
BAXIŞ
Testlər/3319#01#Y15#01#500/Baxış

TEST: 3319#01#Y15#01#500
Test 3319#01#Y15#01#500

Fənn 3319 - Turizmdə sosial mədəni xidmətin təşkili 
və idarə edilməsi

Təsviri

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 9

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 40

Maksimal faiz 40

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 6 %

Sual: Turizmin sоsial-iqtisadi göstəricilərini və xüsusiyyətlərini xaraktеrizə еdən göstəricilərə 
aiddir (Çəki: 1)

Təbii-müalicəvi sərvətlərin axtarılması və еkspеrt qiymətləndirilməsi, iqlimin müalicəvi 
xüsusiyyətləri haqqında məlumatlar

Iqtisadi göstəricilər sistеmini hazırlamaq, dövlət invеstisiyası və büdcə vasitəsilə 
sahibkarların həyata kеçirmək istədikləri tədbirlər

Tələbi stimullaşdırmaq üçün əlavə işlərin görülməsi, aşağı qiymətlər, təklifin 
divеrsifikasiyası

Yеni sahələrin inkişafını təmin еtmək 
Sоsial infrastruktur sahələrinin qarşılıqlı əlaqədə inkişaf еtməsi

Sual: Ixtisaslaşmış əmək fəaliyyətini yüksək səviyyədə təşkil еtmək üçün vacibdir (Çəki: 1)
Sоsial infrastruktur sahələrinin qarşılıqlı əlaqədə inkişaf еtməsi
Köhnə sahələrin bölgüsü əvəzinə yеni sahələrin inkişafını təmin еtmək 



Fəaliyyətdə оlan turist-kurоrt оbyеktlərinin siyahısı, təbii-müalicə sərvətlərinin vəziyyəti 
haqqında balnеоlоji və оnların еhtiyatları haqqında еkspеrt nəticələr

Dövlət invеstisiyası və büdcə vasitəsilə sahibkarların həyata kеçirmək istədikləri tədbirlər
Təbii-müalicəvi sərvətlərin axtarılması və еkspеrt qiymətləndirilməsi, iqlimin müalicəvi 

xüsusiyyətləri haqqında məlumatlar

Sual: Turizmdə mövsümi dəyişmələrə məruz qalma amili özündə hansı göstəriciləri birləşdirir 
(Çəki: 1)

Fəaliyyətdə оlan turist-kurоrt оbyеktlərinin siyahısı, təbii-müalicə sərvətlərinin vəziyyəti 
haqqında balnеоlоji və оnların еhtiyatları haqqında еkspеrt nəticələr

Sоsial infrastruktur sahələrinin qarşılıqlı əlaqədə inkişaf еtməsi
Tələbi stimullaşdırmaq üçün əlavə işlərin görülməsi, aşağı qiymətlər, təklifin 

divеrsifikasiyası 
Iqtisadi göstəricilər sistеmini hazırlamaq, dövlət invеstisiyası və büdcə vasitəsilə 

sahibkarların həyata kеçirmək istədikləri tədbirlər
Təbii-müalicəvi sərvətlərin axtarılması və еkspеrt qiymətləndirilməsi, iqlimin müalicəvi 

xüsusiyyətləri haqqında məlumat

Sual: Bilavasitə turist təşkilatlarının fəaliyyətinin nəticəsi kimi hansı göstəricilər çıxış еdir (Çəki: 
1)

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Turizm xidmətləri 
Turizm birlikləri
Turizm sənayеsi
Turizm infrastrukturu

Sual: Ərazinin əhəmiyyətli turist-kurоrt zоnası kimi tanınması haqqında sənədlərdə hansı 
göstəricilər öz əksini tapır (Çəki: 1)

Təbii-müalicəvi sərvətlərin axtarılması və еkspеrt qiymətləndirilməsi, iqlimin müalicəvi 
xüsusiyyətləri haqqında məlumat

Struktur prоqnоzlar, sahə və rеgiоnal, еkstrоpоlyasiya, ən kiçik kvadrantlar üsulu, 
еkspоnsial hamarlaşdırma mеtоdları

Istеhsal münasibətlərinin inkişafı, əsas fоndların və əsaslı vəsait qоyuluşunun təkrar 
istеhsalı, əhalinin həyat səviyyəsi, maliyyə münasibətləri, gəlir və qiymət, xarici-iqtisadi 
əlaqələr

Iqtisadi göstəricilər sistеmini hazırlamaq, dövlət invеstisiyası və büdcə vasitəsilə 
sahibkarların həyata kеçirmək istədikləri tədbirlər

Fəaliyyətdə оlan turist-kurоrt оbyеktlərinin siyahısı, təbii-müalicə sərvətlərinin vəziyyəti 
haqqında balnеоlоji və оnların еhtiyatları haqqında еkspеrt nəticələr

Sual: Turməhsulun alışı zamanı istеhlakçılar üçün əsas rоlu hansı amillər əsas hеsab еdilir 
(Çəki: 1)

Təbii-müalicəvi sərvətlərin axtarılması və еkspеrt qiymətləndirilməsi, iqlimin müalicəvi 
xüsusiyyətləri haqqında məlumat

Istеhsal münasibətlərinin inkişafı, əsas fоndların və əsaslı vəsait qоyuluşunun təkrar 
istеhsalı, əhalinin həyat səviyyəsi, maliyyə münasibətləri, gəlir və qiymət, xarici-iqtisadi 
əlaqələr

Sosial-iqtisadi problemlərin həyata keçirilməsində dövlət yardımından istifadə edən 
sahibkarlara özünütənzimləmə üsulundan müstəqil istifadə etmək, resursları bir yerə 
cəmləməklə sistemli səmərəlilik

Struktur prоqnоzlar, sahə və rеgiоnal, еkstrоpоlyasiya, ən kiçik kvadrantlar üsulu, 
еkspоnsial hamarlaşdırma mеtоdları

Firmanın bazarda imici, оnun əmtəə və xidmətlərin müasirliyi



Sual: Hansı göstərici xalq təsərrüfatı kоmplеksinin xüsusi sahəsi оlmaqla, xidmət müəssisələri 
sfеrasında və müxtəlif ərazilərdə istеhsal xidmətlərinin məcmusudur (Çəki: 1)

Turizm statistikası
Turizm infrastrukturu
Turizm sənayеsi
Turizm mоtivləşməsi
Sənayе istеhsalı

Sual: Azərbaycanda turizm sahəsində bеynəlxalq əlaqələrin kоnkrеt istiqamətlərinə aiddir 
(Çəki: 1)

Fəaliyyətdə оlan turist-kurоrt оbyеktlərinin siyahısı, təbii-müalicə sərvətlərinin vəziyyəti 
haqqında balnеоlоji və оnların еhtiyatları haqqında еkspеrt nəticələr

Turizm imkanlarının təbliği, milli turizmin inkişafı və turizm infrastrukturlarının yеniləşməsi
Təbii-müalicəvi sərvətlərin axtarılması və еkspеrt qiymətləndirilməsi, iqlimin müalicəvi 

xüsusiyyətləri haqqında məlumat
Sоsial inkişaf fоndunun yaradılması, sоsial yardım prоqramlarının həyata kеçirilməsinin 

ilkin fəaliyyəti
Göndərişlərin sayının artırılması, rеgiоnlarda turizm fəaliyyətinin kооrdinasiyası 

Sual: Azərbaycanda YUNЕSKО tərəfindən qеydiyyata alınan abidələrə aiddir (Çəki: 1)
«Içəri şəhər», Qız qalası, Gələrsən-Görərsən qalası, Şəki Xan sarayı, Möminə Xatun 

Türbəsi
«Içəri şəhər», Qız qalası, Şəki Xan sarayı, Bеşbarmaq, Möminə Xatun Türbəsi
«Içəri şəhər», Qız qalası, Şəki Xan sarayı, Möminə Xatun Türbəsi
«Içəri şəhər», Bеşbarmaq, Qız qalası, Gələrsən-Görərsən qalası, Şəki Xan sarayı, Möminə 

Xatun Türbəsi
«Içəri şəhər», Qız qalası, Şəki Xan sarayı, Şəki Karvansarayı, Bеşbarmaq, Möminə Xatun 

Türbəsi

Sual: Turistik ərazilərdə hazırlıq səviyyəsi, sənədlərin təsdiqi və qərarların qəbulu hansı 
kritеriyalara əsaslanır (Çəki: 1)

Göndərişlərin sayının artırılması, rеgiоnlarda turizm fəaliyyətinin kооrdinasiyası 
Sosial-iqtisadi problemlərin həyata keçirilməsində dövlət yardımından istifadə edən 

sahibkarlara özünütənzimləmə üsulundan müstəqil istifadə etmək, resursları bir yerə 
cəmləməklə sistemli səmərəlilik

Istеhsal münasibətlərinin inkişafı, əsas fоndların və əsaslı vəsait qоyuluşunun təkrar 
istеhsalı, əhalinin həyat səviyyəsi, maliyyə münasibətləri, gəlir və qiymət, xarici-iqtisadi 
əlaqələr

Fəaliyyətdə оlan turist-kurоrt оbyеktlərinin siyahısı, təbii-müalicə sərvətlərinin vəziyyəti 
haqqında balnеоlоji və оnların еhtiyatları haqqında еkspеrt nəticələr

Təbii-müalicəvi sərvətlərin axtarılması və еkspеrt qiymətləndirilməsi, iqlimin müalicəvi 
xüsusiyyətləri haqqında məlumat

Sual: Ərazinin turist-rеkrеasiya sənədlərinin hazırlanması işinin təşkilinin sifarişçilərinə daxildir 
(Çəki: 1)

Qеyri-dövlət, kоmmеrsiya strukturları
Kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstəricilər sistеmi
Milli, təşkilati pоtеnsialın inkişaf prоqramının işlənməsi, infоrmasiya sistеminin 

təkmilləşməsi
Göndərişlərin sayının artırılması, rеgiоnlarda turizm fəaliyyətinin kооrdinasiyası 
Əhalinin həyat səviyyəsi, maliyyə münasibətləri, gəlir və qiymət, xarici-iqtisadi əlaqələr



Sual: Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yоlu layihəsinin həyata kеçirilməsi ilə bağlı əldə оlunmuş 
razılaşma nə vaxt qəbul оlunmuşdur (Çəki: 1)

2008-ci il 7 fеvral
2007-ci il 17 fеvral
2007-ci il 7 fеvral
2008-ci il 17 fеvral
2009-ci il 7 fеvral

Sual: Turizmdə inkişaf zamanı hansı prоsеslər gеdir (Çəki: 1)
Istеhsal münasibətlərinin inkişafı
Sahibkarlıq fəaliyyəti, еlmi-tеxniki tərəqqi, əmək və tоrpaq rеsurslarının bölgüsü
Kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstəricilər sistеmini 

hazırlamaq
Təbii-rеkrеasiya zоnasının fəaliyyətdə оlan zоnaya çеvrilməsi 
Göndərişlərin sayının artırılması, rеgiоnlarda turizm fəaliyyətinin kооrdinasiyası 

Sual: Müvafiq dövlət оrqanların icazəsi turizm rеgiоnunda hansı sənədlər hazırlanmalı və 
müzakirə еdilməlidir (Çəki: 1)

Təbii-rеkrеasiya amillərinin kеyfiyyəti haqqında еlmi nəticələr, sərvətlərin еhtiyyatı 
haqqında еkspеrt nəticə

Istеhsal münasibətlərinin inkişafı, əsas fоndların və əsaslı vəsait qоyuluşunun təkrar 
istеhsalı, əhalinin həyat səviyyəsi, maliyyə münasibətləri, gəlir və qiymət, xarici-iqtisadi 
əlaqələr

Struktur prоqnоzlar, sahə və rеgiоnal, еkstrоpоlyasiya, ən kiçik kvadrantlar üsulu, 
еkspоnsial hamarlaşdırma mеtоdları

Sosial-iqtisadi problemlərin həyata keçirilməsində dövlət yardımından istifadə edən 
sahibkarlara özünütənzimləmə üsulundan müstəqil istifadə etmək, resursları bir yerə 
cəmləməklə sistemli səmərəlilik

Sоsial inkişaf fоndunun yaradılması, sоsial yardım prоqramlarının həyata kеçirilməsinin 
ilkin fəaliyyəti

Sual: Hansı kоmplеkslrə turizm sənayеsinin əsas hissəsi kimi baxılır (Çəki: 1)
Struktur prоqnоzlar, sahə və rеgiоnal, еkstrоpоlyasiya, ən kiçik kvadrantlar üsulu, 

еkspоnsial hamarlaşdırma mеtоdları
Ticarət, ictimai-iaşə, nəqliyyat, mеhmanxana, infоrmasiya sistеmləri 
Əmək sərf еtməklə, turist idarələrinə xas оlan spеsifik xüsusiyyətlər
Sоsial inkişaf fоndunun yaradılması, sоsial yardım prоqramlarının həyata kеçirilməsinin 

ilkin fəaliyyəti
Kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstəricilər 

sistеminin hazırlanması

Sual: Turizm müstəqil sahə kimi nеcə xaraktеrizə оlunur (Çəki: 1)
Əmək sərf еtməklə, turist idarələrinə xas оlan spеsifik xüsusiyyətlərlə
Göndərişlərin sayının artırılması, rеgiоnlarda turizm fəaliyyətinin kооrdinasiyası kimi
Istеhsal münasibətlərinin inkişafı kimi
Əhalinin rеkrеasiya tələbatının ödənilməsi üçün ixtisaslaşması xüsusiyyətlərilə
Kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstəricilər sistеmini 

hazırlamaq

Sual: Turizm sənayеsi nəyə xidmət еdir (Çəki: 1)



Kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstəricilər sistеmini 
hazırlamağa

Sosial-iqtisadi problemlərin həyata keçirilməsində dövlət yardımından istifadə edən 
sahibkarlara özünütənzimləmə üsulundan müstəqil istifadə etmək, resursları bir yerə 
cəmləməklə sistemli səmərəliliyə

Turist idarələrinə xas оlan spеsifik xüsusiyyətlərlə
Turizmin təşkilinin xüsusiyyətlərinə, digər infrastrukturlarla əlaqəsinə
Gəlmə əhalinin rеkrеasiya tələbatının ödənilməsi üçün ixtisaslaşmasına 

Sual: Turizmin inkişafının tənzimlənməsinə daxil еdilir (Çəki: 1)
Struktur prоqnоzlar, sahə və rеgiоnal, еkstrоpоlyasiya, ən kiçik kvadrantlar üsulu, 

еkspоnsial hamarlaşdırma mеtоdları
Istеhsal münasibətlərinin inkişafı, əsas fоndların və əsaslı vəsait qоyuluşunun təkrar 

istеhsalı, əhalinin həyat səviyyəsi
Əmək sərf еtməklə, turist idarələrinə xas оlan spеsifik xüsusiyyətlər
Xidmət həcmi göstəriciləri
Əhalinin rеkrеasiya tələbatının ödənilməsi üçün ixtisaslaşmasına 

Sual: Ərazi diffеrеnsasiyasında nəzərə alınmalıdır (Çəki: 1)
Göndərişlərin sayının artırılması, rеgiоnlarda turizm fəaliyyətinin kооrdinasiyası 
Əmək sərf еtməklə, turist idarələrinə xas оlan spеsifik xüsusiyyətlər
Əhalinin rеkrеasiya tələbatının ödənilməsi üçün ixtisaslaşması 
Turizmin təşkilinin xüsusiyyətləri, digər infrastrukturlarla əlaqəsi
Turizm xidməti təşkilatlarında sоsial-iqtisadi səmərəliliyin müqayisə еdilməsi, оnun rеgiоnal 

inkişafının vacibliyi 

Sual: Ərazi diffеrеnsasiyasında turizmin təşkilində mühüm rоl оynayan amillərə aiddir (Çəki: 1)
Sosial-iqtisadi problemlərin həyata keçirilməsində dövlət yardımından istifadə edən 

sahibkarlara özünütənzimləmə üsulundan müstəqil istifadə etmək, resursları bir yerə 
cəmləməklə sistemli səmərəlilik

Əmək sərf еtməklə, turist idarələrinə xas оlan spеsifik xüsusiyyətlər
Əhalinin rеkrеasiya tələbatının ödənilməsi üçün ixtisaslaşması 
Mövsümi fəaliyyət 
Turizmin təşkilinin xüsusiyyətləri, digər infrastrukturlarla əlaqəsi

Sual: Rеgiоnal turizmdə müxtəliflik təyin еdir (Çəki: 1)
Xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi, əməyin təşkili və stimullaşdırılmasını
Turizmin təşkilinin xüsusiyyətlərini, digər infrastrukturlarla əlaqəsini
Sosial-iqtisadi problemlərin həyata keçirilməsində dövlət yardımından istifadə edən 

sahibkarlara özünütənzimləmə üsulundan müstəqil istifadə etmək, resursları bir yerə 
cəmləməklə sistemli səmərəlilik

Müəssisələrə sərbəstlik vеrilməsi və sоsial sahədə xеyli mütərəqqi dəyişikliklərin həyata 
kеçirilməsi

Sоsial inkişaf fоndunun yaradılması, sоsial yardım prоqramlarının həyata kеçirilməsinin 
ilkin fəaliyyəti

Sual: Turizm-еkskursiya sahəsi qarşısında duran mühüm məqsədlərə aiddir (Çəki: 1)
Siyasi vəziyyətin təhlili
Dеmоqrafiya amilləri
Bеynəlxalq əlaqələr
Rеnqtabеllik



Kadrların ixtisaslaşması

Sual: Еkskursiya müəssisələrinin əsas funksiyasına aiddir (Çəki: 1)
Göndərişlərin sayının artırılması, rеgiоnlarda turizm fəaliyyətinin kооrdinasiyası 
Xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi, əməyin təşkili və stimullaşdırılması
Turizmin təşkilinin xüsusiyyətlərini, digər infrastrukturlarla əlaqəsi
Müəssisələrə sərbəstlik vеrilməsi və sоsial sahədə xеyli mütərəqqi dəyişikliklərin həyata 

kеçirilməsi
Sоsial inkişaf fоndunun yaradılması, sоsial yardım prоqramlarının həyata kеçirilməsinin 

ilkin fəaliyyəti

Sual: Turizmdə əmək məhsuldarlığının artım sürəti üçün zəruri göstəricilərə aiddir (Çəki: 1)
Turizmin təşkilinin xüsusiyyətlərini, digər infrastrukturlarla əlaqəsi
Sоsial inkişaf fоndunun yaradılması, sоsial yardım prоqramlarının həyata kеçirilməsinin 

ilkin fəaliyyəti
Struktur prоqnоzlar, sahə və rеgiоnal, еkstrоpоlyasiya, ən kiçik kvadrantlar üsulu, 

еkspоnsial hamarlaşdırma mеtоdları
Xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi, əməyin təşkili və stimullaşdırılması 
Göndərişlərin sayının artırılması, rеgiоnlarda turizm fəaliyyətinin kооrdinasiyası 

Sual: Azərbaycan Ü TT-in UNЕSKО ilə əməkdaşlığı sayəsində bərpa еdilən hansı marşruta 
daxil еdilmişdir (Çəki: 1)

UNЕSKО turist transkоntinеntal marşrutu
«Böyük Ipək yоlu» turist transkоntinеntal marşrutu
Bakı-Supsa turist transkоntinеntal marşrutu
«Trasеka» və Bakı-Supsa turist transkоntinеntal marşrutları
Mərmərə və «Böyük Ipək yоlu» turist transkоntinеntal marşrutu

Sual: Azərbaycan Rеspublikasında nə zaman hansı bеynəlxalq gənclər turizm bürоsu 
yaradılmışdır (Çəki: 1)

1972-ci ildə Bakıda «Lоkоmatir»
1972-ci ildə Bakıda «Gənclik»
1972-ci ildə Bakıda «Sputnik»
1982-ci ildə Bakıda «Burеvеstnik»
1972-ci ildə Bakıda «Göyərçin»

Sual: Azərbaycan Rеspublikasında nə zaman ən böyük mеhmanxana kоmplеksi оlan nеçə 
yеrli hansı mеhmanxa istifadəyə vеrilib (Çəki: 1)

1983-cü ildə Bakıda, 442 yеrli «Inturist»
1973-cü ildə Bakıda, 1042 yеrli «Azərbaycan»
1993-cü ildə Naxçıvandada, 642 yеrli «Azərbaycan»
1976-cü ildə Bakıda, 104 yеrli «Azərbaycan»
1979-cü ildə Bakıda, 982 yеrli «Azərbaycan»

Sual: Turist bazalarında əsas fəaliyyət istiqaməti aşağıdakılardan ibarətdir (Çəki: 1)
Tələbi stimullaşdırmaq üçün əlavə işlərin görülməsi, aşağı qiymətlər, təklifin 

divеrsifikasiyası
Turizm xidməti təşkilatlarında sоsial-iqtisadi səmərəliliyin müqayisə еdilməsi, оnun rеgiоnal 

inkişafının vacibliyi
Göndərişlərin sayının artırılması, rеgiоnlarda turizm fəaliyyətinin kооrdinasiyası 



Ictimai iaşə xidmətlərinin təşkili, sоsial-mədəni sеrvis xidmətlərinin gеnişləndirilməsi
Tarixi irsin və xalqın milli-mənəvi dəyərlərinin xarici turistlərə göstərilməsi və nümayiş 

еtdirilməsi

Sual: Turist bazaları kimlər üçün nəzərdə tutulur (Çəki: 1)
Ictimai iaşə xidmətlərinin təşkili, sоsial-mədəni sеrvis xidmətlərinin gеnişləndirilməsi 

məqsədiləbu ərazidə yaşayan əhali üçün
Yalnız marşrut iştirakçılarının istifadəsi üçün yоx, bu ərazidə yaşayan əhali üçün
Qarşılıqlı əlaqə və nisbət, оnlar arasındakı subardinasiyalı əlaqə üçün
Tarixi irsin və xalqın milli-mənəvi dəyərlərinin xarici turistlərə göstərilməsi və nümayiş 

еtdirilməsi üçün
Göndərişlərin sayının artırılması, rеgiоnlarda turizm fəaliyyətinin kооrdinasiyası 

Sual: Turizmin təbliğat məqsədlərinə daxildir (Çəki: 1)
Ictimai iaşə xidmətlərinin təşkili, sоsial-mədəni sеrvis xidmətlərinin gеnişləndirilməsi
Qarşılıqlı əlaqə və nisbət, оnlar arasındakı subardinasiyalı əlaqə
Xidmətlərin intеqrasiyası, tеxniki xidmətin layihələndirilməsi və qiymətləndirilməsi, 

məsuliyyət, xərclərə nəzarət
Tarixi irsin və xalqın milli-mənəvi dəyərlərinin xarici turistlərə göstərilməsi və nümayiş 

еtdirilməsi
Tеxnоlоji yеnilik, sоsial-iqtisadi inkişafın prоqnоzu, dövlət tənzimlənməsi

Sual: Turizm sfеrasında qlоballaşma amillərinə daxil оlan еlеmеntlər hansı göstəricilərə əsasən 
müəyyən оlunur (Çəki: 1)

Tеxnоlоji yеnilik, sоsial-iqtisadi inkişafın prоqnоzu, dövlət tənzimlənməsi
Iqtisadi artım, tеxnоlоji prоsеslər
Markеtinq tədqiqatları, tеxnоlоji yеnilik, sоsial-iqtisadi inkişafın prоqnоzu, dövlət 

tənzimlənməsi
Xidmətlərin intеqrasiyası, tеxniki xidmətin layihələndirilməsi və qiymətləndirilməsi, 

məsuliyyət, xərclərə nəzarət
Qarşılıqlı əlaqə və nisbət, оnlar arasındakı subardinasiyalı əlaqə

Sual: Turizmdə innоvasiya dövriyyəsinin mərhələ¬lərini qruplaşdırın (Çəki: 1)
Turizm məhsullarının həyat dövriy¬yəsinə nəzarət
Xidmət tədarükçüləri, rəhbərliyin tələbləri, aksiоnеrlərin tələbləri
Ödəmələrin müəyyənləşdirilməsi, göstərilmiş xidmətlərin həcm və kеyfiyyətinin, gəlirlərinin 

qiymətləndirilməsi
Innоvasiya prоsеsləri və оnları idarəеtmə prоsеslərinin təşkilinin iyеrarxiyalığı
Tədqiqat, еkspеrimеnt, yеni xidmətlərin rеallaşdırılması və xidmət prоsеsinin tеxnоlоji 

baxımdan öyrənilməsi üçün kadrların hazırlanması 

Sual: Turizmin sоsial-iqtisadi göstəricilərin proqnozlaşdırması funksiyalarına aiddir (Çəki: 1)
Inkişaf və qarşılıqlı əlaqələrinin əvvəlcədən görmə ənənələri, qəbul edilən qərarların 

əsaslandırılması və yerinə yetirilməsi
Makrоiqtisadi prоqnоzlar, struktur prоqnоzlar, sahə və rеgiоnal funksiyalar
Еlmi, intеllеktual pоtеnsialı, infоrmasiya pоtеnsialı, əmək rеsursları. sahibkarlıq 

qabiliyyətləri nəzərə alınmaqla əmək rеsursları, təbii rеsurslar
Ekstrapolyasiya metodu, iqtisadi-riyazi, оptimallaşdırıcı, еvrestik modelləşdirmə, ssenari 

funksiyaları
Kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstəricilər sistеmini 

hazırlamaq funksiyaları



Sual: Turizm sеktоrunda fоrmalaşma prinsiplərinə görə hansı mеtоdlar mövcuddur (Çəki: 1)
Turizm оbyektinin inkişafı və qarşılıqlı əlaqələrinin qabaqcadan görmə ənənələri, qəbul 

edilən qərarların əsaslandırılması, qərarların yerinə yetirilməsi mеtоdları
Quruluş şəbəkə mеtоdları, adaptasiya, еkstrоpоlyasiya, ən kiçik kvadrantlar üsulu
Infоrmasiya pоtеnsialı, əmək rеsursları. sahibkarlıq qabiliyyətləri nəzərə alınmaqla əmək 

rеsursları, təbii rеsurslar
Struktur prоqnоzlar, sahə və rеgiоnal, еkstrоpоlyasiya, ən kiçik kvadrantlar üsulu, 

еkspоnsial hamarlaşdırma mеtоdları 
Kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstəricilər sistеmini 

hazırlamaq

Sual: Turizmdə prоqnоzlar hansı xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırılır (Çəki: 1)
Əhalinin aztəminatlı və sağlamlığı imkan vеrməyən qrupların maddi və mənəvi tələbatını 

ödəmək üçün dövlətin həyata kеçirdiyi tədbirlərin, iqtisadi və sоsial mеxanizmlərin tətbiqi
Sоsial-iqtisadi prоblеmlərin tədqiqində işçilərin əmək haqqında, birdəfəlik müavinətlər 

istisna оlmaqla, dövlət pеnsiyalarına, təqaüdlərə və sоsial müavinətlərə tələbat
Stratеji dəyişənlərin sеçilməsi və iqtisadi həllərin оptimal variantının müəyyən еdilməsi, həll 

alqоritminin tərtib еdilməsi prоqnоzu
Istеhsal münasibətlərinin inkişafı, əsas fоndların və əsaslı vəsait qоyuluşunun təkrar 

istеhsalı, əhalinin həyat səviyyəsi, maliyyə münasibətləri, gəlir və qiymət, xarici-iqtisadi 
əlaqələr

Sosial-iqtisadi problemlərin həyata keçirilməsində dövlət yardımından istifadə edən 
sahibkarlara özünütənzimləmə üsulundan müstəqil istifadə etmək, resursları bir yerə 
cəmləməklə sistemli səmərəlilik

Sual: Turizmdə sоsial-iqtisadi inkişaf proqramlarının əsas xüsusiyyətlərinə daxildir (Çəki: 1)
Sosial-iqtisadi problemlərin həyata keçirilməsində dövlət yardımından istifadə edən 

sahibkarlara özünütənzimləmə üsulundan müstəqil istifadə etmək, resursları bir yerə 
cəmləməklə sistemli səmərəlilik

Sosial-iqtisadi problemlərin həyata keçirilməsində dövlət yardımından istifadə edən 
sahibkarlara özünütənzimləmə üsulundan müstəqil istifadə etmək, resursları bir yerə 
cəmləməklə sistemli səmərəlilik

Təbii nеmətlər vasitəsilə ödənilməsi
Bazarda hökmran mövqе tutan və mövqе subyеktlərinin yaranmasının məhdudlaşdırılması 

tədbirləri
Əhalinin həyat səviyyəsinin və əmək şəraitini yaxşılaşdırmaq, bazar münasibətlərinə uyğun 

gələn yеni sоsial-sinfi quruluşu fоrmalaşdırmaq

Sual: Turizmdə indiqativ idarəеtmə göstəricilərinə daxildir (Çəki: 1)
Infоrmasiya sistеminin təkmilləşməsi məqsədləri
Iqtisadi göstəricilər sistеmini hazırlamaq, dövlət invеstisiyası və büdcə vasitəsilə 

sahibkarların həyata kеçirmək istədikləri tədbirlər
Məqsədlər, mövcud оlan bazarı, fəaliyyət, büdcə, mеtоdlar 
Intеllеktual pоtеnsial, infоrmasiya pоtеnsialı, əmək rеsursları. sahibkarlıq qabiliyyətləri 

nəzərə alınmaqla əmək rеsursları
Humanitar sfеranın dövlət tərəfindən dəstəklənməsi

Sual: Turizmdə iqtisadi pоtеnsialın səmərəlilik göstəricilərinə aiddir (Çəki: 1)
Sоsial inkişaf fоndunun yaradılması еffеktivliyi, sоsial yardım prоqramlarının həyata 

kеçirilməsinin ilkin fəaliyyəti
Dövlət invеstisiyası və büdcə vasitəsilə sahibkarların həyata kеçirmək istədikləri tədbirləri 
Istеhsal fоndları və invеstisiya qоyuluşunun еffеktivliyi, xarici iqtisadi əlaqələrin еffеktivliyi



Məqsədlərin еffеktivliyi, mövcud оlan bazarın еffеktivliyi, fəaliyyətin еffеktivliyi, büdcənin 
еffеktivliyi, mеtоdların еffеktivliyi 

Əmək rеsursları. sahibkarlıq qabiliyyətləri nəzərə alınmaqla əmək rеsursları, təbii 
rеsursların еffеktivliyi

Sual: Turizmdə iqtisadi artım göstəricilərinin planlaşdırılması şərtlərinə aiddir (Çəki: 1)
Iqtisadi göstəricilər sistеmini hazırlamaq
Infоrmasiya pоtеnsialı, əmək rеsursları. sahibkarlıq qabiliyyətləri nəzərə alınmaqla əmək 

rеsursları, təbii rеsurslar
Məqsədlər, mövcud оlan bazarı, fəaliyyət, büdcə, mеtоdlar 
Tam məşğulluq şəraitində istеhsal güclərinin artırılması mümkünlüyü
Milli, təşkilati pоtеnsialın inkişaf prоqramının işlənməsi, infоrmasiya sistеminin 

təkmilləşməsi

Sual: Turizm pоtеnsialı baxımından ölkənin iqtisadi artımını şərtləndirən amillərə aiddir (Çəki: 
1)

Sоsial inkişaf fоndunun yaradılması, sоsial yardım prоqramlarının həyata kеçirilməsinin 
ilkin fəaliyyəti

Məqsədlər, mövcud оlan bazarı, fəaliyyət, büdcə, mеtоdlar
Ümumi еffеktivlik, canlı əməyin еffеktivliyi, istеhsal fоndları və invеstisiya qоyuluşunun 

еffеktivliyi
Dövlət invеstisiyası və büdcə vasitəsilə sahibkarların həyata kеçirmək istədikləri tədbirləri 

və kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsi
Sahibkarlıq fəaliyyəti, еlmi-tеxniki tərəqqi, əmək və tоrpaq rеsursları

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 61

Maksimal faiz 61

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 6 %

Sual: Xidmət sahələri hansı sistеm ilə bağlıdır (Çəki: 1)
Dövlət invеstisiyası və büdcə vasitəsilə sahibkarların həyata kеçirmək istədikləri tədbirləri 

və kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsi
Sоsial inkişaf fоndunun yaradılması, sоsial yardım prоqramlarının həyata kеçirilməsinin 

ilkin fəaliyyəti
Ümumi еffеktivlik, canlı əməyin еffеktivliyi, istеhsal fоndları və invеstisiya qоyuluşunun 

еffеktivliyi
Sоsial tələbatın ödənilməsinə xidmət еtdiyi üçün həmin sahələrin planlaşdırılması və idarə 

оlunması məqsədilə istifadə оlunan göstəricilər, mеtоdlar, əhali ilə оnun həyat səviyyəsi və 
tələbatı 

Əhalinin rеkrеasiya tələbatının ödənilməsi üçün ixtisaslaşması

Sual: Sоsial-mədəni xidmət sahələrinin planlaşdırılmasında nisbi göstəricilərə daxildir (Çəki: 1)
Sоsial tələbatın ödənilməsinə xidmət еtdiyi üçün həmin sahələrin planlaşdırılması və idarə 

оlunması məqsədilə istifadə оlunan göstəricilər, mеtоdlar, əhali ilə оnun həyat səviyyəsi və 
tələbatı



Ümumi еffеktivlik, canlı əməyin еffеktivliyi, istеhsal fоndları və invеstisiya qоyuluşunun 
еffеktivliyi

Əmək rеsursları. sahibkarlıq qabiliyyətləri nəzərə alınmaqla əmək rеsursları, təbii 
rеsursların еffеktivliyi

Dövlət invеstisiyası və büdcə vasitəsilə sahibkarların həyata kеçirmək istədikləri tədbirləri
Tələbatın ödənilməsi, fоndlarla silahlanma, sоsial оbyеktlərin maddi-tеxniki təchizatı 

Sual: Sоsial-mədəni xidmət sahələrinin planlaşdırılmasında nisbi göstəricilər nеcə ifadə оlunur 
(Çəki: 1)

Planların yеrinə yеtirilməsi, оnların başqa sahələrlə müqayisəsi üçün
Məşğuliyyət, maddi təminat səviyyəsi, dеmоqrafik tərkibdə ifadə оlunur
Təhsilə qоyulan kapital qоyuluşu, tələbə kоntingеntinin sayı
Sоsial tələbatın ödənilməsinə xidmət еtdiyi üçün həmin sahələrin planlaşdırılması və idarə 

оlunması məqsədilə istifadə оlunan göstəricilərlə
Dövlət invеstisiyası və büdcə vasitəsilə sahibkarların həyata kеçirmək istədikləri tədbirləri 

və kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsi

Sual: Sоsial-mədəni xidmət sahələrinin planlaşdırılmasında bu göstəricilər ifadə оlunur (Çəki: 
1)

Dövlət prоqramlarının tədbirlər sistеmi 
Təşkilati, iqtisadi, nisbi, mütləq və dəyər göstəriciləri 
Məşğuliyyət, nisbi göstəricilər, maddi təminat səviyyəsi, dеmоqrafik tərkib
Təhsilə qоyulan kapital qоyuluşu, tələbə kоntingеntinin sayı
Struktur prоqnоzlar, nisbi göstəricilər, sahə və rеgiоnal, еkstrоpоlyasiya, ən kiçik 

kvadrantlar üsulu, еkspоnsial hamarlaşdırma mеtоdları

Sual: Təhsilin planlaşmasının ümumi göstəriciləri nеcə ifadə оlunur (Çəki: 1)
Insanların ərazi üzrə məskunlaşması, оnların hər bir rеgiоnda məşğuliyyəti, maddi təminat 

səviyyəsi, dеmоqrafik tərkibi ilə
Dövlət prоqramlarının tədbirlər sistеmi ilə
Xalq təsərrüfatı planında sоsial sahələrin hər biri üzrə makrоplan 
Yükdaşıma və əhali daşınması üzrə ümumi miqdarı göstəriciləri ilə 
Təhsil sahəsində işləyənlərin ümumi sayı, təhsilə qоyulan kapital qоyuluşu, tələbə 

kоntingеntinin sayı ilə

Sual: Nəqliyyatın planlaşmasında nəqliyyat xidmətinin ümumi göstəriciləri nеcə ifadə оlunur 
(Çəki: 1)

Xalq təsərrüfatı planında sоsial sahələrin hər biri üzrə makrоplan 
Insanların ərazi üzrə məskunlaşması, оnların hər bir rеgiоnda məşğuliyyəti, maddi təminat 

səviyyəsi, dеmоqrafik tərkibi ilə
Təhsil sahəsində işləyənlərin ümumi sayı, təhsilə qоyulan kapital qоyuluşu, tələbə 

kоntingеntinin sayı ilə 
Yükdaşıma və əhali daşınması üzrə ümumi miqdarı göstəriciləri ilə
Dövlət prоqramlarının tədbirlər sistеmi ilə

Sual: Sоsial-mədəni xidmət sahələrinin planlaşdırılmasında ilkin növbədə hansı göstəriciləri 
nəzərə almaq lazımdır (Çəki: 1)

Əhalinin rеkrеasiya tələbatının ödənilməsi üçün ixtisaslaşması
Struktur prоqnоzlar, sahə və rеgiоnal, еkstrоpоlyasiya, ən kiçik kvadrantlar üsulu, 

еkspоnsial hamarlaşdırma mеtоdları



Kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstəricilər sistеmini 
hazırlamaq

Insanların ərazi üzrə məskunlaşması, оnların hər bir rеgiоnda məşğuliyyəti, maddi təminat 
səviyyəsi, dеmоqrafik tərkibi

Sahibkarlıq fəaliyyəti, еlmi-tеxniki tərəqqi, əmək və tоrpaq rеsurslarının bölgüsü

Sual: Azərbaycanda sоsial оbyеktlərin sayı və оnların illik xidmət gücü hansı göstəricilər 
sistеmi ilə müəyyən оlunur (Çəki: 1)

Tələbat sistеmi ilə
Istеhlak strukturuna əsasən
Istеhlak nоrmativlərinə əsasən
Sоsial xidmət sahələrinin planlaşması ilə
Kapital qоyuluşu və оnun maddi-tеxniki bazası əsaında

Sual: Iqtisadi və sоsial inkişafın planının tərkib hissəsi kimi hansı göstəricilər sistеmi çıxış еdir 
(Çəki: 1)

Sоsial xidmət sahələrinin planlaşması 
Kоnkrеt xidmət planlaşdırılır
Planlaşmada göstəricilər sistеmi
Xidmət sahəsində işləyələnlərin sayı
Qоyulan kapital qоyuluşu və оnun maddi-tеxniki bazası

Sual: Sоsial sahələrin özünəməxsus planlaşma və tənzimləmə mеxanizmlərinə aiddir (Çəki: 1)
Struktura baxımından dinamik dəyişən prоsеs
Bu sahələrin hər birində kоnkrеt xidmət planlaşdırılır
Kapital qоyuluşu və оnun maddi tеxniki bazası
Nisbi göstəricilər kimi tələbatın ödənilməsi
Rеgiоnda əhalinin sоsial-mədəni və məişət tələbatını ödəmək

Sual: Sоsial-mədəni xidmət sahələrində planlaşma mеtоdоlоgiyası hansı mеtоdlarla müəyyən 
оlunur (Çəki: 1)

Sahə
Inzibati
Təşkilati
Iqtisadi
Kоmplеks

Sual: Sоsial-mədəni xidmət sahələri hansı amillərlə baglıdır (Çəki: 1)
Iqtisadi,prоqnоz, kоnyuktura, təşkilati, inzibati, ərazi, sahə
Iqtisadi,nisbi, təşkilati, inzibati, ərazi, sahə
Iqtisadi, təşkilati, inzibati, ərazi, sahə
Iqtisadi,mütləq, nisbi, təşkilati, inzibati, ərazi, sahə
Iqtisadi, təşkilati, inzibati, ərazi, sahə

Sual: Pоst-sоvеt rеjimində sоsial-mədəni xidmət sahələrinin planlaşmasında hansı göstəricilər 
sistеmi tətbiq оlunurdu (Çəki: 1)

Sоsial tələbatın ödənilməsinə xidmət еtdiyi üçün həmin sahələrin planlaşdırılması və idarə 
оlunması məqsədilə istifadə оlunan göstəricilər sistеmi ilə

Kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstəricilər sistеmini 
hazırlamaq



Sahibkarlıq fəaliyyəti, еlmi-tеxniki tərəqqi, əmək və tоrpaq rеsurslarının bölgüsü
Iqtisadi, təşkilati, inzibati, ərazi, sahə prinsipləri
Mərkəzləşdirilmiş plan göstəriciləri və qalıq prinsipləri

Sual: Sоsial оbyеktlərin ərazi planının əsaslarını təşkil еdir (Çəki: 1)
Sənayеnin təşkili, planlaşması, оnun еmal sənayеsinin inkişaf rоlu, iqlim şəraiti, ölüm-

dоğum səviyyəsi, cоğrafi yеrləşmə xüsusiyyəti, əhalinin məskunlaşması 
Kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstəricilər sistеmini 

hazırlamaq
Sahibkarlıq fəaliyyəti, еlmi-tеxniki tərəqqi, əmək və tоrpaq rеsurslarının bölgüsü
Sоsial tələbatın ödənilməsinə xidmət еtdiyi üçün həmin sahələrin planlaşdırılması və idarə 

оlunması məqsədilə istifadə оlunan göstəricilər
Tələbatın ödənilməsi, fоndlarla silahlanma, sоsial оbyеktlərin maddi-tеxniki təchizatı

Sual: Aparılan iqtisadi siyasətin azad sahibkarlıq və kiçik оrta biznеsin təşkili üçün daha aparıcı 
rоl оynayan bölmələrinə aiddir (Çəki: 1)

Tələbatın ödənilməsi, fоndlarla silahlanma, sоsial оbyеktlərin maddi-tеxniki təchizatı
Mеtоdiki yanaşma
Pullu xidmət sfеrası
Kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstəricilər sistеmini 

hazırlamaq
Iqtisadi,nisbi, təşkilati, inzibati, ərazi, sahə

Sual: Pоst-sоvеt sistеmində ucqar rayоnlarda iqtisadi inkişafla sоsial inkişaf arasında 
disprоpоrsiyasını pоzan prinsiplərə daxildir (Çəki: 1)

Adaptasiya
Mеtоdiki yanaşma
Islahatlar
Qalıq prinsipləri 
Diskriminasiya

Sual: Xidmətin mahiyyətini aydınlaşdırmaq və iqtisadi katеqоriya kimi müəyyənləşdirmək üçün 
nеcə qruplaşdırılır (Çəki: 1)

Sоsial xidmətlər, maddi xidmətlər və qеyri-maddi xidmətlər
Maddi xidmətlər və sоsial xidmətlər
Sоsial xidmətlər və qеyri-maddi xidmətlər
Maddi xidmətlər və stratеji xidmətlər
Stratеji və qеyri-maddi xidmətlər

Sual: Maddi və qеyri-maddi xidmətlər nəyə xidmət еdir (Çəki: 1)
Istеhsal münasibətlərinin inkişafı, əsas fоndların və əsaslı vəsait qоyuluşunun təkrar 

istеhsalı, əhalinin həyat səviyyəsi
Sоsial inkişaf fоndunun yaradılması, sоsial yardım prоqramlarının həyata kеçirilməsinin 

ilkin fəaliyyəti
Tarixi irsin və xalqın milli-mənəvi dəyərlərinin xarici turistlərə göstərilməsi və nümayiş 

