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Meşə ərazilərində ekoturizmin idarə edilməsinin 
menecment planı 

 
Vəzifə 
 

Azərbaycanın meşə ərazilərində ekoloji turizmin inkişafı üçün şəraitin 
yaradılması, bu prosesdə əhalinin iştiraki, əhalinin təhsilliliyinin yüksəldilməsi. 
 
Görünmə 

 
İki pilot zonasında – Qusar və Masallıda rəqabət qabiliyyətli turizm sənayesi 

və meşə ərazilərində ekoloji turizmin prinsiplərinin tətbiq edilməsinin effektli  
mexanizmi. 

 
Strateji istiqamət 

 
Azərbaycan Respublikasında meşə ərazilərində yüksək effektli və rəqabət 

qabiliyyətli ekoturizm infrasnrukturunun yaradılması. Yerli və beynəlxalq 
səviyyədə ölkənin cəlbedlici ekoturizm imicinin formalaşması. Yerli əhalinin 
sosial-iqtisadi yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi. 
 
Hazırkı vəziyyətin təhlili 

 
Turizm 
 
1999-cu ildə qəbul olunmuş “Turizm haqqıda” Qanun dövlət siyasətinin 

prinsiplərini və turizm fəaliyyətinin əsaslarını müəyyən etmiş, həmçinin turizm  
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sahəsində münasibətləri tənzimləyərək turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə 
olunması qaydalarını müəyyənləşdirmişdir (1). 

Turizm fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının prioritet 
sahələrindən biri kimi qəbul edərək dövlət turizm fəaliyyətinə yardım edir və onun 
inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır, turizm fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərini 
müəyyən edir və  dəstəkləyir, ölkənin turizm üçün əlverişli olması barədə təsəvvür 
yaradır, dəstək və mühafizəni həyata keçirir. Turizm fəaliyyətinin dövlət tərəfindən 
tənzim edilməsi aşağıda qeyd olunan kimi həyata keçirilir (2): 
- turizm sənayesi sahəsində münasibətlərin təkmilləşdirilməsinə yönəldilmiş 
normativ hüquqi aktların yaradılması; daxili və dünya turizm bazarlarında turizm 
məhsulunun irəli çəkməsinə kömək edılməsi; 
- turistlərin hüquq və maraqlarının müdafiəsi, onların təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi; turizmin inkişaf maraqlarını nəzərə almaqla Azərbaycan Respublikasına 
gəlmə, Azərbaycan Respublikasından getmə və Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində qalmasına dair qaydaların  müəyyən edilməsi; turizmin inkişafının 
dövlət məqsədli proqramların hazırlanmasına və reallaşdırılmasına birbaşa büdcə 
təxsisatı; 
- turizm sənayesinə investisiyalar üçün əlverişli şəraitin yaradılması; 
- vergi və gömrük tənzimləməsi; 
- turizm fəaliyyətinin kadr təminatına kömək etməsi; 
- Azərbaycan turistləri, turoperatorları, turagentləri və onların birliklərinin 
beynəlxalq turizm proramlarında iştirakına kömək edilməsi; Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyi ilə təyin edilmiş qaydada tətbiq edilən başqa  
üsullarla. 

 
Hazırkı qanunun qəbul edilməsindən sonra, 2001-ci ildə Azərbaycan 

Respublikası Beynəlxalq Turizm Təşkilatına qəbul edilmişdir ki, bu da dövlətimizə 
BTT Baş Assambleyasında səs hüququna malik olmağa və bu təşkilatın bütün 
                                                 
1 Turizm // Azərbacan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəsmi saytı. 
 2 Elə orada 
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tədbirlərində iştirak etməyə imkan vermişdir. Bununla yanaşı turizm sahəsində 
digər beynəlxalq təşkilatlarla çoxtərəfli əlaqələr qurulur və inkişaf etdirilir. 

 
Ekologiya 

 
Azərbaycan Respublikasında biomüxtəlifliyin qorunması sahəsində bir çox 

iş görülmüşdür: xüsusi qanunlar qəbul edilmiş, Qırmızı Kitab dərc edilmiş, 
müxtəlif xarakterli landşaftlarda qoruqlar təşkil edilmiş, populyar kitabça və 
kitablar nəşr edilmişdir. Ən qiymətli təbiətin mühafizəsi məqsədilə qoruqlar 
şəbəkəsi yaradılmışdır. Hazırda Respublikada 15 Dövlət qoruğu və Dövlət 
yasaqlığı mövcuddur (3). Xüsusi mühafizə olunan ərazilərin ümumi sahəsi 600.000 
hektara yaxındır. Ölkənin davamlı inkişafının əsasını təşkil edən və qlobal 
biomüxtəlifliyin tərkib hissəsi olan Respublikanın biomüxtəlifliyini qorumaq 
məqsədilə, habelə “Bioloji müxtəliflik haqqında konvensiya”nın 6-cı maddəsinə 
müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasında bioloji müxtəlifliyin qorunmasına 
dair Milli Strategiya və Fəaliyyət Planı hazırlanmışdır. 

 
GİRİŞ 
 
Ekoturizmin idarə edilməsi planı çərçivəsində müəllif tərəfindən regionlarda 

milli parklar, meşə təsərrüfatları, istirahət zonaları, təhsil müəssisələri, QHT, 
dövlət sektoru, şəxsi biznesin nümayəndələri və rəhbərliyi ilə bir sıra görüşlər 
keçirilmişdir. Aparılan sorğular və şəxsi müşahidələr əsasında bir sıra – ekoloji, 
sosial, iqtisadi – aspektlərdən ibarət ilkin Menecment planı tərtib edilmişdir. Pilot 
rayonlar kimi iki region – Qusar və Masallı seçilmişdir. Əlavə olaraq müəllif Şəki, 
Qax, Qəbələ, İsmayıllı, Lənkəran bölgələrinə də işguzar səfər etmiş və yerlərdə 
mövcud şəraiti və turistləri cəlb edilmə təcrübəsini öyrənmişdir. 

Demək olar ki, bütün bölgələrdə eyni problemlər mövcuddur – meşə 
təsərrüfatlarında gərəkli texnikanın olmaması, işçilərin kifayət etməyən sayı, 
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malqaranın icazəsiz otarılması, regionlarda iş yerlərin çatışmaması, ərazilərin 
çirklənməsi, müasir ekoturizm marşrutlarının və onların işlənib hazırlanması üçün 
peşəkar kadrların olmaması, az ulduzlu otellər və hostellarda xidmətin aşağı 
səviyyəsi, ictimai iaşə obyektlərinin sanitar-epidemioloji normalara kifayət qədər 
uyğun olmaması, qiymət qoyulmanın nizamsızlığı, ekoturizmin xüsusilə yerli əhali 
və bütövlükdə  region üçün nə dərəcədə mühüm olmasını dərk etməyən yerli 
əhalinin əksəriyyətinin bu sahənin inkişafında maraqsız olması və s. Qeyd olunan 
problemlərin həlli üçün Menecment planında təqdim edilən addımları atmaq 
labüddür. 

 
EKOTURİZMİN İNKİŞAFINA DAİR MENECMENT PLANI 
 
Meşə ərazilərində ekoturizmin inkişafı məqsədilə aşağıda qeyd olunan 

tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri hesab edirik: 
 
I. Meşə ərazilərində Ekoturizm şurasının yaradılması 
 
Ölkədə ekoturizmin inkişafı məqsədilə regional inkişaf proqramlarına “Meşə 

ərazilərində ekoturizm sənayesinin inkişafı” bəndi daxil etmək lazımdır. Bunun 
üçün əlaqədar tərəflərin – Ekologiya və təbii sərvətlər, Mədəniyyət və turizm, 
Maliyyə nazirlikləri, yerli hakimiyyət, turizm biznesi və icmaların 
nümayəndələrindən ibarət Ekoturizm şurası yaradılmalıdır. Həmin Şura yerlərdə 
baş verən sosial, iqtisadi və ekoloji proseslərdən məlumat toplayan koordinasiya və 
nəzarət orqanı olacaq. Bundan başqa Şura regionlar üçün meşə ərazilərində 
ekoturizmlə bağlı infrastrukturun inkişafına dair öz tövsiyələrini təklif edəcək, 
mümkün olan təbiətqoruyucu təhlükələrdən əhaliyə və turfirmalara xəbər verəcək, 
qanunverici orqanlarda yerli əhalinin maraqlarını lobbiçilik edəcək, bu sahəni 
təkmilləşdirməyə imkan verən qanunlara düzəlişlər edəcək. 

