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Turizm hazırda dünya iqtisadiy-
yatının aparıcı sahələrindən bi-
rinə çevrilib. Ümumdünya Ticarət 
Təşkilatının proqnozlaşdırmasına 
görə, səyahətə çıxan turistlərin 
sayı hər il 4,1 faiz artmaqdadır və 
2020-ci ildə səyahətə çıxanların 
sayı 1,6 milyard nəfərə çatacaq. 
Bu, onu göstərir ki, dünyada tu-
rizmin xidmətinin rolu artmaq-
dadır və yaxın gələcəkdə daha da 
artacaqdır. Bu baxımdan ölkədə  
turizmin təşkili və onun iqtisadiy-
yatda rolunun artması çox aktual 
məsələlərdən biridir. 
Dünya İqtisadi Formunun 2014-
2015-ci il “Dünya Rəqabətlik He-
sabatı”nda qlobal turizmin rəqa-
bət qabiliyyətlilik indeksinə görə 
Azərbaycan bir pillə irəli gəlib və 
144 ölkə arasında 38-ci yerdə qə-
rarlaşıb. Bu, onu göstərir ki, tu-
rizm sahəsi üzrə hələ də istifadə 
olunmamış imkanlar (ehtiyyat-
lar) mövcuddur. Bu isə turizmin 
formalaşmasına, inkişafına və 
stimullaşdırılmasına şərait yarat-
maqdadır. 
Azərbaycanda  bu sahə ötən əsrin 
90-cı illərinin sonundan başlaya-
raq inkişaf etməyə başlayıb. Ulu 
öndər Heydər Əliyev tərəfindən 
əsası qoyulmuş, bu gün Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən davam et-
dirilən siyasət milli iqtisadiyyatın  
bütün sahələri kimi turizm sekto-
runun da inkişafına əlverişli zəmin 
yaradıb. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 6 aprel 2010-cu il 
tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan 
Respublikasında 2010-2014-cü 
illərdə  turizmin inkişafına dair 
Dövlət Proqramı” ölkədə turizmin 
inkişafına güclü təkan vermişdir. 
2017-ci ilin yanvar ayında “Azər-
baycan Respublikası regionlarının 
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramı”nın ic-
rasının üçüncü ilinin yekunları-
na həsr olunan konfransda ölkə 
rəhbəri son illər turizm sahəsin-
də qazanılan uğurları da diqqətə 
çatdırdı. “Son 12 il ərzində Azər-
baycanda 300-ə yaxın mehmanxa-
na tikilmişdir. Bizim indi dünya 
səviyyəli kurortlarımız var. Şah-
dağ, Naftalan, Qəbələ beynəlxalq 
kurort mərkəzinə çevrilibdir və 
Qalaaltı müalicəvi kurort mərkə-
zidir. Naxçıvanda Duzdağ kuror-
tu yaradılmışdır. Sadəcə daha fəal 
olmalıyıq ki, turistləri cəlb edək. 
Burada vizaların sadələşdirilmə-
si işində əlavə tədbirlər görülüb 

