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Azərbaycanda mehmanxana-otel sisteminin təşkili və inkişaf xüsusiyyətləri 

 

Xülasə 

Məqalədə Azərbaycanda yaranan  ilk mehmanxanaların xüsusiyyətləri açıqlanmış,  

sonrakı illərdə isə onların sürətli inkişafına ölkə iqtisadiyyatında əldə olunmuş nailiyyətlərin 

təsiri əks edilmişdir. Həmçinin, mehmanxanaların  müxtəlif meyarlara görə təsnifatı və idarə 

olunma məsələləri verilmişdir. 

Açar sözlər: iqtisadiyyat, mehmanxana, təsnifat, keyfiyyət, idarəetmə , tələbat 

 

Giriş 

Azərbaycanda tarixən ilk  mehmanxanalar  karvansara  adlanırdı və onlar    şəhərlərlə 

yanaşı uzaq məsafəli yol kənarına yerləşirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, karvansarayların 

inşaatına VI-XIX əsrlərdə başlanılmışdır. İlk karvansaralar Azərbaycanın Mərəzə kəndində 

yerləşmiş, sonralar isə Siyəzəndə, Giləzi  qəsəbəsində, Saraş kəndində və Bayıl  burnunda, 

Qaradağda, Sanqaçalda yaranmışdır. Bakı qalasında isə 8 kiçik karvansarayın fəaliyyyət 

göstərməsi müəyyən edilmişdir. Vurğulamaq lazımdır ki, Bakı dəniz limanı hələ orta  əsrlərdə  

şərq dövlətlərinin ticarətində vacib  rol  oynamağa  başlamış,  Xəzərdən  və Böyük  İpək  

yolunda  olan  şəhərlərdən Bərdə, Şamaxı, Dərbənddən  mallar  göndərilirdi. XIX  əsrin  II  

yarısında  neft axtarışları üzrə intensiv işlər aparılmış, neft sənayesinin inkişafı ilə əlaqədar 

Bakının mərkəzi  hissəsi  genişlənməyə və abadlaşdırılmağa başlanmışdır. Bakının  

mərkəzində ilk  mehmanxana  “Yeni  Avropa” adlanmış, hazırda isə “Lukoyl” un Ticarət  

Evinin binası hesab olunur. Sonrakı illərdə  “Metropol” (hazırda Nizami” muzeyi) 

mehmanxanası tikilmiş və öz gözəlliyi ilə səciyyələnmişdir. XX əsrin 50-60-cı illərində 

“İnturist” və “Naxçıvan” mehmanxanalarının binaları tikilib istifadəyə verilmişdir.  1970 - ci  

illərdə Azərbaycanda  mehmanxana  tikintisinin  güclü  inkişafı  başlamış, “Bakı”, “Turist”, 

“Azərbaycan” və “Abşeron”-un binaları istifadəyə verilmişdir.  

Mеhmаnхаnаlаrın təsnifаt sistemi  
Mehmanxanaların kateqoriyası, təqdim etdiyi müxtəlif səviyyəli xidmət növləri 

müəssisənin işinin təşkilinə, iqtisadi göstəricilərinə böyük təsir göstərir. Belə ki, 

mehmanxanaların təsnifatı problemi həmişə olduğu  kimi,  bü  gün  də turizm  və otelçilik  

sahəsində çalışan  mütəxəssislərin  diqqət mərkəzindədir.  Mehmanxanaların  təsnifatının 

işlənib hazırlanması  sistemi  turizm  sahəsinin mürəkkəb problemlərindən biridir. Hazırda 

dünyada 30-a yaxın milli təsnifat sistemi mövcuddur.  

Dünyada vahid  təsnifat sisteminə keçməyə müxtəlif  amillər, o cümlədən  mədəni-

tarixi,  milli ənənələr,  iqlim  şəraitinin  müxtəlifliyi  və s. mane olur. Buna  baxmayaraq 

ümumi təsnifat əlamətləri mövcuddur. Müxtəlif milli təsnifat  sistemlərinin mühüm fərqlərinə 

baxmayaraq, ümumi əlamətlər  seçilir. Bunlara  mehmanxananın nömrə fondunun tutumu  

(yerlərin  sayı), mehmanxana müəssisəsinin funksional təyinatı (buna məqsədli bazar deyilir), 

xidmət səviyyəsi, mülkiyyət  forması,  mehmanxananın  yerləşdiyi  yer  və s.  aiddir. Təbii  ki, 

hər hansı  bir  təsnifat məlum həddə nisbidir ki, bu da konkret olaraq özünü mehmanxananın 

bir neçə dərəcəyə aid edilə bilməsində və ya  əksinə, heç bir dərəcəyə aid edilməməsində 

göstərə bilər. Mehmanxana sənayesini öyrənərkən təkcə məhdud milli təsnifat  sistemlərini  
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bilmək  kifayət  etmir  (bura, əsasən,  mehmanxana  bazasının  kəmiyyət  xarakteristikası,  

göstərilən  xidmətin  səviyyəsi  və keyfiyyəti aiddir) . 