Məsul təşkilatlar – Şuranın  təşkil edilməsi Dünya Bankı tərəfindən bəyan 
edilən tövsiyələr əsasında Ekologiya və təbii sərvətlər (Meşələrin inkişafı və digər 
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departamentləri), mədəniyyət və turizm, təhsil, iqtisadiyyat, vergilər, fövqəladə 
hallar nazirlikləri və sanitar-epidemiologiya mərkəzi, habelə Mətbuat şurası (bu 
ideyanı gələcəkdə KİV-də irəli çəkmək üçün), milli parkların müdiriyyəti və pilot 
rayonlarının yerli hakimiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə həyata keçiriləcək. 

Vaxt çərçivəsi – 1 ilə qədər 
Büdcə - 10 000 manat təşkilat məsələləri üçün 
 
II. KİV-lə əməkdaşlıqda əhalinin ekoturizm barədə məlumatlandırılmasının 

yüksəldilməsi. 
 
Ekoturizmin nə cür olmasından, nə ilə şərtləşdirilməsindən və istər ölkə 

üçün, istər respublikanın ayrı regionu üçün nə cür əhəmiyyət kəsb edəcəyindən 
regionlarda əhalinin əksəriyyətində təsəvvürün olmaması səbəbindən əhalini 
maarifləndirmək üçün addımlar atılmalıdır. Bu bənd eyni zamanda mal-qaranın 
nəzarətsiz otarılması, ağacların qeyri-qanuni qırılması, brakonyerlik kimi təbiətin 
mühafizəsi problemini və başqa əlaqədar məsələləri uzaq regionların sakinləri 
tərəfindən həll edilməsinə kömək edəcək. Bunların hamısı və başqa amillər 
turizmin davamlı inkişafına mənfi təsir göstərir. 

Beləliklə, Azərbaycanda ekoturizmin inkişafı işi çərçivəsində KİV-in cəlb 
edilməsi vacibdir. Bu mərhələdə jurnalistlər üçün xüsusi mühafizə olunan ərazilərə 
press-turların və ekskursiyaların hazırlanması mümkündür ki, bu səyahətlər zamanı 
itən növlərdən və onların mühafizəsinin vacibliyindən, ekomarşrutların işlənib 
hazırlanmasının mühümlüyündən və s. məlumat verilməlidir. Eyni zamanda 
regional televiziya kanallarında meşə təsərrüfatlarının nümayəndələrinin mütləq  
iştirakı ilə ekologiya mövzusunda verilişlər silsiləsinin başa düşülən dildə 
hazırlanması vacibdir. 

Ekologiyaya antropogen təsirinin ən çox müşahidə olunan, ətraf mühitlə 
bağlı əlverişsiz vəziyyət yaranan rayonlarda həftədə bir dəfə əhalıyə təbiətə 
ehtiyatla yanaşmanın mühümlüyündən, insanın davamlı inkişafından, 
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ekomarşrutlardan və s. bəhs edən televiziya verilişlərinin efirə çıxması təşkil edilə 
bilər. 

Təklifə əsasən layihə iri kompaniyaların yerlərdə İcra hakimiyyəti ilə birgə 
KSM-strategiyası (bax aşağıda) kimi həyata keçirilə bilər. Bundan savayi 
sponsorluq və ekologiya mövzusunda ictimai reklamın hazırlanması, onun 
televiziyada, paytaxt və regionlarda bilbordlarda (reklam lövhələrində) sonrakı 
yayılması, aparıcı mütəxəssis-ekoloqların, hökumət, QHT, yerli icmaların 
nümayəndələrinin iştirakı ilə kinoteatrlarda təqdimat nümayişi mümkündür. 

Məsul şəxslər – Dünya Bankının məsləhətçiləri, KİV-nə cavabdeh Şuranın 
nümayəndəsi. 

Müddət – bütün layihə ərzində. Əsas diqqət ilk iki-üç ilə yetirilməlidir. 
Büdcə - 100 000 manat. 
 
III. Meşə ərazilərində təmizliyin saxlanılması və mal-qaranın icazəli 

otarılması. 
 
Yerlərdə təmizliyin saxlanılması və təmin edilməsi üçün zibil daşınmasına 

dair bələdiyyələrlə daimi müqavilələrin bağlanılması, tullantıları aşkar etmək 
məqsədilə ərazidə keşik çəkməsi tövsiyə edilir. Ərazi ziyarət üçün cəlbedici 
olmalıdır. 

Zibil bakların yerləşdirilməsi, zibili yalnız zibil üçün ayrılmış yerlərdə 
tullamağa dəvət edən bayır ictimai reklamın qurulması vacibdir. 

Məsələnin digər tərəfi ayrılmış otlaqların sayının kifayət qədər olmaması ilə 
bağlıdır ki, bu da mal-qaraya nizamsız şəkildə otlamağa icazə verən əhali üçün 
əhəmiyyətli problem yaradır. Bu hal isə öz növbəsində qaçılmaz şəkildə qoruq 
edilmiş ərazilərə zərər vurmasına, torpağın tapdalanıb xarab olmasına gətirib 
çıxarır və yol hərəkəti üçü təhlükə yaradır (Yol hərəkəti qaydalarında belə hallara 
yol verən mal-qara sahibinin cərimə edilməsini nəzərdə tutan maddənin olmasına 
baxmayaraq). Bu problemin həlli üçün aşağıda qeyd olunan addımlar atılmalıdır: 
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- Meşə fondunda otlaqlar üçün ayrılmış ərazilər mövcuddur. Onların sayı və 
sahəsi yerlərdə mal-qaranın otarılması tələbatına müvafiq olaraq yenidən 
baxılmalıdır, lazım olarsa (ərazilərin çatışmaması) bu məsələyə bələdiyələr cəlb 
edilməlidir. 

- Yol hərəkəti qaydalarına əsaslanaraq yol polisi malqaranın nizamsız 
hərəkətilə bağlı yollardakı vəziyyətə daha da fəal nəzarət etməlidir. 

Məsul təşkilatlar – Ekologiya və təbii sərvətlər nazirliyinin Meşələrin 
inkişafı departamenti, yerli meşə təsərrüfatları, milli parkların müdiriyyəti, 
bələdiyyə, yerli icmalar, yol polisi, meşə ərazilərində turizmin inkişafı Şurasının 
nümayəndələri. 

Müddət - bütün layihə ərzində. 
Büdcə - 150 000 manat. 
 
IV. Yerlərdə maddi marağın artırılması və əhalinin ekoturzmin inkişafına 

cəlb olunması. 
  
Qərar qəbul etmək iqtidarında, bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər yüksək 

xəbərdar, maddi baxımdan marağı olmayan yerli sakinlər ekoturizmin verdiyi 
imkanları nəzərə almamaqda davam edirlər. 

Qoruqların və digər mühafizə olunan təbiət ərazilərin yaradılması çox vaxt 
yerli sakinlərin torpaqdan, meşə məhsullarından və s. təsərrüfat məqsədləri ilə 
istifadəsinə qaçılmaz məhdudiyyətlərlə bağlı olur. Ənənəvi təsərrüfat məşğuliyyəti 
yerlərində mühafizə olunan ərazilərə qarşı yerli sakinlərin münasibəti çox vaxt 
mənfi olur. Regionların davamlı inkişafının planlaşdırılması zamanı elə etmək 
lazımdır ki, yerli sakinlər təbii sərvətlərin mühafizəsinə yardım etsin və bu işin  
onları təmin edə biləcək üstünlüklərini görsün. 

