaslı inkişafı məqsədilə digər mədəni resursları da inkişaf 
etdirmək və onları idarə etmək lazımdır. Yerli incəsənət və xalq sənətkarlığı 
turistləri cəlb etməyin əsas amilləridir və yerli əhali üçün miihiim gəlir mənbəyi 
ola bilər. Turizm ənənəvi incəsənət və xalq sənətkarlığının dirçəldilməsinə 
də şərait yarada bilər. Burada suvenir istehsalı ilə əsl incəsənət və sənətkarlıq 
məhsulları fərqləndirilməlidir; amma nəzərə almaq lazımdır ki, bunların hər 
ikisi turizmin inkişafında rola malikdir. İncəsənət və sənətkarlıq məhsullarının
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əsdiyinin əlavə zəmanəti də onlarda yerli materiallardan və yerli sənətkarlıq 
ənənələrindən istifadə olunmasıdır. Əlbəttə,turistlərin öz arzusu ilə yerli üsluba 
cüzi dəyişikliklər etmək də olar. Yerli rəssam və sənətkarlar üçün xüsusi hazırlıq 
proqramları düzəltmək, habelə onların hazırladıqları məhsulların satışı üçün 
məntəqələr (satılan malların keyfiyyətini təmin etmək şərti ilə) təşkil etmək də 
lazım gələ bilər.

Ənənəvi rəqslər, musiqi və teatr da turistlər üçün böyük maraq kəsb edə bilər. 
Burada müəyyən təşkilat işi, bəzən isə xüsusi zal və teatr binalarının tikintisi 
tələb oluna bilər. Tamaşaların özünəməxsusluğunu və təbii xarakterini qoruyub 
saxlamaq lazımdır; bunun üçün isə quruluş keyfiyyəti üzrə xüsusi hazırlıq və 
idarəetmə proqramları təşkil olunmalıdır.

Ənənəvi kəndlər və onlarla bağlı mədəni həyat turistləri çox cəlb edir və bu 
sahə yerli əhaliyə əlavə gəlir gətirə bilər. Kənd turları səylə hazırlanmalı və daimi 
nəzarətdə saxlanmalıdır ki, mənfi sosial-mədəni nəticələri ən son həddə kimi 
azaltmaq və iqtisadi gəlirin ədalətli bölgüsünü təmin etmək mümkün olsun. 
Turistlərə ənənəvi kənd memarlığını və kənd həyat tərzini nümayiş etdirmək 
üçün ayrı-ayrı yerlərdə tip (nümunə) kəndləri yaradılır.

Turistləri yerli mətbəxlə tanış etmək üçün səy göstərmək lazımdır; 
yalnız standart turist menülərindən (bunlar yerli qida məhsularını və onları 
hazırlamaq üsullarını qismən əhatə edir) istifadə etmək yaramaz.

Həm maddi (fiziki obyektlər binalar,sənətkar məhsulları), həm də qeyri- 
maddi (qeyri-fiziki məfhumlar rəqslər, musiqi və ənənələr) mədəniyyət daxil 
olmaqla, mədəni irslə tanıs etmə metodikası geniş inkişaf etmiş və son illərdə 
rəngarəng formalar almışdır. Dünyanın bir sıra ölkələrində inkişaf etmiş və 
tarixi irsi öyrənmək üzrə ixtisaslaşmış turizm buna misal ola bilər.

Mövzu parkları, konqres mərkəzləri, idman tikililəri, beynəlxalq 
yarmarkalar və sərgilər kimi xüsusi növ görməli yerlər ciddi planlaşdırmaya və 
təşkilatlandırmaya ehtiyaclıdır. Xüsusi tədbir və festivallar turistləri cəlb etmək 
və yerli əhalini maraqlandırmaq üçün mühüm amil rolunu oynaya bilər. Əgər 
əvvəllər belə tədbirlər keçirilməyibsə, onların təşkilinə başlamaq yerinə düşər.
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4-cü FƏSİL
İNKİŞAF VƏ MARKETİNQ,

GİRİŞ

Turizmin hər bir inkişaf planının icrası müxtəlif yanaşma tərzi və metodların 
tətbiqini nəzərdə tutur. Hər şeydən öncə, dövlət və şəxsi sektorların rolu 
müəyyən olunmalıdır. Burada ümummilli və yerli şəraitdən asılı olaraq, 
müəyyən fərqlər müşahidə ediləcək, lakin əksər hallarda şəxsi sektor inkişaf və 
idarəetmə məsuliyyətinin böyük hissəsini öz öhdəsinə alır. Eyni zamanda,yerli 
hakimiyyət inkişaf və idarəetmə üçün əlverişli şərait yaratmaq istiqamətində 
bir sıra funksiyaları icra etməlidir; bu, turizmin uzunmüddətli perspektivə 
hesablanmış əsaslı və keyfiyyətli inkişafının tələb olunduğu zaman xüsusilə 
vacibdir.

Planın yerinə yetirilmə və sahəyə nəzarət prosesinin bütün davametmə 
müddəti boyunca dövlət və şəxsi sektorların sıx əməkdaşlıq və koordinasiyasının 
təmin olunması çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu əməkdaşlığa nail olmaq üçün 
xüsusi təşkilat üsulları hazırlamaq tələb oluna bilər.

Əlaqələndirilmiş inkişafa nail olmağın əsas metodu verilmiş turizm mərkəzi 
üçün inkişaf və ya fəaliyyət proqramının hazırlanması və həyata keçirilməsidir. 
Bu proqramda uzun və orta müddətli perspektiv iizrı turizmin inkişaf planını 
həyata keçirmək üçün lazım olaıı layihələr və sair tədbirlər dəqiqləşdirilir. 
Torpaqdan istifadə planlarına və inkişaf standartlarına riayət etməyin normativ 
metodu zonalaşdırma qaydalarını tətbiq etməkdir; bu, planın icrası üçün ən 
mühüm aspektdir. Turist obyektlərinə və xidmətlərə aid olan digər qaydalar da 
qəbul edilməli və onlara ciddi riayət olunmalıdır.

Turizmin istənilən inkişaf planının uğurlu icrası, habelə, ətraf mühitin 
mühafizəsi və yerli resursların qorunması üçün müvafiq infrastruktur əsaslı 
əhəmiyyət kəsb edir, inkişafın konkret layihələri həyata keçirilərkən icra 
mümkünlüyü analizi aparmağı nəzərdə tutan sistemli yanaşma tərzinə uyğunluq 
qorunmalıdır. Konkret layihələrin (istər dövlətin, istərsə şəxsi olsun) səmərəli 
icrası üçün də inkişaf proqramları tələb olunur.

Turistləri bölgə barədə məlumatlandırmaq üçün turizm marketinq gərəkdir. 
Burada konkret turist təbəqələrini cəlb etmək üçün seçki marketinqindən 
də istifadə etmək olar. Bazar planlaşdırması seçilmiş turizm növünə uyğun
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marketinq və strategiyanın məqsədlərini təyin etməyi nəzərdə tutur. Uğurlu 
marketinq isə məqsəd bazarları barəsində, habelə, turistləri qəbul edən 
mərkəzdəki görməli yerlər, obyektlər və xidmətlər barədə müəyyən biliklərin 
olmasını tələb edir.

Reklam informasiya işinin metodları turistləri cəlb etmək üçün tətbiq oluna 
bilər; bunları proqram əsasında tətbiq etmək lazımdır. Adətən, dövlət və şəxsi 
sektorların birgə səyləri şəraitində marketinq və reklam-informasiya tədbirləri 
daha artıq səmərəli olur.

PLANIN İCRASI

Əvvəldə qeyd olunduğu kimi, planlaşdırma üzrə təlimatlar realistik 
xarakter daşımalıdır, icra metodlarına isə bütün ölanlaşdırma prosesi boyunca 
baxılmalıdır. Planın icrasına həm hakimiyyət dairələri, həm də sektor 
cavabdehdir. Hakimiyyətin iştirakına gəlincə, yerli hakimiyyətin təşkilati işi 
və siyasəti planlaşdırma və icra prosesləri boyunca araşdırılmalıdır. Dövlət 
tərəfindən planın qəbulu və icrasının əsas elementi (xüsusilə, yerli səviyyədə) 
bölgə əhalisinin planı dərk edib ona dəstək verməsidir. Planın hazırlanmasında 
ictimaiyyətin iştirakını təmin etmək və yerli əhalini turizmdən problemlər deyil, 
mənfəət qazanacağına inandırmaq vasitəsilə buna nail olmaq mümkündür.

Planın icrasında dövlət və şəxsi sektorların müvafiq rollarını müəyyən 
etmək çox vacibdir. Bütün səviyyələrdə hakimiyyət dairələrinin rolu bir sıra 
funksiyalara münasibətdə təyinedici əhəmiyyət daşıyır.

• Turizm inkişafı siyasətinin hazırlanması barədə qərar, habelə turizmin 
inkişaf planının hazırlanması və qəbul edilməsi (yaxud başqaları 
tərəfindən hazırlanmış plana yenidən baxılması və müvafiq tədbirlərin 
görülməsi).

• Proqramlı inkişafın hazırlanması; dövlət və şəxsi sektorların müvafiq 
layihələrinin əlaqələndirilməsi də bura daxildir.

• Turizm bölgəsinə yoltapma da daxil olmaqla, infrastrukturun əsas tərkib 
hissələrinin yaradılması.

• Dövlət turist obyektlərinin (məsələn, təbii parklar, arxeoloji və tarixi 
yerlər, muzeylər və mədəni mərkəzlər) yaradılması və qorunması, habelə, 
festival və sair tədbirlərin təşkil edilməsi.

• Turizmə tələb olunan şəxsi investisiyaların stimullaşdırılması üçün 
güzəştlər verilməsi.

• Konkret turist mərkəzinin maraqları çərçivəsidə, marketinq və turizm 
reklamı üzrə ən çox keçirilən tədbirlərin müıyyın olunması.

• Lisenziyalaşdırma qaydalarının qəbulu və bunların riayət olunmasına, 
habelə, turizm obyektləri və xidmətlərinin keyfiyyətinə nəzarət.
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• Torpaqdan istifadə və ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarının qəbulu və 
bunlara riayət olunmasına nəzarət.

• Turizm sferasında işləmək arzusunda olan şəxslər üçün təhsil sistemi 
və professional hazırlığın təşkil olunamsı (yaxud qeyri-dövlət təhsil 
sistemi və professional hazırlıq proqramları üçün standartların işlənib 
hazırlanması), turizm dəyərləri ilə yerli əhalini taniş etmə proqramlarının 
hazırlanması.

DÖVLƏT VƏ ŞƏXSİ SEKTOR FƏALİYYƏTLƏRİNİN 
ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ

infrastrukturun (məsələn, su və elektrik enerjisi ilə təchizat ), habelə, ayrı 
-  ayrı görməli yerlərin (məsələn, muzeylər və tarixi məkanlar) saxlanması və 
inkişafı üçün tələb olunan bəzi xərclər, isteldakçıdan alınan rüsum hesabına 
ödənilə bilər. Yerli əhalinin görməli yerlərə girişini asanlaşdırmaq məqsədilə, 
adətən gəlmələr (yaxud xarici turistlər) üçün biletlərin qiymətini qaldırırlar; 
amma yerli əhali bileti ucuz qiymətə alır və yaxud obyektə pulsuz daxil olur.

Turist obyektləri və xidmətlərinin (mehmanxanalar, turist agentlikləri, 
restoranlar, turist kommersiya obyektləri, asudə vaxt təşkili formaları) habelə, 
yerli infrastrukturun tikintisini, adətən yerli sektor öz öhdəsinə alır; çünki o, 
həmin obyekt və xidmətlərdən qazanc götürəcəyini təxmin edir.

Lakin turizmin nisbətən yeni inkişaf etdiyi bəzi rayonlarda yerli kapital 
çox məhduddur və şəxsi investisiyaları cəlb etmək xeyli çətindir. Buna görə 
də,hökumət ilkin investisiyaların həyata keçirilməsi addımını ata bilər; yaxud 
əvvəldə deyildiyi kimi, yerli sərmayədarları cəlb etmək məqsədilə pulsuz torpaq 
sahələri və infrastruktur, vergilərdən azad etmə kimi həvəsləndirmə tədbirlərinə 
əl ata bilər.

