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Ön söz 
 

Aşağıdakı sənəd iki hissədən ibarətdir: 

 

 1-ci hissə, yeni yaradılmış Regional Mədəniyyət və Turizm İdarələrinin İnstitusional 

kontekstinin və bütün ölkəyə şamil ediləcək Mədəni turizmlə bağlı inkişaf proqramlarının 

beynəlxalq şəbəkəsində Azərbyacan mövzusunun təhlilinə həsr olunur.  

 

 2-4-cü hissələr Şəmkir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi ərazisində məlumatların 

toplanmasına və təbii və mədəni resursların inteqrasiyalı planlaşdırılması üçün lazım olan 

təşəbbüslərin təsvirinə həsr olunur. 

 

Sənədin ümumi məqsədi, mədəniyyətin idarə olunması üçün tətbiq edilən ən yeni beynəlxalq 

ünvanlara və mədəni-turistik bölgələrin modelinə əsasən modelləşdirilmiş olan Şəmkir mədəni 

resurslarının inteqrasiyalı idarəetmə planını qurmaqdır. 

 

Plan (2-ci hissə) mövcud vəziyyətin dərin təhlilini (mədəni və təbii irsə, ənənəvi incəsənət və 

sənətkarlıq növlərinə, ərzaq istehsalına və turizm sektorlarına xüsusi istinad edərək) və potensial 

əsas tarixi maraq yerlərinin və İdarə üçün müvafiq inkişaf imkanlarının (3-cü hissə) sintetik 

qiymətləndirilməsini əhatə edir. Növbəti hissə (4-cü hissə) idarəetmənin təkmilləşdirilməsi 

məsələsini və həyata keçiriləcək məqsədlər və tədbirlər barədə ətraflı məlumatı əks etdirir. 

 

Əlçatanlıq və qarşılama; mədəni təklif və ərazinin nüfuzu; rabitə və potensialın artırılması ilə 

əlaqəli fəaliyyət göstərmək üçün tədbirlərin müəyyən edilməsinə xüsusi istinad edilir. Bundan 

əlavə, mədəni yolların və tematik marşrutların, əsas maraqlı hədəflərin yaradılması ilə bağlı xüsusi 

yanaşma və ərazi üçün iş yerlərinin yaradılması imkanları təsvir olunur. Monitorinq və izləmə 

göstəriciləri planı tamamlayır.  
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1. GİRİŞ 
 

1.1 İnstitusional kontekst  
 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyasında və Azərbaycan Respublikasının 

Mədəniyyət haqqında Qanununda mədəni irsin indiyə qədərki ən geniş tərifi əks olunmuşdur: 

daşınar və daşınmaz mədəni sərvətlər, maddi və qeyri-maddi mədəni irs, ədəbi, arxeoloji, bədii, 

memarlıq, təbii, əl sənətkarlığı, folklor, musiqi, qida və qastronomiya, yaşayış ənənələri, festivallar. 

Azərbaycanın mədəniyyət sektoru, aparıcı qurumu Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi (MTN) olan, 

mərkəzləşdirilmiş idarə sistemi ilə səciyyələnir.   

 

Azərbaycanda yerlərə münasib yerli səlahiyyətli qurumlara başçısı Prezident tərəfindən təyin 

olunan şəhər və rayonların İcra Hakimiyyətləri daxildir. Habelə, səsvermə yolu ilə seçilən bələdiyyə 

rəisləri bələdiyyələrə rəhbərlik edir və fərqli səlahiyyətlərə malikdirlər. 

 

Prezidentin “Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin strukturunu təkmilləşdirmək” məqsədi ilə 29 Mart, 

2016-cı il fərmanı Azərbaycanın Mədəniyyət Konsepsiyasında qoyulmuş məqsədlərə uyğun olaraq 

(273 nömrəli Əmr 14 Fevral, 2014) qəbul edilmişdir. Bu qərara əsasən: 

 

a) Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi yerinə Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş 

İdarəsi yaradılmışdır. 

 

b) Nazirliyin 84 mədəniyyət və turizm şöbələri birləşdirilərək, yerində aşağıdakı 15 Regional 

Mədəniyyət və Turizm İdarəsi yaradılmışdır: 

 

1) Sumqayıt Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Sumqayıt, Abşeron, Xızı, 

Zəngilan, Qubadlı və Şuşa) 

2) Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Xaçmaz, Quba, Qusar, Şabran və 

Siyəzən) 

3) İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 

Qobustan və Qəbələ) 

4) Şəki Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Şəki, Oğuz, Qax, Zaqatala və 

Balakən) 

5) Kürdəmir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Kürdəmir, İmişli, Füzuli, 

Beyləqan və Xocavənd) 

6) Ağstafa Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Ağstafa, Qazax və Tovuz) 

7) Şəmkir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Şəmkir, Göygöl, Gədəbəy və 

Daşkəsən) 

8) Gəncə Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Gəncə, Naftalan, Samux, Goranboy, 

Kəlbəcər və Xocalı) 

9) Bərdə Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Bərdə, Yevlax, Mingəçevir və 

Tərtər) 

10) Ağcabədi Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Ağcabədi, Ağdam və Laçın) 

11) Ağdaş Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Ağdaş, Ucar, Zərdab və Göyçay) 

12) Sabirabad Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Sabirabad, Şirvan, Saatlı və 

Hacıqabul) 

13) Biləsuvar Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Biləsuvar, Salyan, Neftçala və 

Cəbrayıl) 
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14) Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Masallı, Yardımlı və Cəlilabad) 

15) Lənkəran Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Lənkəran, Astara və Lerik) 

 

15 Regional Mədəniyyət və Turizm idarələri və onların mədəniyyət müəssisələri Nazirliyin 

balansına daxil və onun tabeliyində olan qurumlardır. Keçmişdəki vəziyyətdən fərqli olaraq, indi 

mədəniyyət və turizm idarələri yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən maliyyəşmir. Nazirlik 

onlara büdcə ayırır. Prezidentin 29 mart 2016-cı il sərəncamına əsasən, Regional İdarələrin rəhbəri 

yalnız Nazir tərəfindən vəzifəyə təyin və ya azad edilir. Əlavə olaraq, yerli icra orqanlarının 

əsasnaməsində də dəyişdirilərək qeyd edilir ki, yerli icra hakimiyyət qurumları mədəni tarixi 

abidələrin qorunması işini indi Mədəniyyət və Turizm nazirliyi ilə birgə təşkil edir. 

 

Regional Mədəniyyət və Turizm idarələrinin səlahiyyətləri nazirin (2016, 26 dekabr) 9 nömrəli 

Əmri ilə təsdiqlənən nizamnamələrində əks olunmuşdur. Müxtəlif sahələr üçün hazırki səlahiyyətlər 

bunlardır:  

 

 Muzeylər 

 

Regional İdarələr ərazilərində yerləşən muzeylərin əlaqələndirilməsinə və nəzarət edilməsinə, 

qorunmasına, təbliğ edilməsinə və kolleksiyalarının zənginləşdirməsinə məsuliyyət daşıyır. 

Nazirliyin razılığı ilə Muzeyin direktoru və işçi heyəti Regional İdarənin rəisi tərəfindən vəzifəyə 

təyin və ya azad edilir.  

 

 Tarixi və mədəni abidələrin qorunması 

 

Regional İdarənin nizamnaməsində abidələrin qorunması ilə bağlı bir səlahiyyət qeyd edilməmişdir. 

Bu iş əsasən Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən yerlərdəki 

abidə mühafizlərinin köməyi ilə icra edilir.  

 

 Şəhər planlaşdırılması və salınması 

 

İdarənin nizamnaməsində şəhərsalma ilə əlaqədar səlahiyyət təyin edilməmişdir.  

 

 Turizmin idarə olunması 

 

Regional İdarənin turizm idarə etmədə səlahiyyətləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

 

- Beynəlxalq və daxili turizmi inkişaf etdirməyə, ərazidə turizm sənayesinin və 

infrastrukturunun inkişafına, yeni turizm xidmətləri üçün investisiyaların cəlb olunmasına 

yönələn proqramların hazırlanmasında iştirak etmək,  

- Yerli turizmi beynəlxalq və daxili bazarda reklam etmək üçün müxtəlif çap-reklam 

məhsullarının hazırlanmasına yardım etmək; 

- Bölgələrdə olan turizm informasiya mərkəzlərinin işini əlaqələndirmək və onlarla bərabər iş 

planları hazırlamaq; 

- Regionun turizm inkişaf strategiyasının hazırlanmasında iştirak etmək; 

- Turizm sərgilərində regionu təmsil etmək; 

- İnfoturlar təşkil etmək; 
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- Regionun brendinin yaradılmasında iştirak etmək; 

- Tarixi, mədəni və təbii irsin turizm məqsədilə istifadəsini maksimallaşdırmaq, yerli mədəni 

və tarixi irsi, mədəni dəyərləri təbliğ etmək; 

Turist marşrutlarının hazırlanmasında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, eləcə də Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq şöbələri ilə birgə çalışmaq. 

 

1.2.  Avropa Birliyi tərəfindən maliyyələşdirilən “Azərbaycan Respublikasının 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində Turizm Departamentinin imkanlarının 

gücləndirilməsi”AZ12 / ENP-PCA / OT / 22 (2013-2015) adlı Tvinninq layihəsinə  

istinad 
 

Tvinninq layihəsi çərçivəsində, 2014-cü ildə hazırlanmış 2014-2017-ci illər üçün Turizm üzrə 

Marketinq Strategiyası hesabatında Azərbaycanda gələcək dövrdə bu sektorun məntiqi, strategiyası 

və məqsədləri müəyyən edilmişdir. 

 

Azərbaycanda turizm sektorunun əsas məqsədləri aşağıdakı tədbirlər nəticəsində müəyyən 

edilmişdir: 

 

 tanıtım: öz profilini əsas bazarlarda ziyarət hədəfi kimi yüksəltməklə ziyarətçilərin sayını, 

ziyarət müddətini və ziyarətçilərin Azərbaycanda xərclədikləri məsrəfləri artırmaq. Digər 

tədbirlərlə yanaşı bu məqsəd tələb edir ki, Azərbaycanda mədəniyyət və fəaliyyət məhsulları 

yaradılsın, ziyarətçilərə çoxlu məşğuliyyət növləri təklif edəcək tədbirlər proqramı 

hazırlansın, turistlər üçün pərakəndə satış xidməti yaxşılaşdırılsın. 

 

 əlçatanlıq: aviadaşıyıcı xidmətlərin (həcminin) artırılması, daxili əlaqələrin inkişaf 

etdirilməsi və viza məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması vasitəsilə giriş imkanları 

genişləndirilsin. 

 

 mövsümlük: oktyabr və mart ayları arasında gələn turizmin nisbətini artırmaqla mövsümlük 

azaldılsın. 

 

 tərəfdaşlıq: sənaye ilə daha sıx əməkdaşlıq etməklə marketinq effektivliyi maksimuma 

çatdırılsın. 

Bu inteqrasiyalı idarəetmə planı mədəniyyət və turizm arasındakı əlaqələrin məntiq sərhədlərinə 

əsaslanaraq, 2014-cü il sənədində göstərilmiş məqsəd və tədbirlərə uyğun gəlir. 

 

Bundan əlavə, layihə Azərbaycanın ən mühüm turistik yerlərini əhatə etmişdir: rayonlarda yerləşən 

bəzi ərazilər - Lahıc və Şəki (sənətkarlıq üçün) və Şahdağ xizək və dağ turizmi üçün pilot ərazilər 

kimi müəyyən edilmiş və Şəkidə xizək sürmək, festival kimi xüsusi tədbirlər, şərabların dadına 

baxılması, xalçalara baxış, ipək alışı və ya İsmayıllı rayonunun İvanovka kəndində sonuncu 

fəaliyyət göstərən Kolxoz Fermasına təşkil edilə biləcək ziyarət kimi mühüm fəaliyyətlər müəyyən 

edilmişdir. 

 

İşin nəticələrində göstərilmiş qısa və orta müddətli məqsədlər də daxil olmaqla bu göstəricilər artıq 

bundan sonra həyata keçiriləcək işə uyğun olaraq diqqətlə nəzərdən keçirilir. 
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Ümumi məqsədlərə gəldikdə, aşağıdakıların inkişafına kömək edə biləcək həll yolları təklif 

ediləcəkdir: 

 

 tanıtım, mədəni fəaliyyətlərin və məhsulların yaradılması və ya iqtisadi dəyərinin 

artırılması vasitəsilə mövcud hadisələrin zəngin proqramını inkişaf etdirmək və təbliğ 

etmək, həmçinin onları Bakıdakı tədbirlərlə əlaqələndirmək və turistləri, mədəniyyət 

sahəsinə aid ən əhəmiyyətli tipik məhsulların alıcısına çevirməyə zəmin yaradacaq həll 

yollarını müəyyən etmək. 

 əlçatanlıq, mədəni yerlərin əlçatan olması və ziyarət edilməsi üçün lazım olan infrastruktura 

xüsusi diqqət yetirmək. 

 mövsümilik, mədəni turzimin bir növü kimi mövsümiliyi azaltmaq.  

 tərəfdaşlıq, mədəni və yaradıcı sənaye ilə əməkdaşlığın bəzi strateji təlimatlarını göstərmək. 

 

1.3 Azərbaycan mədəniyyət turizminin inkişafı proqramlarının beynəlxalq 

şəbəkəsində 
 

Azərbaycan bir ölkə üzvü kimi, hazırda mədəni turizmin inkişafına yönəlmiş aşağıdakı beynəlxalq 

təşəbbüslər şəbəkəsində iştirak edir:  

 

1.3.1 Avropa Şurasının “Mədəniyyət Marşrutları” 

 

Avropa Şurasının Mədəniyyət marşrutları insanları və yerləri tarix və irs şəbəkələrində bir araya 

gətirərək Avropanın zəngin və fərqli irsini səyahətedərək kəşf etmək üçün bir dəvətdir. Təsdiq 

edilmiş dörd Mədəniyyət Yolu Azərbaycan ərazisindən keçib gedir.  

 

1.3.2 Yəhudi İrsinin Avropa Marşrutu (2004) 

 

Yəhudi xalqı Avropa sivilizasiyasının ayrılmaz bir hissəsidir və bu günə qədər minilliklər boyunca 

onun inkişafına nadir və davamlı töhvə vermişdir. 19 ölkəni əhatə edən Mədəniyyət Marşrutları 

proqramı bu gözəl hekayəni geniş auditoriyanın diqqətinə çatdırmaq üçün yeni və həyəcan verici bir 

vasitədir. 

 

1.3.3 Üzüm marşrutu (2009) 

 

Avropada 18 ölkəni əhatə edən Üzüm Marşrutu Avropanın mahiyyətinin bir elementi kimi şərab 

istehsalına aid kənd təsərrüfatı landşaftının rolunda öz köklərinə malikdir. Bu yol Atlantikdən 

Qafqaza və Aralıq dənizindən Baltikə qədər olan Avropalı vətəndaşları birləşdirir və Avropanın 

mahiyyətinin müxtəlifliyini təmsil edir. Bu marşrutun məqsədi üzüm becərilən landşafta davamlı 

turizm səyahəti məkanı kimi diqqət yetirməkdir.  

 

1.3.4 İbtidai Qayaüstü İncəsənət Yolları (2010) 

 

İbtidai Qayaüstü İncəsənəti avropalıların ilk sənət növüdür. 42 min il əvvəl Avropada meydana 

gəlmiş və bəzi bölgələrdə Erkən Dəmir Dövrünə qədər davam etmişdir. 1902-ci ildə Altamira 
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mağarasının elmi tanınmasından bəri, Qayaüstü İncəsənət Avropa üçün bəşəriyyətin ilk böyük 

mədəni, sosial və simvolik ifadəsi kimi mühüm mədəniyyət və turizm qaynağına çevrilmişdir. 

 

1.3.5 Tarixi Termal Suların olduğu Şəhərlərin Avropa Marşrutu (2010) 

 

Termalizm - isti bulaqların müalicə məqsədilə istifadəsi - Avropada qədim dövrdən günümüzə 

qədər yayılmışdır. Bu marşrut boyunca şəhərlərin bir çoxu hələ Roma dövründə tanınmışdır və bir 

neçəsinin hamam və əlaqəli kurort binalarından ibarət təsirli xarabalıqlarını görmək olar. Yeni tibbi 

və sağlamlıq müalicə növlərinin geniş çeşidləri inkişaf etdikcə və dəmir yollarının yaranması ilə 

səyahət daha da asanlaşdıqca bu şəhərlər 18 və 19-cu əsrlərdə məşhurluq zirvəsinə çatmışdılar. 

Avropanın kurortlarına səyahət edən, bir çox şəhərlərdə mədəni mübadilə mərkəzləri yaradan 

nüfuzlu siyasi və mədəni elitanın, müasir turizmin əsasını qoyduğunu demək olar. Bu məşhurlaşmış 

yerlər termal kurort şəhərlərinin nüfuzunu möhkəmləndirdi və ilk kazinolardan musiqili teatrlara, 

örtülü yollara və mənzərəli bağçalara qədər dəbli turistlərin əyləncəsi üçün nüfuzlu otellərin 

inkişafına və istirahət fəaliyyətlərinin müxtəlifliyinə səbəb oldular. 

 

1.4 Dünya Turizm Təşkilatı (UNWTO) proqramları 
 

1.4.1 İpək Yolu Proqramı  

 

Əməkdaşlıq təşəbbüsü tarixi İpək Yolu marşrutu boyunca davamlı turizmin inkişafı üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Sərmayəni stimullaşdırmasına və təbii və mədəni irsin qorunmasını təbliğ etməsinə 

baxmayaraq, yerli İpək Yolu icmaları üçün turizmin inkişafının faydalarını maksimum səviyyədə 

artırmağı nəzərdə tutur. Əlavə olaraq, İpək Yolu ölkələri və bölgələri  arasında müəyyənləşdirilmiş 

bütöv və yaddaqalan İpək Yolu səyahət təcrübəsini yaratmaq məqsədilə daha böyük əməkdaşlığı 

inkişaf etdirmək üçün çalışır.  

 

1.4.2 Qərb İpək Yolu Turizminin İnkişaf Təşəbbüsü 

 

Turizm layihəsi Avropa regionunda, Xəzər dənizində, Qara dəniz ətrafında və Aralıq dənizi hövzəsi 

boyunca İpək Yolu irsini canlandırmaq məqsədini daşıyır. Layihə Qərb İpək Yolu ərazilərinin 

turizm təkliflərini gücləndirmək və müxtəlifləşdirmək, eyni zamanda regional əməkdaşlığı və 

sərhədyanı tərəfdaşlıqları gücləndirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.      

 

 

 

1.5 YUNESKO-nun İpək Yolu Layihəsi 

1.5.1 Təsviri 

 

Şəmkir İdarəsi tarixi İpək Yolu şəbəkəsinin marşrutlarından birində yerləşir. YUNESKO 1988-ci 

ildə "İpək Yolu" haqqında mədəniyyətlərin mübadiləsinə yönəldilmiş geniş layihəyə başlamışdır. 

Beynəlxalq tərəfdaşlarla sıx əməkdaşlıqda, YUNESKO müvafiq xalqların müxtəlif 

özünəməxsusluqlarını və irslərini formalaşdıran mədəni qarşılıqlı münasibətlərin dərk edilməsini 
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artırmaq üçün geniş fəaliyyət növlərini (məsələn: ərazi araşdırmaları, ekspedisiyalar, simpoziumlar, 

nəşrlər və s.) təşkil etmişdir. Azərbaycan bu layihədə iştirak edən 55 Dövlət Tərəflərdən biridir. 

 

“İpək Yolları” termini Uzaq Şərq, Orta Asiya, Hindistan yarımadası, İran və Anadolu yaylaları, 

Qafqaz, Ərəbistan yarımadası və Aralıq dənizi regionu və Avropanı birləşdirən geniş torpaq və 

dəniz ticarət və kommunikasiya marşrutlarına aiddir. Üç minillik ərzində xalqların və malların bu 

marşrutlarda davamlı hərəkət etməsi görünməmiş bilik, fikir, inanclar, gömrük və ənənələrin 

mübadiləsinə və ötürülməsinə səbəb olmuşdur. 

 

1.5.2 İpək Yolu onlayn platforması 

İpək Yolu Onlayn Platforması İpək Yolları ilə bağlı dünya miqyasında təqaüd toplamaq və əldə 

etməklə və bu marşrutlar boyunca mədəniyyətlərin və xalqların müxtəlifliyini və bir-birinə olan 

bağlılığını daha dərindən öyrənərək qlobal auditoriyanı cəlb etməklə tarixi əlaqələr istiqamətində 

dialoqun yenidən qurulması üçün Qazaxıstan, Almaniya, Oman, Azərbaycan tərəfindən 

yaradılmışdır. 55-dən çox ölkədən olan regional və yerli icmalar bu kollektiv işə İpək Yolu 

arxivlərini, nəşrlərini, fotoşəkillərini və audio-vizual sənədlərini bölüşmək və təbliğ etməklə cəlb 

olunur.  

1.5.3 Azərbaycan YUNESKO-nun İpək Yolu layihəsində 

 

Azərbaycan İpək Yollarının üzərində idi və qlobal tranzit şəbəkəsinin inkişafına mühüm töhvə 

vermişdir. Azərbaycan şəhər və qəsəbələrinin məhsulları və malları İpək Yollarında böyük uğur 

qazanmış və şəhərləri uzun müddət mədəniyyət, elm və təhsil mərkəzləri kimi fəaliyyət 

göstərmişdir. Neft, xalçalar, xam ipək, ipək parçalar, pambıq, silahlar, quru meyvələr, duz, qiymətli 

daşlar, zinət əşyaları, zəy, zəfəran, təbii boyalar, çoxrəngli saxsı qablar, taxta qablar, əlvan metallar, 

nərə balığı, kürü və dəmirağacı Azərbaycanın əsas ixrac etdikləri məhsullar idi. İkitərəfli quru və 

dəniz marşrutları Azərbaycanı Çin, Suriya, Hindistan, Kiçik Asiya, İran, Misir, Rusiya, Ərəbistan 

yarımadası, Şimali Afrika və Avropa ilə əlaqəndirirdi. İngilislər Azərbaycan vasitəsilə Hindistana 

səyahət edə bilirdilər, hind tacirləri Bakı və Şamaxı vasitəsilə ədviyyat və kaşmir parçaları ilə 

ticarət edirdilər. 
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2. Şəmkir rayonunun vəziyyətinin təhlili 
 

Təsvir 
 

Şəmkir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin ərazisi 4,860 kv km-dir. Şəmkir regionunun 

əhalisi 2017-ci ilin əvvəlinə olan statistikasına əsasən (aşağıdakı cədvəldə bax) 409.500 min nəfər 

təşkil etmişdir (2009-cu ilin əhalinin siyahıya alınmasına əsasən əhalinin sayı 375.000 olmuşdur) və 

Azərbaycanın səkkizinci böyük şəhəri olan Şəmkirdə, xüsusilə nisbətən yüksək əhali sıxlığı 

müşahidə edilmişdir (42.000) (aşağıdakı cədvəldə bax). Bölgənin, Gədəbəy rayonunun qərb və 

cənub-qərb istiqamətlərində Ermənistanla 123 km sərhədi vardır.  

İdarəyə Şəmkir, Göygöl, Gədəbəy və Daşkəsən rayonları daxildir: milli statistika sisteminə əsasən, 

bu rayonlar Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun bir hissəsidir. Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri 

olan Gəncə, İdarənin ərazisinin inkişafı üçün şərait yaratsa da, onun hissəsi deyil. 

 

 
Rayonlar üzrə Azərbaycan əhalisinin sayı  
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Şəhərlər və rayonlar 
Ərazi, min 

kv. Km. 

Əhali, min nəfər 

Əhali sıxlığı 

01.01.2017(1 

kv. km, üçün 

şəxs)  

 

2009-cu il 

əhalinin 

siyahıya 

alınmasına 

əsasən 

2017-ci ilin 

əvvəlində 

Azərbaycan Respublikası  86,6 8922,4 9810,0 113 

          

Bakı şəhəri – cəmi 2,14 2045,8 2245,8 1049 

 

    

Şəmkir İdarəsi (Gəncə-Qazax iqtisadi 

rayonunun bir hissəsi) o cümlədən:         

Şəmkir rayonu 1,66 191,4 212,7 128 

Gədəbəy rayonu 1,23 93,7 99,2 81 

Daşkəsən rayonu 1,05 32,7 34,8 33 

Göygöl rayonu 0,92 57,2 62,8 68 

Ümumi Şəmkir İdarəsi 4,86 375 409,5 310 

 

 

Orta əsrlərdə, Ərəb və Fars mənbələri şəhərin adını Şəmkür (Şamkur), Türk mənbələri isə Şəmkir 

(Şamkir) kimi göstərmişdir.  Müxtəsər Azərbaycan tarixi kitabını çap etdirən (İstanbul,1924) tarixçi 

Zeynaloğlu, şəhərin adını Şəms (Günəş) – Kür (Tapınan) kimi tərcümə etmişdir. Şəhərin adının, 

mənası yaşıllıqla örtülmüş yer olan Azərbaycan dialekt sözü “şam”-dan götürülməsi digər 

ehtimaldır. Başqa bir izah isə Şəm (Sahil) – Kür, yəni Kür çayının sahilinə şamil edilir.   

Bölgənin zəngin mədəni və tarixi irsi, inkişaf etmiş infrastrukturu vardır. İqtisadiyyatı əsasən kənd 

təsərrüfatından ibarətdir. Üzüm bağları və şərabçılıq, heyvandarlıq, quşçuluq, kartof, günəbaxan, 

tərəvəz və güllər yalnız regionun bazarına deyil, həmçinin xaricdə də satılır. Tikinti materialları 

istehsalı və elektrik enerjisi istehsalı və paylanması, iqtisadiyyatın əsas qeyri-kənd təsərrüfatı 

sahələridir. Şəmkir Su Elektrik Stansiyası Azərbaycanda ikinci böyük stansiyadır. 

Sovet dövrlərindən başlayaraq, Gədəbəy və Daşkəsən əraziləri dəmir filizi, alüminium, kobalt, 

mərmər mədənlərinin strateji mərkəzləri olmuşdur. Hazırda ərazidə qızıl, mis, kobalt, dəmir filizi, 

mərmər çıxarılır. 

Həmçinin Şimal sərhədindən Bakı-Tiflis-Qars dəmiryolu marşrutunun (aşağıdakı cədvələ bax) 

keçməsi, İdarənin mövqeyinin güclü tərəfidir. Rayon çox-mədəniyyətliliyi ilə səciyyələnir: faktiki 

olaraq, XIX əsrin birinci yarısından etibarən, Şəmkir və Göygöl rayonları Almaniya qaçqınlar 

birliyinə ev sahibliyi edir.   
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Bakı-Tiflis-Qars dəmiryolu 

 

2.1. Təbii irs 
 

Şəmkir Regional İdarəsi Kiçik Qafqazın ətəyində yerləşir. Ən yüksək dağ silsiləsi dəniz 

səviyyəsindən 3724 m yuxarıda yerləşən Murovdağdır. Qoşabulaq zirvəsi 3549 m., Qocadağ zirvəsi 

isə 3317 m. hündürlükdə yerləşir. Bölgə Kür çayının cənubunda yerləşir və Şirgirçay çayı 

tərəfindən kəsilir: bu geniş mənzərə və iqlim zonaları, qarlı zirvələr və dağlıq otlaqları, bir çox 

müalicə bulaqları və flora və faunanın zənginliyini göstərir. Göygöl gölü tanınmış turizm obyektidir 

və Azərbaycanda ilk qurulan qoruq Göygöl Milli Parkı onun adını daşıyır. 

 

Gədəbəy rayonu Kiçik Qafqaz dağlarının orta və yüksək zonalarında yerləşir və Qərb və Cənub-

Qərbdə Ermənistanla 123 km uzunluğunda sərhəddi vardır. Ən yüksək dağlar Qoşabulaq (3,549 m), 

Qocadağ (3,317 m) və Qaraarxacdır (3,063 m). Rayon mərmər və dəmir ehtiyatları ilə zəngindir və 

ətraf kəndlər üçün yay otlağı kimi istifadə olunur. Turizm üçün çoxsaylı çəmənliklər, şəlalələr, 

dağlar, meşələr və “Narzan”, “Mor-Mor”, “Çaldaş”, “Turşsu” və “Söyüdlü narzanı” (Söyüdlü 

kəndində) kimi çoxsaylı bulaqlar vardır. Bundan əlavə, Gədəbəy hər il tonlarla kartofla təmin edən 

ölkənin ən böyük kartof yetişdirən rayonudur. Təmiz havada keçirilən vaxt və sağlam həyat tərzi, 

eləcə də fermer təsərrüfatlarındakı çalışqanlıq rayonu uzun ömürlülər torpağına çevirmişdir. Faktiki 

olaraq, Gədəbəydə yaşı yüzü keçmiş 100-dən artıq insan vardır. Uzunömürlülərin əksəriyyəti 

Gədəbəyin Şınıx ərazisində yaşayır. 

Metal çıxarma tarixi, qiymətli yataqları ilə tanınan rayonda bir neçə əsr əvvələ gedib çıxır. 

Arxeoloji qazıntılar bu bölgənin sakinlərinin e.e. 3-cü və 2-ci əsrlərdə misdən istifadə etdiyini 

göstərir. Rayonun zəngin dəmir ehtiyatları 19-cu əsrdə aşkar edilmiş və bütün səhmləri alman 

qardaşlar Werner və Walter Siemens tərəfindən alınmışdır. Daha sonra, burada mis mədəni 

istifadəyə verildikdə, “mədən” sözü yerli əhalinin dilində coğrafi ada mevrilmişdir, belə ki, yaşlı 

insanların əksəriyyəti hələ də mədən və fabriklərin yerləşdiyi yeri “mədən” adlanırırlar. Yeni Sovet 

hakimiyyət orqanları mis əritmə zavodlarını işlətməyi bacarmadılar, buna görə də bütün biznes 

tənəzzül etdi. Uzun bir aradan sonra mədənlər 20-ci əsrin sonunda yenidən fəaliyyətə başladı. 
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Son zamanlarda, ölkədə aparıcı qızıl mədən şirkəti olan Anglo-Asian Mədəni p.l.c., Gədəbəydə yeni 

qızıl yatağı aşkar etmişdir. Şirkət kəşfin şirkətin qızıl ehtiyatlarını və vəsaitlərini və dolayısı ilə 

Gədəbəydə gələcək istehsalını əhəmiyyətli dərəcədə artırma potensialına malik olduğunu 

açıqlamışdır. 

 

Bölgə həmçinin Kiçik Qafqaz dağlarının Daşkəsən yaylasını da əhatə edir. Ən yüksək hündürlüklər 

Hinaldağ (3,367 metr) və Qoşqar zirvəsidir (3,361 metr). Başkənd-Dəstəfur ovalığının bir hissəsi də 

Daşkəsən ərazisinə düşür. Bölgənin bu hissəsi təbaşir ilə zəngindir. Dağlar palıd meşələri ilə 

zənginləşdirilmişdir. Heyvanların yaşayış sahəsi cüyür, ceyran, maral, Qafqaz keçisi, dovşan, dələ, 

kirpi, porsuq, vəhşi ayı, vaşaq, canavar, ayı, tülkü, çaqqal ilə zəngindir. 

 

Müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə olunan bitkilərlə yanaşı müalicə bulaqları da 

mövcuddur: 

 

- Yumurtalı bulaq - Qabaqtəpə kəndi; 

- Narzan bulağı - Yuxarı Daşkəsən qəsəbəsi; 

- Turşsu bulağı - Alaxançallı kəndi; 

- Qiblə bulağı - Qabaqtəpə kəndi; 

- Qayğı bulağı - Qabaqtəpə kəndi; 

- Böyrək bulağı - Alunitdağ qəsəbəsi; 

- İdris bulağı - Əmirvar kəndi; 

- Seyid bulağı - Xoşbulaq kəndi. 

 

2.1.1 Xüsusi mühafizə olunan ərazilər 

 

Gədəbəy və Daşkəsən rayonları həm Çar Rusiyası, həm də Sovet dövründə nəzərdən kənarda qalsa 

da, Göygöl həmişə füsunkar təbiətinə görə diqqət cəlb etmişdir: ərazidə qoruğun yaradılması fikri 

1910-1912-ci illərə təsadüf edir. 1925-ci ildə Göygöl (Göygöl) Dövlət Təbiət Qoruğu Azərbaycanda 

ilk qoruq olaraq yaradılmışdır. Daha sonra ləğv edilmiş və 1965-ci ildə Azərbaycan SSR Nazirlər 

Sovetinin 475 saylı Sərəncamı əsasında yenidən qurulmuşdur. Göygöl Milli Parkı 2008-ci il aprelin 

1-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Xanlar (indiki Göygöl), Daşkəsən və 

Goranboy inzibati ərazisində Göygöl Dövlət Təbiət Qoruğu əsasında yaradılmışdır. Milli Park 

statusu verildikdən sonra ərazinin sahəsi 6,739 hektardan 12,755 hektara qədər genişləndirilmişdir. 

O, Azərbaycanda doqquz Milli Parkdan biridir.   

Göygöl Milli Parkında ən uzun çay Ağsu çayı, ən böyük göl isə Azərbaycanın ən gözəl göllərindən 

biri olan Göygöldür. Burada həmçinin Maralgöl, Qaragöl, Zəligöl, Ağgöl, Şamlıgöl kimi kiçik 

göllər də vardır. Parkın əsas hissəsi dağ-meşə, dağ-çöl, subalp və alp çəmənliyi kimi zəngin bitki 

örtüyünə malikdir. Göygöl Milli Parkı öz faunasına görə də zəngindir: qırmızı Qafqaz maralı, 

cüyür, qonur ayı, keçi, porsuq, meşə pişiyi, samur, vaşaq, dovşan, dələ, tülkü, kirpi, Qafqaz 

köstəbəyi, bildirçin, göyərçin, meşəcüllütü, saqqallı quzğun, qara quzğun, Misir quzğunu, yapalaq, 

bayquş, qu, qara ağacdələn, sarıköynək, meşə torağayı, qaratoyuq. 

 

Göygöl Milli Parkı bütün Xüsusi Mühafizə olunan Təbiət Zonaları kimi Azərbaycan 

Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Bioloji Müxtəlifliyin Mühafizəsi və 

Əməkdaşlıq Təbiət Tədqiqatları İdarəsi tərəfindən idarə olunur. Parkdakı işçilərin ümumi sayı 66 

nəfər təşkil edir. Milli Statistika sistemində hər bir qorunan təbii ərazi üçün ayrıca statistik 

məlumatlar təmin edilməyib, lakin 2016-cı ildə 9 milli parkın saxlanılması üçün xərclərin ümumi 

həcmi 2,235,100 təşkil etmişdir. 
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2.1.1.1 Göstərilən xidmətlər və şəraitlər 

Milli parklarda turizm fəaliyyətinə icazə verilir, digər qorunan ərazilərdə isə bu qadağandır. 

Turistlər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 27 iyun 2006-cı il tarixli 346 saylı Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Milli Parklarında ekoturizmin təşkili, mövcud 

məsələlər və inkişaf perspektivləri barədə Milli Konsepsiya” əsasında milli parklara baş çəkə 

bilərlər. Sərəncam Azərbaycan Respublikasının “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və 

obyektləri və digər normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun 

olaraq turizm və istirahət zonalarında xidmətlərin səmərəli və rasional keçirilməsini tənzimləmək 

məqsədi daşıyır. 

  

Ekologiya Nazirliyinin Elektron xidmətlər idarəsi onlayn bilet satışı xidmətini göstərir. 

 

Göygöl Milli Parkının xüsusiyyətləri turistləri və qonaqları cəlb etməklə bu sahədə ekoturizmin 

təşkili və inkişafına imkan verir. Burada 4 turist marşrutu var: 

 

- Göygöl-Maralgöl (14 km, piyada və ya avtomobil ilə); 

- Zəligöl-Gəlinqaya (23 Km., piyada, atla və ya avtomobil ilə); 

- Qaragöl (3 km, piyada və ya avtomobil ilə); 

- Kəpəz dağı (15 km., Piyada, atla və ya avtomobil ilə). 

 

Təhsil tədbirlərinə gəldikdə, Göygöl rayonunda 2016-cı ilin iyul ayından etibarən Goranboy, 

Samux, Qax və Şəki rayonlarında 70-dən yuxarı məktəblilərin iştirakı ilə ekoloji yay düşərgəsi 

keçirilmişdir. “Ceyranları qoruyaq!” düşərgəsi, “Ceyranların Qafqazdakı tarixi yaşayış məkanlarına 

yenidən gətirilməsi” proqramı çərçivəsində  IDEA Kampaniyası, Təhsil Nazirliyinin Ekoloji Tədris 

və Təcrübə Mərkəzi və Azərbaycanda Dünya Təbiəti Qoruma Fondunun (WWF) nümayəndəliyi ilə 

birgə keçirilmişdir. 

  

2.1.1.2 Turizm fəaliyyətləri 

Milli parkların ərazilərində turizm fəaliyyətləri  2015 2016 

Muzeylərin sayı, ədəd  
  6 6 
Muzey ziyarətçi sayı, nəfər  

  3302 3607 

Xarici ölkə vətəndaşları 474 659 

Ekoturizm istiqamətlərinin və maşrutlarının sayı – cəmi 43 90 

Onlardan: 

su yolu - - 

atla 5 26 

piyada 28 42 

Ziyarətçi sayı, nəfər   196.600 198.583 

Xarici ölkə vətəndaşları 1540 2801 
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 

 

Milli parklarda turistlərin olması mühümdür, lakin bölgə, landşaftların, toxunulmaz təbiətin və 

sahib olduqları faunanın  müxtəlifliyi sayəsində yüksək turizm potensialına malik olduğuna görə 

turistlərin sayı daha çox ola bilərdi. 
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2.1.1.3 Maraqlı tərəflər 

Əsas rol 

oynayanlar  

Dövlət Özəl Təsvir Maraqlar və gözləntilər 

Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi  

X  Ölkə ərazisində bütün qorunan 

əraziləri və onların işçilərini 

idarə edir 

Regional Mədəniyyət və 

Turizm İdarələri və 

Ekologiya Nazirliyi arasında 

əlaqələrin qurulması 

Təhsil Nazirliyi 

 

X  Təhsil fəaliyyətlərini idarə edir Gənclərə təbii ehtiyalara 

düzgün yanaşmanı öyrətmək 

zərurəti 

IDEA (Ətraf 

mühitin 

mühafizəsi 

naminə beynəlxaq 

dialoq) İctimai 

birliyi 

 X Ətraf mühitin mühafizə-sinə və 

bioloji müxtəlifliyə həsr 

olunmuş IDEA Kampaniyası, 

ÜTMF Azərbaycan və 

Azərbaycan Respublikasının 

Təhsil Nazirliyi ilə birgə hər il 

müxtəlif növ düşərgələri 

həyata keçirir (“Ceyranları 

qoruyaq!”). 

Maarifləndirmə və ətraf 

mühitin mühafizəsi  

 

Ümumdünya 

Təbiəti Mühafizə 

Fondu 

 X ÜTMF Azərbaycan ofisi yerli 

özünü idarə orqanları, QHT, 

elmi və digər profilli 

təşkilatlarla yaxın 

əməkdaşlıqda işləyirlər. 

Ekologiya Nazirliyi ilə 

münasibətlər 2002-ci ildə 

imzalanmış Anlaşma 

Memorandumu ilə müəy-yən 

olunur. Qorunan ərazilər 

sisteminin inkişa-fına, nəsli 

kəsillməkdə olan növlərin 

mühafizəsinə və eko sistemin 

bərpasına xüsusi diqqət ayrılır.  