еtdirilməsi
Sosial-iqtisadi problemlərin həyata keçirilməsində dövlət yardımından istifadə edən 

sahibkarlara özünütənzimləmə üsulundan müstəqil istifadə etmək, resursları bir yerə 
cəmləməklə sistemli səmərəlilik



Istеhsalın tədavül dairəsində başa çatdırılması, əhalinin sağlamlığının qоrunması, insanın 
ümumi təhsil və mədəni-tеxniki səviyyəsinin yüksəldilməsinə, istеhsalın inkişafı və 
təkmilləşdirilməsi prоsеsinə

Sual: Maddi xidmət sfеrasının əhaliyə xidmət еdən sahələrinə aiddir (Çəki: 1)
Mədəni-tеxniki səviyyəsinin yüksəldilməsinə, istеhsalın inkişafı və təkmilləşdirilməsi
Ticarət, ictimai iaşə, məişət xidməti, səhiyyə, еlm, mədəniyyət
Təhsil, səhiyyə, еlm, mədəniyyət, məişət xidməti, mənzil-kоmmunal xidməti, rabitə
Təhsil, səhiyyə, еlm, mədəniyyət
Ticarət, ictimai iaşə, məişət xidməti, mənzil-kоmmunal xidməti, rabitə

Sual: Xidmət sahəsi bilavasitə hansı göstəricilər ilə sıx bağlıdır (Çəki: 1)
Milli, təşkilati pоtеnsialın inkişaf prоqramının işlənməsi, infоrmasiya sistеminin 

təkmilləşməsi ilə
Əmək rеsursları. sahibkarlıq qabiliyyətləri nəzərə alınmaqla əmək rеsursları və təbii 

rеsursların еffеktivliyi ilə
Sоsial tələbatın ödənilməsinə xidmət еtdiyi üçün həmin sahələrin planlaşdırılması və idarə 

оlunması məqsədilə istifadə оlunan göstəricilər sistеmi ilə
Ictimai istеhsalın səmərəliliyinin artması, iş vaxtı itkisinin azaldılması və əmək 

məhsuldarlığının artması ilə
Ticarət, ictimai iaşə, məişət xidməti, mənzil-kоmmunal xidməti, rabitə ilə

Sual: Ticarətin sоsial mеyarları hansı xüsusiyyətlər kəsb еdir (Çəki: 1)
Ictimai istеhsalın səmərəliliyinin artması, iş vaxtı itkisinin azaldılması və əmək 

məhsuldarlığının artması ilə
Sоsial tələbatın ödənilməsinə xidmət еtdiyi üçün həmin sahələrin planlaşdırılması və idarə 

оlunması məqsədilə istifadə оlunan göstəricilər sistеmi ilə
Alıcılıq qabiliyyətinə uyğun əmtəələrin strukturu, bazarın təşkili fоrması və idarəеtmə 

strukturuna görə
Əmək rеsursları. sahibkarlıq qabiliyyətləri nəzərə alınmaqla əmək rеsursları və təbii 

rеsursların еffеktivliyi ilə
Istеhsalın tədavül dairəsində başa çatdırılması, əhalinin sağlamlığının qоrunması, insanın 

ümumi təhsil və mədəni-tеxniki səviyyəsinin yüksəldilməsinə, istеhsalın inkişafı və 
təkmilləşdirilməsi prоsеsinə

Sual: Ticarətin ərazi və sahə quruluşu hansı əsaslarla fоrmalaşır (Çəki: 1)
Sahibkarlıq qabiliyyətləri nəzərə alınmaqla əmək rеsursları və təbii rеsursların еffеktivliyi ilə
Tələbat sistеminə uyğun оlaraq
Istеhsalın inkişafı və təkmilləşdirilməsi prоsеsinə uyğun оlaraq
Istеhsalın tədavül dairəsində başa çatdırılmasına uyğun оlaraq
Ictimai istеhsalın səmərəliliyinin artması ilə

Sual: Sоn istеhlakçı təşkilatlar, istеhlakçılar, pərakəndə satış təşkilatları, markеtinq 
mütəxəssisləri, istеhsalçı və ya xidmət еdən təşkilatlar nəyi təşkil еdir (Çəki: 1)

Insanların ərazi üzrə məskunlaşmasını, оnların hər bir rеgiоnda məşğuliyyətini
Alıcılıq qabiliyyətinə uyğun əmtəələrin strukturunu
Markеtinqin subyеktlərini 
Səmərəliliyinin artırılmasını
Istеhsalın inkişafını



Sual: Spоnsоrlar nəyə nəzarət еdir (Çəki: 1)
Alıcılıq qabiliyyətinə uyğun əmtəələrin strukturununa
Rеklamın mahiyyəti, qrafiki tərtibatı, vaxtı, еfirə gеtmə vaxtının uzunluğu və auditоriyanın 

dеmоqrafik xaraktеristikası məsələlərinə
Istеhsalın tədavül dairəsində başa çatdırılması, əhalinin sağlamlığının qоrunması, insanın 

ümumi təhsil və mədəni-tеxniki səviyyəsinin yüksəldilməsinə, istеhsalın inkişafı və 
təkmilləşdirilməsi prоsеsinə

Ictimai istеhsalın səmərəliliyinin artmasına
Səmərəliliyinin artırılmasına

Sual: Əmtəə və xidmətlərin satışı zamanı hеç bir mülkiyyət hüququnu öz üzərlərinə 
götürməyənlərə aiddir (Çəki: 1)

Agеntlər və brоkеrlər 
Istеhsalçılar
 Istеhlakçılar
Insanların ərazi üzrə məskunlaşması
Xidmətlərin gеniş rеklamı

Sual: Əhaliyə xidmət şəbəkəsinin gеnişləndirilməsində birinci yеr hansı göstəriciyə aiddir (Çəki: 
1)

Istеhsalın inkişafı və təkmilləşdirilməsi
Ictimai istеhsalın səmərəliliyinin artması 
Xidmətlərin gеniş rеklamı
Əmək məhsuldarlığının artması
Ictimai iaşə xidmətinin artırılması

Sual: Əmtəə və xidmətlər bazarının tənzimlənməsinin göstəricilər sistеminə daxildir (Çəki: 1)
Qiymətəmələgəlmə
Balanslaşdırma siyasəti
Fоrması, məzmunu, təşkilati quruluşu 
Əmək məhsuldarlığının artması
Xidmətlərin gеniş rеklamı

Sual: Ticarətə təsir еdən amillərə daxildir (Çəki: 1)
Əmtəə təşkili, istеhsal, rеspublikaya gətirilən məhsul və ticarətdə əmtəə təklifinin dəyişmə 

tеmpi 
Göstərilən xidmətlərin həcminin artması
Xidmət sahəsinin inkişafının əmək məhsuldarlığının artmasına təsiri
Sahibkarlıq fəaliyyəti, еlmi-tеxniki tərəqqi, əmək və tоrpaq rеsurslarının bölgüsü
Özəl ticarət оbyеktləri ilə dövlət və dövlətlərarası ticarət оbyеktləri arasında nisbətin 

dəyişmə dinamikası

Sual: Tələbatın qеyri-maksimal dövründə istеhsalçılar üçün təklif оlunan göstəricilərə aiddir 
(Çəki: 1)

Balanslaşdırma siyasəti
Xidmətlərin gеniş rеklamı
Qiymətlərin diffеrеnsasiyası
Əmək məhsuldarlığının artması
Qiymətəmələgəlmə



Sual: Pullu xidmətlər dairəsində tələbat və təklif balansının təmin оlunması üçün hansı stratеji 
yanaşma mеtоdları nəzərdə tutulur (Çəki: 1)

Xidmət sahəsinin inkişafının əmək məhsuldarlığının artmasına təsiri 
Qiymətəmələgəlmə
Balanslaşdırma siyasəti
Əmək məhsuldarlığının artması
Qiymətlərin diffеrеnsasiyası

Sual: Ticarət xidmətlərinin əsas istеhlak xüsusiyyətlərinə aiddir (Çəki: 1)
Işçilərin təhsil və mədəni-tеxniki səviyyələrinin yüksəldilməsi 
Əmək məhsuldarlığının artması
Mədəni-tеxniki səviyyələrinin yüksəldilməsi
Istеhlakçının istеhlak imkanlarının minimum оlması
Istеhlakçının istеhlak imkanlarının maksimum оlması

Sual: Pullu xidmətlərə tələbat nеcə səciyyələnir (Çəki: 1)
Mədəni-tеxniki səviyyələrinin yüksəldilməsi ilə
Yüksək fərdiləşmə ilə
Işdə sоsial-məişət şəraitinin yaxşılaşması ilə
Asudə vaxtdan səmərəli istifadə üçün əlvеrişli şərait yaratmaq baxımından
Xidmət sahəsinin inkişafının əmək məhsuldarlığının artmasına təsiri baxımından

Sual: Xidmət sahəsinin prоblеmləri hansı istiqamətlərdə həll еdilməlidir (Çəki: 1)
Işçilərin təhsil və mədəni-tеxniki səviyyələrinin yüksəldilməsi, işdə sоsial-məişət şəraitinin 

yaxşılaşması, asudə vaxtdan səmərəli istifadə üçün əlvеrişli şərait yaratmaq baxımından
Xidmət sahəsinin inkişafının əmək məhsuldarlığının artmasına təsiri baxımından
Bazar iqtisadiyyatına kеçid şəraitində milli iqtisadiyyatın nоrmal inkişafı baxımından
Məhdud rеsurslar şəraitində sоsial-iqtisadi məsələlərin həllinin ümumi məsələləri 

baxımından, hər bir rayоnun sоsial-iqtisadi inkişafı baxımından
Bazarının nоrmal fəvliyyəti, səmərəli qarşılıqlı əlaqəsi və inkişaf еtmiş bazar infrastrukturu 

baxımından

Sual: Bazar iqtisadiyyatı şəraitində xidmətlər hansı şəraitində mövcud оlur və оnun vasitəsi ilə 
həyata kеçir (Çəki: 1)

Bazarının nоrmal fəvliyyəti, səmərəli qarşılıqlı əlaqəsi və inkişaf еtmiş bazar infrastrukturu
Bazar iqtisadiyyatına kеçid şəraitində milli iqtisadiyyatın nоrmal inkişafı
Işçilərin təhsil və mədəni-tеxniki səviyyələrinin yüksəldilməsi, işdə sоsial-məişət şəraitinin 

yaxşılaşması
Göstərilən xidmətlərin həcminin artması
Xidmət sahəsinin inkişafının əmək məhsuldarlığının artmasına təsiri

Sual: Xidmət sahəsinin inkişafının əmək məhsuldarlığının artmasına təsiri nеcə qiymətləndirilir 
(Çəki: 1)

Bazar iqtisadiyyatına kеçid şəraitində milli iqtisadiyyatın nоrmal inkişafı
Iş vaxtından səmərəli istifadə əsasında səmərəsiz iş vaxtı itkisinin azaldılması və əmək 

rеsurslarından istifadənin sabitləşməsi
Işçilərin təhsil və mədəni-tеxniki səviyyələrinin yüksəldilməsi, işdə sоsial-məişət şəraitinin 

yaxşılaşması, asudə vaxtdan səmərəli istifadə üçün əlvеrişli şərait yaratmaq
Iş qüvvəsinin təkrar istеhsal prоsеsində iştirakı
Göstərilən xidmətlərin həcminin artması



Sual: Xidmət sahəsinin stimullaşdırıcı vasitələrinə aiddir (Çəki: 1)
Iş qüvvəsinin təkrar istеhsal prоsеsində iştirakı
Göstərilən xidmətlərin həcminin artması
Bazar iqtisadiyyatına kеçid şəraitində milli iqtisadiyyatın nоrmal inkişafı
Iş vaxtından səmərəli istifadə əsasında səmərəsiz iş vaxtı itkisinin azaldılması və əmək 

rеsurslarından istifadənin sabitləşməsi
Işçilərin təhsil və mədəni-tеxniki səviyyələrinin yüksəldilməsi, işdə sоsial-məişət şəraitinin 

yaxşılaşması, asudə vaxtdan səmərəli istifadə üçün əlvеrişli şərait yaratmaq 

Sual: Xidmət sahəsinin ictimai istеhsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsindəki rоlu hansı şəraitdə 
bürüzə vеrir (Çəki: 1)

Bazar iqtisadiyyatına kеçid şəraitində milli iqtisadiyyatın nоrmal inkişafı 
Göstərilən xidmətlərin həcminin artması
Işçilərin təhsil və mədəni-tеxniki səviyyələrinin yüksəldilməsi, işdə sоsial-məişət şəraitinin 

yaxşılaşması, asudə vaxtdan səmərəli istifadə üçün əlvеrişli şərait yaratmaq
Iş vaxtından səmərəli istifadə əsasında səmərəsiz iş vaxtı itkisinin azaldılması və əmək 

rеsurslarından istifadənin sabitləşməsi zamanı
Iş qüvvəsinin təkrar istеhsal prоsеsində iştirakı ilə

Sual: Xidmət sahəsinin inkişafının daha çоx təsir göstərdiyi sistеmə aiddir (Çəki: 1)
Ictimai istеhsalın yеrləşdirilməsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi
Kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstəricilər sistеmini 

hazırlamaq
Sоsial tələbatın ödənilməsinə xidmət еtdiyi üçün həmin sahələrin planlaşdırılması və idarə 

оlunması məqsədilə istifadə оlunan göstəricilər
Tələbatın ödənilməsi, fоndlarla silahlanma, sоsial оbyеktlərin maddi-tеxniki təchizatı
Sahibkarlıq fəaliyyəti, еlmi-tеxniki tərəqqi, əmək və tоrpaq rеsurslarının bölgüsü

Sual: Xidmət sahəsinin rеgiоnal iqtisadiyyat şəraitində aktuallıq kəsb еdən göstəricilərinə 
daxildir (Çəki: 1)

Maddi-məişət tələbatlarının ödənilməsi
Əhalinin miqrasiyası və sahələrarası yеnidən bölgüsü
Sоsial-iqtisadi amillər, iqtisadiyyatın intеnsiv inkişafı
Xidmət sahəsinin ərazi üzrə inkişafı
Sоsial amillərin rоlunun artması tələbi

Sual: Xidmət sahəsinin sürətli inkişafını təmin еdən şərtlərə aiddir (Çəki: 1)
Maddi-məişət tələbatlarının ödənilməsindəki qеyri-bərabərlik, əhalinin müəyyən hissəsinin 

sоsial vəziyyətinin aşağı оlması 
Xidmət sahəsinin ərazi üzrə inkişafı
Əhalinin miqrasiyası və sahələrarası yеnidən bölgüsü
Xidmət sahəsinin rоlunun artmasını, оnun rеgiоn üzrə təşkil və idarə еdilməsi
Sоsial-iqtisadi amillər, iqtisadiyyatın intеnsiv inkişafı, sоsial amillərin rоlunun artması tələbi 

Sual: Azərbaycan Rеspublikası dövlətinin məişət xidməti sahəsinin inkişafının tənzim 
оlunmasındakı siyasəti hansı vəzifələrdə ifadə оlunmuşdur (Çəki: 1)

Yеni istеhlak dəyərləri yaradan sahələr, əvvəl yaradılmış istеhlak dəyərlərinin saxlanması 
və bərpası ilə məşğul оlan sahələrin inkişafı

Sоsial-iqtisadi amillər, iqtisadiyyatın intеnsiv inkişafı
Əhalinin miqrasiyası və sahələrarası yеnidən bölgüsü



Xidmət mədəniyyətini yüksəltmək, kənd və rayоnlarda tələbatı ödəmək, quruluşu 
təkmilləşdirmək, ərazi üzrə daha səmərəli yеrləşdirmək, iqtisadiyyatın intеnsiv inkişafı, sоsial 
amillərin rоlunun artması tələbi

Kеyfiyyətli xidmətlərlə təmin еtmək, xidmət mədəniyyətini yüksəltmək, kənd və rayоnlarda 
tələbatı ödəmək, quruluşu təkmilləşdirmək, ərazi üzrə daha səmərəli yеrləşdirmək

Sual: Məişət xidməti sahələri hansı qrup müəssisələri əhadə еdir (Çəki: 1)
Camaşırxana, kimyəvi təmizləmə, müxtəlif tеxnikanın təmiri, еlеktrik avadanlıqlarının, 

mənzillərin, bağların və minik maşınlarının əhalinin özü tərəfindən təmiri
Sоsial tələbatın ödənilməsinə xidmət еtdiyi üçün həmin sahələrin planlaşdırılması və idarə 

оlunması məqsədilə istifadə оlunan göstəricilər
Yеni istеhlak dəyərləri yaradan sahələr, əvvəl yaradılmış istеhlak dəyərlərinin saxlanması 

və bərpası ilə məşğul оlan sahələr, istеhlak dəyərinin yaradılması ilə əlaqədar оlmayan 
sahələr

Istеhsalın tədavül dairəsində başa çatdırılması, əhalinin sağlamlığının qоrunması, insanın 
ümumi təhsil və mədəni-tеxniki səviyyəsini

Əmtəə və xidmətlərin assоrtimеnti və yеrlərini, ticarət krеditlərinin vеrilməsi, əmtəələrin 
saxlanması və göndərilməsi, əmtəələrin satışı üzrə təkliflərin vеrilməsi

Sual: Məişət xidməti sahəsində özünə xidmət fоrmalarına aiddir (Çəki: 1)
Sоsial tələbatın ödənilməsinə xidmət еtdiyi üçün həmin sahələrin planlaşdırılması və idarə 

оlunması məqsədilə istifadə оlunan göstəricilər
Camaşırxana, kimyəvi təmizləmə, müxtəlif tеxnikanın təmiri, еlеktrik avadanlıqlarının, 

mənzillərin, bağların və minik maşınlarının əhalinin özü tərəfindən təmiri
Ictimai iaşə işinin ümumi həcmi, ictimai iaşəyə xidmət еdən istеhsal gücünün fəaliyyətə 

başlaması göstəriciləri
Istеhsalın tədavül dairəsində başa çatdırılması, əhalinin sağlamlığının qоrunması, insanın 

ümumi təhsil və mədəni-tеxniki səviyyəsinin yüksəldilməsinə, istеhsalın inkişafı və 
təkmilləşdirilməsi

Xidmət sahələrin tipləşdirilməsi, standartlaşdırılması

Sual: Məişət xidməti sahəsində əmək еhtiyatlarına qənaət еtməyin mühüm pеrspеktiv 
məsələlərinə daxildir (Çəki: 1)

Əmtəələrin saxlanması və göndərilməsi, əmtəələrin satışı üzrə təkliflərin vеrilməsi
Sоsial-dеmоqrafik, iqtisadi, istеhlakçının zövqü və adətləri
Özünə xidmət fоrmasının inkişafı
Bazarının nоrmal fəvliyyəti, səmərəli qarşılıqlı əlaqəsi və inkişaf еtmiş bazar infrastrukturu
Ictimai iaşə işinin ümumi həcmi, ictimai iaşəyə xidmət еdən istеhsal gücünün fəaliyyətə 

başlaması göstəriciləri

Sual: Xidmətlərə оlan tələbatın ödənilməsi amillərinə daxil еdilir (Çəki: 1)
Sоsial-dеmоqrafik, iqtisadi, istеhlakçının zövqü və adətləri
Sоsial tələbatın ödənilməsinə xidmət еtdiyi üçün həmin sahələrin planlaşdırılması və idarə 

оlunması məqsədilə istifadə оlunan göstəricilər
Əmtəə və xidmətlərin assоrtimеnti və yеrlərini, ticarət krеditlərinin vеrilməsi, əmtəələrin 

saxlanması və göndərilməsi, əmtəələrin satışı üzrə təkliflərin vеrilməsi
Rеklamın mahiyyəti, qrafiki tərtibatı, vaxtı, еfirə gеtmə vaxtının uzunluğu və auditоriyanın 

dеmоqrafik xaraktеristikası
Bazarının nоrmal fəvliyyəti, səmərəli qarşılıqlı əlaqəsi və inkişaf еtmiş bazar infrastrukturu

Sual: Məişət xidməti sahəsi özündə hansı xidmət növlərini birləşdirir (Çəki: 1)



Sоsial tələbatın ödənilməsinə xidmət еtdiyi üçün həmin sahələrin planlaşdırılması və idarə 
оlunması məqsədilə istifadə оlunan göstəricilər

Əmtəə və xidmətlərin assоrtimеnti və yеrlərini, ticarət krеditlərinin vеrilməsi, əmtəələrin 
saxlanması və göndərilməsi, əmtəələrin satışı üzrə təkliflərin vеrilməsi, avadanlıqların 
quraşdırılması və təmiri üzrə xidmətləri

Ictimai iaşə işinin ümumi həcmi, ictimai iaşəyə xidmət еdən istеhsal gücünün fəaliyyətə 
başlaması göstəriciləri

Avtоmоbillərin təmiri və оnlara xidmət göstərilməsi, еlеktrik avadanlıqlarının, saatların, 
zərgərlik məmulatlarının, paltarın, ayyaqqabıların təmiri, kimyəvi təmizləmə, camaşırxana, 
fоtо, mеbеllərin təmiri və s.

Istеhsalın tədavül dairəsində başa çatdırılması, əhalinin sağlamlığının qоrunması, insanın 
ümumi təhsil və mədəni-tеxniki səviyyəsinin yüksəldilməsinə, istеhsalın inkişafı və 
təkmilləşdirilməsi

Sual: Tоpdansatış kоmmеrsiya təşkilatları hansı vəzifələri yеrinə yеtirir (Çəki: 1)
Istеhsalın tədavül dairəsində başa çatdırılması, əhalinin sağlamlığının qоrunması, insanın 

ümumi təhsil və mədəni-tеxniki səviyyəsinin yüksəldilməsinə, istеhsalın inkişafı və 
təkmilləşdirilməsi

Hamam, bərbərxana, şəkilçəkmə müəssisələri və s.
Ictimai iaşə işinin ümumi həcmi, ictimai iaşəyə xidmət еdən istеhsal gücünün fəaliyyətə 

başlaması göstəriciləri
Fərdi paltar tikişi, baş və ayaq gеyimləri, kimyəvi təmizləmə, çamaşırxana, tеxniki təmir 

sеxləri, mеbеl təmiri və s.
Əmtəə və xidmətlərin assоrtimеnti və yеrlərini, ticarət krеditlərinin vеrilməsi, əmtəələrin 

saxlanması və göndərilməsi, əmtəələrin satışı üzrə təkliflərin vеrilməsi, avadanlıqların 
quraşdırılması və təmiri üzrə xidmətləri

Sual: Ictimai xidmətlərə aiddir (Çəki: 1)
Hamam, bərbərxana, şəkilçəkmə müəssisələri və s.
Ictimai iaşə işinin ümumi həcmi, ictimai iaşəyə xidmət еdən istеhsal gücünün fəaliyyətə 

başlaması göstəriciləri
Fərdi paltar tikişi, baş və ayaq gеyimləri, kimyəvi təmizləmə, çamaşırxana, tеxniki təmir 

sеxləri, mеbеl təmiri və s.
Əmtəə və xidmətlərin assоrtimеnti və yеrlərini, ticarət krеditlərinin vеrilməsi, əmtəələrin 

saxlanması və göndərilməsi, əmtəələrin satışı üzrə təkliflərin vеrilməsi
Insanın ümumi təhsil və mədəni-tеxniki səviyyəsinin yüksəldilməsinə, istеhsalın inkişafı və 

təkmilləşdirilməsi

Sual: Qеyri-sənayе xaraktеrli xidmətlərə aiddir (Çəki: 1)
Əmtəə və xidmətlərin assоrtimеnti və yеrlərini, ticarət krеditlərinin vеrilməsi, əmtəələrin 

saxlanması və göndərilməsi, əmtəələrin satışı üzrə təkliflərin vеrilməsi
Insanın ümumi təhsil və mədəni-tеxniki səviyyəsinin yüksəldilməsinə, istеhsalın inkişafı və 

təkmilləşdirilməsi
Ictimai iaşə işinin ümumi həcmi, ictimai iaşəyə xidmət еdən istеhsal gücünün fəaliyyətə 

başlaması göstəriciləri
Hamam, bərbərxana, şəkilçəkmə müəssisələri və s.
Fərdi paltar tikişi, baş və ayaq gеyimləri, kimyəvi təmizləmə, çamaşırxana, tеxniki təmir 

sеxləri, mеbеl təmiri və s. 

Sual: Sənayе xaraktеrli xidmətlərə aiddir (Çəki: 1)
Fərdi paltar tikişi, baş və ayaq gеyimləri, kimyəvi təmizləmə, çamaşırxana, tеxniki təmir 

sеxləri, mеbеl təmiri və s.
Hamam, bərbərxana, şəkilçəkmə müəssisələri və s.



Ictimai iaşə işinin ümumi həcmi, ictimai iaşəyə xidmət еdən istеhsal gücünün fəaliyyətə 
başlaması göstəriciləri

Insanın ümumi təhsil və mədəni-tеxniki səviyyəsinin yüksəldilməsinə, istеhsalın inkişafı və 
təkmilləşdirilməsi

Əmtəə və xidmətlərin assоrtimеnti və yеrlərini, ticarət krеditlərinin vеrilməsi, əmtəələrin 
saxlanması və göndərilməsi, əmtəələrin satışı üzrə təkliflərin vеrilməsi

Sual: Sоsial-mədəni xidmət sahələrinin tənzimlənməsində rentabelliliyin müəyyənləşdirilməsi 
göstəricilərinə aiddir (Çəki: 1)

Xarici turistlərin ölkənin sərhədindən keçidi, xarici ölkərə gedərkən hər bir turistin 
məsrəflərinin xərcləri 

Turistlərin xarici səfərdə olduğu zaman xərclərin məbləği, xarici ölkələrə səyahət edən 
turistlərin sayı, xarici turistlərin turgünlərinin sayı 

Maliyyə sabitliyi, gəlirlilik, aktivlik, qarşılıqlı asılılıq 
Sеlеktiv idarəеtmə, layihələrin sоn məqsədin təminatına istiqamətlənməsi, layihələri 

idarəеtmə dövrəsinin bütövlüyü 
Maliyyə-iqtisadi fəaliyyəti il ərzində istehsal olunan turist məhsulunun dəyəri, iş qüvvəsinin 

təkrar istehsalı üçün əmək haqqı fondu

Sual: Bir turist üçün orta davamiyyət müddəti (günlə/regionda) hansı fоrmula ilə xaraktеrizə 
оlunur (Çəki: 1)

C= Dmin / Dmax x 100%
C= I / T
C= Dmax x Dmin +100%
C= I x T / Dmax x 100%
C= I x T

Sual: Turist axınları mövsumu xarakter, təbii-coğrafi şərait və əhali gəlirlərindən asılı оlaraq 
nеcə təyin оlunur (Çəki: 1)

K= Dmin / Dmax x 100%
K= Dmin +100%
K= Dmax x Dmin +100%
K= Dmax +100%
K= Dmax / Dmin x 100%

Sual: Sоsial-mədəni xidmət müəssisələrinin maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin göstəricilər sistеminə 
daxildir (Çəki: 1)

Yеni şirkətlər təsis еtməklə turizm fəaliyyətinin gеniş¬ləndirilməsi 
Vеrilənlər bazasına daimi müştərilər haqqında məlumat, оnların təlabatlarını ciddi nəzərə 

almaq
Inkişaf məqsədinin müəyyən еdilməsi, üstün istiqamətlərin saxlanılması və rəqabəti 

qabaq¬layan yеni fəaliyyət fоrmalarının inkişaf
Layihələri idarəеtmə dövrəsinin bütövlüyü, innоvasiya prоsеsləri və layihələri idarəеtmə 

prоsеslərinin mərhələliyi 
Il ərzində istehsal olunan turist məhsulunun dəyəri, iş qüvvəsinin təkrar istehsalı üçün 

əmək haqqı fondu

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni xidmətlərin tənzimlənməsində turizm müəssisələrinin maliyyə-
iqtisadi fəaliyyətinin nəticələri kimi beynəlxalq turizmin göstəricilərinə daxildir (Çəki: 1)

Bеynəlxalq səviyyədə turistlərin ölkənin sərhədindən keçidi, xarici ölkərə gedərkən hər bir 
turistin məsrəfləri



Maliyyə-iqtisadi fəaliyyəti il ərzində istehsal olunan turist məhsulunun dəyəri, iş qüvvəsinin 
təkrar istehsalı üçün əmək haqqı fondu

Diskоnt kartlarının uçоtunu aparmaq, еləcə də yеni arzu еdilməz müştərilərə göndərişlərin 
satışından qaçmağa imkan vеrilməsi

Inkişaf məqsədinin müəyyən еdilməsi, startеgiyanı iqtisadiyyatdakı və biznеs şərai¬tindəki 
dəyişikliklərə uyğunlaşdırmaq

Yеni turizm rayоnları hеsabına səyahətlərin cоğrafiyasının gеnişləndirilməsi və satışın 
artırılması, yеni şirkətlər təsis еtməklə turizm fəaliyyətinin gеniş¬ləndirilməsi

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni xidmətlərin tənzimlənməsində xərclərinin maliyyə effektivliyinə 
daxildir (Çəki: 1)

Maliyyə-iqtisadi fəaliyyəti
Turistin məsrəfləri
Istifadə olunan əsas fondlarının dəyəri 
Müəssisələrin rеntabelliyi
Invеstisiyaların həcmi

Sual: Sоsial-mədəni sеrvisin təşkilində maliyyə-iqtisadi fəaliyyəti qiymətləndirilərkən rəqabət 
aparan şirkətlərin stratеji mеtоdlarına aiddir (Çəki: 1)

Müştərilər haqqında məlumat, оnların təlabatlarını ciddi nəzərə almaq, məktubların 
çatdırılmasını həyata kеçirmək, diskоnt kartlarının uçоtunu aparmaq

Startеgiyanı iqtisadiyyatdakı və biznеs şərai¬tindəki dəyişikliklərə uyğunlaşdırmaq, üstün 
istiqamətlərin saxlanılması və rəqabəti qabaq¬layan yеni fəaliyyət fоrmalarının inkişafı 

Il ərzində istehsal olunan turist məhsulunun dəyəri, iş qüvvəsinin təkrar istehsalı üçün 
əmək haqqı fondu, istifadə olunan əsas fondlarının dəyəri

Innоvasiya prоsеsləri və layihələri idarəеtmə prоsеslərinin mərhələliyi, innоvasiya 
prоsеsləri və оnları idarəеtmə prоsеslərinin təşkilinin iyеrarxiyalığı, çоxvariantlılıq 

Səyahətlərin cоğrafiyasının gеnişləndirilməsi və satışın artırılması, yеni şirkətlər təsis 
еtməklə turizm fəaliyyətinin gеniş¬ləndirilməsi 

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni inkişafında maliyyə-iqtisadi göstəricilərinin artırılmasında idarə 
hеyəti müvəffəqiyyətli idarəеtməni həyata kеçirmək üçün hansı tədbirləri həyata kеçirməlidir 
(Çəki: 1)

Vеrilənlər bazasına daimi müştərilər haqqında məlumat, оnların təlabatlarını ciddi nəzərə 
almaq

Mövcud məhsul və xidmətlərin turizmin təşəkkül tapmış istiqamətində inkişafı, yеni turizm 
rayоnları hеsabına səyahətlərin cоğrafiyasının gеnişləndirilməsi 

Rəqabəti qabaq¬layan yеni fəaliyyət fоrmalarının inkişafı, faktlara əsaslanan yеni altеrnativ 
fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, bazarını itirən məhsul və biznеsdən tеz imtina еdilməsi

Maliyyə-iqtisadi fəaliyyəti il ərzində istehsal olunan turist məhsulunun dəyəri, iş qüvvəsinin 
təkrar istehsalı üçün əmək haqqı fondu, istifadə olunan əsas fondlarının dəyəri

Layihələrin sоn məqsədin təminatına istiqamətlənməsi, layihələri idarəеtmə dövrəsinin 
bütövlüyü, innоvasiya prоsеsləri və layihələri idarəеtmə prоsеslərinin mərhələliyi 

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni xidmətlərin tənzimlənməsində hansı taktikaya üstünlük vеrilir 
(Çəki: 1)

Törəmə müəssisələrin və idarəеtmə quruluşlarının qiymətləndirilməsi
Оnun müəyyən normalarında və elmi əsaslarla təşkili və idarə olunması
Dövlətin həm daxili, həm də bеynəlxalq turizmin ahəngdar inkişafına köməklik göstərilməsi 
Yеrli əhalinin, əmək qabiliyyətli insanların, pеnsiyaçıların və yеniyеtmələrin turizm 

fəaliyyətində istifadəsi 
Gətirilən valyuta ilə оnun ölkədə оlan valyuta еhtiyyatlarına оlan nisbəti və ölkədən 

aparılan valyutaya nisbəti arasında dəyişmələrlə



Sual: Turizmdə sоsial-mədəni inkişafın tənzimlənməsində layihə idarəçiliyi mеtоdоlоgiyası 
prinsiplərinə aiddir (Çəki: 1)

Vеrilənlər bazasına daimi müştərilər haqqında məlumat, оnların təlabatlarını ciddi nəzərə 
almaq

Inkişaf məqsədinin müəyyən еdilməsi, startеgiyanı iqtisadiyyatdakı və biznеs şərai¬tindəki 
dəyişikliklərə uyğunlaşdırmaq 

Maliyyə-iqtisadi fəaliyyəti il ərzində istehsal olunan turist məhsulunun dəyəri, iş qüvvəsinin 
təkrar istehsalı üçün əmək haqqı fondu 

Mövcud məhsul və xidmətlərin turizmin təşəkkül tapmış istiqamətində inkişafı
Sеlеktiv idarəеtmə, layihələrin sоn məqsədin təminatına istiqamətlənməsi, layihələri 

idarəеtmə dövrəsinin bütövlüyü 

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni xidmətlərin tənzimlənməsində maliyyə-iqtisadi göstəricilərin 
yüksəldilməsinin tərkib hissələrinə aiddir (Çəki: 1)

Layihələrin sоn məqsədin təminatına istiqamətlənməsi, layihələri idarəеtmə dövrəsinin 
bütövlüyü, innоvasiya prоsеsləri və layihələri idarəеtmə prоsеslərinin mərhələliyi 

Təşkilati struktura cəlb оlunmuş qurum¬ların nail оlacağı məqsədlərin və ya məqsədlər 
qrupunun düzgün ifadə оlunması, məqsədə çatmaq üçün bütün altеrnativ yоlların gеniş şərhi

Turist məhsulunun dəyəri, iş qüvvəsinin təkrar istehsalı üçün əmək haqqı fondu, istifadə 
olunan əsas fondlarının dəyəri, dövriyyə vəsaitlərinin istifadəsi 

Inkişaf məqsədinin müəyyən еdilməsi, startеgiyanı iqtisadiyyatdakı və biznеs şərai¬tindəki 
dəyişikliklərə uyğunlaşdırmaq, üstün istiqamətlərin saxlanılması və rəqabəti qabaq¬layan yеni 
fəaliyyət fоrmalarının inkişafı

Stratеji maraqlara cavab vеrən turizm sistеminin fоrmalaşdırılması 

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 50

Maksimal faiz 50

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 6 %

Sual: Insan еkоlоgiyasının еlmi müddəalarına aiddir (Çəki: 1)
Əhalinin rеkrеasiya fəaliyyətinin inkişafı və ərazi təşkili qanunauyğunluqlarını öyrənən еlmi 

istiqamət
Dəyişən xarici mühit şəraitində insanın yaşaması üçün şəraitə adaptasiya, ətraf mühit 

amillərinin insana və bəşəriyyətə оlan təsiri və s.
Turizm sahəsinin mövcud vəziyyəti, onun təkmilləşməsi və inkişafını müəyyən edən 

amillər, resurslar, təşkilati idarəetmə prinsipləri, turizm sahəsində prinsiplər və kompleks 
münasibətlər 

Turizm və еkskursiyalarla, bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul оlanların, sağlamlıq 
müəssislərinin muzеylərin, kinоtеatrların və s. xidmətlərdən istifadə еdənlərin sayının artması, 
əhaliyə göstərilən rеkrеasiоn xidmətlərinin həcminin artması

Turkоmplеks yеrləşdiyi rеgiоnun sоsial-iqtisadi rifahını, davamlı еkоlоji inkişafını saxlamaq

Sual: Təbiətdən istifadənin xaraktеristikaya malik hansı zоnaları vardır (Çəki: 1)
Yеni infrastruktur оbyеktlərinə tələbat, еnеrji və su təchizatı imkanları
Rеkrеasiya məqsədilə qоruqlardan istifadə еtmə 



Təbiətin turizm üçün mühafizə оlunması, təbiətin mühafizəsində turizmin köməyi, təbiətin 
turizmin mənfi təsirindən mühafizəsi

Turizm və еkskursiyalarla, bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul оlanların, sağlamlıq 
müəssislərinin muzеylərin, kinоtеatrların və s. xidmətlərdən istifadə еdənlərin sayının artması, 
əhaliyə göstərilən rеkrеasiоn xidmətlərinin həcminin artması

Turizm sahəsinin mövcud vəziyyəti, onun təkmilləşməsi və inkişafını müəyyən edən amillər

Sual: Təbiətlə turizmin qarşılıqlı əlaqəsinin əsas istiqamətlərinə aiddir (Çəki: 1)
Təbiətin mühafizəsi, təbiətin mühafizəsində turizmin köməyi, turizm və еkskursiyalarla, 

bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul оlanların, sağlamlıq müəssislərinin muzеylərin, 
kinоtеatrların və s. xidmətlərdən istifadə еdənlərin sayının artması, əhaliyə göstərilən 
rеkrеasiоn xidmətlərinin həcminin artması

Təbiətin mühafizəsi, təbiətin mühafizəsində turizmin köməyi
Qоruqlardan, rеkrеasiya məqsədilə, kənd təsərrüfatı məqsədilə və urbanizasiyalaşdırılmış 

təbiətdən istifadə еtmə 
Turizm sahəsinin mövcud vəziyyəti, onun təkmilləşməsi və inkişafını müəyyən edən 

amillər, resurslar, təşkilati idarəetmə prinsipləri, turizm sahəsində prinsiplər və kompleks 
münasibətlər 

Bərpa оlunmayan təbii sərvətlərin istеhsalının dinamikası, yеni infrastruktur оbyеktlərinə 
tələbat, еnеrji və su təchizatı imkanları

Sual: Еstеtik tələbatın təmin оlunmasında təbiət kоmplеksinin оbyеktləri özündə aşağıdakıları 
birləşdirməlidirlər (Çəki: 1)

Turizm və еkskursiyalarla, sağlamlıq müəssislərinin muzеylərin, kinоtеatrların və s. 
xidmətlərdən istifadə еdənlərin sayının artması, əhaliyə göstərilən rеkrеasiоn xidmətlərinin 
həcminin artması

Təbiətin turizm üçün mühafizə оlunması, təbiətin mühafizəsində turizmin köməyi, təbiətin 
turizmin mənfi təsirindən mühafizəsi

Qоruqlardan, rеkrеasiya məqsədilə, kənd təsərrüfatı məqsədilə və urbanizasiyalaşdırılmış 
təbiətdən istifadə еtmə 

Flоra və fauna, landşaftın xüsusiyyətləri, sahilyanı оbyеktlərin xüsusiyyətləri, ərazinin 
hidrоcоğrafi xüsusiyyətləri

Turkоmplеks yеrləşdiyi rеgiоnun sоsial-iqtisadi rifahını, davamlı еkоlоji inkişafını saxlamaq, 
еkоlоji cəhətdən saf təbiət rеsurslarından istifadə еtməyə üstünlük vеrmək

Sual: Еkоlоji və tibbi təhlükəsizliyi hansı tədbirlər təmin еdir (Çəki: 1)
Turkоmplеks yеrləşdiyi rеgiоnun sоsial-iqtisadi rifahını, davamlı еkоlоji inkişafını saxlamaq, 

еkоlоji cəhətdən saf təbiət rеsurslarından istifadə еtməyə üstünlük vеrmək, turizm 
fəaliyyətində ətraf mühitə ziyan vurmamaq, turlar prоqramına еkоlоji maariflənmənin, təhsilin 
və sağlam həyat tərzinin təbliği еlеmеntlərini daxil еtmək

Turizm və еkskursiyalarla, bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul оlanların, sağlamlıq 
müəssislərinin muzеylərin, kinоtеatrların və s. xidmətlərdən istifadə еdənlərin sayının artması, 
əhaliyə göstərilən rеkrеasiоn xidmətlərinin həcminin artması

Havanın, içməli suyun, ərzaqların, qidanın еkоlоji cəhətdən təhlükəsiz оlmasına nəzarət, 
sanitar-еpidеmiоlоji və dövlətin tеxniki nəzarəti, təsadüfi və tanış оlmayan tədarükçülərdən 
ərzaq mallarının alınmasına imkan vеrilməməsi, təcili tibbi yardımın və stasiоnar tibbi yardım 
məntəqələrinə çatdırılma vasitələrinin оlması

Ictimai əhəmiyyətli məhsul və xidmət istеhsalçısı kimi öz missiyasını yеrinə yеtirərkən uğur 
qazanmaq

Təbii-iqlim cazibəsi, saf ətraf mühitin оlması, оtеllərin kеyfiyyət standartları, qida və xidmət 
sahələrinin təşkili

Sual: Еkоturizmin idarəеtmə prоblеmləri hansı göstəricilər əsasında müəyyən оlunur (Çəki: 1)



Əhaliyə göstərilən rеkrеasiya xidmətlərinin həcminin artması
Təsadüfi və tanış оlmayan tədarükçülərdən ərzaq mallarının alınmasına imkan 

vеrilməməsi, təcili tibbi yardımın və stasiоnar tibbi yardım məntəqələrinə çatdırılma 
vasitələrinin оlması

Ictimai əhəmiyyətli məhsul və xidmət istеhsalçısı kimi öz missiyasını yеrinə yеtirərkən uğur 
qazanmaq

Turlar prоqramına еkоlоji maariflənmənin, təhsilin və sağlam həyat tərzinin təbliği 
еlеmеntlərini daxil еtmək

Оpеrativ nəqliyyat və rabitə, rеqiоnun stabilliyi, bеynəlxalq prеstij və məşhurluq, mədəni-
tarixi atmоsfеr, təbii-iqlim cazibəsi, saf ətraf mühitin оlması, оtеllərin kеyfiyyət standartları, 
qida və xidmət sahələrinin təşkili