Bundan əlavə, ayrı-ayrı rayonlarda turizmin inkişafı üçün hökumətin və 
şəxsi investorların iştirak etdiyi müştərək müəssisələr yaratmaq metodundan da 
geniş istifadə edilir. Turizmin həmin bölgədə lazımi səviyyədə inkişaf etdikdən 
və öz gəlirliyini sübuta yetirdikdən sonra hökumət öz investisiya payını şəxsi 
sektora sata bilər. İnvestisiya stimulları tələb olunan müddətə kimi qüvvədə 
qalmalıdır, sonra isə onları ya azaltmaq, ya da bütövlükdə kəsmək lazımdır ki, 
əsaslandırılmamış vəsait itkisinin qarşısı alınsın və dövlət həmin vəsait hesabına 
mümkün gəlirdən məhrum olmasın.

İnkişaf və idarəetmə planının icrası uğrunda səylərin əlaqələndirilməsi 
yerli hakimiyyət və şəxsi sektor arasında qorunub saxlanmalıdır. Burada 
təşkilat sxemi geniş tətbiq olunur; ona uyğun olaraq, bölgədə turizm 
məsələləri üzrə kordinasiya orqanı yaradılır (məsələn, hakimiyyət və şəxsi 
sektor nümayəndələrindən təşkil olunmuş turizm üzrə məsləhət şurası yaxud 
əlaqələndirmə komitəsi). Bu orqan turizmlə bağlı olan ümumi maraq kəsb
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edən məsələləri araşdırmaq, təklif və informasiya mübadiləsi aparmaq üçün 
mütəmadi iclaslar keçirir, zərurət halında lazımi tədbirlər görmək və müştərək 
fəaliyyət göstərmək mövzusunda əlaqədar dairələrlə məsləhətləşmələr həyata 
keçirir.

Mərhəli inkişaf və proqramlaşdırma, planın sistematik və əlaqələndirilmiş 
formada icrasına nail olmaq üçün mühüm metod sayılır. Bəzən bu, fəaliyyət 
proqramı forması alır. Çox vaxt inkişafın birinci mərhələsi üçün fəaliyyət 
proqramının hazırlanması bölgə üzrə turizmin inkişaf planının ilkin tərtib 
hissəsi kimi həyata keçirilir; bəzən isə bu, planın qəbulundan dərhal sonra 
icra edilir, sonra yeniləşdirilir və mütamadi olaraq yenidən baxılır. Fəaliyyət 
proqramı həm dövlət, həm də şəxsi layihələri və infrastrukturu, habelə yerüstü 
qurğuları əhatə edir ki, bunlar da inkişafın kompleks xarakter daşımasını təmin 
edir. Bu proqrama xüsusi tədqiqatların hazırlanması da aid edilə bilər; birinci 
dərəcəli digər tədbirlər (məsələn, müvafiq qaydaların qəbulu) də proqram 
tərəfindən nəzərdə tutulur.

ZONALAŞDIRMA

Zonalaşdırma qaydalarının tətbiqi - turizmin inkişaf etdirildiyi kurort, şəhər 
və digər kateqoriyalara aid yerli inzibati vahid səviyyələrində torpaqdan istifadə 
planının tələblərinə uyğun gələn əsas təchizat metodudur. Yuxanda xatırlandığı 
kimi, zonalaşdırma qaydaları aşağıdakı tikinti standartlarını əhatə edir: tikinti 
sıxlığı və binaların maksimal hündürlüyü. Bunlar da turist obyektlərinin 
planlaşdırma və layihələndirilməsinin bir sıra aspektlərini müəyyən edir. 
Zonalaşdırma həm də turizm inkişafı üçün mümkün mənfi nəticələrin aradan 
qaldırılması məqsədilə, mövcud turist obyektlərinin bilavasitə yaxınlığında 
gedən turistlərə nəzarətin həyata keçirilməsi sahəsində mühüm rol oynayır. 
Bölgədə hər növ torpaqdan istifadənin zonaıaşdırılması ətraf mühitin 
keyfiyyətini lazımi səviyyədə saxlamağa kömək edir.

Sahə səviyyəsində turist obyektlərinin memarlıq və landşaft layihələrinin 
planlaşdırılmasına nəzarəti həyata keçirmək üçün adətən, memarlıq ekspert 
şurası və ya komitəsi yaradılır. Bu orqan nəzərdə tutulan bütün turist inkişaf 
layihələrini, şura tərəfindən hazırlanmış layihələndirmə standartlarına uyğunluq 
baxımından araşdırmalı və zəruri hallarda dəyişikliklər olunmasını tələb 
etməlidir. Doğrudur, memar və başqa layihəçilər öz peşəkarlıq bacarıqlarını 
və təxəyyüllərini nümayiş etdirmək üçün müəyyən fəaliyyət azadlığına malik 
olmalıdırlar. Buna baxmayaraq, layihəyə şura tərəfindən baxılması onun 
ilkin planlara uyğun gəlməsini təmin edir (xüsusilə, ətraf mühit şərtlərinə və 
memarlıq ənənələrinə harmonik çuğlaşma baxımından).

Turist obyektləri və xidmətlərinin verilmiş keyfiyyət standartlarına
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(xüsusilə, sağlamlıq, təhlükəsizlik, və sanitariya baxımından) uyğun gəlməsinə 
istiqamətlənmiş digər qaydalar da qəbul olunmalıdır. Bu qaydalar mehmanxana 
və digər yerləşdirmə vasitələrinin, restoranların turist operatorlarının, turist 
agentliklərinin və turist gidlərinin lisenziyalaşdırılmasını da əhatə edir. Bəzi 
bölgələrdə turistlərə xidmət göstərən, sənətkarlıq məhsulları və suvenirlərlə 
alver edən xırda mağazalar da turizm üzrə orqan kimi lisenziya almalıdırlar.

Turist obyektlərinin tikintisi zamanı ümumi qəbul olunmuş tikinti qaydaları 
və standartları tətbiq edilir.

Zonalaşdırma və sair qaydalara ciddi riayət etmək lazım gəlsə də,onların 
tətbiq və araşdırılma üsulları səmərəli olmalıdır; bu zaman maneələrdən 
qaçmaq naminə, hakimiyyət dairələri şəxsi müəssisələrdən daxil olan təkliflərə 
münasibətdə operativ qərar qəbul edilməlidir. Əgər rəsmi üsullar çox vaxt 
apararır və subyektiv xarakter daşıyırsa, onlar hətta inkişafı ləngidə də bilər.

TUR PROQRAMLARININ HAZIRLANMASI

"Mənzərə turizmi’nin təşkilinin əsas elementi - turist görməli yerləri və 
nəqliyyat şəbəkəsinin inkişaf planının təlimatlarına əsaslanan turproqramlarının 
səmərəli hazırlanmasıdır. Bu, turist fəaliyyətinin əsas istiqamətidir; lakin 
bundan əlavə, yaxşı düşünülmüş bədii tur proqramları verilmiş bölgəyə bir sıra 
konkret faydalar da gətirə bilər:

• İqtisadi rifahın bərabər və ədalətli bölüşdürülməsi; turist obyektləri və 
xidmət müəssisələri (məsələn, turist marşrutları üzrə yerləşən restoranlar 
və sənətkar dükanları) dayanacaqlarda turistlərin xərcini stimullaşdırır.

• Tur proqramlarının həyata keçirilmasi üçün zəruri olan yerli obyekt və 
xidmət müəssisələrini fəaliyyəti sayəsində əlavə iş yerlərinin yaranması 
və gəlir əldə olunması.

• Geniş çeşidli maraqlı turlar yaratmaq və yeni turist təəssüratları 
düşünmək yolu ilə turistlərin bölgədə qalma müddətinin uzadılması və 
turist bazarlarının genişləndirilməsi.

Tur proqramları piyada və atüstü ekskursiyaları, ənənəvi avtobus və 
avtomobil səfərlərini, çay, göl və kanallarda gəzintini və s.-ııi əhatə edə bilər. 
Məsələn, çay kruizləri turistlərə heç bir başqa nəqliyyat növü ilə getmək 
mümkün olmayan uzaq kəndləri görmək imkanı verir; bu da yerli sakinlərə 
müəyyən iqtisadi gəlirlər gətirir. Bəzi bölgələrdə təyyarə və vertolyotla 
aviasəfərlər də geniş yayılıb; lakin nəzərə almaq lazımdır ki, bu səfər növləri səs- 
küy səviyyəsinin artmasına səbəb olur.

33



LAYİHƏNİN HAZIRLANMA VƏ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNİN ALTI
MƏRHƏLƏSİ

Konkret layihələrin (məsələn, mehmanxana, kurort və turizm baxımından 
görməli yerlərin) effektiv hazırlanması və həyata keçirilməsi, planın icrası üçün 
mühüm aspektlərdəndir. Bu, sırf texniki məsələ olsa da, hər halda aşağıdakı 
mərhələləri əhatə edir.

1- ci mərhələ: Layihənin müəyyən olunması.
Yaxşı olar ki, bu mərhələ ümumi planın və bölgədə turizm inkişafı 

proqramının bir hissəsi kimi həyata keçirilsin. Yerli plan olmadıqda,layihs 
müstəqil formada işlənə bilər, lakin yenə də bölgədə turizmin ümumi inkişafı 
konteksində hazırlanmalıdır.

2- ci mərhələ: Layihənin analiz edilməsi.
Bu mərhələ layihənin konseptual analizini və icra mümkünlüyü analizini 

əhatə edir. Əgər layihənin icrası qeyri-mümkün sayılarsa, ondan imtina edir və 
digər layihənin baxılmasına keçirilər.

3- cü mərhələ: Layihənin planlaşdırılması və həyata keçirilmə 
mümkünlüyü.

Buraya geniş planlaşdırma və layihəlındirmə, bazarın analizi, habelə, iqtisadi 
mümkünlük maliyyə baxımından məqsədəuyğunluq analizi (ətraf mühitə 
və cəmiyyətə təsiri qiymətləndirməklə) aiddir. Əgər layihənin icrası qeyri- 
mümkün sayılarsa, yaxud bu, qeyri-məqbul ekoloji və sosial nəticələrə gətirib 
çıxararsa, ondan imtina edir və yaxud onda əsaslı dəyişikliklər edirlər.

4- cü mərhələ: Layihənin maliyyələşdirilməsi.
Layihə üçün maliyyə mənbəyinin axtarılması reklam kampaniyası 

keçirilməsini, investorlara güzəştlər verilməsini, habelə tədbirlər keçirilməsi və 
vəsait ayrımasını tələb edə bilər.

5- ci mərhələ: Layihənin yerinə yetirilməsi.
Buraya məhz layihənin tikintisi və bununla bağlı fəaliyyət növləri aiddir 

(məsələn, layihənin icra işləri üçün mütəxəssislərin yığılması və zərurət halında 
onların professional baxımından hazırlanması).

6- c> mərhələ: layihənin idarə olunması.
Layihənin ümumi əsasda idarə olunması; turist bazarlarında reklam- 

informasiya fəaliyyəti və obyektlərin lazımi funksiya göstərməsinin təmini də 
buraya aiddir.

Layihənin həyata keçirilməsi üçün xüsusi təşkilat strukturunun, yəni dövlət 
və ya şəxsi inkişaf korporasiyasının yaradılması zərurəti meydana çıxarsa, 3-cü və
4-cü, yaxud 4-cü və 5-ci mərhələlərin arasına daha bir mərhələəlavə oluna bilər.

34

İlk beş mərhələ boyunca yerli sakinlərlə sıx əməkdaşlıq yaradılmalıdır. Bu 
əməkdaşlıq, yerli əhalinin layihə konsepsiyası, onun icra planı və proqramı 
ilə razılaşması, bunları başa düşməsi üçün və yerli sakinlərə layihədən qazanc 
götürmək imkanının verilməsi üçün zəruridir.

