
 

 

 

 

© Arzu Alim qızı Hüseyn. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, şöbə müdiri, i.f.d., dos.      

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu 

© www.economics.com.az                                                                         

25 

AMEA-nın  Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası 2015 (noyabr-dekabr) 

İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat 

  

ARZU A. HÜSEYN 
 

      UOT: 330.1; Q: 26 

 

Turizm potensialından istifadənin nəzəri əsasları 

 

Xülasə 
Məqalə turizm potensialı anlayışının nəzəri əsasları, turizm ehtiyatı və turizm potensialı 

kateqoriyalarına müxtəlif baxışlar, turizm potensialının qiymətləndirilməsinə sistem və resurs 

yanaşması məsələlərinin tədqiqinə həsr edilir.  

Açar sözlər: turizm potensialı, turizm ehtiyatı, turizm məhsulu, turistik-rekreasiya 

resursu, turizm infrastrukturu 

 

Giriş 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı turizmi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 

sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi, mədəni irsin və biomüxtəlifliyin mühafizəsi üçün 

güclü mühərrik kimi qeyd edir. Turizmin iqtisadi rolu hər bir ölkənin iqtisadi inkişaf 

konsepsiyası və resurs potensialının növü, həmçinin təşkilatı idarəetmə strukturlarının 

səmərəliliyi ilə optimallaşdırılır. Turizmin inkişafı, onun sosial-iqtisadi rolu turizm 

potensialının formalaşması və istifadəsi səmərəliliyi ilə ölçülür. Turizm potensialının 

artırılması yolları turizm bazarının genişlənməsi ilə birbaşa əlaqəlidir. Göründüyü kimi, 

turizmin bir tədqiqat obyekti kimi araşdırılması bir sıra ehtiyaclar baxımından meydana çıxır.  

Turizm potensialı anlayışına müxtəlif yanaşmalar 

İqtisadi ədəbiyyatlarda "turizm ehtiyatları" anlayışı "turizm potensialı" anlayışı kimi 

istifadə olunur və eyniləşdirilir. Bəzi tədqiqatçılar isə "Turizm ehtiyatları" və "Turizm 

potensialı" anlayışlarına fərqli yanaşırlar. Onlardan Drozdova görə, turizm ehtiyatları – səfər 

edilən ölkənin (yerin) təbii, mədəni, tarixi, sağlamlaşdırma obyektləri, turistlərin ayrı-

ayrılıqda və ya kompleks halında tələb və ehtiyaclarını təmin edə bilən, onların fiziki və 

mənəvi qüvvələrinin bərpası və inkişafına kömək edə bilən obyektlərin məcmusudur. [9, s. 

23] 

Turizm ehtiyatları turizm məhsuluna  ehtiyaclarla dəyişilir və inkişaf etdirilir. Belə ki, 

turizm ehtiyatları artıq formalaşmış potensialdır. Lakin turizm potensialı yeni artan və daha 

məhsuldar perspektiv struktur və fəal dəyişmələrdir. Nikolayenko isə turizm potensialı 

anlayışına belə tərif verir: müəyyən ərazidə turizm fəaliyyətinin təşkili üçün lazım olan təbii, 

mədəni-tarixi, sosial-iqtisadi resursların məcmusudur. O, "turizm potensialı" anlayışına 

"turizm fəaliyyətinin inkişafının şərti və amili" kimi də baxır [14, s.47]. Bəzi ədəbiyyatlarda 

turizm potensialı dedikdə turizm resursları, turist sayı, turizm infrastrukturu və s. başa 

düşülür. Turizm potensialı iqtisadi potensialın  artımı, onun turizm dövriyyəsinə cəlb edilməsi 

ehtimalları və imkanları ilə genişlənir. Ona görə də turizm potensialına daha geniş struktur 

amil və ehtiyatlar kimi baxa bilərik. Turizm potensialı turizm məqsədi ilə infrastruktur və 

birbaşa xərc məqsədlərinə yönəldilməsinin kəmiyyətcə və keyfiyyətcə dəyişilmə meyllərini 

əhatə edir.  

