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Dərsliklər və 

kurs 

materialları 

Bilalov B.Ə. Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi B,2006 280 səh. 
Əlirzayev Ə.Q. Turizmin iqtisadiyyatı və idarə olunması. Bakı: “İqtisad 
Universiteti” Nəşriyyatı, 2010. – 529 səh 

Kursun Məqsədi  Kursun əsas məqsədi  müasir inkişaf mərhələsində turizm siyasətinin təhlili,   
planlaşdırılmasının müxtəlif istiqamətlərinin izahı, onların dövlət tərəfindən 
tənzimlənməsi və təkmilləşdirilməsi problemlərinin öyrənilməsidir. 

Kursun Xülasəsi Proqramın əsas istiqamətləri: Turizm siyasətinin öyrənilməsi və  
planlaşdırılmasının nəzəri-metodoloji əsasları. Turizm planlaşmasının vəzifələri  
və onun əsas istiqamətləri, Turizmin strateji planlaşmasının xüsusiyyətləri,  
Turizmin marketinq planlaşması, Turizmin Azərbaycanda mövcud vəziyyətinin  
təhlili və onun strateji planında istifadəsinin təşkili, Turizm planlarının  
metodlarının təhlili, Turizmin məqsədli proqram təhlili, Turizmdə sahibkarlıq  
fəaliyyətinin təhlili, Turizmin planlaşmasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri,  
Turizmin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi sistemi, Turizmin qanunvericilik  
bazasının təkmilləşdirilməsi, Turizmin inkişaf perspektivinin təkmilləşdirilməsi. 

Kursun 

yekununda 

Tələbələrdə  turizm siyasətinin ümumilikdə inkişafının müəyyənləşdilməsi,  
planlaşdırılması, həmçinin marketinq planlaşması haqqında aydın təsəvvür 
yaranmalıdır. Eyni zamanda magistrlar turizm planlarının metodlarını, turizmin 
məqsədli fəaliyyət proqramını, turizmdə sahibkarlıq fəaliyyətini,  turizmin 
planlaşmasının təkmilləşdirilməsi istiqamətlərini bilməlidirlər. 

 

Qrup müzakirəsi x 
Mühazirə x 
Case təhlili x 

Qiymətləndirmə 

kriterləri 

Metodlar Son tarix Faiz  (%) 

Aralıq imtahanı  30 
Case təhlili   10 
Davamiyyət   5 
Aktivlik  5 
Müstəqil iş  10 
Final  imtahanı    40 
Yekun  100 

Qaydalar Case təhlili – Magistr tələbələrə Azərbaycanda turizm siyasəti və planlaması ilə 
əlaqədar hadisələr təqdim olunacaq, bu sahədə olan olan problemlər təhlil 
ediləcək, həlli yollarını  müəllim  magistr tələbələrlə birgə araşdıracaq. Növbəti 
mərhələdə isə bu sahədəki  müxtəlif  hadisələr təqdimi zamanı  tələbələr özləri 
problemin həlli yollarını axtaracaqlar, təkliflər veriləcək. 

Müstəqil iş  Hər magistr tələbəyə  turizm siyasətinin və planlamasının 
istiqamətlərindən birinə aid olan mövzu verilir. Tələbə mövzu ilə əlaqədar 



material toplamalı, təqdimat hazırlamalı və mövzunu müdafiə etməlidir. 

Davamiyyət Tələbələrin  dərslərdə iştirakına görə verilir. 
Aktivlik Dərsdə verilən suallar və tapşırıqların yerinə yetirilməsinə əsasən verilir. 

Tematik plan 

H
əf

tə
 

Tarix Mövzular Dərslik/Tapşırıq 

1 

 

Mövzu 1. Dövlətin turizm siyasətinin əsas istiqamətləri. 
Turizm siyasətinin iqtisadi və sosial inkişafın tərkib hissəsi 
kimi izahı. Dövlətin turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsinin 
əsas məqsədləri və vəzifələrinin öyrənilməsi.Turizm 
siyasətinin mexanizmləri, turizm proqrmlarının üzərinə 
düşən vəzifələrin təhlili.  