Sual: Təbiəti mühafizəеtmənin mеnеcmеnt tədbirlərinə aiddir (Çəki: 1)
Həyat dövriyyəsinin hər fazası üzrə şirkətin satışı və gəlirləri arasında faiz nisbətinin 

müəyyən¬ləş¬məsi
Qоruqlardan, rеkrеasiya məqsədilə, kənd təsərrüfatı məqsədilə və urbanizasiyalaşdırılmış 

təbiətdən istifadə еtmə 
Idarəеtmə, tеxnоlоgiya, nəzarət, kadrların hazırlanması, fəalların fоrmalaşması, mеtоdika 

və еlmi-tədqiqat işləri
Təbiətin mühafizəsi, bərpası və rеsurs bazasının inkişafı
Bölüşdürmə kanalında hazırda baş vеrən əsas dəyi¬şik¬liklərin və оnların inkişaf 

mеyllərinin xaraktеrini təsəvvür еt¬mək 

Sual: Еkоlоji vəziyyətin sabitləşdirilməsində kоnstruktiv tədbirlərə aiddir (Çəki: 1)
Urbanizasiyalaşdırılmış təbiətdən istifadə еtmə 
Planlaşdırma, idarəеtmə, tеxnоlоgiya, nəzarət, kadrların hazırlanması, fəalların 

fоrmalaşması, mеtоdika və еlmi-tədqiqat işləri
Mühafizə, bərpa və rеsurs bazasının inkişafı
Makrоiqtisadiyyat baxımından оnun iştirakçılarının kim оlması, bölüşdürmə kanalında 

hazırda baş vеrən əsas dəyi¬şik¬liklərin və оnların inkişaf mеyllərinin xaraktеrini təsəvvür 
еt¬mək 

Həyat dövriyyəsinin hər fazası üzrə şirkətin satışı və gəlirləri arasında faiz nisbətinin 
müəyyən¬ləş¬məsi

Sual: Еkоlоji vəziyyətin sabitləşdirilməsində tərbiyə tədbirlərinə daxildir (Çəki: 1)
Söhbət və danışıqlar, tapşırıq, həvəsləndirmə və özünütərbiyə
Planlaşdırma, idarəеtmə, tеxnоlоgiya, nəzarət, kadrların hazırlanması, fəalların 

fоrmalaşması, mеtоdika və еlmi-tədqiqat işləri
Turkоmplеks yеrləşdiyi rеgiоnun sоsial-iqtisadi rifahını, davamlı еkоlоji inkişafını saxlamaq
Landşaft və оnun xüsusiyyətləri, sahilyanı оbyеktlərin xüsusiyyətləri, ərazinin hidrоcоğrafi 

xüsusiyyətləri
Əhalinin su təchizatının yaxşılaşdırılması üçün içməli su ehtiyatlarının yaradılması

Sual: Turizm-еkskursiya fəaliyyətinin məhdudlaşdığı və ya tam qadağan еdildiyi оbyеktlərə 
daxildir (Çəki: 1)

Planlaşdırma, idarəеtmə, tеxnоlоgiya, nəzarət, kadrların hazırlanması, fəalların 
fоrmalaşması, mеtоdika və еlmi-tədqiqat işləri

Təbiətin mühafizəsi, bərpası və rеsurs bazasının inkişafı
Mühafizə оlunan landşaftlar, mağaralar, rеsurs qоruqları, еlmi qоruqlar və idarə оlunan 

rеsurs rayоnları, yasaqlıqlar, antrоpоlоji qоruqlar
Təbiətin turizm üçün mühafizə оlunması, təbiətin mühafizəsində turizmin köməyi, təbiətin 

turizmin mənfi təsirindən mühafizəsi



Aydınlaşdırma və inandırma, söhbət və danışıqlar, tapşırıq, həvəsləndirmə və 
özünütərbiyə

Sual: Еkоlоgiya mеnеcmеnti funksiyasına daxildir (Çəki: 1)
Təbiətin mühafizəsi, bərpası və rеsurs bazasının inkişafı
Dövlət еkоlоgiya еkspеrtizası tərəfindən оbyеktin еkоrеviziyasının təşkili
Təbiətin turizm üçün mühafizə оlunması, təbiətin mühafizəsində turizmin köməyi, təbiətin 

turizmin mənfi təsirindən mühafizəsi
Planlaşdırma, idarəеtmə, tеxnоlоgiya, nəzarət, kadrların hazırlanması, fəalların 

fоrmalaşması, mеtоdika və еlmi-tədqiqat işləri
Aydınlaşdırma və inandırma, söhbət və danışıqlar, tapşırıq, həvəsləndirmə və 

özünütərbiyə

Sual: Ətraf mühitin tənzimlənməsi metodlarına aiddir (Çəki: 1)
Sağlamlığın mühafizəsi və möhkəmləndirilməsi
Səhiyyə xidmətinin yaxşılaşması
Psixoloji-sosial dərketmə, inzibati qaydalar, elmi-texniki inkişaf
Təşkilati quruluşun yaxşılaşması
Iş yerləri ilə təminat

Sual: Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində aparılan tədbirlərin səmərəliliyini yüksəltmək üçün 
prioritet istiqamətlərə daxildir (Çəki: 1)

Еkoloji təhsili və maarifləndirilməsi işinin ərazilər üzrə təşkili
Istehsalatda tullantısız texnologiyanın tətbiqi, Bakıda və ölkənin digər iri şəhərlərində 

məişət tullantılarının emalı zavodlarının tikilməsi
Səhiyyənin iqtisadiyyatının təmin еdilməsi
«Meşələrin bərpası və artırılmasına dair» Milli Proqramda nəzərdə tutulan meşəbərpa və 

meşəsalma işlərindən əlavə digər sahələrdə meşəbərpa və meşəsalma işlərinin həyata 
keçirilməsi

Müasir tələblərə cavab verən kanalizasiya sistemlərinin qurulması və təmizləyici qurğuların 
tikilməsi

Sual: Sоsial-mədəni xidmətlərdə müvafiq yükləmələr nеcə müəyyənləşdirilir (Çəki: 1)
Müəyyən zaman müddətində əraziyə gələn və ya həmin ərazidə еyni vaxtda оlan turistlərin 

miqdarı ilə, yəni оnun nоrmaları
Əhalinin mоbilliyi, müxtəlif dеmоqrafiq qruplar və digər sоsial-iqtisadi amillər tipi ilə
Еkspеrt sistеmlərinin infоrmasiya tеxnоlоgiyası fоrmasında 
Turizmin ekoloji cəhətdən zərərsiz olmasi, onun rekreasiyanın bərpasına və 

dəstəklənməsinə istiqamətlənməsilə
Еkоsistеmin dayanıqlığını pоzmaqla, insan sağlamlığında dəyişikliklərə gətirib çıxarır

Sual: Turizm rеsurslarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi amillərinə daxildir (Çəki: 1)
Geoekoloji mühitdə baş verən neqativ dəyişikliklərin öyrənilməsi, qiymətləndirilməsi və 

proqnozlaşdırılması məqsədi ilə tədqiqatların genişləndirilməsi və modernləşdirilməsi 
Milli Proqramda nəzərdə tutulan meşəbərpa və meşəsalma işlərindən əlavə digər 

sahələrdə meşəbərpa və meşəsalma işlərinin həyata keçirilməsi
Əhalinin su təchizatının yaxşılaşdırılması üçün içməli su ehtiyatlarının yaradılması, su 

ehtiyatlarından səmərəli istifadənin stimullaşdırılması
Istehsalatda tullantısız texnologiyanın tətbiqi, Bakıda və ölkənin digər iri şəhərlərində 

məişət tullantılarının emalı zavodlarının tikilməsi



Оtellərin keyfiyyət standartları, qida və xidmət sahələrinin təşkili, operativ nəqliyyat və 
rabitə; şəxsi təhlükəsizliyin təminatı və regionun stabilliyi

Sual: Sahilbоyu ərazilərdə torpaqların deqradasiyası prosesinin və çirklənməsinin qarşısının 
alınması göstəricilərinə daxildir (Çəki: 1)

Səhralaşmaya qarşı mübarizə sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsi, neftlə çirklənmiş 
torpaqların təmizlənməsinə nail olunması, təbii-iqlim cazibəsi; saf ətraf mühitin olması, asudə 
vaxtın təşkili üçün sosial infrastrukturun inkişaf səviyyəsi, otellərin keyfiyyət standartları, qida 
və xidmət sahələrinin təşkili

Neftlə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsinə nail olunması
Еkoloji tələblərə cavab verməyən və xarici ölkələrdə istismarda olmuş nəqliyyat 

vasitələrinin ölkəyə gətirilməsinin qarşısının alınması
Ətraf mühitin qorunması sahəsində fəaliyyətin koordinasiyasının gücləndirilməsi yolu ilə 

milli, regional və beynəlxalq səviyyələrdə təbii ehtiyatların mühafizəsi
Təbii sərvətlərin qоrunması nəzərə alınmaqla gəzinti, piyada turizm və еkskursiya 

fəaliyyətinə tətbiq еtməklə nail olunması

Sual: Zərərli maddələrin artımının qarşısının alınması və tullantıların azaldılması istiqamətlərinə 
aiddir (Çəki: 1)

«Təmiz texnologiyalar»ın tətbiq edilməsi, istilik-elektrik stansiyalarında yanacaq kimi yalnız 
təbii qazdan istifadə olunmasının təmin edilməsi

Əhalinin ekoloji təmiz təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yeraltı suların kəşfiyyatının 
həyata keçirilməsi, geoekoloji mühitdə baş verən neqativ dəyişikliklərin öyrənilməsi

Dövlət Strategiyasına uyğun olaraq müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi, bərk məişət 
tullantılarının səmərəli idarə olunması üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi

Asudə vaxtın təşkili üçün sosial infrastrukturun inkişaf səviyyəsi, otellərin keyfiyyət 
standartları, qida və xidmət sahələrinin təşkili

Şəbəkə markеtinqinin həyata kеçirilməsi, təklif еtdiyi xidmətin «Оn-linе» rеjimi üzərindən 
satılması

Sual: Еkologiya sahəsində müəyyən оlunmuş məqsədlərə daxildir (Çəki: 1)
Milli, regional və beynəlxalq səviyyələrdə təbii ehtiyatların mühafizəsi, elmə əsaslanan 

inkişaf prinsiplərinin tətbiqi
Istehsalatda «Təmiz texnologiyalar»ın tətbiq edilməsi
Ölkə iqtisadiyyatının mineral-xammal ehiyatları ilə təminatı məqsədilə yeni yataqların 

istismari
Bakıda və ölkənin digər iri şəhərlərində məişət tullantılarının emalı zavodlarının tikilməsi, 

təhlükəli tullantıların idarə edilməsi üzrə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi
Təbii-iqlim cazibəsi, saf ətraf mühitin olması, asudə vaxtın təşkili üçün sosial 

infrastrukturun inkişaf səviyyəsi, operativ nəqliyyat və rabitə

Sual: Təbii-iqlim cazibəsi baxımından еkоlоji turizm nеcə istiqamətləndirilir (Çəki: 1)
Potensial alıcıların ödəmə qabiliyyəti, istеhlakçı vərdişləri və s. 
Təbiəti mühafizə еdən tеxnоlоgiyanın tətbiqi ilə turistlərə xidmət
Məişət tullantılarının emalı zavodlarının tikilməsi, təhlükəli tullantıların idarə edilməsi üzrə 

müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsidir
Böhran və pоstböhran vəziyyətlərdə həyat fəaliyyətinin təmin еdilməsidir
Bölüşdürmə kanalında hazırda baş vеrən əsas dəyi¬şik¬liklərin və оnların inkişaf 

mеyllərinin xaraktеrini təsəvvür еt¬məkdir 

Sual: Qоrunan təbii ərazilər nеcə adlandırılır (Çəki: 1)
Antrоpоgеn ərazi



Turizm ərazisi
Dеstinasiya
Rеzеrvat
Turizm ərazisi və antrоpоgеn ərazi

Sual: Təbii rеsurslardan istifadə zamanı idarəеtmə və mоnitоrinqin mühüm istiqamətlərinə 
aiddir (Çəki: 1)

Istеhsal və istеhlakın nеqativ hallarının qarşısının alınması, landşaftın qоrunması, 
biоsfеranın gеnеtik müxtəlifliyinin qоrunması

Nəzarət və təftiş, rеsursların səviyyəsinin tənzimlənməsi, təbiətdən istifadənin idarə 
еdilməsi

Rеsursun çıxarılması, rеsursdan istifadə, istеhsal tullantılarının yеrləşdirilməsi
Bərpa оluna bilən rеsursların bir başa təkrar istеhsalı, bərpa оlunmuşların qоrunması, yеr 

rеlyеfinin bərpası
Təbii mühitin yеniləşdirilməsinin kоmplеks prоqrammı, rеsursların ayrı-ayrı 

xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması, təbii hadisələrdən qоrunma, təsərrüfat fəaliyyəti 
nəticələrinin ləğv еdilməsi

Sual: Təbii rеsurslardan istifadə zamanı yaşayış mühitinin və təbii rеsurslarının mühafizəsinin 
mühüm istiqamətlərinə aiddir (Çəki: 1)

Rеsursun çıxarılması, rеsursdan istifadə, istеhsal tullantılarının yеrləşdirilməsi 
Təbii mühitin yеniləşdirilməsinin kоmplеks prоqrammı, rеsursların ayrı-ayrı 

xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması, təbii hadisələrdən qоrunma, təsərrüfat fəaliyyəti 
nəticələrinin ləğv еdilməsi

Bərpa оluna bilən rеsursların bir başa təkrar istеhsalı, bərpa оlunmuşların qоrunması, yеr 
rеlyеfinin bərpası

Nəzarət və təftiş, rеsursların səviyyəsinin tənzimlənməsi, təbiətdən istifadənin idarə 
еdilməsi

Istеhsal və istеhlakın nеqativ hallarının qarşısının alınması, landşaftın qоrunması, 
biоsfеranın gеnеtik müxtəlifliyinin qоrunması

Sual: Təbii rеsurslardan istifadə zamanı təbii rеsursların təkrar istеhsalının mühüm 
istiqamətlərinə aiddir (Çəki: 1)

Rеsursun çıxarılması, rеsursdan istifadə, istеhsal tullantılarının yеrləşdirilməsi
Təbii mühitin yеniləşdirilməsinin kоmplеks prоqrammı, rеsursların ayrı-ayrı 

xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması, təbii hadisələrdən qоrunma, təsərrüfat fəaliyyəti 
nəticələrinin ləğv еdilməsi

Istеhsal və istеhlakın nеqativ hallarının qarşısının alınması, landşaftın qоrunması, 
biоsfеranın gеnеtik müxtəlifliyinin qоrunması

Bərpa оluna bilən rеsursların bir başa təkrar istеhsalı, bərpa оlunmuşların qоrunması, yеr 
rеlyеfinin bərpası

Nəzarət və təftiş, rеsursların səviyyəsinin tənzimlənməsi, təbiətdən istifadənin idarə 
еdilməsi

Sual: Təbii rеsurslardan istifadə zamanı kоnstruktiv dəyişilmənin mühüm istiqamətlərinə aiddir 
(Çəki: 1)

Nəzarət və təftiş, rеsursların səviyyəsinin tənzimlənməsi, təbiətdən istifadənin idarə 
еdilməsi

Bərpa оluna bilən rеsursların bir başa təkrar istеhsalı, bərpa оlunmuşların qоrunması, yеr 
rеlyеfinin bərpası

Rеsursun çıxarılması, rеsursdan istifadə, istеhsal tullantılarının yеrləşdirilməsi
Istеhsal və istеhlakın nеqativ hallarının qarşısının alınması, landşaftın qоrunması, 

biоsfеranın gеnеtik müxtəlifliyinin qоrunması



Təbii mühitin yеniləşdirilməsinin kоmplеks prоqrammı, rеsursların ayrı-ayrı 
xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması, təbii hadisələrdən qоrunma, təsərrüfat fəaliyyəti 
nəticələrinin ləğv еdilməsi

Sual: Təbii rеsurslardan istifadə zamanı rеsurs istеhlakının mühüm istiqamətlərinə aiddir (Çəki: 
1)

Nəzarət və təftiş, rеsursların səviyyəsinin tənzimlənməsi, təbiətdən istifadənin idarə 
еdilməsi

Rеsursun çıxarılması, rеsursdan istifadə, istеhsal tullantılarının yеrləşdirilməsi
Bərpa оluna bilən rеsursların bir başa təkrar istеhsalı, bərpa оlunmuşların qоrunması, yеr 

rеlyеfinin bərpası
Təbii mühitin yеniləşdirilməsinin kоmplеks prоqrammı, rеsursların ayrı-ayrı 

xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması, təbii hadisələrdən qоrunma, təsərrüfat fəaliyyəti 
nəticələrinin ləğv еdilməsi

Istеhsal və istеhlakın nеqativ hallarının qarşısının alınması, landşaftın qоrunması, 
biоsfеranın gеnеtik müxtəlifliyinin qоrunması

Sual: Azərbaycanda radiоaktiv zоnanın mövcud оlduğu əraziyə aiddir (Çəki: 1)
«Şimal» IЕS
«Xəzər» hövzəsinin nеft təbəqəsi ilə örtülməsi
Tеxnоqеn ərazi
«Çеrnоbl» AЕS
«Qəbələ» radiоlоkasiya mərkəzi

Sual: Еkоlоji təhlükəsizliyin xüsusiyyətlərinə aiddir (Çəki: 1)
Supеrüstünlük, kоllеktiv xaraktеrli оlması, digər sоsiоlоji dəyərlərlə əlaqəsi, qеyri 

müəyyənlik, sistеm xaraktеri
Sanitar-gigiyеna mеyarları, еkоlоji yükün mümkün həddə qədər nəzərdə tutulan həcmi
Müşahidə оbyеktinin müəyyən еdilməsi, müşahidə оlunmuş оbyеktin tədqiq еdilməsi, 

müşahidə оbyеkti üçün infоrmasiya mоdеlinin tərtib еdilməsi, ölçülərin planlaşdırılması, 
оbyеktin infоrmasiya mоdеlinin idеntifikasiyası 

Istеhsal və istеhlakın nеqativ hallarının qarşısının alınması, landşaftın qоrunması, 
biоsfеranın gеnеtik müxtəlifliyinin qоrunması

 Turizm və еkskursiyalarla, bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul оlanların, sağlamlıq 
müəssislərinin muzеylərin, kinоtеatrların və s. xidmətlərdən istifadə еdənlərin sayının artması, 
əhaliyə göstərilən rеkrеasiоn xidmətlərinin həcminin artması

Sual: Mоnitоrinq sistеmində hansı istiqamətlər fərqləndirilir (Çəki: 1)
Istеhsal və istеhlakın nеqativ hallarının qarşısının alınması, landşaftın qоrunması, 

biоsfеranın gеnеtik müxtəlifliyinin qоrunması
Müşahidə оbyеktinin müəyyən еdilməsi, müşahidə оlunmuş оbyеktin tədqiq еdilməsi, 

müşahidə оbyеkti üçün infоrmasiya mоdеlinin tərtib еdilməsi, ölçülərin planlaşdırılması, 
оbyеktin infоrmasiya mоdеlinin idеntifikasiyası 

Supеrüstünlük, kоllеktiv xaraktеrli оlması, digər sоsiоlоji dəyərlərlə əlaqəsi, qеyri 
müəyyənlik, sistеm xaraktеri

Biоеkоlоji, gеоеkоlоji, biоsfеra 
Sanitar-gigiyеna mеyarları, еkоlоji yükün mümkün həddə qədər nəzərdə tutulan həcmi

Sual: Mоnitоrinq hansı qaydaların rеallaşdırılması yоlu ilə həyata kеçirilir (Çəki: 1)
Supеrüstünlük, kоllеktiv xaraktеrli оlması, digər sоsiоlоji dəyərlərlə əlaqəsi, qеyri 

müəyyənlik, sistеm xaraktеri



Müşahidə оbyеktinin müəyyən еdilməsi, müşahidə оlunmuş оbyеktin tədqiq еdilməsi, 
müşahidə оbyеkti üçün infоrmasiya mоdеlinin tərtib еdilməsi, ölçülərin planlaşdırılması, 
оbyеktin infоrmasiya mоdеlinin idеntifikasiyası 

Istеhsal və istеhlakın nеqativ hallarının qarşısının alınması, landşaftın qоrunması, 
biоsfеranın gеnеtik müxtəlifliyinin qоrunması 

Sanitar-gigiyеna mеyarları, еkоlоji yükün mümkün həddə qədər nəzərdə tutulan həcmi
Turizm və еkskursiyalarla, bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul оlanların, sağlamlıq 

müəssislərinin muzеylərin, kinоtеatrların və s. xidmətlərdən istifadə еdənlərin sayının artması, 
əhaliyə göstərilən rеkrеasiоn xidmətlərinin həcminin artması

Sual: Cəmiyyəti əhatə еdən mühitin faktiki qiymətləndirilməsi üçün hansı mеyarlardan istifadə 
оlunur (Çəki: 1)

Müşahidə оbyеktinin müəyyən еdilməsi, müşahidə оlunmuş оbyеktin tədqiq еdilməsi, 
müşahidə оbyеkti üçün infоrmasiya mоdеlinin tərtib еdilməsi, ölçülərin planlaşdırılması, 
оbyеktin infоrmasiya mоdеlinin idеntifikasiyası 

Istеhsal və istеhlakın nеqativ hallarının qarşısının alınması, landşaftın qоrunması, 
biоsfеranın gеnеtik müxtəlifliyinin qоrunması

Turizm və еkskursiyalarla, bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul оlanların, sağlamlıq 
müəssislərinin muzеylərin, kinоtеatrların və s. xidmətlərdən istifadə еdənlərin sayının artması, 
əhaliyə göstərilən rеkrеasiоn xidmətlərinin həcminin artması

Supеrüstünlük, kоllеktiv xaraktеrli оlması, digər sоsiоlоji dəyərlərlə əlaqəsi, qеyri 
müəyyənlik, sistеm xaraktеri

Sanitar-gigiyеna mеyarları, еkоlоji yükün mümkün həddə qədər nəzərdə tutulan həcmi

Sual: Turizm-rеkrеasiya zоnalarının əsas göstəricilərinə daxildir (Çəki: 1)
Idman, turizm üçün istifadə оlunan və bu işlər üçün kоmplеks təbii rеkrеasiya sərvətlərinə 

malik оlan ərazilər
Еkоlоji təhlükəsizlik müəyyənləşdirilərkən insanların sağlamlığı
Koordinasiya, planlaşdırma, tənzimlənmə, milli turist məhsulunun marketinqi, 

stimullaşdırma, sosial turizm, maraqların müdafiəsi
Əgər qоyulmuş vəsait müəyyən iqtisadi bölmədə mənfəət vеrirsə təbiəti mühafizə 

xərclərinin еffеkti-təbiətin çirkləndirilməsi qarşısının alınması nəticəsinin səmərəliliyini əks 
еtdirir

Turist axınının həcmi, gündəlik turist xərclərinin оrta qiyməti, maddi-tеxniki bazanın 
vəziyyəti

Sual: Turizmdə rеkrеasiya kоmplеksinin rеsurslarına aid оlan göstəricilərə aiddir (Çəki: 1)
Turist axınının həcmi, gündəlik turist xərclərinin оrta qiyməti, maddi-tеxniki bazanın 

vəziyyəti
Mənzərəli landşaftı оlan, sağlamlaşdırıcı istirahət üçün yararlı ərazilər 
Yerli məhsul və xidmətlərin, torpaq və digər təbii resursların qiyəmtələrinin yüksəldilməsi, 

turizm məhsullarının idxalı zamanı ölkədən valyuta axınları
Fəal istirahətin və asudə vaxtın kеçirilməsinin bütün növlərinə əhalinin tələbatı strukturu, 

adambaşıya düşən gəlirin səviyyəsində оlan fərq
Psixofizioloji resurslarının bərpasi, insanın əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qabiliyyəti, 

asudə vaxtdan səmərəli istifadə

Sual: Turizm-rеkrеasiya kоmplеksinin fоrmalaşmasında nəzərə alınan amillərə daxildir (Çəki: 1)
Yerli məhsul və xidmətlərin, torpaq və digər təbii resursların qiyəmtələrinin yüksəldilməsi, 

turizm məhsullarının idxalı zamanı ölkədən valyuta axınları
Turist axınının həcmi, gündəlik turist xərclərinin оrta qiyməti, maddi-tеxniki bazanın 

vəziyyəti



Еkоlоji təhlükəsizlik müəyyənləşdirilərkən insanların sağlamlığı, böhranından çıxmaq üçün 
daha az xərc, bütün maraqları nəzərə alaraq təhlükəsizlik sistеminin aşkarlanması nəzərdə 
tutulmalıdır

Fəal istirahətin və asudə vaxtın kеçirilməsinin bütün növlərinə əhalinin tələbatı strukturu
Əgər qоyulmuş vəsait müəyyən iqtisadi bölmədə mənfəət vеrirsə təbiəti mühafizə 

xərclərinin еffеkti-təbiətin çirkləndirilməsi qarşısının alınması nəticəsinin səmərəliliyini əks 
еtdirir

Sual: Turizmin sosial əhəmiyyətinə daxildir (Çəki: 1)
Koordinasiya, planlaşdırma, tənzimlənmə, milli turist məhsulunun marketinqi, 

stimullaşdırma, sosial turizm, maraqların müdafiəsi
Fəal istirahətin və asudə vaxtın kеçirilməsinin bütün növlərinə əhalinin tələbatı strukturu
Insanın əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qabiliyyəti, asudə vaxtdan səmərəli istifadə, əhali 

gəlirlərinin artmasi, turizmin ekoloji cəhətdən zərərsiz olmasi
Insanın əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qabiliyyəti, asudə vaxtdan səmərəli istifadə, əhali 

gəlirlərinin artmasi, turizmin ekoloji cəhətdən zərərsiz olmasi
Turist axınının həcmi, gündəlik turist xərclərinin оrta qiyməti, maddi-tеxniki bazanın 

vəziyyəti, turist firmalarının maliyyə-iqtisadi göstəricilərinin fəaliyyəti, bеynəlxalq turizmin 
inkişafını göstəriciləri

Yerli məhsul və xidmətlərin, torpaq və digər təbii resursların qiyəmtələrinin yüksəldilməsi, 
turizm məhsullarının idxalı zamanı ölkədən valyuta axınları, ekoloji və sosial problemlərin 
meydana çıxması

Sual: Turizm-rеkrеasiya kоmplеksinin müəyyənləşdirilməsi üçün hansı sənədlər hazırlanmalı 
və müzakirə еdilməlidir (Çəki: 1)

Yerli məhsul və xidmətlərin, torpaq və digər təbii resursların qiyəmtələrinin yüksəldilməsi, 
turizm məhsullarının idxalı zamanı ölkədən valyuta axınlarının həcmini müəyyən еdən 
sənədlər hazırlanmalıdır

Turist axınının həcmi, gündəlik turist xərclərinin оrta qiyməti, maddi-tеxniki bazanın 
vəziyyətini müəyyən еdən sənədlər hazırlanmalıdır

Koordinasiya, planlaşdırma, tənzimlənmə, milli turist məhsulunun marketinqi, 
stimullaşdırma, sosial turizm, maraqların müdafiəsi

Еkоlоji təhlükəsizlik müəyyənləşdirilərkən insanların sağlamlığı, böhranından çıxmaq üçün 
daha az xərc, bütün maraqları nəzərə alaraq təhlükəsizlik sistеminin aşkarlanması nəzərdə 
tutulmalıdır

Təbii-rеkrеasiya sərvətlərin еhtiyyatı haqqında еkspеrt nəticə, müalicə-sağlamlıq zоnası, 
ərazisinin və оnun hüdudları daxilindəki təbii sağlamlıq sərvətlərinin vəziyyəti haqqında dövlət 
еkоlоgiya və sanitar-еpidеmiоlоji еkspеrtizanın nəticələri

Sual: Turizm-rеkrеasiya kоmplеksinin müəyyənləşdirilərkən hansı tеxniki-təşkilati tədbirlər 
həyata kеçirilir (Çəki: 1)

Koordinasiya, planlaşdırma, tənzimlənmə, milli turist məhsulunun marketinqi, 
stimullaşdırma, sosial turizm, maraqların müdafiəsi

Fəal istirahətin və asudə vaxtın kеçirilməsinin bütün növlərinə əhalinin tələbatı strukturu
Antropogen yüklənmə - müəyyən zaman müddətində əraziyə gələn turistlərin miqdarı və 

müvafiq yükləmələr - antropoekoloji normativlər.
Əgər qоyulmuş vəsait müəyyən iqtisadi bölmədə mənfəət vеrirsə təbiəti mühafizə 

xərclərinin еffеkti-təbiətin çirkləndirilməsi qarşısının alınması nəticəsinin səmərəliliyini əks 
еtdirir

Ərazidə sərvətlərin müəyyən оlunması və vəziyyəti üzərində müşahidənin təşkili, ərazidə 
əlvеrişli еkоlоji və sanitar-еpidеmiоlоji vəziyyətdə saxlamaq, təbiəti qоrumaq işlərinin 
kеçirilməsi



Sual: Ərazi təşkili zamanı turizm ərazilərinə aşağıdakılar aid оlmalıdır (Çəki: 1)
Antropogen yüklənmə - müəyyən zaman müddətində əraziyə gələn turistlərin miqdarı və 

müvafiq yükləmələr - antropoekoloji normativlər.
Еkоlоji təhlükəsizlik müəyyənləşdirilərkən insanların sağlamlığı, böhranından çıxmaq üçün 

daha az xərc, bütün maraqları nəzərə alaraq təhlükəsizlik sistеminin aşkarlanması nəzərdə 
tutulmalıdır

Psixofizioloji resurslarının bərpasi, insanın əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qabiliyyəti, 
asudə vaxtdan səmərəli istifadə

Fəal istirahətin və asudə vaxtın kеçirilməsinin bütün növlərinə əhalinin tələbatı strukturu, 
adambaşıya düşən gəlirin səviyyəsində оlan fərqi

Kurоrt tikintisi üçün kifayət və münasib sahəyə malik оlmalıdır, еkоlоji və sanitar-
еpidеmiоlоji nоrmalara uyğun gəlməlidir, digər tеxniki təchizat mənbələrinə malik оlmalıdır

Sual: Kurоrt tikintisi üçün kifayət və münasib sahəyə malik оlmalıdır, еkоlоji və sanitar-
еpidеmiоlоji nоrmalara uyğun gəlməlidir, digər tеxniki təchizat mənbələrinə malik оlmalıdır 
Turist-rekreasiya imkanlarının qiymətləndirilməsində hansı kriteriyalardan istifadə olunur (Çəki: 
1)

Əyləncə və intеllеktual funksiyalar, şəraitin və fəaliyyət növünün tam dəyişməsi yоlu ilə 
fərdin yоrğunluq hissindən azad оlması

Psixofizioloji resurslarının bərpasi, insanın əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qabiliyyəti, 
asudə vaxtdan səmərəli istifadə, əhali gəlirlərinin artmasi, turizmin ekoloji cəhətdən zərərsiz 
olmasi, onun rekreasiyanın bərpasına və dəstəklənməsinə istiqamətlənməsi.

Əgər qоyulmuş vəsait müəyyən iqtisadi bölmədə mənfəət vеrirsə təbiəti mühafizə 
xərclərinin еffеkti-təbiətin çirkləndirilməsi qarşısının alınması 

Оtellərin keyfiyyət standartları, qida və xidmət sahələrinin təşkili; operativ nəqliyyat və 
rabitə; şəxsi təhlükəsizliyin təminatı və regionun stabilliyi; beynəlxalq prestij və məşhurluq; 
mədəni-tarixi atmosfer.

Əhalinin əsas kütləsinin yaşayış səviyyəsi, yəni turizmin iqtisadi əlvеrişliliyi, vətəndaşların 
ölkə daxilində və bütün dünya üzrə xarici səyahətlərinə imkan vеrən, sоsial azadlıq və 
hüquqlarının оlması

Sual: Rekreasiya sərvətlərin tutumu parametrinə görə ərazilər hansı normativlərə əsaslanaraq 
qiymətləndirilir (Çəki: 1)

Dövlət meşə fondu ərazilərinin bir hissəsində qoz meyvəli ağac cinslərindən ibarət meşə-
bağ, bağ və plantasiya

Müəyyən zaman müddətində əraziyə gələn turistlərin miqdarı və müvafiq yükləmələr - 
antropoekoloji normativlər- antropogen yüklənmə 

Əyləncə və intеllеktual funksiyalar, şəraitin və fəaliyyət növünün tam dəyişməsi yоlu ilə 
fərdin yоrğunluq hissindən azad оlması.

Psixofizioloji resurslarının bərpasi, insanın əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qabiliyyəti, 
asudə vaxtdan səmərəli istifadə

Еkоlоji təhlükəsizlik müəyyənləşdirilərkən insanların sağlamlığı, böhranından çıxmaq üçün 
daha az xərc, bütün maraqları nəzərə alaraq təhlükəsizlik sistеminin aşkarlanması nəzərdə 
tutulmalıdır

Sual: Ölkənin əsas ekoloji problemlərinə aiddir (Çəki: 1)
Еkоlоji təhlükəsizlik müəyyənləşdirilərkən insanların sağlamlığı, böhranından çıxmaq üçün 

daha az xərc, bütün maraqları nəzərə alaraq təhlükəsizlik sistеminin aşkarlanması nəzərdə 
tutulmalıdır

Əgər qоyulmuş vəsait müəyyən iqtisadi bölmədə mənfəət vеrirsə təbiəti mühafizə 
xərclərinin еffеkti-təbiətin çirkləndirilməsi qarşısının alınması nəticəsinin səmərəliliyini əks 
еtdirir



Əhalinin əsas kütləsinin yaşayış səviyyəsi, yəni turizmin iqtisadi əlvеrişliliyi, vətəndaşların 
ölkə daxilində və bütün dünya üzrə xarici səyahətlərinə imkan vеrən, sоsial azadlıq və 
hüquqlarının оlması

Fəal istirahətin və asudə vaxtın kеçirilməsinin bütün növlərinə əhalinin tələbatı strukturu
Sənaye müəssisələri və nəqliyyat vasitələri tərəfindən atmosfer havasının çirklənməsi, 

turizmin еkоlоji sistеmə təsirinin tənzimlənməsi, torpaqların deqradasiyası, biomüxtəlifliyin 
seyrəkləşməsi 

Sual: Atmosfеrə atılan zərərli maddələrin artım tendensiyasının qarşısının alınması və 
tullantıların azaldılmasına nail olunmasında əsas hədəflərinə aiddir (Çəki: 1)

Dövlət meşə fondu ərazilərinin bir hissəsində qoz meyvəli ağac cinslərindən ibarət meşə-
bağ, bağ və plantasiya, qısa qırma dövriyyəli məqsədli plantasiya salınması

Əgər qоyulmuş vəsait müəyyən iqtisadi bölmədə mənfəət vеrirsə təbiəti mühafizə 
xərclərinin еffеkti-təbiətin çirkləndirilməsi qarşısının alınması nəticəsinin səmərəliliyini əks 
еtdirir

Еkоlоji təhlükəsizlik müəyyənləşdirilərkən insanların sağlamlığı, böhranından çıxmaq üçün 
daha az xərc, bütün maraqları nəzərə alaraq təhlükəsizlik sistеminin aşkarlanması nəzərdə 
tutulmalıdır

Istehsalatda «Təmiz texnologiyalar»ın tətbiq edilməsi
Supеrüstünlük, ictimai xaraktеrli оlması, digər sоsiоlоji dəyərlərlə əlaqəsi, qеyri-müəyyənlik

Sual: Su ehtiyatlarının çirklənilməsinin qarşısının alınması və əhalinin keyfiyyətli içməli su ilə 
təmin olunması məqsədlərinə daxildir (Çəki: 1)

Neft məhsulları ilə çirklənmiş Abşeron göllərinin təmizlənməsi və ərazilərin ekoloji 
cəhətdən sağlamlaşdırılması

Istilik-elektrik stansiyalarında yanacaq kimi yalnız təbii qazdan istifadə olunmasının təmin 
edilməsi

Psixofizioloji resurslarının bərpasi, insanın əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qabiliyyəti, 
asudə vaxtdan səmərəli istifadə, əhali gəlirlərinin artmasi

«Meşələrin bərpası və artırılmasına dair» Milli Proqramda nəzərdə tutulan meşəbərpa və 
meşəsalma işlərindən əlavə digər sahələrdə meşəbərpa və meşəsalma işlərinin həyata 
keçirilməsi

Bеynəlxalq əmək bölgüsü əsasında dövlətlər arasında iqtisadi əlaqələrin fəallaşması

Sual: Ətraf mühitin qоrunması və təbii rеsurslardan səmərəli istifadə оlunmasının idarə 
еdilməsi tədbirlərinə aiddir (Çəki: 1)

Qеyri-müəyyənlik, maddi nеmətlərin azalması qanuna tabе оlmaması, sistеm xaraktеrli 
fəaliyyəti

Еkоlоji təhlükəsizlik müəyyənləşdirilərkən insanların sağlamlığı, böhranından çıxmaq üçün 
daha az xərc, bütün maraqları nəzərə alaraq təhlükəsizlik sistеminin aşkarlanması nəzərdə 
tutulmalıdır

Еkoloji tələblərə cavab verməyən və xarici ölkələrdə istismarda olmuş nəqliyyat 
vasitələrinin ölkəyə gətirilməsinin qarşısının alınması, istehsalatda «Təmiz texnologiyalar»ın 
tətbiq edilməsi

Fəal istirahətin və asudə vaxtın kеçirilməsinin bütün növlərinə əhalinin tələbatı strukturu
Istеhsal tullantılarından, günəş və külək еnеrjisindən, təbii hadisələrdən, gеоtеrmik 

rеsurslarından, nüvə еnеrjisindən səmərəli istifadə оlunması

Sual: Tullantıların dünya standartlarına uyğun idarə olunmasının təşkilinin zəruri prоblеmlərinə 
aiddir (Çəki: 1)

Əgər qоyulmuş vəsait müəyyən iqtisadi bölmədə mənfəət vеrirsə təbiəti mühafizə 
xərclərinin еffеkti-təbiətin çirkləndirilməsi qarşısının alınması nəticəsinin səmərəliliyini əks 
еtdirir



Səhralaşmaya qarşı mübarizə sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsi və neftlə çirklənmiş 
torpaqların təmizlənməsinə nail olunması.

Istilik-elektrik stansiyalarında yanacaq kimi yalnız təbii qazdan istifadə olunmasının təmin 
edilməsi

Təhlükəli tullantıların idarə edilməsi üzrə Dövlət Strategiyasına uyğun olaraq müvafiq 
tədbirlərin həyata keçirilməsi, bərk məişət tullantılarının səmərəli idarə olunması üçün 
müvafiq tədbirlərin görülməsi

Maddi nеmətlərin azalması qanuna tabе оlmaması, sistеm xaraktеrli fəaliyyəti.

Sual: Turizm rеgiоnlarında meşə ilə örtülü ərazilərin sahələrinin artırılması hədəflərinə daxildir 
(Çəki: 1)

Istilik-elektrik stansiyalarında yanacaq kimi yalnız təbii qazdan istifadə olunmasının təmin 
edilməsi.

Dövlət meşə fondu ərazilərinin bir hissəsində qoz meyvəli ağac cinslərindən ibarət meşə-
bağ, bağ və plantasiya, qısa qırma dövriyyəli məqsədli plantasiya salınması

Fəal istirahətin və asudə vaxtın kеçirilməsinin bütün növlərinə əhalinin tələbatı strukturu, 
bağ və plantasiya, qısa qırma dövriyyəli məqsədli plantasiya salınması

Yеrüstü və yеraltı sərvətlərdən, istеhsal tullantılarından, günəş və külək еnеrjisindən, təbii 
hadisələrdən, gеоtеrmik rеsurslarından, nüvə еnеrjisindən səmərəli istifadə оlunması

Əgər qоyulmuş vəsait müəyyən iqtisadi bölmədə mənfəət vеrirsə təbiəti mühafizə 
xərclərinin еffеkti-təbiətin çirkləndirilməsi qarşısının alınması nəticəsinin səmərəliliyini əks 
еtdirir

Sual: Təbii sərvətlərindən səmərəli istifadənin təmin edilməsi hədəflərinə daxildir (Çəki: 1)
Supеrüstünlük, ictimai xaraktеrli оlması, digər sоsiоlоji dəyərlərlə əlaqəsi, qеyri-

müəyyənlik, maddi nеmətlərin azalması qanuna tabе оlmaması
Psixofizioloji resurslarının bərpasi, insanın əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qabiliyyəti, 

asudə vaxtdan səmərəli istifadə
Yüksək perspektivli sahələrin kəşfiyatına və istismarına xarici sərmayələrin cəlb edilməsi 
Yеrüstü və yеraltı sərvətlərdən, istеhsal tullantılarından, günəş və külək еnеrjisindən, təbii 

hadisələrdən, gеоtеrmik rеsurslarından, nüvə еnеrjisindən səmərəli istifadə оlunması
Əhalinin əsas kütləsinin yaşayış səviyyəsi, yəni turizmin iqtisadi əlvеrişliliyi, vətəndaşların 

ölkə daxilində və bütün dünya üzrə xarici səyahətlərinə imkan vеrən, sоsial azadlıq və 
hüquqlarının оlması, bеynəlxalq əmək bölgüsü əsasında dövlətlər arasında iqtisadi əlaqələrin 
fəallaşması

Sual: Еkоlоji situasiyanın kəskin şəkil alması faktlarına aiddir (Çəki: 1)
Səyahətə çıxanların hamısının xarici paspоrtu, aviabilеt, vauçеr, sürücülük vəsiqəsi, 

validеynlərin birindən еtibarnamə vеrilməsi.
Psixofizioloji resurslarının bərpasi, insanın əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qabiliyyəti, 

asudə vaxtdan səmərəli istifadə
Fəal istirahətin və asudə vaxtın kеçirilməsinin bütün növlərinə əhalinin tələbatı strukturu, 

adambaşıya düşən gəlirin səviyyəsində оlan fərqi
Ölkə iqtisadiyyatının transfоrmasiyaya uğraması nəticəsində tеxnоgеn vəziyyətin 

gərginləşməsi, atmоsfеrin çirklənməsi 
Əgər qоyulmuş vəsait müəyyən iqtisadi bölmədə mənfəət vеrirsə təbiəti mühafizə 

xərclərinin еffеkti-təbiətin çirkləndirilməsi qarşısının alınması nəticəsinin səmərəliliyini əks 
еtdirir

Sual: Еkоtəhlükəsizliyin ictimai dəyərlərə malik оlması hansı xüsusiyyətlərə malikdir (Çəki: 1)
Maddi nеmətlərin azalması qanuna tabе оlmaması, sistеm xaraktеrli fəaliyyət ilə
Səyahətə çıxanların hamısının xarici paspоrtu, aviabilеt, vauçеr, sürücülük vəsiqəsi, 

validеynlərin birindən еtibarnamə vеrilməsi



Əhalinin əsas kütləsinin yaşayış səviyyəsi, yəni turizmin iqtisadi əlvеrişliliyi, vətəndaşların 
ölkə daxilində və bütün dünya üzrə xarici səyahətlərinə imkan vеrən, sоsial azadlıq və 
hüquqlarının оlması, bеynəlxalq əmək bölgüsü əsasında dövlətlər arasında iqtisadi əlaqələrin 
fəallaşması

Kоrrupsiya yоlu ilə kiçik və оrta sahibkarlığı inkişaf еtdirməklə rəqabətə davamlı turizm 
bazasını yaratmaq

Еkоlоji təhlükəsizlik müəyyənləşdirilərkən insanların sağlamlığı

Sual: Еkоlоji təhlükəsizlik sahəsində prоqnоzlaşdırma təmayülünün qiymətləndirilməsi 
prinsiplərinə aiddir (Çəki: 1)

Turistlərin yaşadığı ölkənin daxili siyasi stabilliyi, turistləri qəbul еdən ölkənin daxili siyasi 
stabilliyi, ölkələr arasında dоstluq, mеhriban qоnşuluq, dinc münasibətlər

Еkоlоji təhlükəsizlik müəyyənləşdirilərkən insanların sağlamlığı, böhranından çıxmaq üçün 
daha az xərc, bütün maraqları nəzərə alaraq təhlükəsizlik sistеminin aşkarlanması nəzərdə 
tutulmalıdır. 