E.A.Candcuhazova tədqiqatlarının birində turizm ehtiyatlarını turizm resursları yaxud 

rekreasiya-turizm potensialı kimi qeyd edir. Turizm ehtiyatları öz təbiətinə görə heterogendir 

(eyni cinsdən olmayan, müxtəlif tərkibli hissələrdən olan) onların bir hissəsi insan 

fəaliyyətinin nəticəsidir, yəni süni yaradılmış, digər hissəsi isə təbii xarakter daşıyır. Turizm 

ehtiyatlarının təbii və süni xarakter arasında sərhədləri bir-birindən kəskin fərqlənmir, belə ki,  
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təbii xarakteri necədirsə, insan fəaliyyətinin nəticəsi kimi də eynidir (məsələn, süni göllər, 

çimərliklər və s.). Həmçinin onu da qeyd etməliyik ki, turizm ehtiyatları ərazinin turizm 

ixtisaslaşması sahəsini müəyyənləşdirir [10, s.17].  

Panov isə turizm rekreasiya resursu dedikdə təbii-iqlim, sosial-mədəni, tarixi, arxeloji, 

arxitektur, elmi-sənaye ümumilikdə turizm məqsədilə insana ehtiyac olan hər şey - turizmin 

inkişafı, təşkilati-iqtisadi və maddi bazası başa düşülür. Panov hər bir turizm obyektinin 

otürmə gücü imkanlarını təzahür edən ötürmə gücü anlayışından (ekoloji, turist, sosial, 

gündəlik) da istifadə edir ki, bu da yəni turistlərin səfərlərindən və əhalinin sosial-iqtisadi 

problemlərinin yaranmasından yerli resurslara ciddi zərər olmadan turizm obyektinin 

maksimal yüküdür [15, s. 119]. Daha bir tədqiqatçı Darinski isə qeyd edir ki, turizm potensialı 

turizm resursudur, turizm sənayesi və turizm infrastrukturudur [11, s. 8].  

Göründüyü kimi, turizm potensialı, turizm resursları, turizmin istehsal və istehlak 

gücləri ümumi və xüsusi aspektlər təşkil  etsələrdə onların formalaşma mənbələrinin təhlili və 

dinamikasına təsir edən amillərin tapılması son dərəcə zəruri sayılan məsələlər sırasındadır. 

Azərbaycan alimlərindən Məmmədov C.A., Soltanova H.B, Rəhimov S.H. Bilalov B.Ə., 

Əlirzayev Ə.Q., Yeqanlı S. T., Hacıyev E. M., Dərgahov V.S. və başqaları turizmin 

mahiyyəti, turizmin tarixi və inkişafı, beynəlxalq turizm, turizmin sosial problemlərin 

həllindəki rolu və s. məsələləri tədqiq etmişlər. Turizm potensialının nəzəri aspektlərini təhlil 

edərkən bu nəticəyə gəlinmişdir ki, turizmlə bağlı ölkmizdə bir sıra tədqiqat işləri aparılsa da 

sırf turizm potensialına nəzəri yanaşmalar, metodoloji qiymətləndirmə aparılmamışdır.  

Azərbaycan Respublikasının "Turizm haqqında" Qanunda da turizm potensialı anlayışı 

yox, turizm ehtiyatları anlayışından istifadə olunmuşdur. Belə ki, qanunda "Əsas anlayışlar" 

bölməsində turizm ehtiyatları dedikdə - səfər edən ölkənin (yerin) təbii, mədəni, tarixi, 

sağlamlaşdırma obyektləri və turistlərin ayrı-ayrılıqda və ya kompleks halında tələb və 

ehtiyaclarını təmin edə bilən, onların fiziki və mənəvi qüvvələrinin bərpası və inkişafına 

kömək edə bilən digər obyektlər məcmusu başa düşülür [1]. Dövlət proqramlarında isə 

"turizm potensialı" anlayışından istifadə olunmuşdur [2,3,4]. Bütün bu potensial haqqındakı 

qeyd etdiyimiz fikirləri ümumiləşdirib sxem şəklində belə təzahür edə bilərik. 

Turizm potensialı özündə turizm resursları, turizm infrastrukturu və turizm sənayesini 

əks etdirir. Turizm resursu özü 3 qrupa - təbii, mədəni-tarixi və sosial-iqtisadiyə bölünür. 

Sosial-iqtisadi qrup ikili xarakter daşıyır. Bu qrupa həm turizm infrastrukturu, həm də əmək, 

informasiya, maddi-texniki, maliyyə resursları, idarəetmə elementləri və s. daxildir. Turizm 

potensialının təsnifatı onların texnoloji xüsusiyyətləri, təkrar istehsalda rolu və təşkilati-

iqtisadi idarəetmə xüsusiyyətlərinə görə müəyyənləşir. Turizm potensialını aşağıdakı təsnifata 

bölmək olar: maddi-texniki baza; insan – əmək resursları; maliyyə resursları; təbii-coğrafi 

resurslar; informasiya kommunikasiya resursları. Turizmin maddi resursları bu sahəyə 

yönəldilən digər sahələrin və əhalinin xüsusi vəsaitlərinin həcmi, onların istifadə intensivliyi, 

xarici ölkələrin maddi köməyi təşkil edir. 