Ekoturizmin inkişafı düzgün təşkil edilərsə, ən mühüm vasitə ola bilər, hansı 
ki aşağıdakılara malikdir: 

- əhaliyə adət edilmiş iqtisadi fəaliyyətin məhdudiyyətinin əvəzini vermək, 
- təbiətdən davamlı istifadənin iqtisadi stimullarını təmin etmək və bununla 
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- yerli cəmiyyətlərdə təbiətin mühafizəsi işinə həvəs oyatmaq. 
 
Ekoturizm layihələrinin həyata keçirilməsi nəticəsində yerli sakinlər iqtisadi, 

sosial, siyasi, mədəni və başqa (həm fərdi, həm də kollektiv) üstünlükləri əldə 
etməlidirlər. Xüsusilə belə üstünlüklərə yeni iş yerləri (bələdçi, meşə mühafizəsi 
əməkdaşları), yerli məhsulun və suvenirlərin satışı üçün əlavə imkanlar, habelə öz 
milli-mədəni dəyərlərinin təbliği aiddir (Belə ki, ləzgilərin yığcam yaşadığı 
Qusarda hadisələrlə dolu, aşpazlıq və s. turizm növlərini üstün tutmaq olar ki, bu 
da turistlər üçün regiona ziyarət etməyə, yerli əhaliyə isə qazanc əldə etməyə əlavə 
stimul olar). 

Yerli cəmiyyətlərin iştirakı ilə hazırlanan turizmin inkişafı layihələri yerli 
sakinlər üçün daha əlverişli inkişaf növünün seçilməsinə, daha sonra onun 
gerçəkləşməsinə kömək etməsinə yönəlmişlər. Regionlarda ekoturizmin inkişafı 
proqramlarının həyata keçirilməsi zamanı nəzərə almaq vacibdir ki, onların 
yaşadığı ərazilərin gələcəyi ilə bağlı məsələlərin həllində kənar iştirakçılar deyil, 
məhz yerli sakinlər təyinedici rol oynamalıdır. 

Cəmiyyət özü zəvvarları apardığı təbiət ərazilərini (meşə massivləri, dəniz 
kanarları və s.) müstəqil şəkildə mühafizə etməlidir. Yerli cəmiyyətlərin ekoturizm 
sahəsində sahibkarlıqdan gəlir qazanması yalnız o halda mümkündür ki, onlar  
ekoturizmin mənbə və obyekti – təbii sərvətlərin mühafizəsini öz üzərinə 
götürürlər, bu gəliri isə öz növbəsində həyatlarının keyfiyyətliliyinin 
yaxşılaşdırılmasına yönəldirlər. Xüsusilə çoxlu təbii isti çeşmələri olan Masallıda 
gələcəkdə ora gələn turistlərdən qazanc payı əldə edərək, çeşmələrin qorunmasında 
və təmizlikdə saxlanılmasında maraqlı olmalıdırlar. 

Aşağıda sadalananları yadda saxlamaq vacibdir: 
1) Yerli əhalinin iştirakı layihə üzrə daha effektiv planlaşdırmanı və 

qərarların qəbul edilməsini təmin edir. 
2) Yerli sakinlərin rəyi ilə maraqlanaraq, layihənin gerçəkləşdirilməsinə və 

idarə olunmasına onları cəlb edərək layihə menecerləri onların etimadı və dəstəyini 
qazanırlar. 
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3) Layihənin planlaşdırılması və icra edilməsində fəal iştirakı, təlim və 
treninqlər yerli əhalinin həm bu layihənin labüdlüyünü, həm də bütövlükdə 
davamlı inkişaf ideyasını başa düşməsi  üçün şərait yaradır. 

4) Yerli əhalinin iştirakı layihə menbecerlərini daha məsuliyyətli olmağa 
vadar edir və bunula layihənin yerli cəmiyyətlərin xeyrinə işləməsinə zəmanət 
verir. 

Vacibdir ki, yerli cəmiyyətlərin ekoturizmdən qazanan gəlir və təbiət 
ərazilərinin mühafizəsinin artması arasında davamlı qarşılıqlı əlaqə təmin edilsin. 

Məsələn: Milli parklara giriş biletlərinin satışından əldə edilən gəlirin bir 
hissəsi yerli cəmiyyətin ehtiyacına yönəldilə bilər. Layihənin gedişi zamanı yerli 
sakinlərin iştirakı ilə cığırlar qaydaya salınmalıdır, yerli cəmiyyət tərəfindən idarə 
olunan dükan və köşklər qurulmalıdır. Nəticədə gələnlərin coxlu sayı yerli 
sakinlərin əksəriyyəti üçün gəlir təmin edən mini-mehmanxana və kafelərin 
yaradılmasına gətirib çıxarır. 

Bu məqsədlər üçün vacibdir: 
a) turizmdən əldə edilən gəlirlərin bir hissəsinin cəmiyyətin ehtiyaçlarına 

yönəldilməsi üçün mexanizmlərin tətbiq edilməsi, 
b) mərkəzi orqanların bəzi vəzifələrinin yerli cəmiyyətlərin nümayəndələrinə  

verilməsi, 
c) yerli icmalar və ayrı şəxslər üçün təlimin təşkil edilməsi. 
 
Ekoloji turizmin inkişafı layihəsində yerli əhalinin iştirakı iqtisadi şəkildə 

ola bilər. Bu ilk növbədə gəlirlərin bölünməsində, ekoturizmdən iqtisadi mənfəətin 
əldə edilməsində iştirakdır. 

Yerli cəmiyyətlərin iqtisadi iştirakı başqa şəkildə də keçirilə bilər. Onun 
aşağıdakı formaları mövcuddur: 

1. Təbiətdən istifadəyə və ya komunal obyektlərinin istismarına görə 
turizmdə əldə edilən gəlirlərin mühafizə olunan ərazilərin müdiriyyətinin ünvanına 
ayrılması (bufer zönalarına aid layihələr); 



 10 

2. Yerlərdə turist şirkətlərinə ilkin xidmətin göstərilməsi (məsələn, qida 
məhsulları, tikinti materialları, sənətkarlıq məmulatları və s. ilə təchiz etmə); 

3. Muzdlu iş (peşəkar turizm agentliklərinin xidmətçiləri); 
4. Fərdi və ya qrup qaydasında aparılan müstəqil sahibkarlıq fəaliyyəti 

(kommunal turizm layihələri); 
5. Peşəkar turizm şirkətləri ilə müştərək müəssisələr. 
 
Qəbul edən ölkənin vətəndaşlarının daha çox tutduqları mövqelər – bələdçi 

və tərcüməçilər (20%), sürücülər (8%), aşpazlar (6%), menecer və turoperatorlardır 
(8%). Bunların hamısı yerli əhalini əlavə gəlirlər və başqa üstünlüklərlə təmin edir. 

Yerli sakinlər nəinki gəlirlərdə, hətta layihələrin işlənib hazırlanmasında da 
iştirak etməlidirlər. Onlar özləri ərazi və onun sərvətlərini idarə etməyi 
öyrənməlidirlər.Yerli sakinlər layihəyə onun ilk addımlarından, problemlərin 
müəyyən edilməsindən cəlb olunmalıdırlar ki,   onların həllinin vacibliyini 
əvvəlcədən dərk etsinlər. 

Məsul təşkilatlar –Turizm şurası (iqtisadi inkişaf, vergilər, mədəniyyət və 
turizm nazirlikləri), milli parkların müdiriyyəti, yerli yakimiyyət və icmaların, 
habelə turizm assosiasiyasının nümayəndələri. 

Müddət - bütün layihə ərzində. Əsas diqqət ilk 3 ilə yetirilir. 
Büdcə - 400 000 manat. 
 