Qafqaz ərazisində qorunan 

növlərin konservasiyası və 

ya bərpası, meşə 

ekosisteminin 

gücləndirilməsi, milli 

parklarda dayanaqlı 

turizmin inkişafı 

strategiyasının tətbiqi 

 

Dünya Bankı  X Dünya Bankının ətraf mühit və 

su təminatına dair proqramı 

var 

Ətraf mühitin qorunması, 

çirkab suların və digər 

çirklənmə problemlərinə 

həll yollarını təklif etmək; 

Qərbi Azərbaycanda 

Magistral Yol Layihəsi 

Otellər və 

restoranlar 

 X  Müştərilərin sayını artırmaq, 

məkanlarda qalma 

müddətini artırmaq  
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2.2 Mədəni irs 

2.2.1 Maddi mədəni irs 

 

Şəmkir 5-ci əsrdən etibarən İranın ticarət və sənətkarlıq mərkəzi kimi tanınmışdır. 652-ci ildə şəhər 

Ərəb Xilafəti tərəfindən işğal edilmişdir. Şəmkirin əsas intibah dövrü Səlcuqlar tərəfindən işğal 

edildiyi 9-12-ci əsrlərə aid edilir; Şəmkir Atabəylər Dövlətinin tərkib hissəsi olanda şəhərə xüsusi 

diqqət yetirilirdi. 12-ci əsrin sonu və 13-cü əsrin əvvəllərində Şəmkir Gürcüstanın hakmiyyəti 

altında olmuşdur.  

1235-ci ildə, Şəmkir və Gəncə Monqollar tərəfindən işğal edilmiş və dağıdılmışdır. Daha sonra 

bölgədə yeni şəhər salınmış və köhnə şəhər tərk edilmışdir. Hazırda, Şəmkirçay çayının sol 

sahilində yerləşən qədim, orta əsr yaşayış məskəni qədim Şəmkirdə geniş miqyasda qazıntı işləri 

aparılır. Azərbaycan xanlıqlarının mövcudluğu zamanı Şəmkir Gəncə Xanlığının bir hissəsi 

olmuşdur.  

1803-cü ildə, Şəmkir Rusiya İmperiyası tərəfindən işğal edilmiş və imperiyanın tərkibinə əlavə  

edilmişdir. 19-cu əsrin birinci yarısında, Çar Rusiyası çoxlu sayda alman kolonistlərini Qafqaza 

köçürtmüş və Şəmkirdə böyük icma yerləşdirmişdir: belə ki, 1817-1818-ci illərdə, Vürtemberqdən 

köçürülən iki alman koloniyası yaradılmışdır: Yelenendorf və Annenfeld (indiki Göygöl və Şəmkir 

şəhərləri). Daha sonra, bölgəyə daha dörd koloniya gəlmişdir. O vaxtdan etibarən, Şəmkir 

rayonunda Almaniyanın “ayaq izləri”-nin çoxlu sayda tarixi sübutları qalır: Alman-üslublu evlər 

olan küçələr, gözəl Lüteran Kilsəsi, parklar və şərab zavodları.  
 

2.2.1.1 Abidələr və arxaeoloji/tarixi məkanlar 

 

Şəmkir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 

Abidələrin aid olduqları rayonlar üzrə təsviri-1 

 

Şəmkir MTN 

İdarəsi və 

Rayonları 

Dünya 

əhəmiyyətli 
tarixi və 

mədəni 

abidələr 

Ölkə 

əhəmiyyətli 
tarixi və 

mədəni 

abidələr 

Yerli əhəmiyyətli tarixi və mədəni 

abidələr 

 

Cəmi 

Şəmkir MTN 

İdarəsi (Cəmi) 

 4 5 64 68 1 9  151 
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Şəmkir rayonu - 1 2 28 18 - 4 - 53 

Göygöl rayonu - 1 - 8 22 - 1 - 32 

Gədəbəy rayonu - 1 2 18 18 - 3 - 42 

Daşkəsən rayonu - 1 1 10 10 1 1 - 24 
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Qədim abidələrə 9-12-ci əsrlərə aid Şəmkir şəhərinin qalıqları, 9-12-ci əsrlərə aid Şəmkir körpüsü, 

Muxtariyyət kəndində 11-12-ci əsrlərə aid Şəmkir qalası, Bayramlı kəndində Baydar şəhərinin 

qalıqları, Seyfəli kəndində 9-12-ci əsrlərə aid Qız Qalası, Abbaslı kəndində 16-17-ci əsrlərə aid 

məscid, Tatarlı kəndində 11-ci əsrə aid Qız Qalası, Təhnəli kəndində 16-17-ci əsrlərə aid körpü, 

Şəmkirdə 16-17-ci əsrlərə aid  Koroğlu qalası, Atabəy kəndində Qalaboynu Qalası, Daşbulaq 

kəndində, Qafqaz Albaniyasına aid erkən Orta Əsr Pir abidəsi, Yeni Seyfəli kəndində 11-12-ci 

əsrlərə aid Oğuz qəbiristanlığı, 16-18-ci əsrlərə aid Zəyəm Çayı üzərindəki körpü daxildir. 

 

2006-cı ildən etibarən Azərbaycan-Almaniyanın birgə ekspedisiyası tərəfindən aparılan arxeoloji 

qazıntılar zamanı Qaracəmirli kəndi yaxınlığında böyük sütunları və uzun koridorları olan 

qədim Əhəmənilər sarayının qalıqları aşkar edilmişdir. Arxeoloqların fikrincə, bu yer 

Əhəmənilər imperiyasının Pasarqad və Persepolis qədim Fars şəhərləri ilə müqayisə oluna bilər.  

 

Müasir abidələr arasında 1975-ci ildə Şəmkir şəhərində tikilmiş Qələbə Kompleksi, 1980-ci ildə 

Çinarlı qəsəbəsində tikilən Qələbə kompleksi, Duyarlı, Keçili, İrmaşlı və Əliyaqublu kəndlərində 

inşa edilmiş məscidlər, ölkənin müstəqilliyindən sonra qurulmuş bir sıra xatirə abidələri və 

abidələrdir. 

 

Gədəbəy mis mədənini 50 ildən çox idarə etmiş Almanlar burada onlarla körpü tikmişdilər. 

Körpülər dəmir yollarına görə tikilmişdi. 1879-cu ildə Zaqafqaziyada mis gəmiqayırma fabriki ilə 

mədənlər arasında əlaqə yaratmaq məqəsdilə, ilk 28 km-lik Gədəbəy-Qalakənd dəmir yolu inşa 

edilmişdi. Ərazinin dağlıq olmasına görə, bir çox yerlərdə körpülər zəruri idi və onları inşa etmək 

üçün yalnız yerli daşlardan istifadə edilirdi. Xüsusilə Simens qardaşları, körpünü inşa edən işçilərə  

yüksək maaş ödəməkdə çox səxavətli idilər. Hazırda, körplərin çoxu dağıdılmışdır, lakin qalanlar 

tarixi abidə kimi qorunur. 

  

Hummel qardaşları Qərbi Azərbaycanda uğurlu iş quran, şərab və konyak istehsalına, fabriklərə və 

anbarlara investisiya qoyan digər bir Alman kolonist ailəsi idi. Hazırda, Şəmkir və Təzəkənddə 

(Şəmkir rayonunda) “Hummel Şərab Zavodu” kimi tanınan, ehtimal ki, sənaye arxeologiyası 

baxımından diqqətə layiq olan sənaye binalarının qalıqları vardır.  

 

Yelenendorf 

 

Göygöl əvvəllər Yelenendorf adlandırılırdı, çünki 1800-ci illərin ortalarında Napoleon 

müharibələrindən sonra Cənubi Alman vilayətlərində siyasi və iqtisadi vəziyyətin nəticəsi kimi 

Qafqazda yerləşməyə qərar verən Alman miqrantlarının məskunlaşdığı yer idi. 

Bölgələrdəki yaşayış şərtləri çox çətin idi və köç etdikdən sonra bir çox ailə məhv olmuşdu, ancaq 

miqrantların bir hissəsi ərazidə yerləşib, kənd təsərrüfatı və şərab istehsalına start verdi. Məsələn, 

şərab şirkətləri və spirtli içkiləri hələ də biznesdə fəaliyyət göstərən Vohrer Qardaşları, Hummel 

ailəsi. Sovet dövründə Almanlar da digər etnik qruplar kimi, məsələn, “etibarsız” olaraq təsnif 

edilmişdi və onlar həbs olunub, deportasiya edilmişdi (xüsusilə 1936-cı ildən) və yalnız bir neçə 

nəfər Qafqaza geri qayıtmışdı. 

Azərbaycanın qəlbi olan Xanlarda/Yelenendorfda yerləşən Alman immiqrantlarının inşa etdiyi 

Şvaben (Schwaben) evləri, hazırda Azərbaycanın mədəni irsinin bir hissəsidir və evlərdən biri, 

Yelenendorfun sonuncu alman sakini Viktor Kleinin evi, albalı və qoz ağaclarından hazırlanmış 

orjinal mebellər olduğundan hazırda muzeyə çevrilmişdir.  

Təəssüf ki, Sovet İttifaqı dövründə (1920-1991) Yelenendorf ibadətgahı basketbol və voleybol 

oyunlarının oynanıldığı İdman Zalına çevrilmişdi və hazırda muzey kimi fəaliyyət göstərir. 
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Annenfeld  

Vürtemburqdan köçürülən almanların koloniyası 1817-1818-ci illərdə Şəmkirdə Annenfeld adı 

altında yaradılmışdır.  Üç uzun küçədən ibarət olan kənd, armud və çinar ağacları olan dar küçələri 

və alman üslubunda tikilmiş evləri ilə kiçik Almaniya yaratmış alman koloniyaları üçün sığınacaq 

idi. Onlar həmçinin şərab və üzüm istehsal etməyə başlamışdılar və o dövrdə quraşdırılan 

avadanlıqlar hələ də işləməkdədir.    

Müasir Şəmkirin əsasını, 1817-ci ildən etibarən bölgədə məskunlaşmış alman immiqrantlar 

tərəfindən inşa edilmiş 5 əsas küçə təşkil edir. Bu şəhər quruluşu bərpa edilmişdir və xüsusi maraq 

nöqtəsi, orqanla konsert salonuna çevrilmiş Lüteran kilsəsidir. Alman Mədəniyyət İrsi üçün 

müstəqil mərkəz Şəmkirdə fəaliyyət göstərir. 

 

Slavyanka Kəndi 

Slavyanka kəndi 1844-cı ildə I Nikolay tərəfindən Moloçna çayının qəsəbələrindən Zaqafqaziya 

ərazisinə köçürülən Rusiyanın “müqəddəs ruh uğrunda mübarizlər”-i (Duxoborlar), Pasifist müxalif 

xristian qrupu üzvləri tərəfindən yaradılmışdır. 1895-ci ildə Slavyanka kəndliləri Çar ordusunda 

məcburi hərbi xidmətə etiraz etmək üçün silahlarını yandırmaq üçün Yelizavetpol, Tiflis və Qars 

bölgələrindən olan Duxobor kütlələrinin arasında idilər. Qısa müddətdən sonra, onların əksəriyyəti 

“Dirilmə”-dən əldə olunan gəlirləri və işlərinin bir qismini hədiyyə edən rusiyalı yazıçı Lev 

Tolstoyun maliyyə yardımı ilə Kanadaya mühacirət etdilər. Hazırda, orijinal kənddə bir neçə Rus 

kəndliləri qalır, amma rusların “izba” tərzli evləri onların maraqlı keçmişini xatırladır. 2004-cü 

ildən etibarən, yerli bulaq Slavyanka markası altında su təchiz edir.  

 

2.2.1.2 Muzeylər, Xatirə abidələri, Kitabxanalar 

 

Şəmkir rayonunda 72 şöbəsi olan Kitabxana Sistemi, 1 musiqi məktəbi, 1 mədəniyyət mərkəzi, 28 

mədəniyyət evi, 5 şəhər klubu, 24 kənd klubu fəaliyyət göstərir. Son dövrlərdə burada bir sıra park 

və əyləncə mərkəzləri tikilmiş və ya bərpa edilmişdir. Heydər Əliyev Mərkəzinin yeni tikilmiş 

binasında ümummilli liderə həsr edilmiş xatirə sərgisi ilə yanaşı, konsert zalı, konfrans zalı, 

kinoteatr, kitabxana və digər obyektlər mövcuddur.   

Dövlət Bayrağı Muzeyi tarixi dövlətlərin və xanlıqların bayraqlarını nümayiş etdirir və 

Azərbaycanın müasir Milli Bayrağının hekayəsini izah edir; Tarix və Torpaq-Folklor Muzeyi yaxın 

zamanlarda yenilənmişdir; bölgədə Çənlibel Xalq İncəsənət Muzeyi də vardır. “Zəka” (Ağıl) 

Gənclərin intellektual inkişafı və yaradıcılıq mərkəzi xarici dil, kompüter bacarıqları və rəsm 

kursları təklif edir; təyin olunmuş tam təchiz olunmuş böyük televiziya pavilyonu, müasir incəsənət 

qalereyası, müxtəlif xarici dillərdə kitabları olan kitabxana fəaliyyət göstərir.  

2016-cı ilin sonunda Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati rayonları 

və şəhərləri üzrə muzeylər * 

İqtisadi və inzibati rayonlar və şəhərlər Muzeylərin sayı 

Muzey 

ziyarətçilərinin 

sayı 

Azətbaycan Respublikası 236 2.697.700 

Bakı şəhəri 36 636.600 
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Ümumi Şəmkir Regional İdarəsi 9 70.600 

Şəmkir rayonu 3 18.000 

Gədəbəy rayonu 1 4.700 

Daşkəsən rayonu 3 19.600 

Göygöl rayonu 2 28.300 
 

* Azərbaycanda rəsmi statistik məlumatlar 

 

 
2016-cı ilin sonunda Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati rayonları və 

şəhərləri üzrə kitabxanalar* 

 

İqtisadi və inzibati rayonlar və şəhərlər 
Kitabxanaların 

sayı 

Kitabxana 

ehtiyatları 

Azərbaycan Respublikası 3088 32.469.700 

Bakı şəhəri 101 9.305.400 

   

Ümumi Şəmkir Regional İdarəsi 255 1.677.900 

Şəmkir rayonu 75 433.100 

Gədəbəy rayonu 75 347.700 

Daşkəsən rayonu 38 425.800 

Göygöl rayonu 42 311.300 

 
* Azərbaycanda rəsmi statistik məlumatlar 

 

2.2.1.3 Nəşriyyat evləri 

Qanuna görə, mətbəələr özəl və müstəqil təşkilatlardır. Azərnəşr dövlət nəşriyyatıdır, ancaq çap 

avadanlığına malik deyil. Azərnəşr mədəniyyət və idarəetmə siyasəti ilə bağlı bütün sənədləri dərc 

edir və materialları çap etmək məqsədilə özəl qurumlar ilə əməkdaşlıq edir. Bakıda 100-dən çox 

nəşriyyat evi mövcuddur. 

 

Tarixən ölkənin hər bir rayonu postsovet dövründə öz qəzetini dərc edirdi. Buna görə də, 

Azərbaycanın 64 rayonunun hər biri öz mərkəzi nəşriyyat evinə malik idi. Beləliklə, bu 

hesablamaya əsasən, işğal altında olan rayonlar istisna olmaqla, həmin 64 tarixi mətbəənin 70%-i 

hələ də mövcuddur.  

 

2.2.1.4 Müasir incəsənət 

Şəmkir şəhərindəki Zəka Gənclik Mərkəzinə ianə edilmiş 1960-cı illərdən 1990-cı illərə qədər olan 

Azərbaycan rəsminin nadir kolleksiyası, hazırda onun binalarının foye və koridorlarındakı divarları 

bəzəyir. 
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2.2.1.5 Maddi mədəni irslə bağlı maraqlı tərəflər 

İştirakçı Dövlət Özəl Təsviri Maraqlar və gözləntilər 

Şəmkir İdarəsi 

və Bələdiyyələr 
X   Vətəndaşın həyatının və turizmin 

keyfiyyətli olması üçün irs 

Dünya Bankı  X Dünya Bankının Mədəni İrslə 

bağlı proqramı mövcuddur 

Mədəni İrsin qorunması, Mədəni 

İrsin iqtisadi və sosial inkişafının 

əsasının təmin edilməsi 

Asiya İnkişaf 

Bankı 
 X Asiya İnkişaf Bankı Mədəni 

İrsin qorunmasında maraqlıdır 

Mədəni İrsin qorunması 

Ekoturizmin və mədəni turizmin 

Azərbaycanın inkişafında olan 

müsbət rolu. Mədəni irsin 

qorunması, gözlənilməz 

mənbələrdən maliyyələşməni cəlb 

etmişdir 

Mehmanxanalar, 

restoranlar və 

mağazalar 

 X  Müştərilərin sayının artırılması, 

bölgədə qalmanın ortalama 

müddətinin artırılmasında 

maraqlıdır 

 

2.2.2 Qeyri-maddi mədəni irs 

 

Regionda müxtəlif dövrlərə və mədəniyyətlərə mənsub olan mədəni və tarixi irs nümunələri vardır.  

Xalq mədəniyyəti hərtərəfli bir mədəniyyət təklifində yaxşı ifadə edilməsə də, hekayə danışma, 

xalçaçılıq və digər sənətkarlıq nümunələri, aşıq ənənəsi, şeir və musiqi ifaçılığının güclü anlayışını 

əhatə edir. 

Xüsusilə, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin sözlərinin müəllifi olan görkəmli 

Azərbaycan şairi Əhməd Cavad, Şəmkir rayonunda doğulub və Şəmkirdə heykəltəraşlıq abidəsi ilə 

xatırlanır və onun xatirəsinə bir sıra yerli poeziya tədbirləri təşkil olunur. Nəhayət, Şəmkir təhsil 

təklifinə xüsusi diqqət yetirir. Faktiki olaraq, Bakı-Oksford məktəbinin filialı bölgədə yerləşir. 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, 2017-ci ilin yanvarında Şəmkir şəhər İcra Hakimiyyəti, 2016-cı ildə 

Avropa İttifaqı-Şərq Tərəfdaşlığı Mədəniyyət və Yaradıcılıq Proqramı tərəfindən başladılmış 

“Yaradıcı Şəhərlərin və Regionların Təşəbbüsü”-nün çağırışına müraciət edib. Təşəbbüsün məqsədi 

Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində kiçik və orta ölçülü şəhər və regionlar üçün sosial və iqtisadi inkişaf 

Şəmkir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 

Dövlət Rəsm Qalereyaları 

 
 Əsası 

qoyulub 

Heyət İl ərzində keçirilən 

sərgilərin sayı 

(daimi/müvəqqəti) 

Sərgilənən nümunələr 

Daşkəsən Dövlət 

Rəsm Qalereyası 

- 1 

direktor 

- - 
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məqsədilə yerli mədəni və yaradıcı potensialdan istifadə etmək üçün praktik yanaşma tətbiq 

etməkdir. Bundan sonra, Şəmkir və Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrindən daha 5 şəhər və rayon pilot kimi 

seçilmişdir. Cahangir Səlimxanovun Aİ-Şərq Tərəfdaşlığı Mədəniyyət və Yaradıcılıq Proqramının 

dəstəyi ilə redaktə etdiyi layihənin yekun hesabatı 2017-ci ilin noyabrında nəşr olunmuşdur və bu 

hesabatın məqsədi üçün mühüm informasiya mənbəyi olduğu sübut olunmuşdur. 

 

2.2.2.1 İfaçılıq sənəti növləri (teatrlar, rəqs, konsertlər), Tədbirlər, Festivallar 

Müxtəlif şənliklər, bayramlar və anma mərasimləri ilə yanaşı, Şəmkir çox yüksək səviyyədə 

beynəlxalq şahmat turnirinin keçirilməsi üçün ev sahibi kimi müsbət təcrübəyə malikdir. 

 

Keyfiyyətli obyektlər və yerlər şəhər daxilində festivallar, fikir yarmarkaları, görüşlər və mədəni 

tədbirlərin başlanması üçün zəruri şərtlər yaradır. Bir müsbət nümunə Regional Mədəniyyət 

İdarəsinin Şəmkir parkında həvəskar musiqiçilər və şairlər üçün açıq səhnə yaratması təşəbbüsüdür.    

 

 

Şəmkir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 

Teatrlar, Festivallar, Tədbirlər 

 

 Xalq Teatrları Teatr 

Çıxışları 

Festivallar Ziyarətçi/İl 

Şəmkir Şahmat 

Turniri 

  Şəmkir Şahmat 

Turniri Vüqar 

Həşimovun (1986-

2014) xatirəsinə 

həsr olunmuş 

Şəmkirdə keçirilən 

beynəlxalq şahmat 

turniri. Turnirin 

ümumi mükafat 

fondu 100.000 

avrodur. 

Beynəlxalq 

səviyyədə 10-20 

oyunçu 

* Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox tədbirlər də Mədəniyyət Klubları tərəfindən idarə olunur 

 

2.2.2.2 Folklor 

Folklor Azərbaycanın mədəni həyatında mühüm yer tutur və bu dəyərin milli və beynəlxalq 

səviyyədə tanınması üçün bir çox təşəbbüslər həyata keçirilmişdir. Bir neçə il ərzində, bəzi qeyri-

maddi mədəniyyət və folklor nümunələri Qafqazın müxtəlif ölkələri və bölgələri üçün ümumən 

xarakterik olan təcrübələrin yerli ifadəsi qismində YUNESKO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin 

Qorunması üzrə Reprezentativ Siyahısına salınmışdır. 

YUNESKO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Reprezentativ Siyahısına salınmış 

mədəni nümunələr burada qısaca təsvir edilmişdir.  

 

Xüsusilə, Novruz yeni ilin başlanğıcını və baharın gəlişini geniş coğrafi ərazidə qeyd edir. Bu 

bayram adətən qeyd edildiyi yerdən asılı olaraq, martın 21-də yaxud ondan bir gün əvvəl və ya 

sonra bayram edilir. Azərbaycan Respublikasında Novruz bayramı yeddi gün qeyd edilir. Novruz 

bayramında musiqi yığıncaqları keçirilir. Xanəndələr və xalq ifaçıları mahnı oxuyur, ictimai 
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oyunlar keçirilir; kəndirbazlar öz bacarıqlarını nümayiş etdirirlər, güləşçilər güclərini sınayır və 

ictimai meydanlarda Kos-Kosa kimi səhnəciklər ifa olunur. Bir başqa Novruz adəti isə atlarla 

bağlıdır: bu zaman insanlar onlara daha yaxşı qayğı göstərir və onları bəzəyirlər; kənd yerlərində 

atçılıq yarışları keçirilir və insanlar polo oyununa bənzəyən çovkən oyunu oynayırlar. 

Şeir, hekayə, rəqs, vokal və instrumental musiqi qarışımından ibarət  ənənəvi ifaçılıq sənəti olan 

Azərbaycan Aşıq sənəti, Azərbaycan mədəniyyətinin simvoludur. Simli musiqi aləti olan sazın 

müşayiəti ilə xarakterizə edilən klassik repertuar 200 mahnı, dastan kimi tanınan 150 ədəbi-musiqili 

əsər, müxtəlif ənənəvi poetik formada olan təxminən 2,000 şer və çoxsaylı hekayələrdən ibarətdir. 

Aşıqlar Qafqazda toy, dostluq şənlikləri və bayram tədbirlərində iştirak edirlər və konsert 

səhnələrində, radio və televiziyalarda çıxış edirlər, bəzən klassik melodiyaları müasir mahnılarla 

sintez edirlər. 

Ənənəvi yarış forması olan Güləş İpək Yolu ölkələri arasında yayılmış ümumi bir idman növüdür. 

Güləş bədən gücünün, eləcə də iradə və ruhun yarışıdır. Qədim zamanlarda olduğu kimi, turnirlər 

adətən zurna adlanan ənənəvi nəfəsli alətin səsindən və nağaraların çalınmasından ibarət olan 

musiqi ilə müşayiət olunur. Güləş yarışçıları pəhləvanlar kimi tanınırlar. 

2.2.2.3 Çövkən 

Atçılıq mədəniyyəti Azərbaycanda qədim dövrlərdən bəri inkişaf etmişdir. Bundan əlavə, fermerlər 

və heyvandarlar milli at sürmə oyunlarını həyat tərzlərinin ayrılmaz bir hissəsi hesab edirlər. 

Çövkən (Çomax) digər oxşar oyunlar arasında əsas yer tutmuşdur; Qarabağ atçılıq mədəniyyəti ilə 

birgə inkişaf etmişdir. Oyun, əsasən, məktəblərin və komandaların mövcud olduğu Qarabağ, Gəncə-

Qazax və Şimal-Qərb bölgələrində məşhurdur. Hazırda, Azərbaycanın 16 regionu Çövkən Milli at 

sürmə oyununu keçirmək üçün ənənələri bərpa edib, bunlar arasında Daşkəsən də vardır.  

 

2.2.2.4 Qeyri-maddi mədəni irslə bağlı maraqlı tərəflər 

 

Qeyri-maddi mədəni irslə bağlı maraqlı tərəflərin siyahısı 

 İştirakçı

  

Dövlət Özəl Təsviri Maraqlar və gözləntilər 

Mədəniyyət və 

Turzim Nazirliyi 

X  Xalq Teatrları üçün bina və 

avadanlıq təmin edir 

Ənənələrin qorunub 

saxlanılması və 

gücləndirilməsində 

maraqlıdır 

MTN İdarəsinin 

Mədəniyyət 

Mərkəzləri 

X  Festival və tədbirlər təşkil edir İcmalara mədəni imkanların 

verilməsi, ənənələrin 

qorunmasında maraqlıdır 

Mədəniyyət 

Klubları 

X  Teatr çıxışları, mərasimlər, 

sərgilər, və s. təşkil edir 

İcmanın sosial inteqrasiyası 

və birləşməsi üçün folklor və 

ənənələrin qorunması və 

gücləndirilməsində 

maraqlıdır 

Rayon İcra 

Hakimiyyətləri 

X  Rayon səviyyəsində tədbirləri 

dəstəkləyir 

İcmanın sosial inteqrasiyası 

və birləşməsi üçün folklor və 

ənənələrin qorunması və 
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gücləndirilməsində 

maraqlıdır 

AMEA Folklor 

İnstitutu 

X  Folklorla bağlı tədbirləri 

dəstəkləyir 

Folklor və ənənələrin 

qorunması və 

gücləndirilməsində 

maraqlıdır 

Heydar Aliyev 

Foundation 

X  Supports major events Preserving and valorising 

folklore and traditions 

Mehmanxanalar, 

Restoranlar, 

Ənənəvi mağazalar 

 X  Müştərilərin sayının 

artırılması, bölgədə qalmanın 

ortalama müddətinin 

artırılmasında maraqlıdır 

Tur bələdçiləri  X  Xüsusi turların inkişaf 

etdirilməsində maraqlıdır  

 

2.3 Qida və iaşə 
 

Şəmkir olduqca məhsuldar olduğuna görə əkinçilik üçün ən yaxşı bölgələrindən biridir. İqlim 

müxtəlif növ meyvə və tərəvəzlərin becərilməsi üçün mükəmməldir və Azərbaycanda 3000 

hektardan çox əkinçilik məhsuldar torpağın yarısı Şəmkirdə yerləşir. Bölgə Azərbaycan 

bazarlarında satılan tərəvəzlərin 50 faizini təmin edir və əsasən, Rusiyaya meyvə və tərəvəz ixrac 

edir. 

Şəmkir İdarəsində xüsusilə diqqətəlayiq olan odur ki, Gədəbəy sakinlərin ikinci çörək kimi qəbul 

etdiyi kartofun vətənidir. Sovet İttifaqının dağılmasından və əvvəllər dövlətə məxsus torpaqların 

demək olar ki, tam özəlləşdirilməsindən sonra regionda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalatı 

ümumilikdə artmışdır, lakin becərmə sahəsində bəzi əhəmiyyətli dəyişikliklər: taxılın becərilməsi 

üçün istifadə edilən sahələr azalmış, kartof və tərəvəz əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Hazırda, hər 

il ölkəni tonlarla kartofla təmin edən ölkənin ən böyük kartof yetişdirən rayonudur. Yerli növ kartof 

onun şirin dadı ilə fərqlənir və yerli Gədəbəy kartofu xaricdən gətirilən kartofdan iki dəfə daha 

bahalıdır. Kartoflar, “külləmə” yemək üçün istifadə olunur: nazik qabıqlı kiçik kartoflar təmizlənir 

və küllərə yerləşdirilir. Sonra yeyilməsi üçün onların üzərinə duz səpilir. 

2.3.2 Şərab istehsalı 

Şəmkir idarəsində şərab istehsalı qədim dövrlərdən mövcuddur, faktiki olaraq arxeoloqlar Göygöl 

rayonunda e.ə. 2-ci minillikdən qalmış içində şərab olan küpələr tapmışdır. Şərabçılıq mədəniyyəti 

19-cu əsrin əvvəllərində Alman immiqrantların bölgəyə gəlməsi ilə daha da püxtələşmişdir. 

Almaniyadakı Vürtemberq köçkünləri - xüsusilə Vohrer Qardaşları və Hummel ailəsi - Göygöldə 

sənayeyə sərmayə yatıraraq ölkənin şərab və konyak istehsal potensialını gücləndirmişdir. 

Hazırda Azərbaycanda şərab istehsal edən təxminən 10 şərab zavodu və üzüm bağları vardır. 2006-

cı ildə yaradılmış Vinagro onlardan ən böyüyüdür. O, Göygöl Regionunda, Yelizavetpol əyalətində 

məskunlaşaraq Yelenendorf qəsəbəsini quran Alman qaçqınlar-Şvablar tərəfindən 1860-cı ildə 

Gəncə yaxınlığında inşa edilən Göygöl Şərab Zavodundan istifadə edir. Hazırda Göygöl şərab 

zavodu 2006-2008-ci illərdə becərilən yerli və Avropanın yüksək keyfiyyətli seçilmiş üzüm 

növlərindən ibarət 525 hektar üzüm bağlarına malikdir: Qara üzüm, Kabernet Sauviqnon, Sira, 

Pino-Naur, Prima, Saperavi, Matras, Şirvanşah; Chaurdene, Sauviqnon, Rkasiteli, Uni-Blan, 
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Grenash ağ, Bayan-Shirey, Sultani. Vinagro, şərab və konyak spirtlərini, yüksək keyfiyyətli üzüm 

şərabları, madeyra, liman və çaxır şərablarını istehsal edir. 

Artan tələbatata (Rus və Çin bazarları) görə Şəmkir rayonunda 100 hektardan artıq yeni üzüm 

plantasiyası yaradılmışdır.  

 

2.3.3 Maraqlı tərəflər 

 
İştirakçı Dövlət Özəl Təsviri Maraqlar və gözləntilər 

Kənd 

Təsərrüfatı 

Nazirliyi və 

İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyi 

X   İstehsalatın qorunmasında beynəlxalq 

bazarlara daxil olmaqda maraqlıdır 

Yerli istehsalçı  X Bölgədə fəaliyyət göstərən 

şərabçılar inkişaf edirlər və 

istehsalı artırırlar 

Turizm ilə bağlı sənayenin inkişaf 

etdirilməsində maraqlıdır.  

Mehmanxanalar 

və Restoranlar 

 X  Müştərilərin sayının artırılması 

bölgədə qalmanın ortalama 

müddətinin artırılmasında maraqlıdır 

İxtisaslaşmış 

tur bələdçiləri 

 X  Xüsusi turların inkişaf etdirilməsində 

maraqlıdır  

 

 

2.4 Sənətkarlıq və ənənəvi istehsalat sahələri 
 

2.4.1 Daş oyma sənəti 

 

Bölgə Daşkəsənə (hərfi mənada “Daş Kəsici”), yəni daşyonan və daş və taxtada naxışaçmağa görə 

məşhurdur. Bölgədə, Qafqazda dəmir filizi, kobalt, ağ mərmər, əhəngdaşı, kvars, bentonit gili və 

alunit kimi mineral ehtiyatları ilə zəngin olan ən böyük mədən zonası vardır. Bu xüsusiyyəti 

regionun “Azərbaycanın Uralı” kimi adlandırılmasına səbəb olmuşdur. Bölgənin dəmir filiz yatağı 

əsrlər boyu istifadə edilərkən, kobalt 19-cu əsrdə (Siemens qardaşları da daxil olmaqla) 

kəşfiyyatçıların diqqətini çəkmiş və dəmir isə 1917-ci ildə Rus İnqilabına qədər silah və əkinçilik 

alətləri istehsal etmək məqsədilə əridilmişdir. 20-ci əsrin əvvəllərində bölgə çox araşdırılmışdı, 

lakin iki dünya müharibəsi sənaye miqyasında hər hansı bir istehsalın qarşısını almışdı. Nəhayət, 

1954-cü ildə, Azərbaycan Mədən və Neft Emalı Zavodu inşa edilərkən, Gəncə və Sumqayıtda 

alüminium zavodları və Gürcüstanda yerləşən Rustavi metal işləri üçün xidmətə başladı. 1991-ci il 

bülletenində bildirilib ki, regionda hər il 2,150 min ton dəmir filizi hasil edilmişdir.   
 

 

 



 

27 
 

2.4.2 Əl işləri  

Şəmkir rayonunun iqtisadiyyatı quşçuluq, heyvandarlıq və ipəkçiliyin yetişdirilməsinə əsaslanır. 

Üzüm emalı zavodları (şərabçılıq) və əkinçiliklə əlaqəli fəaliyyətlər (buğda, arpa, qarğıdalı, üzüm, 

soğan, kələm, pomidor, xiyar, badımcan, günəbaxan, kartof) iqtisadiyyatın böyük bir hissəsini təşkil 

edir. 

Qədim dövrdə İranın böyük ticarət və əl sənətkarlığı mərkəzi olaraq tanınan xalq sənətkarlıqları 

bölgədə hələ də yaxşı fəaliyyətdədir və hekayə danışma, xalçaçılıq və digər sənətkarlıqların güclü 

ənənəsini əhatə edir. 
 

2.4.3 Maraqlı tərəflər 

 
İştirakçı Dövlət Özəl Təsvir Maraq və Gözləntilər 

Kənd 

təsərrüfatı və 

İqtisadiyyat 

Nazirlikləri 

X   Məhsulları qorumaq, beynəlxalq 

bazarlara daxil olmaq 

Yerli 

istehsalçı 

 X Bölgəgə fəaliyyət göstərən 

Şərab evləri istehsalı 

artırmaqdadır, lakin 

ziyarətçilərin ehtiyaclarının 

qarşılanmasında yaranan 

çətinliklərdən əziyyət çəkirlər 

Turizmin inkişafına böyük maraq 

göstərirlər 

Otellər, 

Restoranlar 

 X  Müstərilərin sayını artırmaq, 

bölgədə ortalama qalma müddətini 

artırmaq 

İxtisaslaşmış 

tur 

operatorları 

 X  Xüsusi turları inkişaf etdirməklə 

maraqlanırlar 

 

 

2.5 Turizm sektoru 

2.5.1 İnstitusional çərçivə və təklif 

 

Region landşaft və abidələrlə olduqca zəngindir və təbii, mədəni və tarixi resursların müxtəlifliyinə 

malikdir. Bu aktivlərin sayəsində əlverişli turizm potensialı vardır və hətta mövsümləşdirmə işi ilə 

gələnlərin və iştirak edənlərin sayını artırmaq olar. Gəncəyə yaxın olmasına və onun təklifini 

tamamlamasına görə (Şəmkir rayonunda çox sayda üzüm bağları olduğuna görə) o, şəhərin cəlb 

etdiyi şərab turizminin axınını da ələ keçirə bilər. 

 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası xüsusilə turizm obyektləri kimi istifadə 

ediləcək və turizm marşrutlarına daxil ediləcək uyğun mədəni aktivlərlə bağlı müasir turizm 

infrastrukturu üçün ehtiyac yaradır. Bu baxımdan, mədəniyyət və turizmin 2006-cı ildən bəri eyni 

Nazirlikdə birləşdirilməsi strateji bir addım olmuşdur: son on ildə mədəni turizm Azərbaycan üçün 
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yeni bir prioritet halına gəlmiş və qonşu ölkələrlə qarşılıqlı anlaşma üçün aparıcı amil və həmçinin 

inkişaf üçün mühərrik kimi təqdim olunmuşdur.  

 

Səyahət və Turizmin yerli məhsuldarlığa ümumi töhvəsi (sərmayə, təchizat zənciri və gəlir 

nəticəsində yaranmış təsirlər daxil olmaqla) 2016-cı ildə 8,091.3 mn təşkil edib (yerli 

məhsuldarlığın 14.6%-i) və 2017-ci ildə 6.6%-ə qədər artaraq 8,622.8 mn manat olacağı gözlənilir 

(yerli məhsuldarlığın 15.3%-i). 

 

2016-cı ilin 9 ayı ərzində Azərbaycana 1.7 milyon turist gəlib və 28 ölkə ilə turizm sahəsində 

əməkdaşlıq sazişlərinin imzalanması nəticəsində 2020-ci ilə qədər ölkəyə hər il 2.5 milyon turistin 

səfər edəcəyi proqnozlaşdırılır. Viza rejiminin sadələşdirilməsi turist axınlarını artıran mühüm 

tədbir olmuşdur.  

 

Sonuncu dəfə, 2016-cı ilin mart ayında Prezidentin iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi haqqında 

Sərəncamı turizmi, inkişaf üçün səkkiz əhəmiyyətli sektordan biri kimi müəyyən etmişdir. Bundan 

əlavə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2016-cı il dekabrın 6-dan Milli iqtisadiyyat və 

iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında Fərman və 

2016-cı il Sentyabrın 1-dən Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər 

haqqında Sərəncam, Azərbaycanda turizmin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında və 

Azərbaycan Turizm Şurasının yaradılması haqqında Fərman imzaladı: Turizm Şurası mütəxəssislər 

və müstəqil expertlərlə məsləhətləşə və işçi qrupları yarada bilər.  

 

Bundan başqa, ölkənin turizm potensialının daha da genişləndirilməsini təmin etmək məqsədilə 

publik hüquqi şəxs formasında Milli Turizm Təbliğat Bürosu yaradılmışdır, mərkəzi və yerli icra 

hakimiyyət orqanları və müvafiq hökumət strukturları Büronun fəaliyyətini təmin etmək və 

maliyyələşdirmək üçün müvafiq tapşırıqlar almışdır. 

 

Ərazidə hər bir rayon MTN-in Regional İdarəsi tərəfindən idarə olunan Turizm İnformasiya 

Mərkəzinə malikdir: İnformasiya Mərkəzləri yaşayış, nəqliyyat, bələdçi və tərcüməçi xidməti 

haqqında məlumat verir; turlar, ekskursiyalar, at sürmə və velosiped turları təşkil edir və sosial 

media vasitəsilə onlarla əlaqə saxlamaq mümkündür. Məzmunun tətbiq edilə biləcəyinə 

baxmayaraq, Şamaxı Turizm İnformasiya Mərkəzinin elektron səhifəsi ən cazibədar 

(http://www.shamakhi.travel/) görünür. 

 

2.5.1.1 Səyahət agentlikləri və digər vasitəçilər 

 

Hazırda təxminən 300-ə yaxın səyahət agentliyi mövcuddur (2016-cı ilin rəsmi statistikasına görə: 

272).  