Mehmanxanaların müxtəlif təsnifat əlamətləri həm milli, həm də mehmanxana sənayesi 

üzrə beynəlxalq statistikada istifadə olunur. Ümumdünya Turizm  Təşkilatının tövsiyyəsi 

əsasında  turistləri  yerləşdirmə vasitələrinin standart təsnifatı  qəbul olunmuşdur. Bu təsnifata 

əsasən yerləşdirmə vasitələri iki qrupa bölünür - kollektiv və fərdi (1). Qeyd etmək lazımdır 

ki, mehmanxanalar müxtəlif meyarlara görə təsnifləşdirilir:  

 Komfort səviyyə;  

 Nömrə fondunun tutumu;  

 Mehmanxanaların funksional təyinatı;  

 Mehmanxananın yerləşdiyi yer;  

 Mehmanxananın işləmə müddəti;  

 Qonaqların yeməklə təminatı;  

 Qonaqların qalma müddəti;  

 Qiymətlərin səviyyəsi.  

Vurğulamaq lazımdır ki, mehmanxanaların təsnifat sistemində əsas yeri  komfort  

səviyyəsi tutur. Komfort səviyyəsi mehmanxananın göstərdiyi  xidmət  keyfiyyətlərini  

özündə cəmləşdirir və bunlar  aşağıdakılardır:  

 mehmanxananın nömrə fondunun vəziyyəti, nömrələrin sahəsi (m
2
), birotaqlı, 

çoxotaqlı,  apartament  nömrələrin  olması; 

 kommunal xidmətlərin rahatlığı, mebel inventarları, sanitar-gigiyena  avadanlığının 

təyinatı, yemək müəssisələri və onların  vəziyyəti  (kafe,  bar, restoran),  mehmanxana  

binasının  yeraltı  yollarının  olması, binaya bitişik ərazinin abadlıq vəziyyəti, informasiya 

təminatı və texniki təchizatı, o cümlədən, telefon, peyk rabitəsi, televizor, faks, kompüter, 

soyuducu, mini-bar, mini-seyf və s.  

Yuxarıda göstərilən parametrlər mehmanxanaların bütün təsnifat sisteminə aiddir. Onu 

da qeyd etmək lazımdır ki, nömrə fondunun tutumu nömrələrin və ya  yerlərin sayı ilə 

müəyyən olunur. Dünyada mehmanxanaların kiçik, orta, iri olması təyinatına ümumi yanaşma 

yoxdur. Hər ölkə üzrə tarixi, sosial-iqtisadi xüsusiyyətlərinə görə bu məsələyə fərdi yanaşma 

mövcuddur. Hər il nəşr olunan “illik  məcmuə”də dünyanın  bütün  kiçik  lüks  

mehmanxanalarının  (10  nömrədən  200 nömrəyədək) siyahısı göstərilir.  Ümumdünya 

Ticarət Təşkilatı 30 nömrəyədək olan mehmanxanaları kiçik mehmanxana saymağı tövsiyə 

edir. Avropa üçün kiçik mehmanxanalar səciyyəvidir. Belə ki, Almaniyada 40 nömrəyədək 

olan  mehmanxanalar  kiçik  sayılır,  40-dan  80-dək  orta,  80-dən  yuxarı  nömrəsi  olan 

mehmanxanalar isə iri sayılır. Amerikada və Asiyada bundan daha çox yeri olan 

mehmanxanalar iri sayılır (3). Bir çox ölkələrdə mehmanxanaları yerləşdirmə (nömrə 

fondunun  tutumuna)  təsnifatına görə dörd dərəcəyə bölürlər: 

 Kiçik mehmanxanalar (10-100 nömrə);   

 Orta mehmanxanalar (100-dən 300-400 nömrə);  

 İri mehmanxanalar (300-400-dən 1000-dək nömrə);  

 Nəhəng mehmanxanalar (1000 nömrədən çox).  