 
V. Turizm və nəqliyyat infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi. 
 Mehmanxanalar, pansionatlar, istirahət evləri və bazaları, habelə orta və 

aşağı qiymət dərəcəli sanatoriya-kurort müəssisələri daxil olmaqla yerləşdirmə 
obyektlərinin maddi bazası mənəvi və fiziki köhnəlmənin yüksək dərəcəsi ilə 
səciyyələnir. Hazırda turistlər üçün iki–üç ulduzlu otel və hostellərin növləri, 
keyfiyyəti və təklifləri beynəlxalq tələblərə uyğun deyil. 

Xarici turistlər üçün maraq kəsb edəcək ərazilərin əksər hissəsi pis yollar 
ucbatından çətinliklə gediləndir. Sahələrin özündə cığırlar/marşrutlar, meşə 
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ərazilərində turistlər üçün dayanacaq/istirahət yerləri yox və ya zəif 
düşünülmüşdür. 

Bu məsələnin həlli üçün Respublikanın ekoloji baxımdan maraqlı yerlərində 
turizm marşrutlarının təbliği və irəliləməsinin yenidən keyfiyyətli baxılması 
tövsiyə edilir. Eləcə də destinasiyalarda (turizm mərkəzlərində) və onların 
yaxınlığında zəruri beynəlxalq sanitar tələblərinə uyğun və keyfiyyətli xidmət 
göstərən ictimai iaşə obyektləri və otel/hostellərin mövcudluğu önəmlidir. Yerli 
sakinlərin əksəriyyəti bu kimi xidmətləri göstərməyə hazırdır. Məsələn, Sanitar-
epidemioloji xidmətin nümayəndələri ilə müqavilələrin bağlanılması zamanı 
turistlərə təklif edilən qidanın keyfiyyəti və ya onların istirahəti üçün otağların 
təmizliyi məsələsində turizm şirkətləri bu idarənin dəstəyini əldə etməlidir. 

Daha bir addım qida və mənzil verməyə hazır olan yerli sakinlər üçün 
müvafiq kursların keçirilməsi olmalıdır. Bu cür xidmətləri göstərməkdə yüksək 
dağlıq yerdə olan Quba rayonunun Xınalıq kəndində gözəl təcrübə mövcuddur. 
Kəndin bir neçə ailə nümayəndələri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən 
təşkil edilmiş xüsusi treninqlər keçmiş, yuxarıda qeyd olunan xidmətlərin 
göstərilməsinə onların tam hazırlıqlı olduqlarını təsdiq edən müvafiq sertifikatlar 
almışlar. Bu sakinlərin evlərində qonaqlar üçün otaqlar ayrılmış, süfrəyə təklif 
edilən keyfiyyətlə hazırlanmış milli xörəklərin siyahısı tərtib edilmişdir, ev 
sahibləri isə turistləri qəbul etmək üçün lazımi təcrübə qazanmışlar. Bu təcrübəni 
pilot rayonlarının kəndlərində tətbiq etmək zəruridir. 

Ekoloji baxımdan cəlbedən yerlərə turistləri müşayiət etmək üçün 
destinasiyalarda ərazini, onun tarixi və təbiətini yaxşı bilən bələdçilərin olması 
vacibdir. Bələdçi kimi yalnız lazımı məlumatı olan təcrübəli meşəbəyləri deyil, 
həmçinin yerli sakinlər də iştirak etməlidir ki, ekoturizmin inkişafında onların 
iştirakı çox vacibdir. 

Savadlı mütəxəssislərdən savayı yerlərdə yeni başlayan müşayiətçi-
bələdçilər üçün kurslar təşkil etmək tövsiyə edilir. Bu kurslar ödənişsiz olmalı və 
ya dövlət, ya da yeni məhsulu öz müştərilərinə təklif etməyə hazır olan turizm 
şirkətləri tərəfindən malıyələşdirilməlidir. 
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Məsul təşkilatlar – Şuranın (təhsil, ekologiya, iqtisadi inkişaf, fövqəladə 
hallar nazirlikləri), Meşə təsərrüfatı institutu, Azəryolservis, yerli hakimiyyət,  
milli parkların müdiriyyəti və yerli meşə təsərrüfatlarının nümayəndələri. 

Müddət – 5 il. 
Büdcə - 600 000 manat. 
 
 
VI Turistlərin təhlükəsizliyi. 
Eko-cığırlara gələn turistlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə 

marşrutların hazırlanması və işə salınması barədə hüquq-mühafizə orqanları, 
qoruqların mühafizə xidmətinin nümayəndələrini xəbərdar etmək, yerlərdə sahə 
müvəkkilləri ilə görüşlər keçirmək tövsiyə edilir. Mühafizə xidmətlərinin hər bir 
nümayəndəsinin ekoturizm, onun konkret ərazidə tətbiq olunan növləri barədə 
təsəvvürü olmalıdır ki, asayişin pozulmasına yol verilməsin, habelə mümkün 
olanların qarşısı vaxtında alınsın. 

Bundan başqa yerli sakinlər tərəfindən veriləcək nəqliyyatın – maşınlar, 
velosipedlər, atlar və s. bütün lazımi tələblərə cavab verməli, maksimal dərəcədə 
təhlükəsiz olmalıdır və s. Bu məqsədlə nəqliyyat üçün texniki və yük heyvanları 
üçün baytarlıq nəzarəti daim keçirilməlidir. 

Həmçinin bütün marşrut boyu vəhşi heyvanların görünməsi ehtimalı olan 
yerlərdə turist dəstəsini bu yerlərin xüsusiyyətlərini yaxşı bilən bələdçi daim 
müşayiət etməlidir. Turistlər FHN, təcili yardım, polis və s. xidmətlərinin əlaqə 
nömrələrini daxil edən zəruri məlumatla təmin olunmalıdır. 

Məsul təşkilatlar –FHN, polis, Səhiyyə nazirliyi (yerlərdə xəstəxanalar 
/travmatoloji məntəqələr/), yerli hakimiyyət, milli parkların müdiriyyəti, meşə 
təsərrüfatlarının nümayəndələri. 

Müddət - bütün layihə ərzində. 
Büdcə - 100 000 – 200 000 manat. 
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VII. Ekoturizmin inkişafına dair həm hüquqi, həm də fiziki şəxslərin 
təşəbbüslərinin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi – mikro-kreditlər, vergilərin 
azaldılması və s. 

 
Dünya təcrübəsi əsaslı sübut edir ki, hətta inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı 

ölkərədə belə sahibkarlıq xalq təsərrüfatının inkişafı, sosial problemlərin həlli, 
işçilərin sayının artmasına əhəmiyyətli təsir göstərir. Kiçik sahibkarlığın (burada 
söhbət ekomarşrutların yol boyu olan sahibkarlıqdan gedir) mütləq dövlətin 
dəstəyində ehtiyacı var. Kiçik və orta sahibkarlığın Dövlət dəstəyi siyasəti 
aşağıdakı tədbirlərin əlaqələndirilməsini daxil edir: 

- güzəştli vergiqoyma; 
- əlverişli hüquqi mühitin formalaşdırılması; 
- kiçik müəssisələrin dəstəyi proqramlarının maliyə və maddi təminatı. 
Əlverişli hüquqi mühitin formalaşdırılması öz növbəsində aşağıdakı 

tədbirləri daxil edir: 
- KM-nin qeydıyyat üsulunun sadələşdirilməsi; 
- müxtəlif təlim kursları, biznes məktəbləri, biznes seminarlarının 

keçirilməsi; 
- konsultasiya vermə və kiçik biznesin informasiya dəstəyi; 
- texniki yardım və yerin verilməsi; 
- dövlət təchizatı və müqavilələrə doğru kiçik müəssisələrin yolunun 

yaxşılaşdırılması. 
Bu bəndin reallaşdırılması üçün Turizm şurasının fəaliyyətinə məsləhətçi 

kimi həm dəvlət, həm də şəxsi maliyə və hüquqşünaslıq sektorunun 
mütəxəssislərinin cəlb edilməsi əhəmiyyətlidir. 