ƏlirzayevƏ.Q. 
Turizmin 
iqtisadiyyatı və 
idarə olunması. B. 
2010.  Turist 
fəaliyyətinin 
iqtisadi əsasları 
bölümü səh. 34-52 

2  Mövzu 2. Azərbaycanda  turizm  siyasətinin inkişafı 
perspektivləri. Turizm siyasətinin planlaşdırılması  
funksiyaları. Destinasiya anlayışı və onun  turizm sektorunun 
əsas tərkib hissəsi kimi izahı. Ölkənin milli turizm 
qanunvericiliyinin təhlili. 

Case təhlili 

Bilalov B.Ə. 
Turizm 
fəaliyyətinin 
tənzimlənməsi, 
Mütərcim, B: 2006 
s. 118-139 

  
3  Mövzu 3. Turizm sahəsində beynəlxalq müqavilə və 

sazişlər. Beynəlxalq müqavilələrin təsnifatı, sazişlərin 
bağlanması qaydalarınən təhlili. Mövzu ilə əlaqəda Müasir 
turizmdə baş verən yeniliklərin müqayisəli təhlili. Turizm 
bazarında olan xidmətlərin təsnifatı 

Bilalov B.Ə. 
Turizm 
fəaliyyətinin 
tənzimlənməsi, 
Mütərcim, B: 2006 
II fəsil  

4  Mövzu 4. Turizm planlaşmasının vəzifələri və onun əsas 

istiqamətləri Turizm müəssisələrinin məqsədləri, vəzifələri,  
planlaşdırmanın təsnifatı. Turoperatorun üzərinə düşən 
vəzifələr. Turoperatorların təsnifatı. Turizmdə idarəetmənin 
2 istiqaməti illik planlaşdırmanın əsas xüsusiyyətləri. 
Tənzimlənmənin bazar iqtisadiyyatı şəraitində istifadə 
olunan metodları: planlamanın təsnifatı Case təhlili 

ƏlirzayevƏ.Q. 
Turizmin 
iqtisadiyyatı və 
idarə 
olunması.B.2010. 
s.104-110 

5  Mövzu 5. Turizmin strateji planlaşmasının 
xüsusiyyətləri. Ölkə iqtisadiyyatının perspektiv inkişafının 
strateji xəttinin müəyyənləşdirilməsi. Strateji planlaşdırma 
prosesinin sistemliliyinin təminatı. Strateji konsepsiyaların 
mahiyyətinin izahı, problemlərin təhlili. 

Allahverdiyev 
H.B. və b. – 
“Strateji 
planlaşdırma”-
2004 s.104-115 

 
6  Mövzu 6. Turizmin marketinq planlanması. Marketinq 

planlaşdırılmasının formaları,  Turizm marketinqinin 
funksiyaları, əhəmiyyətinin təhlili. Turistlərin problemlərinin 
səmərəli həlli yolları axtarılması, təkliflər. 

 

1.Heydərov Ş.Ə.- 
Turtizmdə 
nəqliyyat 
xidmətlərinin 
təşkili,B.,2011 s. 
327.Məmmədov 
A. T.Marketinqin 



əsasları-2007  236 

7  Mövzu 7. Turizm planlarının metodlarının təhlili. Təhlil 
metodologiyasının formalaşması, planlaşdırma üsulları, 
planlamanın balans metodunun mahiyyəti, hesablama və 
analitik metodun tətbiqi, turizmin məsrəf və son nəticə 
modelinin tərtibatı və s.metodların təhlili 

 

 

  Allahverdiyev 
H.B. İqtisadiyyatın 
dövlət 
tənzimlənməsi B. 
2002. M. 
Əhmədov -Xidmət 
sahələrinin 
marketinqi B.2015 
s.245 

8  Mövzu 8. Planlamada turizmin məqsədli proqramların 
əhəmiyyəti. Mərhələli, kompleks, ünvanlı məsələlərin həlli 
baxımından proqramlar tərtibi. Həmçinin Resurs təminatı və 
təşkilatlandırma strukturuna əsaslandırma kompleks 
proqramların təhlili. Problemlərin həllinə görə tərtib olunan 
proqramların əhəmiyyəti 

Bilalov B.Ə. 
Turizm 
fəaliyyətinin 
tənzimlənməsi, 
Mütərcim, B: 2006  
s.230-247. 