 

Azərbaycan Turizm Assosiasiyası (AZTA) 2009-cu ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi 

ilə yaradılmışdır. Ölkədəki aparıcı turizm şirkətlərini bir araya gətirən ən böyük müəssisədir. 

AZTA-nın əsas vəzifəsi turizm və qonaqpərvəlik xidmətlərinin inkişaf etdirilməsini sürətləndirmək 

və Azərbaycana xarici turistlərin cəlb edilməsini asanlaşdırmaqdır. Əlavə olaraq, AZTA üzv 

şirkətlərin lobbiçilik maraqları və onların fəaliyyətinin qonaqpərvərlik işində birbaşa iştirak 

etməyən, lakin dinamik inkişafına müsbət təsir göstərə bilən müəssisələrlə əlaqələndirməsi üçün 

məsuliyyət daşıyır. AZTA Azərbaycan üzrə 80 yerli turizm agentliyini və 100 dən çox 

mehmanxana/istirahət yerlərini əhatə edir.  

 

Azerbaijan Travel (http://azerbaijan.travel/) ölkədə rəsmi turizm portalıdır. İncəsənət və 

mədəniyyət, tarix, kulinariya və istirahət imkanları, həmçinin səyahət təklifinin 4 tematik sektoru 

http://azerbaijan.travel/
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barədə olduqca struklaşdırılmış, cəlbedici məlumatlar təklif edir: “Təbiət”, “Ailəvi istirahət”, “Çöl 

fəaliyyəti”, “Çimərlikdə istirahət”. Portalda Booking.com vasitəsilə qalacaq yer sifariş etmək 

mümkündür. 

 

Şəmkir İdarəsi ərazisinə gəldikdə, Şəmkirdəki Abidələr Parkı (Azərbaycanın ən görməli yerlərinin 

mini-dublikatlarından ibarət 2013-cü ildə açılmış park) “Mədəniyyət” təklifinin tərkibinə və 

Göygölü Kəşf Et “Təbiət” təklifinin təklibinə və Şəmkir Şəhər Parkı və Əyləncə Mərkəzi 

(Azərbaycanda yeganə karusel qatarı olan məkan) isə “Ailəvi istirahət” təkliflərinin tərkibinə 

daxildir. 

 

Milli aviaşirkət olan “Azərbaycan Hava Yolları”-nın eksklüziv agenti olan Silk Way Travel 

(http://swtravel.az/en/about-us/about/) ölkənin ən mühüm turizm agentliklərindən biridir. Silk Way 

Travel Azərbaycan daxilində beş növ tur təklif edir: “Ekskursiya”, “Terapevtik” (fizioterapiya 

mərkəzinə malik olan beş-ulduzlu Duzdağ Otelinə duzla müalicə üçün Naxçıvana), “Çimərlikdə 

istirahət”, “Ekoturizm”, “Azərbaycanda Ovçuluq”. Turların heç biri Şəmkir İdarəsinə şamil edilmir. 

 

2.5.1.2 Nəqliyyat xidmətləri 

 

2017-ci ilin əvvəlində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Nəqliyyat Nazirliyi və 

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin birləşməsi ilə təsis edilmiş Nəqliyyat, Rabitə və 

Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin yaradılması haqqında sərəncam imzaladı.  

 

Bakı beynəlxalq hava limanı bir neçə il əvvəl təmir edilmiş və təkmilləşdirilmişdir. Hava limanına 

gələn və gedən səyahətçilər üçün rahatlıq mövcuddur və bir çox hava yolları ilə yaxşı əlaqə qurulur. 

Milli aviaşirkət Azərbaycan Hava Yolları (AZAL) şirkətidir. Quba, Gəncə, Naxçıvan, Lənkəran, 

Zaqatala və Qəbələdə (2011-ci ildən) yerləşən 6 digər beynəxalq hava limanı vardır. 

 

Dəmir yollarına gəlincə, ölkədə 2 əsas qatar yolu var: Şimal-Cənub, Şərq-Qərb və digər kiçik 

filiallar. Şəmkir İdarəsinə Şərq-Qərb dəmir yolu və onun kiçik filialı sayəsində Daşkəsənə də əlaqə 

kimi xidmət göstərir. Qeyd etmək lazımdır ki, Şərq-Qərb dəmir yolu Azərbaycanı Gürcüstanla 

birləşdirir. 
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Əlavə olaraq, böyük şəhərlər və Şəmkir bölgəsi də daxil olmaqla bütün ölkə ərazisində geniş 

avtobus şəbəkəsi mövcuddur. Taksilərin mövcudluğu turizmin inkişafı üçün kifayət etdiyindən daha 

artıqdır. Həmçinin, sürücü ilə maşının icarəyə götürülməsi turistlər üçün çox xarakterik bir haldır. 

Həm beynəlxalq (Ace rent-a-car, Hertz, Avis), həm də yerli avtomobil markalarının kirayəsinə dair 

xidmətlər vardır. 

 

Beynəlxalq nəqliyyata xidmət göstərən əsas magistral yolları 503-km uzunluğu olan Bakı-Ələt-

Gəncə-Qazax-Gürcüstan sərhəd dəhlizi və 521-km Rusiya-İran sərhədi boyunca uzanan “Şima-

Cənub” Nəqliyyat Dəhlizidir. Yol şəraiti daim yaxşılaşdırılır, lakin turistlər üçün maraqlı olacaq 

bəzi uzaq kəndlərə və ərazilərə çatmaqla bağlı çətinliklər mövcuddur. 

 

2.5.1.3 Qonaqlama yerləri və qonaqpərvərlik 

 

Azərbaycanda 570-dən çox qonaqlama yerləri var. Azərbaycanda mehmanxanaların sayı 2000-ci 

ildə 93-dən 2016-cı ildə 548-ə qədər artmışdır. Mehmanxana sertifikatlarının tətbiqi nəticəsində 

xidmətin vəziyyəti və keyfiyyəti olduqca yaxşılaşmışdır. 

Türkiyə, Azərbaycan özü (75.495), Rusiya Federasiyası, İran, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri turislərin 

ən çox gəliyi ölkələrdəndir. Xarici turizm baxımından Azərbaycan faktiki canlanma yaşayırsa da, 

2015-ci ildən etibarən Azərbaycan əhalisinin yaratdığı turist axının (xüsusilə xaricdə) azaldığını 

qeyd etmək lazımdır. 

Şəmkir rayonu daxilində yaşayış yerlərinin şəbəkəsini, müxtəlif mehmanxana növləri və kirayə 

evlərinin sayı təşkil edir. Şəmkirdə Exelcisor Oteli kimi lüks beş-ulduzlu mehmanxana vardır. Hal-

hazırda, qonaqlama yerlərinin keyfiyyətinə dair daha etibarlı/rəsmi hesablamalar yoxdur.  

Bölgədə İƏT (İcma əsaslı turizm) tərəfindən idarə olunan qonaqlama yerləri yoxdur: İƏT yerli 

əhaliyə fayda verən, turistlərə orijinal təcrübə yaşadan, dünyanın hər yerində artan bir tendensiya 
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olduğuna görə Şəmkir Rayon İdarəsində belə yaşayış yerlərini inkişaf etdirmək maraqlı ola bilərdi. 

İƏT Azərbaycan (http://cbtazerbaijan.org/) öz evlərini kirayə verən yerli əhaliyə mərkəzləşdirilmiş 

reklam, təşkilat və təchizat yardımı göstərən idarəetmə sistemi şəklində hazırlanmışdır; sistemin 

biraz əlavə xərcləri var, buna görə yerli menecerlər yaranan gəlirin 80%-ni saxlaya bilirlər. 

 

Şəmkir İdarəsi Ərazisində növünə görə yaşayış yerlərinin sayı 

Rayonlar Otellər İstirahər 

mərkəzləri 

(kotteclər) 

Kirayə 

evlər 

CƏMİ 

Şəmkir rayonu 
    

Gədəbəy rayonu 
    

Daşkəsən rayonu 
    

Göygöl rayonu 
    

Şəmkir rayonu 
    

CƏMİ     

Şəmkir regional idarəsindən məlumatlar verilməli idi. 

 

2.5.1.4 Maraqlı tərəflər 

 

 

Turizm sektoru ilə bağlı maraqlı tərəflərin siyahısı  

İştirakçı Dövlət Özəl Təsviri Maraqlar və gözləntilər 

Şəmkir Rayon 

Mədəniyyət və 

Turizm İdarəsi 

X    

Azərbaycan 

Turizm Şurası 

X  Müstəqil ekspertlərə məsləhət 

verir, işçi qrupları yaradır 

Ölkədə turizmi artırmaq 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

X  Mərkəzi və yerli icra 

hakimiyyəti orqanları ilə birgə 

publik hüquqi şəxs 

Ölkədə turizmi artırmaq  

Ekologiya və Təbii 

Sərvətlər Nazirliyi 

X  Turizmin icazə verildiyi 

Parklar da daxil olmaqla, bütün 

Xüsusi Qorunan Təbiət 

Ərazilərini idarə edir 

 

http://cbtazerbaijan.org/
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Nəqliyyat, Rabitə 

və Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi 

X  Yaxın zamanda Nəqliyyat və 

Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirlikləri 

birləşdirdi 

Nəqliyyat, rabitə və yüksək 

texnologiyalar sahəsində 

ölkənin siyasətini müasir 

standartlara uyğunlaşdırmaq  

  

Standartlaşdırma, 

Metrologiya və 

Patent üzrə Dövlət 

Komitəsi 

X  Texniki nizamlama, 

standartlaşdırma, metrologiya, 

uyğunluğun 

qiymətləndirilməsi, 

akkreditasiya, keyfiyyətin idarə 

edilməsi, eləcə də sənaye 

mülkiyyəti obyektlərinin 

qorunması sahəsində dövlət 

siyasəti və tənzimlənməsi 

həyata keçirir 

Məhsul və xidmətlər üçün 

beynəlxalq keyfiyyət 

standartlarına cavab vermək 

Azərbaycan 

Turizm 

Assosiasiyası 

(AZTA) 

X  Bütün aparıcı turizm 

şirkətlərini bir araya gətirir və 

onları əlaqələndirir 

Xarici turistlərin 

Azərbaycana  cəlb edilməsini 

artırmaq 

Tur bələdçiləri  X Həm xarici həm də daxili 

tələbat üçün turizm paketləri 

təşkil edir və satır 

Turizmin artırılması və 

xüsusi turların inkişaf 

etdirilməsində maraqlıdır 

Mehmanxanlar  X Qonaqlama yerlərilə təmin edir  Bölgədə turizm biznesini 

inkişaf etdirmək 

İcarə üçün şəxsi 

evlər 

 X Şəxsi ev sahibləri həyat 

standartlarını yüksəlməyi 

hədəfləyir 

Yerli əhaliyə fayda vermək 

İƏT (İcma Əsaslı 

Turizm) 

Azərbaycan 

 X Evlərini kirayəyə verməsi üçün 

yerli ailələrə mərkəzləşdirilmiş 

reklam, təşkilat, təchizati 

yardım və keyfiyyətə nəzarət 

təmin edən müəssisə 

Turistləri əsl macəra ilə 

təmin etmək; yerli icmalara 

fayda vermək 

Restoranlar  X  Müştərilərin sayını artırmaq, 

bölgədə orta qalma 

müddətini artırmaq 

Ənənəvi mağazalar  X  Müştərilərin sayını artırmaq, 

bölgədə orta qalma 

müddətini artırmaq 

 

2.6 Mədəniyyət Klubları 
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MTN öz strukturunda keçmiş SSRİ dövründə yaradılmış və demək olar ki, ölkə daxilində bütün 

kəndlərdə yayılmış “Dom Kulturi” şəbəkəsindən qalan 2,000-dən çox mədəniyyət evi və klubuna 

sahibdir.  

 

Mərkəzi səviyyədə, mədəniyyət klubları şəbəkəsi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət 

Müəssisələri və Xalq Yaradıcılığı Şöbəsi, Xalq Yaradıcılığı və Qeyri-Maddi Mədəni İrs Sektoru 

tərəfindən idarə olunur (Nazirin 01 saylı, 27 aprel 2015-ci il tarixli qərarı, Mədəniyyət Müəssisələri 

və Xalq Yaradıcılığı Şöbəsinin Əsasnaməsi). Şöbə respublika ərazisində klub qurumlarının 

(mədəniyyət mərkəzləri və filialları, mədəniyyət evləri və klubları), mədəniyyət və istirahət 

parklarının fəaliyyətini koordinasiya edir və onların fəaliyyətinə nəzarət edir.  

 

Periferik səviyyədə, klublar Rayon/Şəhər, Mədəniyyət Mərkəzləri tərəfindən idarə olunur və 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Şəhər (Rayon) Mədəniyyət Mərkəzlərinin Nümunəvi 

Nizamnaməsinin Təsdiq edilməsi haqqında N 8/2012 saylı Sərəncamı ilə tənzimlənir. Bunlar 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 29 mart tarixli “Azərbaycan Respublikasının 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilati strukturunun təkmilləşdirilməsi” haqqında Sərəncamı ilə 

Nazirliyin Regional Mədəniyyət və Turizm İdarələrinin tabeliyindədir.  

Onların missiyası xalq sənətinin qeyri-maddi mədəni irsini dəstəkləmək və qorumaq, eləcə də, 

idarəetmə baxımından qeyri-maddi mədəni irsi qorumaq və inkişaf etdirmək, yaradıcığı 

dəstəkləmək, bərpaya dəstək olmaq və insanların boş vaxtlarını keçirməsi üçün xüsusi şərait təşkil 

etməkdir. Onlar həmçinin, özəl müəssisələr üçün əlverişli şərait yaratmaq və Azərbaycanın qeyri-

maddi mədəni irsinin iqtisadi dəyərinin artırılması ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarını 

dəstəkləmək üçün də çalışa bilərlər.  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin sürətləndirilməsi və 

idarəetmənin səmərəliliyinin artırılması üçün bir sıra tədbirlər haqqında 1003/2016 saylı Fərmanı, 

Mədəniyyət Klublarının özəlləşdirilməsi prosesini başlatmışdır.  

 

Fərmandan əvvəl İdarə ərazisində Mədəniyyət Klublarının sayı belə idi: 

 

Şəmkir rayon mədəniyyət və turizm idarəsi 

 

İqtisadi və inzibati rayonlar və şəhərlər  Klubların sayı 
Mədəniyyət 

evlərinin sayı 

Şəmkir rayonu 18 27 

Göygöl rayonu 7 13 

Gədəbəy rayonu 12 25 

Daşkəsən rayonu 36 3 

Cəmi 73 68  

 

2.6.1 Hazırki vəziyyət 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 273 saylı 14 fevral 2014-cü il tarixli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyasında aşağıdakı vəzifə müəyyən 

edilmişdir: Şəhər (rayon) mədəniyyət klublarında mövcud kadrların istifadəsi – qeyri-maddi mədəni 

irsin Qorunması ilə bağlı daha geniş mövzu daxilində köməkçi müəssisələrin inkişafı üçün ölkə 

tədqiqatları, folklor və sənətkarlıq, eləcə də müasir texnologiyalardan istifadə edərək mədəniyyət 



 

34 
 

parklarının qurulması, sənətkarlıq emalatxanalarının yaradılması və mövcud turizm yoluna 

inteqrasiyası üçün onların köməyindən istifadə edilməsi. 

 

Mədəniyyət və Turizm Nazirinin Şəhər (Rayon) Mədəniyyət Mərkəzlərinin Nümunəvi 

Əsasnamələrinin Təsdiqlənməsi haqqında 8/2012 saylı Əmrinə əsasən, klublar Regional 

Mədəniyyət və Turizm İdarələr tərəfindən idarə olunan və koordinasiya edilən yerli müəssisələrdir.  

 

Mədəniyyət Mərkəzlərinin vəzifələri aşağıdakı kimidir:  

 

a) xalq yaradıcılığı mövzusunu dəstəkləmək, qeyri-maddi mədəni irsi qorumaq, bərpa 

etmək və əhalinin boş vaxtlarını keçirməsi üçün xüsusi şərait təşkil etmək; 

b) beynəlxalq əməkdaşlığın və qeyri-maddi mədəni irsin yaxşılaşdırılması üçün hüquqi, 

inzibati, maliyyə, metodik, informasiya, şəxsi, maddi-texniki və mədəni-siyasi 

baxımından xalq yaradıcılığının qeyri-maddi mədəni irsini dəstəkləmək, regional 

tarixi qorumaq; 

c) folklor və sənətkarlıq yaradıcılığını qorumaq, qeyri-maddi mədəni irsi inkişaf 

etdirmək; 

d) xalq yaradıcılığı və qeyri-maddi mədəni irsin idarə olunmasında müasir metodların 

tətbiqini dəstəkləmək; 

e) özəl müəssisələr üçün əlverişli şərait yaratmaq; 

f) Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irsinin yaradılmasında iştirak edən qeyri-hökumət 

təşkilatlarını dəstəkləmək; 

g) yaradıcılığı dəstəkləmək, təlimləri həyata keçirmək, gənc istedadları aşkar etmək; 

h) obyektlərin binalarında infrastrukturun təmirini və tikinti işlərini dəstəkləmək 

i) Azərbaycanın tarixi və mədəni həyat təcrübəsini (adət-ənənələr, tətillər, ritual, 

simvol-sirr) xalq sənətini, etnoqrafiyasını, folkloru və sənətkarlığını qorumaq; 

j) təşkilata yönəlmiş yerli, milli və beynəlxalq bayramlar, konsertlər/tamaşalar/oyun, 

festival/müsabiqə, yarmarkalar/sərgilər, ekskursiyalar/turlar, 

konfranslar/seminarlar/mühazirələr, mədəniyyət turu/info-tur və mədəni və təhsilli 

istirahət vaxtlarını təşkil etmək; 

k) sənədli filmin, kitab və bukletlərin nəşr olunmasını, turizm-informasiya 

materiallarını, əyani vəsait və suvenirləri dəstəkləmək. 

 

 

2.6.2 Özəlləşdirilməməsi təklif edilən Mədəniyyət Klubları 

 

 İnstitutun adı Yeri 

Şəmkir rayonu 

1 Ə.Cavad adına Şəhər Mədəniyyət Evi Şəmkir şəhəri 

2 Kür Qəsəbə Mədəniyyət Evi Kür qəsəbəsi 

3 Duyarlı Kənd Mədəniyyət Evi Duyarlı kəndi 

4 Zəyəm Cırdaxan Kənd Mədəniyyət Evi Zəyəm Cırdaxan kəndi 

5 Çənlibel Kənd Mədəniyyət Evi Çənlibel kəndi 

6 Nərimanlı Kənd Mədəniyyət Evi Nərimanlı kəndi 

7 Bayramlı Kənd Mədəniyyət Evi Bayramlı kəndi 

8 Sabirkənd Mədəniyyət Evi Sabirkənd kəndi 

9 Keçili Kənd Mədəniyyət Evi Keçili kəndi 

10 Şiştəpə Kənd Mədəniyyət Evi Şiştəpə kəndi 
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11 Qaracəmirli Kənd Mədəniyyət Evi Qaracəmirli kəndi 

12 Çaparlı Kənd Mədəniyyət Evi Çaparlı kəndi 

13 Könüllü Kənd Mədəniyyət Evi Könüllü kəndi 

14 Muxtariyyət Kənd Mədəniyyət Evi Muxtariyyət kəndi 

15 Qapanlı Kənd Mədəniyyət Evi Qapanlı kəndi 

16 Dəllər Daşbulaq Kənd Mədəniyyət Evi Dəllər Daşbulaq kəndi 

17 İrmaşlı Kənd Mədəniyyət Evi İrmaşlı kəndi 

18 Ələsgərli Kənd Mədəniyyət Evi Ələsgərli kəndi 

19 Tatarlı Kənd Mədəniyyət Evi Tatarlı kəndi 

20 Günəşli Kənd Mədəniyyət Evi Günəşli kəndi 

21 Atabəy Kənd Mədəniyyət Evi Atabəy kəndi 

22 Əliyaqublu Kənd Mədəniyyət Evi Əliyaqublu kəndi 

23 Yuxarı Seyfəli Kənd Mədəniyyət Evi Yuxarı Seyfəli kəndi 

24 Çinarlı qəsəbə Mədəniyyət Evi Çinarlı qəsəbəsi 

25 Zəyəm qəsəbə Mədəniyyət Evi Zəyəm qəsəbəsi 

26 Aşağı Seyfəli Kənd Mədəniyyət Evi Aşağı Seyfəli kəndi 

27 2 saylı Şəhər Klubu Şəmkir şəhəri 

28 Gilincbəyli Kənd Mədəniyyət Evi Gilincbəyli kəndi 

29 Dəllər qəsəbə klubu Dəllər qəsəbəsi 

30 5 saylı Şəhər klubu  Şəmkir şəhəri 

31 Yuxarı Çaykənd Kənd Klubu Yuxarı Çaykənd kəndi 

32 Qaralar Kənd Klubu Qaralar kəndi 

33 Talış Kənd Klubu Talış kəndi 

34 Dəllər Cırdaxan Kənd Klubu Dəllər Cırdaxan kəndi 

35 Füzuli Kənd Klubu Füzuli kəndi 

36 Zəyəm Qəsəbə Klubu Zəyəm qəsəbəsi 

37 Qasım İsmayılov Kənd Klubu Qasım İsmayılov kəndi 

38 Mahmudlu Kənd Klubu Mahmudlu kəndi 

39 Qasıməlilər Kənd Klubu Qasıməlilər kəndi 

40 Sarıtəpə Kənd Klubu Sarıtəpə kəndi 

41 Yeni Həyat Kənd Klubu Yeni Həyat kəndi 

42 Məşədi Oruclu Kənd Klubu Məşədi Oruclu kəndi 

43 Texiniklər Birliyi Kənd Klubu Texniklər Birliyi kəndi 

Göygöl rayonu 

1 Rayon Mədəniyyət Mərkəzi Göygöl şəhəri 

2 Dozular Kənd Folklor Evi Dozular kəndi 

3 Qızılca Kənd Foklor Evi Qızılca kəndi 

4 Çaykənd Aşıqlar Evi Çaykənd kəndi 

5 Zurnabad Kənd Mədəniyyət Etnoqrafiya Evi Zurnabad kəndi 

6 2 saylı Yeni Zod Kənd Folklor Evi  Yeni Zod kəndi 

7 Göyçəkənd Kənd Aşıqlar Evi Göyçəkənd kəndi 

8 Quşçu Kənd Folklor Evi Quşçu kəndi 

9 Çaylı Kənd Folklor Evi Çaylı kəndi 

10 Balçılı Kənd Folklor Evi Balçılı kəndi 

11 Pənahlılar Kənd Folklor Evi Pənahlılar kəndi 

12 Şəhriyar Kənd Folklor Evi Şəhriyar kəndi 

13 Qırıqlı Kənd Folklor Evi Qırıqlı kəndi 

14 Aşıqlı Kənd Sənətkarlıq Klubu Aşıqlı kəndi 

15 Nadil Kənd Folklor Klubu Nadil kəndi 
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16 Sarısu Kənd Folklor Klubu Sarısu kəndi 

17 Kərəmli Kənd Sənətkarlıq Klubu Kərəmli kəndi 

18 Mollacəlilli  Kənd Sənətkarlıq Klubu Mollacəlilli kəndi 

19 Mixaylovka Kənd Sənətkarlıq Klubu Mixaylovka kəndi 

Gədəbəy rayonu 

1 Gədəbəy Rayon Mədəniyyət Mərkəzi Gədəbəy şəhəri 

2 Xarxar Kənd Sənətkarlıq Evi Xarxar kəndi 

3 Zəhmət Kənd Folklor Evi Zəhmət kəndi 

4 Slavyanka Kənd Folklor Evi Slavyanka kəndi 

5 Samanlı Kənd Sənətkarlıq Evi Samanlıq kəndi 

6 Nərimankənd Kənd Mədəniyyət Etnoqrafiya Evi Nərimankənd kəndi 

7 Söyüdlü Kənd Mədəniyyət Etnoqrafiya Evi Söyüdlü kəndi 

8 Dəyərqarabulaq Kənd Mədəniyyət Etnoqrafiya Evi Dəyərqarabulaq kəndi 

9 Miskinli Kənd Folklor Evi Miskinli kəndi 

10 Arısu Kənd Folklor Evi Arısu kəndi 

11 Plankənd Kənd Folklor Evi Plankənd kəndi 

12 Çaldaş Kənd Folklor Evi Çaldaş kəndi 

13 Səbətkeçməz Kənd Folklor Evi Səbətkeçməz kəndi 

14 Çalburun Kənd Folklor Evi Çalburun kəndi 

15 Kiçik Qaramurad Kənd Folklor Evi Kiçik Qaramurad kəndi 

16 Böyük Qaramurad Kənd Mədəniyyət Folklor Evi Böyük Qaramurad kəndi 

17 Qaraməmmədli Kənd Mədəniyyət Etnoqrafiya Evi Qaraməmmədli kəndi 

18 Parakənd Kənd Folklor Evi Parakənd kəndi 

19 Alnabat Kənd Sənətkarlıq Evi Alnabat kəndi 

20 Düz Rəsullu Kənd Folklor Evi Düz Rəsullu kəndi 

21 Göyəlli Kənd Mədəniyyət Etnoqrafiya Evi Göyəlli kəndi 

22 Gədəbəy şəhər sənətkarlıq Klubu Gədəbəy şəhəri 

23 Çanaqçı Kənd Sənətkarlıq Klubu Çanaqçı kəndi 

24 Arıqdam Kənd Sənətkarlıq Klubu  Arıqdam kəndi 

25 Gərgər Kənd Mədəniyyət Etnoqrafiya Klubu Gərgər kəndi 

26 Daryurdu Kənd Folklor Klubu Daryurdu kəndi 

27 Arıqıran Kənd Mədəniyyət Etnoqrafiya Klubu Arıqıran kəndi 

28 Çay Rəsullu Kənd Sənətkarlıq Klubu Çay Rəsullu kəndi 

29 İsalı Kənd Folklor Klubu İsalı kəndi 

30 İnəkboğan Kənd Mədəniyyət Etnoqrafiya Klubu İnəkboğan kəndi 

Daşkəsən rayonu 

1 Rayon Mədəniyyət Mərkəzi Daşkəsən şəhəri 

2 Əmirvar Kənd Klubu Əmirvar kəndi 

3 Quşçu Kənd Mədəniyyət Evi Quşçu kəndi 

4 Qaraqullar Kənd Klubu Qaraqullar kəndi 

5 Xoşbulaq Kənd Klubu Xoşbulaq kəndi 

6 Kəmərqaya Kənd Klubu Kəmərqaya kəndi 

7 Çanaqçı Kənd Klubu  Çanaqçı kəndi 

8 Zəylik Kənd Klubu Zəylik kəndi 

9 Əhmədli Kənd Mədəniyyət Evi Əhmədli kəndi 

10 Yuxarı Daşkəsən Qəsəbə Klubu Yuxarı Daşkəsən qəsəbəsi 

11 Aşağı Daşkəsən Qəsəbə Klubu Aşağı Daşkəsən qəsəbəsi 

12 Quşçu Qəsəbə Klubu Quşçu qəsəbəsi 

13 Alunitdağ Qəsəbə Klubu Alunitdağ qəsəbəsi 
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14 Təzəkənd Kənd Klubu Təzəkənd kəndi 

15 Dəvrallı Kənd Klubu Dəvrallı kəndi 

16 Pirverdilər Kənd Klubu Pirverdilər kəndi 

17 Gəlinqaya Kənd Klubu Gəlinqaya kəndi 

18 Alaxançallar Kənd Klubu Alaxançallar kəndi 

19 Şahkərəm Kənd Klubu Şahkərəm kəndi 

20 Əmirvar-Qazaxlı Kənd Klubu Əmirvar-Qazaxlı kəndi 

21 Almalı Kənd Klubu Almalı kəndi 

22 Zinzahal Kənd Klubu Zinzahal kəndi 

23 Suqovuşan Kənd Klubu Suqovuşan kəndi 

24 Kollu Kənd Klubu Kollu kəndi 

25 Çıraqlı Kənd Klubu Çıraqlı kəndi 

26 Gurbulaq Kənd Klubu Gurbulaq kəndi 

 

2.6.3 İnteqrasiyalı İdarəetmə Planı üçün Mədəniyyət Klublarına dair məlumatın toplanması 

 

Aşağıdakı məlumatları toplamaq məqsədilə Şəmkir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 

tərəfindən müəyyən edilmiş aşağıdakı sorğu mədəniyyət klublarına təqdim edilmişdir: 

 

 təşkil edilmış fəaliyyət/tədbir sayı, illik iştirakçı sayı, potensial olaraq xidmət göstərilmiş 

əhali sayı, açılış sayı; 

 binaların və infrastruktur obyektlərinin vəziyyəti (internet, nəqliyyat və s.); 

 fəaliyyəti hansı səviyyəyə yönəlib (yerli, rayon, bölgə, milli və s.) və əsas hədəfi hansı 

kütlədir; 

 adətən hansı növ mədəni fəaliyyətlər təklif edirlər (nəşriyyat, kino, incəsənət, musiqi və s. 

ilə əlaqəli); 

 mövcud qaydalarla müəyyən edilmiş vəzifələrin həyata keçirilməsinin gerçək səviyyəsi;  

 xidmət göstərilən ərazidə hansı əsas mədəni aktivlərin mövcud olması, turizmin vəziyyəti; 

 fəaliyyətinin necə təşkil edilməsi (müstəqil və ya digər təşkilatların təşkil etdiyi tədbirlərlə); 

 təşkilatda neçə nəfərin iştirak etdiyi (strukturlaşdırılmış kadr/könüllü heyət, yaş); 

 təşkilatın təxminən illik büdcəsi, əsasən hansı mənbələrdən qaynaqlanması (ictimai və ya 

xüsusi fondlar, bilet satışı, xidmətlərin təchizatı və s.) və xərclərin məqsədə uyğunluğunun 

qiymətləndirilməsi; 

 digər institutlarla mümkün əməkdaşlıq; 

 ən çox tələb olunan tədbirlər hansıdır; 

 heyət tərəfindən qəbul edilən təşkilatın mövcud əsas boşluqları və ehtiyacları 

3. Şəmkir Rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin əsas maraqlı yerləri 

    və inkişaf imkanları 

3.1 İdarənin əsas maraqlı yerlərinin müəyyən edilməsi 
 

Yerli mədəniyyət sistemi çərçivəsində əsas maraqlı yerlər əhəmiyyəti sayəsində mədəni tələbatı 

idarə etmək üçün ən yüksək potensiala və ya həm yerli cəmiyyət həm də xarici ziyarətçilər üçün 

ərazilərin təsvirinə kömək edən təsviri komponentlərə malik olan ərazi aktivləridir. 
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Həmin aktivlər yerli icmanın iştirakı ilə turizmi və davamlı mədəni iştirakı cəlb etməyə qadir əsas 

resurslar olduğuna görə, onların inteqrasiyalı yanaşmada rolu müvafiq sayılır, belə ki, onlara 

müvafiq əlaqələr vasitəsilə yerli mədəniyyət sistemində digər resurslara müsbət yayılma təsirini 

artıra bilər. 

 

Verilmiş ərazidə əsas maraq yerləri yerli mədəniyyət sisteminin müxtəlif sektorlarında eyni vaxtda 

aşkar edilə bilər. Məsələn, müəyyən bir rayonda biz artıq ziyarətçiləri cəlb edən görkəmli dəyərin 

abidəsinə, amma eyni zamanda da yerin mədəni təsvirini qətiyyətlə xarakterizə edən tanınmış 

ənənəvi sənətkarlıq istehsalına malik ola bilərik. Eyni şəkildə, analiz, müəyyən bir sahədə yerli 

mədəniyyət sisteminin heç bir əsas maraq yerlərinin olmadığının müəyyən edilməsilə tamamlana 

bilər. 

 

Vəziyyətin təhlilinə, vahid aktivlərin mədəni əhəmiyyətinə, onların müvafiqliyinin yerli əhali 

tərəfindən qavranılmasına, onların turist müraciətlərinə və ərazidə mövcud olan hər bir mədəni 

ehtiyatın xəritələşdirilməsinə dair ilk təsnifat (bax. 2-ci Hissə və Əlavə 3) aşağıdakı cədvəldə 

göstərilən əsas potensial maraqlı tərəfləri müəyyən etməyə imkan verdi. Yerli ənənələrin və 

Mədəniyyət Klubları kimi qurumların mövcudluğu və fəaliyyəti də əsas potensial maraqlı yerlərin 

qiymətləndirilməsində aktiv hesab olunur. 

 

3.1.1 Şəmkir rayonu 

 

Rayonun mədəni irsinə aid tanınan əsas potensial maraqlı yerləri:  

 

 Şəmkir şəhəri, müxtəlif mədəni tədbirlərin mövcudluğuna görə: arxeoloji qalıqlar (qədim 

Əhəmənilər sarayının xarabalıqları), orta əsr yaşayış məskənləri (qalalar və kilsələr ilə), və 

Lüteran kilsəsi ilə Annenfeld Alman qəsəbəsini təşkil edən qədim Alman küçəsi; 

 Şəmkir Beynəlxalq Şahmat Turniri: mərhum Azərbaycan şahmatçısı Vüqar Həşimovun 

xatirəsinə həsr olunmuşdur; 

 Erkən xristanlıq dövründən (eradan əvvəl IV əsrdən) qalmış arxeoloji qalıqların mövcudluğu 

 

Ümumiyyətlə, bölgə mədəni maraqların aşağıdakı eləməntlərini təqdim edir: 

 

Şəmkir Maddi 

Mədəni İrs 

Muzeylər/

Kitabxana

lar 

Qeyri-maddi 

mədəni İrs 

Qida və iaşə Mədəniyyə

t klubları 

Təbii İrs 

Şəmkir Əhəmənilər 

sarayı 

 Şəmkir 

Beynəlxalq 

Şahmat Turniri 

 Şəhər 

Mədəniyyət 

Evi 

 

Orta əsr 

yaşayış 

məskənləri 

(qalalar və 

kilsələr) 

 

     

 Annenfel 

küçəsi 

     

 Lüteran kilsəsi      
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3.1.2 Göygöl rayonu 

 

Rayonun mədəni irsinə aid tanınan əsas potensial maraqlı yerləri: 

 

 Göygöl Milli Parkı, Azərbaycanda ilk qurulan təbii qoruq və göl (2016-cı ildə 200.000 nəfər 

ziyarətçi); 

 Helenendorf, 1800-ci illərin ortalarında Viktor Klaynın evi (hazırda muzey kimi fəalliyyət 

göstərir) ilə bir yerdə inşa edilmiş Alman immiqrantların yaşayış məskəni; 

 Ənənəvi şərab istehsalı.  

 

Mədəni əhəmiyyətə və potensial cəlbediciliyinə malik olan digər elementlər aşağıdakı cədvəldə 

təqdim olunur: 
 

Göygöl Maddi 

Mədəni İrs 

Muzeylər/k

itabxanalar 

Qeyri-maddi 

Mədəni İrs 

Qida və 

iaşə 

Mədəniyyət 

klubları 

Təbii İrs 

Göygöl Helenendorf 

Göygöl şəhəri 

Viktor 

Klaynin evi 
 Şərab 

istehsalı, 

Göygöl 

şəhəri 

Göygöl 

Rayon 

Mədəniyyət 

Mərkəzi 

Göygöl 

Milli Parkı 

 

3.1.3 Gədəbəy rayonu 

 

Rayonun mədəni irsinə aid tanınan əsas potensial maraqlı yerləri: 

  

 Mədən sisteminin və infrastrukturunun qalıqları (alman tərəfindən tikilmiş körpülər və 

dəmir yolları); 

 Slavyanka kəndi; 

 Erkən Xristian dövrünün qalıqları; 

 Qalalar və qəsrlər (Koroğlu qalası - və Namərdqala qəsri kimi); 

 Çəmənliklər, bulaqlar, şəlalələr (Şəhzadə kimi 18-20 metr hündürlüyündə buzlu şəlalə), 

dağlar və meşələr, “Narzan”, “Mor-Mor”, “Çaldaş”, “Turşsu” və “Söyüdlü narzanı” 

(Söyüdlü kəndində) kimi yüksək turizm potensialını malik mineral sular; 

 Məskunlaşmamış təbii landşaft və mənzərəli yerlərin mövcudluğu. 

 

Mədəni əhəmiyyətli digər elementlər aşağıdakı kimi təqdim olunur: 
 

Yeri Maddi 

Mədəni İrs 

Muzeylər/ 

kitabxanala

r 

Qeyri-maddi 

Mədəni İrs 

Qida və iaşə Mədəniyyə

t klubları 

Təbii İrs 

 Koroğlu 

qalası  

 Əl naxışları, 

xalçaçılıq, 

ağac və metal 

oyma işləri 

 Gədəbəy 

Rayon 

Mədəniyyət 

Mərkəzi 

Çəmənliklə

r, bulaqlar, 

şəlalələr 

 Namərdqala 

qəsri  

 

     

Slavyanka Rusiya kəndi    Slavyanka 

kənd 

folklor evi 
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Düzyurd Simens 

qardaşları 

tərəfindən 

inşa edilmış 

körpü 

     

 Xristian 

kəndləri və 

kilsələri 

     

 

3.1.4 Daşkəsən rayonu 

 

Rayonun mədəni irsinə aid tanınan əsas potensial maraqlı yerləri: 

 

 Mədənçilik sistemi: bura Qafqazda dəmir filizi, kobalt, ağ mərmər, əhəngdaşı, kvars, 

bentonit gili və alunit kimi təbii ehtiyatlarla zəngin olan ən böyük dağ-mədən zonası idi. 

Sistem həmçinin, bölgənin sənaye arxeologiyasının müvafiq və olduqca nadir nümunəsini 

təşkil edən mədənin işləməsi üçün hazırlanan yol, körpü, dəmir yolları kimi infrastrukturları 

əhatə edir.  