Layihənin işlənməsi və icrası mürəkkəb proses ola bilər; xüsusilə, bir neçə 
mehmanxanadan və sair müxtəlif obyektlərdən ibarət kurortlar kimi iri layihələr 
bu cürdür. Burada optimal fəaliyyət prayektoriyasnnn analizi tətbiq edilməklə 
layihənin icra proqramı ciddi şəkildə işlənib- hazırlanmalıdır. Çox nadir 
hallarda layihənin icrası ilkin qrafiklə dəqiq üst-iistə diişür; çünki iş boyunca 
müvafiq dəyişikliklər etmək lazım gəlir. Lakin belə proqram olmadan, icra 
prosesi az səmərəli olar, biz işin icrasına nəzarət etmək və qrafikə uyğun şəkildə 
onu nizamlamaq üçün zəruri həddlərdən məhrum qalırıq.

Adətən, kommersiya layihələri şəsxi sektor tərəfindən həyata keçiril i1', i ’ı t 
kimi iri layihələr infrastrukturun inkişafına və sair sahələrə böyük həcmdə ilkin 
kapital qoyuluşu tələb edir; kommersiya fəaliyyətinin qazanc gətirməsinə kimi 
bir neçə il keçə bilər. Bu layihələrin uğurla həyata keçirilməsi üçuıı etibarlı 
idarəçilik təcrübəsinə malik mütəxəssislər lazım gələcək. Əgər yerli şəxsi 
sektor hələ inkişaf edib qüvvətlənməyibsə və lazımi idarəçilik təcrııbəsinə, irs 
layihələrə investisiya üçiııı vəsaitə malik deyilsə, dövlət inkişaf korporasiyasının 
yaradılması zərurəti meydana çıx.ı bilər.

Dövlət inkişaf korporasiyası dövlət tərəfindən, yaxud şəxsi sektorla müştərək 
tlomada maliyyələşir və iş üçün təcrübəli, bacarıqlı mütəxəssisləri dəvət etməyə 
imkan verir, infrastruktur da daxil olmaqla, layihənin bütün seqmentlərinin 
tikintisi üçün korporasiya məsuliyyət daşıyır. Adətən, korporasiya kommeısıy.ı 
obyektlərini (mehmanxanalar və s.) şəxsi sektora icarəyə veıir. Aınıııə 
korporasiya özü də bir neçə kommersiya obyektinin istismarım öz üzərmə 
götürə bilər. Kurort açıldıqdan sonra da korporasiya infrastrukturu və ictimai 
istifadə obyektlərini idarə etməkdə davam edə bilər.

BAZARIN  PLANLAŞDIRILMASI

Bıı və ya digər bölgəyə turist səfərlərinin marketinqi potensial turistləri 
həmııı bölgə barədə məlumatlandırmaq, habelə turistləri həmin bölgəyə 
səfər etməyə inandırmaq uçüıı böyük əhəmiyyət daşıyır. Bölgədə turizm 
planlaşdırınasına hərtərəfli və kompleks formada yanaşılarsa, marketinqə aid 
bölüm də plana daxil olunacaq.

Yerli görməli məkanlar və ümumi inkişaf məqsədləri ilə bağlı bazarın analizi, 
plan analizinin tərkib hissəsi kimi həyata keçiriləcək. Əvvəldə qeyd olunduğu 
kimi, əsaslı inkişaf metodundan istifadə edilərkən, bazarın analizi yerli ətraf 
mühitə və cəmiyyətə ehtiram və qayğı göstərən turistlərin cəlb olunmasına
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yönəldilməlidir. Bölgənin buraxılış potensialının analizi giriş turizminin 
maksimal həcmini təyin etmək üçün mühüm amil olmalıdır. Bazarın analizi 
əsasında marketinq planı işlənib hazırlanir.

MARKETİNQPLANI

Marketinq planının hazırlanmasında ilk addım marketinqin məqsəd və 
strategiyasının təyin olunmasıdır; bunlar isə öz növbəsində, reklam-informasiya 
fəaliyyəti proqramının konkretləşdirilməsi üçün əsas rolunu oynayır. 
Marketinqin məqsədləri əvvəldə bazar analizində təyin olunmuş bazarın nəzarət 
rəqəmləri ilə təmsil ediləcək. Bu nəzarət rəqəmləri uzun, orta və qısamüddətli 
perspektivlər üçün təsbit olunur. Sonra bu məqsədlərə əsasən, marketinq 
strategiyası işlənib hazırlanır. Bu strategiyada bazarın nəzarət rəqəmlərinin əldə 
olunmasının ən effektiv yolu göstərilir.

MARKETİNQ STRATEGİYASI

Marketinq strategiyasına aşağıdakılar aiddir:
• Tətbiq olunacaq reklam-informasiya fəaliyyətinin metodları.
• Bazarın müxtəlif seqmentlərinə yönəldilmiş ən çox rast gəlinən reklam- 

informasiya tədbirlərinin cədvəli yaxud qrafiki.
• Müvafiq cəlbedici surətin formalaşdırılması.
• Bölgədəki ayrıca kurort və ya iri görməli yer kimi bir sıra böyük inkişaf 

layihələrinə marketinqin təsirinin qiymətləndirilməsi.
Yuxarıda xatırlandığı kimi, verilmiş bölgə üçün uyğun sayılib araşdırılan 

müəyyən bazar qruplarına təsir etmək üçün seçki marketinqi metodikasından 
istifadə etmək olar.

Əgər verilmiş bölgə üçün bazarın analizini əhatə edən hərtərəfli plan 
hazırlanmayıbsa, cəmiyyət isə marketinqdə maraqlıdırsa, bu halda məsələyə 
ümumi yanaşma tərzindən istifadə etmək gərəkdir.

BAZA MARKETİNQİN YANAŞMASI

• Mövcud turist görməli yerlərinin və asudə vaxt təşkili formalarının 
sadalanması, habelə sair potensial imkanların qiymətləndirilməsi, qonşu 
bölgələrdə rəqabət imkanlarının analizi.

• Turizm inkişafının, bölgənin ümumi inkişafının və ətraf mühit 
mühafizəsinin izah olunması ( iqtisadi, ekoliji və sosial- mədəni aspektlər
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nəzərə alınmaqla).
• Tələbat səviyyəsinin və buraxılış potensialının qiymətləndirilməsi.
• Təchizat xidmətlərinin, turist obyektlərinin, xidmətetmənin və müvafiq 

infrastrukturun qiymətləndirilməsi.
• Görməli yerlərin potensial bazar seqmentləri ilə müqayisə olunması.
• Turist bazarlarının spesifik kateqoriyalarının və onların coğrafi 

yerləşməsinin, yəni bazarın plan tapşırıqlarının müəyyən olunması.

REKLAM İNFORMASİYAFƏALİYYƏTİNİN METODLARI

Reklam informasiya proqramı bazarın plan tapşırıqları və marketinq 
strategiyası əsasında işlənib-hazırlanır. Bu, yayılma kanallarını və digər mövcud 
metodları bilməyi tələb edir. Adətən, reklam informasiya fəaliyyəti proqramı 3 
ildən 5 ilə kimi müddət üçün hazırlanır və ondan illik zərurəti reklam tədbirləri, 
habelə, gözlənilən xərclər dəqiq göstərilir. Bu proqrama daimi xərclər (məsələn, 
yerli informasiya mərkəzlərinin saxlanması üçün) də daxil edilə bilər.

Reklam-informasiya fəaliyyətinin metodları çox rəngarəngdir və elanların 
yayılması, reklam və “pablik rileyşn” ilə birbaşa əlaqədardır. Aşağıdakı 
metodlardan daha çox istifadə edilir:

• Broşür, plakat və sair çap məhsullarının hazırlanması və yayımlanması. 
Bu materialların tipi, tirajı və yayım kanalları dəqiq müəyyən edilməlidir.

• Audiovizual nümayiş materiallarının hazırlanması və onlardan ən 
məhsuldar şəkildə istifadə barədə qərarın qəbul edilməsi.

• Kütləvi istehlakçılara hesablanan qəzet və jurnallarda elanlar nəşr 
etdirmək. Məqsədyönlü reklam üçün ixtisaslaşdırılmış nəşr məhsulları 
daha çox uyğundur.

• Turoperatorlar və digər peşəkar turist təşkilatları üçün nəzərdə tutulmuş 
xüsusi turist nəşrlərində elanlar dərc etdirmək.

• Radio və televiziyada reklam (bu, qiyınətcə baha ola bilər; lakin çox vaxt 
kütləvi marketinq üçün səmərəli olur).

• İllik turist sərgilərində iştirak etmək (eksponat kimi də mümkündür; bu 
adətən milli yaxud regional marketinq səviyyələrində edilir).

• Turist agentliklərinə satış üzrə seminar keçirmək üçün ayrı-ayrı aparıcı 
ölkə və bölgələrə xüsusi reklam səfərləri (bu da çox bahalı ola bilər).

• Turoperatorlar, turizm mövzusunda yazan jurnalistlər və sonradan 
öz materialarını qəzet və jurnallarda nəşr etdirəcək fotoqraflar üçün 
səfərlərin təşkil olunması. Bu marağı olan turoperatorlar və nəşrlərdə 
asılı olaraq kütləvi yaxud seçki marketinqinin səmərəli və nisbətən ucuz 
metodu ola bilər.

• Bölgə üzrə ümumi informasiya daşıyan turist yolgöstərici kitabçalarının,
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- hazırlanması və nəşr olunması (bunları satışa buraxmaq və bu yolla çap 
pulunu qaytarmaq olar) və ya belə kitablar buraxmaq üçün jurnalist və 
nəşrlərə şərait yaradılması.

Uğurlu reklamın əsas amili onun möhtəviyyatıdır. Reklam, istiqamətli 
bazarlara qərar qəbul etmək üçün lazım olan informasiyanı verməlidir. 
Reklamın möhtəviyyatı istifadəyə buraxılmazdan qabaq diqqətlə düşünülməli 
və yoxlanmalıdır. Bu ona görə lazımdır ki, reklamın ünvanlandığı şəxslər yaxud 
təşkilatlar onun mənasını başa düşsünlər, habelə, hər cür qeyri-dəqiqliklər 
aradan qaldırıla bilsin. Həmçinin, reklam məlumatlarındakı qeydlərlə bağlı 
həddən artıq ehtiyatlı olmaq gərəkdir. Hər cür qeyri-dəqiqlik, şişirtmə və təhrif 
hüquqi çətinliklər yarada və turistlər tərəfindən narazılıq törədə bilər.

Turist marketinqi sahəsində qərar qəbul edən şəxslər nəinki yalnız nə vaxt 
və harda reklam verməyi bilməli, lıənı də onun nəticələrini qiymətləndirməyi 
bacarmalıdırlar, işgüzar şəxslərə istiqamətlənmiş ayrı-ayrı reklam növlərinin 
(mehmanxana nömrələri və təyyarə biletləri üçün qiymət güzəşti) nəticəsini 
çox tez qiymətləndirmək olar. Eyni zamanda, yerli hakimiyyətin məşğul olduğu 
daha geniş reklamlarının nəticələri tezliklə bilinmir. Ayı ı-ayrı hallarda turistlərin 
bölgə barədə informasiyanı haradan almalarım və onları səfərə təhrik edən 
səbəbləri öyrənmək məqsədilə xüsusi turist sorğularının keçirilməsi zərurəti 
yarana bilər. Adətən, yerli hakimiyyət reklam sahəsində az təcrübəyə malik olur 
və onun büdcəsi reklam eksperimentləri keçirməyə imkan vermir. Buna görə 
də yerli hakimiyyət üçün ən səmərəli yol bundan ibarətdir ki, heç olmazsa ilk 
illərdə bölgənin maraqlan naminə reklam kompaniyasını hazırlamaq və həyata 
keçirmək üçün “pablik rileyşnz” ilə məşğul olan reklam agentliyi və ya firma ilə 
müqavilə bağlasın.