Bu məsələdə belə təcrübə ekoturizmin inkişafı proqramı çərçivəsində 
mənimsənilə bilər və meşə ərazilərində ekoturizmin inkişafı prosesinə qoşulmaq 
istəyən regonlar əhalisinin nümayəndələri üçün imtiyazlar kimi dövlət tərəfindən 
baxılmasına təqdim edilə bilər. 
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Məsul təşkilatlar – Şuranın (mədəniyyət və turizm, iqtisadi inkişaf, maliyyə, 
vergilər nazirlikləri, yerli hakimiyyət, sanitar-epidemioloji nəzarət), Ədliyyə 
nazirliyi, şəxsi sektoru (kiçik və orta biznes) və Turizm assosiasiyasının 
nümayəndələri. 

Müddət – ilk üç il. 
Büdcə - 100 000 manat. 
 
 
VIII. Savadlı menecment və marketinq tədqiqatları 
 
Turizmin davamlı inkişafının şərtsiz tələblərindən biri turizm 

destinasiyalarının savadlı menecmentidir ki, onun hakim tərkib hissəsi kimi turizm 
xidmətləri bazarının öyrənilməsi olmalıdır. Guman edilən müştərilər dairəsinin 
müəyyən edilməsi turizm məhsulunun yaradılması prosesinə düzəlişlər edilməsi 
zərurətinə səbəb ola bilər. Artıq onun hazırlanmasının ilkin mərhələlərində təklif 
olunan turizm xidmətlərinə cavab verə biləcək mümkün olan müştəri və bazarların 
dərəcələrini təyin etmək məsləhət görülür. Bununla yanaşı turizm təşkiklatlarının 
təbiətyönəmli turizmin xidmətlərini həyata keçirən potensial müştərilərin əxlaqi, 
sosial-iqtisadi, psixoloji və başqa xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Bu 
vəzifələrin həlii Turizm şurasının qabağında duran məsələlərdən biri olmalıdır. 

Meşə ərazilərində ekoturizmin inkişafının ilkin mərhələsində məhsulu 6-11 
və 11-15 nəfərlik kiçik qrupları nəzərdə tutan turoperatorların beynəlxalq 
təcrübəsinə əsaslanmaq lazımdır. Azərbaycanda turizmin bu istiqamətini inkişaf 
etdirərək bu təcrübəni əsas kimi götürmək lazımdır, çünki birincisi – azsaylı 
qruplar yerli əhali tərəfindən daha həvəslə qarşılanır, ikincisi – bu cür qrupun 
tərkibində fərdi istəklərə müvafiq parlaq təəssürat almaq üçün daha çox imkan 
olur. 

Buradaca qeyd etmək vacibdir ki, turizmin davamlılığının təmin edilməsi  
işində merketinq tədqiqatlarına əsaslanan marketinq mühüm rol oynayır. Bazarın 
öyrənilməsi nəinki təklif olunan məhsula (turizm xidmətləri) doğru tələbin 
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artmasına, hətta turistlərin məkan-zaman və istehlakçı davranışına, onların 
ekoturizm xidmətlərinə görə ödəniş aparmaq istəyinə təsir edə bilən amillərin 
müəyyən edilməsinə qulluq edir. Davamlı turizmin marketinqi məsələsində 
müxtəlif meyarlar əsasında (həyat tərzi, peşə, ətraf mühitə və bütövlükdə yaşama 
mühitinə ekoloji dostluq münasibəti olan turizm məhsuluna münasibət ) turistlərin 
təsnifatını həyata keçirmək tövsiyə edilir. Mövcud və potensial müştərilərin 
təsnifatı düzgün marketinq siyasətini hazırlamağa kömək edər: qiymət təklifi, 
xidmətlər paketinin formalaşdırılması, KİV və reklam yerləşdirmə yerlərinin, 
münasib tərəfdaşların səmərəli seçimi və s. Qərb ölkələrinin təcrübəsinə müraciət 
edərkən “davamlı turizmin könüllü alətləri” adlanan, məsələn, qonaqlara yaşama 
mühitinə dostluq münasibətli xidmət və məhsulu nümayiş etdirən ekonişanlanma 
və ekoloji sertifikatlaşdırılmanın yerlərdə tətbiq edilməsini də təklif etmək olar. 

Məsul təşkilatlar – Şuranın (ekologiya, mədəniyyət və turizm, iqtisadi 
inkişaf, maliyyə, vergilər nazirlikləri, bələdiyyələr, icmalar), milli parkların, 
müdiriyyəti, meşə təsərrüfatları və Turizm assosiasiyasının nümayəndələri. 

Müddət – 3 il. 
Büdcə - 400 000 manat. 
 
 
IX İctimai sahibkarlığın iri şirkətlərin ictimai-korporativ məsuliyyəti 

vasitəsilə inkişafı. 
 
Başqa cür desək, bu bənd qeyri-dövlət korporasiyalar tərəfindən yerli 

əhalinin dəstəklənməsi kimi qeyd edilə bilər. Öz növbəsində həmin korporasiyalara 
dövlət tərəfindən vergilərin azaldılması və s. kimi güzəştlər edilə bilər. 

Xüsusilə ticarət şirkətləri meşə ərazilərində ekoturizmin inkişafı proqramına 
əhalinin ekoloji təhsili səviyyəsinin yüksəldilməsinə, eko-cığırların qaydaya 
salınmasına, ekoloji turlar üçün nəqliyyat, istirahət yerlərinin qaydaya salınması 
kimi gərəkli vəsaitlə təmin edilməsinə və s. yönəldilmiş layihələrdə iştirak etmək 
yolu ilə cəlb oluna bilərlər. 
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Həmçinin, eko-marşrutların hazırlanması və işə salınmasından sonra 
ərazilərdə onların vəziyyətini qiymətləndirmək məqsədilə müntəzəm şəkildə 
monitorinqlər aparılmalıdır. Layihənin bu hissəsi müəyyən sahəyə aid Meşə 
təsərrüfatı institutu ilə birlikdə  şirkətlər tərəfindən keçirilə bilər. Eyni zamanda 
ticarət sektoru rayonlarda ekologiya sahəsində tədqiqatlar aparan alimlərin 
stimullaşdırılmasında, xüsusi nəşrlərin buraxılışında, elmi laboratoriyanın qaydaya 
salınmasında və s. yardım edə bilər. 

Beləliklə, ekoloji tərkib hissəsi Azərbaycanın xüsusi sektorunun korporativ-
sosial məsuliyyət siyasətinin mühüm maddəsi ola bilər. Öz korporativ-sosial 
məsuliyyət siyasətinə ekoloji tərkib hissəni tətbiq edərkən şirkətlər şəxsi 
mənfəətlərinə əsaslanmalıdır, çünki ətraf mühitin şərtsiz qayğısından savayı onlar 
rəqibləri qarşısında bir sıra başqa üstünlükləri əldə edirlər. Məsələn, brendin daha 
yaxşı tanınması, iri korporasiyalar, dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq perspektivləri 
və s. Bundan başqa şirkət başqalardan fərqli perspektivlər əldə edir: əməkdaşlığa 
öz “eko-frendli” (ekoloji təhlükəsiz) şirkətlər siyahılarına şirkəti daxil edəcək 
beynəlxalq auditorlar dəvət oluna bilərlər, müəyyən beynəlxalq statusu, ətraf 
mühiti mühafizə edən iri ittifaqlara daxil olmaq və s. 

Bu məqsədlə dövlət sektorunun nümayəndələri və korporativ-sosial 
məsuliyyət sahəsinin yenidən baxılması və ya inkişaf etdirilməsində marağı olan iri 
şirkətlərin rəhbərlərinin iştirakı ilə Turizm şurasının iclasının keçirilməsi zəruridir. 

Məsul təşkilatlar – Şuranın (iqtisadi inkişaf, maliyyə, vergilər nazirlikləri), 
İKM-nin inkişafında marağı olan iri biznes və Dünya Bankının nümayəndələri. 