Turizm sektorunda maddi-maliyyə resurslarının intensiv artımı, turizm məhsuluna 

ehtiyaclar və hər vahid turizm məhsulunun iqtisadi və sosial səmərəsi ilə ölçülür. Turizmin 

maddi-texniki bazası təşkil olunmuş turizm xidmətinin fəaliyyətinin rəqabət mühiti şəraitində 

məhsulunun keyfiyyətinin yaxşılaşması və daha çox turistin cəlb edilməsində əsas rol oynayır. 

Maddi-texniki baza turizm gəlirləri, onların bölgüsü və həmçinin  sahibkarlıq və xarici 

şirkətlərin kommersiya mənfəətini artırmaq məqsədi ilə fəallaşır. Turizmin maddi-texniki 

potensialına isə aşağıdakılar daxildir: turist firmaları (turagent, turoperator); mehmanxanalar, 

turist bazaları, ticarət və qidalanma müəssisələri; turizm avadanlıqları və inventarları kirayə 

verən müəssisələr; turist yollarının realizasiyası büroları, nəzarət kitabları, dayanacaqlar. 

Turizm obyektlərinin göstərilən xidmətlərin növünə, iqtisadi elementlərinə və təsərrüfat 
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subyektinin mülkiyyət növünə görə ixtisaslaşması və struktur bölgüsü baş verir. Xidmətin 

növü, onun səmərəli təşkili turizm sektorunun infrastrukturu və təşkilatı aspektlərini əhatə 

edir. Müasir şəraitdə turizmin təşkilində yeni turfirmaların mövcudluğu, səyahətin təşkili, 

turistlərin yaşayış və səyahət yerləri üzrə yerləşməsi, onlara göstərilən nəqliyyat, qidalanma, 

əyləncə, yerləşdirmə və s. xidmətlərin yaxşılaşması, mənəvi tələbat üçün zəruri olan tədris, 

izahat və informasiya təminatı əsas götürülür. 

 

Turizm potensialının strukturu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə:sxem müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur. 

 

Turizm potensialının qiymətləndirilməsi 

İqtisadi ədəbiyyatlarda turizm potensialı məfhumunun izahında iki əsas yanaşma 

mövcuddur: resurs və sistem yanaşması. Birinci halda, turizm potensialı dedikdə turizm 

məhsulları istehsalının resurs təminatı başa düşülür. Sistem yanaşmanın tərəfdarları turizm 

potensalını turizm sahələrinin turizm məhsullarını və xidmətlərini istehsal etməyin məcmi 

Turizm potensialı 

 

Turizm resursları Turizm infrasturkturu və turizm sənayesi 

Sosial -iqtisadi Təbii 

Flora 

Fauna 

İqlim 

Hidroloji 

Balneoloji 

Mineral sular 

Mədəni - tarixi Tarixi obyektlər 

Mədəni  obyektlər 

Yerləşdirmə 

Qidalanma  

Nəqliyyat 

Məşğulluq 

İdarəetmə 

Gəlirlilik səviyyəsi 

İnformasiya  

Əyləncə obyektləri 

Turoperator, turagent və 

ekskursiya təşkilatları 

Turistlərin sosial tərkibi və 

təhsili 

Turistlərin mədəni və  estetik 

tələbləri 

Qiymətlər 
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qabiliyyəti kimi dəyərləndirirlər. Hər bir yanaşma çərçivəsində ərazlərin turizm potensalının 

qiymətləndirməsinin növləri, meyarları və göstəriciləri seçilir.  

Tədqiqatçılardan V.Q.Qulyayev və M.V.Yefremova turizm potensialının 

qiymətləndrilməsinə dair ümumi prinsip və yanaşmaları ifadə etmiş qiymətləndirilmə 

proseslərinin alqoritmləri və təşkilati sxemlərini işləyib hazırlamağa nail olmuşlar [8;12]. 