Təcrübəli firmalar aşağıdakı işləri icra edə bilərlər: bazarın analizini aparmaq 
və miivafiq araşdırmalar hazırlamaq; marketinqin məqsədlərini və strategiyasını 
müəyyən etmək; səmərəli reklam kampaniyası və reklamın istehlakçıya ən yaxşı 
formada çatdırılma metodları barədə təlimatlar vermək; xüsusi reklam nəşrləri 
və sair materiallar hazırlamaq; turist agentlikləri ilə reklam görüşləri təşkil 
etmək, habelə “pablik rileyşnz" proqramını planlaşdırmaq və həyata keçirmək.

Potensial məqsəd bazarlarının müəyyən edilməsi yerli görməli yerlərin 
xüsusiyyətləri, asudə vaxt təşkili formaları, habelə yerli inkişaf məqsədlərindən 
əlavə, bir sıra göstəricilərin nəzərə alınmasından asılıdır. Bazarların coğrafi 
yerləşmə amili böyük əhəmiyyət daşıyır; çünki bu, daşımaların təşkili və 
dəyəri məsələləri ilə bağlıdır. Bazar seqmentlərinin demoqrafik və davranış 
xarakteristikasını da analiz etmək lazımdır. Buraya səfərin motivləşdirilməsi, 
məqsəd qrupunun dəyərləri, bazarın spesifik üstün qiymətləndirmə hallan, 
yaş hədləri ailə vəziyyəti, ailə kateqosiyası, gəlir və qazanc səviyyəsi, peşə 
və sağlamlıq vəziyyəti aiddi. Reklamda istifadə olunan çap məhsulları və 
audiovizual materiallarla yanaşı, turistləri informasiya ilə təmin etmək vacibdir.
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Ayrı-ayrı hallarda reklam-informasiya materiallarının xarakteri və möhtəviyyatı 
oxşar olacaq, yaxdu tamamilə üst- üstə düşəcək.

Reklam nəşrlərinin səmərəli olması üçün onlar mövzu, forma və ölçülər 
baxımından diqqət və səylə hazırlanmalıdır.
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S-ci FƏSİL
ƏTRAF MÜHİTƏ, CƏMİYYƏTƏ VƏİQTİSADİYYATA 

TƏSİR PPROSESLƏRİNİN  
İDARƏ OLUNMASI

GİRİŞ

Ətraf mühitə turizmin münasibətləri həddən artıq yaxın və sıxdır.
Qeyd olunduğu kimi, turizmin əsaslı inkişaf və planlaşdırma metodlarından 

istifadə edərkən onun ətraf mühitə, cəmiyyətə, və iqtisadiyyata təsir prosesləri 
bütün planlaşdırma prosesi boyunca araşdırılmalıdır; bununla mənfi proseslər 
dəf etmək, yaxud ən azı yumşaltmaq, müsbət prosesləri isə gücləndirmək 
olar. Bunlarla yanaşı, konkret layihələr ətraf mühitə təsir nöqteyi- nəzərindən 
qiymətlərindirilməlidir ki (ƏMTQ), ciddi problemlər yaranmasın.bunları 
nəzərə almaqla yanaşı, ciddi problemlər yaratmazdan əvvəl hər cür mənfi 
halların aşkara çıxarılması və aradan qaldırılmasının mümkün olması üçün, 
planlaşdırma və inkişaf boyunca yuxarıdakı proseslər daimi nəzarət və idarə 
altında olmalıdır.

Diqqətli planlaşdırma və effektiv idarəetmə şərtləri daxilində turizm 
bölgənin ətraf mühitinin və mədəni irsinin qorunmasına kömək gəstərə bilər. 
Bir çox turist bölgələrində toplanmış təcrübə nəzərə alınmaqla, artıq hal-hazırda 
yuxarıdakı proseslərin idarə edilməsi sahəsində yaxşı metodika mövcuddur; 
doğrudur, bu metodika həmişə yerli şəraitə uyğunlaşdırılmaya ehtiyaclıdır.

Ətraf mühitin vəziyyətinə nəzarətin əsas prinsipi turist bölgəsinin və ya 
konkret görməli yerlərin buraxılış potensialının eyni səviyyədə saxlanmasıdır. 
Həmçinin, turistlərə xidmət və ümumilikdə cəmiyyətin tələblərinə cavab 
vermək üçün müvafiq infartrukturun yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Mədəni irsin qorunmasına gəlincə, bölgənin konkret mədəni irs obyektlərinin 
qorunmasına doğru mərhələli yanaşma tərzini nəzərdə tutan sosial-mədəni 
proqramın hazırlanmasına ağıllı addım sayıla bilər.

Bəzən turrizmdən yerli əhalinin aldığı iqtisadi gəliri artırmaq üçün əlavə 
səylər tələb olunur. Bununla bağlı turizmdə istifadə olunan yerli məhsul və 
xidmətlərin həcminin maksimum atırılması xüsusi əhəmiyyətə malikdir; 
artırılma isə bu sektorun yerli iqtisadiyyata effektiv inteqrasiya olması və yüksək 
gəlirlər gətirməsi üçün lazımdır. Turist obyektləri və xidmətlərinə malik olan
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və bunları idarə edən yerli sakinlərin həvəsləndirilməsi də gərəkdir, amma 
bunu tələb olunan həcmdə icra etmək heç də həmişə mümkün olmur. Yerli 
ticarət şəbəkəsinin genişləndirilməsi, görməıi yerlərin və asudə vaxt keçirmə 
formalarının sayının bölgəgə turist xərclərinin artırılması üçün üsullardan 
sayılır.

ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİR PROSESLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ

Turizmlə ətraf mühitin qarşılıqlı əlaqələri 3 əsas aspekti bunlardır:
• Ətraf mühitin bir çox obyektləri turistləri cəlb etmə amilləridir.
• Turist obyektləri və infrastruktur “süni” mühitin tərkib hissəsidir.
• Turizmin inkişafı və bölgədən turist məqsədlərdən istifadə olunması 

ətraf mühitə təsir göstərilməsinə səbəb olur.
Bölgənin planlaşdırılması prosesinin tam müddəti boyunca və konkret 

planların ƏMTQ_ çərçivəsində ətraf mühitə təsir prosesinin tam izlənməsinə 
baxmayaraq, yenə də turizmin inkişafı nəticəsində yarana biləcək problemləri 
aradan qaldırmaq üçün bu prosesləri daimi nəzarət altında saxlamaq və onları 
idarə etmək zərurəti öz qüvvəsini saxlayır.

Hətta ətraf mühitə təsirlə bağlı cəmiyyətin ciddi narahatlığı nəzərə alınmasa 
da yenə, idarə etmə planı çərçivəsində yarana biləcək bütün mənfi təsirlərin 
növiiıüi və güciinü irəlicədən görmək adətən çox çətin olur. Layihənin ümumi 
ekoloji keyfiyyətini lazımi səviyyədə saxlamaq və ya yüksəltmək üçün müvafiq 
düzəlişlərin edilməsi vacibdir.

Amil
Ətraf mühitin 

keyfiyyətinə mənfi 
təsir

Mümkün olan 
yumşaltma və düzəliş 

tədbirləri

Gəhnhrin Itəddiiı 
artıq axını

• insanlar uçüıı 
ekoloji stress

• Vəhşi təbiətli 
rayonlardakı 
heyvanların 
davranışında 
fərqlər

• dələnlərin obyektə 
yol tapmasını 
nəhdudlaşdırm

• Buraxılış potensialını 
artırın
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Həddən arttq 
inkişaf

• Kənd daxmalarının 
yaranması

• Məskunluq 
mühitinin 
tükənməsi

• Bitki aləminin 
məhv olması

• Yer səthinə 
intensiv təsir və 
suyığımlarmın 
sahəsinin azalması

• Meşə-istismar 
təsərrüfatının 
arzuolunmaz təsiri

• Gələnləri digər 
regionlar və | 
görməli yerlər üzrə 
bölüşdürün l

• Yaşıllaşdırma və J  

həyata qytarma işləri | 
görün

• Torpaqdan istifadənin 
planlaşdırmasını . 
və zonalaşdırma 
qaydalarını tətbiq edin

1
1
1

Aeroportlarda  
sos- küy səviyyəsi

• İnsanlar və 
heyvanlar üçün 
ekoloji stress

• Havaya qalxma və 
enmə manevrlərinin 
dəyişdirilmə 
imkanlarını araşdırın

• Aeroport rayonlarında 
torpaqdan istifadə 
üzrə nəzarət yaradın

Yol şəbəkəsinin 
həddən arttq 

dolmast

• İnsanlar və 
heyvanlar üçün 
ekoloji stress

• İctimai nəqliyyatın 
imkanlarını artırın

Nəqliyyatı yolun 
kənart ilə sürmə

• Yer səthi,bitki və 
heyvanat aləmi 
üçün ziyan

• Girişi məhdudlaşdırın

• Nəzarət qaydalarını 
qərarlaşdırın və 
təkmilləşdirin

Yüksək səs-küy 
səviyyəsi

• Heyvanat 
aləminin,yerli 
sakinlərin və 
gələnlərin 
narahatçılığı

• İzahetmə kampaniyası  ̂
aparın

• Qaydalar qərarlaşdırın

• Gələnlərin obyektə 
yol tapmasını 
məhdudlaşdırın

Motorlu katerlər 
və qayıqlar

• Vəhşi təbiət 
üçün (xüsusilə, 
quşların yuvalama 
dövründə) ziyan

• Səs-küy 
səviyyəsinin 
yüksəlməsi

• Giriş və istifadəni 
məhdudlaşdırın

• Ekoloji savadlandırma 
proqranlarını icra edin

Zibil

• Vəhşi heyvanlar 
tullantı ilə 
qidalanırlar

• Qeyri-estetik xarici 
gorunuş

• Sağlamlıq üçün 
təhlükə

• İzahetmə kampaniyası 
aparın

• Qaydalar qərarlaşdırın

• Müvafiq yerlərdə zibil 
üçün konteynerlər 
qoydu

• Run

• Nəzarəti gücləndirin

Balıqtutma və ov

• Təbii yırtıcılarla 
rəqabət

• Resursların 
tükənməsi

• Girişi məhdudlaşdırın

• Ekoloji savadlandırma 
proqramını icra edin

Piyada saf ariləri • Vəhşi təbiətə 
təcavüz

• Cığırlar yaradın 
çəraitə uyğunlaşdırın

• Giriş və istifadəni 
məhdudlaşdırın

• Ekoloji savadlandırma 
proqramını icra edini
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Suvenir yığımı

• Təbii nümunələrin 
(mərcanlar, 
balıqqulaqları, 
buynuzlar, 
ekzotik bitkilər) 
toplanması

• Izahetmə 
kampaniyası və 
ekoloji savadlandırma 
kampaniyası

• Hüquqi 
məhdudlaşdırmalar

Çör-çöp yığımı

• Məskuııluq 
mühitinin məhv 
olunması

• Kiçik heyvanların 
qırılması

• Izahetmə 
kampaniyası və 
ekoloji savadladırma 
kampaniyası

• Alternativ yanacaq 
növlərindən istifadə

Heyvanların qeyri- 
qanuni yemlənməsi

• Davranışda 
dəyişikliklər və 
saıldığın artması

• Izahetmə
kampaniyası və 
ekoloji savadlanırma 
kampaniyası

Reklam
lövhələrinin

hazırlanması
• Görünür pisləşir • Qaydaların 

qərarlaşdırın

MƏNFİ TƏSİR PROSESLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ

Turizmin əsaslı inkişafının rəhbər prinsipi tab i i və insan resurslarını elə idarə 
edilməsidir ki, gələnlərin məmnunluğunu və yerli əhalinin gəlirini maksimal 
səviyyəyə qaldırsın, eyni zamanda turist mərkəzi və ümumilikdə cəmiyyət üçün 
mənfi prosesləri isə ən minimal həddə endirsin. Bu, potensial mənfi nəticələrin 
obyektiv qiymətləndirilməsinə və baş verən proseslərə nəzarət üsullarının dərin 
analiz edilməsinə imkan verir. Aşağıdakı cədvəldə turizmin inkişafına təsir 
göstərən bir çox amillər, habelə onların mənfi nəticələri göstərilir; elə buradaca 
həmin mənfi nəticələrin yumşaldılması və ya aradana qaldırılması yolları təklif 
edilir.