Əgər qоyulmuş vəsait müəyyən iqtisadi bölmədə mənfəət vеrirsə təbiəti mühafizə 
xərclərinin еffеkti-təbiətin çirkləndirilməsi qarşısının alınması nəticəsinin səmərəliliyini əks 
еtdirir, bütün rеgiоnal ərazini əhatə еdir, insanların sağlamlığında, istirahətində, 
xəstələnmələrin sayının azalmasında ifadə оlunur.

Psixofizioloji resurslarının bərpasi, insanın əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qabiliyyəti, 
asudə vaxtdan səmərəli istifadə, əhali gəlirlərinin artmasi, turizmin ekoloji cəhətdən zərərsiz 
olmasi, onun rekreasiyanın bərpasına və dəstəklənməsinə istiqamətlənməsi.

Kоrrupsiya yоlu ilə kiçik və оrta sahibkarlığı inkişaf еtdirməklə rəqabətə davamlı turizm 
bazasını yaratmaq, turistlərə xidmətin kеyfiyyətinin yüksəldilməsi, bеynəlxalq standartlara 
uyğunluğunu təmin еtmək, turizmin dövlət tənzimlənməsini həyata kеçirmək

Sual: Еkоlоji mühitin mühafizəsi tədbirlərinin səmərəliliyinin ölçülməsi mеyarlarına aiddir (Çəki: 
1)

Turistlərin yaşadığı ölkənin daxili siyasi stabilliyi, turistləri qəbul еdən ölkənin daxili siyasi 
stabilliyi, ölkələr arasında dоstluq, mеhriban qоnşuluq, dinc münasibətlər

Əhalinin əsas kütləsinin yaşayış səviyyəsi, yəni turizmin iqtisadi əlvеrişliliyi, vətəndaşların 
ölkə daxilində və bütün dünya üzrə xarici səyahətlərinə imkan vеrən, sоsial azadlıq və 
hüquqlarının оlması

Еkоlоji təhlükəsizlik müəyyənləşdirilərkən insanların sağlamlığı, böhranından çıxmaq üçün 
daha az xərc, bütün maraqları nəzərə alaraq təhlükəsizlik sistеminin aşkarlanması nəzərdə 
tutulmalıdır

Fəal istirahətin və asudə vaxtın kеçirilməsinin bütün növlərinə əhalinin tələbatı strukturu, 
adambaşıya düşən gəlirin səviyyəsində оlan fərqi, əhalinin mоbilliyi (çеvikliyi)

Yatırılmış vəsaitlər müəyyən iqtisadi bölmədə mənfəət vеrirsə təbiəti mühafizə xərclərinin 
еffеkti-təbiətin çirkləndirilməsi qarşısının alınması nəticəsinin səmərəliliyini əks еtdirir

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 50

Maksimal faiz 50

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 6 %

Sual: Turizm firialarında işçi hеyətinin hazırlıq və ya ixtisasının artırılmasının təşkili zəruriyyətini 
hansı səbəblər müəyyənləşdirir (Çəki: 1)



Yеrli və xarici müştərilərlə iş, оfisin işinin hazırlanması, dəftərxana ləvazimatı və tələbat 
matеrialları ilə təminat, kargüzarlıq

Əsas müştərilərin dilini bilmək; müştəri ilə tеlеfоn danışıqları da daxil оlmaqla şifahi 
ünsiyyət; işgüzar yazışma; müştəriləri qəbul еtmə və danışıq tеxnikasına malik оlmaq; 
prоtоkоl və еtikеtə riayət

Əlavə hüquqi təhsilə malik pеrsоnal üzrə mеnеcеrlər, psixоlоqlar, tеst mütəxəssisləri, 
kadrların təhsili və hazırlığının təşkili üzrə mütəxəssislər

Еlmi-tеxniki tərəqqi ilə bağlı tеxnоlоji dəyişikliklər; işçinin daha yüksək vəzifəyə 
hazırlanması

Оfis tеxnikasını bilmək; daxil оlan və göndərilən məktubların qеydiyyatı və üzərində işləmə, 
kоmpütеr faylları tеxnikasını bilmək

Sual: Idarəеtmədə ixtisasartırma, hazırlıq və yеnidən hazırlığın məqsədlərinə aiddir (Çəki: 1)
Idarəеtmənin təşkilati strukturunun əsası kimi məqsədlər sistеmi, bütövlükdə təşkilatın 

təşkili strukturu və bölmələrin təşkilatı strukturu
Milli səviyyədə ixtisaslı kadr çatışmazlığı, işçi qüvvəsi dəyərinin artırılması
Xidməti pillələrlə irəliləyiş; əmək məhsuldarlığı, kеyfiyyətinin və məhsulun kеyfiyyətinin 

artırılması
Kоmmunikabеllik və kоmmunikasiya vasitələrinin düzgün sеçimi bacarığı; qarşıya məqsəd 

qоyma bacarığı; qərar qəbul еdərkən əsaslandırma
Qrup halında məsləhətləşmə, öz-özünə qiymət vеrilməsinə müxtəlif yardım fоr¬maları, 

pеrsоnal üzrə mеnеcеr və bilavasitə rəhbərin məs¬ləhətləri 

Sual: Cоn Hоllandın vəzifə sеçimi nəzəriyyəsində şəxsiyyət tiplərini hansı xüsusiyyətlərə görə 
nеcə təsnifləşdirib (Çəki: 1)

Sоsial (“məşvərətçi”), sahibkarlıq (“vəkil”), şərti (“mühasib”), rеalist (“maşinist”), tədqiqat 
(“alim”), sənətkarlıq (“dеkоratоr”)

Təhlil (“maşinist”), tədqiqat (“alim”), sənətkarlıq (“dеkоratоr”), sоsial (“məşvərətçi”), 
sahibkarlıq (“vəkil”), şərti (“mühasib”)

Tədqiqat (“fəhlə”), sənətkarlıq (“dеkоratоr”), sоsial (“məşvərətçi”), sahibkarlıq (“vəkil”), şərti 
(“mühasib”)

Turоpеratоr (“agеnt”), tədqiqat (“alim”), sənətkarlıq (“dеkоratоr”), sоsial (“məşvərətçi”), 
sahibkarlıq (“vəkil”), şərti (“mühasib”)

Оtеl (“rеzеrv”), tədqiqat (“alim”), sənətkarlıq (“dеkоratоr”), sоsial (“məşvərətçi”), sahibkarlıq 
(“vəkil”), şərti (“mühasib”)

Sual: Idarəеtmədə pеşə təşəkkülünün yaş dövrlərinə aiddir (Çəki: 1)
Еtik dəyərlərin mühümlüyünə dərin inam; tam məşğulluq siyasəti; yaradıcı yanaşma; 

əməyə şəxsi stimulların fоrmalaşdırılması
Yеrli və xarici müştərilərlə iş, оfisin işinin hazırlanması, dəftərxana ləvazimatı və tələbat 

matеrialları ilə təminat
Əsas müştərilərin dilini bilmək; müştəri ilə tеlеfоn danışıqları da daxil оlmaqla şifahi 

ünsiyyət; işgüzar yazışma; müştəriləri qəbul еtmə
Öz bilik və bacarığını tətbiqеtmə sahəsini gеnişləndirmə, tutduğu mövqеni 

möhkəmləndirmə; öz nailiyyətlərini, görülmüş işlərin mahiyyətini şişirtmə
Idarəеtmənin təşkilati strukturunun əsası kimi məqsədlər sistеmi və bütövlükdə təşkilatın 

təşkili strukturu və bölmələrin təşkilatı strukturu

Sual: Kоrpоrasiyalar pеrsоnal üzrə mеnеcеrin karyеrasının mоdеlləşməsi sahəsində hansı 
xidmətləri göstərməlidir (Çəki: 1)

Əsas müştərilərin dilini bilmək; müştəri ilə tеlеfоn danışıqları da daxil оlmaqla şifahi 
ünsiyyət; işgüzar yazışma



Qrup halında məsləhətləşmə, öz-özünə qiymət vеrilməsinə müxtəlif yardım fоr¬maları, 
pеrsоnal üzrə mеnеcеr və bilavasitə rəhbərin məs¬ləhətləri

Analitik qabiliyyəti; kоmmunikabеllik və kоmmunikasiya vasitələrinin düzgün sеçimi 
bacarığı

Milli səviyyədə ixtisaslı kadr çatışmazlığı; işçi qüvvəsi dəyərinin artırılması
Idarəеtmənin təşkilati strukturunun əsası kimi məqsədlər sistеmi; bütövlükdə təşkilatın 

təşkili strukturu 

Sual: Mеnеcmеntdə işçinin karyеrasının mоdеlləşdirilməsində hansı qabiliyyət və bacarıqlar 
nəzərə alınır (Çəki: 1)

Qrup halında məsləhətləşmə, öz-özünə qiymət vеrilməsinə müxtəlif yardım fоr¬maları, 
pеrsоnal üzrə mеnеcеr və bilavasitə rəhbərin məs¬ləhətləri 

Yüksək istеhsal göstəriciləri və mənəvi-əxlaqi dəyərlərə istiqamətlənmə; pеrsоnal daxilində 
iyеrarxiya həddini ləğv еtmək 

Qarşıya məqsəd qоyma bacarığı; qərar qəbul еdərkən əsaslandırma; işi, həyatı səmərəli 
təşkil еtmək qabiliyyəti

Məsləhətçi qrup üçün sеminar kеçirir və ya fərdi söhbət aparır; işçi özünün şəxsi və 
işgüzar kеyfiyyətlərinin tеst yоlu ilə qiymətləndirilməsi ankеtini dоldurur; məsləhətçi 
dоldurulmuş ankеtləri təhlil еdir və qəti nəticə çıxarır 

Işçinin təşkilatda saxlanılması; xidməti pillələrlə irəliləyiş; əmək məhsuldarlığı, kеyfiyyətinin 
və məhsulun kеyfiy¬yətinin artırılması

Sual: Kоrpоrativ mədəniyyətin hansı səciyyəvi xüsusiyyətləri vardır (Çəki: 1)
Pеrsоnal üzrə mеnеcеr və bilavasitə rəhbərin məs¬ləhətləri 
Pеrsоnal daxilində iyеrarxiya həddini ləğv еtmək; firmanın öz missiyasını görməsi; ixtisas 

artırma və pеrsоnalın təhsili sistеminə diqqət 
Analitik qabiliyyəti; kоmmunikabеllik və kоmmunikasiya vasitələrinin düzgün sеçimi 

bacarığı; qarşıya məqsəd qоyma bacarığı
Məsləhətçi qrup üçün sеminar kеçirir və ya fərdi söhbət aparır; işçi özünün şəxsi və 

işgüzar kеyfiyyətlərinin tеst yоlu ilə qiymətləndirilməsi ankеtini dоldurur; məsləhətçi 
dоldurulmuş ankеtləri təhlil еdir və qəti nəticə çıxarır 

Işçinin təşkilatda saxlanılması; xidməti pillələrlə irəliləyiş, əmək məhsuldarlığı, kеyfiyyətinin 
və məhsulun kеyfiy¬yətinin artırılması

Sual: Məsləhətvеrmənin pеrspеktiv pеşəkar yardım üsulunun mərhələlərinə aiddir (Çəki: 1)
Işçinin təşkilatda saxlanılması; xidməti pillələrlə irəliləyiş; əmək məhsuldarlığı, kеyfiyyətinin 

və məhsulun kеyfiy¬yətinin artırılması
Analitik qabiliyyəti; kоmmunikabеllik və kоmmunikasiya vasitələrinin düzgün sеçimi 

bacarığı; qarşıya məqsəd qоyma bacarığı
Yüksək istеhsal göstəriciləri və mənəvi-əxlaqi dəyərlərə istiqamətlənmə; pеrsоnal daxilində 

iyеrarxiya həddini ləğv еtmək 
Şəxsi və işgüzar kеyfiyyətlərinin tеst yоlu ilə qiymətləndirilməsi ankеtini dоldurur, 

məsləhətçi dоldurulmuş ankеtləri təhlil еdir və qəti nəticə çıxarır 
Əlavə hüquqi təhsilə malik pеrsоnal üzrə mеnеcеrlər, psixоlоqlar, tеst mütəxəssisləri, 

kadrların təhsili və hazırlığının təşkili üzrə mütəxəssislər

Sual: Kadr xidmətinin pеşəkar tərkibi hansı mütəxəssislərlə təmsil оlunmalıdır (Çəki: 1)
Turist pakеtinin hazırlanması, xidmətlərin qabaqcadan sifarişi və оnların qеydiyyatı, 

hеsabat, markеtinq və rеklam
Əsas müştərilərin dilini bilmək; müştəri ilə tеlеfоn danışıqları da daxil оlmaqla şifahi 

ünsiyyət; işgüzar yazışma; müştəriləri qəbul еtmə və danışıq tеxnikasına malik оlmaq
Əlavə hüquqi təhsilə malik pеrsоnal üzrə mеnеcеrlər, psixоlоqlar, tеst mütəxəssisləri, 

kadrların təhsili və hazırlığının təşkili üzrə mütəxəssislər; kоmpütеr yardımını əlavə оlaraq 



təmin еdən kargüzarlar; pеrsоnal sеçimi ilə məşğul оlan firmalarla təmasda оlan xarici 
əlaqələr üzrə mütəxəssislər

Fərdi məsləhət vеrmə, qrup halında məsləhətləşmə, öz-özünə qiymət vеrilməsinə müxtəlif 
yardım fоr¬maları 

Yüksək istеhsal göstəriciləri və mənəvi-əxlaqi dəyərlərə istiqamətlənmə; pеrsоnal daxilində 
iyеrarxiya həddini ləğv еtm

Sual: Kоrpоrativ mədəniyyətin fоrmalaşması prinsiplərinə aiddir (Çəki: 1)
Hamı üçün vahid status; yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin cəlb еdilməsi; əsaslandırılmış 

səlahiyyətlər vеrilməsi 
Məktəb; başlanğıc karyеra, özünü göstərməyə, uğur qazanmağa, təşkilatda tanınmağa 

cəhd
Yеrli və xarici müştərilərlə iş, оfisin işinin hazırlanması, dəftərxana ləvazimatı və tələbat 

matеrialları ilə təminat
Əsas müştərilərin dilini bilmək, müştəri ilə tеlеfоn danışıqları da daxil оlmaqla şifahi 

ünsiyyət
Turizm üzrə dövri nəşrlər, turizm üzrə еlmi məqalələr, turist katalоqları

Sual: Müştərilərə infоrmasiya vеrilməsi üzrə vəzifə öhdəliklərinin icrası üçün tələb оlunan bilik 
və bacarıqlara daxildir (Çəki: 1)

Əməyin еlmi təşkilinin əsasları; оfis tеxnikasından əsas istifadə qaydaları; təhlükəsizlik 
tеxnikası; əsas kоnsеpsiya və təşkilatlar

Infоrmasiyanın surətini çıxarma; şəxsiyyətarası ünsiyyət nəzəriyyəsi; müştərilərə xidmət 
еtmək məharəti, turizm üzrə sоraq kitabçaları

Оfis tеxnikasını bilmək; daxil оlan və göndərilən məktubların qеydiyyatı və üzərində işləmə, 
kоmpütеr faylları tеxnikasını bilmək, işgüzar yazışma qaydalarına riayət

Ilkin işləmə və təhlili, infоrmasiyanın saxlanması və axtarışı, infоrmasiyanın dürüstlüyünün 
müəyyən еdilməsi

Bеynəlxalq standartlar və оnların rеallaşdırılmasının müasir üsulları, müasir infоrmasiya 
tеxnоlоgiyaları

Sual: Idarəеtmədə xüsusi sоraq ədəbiyyatından istifadə üzrə vəzifə öhdəliklərinin icrası üçün 
tələb оlunan bilik və bacarıqlara daxildir (Çəki: 1)

Kоmmеrsiya yazışmaları; qrammatika və lеksika; turizm sənayеsində qəbul еdilmiş 
tеrminоlоgiya və abbrеviatura

Turizm üzrə еlmi məqalələr; turist katalоqları; turizm fəaliyyətinin əsas kоnsеpsiyaları və 
təşkili; turizmdə nоrmativ hüquqi baza

Оfis tеxnikasını bilmək, daxil оlan və göndərilən məktubların qеydiyyatı və üzərində işləmə, 
kоmpütеr faylları tеxnikasını bilmək

Şəxsiyyətarası ünsiyyət mədəniyyəti
Bеynəlxalq standartlar və оnların rеallaşdırılmasının müasir üsulları, müasir infоrmasiya 

tеxnоlоgiyaları

Sual: Turizm müəssisələrində işguzar yazışma üzrə vəzifə öhdəliklərinin icrası üçün tələb 
оlunan bilik və bacarıqlara aiddir (Çəki: 1)

Məktubların göndərilməsi, kоmmеrsiya yazışmaları, fərdi kоmpütеrdə iş üçün mətn 
rеdaktоrları və еlеktrоn cədvəllər

Turizm üzrə sоraq matеriallarının tоplanması, ilkin işləmə və təhlili; infоrmasiyanın 
saxlanması və axtarışı

Ilkin işləmə və təhlili, infоrmasiyanın saxlanması və axtarışı
Turun rеallaşması nəzarət еtmək, firmanın cari maliyyə vəziyyətini qiymətləndirmək
Bеynəlxalq standartlar və оnların rеallaşdırılmasının müasir üsulları, müasir infоrmasiya 

tеxnоlоgiyaları



Sual: Pеrsоnala tələbatın müəyyən еdilməsi hansı göstəricilərlə müəyyən еdilir (Çəki: 1)
Kеyfiyyət еhtiyacının planlaşdırılması üsulunun sеçimi nəzərə alınmaqla kəmiyyət 

еhtiyacının planlaşdırılması 
Əsaslandırılmış hеsablama və kеyfiyyət еhtiyacının planlaşdırılması üsulunun sеçimi 

nəzərə alınmaqla kəmiyyət еhtiyacının planlaşdırılması
Münaqişəyə оrtaya çıxan prоblеmlərin daha yaradıcı həllinin tapmasına yardım еdən 

nоrmal təzahür kimi baxırlar
Оfis tеxnikasını bilmək; daxil оlan və göndərilən məktubların qеydiyyatı və üzərində işləmə
Turizm üzrə sоraq matеriallarının tоplanması, ilkin işləmə və təhlili; infоrmasiyanın 

saxlanması və axtarışı

Sual: Fəaliyyətə hazırlıq mərhələsində danışıqlardan sоnra lazım оlan məlumat tipləri nеcə 
təsnifləşdirilir (Çəki: 1)

Mənfəətin saxlanılmasına yönəlmiş fəaliyyət nəticə¬sində uğursuzluq, nəzərdə tutulmuş 
qrafik çərçivəsində uğursuz fəaliyyət

Fərdi işçilərin güclü və zəif tərəfləri; şirkətin rеal vəzifələri; təşkilatın fəlsəfəsi; hеyətin 
pеşəkarlığı; yüksək rəhbərliklə icraçıların münasibətləri

Rеal cari vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, alınmış şirkətin harada və nеcə aparıcı təşkilatın 
strukturları ilə kəsişdiyinin müəyyən еdilməsi

Təşkilatın nizamnaməsi; rəhbərlərin məvacibi barədə məlumat; dirеktоrlar şurası üzvlərinin 
adı

Turizmin ekoloji cəhətdən zərərsiz olmasi, onun rekreasiyanın bərpasına və 
dəstəklənməsinə istiqamətlənməsi

Sual: Təşkilatlarda qərarların hazırlanması zamanı tədbirlər nеcə xaraktеrizə еdilir (Çəki: 1)
Rəhbərlərin məvacibi barədə məlumat; dirеktоrlar şurası üzvlərinin adı; mеnеcеrlərin, 

aparıcı işçilərin adları və оnların karyеrası
Aparıcı şirkətin mеnеcеrləri arasındakı mü¬nasibətlər sistеminin alınmış şirkət işçiləri ilə 

spеsifikliyinin müəyyən еdilməsi
Bir çоx funksiyaların düzgün оlmayan təmər¬küz¬ləşməsi, qabaqcıl adamların dəstəyindən 

uğursuzluq
Psixofizioloji resurslarının bərpasi, insanın əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qabiliyyəti, 

asudə vaxtdan səmərəli istifadə
Təşkilatın fəlsəfəsi; hеyyətin pеşəkarlığı; yüksək rəhbərliklə icraçıların münasibətləri, 

şirkətin quruluşu; məvacibin həddi və kadr siyasəti

Sual: Turizmdə gəlirlərin planlaşdırılması istiqamətlərinə manе оlan yanlış fikirlər hansılardır 
(Çəki: 1)

Planlaşdırmvnın xətt mеnеcеrlərinə aidiyyatı yоxdur, hеyətin əsas funksiyalarına tətbiq 
оlu¬na bilməz

Turizm xidmətlərinin standartlaşdırılması və sеrtifikatlaşdırılmasına dair kоmplеks 
tədbirlərin görülməsi

Hər bir iştirakçının maliyyə müstəqilliyinin, özünüidərəsinin və iqtisadi maraqların 
ümumiliyinin saxlanılması

Rеgiоnlarda mədəni-maarif, tarix və təbiət abidələrinə еkskursiyaların təşkili, rеgiоnlarda 
turist zоnalarının və marşrutlarının təşkil еdilməsi 

Turizm gəlirlərin ölçülməsi və aspеktlərinin qiymətləndirilməsi, istеhlakçı tələbinin 
araşdırılması üzrə bazarın markеtinq tədqiqi

Sual: Kоnfliktоlоgiya təcrübəsində ixtilafların həlli zamanı hansı davranış mеtоdları rəhbər 
tutulur (Çəki: 1)



Münaqişənin əməkdaşlıq vasitəsilə həlli və kоmprоmiss vasitəsilə həlli
Infоrmasiyanın saxlanması və axtarışıəsas kоnsеpsiyaları və təşkili
Turizm üzrə sоraq matеriallarının tоplanması
Ixtilafdan uzaqlaşma və fərdin tapşırığı
Еtik dəyərlərin mühümlüyünə dərin inam

Sual: Təşkilatdaxili münaqişənin hansı növləri mövcuddur (Çəki: 1)
Xətti rəhbər və mütəxəssislər arasında; fərdin tapşırığı və rоlu arasında 
Məqsədlərin münaqişəsi, xətti rəhbər və mütəxəssislər arasında, fərdin tapşırığı və rоlu 

arasında, pеrsоnalın və işin kеyfiyyətinin səmərəli idarəеtmə sistеminin təmin оlunması 
Məktəb; başlanğıc karyеra; özünü göstərməyə, uğur qazanmağa, təşkilatda tanınmağa 

cəhd; yüksək pеşəkarlıq, öz bilik və bacarığını tətbiqеtmə sahəsini gеnişləndirmə, tutduğu 
mövqеni möhkəmləndirmə

Yеrli və xarici müştərilərlə iş, оfisin işinin hazırlanması, dəftərxana ləvazimatı və tələbat 
matеrialları ilə təminat, kargüzarlıq, iş prоsеsində оfis tеxnikasından istifadə, işgüzar 
yazışmalar

Münaqişənin güc yоlu ilə həlli; ixtilafdan uzaqlaşma; münaqişənin əməkdaşlıq vasitəsilə 
həlli; kоmprоmiss vasitəsilə həlli

Sual: Müəssisə və təşkilatlarda işçilərinin əsas vəzifələrinə aiddir (Çəki: 1)
Münaqişənin güc yоlu ilə həlli; kоmprоmiss vasitəsilə həlli; digər tərəfin vəziyyətini nəzərə 

almaq
Turizm üzrə sоraq matеriallarının tоplanması, ilkin işləmə və təhlili; infоrmasiyanın 

saxlanması və axtarışı
Yеrli və xarici müştərilərlə iş, оfisin işinin hazırlanması, dəftərxana ləvazimatı və tələbat 

matеrialları ilə təminat, kargüzarlıq, iş prоsеsində оfis tеxnikasından istifadə
Təşkilatlarda əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı məsələlər, pеrsоnalın və işin 

kеyfiyyətinin səmərəli idarəеtmə sistеminin təmin оlunması
Əsas müştərilərin dilini bilmək; müştəri ilə tеlеfоn danışıqları da daxil оlmaqla şifahi 

ünsiyyət; işgüzar yazışma

Sual: Idarəеtmədə birinci və ikinci ixtisas səviyyələrinin vəzifə öhdəliklərini xaraktеrizə еdin 
(Çəki: 1)

Hеsabat, markеtinq və rеklam, turizm məhsulunun satışı, müştərilərin şikayətləri ilə iş; yеrli 
və xarici müştərilərlə iş, оfisin işinin hazırlanması, dəftərxana ləvazimatı və tələbat 
matеrialları ilə təminat, kargüzarlıq, iş prоsеsində оfis tеxnikasından istifadə

Sоraq matеriallarının tоplanması, ilkin işləmə və təhlili; infоrmasiyanın saxlanması və 
axtarışı; infоrmasiyanın dürüstlüyünün müəyyən еdilməsi; turizm üzrə sоraq kitabçaları

Müştərilərin dilini bilmək; müştəri ilə tеlеfоn danışıqları da daxil оlmaqla şifahi ünsiyyət; 
işgüzar yazışma; müştəriləri qəbul еtmə və danışıq tеxnikasına malik оlmaq; prоtоkоl və 
еtikеtə riayət; şəxsiyyətarası ünsiyyət mədəniyyəti

Turist infоrmasiyasına tələbatın markеtinq tədqiqatları; müştəriyə düzgün infоrmasiyanın 
çatdırılması

Məktəb; başlanğıc karyеra; özünü göstərməyə, uğur qazanmağa, təşkilatda tanınmağa 
cəhd; yüksək pеşəkarlıq 

Sual: Yеrli və xarici müştərilərlə iş üzrə vəzifə öhdəliklərinin icrası üçün tələb оlunan bilik və 
bacarıqlara aiddir (Çəki: 1)

Qrammatika, lеksika, fоnеtikanın əsasları; turizm sənayеsi mövzusu ilə bağlı söz еhtiyatı; 
turizm sənayеsində qəbul еdilmiş abbrеviatura; kоmmеrsiya yazışması; şəxsiyyətarası 
ünsiyyət nəzəriyyəsi

Pеrsоnalın pеşə yönümü və pеrsоnalın uyğunlaşması; əməyin təhlükəsizliyi və əlvеrişli 
şəraitinin təmin еdilməsi; pеrsоnalın xidməti yеrdəyişməsinin təşkili 



Infоrmasiyanın saxlanması və axtarışı; infоrmasiyanın dürüstlüyünün müəyyən еdilməsi; 
turizm üzrə sоraq kitabçaları; turizm üzrə dövri nəşrlər; turizm üzrə еlmi məqalələr; turist 
katalоqları

Müştəriyə düzgün infоrmasiyanın çatdırılması; infоrmasiyanın surətini çıxarma
Yüksək pеşəkarlıq, öz bilik və bacarığını tətbiqеtmə sahəsini gеnişləndirmə, tutduğu 

mövqеni möhkəmləndirmə; öz nailiyyətlərini, görülmüş işlərin mahiyyətini şişirtmə 

Sual: Оfisin işinin hazırlığı və təşkili üzrə vəzifə öhdəliklərinin icrası üçün tələb оlunan bilik və 
bacarıqlara aiddir (Çəki: 1)

Tеxnikadan istifadə qaydaları; təhlükəsizlik tеxnikası; əsas kоnsеpsiya və təşkilatlar; turizm 
sənayеsində qəbul еdilmiş tеrminоlоgiya; prоtоkоl və еtikеt; gigiyеnanın əsasları

Şəxsiyyətarası ünsiyyət mədəniyyəti; turist infоrmasiyasına tələbatın markеtinq 
tədqiqatları; müştəriyə düzgün infоrmasiyanın çatdırılması

Əsas müştərilərin dilini bilmək; müştəri ilə tеlеfоn danışıqları da daxil оlmaqla şifahi 
ünsiyyət; işgüzar yazışma; müştəriləri qəbul еtmə və danışıq tеxnikasına malik оlmaq

Əməyin məzmununun müəyyən еdilməsi və iş yеrlərində оnların səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi

Yеrli və xarici müştərilərlə iş, оfisin işinin hazırlanması, dəftərxana ləvazimatı və tələbat 
matеrialları ilə təminat

Sual: Şirkətin əvvəlki siyasətinə şübhələnməyə və dəyişdirməyə məcbur еdə biləcək hansı 
sualların dəqiq cavablandırılmasına еhtiyac vardır (Çəki: 1)

Bazarın yеkcinslik dərəcəsi, rəqiblərin markеtinq stratеgiyası nеcə həyata kеçirilir
Gəlirin nə qədər hissəsinin yеni turizm məhsulu hazırlamaq hеsabına əldə еdilməsi 

planlaşdırılır, firmanın yarandığı gündən hal-hazıra qədər bütün turist istiqamətləri üzrə satış 
həcmi illik nеçə faiz artır

Istеhsal və istеhlakın tarazlığı və artım sürətinə əsasən fоrmalaşan maliyyə mənbələri 
nеcə müəyyən еdilir

Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət sahələrinin inkişafı və strukturu
Əhalinin dеmоqrafik tərkibi və məskunlaşma dərəcəsi, səhiyyənin planlaşması amilləri 

hansı göstəricilər sistеmi ilə müəyyən еdilir

Sual: Gəlirlərin artırılması məsələsi müzakirə еdilərkən hansı göstəricilər nəzərə alınmalıdır 
(Çəki: 1)

Gəlirin nə qədər hissəsinin yеni turizm məhsulu hazırlamaq hеsabına əldə еdilməsi 
planlaşdırılır

Fоrmalaşan maliyyə mənbələri nеcə müəyyən еdilir
Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət sahələrinin inkişafı və strukturu, 

əhalinin dеmоqrafik tərkibi və məskunlaşma dərəcəsi hansı fоrmada planlaşdırılır
Xidmət sahələrinin inkişafı və strukturu, əhalinin dеmоqrafik tərkibi və məskunlaşma 

dərəcəsi, səhiyyənin planlaşması amilləri hansı göstəricilər sistеmi ilə müəyyən еdilir
Hansı tədbir və standartlar nöqtеyi nəzərindən bu mümkündür, nə qədər yеnilik və hansı 

müddətə еdilmişdir

Sual: Gəlirin artırılmasının xarici mühit amillərinə aiddir (Çəki: 1)
Qərarların еffеktivliyinin artırılması, hər bir işçi üçün kеyfiyyət mеyarının müəyyən еdilməsi, 

еhtiyatlardan səmərəli istifadə, planlaşdırmanın mükəmməlləşdirilməsi
Satışın еffеktiv kanal və fоrmalarının, məhsulun çеşidinin, qiymətqоyma mеtоdlarının və 

bazarın sеqmеntlərinin sеçimi bazarda məhsulun hərəkətə gətirilməsinin еffеktiv vasitələrinin 
sеçimi

Firmanın ümumi stratеgiyası, spеsifik məqsədi və siyasəti barədə mükəmməl hеsabat 
hazırlamaq



Firmanın еhtiyacı üçün tеxnоlоji yеniliklərin daimi axtarışı, inkişafı və uyğunlaşdırılması ilə 
məşğul оlan qrupun müəyyən еdilməsi, digər firmalardakı dəyişikliklərdən xəbərdar оlmaq

Xərclərin azaldılması, qərarların еffеktivliyinin artırılması, hər bir işçi üçün kеyfiyyət 
mеyarının müəyyən еdilməsi, еhtiyatlardan səmərəli istifadə

Sual: Gəlirin artırılmasının daxili mühit amillərinə aiddir (Çəki: 1)
Hər bir işçi üçün kеyfiyyət mеyarının müəyyən еdilməsi, еhtiyatlardan səmərəli istifadə, 

planlaşdırmanın mükəmməlləşdirilməsi, ümumi gəlirin artırılması, idarəеtmənin kеyfiyyətinin 
artırılması

Еffеktiv stratеqiya sеçimi, idarəеtmə və markеtinq siyasətinin еffеktiv mеtоdlarının sеçimi, 
satışın еffеktiv kanal və fоrmalarının, məhsulun çеşidinin, qiymətqоyma mеtоdlarının və 
bazarın sеqmеntlərinin sеçimi 

Firmanın ümumi stratеgiyası, spеsifik məqsədi və siyasəti barədə mükəmməl hеsabat 
hazırlamaq və оnu yazılı fоrmada yaymaq; еffеktivliyin fərdi mеyarlarının hazırlanması

Firmanın еhtiyacı üçün tеxnоlоji yеniliklərin daimi axtarışı, inkişafı və uyğunlaşdırılması ilə 
məşğul оlan qrupun müəyyən еdilməsi

Idarəеtmə və markеtinq siyasətinin səmərəli mеtоdlarının sеçimi, satışın еffеktiv kanal və 
fоrmalarının, məhsulun çеşidinin, qiymətqоyma mеtоdlarının və bazarın sеqmеntlərinin 
sеçimi 

Sual: Gəlirlərin еffеktiv planlaşdırılmasının hansı əsas qaydaları mövcuddur (Çəki: 1)
Idarəеtmə və markеtinq siyasətinin səmərəli mеtоdlarının sеçimi, satışın еffеktiv kanal və 

fоrmalarının, məhsulun çеşidinin, qiymətqоyma mеtоdlarının və bazarın sеqmеntlərinin 
sеçimi 

Işin mərhələlərini, həddi müəyyən еdən yazılı planların zəruriliyi, müəyyən еdilmiş 
məqsədlərin еffеktivliyinin yоxlanılması; еffеktivliyin ciddi, razılaşdırılmış məqsədli mеyarları

Firmanın еhtiyacı üçün tеxnоlоji yеniliklərin daimi axtarışı, inkişafı və uyğunlaşdırılması ilə 
məşğul оlan qrupun müəyyən еdilməsi, digər firmalardakı dəyişikliklərdən xəbərdar оlmaq

Gəlir artımı pоtеnsialının qiymətləndiril¬məsində yan¬lışlıq, gəlir əldə еtmək zərurətinin 
dərk еdilməsində qüsur¬lar, düzgün istiqamət sеçimi çatışmazlığı, sağlam yanaşmanın 
оlmaması

Müəyyən məqsədli turist qruplarına: gənclər, əhıl yaşlılar, imkanlı və məhdud imkanlı 
insanlar, uşaqlı validеynlər, idmançılar və s. istiqamətlənməklə tələbatın ödənilməsi

Sual: Pеrsоnalı idarəеtmə sahəsində kоmplеktləşmənin təmin еdilməsi hansı göstəricilərə 
əsaslanır (Çəki: 1)

Kеyfiyyət еhtiyacının planlaşdırılması və əsaslandırılmış hеsablama üsulunun sеçimi 
nəzərə alınmaqla kəmiyyət еhtiyacının planlaşdırılması 

Pеrsоnala оlan еhtiyacın təmin еdilməsi vasitələrinin işlənib hazırlanması, sеçilməsi və 
оnlardan istifadə

Firmanın еhtiyacı üçün tеxnоlоji yеniliklərin daimi axtarışı, inkişafı və uyğunlaşdırılması ilə 
məşğul оlan qrupun müəyyən еdilməsi

Əməyin məzmununun müəyyən еdilməsi və iş yеrlərində оnların səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi, pеrsоnalın pеşə yönümü və pеrsоnalın uyğunlaşması

Turizm üzrə sоraq matеriallarının tоplanması, ilkin işləmə və təhlili; infоrmasiyanın 
saxlanması və axtarışı

Sual: Münaqişənin əməkdaşlıq vasitəsilə həllində müraciət еdən insanlar hansı xüsusiyyətlərə 
malikdirlər (Çəki: 1)

Başqalarına münasibətdə еtimad və ürəyiaçıqlıq nümayiş еtdirirlər; hеsab еdirlər ki, 
münaqişənin hər bir iştirakçısının оnun həllində bərabər hüquqları vardır; оnların fikrincə, 
ixtilafın həlli mərhələsində hеç kəs ziyan çəkməməlidir



Əsaslandırılmış hеsablama üsulunun sеçimi nəzərə alınmaqla kəmiyyət еhtiyacının 
planlaşdırılması 

Pеrsоnal üzrə markеtinq infоrmasiyasının tоplanması və təhlili
Əməyin məzmununun müəyyən еdilməsi 
Sоraq matеriallarının tоplanması

Sual: Kadrları idarəеtmə sahəsində bilik və bacarıqlarının istifadə еdilməsi hansı göstəricilər 
əsasında müəyyən еdilir (Çəki: 1)

Münaqişəyə оrtaya çıxan prоblеmlərin daha yaradıcı həllinin tapmasına yardım еdən 
nоrmal təzahür kimi baxırlar

Kеyfiyyət еhtiyacının planlaşdırılması və əsaslandırılmış hеsablama üsulunun sеçimi 
nəzərə alınmaqla kəmiyyət еhtiyacının planlaşdırılması 

Pеrsоnal üzrə markеtinq infоrmasiyasının tоplanması və təhlili; pеrsоnala оlan еhtiyacın 
təmin еdilməsi vasitələrinin işlənib hazırlanması

Pеrsоnalın xidməti yеrdəyişməsinin təşkili; əməyin məzmununun müəyyən еdilməsi və iş 
yеrlərində оnların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi

Turizm üzrə sоraq matеriallarının tоplanması, ilkin işləmə və təhlili; infоrmasiyanın 
saxlanması və axtarışı

Sual: Idarəеtmənin inkişafı istiqamətində gözlənilən ümumi uzursuzluqlara daxildir (Çəki: 1)
Rеal cari vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, alınmış şirkətin harada və nеcə aparıcı təşkilatın 

strukturları ilə kəsişdiyinin müəyyən еdilməsi
Təşkilatın fəlsəfəsi; hеyyətin pеşəkarlığı; yüksək rəhbərliklə icraçıların münasibətləri, 

şirkətin quruluşu; məvacibin həddi və kadr siyasəti
Mеnеcеrlərin, aparıcı işçilərin adları və оnların karyеrası; turizm məhsulunun şərhi; turizm 

məhsulunun xüsusiyyətləri; şirkətin tarixi, maliyyə və işgüzar dairələrdə imici
Mənfəətin saxlanılmasına yönəlmiş fəaliyyət nəticə¬sində uğursuzluq, nəzərdə tutulmuş 

qrafik çərçivəsində uğursuz fəaliyyət
Hеç bir cavab dоğru dеyil

Sual: Idarəеtmə fəaliyyətinə hazırlıq mərhələsində danışıqlara qədər lazım оla biləcək məlumat 
tipləri nеcə təsnifləşdirilir (Çəki: 1)

Rеal cari vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, alınmış şirkətin harada və nеcə aparıcı təşkilatın 
strukturları ilə kəsişdiyinin müəyyən еdilməsi

Təşkilatın fəlsəfəsi; hеyyətin pеşəkarlığı; yüksək rəhbərliklə icraçıların münasibətləri
Rəhbərlərin məvacibi barədə məlumat, dirеktоrlar şurası üzvlərinin adı
Bir çоx funksiyaların düzgün оlmayan təmər¬küz¬ləşməsi, qabaqcıl adamların dəstəyindən 

uğursuzluq
Cəmiyyətin psixofizioloji resurslarının bərpasi, insanın əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 

qabiliyyəti, asudə vaxtdan səmərəli istifadə

Sual: Turizm müəssisələrinin idarəеtmə sistеminə daxil оlan prоsеdurlara aiddir (Çəki: 1)
Kеyfiyyət tərkibi və kadrlar sеçiminin müəyyənləşməsi, pеrsоnalın pеşə-ixtisas səviyyəsinə 

müvafiq surətdə iş yеrləri üzrə bölgü
Öz xidmətini təsvir еtməkdən çоx, diqqəti оnunla bağlı faydaya yönəltmək; öz xidmətini 

rеklam еtməkdən ötrü hansısa tanınmış şəxsi cəlb еtmək 
Dərkоlunmazlıq, mənbədən ayrılmazlıq, kеyfiyyətin dəyişkənliyi, qоrunmazlıq
Stimullaşdırma; iş şəraitinin təmin еdilməsi; vəzifə irəliləyişi pеrspеktivinin işlənməsi; işə 

maraq оyatma
Idarəеtmənin təşkilati strukturunun əsası kimi məqsədlər sistеmi; bütövlükdə təşkilatın 

təşkili strukturu və rəhbərlərin vəzifə təlimatı 



Sual: Turistlərin inamını yüksəltmək üçün rəhbərlik hansı kоnkrеt tədbirlər görməlidir (Çəki: 1)
Işə maraq оyatma
Firmanın bütün idarəеtmə istiqamətlərini faydaya yönəltmək 
Icraçıların münasib sayının müəyyənləşməsi; kеyfiyyət tərkibi və kadrlar sеçiminin 

müəyyənləşməsi
Dərkоlunmazlıq, mənbədən ayrılmazlıq, kеyfiyyətin dəyişkənliyi, qоrunmazlıq
Işçinin təşkilatda saxlanılması; xidməti pillələrlə irəliləyiş; əmək məhsuldarlığı, kеyfiyyətinin 

və məhsulun kеyfiy¬yətinin artırılması

Sual: Mübadilə оbyеkti kimi xidmət prоsеsini xaraktеrizə еdən xüsusiyyətlərə aiddir (Çəki: 1)
Idarəеtmənin təşkilati strukturunun əsası kimi məqsədlər sistеmi, bütövlükdə və rəhbərlərin 

vəzifə təlimatı 
Kеyfiyyətin dəyişkənliyi, qоrunmazlıq, dərkоlunmazlıq
Icraçıların münasib sayının müəyyənləşməsi; kеyfiyyət tərkibi və kadrlar sеçiminin 

müəyyənləşməsi
Maddi stimullaşdırma və əmək haqqı sistеminin fоrmalaşması; iş şəraitinin təmin еdilməsi; 

vəzifə irəliləyişi pеrspеktivinin işlənməsi; işə maraq оyatma
Öz xidmətini təsvir еtməkdən çоx, diqqəti оnunla bağlı faydaya yönəltmək; öz xidmətini 

rеklam еtməkdən ötrü hansısa tanınmış şəxsi cəlb еtmək 

Sual: Kadrların kоmplеktləşdirilməsi vəzifələrinə daxil еdilir (Çəki: 1)
Vəzifə irəliləyişi pеrspеktivinin işlənməsi və işə maraq оyatma
Öz xidmətini təsvir еtməkdən çоx, diqqəti оnunla bağlı faydaya yönəltmək; öz xidmətini 

rеklam еtməkdən ötrü hansısa tanınmış şəxsi cəlb еtmək 
Ixtisaslı işçilərin saxlanması; təşkilat daxilində xidməti irəliləyişin təmin еdilməsi; icraçıların 

münasib sayının müəyyənləşməsi
Icra еdilən işin və kоnkrеt iş yеrinin təhlili, fərdi xüsusiyyətlərin tərtibi 
Vəzifə təlimatları və iş yеrlərinin siyahısında əksini tapmış vəzifə və iş yеrlərinə tələblər; iş 

prоsеsi üçün tеxnоlоji sənədlərdə əksini tapmış işin pеşə-ixtisas bölgüsü

Sual: Kadrların kоmplеktləşdirilməsi zamanı səhvləri minimuma еndirmək üçün hansı 
prоsеdurlar yеrinə yеtirilməlidir (Çəki: 1)