Müddət – bütün layihə ərzində. 
Büdcə - 100 000 manat (reklam üçün). 
 
 
X. Təbiət yükünün qiymətləndirilməsi. 
 
Təbiət turizminə yönəldilmiş peşəkar fəaliyyətin müxtəlif baxışlar (təşkilatı, 

hüquqi, maarifləndirici və s.) arasında bununla bağlı üzə çıxan ekoloji-coğrafi 
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problemlərin öyrənilməsinin əhəmiyyətli məsələsi xüsusi yer tutur. Onların 
sayından ən mürəkkəb və axıra qədər həll edilməmiş  problem ətraf mühitə yol 
verilən yükünün ağırlığının müəyyən edilməsidir. 

Aralarında başlıcası tapdalanmadır. Lakin bu kanar təsirin özü olduqca 
dəyişkən xarakteristikadır. Səyahət zamanı məşğuliyyət növləri (sakit gəzintilər və 
idman oyunları), nəqliyyat vasitələri (velosiped və ya avtomobillər), ilin 
mövsümləri (isti quraq yay və ya sabit qar örtüklü qış), müsafirlərin yaşı (yaşlı və 
ya cavan adamlar), habelə səyahət formaları (ərazidə sərbəst hərəkət və ya əsasən 
cığırlarla yerimə) müxtəlif ola bilər. 

Beləliklə, qoruq edilmiş ərazi və onun ətrafında ekoloji ekskursiyaların 
planlaşdırılması zamanı yol verilən yükləmənin daha ətraflı təyin edilməsi 
lazımdır. Bu məqsədlə Ekologiya və təbii sərvətlər nazirliyinin Meşə təsərrüfatı 
institutunun fəaliyyətinə edilən tövsiyələrin işlənib hazırlanması planını tətbiq 
etmək gərəkdir. Ehtiyac olsa Ekoturizm şurasının işinə AMEA-nın Coğrafiya, 
Botanika, Zoologiya institutlarından məsləhətçilər cəlb oluna bilərlər. 

Məsul təşkilatlar – Şuranın (ekologiya (Meşə təsərrüfatı institutu), 
mədəniyyət və turizm nazirlikləri) nümayəndələri, AMEA-nın coğrafiya, botanika, 
zoologiya institutlarından məsləhətçilər, yerli meşə təsərrüfatları və bələdiyyələrin 
nümayəndələri. 

Müddət – bütün layihə ərzində. 
Büdcə - 500 000 manat. 
 
 
XI. Zəif təbiət ərazilərində turistlərin davranış qaydaları toplusunun işlənib 

hazırlanması. 
 
Turoperatorlar bir çox mənfi nəticələrdən qurtarmaq üçün destinasiyalarda 

düzgün davranış barədə müştərilərə qabaqcadan məlumat verməlidirlər. Bu 
məqsədlə müştərilər, turoperatorlar, müştərilərə xidmət göstərən təşkilatlar 
(mehmanxana və digər yerləşdirmə vasitələri, nəqliyyat müəssisələri və s.), 
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fəaliyyəti müştərilərə məlumat vermə ilə bağlı peşəkarlar (bələdçilər, 
qonaqpərvərlik sahəsi işçiləri, məlumat köşkləri, dükanlar və s.) üçün xüsusi 
dərsliklərin işlənib hazırlanması zəruridir. Icra etmək üçün məcburi olan ətraflı 
təlimatlar ümumi davranış qaydaları əsasında işlənib hazırlana bilər. 

Qaydaları turizm fəaliyyətində iştirak edən və/və ya turizmin təsirini görən 
müxtəlif təşkilatlarla (tərəflərlə) birlikdə tərtib etmək lazımdır. 

Effektli qaydalar sisteminin yaradılmasında aşağıdakı tərəflər/təşkilatlar 
iştirak edə bilər və etməlidir: 
- Yerli cəmiyyətlər yerli adətlər və ənənəvi həyat tərzi ilə bağlı prinsip və 
qaydaların işlənib hazırlanmasında ən böyük yardım göstərə bilər. Mühafizə 
olunan ərazilərin mütəxəssisləri üçün qaydaların yerli sakinlərlə birgə işlənib 
hazırlanması ekoturizm fəaliyyətinə yerli əhalinin cəlb edilməsinin və onunla 
əməkdaşlıq qurulmasının mühüm və effektiv tərkib hissələrindən biridir. Bu 
həmçinin yerli sakinləri turistlərin müxtəlif davranış tipləri ilə görüşə hazırlamağa 
və bununla ehtimal edilən ziddiyyət, yaxud münaqişələrin qabağını almağa kömək 
edər. 
- Ticarət müəssisələri – daxili və beynəlxalq turoperatorlar, xüsusi təbiət parkları, 
mehmanxanalar, nəqliyyat şirkətləri, avia yollar, turizm ləvazimatı satıcıları. 
Davranış qaydalarının yaradılmasında onların qeyri-hökumət təbiət mühafizə 
təşkilatları ilə birgə fəaliyyətinin müvəffəqiyyətli nümunələri mövcuddur. 
- Mühafizə olunan ərazilərin menecerləri. Optimal olaraq, müəyyən rayon üçün 
spesifik qaydaların hazırlanması turoperatorlarla birgə mühafizə olunan ərazilərin 
menecerləri tərəfindən həyata keçirilir. 
- Qeyri-ticarət təbiət mühafizə təşkilatları təşəbbüs göstərib zəif təbiət əraziləri 
üçün qaydaları işləyib hazırlaya və ya turoperatorlar və mühafizə olunan ərazilərin 
menecerləri ilə birgə iş prosesinə öz təcrübəsini əlavə edə bilər. 

Bununla bərabər qaydaların düzgün yayılması vacibdir. Qaydalar turizm 
bələdçi və məlumat kitabçaları, piyada marşrut və avtomobol yolları xəritələri, 
reklam kitabçaları, turoperatorların yola düşməmişdən qabaq öz müştərilərini 
təchiz etdiyi ədəbiyyata daxil edilməlidir. Qaydaların yayılmasına uçuş zamanı 
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avia heyyəti cəlb etmək, mehmanxana, pansionat ya kempinqlər, taksi sifarişi 
məntəqələri, turizm ləvazimatı kirayə stansiyaları, restoranlar, suvenir dükanları 
vasitəsilə yaymaq olar. 

Yaxşı olardı ki davranış qaydalarını işləyib hazırlayarkan aşağıdakı şərtlər 
imkan daxilində maksimal əks etdirilsin: 

Ekoloji aspektlər 
- zibil və tullantılardan istifadə edilməsi, odun tədarükü və alternativ yanacaq 
mənbələri, çadır düşərgələrinin yerləşdirilməsi, tonqal yerləri, 
- ekoloji cığır, avtomobil və su marşrutlarında davranış, nadir növlərin mühafizəsi, 
- vəhşi heyvanlara baxmaq və fotoşəkillərini çəkmək üçün müəyyən məsafələr, 
- heyvanlara baxmaq və fotoşəkillərini çəkmək, onları yemləmək, 
- əraziyə ev heyvanları ilə girişin məhdudlaşdırılması, 
- təmiz su ehtiyhatının mühafizəsi, 
- kempinq, nəqliyyat vasitələrinin səs səviyyəsinin minimuma endirilməsi, 
- radio, gələnlərin biri –birinə vizual təsiri, qrupların böyüklüyü, 
- bitki, balıqqulağı, mineral və başqa obyektlərin yığımı, həşərat ovu, canlı təbiət 
obyektlərindən suvenirlərin əldə edilməsi, 
- canlı təbiət obyektlərinin beynəlxalq ticarət qaydaları. 