 Erkən Xristianlıq dövrünün qalıqları (Quşçu Alban məbədi kimi)  

 Maraqlı landşaft və mənzərəli yerlər 

 

 

Mədəni əhəmiyyətə malik olan digər elementlər aşağıdakı cədvəldə təqdim olunur: 
 

Daşkəsən Maddi 

Mədəni İrs 

Muzeylər/

kitabxanal

ar 

Qeyri-maddi 

Mədəni İrs 

Qida və iaşə Mədəniyyə

t klubları 

Təbii İrs 

 Daşkəsən 

rayonunda 

mərmər 

karxanası 

 

     

Bayan Bayan 

Xristian 

kəndi 

(Monastır) 

 

      

 Xristian 

kəndləri və 

kilsələr 

     

 

 

3.2 Toplanmış məlumatların xülasəsi 

 

Aşağıdakı cədvəllər vəziyyətin təhlili zamanı analiz edilən hər bir sektorun əsas güclü və zəif 

tərəflərini göstərir, ərazi resurslarına inteqrasiya olunmuş yanaşma vasitəsilə ərazinin potensialının 

yaxşılaşdırılması üçün gələcək inkişaf imkanları ilə birlikdə təqdim edir. 
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3.2.1 Təbii irs 

 
Güclü tərəflər Zəif tərəflər 

 Təbii əhəmiyyətə malik yüksək dəyərli 

ərazilərin olması 

 Orijinal təbii landşaftın mövcudluğu 

 Qorunan ərazilərin olması 

 Müxtəlif iqlim spektrinin mövcudluğu 

 İnformasiya və kommunikasiya 

materiallarının çatışmazlığı 

 Ərazilərə çatmaq üçün infrastrukturun 

yararsız olması 

 Təbii mühitin mühafizəsi ilə bağlı 

məlumatların olmaması 

 

Təbii irslə bağlı inkişaf üçün imkanlar 

 Çöl və idman fəaliyyətləri vasitəsilə təbii ərazilərin iqtisadi dəyərinin artırılması 

 Yavaş turizmi (slow tourism) və ekoturizmi inkişaf etdirmək imkanı 

 Təbii ərazilərin mövcudluğunu daha yaxşı inkişaf etdirmək imkanı 

 Ərazinin mədəni irsini, eləcə də mədəni tədbirləri və fəaliyyətləri qiymətləndirmək üçün 

təbii ərazilərdən və ssenarilərdən istifadə etmək imkanı 

 

3.2.2 Mədəni irs 

 

Güclü tərəflər Zəif tərəflər 

 Tarixi və mədəni yerlərin olması 

 Tarixi sənaye irsinin olması 

 Yaxşı qorunan orijinal kəndlər 

 Bölgədəki mədəni irs resurslarının 

müxtəlifliyi 

 Yerli səviyyədə fəal mədəniyyət 

mərkəzlərinin olması 

 Müxtəlif sahələrin mədəni təşəbbüsləri 

arasında qeyri-qənaətbəxş koordinasiya 

 Mədəni irs haqqında informasiya materialının 

olmaması 

 Ziyarətçilərin idarəetməs ilə bağlı qeyri- 

qənaətbəxş təşəbbüslər və sistemlər 

 Maraqlı ərazilərin əksəriyyətinə giriş çətinliyi 

 Qeyri-maddi mədəni irs və hekayə danışma 

ənənəsinin, şeir və musiqi ifalarının mədəni 

şəkildə yaxşı ifadə olunmaması 

 

 

Mədəni irs sektorunda inkişaf üçün imkanlar 

 Mədəni irs sahələri ilə bağlı məlumatların təkmilləşdirilməsi 

 Mədəni əhəmiyyətə malik yerlərə və potensial maraq yerlərinə çatmaq üçün əlaqələrin 

yaradılması 

 Müxtəlif mədəniyyət əhəmiyyətli əraziləri və icmaları birləşdirmək üçün mədəniyyət 

marşrutlarının yaradılması 

 Müxtəlif maraqlı tərəflər və bələdçilər arasında əlaqənin təkmilləşdirilməsi 

 Mədəni irs resurslarının idarə olunması və dəyərləndirilməsi üçün dövlət və özəl sektorlar 

arsında tərəfdaşlığın yaradılması 

3.2.3 Qida və iaşə 

 

 



 

42 
 

Güclü tərəflər Zəif tərəflər 

 Tarixi zirzəmilərin olması 

 Yüksək keyfiyyətli xammal 

 Ərzaq sektorunda yeni fəal sahibkarların 

mövcudluğu 

 Yerli icmalarda yayılmış kulinariya 

ənənəsinin mövcudluğu 

  

 Potensial məhsul bazarı barədə məhdud 

məlumat olması 

 Məhsulların iqtisadi dəyərinin artırılmasının 

və tanınmasının qeyri- qənaətbəxş olması 

 Məhsulların məhdud keyfiyyət standartları  
 

 

Qida və içki sektorunun inkişafı ilə bağlı imkanlar 

 Bölgədə  mövcud olan müxtəlif ənənəvi qida və içki istehsalçıları arasında əməkdaşlıq 

şəbəkələrinin yaradılması 

 Yerləşdirmə xidmətlərinin yeni təklifini həyata keçirməklə kəndlərdə turizmin 

qiymətləndirilməsi 

 Təbii ərzaq və “0km” məhsullarının inkişafı 

 Yerli istehsaldakı yeniliklərin qorunması və təşviq edilməsi üçün müvafiq vasitələrin 

hazırlanması 

 

3.2.4 Sənətkarlıq və ənənəvi istehsal sahələri 

 

Güclü tərəflər Zəif tərəflər 

 Yaxşı yayılmış ənənəvi biliklər 

 Sənətkarlıq məhsullarının müxtəlif növləri 

 Kiçik kənd icmalarında yerləşmiş və 

yayılmış istehsal növləri 

 Köklü istehsalat sirləri 

 Aktiv QHT mövcudluğu 

 Yerli ənənəvi sənətkarlıq və məhsulların 

qeyri-kafi təşviqi və qiymətləndirilməsi 

 Xarici bazarlara çox məhdud formada çıxış 

 Yerli sənətkarların sayının və istehsalat 

təcrübəsinin azalması 

 Potensial məhsul bazarı haqqında məhdud 

məlumatlılıq 

 Sənətkarlıq məhsullarının zəif innovasiyası  

 

Sənətkarlıq və ənənəvi məhsulların inkişafı ilə bağlı imkanlar 

 Yerli məhsulların yüksək keyfiyyətini tanımaq və daha yaxı qiymətləndirmək 

 Yerli incəsənət və sənətkarlıq məhsulları üçün yeni auditoriya və bazarların qarşısını almaq 

imkanı 

 Məhsul dizaynını yeniləmək və maraqlanan ictimaiyyəti genişləndirmək imkanı 

 Sakinlərin və qonaqların yerli ənənəvi məhsullara olan tələbatını təşviq etmək imkanı 

 Yerli icmanın məhsuldarlıq və sənətkarlıq sektorlarında yaradıcılığının, açıqlığının və 

sahibkarlığının gücləndirilməsi və yeniliklərin təşviqi 

 

3.2.5 Turizm sektoru 
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Güclü tərəflər Zəif tərəfləri 

 Turizm resurslarının müxtəlifliyi 

 Yüksək səviyyəli hədəflər üçün münasib 

qədər təklif 

 Hökümətin Bakıdan Gürcüstana “Turist 

dəhlizi”ni inkişaf etdirmək üçün böyük 

marağı  

 Gəncənin turizm bölgələrinə yaxınlıq 

 Qeyri-qənaətbəxş infrastruktur və 

kommunikasiya kanalları 

 Qeyri-qənaətbəxş turist binaları və obyektləri 

 Beynəlxalq səviyyədə qeyri-qənaətbəxş turizm 

və kommunikasiya materialları 

 Bölgəni təbliğ etmək üçün kifayət qədər turizm 

kampaniyalarının olmaması 

 

Turizm sektorunda inkişaf üçün imkanlar 

 Bakı və Gürcüstan sərhədi arasındakı Turizm Dəhlizinin həyata keçirilməsi layihəsindən 

əldə olunan imkanları qiymətləndirmək  

 Müxtəlif hədəflərə yönəlmiş beynəlxalq turistik təlimatlar və təbliğat materialları yaratmaq 

 Bölgədə turizmlə digər iqtisadi sektorlar və fəaliyyətlər arasında əlaqə yaratmaq 

 Yeni beynəlxalq turizm şəbəkələrinin cəlb edilməsi və mövcud auditoriyanı inkişaf etdirmək 

imkanı 

 Müxtəlif maraqlı tərəfləri əlaqələndirmək və bölgənin daha dərin təcrübəsinə imkan vermək 

üçün mədəni marşrutların yaradılması 

 

 

 

  



 

44 
 

3.3 Təhlil nəticəsində müəyyən edilmiş əsas ehtiyaclar 
 

Əvvəlki hissələrdə əks etdirilmiş bütün faktların və məlumatların qiymətləndirilməsini nəzərə 

alaraq, Şəmkir İdarəsinin mədəniyyət resurslarının inteqrasiya olunmuş idarə olunması üçün 

məqsəd və tədbirlər baxımından əsas məsələlər aşağıdakı kimi qısa şəkildə ümumiləşdirilə bilər: 

i. Fiziki əlçatanlıq və əlaqələr: 

Bölgənin müxtəlif potensial maraqlı tərəfləri arasındakı fiziki əlçatanlığı və əlaqələri 

yaxşılaşdırmaq və ümumilikdə, ərazinin əlçatanlığını artırmağın zəruriliyinə ehtiyac var. 

Əslində, əsas yolların keyfiyyətli olmasına baxmayaraq, irs əraziləri və əsasən, təbii ərazilər 

həmin ərazilərə gedən yolların aşağı səviyyədə olmasından və ictimai nəqliyyatın ümumi 

çatışmazlığından əziyyət çəkir.  

 

ii. Müxtəlif iştirakçılar arasında koordinasiya 

Bölgənin mədəni resurslarını idarə etməyə məsul olan müxtəlif iştirakçılar arasında əlaqələri 

yaxşılaşdırmağa ehtiyac var. Bütün potensial maraqlı tərəflər arasında maraqların böyük 

birləşməsinə nail olmaq və iqtisadi dəyərin artırılması prosesini davam etdirmək üçün 

mümkün olan bütün imkanları fəallaşdırmaq məqsədilə mədəni fəaliyyətlərlə əlaqəli 

müxtəlif dövlət sektorları, dövlət və özəl operatorlar arasında uzlaşmanın inkişafı məsələnin 

həlli üçün əsas aspekdir. 

 

iii. Mədəniyyət Klublarının rolu 

Bölgədəki mədəni fəaliyyətlərin ümumi təşkilatı və idarəetməsini davam etdirmək və 

müxtəlif tədbirlərin əlaqələndirilməsini təkmilləşdirmək zərurəti ilə birgə, bütün bölgədə 

geniş yayılmış rəmzi dəyərləri ilə yanaşı təhsilin, mədəni fəaliyyətlərin, əlaqələrin, 

məlumatların təşviq edilməsi üçün mühüm aktiv və ümumilikdə, maraqlı bölgədə 

mədəniyyət fəaliyyətlərinin düzgün inteqrasiyası və koordinasiyasına çox faydalı vasitəni 

təmsil edən mədəniyyət klublarını qiymətləndirmək və yenidən qurmaq üçün ehtiyac və 

imkan var. 

 

iv. Ümumi görünüşü və mədəniyyət təklifini yaxşılaşdırmaq 

Ziyarətçilərin sayını artırmaq məqsədilə, mədəni təklifin iqtisadi dəyərini və ondan da çox 

Şəmkir İdarəsinin mədəni təcrübəsini artırmaq lazımdır: mövcud aktivlərin (maraqlı 

yerlərin) və onların potenisalının təyin edilməsindən başlayaraq, müxtəlif iştirakçıların 

müvafiq koordinasiyası və dəyərli və hədəfli kanallar vasitəsilə təsirli təşviqini inteqrasiya 

etməyə qədər. 

v. İnformasiya və kommunikasiya 

Fiziki xəbərdarlıq nişanları, məlumatlandırma materialları, elektron səhifələr, media və 

sosial media kampaniyaları kimi müxtəlif növ məlumat kanallarından istifadə edərək - 

ərazinin ümumi tanıtımını, onun maraqlı yerlərinin, onun mahiyyəti, aktivləri və 

potensialının, mədəni və turistik təklif şərtlərində və maddi mədəni irsdən tutmuş qeyri-

maddi mədəni irsə qədər və mədəniyyət təyinatlı məhsullar da daxil olmaqla, onun təklif 

etdiyi mədəni ifadələr daxil olmalqa - iqtisadi dəyərinin artırılması zərurəti var. 
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vi. Mədəniyyət və turizm fəaliyyətlərinə dair yerli imkanların təkmilləşdirilməsi 

Uzunmüddətli və köklü iqtisadi dəyərin artırılması prosesinin qurulması məqsədilə, mədəni 

fəaliyyətlərlə məşğul olan yerli xadimlərin və turistik təklifin imkanlarını gücləndirmək 

zərurəti. 

 

Növbəti fəsildə məqsədlər və tədbirlər burada müəyyən edilmiş ehtiyaclar əsasında 

müəyyənləşdirilir. 

4. Şəmkir Rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsi İnteqrasiyalı İdarəetmə 

Planı 

4.1 İnteqrasiyalı İdarəetmə Planının tətbiq edilməsi mexanizmi 

 

 

Şəmkir İdarəsinin mədəni resurslarının inteqrasiyalı idarəetmə planının məntiqi zənciri. 

4.1.1 İnteqrasiyalı İdarəetmə Planının metodologiyası və məqsədləri 

Şəmkir İdarəsi üçün inteqrasiyalı idarəetmə planı inteqrasiya planlaşdırma metodunu həyata 

keçirməyi nəzərdə tutur. Bu metod təkcə ərazi kontekstini yalnız arxeoloji parklar, muzeylər, 

abidələr və təbiət ehtiyatlar arasında “davamlılıq” nəzədə tutmur, həmçinin onu yüksək dəyərə 

malik malların və qeyri-maddi mədəni irslə bağlı turizm xidmətlərinin göstərilməsinə və onların 

istifadə olunması üçün bir mühərrik kimi qəbul edir. Səmərəli inteqrasiyalı idarəetmə sistemi 

beləliklə bütün ərazinin vahid mədəni və təbii ehtiyatlarına xüsusilə aşağıdakılar vasitəsilə əlavə 

dəyər qatmağa qadir olmalıdır: 
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 rayon daxilində və xaricində yerli mədəni irsin biliklərinə töhvə vermək; 

 müxtəlif mədəni məhsullar və xidmətlər arasında inteqrasiya yaratmaq, onları cəlbedici, 

iqtisadi və ekoloji cəhətdən  davamlı və sosial-iqtisadi inkişafa yönümlü etmək; 

 mədəni inkişaf potensialının səfərbər olunmasını təkmilləşdirmək və məşğulluq və rifahın 

yaradılmasına yardım etmək;  

 biomüxtəlifliyi, kənd təsərrüfatı və təbii sistemlərin inkişafını gücləndirmək, ərzaq 

zəncirinin bilik və keyfiyyət baxımından dinamik və yeni aqro-ərzaq sektorunu yaratmaq; 

 Şəmkir Rayonunun və onun məhsullarının görünüşünü və xaricdə tanınmasını 

gücləndirmək; 

 orta və uzun müddətli perspektivdə, mədəni mövzulara uyğun olaraq daha çox təbii 

müdaxilələrin yaradılmasına kömək edə biləcək birgə proqlaşdırma və inteqrasiyalı 

planlaşdırma rejimi hazırlamaq; 

 ərazidə stimullaşdırıcı mezanizm olan və yaradıcı sinif üçün ilham mənbəyinə çevrilmiş 

landşaft, abidələr, kənd və meydanlarda gizlənmiş qeyri-maddi məlumatların əlavəsi olan 

mədəni irsin rolunu gücləndirmək; 

 hər bir yeri mədəni, mövcud və ya potensial  sistem kimi və buna görə də bilik, tədqiqat və 

istehsalın fəal yeri kimi nəzərə almaq; 

 mədəniyyət festivallarından sərgilərə qədər, ənənəvi tədbirlərdən parklara, kitabxanalardan 

muzeylərə qədər geniş təkliflərdən istifadə etməklə sakinlərin və qonaqların tələbatını 

dəstəkləmək və həvəsləndirmək. 

 

4.1.2 İdarəetmənin koordinasiyası 

 

Region üçün yaxşı qurulmuş və fəaliyyət göstərən mədəni-turist inteqrasiyalı idarəetmə planının 

optimal xüsusiyyətləri aşağıdakılara nail olma zərurətini ehtiva edir: 

 

 Şəmkir İdarəsində mövcud olan müxtəlif mədəni (maddi və qeyri-maddi) və təbii ehtiyatlar 

və qarşılıqlı əlaqəli iştirakçılar arasında əməkdaşlığın yaxşı səviyyədə olması;  

 həm dövlət, həm də özəl sektorun əməkdaşlığı və iştirakı; 

 qarşılıqlı sərhəd funksiyalarının inteqrasiya imkanları; 

 turizm obyekti və ətraf ərazilər arasında sıx qarşılıqlı əlaqə; 

 miqyasın və əhatə dairəsinin artan gəlirlərinin əhəmiyyətli inkişafı; 

 qənaətlərin proqressiv yığılması; 

 müsbət ərazi təsvirini möhkəmləndirmək və beynəlxalq bazarlara daxil olmaq imkanı; 

 müsbət xarici təsirlər yaratmaq qabiliyyəti. 

 

Ərazinin mədəni ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunması üçün planın həyata keçirilməsi, 

beləliklə, dövlət və özəl subyektlər tərəfindən idarəetmə qabiliyyətini artırmağa ehtiyac duyur. 

Təklif olunan tədbirlər əslində ümumi əhatə dairəsi ilə müvafiq ərazilərdə olan təsirləri artırmaq, 

əldə olunmuş nəticələri yoxlamaq və prossesin təqibini əlaqələndirmək üçün hökumətin rəhbərliyi 

və idarəsi altında həyata keçirilməlidir. 

 

Qarşılıqlı sərhəd funksiyalarının inteqrasiyasını maksimum dərəcədə artırmaq üçün özəl sektorla 

əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq da qaynağı təmsil edir. Özəl sektor aşağıdakı formalarda cəlb edilə bilər: 

(bax hesabat: Komponent 1 - Mədəniyyət Sektorunun Siyasəti və İdarəetmə İslahatı, Fəaliyyət 1.5: 

Yeni mədəniyyət sektorunun idarəedilməsi modelinin və “mühüm mərhələlər” ilə və cədvəl ilə 
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“İdarəetmə İslahatı Planı”-nın tam şəkildə tətbiq edilməsi üçün strategiyanın hazırlanmasına dəstək, 

1.1.3 saylı hissə - Mümkün Dövlət / Özəl / Tərəfdaşlıq rəqəmləri):   

 

- Konsorsium 
Müəssisəni, müvafiq resurslardan kənarda idarə etmək məqsədilə yaradılan, şirkətlərin və 

hökümət orqanlarının birləşimi  

- Dövlət-Özəl Şirkət 
Dövlət və özəl tərəflər (PPP) tərəfindən dövlət əsaslı kapital ilə birgə yaradılmış Məhdud 

Məsuliyyətli Cəmiyyət 

     - Fond  

İanə və institusional məqsədlər arasında sıx əlaqələr vasitəsilə yaradılmış özəl hüquqi şəxs 

- Sponsorluq 
Şirkətin adını, loqosunu, markasını, məhsullarını, məhsulla, xidmətlərlə yaxud digər 

səmərəli üsullarla ödəniş müqabilində təbliğ etməyi təklif edir.  

- Xidmət Konsessiyası  
Xidmətlərin idarə olunması fəaliyyətinin, özəl konsessiyaçılara həvalə edilməsi 

 

Bölgədə təmsil olunan Mədəniyyət klubları (5.1.3) idarəetmə sisteminin dəstəklənməsi məqsədilə, 

məlumatların toplanma məntəqələri və mərkəzi hökumətin yerli məntəqələri, eləcə də qonaqlara və 

vətəndaşlara məlumat mənbəyi kimi xidmət edə bilər. 

 

4.1.3 3 Mədəniyyət Klublarının Təkmilləşdirilmiş funksiyaları 

 

Mövcud Mədəniyyət Klubları Şəmkir Mədəniyyət Rayonunun inkişafı istiqamətində 

müasirləşdirmə prosesini müşayiət etmək üçün ehtiyatlar kimi çıxış etməklə, ərazinin mədəni 

resurslarının inteqrasiya olunmuş idarəetməsinə nail olunmasında mühüm rol oynaya bilərlər. 

 

Ərazidə geniş şəkildə yayılmış Mədəniyyət Klubları əslində funksiyanın inteqrasiyasını 

asanlaşdırmaq, davam edən təşəbbüslər haqqında məlumatı təmin etmək üçün və qonaqların diqqət 

mərkəzində olması üçün ərazi və icma istinadları kimi çıxış edə bilərlər. 

 

Hal-hazırda hüquqi çərçivə əsasında tətbiq edilən funksiyalardan başqa, seçilmiş Mədəniyyət 

Klubları İnteqrasiyalı İdarəetmə Planının həyata keçirilməsi üçün istinad nöqtələrini təşkil edəcək. 

 

Bu məqsədlə, Klublar regiona gələn qonaqlara məlumat vermək və təfərrüatlı xidmətlər göstərmək, 

maraqlandığı sahələr üzrə qonaqların təcrübəsini asanlaşdırmaq və dəstəkləmək üçün kömək 

məntəqəsi və məlumat bazası kimi xidmət göstərəcəklər. Xüsusilə bunlar: 

 

 qeyri-maddi mədəni irs ənənələrini, bayramları, ritualları, simvol-sirləri, etnoqrafiyanı, 

folkloru və  maraq yerlərinin sənətkarlıq nümunələrini qorumaq üçün öz fəaliyyətlərini 

təqdim edir; 

 ziyarətçiləri şifahi şəkildə və təbii, arxeoloji və tarixi xüsusiyyətlər barədə çap edilmiş 

materialları yaymaqla məlumatlandırırlar; 

 qonaqların mehmanxanalarda, qonaq evlərində yerləşdirilməsinin, restoranlar və ya 

nəqliyyat xidmətləri üçün rezervasiyanın təşkil edilməsində kömək edirlər; 

 yerli ənənəvi sənətkarlıq və kənd təsərrüfatı məhsullarını nümayiş etdirir və satırlar; 

 bələdçi ilə turlar və ekskursiyalar təşkil edirlər; 

 yerli əhaliyə ünvanlanan təhsili və təhsil proqramlarını işləyib hazırlayırlar və təbliğ edirlər. 
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Bundan əlavə, Mədəniyyət Klublarının məkanları toplantılar, tədbirlər üçün yer kimi, sakinlərə və 

ziyarətçilərə açıq olan laboratoriyalar kimi istifadə edilə bilər. Funksiyaların birləşməsi ilə əlaqəli 

olaraq onlar yerli əhalini mədəni mənbələrin inteqrasiyalı idarəedilməsi məntiqinə, həyata 

keçirilməsinə və monitorinqinə fəal şəkildə cəlb edərək həqiqətən, ərazinin mədəniyyət dəyərlərini 

yaymağa, turistlərə məlumat verməyə və turistlərdən məlumat toplamağa, mədəni fəaliyyətləri 

təbliğ etməyə, təhsil və potensialın artırılması tədbirlərini planlaşdırmağa nail ola bilərlər. 

 

 

4.2 Şəmkirin mədəni ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi üçün məqsəd və 

tədbirlər 
 

Şəmkir ərazisində mövcud olan ərazi ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarəetməsinə nail olmaq üçün 

strategiyanı həyata keçirmək məqsədilə bir sıra tədbirlər təklif olunur. Rayonun hər bir 

komponentinin digərləri ilə sinerji şəklində işləməsini təmin etmək və uzunmüddətli iqtisadi 

dəyərinin artırılması prosesini yaratmaq məqsədilə bu cür tədbirlər bölgənin əsas maraq yerlərinin 

iqtisadi dəyərinin artırılması, prosesin başlanması və proqramın müxtəlif mərhələlərini müşayiət 

etmək üçün şərtləri asanlaşdırmalıdır. Turistik məkana çevrilməsi və bu istiqamətdə fəaliyyət 

göstərməsi üçün həmin yer aşağıdakı əsas xüsusiyyətlərə malik olmalıdır: 

 

- yerlər, onların həyatı və fəaliyyəti haqqında məlumat əldə etmək; 

- fiziki cəhətdən əlçatan olmaq; 

- cəlbedici, etibarlı bir görünüş təqdim etmək; 

- yaşayış strukturları və xidmətləri təklif etmək; 

- onun cazibədarlığını təbliğ etmək və tədbirlər təklif etmək. 

 

Bu əsas tələblərə riayət etmək üçün aşağıdakı tədbirlər təklif olunur. Sektorlara bölünmüş tədbirlər, 

4.3 saylı paraqrafda müəyyən edilmiş ehtiyaclar əsasında təyin edilmiş aşağıdakı məqsədlərə 

çatmaq üçün yekunlaşdırılır: 

 

Göygöl gölündə idman fəaliyyətləri 

 

Əlçatanlıq və qarşılama: 

- Yaşayış infrastrukturlarının təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər; 

- Ərazinin əlçatanlığının təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər; 

 

Mədəni təklif və ərazinin nüfuzu: 

- YUNESKO-nun Qlobal Geoparklarına Ərizə Prosesinin başlanmasına dair tədbirlər; 

- Regionun məlumatlarının idarə olunması üçün tədbirlər; 

- Ərazinin ümumi kommunikasiya ticarət nişanını yaratmaq üçün tədbirlər; 

- Hazırki mədəni tədbirlərin əhatəsini genişləndirmək, müddəti artırmaq və onları daimi 

fəaliyyətə çevirmək; 

 

Kommunikasiya və bilik-bacarıqların artırılması: 

- Turistik materialların reallaşdırılması üçün tədbirlər; 

- Təbliğat və turizm xidmətləri üçün elektron-əsaslı portal yaratmaq məqsədilə həyata 

keçirilən tədbirlər (e-ticarət xidmətləri də daxil olmaqla); 

- Mədəniyyət və turizm sektorlarında bələdçilər üçün imkanların yaradılması proqramının 

tərtib edilməsi üçün tədbirlər. 

 

Təklif olunan tədbirlərin hər biri aşağıdakıları müəyyənləşdirməklə analiz edilir: 
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- məqsəd - 4.3 saylı paraqrafda müəyyən edilmiş ehtiyaclara istinad edərək, təklif olunan 

fəaliyyətin əsas məqsədlərini təyin etmək; 

- həyata keçiriləcək tədbirlər - məqsədə nail olmaq üçün həyata keçirilməli olan əməliyyat 

fəaliyyətlərini konkret təyin etmək; 

- gözlənilən əsas nəticələr - fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi nəticəsində gözlənilən əsas 

təsirləri vurğulamaq;  

- ölkə səviyyəsində gözlənilən təsirlər - milli miqyasda və uzunmüddətli təsirlər yaratmaq 

üçün təklif olunan fəaliyyətlərin potensialını müəyyən etmək; 

- maraq hədəfi olan əsas ərazilər/sahələr - təklif olunan fəaliyyətlə maraqlanan sahənin 

ehtimal edilən əsas komponentlərini müəyyən etmək; 

- yaxşı təcrübələr/istinadlar - reallıqlarda artıq həyata keçirilmiş təcrübələrə istinad etmək 

(yuxarıda göstərilən yaxşı təcrübələrin tam siyahısı fəsil 5.4-də verilmişdir); 

- nəticə göstəriciləri - planın monitorinqi və qiymətləndirilməsi üçün ilk göstəriciləri nəzərə 

almaq; 
 

4.2.1 Əlçatanlıq və qarşılama 

 

Əlçatanlığı, qarşılamanı, cəbediciliyi və ərazinin ümumi nüfuzunu təkmilləşdirmək üçün tələb 

edilən əsas tədbirləri qısa şəkildə aşağıdakı kimi təyin etmək olar: 

4.2.1.1 1 Yaşayış infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər 

 

Məqsəd: 

 

Bu tədbirin məqsədi turist xidmətlərini tamamlamaq və müxtəlifliyini təşkil etmək məqsədilə 

mövcud yaşayış şəraiti təklifini, turizmi və xüsusilə məsuliyyətli turizmi təcrübə etməyə yönəlmiş 

xüsusi qonaqpərvərliklə inteqrasiya etməkdir, məsələn, yayğın mehmanxana və kənd evlərinin 

təşviqi formaları. Kənd təsərrüfatı fermalarının çox-funksiyalılığını təşviq etmək, qonaqlara 

yönəlmiş xidmətləri göstərmək də təklif edilə bilər. Müxtəlif ölkələrin kənd və dağlıq ərazilərində 

artıq sınaqdan keçirilmiş “yayğın mehmanxana” modeli, yerli ənənələri qiymətləndirməklə yaşayış 

təklifini yaxşılaşdırmaq üçün vasitə ola bilər. 

 

 

Həyata keçiriləcək tədbirlər: 

 Turizm potensialını təhlil etmək, meylləri və hədəfləri anlamaq üçün tədqiqatlar aparmaq 

(məsələn: ziyarətçilərin/turistlərin sayı, yaşı, cinsi; yerli/beynəlxalq ziyarətçilər/turistlər; səfərin 

məqsədi (turist növü); həyat tərzi (təhsil səviyyəsi, peşəkar fəaliyyəti, gəliri); şəhərdə qaldığı 

günlərin sayı; səfər zamanı xərclədiyi məbləğ; istifadə etdiyi nəqliyyat vasitələri. 

 sahibkarları yeni qonaqlama komplekslərini qurmağa təşviq etmək; 

 kənd evlərinin sahibini qonaqlama xidmətləri təklif etməyə təşviq etmək (“yayğın 

mehmanxana”); 

 fermer təsərrüfatlarını, öz məkanlarını qonaqların yerləşməsi üçün çox-funksiyalaşdırmasını  

təşviq etmək; 

 yaşayış strukturlarında yerli ənənəvi məhsulları (“0Km”) təklif etmək; 

 qonaqlama yerlərini, turistik təcrübə üçün məkanlar ilə təchiz etmək (məsələn, kulinariya və 

yemək hazırlama dərsləri, sənətkarlıq dərsləri). 

 

Gözlənilən əsas nəticələr: 
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 turistlərin və qonaqların xüsusi hədəf qruplarına uyğun təkmilləşdirilmiş qonaqlama təklifi 

vermək; 

 ziyarətçilər üçün yeniləşdirilmiş və müasir yaşayış xidmətləri paketini təklif etmək; 

 regionda turizm infrastrukturunu yaxşılaşdırmaq; 

 

Ölkə səviyyəsində gözlənilən təsirlər: 

Nəzərdə tutulmuş ərazinin böyük olmasını nəzərə alaraq, bu tədbir bütün ölkənin turizm 

infrastrukturunun ümumi təkmilləşdirilməsinə də təsir göstərəcəkdir. 

Maraq hədəfi olan əsas ərazilər/sahələr: 

 

- Bütün İdarə, xüsusilə tarixi yaşayış məntəqələri və kəndlər; 

- Kənd qrupları; 

- Tematik marşrutları boyunca  olan ərazilər; 

- Şəmkir rayonu; 

- Gədəbəy rayonu; 

- Daşkəsən rayonu; 

- Göygöl rayonu; 

Yaxşı təcrübələr/istinadlar (5.4 saylı Hissəyə istinad): 

- 5) S. Stefano di Sessanio yayğın mehmanxanaları (Abruzzo, İtaliya) 

- 11) Şirin Dağlar (Şimali İtaliya) 

 

Nəticə göstəriciləri: 

- Çoxlu sayda yeni yaşayış obyektlərinin istifadəyə verilməsi (mehmanxanalar, restoranlar, 

kofe mağazalar); 

- Çoxlu sayda kənd evlərinin istifadəyə verilməsi;   

- Çoxlu sayda münasib otaqların hazırlanması; 

- Çox-funksiyalı fəaliyyətə başlayan çoxlu sayda təsərrüfatların tətbiq edilməsi; 

- Coxlu sayda yeni tur marşrutlarının təklif edilməsi; 

 

 

4.2.1.2  Nəqliyyatın və turistik hərəkətliliyi artırmaq üçün tədbirlər 

 

Məqsəd: 

Bu təklif ziyarətçilərin Şəmkirin maraqlı yerlərinə çatmaları üçün nəqliyyat və daşınma 

xidmətlərinin təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. Mümkün tədbirlərə müvafiq yerlərə həsr edilmiş 

və koordinasiya edilmiş məlumatlandırma lövhələri və işarələri və hərəkət xidmətlərinə çıxış üçün 

məlumat məkanları daxildir. Uzunmüddətli perspektivdə, bölgənin əsas maraq yerləri və Bakı-

Tbilisi-Qars yolunu birləşdirən və bölgədən keçən yeni planlaşdırılmış dəmir yolu xətti arasında 

əlaqə xidmətlərinin həyata keçirilməsindən böyük imkanların əldə ediləcəyi gözlənilir. 

 

Həyata keçiriləcək tədbirlər: 

 turizm üçün əsas maraqlı yerlər kimi təyin edilmiş əraziləri işləyib hazırlmaq yaxud 

tamamlamaq; 

 bölgənin ən mühüm yerlərində məlumatlandırıcı işarələri yerləşdirmək; 

 hər kənddə məlumatlandırma məntəqələri yerləşdirmək (yerli Mədəniyət Klublarının 

binalarında); 
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 ən cəlbedici və uzaq yerlərə çatmaq üçün nəqliyyat xidmətləri təşkil etmək (turistik avtobuslar, 

şatl avtobuslar, avtomobil, motosiklet kirayəsi). 
 

Gözlənilən əsas nəticələr: 

 ərazinin əlçatanlığını təkmilləşdirmək; 

 ərazinin daxili nəqliyyat yollarını təkmilləşdirmək; 

 ərazinin inkişafı üçün yeni imkanlar yaratmaq; 

 

Ölkə səviyyəsində gözlənilən təsirlər: 

Bu tədbirin həyata keçirilməsi ölkə miqyasında hərəkətlilik və əlçatanlığın artırılması üçün son 

dərəcə əhəmiyyətli olacaqdır. 

 

Maraq hədəfi olan əsas ərazilər/sahələr: 

 

- Tematik marşrutları boyunca olan ərazilər; 

- Əsas maraqlıtərəflər; 

- Şəmkir rayonu; 

- Gədəbəy rayonu; 

- Daşkəsən rayonu; 

- Göygöl rayonu. 

 

Yaxşı təcrübələr/istinadlar (5.4 saylı Hissəyə istinad): 

- 9) Ciujanqou (Çin) 

 

Nəticə göstəriciləri: 

- Çoxlu sayda xəbərdarlıq nişanları və məlumat məntəqələrinin hazırlanması və 

yerləşdirilməsi; 

- Çoxlu sayda nəqliyyat xidmətlərinin hazırlanması; 

- Ərazinin hər maraq yerinə görə əlaqə xidmətlərinin istifadəyə verilməsi; 

 

4.2.2 Mədəni təklif və əarizinin nüfuzu 

 

Əlçatanlıq məsələləri ilə yanaşı, ərazinin təsviri, bədiiliyi və cəlbediciliyi turizm bazarının inkişafı 

üçün əsası təşkil edir və bu sahədə ifadə olunamış əsas və layihələşdirilmiş dəyərlərdən başlayaraq 

hazırlanmalıdır. Mədəni təklifi, cəlbediciliyi və ərazinin ümumi nüfuzunu yaxşılaşdırmaq üçün əsas 

tədbirlər qısaca aşağıdakı kimi təsnif edilə bilər. 

 

4.2.2.1 Start the Application Process to the UNESCO Global Geoparks Network 

 

Məqsəd: 

 

Bu tədbirin məqsədi yerli icmaların iştirakı və YUNESKO tərəfindən Geopark kimi tanınan 

İdarənin geniş dağ-mədən ərazilərini təklif etmək məqsədilə lazım olan məlumatlandırma prosesini 

başlamaqdır. 

 

Sovet dövrlərindən başlayaraq, Gədəbəy və Daşkəsən əraziləri dəmir filizi, alüminium, kobalt, 

mərmər mədənlərinin strateji mərkəzləri olmuşdur. Hazırda, qızıl, mis, kobalt, dəmir filizi, mərmər 
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çıxarılır. Mədən və karxanalara əlavə olaraq (bəziləri hələ də istifadə olunur), region, əksəriyyəti 

sənaye irsi kimi təsnif oluna bilən faydalı qazıntıların daşınması üçün şaxəli infrastruktur sistemini, 

onların emalı üçün isə sanaye müəssələri təqdim edir. 

 

Şəmkir idarəsinin mədəni resurslarının inteqrasiyalı idarəetmə planın qurulması və onu davamlı 

iqtisadi inkişaf üçün istifadə edilməsinin məqsədi yerli icmaların iştirakı, təbiətin bütövlüyü və 

müxtəlifliyinin qorunması, təbii sərvətlərin davamlı istifadəsi və yerli cəmiyyətlərin iqtisadi və 

mədəni inkişafının dəstəklənməsi, onların nadir irsinin və şəxsiyyətinin qiymətləndirilməsi vasitəsi 

kimi Gədəbəy və Daşkəsən rayonlarında Qlobal Geoparkın yaradılması ilə təmin edilə bilər. Eyni 

zamanda, məşğulluq yaradaraq və regional və yerli iqtisadi inkişafı təbliğ edərək bu, həmin yerlərin 

dəyərini artırmağa çalışır. 

 

Bu tədbirin həyata keçirilməsi beynəlxalq səviyyədə strateji olacaqdır. 

 

 

Həyata keçiriləcək tədbirlər: 

 

 YUNESKO-nun Qərargahında yerləşən YUNESKO Qlobal Geoparklar Katibliyi ilə 

məşvərət məqsədilə əlaqə yaratmaq; 

 Planlaşdırma mərhələsində müzakirə və mübadilə məqsədilə YUNESKO-nun digər Qlobal 

Geoparkları, həmçinin, Qlobal Geoparklar Şəbəkəsi ilə əlaqə saxlamaq. Seminarlar və 

fəalliyət sahələrini ziyarət etmək; 

 Beynəlxalq və ya regional Geopark iclaslarında, konfrans və ya qısa kurslarda iştirak etmək; 

 Yerli icmaların cəlb edilməsi; 

 YUNESKO-nun Qlobal Geoparklar üzrə Nizamnamə və Əməliyyat Təlimatında müəyyən 

edilmiş qaydada rəsmi kanal vasitəsilə maraq ifadəsinin hazırlanması; 

 Ərizənin  təqdim edilməsindən ən azı bir il əvvəl ərazinin faktiki olaraq Qlobal Geopark 

kimi fəaliyyət göstərdiyini nümayiş etdirməli olan Geoparkın effektiv qurulması. 

YUNESKO-nun Qlobal Geoparkı beynəlxalq əhəmiyyətə malik olan geoloji irsə malik 

olmalı və idarəetmə, inkişaf, əlaqə, qorunma, infrastruktur, maliyyə və tərəfdaşlıq 

məsələlərini əhatə edən, əhatəli idarəetmə planı və milli qanunvericiliyə uyğun tanınmış 

hüquqi varlığa malik olan orqan tərəfindən idarə olunmalıdır. 

 YUNESKO-nun Qlobal Geoparkları üzrə Nizamnamə və Əməliyyat Təlimatlarında 

göstərilən rəsmi kanal vasitəsilə ətraflı və diqqətlə formatlaşdırılmış ərizə faylının təqdim 

edilməsi. 

 

Gözlənilən əsas nəticələr: 

 

 beynəlxalq dəyərin geoloji irsini qorumaq və sənaye irsinin iqtisadi dəyərini artırmaq;  

 yerli resursları inteqrasiyalı perspektivdə idarə etmək; 

 beynəlxalq səviyyədə imicə sahib olmaq; 

 çox fəal beynəlxalq şəbəkəyə daxil olmaq; 

 turist axınını artırmaq; 

 yerli icmalar üçün paylaşdırılmış iqtisadi faydanı təmin etmək; 

 təbii və mədəni resurslara əsaslanan sahibkarlıq təşəbbüslərinə təkan vermək; 

 təbii irsin qorunub saxlanmasında özəl sektorun iştirakını artırmaq  üçün iqtisadi 

operatorları cəlb etmək 
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Ölkə səviyyəsində gözlənilən təsirlər: 

 

Geoparkın yaradılması prosesi həm iqtisadi, həm də beynəlxalq imic baxımından milli səviyyədə 

mühüm təsirlərə malik olacaqdır. Tədbir uzunmüddətdə yerli iqtisadiyyatı dəstəkləyərək, 

ixtisaslaşmış iş yerləri və turizzm sahəsində təbii və mədəni xidmətlər verəcək məşğuliyyət sahəsi 

yaratmaqla təsirli və davamlı olacaqdır.  