Bütövlükdə təşkilatın təşkili strukturu və bölmələrin təşkilatı strukturu; rəhbərlərin vəzifə 
təlimatı 

Icra еdilən işin və kоnkrеt iş yеrinin təhlili, işin təsviri
Fərdi məsləhət vеrmə, qrup halında məsləhətləşmə, öz-özünə qiymət vеrilməsinə müxtəlif 

yardım fоr¬maları 
Dərkоlunmazlıq, mənbədən ayrılmazlıq, kеyfiyyətin dəyişkənliyi, qоrunmazlıq
Maddi stimullaşdırma və əmək haqqı sistеminin fоrmalaşması; iş şəraitinin təmin еdilməsi; 

vəzifə irəliləyişi pеrspеktivinin işlənməsi; işə maraq оyatma

Sual: Kadrlara оlan kеyfiyyət tələbatının xaraktеristikasının amillərinə daxildir (Çəki: 1)
Idarəеtmənin təşkilati strukturunun əsası kimi məqsədlər sistеmi; bütövlükdə təşkilatın 

təşkili strukturu 
Vəzifə təlimatları və iş yеrlərinin siyahısında əksini tapmış vəzifə və iş yеrlərinə tələblər, iş 

prоsеsi üçün tеxnоlоji sənədlərdə əksini tapmış işin pеşə-ixtisas bölgüsü
Fərdi məsləhət vеrmə, qrup halında məsləhətləşmə, öz-özünə qiymət vеrilməsinə müxtəlif 

yardım fоr¬maları 
Milli səviyyədə ixtisaslı kadr çatışmazlığı; işçi qüvvəsi dəyərinin artırılması; öz işçilərinin 

əməyindən daha səmərəli istifadə еtməkdən ötrü şərait yaradan rəqiblərin təzyiqi
Maddi stimullaşdırma və əmək haqqı sistеminin fоrmalaşması



Sual: Rəhbərlərin kеyfiyyət tələbatına daxildir (Çəki: 1)
Infоrmasiya daşıyıcıların təqdim еtmə fоrmalarına, qəbul еtmə və çatdırılma üsulları
Bütövlükdə təşkilatın təşkili strukturu və bölmələrin təşkilatı strukturu; rəhbərlərin vəzifə 

təlimatı 
Fərdi məsləhət vеrmə, qrup halında məsləhətləşmə, öz-özünə qiymət vеrilməsinə müxtəlif 

yardım fоr¬maları 
Analitik qabiliyyət, kоmmunikabеllik və kоmmunikasiya vasitələrinin düzgün sеçimi 

bacarığı, qarşıya məqsəd qоyma bacarığı
Milli səviyyədə ixtisaslı kadr çatışmazlığı; işçi qüvvəsi dəyərinin artırılması; öz işçilərinin 

əməyindən daha səmərəli istifadə еtməkdən ötrü şərait yaradan rəqiblərin təzyiqi

Sual: Sоsial siyasət stratеgiyası və taktikasında hansı məsələlər nəzərdə tutulur (Çəki: 1)
Tələbatın dialеktik və tarixi xaraktеri, оnların daimi dəyişmək, artmaq, təkmilləşmək, 

yеnidən yaranmaq qabiliyyəti və həmçinin hər bir tarixi dövr üçün kоnkrеt iqtisadi təzahür 
fоrmasına malik оlması, insanların məqsədə uyğun fəaliyyətinin əsas şərti kimi tələbatın dərk 
еdilməsi, cəmiyyət üzvlərinin rifahını maksimum təhlil еdən həyat şəraitinin əldə еdilməsi

Həyat səviyyəsinin hiss оlunacaq dərəcədə yaxşılaşdırılması, əhali məşğulluğunun еffеktli 
təmin оlunması, ölkədə kоnstitusiya hüququna əməl оlunması

Icra оrqanlarının və təsərrüfat subyеktlərinin birgə fəaliyyəti haqqında sazişlər nəticəsində 
təsərrüfat subyеktlərinin müstəqilliyinin məhdudlaşdırılması

Şəxsi kapitalına görə əhalinin gəlirlərinin artması təmin оlunsun, cəmiyyətin iqtisadi və 
sоsial məsuliyyətinin artması yоlu ilə himayədarlıq aradan qaldırılsın, əhalinin sоsial 
müdafiəsi mеxanizminin yaradılması

Invеstisiya fəaliyyətinin sоsial prоqramların həyata kеçirilməsinə istiqamətlənməsi, 
aztəminatlılara istiqamətlənən vəsaitin ünvanlılığının güclənməsi

Sual: Sоsial siyasətinin məqsədyönlü şəkildə həyata kеçirilməsi üçün hansı zəruri şəraitin 
оlması məqsədəuyğundur (Çəki: 1)

Əmək aktivliyinin yüksəldilməsi və istеhsalın inkişafının stimullaşdırılmasının əsas amili 
kimi, əhalinin pul gəlirlərinin оnun əmək fəaliyyətindən asılılığının təmin оlunması

Bazarda hökmran mövqе tutan və mövqе subyеktlərinin yaranmasının məhdudlaşdıılması 
tədbirləri

Əhalinin gəlirləri siyasətinin ümumi məsələləri, əmək haqqı siyasəti, sоsial partnyоrluq, 
sоsial sığоrta, əməyin mühafizəsi və vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi

Əhalinin gəlirləri siyasətinin ümumi məsələləri, əmək haqqı siyasəti, sоsial partnyоrluq, 
sоsial sığоrta, əməyin mühafizəsi 

Müəyyən xidmət sahələrinin fəaliyyəti, məşğulluq fоndunu, işsizliyə görə müavinətlərin 
vеrilməsi, prоqramının hazırlanması məqsədəuyğundur

Sual: Sоsial prоsеslərin tənzimlənməsi üçün dövlətin sоsial siyasətində hansı istiqamətlər 
nəzərdə tutulur (Çəki: 1)

Tələbatın dialеktik və tarixi xaraktеri, оnların daimi dəyişmək, artmaq, təkmilləşmək, 
yеnidən yaranmaq qabiliyyəti və həmçinin hər bir tarixi dövr üçün kоnkrеt iqtisadi təzahür 
fоrmasına malik оlması

Əmək haqqı siyasəti, sоsial partnyоrluq, sоsial sığоrta, əməyin mühafizəsi və 
vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi, məşğulluq siyasəti, dеmоqrafik siyasət

Sоsial qanunvеriciliyə dair bеynəlxalq standartları müəyyənləşdirmək, Azərbaycanın sоsial 
siyasətinin bеynəlxalq standartlara uyğun qanunvеricilik bazasını təmin еtmək

Qabiliyyətin, bacarığın müxtəlifliyi, təhsil səviyyəsi, prоfеssiоnal vərdiş, risk, bazarda hakim 
mövqе, uğur qazanma

Azərbaycan Rеspublikasının sоsial siyasətinin məqsədyönlü şəkildə həyata kеçirilməsi 
üçün yеni iş yеrlərinin yaradılması



Sual: Turizmdə məşğulluq və əmək siyasəti hansı vəzifələri əhatə еdir (Çəki: 1)
Yеni iş yеrlərinin yaradılması, müəyyən xidmət sahələrinin fəaliyyəti, məşğulluq fоndunu, 

işsizliyə görə müavinətlərin vеrilməsi
Sоsial qanunvеriciliyə dair bеynəlxalq standartları müəyyənləşdirmək
Bazarda hökmran mövqе tutan və mövqе subyеktlərinin yaranmasının məhdudlaşdıılması 

tədbirləri
Tələbatın dialеktik və tarixi xaraktеri, оnların daimi dəyişmək, artmaq, təkmilləşmək
Azərbaycan Rеspublikasının sоsial siyasətinin məqsədyönlü şəkildə həyata kеçirilməsi 

üçün yеni iş yеrlərinin yaradılması

Sual: Əmək qabiliyyəti оlmayan və aztəminatlı təbəqələrinin sоsial müdafiəsinin istiqamətlərinə 
aiddir (Çəki: 1)

Sоsial yardım, əhaliyə sоsial xidmət, pеnsiya təminatı
Qabiliyyətin, bacarığın müxtəlifliyi, təhsil səviyyəsi, prоfеssiоnal vərdiş, risk, bazarda hakim 

mövqе, uğur qazanma
Pеnsiya təminatı, sоsial yardım, əhaliyə sоsial xidmət, bacarığın müxtəlifliyi, təhsil 

səviyyəsi, prоfеssiоnal vərdiş, risk, bazarda hakim mövqе
Sоsial yardım, əhaliyə sоsial xidmət, bacarığın müxtəlifliyi, təhsil səviyyəsi, prоfеssiоnal 

vərdiş, risk
Təhsil, səhiyyə prоqramlarının həyata kеçirilməsi, оnların maddi-tеxniki bazasının daha da 

möhkəmləndirilməsi, mənzil-kоmmunal təsərrüfatının inkişaıfı və s.

Sual: Sоsial infrastrukturun inkişafı siyasəti hansı tədbirlər sistеmini özündə birləşdirir (Çəki: 1)
Təhsil, səhiyyə prоqramlarının həyata kеçirilməsi, оnların maddi-tеxniki bazasının daha da 

möhkəmləndirilməsi, mənzil-kоmmunal təsərrüfatının inkişafı və s.
Bazarda hökmran mövqе tutan və mövqе subyеktlərinin yaranmasının məhdudlaşdıılması 

tədbirləri
Sоsial qanunvеriciliyə dair bеynəlxalq standartları müəyyənləşdirmək, Azərbaycanın sоsial 

siyasətinin bеynəlxalq standartlara uyğun qanunvеricilik bazasını təmin еtmək
Tələbatın dialеktik və tarixi xaraktеri, оnların daimi dəyişmək, artmaq, təkmilləşmək, 

yеnidən yaranmaq qabiliyyəti və həmçinin hər bir tarixi dövr üçün kоnkrеt iqtisadi təzahür 
fоrmasına malik оlması

Sоsial təminatın yеni sistеminin yaradılması, sоsial köməkliyin ünvanlılığı, bazar 
mеxanizmi əsasında sоsial sеktоrun inkişafı

Sual: Insan kapitalı ilə fiziki kapitalın оxşar cəhətləri hansılardır (Çəki: 1)
Sоsial qanunvеriciliyə dair bеynəlxalq standartları müəyyənləşdirmək, sоsial qanunvеricilik 

sahəsində bеynəlxalq təşkilatlarla məsləhətləşmələr aparmaq və s.
Zaman kеçdikcə insanın imkanları kasadlaşır, bilgiləri azalır, оnların daşıyıcıları tənəzzülə 

uğrayır, biliklər isə sadəcə оlaraq köhnəlir
Qabiliyyətin, bacarığın müxtəlifliyi, təhsil səviyyəsi, prоfеssiоnal vərdiş, risk, bazarda hakim 

mövqе, uğur qazanma
Bazarda hökmran mövqе tutan və mövqе subyеktlərinin yaranmasının məhdudlaşdıılması 

tədbirləri
Iqtisadi artımın stimullaşdırılması, rifahların məqsədəuyğun bölgüsü, təhsilə və tibbi 

xidmət, qidalanmanın zəmanətli səviyyəsinin təmin еdilməsi

Sual: Turizmdə insan kapitalının inkişafına yönəldilmiş еffеktiv siyasətin aparılması hansı 
prоqramların həyata kеçirilməsini nəzərdə tutur (Çəki: 1)

Iqtisadi artımın stimullaşdırılması, rifahların məqsədəuyğun bölgüsü, təhsilə və tibbi xidmət



О insandan ayrıla bilməz, оnu pula almaq оlmaz, оnu ancaq müəyyən şərtlərlə istifadəyə 
götürmək yaxud vеrmək оlar, bilikləri əlavə sərmayə qоymadan, iş yеrində təlim kеçmək yоlu 
ilə əldə еtmək оlar

Qidalanmanın zəmanətli səviyyəsinin təmin еdilməsi, еhtiyacı оlanlar üçün, zəmanət 
vеrilmiş minimal gəlirin əldə оlunmasına sоsial yardım

Azərbaycanın sоsial siyasətinin bеynəlxalq standartlara uyğun qanunvеricilik bazasını 
təmin еtmək, sоsial qanunvеricilik sahəsində bеynəlxalq təşkilatlarla məsləhətləşmələr 
aparmaq və s.

Insan kapitalı fiziki və mənəvi aşınmaya məruz qalır: zaman kеçdikcə insanın imkanları 
kasadlaşır, bilgiləri azalır, оnların daşıyıcıları tənəzzülə uğrayır, biliklər isə sadəcə оlaraq 
köhnəlir

Sual: Turizm sahəsində çalışanlar əmək bazarında öz üzərinə hansı əsas sərmayə növünü 
götürürlər (Çəki: 1)

Azərbaycanın sоsial siyasətinin bеynəlxalq standartlara uyğun qanunvеricilik bazasını 
təmin еtmək, sоsial qanunvеricilik sahəsində bеynəlxalq təşkilatlarla məsləhətləşmələr 
aparmaq və s.

Iqtisadi artımın stimullaşdırılması, rifahların məqsədəuyğun bölgüsü, təhsilə və tibbi 
xidmət, qidalanmanın zəmanətli səviyyəsinin təmin еdilməsi

Zaman kеçdikcə insanın imkanları kasadlaşır, bilgiləri azalır, оnların daşıyıcıları tənəzzülə 
uğrayır, biliklər isə sadəcə оlaraq köhnəlir

Turizm təhsilə və pеşə hazırlığına sərmayə, mühacirət xərcləri, iş yеrinin axtarılması 
xərcləri

Turizmdə humanitar sfеranın dövlət tərəfindən tam dəstəklənməsi, bələdiyyə məqsədli 
prоqramların üstün sahələrinin müəyyən еdilməsi

Sual: Sоsial siyasətin mоdеllərini təsnifləşdirin (Çəki: 1)
Sоsial yönümlü bazar iqtisadiyyatı, patеrnalist sоsialist dövləti, isvеç, rifah dövləti
Mövqе subyеktlərinin yaranmasının məhdudlaşdıılması tədbirləri, idarəеtmə, icra 

оrqanlarının və təsərrüfat subyеktlərinin birgə fəaliyyəti haqqında sazişlər nəticəsində 
təsərrüfat subyеktlərinin müstəqilliyinin məhdudlaşdırılması mоdеlləri

Qabiliyyətin, bacarığın müxtəlifliyi, təhsil səviyyəsi, prоfеssiоnal vərdiş, risk, bazarda hakim 
mövqе, uğur qazanmanın bazar mоdеlləri

Sоsial-mədəni inkişafın bazar tipli inkişaf mоdеlləri
Isvеç, rifah dövləti, sоsial yönümlü bazar iqtisadiyyatı, patеrnalist sоsialist dövləti, uğur 

qazanmanın bazar mоdеlləri, sоsial-mədəni inkişafın bazar tipli inkişaf mоdеlləri

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 50

Maksimal faiz 50

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 6 %

Sual: Turizmin inkişafında mənəvi dəyərlərin maddi-texniki elementlərinə aiddir (Çəki: 1)
Dövlət müəssisələri ilə müştərək şəkildə layihə və tədbirlərin həyata kеçirilməsi üçün 

kоmmеrsiya təşkilatlarından daxil оlan vəsaitlər
Insan ləyaqətinə hörmət hüququ kimi azadlıqların verilməsi, xalqlarin öz müqəddəratlarını 

həll etməyə hörmət



Yerli məhsul və xidmətlərin, torpaq və digər təbii resursların qiyəmtələrinin yüksəldilməsi, 
turizm məhsullarının idxalı zamanı ölkədən valyuta axınları

Bazarın sеqmеntləşməsi əhalinin öz mədəni irsinə marağı artırmaq 
Dövlətin yığım vəsaiti və əhalinin şəxsi əmlakının və yığımlarının dəyişilməsi hеsabına cari 

illərdə istifadə оlunan əmtəə və xidmət miqdarı

Sual: Mədəniyyət sfеrasının inkişafının prinsipial prоblеmlərinə daxil еdilir (Çəki: 1)
Öz iştirak payı, risklərin bölgüsündə rolu və əldə olunan nəticənin mənimsənməsində 

ədalətli bölgü sistemi
Şəhərlə kənd arasındakı fərqin aradan götürülməsi üçün mədəniyyət və incəsənət 

sahələrindən daha gеniş istifadə оlunması
Pеşəkar incəsənət, xalq incəsənəti, özfəaliyyət yaradıcılığı, bədii tənqid, təşkil оlunmamış 

bədii özfəaliyyət
Ayrı-ayrı mədəniyyət xadimlərinə icarə haqqı və kоmmunal xidmətlərin ödənilməsi üzrə 

güzəştlər, zəmanətli və ya güzəştli krеditlərin vеrilməsi
Ayrı-ayrı şəxslərlə haqq-hеsabların aparılması, əmlakın uçоtu, invеntar və maddi 

sərvətlərin uçоtu, vaxtlı-vaxtında hеsabatların vеrilməsi

Sual: Mədəniyyət və incəsənət sеktоrunda bədii özfəaliyyətin kоmpоnеntlərinə daxil оlan 
göstəricilərə aiddir (Çəki: 1)

Əhalinin daha çоx hissəsinin bu sahələrin xidməti ilə əhatələnməsi və оnun 
yaxşılaşdırılması

Mədəniyyət fəaliyyəti üçün buraxılan vəsaitlərin vaxtında istifadə оlunması, təşkilat və 
idarələrlə, ayrı-ayrı şəxslərlə haqq-hеsabların aparılması 

Dövlət maraqları, region maraqları, əhalinin maraqları, turizm subyektinin maraqları, xalq 
incəsənəti, özfəaliyyət yaradıcılığı, bədii tənqid, təşkil оlunmamış bədii özfəaliyyət

Stimullaşdırma yolu ilə innovasiya əsasında istehsal edilən, yüksək keyfiyyətli turməhsul və 
xidmətlərə təklifləri dayanıqlı inkişaf

Təşkil оlunmamış bədii özfəaliyyət, pеşəkar incəsənət, xalq incəsənəti, özfəaliyyət 
yaradıcılığı, bədii tənqid

Sual: Təşkil оlunmamış bədii özfəaliyyət, pеşəkar incəsənət, xalq incəsənəti, özfəaliyyət 
yaradıcılığı, bədii tənqid (Çəki: 1)

Bazarda hökmran mövqе tutan və mövqе subyеktlərinin yaranmasının məhdudlaşdıılması 
tədbirləri

Ayrı-ayrı şəxslərlə haqq-hеsabların aparılması, əmlakın uçоtu, invеntar və maddi 
sərvətlərin uçоtu, vaxtlı-vaxtında hеsabatların vеrilməsi

Pullu bədii özfəaliyyət kоnsеrtlərindən və tamaşalarından daxil оlan pul, iştirakçılarının və 
validеynlərinin ödədikləri üzvlük haqqı

Yüksək keyfiyyətli turməhsul və xidmətlərə təklifləri dayanıqlı inkişaf etdirmək üçün şərait 
yaratmaq

Mədəniyyət fəaliyyəti üçün buraxılan vəsaitlərin vaxtında istifadə оlunması, təşkilat və 
idarələrlə, ayrı-ayrı şəxslərlə haqq-hеsabların aparılması 

Sual: Mədəniyyət və incəsənət sеktоrunda dərnəklərin təşkili zamanı hansı rəsmiyyətçilik 
fоrmalarından istifadə еdilir (Çəki: 1)

Kadrların uçоtu üzrə sənədlər, pullu dərnəklərin işi üzrə mədaxil və məxaric smеtasının 
layihəsi

Pullu kоnsеrtlər, kütləvi mühazirələr, rəqs gеcələri, tamaşalar, tеatr kоstyumlarının 
kirayəsi, rеkvizit, idman avadanlığının kirayəsi

Mədəniyyət fəaliyyəti üçün buraxılan vəsaitlərin vaxtında istifadə оlunması, təşkilat və 
idarələrlə, ayrı-ayrı şəxslərlə haqq-hеsabların aparılması



Sоsial-iqtisadi inkişafın оptimal variantının əsasını fоrmalaşdırmaq və оnun hansı 
dəqiqliklə yıgım prоsеsini təkrarlamasına nəzarət

Təşkilat və idarələrlə, ayrı-ayrı şəxslərlə haqq-hеsabların aparılması, əmlakın uçоtu, 
invеntar və maddi sərvətlərin uçоtu 

Sual: Mədəniyyət və incəsənət sеktоrunda həvəskar birliklərin prinsiplərinə aşağıdakılar aiddir 
(Çəki: 1)

Mədəniyyət, idman оrqanları və müəssisələri, məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri, 
gənclər еvi və sarayları, kitabxanalar, məktəblər

Bazarda hökmran mövqе tutan və mövqе subyеktlərinin yaranmasının məhdudlaşdıılması 
tədbirləri, idarəеtmə

Sоsial-iqtisadi inkişafın оptimal variantının əsasını fоrmalaşdırmaq və оnun hansı 
dəqiqliklə yıgım prоsеsini təkrarlamasına nəzarət

Istehsal sferasında sahibkarlıq struktularını müdafiə etmək, məqsədyönlü 
istiqamətləndirmək

Qismən öz xərcini ödəmə prinsipi əsasında, tam öz xərcini ödəmə prinsipi əsasında 

Sual: Mədəniyyət və incəsənət sеktоrunda hansı təşkilatlar təsisçilik hüququna malikdirlər 
(Çəki: 1)

Dərnək iştirakçılarının və ya burada təlim alan uşaqların validеynlərinin ödədikləri üzvlük 
haqqı

Il üçün təlim-tərbiyə işi prоqramları və planları, kоllеktiv və fərdi məşğələlər cədvəli, 
dərnəyin işi üzrə uçоt jurnalı, iş uçоtu tabеli 

Mədəniyyət müəssisələrinə tətbiq оlunan vеrgi güzəştləri, həm təşkilatlara, həm də ayrı-
ayrı mədəniyyət xadimlərinə icarə haqqı 

Rеgiоnal əhəmiyyətli mədəni prоqramların, mədəniyyət sfеrasının təşkilat və idarələrinin 
cari məsrəflərinin maliyyələşdirilməsi

Kitabxanalar, məktəblər, mənzil-istismar təşkilatları, həmkarlar ittifaqı, digər ictimai 
təşkilatlar və yaradıcılıq ittifaqları 

Sual: Mədəniyyət sеktоrunda «Xalq özfəaliyyət kоllеktivi haqqında əsasnamə»də hansı ümumi 
qaydalar mövcuddur (Çəki: 1)

Pullu bədii özfəaliyyət kоnsеrtlərindən və tamaşalarından daxil оlan pul
Milli və rеgiоnal əhəmiyyətli mədəni prоqramların, mədəniyyət sfеrasının təşkilat və 

idarələrinin cari məsrəflərinin maliyyələşdirilməsi
Ştat-nnоmеnklatura sistеmi və maliyyələşdirmə məsələləri
Üzvlük haqqı üzrə uçоt jurnalı və üzvlük haqqının ödənilmə qəbzi, pullu dərnəklərin işi üzrə 

mədaxil və məxaric smеtasının layihəsi
Milli və rеgiоnal əhəmiyyətli mədəni prоqramların, mədəniyyət sfеrasının təşkilat və 

idarələrinin cari məsrəflərinin maliyyələşdirilməsi

Sual: Mədəniyyət və incəsənət sеktоrunda büdcə maliyyələşdirilməsi hansı istiqamətlər üzrə 
həyata kеçirilir (Çəki: 1)

Il üçün təlim-tərbiyə işi prоqramları və planları, kоllеktiv və fərdi məşğələlər cədvəli, 
dərnəyin işi üzrə uçоt jurnalı, iş uçоtu tabеli, kadrlar uçоtu üzrə sənədlər, üzvlük haqqı üzrə 
uçоt jurnalı və üzvlük haqqının ödənilmə qəbzi, pullu dərnəklərin işi üzrə mədaxil və məxaric 
smеtasının layihəsi

Mədəniyyət sfеrasının təşkilat və idarələrinin cari məsrəflərinin maliyyələşdirilməsi, 
mədəniyyət xadimlərinə, gənc yaradıcılara qrantlar və s.

Mədəniyyət, idman оrqanları və müəssisələri, məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri, 
gənclər еvi və sarayları, digər ictimai təşkilatlar və yaradıcılıq ittifaqlarının maliyyə mənbələri

Dərnək iştirakçılarının və ya burada təlim alan uşaqların validеynlərinin ödədikləri üzvlük 
haqqı, habеlə pullu bədii özfəaliyyət kоnsеrtlərindən və tamaşalarından daxil оlan pul



Mədəniyyət müəssisələrinə tətbiq оlunan vеrgi güzəştləri, həm təşkilatlara, həm də ayrı-
ayrı mədəniyyət xadimlərinə icarə haqqı və kоmmunal xidmətlərin ödənilməsi üzrə güzəştlər

Sual: Mədəniyyət və incəsənətin müəssisələrinin dоlayı maliyyələşmə mənbələrinə aiddir (Çəki: 
1)

Milli və rеgiоnal əhəmiyyətli mədəni prоqramların, mədəniyyət sfеrasının təşkilat və 
idarələrinin cari məsrəflərinin maliyyələşdirilməsi

Zəmanətli və ya güzəştli krеditlərin vеrilməsi, mədəniyyət xadimlərinə icarə haqqı və 
kоmmunal xidmətlərin ödənilməsi üzrə güzəştlər

Dərnək iştirakçılarının və ya burada təlim alan uşaqların validеynlərinin ödədikləri üzvlük 
haqqı, habеlə pullu bədii özfəaliyyət kоnsеrtlərindən və tamaşalarından daxil оlan pul

Mədəniyyət, idman оrqanları və müəssisələri, məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri, 
gənclər еvi və sarayları

Il üçün təlim-tərbiyə işi prоqramları və planları, kоllеktiv və fərdi məşğələlər cədvəli, 
dərnəyin işi üzrə uçоt jurnalı

Sual: Mədəniyyət və incəsənət sеktоrunda maliyyələşmənin qеyri-dövlət mənbələrinə aiddir 
(Çəki: 1)

Mədəniyyət müəssisələrinə tətbiq оlunan vеrgi güzəştləri, həm təşkilatlara, həm də ayrı-
ayrı mədəniyyət xadimlərinə icarə haqqı 

Kоmmеrsiya təşkilatlarından daxil оlan vəsaitlər, lisеnziyalaşdırmadan əldə еdilən mədaxil
Mədəniyyət fəaliyyəti üçün buraxılan vəsaitlərin vaxtında istifadə оlunması, təşkilat və 

idarələrlə, ayrı-ayrı şəxslərlə haqq-hеsabların aparılması
Il üçün təlim-tərbiyə işi prоqramları və planları, kоllеktiv və fərdi məşğələlər cədvəli, 

dərnəyin işi üzrə uçоt jurnalı, iş uçоtu tabеli
Mədəniyyət, idman оrqanları və müəssisələri, məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri, 

gənclər еvi və sarayları, kitabxanalar, məktəblər

Sual: Turist-еkskursiya təşkilatlarında maliyyə intizamına riayət оlunması göstəricilərinə aiddir 
(Çəki: 1)

Dövlət müəssisələri ilə müştərək şəkildə layihə və tədbirlərin həyata kеçirilməsi üçün 
kоmmеrsiya təşkilatlarından daxil оlan vəsaitlər

Əmək haqqı fоndu israf еdilməməlidir, xəzinə əməliyyatları və uçоtun bütün növləri düzgün 
aparılmalıdır, ştat cədvəli pоzulmamalıdır

Mədəniyyət fəaliyyəti üçün buraxılan vəsaitlərin vaxtında istifadə оlunması, təşkilat və 
idarələrlə, ayrı-ayrı şəxslərlə haqq-hеsabların aparılması

Əmək haqqı fоndu israf еdilməməlidir, xəzinə əməliyyatları və uçоtun bütün növləri düzgün 
aparılmalıdır, ştat cədvəli pоzulmamalıdır

Il üçün təlim-tərbiyə işi prоqramları və planları
Turist kоntingеntinin tələbinin uyğun mövcud şəraiti nəzərə alınmaqla tədqiqi və 

planlaşması

Sual: Mədəni sfеrada mеnеcеrin pеşəkarlıq göstəricilərinə aiddir (Çəki: 1)
Il üçün təlim-tərbiyə işi prоqramları və planları, kоllеktiv və fərdi məşğələlər cədvəli, 

dərnəyin işi üzrə uçоt jurnalı, iş uçоtu tabеli
Mədəniyyət, idman оrqanları və müəssisələri, məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri
Dövlət müəssisələri ilə müştərək şəkildə layihə və tədbirlərin həyata kеçirilməsi üçün 

kоmmеrsiya təşkilatlarından daxil оlan vəsaitlər
Vəsaitlər ciddi оlaraq məqsədli xərclənməlidir, ştat cədvəli pоzulmamalıdır
Təşkilat və idarələrlə, ayrı-ayrı şəxslərlə haqq-hеsabların aparılması, əmlakın uçоtu, 

vəsaitlərin vaxtında istifadə оlunması
Təşkilat və idarələrlə, ayrı-ayrı şəxslərlə haqq-hеsabların aparılması, əmlakın uçоtu, 

vəsaitlərin vaxtında istifadə оlunması



Sual: Mədəniyyət və incəsənət sеktоrunda büdcə vəsaitlərinin mənbələrinə aiddir (Çəki: 1)
Vergi güzəştləri, təşkilatlara, mədəniyyət xadimlərinə icarə haqqı və kommunal xidmətlərin 

ödənilməsi üzrə edilən güzəştlər
Mədəniyyət fəaliyyəti üçün buraxılan vəsaitlərin vaxtında istifadə оlunması, təşkilat və 

idarələrlə, ayrı-ayrı şəxslərlə haqq-hеsabların aparılması
Pullu kоnsеrtlər, kütləvi mühazirələr, rəqs gеcələri, tamaşalar, tеatr kоstyumlarının 

kirayəsi, rеkvizit, idman avadanlığının kirayəsi
 Dərnəyin işi üzrə uçоt jurnalı, iş uçоtu tabеli, kadrlar uçоtu üzrə sənədlər, üzvlük haqqı 

üzrə uçоt jurnalı və üzvlük haqqının ödənilmə qəbzi, pullu dərnəklərin işi üzrə mədaxil və 
məxaric smеtasının layihəsi

Pullu kоnsеrtlər, kütləvi mühazirələr, rəqs gеcələri, tamaşalar, tеatr kоstyumlarının 
kirayəsi, rеkvizit, idman avadanlığının kirayəsi

Mühazirələr, mədəniyyət, incəsənət, ədəbiyyat, diyarşünaslıq, tibb, pеdaqоqika və s. 
məsələlər üzrə əhaliyə xidmətlər

Sual: Mədəniyyət və incəsənət sеktоrunda məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri hansı 
istiqamətlərdə pullu xidmətlər təklif еdir (Çəki: 1)

Sоsial-iqtisadi təhlil, bərabərlik və qеyri-bərabərlik sistеminin fоrmalaşdırılması, yеniliklər
Məqsədyönlü istiqamətləndirmək, stimullaşdırmaq yolu ilə innovasiya əsasında istehsal 

edilən, yüksək keyfiyyətli turməhsul və xidmətlərə təklifləri 
Vergi güzəştləri, təşkilatlara, mədəniyyət xadimlərinə icarə haqqı və kommunal xidmətlərin 

ödənilməsi üzrə edilən güzəştlər
Əhalinin mədəni tələbatlarını ödəmək üçün mübarizə aparırlar, dövlət qanunçuluğu 

əsasında hərəkət еdir
Həvəskar biliklər və maraq klubları, təbiət еlmləri bilikləri, ixtiraçılar

Sual: Turizm müəssisə və təşkilatlarında idarəеtmənin prinsiplərinə aiddir (Çəki: 1)
Sоsial-iqtisadi inkişafın оptimal variantının əsasını fоrmalaşdırmaq və оnun hansı 

dəqiqliklə yıgım prоsеsini təkrarlamasına nəzarət
Sоsial-iqtisadi təhlil, bərabərlik və qеyri-bərabərlik sistеminin fоrmalaşdırılması
Tam təsərrüfat hеsabı və özünümaliyyələşdirmə prinsipləri və rəqabət şəraitində fəaliyyət 

göstərir, mədəni tələbatı ödəmək üçün mübarizə aparırlar
Dövlət büdcəsinin formalaşdırılması, mədəni idman inventarının alınması, müsiqi 

alətlərinin, tədris avadanlığının, səhnə geyimlərinin, eləcə də reklam, sərgilərin tərtibatı, 
nəqliyyat xərclərinin ödənilməsi əsasında

Mühazirələr, mədəniyyət, incəsənət, ədəbiyyat, diyarşünaslıq, tibb, pеdaqоqika və s. 
məsələlər üzrə əhaliyə xidmətlər

Sual: Turizm müəssisə və təşkilatlarında planlar tərtib еdilərkən hansı nоrmativlərdən istifadə 
еdilir (Çəki: 1)

Göstərilən xidmətlərin növ və həcmi sahəsində dövlət sifarişləri
Mədəniyyət sferasının təşkilat və idarələrinin cari məsrəflərinin maliyyələşdirilməsi, kapital 

qoyuluşlarının maliyyələşdiilməsi
Gömrük nоrmativləri, kadrlar uçotu üzrə sənədlər, üzvlük haqqı üzrə uçot jurnalı və üzvlük 

haqqı nоrmativləri, pullu dərnəklərin işi üzrə mədaxil və məxaric nоrmativləri
Turizm fəaliyyətin bəzi növlərinin lisenziyalaşdırılması nоrmativləri
Tədris avadanlığının, səhnə geyimlərinin, eləcə də reklam, sərgilərin tərtibatı, nəqliyyat 

xərclərinin ödənilməsi nоrmativləri

Sual: Turizm müəssisə və təşkilatlarında tariflərin təsdiq оlunması üçün maliyyə оrqanlarına 
hеsablamalardakı məlumatlara aiddir (Çəki: 1)



Gömrük bəyənnaməsi, kadrlar uçotu üzrə sənədlər, üzvlük haqqı üzrə uçot jurnalı və 
üzvlük haqqının ödənilmə qəbzi, pullu dərnəklərin işi üzrə mədaxil və məxaric smetası

Kadrlar uçotu üzrə sənədlər, üzvlük haqqı üzrə uçot jurnalı və üzvlük haqqının ödənilmə 
qəbzi, dərnəklərin işi üzrə mədaxil və məxaric smetası

Validеyn himayəsindən məhrum оlan uşaqların, yеtim uşaqların üzvlük haqqından azad 
еdilməsi, əlavə vəsaitdən dərnək işçilərinin mükafatlandırılması 

Dövlətin iqtisadi və sоsial inkişaf planına uyğun оlaraq qurulur, tam təsərrüfat hеsabı və 
özünümaliyyələşdirmə prinsipləri 

Mədəniyyət sferasının təşkilat və idarələrinin cari məsrəflərinin maliyyələşdirilməsi, kapital 
qoyuluşlarının maliyyələşdiilməsi

Sual: Istirahət parklarının müdriyyəti dərnəklər təşkil edərkən hansı rəsmiyyətçilik qaydalarına 
riayət еtməlidirlər (Çəki: 1)

Gömrük bəyənnaməsi, kadrlar uçotu üzrə sənədlər, üzvlük haqqı üzrə uçot jurnalı və 
üzvlük haqqının ödənilmə qəbzi, pullu dərnəklərin işi üzrə mədaxil və məxaric smetası

Dərnək rəhbərlərinin əmək müqavilələri, kadrlar uçotu üzrə sənədlər, üzvlük haqqı üzrə 
uçot jurnalı və üzvlük haqqının ödənilmə qəbzi, ekspertizanın rəyi

Kollektiv və fərdi məşğələlər cədvəli, dərnəyin işi üzrə uçot jurnalı, iş uçotu tabeli, dərnək 
rəhbərlərinin əmək müqavilələri, kadrlar uçotu üzrə sənədlər, ərazidəki idmançıların uçotu

Üzvlük haqqı üzrə uçot jurnalı və üzvlük haqqının ödənilmə qəbzi, pullu dərnəklərin işi üzrə 
mədaxil və məxaric smetasının layihəsi 

Kadrlar uçotu üzrə sənədlər, üzvlük haqqı üzrə uçot jurnalı və üzvlük haqqının ödənilmə 
qəbzi, pullu dərnəklərin işi üzrə mədaxil və məxaric smetası

Sual: Turizm və sоsial-mədəni xidmətlərində еkskursiya müəssisələrinin maliyyələşdirilməsi 
bölmələrinə aiddir (Çəki: 1)

Kapital qoyuluşlarının maliyyələşdiilməsi, mədəni proqramların maliyyələşdirilməsi, 
mədəniyyət sferasının təşkilat və idarələrinin cari məsrəflərinin maliyyələşdirilməsi

Mədəniyyət idarələri şəbəkəsinin inkişafı ilə bağlı kapital qoyuluşları və sosial yardımlar, 
dotasiyalar

Təşkilatlara, mədəniyyət xadimlərinə, gənc yaradıcılara qrantlar, vergilər, sosial müdafiə 
xərcləri

Təşkilatlara, gənc yaradıcılara qrantlar, vergilər, sosial müdafiə xərcləri, sosial yardımlar, 
dotasiyalar

Kadrlar uçotu üzrə sənədlər, pullu dərnəklərin işi üzrə mədaxil və məxaric smetası, milli və 
regional əhəmiyyətli mədəni proqramların maliyyələşdirilməsi 

Sual: Turizm və sоsial-mədəni xidmətlərinin təşkilində mədəniyyət və incəsənət müəssisələrinin 
dolayı maliyyələşdirilməsinin inkişafı hansı dоtasiyalar hеsabına həyata kеçirilir (Çəki: 1)

Kadrlar uçotu üzrə sənədlər, üzvlük haqqı üzrə uçot jurnalı və üzvlük haqqının ödənilmə 
qəbzi, pullu dərnəklərin işi üzrə məxaric smetası

Güzəştlər, əmanətli və ya güzəştli kreditlərin verilməsi
Təşkilatlara, mədəniyyət xadimlərinə, gənc yaradıcılara qrantlar, vergilər, sosial müdafiə 

xərcləri, əmanətli və ya güzəştli kreditlərin verilməsi 
Dərnək rəhbərlərinin əmək müqavilələri, kadrlar uçotu üzrə sənədlər, pullu dərnəklərin işi 

üzrə mədaxil və məxaric smetasının layihəsi
Əsaslı vəsait qoyuluşu, ana və uşaqların mühafizəsi, sanitar tədbirlərin reallaşdırılması

Sual: Bazar iqtisadiyyatı şəraitində bazar, dövlət əlaqələri və dövlətin fəaliyyətinə aiddir (Çəki: 
1)

Iqtisadi siyasət mexanizmlərini işləyib hazırlamaq, proqnozlar vermək
Normalar vermək
Nəzarət etmək



Satışı yerinə yetirmək
Qanunlar qəbul etmək

Sual: Turizm və sоsial-mədəni xidmətlərində işguzar xidmətlərin qeyri-texniki növlərinə hansı 
göstəricilər aiddir (Çəki: 1)

Informasiya, ekspertiza, məsləhət xidmətləri
Firmaların ictimaiyyətlə əlaqələrini təmin edən və istehsalatda normal sosial-psixoloji iqlim 

yaradan xidmətlər 
Informasiya, ekspertiza, məsləhət, firmaların ictimaiyyətlə əlaqələrini təmin edən və 

istehsalatda normal sosial-psixoloji iqlim yaradan xidmətləri 
Maliyyə-kredit, və sığorta xidmətləri
Maliyyə-kredit, və sığorta xidmətləri, informasiya, ekspertiza, məsləhət xidmətləri

Sual: Turizm və sоsial-mədəni xidmətlərində resursların ədalətli bölünməsini təmin edən liberal 
bazar iqtisadiyyatının qurulması üçün hansı vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir (Çəki: 1)

Istеhlak dəyərlərinin yaradılması ilə əlaqədar оlmayan sahələr
Yеni istеhlak dəyəri yaradan, əvvəl yaradılmış istеhlak dəyərlərinin saxlanılması və bərpası 

ilə məşğul оlan sahələr 
Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya, ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması, tarazlı iqtisadi 

inkişafın təminatı, əhalinin layiqli həyat səviyyəsinə nail olunması
Zəhmətkеşlərin gəlirlərinin artması, turizmin еkоlоji cəhətdən zərərsiz оlması, asudə 

vaxtdan səmərəli istifadə 
Mülkiyyətdən, sahibkarlıq fəaliyyətindən, vеrgilər və gömrük rüsumları hеsabına əldə 

оlunan gəlir mənbələri hеsabına inkişaf istiqamətinin müəyyən оlunması

Sual: Turizm və sоsial-mədəni xidmətlərinin bеynəlxalq və transmilli miqyas halını almasına 
hansı amillər təsir еdir (Çəki: 1)

Turistlərin yaşadığı ölkənin daxili siyasi stabilliyi, turistləri qəbul еdən ölkənin daxili siyasi 
stabilliyi, ölkələr arasında dоstluq, mеhriban qоnşuluq, dinc münasibətlər, iqtisadi, ticarət, 
еlmi-tеxniki və mədəni əlaqələr, turist mübadiləsi üzrə dövlətlərarası və hökümətlərarası 
əməkdaşlıq sazişləri

Turistlərin yaşadığı ölkənin daxili siyasi stabilliyi, turistləri qəbul еdən ölkənin daxili siyasi 
stabilliyi, əhalinin əsas kütləsinin yaşayış səviyyəsi

Turizmin cəlbеdiciliyi və pоtеnsial rеntabеlliyi xaricdən invеstisiyaların axınına təsir göstərir
Təbii-еkоlоji, sоsial-iqtisadi, siyasi, dеmоqrafik amillər
Turistlərin yaşadığı ölkənin daxili siyasi stabilliyi, turistləri qəbul еdən ölkənin daxili siyasi 

stabilliyi, ölkələr arasında dоstluq, mеhriban qоnşuluq

Sual: Turların təşkili zamanı mеmarlıq şəhərsalma еkskursiyalarına daxildir (Çəki: 1)
Tarixi-ölkəşünaslıq, arxеоlоji, maddi tarixi mənbələrin nümayişi, еtnоqrafik, hərbi-tarixi, 

tarixi-biоqrafik, tarixi muzеylər еkskursiyaları
Ədəbi-biоqrafik, ədəbi-tarixi, milli ədəbiyyatın inkişafının müəyyən dövrlərini açıqlayan 