Cəmiyyətə, mədəniyyətə və iqtisadiyyata təsir prosesləri istər bunlar müsbət 
olsun, istərsə mənfi, - bir-birilə sıx bağlıdır. Turizmin ətraf mühitə təsirindən
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olduğu kimi, planlaşdırma prosesinin tam müddəti boyunca və ƏMTQ_ 
çərçivəsində mənfəətin artırılıb, problemlərin azaldılması üçün turizmin 
cəmiyyətə və iqtisadiyyata təsir prosesləri nəzərə alınmalıdır. Bu proseslərə 
daim nəzarət və idarə olunmalıdır. Onların özünəməxsus xüsusiyyətlərini 
başa düşmək prosesləri sürətləndirib, mənfiləri isə zəiflətməyi bacarmaq çox 
mühümdür.

Bəzən turizmi sosia-mədəni mühitə mənfi təsir göstərdiyinə görə (xüsusilə, 
sakinlərin ənənəvi həyat tərzi yaşadığı kiçik məntəqələrlərdə) tənqid edirlər. 
Doğrudur, turizm mənfi təsir göstərə bilər, amma etiraf etməliyik ki, inkişafın 
bütün başqa növlərində də bu xüsusiyyət vardır (burada müasir qəzet və 
jurnallar, radio və televiziya kimi kənardan təsiretmə vasitələri nəzərdə tutulur). 
Turizm həmin bölgədə inkişafın və xarici təsir növlərindən yalnız biridir. Yeni 
inkişafda doğan stresdən əlavə, sosial-mədəni mühitə təsirdə hiss olunur; bu təsir 
eyni yaxud müxtəlif mədəni ənənələrə malik olmasından asılı olmayaraq, yerli 
sakinlərlə turistlər arasında yaranan sosial və iqtisadi fərqlərdən qaynaqlanır. 
Belə təsir həm də yerli əhali ilə turistlər arasında köklü fərqlər olduğu zaman da 
baş verə bilər.

Müsbət sosial-iqtisadi nəticələr bunlardan ibarətdir:
iqtisadi gəlirlər adətən, turizmin inkişafını doğuran səbəbdir. Çox vaxt 

iqtisadi tənəzzül müşahidə edilən rayonlarda yeni iş yerləri yaratmaq və gəlirləri 
artırmaq cəhdləri turizmin inkişafına səbəb olur.

Bölgədə mədəni irsin qorununb saxlanması. Ümumi modernləşmə 
əməliyyatı nəticəsində bölgənin nadir mədəni xüsusiyyətləri qismən və ya 
bütövlükdə itə bilər (əgər turizm onun saxlanması üçün müəyyən yardıın 
göstərməzsə). Turizm muzey, teatr və başqa mədəni qurumları saxlamağa 
imkan verir.

Yerli sakinlərin mədəni öziinədərkinin qaytarılmasıjoıılar hər gün 
öz mədəniyyətlərinə səmimi maraq göstərir və turistlərin vasitəsilə bu 
mədəniyyətin nailiyyətlərinə şərik çıxmaq istəyirlər.

Turistlərin və yerli sakinlərin qarşılıqlı şəkildə mədəni zənginləşməsi.
Turizm inkişafının mənfi sosial-iqtisadi nəticələri isə bunlardan ibarət ola 

bilər: nəzarətsiz və xaotik inkişaf etdiyi təqdirdə potensial iqtisadi mənfəətin 
itirilməsi turist obyekt və xidmətlərinə kənardan gələn sahibkarlar tərəfindən 
nəzarət və idarə olunduğu təqdirdə, yerli əhalinin bu məsələni mənfi 
qarşılaması. Əgər turist obyektləri ölkənin yaxud bölgənin digər rayonlarında 
inkişaf etdirilmədən, yalnız ayrı-ayrı yerlərdə sıx yerləşdirilərsə, habelə digər 
iqtisadiyyat sahələrindən (məsələn, kənd təsərrüfatından) işçilər kütləvi surətdə 
axışıb turizm sferasına daxil olarlarsa, turizm iqtisadiyyat və məşğulluq arasında 
ciddi uyğunsuzluqların yaranmasına da səbəb ola bilər.

Ayrılıqda götürülmüş bölgədə turizmdən həddən artıq aslılıq başqa 
iqtisadiyyat sahələrində də tənəzzülə və ümumilikdə iqtisadi tənasübün
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pozulmasına gə tirib-çıxara bilər. Turizmin nəzarətsiz inkişafı məskunluq 
həddinin aşmasına və yerli sakinlərin elementar rahatlıqdan məhrum 
qalmalarına səbəb ola bilər.

Mədəniyyətə mənfi təsir prosesləri isə ənənəvi incəsənət,sənətlər və həyat 
tərzi sahələrində ifrat kommersiyalaşma və özünəməxsusluğun itirilməsi 
nəticəsində yarana bilər. Problemlər,xüsusilə,gənclər arasında nümayiş effekti 
törədə bilər. Yerli sakinlər və turistlər arasında anlaşılmazlıq və konfliktlərin dil, 
adət-ənənə, dini dəyərlər və şəxsi davranış zəminində yaranması mümkündür. 
Əgər turizmin inkişafı nəticəsində yerli sakinlər öz istirahət yerlərindən və 
infrastruktur obyektlərindən uzaqlaşdırılarsa,haqlı olaraq turizmi tənqid edə 
bilərlər. Turizmin narkomanlıq, alkoqolizm, cinayətkarlıq və fahişəlik kimi 
sosial bəlaları kəskinləşdirməsi də mümkündür; lakin turizm nadir hallarda bu 
bəlaların ilkin səbəbi olur.

Turizmin inkişafında cəmiyyətin inkişafı müsbət təsir proseslərinin 
gücləndirilib, mənfilərin zəiflədilməsi üzrə səylərin əsas vacib istiqamətidir. 
Bu,yerli sakinlərin turizm fenomenini dərk etmələrini, qərar qəbul etmələrini, 
qərar qəbul etmə prosesində onların iştirakını və turizmdən mənfəət 
qazanmalarını təmin edir. Bu fikir hazırki vəsaitin səhifələrində dəfələrlə qeyd 
olunmuşdur. Həmçinin, vacibdir ki, turizm yerli cəmiyyəti qane edəcək forma 
və miqdarda inkişaf etsin. Bir bölgə üçün uyğun gələn şərait başqa bölgə üçün 
yaramaya bilər. Turizmi mərhələlər üzrə inkişaf etdirmək çox mühümdür; bu, 
yerli əhalinin turizmə öyrəşməsinə, habelə, turizmin cəmiyyət və ətraf mühitə 
təsir proseslərini nəzarət altında saxlamağa, lazımi tədbirlər görməyə imkan 
verir.

Turizmin idarəedilməsində ətraf mühit və iqtisadiyyata təsir proseslərinə 
nəzarətin bu spesifik tədbirləri tətbiq edilir:

Yerli rəqslər,musiqi,teatr,incəsənət və peşələrin özünəməxsusluğunun və 
həqiqi xarakterinin qorunub-saxlanması (ənənəvi həyat tərzinə əməl olunduğu 
rayonlarda).

Turist obyekt və xidmətlərində sahibkarlıq və idarəetmə sahələrinə yerli 
əhalini cəlb etmək məqsədilə onlara maliyyə dəstəyinin verilməsi,professional 
hazırlıqvə digər təhsil formalarının təşkili.

Yerli sakinlərin görməli yerlərə, turizm obyektləri və xidmətlərinə yol 
tapmalarını təşkil etmək.

Görməli yerlərin həddən artıq yüklənməsinin qarşısını almaq üçün turist 
obyektlərinə gəlişin təşkilində nəzarət tədbirlərinin tətbiq olunması.

Az qazandı bölgədaxili turistlərə və yerli sakinlərə istirahət sənayesi 
obyektlərində yerləşmə və onlardan istifadə zamanı qiymət güzəştlərinin 
edilməsi.

Yerli sakinlərin turizm dəyərləri ilə,turistlərin isə yerli adət-ənənələrlə tanış 
edilməsi.
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Mehmanxana və sair turist obyektlərinin layihələndirilməsi zamanı yerli 
memarlıq üslubunun nəzərə alınması.

Yerli mədəni ənənələrə ehtiram və qayğı ilə yanaşan turistlərin seçki 
marketinqi və turist obyektlərinə nəzarət metodları vasitəsilə təşviq olunub 
həvəsləndirilməsi.

Sahə idarəetməsinin bütün səviyyələrində səmərəli işləmələri üçün yerli 
sakinlərin ixtisasca hazırlanması.Bunun nəticəsində yerli əhali üçün iş yerləri 
çoxalır və dolayı yolla (təklif edilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və 
peşəkarlığın artması sayəsində) turistlərin razılıq və məmnunluğunu artırır.

Narkomaniya, cinayətkarlıq və fahişəliyə ciddi nəzarət olunması və zərurət 
halında barışmaz mübarizə aparılması.

SOSİAL-İQTİSADİ FAYDALARIN OPTİMALLAŞDIRILMASI

Turizmin yenicə inkişafa başladığl ayrı-ayrı rayonlarda mədəni irsin 
qorunması məqsədilə turizmdən istifadə məsələsinə əsaslı yanaşma tərzini 
təmin edəcək sosial-mədəni proqram hazırlamaq faydalı olur. Eyni zamanda, 
mədəni görməli yerlər turistləri cəlb etmək əsas amillərdən sayılır.

Turizmin iqtisadi faydalarını optimallaşdırmaq üçün yerli, regional və 
ümummilli səviyyələrdə müxtəlif metodlardan istifadə olunur. Səmərəli iqtisadi 
sahələrarası əlaqələrin qurulması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Turizm yerli şəraitdə 
istehsal olunan məhsul və xidmətlərdən maksimal səviyyədə istifadə etməlidir 
(məsələn, yerli qida məhsulları, tikinti,bəzək materialları və avadanlıqları,habelə 
turist xidmətləri). Yerli məhsul və xidmətlərdən istifadə turistlərin gözündə 
səfəri daha maraqlı və biliyi artırmaq baxımından dəyərli edir.

Əvvəldə qeyd olunduğu kimi,turist obyektləri və xidmətlərinə sahib 
olub onları idarə edə biləcək yerli sahibkarları həvəsləndirmək üsulları, 
habelə, bölgənin turist müəssələrində maksimal sayda iş yeri yaratmaq yolları 
tapılmalıdır. Bölgənin tanındığı sənət nümunələri və məhsullarının satışının 
artırılması istiqamətində turistlərə xidmət göstərən yerli ticarət şəbəkəsinin 
imkanlarının genişləndirilməsi, habelə, asudə vaxtın təşkili üzrə yerli sənaye 
potensialının artırılması kimi üsullar turist xərclərini çoxaltmaq və yerli büdcəni 
əlavə gəlirlərlə təmin etmək üçün faydalıdır.
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6-cı FƏSİL
TURİZM  SEKTORUNUN İDARƏ EDİLMƏSİ

GİRİŞ

Effektiv planlaşdırma və inkişaf kimi, turizmi daimi idarə etmək də böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Planlaşdırma prosesi turist informasiya sisteminin 
yaradılmasını və onun işinin təmin edilməsini irəlicədən nəzərdə tutur. Belə 
sistem marketinq, inkişaf və nəzarət üçün məlumat bazasını təmin edir. Nəzarət, 
turizmin bütün aspektlərinin effektiv idarə edilməsinin əsas şərtlərindəndir. 
Turizmin inkişafına nəzarət etmək və onu idarə etmək üçün, əlverişli momentləri 
aktivləşdirmək və yaranan problemləri dövri olaraq aradan qaldırmaq bacarığına 
malik olmaq xüsusilə zəruridir. Bir çox turist məntəqələri plansız inkişaf etmiş, 
yaxud hazırlanan planlar həyata keçirilməmişdir; nəticədə turizmin inkişafına 
nəzarət mümkün olmamışdır. Lakin əgər planlar həyata keçsə belə, heç də 
həmişə müvəffəqiyyətlə qurtarmır; şərait dəyişir, bütün bunlar isə probelmlərin 
yaranmasına gətirib-çıxarır. Planlaşdırmanın naqisliklərini aradan qaldırma 
cəhdləri, bölgəyə həddən artıq turist axını və turizmin ifrat inkişafı nəticəsində 
yaranmış problemlərin aradan qaldırılması idarəetmənin ən əsas aspektləri 
sayılır.