Nömrə fondunun tutumu təsnifatı eyni tipli mehmanxanaların iş fəaliyyətini müqayisə 

etməyə imkan verir. Hazırda funksional təyinatına görə mehmanxanalar iki qrupa bölünür: 

işgüzar təyinatlı mehmanxanalar və istirahət təyinatlı mehmanxanalar. İşgüzar  təyinatlı  

mehmanxanaların əsasını 1908-ci ildə “Buffalo Statler”  mehmanxanasının açılışı ilə Ellsvort 

Statler qoymuşdur (4). Bü mehmanxana biznesmenlərə və kommersantlara xidmət edirdi.  

Belə mehmanxanalara  tələbat  olduğundan  mehmanxana  xidmətləri  bazarında  bu 
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konsepsiya aparıcı hesab olunur. İşgüzar müştərilər mehmanxanalar üçün mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir ki, bu da əsasən aşağıdakıları əks etdirir:  

 Konfrans, simpozium iştirakçısı olan işgüzar, imkanlı adamlar və onlar nəinki 

nömrələrinin, həm də istifadə etdiyi müxtəlif əlavə xidmətlərin də pulunu  

ödəyirlər  (camaşırxana,  bərbərxana, massaj, sauna, üzgüçülük hovuzu, idman 

zalı və s.). Bundan  əlavə, işgüzar adamlar öz ailə üzvləri ilə mehmanxanada 

yerləşərək əyləncəli  proqramlardan da istifadə edirlər ki,  bu  da  sonda  

mehmanxananın gəlirinin artırmasına səbəb olur;  

 İşgüzar müştərilərə qulluq edən mehmanxana  əvvəlcədən sifariş qəbul edərək  

hansı nömrələrin tutulmasını bilir və proqnozlaşdırır;  

 Yüksək səviyyəli,  keyfiyyətli  xidmət  göstərməklə mehmanxana  öz nüfuzunu 

qaldırır və işgüzar qonaqların təkrar gəlişi üçün şərait yaradır.  

İşgüzar təyinatlı mehmanxanalarda aşağıdakı şərait olmalıdır: mehmanxana ictimai və 

inzibati yerlərə yaxın olub, mərkəzdə yerləşməlidir; mehmanxanaya ailəsi ilə gələn işgüzar 

qonaqlar üçün apartament nömrələr olmalıdır; mehmanxanada  tədbirlər keçirmək üçün  

sinxron  aparatla  və tərcüməçilərlə təchiz  və təmin olunmuş konfrans zalları olmalıdır; 

valyuta dəyişmə məntəqəsi və kredit kartlarla pulverən aparatlar (bankomat) olmalıdır; 

yüksək keyfiyyətli Avropa və milli yeməklərlə müştəriləri təmin edən restoranlar, kafe, bar, 

həmçinin nömrələrə restoran xidməti olmalıdır; nəqliyyat vasitələri üçün dayanacaq və qaraj 

olmalıdır. İstirahət təyinatlı mehmanxanalara kurort və turist mehmanxanaları aiddir. 

Azərbaycanda mehmanxana-otel kompleksinin inkişafı 

Azərbaycan bir çox ölkələr kimi otellərin dərəcələrə ayrılmasında ulduz sistemindən 

istifadə edir. Son zamanlar ölkədə bir çox yeni otellərin yaradılması təqdirəlayiq hal kimi 

qiymətləndirilə bilər. Beynəlxalq otel şəbəkələrinin Azərbaycanda  fəaliyyəti, ölkənin adının 

yüksəklərdə olmasının nəticəsidir. İqtisadi və siyasi sabitlik dünya səviyyəli turizm sənayesi 

təşkilatlarının Azərbaycanda işləməyə cəlb edir. Beynəlxalq şəbəkə otellərinin fəaliyyəti yerli 

yerləşmə obyektlərində də ümumi xidmət səviyyəsinin yüksəlməsinə təkan verir. Bu tipli 

otellərə misal olaraq  Hyatt Regency Baku ,  Absheron Marriot Baku ,  Ramada  Baku, Park 

İnn kimi otelləri göstərə bilərik. 