Sosial aspektlər (ən yxşısı onları yerli cəmiyyətlər vasitəsilə işləyib 
hazırlamaqdır) 
- yerli adət-ənənələrə hörmət, 
- yerli əhalinin dini etiqad və mərasimləri, 
- fotoşəkil çəkmək üçün yerli sakinlərin razılığını əldə etmək, 
- geyim, 
- dil, 
- adamlardan uzaqlaşma, 
- dilənçiliyə reaksiya, 
- vədinə əməl etmək zərurəti, texniki vasitələrin istifadəsi; 
- mübadilə və alqı-satqı; 
- yerli əhalinin hüquqları; 
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- yerli cəmiyyətdə qadınların rolu; 
- yerli rəsmi şəxslər; 
- kənar adamların daxil olması istənilməyən yerlər; 
- alkoqollu içkilər; 
- siqaret çəkmə; 
- çaypulu. 

İqtisadi aspektlər 
- yerli əhalinin yaşayış səviyyəsi; 
- rayon və məmləkətdə əsas iqtisadi fəaliyyət növləri; 
- yerli məhsul (və onun əldə edilməsinin stimullaşdırılması); 
- yerli xidmətlər; 
- yerli layihələr. 

Məsul təşkilatlar – Şuranın (ekologiya, mədəniyyət və turizm nazirlikləri, 
bələdiyyələr, Mətbuat şurası), milli parkların müdiriyyəti və yerli icmaların 
nümayəndələri. 

Müddət – 2 il. 
Büdcə - 200 000 manat. 
 
XII. Meşə ərazilərində rekreasiya. 
Meşə ərazilərində turizmin inkişafının mühüm prinsiplərindən biri nəzarət 

olunan rekreasiyadır. Eyni zamanda meşə ərazilərində rekreasiya kütləvi xarakter 
daşıyır. Həvəskar ovçuluq, balıq ovu, göbələk, giləmeyvə və dərman bitkilərinin 
yığımı, ekoturizm kortəbii olaraq baş verir. Meşə ərazilərinə rekreasiya yükünün 
işlənib hazırlanmış normaları yoxdur, landşafta rekreasiya yükü planlaşdırılmır, 
turisrlərə zəruri xidmət göstərmək imkanlarının yaradılması üçün şərait yoxdur. 
Lakin Meşələrin inkişafı departamentinin bələdiyyələr ilə birlikdə planlaşdırılan 
arıçılıq və ot çalını təbiətə zərər vurmur. Bu məqsədlə bu və ya digər ərazi üçün 
icazə verilmiş konkret  rekreasiya növləri ilə bərabər rekreasiya sahələrinə 
yükləmə normalarının işlənib hazırlanması vacibdir. 
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Buna nail olmaq üçün rekreasiya zonaları və təsərrüfat yerlərinin tam kadastr 
qiymətləndirilməsinin aparılması, onlara dəqiq hüquqi təriflərin verilməsi, daha 
prioritet olan sahələrin təyin edilməsi və ayırması lazımdır. 

Məsul təşkilatlar – Şuranın (ekologiya nazirliyi, Meşələrin inkişafı 
departamenti, yerli meşə təsərrüfatları, meşə təsərrüfatı institutu, bələdiyyələr, 
milli parkların müdiriyyəti və yerli icmalar) nümayəndələri. 

Müddət – 5 il. 
Büdcə - 500 000 manat. 
 

Tədbirlər Məsul təşkilatlar Müddət Büdcə 
Meşə ərazilərində turizmin 
inkişafı Şurasının yaradılması Şuranın  təşkil edilməsi Dünya Bankı 

tərəfindən bəyan edilən tövsiyələr 
əsasında Ekologiya və təbii sərvətlər 
(Meşələrin inkişafı və digər 
departamentləri), mədəniyyət və turizm, 
təhsil, iqtisadiyyat, vergilər, fövqəladə 
hallar nazirlikləri və sanitar-
epidemiologiya mərkəzi, habelə Mətbuat 
şurası (bu ideyanı gələcəkdə KİV-də irəli 
çəkmək üçün), milli parkların müdiriyyəti 
və pilot rayonlarının yerli hakimiyyət 
nümayəndələrinin iştirakı ilə həyata 
keçiriləcək. 

1 il 10 000 AZN  

KİV ilə əməkdaşlıq yolu ilə 
əhalinin ekoturizm barədə 
xəbərdar olmasının artırılması 

Dünya Bankının məsləhətçiləri, KİV-nə 
cavabdeh Şuranın nümayəndəsi. 

 
Bütün layihə 
ərzində. Əsas 
diqqət ilk iki-üç 
ilə yetirilməlidir. 
 

100 000 AZN 

Meşə ərazilərində təmizliyin 
saxlanılması və mal-qaranın 
icazəli otarılması 

Ekologiya və təbii sərvətlər nazirliyinin 
Meşələrin inkişafı departamenti, yerli 
meşə təsərrüfatları, milli parkların 
müdiriyyəti, bələdiyyə, yerli icmalar, yol 
polisi, meşə ərazilərində turizmin inkişafı 
Şurasının nümayəndələri. 

Bütün layihə 
ərzində 

150 000 AZN 

Yerlərdə maddi marağın 
artırılması və əhalinin 
ekoturzmin inkişafına cəlb 
olunması 

Turizm şurası (iqtisadi inkişaf, vergilər, 
mədəniyyət və turizm nazirlikləri), milli 
parkların müdiriyyəti, yerli yakimiyyət və 
icmaların, habelə turizm assosiasiyasının 
nümayəndələri. 
 

Bütün layihə 
ərzində. Əsas 
diqqət ilk 3 ilə 
yetirilir 

400 000 AZN 

Turizm və nəqliyyat 
infrastrukturunun inkişaf 
etdirilməsi 

Şuranın (təhsil, ekologiya, iqtisadi 
inkişaf, fövqəladə hallar nazirlikləri), 
Meşə təsərrüfatı institutu, Azəryolservis, 
yerli hakimiyyət,  milli parkların 
müdiriyyəti və yerli meşə təsərrüfatlarının 
nümayəndələri. 

5 il 600 000 AZN 

Turistlərin təhlükəsizliyi FHN, polis, Səhiyyə nazirliyi (yerlərdə 
xəstəxanalar /travmatoloji məntəqələr/), 
yerli hakimiyyət, milli parkların 
müdiriyyəti, meşə təsərrüfatlarının 
nümayəndələri. 

 

Bütün layihə 
ərzində 

100 000 –  
200 000 AZN 
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Ekoturizmin inkişafına dair 
həm hüquqi, həm də fiziki 
şəxslərin təşəbbüslərinin dövlət 
tərəfindən dəstəklənməsi – 
mikro-kreditlər, vergilərin 
azaldılması və s. 

Şuranın (mədəniyyət və turizm, iqtisadi 
inkişaf, maliyyə, vergilər nazirlikləri, 
yerli hakimiyyət, sanitar-epidemioloji 
nəzarət), Ədliyyə nazirliyi, şəxsi sektoru 
(kiçik və orta biznes) və Turizm 
assosiasiyasının nümayəndələri. 

Ilk üç il 100 000 AZN 

Savadlı menecment və 
marketinq tədqiqatları 

Şuranın (ekologiya, mədəniyyət və 
turizm, iqtisadi inkişaf, maliyyə, vergilər 
nazirlikləri, bələdiyyələr, icmalar), milli 
parkların, müdiriyyəti, meşə təsərrüfatları 
və Turizm assosiasiyasının 
nümayəndələri. 

3 il 400 000 AZN 

İctimai sahibkarlığın iri 
şirkətlərin ictimai-korporativ 
məsuliyyəti vasitəsilə inkişafı 

Şuranın (iqtisadi inkişaf, maliyyə, 
vergilər nazirlikləri), İKM-nin inkişafında 
maraqlı olan iri biznes və Dünya 
Bankının nümayəndələri. 