Xüsusi proqramların köməyi ilə yerli sakinlərə məlumat verilməlidir ki, 
onların bölgəsində turizmin inkişafı sayəsində müsbət və mənfi nəticələrlə 
qarşılaşa bilərlər. Turistləri yerli adət-ənənələr, davranış qaydaları ilə 
tanış etmək, onlarda ətraf mühitə və cəmiyyətə hörmət hissi yaratmaq da 
əhəmiyyətli deyildir. Turizm sferasında işləyənlərə isə öyrətmək lazımdır ki, öz 
fəaliyyətlərinin ekoloji və sosial aspektlərini nəzərdən qaçırmasınlar.

Həm dövlət, həm də şəxsi sektorda çalışan işçilərin müvafiq təhsili və hazırlığı 
olmadığı halda, turizm və onun udarə edilməsi sahələrində uğur qazanmaq 
mümkün deyildir. Burada məsələyə müxtəlif yanaşma tərzləri ola bilər, lakin 
əsas diqqət turist obyektləri və xidmətlərinin keyfiyyətinə yönəldilməlidir. 
Bunun üçün həm dövlət, həm də şəxsi sektor məsuliyyət daşıyır.

Turizmin efektiv idarə olunması iştirak edən bütün tərəflərin: dövlət və 
şəxsi sektorların, qeyri-hökumət təşkilatlarının (QHT) və turistlərin birgə 
səyini tələb edir. Bu səylərin əlaqələndirilmədi üçün mütləq müvafiq təşkilat 
strukturları yaradılmalıdır.
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TURİST İNFORMASİYA SİSTEMİNİN YARADILMASI

Turizmin effektiv idarəsi, marketinq və nazarətin inkişafı üçün məlumatlar 
bazasının təmini naminə həmin turist bölgəsinin turist informasiya sistemini 
yaratmaq zəruridir. Turist informasiya sistemlərinin kompüterləşdirilməsi 
zəruri olmasa da kompüter texnologiyası sayəsində informasiyanın daimi 
təzələnməsi problemi nəzərəçarpacaq dərəcədə asanlaşır.

Turist informasiya sisteminə hansı məlumatlar daxil edilməlidir?
• Turistlərin gəlişi: onlar haradan və nə üçün sizin bölgəyə gəlirlər?
• Yerləşdirmə: yüklənmənin təklifi, növləri, mövqeyi və səviyyələri.
• Mədaxil: turistlər sizin bölgədə nə qədər vəhansı yerlərdə pulxərcləyirləı ?
• Görməli yerlər və başqa obyektlər: gəlişlərin səviyyəsi və strukturu.
Sair informasiyalar, məsələn, turistlərin görməli yerlərə, obyektlərə və

xidmətlərə münasibəti xüsusi araşdırmaların köməyi ilə alına və informasiya 
sisteminə daxil edilə bilər.

Bu sistem konkret bir proqramın yerinə yetirilməsinə və ümumilikdə 
turizmin inkişafına nəzarətin nəticələrinin yazılması üçün istifadə edilə bilə; bu 
da uzun müddət ərzində əldə edilmiş məlumatların müqayisə olunmasını təmin 
edir. Elə bu sistem marketinq tədqiqatları keçirmək üçün məlumatların analiz 
edilməsi kimi proseslər zamanı da tətbiq oluna bilər.

Bu sistem, məlumatları digər dövlət idarələri və şəxsi sektor tərəfindən 
istifadə edilə biləcək formada ötürməyə imkan verir; bu isə gələcəkdə qərar 
qəbul etmə prosesində onlara kömək edəcəkdir. Turist informasiya sisteminin 
yaradılma mexanizmi də işlənib-hazırlanmışdır; o, yerli təbəqələrə asanlıqla 
uyğunlaşa bilir.

NƏZARƏT

Nəzarət turizmin inkişaf plan və proqramının, ayrı-ayrı layihələrin, 
ümumilikdə marketinq və turizmin inkişafının ayrılmaz tərkib hissəsidir. 
Nəzarət, inkişaf proqramının səmərəliliyiniıın müəyyən olunmasını təmin edir. 
Onun köməyi ilə hər bir problemi təhlükəli nəticə yaratmazdan əvvəl aşkara 
çıxarıııaqvə proqramın ilkin plan əsasında yerinə yetirilməsinə şərait yaradan 
tədbirlər görmək mümkündür.

Ümumilikdə, nəzarət inkişaf məqsədlərinə nail olmaq uğrunda 
turizmin ümumi inkişaf siyasətinin, plan və proqramının səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunmalıdır. Əgər nəticədə müəyyən metod 
və yanaşma tərzləri uyğun sayılmasa, düzəlişlər edilə bilər. Turizmin effektiv 
planlaşdırma və inkişafı, həmin məntəqə üçün ən əlverişli iş metodunun 
seçilməsi məsələsinə yaradıcı münasibət tələb edir.
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Nəzarət mütəmadi və metodik əsada həyata keçirilməlidir; iqtisadiyyat, ətraf 
mühit, cəmiyyət və mədəniyyətə təsir proseslərinin tədqiqi və sair tədqiqatlar 
eyni vaxtda aparılmlıdır. Nəticələr analiz edilməli və çatdırılmlıdır. Sonra turist 
informasiya sistemi çərçivəsində ümumi məlumat bazası yaradılır ki, davamlı 
müddət ərzində nəticələrin müqayisəsi təmin olunsun. Yerli səviyyədə bu 
araşdırmalar sosioloji sorğuları və turist məntəqəsinin yerli əhalisi ilə söhbətləri 
(onların turizmə və turizm sahəsində iştiraka münasibətini öyrənmək üçün) 
də əhatə edə bilər. Səfərin nəticələrinə turistlərin özlərinin verdiyi qiymətin 
öyrənilməsi də çox əhəmiyyətlidir.

HƏDDƏN ARTIQDOLMA PROBLEMİNİN HƏLLİ YOLLARI

Turizm dünyada ən dinamik inkişaf etməkdə olan sahələrdən sayılır. Turizm 
inkişafının plan üzrə, yaxud xaotik həyata keçirilməsindən asılı olmayaq, həmişə 
belə bir təhlükə gözlənilir ki, ya təbii, ya da sosial mühit və infrastrukturun buraxılış 
potensialının böhran anı gəlib çata bilər. Nəticədə həddən artıq dolma yaranır; 
bu isə turist məhsullarının keyfiyyətinin açağı düşməsinə və yerli cəmiyyəti əhatə 
edən mühit üçün mənfi nəticələrin meydana çıxmasına səbəb olur.

Keyfiyyət aşağı düşdükcə, turistlərin sayı və onlaın səfərdən məmnunluq 
səviyyəsi də enir; bu zaman turizmin arzuolunmaz formalarının inkişafı da 
mümkündür.

inkişaf, buraxılış potensialının böhran anına çatdıqda, durğunluq və hətta 
eniş prosesi başlaya bilər. Əgər müvafiq qərarlar qəbul edilsə, burada da vəziyyəti 
düzəltmək mümkündür.

Bəzi turizm rayonları həddən artıq dolma həddinə çatmışlar ki, bu da 
keyfiyyətin aşağı düşməsinə, ətraf mühitin korlanmasına, habelə cəmiyyət 
həyatı üçün mənfi nəticələrə gətirib çıxarmışdır. Turist görməli yerləri və 
məntəqələrinin həddən artıq dolma səviyyəsini planlaşdırmaq və irəlicədən 
hesablamaq zəruridir; bu sahədə idarəetmənin müvafiq strategiyasını 
hazırlamaq lazımdır. Strategiyanın aşağıda verilmiş 3 variantı ya ayrı-ayrılıqda, 
ya da bir-birilə əlaqəli şəkildəanahz edilməlidir:

• Buraxılış potensialının artırılması.
• Cələn turistlərin axınının bərabər paylanması.
• Yoltapmanın məhdudluğu.

BURAXILIŞ POTENSİALININ ARTIRILMASI

Buraxılış potensialı səviyyəsi həddən artıq dolma halına yaxınlaşan ətraf 
mühitin elementlərinin müəyyən olunması və bu səviyyənin artırılması
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metodları üzrə tədqiqatlar aparılmalıdır.Heç də bütün deyil,bəzi hallarda 
buraxılış potensialını artırmaq mtimkündür.Bu məqsədə çatmaq üçün yerli 
səviyyədə istifadə oluna biləcək idarəetmə metodları aşağıda sadalanır

• Komunal xidmətlərin gücünün artırılması; məsələn, su təchizatı, 
kanalizasiya, bərk tullantıların atılması və telekommunikasiyalar.

• Nəqliyyat obyektləri vəxidmətlərinin (məsələn, dəmiryolu) imkanlarının 
artırılması. Yaxud bu xidmətlərdən istifadənin məhdudlaşdırılması 
(məsələn, nəqliyyatın sıx olduğu keçid magistrallarından şəxsi maşınların 
keçməsini qadağan etmək və bununla eyni zamanda avtobusların ucqar 
avtomobil dayanacaqlarından keçməsini təşkil etmək).

• Nəqliyyata ehtiyacı azaltmaq üçün turistlərim çox getdiyi görməli yerləri 
onların səfər üçün çıxdıqları məntəqənin yaxınlığında yerləşdirmək.

• Gələnlərin həddən artıq axınının qarşısını almaq üçün görməli yerlərin 
və turist obyeklərinin bərabər bölüşdürülməsi.

• Fərdlərə hesablanmış əksər turist obyektlərinin,turist qruplarına xidmət 
edə biləcək daha iri obyektlərlə əvəz edilməsi.

• Turist hərəkətini sürətləndirmək üçün birtərəfli yol hərəkəti sistemlərinin 
yaradılması.

• Yeni marşrutların yaradılması və köhnələrin təkmilləşdirilməsi.
• Turistlərin davranışını dəyişdirmək üçün onlarla informasiya işinin 

təşkil edlməsi.
• Yerli əhalini turizm dəyərləri və turistlərlə əlaqə qurma üsulları ilə tanış 

etmək üçün xüsusi proqram növlərinin təşkil edilməsi.
• Yerli əhalinin və ümumilikdə ictimaiyyətin turist fəaliyyətində iştiraka 

təşviq edilməsi və turizmdən gələn gəlirlərin artırılması; bu, turizmin 
inkişafını yerli əhalinin razılıqla qarşılayacağına səbəb olacaqdır.

• Yerli əhalinin münasib qiymətlərlə kommunal xidmət və obyektlərdən 
istifadə etməsinin təmin olunması.

• Təklif olunan hər bir obyekt üçün torpaqdan istifadə etmə, lahiyələıulirmə 
və ekoloji təhlükəsizik sahələrində ciddi qaydaların işlənib-hazırlanması; 
artıq mövcud olan obyektlərdə müvafiq normalara riayət edilməsi üçün 
lazımi tədbirlərin görülməsi.

Ümummilli və regional səviyyələrdə aşağıdakı istiqamətlər üzrə də 
fəaliyyət göstərmək zərurəti yarana bilər: baza infrastrukturunun aeroport 
və avtomagistrallarının təkmilləşdirilməsi, torpaqdan istifadə və ekoloji 
təhlükəsizlik üzrə ümumi standart və qaydaların qəbul edilməsi; habelə, ayrı- 
ayrı rayonlarda zəruri yenidən planlaşdırmanı həyata keçirmək üçün xüsusi 
qrant və borcların verilməsi.
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GƏLƏN TURİSTLƏRİN AXINININ BƏRABƏR PAYLANMASI

Gələn turistlərin axınının turist rayonu, bölgə yaxud ölkə üzrə bərabər 
paylanması yeni görməli yerlərin, turis obyektlərinin yaraılmasını, habelə, 
nəqliyyat sisteminə müvafiq əlavələr edilməsini tələb edir.Bu,həlli tamamilə 
mümkün olan bir məsələdir, çox zaman isə yaranmış vəziyyətdən uğurlu çıxış 
yoludur. Çünki təbii və mədəni görməli turist yerləri başqa məntəqələrdə də 
vardır, “süni” görməli yerləri isa yaratmaq da olar.