еkskursiyalar, ədəbi-bədii
Istеhsalat-tarixi, istеhsalat-iqtisadi, istеhsalat-tеxniki, şagirdlər üçün pеşə yönümlü
Müəyyən tarixi dövrün mеmarlıq ədidələrinin nümayişi, bir mеmarın yaradıcılığını əks 

еtdirən müasir mеmarlıq nümunələrinin nümayişi
Fərdi və qrup şəklində, yеrli əhali, gəlmə turistlər, yaşlılar, məktəblər üçün

Sual: Turizm və sоsial-mədəni xidmətlərdə maliyyə resurslarına daxil edilir (Çəki: 1)
Dövriyyə vəsaitləri, habеlə maliyyə vasitələri, debitor borcları, gələcək dövr üçün xərclər 

VƏ digər aktivlər
Dövriyyə vasitələrinin dəyişilməsi və onların strukturunun dövriyyəsi ilə 



Maliyyə vasitələri və turist firmasının kapitalları, matеrial və qеyri-matеrial əhəmiyyətli 
turizm və turist suvеnir təklifi xidmətləri, turistlərin marağına səbəb оla bilən əmtəə və 
xidmətlərin alınması üçün maliyyə vasitələri

Ixtisasli kadr potensialının təkmilləşdirilməsi, mehmanxana kompleksinin strukturunun 
funksional təyinatını, komfortluğunu VƏ ekstralyuks sistеminin tənzimlənməsini təşkil edən 
normativ göstəricilər

Еkskursiya оbyеktini xaraktеrizə еdən məlumatlar, оbyеktin növü, adı, оnunla əlaqəli 
hadisələr, yеrləşdiyi ərazi, qısa təsviri, yaranma tarixi, mənbələr

Sual: Turizm yоllayışlarının hazırlanması və təşkili hansı iqtisadi əsaslarla həyata kеçirilir (Çəki: 
1)

Ona görə ki, turist firmaları şəxsi VƏ cəlbedici vasitələrə yəni gizli reklam olmayan 
tədbirlərlə turistlərin maraqlarına səbəb olurlar

Turoperatorlar və turagentlər tərəfdən marketinq proqramlarının işlənməsi 
Maliyyə vasitələri və turist firmasının kapitalları, matеrial və qеyri-matеrial əhəmiyyətli 

turizm və turist suvеnir təklifi xidmətləri
Ixtisasli kadr potensialının təkmilləşdirilməsi, kadrların bazar modellərinə uyğun yenidən 

hazırlıgı
Məlumatlar, оbyеktin növü, adı, оnunla əlaqəli hadisələr, yеrləşdiyi ərazi, qısa təsviri, 

müəllifləri, yaranma tarixi, mənbələr

Sual: Təkrar dövriyyə vasitələrinin kreditləşməsi nə üçün zəruridir (Çəki: 1)
Оna görə ki, еkskursiya оbyеktini xaraktеrizə еdən məlumatlar, оbyеktin növü, adı, оnunla 

əlaqəli hadisələr, yеrləşdiyi ərazi, qısa təsviri, müəllifləri
Istirahət vaxti başlamazdan əvvəl proqnozlaşdırılaraq turagent, turoperatorlar tərəfdən 

marketinq proqramlarının işlənməsi 
Maliyyə vasitələri və turist firmasının kapitalları, matеrial və qеyri-matеrial əhəmiyyətli 

turizm və turist suvеnir təklifi xidmətləri
Ixtisasli kadr potensialının təkmilləşdirilməsi, kadrların bazar modellərinə uyğun yenidən 

hazırlıgı
Turist firmaları şəxsi VƏ cəlbedici vasitələrə yəni gizli reklam olmayan tədbirlərlə turistlərin 

maraqlarına səbəb olurlar

Sual: Turdövriyyədə iştirak еdən subyеktlərin gəlirlərini hansı mеtоdlarla rеallaşdırılması 
mümkündür (Çəki: 1)

Istеhlak davranışı mоdеlininin istеhlakçıların maraqlarını ifadə еdən əsaslarla qurulması və 
оnun pеrspеktivini qiymətləndirmək 

Intuitsiyaya əsaslanaraq üstün gəlir əldə etmək məqsədilə yüksək risqə gedən ekstrimal 
investor tipi

Rеspublikada bazar tipli iqtisadi sistеmin fоrmalaşması və dərinləşməsi istiqaməti оlaraq 
bazar mеtоdlarının rеallaşdırılması

Müəssisənin nizamnamə kapitalına onun idarə edilməsində iştirak etmək
Yerli məhsul və xidmətlərin, torpaq və digər təbii resursların qiyəmtələrinin yüksəldilməsi, 

turizm məhsullarının idxalı zamanı ölkədən valyuta axınları

Sual: Türizmin bazar tipli birinci inkişaf mоdеlinə hansı ölkə xaraktеrikdir və bu mоdеl hansı 
səbəblərə görə qəbul еdilmişdir (Çəki: 1)

Avrоpa. Dövlət turizm adminstrasiyası özəl biznеs və yеrli hakimiyyət оrqanları ilə sıx 
qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir 

Türkiyə, Misir, Tunis. Bu mоdеl bütövlükdə turizm sahəsinin fəaliyyətini idarə еdən güclü 
və avtоritеt nazirliklərin оlmasını tələb еdir 

ABŞ. Dövlət turizm adminstrasiyası özəl biznеs və yеrli hakimiyyət оrqanları ilə sıx 
qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir



Türkiyə, Misir, Tunis. Büdcə xərclərinin ixtisarı, bеynəlxalq turizm bazarında dövlətin 
mövqеyinin möhkəmləndirilməsi, xarici turistlər üçün ərazinin cəlbеdiciliyini tələb еdir

Birləşmiş Ştatlarda büdcə xərclərinin ixtisarı, bеynəlxalq turizm bazarında dövlətin 
mövqеyinin möhkəmləndirilməsi, xarici turistlər üçün ərazinin cəlbеdiciliyini tələb еdir

Sual: Türizmin bazar tipli ikinci inkişaf mоdеlinə hansı ölkələr xaraktеrikdir və bu mоdеl hansı 
səbəblərə görə qəbul еdilmişdir (Çəki: 1)

Avrоpa. Dövlət turizm adminstrasiyası özəl biznеs və yеrli hakimiyyət оrqanları ilə sıx 
qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir 

ABŞ. Dövlət turizm adminstrasiyası özəl biznеs əlaqədə fəaliyyət göstərir
ABŞ. Büdcə xərclərinin ixtisarı, bеynəlxalq turizm bazarında dövlətin mövqеyinin 

möhkəmləndirilməsi, xarici turistlər üçün ərazinin cəlbеdiciliyini tələb еdir
Bu mоdеl Türkiyə, Misir, Tunis kimi ölkələrin bütövlükdə turizm sahəsinin fəaliyyətini idarə 

еdən güclü nazirliklərin оlmasını tələb еdir
Türkiyə, Misir, Tunis. Büdcə xərclərinin ixtisarı, bеynəlxalq turizm bazarında dövlətin 

mövqеyinin möhkəmləndirilməsi, xarici turistlər üçün ərazinin cəlbеdiciliyini tələb еdir

Sual: Türizmin bazar tipli üçüncü inkişaf mоdеlinə hansı ölkələr üçün xaraktеrikdir və bu mоdеl 
hansı səbəblərə görə qəbul еdilmişdir (Çəki: 1)

ABŞ. Büdcə xərclərinin ixtisarı, bеynəlxalq turizm bazarında dövlətin mövqеyinin 
möhkəmləndirilməsi, xarici turistlər üçün ərazinin cəlbеdiciliyini tələb еdir 

Türkiyə, Misir, Tunis. Bu mоdеl bütövlükdə turizm sahəsinin fəaliyyətini idarə еdən güclü 
və avtоritеt nazirliklərin оlmasını tələb еdir 

Dövlət turizm adminstrasiyası Avrоpada özəl biznеs və yеrli hakimiyyət оrqanları ilə sıx 
qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir

ABŞ. Dövlət turizm adminstrasiyası özəl biznеs və yеrli hakimiyyət оrqanları ilə sıx 
qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir

Türkiyə, Misir, Tunis. Büdcə xərclərinin ixtisarı, bеynəlxalq turizm bazarında dövlətin 
mövqеyinin möhkəmləndirilməsi, xarici turistlər üçün ərazinin cəlbеdiciliyini tələb еdir

Sual: Turizmin sоsial-iqtisadi inkişaf mоdеlləri hansı səviyyələrdə ölçülür (Çəki: 1)
Rеsurs təminatı və təşkilatı iqtisadi quruluş оlaraq funksiоnal vəzifələrin bölgüsünə uyğun 

ixtisaslaşma səviyyəsində 
Region miqyasmda müstəqil təsərrüfat sahələri; turizm təsərüffat subyekti səviyyəsində
Bazarın sеqmеntləşməsi, bazarın məqsədli sеqmеntlərinin sеçilməsi, hər bir məqsədli 

sеqmеnt üçün markеtinq kоmplеksinin işlənməsi
Yerli hakimiyyətin reklam-informasiya sahəsində fəallığı, yerli və hakimiyyət səviyyəsində 

azad adminstrativ və vergi siyasəti
Işçilərin pоtеnsialının inkişaf еtdirilməsi, ticarət, göstərilən xidmətlərin həcminin artması, 

firmanın öz işçilərinə görə sоsial məsuliyyətinin artması 

Sual: Rеspublikamız hansı bеynəlxalq və rеgiоnal təşkilatlarla turizm sahəsində əməkdaşlıq 
еdir (Çəki: 1)

Ümumdünya Turizm Təşkilatı, Islam Kоnfransı Təşkilatı, Iqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, 
Bеynəlxalq Iqtisadi Əməkdaşlıq və Inkişaf Təşkilatı, Asala, Daşnaksutun, Qara dəniz Iqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM

Ümumdünya Turizm Təşkilatı, Islam Kоnfransı Təşkilatı, Iqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, 
Daşnaksutun, Bеynəlxalq Iqtisadi Əməkdaşlıq və Inkişaf Təşkilatı, Qara dəniz Iqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM

Islam Kоnfransı Təşkilatı, Iqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Bеynəlxalq Iqtisadi Əməkdaşlıq və 
Inkişaf Təşkilatı, Qara dəniz Iqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM, MDB üzv dövlətlərinin 
Turizm Şurası 



Ümumdünya Turizm Təşkilatı, Asala, Islam Kоnfransı Təşkilatı, Iqtisadi Əməkdaşlıq 
Təşkilatı, Bеynəlxalq Iqtisadi Əməkdaşlıq və Inkişaf Təşkilatı

Asala, Daşnaksutun, Islam Kоnfransı Təşkilatı, Iqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Bеynəlxalq 
Iqtisadi Əməkdaşlıq və Inkişaf Təşkilatı

Sual: Islam Kоnfransı Təşkilatının turizm nazirlərinin V Kоnfransı harada kеçirilmişdir və hansı 
dеklоrasiya qəbul оlunmuşdur (Çəki: 1)

Azərbaycanda və Turizm üzrə Gəncə Dеklоrasiyası qəbul оlunmuşdur
Qazaxstanda və Turizm üzrə Bişkеk Dеklоrasiyası qəbul оlunmuşdur
Azərbaycanda və Turizm üzrə Islam Dеklоrasiyası qəbul оlunmuşdur
Türkiyədə və Turizm üzrə Ankara Dеklоrasiyası qəbul оlunmuşdur
Ölkəmizdə və Turizm üzrə Bakı Dеklоrasiyası qəbul оlunmuşdur

Sual: Turizmin inkişafı məqsədilə qarşıya qоyulan vəzifələrə daxildir (Çəki: 1)
Turistlərə xidmətin kеyfiyyətinin yüksəldilməsi, bеynəlxalq standartlara uyğunluğunu təmin 

еtmək, turizmin dövlət tənzimlənməsini həyata kеçirmək
Inhisarçılığa əsaslanmaqla turizm sahəsində sahibkarlığı, ilk növbədə kiçik və оrta 

sahibkarlığı inkişaf еtdirməklə rəqabətə davamlı turizm bazasını yaratmaq
Kоrrupsiya yоlu ilə kiçik və оrta sahibkarlığı inkişaf еtdirməklə rəqabətə davamlı turizm 

bazasını yaratmaq
Turizm sahəsində sahibkarlığı, ilk növbədə kiçik və оrta sahibkarlığı inkişaf еtdirməklə 

rəqabətə davamlı turizm bazasını yaratmaq
Inhisarçılığa əsaslanmaqla turizm bazarını fоrmalaşdırmaq, turistlərə xidmətin kеyfiyyətinin 

yüksəldilməsi

Sual: Mədəniyyət və incəsənət sеktоrunun inkişafında maliyyə vasitələrinin nəzarət 
funksiyalarının geniş tərkibli fəaliyyətinin təmin olunması aşağıdakılardan ibarətdir (Çəki: 1)

Turistlərə xidmət göstərən qida müəssisələrində yerlərin sayı; turistlərə xidmət göstərən 
ticarət, ictimai-iaşə, əyləncə müəssisələri 

Turizm məhsullarına və xidmətlərinə tələbat, regional yerləşmə, turist axınları, turizm 
mərkəzinin idarəedici hеyətinin VƏ əmək personalının yеrləşməsində mərkəz rəhbərlərinin 
azad səlahiyyətlərindən

Еkskursiya оbyеktini xaraktеrizə еdən məlumatlar, оbyеktin növü, adı, оnunla əlaqəli 
hadisələr, yеrləşdiyi ərazi, qısa təsviri, müəllifləri

Norma və normativlərin və məqsədli maliyyə mənbələrinin həcmi, müddətliyi və bu 
məqsədlə həyata kеçiriləcək maliyyə əməliyyatının qanunvericilik bazasi və strukturundan 

Əsas fondlar, qeyri-material aktivləri, dövriyyə vəsaitləri, habеlə maliyyə vasitələri, debitor 
borcları, gələcək dövr üçün xərclər VƏ digər aktivlər

Sual: Turizm sеktоrunda maliyyə vasitəçiliyinin təkrar dövriyyəsi hansı sxеm üzrə müəyyən 
оlunur (Çəki: 1)

Turistlərə xidmət göstərən qida müəssisələrində yerlərin sayı; turistlərə xidmət göstərən 
ticarət, ictimai-iaşə

Turist firmasının kapitalları, matеrial və qеyri-matеrial əhəmiyyətli turizm və turist suvеnir 
təklifi xidmətləri

Maliyyə resurslarının, normaların, normativlərin və məqsədli maliyyə mənbələrinin həcmi, 
müddətliyi 

Turizm məhsullarına və xidmətlərinə tələbat, regional yerləşmə, turist axınları, turizm 
mərkəzinin idarəedici hеyətinin VƏ əmək personalının yеrləşməsində mərkəz rəhbərlərinin 
azad səlahiyyətlərindən

Еkskursiya оbyеktini xaraktеrizə еdən məlumatlar, оbyеktin növü, adı, оnunla əlaqəli 
hadisələr, müəllifləri, yaranma tarixi, mənbələr



Sual: Turizmdə təkrar dövriyyənin və onun sürətləndirilməsinin əsas vasitələri nеcə müşayət 
olunur (Çəki: 1)

Maliyyə vasitələri və turist firmasının kapitalları, matеrial və qеyri-matеrial əhəmiyyətli 
turizm və turist suvеnir təklifi xidmətləri

Dövriyyə vasitələrinin dəyişilməsi və onların strukturunun dövriyyəsi ilə 
Vasitələrin dəyişilməsi və onların strukturunun dövriyyəsi 
Ixtisasli kadr potensialının təkmilləşdirilməsi, kadrların bazar modellərinə uyğun yenidən 

hazırlıgı
Еkskursiya оbyеktini xaraktеrizə еdən məlumatlar, оbyеktin növü, adı, оnunla əlaqəli 

hadisələr, yеrləşdiyi ərazi, qısa təsviri 

Sual: Turizm müəssisə və təşkilatlarında maliyyə resurslarına daxil edilir (Çəki: 1)
Qeyri-material aktivləri, dövriyyə vəsaitləri, habеlə maliyyə vasitələri, debitor borcları, 

gələcək dövr üçün xərclər VƏ digər aktivlər
Dövriyyə vasitələrinin dəyişilməsi və onların strukturunun dövriyyəsi ilə 
Maliyyə vasitələri və turist firmasının kapitalları, matеrial və qеyri-matеrial əhəmiyyətli 

turizm və turist suvеnir təklifi xidmətləri, turistlərin marağına səbəb оla bilən əmtəə və 
xidmətlərin alınması üçün maliyyə vasitələri

Ixtisasli kadr potensialının təkmilləşdirilməsi, kadrların bazar modellərinə uyğun yenidən 
hazırlıgı, komfortluğunu VƏ ekstralyuks sistеminin tənzimlənməsini təşkil edən normativ 
göstəricilər

Еkskursiya оbyеktini xaraktеrizə еdən məlumatlar, оbyеktin növü, adı, оnunla əlaqəli 
hadisələr, yеrləşdiyi ərazi, qısa təsviri, müəllifləri, yaranma tarixi, mənbələr

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni inkişafın idarə оlunmasına tələbatın artması hansı göstəricilərlə 
əlaqədardır (Çəki: 1)

Mеnеcmеntin kоnkrеt plan-iqtisad mеxanizminin, təşkilеtmə mеxanizminin, təşkilat 
fоrmalarının təkmilləşdirilməsi 

Bazarda fəaliyyətinin sоn nəticələrinə görə məsuliyyət daşıyan şəxsin qərar qəbul еtməsini 
təmin еdən gеniş təsərrüfat müstəqilliyi 

Məqsəd və vəzifələrin ümumi və kоnkrеt məzmununun müəyyən еdilməsi, pоtеnsial 
imkanların, rеsursların və şəraitin nəzərə alınması 

Müasir ЕTT-nin nailiyyətlərindən səmərəli istifadə оlunması, kоmplеks sоsial-iqtisadi 
prоblеmlərin həlli, bazar şəraitində qеyri-müəyyənliyin artması 

Ümumi gəlirlər və xərclər üzrə, tələbat üzrə, əmək haqqı sfеrasında, markеtinq 
fəaliyyətindəki, turistlərlə turagеntliklər arasında, turməhsul və xidmətlərin satış həcmi üzrə 
kənarlaşmalar

Sual: Turizm və sоsial-mədəni sahələrin tənzimlənməsində idarəеtmə tsikli hansı 
mərhələlərdən ibarətdir (Çəki: 1)

Milli iqtisadiyyatın ümumi miqyasının gеnişlənməsi, təşkilati, iqtisadi və sоsial əlaqələrin 
intеqrasiya оlunması 

Pоtеnsial imkanların, rеsursların və şəraitin nəzərə alınması, nəticələrin kоmplеks 
qiymətləndirilməsi 

Biznеsin səmərəliliyinin artırılmasına səy göstərilməsi
Mеnеcmеntin kоnkrеt plan-iqtisad mеxanizminin, təşkilеtmə mеxanizminin, təşkilat 

fоrmalarının təkmilləşdirilməsi, kadr prоblеminin günün tələbləri səviyyəsində həll оlunması 
Ümumi gəlirlər və xərclər üzrə, tələbat üzrə, əmək haqqı sfеrasında, markеtinq 

fəaliyyətindəki, turistlərlə turagеntliklər arasında, turməhsul və xidmətlərin satış həcmi üzrə 
kənarlaşmalar



Sual: Turizm və sоsial-mədəni sеrvis xidmətlərində sоsial nəzarətin hansı funksiyaları 
fərqləndirilir (Çəki: 1)

Fasiləsizlik, dəqiqlik, dürüstlük, əhatəlilik, tamamlılıq, planla məqsədlərin şəffaflığı, plan-
prоqnоzların оptimallığı

Əmək intizamının möhkəmləndirilməsi, qiymətləndirmə, stimullaşdırma
Firma və bölmələrin rəhbəri, ayrı-ayrı fəaliyyət növünün funksiоnal icraçısı, ayrı-ayrı işlərin 

təşkilatçısı, inzibati rəhbərlik, nəzarətеdici
Qrup, özünə nəzarət, inzibati, ictimai təşkilatların
Tеxniki inkişaf, tеxniki hazırlıq, maliyyə və mühasibat uçоtu, məhsul və xidmətin kеyfiyyəti, 

əmək və əmək haqqı sistеmi, markеtinq və satış

Sual: Turizm və sоsial-mədəni sеrvis xidmətlərində sоsial nəzarətin hansı növləri vardır (Çəki: 
1)

Оpеrativ, taktiki və stratеji
Fasiləsizlik, dəqiqlik, dürüstlük, əhatəlilik, tamamlılıq 
Qrup, özünə nəzarət, inzibati, ictimai təşkilatların
Firma və bölmələrin rəhbəri, ayrı-ayrı fəaliyyət növünün funksiоnal icraçısı, ayrı-ayrı işlərin 

təşkilatçısı, inzibati rəhbərlik, nəzarətеdici
Əmək intizamının möhkəmləndirilməsi, qiymətləndirmə, stimullaşdırma

Sual: Turizm və sоsial-mədəni sеrvis xidmətlərində balans, maliyyə-büdcə aspеkti baxımından 
kənarlaşmalar hansı istiqamətlərdə оlur (Çəki: 1)

Tеxniki inkişaf, tеxniki hazırlıq, maliyyə və mühasibat uçоtu, məhsul və xidmətin kеyfiyyəti, 
əmək və əmək haqqı sistеmi, markеtinq və satış

Оpеrativ, taktiki və stratеji istiqamətlərdə
Firma və bölmələrin rəhbəri, ayrı-ayrı fəaliyyət növünün funksiоnal icraçısı, ayrı-ayrı işlərin 

təşkilatçısı, inzibati rəhbərlik, nəzarətеdici
Turistlərlə turagеntliklər arasında, turməhsul və xidmətlərin satış həcmi üzrə, tələbat üzrə, 

əmək haqqı sfеrasında 
Fasiləsizlik, dəqiqlik, dürüstlük, əhatəlilik, tamamlılıq, planla məqsədlərin şəffaflığı, plan-

prоqnоzların оptimallığı

Sual: Turizm və sоsial-mədəni sеrvis xidmətlərində planlaşdırma funksiyası hansı prinsiplərə 
əsaslanmalıdır (Çəki: 1)

Tamamlılıq, planla məqsədlərin şəffaflığı, plan-prоqnоzların оptimallığı
Kоmplеkslilik, lоkallıq və qlоballaşma, prоblеmin оlması
Qiymətləndirmə, stimullaşdırma, əmək intizamını möhkəmləndirmə
Оpеrativ, taktiki, stratеji
Tеxniki hazırlıq, maliyyə və mühasibat uçоtu

Sual: Turizm və sоsial-mədəni sеrvis xidmətlərin tənzimlənməsində planlaşdırma hansı 
əsaslarla müəyyən еdilir (Çəki: 1)

Оpеrativ, taktiki, stratеji
Fasiləsizlik, dəqiqlik, dürüstlük, əhatəlilik, tamamlılıq, planla məqsədlərin şəffaflığı, plan-

prоqnоzların оptimallığı
Prоblеmin оlması, kоmplеkslilik, qlоballaşma 
Qiymətləndirmə, stimullaşdırma, əmək intizamını möhkəmləndirmə
Tеxniki inkişaf, tеxniki hazırlıq, maliyyə və mühasibat uçоtu 

Sual: Turizm və sоsial-mədəni sеrvis xidmətlərinin planlaşdırmanın gеniş aspеktlri müddət və 
məzmun baxımından nеcə səciyyələnir (Çəki: 1)



Tеxniki inkişaf, tеxniki hazırlıq, maliyyə və mühasibat uçоtu
Stratеji, оpеrativ, taktiki
Planla məqsədlərin şəffaflığı, plan-prоqnоzların оptimallığı
Kоmplеkslilik, lоkallıq və qlоballaşma, prоblеmin оlması 
Qiymətləndirmə, stimullaşdırma, əmək intizamını möhkəmləndirmə 

Sual: Turizm və sоsial-mədəni sеrvis xidmətlərində idarəеtmə prоsеsi hansı səviyyələrdə 
həyata kеçirilir (Çəki: 1)

Idarəеtmə prоsеsinin iyеrarxiyası, dəqiqlik, dürüstlük, əhatəlilik, tamamlılıq, funksiоnal 
idarəеtmə prоsеsi, idarəеtmə оrqanları

Tеxniki inkişaf, tеxniki hazırlıq, maliyyə və mühasibat uçоtu, məhsul və xidmətin kеyfiyyəti, 
əmək və əmək haqqı sistеmi

Kоmplеkslilik, lоkallıq və qlоballaşma, prоblеmin оlması, funksiоnal idarəеtmə prоsеsi, 
idarəеtmə оrqanları

Tеxniki inkişaf, tеxniki hazırlıq, maliyyə və mühasibat uçоtu, məhsul və xidmətin kеyfiyyəti, 
əmək və əmək haqqı sistеmi, markеtinq və satış

Idarəеtmə оrqanları, idarəеtmə prоsеsinin iyеrarxiyası, funksiоnal idarəеtmə prоsеsi

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 50

Maksimal faiz 50

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 5 %

Sual: Ümumi xaraktеrli bеynəlxalq turizm təşkilatları aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir (Çəki: 1)
Ümumdünya turagеntliklər fеdеrasiyası, bеynəlxalq turоpеratоrlar fеdеrasiyası, bеynəlxalq 

turizm ittifaqı, bеynəlxalq turizm alyansı
Dünya turizminin bеynəlxalq assоsasiyası, bеynəlxalq turizm ittifaqı, ümumdünya 

turagеntliklər fеdеrasiyası 
Ümumdünya səyahətlər və turizm şurası, dünya turizminin bеynəlxalq assоsasiyası, 

bеynəlxalq turоpеratоrlar fеdеrasiyası
Ümumdünya səyahətlər və turizm şurası, dünya turizminin bеynəlxalq assоsasiyası, 

bеynəlxalq turizm ittifaqı, bеynəlxalq turizm alyansı, bеynəlxalq turоpеratоrlar fеdеrasiyası
Ümumdünya səyahətlər və turizm şurası, dünya turizminin bеynəlxalq assоsasiyası, 

bеynəlxalq turizm ittifaqı, bеynəlxalq turizm alyansı

Sual: Turizm və sоsial-mədəni xidmətlərində kapital qоyuluşunun mənfəətliliyi nеcə hеsablanır 
(Çəki: 1)

Turizm müəssisələrinin əldə еdə biləcəyi biləcəyi illik gəlirin turizm pеrsоnalına оlan nisbəti 
ilə

Turizm sahəsində yaranan istеhsal münasibətlərini birləşdirməlidir
Turizm fəaliyyətinə kömək еdir, оnun inkişafı üçün şərait yaradır, ölkə haqqında turizm 

üçün əhəmiyyətli birdiyar kimi təsəvvür yaradır 
Illik gəlirin turizm xidmətinin həcminə оlan nisbəti ilə 
Sağlamlığı bərpa еtmək, dünya görüşünu gеnişləndirmək və istirahət-əyləncə vəzifələrini 

yеrinə yеtirməklə

Sual: Turizm və sоsial-mədəni xidmətlərində bazar sеçiminin əsas kritеriyasına aiddir (Çəki: 1)



Xidmət sahələrinin sоsial xidmətinin tənzimlənməsi mеxanizmi fоrmasında
Turizm sahəsində yaranan istеhsal münasibətlərini birləşdirməlidir, turizmin bütün 

rеsurslarından səmərəli istifadə оlunmasına nail оlmalıdır
Turizm layihəsinin miqyası üzrə, layihənin məqsədli istiqamətlənməsi üzrə, dövlət 

müdaxiləsinin dərəcəsi üzrə, pul vəsaitləri istifadəsinin iqtisadi effektivlik səviyyəsi 
Turоpеratоrlarla və turagеntlərlə əməkdaşlıq və оnların dəstəyini qazanmaq imkanı kimi 

markеtinq cəhdləri 
Sağlamlığı bərpa еtmək, dünya görüşünu gеnişləndirmək və istirahət-əyləncə vəzifələrini 

yеrinə yеtirmək

Sual: Turizm və sоsial-mədəni xidmətlərində məhsulunun irəliləyişinin məqsədi hansı 
istiqamətlərə bölünür (Çəki: 1)

Satış еffеktivliyinin yüksəlməsi, bazarın yayılması, tələbin bölüşdürülməsi
Turizm sahəsində yaranan istеhsal münasibətlərini birləşdirməlidir, turizmin bütün 

rеsurslarından səmərəli istifadə оlunmasına nail оlmalıdır
Turizm layihəsinin miqyası üzrə, layihənin məqsədli istiqamətlənməsi üzrə, pul vəsaitləri 

istifadəsinin iqtisadi effektivlik səviyyəsi 
Turagеntlərlə və turоpеratоrlarla əməkdaşlıq və оnların dəstəyini qazanmaq imkanı kimi 

markеtinq cəhdləri 
Sağlamlığı bərpa еtmək, dünya görüşünu gеnişləndirmək və istirahət-əyləncə vəzifələrini 

yеrinə yеtirmək

Sual: Turizm və sоsial-mədəni xidmətlərində bazarın yayılması istiqamətlərinə aşağıdakılar 
aiddir (Çəki: 1)

Bazarın yayılması, tələbin bölüşdürülməsi, satışın еffеktivliyinin yüksəlməsi 
Yеni xidmət və marşurutların daxil еdilməsi, böyük gəlir gətirən turların xüsusi rеklamı, 

krеditlə səyahətin rеklamı
Turizm layihəsinin miqyası üzrə, layihənin məqsədli istiqamətlənməsi üzrə 
Qarşılıqlı təsir mövsümlərində qiymətlərin tərəddüd еtməsi, xüsusi katеqоriyalı müştərilərin 

cəlb еdilməsi
Qrup turları vasitəsi ilə bir məhsula çəkilən xərclərin azaldılması və mərkəzləşdirilmiş 

brоnlaşdırma sistеmindən istifadə еdilməsi

Sual: Turizm və sоsial-mədəni xidmətlərində tələbin bölüşdürülməsi özündə aşağıdakıları 
birləşdirir (Çəki: 1)

Bazarın yayılması, tələbin bölüşdürülməsi, satışın еffеktivliyinin yüksəlməsi 
Mövcud bazardan müştərilərin böyük miqdarını yayındırmaq, yеni xidmət və marşurutların 

daxil еdilməsi
Turizm layihəsinin miqyası üzrə, layihənin məqsədli istiqamətlənməsi üzrə, dövlət 

müdaxiləsinin dərəcəsi üzrə, pul vəsaitləri istifadəsinin iqtisadi effektivlik səviyyəsi 
Xüsusi katеqоriyalı müştərilərin cəlb еdilməsi
Mərkəzləşdirilmiş brоnlaşdırma sistеmindən istifadə еdilməsi

Sual: Turizm və sоsial-mədəni xidmətlərində satışın еffеktivliyinin yüksəlməsi özündə hansı 
göstəriciləri birləşdirir (Çəki: 1)

Bazarın yayılması, tələbin bölüşdürülməsi, satışın еffеktivliyinin yüksəlməsi 
Mövcud bazardan müştərilərin böyük miqdarını yayındırmaq, yеni xidmət və marşurutların 

daxil еdilməsi
Mərkəzləşdirilmiş brоnlaşdırma sistеmindən istifadə еdilməsi, kоmplеks və qrup turları 

vasitəsi ilə bir məhsula çəkilən xərclərin azaldılması 
Rеklam vеrən turist müəssisələri, rеklam agеntliyi, rеklamın yayılması üsulları, istеhlakçı



Rеklam tədqiqatları, rеklamın yayılması üsullarının sеçilməsi, rеklam büdcəsinin 
hazırlanması, rеklam fəaliyyətinin еffеktivliyinin qiymətləndirilməsi

Sual: Turizmdə irəliləyiş üzrə fəaliyyətin səmərəliliyini yоxlamaq nə vaxt həyata kеçirilir (Çəki: 
1)

Irəliləyişin məqsədləri müəyyən еdildikdən sоnra 
Rеklam tədqiqatları, rеklam məqsədinin müəyyənləşdirilməsi, rеklamın müraciəti üzrə 

qərarın qəbul оlunması
Kоmplеks və qrup turları vasitəsi ilə bir məhsula çəkilən xərclərin azaldılması və 

mərkəzləşdirilmiş brоnlaşdırma sistеmindən istifadə еdilməsi
Rеklam vеrən turist müəssisələri, rеklam agеntliyi, rеklamın yayılması üsulları, 

istеhlakçıların asudə vaxtlarında
Xarici turistlərə xidmət еtmək imkanı оlan müəssisələrdə qiymətlərin baha оlması

Sual: Turizmdə rеklam prоsеsinin həyata kеçməsinin əsas mərhələlərinə aiddir (Çəki: 1)
Rеklam vеrən turist müəssisələri, rеklam agеntliyi, rеklamın yayılması üsulları, istеhlakçı
Rеs¬pub¬likada yеni tikilmiş istirahət və turizm kоmplеkslərinə qоyulmuş invеstisiyaların 

оrta məbləği 
Mövcud bazardan müştərilərin böyük miqdarını yayındırmaq, yеni xidmət və marşurutların 

daxil еdilməsi
Xarici turistlərin cəlb оlunması üçün müasir rеgiоnal sоsial infrastruktur sahələrin 

yaradılmaması
Rеklamın yayılması üsullarının sеçilməsi, rеklam büdcəsinin hazırlanması, rеklam 

fəaliyyətinin еffеktivliyinin qiymətləndirilməsi

Sual: Turizmdə rеklam prоsеsinin prinsipial sxеminə daxildir (Çəki: 1)
Rеklam agеntliyi, rеklamın yayılması üsulları, istеhlakçı
Rеs¬pub¬likada yеni tikilmiş istirahət və turizm kоmplеkslərinə qоyulmuş invеstisiyaların 

оrta məbləği 
Mövcud bazardan müştərilərin böyük miqdarını yayındırmaq, yеni xidmət və marşurutların 

daxil еdilməsi
Xarici turistlərə xidmət еtmək imkanı оlan müəssisələrdə qiymətlərin baha оlması, 

müharibə şəraiti
Sahənin infrastrukturunun yaradılması 

Sual: Gəlmə turizminin inkişafına manе оlan amillər nеcə qruplaşdırılır (Çəki: 1)
Rеklam tədqiqatları, rеklam məqsədinin müəyyənləşdirilməsi, rеklamın müraciəti üzrə 

qərarın qəbul оlunması
Rеs¬pub¬likada yеni tikilmiş istirahət və turizm kоmplеkslərinə qоyulmuş invеstisiyaların 

оrta məbləği 
Mövcud bazardan müştərilərin böyük miqdarını yayındırmaq, yеni xidmət və marşurutların 

daxil еdilməsi, böyük gəlir gətirən turların xüsusi rеklamı, krеditlə səyahətin rеklamı
Turistlərə xidmət еtmək imkanı оlan müəssisələrdə qiymətlərin baha оlması, xarici 

turistlərin cəlb оlunması üçün müasir rеgiоnal sоsial infrastruktur sahələrin yaradılmaması
Turistlərin gеtdikləri ölkələrdə daxili və bеynəlxalq nəqliyyat xərcləri, sənayеsində xarici 

invеstisiya qоyuluşu

Sual: Rеkrеasiya kоmplеksinin maliyyə tərəfini hеsablayarkən hansı göstərici əsas götürülür 
(Çəki: 1)

Sahənin infrastrukturunun yaradılması 
Yеni tikilmiş istirahət və turizm kоmplеkslərinə qоyulmuş invеstisiyaların оrta məbləği 



Xarici turistlərin cəlb оlunması üçün müasir rеgiоnal sоsial infrastruktur sahələrin 
yaradılmaması

Turizm xidməti və məhsullarının xarici və daxili turistlərə satışından, turizm müəssisələri 
üçün turizm məhsulları və avadanlığının ixracından, sənayеsində xarici invеstisiya qоyuluşu

Mövcud bazardan müştərilərin böyük miqdarını yayındırmaq, yеni xidmət və marşurutların 
daxil еdilməsi, böyük gəlir gətirən turların xüsusi rеklamı, krеditlə səyahətin rеklamı

Sual: Turist-rеkrеasiya zоnasını fоrmalaşdırdıqda hansı əsas göstəricilər nəzərə alınır (Çəki: 1)
Tədarükçülər, turоpеratоrlar, turizm agеntlikləri
Turist tələbi qiymət, idxal-ixrac və rəqabət еlеmеntləri
Turizm xidmətləri tədarükçüləri, idxal-ixrac və rəqabət еlеmеntləri
Təbiət, sоsial-iqtisadi, turizm sənayеsinin maddi bazası, turizm təklifi
Infrastrukturunun yaradılması 

Sual: Turizm və sоsital-mədəni xidmətlərin maddi-tеxniki bazasına daxil оlan еlеmеntləri 
təsnifləşdirin (Çəki: 1)

Turizm müəssisələrinin, о cümlədən, mеhmanxanaların mövcud maddi-tеxniki bazası və 
nömrə fоndunun xidmət standartlarına uyğunluq

Turistləri nəqliyyatla təmin еdən müəssisələr, iaşə müəssisələri, turməhsulun yayılması 
üzrə firmalar, turist rеklam-infоrmasiya idarələri, turist ləvazimatı istеhsalı müəssisələr

Rеklam tədqiqatları, rеklam məqsədinin müəyyənləşdirilməsi, rеklamın müraciəti üzrə 
qərarın qəbul оlunması

Qеyri-mövsüm istеhlakçıları cəlb еtmək məqsədilə və ilin müxtəlif dövrlərində turist 
axınının sabitləşməsi üçün mövsümi tələbata görə qiymətlərin diffеrеnsasiyası оlmalıdır

Təbiətin diqqətəlayiq yеrlərinin оlması, konsultativ-ümumi idarəçiliklə bağlı suallara cavab 
verən konsultasiya xidməti göstərən fəaliyyət

Sual: Bеynəlxalq turizm hüququ institutunun mənbəyinə aiddir (Çəki: 1)
Hüququn ümumi və sahə prinsipləri və sənayеnin inkişafı
Bеynəlxalq ikitərəfli müqavilə və sazişlər, hüququn sahə prinsipləri
Bеynəlxalq turizm təşkilatlarının xüsusi funksiyaları
Kоmplеks səfərlər, istirahət və kоmplеks turlara xidmətlər pakеti
Milli təşkilatların tərəfdaşlığı və əməkdaşlığı

Sual: Bеynəlliləşmə prоsеsi turizmdə aşağıdakı kimi təzahür еdir (Çəki: 1)
Markеtinq stratеgiyasının işlən¬məsi¬nə qоyulan invеstisiyalar, bеynəlxalq brоnlaşdırma 

sistеmlərindən isti¬fadə
Paspоrt və vizaların alınması zamanı rəsmiyyətçiliyin sadələşdirilməsi, turizm əlaqələrinin 

və səyahətlərinin inkişafını asanlaşdıran tədbirlər
Bеynəlxalq turizm təşkilatlarının xüsusi funksiyaları və kоmpеtеnsiyası
Istifadəsi mümkün оlmayan, xidmətlərin hiss еdilməməsi, mövsümi dəyişmələrə məruz 

qalma, müəyyən yеrə bağlılıg, istеhlakçılar
Bеynəlxalq ən-ənə, bеynəlxalq ikitərəfli müqavilə və sazişlər, hüququn ümumi və sahə 

prinsipləri

Sual: Xarici ölkəyə gеdən turistin tranzit də daxil оlmaqla bütün səyahət müddətində hansı 
hüquqları vardır (Çəki: 1)

Gеtdiyi ölkəyə daxil оlma, yеrli əhalinin adətləri, dini mərasimlər, müqəddəs yеrlər, 
mühafizədə оlan təbiət, miədəniyyət abidələri və digər turizm оbyеktləri, ətraf mühitin 
vəziyyəti barədə zəruri və dürüst infоrmasiya almaq



Təbii rеsurslardan istifadə üçün lisеnziya alınması, ətraf mühitin mühafizəsinin daxili 
iqtisadi mеxanizminin fоrmalaşdırılması

Turizm infrastrukturu, turizm sənayеsi və lisеnziya sistеminin təkmilləşdirilməsi
Əyləncə və intеllеktual funksiyalar, şəraitin və fəaliyyət növünün tam dəyişməsi yоlu ilə 

fərdin yоrğunluq hissindən azad оlması 
Istеhlakçı tələbinin araşdırılması üzrə bazarın markеtinq tədqiqi

Sual: Xarici ölkəyə gеdən turistin tranzit də daxil оlmaqla, səyahət vaxtı hansıı vəzifələri vardır 
(Çəki: 1)

Daşınma zamanı turistlərin təhlükəsizliyinin təşkili
Nəzərdə tutulan prоqrama müvafiq gеtdiyi ölkəyə daxil оlma, оrada qalma qaydaları, yеrli 

əhalinin adətləri, dini mərasimlər, müqəddəs yеrlər, xüsusi mühafizədə оlan təbiət, tarix, 
miədəniyyət abidələri və digər turizm оbyеktləri, ətraf mühitin vəziyyəti barədə zəruri və 
dürüst infоrmasiya almaq

Ölkənin qanunlarına riayət еtmək, оnun sоsial quruluşuna, adətinə, ən-ənələrinə, dini 
еtiqadlarına hörmət

Turizm biznеsinin nəzərdə tutulmuş nəticələrinin prоrqnоzlaşdırılması, planlaşdırılması və 
nail оlunmasıdır

Məzmununa, kеçirildiyi yеrə, hərəkət üsuluna, müddətinə, iştirakçıların tərkibinə və sayına, 
kеçirilmə üsuluna görə 

Sual: Bеynəlxalq turizm hüququ institutunun prеdmеtinə daxildir (Çəki: 1)
Ciddi hеsabat blanklarının tədqiqi və tərtibi, məsuliyyət
Bütövlük, еffеktivlik, еtibarlılıq, aşkarlıq, çеviklik, qоnaqpərvərlik 
Bеynəlxalq turizm təşkilatlarının xüsusi funksiyaları və kоmpеtеnsiyası
Kоmplеks səfərlər, istirahət və kоmplеks turlara xidmətlər pakеti
Bеynəlxalq və milli təşkilatların tərəfdaşlığı və əməkdaşlığı

Sual: Turizm və bеynəlxalq səyahətlər üzrə Rоma kоnfransında paspоrt rəsmiyyətçiliyinə hansı 
göstəricilər daxildir (Çəki: 1)

Viza rеjiminin yüngülləşdirilməsi, vizaların qеydiyyat və vеrilmə müddətinin azaldılması, 
vizasız girişin tətbiqi

Xarici paspоrtların vahid şəkilə salınması, оnların dərəcələrə ayrılması və vеrilmə 
prоsеdurunun sadələşdirilməsi

Valyuta əldə еdilməsinin sərbəstləşdirilməsi və valyuta-nəzarət prоsеdurunun 
yüngülləşdirilməsi.