Resurs yanaşma baxımından qiymətləndirmənin 4 növü təklif olunur: təbii göstəricilər üzrə 

ərazinin turizm potensialının qiymətləndirilməsi, dəyər götəricisi kəmiyyətləri vasitəslə 

qiymətləndirilməsi, turizm potensialının statstik və ekspert qiymətləndirilməsi. 

Təbii göstəricilər üzrə ərazinin turizm potensialının qiymətləndirilməsi. Təbii rekreasiya 

resurslarının qismində təklif olunmuş bu qiymətləndirmə üsulları ötən əsrin 80-90-cı illərində 

həyata keçirilmiş tədqiqatlar bazası üzrə müəyyənləşdirilmiş və milyon insan-gün/il ilə 

hesablanan resursların  tutumu ərazilərin turizm potensialının son dərəcə təqribi 

qiymətləndirilməsini verir. V.Q.Qulyayev tərəfindən təklif olunmuş ərazinin turizm 

potensialının qiymətləndirilməsi metodikası yuxarıda ifadə olunmuş turizm resursların və 

obyektlərin  tutumunun müəyyənləşdirilməsi üsullarına əsaslanır. Turizm obyektləri üçün 

məhdudiyyətlərin mövcudluğu bununla nəticələnə bilər ki, onların istehlak tutumu sıfıra 

bərabər ola bilər, yaxud da mənfi qiymət ala bilər [8,s. 67]. 

Dəyər götəricisi kəmiyyətləri vasitəsilə qiymətləndirilmə. Turizm məqsədilə istifadə 

olunan, yaxud istifadə ediləcəyi planlaşdırılan turizm resurslarının dəyərinin hesablanmasını 

nəzərdə tutur. Hazırda bir çox regionlar turizm resurslarına müəyyən bir dəyərə malik olan, 

mənəvi və fiziki köhnəlməsi ilə əlaqədar daim yenilənməyi və nəticə etibarilə 

maliyyələşmənin yeni mənbələrinin fasiləsiz axtarışını tələb edən ərazi aktivləri kimi yanaşır. 

Bütün bunlarla yanaşı, investisiyalar yalnız və yanız dəyər qiymətləndirilməsinə, sərf  

olunmuş xərclərin ödənilməsi müddətinə malik və iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun olan 

layihələrə yatırıla bilər. Nümayiş məqsədli turizm obyektləri bir çox investorları cəlb edir. 

Ancaq dəyər qiymətləndirlməsinə malik olmayan və sərf olunmuş maliyyə vəsaitləri xərcinin 

əvəzini çıxartmaq mümkün olmayan obyektlərə investisiyalar yatırmaq məqsəduyğun hesab 

edilmir. 

Ərazinin turizm potensialının statistik qiymətləndirilməsi. Ənənəvi olaraq ölkəmizin 

regionlarının miqyasını xarakterizə edən statistik məlumatlara əsaslanır. Statistik göstəricilər 

aşağıdakılar hesab olunur: ərazinin  sahəsi, əhalinin sayı, göllərin və digər su hövzələrinin, 

flora və faunanın sayı, yerləşdirmə obyektlərinin sayı, turizm müəssisələrinin sayı, onların 

gəlirləri və sair. Statistik qiymətləndirmənin istifadəsi məhdud xarakterə malikdir və 

istifadəçiyə ərazinin turizm potensialının yalnız kəmiyyət xarakteristikalarını təqdim edir.  

Ərazinin turizm potensialının ekspert qiymətləndirilməsi. Son illərdə daha çox və 

istifadə olunan metoddur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, nəticələrin doğruluğu yalnız 

ekspertlər qismində təcrübəli və savadlı mütəxəssislərin cəlb edlməsi zamanı təmin olunur. 

Ekspert qiymətləndirməsinin əsasını obyektlərin rekreasiya cəlbediciliyinin bal 

qiymətləndirilməsi əlamətləri, meyarları və metodikası təşkil edir. Qiymətləndirilən əlamətlər 

üzrə ekspertlər tərəfindən verilmiş balların cəmi nümayiş obyektlərini aşağıdakı 

kateqoriyalara aid etməyə imkan verir: nisbətən cəlbedici, cəlbedici, xüsuslə cəlbedici. 

Regionun nümayiş obyekləri üzrə balların sonrakı cəmlənməsi həmin regionun turizm 

potensialını müəyyən etməyə imkan yaradır. 