ki, biz daha çox turist axınını təmin 
edək”. Bütün bunlar Azərbaycanı 
turizm üçün cəlbedici ölkəyə çevirir. 
Mənbələrə görə, “turizm” sözü 
fransız dilində “turizme” adlanır. 
Onun leksik mənası isə səyyahla-
rın, tacirlərin, elmi axtarışda olan 
adamların bir ölkədən digər ölkəyə 
getməsini ifadə edir. Elə “turist” 
adı da buradan götürülmüşdür.  
Beynəlxalq Assosiasiya tərəfindən 
qəbul edilən tərifə görə isə turizm 
sosial-iqtisadi sistem kimi insan-
ların daim yaşayış yerindən fərqli, 
onların əmək fəaliyyəti ilə bağlı ol-
mayan məkanlara yerdəyişmə və 
gəlişi zamanı meydana çıxan mü-
nasibətlərin, əlaqə və hadisələrin 
məcmusu sayılır. 
Turizmin iqtisadi mahiyyəti onun-
la izah olunur ki, o, müştərilərə 
məhsulunu və xidmətlərini tək-
lif etməklə yerli sənayenin, kənd 
təsərrüfatının və digər sahələrin 
tələbini canlandırır, onların inkişa-
fına, istehlak mallarının istehsalını 
artırmağa, məşğulluğun yüksəl-
dilməsinə təsir göstərir. Bununla 
həm də turist axını mədəniyyət, əy-
ləncə, istirahət müəssisələrinin (mu-
zeylər, incəsənət, idman-kurort, sər-
gilər, xalq sənətkarlığı, abidələr, şou 
və s.), mehmanxanaların, nəqliyyat 
müəssisələrinin gəlirlərini artırır. 
Bu isə vergi ödəmələri hesabına 
fayda verir və  ölkəyə xarici valyuta 
axınına səbəb olur.
Dünyanın bir çox ölkələrində tu-
rizm insanların sağlamlığında, 
asudə vaxtlarının səmərəli istifa-
dəsində, iqtisadiyyatda  önəmli 
yer tutur, regionların sosial inki-
şafına təkan verir, büdcəyə əlavə 
vəsaitlərin cəlb edilməsinə əlve-
rişli şərait yaradır.  Bu gün dünya 
milli məhsulunun, dünya investi-
siyalarının, iş yerlərinin və dünya 
istehlak xərclərinin 10%-i turizmin 
payına düşür. Qeyri-neft sahələri-
nin yüksəlişi ilə davamlı iqtisadi 
inkişafın təmin edilməsi müasir 
dövrdə ölkədə qarşıda duran mü-
hüm  vəzifədir.  Çoxsaylı tədqiqat-
lar göstərir ki, turizm öz perspek-
tivliyinə görə qeyri-neft sahələri 
arasında aparıcı mövqelərdən bi-
rini tutur.
Ümumiyyətlə turizm və sosi-
al-mədəni servis xidməti fəaliyyət 
növü kimi əhalinin asudə vaxtı-
nın səmərəli istifadə edilməsinə, 
ekskursiya, səyahət və turist mar-
şrutlarının təşkilinə, həmçinin tu-
ristlərin başqa xidmət növlərindən 

istifadəsinin genişlənməsinə təkan 
verir. Turizm xidmətləri bilavasitə 
turist təşkilatlarının fəaliyyətinin 
nəticəsidir. Turizm xidməti əmə-
yin spesifik xüsusiyyətlərini və 
məzmunu müəyyənləşdirən milli 
iqtisadiyyatın müstəqil sahəsidir. 
Turizmdə əmək məhsuldarlığının 
artım sürəti üçün xidmətin səviy-
yəsinin yüksəldilməsi, əməyin təş-
kili və stimullaşdırılmasının forma 
və üsullarının təkmilləşdirilməsi, 
turizmin sosial-mədəni servis xid-
mətlərinin təşkili zəruridir.
Turizm sahəsində çalışanla-
rın peşə hazırlığının artırılması 
məqsədilə 2006-cı ildə Turizm İns-
titutu yaradılmış, onun nəzdində 
müxtəlif peşələr üzrə daimi fəaliy-
yət göstərən kurslar açılmış, eyni 
zamanda, Ümumdünya Turizm 
Təşkilatının və Türkiyənin Mə-
dəniyyət və Turizm Nazirliyinin 

dəstəyi ilə müxtəlif təlim proq-
ramları həyata keçirilməkdədir.
 Bununla yanaşı, turizmin inkişafı 
və turizm sektorunun ölkə iqtisa-
diyyatının aparıcı sahələrindən 
birinə çevrilməsi bu gün Azərbay-
canda ən mühüm vəzifə olaraq 
qarşıda durur. Aparılan hesabla-
malara görə, dünyada milli məh-
sulun, dünya investisiyalarının, iş 
yerlərinin və dünya istehlak xərc-
lərinin 10 faizi turizmin payına 
düşür. Azərbaycanda isə 2015-ci 
ildə ümumi daxili məhsulun 4,5 
faizi, ölkə üzrə investisiyaların 5,3 
faizi turizmin payına düşür, iqti-
sadi fəaliyyətlə məşğul olan əhali-
nin 1,1 faizi turizm sahəsində çalışır. 
Göründüyü kimi, son illər Azərbay-