        Zəngin mədəni-tarixi irsə və əlverişli təbii şəraitə malik olan Azərbaycanda turizm 

sahəsində böyük inkişaf perspektivlərinə malikdir. Azərbaycanda turistlərin yerləşdirmə 

biznesi də dinamik surətdə inkişaf edib. Hazırda da turizmin inkişafı və turizm sektorunun 

ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birinə çevrilməsi Azərbaycanda ən mühüm vəzifə 

olaraq qarşıda durur. Ölkə başçısı İlham Əliyevin 2010-cu ildə imzaladığı sərəncamla təsdiq 

olunan “Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət 

Proqramı” da ölkədə turizmin rastlaşdığı problemlərin həll edilməsi və turizm sahəsinin daha 

da inkişaf etdirilməsinin təmin edilməsi üçün hazırlanıb. Ötən illərdə turizmin inkişafı ilə 

əlaqədar aparılan əhəmiyyətli islahatlar, qəbul olunmuş dövlət proqramlarının uğurlu icrası, 

yaradılan müasir infrastruktur bölgələrlə yanaşı, Bakının da turizm sənayesini yeni inkişaf 

mərhələsinə çıxarıb. Paytaxt şəhərimiz dünyanın məşhur beşulduzlu otel brendlərinin 

cəmləşdiyi məkana çevrilib.  

      Heydər Əliyev prospektində 2008-ci ildə istifadəyə verilən 5 ulduzlu “Excelsior Hotel 

Baku”nun da turizm sektorunun inkişafında özünəməxsus yeri var. Bakının işgüzar 

mərkəzinin yaxınlığında yerləşən “Excelsior Hotel Baku” ənənəni, yenilikləri müasir dəbdəbə 

və qədimilik çalarlarını özündə birləşdirir. 2011-ci ildə dövlət başçısı İlham Əliyevin iştirakı 

ilə Bakıda açılışı olan beşulduzlu “Kempinski Hotel-Badamdar” kompleksi isə Azərbaycanın 

qarşıya qoyduğu böyük məqsədlərin növbəti əyani nümunəsidir. Müxtəlif çeşidli yüksək 

xidmətin göstəriləcəyi otel kompleksi, eyni zamanda, beynəlxalq səviyyəli nadir memarlıq 
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incilərindən biridir. Obyekt insanın intellektual potensialının, təxəyyül imkanlarının 

tükənməzliyi və hədsiz dərəcədə zənginliyinin bariz sübutudur. Bu lüks otel Avropada və 

dünyada xüsusi imicə malik Kempinski otellər qrupunun standartlarına uyğun inşa edilib. 

“Bakıda istifadəyə verilən “Kempinski Badamdar” otel kompleksi istirahət mərkəzi kimi də 

fəaliyyət göstərməkdədir. Yalnız dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində rast gəlinən bu cür 

obyektlər iş adamları, turistlər və qonaqlar üçün maksimum xidmətlər təklif edir. 

        Beşulduzlu “Hilton Baku” otel kompleksi də dünyanın məşhur brendinin paytaxt 

şəhərimizdə təmsilçisidir. “Hilton” otellər şəbəkəsi və onun sahibi “Hilton Worldwide” şirkəti 

92 ildir biznes və istirahət məqsədilə səyahətə çıxan şəxslərə ən gözəl mehmanxanalar, 

xidmətlər, istirahət zonaları təklif edir. Özünün qlobal brendləri vasitəsilə qonaqlar yüksək 

xidmət ənənəsini davam etdirən “Hilton Worldwide” şirkətinin brendləri 84 ölkədə 3750 

mehmanxanadan və 615 min otaqdan ibarətdir. Azərbaycanın paytaxtında inşa olunan “Hilton 

Baku” oteli də şirkətin xidmət sahəsində daha bir nailiyyətidir.  

      “Starwood Hotels and Resorts Worldwide” şirkətinin “Silk Way Airlines” MMC ilə 

əməkdaşlığı nəticəsində isə 2011-ci ilin oktyabrında paytaxtımızda beşulduzlu “Sheraton 

Baku Airport Hotel” oteli istifadəyə verilib. Bu fakt “Starwood” şirkətinin yaxın 3 il ərzində 

bütün dünyada 60-dan çox otelin açılması ilə bağlı strateji planının bir hissəsi olmaqla yanaşı, 

həm də  Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı, turizm sahəsində həyata keçirilən 

uğurlu layihələrin tərkib hissəsidir. “Sheraton”un möhkəm reputasiyası olduğundan, belə bir 

otelin paytaxtda istifadəyə verilməsi Bakını beynəlxalq turistlər üçün təyinat məntəqəsinə 

çevirməyə də xidmət edir.  