Ə.R.Q= TX+BX+TMX+İSQ 

Burada Ə.R.Q- ərazinin kompleks rekreasiya qiymətidir; TX - landşaft xüsusiyyətlərinə 

görə qiymətidir, BX - tibbi-bioloji xüsusiyyətlərinə görə qiymətidir, İSQ - rekreasiya 

resurslarının sosial-iqtisadi cəhətdən qiymətidir.  
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Göründüyü kimi, turizmin inkişafının əsas şərti turizm potensialının 

qiymətləndirilməsidir. Qiymətləndirmə isə müxtəlif masştabda aparıla bilər: dünya, ölkə, 

region, rayon və s. səviyyəsində. Turizm potensialının qiymətləndirilməsində bir sıra 

parametrlər nəzərə alınır: movcud obyektlərin unikallığı; obyektlərin əlçatan olması üzrə 

müxtəlifliyi; ərazi çərçivəsində obyektlərin yerləşməsinin sıxlığı üzrə fərqlər; obyektlərin 

müxtəlifliyi və kompleksliyi; obyektlərin fiziki vəziyyəti. Turizm potensialından istifadədə 

çətinliklərin olmasına baxmayaraq, ondan istifadə edilməsi perspektivlərinin müəyyən 

edilməsi zəruridir. Zəruri aspektlərdən biri də lazımi ərazilərin ayrılması ilə bölgənin turizm 

sahəsinin yaradılması modelinin işlənib hazırlanmasıdır. Ayrılmalı olan ərazilər – inkişaf 

etdirilməsi üçün səylərin və vəsaitlərin yüksək öncəlikli konsentrasiyasına ehtiyacı olan 

ərazilərdən, həmçinin ehtiyatda olan və turizm infrastrukturunun inkişaf etdirilməsinin 

məqsədəuyğun olmadığı ərazilərdən ibarətdir. Turizm potensialının qiymətləndirilməsi, ayrı-

ayrı sahələrin potensialının turizm dövriyyəsinə cəlb edilməsi intensivliyindən də asılıdır: 

Y=



n

c

Еij ТJiyiхcа
1

 

Burada, xc - turist məhsulunun c növü; yi-  turizm sahəsində və ya müəssisəsində son 

istehlak;  Ji – ixrac olunan turizm məhsulu; Te  – turizm; iyatları; Y – turizm potensialının 

bütün məhsul və sahələr üzrə həcmidir. Ərazidə resurs potensialının səmərəli istifadəsi və 

idarəedilməsi üçün onun aşağıdakı göstəriciləri mütləq işlənməli və dəyişməlidir: resursların 

kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi; potensial strukturun və fərdi potensialdan istifadə dərəcəsinin 

qiymətləndirilməsi; resurslardan istifadə imkanlarının qiymətləndirilməsi; turistik və 

rekreasiya resurslarının vəziyyətinin sistematik olaraq uçotu və bölgənin turizm inkişafında 

onların əhəmiyyətinin müəyyən edilməsi. 

Turizm potensialı maddi və insan amili kimi təkrar istehsal strukturunu təhlil etmək, 

onun maraqlarının səmərəli istifadə variantlarını və daha çox məhsuldar resursların əvəz 

edilməsi strategiyasını hazırlamağa imkan verir. Belə ki,  hər bir turizm məhsulunun 

formalaşmasında xüsusi resurslar mövcuddur. Onların əvəz edilməsi yeni texnika, 

texnologiya, həmçinin dünyada mövcud resursların dəyişdirilməsi ilə istifadə olunan 

resursların konkret formasını özündə birləşdirir. 

Resurs potensialı turizm sahəsinin səmərəsindən asılı olaraq  ayrı-ayrı məqsədlərə 

ayrılır. Belə ki, daha çox səmərəli olan resursların son nəticəsi olaraq kommersiya maraqları 

və əhalinin yaşayışı üçün yaradılan şəraiti əsas götürülür. Resursların bölgüsü və yenidən 

bölgüsü, sahələrin tələbi və həmin resursların mülkiyyətçisinin istifadəsi zamanı əldə etdiyi 

mənfəət əsas götürülür. Mənfəət artdıqca sosial effekt də artır. Ona görə də hər bir təsərrüfat 

subyekti özünün resurslarını təzələmək, onların istifadəsinin əlverişli variantlarını hazırlamaq 

məqsədi ilə daha əlverişli resurs imkanlarını əvəz  edir. Təsərrüfat subyektləri kimi turizm 

sahibkarları və yaxud təşkilatçıları turizmə cəlb oluna bilən maksimal resursların əvəz 

edilməsi trayektoriyalarını qiymətləndirir. Belə ki, turizmin  formalaşması amilləri və ona 

yönəldilən resursların maddi-əşya, yaxud əl əməyinə, ictimai təsərrüfat yaxud fərdi ev 

təsərrüfatlarının imkanlarını dövriyyəyə cəlb edilməsi metodikasına və son nəticəsinə uyğun 

qərarlar qəbul edir. Turizmin  resurs potensialı fondlar, infrastrukturlar və əmək resursları 

olmaqla müəssisə kimi əsas üç resurs təminatı ilə qiymətləndirilir. 