 

Bu addım həmçinin, yerli icmaların həyatını əsrlər boyu dəstəkləyən və formalaşdıran əlamətdar 

mənzərələri təklif edən və insan tərəfindən təbiətə hörmət qoyulan bir ölkə kimi, Azərbaycanın 

turizm səviyyəsində yerini daha çox müəyyənləşdirmək üçün çox vacibdir. 

 

Maraq hədəfi olan əsas ərazilər/sahələr: 

 

- Gədəbəy rayonu; 

- Daşkəsən rayonu; 

- dağ-mədən sistemi və almanlar tərəfindən tikilmiş körpülər ilə bağlı olan tarixi sənaye irsi; 

- faktiki mədənlər və karxanalar və tarixi əşyalar. 

 

 

Yaxşı təcrübələr/istinadlar (4.4 saylı Hissəyə istinad): 

 

- 26) Magma YUNESKO Qlobal Geoparkı (Norveç); 

- 27) Toskaniya Mədən Parkı YUNESKO Qlobal Geopark (İtaliya); 

 

 

Nəticə göstəriciləri: 

 

- icmaları cəlb etmək, Qlobal Geoparkın ərazisini müəyyən etmək və əlverişlilik planını 

müəyyən etmək üçün bir qrupun yaradılması; 

- maraq ifadəsinin hazırlanması; 

- Geoparkın effektiv qurulması; 

- Şəbəkədə qəbul edilməsi 

 

4.2.2.5 Mədəni təklifi yaxşılaşdırmaq: dəmir yolu irsi 

 

Məqsəd: 

 

SSRİ dağıldıqdan sonra dəmir yolu bağlanana qədər, o bölgənin sənayeləşməsi zamanı, filizi 

mədənlərdən götürərək Rustavi şəhəri yaxınlığındakı metal emalı yerlərinə daşımaq məqsədilə 

istifadə edilirdi. Daha sonra az miqdarda metal Türkiyə və başqa ölkələrə göndərilirdi, lakin 

göründüyü kimi, bu, Daşkəsənin geriləməyə başladığı nöqtə idi. Buna baxmayaraq, maraqlı tikinti 

eleməntləri, yollar, körpülər (digərləri arasında, Bayan kəndində örtülü körpü), fabriklər və Şəmkir 

və Bayan kəndini birləşdirən dəmir yolu da daxil olmaqla, tarixi dövrü və hasilat fəaliyyətini 

sənədləşdirməyə davam edir. Sonuncu infrastruktur ərazini tədqiq etmək üçün irsi turizm qatarının 

tikintisini inkişaf etdirmək, mədənlərin sənədli dəyərini – keçmiş yerləri yenidən qurmaqla – 

artırmaq və ərazinin mədəni və turistik təkliflərini təkmilləşdirmək üçün maraqlı potensiala 

malikdir. Bu fəaliyyət, xidmətin idarə olunmasında xüsusi operatorları əhatə edə bilər. 

 

 

Həyata keçiriləcək tədbirlər: 
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 Tarixi dəmir yolu üçün təkmilləşmə planını həyata keçirmək 

 Qonaqlar üçün Turistik məhsullar planlaşdırmaq 

 Yerli maraqlı tərəfi təbliğ etmək və tədricən xidmətləri əlavə etmək 

 Digər ölkələrdəki beynəlxalq media və turoperatorlar vasitəsilə turları təbliğ  etmək 

 Yerli səviyyədə turlar, ekskursiyalar, düşərgələr təşkil etmək 

 

Gözlənilən əsas nəticələr: 

 ərazinin cəlbediciliyini artırmaq; 

 bölgədə turist axınlarını yaxşılaşdırmaq; 

 regionun əlçatanlığını artırmaq; 

 mədəni fəaliyyətlər və irs yerləri üçün yeni mümkün audoriya ilə tanış olmaq; 

 ərazidə ortalama qalma müddətini artırmaq. 

 

Ölkə səviyyəsində gözlənilən nəticələr: 

Bu mexanizmin qəbul edilməsi, digər regionların turizm xidmətlərinə əlavə olunmaq məqsədi ilə 

ölkə səviyyəsində maraqlı və olduqca nadir təklif ola bilərdi. 

 

Maraq hədəfi olan əsas ərazilər/sahələr: 

- mədən ərazisinin bütün komponentləri 

 

Yaxşı təcrübələr/istinadlar (5.4 saylı Hissəyə istinad): 

- 30) “Scopriminiera”-Mədən eco-muzeyi Piedmont 

- 31) Wielizcka Duz Mədəni, Polşa 

- 21) Danube slow food kulinariya Kruizi (Serbiya); 

- 23) Napoleon Mədəniyyət Marşrutu (Fransa); 

- 32) Rjujan Notodden sənaye sahəsi (Norveç); 

- Avropa Şurasının təşkil etdiyi mədəni marşrutları (bax par. 3.1); 

 

Nəticə görstəriciləri: 

- regiona ziyarətçi axınının artması; 

- satılan/paylanan bilet və turların sayı; 

- tur operatorları təklif edən turların sayı; 

- marşrut üzrə xidmətlər təklif edən çoxlu sayda istehsalçılar və institutlar; 

- marşrutu təşviq etmək üçün hazırlanmış çoxlu sayda materiallar; 

- kütləvi informasiya vasitələrində çoxlu sayda iştirak; 

- marşrut boyunca təşkil olunan çoxlu sayda xüsusi tədbirlər. 

 

4.2.2.2 Bölgənin biliyinin idarə olunması üçün tədbirlər: risk xəritəsi 

 

Məqsəd: 

 

Tədbirin məqsədi İdarənin arxeoloji abidələri və risk xəritəsini yaratmaqdır. Əslində, regionda 

mövcud olan abidələrin əksəriyyəti, təbii dağıdıcı hadisələr baxımından, abidələrin bərpası və təmiri 

baxımından nə idarəetmə perspektivində, nə də turizmin inkişaf perspektivində müvafiq qaydada 

qeydə alınmamışdır.  

 

Arxeoloji xəritə, abidələr və risklərin qurulması üç əsas nəticəyə malik olacaq: 
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1) Ümumilikdə, MTN tərəfindən saxlanılan abidələrin siyahısı barədə təfərrüatların 

aşağı səviyyədə olmasını və hətta bəziləri barədə tarixi xatirələrin itirdiyini nəzərə 

alsaq, arxeoloji xəritə biliyin əvəzedilməz vasitəsi sayıla bilər. Bu, yerləşdirmənin 

dəqiqliyini, kəşflərin dərinliyini, qazıntı işləinin tarix və üsullarını və qalıqların 

uyğunluğunu təmin edəcəkdir; 

2) Toplanan və MTN-də təqdim edilən məlumatlar infrastruktur, şəhərsalma və tikinti 

sahəsində ərazinin planlaşdırılması və müdaxilələrin seçilməsinə yönəldilmiş 

funksiyaya malik olacaq və MTN-ə bu cür müdaxilə icazəsinə malik olan Nazirlərlə 

dialoq qurmaq üçün vasitə rolunu oynayacaqdır; 

3) Məlumat MTN və İdarəyə yenilənən, geolokallaşdırılan məlumatlara və anket 

mərhələsində yaranacaq üstünlüklərə əsaslanaraq, bərpa və təmir müdaxilələrinin 

planlaşdırılmasına imkan verəcəkdir.  

4) Pilot fəaliyyəti olaraq, milli xəritəyə dair təlimatların hazırlanması üçün bu əsas 

olacaqdır. 

5) Bu fəaliyyət, həmçinin, həyata keçirilməsi zamanı turizm sektoru ilə əlaqəni inkişaf 

etdirməyə imkan verəcək, belə ki, a) ən uyğun saytları müəyyən etməyə imkan 

verəcək; b) qazılmalı olan əraziləri müəyyən etməyə imkan verəcək; c) təhsil 

baxımından ən maraqlı yerləri müəyyən etməyə imkan verəcək; d) turizm istismarı 

üçün hansı obyektlərin və xidmətlərin qurulmasını təyin etməyə imkan verəcəkdir. 
Məlumat MTN və İdarəyə yenilənən, geolokallaşdırılan məlumatlara və anket 

mərhələsində yaranacaq üstünlüklərə əsaslanaraq, bərpa və təmir müdaxilələrinin 

planlaşdırılmasına imkan verəcəkdir.  

 

Bu fəaliyyət xüsusilə aşağıdakı sahələrdə səmərəli ola bilərdi: 

 

 İdarənin abidələri haqqında məlumat vermək; 

 Milli səviyyədə qoruma potensialını dəstəkləmək; 

 Şəhər və infrastruktur fəaliyyətlərini dəstəkləmək; 

 Ən çox qorunan mühüm yerlər barədə turistləri xəbərdar etmək; 

 

Həyata keçiriləcək tədbirlər: 

 Peyk vasitəsilə aşkarlama kampaniyasını həyata keçirmək 

 Zəruri olduqda yerində araşdırma aparmaq 

 MTN və turizm məqsədləri üçün bütün mühüm məlumatları anket məlumatları ilə 

əlaqələndirmək  

 Kart yaratmaq 

 Kartı yuxarıda göstərilmiş səviyyədə faydalı vasitə kimi təqdim etmək 

 Vasitəni beynəlxalq səviyyədə təqdim etmək 

 Milli səviyyə üçün qaydalar yazmaq 

 

Gözlənilən əsas nəticələr: 

 

 idarənin abidələri haqqında məlumat toplamaq 

 xəritənin proqramlaşdırma vasitəsi kimi istifadə edilməsini təmin etmək 

 təmir və bərpa məqsədlərini aydınlaşdırmaq 

 bu bölgədə arxeoloji tapıntılarla əlaqəli beynəlxalq mədəni turizmi təşviq etmək 

 

Ölkə səviyyəsində gözlənilən təsirlər: 
Bu fəaliyyətin, yerli irsin qorunması, bərpası, saxlanılması, mədəni dəyərləndirilməsi və turizmin 

inkişafı üçün bütün gələcək tədbirlər üçün əsas ola biləcəyi gözlənilir. Bununla yanaşı, bu alət 
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Azərbaycanda tarixi yerlərin qorunmasına dair hökumət siyasətini həyata keçirə bilməlidir. Uzun 

müddətdə, bu tədbir, ölkədə turizm nüfuzunun və turizm biznesinin əhəmiyyətli artımına kömək edə 

bilər. 

 Əsas maraqlı yerlər/ərazilər: 

 

- Şəmkir İdarəsi; 

- Gədəbəy rayonu; 

- Daşkəsən rayonu; 

 

Yaxşı təcrübələr/istinadlar (4.4 saylı Hissəyə istinad): 

29) SIT, “Carta del Rischio” (Italy) 

 

Nəticə göstəriciləri:  

 

- sorğu edilmiş ərazilərin sayı 

- toplanmış məlumatların amplitudası 

- sorğu edilmiş təhlükə altında olan yerlərin sayı 

- sorğu edilmış infrastrukturların və layihələrin sayı 

- qeydiyyatdan keçmiş naməlum ərazilərin sayı 

 

4.2.2.3 Ərazinin ümumi kommunikasiya ticarət nişanının yaradılması 

 

Məqsəd: 

 

Məhsul və xidmətlər kimi, ərazilərin də həmçinin daha böyük və müxtəlif bazarda rəqabətin obyekti 

(və subyekti) olduğu müşahidə edilmişdir. Ərazinin məhsulları və bütün cazibədarlığı ilə birgə 

görünüşünü də təşviq etmək üçün marketinq strategiyalarından istifadə etməklə, Şəmkir regionu 

üçün yerin ticarət nişanının yaradılması, beləliklə də, bütün ərazinin turistik yerləşməsini 

gücləndirmək üçün lazımlı vasitə ola bilər. Odur ki, beynəlxalq bazarlara təklif etmək üçün yeni bir 

turizm məhsulunu yaratmaq məqsədilə, Şəmkir nişanının Qlobal Geopark planını tamamlaması 

təklif edilir.  

 

Təbiət və multikulturalizm anlayışları ətrafında marka mesajını qurmaq təqdirəlayiq ola bilərdi və 

beləliklə də, bir tərəfdən Geopark barədə, digər tərəfdən isə bölgəyə yayılmış Helenendorf və 

Annendorf alman kəndlərindən xristian kəndlərinə və rus cəmiyyətlərinə qədər olan qeyri-yerli 

icmaların çoxsaylı yaşayış məntəqələri barədə danışmaq mümkün ola bilərdi. Bundan əlavə, 

qonaqpərvərlik və multikulturalizmin böyük potensialının mövzusu, bütün ölkəni xarakterizə edir 

və beynəlxalq səviyyədə təbliğ etmək məqsədilə turizm mövzusu ola bilər. 

 

Bu tədbir Şəmkirin bir mədəniyyət turizmi məkanı kimi imicinin müəyyənləşdirilməsinə və 

müvafiq şəkildə təmsil olunmasına yönəlib. Bu görüntü aydın, lakin cəlbedici olmalıdır, bu yalnız 

ərazidən kənarda məlumat yaymalı deyil, eyni zamanda turistlərdə məhz idarəyə gəlmək üçün 

maraq yaratmalıdır. Bu vəzifənin həyata keçirilməsi, müxtəlif mövzular üzrə tətbiqi üçün uyğun 

olan bir sıra versiyaları təmin edəcək ixtisaslaşmış beynəlxalq şirkətə həvalə edilməlidir. 

 

Bu tədbir Qlobal Geoparkın görünüşünün işlənib hazırlanması və həmçinin milli səviyyəli görünüş 

ilə paralel və ciddi şəkildə koordinasiya edilməklə planlaşdırılmalıdır. 

 

Azərbaycanın tarixi kəndləri üçün mümkün ola biləcək kommunikasiya ticarət nişamı  
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Kommunikasiya brendinə tamamlayıcı əlavə olaraq tətbiq oluna biləcək bir meyl (ya da ayrıca bir 

tədbir), bütün ölkənin tarixi kəndlərinə xüsusilə həsr olunacaq və dövlət qurumları tərəfindən 

qurulacaq və idarə olunacaq bir brendin yaradılmasıdır (məsələn, “Azərbaycan xəzinələri” və ya 

“Həqiqi Azərbaycan Kəndləri”). Azərbaycanda tarixi kəndlərin orijinallığı və mədəni müxtəlifliyi 

əslində mədəni turizmin təbliğ edilməsi baxımından ən maraqlı xüsusiyyətlərdən biridir. Ən maraqlı 

tarixi yerləri (məsələn, tarixi qrupların bütövlüyünə, yerli irsin mövcudluğuna, yerli materialların 

istifadəsinə, ənənəvi texnikaların istifadəsinə və s. istinad edərək) inkişaf etdirmək və iqtisadi 

dəyərini artırmaq məqsədilə brendin yaradılması görünüşün yaxşı olmasını təmin etməyə, 

ehtiyatları səfərbər etməyə və sərmayə qoyuluşunu cəlb etməyə təsir edə bilər. 

 

Bu brend xüsusilə aşağıdakı sahələrdə səmərəli ola bilərdi:  

 

 ən çox qorunan tarixi kənd, qəsəbə və icmalar barədə daha geniş ictimaiyyətə xəbər 

verilməsi; 

 milli səviyyədə konservasiya sahəsində potensialın gücləndirilməsi; 

 bütün ölkədə konservasiya təcrübələrində keyfiyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində 

əməkdaşlıq; 

 tarixi mühitlərdə fəaliyyət göstərmələri üçün texniki imkanlarını genişləndirmək məqsədilə 

özəl şirkətlərə stimul verilməsi; 

 yerin mədəni təklifini və onun qavrayışını yaxşılaşdırmaq potensialına əsaslanaraq, 

qonaqların seçimlərinə və üstünliklərinə əhəmiyyət verərək, yerlərin tanıtımının və 

cəlbediciliyinin artırılması ilə birgə mədəni turizmin cəlbedicisi kimi fəaliyyət göstərməsi; 

 YUNESKO-nun dünya irs siyahısına daxil edilməsi üçün ilkin milli siyahıya daxil edilmiş 

ərazilər üçün mədəniyyət proseslərinin həyata keçirilməsi; 

 yerlərin tərk edilməsinə qarşı çıxan və ərazilərin canlandırılmasına yönəlmiş olan 

siyasətlərin dəstəklənməsi. 

 

YUNESKO proqramlarına daxil edilməsi mümkün yeni nominasiyalar  

 

Əraziləri YUNESKO-ya növbəti nominasiyalar kimi irəli sürmək üçün ərazinin ümumi dəyərini, 

imicini və hiss edilən dəyərini araşdırmaq lazımdır. Gələcəkdə YUNESKO-ya namizəd qismində  

irəli sürüləcək ərazilər: 

 

- Helenendorf və Annendorf alman kəndlərinin qalıqlarının, keçən əsrlərdə immiqrasiya və  

məskunlaşma nümunəsi kimi Qeyri-Maddi Dünya İrsi Siyahısına namizədliliyinin verilməsi 
 

Həyata keçiriləcək tədbirlər: 

 maraq hədəfinin qarşılanması üçün Şəmkirin imicini müəyyənləşdirmək (bax: hissə 5.4); 

 brendin dizaynını hazırlamaq; 

 brendi istifadə etmək üçün operatorları və real imkanları müəyyənləşdirmək; 

 brendin istifadəsini tətbiq etmək üçün kampaniya aparmaq; 

 Azərbaycanın ən orijinal kəndlərini işıqlandıran bir brendin yaradılması imkanını araşdırmaq; 

 YUNESKO-ya namizəd qismində irəli sürülə biləcək növbəti nominasiyalar üçün imkanları 

araşdırmaq (məsələn, Qeyri-Maddi Mədəni İrs, İnsan və Biosfer, Yaradıcı Şəhərlər); 

 

Gözlənilən əsas nəticələr: 

 

 ərazinin imicini və inkişafını təşviq etmək; 
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 Şəmkir İdarəsinin mədəni imicini artırmaq; 

 bölgənin beynəlxalq nüfuzunu qurmaq; 

 yerli əhalinin şəxsiyyət və qürur duyğusunu gücləndirmək; 

 ərazinin görkəmli mədəni irsinə baxışı təmin etmək; 

 bölgəyə xarici turistlərin cəlb olunmasını artırmaq; 

 ölkədəki qorumanın ən yaxşı təcrübələrini yerli iqtisadi və sahibkarlıq inkişaf imkanları ilə 

birləşdirmək;  

 

Ölkə səviyyəsində gözlənilən təsirlər: 

 

Tədbirin ölkənin əraziləri tərəfindən təklif edilən mövcud mədəni turizm təklifini tamamlayacağı 

gözlənilir, ölkənin mədəni irsinə yaxşı tanıtım təmin edəcəyi və mədəni turizmin cəlbediciliyini 

milli səviyyədə artırması nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı, bu vasitə Azərbaycanda tarixi yerlərin 

qorunmasına dair hökumət siyasətini həyata keçirməyə təsir edəcək. Uzunmüddətli perspektivdə, bu 

tədbir ölkədə turist nüfuzunun və turistik biznesin əhəmiyyətli dərəcədə artımına kömək edə bilər. 

Maraq hədəfi olan əsas ərazilər/sahələr: 

 

- Şəmkir İdarəsi; 

- Şəmkir rayonu; 

- Gədəbəy rayonu; 

- Daşkəsən rayonu; 

- Göygöl rayonu 

 

Yaxşı təcrübələr/istinadlar (4.4 saylı Hissəyə istinad): 

- 17) Trentino keyfiyyət nişanı (Trentino, İtaliya); 

- 18) Tu, Langhe və Roero (Pyemonte, İtaliya); 

- 6) Bandiere Arancioni (İtaliya); 

- 7) Borghi più belli d’Italia (İtaliya); 

- 28) Walser və Oksitan icma və kəndləri (Pyemonte, İtaliya) 

 

Indicators of achievement:  

 

- brendin dizaynı; 

- brendin təbliğat kampaniyalarında və materiallarında istifadə edilməsi; 

- brendin festivallarda və mədəni tədbirlərdə istifadə edilməsi; 

- brendin məhsul və xidmətlərin nişanlanmasında istifadə edilməsi; 

- turistlər üçün təlimatlarda, tur bələdçilərinin kataloqlarında kotirovkaların sayı; 

- media üzrə kotirovkaların sayı (qəzetlər, veb-səhifələr, televiziya); 

- sosial mediada kotirovkaların sayı; 

 

4.2.2.4 Mövcud mədəni tədbirlərin əhatəsini genişləndirmək, müddətin uzadılması və onları 

daimi fəaliyyətə çevirmək üçün tədbirlər 

 

Məqsəd: 

 

Bu tədbirin məqsədi regiondakı bəzi mədəni tədbirlər üçün dinamikləşdirmə strategiyasını təklif 

etməkdir, beləliklə, onlar daimi fəaliyyətə çevrilib, bölgəni beynəlxalq səviyyədə tanıda bilərlər.  
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Pilot fəaliyyət Şəmkir Şahmat turniri ilə təklif edilir. Tədbirin beynəlxalq səviyyəsini və ölkənin 

şahmat ənənəsini nəzərə alaraq, bir tərəfdən funksional fəaliyyət olaraq tədbir haqqında məlumatın 

genişləndirilməsini və digər tərəfdən isə tədbiri daimi fəaliyyətə çevirmək kimi bir sıra əlavə 

fəaliyyətlər təklif edirik. 

fəaliyyətlər təklif edirik.  

Bu tədbirlərdən ilkinləri Şəmkirdə keçiriləcək yay məktəbləri, qrossmeysterlər, beynəlxalq 

səviyyəli şahmat seminarlarıdır. Onlar Şəmkirin rabitə markası çərçivəsində təbliğ edilməlidir. 

Yerli səviyyədə Mədəniyyət Klubları, yerli şahmat ənənəsini qoruyaraq, uşaqlar və yeniyetmələr 

üçün seminarlar və kurslar təşkil etmək məqsədilə effektiv vasitə ola bilərdi. 

 

 

Həyata keçiriləcək tədbirlər: 

 yay məktəbləri, qrossmeysterlər,beynəlxalq səviyyəli şahmat seminarları kimi tədbirlər 

təşkil etmək; 

 yeni başlayanlar/həvəskarlar üçün şahmat kursları təşkil etmək; 

 kiçik şahmat yarışları planlaşdırmaq; 

 şahmatla bağlı tədris fəaliyyətini təklif etməkdə Mədəniyyət Klublarının rolunu artırmaq; 

 

Gözlənilən əsas nəticələr: 

 

 azərkeşlər, oyunçular və şahmat məktəbləri üçün bölgənin cəlbediciliyini artırmaq; 

 insanların diqqətini əraziyə yönəltmək; 

 tələbi motivasiya etmək, mədəni fəaliyyət və irs yerləri üçün yeni auditoriyanı cəlb etmək; 

 əraziyə qonaqların axınını artırmaq; 

 ərazidə orta hesabla qalma müddətini artırmaq; 

 media təsirinə malik olmaq. 

 

Ölkə səviyyəsində gözlənilən təsirlər: 

 

Ərazinin mədəni təkliflərinin dinamikləşdirilməsi, beynəlxalq təcrübəyə malik olan turistlər üçün 

ölkə səviyyəsində cazibədar ola bilər. 

 

Maraq hədəfi olan əsas ərazilər/sahələr: 

- Şəmkir şəhəri; 

- Mədəniyyət Klubları 

 

Yaxşı təcrübələr/istinadlar (4.4 saylı Hissəyə istinad): 

- 22) Obidos yaradıcılıq şəhəri (Portuqaliya); 

 

Nəticə göstəriciləri: 

- Çoxlu sayda kursların təşkil edilməsi; 

- Kurslarda çoxlu sayda insanların iştirak etməi; 

- Çoxlu sayda yeni təşəbbüslərin planlaşdırılması; 

- Mədəniyyət Klublarında çoxlu sayda uşaqların iştirak etməsi. 
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4.2.3 Kommunikasiya və bilik-bacarıqların artırılması 

 

Kommunikasiya və bilik-bacarıqların artırılması iqtisadi dəyərin artırılması ilə bağlı ümumi 

prosesinin çox vacib elementləridir və onun başlanğıcı və inkişafı üçün ən uyğun şəraiti yaradırlar. 

Regionun inteqrasiya edilmiş səmərəli idarəetməsini dəstəkləmək məqsədilə kommunikasiya və 

bilik-bacarıqların artırılması üçün müəyyən edilmiş əsas tədbirlər aşağıdakı kimi təsnif edilə bilər: 

 

4.2.3.1 Turistik materialların hazırlanması 

 

Məqsəd: 

 

Bu tədbirin məqsədi Şəmkir bölgəsinə gələn yerli və xarici qonaqlar üçün turist təlimatlarının 

mövcudluğu ilə bağlı boşluğu doldurmaqdır. Bu müxtəlif maraqlı hədəflərə əsasən, yerli və milli 

televiziya, radio, qəzet və ictimai media də daxil olmaqla, müxtəlif kanallar vasitəsilə marketinq və 

təşviqat məqsədilə təlimatlar, broşuralar, xəritələr, videolar və sənədli filmlər kimi bir sıra turistik 

materialların həyata keçirilməsini təklif edir.  

Sosial medianın iştirakı ziyarətçiləri, xüsusilə gənc yaş kateqoriyasından olan ziyarətçiləri cəlb 

etmək üçün təklif edilə bilər. 

Media vasitəsilə diqqəti və ziyarətçiləri cəlb etmək üçün son dərəcə effektiv ola biləcək növbəti bir 

addım Şəmkirdə dünyaya gəlmiş yaxud rayon ilə əlaqəli məşhur şəxslərə dair, məsələn, idman, şou-

biznes, ifa sənəti, televiziya, kino, sahələrində mövcud müasir şəxsiyyətlərə dair məlumatın, 

təşviqat kampaniyasında istifadəsi ola bilər. 

 

Həyata keçiriləcək tədbirlər: 

 Azərbaycanın iç regionları barədə turistik bələdçi təlimatını hazırlamaq; 

 təlimatı beynəlxalq kanallar vasitəsilə yaymaq; 

 Şəmkir rayonu barədə turistik materialları (çap, veb, sosial media, ...) həyata keçirmək; 

 Bakıda və ölkədə keçirilən böyük festival və ya tədbirlərdə (məsələn, İpək Yolu Festivalı, 

Novruz Festivalı və s.) məlumat kampaniyalarını təşviq etmək; 

 Bakının əsas mədəniyyət obyektlərində və qurumlarında, eləcə də yaşayış komplekslərində 

məlumat materialını təşviq etmək; 

 təşviqat kampaniyalarına məşhur şəxsləri cəlb etmək; 

 ənənəvi yeməklərin hazırlanması və restoranlar, sənətkarlıq (mis, ipək, xalça, ...), ənənəvi 

musiqi sənəti barədə videolar çəkib hazırlamaq; 

 medianın turistik nüfuzunu mütəmadi olaraq izləmək (məsələn, Tripadvisor; Youtube, 

Facebook); 

 

Gözlənilən əsas nəticələr: 

 Şəmkir mədəni tədbirləri və turizm təcrübəsi barədə istehlakçıların məlumatlandırılmasını 

artırmaq; 

 ərazinin görünüşünü yaxşılaşdırmaq; 

 potensial ziyarətçilərin informasiya imkanlarını yaxşılaşdırmaq; 

 yerli əhalinin maarifləndirilməsini və yerli mədəni dəyərlərə və potensiala olan töhvəsini 

artırmaq. 

 

Ölkə səviyyəsində gözlənilən təsirlər: 

Şəmkir haqqında beynəlxalq ziyarətçilərə yönəldilmış məlumatların artırılması əsasən Bakıda 

cəmlənmiş mövcud mədəni turizm təklifini tamamlayaraq ölkənin ümumi cəlbediciliyinin 

artırılmasına imkan yarada bilər. 
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Maraq hədəfi olan əsas ərazilər/sahələr: 

- Bütün idarə; 

- Seçilmiş mədəniyyət klubları; 

- Beynəlxalq tur bələdçiləri; 

- Yerli tur bələdçiləri; 

- Əsas maraqlı yerlər; 

- Televiziya və radio 

 

Yaxşı təcrübələr/istinadlar (4.4 saylı Hissəyə istinad): 

 

3) Dolomitlər Fondu  

 

Nəticə göstəriciləri: 

 

- Şəmkir haqqında tanıtım materiallarının Azərbaycanın bütün turizm informasiya ofislərində 

mövcud olması; 

- Çoxlu sayda təlimatların və digər materialların olması; 

- Bələdçilər və tur şirkətləri tərəfindən təklif edilən çoxlu sayda turlar; 

- Turist təlimatlarında, tur şirkətlərinin kataloqlarında çoxlu sayda məlumatlar; 

- Elektron səhifələrdə çoxlu sayda məlumatlar. 

 

 

4.2.3.2 Təbliğat və turizm xidmətləri üçün elektron portalın yaradılması (e-ticarət xidmətləri 

daxil olmaqla) 

 

Məqsəd: 

 

Bu tədbir ərazinin, onun mədəni fəaliyyətinin və tədbirlənini təşviqi, yerli məhsullarının (kulinariya 

və sənətkarlıq) və turizm xidmətlərinin ticarəti (e-ticarət) üçün internet portalının yaradılmasını 

təklif edir. Platforma daxili və xüsusilə beynəlxalq bazarlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu, yerli 

istehsalçılar və beynəlxalq distribütorlar üçün istinad mənbəyi, həmçinin müxtəlif yerli iqtisadi 

operatorlar arasında əməkdaşlığı gücləndirmək üçün bir vasitə olacaqdır. 

Həyata keçiriləcək tədbirlər: 

 “Şəmkirə get” portalını yoxlamaq və təkmilləşdirmək (məsələn, bütün bölmələrin ingilis dilində 

tərcümə edilməsi) və nəticədə mədəniyyət və turizm üzrə milli portal ilə koordinasiya edilən yeni 

bir portalı həyata keçirmək; 

 portalın bölmələrində ərazinin maraqlı yerləri, ərazinin əlçatanlığı, əlaqə məlumatları, 

mehmanxana rezervasiya sistemi, turistik xidmətlərin rezervasiya sistemləri, məhsulların 

satılmasına (elektron ticarətə) dair məlumatları daxil etmək; 

 portalda nəzərdə tutulan bütün mədəni tədbirlərin, festivalların bir təqvimi olmalıdır və 

müntəzəm şəkildə yenilənməlidir. 

 

Gözlənilən əsas nəticələr: 

 elektron portal yaratmaq; 

 qonaqlar üçün xidmətlərin sayını artırmaq; 

 müştərilərin sayını artırmaq 

 

Ölkə səviyyəsində gözlənilən təsirlər: 
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Bu tədbir mədəniyyət və turizm üzrə milli portal ilə ciddi şəkildə inteqrasiya olunmalıdır və ölkənin 

beynəlxalq səviyyədə turizm cəlbediciliyinin artırılması üçün müvafiq amil ola bilər. 

 

Maraq hədəfi olan əsas ərazilər/sahələr: 

Şəmkir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi; 

 

Yaxşı təcrübələr/istinadlar (4.4 saylı Hissəyə istinad): 

- 2) Lombardiya (İtaliya);  

- 18) Tu, Langhe e Roero (İtaliya); 

 

Nəticə göstəriciləri: 

 

- elektron platformanın yaradılması; 

- elektron platformanın mütəmadi yenilənməsi; 

- portalın hamı üçün əlçatanlığının artırılması; 

- portalın, media və marketinq kampaniyalarında mövcud olması. 

 

4.2.3.3 Mədəniyyət və turizm sektorunda çalışan turizm operatorları üçün bilik-bacarıqların 

artırılması proqramının hazırlanması 

 

Məqsəd: 

Bu tədbir qonaqlama sektorunda, kulinariya istehsalında, turist xidmətlərində, mədəni peşə 

sahələrində yerli iştirakçıların bilik-bacarıqlarını gücləndirməyi, mədəni irsin idarəedilməsi və 

mədəni iqtisadiyyat üzrə çalışan yerli və beynəlxalq universitetlərlə əməkdaşlıq şəraitində inkişaf 

etdirməyi nəzərdə tutur. Yerli və beynəlxalq universitetlərlə müqavilə bu tədbiri həyata keçirmək 

üçün bir fürsət ola bilər. 

Lazımi əsas peşəkar şəxslər və təlimlər 5.6 saylı fəsildə (İş yerlərinin yaradılması) təqdim olunub. 

 

Həyata keçiriləcək tədbirlər: 

 ərazinin turizm operatorlarına təminat vermək və potensialın qurulması sessiyalarında istifadə 

etmək üçün keyfiyyəti standart yaşayış üçün təlimat kimi məlumat dəsti hazırlamaq; 

 Şəmkirdə fəaliyyət göstərən mədəniyyət və turizm sektorundakı peşəkarlara və iqtisadi 

fəaliyyətlərə yönəlmiş xüsusi peşə və peşə təlim kurslarını planlaşdırmaq; 

 dövri təlim təqvimini müəyyənləşdirmək; 

 kursları, maraqlanan müxtəlif subyektlər arasında təbliğ etmək və onların iştirakını təşviq 

etmək; 

 beynəlxalq təlim düşərgələrini təşviq etmək (digər ölkələrə səfər etmək); 

 Erasmus proqramlarını tətbiq etmək; 

 Bakı Universitetində turizm, yaradıcı turizm, mədəniyyətin inkişafı təcrübəsinə həsr olunmuş 

YUNESKO Kafedrasını yaratmaq; 

 

Gözlənilən əsas nəticələr: 

 turizm və mədəniyyət operatorlarına yönəlmiş xüsusi kurslar yaratmaq; 

 mədəniyyət və turizm sektorlarında peşəkar və iqtisadi fəaliyyətin inkişaf etdirilməsi üçün 

təkmilləşdirilmiş imkanlar; 

 mədəniyyət və dəyərlərini, inkişaf vasitəsi kimi düzgün və səmərəli idarə etmək məqsədilə 

cəmiyyətin diqqətini onlara doğru stimullaşdırmaq; 

 administratorları və operatorları inkişaf mənbəyi kimi mədəniyyətin düzgün idarə 

edilməsinə yönəltmək; 

 mədəniyyətlə bağlı yeni təşəbbüsləri və yaradıcı yanaşmaları stimullaşdırmaq 
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Ölkə səviyyəsində gözlənilən təsirlər: 

Bu tədbirin ölkə səviyyəsində mədəniyyət resurslarının idarə edilməsi üzrə yeniliyin tətbiq edilməsi 

və tədricən müasirləşdirmə prosesinin mədəni inkişafa yönəldilməsi məqsədilə inkişaf etdirilməsi 

üçün resurslar olaraq müşayiət edilməsi və müxtəlif iqtisadi sektorlar arasında əlaqələri 

gücləndirməsi nəzərdə tutulur. 

 

Maraq hədəfi olan əsas ərazilər/sahələr: 

 

- Şəmkir İdarəsi; 

- Şəmkir rayonu; 

- Gədəbəy rayonu; 

- Daşkəsən rayonu; 

- Göygöl rayonu; 

- Seçilmiş Mədəniyyət Klubları; 

Yaxşı təcrübələr/istinadlar (4.4 saylı Hissəyə istinad): 

 

- 12) Qorunan Ərazilərdə Davamlı Turizm üçün Avropa Xartiyası (EUROPARC); 

- 11) Şirin Dağlar - Dolci Montagne (Şimali İtaliya); 

 

Nəticə göstəriciləri: 

 

- çoxlu sayda kursların həyata keçirilməsi; 

- təlim fəaliyyəti üçün dəvət olunmuş çoxlu sayda mütəxəssislər; 

- həyata keçirilmiş çoxlu sayda məlumat dəstləri; 

- paylanılmış çoxlu sayda məlumat dəstləri; 

- çoxlu sayda beynəlxalq təlim səfərləri; 

- kurslarda iştirak edən çoxlu sayda şəxslər və institutlar/şirkətlər; 

- Bakı Universitetində Yunesko Kafedrasının yaradılması və fəaliyyəti. 

 

4.3 Mümkün Mədəni marşrutlar və tematik marşrutlar 

“Mərkəzi Azərbaycan ərazisindən keçən əsas magistral yol barədə səyahətçilərin əksəriyyətinin 

xatirələri birmənalı şəkildə düz bir çöldən ibarət ola bilər. Yüksək dağlar ancaq çox aydın günlərdə 

həm şimal, həm də cənub üfüqlərində kabus kimi ucalır”. “Lonely Planet” turist təlimatında 

mükəmməl şəkildə təsvir olunduğu kimi, ölkənin mərkəzi ərazisini xarakterizə edən böyük və geniş 

düzənlik güclü təbii cazibəyə malik deyildir. Bu bölgənin, xüsusilə də Şəmkir MTN İdarəsinin 

faktiki, lakin inkişaf etdirilməyən turizm potensialı Kiçik Qafqazın dağlarının və xüsusilə Gədəbəy 

və Daşkəsən rayonlarının xarakterik kəndləri və mənzərələri üzərində qurulub. Cəbhə ilə yaxınlığı 

son illərə qədər turizmin inkişafına mane olurdu, lakin hazırda Azərbaycan hökuməti turizmi 

iqtisadi artım və yoxsulluğun azaldılmasında əsas amil kimi təşviq etməyə hazır olduğunu 

bildirmişdir.  

Regionun imicini bir bütünlükdə canlandırmaq və turizm sektoruna (xüsusilə ekoturizmə, icma 

əsaslı turizm, macəra turizmi) yeni fürsətlər vermək üçün yeni mədəniyyət yolları və tematik 

marşrutlarının yaradılması, müstəqil olaraq ziyarətçilərin diqqətini cəlb etmək potensialına malik 

olmayan digər təbii və mədəni mənbələrə də diqqətin cəlb edilməsi üçün uğurlu ideya olacaqdır. 

Bütün bölgənin maraqlı yerlərinin və fəaliyyətlərinin birləşdirilmiş turistik marşrut şəbəkəsinə 
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inteqrasiyası, icmalar arasında əməkdaşlıq və tərəfdaşlığı inkişaf etdirə bilər və turizm sənayesinin 

inkişafı üçün vasitə kimi çıxış edə bilər.  

Burada üç əsas marşrut nümunə kimi təklif olunur: “İpək Yolu (Qafqaz seqmenti)”, “Qızıl Coşqusu: 

Qafqaz Mədənçilik Mədəni Marşrutu” və “Göygələ gəl Göygələ/Göygölə Gəl”. Bütün bunlar 

faktiki tarixi məlumatlara əsaslanır və başqalarının təbii və mədəni qaynaqları ilə maraqlı tərəfləri 

birləşdirir. İdarənin bütün dörd bölgəsində üç marşrut inkişaf edir. 

 

 

 

---- İpək Yolu (Qafqaz seqmenti) 

---- Qızıl Coşqusu: Qafqaz Mədənçilik Mədəni Marşrutu 

---- Göygölə gəl Göygöl / Göygələ gəl 

 

BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının (UNWTO) məlumatına əsasən, turizm inkişafının 

davamlı bir formasını təmin etmək üçün aşağıdakı addımlar təklif olunur:  

 ekoloji resursların optimal istifadəsi, mühüm ekosistemlərin qorunması və bioloji 

müxtəlifliyin qorunmasına yardım etmək; 

 sosial-mədəni orijinallığa hörmət etmək, inşa edilmiş və yaşayan mədəni irsi qorumaq və 

mədəniyyətlərarası anlaşma və tolerantlığa kömək etmək; 

 sabit əmək haqqı və gəlir, sosial xidmətlər və yoxsulluğun azaldılması da daxil olmaqla 

ictimaiyyətin bütün maraqlı tərəflərinə düzgün şəkildə paylanmış, uzunmüddətli sosial-

iqtisadi səmərələri təmin etmək. 
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4.3.1 İpək Yolu (Qafqaz hissəsi) 

Şəmkir şəhərinin (Muxtariyyət, Qaracəmirli və Çaparlı kəndlərində) ətraf kəndlərində aparılan son 

arxeoloji qazıntılar nəticəsində, Əhəmənilər dövründən (eradan əvvəl 6-cı əsr) Erkən Orta əsr 

dövrlərinə qədər olan (9-13-cü əsrlər) mühüm faktlar aşkar edilmişdir. Açıq hava muzeyləri kimi 

konseptuallaşdırılmış bu arxeoloji sahələr, Şəmkir rayonunda turizmin inkişafı üçün təkanverici 

vasitə kimi fəaliyyət göstərə bilər.   