       Bakının Xəzər rayonunun Bilgəh qəsəbəsində, Xəzər dənizi sahilində istifadəyə 

verilən “Jumeirah Bilgah Beach Hotel” kompleksi dünyanın 12 ölkəsində beşulduzlu otellərin 

sahibi olan “Jumeirah Group”un MDB məkanında ilk otelidir. 20 mərtəbədən ibarət oteldə ən 

müasir standartlara cavab verən texnologiya quraşdırılıb. Kompleksin zəngin kitabxanasında 

Fransadan gətirilmiş qiymətli kitablar toplanıb. Oteldə qeydiyyat mərkəzi və qonaqların 

istirahəti üçün rahatlığı ilə seçilən gözləmə otağı xüsusi zövqlə işlənib. Burada, həmçinin 

müxtəlif səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi üçün müasir informasiya-kommunikasiya 

texnologiyaları ilə təchiz edilmiş 450 nəfərlik konfrans zalı var.  

      Köhnə “Abşeron” mehmanxanasının yerində tikilən və 2012-ci ilin aprelində istifadəyə 

verilən beşulduzlu “JW Marriott Absheron” oteli isə dünya şöhrətli “Marriott International” 

şirkətinin ölkəmizdəki ilk otelidir. Oteldə yüksək kateqoriyalı “Executive studio”, “Executive 

Deluxe”, “Executive Premier” və “President luxe” də daxil olmaqla ümumilikdə 243 geniş 

otaq var. Burada Şərq mətbəxinin təamlarının təklif edildiyi “Fireworks Oriental Kitchen”, 

İtaliya mətbəxinin nümunələri olan “OroNero Bar&Ristorante” restoranları, “Razzmatazz 

Cocktail&Lounge” barı və “Zest Lifestyle” kafesi fəaliyyət göstərir. Otelin binasının üst üç 

mərtəbəsini əhatə edən “Abşeron Spa” mərkəzində qonaqlar Bakının və Xəzər dənizinin 

füsunkar mənzərəsini seyr etmək imkanına malikdirlər. “JW Marriott Absheron” otelinin 

Bakıda fəaliyyət göstərməsi də Azərbaycanın böyük turizm potensialına malik olmasını və 

tezliklə respublikamızın dünyanın elit turizm mərkəzlərindən birinə çevriləcəyini bir daha 

təsdiqləyir. 

     Bakıda istifadəyə verilən “Four Seasons Hotel Baku” dünyanın inkişaf etmiş ölkələri 

sırasında yerini möhkəmləndirən Azərbaycanda otel biznesinin genişləndirilməsinə və 

keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymasına böyük imkanlar açır. “Four Seasons” otellərinə 

xas mahir ustalıqla inşa edilən yeni memarlıq əsəri “Beaux-Arts” dəbinin parlaq nümunəsi 

olmaqla tarixiliklə yanaşı, müasir dəbin ahəngini əks etdirir. Qeyd edək ki, “Four Seasons 

Hotels and Resorts” şirkəti beynəlxalq mehmanxanalar şəbəkəsidir.  
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Region və sahə iqtisadiyyatı 

  

Nəticə 

      Ümumiyyətlə, yuxarıda adları sadalanan beynəlxalq səviyyəli şirkətlərin Azərbaycan 

bazarına maraq göstərməsi ölkədə istər yerli, istərsə də xarici iqtisadi qurumlar üçün yaradılan 

əlverişli investisiya mühitindən irəli gəlir. Yerli və xarici sahibkarlara dövlətin dəstəyi isə 

Azərbaycanda iqtisadi layihələr həyata keçirmək, sərmayə yatırmaq istəyənləri bir qədər də 

həvəsləndirir. Məhz bunun nəticəsidir ki, qeyri-neft sektorunun inkişafına xüsusi diqqət 

yetirildiyi respublikamızda turizmin inkişafı da sürətlənir. Ölkəmizdə otel biznesi daha da 

genişlənir və keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyur. 
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Бахышова Шахназ Натик кызы 

Особенности организации гостиницной-отелной системы и развития в 

Азербайджане 

Аннотация 

В статье  дана характеристика развития первых гостиниц в Азербайджане, а в 

последующие годы на их ускоренное развитие оказали влияние успехи, достигнутые в 

экономике страны. Так, в  статье показана классификация гостиниц по определённым 

критериям  и их  управление. 

Ключевые слова: экономика, гостиница, классификация, качество, управление, 

потребность 

 

Bakhishova Shahnaz Natiq 

Development features of hotel industry in Azerbaijan 

Summary 

The article deals with the emergence of first hotels in Azerbaijan and their further rapid 

development owing to economic achievements of the country. 

Classification and management of hotels according to different criteria are also 

analyzed in the article. 

Key words:economy, hotel, classification, quality, management, demand 
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