Y = A
α
B

β
 J

μ
   

Burada, Y - resurs təminatı; A – maddi amillər; B – əmək resursları; J – təşkilatı 

quruluş; α, β,μ  - uyğun elastiklik əmsalı. 

Hər bir regionda və təsərrüfat sahəsi kimi turizm obyektlərinin yerləşdiyi və inkişaf 

edildiyi məkanda sahə və ərazi maraqları, resursları ilə uyğunlaşır. Ərazinin  lokal məqsədləri, 

region çərçivəsində imkanlarla həll olunur [5, s.80]. Yerlər ayrı-ayrı kompleks təsərrüfatçılıq 
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fəaliyyətinə çevrilir. Ərazi potensialı həmin ərazinin turizm üçün əlverişli olan meşə, su, təbii-

iqlim və həmçinin  məskunlaşma mühiti ilə zəngin olduqda, ərazilərin turizm məqsədi ilə 

ixtisaslaşması və məhsuldar qüvvələrin həmin ərazi kompleksinə cəlb edilməsi imkanları artır. 

Ona görə də turizm obyektlərinin yerləşməsi, inkişafı və səmərəli təşkili rəqabət mühiti 

şəraitində bütün fəaliyyətlərin və təsərrüfat formalarının ümumi və xüsusi səmərəsi ilə 

ölçülür. Hər bir ərazinin səmərəsi aqlomerasiya səmərəsi kimi həmin  regionun əsas və 

köməkçi, istehsal infrastrukturu və sosial infrastruktur səviyyəsi ilə səciyyələnir. İnfrastruktur 

tənzimlənməsi öz mahiyyəti etibarı ilə kəndin, kənd təsərrüfatı kompleksinin və sənayenin 

inkişafına şərait yaradır.  

Ölkənin turizm potensialının qiymətləndirilməsi 

Azərbaycan Respublikasının müasir inkişaf problemləri, onun qloballaşma 

xüsusiyyətləri və resurs potensialının struktur dəyişmələri turizmin inkişafının aktuallığını 

yaradır. Turizmin sosial-iqtisadi rolu və sahə-ərazi resurslarının iqtisadi dövriyyəyə cəlb 

edilməsi xüsusiyyətləri onun idarə olunmasının xüsusiyyətlərini yaradır. Turizm sahə, 

funksional iqtisadi və sosial vəzifələri olmaqla müasir islahatlar proqramının tərkib hissəsidir. 

4 iyun 1999-cu ildə “Turizm” haqqında qanun təsdiq edildikdən sonra Azərbaycanda turizm 

sektoruna diqqət və xüsusi qayğı başlamışdır. Həmin qanunda ölkədə turizm fəaliyyətinin 

dövlət tənzimlənməsinin prinsipləri, turizm sahəsində lisenziyalaşdırma, sertfikatlaşdırma və 

standartlaşdırmada dövlətin və digər təşkilatların rolu, turistin hüquq və vəzifələri, turzimdə 

təhlükəsizlik məsələləri və s. öz əksini tapmışdır. Turizm “haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tələb və prinsipləri və uyğun olaraq Nazirlər Kabineti yanında xarici 

turizm şurası və digər departamentlər formalaşmağa başlamışdır. Sonra ölkədə turzim 

sektorunun inkişafı və daha da genişləndirilməsinə dair ardıcıl olaraq bir sıra dövlət 

proqramları qəbul edilmişdir. 27 avqust 2002-ci ildə “2002 –2005-ci illərdə turizmin 

inkişafına dair Dövlət Proqramı", 6 aprel 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasında 2010-

2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı”, 6 fevral  2009-cu ildə isə 

"Azərbaycan Respublikasında kurortların 2009-2018-ci illərdə inkişafı üzrə Dövlət 

Proqramı” və s. qəbul olunmuşdur. Prezdent İlham Əliyev tərəfindən  ölkədə turizmin 

əhəmiyyətini artırmaq, turizm potensialını təbliğ etmək, turizm potensialından istifadə 

imkanlarını genişləndirmək məsələlərinə xüsusi diqqət verilmişdir.   