Yeni turist rayonlarının açılması nəinki mövcud qəbul mərkəzlərinin yükünü 
azaldır,həm də əlavə gəlirlər və yeni iş yerləri şəklində iqtisadi mənfəət də gətirir. 
Lakin yeni turist rayonlarının açılışı tikinti və marketinq sahələrinə iri miqdarda 
dövlət və şəxsi investisiyalar ayrılmasını tələb edir. Yeni turist mərkəzlərinin 
inkişafı iiçün ümummilli və regional səviyyələrdə hökıımət dairələrinin işə 
qarışması tez-tez lazım gəlir.

Gələnlərin bərabər paylanmasının digər metodu turist mövsümünün 
uzadılmasıdır. Bu metodun tətbiqi zamanı çox yüklənmiş obyektlər üçün “basırıq" 
mövsümdə antimarketinq, mövsümarası və qeyri-mövsüm vaxtlarda isə marketinq 
səyləri göstərilməsi prosesləri əlaqələndirilməsidir. Bu məqsədə nail olmaq üçün 
xüsusi qiymət siyasəti, tələbatın süni surətdə aşağı salınmasına yönəldilmiş digər 
güzəşt və metodlardan istifadə etmək olar. Bu metodun əlavə üstünlüyü bundadır 
ki, turizmdən yerli əhalinin də mənfəət qazanmasını təmin edir.

YOLTAPM ANIN MƏHD UDLAŞDIR1LMAS1

“Basırıq" mövsümdə tətbiq edilə bilən ən son tədbir buraxılış potensialından 
artıq sayda turistin gəlişini məhdudlaşdırmaqdır. Bu məhdudlaşdırma aşağıdakı 
metodlarla həyata keçirilə bilər:

• Ozümiməhdudlaşdırırıa tədbirləri məsələn,mehmanxana nömrələri və 
giriş biletləri üçün daha yüksək qiymətlər.

• Ayrı-ayrı turist obyektlərinin (məsələn, ekoloji cəhətdən həssas 
rayonların) müəyyən müddətə bağlanması (bunun səbəbi ınəslən, 
heyvaların artımı ilə bağlı yaranmış böhran mərhələlərində bərpanın 
təmin edilməsi ola hilar).

• Avtomobil saxlamaq üçün sahələrin ixtisarı,sərnişin yerlərinin azadılması 
və nəqliyyatla bağlı digər istənilən cür məhdudiyyətlər.

• Dolma həddinə yaxınlaşan rayonlarda yerləşmə üçün mümkün maksimal 
həddin qərarlaşdırılması (nömrələr, kempinqlər və s.).

• Bu və ya digər vaxtda müəyyən görməli yerlərə gedə biləcək turistlərin 
maksimal sayının müəyyən olunması.

• Hərəkətin turist mərkəzlərindən kənara istiqamətləndirilməsi va yalnız 
kütləvi obyektlərə giriş.
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• Yalnız zonalaşdırma nəzərə alınmaq və xüsusi icazə almaq şərti ilə yeni 
obyekt tikintilərinə icazə verilməsi.

Maksimal turist axını müddətində mehmanxanalarda bütün nömrələr 
bronlaşdırıldıqda, nəqliyyat vasitələrinə (məsələn, təyyarə və qatar) biletlər 
isə ehtiyat üçün saxlandıqda çox zaman avtomatik olaraq yoltapmanın 
məhdudlaşması halı baş verir. Adətən, belə hallarda turistlər başqa yerə 
getməyi qərara alırlarjbununla da regional, milli va qlobal səviyyələrdə yükün 
bərabər paylanmasım həyata keçirirlər. Həm də turistlərin çoxu il ərzində bir 
neçə qısamüddətli məzuniyyət götürməyə üstünlük verir. Bununla da turist 
obyektlərindən həm vaxt, ham də coğrafi baxımdan nisbətən bərabər səviyyəli 
istifadəni təmin edirlər.

Planlaşdırma və buraxılış potensialının təyini kimi üsulların köməyi ilə milli 
və regional əhəmiyyətli turist rayonları, xüsusilə kiçik ölkələr turizm inkişatım 
maksimal səviyyəyə yüksəltməyə can atırlar. Məhz bu maksimal səviyyə ətraf 
mühitə və cəmiyyət həyatına mənfi təsir göstərmədən,nəzərəçarpacaq mənfəət 
gətirir və turist məhsullarının yüksək keyfiyyətini təmin edir. Belə hallarda 
nəzarət ona görə aparılır ki,inkişaf prosesi öz istiqamətini dəyişərək mənfi 
nəticələrə gətirib-çıxarmasın.

Tətbiq edilən metodlardan asılı olmayaraq,bütün səylər aşağıdakı 
məqsədlərin əldə edilməsinə yönəlməlidir: turist məhsulunun
təkmilləşdirilməsi, yerli əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi, rayonun 
təbii mühitinin lazımi səviyyədə saxlanılması, ətraf mühit pisləşdiyi təqdirdə 
onun bərpa olunması. Yeni inkişaf nailiyyətləri uğrunda çalışmaqdan, yaxud 
mövcud çətinliklərlə mübarizə aparmaqdan asılı olmayaraq, üstünlük həcmin 
artırılmasına deyil, keyfiyyətin yüksəldilməsinə verilməlidir; bərabər şərtlərə 
malik lalıiyələr arasında isə böyük investisiyalar tələb etməyən, kənardan 
maliyyələşməyən, əksinə, yerli sakinlərin köməyi ilə həyata keçirilən lalıiyələr 
ön plana çəkilməlidir. Maraqlar toqquşarkən, gəlmələrin deyil, yerli əhalinin 
maraqlarına üstünlük vermək lazımdır.

TURİZM  DƏYƏRLƏRİ İLƏ TANIŞLIQ  ÜÇÜN 
XÜSUSİ PROQRAMLAR

Qeyd olunduğu kimi, turist rayonlarında yerli əhalini turizmin əsas 
məsələləri ilə tanış etməkvə məlumatlandırmaq mühümdür. Turizmin 
faydalan va problemləri (bunların həlli yollan), turizm inkişafının plan və 
proqranıları,turistlər üçün böyük tədbirlər, müxtəlif mədəniyyətləri təmsil 
edənvə başqa dillərdə danışan turistlərlə dil tapmaq yolları və s. məsələlər yerli 
əhaliyə izah edilməlidir. Ətraf mühitin keyfiyyəti və mühafizəsi problemləri 
barədə yerli əhalinin məlumatlanma səviyyəsinin yüksəldilməsi turizm

53



dəyərləri ilə tanışlıq proqramlarının ayrılmaz tərkib hissəsi ola bilər; burada 
turizmin inkişafı üçün təbiəti mühafizə tədbirlərinin xüsusi əhəmiyyəti nəzərə 
alınmalıdır.

Bu maarif prosesi daimi olmalı və yerli əhalinin maksimal hissəsini əhatə 
etməyə imkan verən metod və üsullardan ibarət proqram əsasında həyata 
keçirilməlidir.

TU RİZM İN ƏSASLI İNKİŞAF DƏYƏRLƏRİ İLƏ YERLİ Ə HALİNİN  
TANIŞ EDİLMƏSİ METODLARI

• Turizmin cari proseslərinin, habelə onun əsas anlayışlarının izah edildiyi 
mütəmadi radio-verilişlər. Ənənəvi turist rayonlarında geniş auditoriyaya 
müraciət etmək üçün ən effektiv kütləvi informasiya vasitəsi radiodur.

• Turizmin inkişaf planlarını və keçirilən tədbirləri işıqlandıran mütəmadi 
yaxud tək- tək yerli televiziya proqramları.

• Turizm sahəsində baş verən əlamətdar hadisələr barədə qəzet məqalələri; 
turizmin problematikası barədə mütəmadi həftəlik qəzet sütunu da 
mümkündür.

• Kütləvi tirajla nəşr olunan və müasir turizmin fenomenini izah edən 
broşur və bukletlər.

• Turizmin orta məktəb tədris fənni kimi öyrənilməsi (ictimaiyyət 
dərsləri çərçivəsində də mümkündür). Bundan əlavə, turizm üzrə rəsmi 
orqan nümayəndələrinin məktəb auditoriyası qarşısında çıxış etmə 
formasından da istifadə etmək olar.

• Həm kütləvi oxucu dairəsi, həm də bilavasitə turizm sektorunda çalışan 
təşkilat və şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş dövri jurnalın nəşri.

• Turizmin spesifik aspektləri mövzusunda seminar və konfransların 
keçirilməsi. Bu tədbirlər verilmiş rayonun illik turizm konfransı 
çərçivəsiııda dövri əsasda da həyata keçirilə bilər.

Turizmin nisbətən təzə inkişaf etdiyi bəzi yaronlarda dövlət müəssisələri 
işçilərin müasir turizm barədə biliklərini dərinləşdirmək üçün xeyli iş görmək 
lazımdır. Əgər yerli hakimiyyət turizm problərindən uzaqdırsa və onun 
əhəmiyyətini dərk etmirsə, bu sektorda fəaliyyətlərin koordinasiyasını təmin 
etmək və dövlət yardımını almaq çox çətin olacaqdır. Turizm problemləri iizrə 
seminar və konfransların təşkili bu işə mühüm kömək edə bilər.
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TURİSTLƏR VƏ TURİZM SAHƏSİNDƏ ÇALIŞAN MÜTƏXƏSİSLƏRLƏ 
İNFORMASİYA-TƏRBİYƏ İŞİ

Turistlər ən müxtəlif informasiyaya ehtiyaclıdırlar. Turistlərlə yerli əhali 
arasında mədəni fərqin müşahidə olunduğu turist rayonlarında tuirstləri yerli 
ənənələr, geyim tərzi, ictimai yerlərdə və məbədlərdə davranış qaydaları, iaşə 
obyektləri işçilərinə verilən “çay pulıı’nun miqdarı ilə tanış etməl mühümdür. 
Habelə, onlara yerli mağazalarda alver etməyin mümkün olub-olmaması, foto 
çəkmək uçun icazə almaq qaydası, yerli dəyərlər və ənənələrə ehtiramla bağlı 
digər məlumatların verilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Yerli siyasət və ətraf mühitin mühafizə qaydaları barədə informasiyaları 
da bura aid etmək olar. Bəzi yerlərdə isə turistləri yerli cinayətkarlıq, müxtəlif 
növ fırıldaqçılıq halları, mağazalarda baş verə biləcək qiymətqiymət artırma 
halları barədə spesifik məlumatlarla tanış etmək yerinə düşər. Turistlər üçün 
belə informasiyaları “Turistlərə nəyi etmək olar və olmaz” adlı xüsusi broşürdə 
toplamaq da mümkündür.

Ümumilikdə, turistlər, getdikləri yerlər görməli yerlər, obyektlər və müvafiq 
xidmətlər barədə informasiyaları əldə edə bilməlidirlər. Belə informasiya 
maarifləndirmə funksiyası daşıyırvə sizin rayonun təklif etdiklərini turistə 
satmağa kömək edir. Turistlər özləri də bu və ya digər rayon barədəinformasiyam 
və əlavə məlumatı axtarmalıdırlar; lakin turizm sənayesi bıı informasiyaya 
maneəsi/, girişi və onun ca/.ibədarhğmı təmin etməlidir.

İnformasiyanı ötürməyin çoxlu metodları mövcuddur. Yüksək effektivlik 
naıniııə eyni zamanda bi neçə metoddan istifadə etmək daha yaxşıdır; bu zaman 
müştərilərin imkan və qavrayışında, tələbat və ümidlərindəki fərqləruəzərə 
alınmalıdır.

Turist fəaliyyətinin bütün növləri bayata keçirilərkən, mütləq ekoloji tələblər 
nəzərə alınmalıdır, turistlər isə imkan çərçivəsində əsaslı turizm konsepsiyasının 
təbliğinə kömək etməlidir. Otraf mühitin mühafizəsi üçün turist operatorları da 
böyük məsuliyyət daşıyırlar.