Bütün layihə 
ərzində 

100 000 AZN 
(reklam üçün) 

Təbiət yükünün 
qiymətləndirilməsi 

Şuranın (ekologiya (Meşə təsərrüfatı 
institutu), mədəniyyət və turizm 
nazirlikləri) nümayəndələri, AMEA-nın 
coğrafiya, botanika, zoologiya 
institutlarından məsləhətçilər, yerli meşə 
təsərrüfatları və bələdiyyələrin 
nümayəndələri. 
 

bütün layihə 
ərzində 

500 000 AZN 

Zəif təbiət ərazilərində 
turistlərin davranış qaydaları 
toplusunun işlənib hazırlanması 

Şuranın (ekologiya, mədəniyyət və turizm 
nazirlikləri, bələdiyyələr, Mətbuat şurası), 
milli parkların müdiriyyəti və yerli 
icmaların nümayəndələri. 

2 il 200 000 AZN 

Meşə ərazilərində rekreasiya Şuranın (ekologiya nazirliyi, Meşələrin 
inkişafı departamenti, yerli meşə 
təsərrüfatları, meşə təsərrüfatı institutu, 
bələdiyyələr, milli parkların müdiriyyəti 
və yerli icmalar) nümayəndələri. 

5 il 500 000 AZN 

 
Menecment Planının icra edilməsi üçün vaxt çərçivəsi 

Yuxarıda göstərilmiş Menecment Planda həm dövlət sektoru, həm də ticarət 
müəssisələrin mütəxəssislərinin cəlb olunması tələb olunur. Bu MP-da qaldırılmış 
məsələlərin çoxu meşə təsərrüfatı və meşə ərazilərində tədbiq edilməsi sahəsində 
yeni olacaq. Sahənin özünün inkişafında əlavə addımların atılmasını, yeni praktiki 
bilikləri, mövcud infrastrukturun təkmilləşdirilməsini və s. tələb etdiyini nəzərə 
alaraq hazırkı MP-nın maksimal implementasiya (həyata keçirilmə) müddəti 3-5 il 
təşkil edər. 

Yeni layihələrin işlənib hazırlanması antropogen təsiri səbəbindən ətraf 
mühit üçün risklər də daşıyır. Xüsusən meşə ərazilərinə gələnlərin sayının artması 
torpağın tapdalanması, ərazinin çirklənməsi, heyvanlar arealının dəyişilməsi, 
qiymətli meşə bitkilərinin azalmasına və s. gətirib çıxara bilər. Mümkün olan 
riskləri azaltmaq üçün tərkibinə daxil olacaq meşə, ticarət, dövlət sektorlarının 
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peşəkarlardan ibarət Ekoturizm şurasının daimi mütəxəssisləri tərəfindən vəziyyətə 
arasıkəsilməz müşahidə və nəzarət  vacibdir. 

Turizm fəaliyyəti digər sahələrin, ilk növbədə kənd təsərrüfatı, yüngül 
sənaye, tikinti materialların istehsalının inkişafını stimullaşdırır. Turizmdən əldə 
edilən gəlirlər ehtiyatlardan daha səmərəli istifadə etməyə və müasir 
texnologiyaları (yeni avadanlığın alınması, odunun maye yanacaqla əvəzlənməsi, 
təhsil səviyyəsinin və bununla əmək ehtiyatlarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi və 
s.) tətbiq etməyə imkan verir. Bunların hamısı iqtisadiyyatın və yerli, xüsusilə iri 
sənaye mərkəzlərindən uzaq və iqtisadi inkişaf səviyyəsinin ənənəvi olaraq zəif  
olan rayon sakinlərinin rifahının yüksəlməsinə əhəmiyyətli təkan verir. 
 
Yerlərdə ekoturizmin inkişafının müsbət və mənfi cəhətləri 
 

+ - 
Turizm iqtisadi fəaliyyətin başqa sahələri ilə geniş 
əlaqədardır və bununla  yeni iş yerlərinin 
yaradılmasına və gəlirlərə qismən təsir edir. 
Yoxsulluqla fəal mübarizə.  

Daxili bazarda disbalansın 
yaradılması və qiymətlərin 
artması. 

İnvestisiyaların cəlb olunması, xidmətlər sektorunun 
genişlənməsi, iqtisadiyyatın diversifikasiya 
dərəcəsinin yüksəldilməsi. 

İqtisadi bərabərsizliyin 
əmələ gəlməsi. 

Yalnız turistlər tərəfindən deyil, yerli sakinlər 
tərəfindən də istifadə olunan daha müasir 
infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi. 

  
  
  

+ - 
Hazırda turizm yeni iş yerlərini 
yaratmağa ən yüksək imkanı olan 
sənayelərdən biridir (xidmət ilə bağlı 
olduğuna görə turizmi 
“avtomatlaşdırmaq” çətindir) 

Turizm əsasən aşağı ödənişli, mövsümi iş 
yerləri yaradır ki, bu da ixtisasın 
artırılmasına imkan vermir. 
İxtisaslaşdırılmış iş yerləri tez-tez əhali 
üçün əlçatmazdır: müstəqil iş aparmaq üçün 
bilik və maliyyə vəsaiti çatmır. 

Aşağı dərəcəli işçilər üçün yaradılan iş 
yerlərin çox sayı hər zaman mənfi hal 
deyil, çünki bu iş yerlərini yüksək 
təhsil səviyyəsi olmayan yerli sakinlər 
tutur 

İdarəçilik heyətinin “idxalı” 

Turizm eyni zamanda müxtəlif   
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məsələlərin həlli üçün bir qisim 
ixtisaslı iş yerləri yaradır (turizm və 
təbiətin mühafizəsi sahəsində 
bələdçilər, menecerlər və s.) 
  
  
  

+ - 
Xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşmaya 
kömək və “müasirləşdirmə” 

Sabitləşmiş mənəvi dəyərlərin dağılması 
(cinayətkarlığın, fahişəliyin artması) 

Yerli əhalinin mədəni şüurunun 
güclənməsi 

Ənənəvi mədəni dəyərlərin 
komersiyalaşması 

Uzaq regionların problemlərinə 
diqqətin cəlb olunması 

Turizm mərkəzlərinin qəbul edən ölkələrin 
real həyatından təcrid olunması. 

  
 
  

 
BÜDCƏ 
Hazırda meşə ərazilərində ekoturizmin zəif inkişafını, habelə Menecment 

planına daxil edilmiş geniş tövsiyələri və onun reallaşdırılmasının vaxt çərçivəsini 
(3-5- il) nəzərə alaraq, bu işə xeyli maliyyə qoyuluşları tələb olunacaq. Bu 
qoyuluşlar meşə təsərrüfatlarının, onların maddi-texniki bazasının 
yaxşılaşdırılmasını, təlim materiallarının hazırlanmasını, geniş spektorlu reklam, 
yerlərdə kiçik biznesin inkişafı üçün qrantlar, tədris proqramları, ətraf mühitin 
vəziyyətinin monitorinqin aparılmasını, məsləhətçilərin işə götürülməsini və s. 
sahələri əhatə etməlidir. 

ZONALAŞDIRMA 
Qusar rayonunun meşə fondunun sahəsi 22.500 hektardır ki, onun 21.571 ha. 

meşə örtüklü, 475 ha. isə örtüksüzdür. Rayonun meşəliyi 25% təşkil edir. 
Beləliklə, rekreasiya – eko-turizmin inkişafı üçün sahə regoinun ümumi sahəsinin 
10%-ini tuta bilər (qalan 15%-ni gəlmək üçün münasib olmayan (xüsusən, yüksək 
dağlıq əraziləri) yerin təşkil etdiyini nəzərə almaqla). 



 25 

Regionda yerləşən Müvəqqəti dövlət qoruğunun sahəsi 15 min km2 təşkil 
edir. 

Masallı meşə təsərrüfatının sahəsi 16.392 hektar təşkil edir. Onun 14.524 
hektarı meşə örtüklü, 1.868 hektarı isə örtüksüzdür. Rayonun meşəliyi 16,8% təşkil 
edir. Masallı rayonunda meşələrin yollar boyu uzanmasını və uca dağların 
olmamasını nəzərə alaraq, rekreasiya sahəsi meşə fondunun 12%-ni təşkil edə 
bilər. 