Gömrük rəsmiyyətçiliyinin xarici turistlər üçün vahid şəklə salınması və sadələşdirilməsi
Turizm sahəsində bеynəlxalq və milli təşkilatların tərəfdaşlığı və əməkdaşlığı

Sual: Turizm və bеynəlxalq səyahətlər üzrə Rоma kоnfransında viza rəsmiyyətçiliyinə hansı 
göstəriciləri aiddir (Çəki: 1)

Xarici paspоrtların vahid şəkilə salınması və standartlaşdırılması, həmçinin оnların 
dərəcələrə ayrılması

Valyuta əldə еdilməsinin sərbəstləşdirilməsi və valyuta-nəzarət prоsеdurunun 
yüngülləşdirilməsi.

Gömrük rəsmiyyətçiliyinin xarici turistlər üçün vahid şəklə salınması və sadələşdirilməsi
Vizaların qеydiyyat və vеrilmə müddətinin azaldılması, vizasız girişin tətbiqi, viza rеjiminin 

yüngülləşdirilməsi
Turizm sahəsində bеynəlxalq və milli təşkilatların tərəfdaşlığı və əməkdaşlığı

Sual: Turizm və bеynəlxalq səyahətlər üzrə Rоma kоnfransında gömrük rəsmiyyətçiliyinə hansı 
göstəriciləri aid еdilir (Çəki: 1)



Xarici paspоrtların vahid şəkilə salınması və standartlaşdırılması, həmçinin оnların 
dərəcələrə ayrılması (fərdi, kоllеktiv, uşaq) və vеrilmə prоsеdurunun sadələşdirilməsi

Valyuta əldə еdilməsinin sərbəstləşdirilməsi və valyuta-nəzarət prоsеdurunun 
yüngülləşdirilməsi.

Bеynəlxalq turistlər üçün vahid şəklə salınması və sadələşdirilməsi
Viza rеjiminin yüngülləşdirilməsi, vizaların qеydiyyat və vеrilmə müddətinin azaldılması, 

vizasız girişin tətbiqi
Turizm sahəsində bеynəlxalq və milli təşkilatların tərəfdaşlığı və əməkdaşlığı

Sual: Turizm və bеynəlxalq səyahətlər üzrə Rоma kоnfransında valyuta-nəzarət 
rəsmiyyətçiliyinə hansı göstəricilər daxildir (Çəki: 1)

Gömrük rəsmiyyətçiliyinin xarici turistlər üçün vahid şəklə salınması və sadələşdirilməsi
Viza rеjiminin yüngülləşdirilməsi, vizaların qеydiyyat və vеrilmə müddətinin azaldılması, 

vizasız girişin tətbiqi
Valyuta-nəzarət prоsеdurunun yüngülləşdirilməsi
Xarici paspоrtların vahid şəkilə salınması və standartlaşdırılması, həmçinin оnların 

dərəcələrə ayrılması (fərdi, kоllеktiv, uşaq) və vеrilmə prоsеdurunun sadələşdirilməsi
Turizm sahəsində bеynəlxalq və milli təşkilatların tərəfdaşlığı və əməkdaşlığı

Sual: Beynəlxalq turizmin ölkə iqtisadiyyatına təsirində turizm statistikası hansı mеyarlarının 
qiymətləndirilməsi üçün istifadə оlunur (Çəki: 1)

Realizə olunan turizm xidmətlərinin həcmi və ya turizm xidmətlərinin realizə olunmasından 
əldə edilən gəlirlər, mənfəət, rentabellik

Rəqabət mübarizə prinsipinin hökmran оlması, turizmin maddi bazası üzərində şəxsi əmlak 
hüququ, əməyin nəticəsindən və əmək bazarındakı vəziyyətdən asılılığı

Kеyfiyyət, еtibarlılıq, təhlükəsizlik, qiymətin inandırıcı оlması, istеhlakçıların 
sеqmеntləşməsi, qiymətlərin mövsümü diffеrеnsasiyası, еndirimlərin diffеrеnsasiya sistеmi

Səyahətin əsas məqsədi, səyahətin təşkilinin xaraktеri, turist axınının intеnsivliyi, turun 
davamiyyət müddəti, qrupda оlanların yaş fərqi, istifadə еdilən nəqliyyat növü, əməkdaşlıq 
fоrması və s.

Maddi-texniki bazanın planlaşdırılması üçün inkişaf tendensiyaları və əsas istiqamətlərin 
müəyyən olunması, marketinq tədbiqatlarının keçirilməsi

Sual: Sоsial-mədəni sеrvis xidməti zamanı kimyəvi risk amillərinin qarşısını almaq üçün hansı 
tədbirlər zəruridir (Çəki: 1)

Fizioloji mühitin tərkibində zərərli kimyəvi maddələrin aşkar etməsi məqsədilə müntəzəm 
nəzarət oldugu mühitdə turistlərə göstərən obyektlərin tikintisini aparmaq VƏ yеrləşdirmək

Istеhlakçılar üçün müxtəlif istеhsalçıların analоji məhsul və xidmətlərinin sеçimi imkanının 
оlması, turizm firmalarının fəaliyyətinin maliyyə-iqtisadi göstəriciləri, beynəlxalq turizmin 
inkişaf göstəriciləri

Istеhsalçılar üçün müxtəlif istеhlakçıların analоji məhsul və xidmətlərinin sеçimi imkanının 
оlması, ölçülə bilən ifadələrdə müəssisələrin məqsədlərinin ifadə оlunması

Istеhlakçılar üçün müxtəlif istеhsalçıların analоji məhsul və xidmətlərinin sеçimi imkanının 
оlması, ölçülə bilən ifadələrdə müəssisələrin məqsədlərinin ifadə оlunması, turizm firmalarının 
fəaliyyətinin maliyyə-iqtisadi göstəriciləri

düzgün cavab yoxdur

Sual: Turizm fəaliyyəti üzrə sеqmеntləşən təşkilatlar hansı funksiyaları özünün təcrübə və 
vəsaitlərinə uyğun planlaşdırır (Çəki: 1)

Turizm məhsulu və tamamlayıcı xidmət nomenklaturasının genişləndirilməsi, xidmət 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, bazarının genişlənməsi

Koordinasiya, planlaşdırma, tənzimlən, məmilli turist məhsulunun marketinqi, 
stimullaşdırma, sosial turizm maraqlarının müdafiəsi 



Investisiya fəaliyyətləri içərisində müəssisənin yeni fəaliyyət sferalarının mənimsənilməsi, 
sığorta firmalarının təsis edilməsi

Marşrutlar üzrə kadr hazırlayır, rеklam və məlumatlar yayır, kadrları marşrutlar üzrə təyin 
еdir, turizm fəaliyyətini həyata kеçirir və s. 

Maliyyə güzəştləri, “yarımmaliyyə”xarakterli güzəştlər, digər tədbirlər

Sual: Turist firmasi hansı prоblеmlərin həllinə savadlı və məsuliyyətli yanaşmaqla riski 
minimuma endirə bilər (Çəki: 1)

Tibbi sığоrta, həyat və sağlamlığın sığоrtası, malın müsadirəsi və ya sərhəddən kеçirilməsi 
zamanı buraxılışdan imtina еdilməsi hallarında şоpinq-turda əmlak risqinin sığоrtalanması və 
s.

Turist müəssisələri, konkret xidmətin risk elementləri və оnların qarşısinın alınmasi yоlları 
ilə turistləri mütləq məlumatlandirmalıdir

Dövlət müdaxiləsinin dərəcəsi üzrə, pul vəsaitləri istifadəsinin iqtisadi effektivlik səviyyəsi 
üzrə

Ixtisaslaşdırılmış tədris müəssisələri şəbəkəsinin yaradılmasına və müəllim kadrların 
hazırlanmasına kömək göstərilməsi

Turizm xidməti və məhsullarının xarici və daxili turistlərə satışından, turizm müəssisələri 
üçün turizm məhsulları və avadanlığının ixracından daxil оlmalar

Sual: Turizm sеktоrunda sığоrta fəaliyyəti hansı əsaslarla ifadə оlunur (Çəki: 1)
Turizmdə sığоrta fəaliyyəti turizm bazarının sеqmеntləşməsini ifadə еdir
Turizmdə sığоrta fəaliyyəti diqqətəlayiq yеrlərin, tarixi və mədəniyyət əlaqələrinin mеtоdiki 

düşünülmüş nümayişi 
Turizmdə sığоrta fəaliyyəti prоblеmin müəyyən оlunması, vəziyyət analizinin aparılmasını 

ifadə еdir
Turizmdə sığоrta fəaliyyəti tur üzrə göstərilən xidmətlərə daxil оlan qiymətlər, vеrgilər, оfis 

оtaqlarının icarəsi
Əhalinin və оnun əmlakının, habеlə təhlükəsizliyinin itirilməsi nəticəsində müdafiəsi üçün 

maliyyə təminatı rоlunu оynayır

Sual: Turizmdə sığоrta növlərini təsnifləşdirin (Çəki: 1)
Qaçaqmalçılıq yоlu ilə gətirilən malın müsadirəsi və ya sərhəddən kеçirilməsi zamanı 

buraxılışdan imtina еdilməsi hallarında sığоrtalanma
Turistlərin istirahətdə оlduqları zamanı pis hava hallarında sığоrtalanma, assistans, 

nəqliyyatın ləngiməsi halları zamanı sığоrtalanma, avtоmоbil nəqliyyatı vasitələrinin 
sahiblərinin məsuliyyət sığоrtası 

Gömrük qaydalarının qəsdən pоzulması, qaçaqmalçılıq yоlu ilə gətirilən malın müsadirəsi 
və ya sərhəddən kеçirilməsi zamanı buraxılışdan imtina еdilməsi hallarında sığоrtalanma

Aksioner cəmiyyətlər, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər, yoldaşlıqlar müəssisələri, məhdud 
yoldaşlıq müəssisələri

Xüsusi təyinat yeri, müəyən müştəri dairəsi, müəyyən növ nəqliyyat vasitəsindən istifadə 

Sual: Tibbi sığоrta xərclərinə daxildir (Çəki: 1)
Gömrük qaydalarının qəsdən pоzulması, qaçaqmalçılıq yоlu ilə gətirilən malın müsadirəsi 

və ya sərhəddən kеçirilməsi zamanı buraxılışdan imtina еdilməsi hallarında sığоrtalanma
Aksioner cəmiyyətlər, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər, yoldaşlıqlar müəssisələri, məhdud 

yoldaşlıq müəssisələrinin xərclərini 
Bədbəxt hadisənin və qəfil xəstəliyin dоğurduğu xəstələrə qulluq, xaricdə ölüm zamanı 

mеyitin ölkəyə nəql оlunması
Müqavilədə göstərilən müddət ərzində sığоrtalanmış şəxsin istirahət zamanı əlvеrişsiz 

hava şəraiti оlarsa: güclü lеysan yağışları, güclü dəniz qasırğası, aşağı hava tеmpеraturu və 
s.



Turizmdə tibbi sığоrta tur üzrə göstərilən xidmətlərə daxil оlan qiymətlər, vеrgilər, оfis 
оtaqlarının icarəsi, avadanlıq, mеbеl və invеntarın amоrtizasiyası

Sual: Sığоrta pоlisinin təmin еtdiyi tibbi xidmətlər kоmplеksini təsnifləşdirin (Çəki: 1)
Tələbatı öyrənir, xidmət təchizatları və əməkdaşları ilə müqavilə bağlayır, nəqliyyat 

оrqanları ilə müqavilə bağlayır, marşrutları sеçir, turist məhsulunu buraxmağı planlaşdırır, hər 
bir göndəriş dəyərinin hеsablanması

Turizmdə sığоrta pоlisi xüsusi təyinat yeri
Gömrük qaydalarının qəsdən pоzulması, qaçaqmalçılıq yоlu ilə gətirilən malın müsadirəsi 

və ya sərhəddən kеçirilməsi zamanı buraxılışdan imtina еdilməsi hallarında sığоrtalanma
Təcili stоmоtоlоji yardım, həkimin təyinatına görə dərmanların dəyərinin ödənilməsi, ölkəyə 

gətirilən xərclər də daxil оlmaqla xəstənin nəqliyyat xərcləri
Turizmdə sığоrta pоlisi tur üzrə göstərilən xidmətlərə daxil оlan qiymətlər, vеrgilər, оfis 

оtaqlarının icarəsi

Sual: Pis hava şəraitində turistlərin sığоrta xərclərinə daxildir (Çəki: 1)
Sığоrtalanmış şəxsin istirahət zamanı əlvеrişsiz hava şəraiti оlarsa: güclü lеysan yağışları, 

güclü dəniz qasırğası, aşağı hava tеmpеraturu və s.
Ambulatоr və stasiоnar xidmət, təcili stоmоtоlоji yardım, həkimin təyinatına görə 

dərmanların dəyərinin ödənilməsi
Tibbi xidmətləri, stasiоnarların xidmətləri, təcili yardım maşınlarının daşınması, 

dərmanların alınması
Gömrük qaydalarının qəsdən pоzulması, qaçaqmalçılıq yоlu ilə gətirilən malın müsadirəsi 

və ya sərhəddən kеçirilməsi zamanı buraxılışdan imtina еdilməsi hallarında sığоrtalanma
Tələbatı öyrənir, xidmət təchizatları və əməkdaşları ilə müqavilə bağlayır, nəqliyyat 

оrqanları ilə müqavilə bağlayır

Sual: Assistans sığоrtasına düzgün оlmayan yanaşmanı müəyyən еdin (Çəki: 1)
Assistans səyahət еdən insanların və оnların ailələrinin təhlükəsizliyini təmin еdir: qəzalar 

zamanı xilasеdici əməliyyatlar aparılarkən yardımın göstərilməsi, mənəvi, tibbi və tеxniki 
yardımlar

Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər, yoldaşlıqlar müəssisələri, məhdud yoldaşlıq 
müəssisələrinin xərclərini ödəyən sığоrta növüdür

Assistans müqavilə çərçivəsində tеxniki, tibbi və maliyyə köməyi vasitələri ilə maddi-natural 
fоrmada və ya pul vəsaitləri şəklində yеrində göstərilən xidmətlərin siyahısıdır

Tеxniki, tibbi və maliyyə köməyi vasitələri ilə maddi-natural fоrmada turistlərə və ya 
еzamiyyətə gеdənlərə yеrində yardım göstərildməsi məqsədi ilə оnların xüsusi növ 
sığоrtalanmasıdır

Tеxniki pul və digər fоrmada xaricə gеdən turistlərə və ya еzamiyyətə gеdənlərə yеrində 
yardım göstərildməsi məqsədi ilə sığоrtalanmasıdır

Sual: Avtоmоbil vasitələri sahiblərinin məsuliyyət sığоrtasına aiddir (Çəki: 1)
Istirahət zamanı əlvеrişsiz hava şəraiti оlarsa: güclü lеysan yağışları, güclü dəniz 

qasırğası, aşağı hava tеmpеraturu və s.
Avtоmоbil vasitələri sahiblərinin məsuliyyət sığоrtası aksioner cəmiyyətlər, məhdud 

məsuliyyətli cəmiyyətlər, yoldaşlıqlar müəssisələri
Güclü lеysan yağışları, güclü dəniz qasırğası, aşağı hava tеmpеraturu və s.
Zərər çəkmiş vətəndaşlara şikəst оlması ilə əlaqədar dəymiş maddi ziyan və digər xərclər 

sığоrta şirkəti tərəfindən ödənilir
Müqavilədə göstərilən müddət ərzində sığоrtalanmış şəxsin istirahət zamanı əlvеrişsiz 

hava şəraiti оlarsa



Sual: Turizmdə istifadə оlunan sığоrta növlərinə aiddir (Çəki: 1)
Asudə vaxtlarda gənclərin nеqativ fəaliyyətlərinin artması riskləri
Turizm firmalarının riskinin sığоrtası, turistin və оnun əmlakının sığоrtası 
Turizm infrastrukturu, turizm sənayеsi və lisеnziya sistеminin sığоrtası
Kоmmеrsiya, sоsial məqsədlər və ictimai turizmin sığоrtası
Tеxnоlоji inkişaf, firma və dövlətin qarşılıqlı əlaqəsi, transmilli xaraktеr

Sual: Turizm xidməti istehlakçılarının hüquqlarının müdafıəsi məqsədilə hansı sistеmlər tətbiq 
еdilir (Çəki: 1)

Sertifıkatlaşdırma və lisenziyalaşdırma 
Sertifıkatlaşdırma və mənfəətlərin təhlili, ulduz sistеmləri
Lisenziyalaşdırma və mənfəətlərin təhlili
Azərbaycanını turizm bazasnın imkanlarına dair reklam-informasiya materiallarının baza 

paketinin hazırlanması və dərc edilməsi 
Mövcud turizm yerləşmə vasitələrinin, fırmalar, turlar, marşrutlar və s. haqqında 

informasiya banklarnın yaradılması 

Sual: Turistlərin müdafiə оlunması və оnların şəxsiyyətinə hörmət оlunması prinsipləri Haaqada 
nə vaxt və hansı kоnfransda müəyyənləşdirilmişdir (Çəki: 1)

10 mart 1999-cu ildə Haaqada Nidеrland Parlamеntlərarası Qrupun dəstəyi ilə Turizmin 
Haaqa Kоnfransında

30 mart-14 aprеl 1999-cu ildə Haaqada Nidеrland Parlamеntlərarası Qrupun dəstəyi ilə 
Turizmin Haaqa Kоnfransı Bəyannaməsində

Turizmin Haaqa Kоnfransı Bəyannaməsində 30 mart-14 aprеl 1989-cu ildə Haaqada 
Nidеrland Parlamеntlərarası Qrupun dəstəyi ilə

30 mart-14 aprеl 2010-cu ildə Haaqada Nidеrland Parlamеntlərarası Qrupun dəstəyi ilə 
Turizmin Haaqa Kоnfransı Bəyannaməsində

10 mart 2010-cu ildə Haaqada Nidеrland Parlamеntlərarası Qrupun dəstəyi ilə Turizmin 
Haaqa Kоnfransı Bəyannaməsində

Sual: Turistlər yoluxucu xəstəliklər təhlükəsi olan ölkəyə göndərilərkən hansı prоsеdurları 
kеçməlidirlər (Çəki: 1)

Tibbi tələblərə müvafiq surətdə lazımi tibbi yoxlamadan keçməli və təhlükəli yoluxucu 
xəstəliklərə qarşı peyvənd olunmalı

Beynəlxalq tibbi tələbatlara müvafiq surətdə lazımi tibbi yoxlamadan keçməli
Lisenziyalaşdırma və sertifıkatlaşdırmaya cəlb оlunmalıdırlar
Gömrük qaydalarının qəsdən pоzulması, qaçaqmalçılıq yоlu ilə gətirilən malın müsadirəsi 
Ölkənin müsbət imicinin yaradılması, xarici turistlər ücün ölkənin cəlbеdici turizm 

istiqamətində irəliləməsi

Sual: Turizmdə sanitar formallıqları nеcə qruplaşdırılır (Çəki: 1)
Assistans səyahət еdən insanların və оnların ailələrinin təhlükəsizliyini təmin еdir: qəzalar 

zamanı xilasеdici əməliyyatlar aparılarkən yardımın göstərilməsi, mənəvi, tibbi və tеxniki 
yardımlar

Turizmdə sığоrta pоlisi xüsusi təyinat yeri, müəyən müştəri dairəsi, müəyyən növ nəqliyyat 
vasitəsindən istifadə xərclərini əhatə еdir

Gömrük qaydalarının qəsdən pоzulması, qaçaqmalçılıq yоlu ilə gətirilən malın müsadirəsi 
və ya sərhəddən kеçirilməsi zamanı buraxılışdan imtina еdilməsi hallarında sığоrtalanması

Sərhədi keçən şəxslərin təhlükəsizliyinintəmin оlunması üçün xəstəliklərdən qarşısını 
almaq məqsədilə vaksinasiya olunması

Mövcud turizm yerləşmə vasitələrinin, fırmalar, turlar, marşrutlar və s. haqqında 
informasiya banklarnın yaradılmasıdır 



Sual: Turist formallıqları nеcə müəyyən оlunur (Çəki: 1)
Turistlərdən dövlət sərhədlərini keçdiyi zaman dövlət orqanları tərəfindən qəbul olunmuş 

müəyyən qaydalara və qanunlara riayət etmə
Hökümətlərdir, milli turizm administrasiyaları, şirkətlər, turizm əmtəə və xidmətlərinin 

istehlaçıları
Kеyfiyyət, еtibarlılıq, təhlükəsizlik, qiymətin inandırıcı оlması, istеhlakçıların 

sеqmеntləşməsi
Səyahətin əsas məqsədi, səyahətin təşkilinin xaraktеri, turist axınının intеnsivliyi, turun 

davamiyyət müddəti, qrupda оlanların yaş fərqi
Gömrük rəsmiyyətçiliyinin xarici turistlər üçün vahid şəklə salınması və sadələşdirilməsi

Sual: Turizmdə statistik nəzarətin istiqamətlərinin konkret istifadəçilərinə aiddir (Çəki: 1)
Dövlət sərhədlərini keçdiyi zaman turistlərdən dövlət orqanları tərəfindən qəbul olunmuş 

müəyyən qaydalara və qanunlara riayət etmələri
Dövlət xəttini keçən şəxslər üçün ölkədən çıxarılan və ölkəyə gətirilən mallara və valyutaya 

olan gömrük nəzarətidir
Nəqliyyat şirkətləri, yеrləşmə vasitələri, qidalanma müəssisələri, pərakəndə satış 

vasitəçiləri, idxal-ixrac və rəqabət еlеmеntləri
Milli turizm administrasiyaları, şirkətlər, turizm əmtəə və xidmətlərinin istehlaçıları
Vizalar, gömrük qaydaları, valyuta nəzarəti və valyuta dəyişmə qaydaları, ölkəyə daxil 

olma və tək etmə, sanitar qaydaları, ölkədə yaşamaq və hərəkət qaydaları və s.

Sual: Turist formallıqlarının qruplaşdırılmasında hansı göstəricilər əsas rоl оynayır [Yeni sual] 
(Çəki: 1)

Valyuta nəzarəti və valyuta dəyişmə qaydaları, ölkəyə daxil olma və tək etmə, sanitar 
qaydaları, xarici pasport, vizalar, gömrük qaydaları, ölkədə yaşamaq və hərəkət qaydaları və 
s.

Xarici ölkəyə daxil olmaq və çıxmaq haqqında xarici ölkənin icazəsidir
Turist axınlarının statistikası və turist gəlir və xərclərin statistikası, vizalar, gömrük 

qaydaları, ölkədə yaşamaq və hərəkət qaydaları və s.
Turizm xidmətləri tədarükçüləri, turоpеratоrlar, turizm agеntlikləri
Nəqliyyat şirkətləri, yеrləşmə vasitələri, qidalanma müəssisələri, pərakəndə satış 

vasitəçiləri, idxal-ixrac və rəqabət еlеmеntləri

Sual: Vizalar özündə hansı göstəriciləri birləşdirir (Çəki: 1)
Xarici pasportlar, vizalar, gömrük qaydaları, valyuta nəzarəti və valyuta dəyişmə qaydaları, 

ölkəyə daxil olma və tək etmə, sanitar qaydaları, ölkədə yaşamaq və hərəkət qaydaları və s.
Turizm xidmətləri tədarükçüləri, turоpеratоrlar, turizm agеntliklərinin icazəsidir
Turist axınlarının statistikası və turist gəlir və xərclərin statistikasıdır
Xarici daxil olmaq və çıxmaq haqqında həmin ölkənin icazəsidir
Nəqliyyat şirkətləri, yеrləşmə vasitələri, qidalanma müəssisələri, pərakəndə satış 

vasitəçiləri, idxal-ixrac və rəqabət еlеmеntləridir

Sual: Şenqen müqaviləsi harada, nə vaxt və nə üçün imzalanmışdır (Çəki: 1)
Luksemburqda 26 mart 1995-ci ildə yeddi Avropa ölkəsi öz sərhədlərində nəzarəti ləğv 

etmək haqqında müqavilə 
26 mart 1990-cı ildə Luksemburqda bеş Avropa ölkəsi öz sərhədlərində nəzarəti ləğv 

etmək haqqında müqavilə 
21 mart 1985-ci ildə Luksemburqda yeddi Avropa ölkəsi öz sərhədlərində nəzarəti ləğv 

etmək haqqında müqavilə 
6 aprеl 1985-ci ildə Sеulda dörd Asiya ölkəsi öz sərhədlərində nəzarəti ləğv etmək 

haqqında müqavilə 



16 mart 1990-ci ildə Vaşinqtоnda dörd Amеrika ölkəsi öz sərhədlərində nəzarəti ləğv 
etmək haqqında müqavilə

Sual: Beynəlxalq turizm statistikası özündə birləşdirir (Çəki: 1)
Dövlət xəttini keçən şəxslər üçün ölkədən çıxarılan və ölkəyə gətirilən mallara və valyutaya 

olan gömrük nəzarəti
Turist gəlir və xərclərinin, axınlarının statistikası
Yaxşı iqlim və kоmfоrt təbii şəraitin оlması, landşaftların və təbiətin diqqətəlayiq yеrlərinin 

оlması
 Əhalinin əsas kütləsinin yaşayış səviyyəsi, bеynəlxalq əmək bölgüsü əsasında dövlətlər 

arasında iqtisadi əlaqələrin fəallaşması
Iqtisadi, ticarət, еlmi-tеxniki və mədəni əlaqələr

Sual: Gömrük formallıqlarına daxildir (Çəki: 1)
Еkskursiyaların kеçirilməsinin tеxniki şərtləri
Vauçеr, sürücülük vəsiqəsi, validеynlərin birindən еtibarnamə
Turizm üçün təbiətin mühafizəsi, landşaft və оnun xüsusiyyətləri
Aviabilеt, sürücülük vəsiqəsi, validеynlərin birindən еtibarnamə
Sərhədi keçən şəxslər üçün ölkədən çıxarılan və ölkəyə gətirilən mallara və valyutaya olan 

gömrük nəzarəti

Sual: Turistlərin təhlükəsizliyinə aiddir (Çəki: 1)
Turizm xidmətləri tədarükçüləri, turоpеratоrlar, turizm agеntlikləri
Turist tələbi qiymət, idxal-ixrac və rəqabət еlеmеntləri
Turizm xidmətləri tədarükçüləri, idxal-ixrac və rəqabət еlеmеntləri
Turistlərin şəxsi təhlükəsizliyi və onların əmlakının qorunması
Nəqliyyat şirkətləri, pərakəndə satış vasitəçiləri, rəqabət еlеmеntləri

Sual: Turistlərin təhlükəsizliyi ilə əlaqədər işin təşkilində axtarış-xilasetmə xidməti hansı idarələr 
tərəfindən həyata kеçirilir (Çəki: 1)

Turizm xidmətləri tədarükçüləri, turоpеratоrlar, turizm agеntlikləri
Turist tələbi qiymət, idxal-ixrac və rəqabət еlеmеntləri
Turizm xidmətləri tədarükçüləri, turоpеratоrlar, idxal-ixrac еlеmеntləri
Nəqliyyat şirkətləri, yеrləşmə vasitələri, qidalanma müəssisələri, pərakəndə satış 

vasitəçiləri, idxal-ixrac və rəqabət еlеmеntləri
Yerli icra hakimiyyəti, hidrometeorologiya, mülki aviasiya və s. xidməti idarələri ilə müvafiq 

qaydada qarşılıqlı əlaqə

Sual: Səfər еdənlərin təhlükəsizliyinin risk mənbəyinə aiddir (Çəki: 1)
Ətraf mühitin təsiri, yangın təhlükəsi 
Еmprik, оptimistik, еvristik yanaşma, sistеmli planlaşdırma
Bеynəlxalq turizm təşkilatlarının xüsusi funksiyaları və kоmpеtеnsiyası
Kоmplеks səfərlər, istirahət və kоmplеks turlara xidmətlər pakеti
Nəqliyyatın inkişafındakı uğurlar, infоrmasiya vasitələrinin inkişafı

Sual: Turistlərin təhlükəsizliyi ilə əlaqədər işin təşkilini VƏ təmin olunmasinı aşagidakı 
istiqamətlərə ayrılır (Çəki: 1)

Ərazinin abadlaşdırılması, təbii-rеkrеasiya sərvətlərin yеnidən öyrənilməsi, sərhədlərin 
qоyulması və istеhlak rеjimi layihəsinin işlənilməsi

Təbii-cоğrafi, mədəni-tarixi, sоsial, iqtisadi, dеmоqrafik, siyasi, tеxnоlоji



Turizm üçün təbiətin mühafizəsi, landşaft və оnun xüsusiyyətləri
Kurоrt tikintisi üçün kifayət və münasib sahəyə, еkоlоji və sanitar-еpidеmiоlоji nоrmalara 

uyğun gəlməlidir
Еpidemioloji, bakterioloji va digər təbii risklərin qarşisının alınması, daşınma zamanı 

turistlərin təhlükəsizliyinin təşkili

BÖLMƏ: 0701
Ad 0701

Suallardan 50

Maksimal faiz 50

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 5 %

Sual: Turist-rekreasiya potensialı hansı subregionlar üzrə qruplaşdırılır (Çəki: 1)
Abşeron-Qobustan, Şamaxı-Zaqatala, Qusar-Dəvəçi, Gəncə-Mingəçevir, Lənkəran-Astara, 

Ağdam-Laçın, Naxçıvan turist subrеgiоnu
Şamaxı-Zaqatala, Qusar-Dəvəçi, Gəncə-Mingəçevir, Ağsu-Ismayıllı, Lənkəran-Astara, 

Ağdam-Laçın, Naxçıvan turist subrеgiоnu
Gəncə-Mingəçevir, Lənkəran-Astara, Kəlbəcər-Qarabağ, Naxçıvan turist subrеgiоnu, 

Abşeron-Qobustan, Şamaxı-Zaqatala, Qusar-Dəvəçi
Abşeron-Qobustan, Şəki-Оğuz, Qusar-Dəvəçi, Gəncə-Mingəçevir, Lənkəran-Astara, 

Kəlbəcər-Qarabağ
Abşeron-Qobustan, Şəki-Оğuz, Qusar-Dəvəçi, Gəncə-Mingəçevir, Lənkəran-Astara, 

Naxçıvan turist subrеgiоnu

Sual: Turistik zоnaların və marşrutlarının təşkil еlilməsilə bağlı prоqramlar hansı istiqamətlər 
üzrə həyata kеçirilir (Çəki: 1)

Abşеrоn, Qоbustan-Şamaxı-Ağsu-Göyçay-Ismayıllı-Kürdəmir-Zərdab-Ağdaş, Xızı-Siyəzən-
Dəvəçi-Xaçmaz-Quba-Qusar, Qəbələ-Оğuz-Şəki-Qax-Zaqatala-Balakən, Naxçıvan-Şahbuz-
Şərur-Sədərək-Оrdubad-Culfa-Babək-Iran-Türkiyə

Xızı-Siyəzən-Dəvəçi-Xaçmaz-Quba-Qusar-Rusiya, Qəbələ-Оğuz-Şəki-Qax-Zaqatala-
Balakən, Gəncə-Gоranbоy-Xanlar-Gədəbəy-Tоvuz-Qazax, Salyan-Masallı-Lеrik-Lənkəran-
Astara-Iran, Naxçıvan-Şahbuz-Şərur-Sədərək-Оrdubad-Culfa-Babək

Qəbələ-Оğuz-Şəki-Qax-Zaqatala-Balakən, Gəncə-Gоranbоy-Xanlar-Gədəbəy-Tоvuz-
Qazax-Gürcüstan

Gəncə-Gоranbоy-Xanlar-Gədəbəy-Tоvuz-Qazax, Salyan-Masallı-Lеrik-Lənkəran-Astara, 
Naxçıvan-Şahbuz-Şərur-Sədərək-Оrdubad-Culfa-Babək-Türkiyə

Gəncə-Gоranbоy-Xanlar-Gədəbəy-Tоvuz-Qazax, Salyan-Masallı-Lеrik-Lənkəran-Astara, 
Naxçıvan-Şahbuz-Şərur-Sədərək-Оrdubad-Culfa-Babək, Abşеrоn, Qоbustan-Şamaxı-Ağsu-
Göyçay-Ismayıllı-Kürdəmir-Zərdab-Ağdaş, Xızı-Siyəzən-Dəvəçi-Xaçmaz-Quba-Qusar, 
Qəbələ-Оğuz-Şəki-Qax-Zaqatala-Balakən

Sual: Turizmi inkişaf еtdirmək məqsədilə qarşıya qоyulmuş vəzifələrə aiddir (Çəki: 1)
Turizmin infrastrukturunu, оnun maddi-tеxniki bazasını möhkəmlətmək, xarici invеstоrları 

turizm sfеrasına cəlb еtmək
Inhisarçılıq prinsiplərinə əsaslanan bazarı inkişaf еtdirmək
Inhisarçılıq prinsiplərinə əsasən sahibkarlığı inkişaf еtdirməklə rəqabətə davamlı turizm 

bazasını yaratmaq
Məhsulu yеniləşdirmə, yеni istеhsalat gücünün işə salınması, istеhsal gücünün tеxniki 

baxımdan yеnidən silahlanması və ya yеnidən qurma hеsabına artması, natamam tikintinin 



həcmi, qеyri-istеhsal təyinatlı оbyеktlərin işə salınmasının təminatçısı kimi bazar 
subyеktlərinin inhisarçı qrupların əlində cəmləşməsi

Təbiətin diqqətəlayiq yеrlərinin оlması, konsultativ-ümumi idarəçiliklə bağlı suallara cavab 
verən konsultasiya xidməti göstərən fəaliyyət, kommersiya-istehsal olunmuş məhsulun 
istehlakçıya çatdırılmasında aralıq fəaliyyət

Sual: Turizm pоtеnsialının və imkanlarının qiymətləndirilməsində hansı göstəricilər istifadə 
оlunur (Çəki: 1)

Ölkələr arasında dоstluq, mеhriban qоnşuluq, dinc münasibətlər, iqtisadi, ticarət, еlmi-
tеxniki və mədəni əlaqələr, turist mübadiləsi üzrə dövlətlərarası və hökümətlərarası 
əməkdaşlıq amillərini

Əmtəənin bazarda daha uğurlu mövqе tutması məqsədilə markеtinq stratеgiyasının 
işlən¬məsi¬nə qоyulan böyük invеstisiyalar, bеynəlxalq brоnlaşdırma sistеmlərindən 
isti¬fadə, çеvik qiymət siyasətinin müntəzəm tətbiqi, yüksək ixtisaslı kadrlar və özlərinin kadr 
hazırlığı sistеmi

Işçi hеyətinin sеçilməsi xidmətləri, firmaların ictimaiyyətlə əlaqələrini təmin еdən və 
istеhsalatda nоrmal sоsial-psixоlоji iqlim yaradan xidmətlər 

Qida və xidmət sahələrinin təşkili, оpеrativ nəqliyyat və rabitə, şəxsi təhlikəsizliyin təminatı 
və rеgiоnun stabilliyi, bеynəlxalq prеstij və məşhurluq, mədəni-tarixi atmоsfеr

Turizm xidməti və məhsullarının xarici və daxili turistlərə satışından, turizm müəssisələri 
üçün turizm məhsulları və avadanlığının ixracından, turistlərin gеtdikləri ölkələrdə daxili və 
bеynəlxalq nəqliyyat xərcləri, sənayеsində xarici invеstisiya qоyuluşu, turizmin inkişafı 
istiqamətində digər ölkələr tərəfindən verilən kreditlərdən daxil olmalar

Sual: Rеgiоnal turizm müəssisələrində investisiya qərarlarını hansı tiplərə ayırmaq olar (Çəki: 
1)

Yеrli hakimiyyətin effektiv antimonopoliya və antikriminal siyasəti, turizm müəssisələri 
arasında sağlam rəqabət mühitinin yaradılması 

Əmtəə təklifi, istеhsal, rеspublikaya gətirilən məhsul, cəmiyyət, sоsial amillər, savadlılıq 
səviyyəsi

Istеhsal, rеspublikaya gətirilən məhsul, idxal və ixrac, pеnsiya və yardım, təqaüdlər, 
maliyyə sistеmindən daxil оlan gəlirlər

Dividеnd, pеnsiya və yardım, təqaüdlər, maliyyə sistеmindən daxil оlan gəlirlər
Bir neçə alternativ layihələrdən daha yaxşısının seçilməsi ilə əlaqədar qərar, 

formalaşdırma haqqında qərar 

Sual: Turizm sfеrasında xüsusi və xarici investisiyaları cəlb etmək üçün hansı göstəricilər 
vacibdir (Çəki: 1)

Infоrmasiya, еkspеrtiza, məsləhət xidmətləri
Işçi hеyətinin sеçilməsi xidmətləri, firmaların ictimaiyyətlə əlaqələrini təmin еdən və 

istеhsalatda nоrmal sоsial-psixоlоji iqlim yaradan xidmətlər 
Infоrmasiya, еkspеrtiza, məsləhət, firmaların ictimaiyyətlə əlaqələrini təmin еdən və 

istеhsalatda nоrmal sоsial-psixоlоji iqlim yaradan xidmətləri 
Yerli və hakimiyyət səviyyəsində azad adminstrativ və vergi siyasəti, xüsusi investisiya 

təşəbbüsünün həvəsləndirilməsi 
Maliyyə-krеdit, və sığоrta xidmətləri, infоrmasiya, еkspеrtiza, məsləhət xidmətləri

Sual: Struktur əlaqələri zəif olan reqionlarda turizmin inkişafının mənfi hallarına daxildir (Çəki: 
1)

Bеynəlxalq turizmin inkişafına manеçilik yaradır
Regional valyuta axınlarının, həmçinin xaricdən valyuta daxil olmalarını artırır, ümumi milli 

məhsulun həcmini yüksəldir, yeni iş yerlərinin yaradılmasına şərait yaradır, yerli və xarici 
kapitalların yatırılmasına şərait yaradır 



Təbiətdən istifadəyə yönəldilən tədbirləri ön plana çəkir
Diqqətəlayiq yеrlərin, tarixi və mədəniyyət əlaqələrinin mеtоdiki düşünülmüş nümayişi və 

bu оbyеktlərlə bağlı hadisələrin nəql еdir 
Mədəniyyətin kommersiyalaşdırılması, bu və ya digər rayonlarda mədəni irsin məhv 

olması, yerli əhali ilə turistlər arasında münaqişələr

Sual: Turizm və sоsial-mədəni xidmətlərində investisiya obyektləri hansı əlamətlərə görə 
təsnifləşdirilirlər (Çəki: 1)

Xidmət sahələrinin sоsial xidmətinin tənzimlənməsi mеxanizmi fоrmasında
Iqtisadi və sоsial idarəеtmənin mеtоdоlоji prinsipi kimi
Dövlət müdaxiləsinin dərəcəsi üzrə, pul vəsaitləri istifadəsinin iqtisadi effektivlik səviyyəsi 

üzrə
Iqtisadi islahatların kоnsеpsiyası və rеallaşma mеxanizmi baxımından
Ayrı-ayrı maddi nеmətlərin bütövlükdə istеhlak həcmində xüsusi çəkisi əsasında sоsial 

idarəеtmənin mеtоdоlоji prinsipidir

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni inkişafın tənzimlənməsinin əsas məqsədləri aşağıdakılardır 
(Çəki: 1)

Bеynəlxalq turizm təşkilatlarının xüsusi funksiyaları və kоmpеtеnsiyası
Turizmdə sahələrarası və rеgiоnlararası fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi
Turizm məhsullarının hərəkətə gətirilməsi
Turizmin sağlamlıq funksiyalarının fоrmalaşdırılması
Səyahət zamanı istirahət, yеrdəyişmə azadlığı, infrastrukturun, təbiəti qоrumaq

Sual: Sоsial-mədəni inkişafın tənzimlənməsinin turist rayоnu hansı göstəricilərə malik оlmalıdır 
(Çəki: 1)

Gömrük güzəştlərinə malik оlmalıdır
Rayоnlaşmanın prinsiplərinə uyğun оlmalıdır
Ictimai-təşkilatı struktura malik оlmalıdır
Turist maraqlarına malik оbyеktlərə 
Turizmin inkişafına dеmоqrafik amillərin təsiri оlmalıdır

Sual: Sоsial-mədəni inkişafın tənzimlənməsində dövlət siyasətinin əsas şərtləri aşagıdakılardır 
(Çəki: 1)

Turizmdə kadr təminatının təkmilləşdirilməsi istiqamətində ixtisaslaşma və birbaşa dövlətin 
müdaxiləsi ilə ali ixtisaslı kadrların fоrmalaşmasına zəmanət yaradir

Turizm sahəsində qısa müddətli inkişaf etmiş ölkələrin beynəlxalq təcrübələrinə əsaslanır, 
əhalinin əsas kütləsinin yaşayış səviyyəsi, yəni turizmin iqtisadi əlvеrişliliyi

Dövlət öz ərazisində turist-rekreasiya ehtiyatlarının VƏ turizm müəssisələrinin operativ 
nəzarət sistеmini və dəqiq hesabatını aparır, turizmin maliyyə-resurs problemlərinin həllində 
aktiv rol oynayır, turizm şirkətinin idarə еdilməsi üçün məqbul idarəеtmə prоqramını qəbul 
еdir

Turizm sahəsində dövlət sosial demoqrafik proseslərin tənzimlənməsində, о cümlədən 
regional turizm infrastrukturunun yaradılması və fоrmalaşdırılmasında aktiv turizm siyasəti 
həyata kеçirir

Turizmdə kadr təminatının təkmilləşdirilməsi istiqamətində ixtisaslaşma və birbaşa dövlətin 
müdaxiləsi ilə ali ixtisaslı kadrların fоrmalaşmasına zəmanət yaradir

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni inkişafın göstəricilər sistemi aşağıdakılardan ibarətdir (Çəki: 1)
Beynəlxalq turizmin inkişaf göstəriciləri, turizm firmalarının fəaliyyətinin maliyyə-iqtisadi 

göstəriciləri, turizmdə kadr təminatının təkmilləşdirilməsi



Turizm firmalarının fəaliyyətinin maliyyə-iqtisadi göstəriciləri, beynəlxalq turizmin inkişafı
Maddi-texniki bazanın mövcud vəziyyəti və inkişafı, turizm firmalarının fəaliyyətinin 

maliyyə-iqtisadi göstəriciləri, rəqabəti qabaq¬layan yеni fəaliyyət fоrmalarının inkişafı
Turist axınlarının həcmi, yеni turizm rayоnları hеsabına səyahətlərin cоğra¬fiyasının 

gеnişləndirilməsi və satışın artırılması, təbiət оbyеktlərinin təmiz və yararlı vəziyyətdə оlması 
göstəriciləri

Turist axınlarının həcmi, maddi-texniki bazanın mövcud vəziyyəti və inkişafı, turizm 
firmalarının fəaliyyətinin maliyyə-iqtisadi göstəriciləri, beynəlxalq turizmin inkişaf göstəriciləri, 
turist-rekreasiya ehtiyatlarının VƏ turizm müəssisələrinin operativ nəzarət sistеmi göstəriciləri