canda əldə olunmuş sosial-iqtisadi 
irəliləyiş bu vəzifənin yeni imkanla-
rına adekvat surətdə cavab verərək, 
həllinə şərait yaradır.
Azərbaycan Respublikasında tu-
rizm sektorunun dayanıqlı in-
kişafının təmin edilməsi və turiz-
min ölkə iqtisadiyyatının apa rıcı 
sahələrindən birinə çevrilməsi 
məqsədilə Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyev 
tərəfindən 2010-cu il 6 aprel tarixin-
də “Azərbaycan Respublikasında 
2010-2014-cü illərdə turizmin in-
kişafına dair Dövlət Proqramı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında Sərən-
cam imzalanmışdır. 
Dövlət Proqramının başlıca məq-
sədi Azərbaycanda yüksək iqtisa-
di, sosial və ekoloji tələblərə cavab 
verən müasir turizm sahəsinin 
formalaşdırılması və onun ölkə iq-
tisadiyyatının əsas inkişaf dayaq-

larından birinə çevrilməsini təmin 
etməklə yanaşı, turizmin fəaliyyəti-
nin genişləndirilməsinə şərait yara-
dılmasıdır.
Azərbaycanda qeyri-neft sektoru-
nun inkişaf etdirilməsi sahəsində 
həyata keçirilən tədbirlərdən biri 
də ölkə üçün əsas sahə olan tu-
rizmin formalaşması və inkişafı-
dır. Hazırda ölkəmizdəki turizm 
xidmətlərinin keyfiyyətinə görə 
Türkiyədən və fəaliyyətdə olan 
qiymətlərə görə Gürcüstandan 
geri qalırıq. 2014-cü ildə Azər-
baycanda turizmin ümumdaxili 
məhsulda payı 4,1% təşkil etdiyi 
halda, bu göstərici qonşu Gürcüs-
tanda 7,5%, Türkiyədə isə 12,3% 
təşkil etmişdir. Bu məqsədlə ölkə-

də bir sıra kompleks tədbirlər hə-
yata keçirilmiş və hal-hazırda da 
davam etdirilməkdədir. Son illər 
Azərbaycanda turizm sahəsində 
beynəlxalq əlaqələrin təşkili və 
inkişaf etdirilməsi, turizm imkan-
larının təbliği, milli turizmin inki-
şafı və turizmin infrastrukturları-
nın yeniləşməsi sahəsində konkret 
istiqamətlər müəyyənləşdirilib. 
Bu baxımdan Azərbaycanda tu-
rizmi inkişaf etdirmək məqsədilə 
aşağıdakı vəzifələr qarşıya qo-
yulmuşdur: Turizm sahəsində 
sahibkarlığın, turistlərə xidmətin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, bun-
ların beynəlxalq standartlara uy-
ğunlaşdırılması, turizm fəaliyyəti-
nin dövlət tənzimlənməsi, turizm 
infrastrukturunun və sənayesinin 
inkişafı, eyni zamanda, xarici in-
vestorların turizm sferasına cəlb 
edilməsi, bu vəzifələrin ardıcıl ola-

raq həyata keçirilməsi Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-
cı il 20 dekabr tarixli fərmanı ilə 
təsdiq edilən Azərbaycan Respub-
likasında Turizm Şurasının yara-
dılması haqqında Əsasnamədə bir 
daha göstərilmişdir. 
Hazırda “Milli iqtisadiyyat və 
iqtisadiyyatın əsas sektoru üzrə 
strateji yol xəritəsi”nin əsasların-
dan biri olan turizm sferasının 
gündən-günə  inkişaf etdirilməsi 
Azərbaycanın beynəlxalq turiz-
mə inteqrasiya etməsindən çox 
aslıdır. Ümumilikdə, 2014-cü ildə 
ölkəyə gələn turistlərin sayı 2,3 
milyon nəfər olub. Xarici turist-
lərin ölkədəki xərcləri 1,3 mil-
yard manat, turizm və aidiyyatı 