 Mədəni İstinad Yolu: İpək Yolu 

 Mövzu: İpək Yolunun Qafqaz dağları hissəsindəki strateji mövqeyinə görə, tarixi Şəmkir 

şəhəri 9-13-cü əsrlərdə sıx həyat yaşayan və xüsusi rol oynayan Orta əsr Azərbaycan 

şəhərlərindən biri olmuşdur. 9-cu əsrin sonu və 10-cu əsrin əvvəllərində şəhər əhəmiyyətli 

dərəcədə inkişaf etmiş və sənətkarlığın (xüsusilə yun paltarları və bıçaq istehsalı) və ticatətin 

əsas diqqət mərkəzinə, həmçinin Şəddadilər sülaləsinin və daha sonra Atabəylər dövlətinin 

mühüm mərkəzinə çevrilmişdir. 1235-ci ildə Şəmkir Monqollar tərəfindən dağıdılmış və 

xarabalığa çevrilmişdir. Təxminən altı yüz il sonra, 19-cu əsrin əvvəllərində iş və qida 

axtarışında olan bir qrup Alman ailəsi İpək Yolunun bu qədim hissəsindən keçmişdir. Orta 

əsr qalalarının heyranedici qalıqlarının Cənubunda yerləşən Annenfield koloniyası ilə 

müasir Şəmkir şəhərinin tarixi başlayır.  

 Marşrut: Şəmkir Şəhəri - Çaparlı Kəndi - Muxtariyyət və Miskinli Kəndləri - Qaracəmirli 

Kəndi 
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 Tarixi maraq yerləri: Arxeoloji mənzərə (Muxtariyyət kəndi yaxınlığında Əhəmənilər Sarayı 

və Qaracəmirli kəndi yaxınlığında Şəmkir Orta əsrlər Şəhəri); Şəmkir şəhərinin Alman irsi; 

şərab istehsalı; şahmat ənənəsi 

 Təbii və Mədəni Mənbələr:  

 

Marşrut 

dayanacaqları 

Təbii 

Landşaft 

Maddi Mədəni 

İrs 

Qeyri-maddi 

Mədəni İrs 
Təhsil Qida və iaşə 

Mədəniyyət 

Klubu 

Şəmkir Şəhəri Şəhər 

landşaftı 

Koroğlu qalası;  

Lüteran Kilsəsi; 

qədim körpülər 

 

  Zəka Gənclik 

Mərkəzi; 

Heydər Əliyev 

Mərkəzi; Milli 

Bayraq 

Muzeyi;Tarix 

və Lare Lore 

Muzeyi 

Üzümbağları 

(AZ-Rus 

Dostluq) 

A.Cavad adına 

Mədəniyyət 

Evi; 2 Saylı 

Şəhər Klubu; 

5 Saylı Şəhər 

Klubu 

Çaparlı Kəndi   Erkən Xristianlıq 

Məbədləri 
      Çaparlı Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 

Muxtariyyət 

və Miskinli 

kəndləri 

  Orta əsr Şəmkir 

şəhəri 

      Muxtariyyət 

Kənd 

Mədəniyyət 

Evi; Miskinli 

Kənd Folklor 

Evi 

Qaracəmirli 

Kəndi 

Kənd 

landşaftı 

Əhəmənilər 

Sarayı (Kəndin 

şimalında); 

Girzəli-təpə 

qədim yaşayış 

məskəni; Zeynəl 

Bəy qədim 

yaşayış məskəni; 

Muncuqlu yaşayış 

məskəni; Alıqoca 

qədim yaşayış 

məskəni  

      Qaracəmirli 

Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 

 

4.3.2 Qızıl Coşqusu – Qafqaz Mədənçilik Mədəni Marşrutu 

Şəmkir MTN İdarəsinin regionu mürəkkəb geoloji quruluşu, mineralların müxtəlifliyi və 

çoxsaylılığı ilə fərqlənir. Xüsusilə, Gədəbəy filiz regionu geoloji-struktur sistemi, geofiziki və 

geokimyəvi anomaliyaların intensivliyi, həmçinin mis-porfir, mis-pirit, mis-qızıl filizlərinin 

zənginliyi baxımından ən perspektivli regionlardan biridir. Gədəbəy ərazisində qədim dövrlərdən 

19-cu əsrə qədər istismar işləri aparılmışdır. Mədənçilik irsi regionda hələ turizm potensialı kimi 

inkişaf etməmişdir. Digər məhsullara gəldikdə, həm Gədəbəy, həm də Daşkəsən rayonlarında 

gələcək turizmin inkişafı üçün əsas amillərdən birini təqdim edə bilər. Ən yaxşı turizm məhsulunu 

planlaşdırmaq və tərtib etmək, əlbəttə, sonradan qazma ehtiyatlarının dəqiq inventarlaşdırılması 

üçün vacibdir.  

 Mədəni İstinad Yolu: Mədəni  Mədənçilik Yolu 
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 Mövzu: Bölgədəki “Qızıl Coşqusu” çox qədim mənşəyə malikdir: həm qazıntılar, həm də 

arxeo-metallurgiya işləri Gədəbəy dağlarının mineral ehtiyatlarının, xüsusilə də misin, ən azı 

Daş dövründən (5-ci minilliyin ikinci yarısı) istismar olunduğunu göstərir. Orta əsr tarixi 

mənbələri bölgədə mis, qızıl, gümüş və qurğuşun mədənlərinin varlığını və istismarını 

bildirir. 19-cu əsrin ortalarında xarici şirkətlər və sahibkarlar Qafqaza təbii sərvətlərin 

istifadəsi üçün “hücum etdilər”. Bu müəssisədən biri 1847-ci ildə Almaniyada Werner von 

Siemens və Johann Georg Halske tərəfindən təsis edilmiş Siemens & Halske AG şirkəti idi. 

Siemens 1883-cü ildə Qalakənd mis əritmə zavodunu və Gədəbəydən Qalakəndə qədər dar 

dəmir yolu inşa etmişdi. Eyni ildə Çar Rusiyası, Qalakənddəki ilk su elektrik stansiyasını 

inşa etdi və Qalakənd mis əritmə zavodunda mis əritmə elektrolizini həyata keçirdi. Qızıl 

Coşqusu zamanı “mədən” sözü yerli əhalinin dilində coğrafi ad oldu, belə ki, yaşlı əhalinin 

əksəriyyəti hələ də minalar və zavodların olduğu yeri “mədən” adlandırır. Bölgədəki alman 

mühacirlərinin tərk etdiyi sonrakı mədənçilik irsi və maraqlı miras bu marşrutu gerçək bir 

mədəni gəzintiyə çevirir. 

 

 Marşrut 1: (Şəmkir və Gədəbəy rayonları): Şəmkir Şəhəri – Çənlibel kəndi – Atabəy kəndi - 

Slavyanka kəndi - Söyüdlü kəndi - Arıqdam kəndi – Gədəbəy Şəhəri – Qalakənd kəndi 
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 Marşrut 2: (Şəmkir və  Daşkəsən rayonları): Şəmkir Şəhəri - Bayan kəndi - Quşçu kəndi 

– Daşkəsən Şəhəri 
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 Tarixi maraq yerləri: Təbii landşaft; post-mədənçilik irsi; alman mühacirlərin tərk etdiyi 

miras 

 Təbii və Mədəni Mənbələr:  

 

  
Marşrut 

dayanacaqları 

Təbii 

Landşaft 
Maddi Mədəni İrs 

Qeyri-maddi 

Mədəni İrs 
Təhsil 

Qida və 

iaşə 

Mədəniyyət 

Klubları 

1 Şəmkir Şəhəri 

(başlanğıc 

məntəqə) 

Şəhər 

landşaftı 

Koroğlu qalası;  

Lüteran Kilsəsi; 

qədim körpülər 

 

  Zəka Gənclik 

Mərkəzi; 

Heydər Əliyev 

Mərkəzi; Milli 

Bayraq 

Muzeyi;Tarix 

və Lare Lore 

Muzeyi 

  A.Cavad adına 

Mədəniyyət 

Evi; 2 Saylı 

Şəhər Klubu; 5 

Saylı Şəhər 

Klubu 

Çənlibel Kəndi Dağ 

Landşaftı 

Hacıallı qalaçası; 

səngər; Sərxan 

səngəri; Böyük 

səngər (kənddən 

cənubda); Andı 

səngəri; səngər 

(kənddən 

cənubda); 

Çaxıryolu qalası 

(kənddən 3,5 km 

cənub-şərqdə); 

Şamlı Tükr səngər 

qalaçası (kənddən 

3,5 km cənub-

şərqdə); Açalı 

səngər qalaçası 

(kənddən 7-km 

şimal-şərqdə); 

Ziyadalı qalası; 

Quzğun qalası; 

Yunan 

Qəbiristanlığı; 

köhnə qəbiristanlıq 

(kənddən 8 km 

cənub-şərqdə) 
 

  Çənlibel Xalq 

İncəsənət 

Muzeyi   

  Çənlibel Kənd 

Folklor Evi 

Atabəy Kəndi Dağ 

Landşaftı 

Qalaboynu qalası       Atabəy Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 

Slavyanka 

Kəndi 

Dağ 

Landşaftı 

  molokan 

cəmiyyəti 

    Slavyanka 

Kənd Folklor 

Evi 

Söyüdlü Kəndi  Dağ 

Landşaftı 

Qız Qalası 

(Namərdqala) 

      Söyüdlü Kənd 

Mədəniyyət 

Etnoqrafiya 

Evi 

Arıqdam 

Kəndi 

Dağ 

Landşaftı  

Arıqdam və Kiçik 

qalalar (abidələrin 

milli siyahısında 

deyil) 

      Arıqdam Kənd 

Sənətkarlıq 

Klubu 
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Gədəbəy 

Şəhəri 

Dağ 

Landşaftı, 

Meşə 

    “Qardaşlıq” 

Ukrayna Teatrı 

  Gədəbəy Şəhər 

Sənətkarlıq 

Klubu 

Qalakənd 

Kəndi 

Dağ 

Landşaftı 

Koroğlu Qalası; 

1883-cü ildə 

Rusiya İmperiyası 

tərəfindən tikilən 

ilk hidroelektrik 

stansiyasının 

qalıqları 

        

2 Bayan Kəndi Dağ 

Landşaftı 

“Məbəd”; körpü 

(Qusqara çayı 

üzərində); Xristian 

Kilsəsi və 

Monastırı 

(kənddən 3 km) 

        

Quşçu Kəndi Dağ 

Landşaftı 

Xristian Monastırı 

(Quşçu Məbədi) 

     Quşçu Kənd 

Mədəniyyət 

Klubu; Quşçu 

Qəsəbə Klubu 

Daşkəsən 

Şəhəri 

Dağ 

Landşaftı 

“Körpü”; Böyük 

Vətən Müharibəsi 

şəhidlərinə həsr 

olunmuş xatirə 

abidəsi; 

  Dashkasan 

Historical 

Museum of 

Local Lore; 

Heydar Aliyev 

Center; 

Dashkasan Art 

Gallery 

 Daşkəsən 

Yerli 

Folklor 

Tarixi 

Muzeyi; 

Heydər 

Əliyev 

Mərkəzi; 

Daşkəsən 

Rəsm 

Qalereyası  

Daşkəsən 

Rayon 

Mədəniyyət 

Klubu 

 

 

4.3.3 Göygölə gəl Göygölə (Göygölə gəl) 

Göygöl Milli Parkı gözəl mənzərələri və bioloji müxtəlifliyi ilə regionda turizm inkişafı üçün 

təkanverici vasitə kimi çıxış edə və həm yerli, həm də turistlər arasında təbii və mədəni aktivlərin 

qorunmasına dair məlumatlılığı artıra bilər. 

 

 Tematik Marşrut: qorunan ərazidə ekoturizm 

 Mövzu:  1819-cu ildə Alman kolonistləri tərəfindən təsis edilmiş Göygölün kiçik şəhərindən 

başlayan yol qərbi Azərbaycanın ən gözəl mənzərələrinə - Kəpəz Dağının ətəyindəki Göygöl 

Milli Parkına çatana qədər səliqəyə ilə Kiçik Qafqaz dağlarının yamaclarına qalxır. Parkda 

Azərbaycanın ən gözəl və təmiz göllərindən biri olan Göygöl Gölü (“Göy Göl”) yerləşir. 25 

sentyabr 1139-cu ildə ərazidə baş vermiş zəlzələ nəticəsində Kəpəz dağının bir hissəsi 

dağılmış və Kürəkçay çayının yolunu qarşısını kəsmişdir. Su axınının istiqamətinin 

dəyişməsi  nəticəsində təmiz dağ suları olan bir göl yaranmış və buna görə də ona, suyun 

təmizliyini ifadə edən ad verilmişdir. 

 Marşrut: Göygöl Şəhəri – Hacıkənd kəndi – Yeni Zod kəndi - Göygöl Milli Parkı 
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 Tarixi maraq yerləri: Təbii landşaft (göllər, Kəpəz dağları) və bioloji müxtəliflik; Alman 

mühacirlər tərəfindən tərk edilmiş miras (Göygöl şəhəri); Şərab istehsalı 
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 Təbii və Mədəni Mənbələr:  

 

Marşrut 

dayanacaqları 
Təbii landşaftı Maddi Mədəni İrs 

Qeyri-

maddi 

Mədəni İrs 

Təhsil Qida və iaşə 
Mədəniyyət 

Klubları 

Göygöl Şəhəri Şəhər landşaftı Müqəddəs 

Johannis Lüteran 

Kilsəsi; Teador 

Sarayı (tarixi 

saray); Şampan 

şərabı istehsalı; 

köhnə körpü; 

kurqan (Göygöl 

şəhərindən 2 km 

cənub-qərbdə); 

nekropolis (Göygöl 

şəhərindən 

cənubda) 

 

Alman 

mühacirlər 

tərəfindən 

tərk edilmiş 

miras 

Tarixi və 

Yerli Folklor 

Muzeyi; 

Heydər 

Əliyev 

Muzeyi; 

Heydər 

Əliyev 

Mərkəzi; 

Göygöl 

Mərkəzi 

Kitabxanası 

Göygöl şərab 

zavodu 

(Göygöl 

Şərab 

Zavodu) 

Göygöl Rayon 

Mədəniyyət 

Mərkəzi 

Hacıkənd 

Kəndi 

Dağ landşaftı           

Yeni Zod 

Kəndi 

Dağ landşaftı Alban Kilsəsi       2 Saylı Yeni 

Zond Kənd 

Folklor Evi 

Göygöl Milli 

Parkə 

Dağ mənzərəsi; 

Göygöl, 

Ördəkgöl, 

Qamıslıgöl, 

Qaraqöl, 

Cilligöl, 

Şamlıqgöl, 

Maralgöl, Kiçik 

ayı göl, Zəligöl 

(göllər); Kəpəz 

Dağı 

    Göygöl Milli 

Parkı 

Ziyarətçi 

Mərkəzi 
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4.4 Turizm və mədəni/təbii mənbələrin idarə olunmasında yaxşı təcrübə 

nümunələri 
 

Aşağıdakı səhifələrdə Şəmkir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin inteqrasiyalı idarəetmə 

planında təklif olunan tədbirlər üçün meyar kimi təqdim olunan, turizm və mədəni/təbii məbələrin 

idarə olunmasında beynəlxalq yaxşı təcrübələrin qısa təsvirləri və elektron səhifələri yer almışdır. 

 

1) Adı: Val Kamonika           

Yeri: İtaliya, Lombardiya regionu  

Təsviri: 140.992 sakini olan Val Kamonika adlı dağ vadisi bütün əsas mədəni mənbələrin və yerli 

məhsulların iqtisadi dəyərini artırmaq məqsədilə CARIPLO bank fondu tərəfindən 

maliyyələşdirilən turistik idarəetmə layihəsini işləyib hazırlamışdır. Layihənin nəticəsi: səfər 

planlaşdırmaq üçün lazım olan bütün məlumatları əhatə edən və endirimlərdən yararlanmağa, 

muzeylərə girişə və ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadəyə imkan verən, vadi üzrə Ziyarətçi 

Kartına malik olan veb-turistik portal. 

Keçid: http://www.turismovallecamonica.it/en   

 

2) Adı: In Lombardia           

Yeri: İtaliya, Lombardiya regionu 

Təsviri: Lombardiya regionunun mədəniyyət və turizm idarəsi yerli Ticarət Palatası ilə birgə 

turistlərin bütün bölgələri ziyarət etməsi üçün lazım olan bütün məlumat və imkanları təmin edən 

bir turist portalını işləyib hazırlamışdır. Bu elektron portal həmçinin "InLombardia" ticarət nişanına 

əsaslanan kommunikasiya vasitədir və sosial şəbəkələrə keçid vasitəsiləfəal şəkildə yenilənir. 

Keçid: http://www.in-lombardia.com/   

 

 

3) Adı: YUNESKO Dolomitlər Fondu        

Yeri: İtaliya, Veneto regionu 

Təsviri: Dolomitlər hər biri dərələr, çaylar və digər dağlar ilə ayrılmış olan, YUNESKO-nun Dünya 

İrs Siyahısına daxil olan və geniş Alp ərazisinə yayılmış və nəzərəçarpan institusional və inzibati 

müxtəlifliyə malik 5 İtalyan vilayətinin sərhədlərinə düşən arxipelaq sistemlərindən təşkil olunmuş 

doqquz dağlıq ərazidən ibarət sistemdir (142.000 hektar). 

Fond İtaliyanın Ətraf Mühit Nazirliyi ilə və YUNESKO-nun Dünya İrs Siyahısı Komitəsi ilə əlaqə 

qurulması üçün bir təməl nöqtəsidir və onun işi YUNESKO tərəfindən Dünya İrsi kimi tanınmış 

ərazini idarə edən və ona rəhbərlik edən yerli hakimiyyət orqanları arasında ünsiyyət və 

əməkdaşlığı təşviq etməkdir. 

Keçid: http://www.dolomitiunesco.info/?lang=en/    

 

4) Adı: Bard Qalası           

Yeri: İtaliya, Valle D’Aosta regionu 

Təsviri: Bard qalası 5 kiçik muzey və müvəqqəti sərgiyə ev sahibliyi etmək üçün tamamilə bərpa 

edilmiş və yenidən qurulmuş monumental bir  kompleksdir. İdarəetmənin çox-funksiyalı yanaşması 

sayəsində Bard kompleksi yalnız muzey funksiyalarını deyil, həm də təhsil fəaliyyətini yerinə 

yetirən, tədbir və festival təşkilatı və səmərəli ünsiyyət strategiyası həyata keçirən innovativ 

mədəniyyət institutudur (xüsusilə mükəmməl bir çəkiliş yeri olması ilə əlaqədar, məsələn, Amerika 

istehsalı "Avengers" filminin bir hissəsi burda çəkilmişdir). 

Keçid: https://www.fortedibard.it/en/    

 

5) Adı: Santo Stefano di Sessanio dağ mehmanxanası      

Yeri: İtaliya, Abruzzo regionu, Santo Stefano di Sessanio  

http://www.turismovallecamonica.it/en
http://www.in-lombardia.com/
http://www.dolomitiunesco.info/?lang=en/
https://www.fortedibard.it/en/
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Təsviri: Sekstantio dağ mehmanxanası bir mədəni-tarixi layihədir və turistik iş fəaliyyətidir və 

İtaliyanın mərkəzində yerləşən və orta əsrlər kəndini canlandıran bu kənddə ziyarətçilərə 

qonaqpərvərlik göstərilir, qalmaqları üçün onlara yaşayış yeri və müxtəlif təcrübələr təklif edilir: 

orta əsrlərdə kəndlilərin həyatlarını, necə yaşadıqlarından tutmuş necə qidalandıqlarına, hansı 

sənətkarlıq növlərilə məşqul olmalarına qədər yüz il bundan əvvəl orada olmağın əsl həyat 

təcrübəsini yenidən yaradırlar. 

Keçid: http://santostefano.sextantio.it/en/   

 

6) Adı: Bandiere Arancioni (Narıncı bayraqlar)         

Yeri: İtaliyanın kiçik kəndləri 

Təsviri: "Bandiera Arancione", İtaliya Turizm Klubunun keyfiyyətli turizm mühiti nişanı sayılır və 

əla xidmətləri və mehriban atmosferi ilə fərqlənən kiçik daxili kəndlərə yönəlib. 

Bu ticarət nişanı davamlı turizmin inkişafı vasitəsilə sosial və iqtisadi artımı stimullaşdırmaq 

niyyətindədir. Xüsusilə, məqsədlər bunlardan ibarətdir: yerli mənbələrdən istifadə, yerli 

mədəniyyətin inkişafı, sənətkarlıq və yerli məhsulların stimullaşdırılması, yerli sahibkarlığın 

inkişafı. 

Turistlər üçün narıncı bayraq ənənəvi turist axınlarından kənarda olan mədəniyyət və ənənə 

yerlərini tapmaq üçün keyfiyyətli təcrübə yaşamağa imkan verən seçim elementidir. Bu günə qədər 

TCI, 20 region üzrə yayılmış 180 kəndi Narıncı Bayrağa hədiyyə etmişdir. 

Keçid: www.bandierearancioni.it  

 

7) Adı: Borghi piu belli d’Italia           

Yeri: İtaliyanın kiçik tarixi şəhərcikləri 

Təsviri: "Borghi più belli d'Italia" (İtaliyanın "ən gözəl kəndləri") incəsənət və tarixə maraq 

göstərən kiçik italyan şəhərlərini toplayan bir klubdur. Böyük əhəmiyyətə malik olmalarına 

baxmayaraq, başlıca turist marşrutlarından kənarda qalmaları səbəbindən davamlı deqradasiya 

nəticəsində unudulma, əhalisinin azalması və ləğv edilməsi ilə risk edən ümumi, lakin bəzən fərdi 

fraksiyalar olan kiçik qrupları qorumağa, saxlamağa və canlandırmağa kömək etmək məqsədilə bu 

klub 2001-ci ilin mart ayında İtaliya Bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyasının (ANCI) Turizm 

Şurasının təşəbbüsü ilə təsis edilmişdir. Başlanğıcda qrup yüz kənddən ibarət idi, sonra bu say 209-

a (2012-ci ilin iyun ayı) yüksəldi. Kluba qəbul edilmək üçün bu meyarlara cavab vermək lazımdır: 

şəhərin bütövlüyü, kənddə mövcud olan memarlıq harmoniyası, vətəndaşlara dövlət və özəl 

xidmətlərin təmin edilməsinin bədii tarixi. 

Keçid: http://www.borghitalia.it/   

 

8) Adı: Iter Vitis mədəniyyət yolu          

Yeri: Avropa ərazisində 18 ölkə 

Təsviri: Atlantik dənizindən Qafqaza qədər ərazidə Azərbaycan da daxil olmaqla yerləşən 18 ölkəni 

əhatə edən bu mədəni marşrutun məqsədi, şərabçılıq landşaftınadavamlı turizm məkanı kimi diqqəti 

cəlb etməkdir. Bu, xarakterik xüsusiyyətlər vasitəsilə insanların tarixçələrinin və həyatının, böyük 

və kiçik yerli hekayələrindanışılmasını əhatə edir: bunlar görünənlər (kiçik divarlar, üzüm növləri, 

dağlar, təpələr və s.) və daha azhiss edilənlərdir (istehsal şəraiti, üzüm yığımı, istifadə və istehlak, 

istehsalat sirləri, münaqişələr və s.). Bu turizm fəaliyyətləri "canlı mənzərə" yaratmağa kömək edir. 

Onlar yerli əhali və üzüm bağlarında istehsal olunan məhsullar üçün iqtisadi imkanlar yaradırlar. 

Keçid: http://www.culture-routes.net/routes/the-iter-vitis-route   

 

9) Adı: Ciujanqou Biosfer Qoruğu          

Yeri: Çin, Tibet 

Təsviri:Tibetdə yerləşən Ciujanqou 72 min kvadrat kilometr ərazisi olan Biosfer Qoruğudır, burada 

iqtisadi inkişafla bağlı və ilk növbədə, ekoturizm və eko-mühafizə ilə bağlı əhəmiyyətli 

investisiyalar qoyulmuşdur. Ən maraqlı layihələr arasında, ziyarətçi mərkəzinin inşası, təbii qazda 

http://santostefano.sextantio.it/en/
http://www.bandierearancioni.it/
http://www.borghitalia.it/
http://www.culture-routes.net/routes/the-iter-vitis-route
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çalışan "yaşıl" avtobusların yaradılması, kiçik, ailə-biznesi tipli otellərin yaradılması yer tutur. 

İnteqrasiyalı idarəetmənin qəbul edilməsi, bu layihələrin həyata keçirilməsinə ən çox töhfə verən 

amillər arasındadır. 

Keçid: http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?mode=all&code=CPR+14   

 

10) Adı: Turin Muzeylərinə ziyarətçi kartı        

Yeri: İtaliya, Pyemonte Regionu 

Təsviri: Turin muzeylərinə ziyarətçi kartı sayılan illik təşviqat kartını almaqla Turin şəhərinin və 

Pyemonte Bölgəsinin bir hissəsinin bütün əsas muzey və tarixi binalarınıpulsuz yaxud endirimlə 

ziyarət etməyə imkan verən bir vasitəyə əsaslanan ünsiyyət və mədəniyyətlə bağlı ictimai layihədir.  

Keçid: https://www.abbonamentomusei.it/  

 

11) Adı: Şirin Dağlar          

Yeri: İtaliyanın dağ kəndləri 

Təsviri: Şirin Dağlar dağ kəndlərində yayılmış kiçik turistik biznesləri və fəaliyyətləri əlaqələndirən 

və dağ turizmininin davamlı şəklini ifadə edən ümumi bir ticarət nişanıdır. 

Bu ticarət nişanı müvafiq potensialı yaradan, turistik təklifin keyfiyyətinin təsdiq edən və ünsiyyət 

və təşviqatın təmin edən QHT tərəfindən idarə olunur. 

Keçid: http://www.sweetmountains.it/eng/   

 

12) Adı: Qorunan Ərazilərdə Davamlı Turizm üçün Avropa Xartiyası    

Yeri: Avropa parkları 

Təsviri: Qorunan Ərazilərdə Davamlı Turizm üçün Avropa Xartiyası Qorunan Ərazilərə turizmin 

sürətlə inkişaf etməsinə imkan verən praktiki idarəetmə vasitədir. Bu, 3 hissədən ibarət bir 

prosesdir: 

 

 davamlı Səyahət hədəfinin olması - Xartiyanın I hissəsi, bu qorunan ərazilərin 

səlahiyyətinə verilir və xüsusi təyin edilmiş Xartiyanın ərazisini əhatə edir; 

 Xartiya Sahələrində davamlı Tərəfdaşların olması - Xartiyanın II hissəsi, Xartiya 

ərazisində davamlı yerli turizm biznesləri və turizmdə yerli bələdçilər üçün 

potensialın yaradılması;  

 Xartiya Sahələrində Davamlı Tur Bələdçilərinin olması - Xartiyanın III hissəsi, 

qorunan ərazilərə ziyarətçiləri gətirən davamlı tur bələdçiləri üçün. 

Keçid: http://www.europarc.org/sustainable-tourism/   
 

13) Adı: “Enoteche regionali” və “Botteghe del vino” (Şərab emalatxanaları)   

Yeri: İtaliya, Pyemont Regionu 

Təsviri: Altmışıncı illərdən etibarən Pyemonte regional hökuməti ictimai şərab dükanlarını və 

xüsusi bir sahəyə aid olan ən yaxşı şərabları nümayiş etdirən atelye kimi fəaliyyət göstərən 

emalatxanaları  təqdim etdi. Onlardan biri olan "Enoteca regionale di Cavour", Regional hakimiyyət 

tərəfindən təşviq edilir və Dünya Mirası Siyahısında tanınmış qala içərisində yerləşir. Bu, yüksək 

keyfiyyəti olan, ciddi şəkildə seçilən yerli şərab satır və həmçinin qiymətləri, e-ticarəti və tədbirləri 

təşkil edir. Yerli icma və yerli bələdiyyə tərəfindən son dövrlərdə irəli sürülmüş yaxşı nümunə, 

Portacomaro d'Asti-də qonaqlar və istehsalçılar üçün koordinator qismində çıxış edən və Kənddə 

mövcud digər yaşayış xidmətləri ilə əlaqədar özəl olaraq idarə edilən (restoran və otellər) 

Grignolino şərab mağazasıdır ("Bottega del Grignolino"). 

Keçidlər: http://www.castello".com/en/enoteca;  

http://www.bottegadelgrignolino.it/Pages/pag05.htm    

 

14) Adı: VinNatur            

http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?mode=all&code=CPR+14
https://www.abbonamentomusei.it/
http://www.sweetmountains.it/eng/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
http://www.bottegadelgrignolino.it/Pages/pag05.htm
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Yeri: İtaliya və beynəlxalq şərab evləri  

Təsviri: VinNatur Assosiasiyası, VinNatur kollektiv ümumi ticarət nişanın istifadə edərək və eyni 

zamanda əsrlərdən bəri ötürülmüş tarixə, mədəniyyət və sənətə hörmətlə yanaşaraq, öz ərazilərinin 

bütövlüyünü müdafiə etmək istəyən dünya şərabçılarını cəlb edərək bir araya gətirir. Torpaqlara, 

ətraf mühitə, həyatın təbii dövrünə hörmətlə yanaşaraq və ilk öncə üzüm bağlarında və sonra 

zirzəmilərdə invaziv və toksik maddələrin istifadəsini aradan qaldıraraq təbii şərab istehsal 

edilməsini təbliğ edir. 

Assosiasiyaya daxil olmaq və şüşə üzərində işarəni istifadə etmək üçün şərabçılar təbii və üzvi 

şərab istehsalı üçün ticarət nişanı qaydalarına imza atmalı və onlara hörmətlə yanaşmalıdırlar. 

Keçid: http://www.vinnatur.org/en/   

 

15) Adı: Paniere dei prodotti tipici della provincia di Torino      

Yeri: İtaliya, Turin Şöbəsi, Pyemonte Regionu 

Təsviri: Turin əyalətinin Tipik Məhsullar Səbəti, əyalət ərazisinin texniki-elmi sınaqlara əsaslanan 

əkinçilik məhsullarını ehtiva edən və təbliğ edən bir ictimai keyfiyyət nişanıdır: yerli istehsalçılar 

tərəfindən hazırlanmış, yerli tarixi ənənəyə aid olan, yerli xammaldan hazırlanmış bu məhsllar yerli 

inkişaf üçün potensial yaradır. 

Keçid: http://www.prodottidelpaniere.it/   

 

16) Adı Name: Cammini d’italia           

Yeri: İtaliya yolları 

Təsviri: Cammini d'Italia mədəniyyət nazirliyinin İtaliya ərazisində olan yolların atlasını təşkil edən 

bir layihəsidir: ölkəyə yaşıl bir infrastruktur verən və İtaliya boyunca piyada səyahət etmək 

imkanını təklif edən yavaş hərəkət şəbəkəsidir. Layihə İtaliya ərazisini davamlı hərəkətlilik 

vasitəsilə inkişaf etdirmək məqsədilə Müqəddəs Frensis yolu yaxud bir sıra roma yolları kimi tarixi 

yolları bərpa edir. 

Keçid: http://www.turismo.beniculturali.it/en/home-cammini-ditalia/   

 

17) Adı: Trentino Keyfiyyət nişanı        

Yeri: İtaliya, Trentino Alto Adige Reegionu 

Təsviri: Trentino keyfiyyət nişanı bölgəni və onun istehsal məhsullarını inkişaf etdirmək məqsədilə 

yaradılmış ictimai bir nişanıdır. 

Bu, tətbiq edilən məhsul və bizneslərin keyfiyyətinin yoxlanılması üçün istifadə edilən intizam və 

ciddi təlimatlara əsaslanır. 

Keçid: http://www.marchiotrentino.it/    

 

18) Adı: TU, Langhe e Roero           

Yeri: İtaliya, Pyemonte Regionu 

Təsviri: TU, Langhe və Roero layihəsi Langhe və Roero kənd yerləri üçün turizmin təşviqatına 

xidmət göstərən bir ictimai layihədir (Barolo kimi şərablar, trüfellər, pendir üçün nəzərdə tutulub). 

Monferrato ilə birlikdə YUNESKO-nun dünya mirası ərazisi kimi tanınan İtaliyanın Langhe-Roero 

üzümçülük bölgəsi yerli mədəni qaynaqlara əsaslanan və "Tu, Langhe e Roero" əmtəə nişanına 

əsaslanan bir ticarət nişanını turizm təşviqatı üçün necə istifadə edilə biləcəyinə dair bir nümunədir. 

Keçid: http://www.langheroero.it   

 

19) Adı: Ecomuseo del Casentino         

Yeri: İtaliya, Toskaniya Regionu 

Təsviri: EcoMuseo del Casentino, Bələdiyyələr İttifaqı tərəfindən dəstəklənən və koordinasiya 

edilən bir layihədir, yerli icmalarla sıx təmasda şəklində vadidə yayılmış sərgi məkanları, muzeylər, 

çıxışlar və mədəni təcrübələr şəbəkəsidir. Bunlar bilik, şərhin və yerli mədəni irsin maddi və 

mənəvi formalarda inkişafına kömək edir. 

http://www.vinnatur.org/en/
http://www.prodottidelpaniere.it/
http://www.turismo.beniculturali.it/en/home-cammini-ditalia/
http://www.marchiotrentino.it/
http://www.langheroero.it/
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Keçid: http://www.ecomuseo.casentino.toscana.it/     

 

20) Adı: Alto Adige şərab marşrutu 

Yeri: İtaliya, Trentino Alto Adige Regionu 

Təsviri: Alto Adige Şərab yolu, yerli şərab və qida istehsalında məsul dövlət və özəl tipli maraqlı 

tərəfləri birləşdirən bir qida marşrutudur. 

Təbliğat kartı müqabilində onların məhsullarının dadılmasını, təcrübələr və məhsullara endirimlər 

təklif edirlər. 

Keçid: http://www.suedtiroler-weinstrasse.it/en.html   

 

21) Adı: Dunay çayı boyuncaSlow food kruiz səyahəti 

Yeri: İtaliya, Balkanlar 

Təsviri: Viaggiare i Balcani (Balkanlara səyahət) həqiqi və orijinal Balkanları ziyarət etmək və 

təcrübələr yaşamaq istəyən turistlər üçün səyahət təşkil edən özəl tur bələdçisidir. Məsələn, Dunay 

çayı üzərində Slow Food International vasitəsilə təşkil edilən kruiz və çay ətrafında olan kəndlərdə 

təamların dadına baxılmasını və mədəni təcrübələr təklif edir. 

Keçid: http://www.viaggiareibalcani.it/    

 

22) Adı: Obidos Yaradıcılıq şəhəri 

Yeri: Portugaliya 

Təsviri: Portuqaliyanın qərb mərkəzi sahillərində yerləşən Obidos orta əsr memarlığının yaxşı 

qorunub qalmış nümunəsi olaraq qəbul edilən qədim bir şəhərdir. Son illərdə Obidos 2015-ci ildə 

ədəbiyyat üçün Yaradıcı şəhər şəbəkəsinə daxil edilməsinə gətirib çıxaran irs qorunması və yaradıcı 

yeniliklərin ağıllı birləşməsi ilə özünü ayırdı. Qot üslubda olan Müqəddəs Piter Kilsəsinin kütləvi 

kitabxanaya və kitab mağzasına çevrilməsi şəhərin davamlı olaraq canlanmasına və inkişaf 

etməsinə dair şəhərin öhdəliyini nümayiş etdirir. Bundan başqa yaradıcılıq və xüsusilə ədəbiyyat, 

Obidosda sosial cəlbedicilik, iş yerlərinin yaradılması və biliyə əsaslanan iqtisadiyyat imkanları 

kimi görünür. 2015-ci ildə Obidos şəhəri yazıçıların, redaktorların və naşirlərin şəbəkə qurmaları və 

fikir mübadiləsi etmələri üçün onları əlverişli mühitdə birləşdirən və peşəkar əməkdaşlığı inkişaf 

etdirən Obidos (FOLIO) Beynəlxalq Ədəbiyyat Festivalının ilk tədbirinə ev sahibliyi etdi. 

Keçid: http://obidosvilaliteraria.com/en/a-estrategia-obidos-vila-literaria/    

 

23) Adı: Napaleon Mədəni Yolu 

Yeri: Fransa, Yuxarı-Əyalət Regionu 

Təsviri: Napoleon Yolu adlı marşrut İmperator Napaleon 1815-ci ildə Elba sürgünündən qayıtdığı 

zaman onun tərəfindən Qolf-Juandan Qrenobla qədər ələ keçirdiyi yoldur. 350 kilometrlik bu 

marşrut hazırda bütün yol boyu xatirə lövhələri və abidələrlə bəzədilmiş olan turistik maraq 

hədəfidir. Əlavə olaraq, tarixi maraqdan başqa bu yol Dənizkənarı Alp dağları, Yuxarı-Əyalət 

Alpları, Yuxarı Alp və İzere bölgələrinin gözəl mənzərəli yerlərindən keçir. 

Keçid: https://www.route-napoleon.com/   

 

24) Adı: Nuovi Mondi Festivalı 

Yeri: İtaliya, Kuneo əyaləti 

Təsviri: Nuovi Mondi festivalı (yeni dünyalar festivalı), Kuneo (Pyemont Regionu) ətrafında dağ 

kəndlərində təşkil edilən kiçik bir kinofestivaldır. Bu beynəlxalq miqyasa və iştirak marağına 

malikdir. 

Bu tədbir məşhur mütəxəssislərin dəvəti və yüksək səviyyəli mövzuların müzakirəsi vasitəsilə 

ərazinin təbliğinə və iqtisadi dəyərinin artırılmasına xidmət göstərir. 

Keçid: http://www.nuovimondifestival.it/   

 

25) Adı: Borghi Autentici d’Italia 

http://www.ecomuseo.casentino.toscana.it/
http://www.suedtiroler-weinstrasse.it/en.html
http://www.viaggiareibalcani.it/
http://obidosvilaliteraria.com/en/a-estrategia-obidos-vila-literaria/
https://www.route-napoleon.com/
http://www.nuovimondifestival.it/
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Yeri: İtaliyada orijinal kəndlər 

Təsviri: Borghi Autentici d'Italia (İtaliyanın orijinal kəndləri) kiçik və orta ölçülü bələdiyyələri, 

yerli hakimiyyət orqanlarını və yerli inkişaf orqanlarını davamlı, ədalətli, hörmətli yerli və xalq 

dostu olan bir inkişaf modelindən ibarət olan və yerli şəxsiyyətlərin iqtisadi dəyərinin artırılmasına 

yönəlmiş olan bir məqsəd ətrafında toplayan assosiasiya və ticarət nişanıdır. Məqsəd: İtalyan 

kəndlərini yaşatmaq, saxlamaq və qorumaq üçün yenidən kəşf etmək. 