Görülən tədbirlərin nəticəsi olaraq son 10 il ərzində ölkədə turizm şirkətlərinin sayı 74-

dən 276-ya, mehmanxanaların sayı 96-dan 516-ya, yerləşdirmə yerlərinin sayı  9569-dan  

32834-ə yüksəlib. Bu sektorda çalışan işçilərin sayı 2678-dən 9051-ə, ölkəyə gələn turistlərin 

sayı  isə 767500-dən  2 milyona çatmışdır.  2003-cü ildə turizmdən gəlirlər 57,7 milyon dollar 

olduğu halda, 2013-cü ildə bu göstərici 1 milyard 479 milyon dollaradək artmışdır. 2011-ci 

ildən etibarən yerləşdirmə obyektlərindəki yerlərin, nömrələrin, yerləşdirilmiş şəxslərin və 

işçilərin sayında, həmçinin müəssisələrin əldə etdiyi gəlirdə artım baş vermişdir. Müqayisə 

üçün qeyd edirik ki, mövcud statistik göstəricilər cari il ərzində yerləşdirmə obyektlərindəki 

yerlərin sayında 6%, otaqların sayında 7%, yerləşdirmə vasitələrində çalışanların sayında isə 

5,8% artımın olduğunu göstərir. Bununla yanaşı, keçən illə müqayisədə cari il ərzində turizm 

şirkətlərində işçilərin sayında, məhsulun və xidmətlərin satışından əldə olunan gəlir və turizm 

agentliklərinin komisyon və digər mükafatların məbləğində artım baş vermişdir. Əvvəlki 

illərdə olduğu kimi, Bakıda fəaliyyət göstərən turizm şirkətlərinin sayı ölkədəki turizm 

şirkətlərinin böyük əksəriyyətini (95%) təşkil etmişdir. 2011-2014-cü illər ərzində ölkə 

ərazisindəki yerləşdirmə obyektlərinin sayı 508-dən 527-yə kimi artmışdır [6, s.124].  

Ümumdünya Turizm Təşkilatının "UNWTO Tourism Highlights, 2015 Edition" 

hesabatında qeyd olunur ki, son illərdə Azərbaycana turist axınında sabir artım müşahidə 

olunmuşdur. Əgər 2010-cu ildə ölkəyə 1 milyon  280 min nəfər gəlmişdirsə, 2014-cu ildə bu 
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göstərici 2 milyon 160 min nəfər, yəni 1,7 dəfə artım olmuşdur. 2010-cu ildə ölkə 

iqtisadiyyatı turistlərin gəlişindən 657 milyon dollar gəlir əldə etmiş, 2014-cu ildə bu rəqəm 

2,4 milyard dollara çatmış, bu illər ərzində 3,7 dəfə artım müşahidə olunmuşdur [20].   

Nəticə 

Mövcud iqtisadi ədəbiyyatları, hüquqi sənədləri, qanunvericiliyi, dövlət proqramlarını 

araşdıraraq və yuxarıda qeyd etdiklərimizi ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlinmişdir ki, 

XXI əsrin diqqət çəkən tədqiqat obyekti olan turizm potensialının qiymətləndirilməsi məsələsi 

xüsusi aktuallıq kəsb edir. Turizm sektorunda dayanıqlı inkişaf ilə bağlı mövcud problemlərin 

aşkarlanması,  ekoturizm, icma-əsaslı turizm, qəm turizmu (dark tourism) və yoxsul tərəfdarı 

turizmi (pro-poor tourism)  də aktual məsələ kimi gündəmdədir. Turizm dayanıqlılıq tələb 

edir, çünki onun inkişafı adətən təbii, mədəni və sosial-iqtisadi mühitlərdə sıxıntını artırır. 