sahələrdə çalışan işçilərin sayı 42 
min nəfər, turizm sahəsinin ölkə-
nin ümumi daxili məhsulundakı 
xüsusi çəkisi isə 4,1% olub. Həm-
çinin, Azərbaycan mehmanxana-
larında keçirilən gecələmələrin 
sayı 2013-cü illə müqayisədə 0,8% 
artaraq 1687,5 min adam-gecə 
təşkil edib. Bunun 47,6%-i xarici 
ölkə vətəndaşlarının payına dü-
şüb. Ümumi gecələmələrin 64,1 
faizi Bakı şəhərində qeydə alınıb. 
Eyni zamanda, mehmanxana və 
mehmanxana tipli müəssisələrdə 
392,8 min nəfər xarici ölkə vətən-
daşı gecələyib. Onların əsas hissə-
sini Böyük Britaniya, Rusiya, Tür-
kiyə, ABŞ, Almaniya, İran, İtaliya, 
Ukrayna,  Fransa, Gürcüstan, Çin 
və Qazaxıstan vətəndaşları təşkil 
edib. Əcnəbilərin 73,2 faizi ölkəyə 
turizm məqsədilə səfər edib. 2013-
cü illə müqayisədə bu müəssisələrin 
xidmətlərindən istifadə edən Bolqa-
rıstan, Estoniya, Finlandiya, Çexiya, 
Yaponiya, Belçika, Polşa, Türkiyə, 
Moldova, Çin, Almaniya və Rumı-
niya vətəndaşlarının sayında daha 
çox artım müşahidə olunub. Turist-
lərin 43,1 faizi istirahət və əyləncə, 
37,5 faizi işgüzar, digərləri isə tu-
rizm  məqsədilə ölkəyə səfər edib. 
İstirahət və əyləncə məqsədilə Bakı, 
Naxçıvan, Quba, Şamaxı, Şəki, Ma-
sallı, Qəbələ, Mingəçevir, Abşeron, 
İsmayıllı, Qusar, Lənkəran və Qaxa 
səfər edən turistlərin sayı daha çox 
olub. Turizm məqsədilə xarici öl kə-
lərə səfər edən ölkə vətəndaşlarının 
34,7 faizini Bakı sakinləri təşkil edib.
Bütün bunlar göstərir ki, respub-
likada turzimin inkişafı üçün əl-
verişli şərait vardır. Bu isə ölkənin 
ümumdaxili məhsulunun forma-
laşmasında, tədiyyə balansının sa-
bitləşdirilməsində, əhali məşğul-
luğunun təmin olunmasında və 
büdcə daxilolmalarının artırılma-
sında böyük rol oynayır. Azərbay-
canda 2014-cü ildə ölkə üzrə 535 
mehmanxana və mehmanxana 
tipli müəssisələrin nömrələrinin 
sayı 4,9 faiz artaraq 17367 vahid, 
bir dəfəlik tutumu isə 5% artaraq 
37278 çarpayı-yer olub. Birdəfəlik 
tutumun 12761-i Bakı şəhərində 
yerləşən mehmanxanalardır. 
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UNEC-də Xocalı soyqırımının 
25-ci ildönümünə həsr edilən 
tədbir keçirilib.
Tədbirdə Səbail rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Eldar 
Əzizov, millət vəkili Flora Qa-
sımova, UNEC-in rektoru, pro-
fessor Ədalət Muradov, profes-
sor-müəllim heyəti, tələbə və 
valideynlər iştirak ediblər. Təd-
birdən öncə iştirakçılar Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının xatirə-
sinə ucaldılan, yarpaqlarında 

faciə qurbanlarının adları həkk 
olunan abidə ağacı, tələbələrin 
soyqırımı əks etdirən rəsm əsər-
ləri və fotolardan ibarət sərgi 
ilə tanış olub, soyqırım qurban-

larının xatirəsini bir dəqiqəlik 
sükutla yad ediblər.
Tədbir iştirakçıları UNEC Yara-
dıcılıq Mərkəzinin hazırladığı 
“Əsirlikdə bir gün” tamaşası-
nı izləyiblər. Tamaşa real ha-
disələr əsasında qurulub.
Sonra tamaşada iştirak edən 
tələbələrə, eyni zamanda, 
UNEC Yaradıcılıq Mərkəzinin 
üzvləri arasında Xocalı soyqı-