Keçid: https://www.borghiautenticiditalia.it/    

 

26) Adı: Maqma YUNESKO Qlobal Geoparkı       

Yeri: Bjerkreim, Lund, Eigersund, Sokndal və Flekkefjord, Norveçin cənub-qərbində yerləşir 

Təsviri: Maqma Geopark təxminən 2320 kv km sahəsi olan, bütün il boyunca ziyarət edilə biləcək 

nadir geoloji sahədir. Maqma Geoparkda geologiya olduqca xüsusi olduğuna görə ərazi geopark 

adlandırılır: anortozit adlı çox sərt modelləşdirilmiş qayalardan ibarət ay landşaftına mlaikdir. 2015-

ci ilin sentyabr ayında Rogaland Turizm Mükafatı ilə mükafatlandırılan geopark, YUNESKO 

tərəfindən dəstəklənən Qlobal Geopark Şəbəkəsinin üzvüdür (2010). Geopark, turistlərə yürüyüş, 

velosiped sürmə, kanoy sürmə, dırmaşma və balıqçılıq kimi geniş çeşidli açıq hava fəaliyyətləri 

təklif edir. Geopark ilə əlaqədar olaraq, park ərazisinin yerləşdiyi icmaların sakinləri tərəfindən bir 

sıra iqtisadi fəaliyyətlər inkişaf etdirilmişdir. 

Keçid: http://magmageopark.no/en/ 

 

27) Adı: Tuscan Mədən Parkı YUNESKO Qlobal Geoparkı 

Yeri: Şimali İtaliyanın Toskana şəhərindəki Grosseto əyalətinin şimal sektoru. 

Təsviri: Park, Sardiniya bölgəsinin bəzi bölgələri ilə birlikdə İtaliyanın ən əhəmiyyətli mədən 

ərazisi Colline Metallifere (Metal ilə zəngin Təpələr) ərazisi ilə oxşardır. Tuscan Mədən Parkı, 

hazırda, tərk edilmiş mədən və metallurgiya sahələrinə yönələn Park kimi püxtələşir. Bu çərçivədə, 

o, Colline Metallifere’nin texnoloji və arxeoloji irsinin siyahıya alındığı, onun tarixi, mədəni və 

ekoloji dəyəri ilə sənədləşdirildiyi, arxeoloji, geoloji və sənaye mallarının bərpası, qorunması, idarə 

edilməsi və inkişaf etdirilməsi üçün strategiyaların müəyyənləşdirildiyi vasitə ilə, Baş Planla 

(Masterplan) təchiz olunmuşdur. 

Keçid: http://www.parcocollinemetallifere.it/  

 

28) Adı: Valser və Oksitan icmaları və kəndləri 

Yeri: Valser cəmiyyəti Monte Rosa massivinin ətrafında (İtaliya) Pyemont və Valle d'Aosta 

arasında bir neçə Alp yaşayış yerində yerləşir. 

Təsviri: Pyemont və Valle d'Aosta'nın Valser qəsəbəsinin tarixi 13-cü əsrdən başlayır: bu dövrdəki  

əlverişli iqlim şəraiti, bir çox yüksək hündürlükdə olan keçidlərin əlçatan olmasına imkan yaratmış 

və daha sonra isə 16-cı əsrdə baş vermis kiçik buzlaşma nəticəsində bu qeyri-mümkün olmuşdur.  

Ötən əsrin 70-ci illərində, inkişaf edən Valser qəsəbəsi yenidən dirçəlmiş, qədim mədəniyyəti, dili 

və ənənələri bərpa olunmuşdur. Cəmiyyətin mədəni bərpası ilə yanaşı, bu əməliyyat vaxt keçdikcə 

bir sıra qonaqlama və turizm fəaliyyətlərini inkişaf etdirməyə imkan vermişdir.  

Keçid: https://www.alagna.it/en/the-walser-today/ 

 

29) Adı: SIT, Carta del Rischio 

Yeri: İtaliya 

Təsviri: SIT, Carta del Rischio, mədəni irsin qorunmasına görə məsuliyyət daşıyan dövlət və ərazi 

orqanlarına elmi və inzibati dəstək verən ərazi informasiya sistemidir. 

“Conservazione per Istituto Superiore” tərəfindən inkişaf etdirilmiş (əvvəllər ICR), əmlakın zərərə 

məruz qalma riskini təyin etmək məqsədilə ərazidə aparılan sınaq və tədqiqat sistemidir. 

SIT-in internet səhifəsi: daşınmaz əmlakın mövqeləri və ərazinin təhlükəsi barədə bölgənin 

xəritələşdirməsini nəzərdən keçirməyə; daşınan və daşınmaz əmlak indeksinə müraciət; 364/1909, 

1089/1939 və 490/1999 saylı İtaliya qanunlarına və İtaliyanın 42/2004-cü qanuna əsasən çıxarılan 

https://www.borghiautenticiditalia.it/
http://magmageopark.no/en/
http://www.parcocollinemetallifere.it/
https://www.alagna.it/en/the-walser-today/
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daşınmaz əmlak üzrə məhdudlaşdırıcı fərmanların orijinal nüsxələrinə baxmağa; daşınar və 

daşınmaz əmlakın zəiflik təbəqələrinə müraciət etməyə; daşınar və daşınmaz əmlakın yeni zəiflik 

təbəqələrini əlavə etməyə icazə verir. 

Keçid: http://www.cartadelrischio.it/ 

 

30) Adı: “Scopriminiera” - Pyemont Mədən Ekomuzeyi 

“Scopriminiera” İtaliyada ən maraqlı ekomuzeylərdən biridir. 1998-ci ildə Germanasca Vadisinin 

zəngin mədəni irsini inkişaf etdirmək məqsədilə yaradılan ekomuzey, ilk 10 illik fəaliyyəti 

dövründə iki yeraltı mədənin iki milyondan artıq ziyarətçisini salamladı. 

Ekomuzeyin məqsədi, məktəbə və ailələrə təhsil təcrübəsi təklif etməkdir. Uşaqlar, oyun və kəşf 

vasitəsilə biliklərinin qurulmasına səbəb olacaq unikal və stimullaşdırıcı təcrübələrin qəhrəmanına 

çevrilir. Buna görə də, ziyarət, sərgi elementlərinin sərbəst kəşf edilməsi və ya xüsusi 

mütəxəssislərin dəstəyi ilə hər zaman xüsusi mövzuların dərinləşməsi kimi qəbul edilə bilər. 

Keçid: http://www.ecomuseominiere.it/ecomuseo/progetto-ecomuseo-val-germanasca/  

 

31) Adı: Vieliczka duz mədəni (Polşa)  

“Vieliczka” Duz Mədəni, YUNESKO siyahısında qeydiyyatdan keçmiş və hər il bir milyondan 

artıq turist tərəfindən ziyarət edilən Polşanın ən böyük turizm məkanlarından biridir. 

Keçid: https://www.wieliczka-saltmine.com/ 

 

32) Adı: Rjukan Notodden sənaye dünya irsi sahəsi (Norveç) 

Sahə hidroelektrik stansiyaları, ötürmə xətləri, fabriklər, nəqliyyat sistemləri və şəhərlərdən 

ibarətdir. Kompleks Norsk-Hydro şirkəti tərəfindən havada azotdan süni gübrə istehsal etmək 

məqsədilə yaradılmışdır. 

Keçid: https://www.visitrjukan.com/de/theme/rjukan-and-notodden-on-unesco-s-world-heritage-list  
  

 

  

http://www.cartadelrischio.it/
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4.5 Əsas turistik hədəflər 
 

Aşağıdakı hissədə Şəmkir mədəniyyət turizm rayonu ilə maraqlandığı ehtimal olunan turistlərin 

əsas hədəfləri və növləri təsvir edilmişdir. Xüsusilə: 

 

Mədəni və yaradıcı turist 

Mədəni turizm bir ölkənin və ya bölgənin mədəniyyətinə, xüsusilə də coğrafi ərazilərdə yaşayan 

insanların həyat tərzinə, o insanların tarixinə, incəsənətinə, əl sənətlərinə, arxitekturasına, dininə aid 

turizmin alt qrupudur. Mədəni turizmə şəhər ərazilərində turizm, xüsusilə tarixi şəhərlər və onların 

muzeylər və teatrlar kimi mədəni obyektləri daxildir. Bu, həmçinin, mədəni cəmiyyətlərin 

ənənələrini, onların dəyərlərini və həyat tərzini nümayiş etdirən kənd ərazilərində turizmi də əhatə 

edə bilər. Bu növ turizm ümumiyyətlə dünyada daha çox məşhurlaşmaqdadır (İtaliyadakı Kremona, 

Milan, Florensiya, Venesiya kimi tarixi şəhərlər və kəndlər misal çəkilə bilər), xüsusən yaradıcı 

turizmlə bağlı olur: bu, mis sənətkarlıq nümunələrinin necə düzəldilməsini və ya xalçaların necə 

hazırlandığını görmək kimi təcrübələrin yaşanması ehtiyacından irəli gəlir. Mədəni turizm bütün 

mövsüm üçün təşviq edilə bilər, lakin yazda və yayda daha fəal olur. 

 

Əsas xüsusiyyətlər:  

- yerli və ya əcnəbi insanlar; 

- hər yaş kateqoriyası; 

- ödəmə ilə bağlı yüksək istəyi olması; 

Gözləntilər:  

- bir yerin mədəniyyətini, incəsənətini və tarixini görmək və yaşamaq; 

- incəsənət və sənətkarlıq nümunələrini yüksək qiymətləndirir; 

- bu barədə daha ətraflı məlumat əldə edir; 

- sənət nümunələri alır; 

Ehtiyaclar:  

- yüksək səviyyəli yaşayış yerləri; 

- yaxşı infrastruktur və obyektlər; 

- hazırlanmış təlimatlar və bələdçilər; 

- ətraflı məlumat 

 

Ekoloji turist 

Bu, bir ərazinin təbii maraq yerlərinə əsaslanan turizmdir. Nümunələrə quşların müşahidə edilməsi, 

fotoçəkiliş, düşərgə həyatı, yürüyüş, velosiped sürmə və parklara ziyarət daxildir (bax, Val 

Kamonika və Şirin Dağlar yaxşı tətbiqlərdir). Təcrübəli turistlər təbii və mədəni mənbələrin 

müxtəlifliyi ilə maraqlanırlar. Onlar həqiqi olanları istəyir və zəngin təbii təcrübəyə qərq olmaq 

istəyirlər. 

Mühafizə baxımından təbiətə əsaslanan turizm, sənayenin asılı olduğu vəhşi həyat mühitini və 

sakinlərini qorumağa amil yaradır. 

 

Təbiət turizmi iqlimdən asılı olaraq yay və yaz mövsümündə təbliğ edilə bilər. 

 

Əsas xüsusiyyətlər:  

- yerli və ya əcnəbi insanlar; 

- gənc/orta yaş kateqoriyası; 

- ödəmə ilə bağlı ortasəviyyədə istəyinin olması; 

Gözləntilər: 

- bir yerin təbiətini və mühitini görmək və yaşamaq; 

- idman növlərində maraqlıdır (trekkinq, yürüyüş, velosiped sürmə); 
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- orijinal yerlər kəşf etmək; 

- rahatlanmaq; 

Ehtiyaclar: 

- müxtəlif səviyyəli yaşayışyerləri; 

- yaxşı infrastruktur və obyektlər; 

- hazırlanmış təlimatlar və bələdçilər; 

- səyahət zamanı dəstəyin təmin edilməsi; 

- ətraflı məlumat 

 

Eno-qastronomik turist 

Müəyyən bir bölgənin qida və iaşə mədəniyyətini tədqiq etmək məqsədilə təşkil edilən turizmin 

formasıdır (yaxşı təcrübələr arasında bax Tu, Langhe e Roero, Val Kamonika, Dunay Kruizi). Digər 

fəaliyyət növləri arasında bu tip turistlər ərazinin yeməklərini, ənənəvi məhsullarını və 

şirniyyatlarını təqdim edən restoranlara xüsusi diqqət yetirir və ictimaiyyətə açıq olan şərab 

zirzəmilərini və kənd təsərrüfatı-ərzaq şirkətlərini ziyarət edirlər. Tipik yeməklərin və qidaların 

istehsalını izləmək mühüm rol oynayır. 

Müxtəlif yerli məhsulların mövsümlüyünə diqqət göstərməklə, eno-gastronomik turizm bütün 

mövsümlər üçün təbliğ edilə bilər. 

 

Əsas xüsusiyyətlər:  

- əcnəbi insanlar; 

- gənc/orta yaş kateqoriyası; 

- ödəmə ilə bağlı yüksək istəyi olması; 

Gözləntilər: 

- yerli ənənəvi qida və iaşə nümunələri dadmaq; 

- yeni dadlar duymaq; 

- orijinal yerlər kəşf etmək; 

- qida və iaşə məhsullarının hazırlanması barədə daha çox öyrənmək; 

- məhsullar almaq; 

Ehtiyaclar:  

- yüksək səviyyəli yaşayış yerləri; 

- orijinal yaşayış yerləri; 

- əla növ qida və iaşə; 

- yaxşı infrastruktur və obyektlər; 

- hazırlanmış təlimatlar və bələdçilər; 

- ətraflı məlumat 

 

Macəra turisti 

Macəra turizmi səyyahın gözlənilməz vəziyyətlərlə qarşılaşacağı ehtimal edildiyi uzaq əraziləri kəşf 

etməsini yaxud bu ərazilərə səyahət edilməsini əks etdirən turizm növüdür. Macəra turizmi xüsusilə 

də gənclər arasında sürətlə məşhurlaşmaqdadır, belə ki, turistlər tipik məzuniyyətdən fərqli olan 

qeyri-adi tətil axtarışındadırlar. 

Bura ekstremal idman növləri, təbiətdə uzun müddət trekkinq (məsələn, Şimali Amerikada 

Appalaçian cığırı, 3.510 km uzunluğunda), yataq və səhər yeməyi, yataqxanalar və düşərgə kimi 

sadə yaşayış yerlərindən istifadə edərək həqiqi yerli həyat təcrübəsi yaşamaq daxildir. Seçilən 

ərazinin iqlimindən asılı olaraq bu, yay və yazda mümkündür. 

 

Əsas xüsusiyyətlər:  

- əcnəbi insanlar; 

- gənc yaş kateqoriyası; 

- ödəmə ilə bağlı aşağı/orta səviyyədə istəyin olması; 
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Gözləntilər:  

- ərazinin orijinal həyatını yaşamaq; 

- ərazinin təbiətini və mühitini təcrübədə yaşamaq; 

- özlərini sınamaq; 

- yerli sakinlərlə görüşmək; 

Ehtiyaclar: 

- ucuz yaşayış yerləri; 

- orijinal yaşayış yerləri; 

- səyahət zamanı sadə dəstəyin təmin edilməsi 

 

Genealogiya və köklərlə maraqlanan turist 

Bu, ailə köklərini və ənənələrini araşdırmaq, ailə əcdadlarının mənşəyi olmuş ərazini və ya 

yaşadıqları yerləri ziyarət etməkdən ibarət olan mədəni turizm seqmentidir. 

Geneologiyanın öyrənilməsində maraqlı olan turistlər yerli həyat tərzini yaşamağa və kökləri ilə 

əlaqəli yerləri görməyə və ya tapmağa həvəsli olurlar. Bir nümunə olaraq, İvanovka kəndindəki rus 

turizmini qeyd etmək olar. Bu mövsümlüklüklə bağlı deyil. 

 

Əsas xüsusiyyətlər:  

- yerli və ya əcnəbi insanlar; 

- hər yaş kateqoriyası; 

- ödəmə ilə bağlı yüksək istəyi olması; 

Gözləntilər: 

- köklərini görmək və təcrübədə yaşamaq; 

- mənşə yerlərinin orijinal həyatını təcrübədə yaşamaq; 

- tarix və mədəniyyət barədə daha çox öyrənmək; 

- öz ailə köklərini araşdırmaq; 

Ehtiyaclar: 

- müxtəlif səviyyəli yaşayış yerləri; 

- yaxşı infrastruktur və obyektlər; 

- hazırlanmış təlimatlar və bələdçilər; 

- ətraflı məlumat 

 

 

4.6 İş yerlərinin yaradılması 
 

Son bir neçə onilliklərdə davamlı yaşam üçün iş yerlərinin yaradılması və yerli iqtisadi inkişafın 

davam etdirilməsində mədəniyyət mirasının rolu artırılmışdır. Müzakirəyə əsasən, hazırda irs  

əsasən təsərrüfat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində malların və xidmətlərin yaradılması, istehsal 

edilməsi və paylanması yolu ilə iqtisadi təsir göstərən və sosial səmərə yaradan bir sektor hesab 

olunur. 

 

Şəmkir İdarəsinin iqtisadi dəyəri artırılmış imici, yenilənmiş cəlbediciliyi və yaşam tərzi və 

səmərəli idarəetməsinə istinadən iş yerlərinin açılması və artan dəyərin təsiri, əsasən mövcud 

məhsul və xidmətlərə tələbatın artması, yeni sahibkarlıq fəaliyyətlərinin və bizneslərin 

yaradılmasından irəli gəlir. Planın həyata keçirilməsi nəticəsində uzunmüddətli iqtisadi dəyərin 

artırılması, əmlak dəyərlərinin və kirayə vergilərinin potensial artımına da uyğun olmalıdır. 

 

Belə düşüncələrə əsaslanaraq, Şəmkir mədəni və təbii ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarəetmə 

planınının həyata keçirilməsi əlavə gəlir əldə etmək üçün və aşağıda qeyd edildiyi kimi, əsasən 
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mədəniyyət, sənətkarlıq və turizm sektorlarında yeni iş imkanları yaratmaq üçün bir vasitə kimi 

səmərəli ola bilər. 

 

4.6.1. Turistik hədəflər 

 

Təbii mühit və qeyri-maddi aktivlər də daxil olmaqla düzgün idarə olunan və qorunan mədəni irs, 

qonaqların böyük sektorlarını cəlb edə bilər və onların uzunmüddətli maraqlarına səbəb ola bilər. 

Əslində, mədəniyyət və turizm arasındakı əlaqə mədəniyyətin yerli inkişafa olan töhvəsinin ən 

görkəmli cəhətidir. Son tədqiqatlara əsasən, qlobal turizmin 37%-i mədəniyyət motivasiyasına 

malikdir; irs ziyarətçiləri ərazidə daha uzun müddət qalırlar, bir çox yerləri iki dəfə ziyarət edirlər 

və beləliklə də, digər ziyarətçilərə nisbətən iki dəfə yarımdan çox vaxt sərf edirlər. Yerli 

iqtisadiyyata olan müsbət təsirləri maksimuma çatdırmaq üçün, ümumi məqsəd - mədəni turizmə, 

eləcə də yaradıcı-təcrübəli turizmə və ekoturizmin tələblərinə cavab verən, ümumi bir çərçivədə, 

müxtəlif tərəfli bir turizm təklifinin yaradılması olacaq. Bu prosesi müşayiət etmək üçün aşağıdakı 

bəndlərdə müəyyən edilmiş sahələr üzrə xüsusi ixtisaslı və potensialı olan ixtisaslı və ixtisaslaşmış 

insan resurslarının olması çox vacibdir. 

 

4.6.2. Tələb olunan peşəkar vəzifələr 

4.6.2.1 Mədəniyyət üzrə direktor 

 

Mədəniyyət üzrə direktorlar cəmiyyətdə incəsənət və irslə bağlı siyasət, layihələr və proqramlara 

görə məsuldurlar. Onlar qəsəbə, şəhər və ya bölgə ətrafında ümumi maraqları müəyyən edir və 

qruplar və fərdlər üçün mədəniyyətlərini öyrənmək və onları qeyd etmək imkanlarını təmin edirlər. 

Mədəniyyət üzrə direktorlar həmçinin, mədəniyyət sənəti koordinatoru və ya mədəni proqram 

menecerləri kimi də tanına bilər. Onlar muzeylər, teatrlar, qalereyalar, mədəni işlər idarələri, qeyri-

kommersiya təşkilatları və ya sənət məclisləri üçün işləyə bilərlər. 

 

Mədəniyyət üzrə direktorlar mühazirələr, dərslər, düşərgələr, konsertlər və çıxışlar daxil olmaqla, 

irs və ya sənətlə bağlı icma hadisələri və ya proqramları tədqiq etməklə, hazırlamaqla və təşviq 

etməklə bağlı bütün aspektləri idarə edirlər. Onlar sponsor, qrantlar və maliyyə mənbələri toplamaq 

məqsədilə komissiyalara, şura və icma təşkilatlarına proqram fikirlərini təqdim edirlər. Mədəniyyət 

menecerləri broşuralar, bülletenlər və ya mətbuat nəşrləri kimi informasiya materialları 

hazırlayırlar. Onlar tədbirlər üçün vizual, ifa sənəti və ya ədəbi sənətkarları rezervasiya edir və  

əhəmiyyətli məlumatları öyrənmək üçün digər tədbir iştirakçıları ilə əməkdaşlıq edirlər. 

 

Mədəniyyət üzrə menecerlər seçilən hədəfə çatmaq üçün bütün mövcud kanalları istifadə edərək, 

təşviqat kampaniyasının təşkili və idarə olunması ilə məşğul olurlar; rabitə mütəxəssislərinə görə, 

onların vəzifə öhdəliklərinə televiziya, mətbuat jurnalistləri/xəbər agentlikləri, internet səhifələri 

vasitəsilə məlumat paylaşmaq, iri həcmli mətn qurmaq və xarici elektron mənbələr ilə mübadilə 

etmək daxildir. 
 

4.6.2.2 Kommunikasiya üzrə mütəxəssis 

 

Kommunikasiya üzrə mütəxəssislər ritorika və elm, psixologiya və fəlsəfə, sosiologiya və dilçilik 

kimi fərqli sahələr əsasında nəzəriyyələr tərtib edirlər. Kommunikasiya üzrə mütəxəssislər bütün 

ünsiyyət materiallarını, vasitələrini, maraqlı tərəfləri qiymətləndirir və əhatə dairəsinin düzgün 

izləyiciyə doğru yolla istiqamətləndiyini müəyyənləşdirirlər. Onlar tamaşaçılara müraciət edəcək 

kommunikasiya kanallarını və məzmunu (məqalələr, bloq yazıları, sosial media fəaliyyəti, mətbuat 
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nəşrləri, illik hesabatlar) seçirlər. Kommunikasiya təhlili, o cümlədən bir neçə bacarığın olmasını 

tələb edir: məlumatları kəmiyyət və keyfiyyətə cavab verəcək səviyyədə toplamaq qabiliyyəti; bu 

məlumatları qiymətləndirmək üçün istifadə edilən alətlər haqqında məlumata malik olması; 

kommunikasiya nəzəriyyələri barədə anlayış. 
 

4.6.2.3 Səyahətlər üzrə direktor 

 

Əsasən, iqtisadi dəyərin artırılması prosesi başlandıqdan sonra yaşayış sektorunda diqqət tələb edən 

bir iş tələbi ortaya çıxacaq. İrs yerləri, restoran, mehmanxana və kənd evlərində qonaqların 

yerləşməsində və qarşılanmasında xüsusi səlahiyyətlər, ərazinin gələcək ziyarətçilərinə tam və 

cəlbedici bir xidmət təklifi üçün lazım olacaqdır. Səyahətlər üzrə direktorlar, müəyyən bir bölgə və 

ya ərazi üzrə ziyarətçilərin cəlb edilməsi və gəlir əldə edilməsi üçün turizmi inkişaf etdirir və təbliğ 

edir. Həm də turizm işçisi kimi tanınan səyahətlər üzrə direktorlar, ictimai və xüsusi təyinatlı 

idarəetmə təşkilatları, dövlət orqanları və ya tərəfdaşlıqları və yerli hakimiyyət orqanları da daxil 

olmaqla bir sıra işəgötürənlərlə işləyirlər. Onların rolu müxtəlif olur və müxtəlif iş növlərini əhatə 

edə bilər. Əsas sahələr marketinq, ziyarətçilərin idarə olunması və turizm məhsullarının, xidmətlərin 

və obyektlərin inkişafıdır. Turizm işçiləri, əsasən bürokratik və inzibati vəzifələrin və xaricə 

səyahətdə bütün gömrük və inzibati tənzimləmələrin icrası ilə məşğul ola bilər. Rolun 

səviyyəsindən asılı olaraq bu peşə, strateji planlaşdırmanı, xüsusilə yerli hakimiyyət orqanlarında 

strateji planlaşdırmanı əhatə edə bilər. 
 

4.6.2.4 Ekoturizm və abidələr üzrə bələdçi 

 

Tur bələdçiləri tarixi, bədii, monumental, landşaft və təbiət xüsusiyyətlərini əks etdirən incəsənət 

əsərlərinin, muzeylərin, qalereyaların, arxeoloji qazıntıların, milli parkların ziyarəti zamanı fərdləri 

və ya qrupları müşayiət edirlər. Tur bələdçiləri sənət tarixi barədə əsas anlayışa malik olmalıdır və 

onlar tarixi faktları, tarixləri və lətifələri qorumağa qadir olmalı və daha sonra bu informasiyanı 

əyləncəli, informativ şəkildə paylaşmalıdırlar. 

 

4.6.2.5 Macəra səyahətləri üzrə bələdçi 

 

Macəra səyahətləri üzrə bələdçilər idman həvəskarları, macəra həvəskarları, turistlər və ya kurort 

qonaqları üçün ekspedisiyalar təşkil edir və aparır. Onlar ixtisaslaşmış macəra turizm şirkətləri, 

kurortlar, parklar, lojalar və ya düşərgələr üçün işləyirlər və ya öz kiçik bizneslərini idarə edirlər. 

Mövsümdən və imkanlardan asılı olaraq müştərilərə su raftinqi, balıqçılıq, ovçuluq və dağ 

dırmanması təklif və təmin edə bilərlər. Macəra səyahətləri üzrə bələdçilər ərazinin xüsusiyyətlərini 

bilməli, müştəri təcrübəsi ilə bağlı riskləri qiymətləndirməli, ilk yardım barədə bilik və təcrübələrə 

malik olmalıdırlar. 
 

4.6.2.6 Abidələr, tarixi binalar və arxeoloji sahələr üzrə mütəxəssislər 

 

Bu peşə sahibləri ənənəvi tikinti materialları və texnika ilə bağlı yaxşı bilikləri olan işçilərdir: tarixi 

material və müxtəlif bina elementləri ilə məşğul ola biləcək daş yonanlar, daş kəsənlər, dülgərlər, 

santexniklər. Onlar qənaətbəxş qorunma şəraitinin davamlılığını təmin etmək və məhv olma 

prosesini saxlamaq məqsədilə daş, ağac, metal və digər materiallar vasitəsilə heykəltəraşlıq, 

binalarının və arxeoloji artefaktların yaşıl sahələrində kiçik işlər görən ixtisaslaşmış işçilərdir. Divar 
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rəsmləri, oymalar və dekortaiv səthlərdə işləmək üçün peşəkar konservatorlar-bərpaçılar kimi 

işçilərə ehtiyac vardır. 

 

4.6.3 Müvafiq təhsil və peşə təklifi ilə bağlı hazırkı vəziyyət 

4.6.3.1 Mədəniyyət üzrə menecer, Səyahətlər üzrə menecer 

 

ATİU - Azərbaycan Turizm və İdarəetmə Universiteti “Turizm və Mehmanxanaçı” fakultəsi üzrə  

həm bakalavr (4 il), həm də magistr (2 il) təhsili verir: tədris planı Azərbaycan tarixi, dili, 

idarəetmə, iqtisadiyyat, maliyyə, marketinq, riyaziyyat, mühasibat, turizm biznesinin hüquqi 

əsasları, təyinat idarəçiliyini əhatə edir, lakin incəsənət tarixi barədə tədris tam verilmir. Beləliklə, 

nəticədə ərsəyə gələn peşəkar şəxs “mədəniyyət üzrə menecer” vəzifəsinə tam uyğun gəlmir, ancaq 

onun səlahiyyətlərinin bir çoxunu özündə ehtiva edir. Eyni kurs həmçinin “Səyahətlər üzrə 

menecer” ixtisası üzrə hazırlıq üçün də münasibdir. 

Turizm və mehmanxana idarəçiliyi üzrə ixtisaslaşma da aşağı səviyyədə təmin olunur (Mingəçevir 

Turizm Kolleci). 

 

4.6.3.2 Ekoturist və abidələr üzrə bələdçi, Macəra səyahəti üzrə bələdçi 

 

Peşə təlim mərkəzləri “turist bələdçisi” vəzifəsi və həmçinin “turist agenti” vəzifəsi üçün təlim 

imkanları (tam orta təhsilli tələbələr üçün 1 il, əksinə 3 il) təmin edir. 
 

4.6.3.3 Kommunikasiya üzrə mütəxəssis 

 

ATİU - Azərbaycan Turizm və İdarəetmə Universiteti “Marketinq” fakultəsi üzrə həm bakalavr (4 

il), həm də magistr (2 il) təhsili verir: tədris planı “informasiya kommunikasiya texnologiyaları”, 

“sosial media və marketinq kommunikasiyası”, “marketinq kanalları”, “reklam idarəçiliyi”, “məhsul 

və markanın idarə edilməsi” kimi sahələri əhatə edir. Beləliklə, nəticədə ərsəyə gələn namizəd adı 

çəkilən peşəkar mütəxəssisə uyğun gəlir. 

Aşağı səviyyədə peşə hazırlığı mərkəzləri yalnız “Kommunikasiya üzrə mütəxəssis” vəzifəsinə 

uyğun olmayan “Reklam işçisi” üçün təlim imkanları təmin edir. 

 

4.6.3.4 Abidələr, tarixi binalar və arxeoloji sahələr üzrə mütəxəssislər 

 

Azərbaycanda mövcud olan texniki məktəblər bu işçi profilinə müvafiq ola bilər (bax: Fəaliyyət 1.5 

Dəstəkləyən sənəd, bənd 4.3.2.1), lakin buna baxmayaraq, onlar kifayət qədər təcrübə yönümlü 

olmurlar. Peşə təlim mərkəzləri “Dülgər”, “Mebel ustası”, “Elektrik” və “Tornaçı” kimi müvafiq 

kursları təmin edir; daş yonan, gips ustası, dekorator və daş kəsən peşə təhsili nəzərdə tutulmayıb. 

 

4.6.4 Təqdim edilməli olan təhsil və peşə imkanları 

 

Mövcud təhsil təklifi ilə yanaşı, mədəniyyət və turizm sektorunda bacarıqların ümumi səviyyəsini 

artırmaq məqsədilə mövcud peşə təhsil sisteminə bəzi peşə təhsili, bakalavr təhsili və magistratura 

təhsili də daxil edilə bilər. Təlim və peşə yolları, mövcud mütəxəssislərin bacarıqlarını artırmaq və 

mədəniyyət üzrə direktorlar, səyahət üzrə direktorlar və kommunikasiya üzrə mütəxəssislərin yeni 

namizədlərini hazırlamaq üçün həm də “təkrar təlim” şəklində təqdim edilə bilər. 
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Ərazinin turizminin təşviqatı üçün vacib olan “Səyahət üzrə menecer” vəzifəsinə gəldikdə - 

“VEKTOR” Layihəsinə (http://www.vector-tourism.net/) müraciət etməyə dəyər. VEKTOR 

layihəsi Avropa Komissiyasının dəstəyi və Erasmus + Proqramı tərəfindən maliyyələşdirilən 

layihədir. Layihə Səyahət üzrə Menecer (SM) yüksək ixtisaslı peşəkar profilini müəyyənləşdirmək 

məqsədini daşıyır və bu, inteqrasiya perspektivində turistlərin təyinatını idarə etmək, 

genişləndirmək və təşviq etmək üçün strategiyalar təklif edə bilər. İkincisi, SM üçün birgə tədris 

proqramını hazırlamaq məqsədilə Peşə Təhsili və Təhsili üzrə Avropa Kredit Sistemi (ECVET) 

standartlarına (təhsil nəticələrinə, öyrənmə nəticələrinə dair yanaşmalara və s.) uyğun olaraq kursun 

minimum tələblərini müəyyənləşdirərək turizm sektorunda ixtisaslı mütəxəssislərin çatışmazlığını 

azaltmaq məqsədini daşıyır. Layihə 2015-ci ilin noyabr ayında başlayıb və 3 il davam edəcəkdir. 

 

VEKTOR layihəsinin məqsədləri aşağıdakılardır: 

 

 Səyahət üzrə menecerin turizm məkanlarını inkişaf etdirmək, gücləndirmək və təbliğ etmək 

qabiliyyətinə əsasən, turzimdə lazımi bilik və bacarıqları öyrənmək və tərəfdaşlar arasında 

yaxşı təcrübə, bilik və təcrübə mübadiləsi etmək; 

 Onlayn kursa (e-təhsil platforması) daxil edilmək üçün ECVET yanaşması və Avropa 

Keyfiyyətə Zəmanət İstinadı (EQAVET) prinsiplərini istifadə edərək, Səyahətlər üzrə 

menecer profilinə aid innovativ və birləşdirilmiş təlim proqramını işləyib hazırlamaq; 

 SM təlim proqramına daxil olan ən mühüm və innovativ modulların bir hissəsini sınaqdan 

keçirmək üçün İspaniya və İtaliyada 24 tələbənin iştirakı ilə pilot mərhələsi təşkil etmək. E-

təhsil platformasının digər vahidləri/modulları repetitorların dəstəyi ilə məsafəli şəkildə 

sınaqdan keçiriləcək; 

 Layihə nəticələrinə,  mövcud Avropa Peşə təhsili və təlimləri (əmək bazarının ehtiyaclarına 

güclü diqqət yetirmək) üzrə inkişafa, bu peşənin xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq Səyahət üzrə 

menecerlər üçün təşkil edilmiş təhsil standartlarına əsaslanan Həyat Boyu Təhsil üçün 

Avropa İxtisas Sistemi (EQF) layihəsini işləyib hazırlamaq və dolayısı ilə bu peşənin  turizm 

sahəsində bilik və bacarıqlarını təsvir edən EQF sistemində 5-ci səviyyəyə sahib olan ixtisas 

profilini müəyyən etmək; 

 Səyahət üzrə menecerin profilini və əlaqədar təlim tədris planını təsdiqləmək. 

 

VEKTOR lazımlı sənədləri hazırlamış və onları onlayn rejimdə əlçatan etmişdir: 

http://www.vector-tourism.net/documentation. 

 

4.7 Monitorinq və Qiymətləndirmə mexanizmləri 
 

Ərazinin inteqrasiyalı idarəetmə planını tamamlamaq üçün, təklif olunan tədbirlərin və yaradılmış 

təsirlərin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsini mədəni və iqtisadi cəhətdən qiymətləndirmək 

məqsədilə monitorinq və qiymətləndirmə sisteminin yaradılması lazımdır. Bu məqsədlə, xüsusi 

göstəricilərə və analitik parametrlərə əsaslanan nəzarət modelinin hazırlanması lazımdır. Təklif 

edilən hər bir tədbirə görə bir neçə mümkün göstərici artıq müəyyənləşdirilmişdir (5.2-ci bəndə 

bax). 

 

Planın icrasına nəzarət üçün digər göstəricilər - iqtisadi göstəricilərdən və mədəni göstəricilərdən 

ibarət iki kateqoriyadır: 

 

İqtisadi göstəricilər: 

 

http://www.vector-tourism.net/documentation
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- ölkədə turizm və mədəni fəaliyyətlərin dəyərinin artırılması; 

- regionda turizm xərclərinin (əsasən qonaqçılığın) dəyişməsi; 

- müvafiq ərazidə və kəndlərdə vətəndaşların fərdi gəlirləri; 

- turizm və mədəniyyət sahələrində yaradılmış məşğulluq; 

- festival və tədbirlərə səfərlərin sayı; 

- Şəmkir şöbəsinə gələn turistlərin sayı; 

- ərazidə fəaliyyət göstərən mədəni resurslara əsaslanan sahibkarlıq təşəbbüslərinin sayı; 

- özəl sektorun irs aktivlərinə və ya mədəni fəaliyyətlərə sərmayə qoyuluşunun artımı; 

- dövlət tərəfindən mədəniyyət sektorunun maliyyələşdirilməsinin artırılması; 

 

Mədəni göstəricilər: 

- ərazidə fəaliyyət göstərən mədəni təşəbbüslərin, layihələrin və tədbirlərin sayı; 

- ərazidə bərpa və bərpa layihələrinin sayı; 

- Şəmkir rayonun ölkədə və beynəlxalq səviyyədə qəbul səviyyəsinin dəyişməsi; 

- maraqlanan müxtəlif bələdiyyələr və icmalar arasında mədəniyyət mübadilələrinin artması; 

- mədəni və turistik operatorların potensialının artırılması; 

- ölkənin digər turistik yerləri ilə müqayisədə turistlərin regionda təklif olunan xidmətlərə 

üstünlük verməsi; 

- yerli mədəni istehsalatların (sənətkarlıq və kənd təsərrüfatı) keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması; 

- beynəlxalq mediada turist nüfuzunun tendensiyaları; 

Səmərəli nəzarətin aparılması üçün əməliyyat mərhələsi başlandıqdan sonra, planda göstərilən 

vahid göstəricilərə uyğun olaraq ətraflı məlumat verilməlidir.  

 

- ərazidən məlumat toplamaq və hazırlamaq üçün real imkan; 

- göstəriciləri mütəmadi olaraq yeniləmək üçün məlumatların mövcudluğu; 

- informasiya qaynaqlarının etibarlılığı. 

 

Seçilmiş göstəricilər vasitəsilə məlumatların mütəmadi olaraq toplanması, planın təklif olunan 

tədbirlərini və planın ümumi məqsədlərini səmərəli şəkildə həyata keçirmək üçün və zərurət 

yarandıqda əldə edilmiş nəticələr əsasında düzəliş tədbirlərini tətbiq etmək üçün yararlı olacaq. 

 

 

4.8 Planın hazırlanması üçün izlənməsi və növbəti təkliflər 
 

Bu planın səmərəliliyini və onun əraziyə olan təsirini maksimuma çatdırmaq üçün gələcəkdə həyata 

keçiriləcək planlarda bir neçə tədqiqatın daha ətraflı araşdırılması həyata keçirilə bilər. Bununla 

bağlı mümkün addımlar müəyyən edilmişdir: 

1) Müşayiət edilən tədbirlər 

Potensialın yaradılması və planın başlanması məqsədilə pilot layihələrinin həyata keçirilməsinə 

xüsusi diqqət yetirilməsi ilə yanaşı, bir sıra müşayiətedici və dəstəkləyici tədbirlərin, ümumi iqtisadi 

dəyərin artırılması prosesi ilə təklif olunan tədbirlərin ağlabatan şəkildə yerinə yetirilməsinin təmin 

edilməsi məqsədəuyğundur.  
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2) Digər İdarələrin təhlilini həyata keçirmək  

Planın və onun təklif etdiyi tədbirlərin mümkün davamı kimi, ölkənin digər sahələrində də mədəni 

siyasətləri həyata keçirmək və Azərbaycanda mədəniyyət sektorunun ümumi təşkilatını daha 

səmərəli təkmilləşdirmək üçün təhlilin aparılması nəzərdən keçirilə bilər. Planda nəzərdə tutulan 

tədbirlərin Bakıdan Gürcüstana yaradılan turist dəhlizi boyunca Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən 

rayonlarına və həmçinin ilk olaraq Şəmkir və Lənkəran kimi digər Regional İdarələrə də tətbiq 

edilməsi yaxşı olardı. Bu mümkün tədbir Şəmkir İdarəsi üçün həyata keçirilən tədbirlərin 

nəzarətindən irəli gələn məlumatlara əsaslanır. YUNESKO-nun inteqrasiyalı idarəetmə planını 

həyata keçirmək üçün Qobustan və Bakıda yerləşən İçərişəhərdə tələb olunan iki Dünya İrsi 

Əraziləri ilə bağlı yanaşmaların və tədbirlərin müqayisə edilməsi ölkə səviyyəsində idarəetmə 

yanaşmasını və idarəetmə bacarıqlarını uyğunlaşdırmaq üçün maraqlı və təsirli ola bilər. 