Bütün bu amillərə əsaslanaraq gəldiyimiz nəticəyə görə turizmin ölkə iqtisadiyyatına gəlir 

mənbəyi, məşğulluğun təmin olunmasında vasitə, xarici valyuta axınının təmini  və s. müsbət 

təsirləri ilə yanaşı mənfi təsirləri də qaçılmazdır. Bu səbəbdən turizm potensialını tədqiq 

edərkən turizm sektorunun inkişafında ölkəmizin qazandıqlarının itirdiklərindən üstünlüyü 

şəraitində nail olunmasına çalışmalıyıq. Həmçinin qanunda, dövlət proqramlarında  turizm 

potensialından səmərəli istifadə, turistlərin ölkəyə cəlb edilməsində inflyasiya yaratmadan 

əhalinin maddi rifah halının yaxşılaşdırılması, tarixi abidələrimizə və ekologiyaya zərər 

vurulmaması, dayanıqlı turizmin inkişafı və s. məsələlər öz əksini tapmalıdır.  

 

 

 

Ədəbiyyat 

1. Azərbaycan Respublikasının "Turizm haqqında" Qanunu, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Bakı, 1999.  

2. “2002 –2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı". Bakı,  2002. 

3.  Azərbaycan Respublikasında "2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət 

Proqramı”. Bakı, 2010. 

4. “Azərbaycan Respublikasında kurortların 2009-2018-ci illərdə inkişafı üzrə Dövlət 

Proqramı”. Bakı şəhəri, 2009. 

5. Əliyev K.Q. Aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafının regional problemləri., Bakı, 

Nurlar, 2009.  

6. Hüseyn A.A. Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları. Beynəlxalq jurnal, il4, say 2, 

2015. 

7. Борущак М. Проблеми формування стратегии розвитку туристичних регионов: 

монография / Мирослав Борущак. – Львов: ІРД НАН Украини, 2006.  

8.Гуляев  В.Г. Туризм: экономика и социальное развития. /В.Г. Гуляев. – М.: 

Финансы и статистика, 2003. 

9. Дроздов А.В. Современный экотуризм. Концепции и практика. //Теория и 

практика международного туризма: Сб. науч. тр. под. ред. А.Ю. Александровой. 

Мб:КноРус, 2003. 

10. Джанджугазова Е.А. Проблемы перехода к устойчивому развитию 

рекреационно-ориентированных регионов России. Сочи: СНИЦ РАН, 2003. 

11. Даринский А.В. Туристские районы Российской Федерации и ближнего 

зарубежья./ А.В. Даринский — СПб.: Питер, 1994. 

12. Ефремова М.В. Основы технологии туристского бизнеса. М.: Ось-89, 2008.  

13. Карпова Г.А., Лаврова Т.А. Особенности развития туризма и исследование 

туристского потенциала в Санкт-Петербурге. Монография. СПб., 2007. 



 1 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                                                                              
© www.economics.com.az 

32 

Arzu A. Hüseyn. Turizm potensialından istifadənin nəzəri əsasları. səh. 25-32 

14. Николаенко Т.В., Николаенко Д.В. История и региональные особенности 

мирового туризма. – Харьков: Международный Славянский университет, 1998.   

15. Панова Д.Н. Роль туристско-информационного центра в развитии туризма в 

регионе //Спортивно-оздоровительный туризм: состояние, проблемы, перспективы 

развития //Материалы международной научно-практической конференции Часть 1.-

СПб.:БАТиП, 2007.  

16. UNDP, Tourism and poverty reduction strategies in the integrated framework for 

least developed countries. Discussion paper, Geneva: UNDP, 2011. Retrieved August 26, 

2011 from UNDP website www.undp.org/poverty  

17. S. Gossling, C. M. Hall & D. Scott, “The challenges of tourism as a development 

strategy in an era of global climate change”, In E. Palosou, (ed.), Rethinking development in a 

carbon-constrained world. Helsinki, Finland, 2009. 

18. WTO, The state’s role in protecting and promoting culture as a factor of tourism 

development and the proper use and exploitation of the national cultural heritage sites and 

monuments for tourism. Madrid, Spain: WTO, 1985 

19. A. Stronza, J. Gordillo, “Community views of ecotourism”. Annalys of Tourism 

Research, 35 (2), 448–468, 2008 

20. www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899 

 

 

Арзу Алим кызы Гусейн 

Использование теоретические основы  туристического потенциала 

Резюме 

В статье рассмотрены такие вопросы как теоретические основы категории 

туристического потенциала, различные подходы к туристическим резервам и 

туристическому потенциалу, системный и ресурсный подходы к оценке 

туристического потенциала. 
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The theoretical basis of the use of tourism potential 

Summary 

The article is dedicated basic theoretical conception of tourism potential, various 

glances to categories of tourism reserve and tourism potential, system and resource approach 

tasks to estimating tourism potential.   
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