 
9  Mövzu 9. Turizmdə sahibkarlıq fəaliyyətinin təhlili. 

Turizmdə təsərrüfat subyektlərinin sahibkarlıq fəaliyyətinin 
öyrənilməsi. Sahibkarlıq fəaliyyətinin beynəlxalq təcrübəyə 
əsaslannmasının səbəbləri. Qlobal Sahibkarlığın 
Monitorinqinin (QSM) təhlili, beynəlxalq turizmə olan 
tələbatın yüksək səviyyədə qiymətləndirilməsi. 

Aralıq imtahanı 

Ə.Q.Əlirzayev-
Sosial-mədəni 
sahələrin 
iqtisadiyyatı: 
inkişaf və 
tənzimlənmə. 
Bakı-2016 s. 109-
118 

 
10  Mövzu.10. Turizmin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi 

sistemi. Turist tələbatı və təklifi arasındakı idarəetmə 
strukturunun formalaşmasının təhlili. Turizmdə idarəetmənin 
əsas prinsipləri, İdarəetmə üsullarının təhlili. Turizm və 
istirahət potensialının əsas komponentləri. Turizm və 
istirahət potensialının qiymətləndirilməsi. Case təhlili  

Bilalov.B.Ə.  
Turizmin 
menecmenti –
Bakı-2005, 
Mütərcim 
Nəşriyyatı s.201-
210 

 
11  Mövzu 11.  Turizmin qanunvericilik bazasının 

təkmilləşdirilməsi. Müasir turizmin sosial-mədəni fenomen 
və iqtisadiyyatın xüsusi sahəsi kimi öyrənilməsi. Bu sahədə 
Qəbul edilmiş qanunların müqayisəli təhlili. Yeni yaranmış 
turizm agentliklərinin fəaliyyətində fərqli cəhətlərin izahı. 

 

F.İ.Qurbanov. 
Azərbaycanda 
Turizmin inkişaf 
problemləri. 
B.2007 s.195-20. 
S Yeganlı, 
Hacıyev Turizm, 
B, 2006 s.111-120 

12  Mövzu 12.  Turizmin inkişaf perspektivinin 
təkmilləşdirilməsi. Respublikada turizm potensialı. 
Dövlətlərarası turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsinin mühüm 
vasitələri Turizmin makro iqtisadi aspektləri, makroiqtisadi 
problemlərin təsnifatı və həlli yollarının axtarılması. 

Azərbaycan 
Respublikasının 
Turizm haqqında 
Qanunu – Bakı-
1999 



 

Təkliflər.  

13  Mövzu 13 Regionlarda turizmin inkişafinin dövlət 

siyasəti və dövlət tənzimləməsi. Dövlətin regional 
siyasətinin təhlili. Dövlətin turizmi tənzimləmə istiqamətləri. 
Regionlarda sosial iqtisadi inkişaf proqramında turizmin yeri 
və rolu. 

Əlirzayev Ə.Q. 
Turizmin 
iqtisadiyyatı və 
idarə olunması. 
2010. s.187-190 

14  Mövzu 14.  Regional turizmin planlaşması və idarə 

olunmasının əsas istiqamətləri. Regional turizmdə 

planlaşmanın mahiyyəti, turizmdə  yeri və əsas formaları. 
Regional turizmin strateji planlaşması. Turizmin inkişafının 
planlaşması, onun perspektiv, səmərəli yollarının 
seçilməsinin təhlili. 

Əlirzayev Ə.Q. 
Turizmin 
iqtisadiyyatı və 
idarə olunması. 
2010. s.179-183 

15  Mövzu 15. Regionlarda Turizmin biznes və kommersiya 

planlaşması. Turizmin müəssisədaxili planlaşması. 
Turizmin idarəçiliyinin xüsusiyyətləri. Turizmin inkişafının 
kompleks yanaşma metodologiyası. Turizmdə sahibkarlığın 
formaları 

Əlirzayev Ə.Q. 
Turizmin 
iqtisadiyyatı və 
idarə olunması. 
2010. s.183-187 

  Final İmtahanı  