3) Yerli iqtisadi inkişafın planlaşdırmasına diqqət etməklə planı ətraflı şəkildə tərtib etmək 

Mövcud planın başqa mümkün formada işlənib hazırlanması yerli iqtisadi inkişaf planlarının işlənib 

hazırlanmasından ibarət ola bilər. Bu tədbir Şəmkir İdarəsində mədəni-turistik ərazinin  

yaradılmasını dəstəkləmək və ölkə səviyyəsində iqtisadi müxtəlifliyi müşayiət etmək üçün konkret 

iqtisadi və maliyyə tədbirlərini müəyyən etməklə plan tərəfindən təklif olunan inteqrasiyalı 

yanaşmanı tamamlayacaqdır. 

4) Yeni formada əməkdaşlıqlar işləyib hazırlamaq 

Beynəlxalq səviyyəli vahid qurumlar arasında (məsələn, muzeylər, tarixi kəndlər, digər ölkələrdə 

oxşar reallıqlara malik festivallar) hədəf götürülmüş şəbəkə işinin işlənib hazırlanması, 

ictimaiyyətin Şəmkir İdarəsi və onun maraqlı yerləri istiqamətində marağını asanlaşdırmaqla planın 

səmərəliliyini artırmaq üçün effektiv əlavə tədbir ola bilər. 
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Əlavələr 
 

Əlavə 1 – Şəmkir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin ərazisindəki tarixi 

dəyələrin siyahısı 
 

  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2 

avqust 2001-ci il tarixli 132 nömrəli Qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir 

  

1 nömrəli əlavə  

  

  

Dünya əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısı 

 

Memarlıq abidələri 

  
Abidənin 
inventar 

№-si 

Abidənin 
adı 

Tarixi Yerləşdiyi 
ünvan 

 Yoxdur    

  

Arxeoloji abidələr 

  
Abidənin 
inventar 

№-si 

Abidənin 
adı 

Tarixi Yerləşdiyi 
ünvan 

42. Məbəd son tunc-ilk dəmir 
dövrü 

Göygöl rayonu, Zazalı 
kəndinin qərbində 

47. Böyük Qalaça tunc-ilk dəmir 
dövrü 

Gədəbəy rayonu, 
Söyüdlü kəndi 

51. Xoşbulaq kurqanları son tunc-ilk dəmir 
dövrü 

Daşkəsən rayonu, 
Xoşbulaq 
kəndi 

62. Qədim Şəmkir şəhəri orta əsrlər Şəmkir şəhərinin 
yaxınlığında 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

  

  Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2 avqust 2001-ci il tarixli 132 

nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir 

 

 1 nömrəli əlavə 

  

 

Dünya əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısı 

 

Memarlıq abidələri 

 
Abidənin 
inventar 

№-si 

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan 

 Daşkəsən rayonu   
211. Monastır 487-ci il Quşçu kəndi 

 Gədəbəy rayonu   
216. Qala XVI əsr Qala kəndi 
217. Qız qalası (Namərd qala) IX əsr Söyüdlü kəndi 

  Şəmkir rayonu     
335. Şəmkir qalası XVII əsr Şəmkir şəhərinin yaxınlığında 
336. Koroğlu qalası XVII əsr Şəmkir şəhərinin yaxınlığında 

  

 
Arxeoloji abidələr 

  

Abidənin 

inventar 

№- si 

 

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan 

  Göygöl rayonu     

1084. Kurqan dəmir dövrü Göygöl şəhərindən 2 km 
cənub- 
qərbdə 

1085. Nekropol son tunc-ilk 
dəmir 

dövrü 

Göygöl şəhərindən cənubda 

1086. Kurqanlar çölü tunc və dəmir 
dövrü 

Yenikənd və Mirzik kəndləri, 
Kür 
sahilində 

1087. Nekropol son tunc-ilk 
dəmir 

dövrü 

Quşqara kəndindən şərqdə 

1088. Nekropol son tunc-ilk 
dəmir 

dövrü 

Bolçalı kəndindən şərqdə 

1089. Nekropol son tunc-ilk 
dəmir 

dövrü 

Çaylı kəndindən şimalda 
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1090. Açıq düşərgə mezolit-neolit Yeni Əli Bayramlı kəndindən 
qərbdə 

1091. Açıq düşərgə mezolit-neolit Kilikdağ dağında 

    

 Şəmkir rayonu   
1742. Hacıallı qalaçası son tunc 

dövrü 
Çənlibel kəndi 

1743. Səngər son tunc 
dövrü 

Çənlibel kəndi 

1744. Sarxan səngəri son tunc 
dövrü 

Çənlibel kəndi 

1745. Böyük səngər son tunc—ilk 
dəmir 

dövrü 

Çənlibel kəndinin cənub 
tərəfində 

1746. Andı səngər son tunc 
dövrü 

Çənlibel kəndi 

1747. Səngər son tunc—ilk 
dəmir 
dövrü 

Çənlibel kəndinin cənub 
tərəfində 

1748. Çaxıryolu qalası dəmir dövrü Çənlibel kəndindən 3,5 km 
cənub-şərqdə 

1749. Şamlı Türk səngər qalaçası dəmir dövrü Çənlibel kəndindən 3,5 km 
şimal- 

şərqdə 
1750. Açalı səngər qalaçası dəmir dövrü Çənlibel kəndindən 7 km 

şimal- 
şərqdə 

1751.* Ziyadalı qalaçası son tunc—ilk 
dəmir 
dövrü 

Çənlibel kəndi 

1752.* Quzğun qalaçası son tunc—ilk 
dəmir 
dövrü 

Çənlibel kəndi 

1753. Seyfəli nekropolu son tunc—ilk 
dəmir 
dövrü 

Aşağı Seyfəli kəndi 

1754. Osmanbozu nekropolu Ilk və orta tunc 
dövrü 

Kür və  Şəmkir çaylarının 
qovşağında 

1755. Kurqanlar tunc dövrü Kür və  Şəmkir çaylarının 
qovşağında 

1756. Rus təpəsi tunc dövrü Kür və  Şəmkir çaylarının 

qovşağında 

1757. Keçili nekropolu tunc dövrü Kür və  Şəmkir çaylarının 
qovşağında 

1758. Qaramusa nekropolu son tunc—ilk 
dəmir 
dövrü 

Kür çayının sol sahilində 

1759. Qalaboynu qalaçası dəmir dövrü Atabəy kəndinin yaxınlığında 

1760.* Seyidlər qalası son tunc—ilk 
dəmir 
dövrü 

Seyidlər kəndi 

1761. Qala dərəsi son tunc—ilk 
dəmir 
dövrü 

Seyidlər kəndi 
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1762.* Qurudağ səngəri son tunc—ilk 
dəmir 
dövrü 

Seyidlər kəndi 

1763.* Şamlıq səngəri son tunc—ilk 
dəmir 
dövrü 

Seyidlər kəndi 

1764.* Girzalıtəpə yaşayış yeri tunc dövrü—
orta 
əsrlər 

Qaracəmirli kəndi 

1765.* Dərəyatağı yaşayış yeri tunc dövrü—
orta 
əsrlər 

Qaracəmirli kəndi 

1766.* Zeynalbəy yaşayış yeri tunc dövrü—
orta 
əsrlər 

Qaracəmirli kəndi 

1767.* Muncuqlu yaşayış yeri tunc dövrü—
orta 
əsrlər 

Qaracəmirli kəndi 

1768.* Alıqoca yaşayış yeri tunc dövrü—
orta 
əsrlər 

Qaracəmirli kəndi 

1769. Pir  Atabəy kəndi 

    
 Daşkəsən rayonu   
4180. Körpü  Daşkəsən şəhəri 
4181. Məbəd XV əsr Bayan kəndi 
4182. Körpü XV əsr Bayan kəndi, Quşqara çayının 

üzərində 
4183. Körpü XIX əsr Bayan kəndi, Quşqara çayının 

üzərində 
4184. Kilsə 1863-cü il Bayan kəndinin 3 

kilometrliyində 
4185. Monastır 1823-cü il Bayan kəndinin 3 

kilometrliyində 
4186. Türbə  Əhmədli kəndi 
4187. Kilsə 1869-cu il Çovdar kəndi 
4188. Qala 1891-ci il Çovdar kəndinin5 kilometrliyində 
4189. Kilsə 1850-ci il Quşçu kəndi 

    

 Gədəbəy rayonu   
4241. Körpü XIX əsr Gədəbəy şəhəri 
4242. Kilsə  Gədəbəy şəhərinin 3 

kilometrliyində 
4243. Körpü  Qala kəndi 
4244. 1 nömrəli körpü XIX əsr Səbətkeçməz kəndi 

4245. 2 nömrəli körpü XIX əsr Səbətkeçməz kəndi 

4246. 3 nömrəli körpü XIX əsr Səbətkeçməz kəndi 

4247. Məbəd 1535-ci il Novosaratovka kəndi 
4248. Körpü  Söyüdlü kəndi 

4249. Məbəd  Söyüdlü kəndi 

4250. Məbəd 1634-cü il Böyük Qaramurad kəndi 

4251. Körpü XIX əsr Qızılqaya kəndi 

4252. Məbəd XIX əsr Çanaxçı kəndi 
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4253. Kilsə  Çanaxçı kəndi 

4254. Körpü  Çanaxçı kəndi 
4255. Məbəd  Əyrivənh kəndi 
4256. Məbəd  Kilsəli kəndi 
4257. Körpü XIX əsr Əlinağılar kəndi 
4258. Məbəd  “Gendərə” ərazisində 

    

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2 avqust 2001-ci il tarixli 132 nömrəli Qərarı  

ilə təsdiq edilmişdir 

 

3 nömrəli əlavə 

  

Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısı   
 

Memarlıq abidələri 

 

Abidənin 

inventar 

№-si 

Abidənin adı Tarix Yerləşdiyi ünvan 

 Daşkəsən rayonu   

4180. Körpü  Daşkəsən şəhəri 

4181. Məbəd XV əsr Bayan kəndi 

4182. Körpü XV əsr Bayan kəndi, Quşqara 

çayının üzərində 

4183. Körpü XIX əsr Bayan kəndi, Quşqara 

çayının üzərində 

4184. Kilsə 1863-cü il Bayan kəndinin 3 

kilometrliyində 

4185. Monastır 1823-cü il Bayan kəndinin 3 

kilometrliyində 

4186. Türbə  Əhmədli kəndi 

4187. Kilsə 1869-cu il Çovdar kəndi 

4188. Qala 1891-ci il Çovdar kəndinin 5 

kilometrliyində 

4189. Kilsə 1850-ci il Quşçu kəndi 

    

 Gədəbəy rayonu   

4241. Körpü XIX əsr Gədəbəy şəhəri 

4242. Kilsə  Gədəbəy şəhərinin 3 

kilometrliyində 

4243. Körpü  Qala kəndi 

4244. 1 nömrəli körpü XIX əsr Səbətkeçməz kəndi 

4245. 2 nömrəli körpü XIX əsr Səbətkeçməz kəndi 

4246. 3 nömrəli körpü XIX əsr Səbətkeçməz kəndi 

4247. Məbəd 1535-ci il Novosaratovka kəndi 

4248. Körpü  Söyüdlü kəndi 

4249. Məbəd  Söyüdlü kəndi 

4250. Məbəd 1634-cü il Böyük Qaramurad kəndi 

4251. Körpü XIX əsr Qızılqaya kəndi 

4252. Məbəd XIX əsr Çanaxçı kəndi 
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4253. Kilsə  Çanaxçı kəndi 

4254. Körpü  Çanaxçı kəndi 

4255. Məbəd  Əyrivənh kəndi 

4256. Məbəd  Kilsəli kəndi 

4257. Körpü XIX əsr Əlinağılar kəndi 

4258. Məbəd  “Gendərə” ərazisində 

    

 Göygöl rayonu   

4275. Şampan şərabı sexi XIX əsr Göygöl şəhəri, S.Hacıyev 

küçəsi 

4276. Lüteran kilsəsi 1854-cü il Göygöl şəhəri, Qarabağ 

küç., 39 

4277. Mətbəə binası XIX əsr Göygöl şəhəri, S.Hacıyev 

küçəsi, 17 

4278. İnzibati bina XIX əsr Göygöl şəhəri, S.Hacıyev 

küçəsi, 22 

4279. İnzibati bina XIX əsr Göygöl şəhəri, S.Hacıyev 

küçəsi 

4280. İnzibati bina XIX əsr Göygöl şəhəri, S.Hacıyev 

küçəsi, 25 

4281. Musiqi məktəbinin binası XIX əsr Göygöl şəhəri, S.Hacıyev 

küçəsi, 34 

4282. Poliklinikanın binası XIX əsr Göygöl şəhəri, S.Hacıyev 

küçəsi, 38 

4283. Mehmanxana binası XIX əsr Göygöl şəhəri, S.Hacıyev 

küçəsi, 40 

4284. İnzibati bina XIX əsr Göygöl şəhəri, S.Hacıyev 

küçəsi, 56 

4285. Yaşayış evi 1750-ci il Çaykənd kəndi 

4286. Yaşayış evi 1889-cu il Çaykənd kəndi 

4287. İkigöz körpüsü XVI əsr Göygöl şəhəri 

4288. Üçgöz körpüsü 1896-cı il Göygöl şəhəri, aşağı 

hissəsində 

4289. Ağ körpü XII əsr Göygöl şəhəri, cənub 

tərəfində 

4290. Qala XII əsr Zurnabad kəndi 

4291. Türbə XVI əsr Sarıqaya kəndi 

4292. Anahid məbədi  Çaykənd kəndi 

4293. Müqəddəs Məryəm kilsəsi  Çaykənd kəndi 

4294. Qabriel kilsəsi 1674-cü il Şəhriyar kəndi 

4295. Birköz körpüsü XVI əsr Dozular kəndi 

4296.* İki tağlı daş körpü  Topalhəsənli kəndi 

    

 Şəmkir rayonu   

4997. Körpü XVII əsr Şəmkir şəhərinin 

yaxınlığında 

4998. Körpü  Şəmkir şəhərinin 

yaxınlığında 

4999. Lüteran kilsəsi 1909-cu il Şəmkir şəhəri 

5000. Körpü  Şəmkir dərəsi 

5001. Körpü  Təhnəli kəndi 

5002. Məscid XVII əsr Təhnəli kəndi 

5003. “Didvan” bürcü XVIII əsr Aşağı Seyfəli kəndi 

5004. Qız qalası  Aşağı Seyfəli kəndi 

5005. Məscid XVIII əsr Aşağı Seyfəli kəndi 
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Bağ-park, monumental və xatirə abidələri 

 

  

Arxeoloji abidələr 

 
Abidənin 

inventar №- 

si 

 

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan 

 Gədəbəy rayonu   

5810. Köhnə qəbiristanlıq orta əsrlər Novosaratovka kəndi 

5811. Koroğlu mağarası orta əsrlər Novosaratovka kəndindən 5 km 

cənub-qərbdə 

5812. Qalaça orta əsrlər Novosaratovka kəndindən 3 km 

şimal-qərbdə 
 Göygöl rayonu   

5819. Köhnə qəbiristanlıq orta əsrlər Zurnabad kəndi 

    

 Daşkəsən rayonu   
5867. Daşkəsən yaşayış yeri son orta əsrlər Yengicə kəndindən cənub-şərqdə 

    
 Şəmkir rayonu   

6039. Yunan qəbiristanlığı orta əsrlər Çənlibel kəndinin cənub-şərq 

tərəfində 

6040. Köhnə qəbiristanlıq orta əsrlər Çənlibel kəndindən 8 km cənub- 

şərqdə 

6041. Köhnə qəbiristanlıq orta əsrlər Yuxarı Seyfəli kəndi 

6042. Üçgül qalaçası orta əsrlər Aşağı Seyfəli kəndinin 
yaxınlığında 

 

 
 

5006. Məscid  Abbaslı kəndi 

5007. Qız qalası XVIII əsr Tatarlı kəndi 

5008. Karvan körpüsü XI əsr Zəyəm çayının üzərində 

5009. Kilsə  Nərimanlı kəndi 

5010. Kilsə  Nərimanlı kəndi 

5011. Vəng baş kilsəsi  Yuxarı Çaykənd kəndi 

5012. Kilsə  Yuxarı Çaykənd kəndi 

5013. Kilsə  Günəşli kəndi 

5014. Kilsə  Dağ Cəyir kəndi 

    

Abidənin 

inventor 

N-si 

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan 

5631. Böyük Vətən Müharibəsində həlak olmuş 

həmvətənlərimizin xatirə abidəsi 

 Daşkəsən şəhəri 



 

 

Əlavə 2 – Şəmkir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin seçilmiş Mədəniyyət Klubları üzrə araşdırmanın nəticələri 
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Əlavə 3 – Şəmkir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin mədəniyyət resurslarının xülasəsinin cədvəlləri 

 

 

 

ŞƏMKİR RAYON EHTİYATLARI  

  

Y
er

lə
şm

ə
 

Təbii İrs Maddi Mədəni İrs 
Qeyri-maddi 

Mədəni İrs 
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Ş
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İn
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n
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Ə
n

ən
əv
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sə
n

ət
k

a
a

rl
ıq

 

R
a

y
o

n
u

n
 Ü

m
u

m
i 

E
h

ti
y

a
tl

a
rı

 

Şəmkir 

Rayonu 

    Şəmkir Şəhəri: 

arxeoloji 

qalıqlar ( qədim 

Əhəmənilər 

sarayının 

xarabalıqları), 

orta əsr yaşayış 

məskənləri 

(qalalar və 

kilsələr ilə) 

 
 

Lüteran 

kilsəsi ilə 

Annenfeld 

alman 

qəsəbəsini 

təşkil edən 

qədim 

Alman 

küçəsi 

      

  

Üzümbağları 

(AZ-Rus 

Dostluq) 

Şəmkir 

şahmat 

  

Erkən 

Xristianlıq 

dövründən 

arxeoloji 

qalıqlar (IV əsr) 

Y
er

li
 

E
h

ti
y

a
t Şəmkir 

Şəhəri   
Şəhər 

landşaftı 

Qədim Şəmkir 

şəhəri 

Şəmkir 

qalası 

      Abidələr 

Parkı 

    Şəhər 

Mədəniyyət 
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Koroğlu 

qalası 

Zəka 

Gənclik 

Mərkəzi 

Evi 

Körpü 

(XVII əsr) 

Heydər 

Əliyev 

Mərkəzi 

Tarix və 

Yerli 

Folklor 

Muzeyi 
Annenfeld, 

Qondarma 

Alman 

Şəhərciyi 

Kür 

qəsəbəsi 
  

Kənd 

landşaftı 
  

Lüteran 

Kilsəsi 

            Kür  Qəsəbə 

Mədəniyyət 

Evi 

Düyərli 

kəndi  
  

Kənd 

landşaftı 
  

              Düyərli 

Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 

Zəyəm 

Cırdaxan 

kənd  

  

Kənd 

landşaftı 

                Zəyəm 

Cırdaxan 

Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 

Çəmlibel 

kəndi 

  

Dağ 

landşaftı 

Hacıallı qalası               Çənlibel 

Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 
Çaxıryolu 

qalası 

Ziyadalı qalası 

Quzğun qalası 

Nərimanlı 

kəndi 

  

Kənd 

landşaftı 

Yunan  

qəbiristanlığı 

              Nərimanlı 

Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 
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Bayramlı 

kəndi 

  

Kənd 

landşaftı 

  Kilsə             Bayramlı 

Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 

Sabirkənd 

kəndi 

  

Kənd 

landşaftı 

                Sabirkənd 

Mədəniyyət 

Evi 

Keçili kəndi 

  

Kənd 

landşaftı 

                Keçili Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 

Dəllər 

Cəyir kəndi  

  

Kənd 

landşaftı 

Keçili Tunc 

Dövrü 

Nekropolisi 

              Dəllər Cəyir 

Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 

Şiştəpə 

kəndi 

  

Kənd 

landşaftı 

                Şiştəpə Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 

Qaracəmirli 

kəndi 

  

Kənd 

landşaftı 

Əhəminlər 

Sarayı 

              Qaracəmirli 

Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 
Girzalıtəpə 

Tunc və Orta 

Əsr yaşayış yeri 

Dərəyatağı 

Tunc və Orta 

Əsr yaşayış yeri 

Zeynalbəy Tunc 

və Orta Əsr 

yaşayaış yeri 
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Çaparlı 

kəndi 

  

Kənd 

landşaftı 

Muncuqlu Tunc 

və Orta əsr 

yaşayış yeri 

Erkən 

Xristianlıq 

Məbədi 

            Çaparlı Kənd 

Yaradıcılıq 

Evi 

Könüllü 

kəndi 

  

Kənd 

landşaftı 

Alıqoca Tunc 

və Orta əsr 

yaşayış yeri 

              Könüllü 

Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 

Muxtariyyət 

kəndi 

  

Kənd 

landşaftı 

Qədim Şəmkir 

şəhəri 

              Muxtariyyət 

Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 

Qapanlı 

kəndi 

  

Kənd 

landşaftı 

                Qapanlı 

Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 

Dəllər 

Daşbulaq 

kəndi  

  

Kənd 

landşaftı 

                Dəllər 

Daşbulaq 

Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 

İrmaşlı 

kəndi 

  

Kənd 

landşaftı 

                İrmaşlı Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 

Ələsgərli 

kəndi 

  

Kənd 

landşaftı 

                Ələsgərli 

Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 

Tatarlı 

Kəndi 

  

Kənd 

landşaftı 

                Tatarlı Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 

Günəşli 

kəndi 

  

Kənd 

landşaftı 

                Günəşli 

Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 
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Atabəy 

kəndi 

  

Dağ 

landşaftı 

  Qız Qalası 

(Qalaboynu 

qalası) 

XVIII əsr 

            

  
Əliyaqublu 

kəndi  

  

Kənd 

landşaftı 

  Kilsə             Əliyaqublu 

Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 

Yuxarı 

Seyfəli 

kəndi 

  

Kənd 

landşaftı 

Qalaboynu 

qalası 

              Yuxarı 

Seyfəli Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 

Çinarlı 

qəsəbəsi 

  

Kənd 

landşaftı 

                Çinarlı 

Qəsəbə 

Mədəniyyət 

Evi 

Zəyəm 

qəsəbəsi  

  

Kənd 

landşaftı 

                Zəyəm 

Qəsəbə 

Mədəniyyət 

Evi 

Aşıq 

Seyfəli 

kəndi 

  

Kənd 

landşaftı 

                Aşıq Seyfəli 

Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 

3 Saylı 

Şəhər 

Klubu   

Kənd 

landşaftı 

                3 Saylı Şəhər 

Klubu 

2 Saylı 

ŞəhərKlubu 

  

Kənd 

landşaftı 

                2 Saylı Şəhər 

Klubu 

Qılıncbəyli 

kəndi 

  

Kənd 

landşaftı 

                Qılıncbəyli 

Kənd Klubu 
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Dəllər 

qəsəbə 

klubu 

  

Kənd 

landşaftı 

                Dəllər 

Qəsəbə 

Klubu 

 5 Saylı 

Şəhər 

Klubu 

 

Kənd 

landşaftı 

                5  Saylı 

Şəhər Klubu 

Yuxarı 

Çaykənd 

kənd klubu 

  

Kənd 

landşaftı 

                Yuxarı 

Çaykənd 

kənd klubu 

Qaralar 

kənd klubu 

  

Kənd 

landşaftı 

                Qaralar kənd 

klubu 

Talış kənd 

klubu 

  

 Kənd 

landşaftı 

                Talış kənd 

klubu 

Dəllər 

Cırdaxan 

kənd klubu 

  

Kənd 

landşaftı 

                Dəllər 

Cırdaxan 

kənd klubu 

Füzuli 

Kənd Klubu   
Kənd 

landşaftı 

                Füzuli Kənd 

Klubu 
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GÖYGÖL RAYON EHTIYATLARI 
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Göygöl Rayonu Göygöl 

Milli Parkı 

Göygöl, 

Maralgöl, 

Qaragöl, 

Zəligöl, 

Ağgöl, 

Şamlıgöl 

Gölləri 

 Helenendorf, 

1800-ci 

illərin 

ortalarında 

inşa edilmiş 

Alman 

immiqrantlar

ın yaşayış 

məskəni 

        Ənənəvi 

Çərab 

İstehsalı. 

Gəncə 

Şərab 

Zavodu 

    

Y
er

li
 E

h
ti

y
a
tl

a
r
 

Göygöl Şəhəri   Şəhər 

landşaftı 

Kurqan, 

Dəmir 

Dövrü 

Şampan 

Şərab 

İstehsalı, 

XIX əsr 

      Viktor 

Klein Evi 

Göygöl 

şərab 

zavodu 

(Göygöl 

Şərab 

Zavodu) 

  Rayon 

Mədəniyyət 

Mərkəzi 

Müqəddəs 

Johannis 

Lüteran 

Kilsəsi 

Tarix və 

Yerli 

Folklor 

Muzeyi 

Nekropolis,

Son Tunc- 

Erkən 

Dəmir 

Dövrü 

Teador 

Sarayı (tarixi 

saray) 

Heydər 

Əliyev 

Muzeyi 

Heydər 

Əliyev 

Mərkəzi 

Lüteran 

kilsəsi, 1854 

Göygöl 

Mərkəzi 

Kitabxan

ası 
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Dozular kəndi   Dağ 

landşaftı 

  Birköz 

körpüsü, 

XVI əsr 

            Dozular 

kənd Folklor 

Evi 

Qızılca kəndi    Dağ 

landşaftı 

  Körpü, XIX 

Əsr 

            Qızılca 

Kənd 

Folklor Evi 

Çaykənd 

Aşıqlar Kəndi  
  Dağ 

landşaftı 

Anahid 

məbədi 

Müqəddəs 

Mariya 

Kilsəsi 

            Çaykənd 

Aşıqlar Evi 

Yaşayış 

evləri, 1750  

Zurnabad kəndi   Yaşayış 

sahəsi 

Köhnə 

qəbiristanlı, 

Orta Əsrlər 

Qala, XII əsr             Zurnabad 

Kənd 

Mədəniyyət 

Etnoqrafiya 

Evi 

Yeni Zod kəndi   Dağ 

landşaftı 

  Alban 

Kilsəsi 

            2 Saylı Yeni 

Zod Kənd 

Folklor Evi 

Göyçəkənd 

kəndi 
  Dağ 

landşaftı 

                Göyçəkənd 

Kənd 

Aşıqlar Evi 

Quşçu kəndi   Dağ 

landşaftı 

                Quşçu Kənd 

Folklor Evi 

Çaylı kəndi   Dağ 

landşaftı 

                Çaylı kənd 

Folklor Evi 
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Balçılı kəndi   Dağ 

landşaftı 

                Balçılı kənd 

Folklor Evi 

Pənahlılar kəndi   Dağ 

landşaftı 

                Pənahlılar 

kənd Folklor 

Evi 

Şəhriyar kəndi   Dağ 

landşaftı 

  Qabriel 

Kilsəsi, 1674 

            Şəhriyar 

Kənd 

Folklor Evi 

Qırıqlı kəndi   Dağ 

landşaftı 

                Qırıqlı Kənd 

Folklor Evi 

Aşıqlı kəndi   Dağ 

landşaftı 

                Aşıqlı kənd 

Sənətkarlıq 

Klubu 

Nadil kəndi   Dağ 

landşaftı 

                Nadil kənd 

Folklor Evi 

Sarısu kəndi   Dağ 

landşaftı 

                Sarısu Kənd 

Folklor Evi 

Kərəmli kəndi   Dağ 

landşaftı 

                Kərəmli 

kənd 

Sənətkarlıq 

Evi 
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Mollacəlilli 

kəndi 
  Dağ 

landşaftı 

                Mollacəlilli 

kənd 

Sənətkarlıq 

Klubu 

Mixaylovka 

kəndi 
  Dağ 

landşaftı 

                Mixaylovka 

kənd 

Sənətkarlıq 

Klubu 
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GƏDƏBƏY RAYONUNUN EHTİYATLARI 
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Gədəbəy 

Rayonu 

  Çəmənliklər, 

bulaqlar, 

şəlalələr 

(Şahzadə, 18-

20 metr 

yüksəkliyində 

buzlu şəlalə), 

dağlar və 

meşələr, 

mineral sular. 

Erkən 

xristianlıq 

dövrünün 

arxeoloji 

qalıqları 

Mədən 

sisteminin 

qalıqları və 

infrastrukturu 

(məsələn, 

Almanlar 

tərəfindən 

tikilmiş 

körpülər və 

dəmir 

yolları)  

    Əl 

naxışları, 

xalçaçılıq, 

ağac və 

metal 

oyma 

  Külləmə, 

küldə 

bişirilən 

nazik 

qabıqlı 

kiçik 

kartoflar 

    

“Narzan”, 

“Mor-

Mor”, 

“Çaldaş”, 

“Turşsu” 

və 

“Söyüdlü 

narzanı” 

mineral 

suları 

(Söyüdlü 

kəndində) 
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  İstifadə 

olunmamış 

təbii landşaft 

və mənzərəli 

ərazilər 

Y
er

li
 E

h
ti

y
a
tl

a
r
 

Gədəbəy şəhəri   Dağ landşaftı, 

meşə 

  Körpü, XIX 

əsr 

      Gədəbəy 

Regional 

Tarix-

Etnoqrafiya 

Muzeyi 

    Gədəbəy 

Rayon 

Mədəniyyət 

Mərkəzi 

Gədəbəy Şəhər 

Sənətkarlıq 

Klubu 

“Qardaşlıq” 

Ukrayna 

Teatrı 

Novosaratovka 

kəndi 

  Dağ landşaftı Köhnə 

qəbiristanlıq, 

Orta Əsrlə 

                

Koroğlu 

mağarası, 

orta əsrlər 

Düzyurd   Dağ landşaftı   Siemens 

qardaşları 

tərəfindən 

inşa edilən 

körpü 
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Qalakənd 

Kəndi 

  Dağ landşaftı   Koroğlu 

qalası 

              

1883-cü ildə 

Imperial 

Rusiya 

tərəfindən ilk 

hidroelektrik 

stansiyasının 

qalıqları 

Xarxar kəndi   Dağ landşaftı                Xarxar kənd 

Sənətkarlıq 

Klubu 

Zəhmət kəndi    Dağ landşaftı                 Zəhmət kənd 

Folklor Evi 

Slavyanka 

kəndi 

  Dağ landşaftı     Molokanların 

Rus etnik-

dini icması 

          Slavyanka 

Kənd Folklor 

Evi 

Samanlıq kəndi    Dağ landşaftı                 Samanlıq Kınd 

Sənətkarlıq 

Klubu 

Nərimankənd 

kəndi 

  Dağ landşaftı                 Nərimankənd 

Kənd 

Sənətkarlq 

Klubu 
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Söyüdlü kəndi   Dağ landşaftı Böyük Qala, 

Son Tunc – 

Erkən Dəmir 

Dövrü 

Qız Qalası 

(Namərdqala, 

IX əsr 

        “Söyüdlü 

narzanı” 

mineral 

suyu 

  Söyüdlü kənd 

Mədəniyyət 

Etnoqrafiya Evi 

Dəyərqarabulaq 

kəndi 

  Dağ landşaftı                 Dəyərqarabulaq 

kənd 

Mədəniyyət 

Etnoqrafiya Evi 

Çaylı Kəndi   Dağ landşaftı                 Balçılı kənd 

Folklor Evi 

Miskinli kəndi   Dağ landşaftı Qədim 

Şəmkir 

şəhəri 

              Miskinli Kənd 

Folklor Evi 

Arısu kəndi   Dağ landşaftı                 Arısu kənd 

Folklor Evi 

Şəhriyar kəndi   Dağ landşaftı                 Qırıqlı Kənd 

Folklor Evi 

Plankənd  

kəndi 

  Dağ landşaftı                 Plankənd kənd 

Folklor Evi 

Çaldaş kəndi   Dağ landşaftı                 Çaldaş kənd 

Folklor Evi 

Səbətkeçməz 

kəndi 

  Dağ landşaftı                 Səbətkeçməz 

kənd Folklor 

Evi 
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Çalburun kəndi   Dağ landşaftı                 Çalburun kənd 

Folklor Evi 

Kiçik 

Qaramurad 

kəndi 

  Dağ landşaftı                 Kiçik 

Qaramurad 

kənd Folklor 

Evi 

Böyük 

Qaramurad 

Kəndi 

  Dağ landşaftı                 Böyük 

Qaramurad 

Kənd 

Mədəniyyət 

Etnoqrafiya Evi 

Qaraməmmədli 

kəndi 

  Dağ landşaftı                 Qaraməmmədli 

kənd 

Mədəniyyət 

Etnoqrafiya Evi 

Parakənd kəndi   Dağ landşaftı                 Parakənd kənd 

Folklor Evi 

Alnabat kəndi   Dağ landşaftı                 Alnabat kənd 

Folklor Evi 

Düz Rəsullu 

kəndi 

  Dağ landşaftı                 Düz Rəsullu 

Kənd Folklor 

Evi 

Göyəlli kəndi   Dağ landşaftı                 Göyəlli kənd 

Mədəniyyət 

Etnoqrafiya Evi 
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Çanarqçı kəndi   Dağ landşaftı                 Çanarqçı Kənd 

Sənətkarlıq 

Klubu 

Arıqdam kəndi   Dağ landşaftı   Arıqdam və 

Kiçik qalalar 

(abidələrin 

milli 

siyahısında 

deyil) 

            Arıqdam  kənd 

Sənətkarlıq 

Klubu 

Gərgər kəndi   Dağ landşaftı                 Gərgər kənd 

Mədəniyyət 

Etnoqrafiya 

Klubu 

Daryurd kəndi   Dağ landşaftı                 Daryurd kənd 

Folklor Evi 

Arıqıran kəndi   Dağ landşaftı                 Arıqıran kənd 

Mədəniyyət 

Etnoqrafiya 

Klubu 

Çay Rəsullu 

kəndi 

  Dağ landşaftı                 Çay Rəsullu 

kənd 

Sənətkarlıq 

Klubu 

İsalı kəndi   Dağ landşaftı                 İsalı kənd 

Sənətkarlıq 

Klubu 

İnəkboğan 

kəndi  

  Dağ landşaftı                 İnəkboğan 

kənd 

Mədəniyyət 

Etnoqrafiya Evi 
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DAŞKƏSƏN RAYONUNUN EHTİYATLARI 
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 Təbii İrs Maddi Mədəni İrs 
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Daşkəsən 

rayonu 

  Maraqlı 

landşaft 

və 

mənzərəli 

dəyərlər 

Erkən 

xristianlıq 

dövrünün 

yayılmış 

qalıqları 

Mədənçilik sistemi. 

Sistem, 

infrastrukturları, 

yolları, körpüləri, 

dəmiryolunu, bu 

sahə üçün müvafiq 

və olduqca unikal, 

sənaye 

arxeologiyasının 

nümunəsini təşkil 

edir. 

              

Y
er

li
 E

h
ti

y
a
t 

Daşkəsən 

şəhəri 

  Şəhər 

landşaftı 

  Daşkəsən şəhərinin 

kənarında olan 

mərmər ocağı 

      Daşkəsən 

ərazisində 

yerli 

Folklor 

Tarixi 

Muzeyi 

    Rayon 

Mədəniyyət 

Mərkəzi 

Böyük Vətən 

Müharibəsi 

şəhidlərinə həsr 

olunmuş xatirə 

Daşkəsən 

Rəsm 

Qalereyası 
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abidəsi; 

Körpü Heydər 

Əliyev 

Mərkəzi 

Əmirvar   Dağ 

landşaftı 
                Əmirvar Kənd 

Klubu  

Bayan   Dağ 

landşaftı 
  Bayan Xristian 

kəndi, Monastır 

1823, Kilsəsi 1863 

              

Məbəd, XV əsr 

Körpü, XV əsr 

Körpü, XIX əsr 

Quşçu kəndi   Dağ 

landşaftı 
  Monastır, 457             Quşçu kənd 

Mədəniyyət 

Evi 

Kilsə, 1850 

Qaragüllər 

kəndi 

  Dağ 

landşaftı 
                Qaragüllər 

kənd Klubu 

Çovdar kəndi   Dağ 

landşaftı 
  Kilsə, 1869               

Qala, 1891 

Xoşbulaq 

kəndi 
  Dağ 

landşaftı 

Xoşbulaq 

kurqanları, 

Son Tunc – 

Erkən Dəmir 

dövrü 

              Xoşbulaq kənd 

Klubu 
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Kəmərqaya   Dağ 

landşaftı 

                Kəmərqaya 

kənd klubu 

Çanarqçı kənd 

klubu 
  Dağ 

landşaftı 

                Çanarqçı kənd 

klubu 

Zəylik kəndi   Dağ 

landşaftı 

                Zəylik kənd 

klubu 

Əhmədli kəndi   Dağ 

landşaftı 

  Türbə             Əhmədli Kənd 

Mədəniyyət 

Evi 

Yuxarı 

Daşkəsən 

qəsəbəsi 

  Dağ 

landşaftı 

                Yuxarı 

Daşkəsən 

qəsəbə klubu 

Aşağı 

Daşkəsən 

qəsəbəsi 

  Dağ 

landşaftı 

                Aşağı 

Daşkəsən 

qəsəbə klubu 

Quşçu 

qəsəbəsi 
  Dağ 

landşaftı 

                Quşçu qəsəbə 

klubu 

Alunitdağ 

qəsəbəsi 
  Dağ 

landşaftı 

                Alunitdağ 

qsəsəbə klubu 

Təzəkənd 

kəndi 
  Dağ 

landşaftı 

                Təzəkənd kənd 

klubu 

Dəvrallı kəndi    Dağ 

landşaftı 

                Dəvrallı kənd 

klubu 

Pirverdilər 

kəndi 
  Dağ 

landşaftı 

                Pirverdilər 

kənd klubu 
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Gəlinqaya 

kəndi 
  Dağ 

landşaftı 

                Gəlinqaya 

kənd klubu 

Alaxançallı 

kəndi 
  Dağ 

landşaftı 

                Alaxançallı 

kənd klubu 

Şahkərəm 

kəndi 
  Dağ 

landşaftı 

                Şahkərəm 

kənd klubu 

Əmirvar-

Qazaxlı kəndi 
  Dağ 

landşaftı 

                Əmirvar-

Qazaxlı kənd 

klubu 

Almalı kəndi   Dağ 

landşaftı 

                Almalı kənd 

klubu 

Zinzahal kəndi   Dağ 

landşaftı 

                Zinzahal kənd 

klubu 

Suqovuşan 

kəndi 

  Dağ 

landşaftı 

                Suqovuşan 

kənd klubu 

Kollu kəndi   Dağ 

landşaftı 

                Kollu kənd 

klubu 

Çıraxlı kəndi   Dağ 

landşaftı 

                Çıraxlı kənd 

klubu 

Gurbulaq 

kəndi 

  Dağ 

landşaftı 

                Gurbulaq kənd 

klubu 
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