TURİZM SFERASINDA ÇALIŞAN İŞÇİLƏRİN TƏHSİLİ VƏ 
PROFESSİONAL HAZIRLIĞI

Tıırizmsfcrasında çalışan şəxslərində zəruri və tam təhsili, professional 
hazırlığı bu sektorun uğurlu inkişafına və onun effektiv idarə edilməsinə 
mühüm təsir göstərir. Turizm üzrə dövlət orqanlarının rəhbər şəxsləri turizmin 
inkişaf siyasətinin hazırlanması, planlaşdırma və marketinq metodları, icranın 
layihələndirmə və analizi, turist statistikası və turist informasiya sistemlərini 
idarə etmə, ətraf mühit, cəmiyyət və iqtisadiyyata təsir proseslərinin analizi,
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turist obyektlərinin tikintisi və idarə olunması, xidmət standartları, turist 
informasiya xidmətləri və s. məsələlərdə də savadlı olmalıdırlar.

Hətta layihənin həyata keçirilməsinin planlaşdırma və analizi kimi müəyyən 
texniki məsələlər yalnız ekspertlər tərəfindən həyata keçirilirsə də, turizm üzrə 
dövlət orqanlarının rəhbər şəxsləri bu məsələləri kifayət qədər yaxşı bilməlidirlər 
ki, ekspertlərinin gördüyü işi qiymətləndirməyi bacarsınlar.

Turizm sənayesi işçiləri mehmanxana təsərrüfatı və xidmətin təşkili, müxtəlif 
turist agentlikləri bölmələrinin işi və turist qruplarının müşayiət olunması 
məsələlərində dərin professional biliklərə malik olmalıdırlar.

Mehmanxana təsərrüfatı və xidmət sahəsində xüsusi professional hazırlıq bu 
işlərdə tələb olunur: qida məhsullarının istehsalı (yemək hazırlanması), süfrənin 
qurulması və içkilərin süfrəyə verilməsi, inzibati-təsərrüfat fəaliyyətinin təşkili, 
müştərilərin qəbulu və qeydə alınması, həmçinin, bina və ona bağlı ərazilərin 
istismarı. Professional hazırlıq baza, orta və yüksək səviyyələrdə həyata 
keçirilir; bunlardan əlavə, turizm sənayesində istehsal və idarəetmənin təşkili 
üzrə mütəxəsislər tələb olunur.

Turizm sferası işçiləri, xüsusilə, turistlərlə bilavasitə əlaqədə olan şəxslər 
xüsusi hazırlıqla yanaşı, “pablik rileyşnzT da bilməli və şikayətlərə cavab 
verməyi bacarmalıdırlar. Turistlərin suallarına cavab verə bilmək üçün onlar 
yerli məntəqəni yaxşı tanımalıdırlar. Təmiz və səliqəli xarici görünüş də böyük 
rol oynayır. Bəzi yerlərdə turist personalı xarici dil də bilməlidir; bu, xarici 
turistlərlə ünsiyyəti nəzərəçarpacaq dərəcədə asanlaşdırır. Ümumilikdə 
götürsək, işçi turist heyət turizmə, turistlərəvə öz işinə müsbət münasibət 
bəsləməlidir.

Turist işçi heyətinin təhsili və professioanl hazırlığı üçün müxtəlif 
metodlardan istifadə olunmalıdır. Bu sahədə müxtəlif səviyyəli üçün geniş 
təlimatlar tədris olunan və turist sferası miitəxəsislarinin hazırlanması üçün 
nəzərdə tutulan məktəblərin açılması praktikasından geniş istifadə edilir. Bəzi 
turist müəssisələri kütləvi peşə nümayəndəlirinin öyrədilməsi üçün iş yerində 
professional hazırlıq təşkil edirlər.

Kütləvi peşə mütəxəssislərinin hazırlanması və onların ixtisas səviyyəsinin 
yüksəldilməsi üçün kursların təşkili də böyük əhəmiyyət daşıyır. Yaxşı olar ki, 
rəhbər işçilər “Turizm və mehmanxana təsərrüfatı sferasında idarəçilik” ixtisası 
üzrə universitet kursu keçsinlər.

Hər bir turist rayonu təhsil və professional hazırlıq sahələrində öz tələbatını 
müəyyən etməli və daha əlverişli təhsil proqramlarına münasibətdə qərar qəbul 
etməlidir.
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MÜƏSSİSƏ VƏ XİDMƏTLƏRİN KEYFİYYƏTİNİN 
İDARƏ OLUNMASI

Mehmanxana, restoran, tur-operatorlar və tur-agentliklər kimi turist obyekt 
və xidmətlərinin keyfiyyət standartlarını müəyyən etməyin əhəmiyyəti artıq 
qeyd olunmuşdur. Keyfiyyətə nəzarət standartları (heç olmazsa, minimal 
səviyyədə) hökumətin sərəncamı ilə müəyyən oluna bilər. Lakin keyfiyyətə 
nəzarət turist müəssisələrinin əsas vəzifələrindəndir; özü də bu, onların öz 
mənafeyini və məhsuldarlığını təmin etmək, habelə, gələn turistlərin razılığına 
nail olmaq üçün lazımdır.

Turist məhsulları və xidmətlərinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə Ü'IT 
(Ümumdünya Turizm Təşkilatı) tədqiqatlarında (Turist məhsulları və 
xidmətlərinin keyfiyyətinə nəzarət, 1988) bu nəticə alınmışdır:

Turist müəssisəsi və ya təşkilatı keyfiyyət uğrunda mübarizə siyasəti 
əsasında, keyfiyyətə sadəcə nəzarət mərhələsindən onu idarə etmə mərhələsinə 
keçməlidir. Bu prosesə işçi heyət cəlb edilməlidir. İlk növbədə, aşkara çıxınış 
problemlərin həlli və yaranmış vəziyyyətdəıı çıxış yolunun sistematik axtarışı 
yolunda keyfiyyətə nəzarətdən istifadə etmək lazımdır; bunlar da rəqabət 
qabiliyyətinin və sabit iqtisadi vəziyyətin təmin edilməsi üçün gərəkdir. Buna 
görə də, keyfiyyət uğrunda mübarizə siyasəti hamının və hər kəsin işi olmalı və 
ən azı 4 məqsəd daşımalıdır:

• Məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi.
• Məhsuldarlığın artırılması.
• işçi heyətin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması.
• Təşkilatın və iş metodlarının təkmilləşdirilməsi.

TURİST İNFORMASİYASININ ÖTÜRÜLMƏ METODLARI

Broşürlər:
Bunlar rəngarəng, cəlbedici və maraqlı olmalıdır. Onların bəzisi, məsələn, 

turist ofislərində nümayiş etdirilən broşiirlər geniş yayım üçün nəzərdə tutulur. 
Broşürlər ofisə gələnləri cəlb etməlidir; gedəcəkləri yerə görə və məşğul ola 
biləcəkləri barədə onlarda təsəvvür yaratmalıdır; həmin yerə çatmaq yollarını 
izah etməlidir; hər cür xüsusi hazırlıq (məsələn, bronlaşdırma, xüsusi icazələr 
və səfərdə aparılması zəruri olan əşyalar) barədə məlumat verilməlidir. Broşür 
və bukletlərdə gediləcək yerdəki, yaxud ətraf ərazidəki qiymətlər, şərtlər və 
mövcud obyektlər barədə informasiya işıqlandırılmalıdır. Başqa broşurlərdəıı 
(əgər müştərilər müxtəlif ölkələrdən gəlirlərsə, broşürlər də müxtəlif dillərdə çap 
olunmalıdır) isə müraciət edənlər sair lazımi informasiyaları əldə edə bilərlər; 
məsələn, həmin bölgədə effektiv vaxt keçirmə yollan, qısa təsvirlər, ətraflı xəritə, 
habelə qayda və təminatların sadalanması.
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Müşaviətsiz marşrut və turlar:
Gələnlərə obyektlər və görməli yerlər barədə xəritəli broşürlər təqdim oluna 

bilər,-xəritədəki obyekt və görməli yerlər nömrə və sair işarələrlə nişanlanır. 
Broşür əvəzinə, bu informasiyaları tarixi abidə yaxud muzey ərazisində 
quraşdırılmış xüsusi lövhə üzərində də oxumaq olar. Müşayiətsiz marşrut və 
tur turistin konkret yer barədə biliklərini genişləndirməyə, habelə giddən asılı 
olmadan özii üçün əlverişli sürətlə hərəkət etməsinə şərait yaradır.

Müşayiətli turlar.
Yüksək səviyyəli gid və ya qrup rəhbəri səfərdə olanları müşayiət edərək, 

onlara həmin bölgə və oranın görməli yerləri barəsində məlimat verə bilər. Turun 
bu cür təşkilinin üstünlüyü bundadır ki, gid hər qrupun xüsusi maraqlarını və 
tələblərini nəzərə ala bilər. Orta məktəb şagirdləri və klassik turist qrupları ilə iş 
zamanı bu metod xüsusilə effektiv olur. Gələnlərin axınına nəzarət vasitəsi kimi 
də bu metod yaxşı nəticələr verir. Hər halda, gidlər müəyyən görməli yer barədə 
dərin və hərtərəfli biliyə malik olmalıdırlarjtəbiidir ki, onlar turistlərin danışdığı 
dili də yaxşı bilməlidirlər.

Gələnlər iiçün informasiya mərkəzləri.
Bunlar rəngarəng və ətraflı informasiyanın nümayiş etdirildiyi xüsusi bina 

yaxud tikililərdir. Bu informasiyalara divarlardan və ya xüsusi stendlərdən asılan 
fotolar, bölgənin relyef planı,müxtəlif maketlər,sxem və şəkillər aiddir. Belə 
mərkəzlər xüsusilə prosesləri, hadisələri və onların inkişafını göstərmək üçün 
lazımdır; bütün bunlar qısamüddətli gəlişlər və əlavə izahlar vasitəsilə heç də 
həmişə mümkün olmur. Zərurət tələb edən yerlərdə informasiya mərkəzlərini 
böyııtmək, yaxud təhsil mərkəzləri ilə birləşdirmək olar. Həmçinin, yolgöstərici 
və sair xüsusi nəşrlərin satışını təşkil etmək də mümkündür.

Təhsil mərkəzləri.
Buraya xüsusi biııalar,yaxud informasiya mərkəzinin daxilində ayrıca 

bölümlər aiddir; bu mərkəzlərdə daha ciddi təhsil prosesini yaxud başqa xusıısi 
tədbirləri təşkil etmək olar. Adətən, belə mərkəzlər məşğələ və müzakirələrin 
aparılması üçün lazımi vəsaitlərlə, habelə slayd, kinofilm və videoproqramların 
nümayişi üçuıı audiovizual avadanlıqla təchiz edilir. Daimi əsasda audiovizual 
təqdimat mərasimləri təşkil olunur.

Sərgi və nümayişlər.
Sərgi və nümayişlər çevik və mobil olduğuna görə əlverişlidir. On uğurlu 

sərgi və nümayişlər adətən hər hansı konkret mövzuya həsr edilir və irəlicədən 
müəyyən auditoriyaya hesablanaraq planlaşdırılır. Eksponat kimi müxtəlif 
əşya və nümunələr, modellər, canlı eksponatlar, sənədlərin surəti, diaqram və 
fotoşəkillər nümayiş etdirilir.

58

QEYRİ-FORMAL ƏLAQƏLƏR:

Öz xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən, işçi heyət gələnlərlə qeyri-forınal 
söhbətlər apara, onlara əlavə informasiya verə və göstərilən xidmət barədə 
müştərinin münasibətini öyrənə bilər. Belə əlaqələrin faydalı olması üçün işçi 
heyət müvafiq biliklərə malik olmalıdır; bu da gələnlərlə ünsiyyət yaratmaq və 
ürəkaçan qəbul təşkil etmək sahəsində onlardan xüsusi hazırlıq tələb edir.
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