rımına həsr edilən 
şeir, hekayə və 
rəsm müsabiqə-
sinin qaliblərinə 
diplomlar təqdim 
edilib. Şeir müsa-
biqəsinin qalibi, 
Beynəlxalq İqtisa-
diyyat Məktəbinin 
I kurs tələbəsi İl-
ham Quliyev Xə-
lil Rza Ulutürkün 
“Nifrət məktəbi 

yarat” şeirini səsləndirib.
Tədbir UNEC-in rəsmi Facebo-
ok səhifəsi ilə canlı yayımlanıb.
Azərbaycan Respublikası təh-

sil nazirinin imzaladığı “Təhsil 
müəssisələrində Xocalı soyqırı-
mının iyirmi beşinci ildönümü-
nün keçirilməsi barədə” tədbir-
lər planına əsasən, UNEC-də 
fevralın 24-dən 26-dək “Xocalı 
həftəsi” elan edilib. “Xocalı 
həftəsi” çərçivəsində universi-
tetin bütün tədris binalarında, 
Zaqatala filialında və Maliyyə 
İqtisad Kollecində silsilə tədbir-
lər təşkil edilib. Seminar və də-
yirmi masalarda gəncləri sosial 
şəbəkədə Azərbaycan həqiqət-
lərinin dünyaya yayılmasında 
fəal olmağa səsləyiblər. Univer-
sitetdə və kollecdə tələbələrin əl 
işlərindən ibarət, Xocalı faciəsi-
ni əks etdirən foto və rəsm sər-
giləri keçirilib. Universitetdəki 
bütün monitorlarda Azərbay-
can və ingilis dillərində soyqı-
rımla bağlı filmlər nümayiş 
olunub. Fevralın 24-də UNEC-
də, universitetin Zaqatala filialı 
və Maliyyə İqtisad Kollecində 
birinci dərslər Xocalı soyqırımı-
na həsr olunub.

25-27 fevral tarixlərini əhatə 
edən ixrac missiyası çərçivə-
sində Azərbaycanda İxracın və 
İnvestisiyaların Təşviqi Fondu-
nun (AZPROMO) və Qətərin 
Ticarət və Sənaye Palatasının 
təşkilatçılığı ilə Azərbaycan və 
Qətər iş adamları arasında gö-
rüş keçirilib.
 Tədbirdə AZPROMO-nun rəh-
bəri Rüfət Məmmədov Azər-
baycanda qeyri-neft sektoru-
nun inkişafı, ölkəmizin ixrac 
potensialı və bu sahədə həya-
ta keçirilən islahatlar, ixracın 
stimullaşdırılması tədbirləri, 
rəqabətqabiliyyətli və keyfiy-
yətli yerli məhsullarımız barə-
də məlumat verib. 100-ə yaxın 
ərəb iş adamının, eləcə də dist-
ributor şirkətlərin iştirakı ilə 
keçirilmiş ikitərəfli görüşlərdə 

Azərbaycan və ərəb iş adamları 
arasında əlaqələrin genişləndi-
rilməsi, Qətərə ixrac imkanla-
rına dair müzakirələr aparılıb, 
şirkətlərimiz istehsal etdikləri 
ixracyönümlü məhsullar barə-
də məlumat veriblər.
Tədbir çərçivəsində Azərbay-
canın “İDEA” MMC ilə Qətə-
rin “Scandinavian Supplies” 
şirkəti arasında “Made in Azer-
baijan” brendi altında şəhər və 
park mebelinin Qətərdə təşviqi 
və satışına dair müqavilə imza-
lanıb. 10 ildən çoxdur fəaliyyət 
göstərən IDEA açıq havada me-
tal və ya taxtadan kiçik mema-
ri formaları, bağ mebeli, urban 
dizayn elementlərini istehsal 
edir.  Şirkətin Novxanıda sərgi 
salonu yerləşir.
İxrac missiyası zamanı, həm-
çinin Azərbaycan şirkətlərinin 
Qətər İnvestisiya Təşkilatında 
görüşü təşkil olunub, iş adam-
larımız “Carrefour”  marketlər 
şəbəkəsində və yerli bazarlarda 
olublar.