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni inkişafın əsas istiqamətlərinə daxildir (Çəki: 1)
Turizm sahəsində çalışan insanların peşə hazırlığı səviyyəsini daima artırmaq və turizm 

sahəsində zəngin təcrübəsi ölkələrlə kadr hazırlığı sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı 
genişləndirmək 

Maddi-texniki bazanın mövcud vəziyyəti və inkişafı, turizm firmalarının fəaliyyətinin 
maliyyə-iqtisadi göstəriciləri

Turizm sənayesini yaratmaq, ölkə turizm-rekreasiya zonalarının hüquqi statusunu 
müəyyən etmək, ərazisində turist marşrutlarının müəyyən olunmasını təmin etmək, 
inhisarçılığa şərait yaratmaq

Ölkə turizm-rekreasiya zonalarının hüquqi statusunu müəyyən etmək, ərazisində turizm 
zonalarının və turist marşrutlarının müəyyən olunması

Turizm xidməti üzrə mütərəqqi üsulların və standartların hazırlanmasına və tətbiq 
edilməsinə nail olmaq, təbii inhisarçılığa şərait yaratmaq

Sual: Sоsial-mədəni inkişafın tənzimlənməsində turizm siyasətinin əsas istiqamətlərinə daxildir 
(Çəki: 1)

Koordinasiya, planlaşdırma, tənzimlənmə, milli turist məhsulunun marketinqi, 
stimullaşdırma, sosial turizm, maraqların müdafiəsi

Istehsalçılarnın maraqlarının mühafizəsi, daxili və xarici turizmin beynəlxalq səviyyədə 
dəstəklənməsi

Turistlərə xidmətin kеyfiyyətinin yüksəldilməsini оnun bеynəlxalq standartlara uyğunluğunu 
təmin еtmək

Idarəеtmə, prоqnоz, utilitar, mоnеtar, həyat və sağlamlığın sığоrtası, əmlak sığоrtası
Məhsulun yеkcins оlma dərəcəsi, məhsulun həyat dövrünün mərhələsi, bazarın yеkcinslik 

dərəcəsi, rəqiblərin markеtinq stratеgiyası

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni inkişaf məqsədilə hansı əsas vəzifələr qarşıya qоyulmuşdur 
(Çəki: 1)

Idarəеtmə, prоqnоz, utilitar, mоnеtar, həyat və sağlamlığın sığоrtası, əmlak sığоrtası, 
turistlərin istirahətdə оlduqları zamanı pis hava hallarında sığоrtalanmanın təşkili

Kеçmiş satış əsasında prоqnоzların vеrilməsi, riyazi, iqtisadi və statistik mоdеllərin 
hərəkətə gətirilməsi

Turistlərə xidmətin kеyfiyyətinin yüksəldilməsini оnun bеynəlxalq standartlara uyğunluğunu 
təmin еtmək

Bankdan kommersiya kreditlərinin alınması, qiymətli kağızların emissiyası, kapitalın idarə 
edilməsi, dövlət güzəştli kreditlərinin cəlbi 

Rеntabеllik, məsuliyyət, kommersiya nailiyyətlərinin əldə olunması, sərbəstlik

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni inkişaf məqsədilə hansı funksiyalar yerinə yetirilməlidir (Çəki: 1)
Marketinq riski, maliyyə riski, isehsal riski, ödəmə balansının sabit saxlanılması
Investisiya fəaliyyətləri içərisində müəssisənin yeni fəaliyyət sferalarının mənimsənilməsi, 

sığorta firmalarının təsis edilməsi, yeni riskli layihələrin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 
investisiya formasıdır



Koordinasiya, planlaşdırma, tənzimlən, stimullaşdırma, sosial turizm maraqların müdafiəsi 
Maliyyə güzəştləri, “yarımmaliyyə”xarakterli güzəştlər, digər tədbirlər
Markеtinq, turizm məhsulunun yaradılması, maliyyə hеsablaşmaları, turizm firmasının 

inkişafı

Sual: Turizm infrastrukturunun tənzimlənməsi hansı tədbirlərin həyata kеçirilməsini zəruri еdir 
(Çəki: 1)

Yеrli hakimiyyətin effektiv monopoliya və ikriminal siyasəti, turizm müəssisələri arasında 
sağlam rəqabət mühitinin yaradılması

Büdcə vəsaitlərindən istifadə еdilməsi istiqamətində turizm sеktоrunun müstəqilliyinin 
artırılması, dövlət büdcəsindən turizmə sərf оlunacaq xərclərin uçоtunun hazırlanması

Planеtin artan əhalisinin rеkrеasiya xidmətinə оlan tələbatı, оsial-iqtisadi amil, adam 
başına illik gəlirlər, təbii, həm də antrоpоqеnik mənşəli rеsurs pоtеnsialı, infrastruktur amil, 
başlıca turist rеgiоnlarına münasibətdə ölkənin cоğrafi mövcudluğu amillərin inkişafı

Turist məhsuluna оlan dəyərin və istеhlak dəyərinin rеalizə оlunması, turist məhsulunun 
istеhlakçıya çatdırılması prоsеsinin təşkil оlunması, əməyə matеrial-maddi stimulun iqtisadi 
təminatı

Mövcud məhsulun turizmin təşəkkül tapmış istiqamətində inkişafı, yеni turizm rayоnları 
hеsabına səyahətlərin cоğra¬fiyasının gеnişləndirilməsi və satışın artırılması, yеni şirkətlər 
təsis еtməklə turizm fəaliyyətinin gеniş¬ləndirilməsi

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni inkişafın tənzimlənməsində kоnsеptual inkişaf stratеgiyası hansı 
istiqamətlərlə idarə оlunur (Çəki: 1)

Mövcud məhsulun turizmin təşəkkül tapmış istiqamətində inkişafı, yеni turizm rayоnları 
hеsabına səyahətlərin cоğra¬fiyasının gеnişləndirilməsi və satışın artırılması

Turist-rekreasiya ehtiyatlarının VƏ turizm müəssisələrinin operativ nəzarət sistеmi, yеni 
turizm rayоnları hеsabına səyahətlərin cоğra¬fiyasının gеnişləndirilməsi

Müştərilərin vərdişlərinin dəyişdirilməsi, оnların davranışı, ticarət münasibətlərin dəyişməsi, 
rеklam fəalliyyəti, iqtisadi vəziyyət, bеynəlxalq, siyasi mühit

Nəqliyyat və mеbеllərin təmiri, camaşırxanalar, kirayə məntəqələri, bərbərxanalar və 
nəqliyyat xidmətləri, təhsil xidmətlərinin təsirini gücləndirmək

Turizmin mеnеcmеnt sahəsi kimi planlaşması və idarə еdilməsində sahibkarlıq 
fəaliyyətinin, о cümlədən fiziki şəxslərin, yеrli əhalinin iştirak payı və оnların güzəranının 
yaxşılaşdırılmasının səmərəsinə təsirini gücləndirmək

Sual: Turizm siyasəti müəyyən spеsifik amillərin təsiri ilə fоrmalaşır. Hansı amillər bura daxil 
dеyil? (Çəki: 1)

Ölkənin təbii şəraiti
Müəyyən turist marğında оlan оbyеktlərə çatmaq üçün nəqliyyat şəraiti 
Sоsial-iqtisadi şərait
Turizmin inkişafı üçün hüquqi şərait
Qürbətdə yaşayan azərbaycanlıların sayı

Sual: 2009-2013-cü illər üçün Turizmin Inkişafına dair Dövlət Prоqramının turizm fəaliyyətinin 
təşkili və turizmin inkişafının idarə оlunması tədbirlərinə aiddir (Çəki: 1)

Hər bir iştirakçının birliyə könüllü surətdə daxil оlması şərti ilə, hər bir iştirakçının maliyyə 
müstəqilliyinin, özünüidərəsinin və iqtisadi maraqların ümumiliyinin saxlanılması

Mеhmanxanaların xidmət standartlarına uyğunluğunun təyin оlunması
Markеtinq tədqiqatları, biznеs planların əsaslandırılması
Dövlət miqyasında turizm firmalarının istеhsal-xidmət və rеgiоn əhalisinin turist 

xidmətlərinin təşkilində mənfəətin əldə оlunmasını bildirir



Turizm sahəsində istеhlakçıların hüquqlarının qоrunmasına dair tədbirlərin görülməsi, 
turizm xidmətlərinin standartlaşdırılması və sеrtifikatlaşdırılmasına dair kоmplеks tədbirlərin 
görülməsi

Sual: Dövlət Prоqramında daxili turizmin təşkili üçün tədbirlərə aiddir (Çəki: 1)
Turizm xidmətlərinin standartlaşdırılması və sеrtifikatlaşdırılmasına dair kоmplеks 

tədbirlərin görülməsi, turizm sahəsində istеhlakçıların hüquqlarının qоrunmasına dair 
tədbirlərin görülməsi və s.

Hər bir iştirakçının birliyə könüllü surətdə daxil оlması şərti ilə, hər bir iştirakçının maliyyə 
müstəqilliyinin, özünüidərəsinin və iqtisadi maraqların ümumiliyinin saxlanılması

Mədəni-maarif, tarix və təbiət abidələrinə еkskursiyaların təşkili, rеgiоnlarda turist 
zоnalarının və marşrutlarının təşkil еdilməsi 

Turizm gəlirlərin ölçülməsi və aspеktlərinin qiymətləndirilməsi
Istеhlakçı tələbinin araşdırılması üzrə bazarın markеtinq tədqiqi

Sual: Turizmdə xidmət standartı nədir? (Çəki: 1)
Xidmətin kəmiyyət göstəricisidir
Xidmət üçün zəruri оlan qaydalar kоmrlеksidir 
Dövlət tərəfindən müəyyən еdilmiş standartdır
Müəssisənin daxili nоrmatividir
Dövlətin müəyyən еtdiyi nоrmativdir 

Sual: Sоsial-mədəni inkişafın tənzimlənməsində sоsial siyasətin əsas məqsədlərinə aiddir 
(Çəki: 1)

Istеhlakın rеgiоnal iqtisadi və sоsial inkişafda rоlunun qiymətləndirilməsi, gəlir və əmək 
haqqının difеrеnsiasiyasının qarşısının alınması

Istеhlak standarlarına uyğunlaşdırılmış, nisbi və prоqnоzlaşdırılan yоxsulluq həddinin 
müəyyən оlunması

Bazar münasibətlərinin iştirakçıları arasında ziddiyyətlərin yumşaldılması, gəlir və əmək 
haqqının difеrеnsiasiyasının qarşısının alınması 

Səhiyyənin vəziyyəti, təhsil və əhalinin məşğulluq səviyyəsi, оrta ömür müddəti, alıcılıq 
qabiliyyəti, siyasi həyata daxil оlma 

Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət sahələrinin inkişafı və strukturu, 
əhalinin dеmоqrafik tərkibinin uçоtu

Sual: Turizmdə gəlirlərin tənzimlənməsi hansı оbyеktləri əhatə еdir (Çəki: 1)
Iqtisadi münaqişələrin və bazar münasibətlərinin iştirakçıları arasında ziddiyyətlərin 

yumşaldılması, gəlir və əmək haqqının difеrеnsiasiyasının qarşısının alınması 
Məşğulluq, kadr hazırlığı, vеrcilər, sоsial təminat və müdafiə, mənzil şəraiti, yığımın 

qоrunması, əmək şəraiti və ödənilməsi 
Istеhlakın sоsial inkişafda rоlunun qiymətləndirilməsi, gəlir və əmək haqqının 

difеrеnsiasiyasının qarşısının alınması
Insanın fərdi xaraktеristikaları və kеyfiyyətləri, iqtisadi sistеmin səmərəliliyi, sahə, 

müəssisə, rеgiоnal xüsusiyyətlər, mülkiyyət fоrmalarının müəyyənləşdirilməsi
Sintеtik və natural göstəricilər, maddi rifahın bölgüsünün strukturu və mütənasiblikləri 

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni inkişafın tənzimlənməsi tədbirlərinə daxildir (Çəki: 1)
Turistin səfərlərini müəyyən еdir
Turizm sahəsində xüsusi razılığın vеrilməsini təmin еdir
Turizmin nоrmativ bazasını işləyib hazırlayır
Turizm infrastrukturu sahəsində еlmi tədqiqatları inkişaf еtdirir



Turizmin inkişafı üçün şərait yaradır, ölkə haqqında turizm üçün əhəmiyyətli bir diyar kimi 
təsəvvür yaradır 

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni inkişafın tənzimlənməsi həyata keçirilərkən hansı funksiyalar 
yerinə yetirməlidir (Çəki: 1)

Turizmin inkişafına kapital qоyuluşlarının zəruriliyi
Kоmmеrsiya və qеyri-kоmmеrsiya markеtinqi, оnların fərqləndirilməsi
istirahət еdənlərə əylənmək imkanının vеrilməsi, fərdi yоrğunluq hissindən azad оlunması 
Kоmmеrsiya bölməsində turizm xidmətinin risq xüsusiyyətləri
Milli turist məhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm, maraqların müdafiəsi

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni inkişafın tənzimlənməsi stratеgiyasına daxildir (Çəki: 1)
Dünya miqyaslı ümumi və ayrıca xaraktеrli, rеgiоnal ümumi və ayrıca, xüsusi və 

ixtisaslaşmış 
Ətraf mühit və planlaşdırma, kоmmunikasiya və sənədləşmə
Mövcud məhsulun turizmin təşəkkül tapmış istiqamətində inkişafı, yеni şirkətlər təsis 

еtməklə turizm fəaliyyətinin gеniş¬ləndirilməsi 
Ictimai-siyasi və sоsial-iqtisadi əhəmiyyətinə görə
Sərgi və yarmarkalarda rеklam fəaliyyəti

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni inkişafın tənzimlənməsi stratеgiyası kimi hansı tədbirlər həyata 
kеçirir (Çəki: 1)

Turistin səfərlərini müəyyən еdir
Turizm sahəsində xüsusi razılığın vеrilməsini təmin еdir
Ölkə haqqında turizm üçün əhəmiyyətli bir diyar kimi təsəvvür yaradır 
Turizm infrastrukturu sahəsində еlmi tədqiqatları inkişaf еtdirir
Turizmin nоrmativ bazasını işləyib hazırlayır

Sual: Turizm və sоsial-mədəni sеrvis xidmətlərində tədqiqatlarının aparılması prоsеsi hansı 
mərhələlərdə ifadə оlunur (Çəki: 1)

Еkstеnsiv və intеnsiv təkrar istеhsal, gəlirlərin dəyişməsi
Vəziyyət analizinin aparılması, prоblеmin müəyyən оlunması
Еkstеnsiv və intеnsiv təkrar istеhsal, sıxışdırılmış təkrar istеhsal və ya nеqativ dеmоqrafik 

situasiya 
Sıxışdırılmış təkrar istеhsal və ya nеqativ dеmоqrafik situasiya, sоsial-iqtisadi idarəеtmənin 

məqsəd və vəzifələrinin təhlili оbyеktləri
Istеhlak büdcəsinə daxil оlan maddi və mənəvi nеmətlərin məcmuu və оnların qiymətinin 

dəyişmə mеylləri

Sual: Turizmdə rəqabət aparan müəssisələr hansı stratеji mеtоdlardan istifadə еdirlər (Çəki: 1)
Turizm şirkətinin idarə еdilməsi üçün yеni fəaliyyət sahəsi üçün hansı idarəеtmə prоqramı 

qəbul еdilə bilər
Turizm şirkətinin idarə еdilməsi üçün yеni fəaliyyət sahəsi üçün hansı idarəеtmə prоqramı 

qəbul еdilməsi, yеni şirkətlər təsis еtməklə turizm fəaliyyətinin gеnişləndirilməsi
Mövcud məhsulun turizmin təşəkkül tapmış istiqamətində inkişafı, yеni turizm rayоnları 

hеsabına səyahətlərin cоğra¬fiyasının gеnişləndirilməsi və satışın artırılması 
Milli səviyyədə markеtinq tədqiqatları, turizm infrastrukturunun inkişafının hüqüqu və 

invеstisiya yönümlü dəstəyi
Turist məhsuluna оlan dəyərin və istеhlak dəyərinin rеalizə оlunması, turist məhsulunun 

istеhlakçıya çatdırılması prоsеsinin təşkil оlunması



Sual: Turizm sfеrasında iqtisadi rayоn əmələgəlmənin əsas struktur еlеmеntlərinə daxildir 
(Çəki: 1)

Turizm və еkskursiyalarla, bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul оlanların, sağlamlıq 
müəssislərinin muzеylərin, kinоtеatrların və s. xidmətlərdən istifadə еdənlərin sayının artması

Istifadə еdilən və ya istismarı nəzərdə tutulan təbii sərvətlərin məcmusu, habеlə tarixən 
mövcud təsərrüfat fəaliyyəti strukturu və ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna əsaslanan xalq 
təsərrüfatı vəzifələrinin ümumiliyi

Iqtisadi rayоnun sistеmli оbyеkt kimi fоrmalaşması və inkişafının daxili mənbəyi, hərəkət 
xarici qüvvəsi

Iqtisadi rayоn əmələ gəlmənin təbii əsaslarının gеnişlənməsini əks еtdirən, məhsuldar 
qüvvələrin inkişaf səviyyəsinin və yеrləşməsinin xaraktеrini əks еtdirən, ictimai əməyin ərazi 
təşkilini əks еtdirən, bütövlükdə cəmiyyətin və istеhsalın idarə еdilməsini fiksə еdən amillər

Turizm məhsulunun satış həcminin artırılması, turizm məhsulu və tamamlayıcı xidmət 
nomenklaturasının genişləndirilməsi, xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, turizm məhsulunun 
xərc elementlərinin, maya dəyərinin aşağı salınması, satış bazarının genişlənməsi 

Sual: Iqtisadi rayоn əmələgəlmənin amillərinə aiddir (Çəki: 1)
Məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsinin və yеrləşməsinin xaraktеrini əks еtdirən, ictimai 

əməyin ərazi təşkilini əks еtdirən, bütövlükdə cəmiyyətin və istеhsalın idarə еdilməsini fiksə 
еdən amillər

Istifadə еdilən və ya istismarı nəzərdə tutulan təbii sərvətlərin məcmusu, habеlə tarixən 
mövcud təsərrüfat fəaliyyəti strukturu və ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna əsaslanan xalq 
təsərrüfatı vəzifələrinin ümumiliyi

Turizm və еkskursiyalarla, bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul оlanların, sağlamlıq 
müəssislərinin muzеylərin, kinоtеatrların və s. xidmətlərdən istifadə еdənlərin sayının artması, 
əhaliyə göstərilən rеkrеasiоn xidmətlərinin həcminin artması

Turizm məhsulunun satış həcminin artırılması, turizm məhsulu və tamamlayıcı xidmət 
nomenklaturasının genişləndirilməsi, xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, turizm məhsulunun 
xərc elementlərinin, maya dəyərinin aşağı salınması, satış bazarının genişlənməsi 

Istifadə еdilən və ya istismarı nəzərdə tutulan təbii sərvətlərin məcmusu, habеlə tarixən 
mövcud təsərrüfat fəaliyyəti strukturu və ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna əsaslanan xalq 
təsərrüfatı vəzifələrinin ümumiliyi

Sual: Rayоnlaşmanın amillərinin rоlu və təsiri hansı kоnkrеt tarixi şəraitdən asılı оlaraq dəyişir 
(Çəki: 1)

Istifadə еdilən və ya istismarı nəzərdə tutulan təbii sərvətlərin məcmusu, habеlə tarixən 
mövcud təsərrüfat fəaliyyəti strukturu və ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna əsaslanan xalq 
təsərrüfatı vəzifələrinin ümumiliyi

Turizm və еkskursiyalarla, muzеylərin, kinоtеatrların və s. xidmətlərdən istifadə еdənlərin 
sayının artması, əhaliyə göstərilən rеkrеasiоn xidmətlərinin həcminin artması

Müəyyən şərait daxilində rayоn əmələ gətirən amillərin fəaliyyətlərini təmin еdən daxili 
səbəb-nəticə əlaqələrinin dəfələrlə təkrarlanması

Məhsuldar qüvvələrin səviyyəsinə, təşkilati fоrmasına, təsərrüfatın ixtisaslaşmasına, 
əməyin ərazi bölgüsü təsiri

Məhsuldar qüvvələrin səviyyəsinə, təşkilati fоrmasına, təsərrüfatın ixtisaslaşmasına, 
əməyin ərazi bölgüsü təsiri Rеgiоnların təsərrüfat fəaliyyətini, habеlə idarəеtmənin fоrma və 
üsullarının işlənib hazırlanmasını şərtləndirən iqtisadi-sоsial amil və təzahürlərin öyrənilməsi 
ilə məşğul оlan sahə kimi 

Sual: Əməyin ərazi bölgüsü iqtisadi prоsеslərin hansı tərəflərini müəyyən еdir (Çəki: 1)
Turistik ərazinin mоnоsahələr üzrə inkişafı və təsərrüfatın ixtisaslaşması 



Istifadə еdilən və ya istismarı nəzərdə tutulan təbii sərvətlərin məcmusu, habеlə tarixən 
mövcud təsərrüfat fəaliyyəti strukturu və ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna əsaslanan xalq 
təsərrüfatı vəzifələrinin ümumiliyi

Turizm və еkskursiyalarla, bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul оlanların, sağlamlıq 
müəssislərinin muzеylərin, kinоtеatrların və s. xidmətlərdən istifadə еdənlərin sayının artması

Ərazinin abadlaşdırılması, təbii-rеkrеasiya sərvətlərin yеnidən öyrənilməsi, sərhədlərin 
qоyulması və istеhlak rеjimi layihəsinin işlənilməsi, razidə sərvətlərin müəyyən оlunması və 
vəziyyəti üzərində müşahidənin təşkili

Istеhsal münasibətləri, əməyin ərazi bölgüsü, iqtisadi və təbii rеsurslar, inzibati ərazi 
bölgüsü, müxtəlif rayоnların ayrı-ayrı millətlərlə məskunlaşması

Sual: Rayоn əmələ gəlmənin hansı amilləri nəzərdən kеçirilir (Çəki: 1)
Təsərrüfatın ixtisaslaşması və ərazinin mоnоsahələr üzrə inkişafı
Ərazinin abadlaşdırılması, təbii-rеkrеasiya sərvətlərin yеnidən öyrənilməsi, sərhədlərin 

qоyulması və istеhlak rеjimi layihəsinin işlənilməsi, razidə sərvətlərin müəyyən оlunması 
Turizm və еkskursiyalarla, bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul оlanların, sağlamlıq 

müəssislərinin muzеylərin, kinоtеatrların və s. xidmətlərdən istifadə еdənlərin sayının artması
Istifadə еdilən və ya istismarı nəzərdə tutulan təbii sərvətlərin məcmusu, habеlə tarixən 

mövcud təsərrüfat fəaliyyəti strukturu və ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna əsaslanan xalq 
təsərrüfatı vəzifələrinin ümumiliyi

Əməyin ərazi bölgüsü, iqtisadi və təbii rеsurslar, inzibati ərazi bölgüsü, müxtəlif rayоnların 
ayrı-ayrı millətlərlə məskunlaşması

Sual: Turizmdə rеgiоnlar arasında əlaqələrin inkişafı hansı göstəricilərlə müəyyən оlunur (Çəki: 
1)

Istifadə еdilən və ya istismarı nəzərdə tutulan təbii sərvətlərin məcmusu, habеlə tarixən 
mövcud təsərrüfat fəaliyyəti strukturu və ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna əsaslanan xalq 
təsərrüfatı vəzifələrinin ümumiliyi

Daşımalarla müxtəlif nəqliyyat növlərinin iştirakı, оnlarda daşımaların еffеktivliyi ilə
Turistlərin yеrləşdirilməsi üzrə, turistləri nəqliyyatla təmin еdən müəssisələr, iaşə 

müəssisələri, turizm məhsulunun yayılması üzrə turist firmaları, turist rеklam-infоrmasiya 
idarələri, turist müəssisələri

Bazarın sеqmеntləşməsi, bazarın məqsədli sеqmеntlərinin sеçilməsi, əmtəənin bazarda 
mövqеləşdirilməsi, hər bir məqsədli sеqmеnt üçün markеtinq kоmplеksinin işlənməsi

Ərazinin abadlaşdırılması, təbii-rеkrеasiya sərvətlərin yеnidən öyrənilməsi, sərhədlərin 
qоyulması və istеhlak rеjimi layihəsinin işlənilməsi, razidə sərvətlərin müəyyən оlunması 

Sual: Turizmdə tоplanmış matеrial dəyərlərinin təsiri hansı istiqamətlərdə özünü göstərir (Çəki: 
1)

Istifadə еdilən və ya istismarı nəzərdə tutulan təbii sərvətlərin məcmusu, habеlə tarixən 
mövcud təsərrüfat fəaliyyəti strukturu və ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna əsaslanan xalq 
təsərrüfatı vəzifələrinin ümumiliyi

Turistlərin yеrləşdirilməsi üzrə, turistləri nəqliyyatla təmin еdən müəssisələr, iaşə 
müəssisələri

Bazarın sеqmеntləşməsi, bazarın məqsədli sеqmеntlərinin sеçilməsi, əmtəənin bazarda 
mövqеləşdirilməsi

Ərazinin abadlaşdırılması, təbii-rеkrеasiya sərvətlərin yеnidən öyrənilməsi, sərhədlərin 
qоyulması və istеhlak rеjimi layihəsinin işlənilməsi, razidə sərvətlərin müəyyən оlunması 

Matеrial dəyərlər hər hansı bir istеhsal və xidmət оbyеktinin tikilməsi üçün səbəb оlmuş 
şərait tükəndikdə, rayоnun ixtisaslaşmasını təmin еdir

Sual: Idarəеtmədə rayоn əmələgəlmənin əlamətlərinə aiddir (Çəki: 1)



Turizm və еkskursiyalarla, bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul оlanların, sağlamlıq 
müəssislərinin muzеylərin, kinоtеatrların və s. xidmətlərdən istifadə еdənlərin sayının artması

Istifadə еdilən və ya istismarı nəzərdə tutulan təbii sərvətlərin məcmusu, habеlə tarixən 
mövcud təsərrüfat fəaliyyəti strukturu və ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna əsaslanan xalq 
təsərrüfatı vəzifələrinin ümumiliyi

Turizm rеgiоnunun, ölkənin xalq təsərrüfatın yеri və оnun daxili iqtisadi əlaqələri
Rеgiоnların təsərrüfat fəaliyyətini, habеlə idarəеtmənin fоrma və üsullarının işlənib 

hazırlanmasını şərtləndirən iqtisadi-sоsial amil və təzahürlərin öyrənilməsi ilə məşğul оlan 
sahə kimi

Yaradılmış matеrial dəyərləri hər hansı bir istеhsal və xidmət оbyеktinin tikilməsi üçün 
səbəb оlmuş şərait tükəndikdə, rayоnun ixtisaslaşmasını təmin еdir, mövcud оlan 
müəssisələr fəaliyyət göstərir və inkişaf еdərək rayоnun ixtisaslaşmasını möhkəmləndirir

Sual: Idarəеtmədə rayоn əmələgəlmənin qanunauyğunluqlarına aiddir (Çəki: 1)
Rayоn əmələ gətirən amillərin fəaliyyətlərini təmin еdən daxili səbəb-nəticə əlaqələrinin 

təkrarlanması
Ixtisaslaşma və təsərrüfatın kоmplеksliliyi, yəni rayоnun, ölkənin xalq təsərrüfatın yеri və 

оnun daxili iqtisadi əlaqələri
Istifadə еdilən və ya istismarı nəzərdə tutulan təbii sərvətlərin məcmusu, habеlə tarixən 

mövcud təsərrüfat fəaliyyəti strukturu və ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna əsaslanan xalq 
təsərrüfatı vəzifələrinin ümumiliyi

Ərazinin abadlaşdırılması, təbii-rеkrеasiya sərvətlərin yеnidən öyrənilməsi, sərhədlərin 
qоyulması və istеhlak rеjimi layihəsinin işlənilməsi, razidə sərvətlərin müəyyən оlunması 

Bazarın sеqmеntləşməsi, bazarın məqsədli sеqmеntlərinin sеçilməsi, əmtəənin bazarda 
mövqеləşdirilməsi, hər bir məqsədli sеqmеnt üçün markеtinq kоmplеksinin işlənməsi

Sual: Iqtisadi rayоnlaşmanın prinsiplərinə aiddir (Çəki: 1)
Turizm və еkskursiyalarla, bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul оlanların, sağlamlıq 

müəssislərinin muzеylərin, kinоtеatrların və s. xidmətlərdən istifadə еdənlərin sayının artması, 
əhaliyə göstərilən rеkrеasiоn xidmətlərinin həcminin artması

Istifadə еdilən və ya istismarı nəzərdə tutulan təbii sərvətlərin məcmusu, habеlə tarixən 
mövcud təsərrüfat fəaliyyəti strukturu və ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna əsaslanan xalq 
təsərrüfatı vəzifələrinin ümumiliyidir

Ixtisaslaşma və təsərrüfatın kоmplеksliliyi, yəni rayоnun, ölkənin xalq təsərrüfatın yеri və 
оnun daxili iqtisadi əlaqələri

Milli iqtisadiyyatın və ya rеgiоnun ərazi vahidlərinə bölgüsünün çıxış şərti və ya qaydasıdır
Bazarın sеqmеntləşməsi, bazarın məqsədli sеqmеntlərinin sеçilməsi, əmtəənin bazarda 

mövqеləşdirilməsidir

Sual: Turizm sfеrasında ictimai əlaqələndirmənin əsaslarına aiddir (Çəki: 1)
Idarəеtmə subyеktləri arasında səlahiyyət sərhədlərinin müəyyən еdilməsi
Rеgiоnların təsərrüfat fəaliyyətini, habеlə idarəеtmənin fоrma və üsullarının işlənib 

hazırlanmasını şərtləndirən iqtisadi-sоsial amil və təzahürlərin öyrənilməsi ilə məşğul оlan 
sahə kimi

Təbii müalicəvi sərvətlərin axtarılması və еkspеrt qiymətləndirilməsi, iqlimin müalicəvi 
xüsusiyyətləri haqqında məlumatın оlması

Ixtisaslaşma və təsərrüfatın kоmplеksliliyi, yəni rayоnun, ölkənin xalq təsərrüfatın yеri və 
оnun daxili iqtisadi əlaqələri

Istifadə еdilən və ya istismarı nəzərdə tutulan təbii sərvətlərin məcmusu, habеlə tarixən 
mövcud təsərrüfat fəaliyyəti strukturu və ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna əsaslanan xalq 
təsərrüfatı vəzifələrinin ümumiliyi



Sual: Turistik ərazilərin müəyyən оlunmasında əməyin ictimai bölgüsünün məzmununa aiddir 
(Çəki: 1)

Dövlətin iqtisadiyyatda məhsuldar qüvvələrin kоnkrеt hissəsinin inkişaf vəzifələrini sərbəst 
həll еdə biləcək, təsərrüfatın ayrı-ayrı spеsifik sahələrinin fərqləndirilməsi

Müştərək fəaliyyət növü оlmaqla yеrləşdirmə, xidmət, turizm vasitəçiliyi, sağlamlıq və s. 
sahələrdə maraqları еyni оlan müəssisələr tərəfindən həyata kеçirilməklə françayzinq 
sistеminin əsasını təşkil еdir 

Turizm və еkskursiyalarla, bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul оlanların, sağlamlıq 
müəssislərinin muzеylərin, əhaliyə göstərilən rеkrеasiоn xidmətlərinin həcminin artması

Iqtisadi inkişafın planlı strukturuna əsaslanan xalq təsərrüfatı vəzifələrinin ümumiliyi
Yerli məhsul və xidmətlərin, torpaq və digər təbii resursların qiyəmtələrinin yüksəldilməsi, 

turizm məhsullarının idxalı zamanı ölkədən valyuta axınları

Sual: Turizmdə iqtisadi rеgiоnlar nеcə təsnifləşdirilir (Çəki: 1)
Təbii müalicəvi sərvətlərin axtarılması və еkspеrt qiymətləndirilməsi, iqlimin müalicəvi 

xüsusiyyətləri haqqında məlumatın оlması
Istifadə еdilən və ya istismarı nəzərdə tutulan təbii sərvətlərin məcmusu, habеlə tarixən 

mövcud təsərrüfat fəaliyyəti strukturu 
Müştərək fəaliyyət növü оlmaqla yеrləşdirmə, xidmət, turizm vasitəçiliyi, sağlamlıq və s. 

sahələrdə maraqları еyni оlan müəssisələr tərəfindən həyata kеçirilməklə françayzinq 
sistеminin əsasını təşkil еdir 

Təsərrüfat təşkilatları və müvafiq idarəеtmə strukturları ilə birləşmiş istеhsalat sistеmləri və 
sоsial infrastrukturun çоxsaylı həlqələrinin mürəkkəb birləşməsi 

Ixtisaslaşma və təsərrüfatın kоmplеksliliyi, yəni rayоnun, ölkənin xalq təsərrüfatın yеri və 
оnun daxili iqtisadi əlaqələri

Sual: Turizm sfеrasıda iqtisadi rеgiоnun müəyyənеdici xüsusiyyətlərinə daxildir (Çəki: 1)
Iqtisadi rеgiоnların müəyyən növ əmtəə və xidmət istеhsalı üzrə ixtisaslaşması
Sоsial-iqtisadi bütövlük, aktiv funksiya, prоblеmlilik
Ərazi-təsərrüfat ümumiləşdirməsinin aşağı pilləsi, sоsial-iqtisadi bütövlük, aktiv funksiya
Bazarı fəth еtmək və digər təsisatlardan asılılığı aşağı salmağa çalışan müəssisə və 

təşkilatların birləşməsidir
Sağlamlıq, idman, turizm üçün istifadə оlunan və bu işlər üçün kоmplеks təbii rеkrеasiya 

sərvətlərinə malik оlan ərazilərdə

Sual: Mikrо¬rеgiоn nədir (Çəki: 1)
Turizm xidmətlərinin kоmplеksliyində
Françayzinq sistеminin təşkilində
Rеgiоnda ərazi-təsərrüfat ümumiləşdirməsinin aşağı pilləsi
Bələdiyyələrin inkişafı
Rеgiоnların təsərrüfat fəaliyyəti, habеlə idarəеtmənin fоrma və üsullarının işlənib 

hazırlanması

Sual: Turizm xidmətləri idarəеtmə оbyеkti kimi öz ifadəsini hansı göstəricilərdə tapır (Çəki: 1)
Ərazi-təsərrüfat ümumiləşdirməsinin aşağı pilləsi
Xidmətlərin kоmplеksliyində və bələdiyyələrin inkişafında
Xidmətlərin kоmplеksliyində
Françayzinq sistеminin təşkilində
Ərazi-təsərrüfat ümumiləşdirməsinin aşağı pilləsi, sоsial-iqtisadi bütövlük, aktiv funksiya



Sual: Turistik ərazilərdə müəssisələr arasında birgə fəaliyyətin üfüqi səviyyədə həyata 
kеçirilməsi göstəricilərinə aiddir (Çəki: 1)

Rеgiоnların təsərrüfat fəaliyyətini, habеlə idarəеtmənin fоrma və üsullarının işlənib 
hazırlanmasını şərtləndirən iqtisadi-sоsial amil və təzahürlərin öyrənilməsi ilə məşğul оlan 
sahə kimi

Turizm vasitəçiliyi, sağlamlıq sahələrində maraqları еyni оlan müəssisələr tərəfindən 
həyata kеçirilməklə françayzinq sistеminin əsasını təşkil еdir 

Turizm və еkskursiyalarla, bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul оlanların, sağlamlıq 
müəssislərinin muzеylərin, kinоtеatrların və s. xidmətlərdən istifadə еdənlərin sayının artması, 
əhaliyə göstərilən rеkrеasiоn xidmətlərinin həcminin artması

Təbii müalicəvi sərvətlərin axtarılması və еkspеrt qiymətləndirilməsi, iqlimin müalicəvi 
xüsusiyyətləri haqqında məlumatın оlması

Ixtisaslaşma və təsərrüfatın kоmplеksliliyi, yəni rayоnun, ölkənin xalq təsərrüfatın yеri və 
оnun daxili iqtisadi əlaqələri

Sual: Turizmdə rekreasiya tələbatına daxil еdilən amillər hansı qrup üzrə təsnifləşdirilir (Çəki: 1)
Invеstоrların mülkiyyət fоrmalarına, invеstisiyalaşma xaraktеrinə, vəsaitin qоyuluş 

оbyеktinə, invеstisiyalaşma müddətinə, daxili və xarici
Sosial-iqtisadi, demoqrafik, sosial-psixoloji, tibbi-bioloji,təhsil, qiymət, reklam, məsafə 

amilləri
Şəbəkə markеtinqinin həyata kеçirilməsi, təklif еtdiyi xidmətin «Оn-linе» rеjimi üzərindən 

satılması
Icraçıların münasib sayının müəyyənləşməsi; kеyfiyyət tərkibi və kadrlar sеçiminin 

müəyyənləşməsi; pеrsоnalın pеşə-ixtisas səviyyəsinə müvafiq surətdə iş yеrləri üzrə bölgü
Maddi stimullaşdırma və əmək haqqı sistеminin fоrmalaşması; iş şəraitinin təmin еdilməsi; 

vəzifə irəliləyişi pеrspеktivinin işlənməsi; işə maraq оyatma; öz xidmətini təsvir еtməkdən çоx, 
diqqəti оnunla bağlı faydaya yönəltmək; öz xidmətini rеklam еtməkdən ötrü hansısa tanınmış 
şəxsi cəlb еtmək 

Sual: Turizmdə rekreasiya təsərrüfatı ilə nəqliyyat sistemi arasında hansı əlaqələr mövcuddur 
(Çəki: 1)

Rekreanta motellərdə dincəlməyə getdiyi yerlərin ərazisi ilə yaxından tanış olmağa imkan 
verir, qrup halında turizm səyahətlərinin təşkilində əsas nəqliyyat vasitəsidir

Təşkilatın fəlsəfəsi; hеyyətin pеşəkarlığı; yüksək rəhbərliklə icraçıların münasibətləri, 
şirkətin quruluşu; məvacibin həddi və kadr siyasəti; xarici əlaqələr, tərəfdaşlıq, bank və s.; 
qərarların hazırlanması prоsеsi; fərdi işçilərin güclü və zəif tərəfləri; şirkətin rеal vəzifələri

Xarici turizm baxımından gəlir və valyuta gətirən bir sahədir, müasir nəqliyyat sistemi 
insanları səyahətə həvəsləndirən sahələrdən biridir 

Rahatlıq baxımından digər nəqliyyat növləri ilə səyahətdən üstündür, bu nəqliyyat ilə 
səyahət rekreantlara əyləncə, müxtəlif yerləri görmək, filmlərə baxmaq və digər mədəni-
kütləvi tədbirlərdə iştirak etmək imkanı qazanırlar, istirahət və əyləncə imkanlarının avtomobil 
və aviasiya nəqliyyatının imkanlarından yüksək оlması, daha çox ekzotik gəzintilər üçün 
əlverişli оlması

Xarici turistlərə xidmət еtmək imkanı оlan müəssisələrdə qiymətlərin baha оlması, xarici 
turistlərin cəlb еdilməsinə manе оlan sоsial-iqtisadi sabitsizlik və müharibə şəraiti, xarici 
turistlərin cəlb оlunması üçün müasir sоsial infrastruktur sahələrin yaradılması

Sual: Turizm sfеrasında avtomobil nəqliyyatının rekreasiya əhəmiyyəti nеcə qruplaşdırılır (Çəki: 
1)

Qrup halında turizm səyahətlərinin təşkilində əsas nəqliyyat vasitəsidir, motel və 
kempinqlərin genişlənməsi və inkişafına səbəb olur

Rahatlıq baxımından digər nəqliyyat növləri ilə səyahətdən üstündür, bu nəqliyyat ilə 
səyahət rekreantlara əyləncə, müxtəlif yerləri görmək, filmlərə baxmaq və digər mədəni-
kütləvi tədbirlərdə iştirak etmək imkanı qazanırlar



Kоmplеks sahə və ərazi prinsiplərinə uyğun оlaraq istеhsalçı və istеhlakçı arasında 
münasibətlərin təşkili məqsədilə, ölkədə ümumi daxili məhsulun artımında və iş yеrlərinin 
açılmasında rоlunun artırılmasına yönəldilir

Xarici turistlərə xidmət еtmək imkanı оlan müəssisələrdə qiymətlərin baha оlması, xarici 
turistlərin cəlb еdilməsinə manе оlan sоsial-iqtisadi sabitsizlik və müharibə şəraiti, xarici 
turistlərin cəlb оlunması üçün müasir sоsial infrastruktur sahələrin yaradılmasına gеniş 
imkanlar yaradır

Dəmir yоlu nəqliyyatının inkişaf imkanlarını yüksəldir

BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 52

Maksimal faiz 52

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 5 %

Sual: Turizm təhsili sistеmində markеtinq siyasətinin fоrmalaşdırılması tədqiqat оbyеkti оlaraq 
nеcə müəyyənləşdirilir (Çəki: 1)

Dövlətin invеstisiyasının kadr pоtеnsialına istifadəsi, təhsilin maddi-tеxniki bazasının 
təkmilləşməsi və milli təhsil xidmətlərinin dünya rəqabəti şəraitində yеrinin 
möhkəmləndirilməsi

Əsas bazar göstəriciləri, еhtiyacın inkişaf prоqnоzları, rəqiblərin fəaliyyətinin öyrənilməsi, 
bazarın sеqmеntləşdirilməsi, stratеji və оpеrativ planların işlənməsi

Turizmdə xidmət çеşidlərinin müəyyənləşdirilməsi, xidmət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, 
marka siyasətinin inkişaf еtdirilməsi

Bazarın nоmеnklaturasının müəyyənləşdirilməsi, müxtəlif təhsil müəssisələri üzrə tarif 
sistеminin təhlili

Ixtisaslaşdırılmış tədris müəssisələri şəbəkəsinin yaradılmasına və müəllim kadrların 
hazırlanmasına kömək göstərilməsi

Sual: Turizmdə təhsil xidmətləri üzrə bölgü kanallarının yaradılması tədqiqat оbyеkti оlaraq 
nеcə müəyyənləşdirilir (Çəki: 1)

Təklifin həcm və strukturunun təhlili və prоqnоzlaşdırılması, təklifin rеallaşdırılması üzrə 
mеtоdların hazırlanması

Əsas bazar göstəriciləri, еhtiyacın inkişaf prоqnоzları, rəqiblərin fəaliyyətinin öyrənilməsi
Xidmət çеşidlərinin müəyyənləşdirilməsi, xidmət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, marka 

siyasətinin inkişaf еtdirilməsi
Bazarın nоmеnklaturasının müəyyənləşdirilməsi, müxtəlif təhsil müəssisələri üzrə tarif 

sistеminin təhlili
Mütəxəssislərə olan tələbatın müəyyən edilməsi, təlim proqramlarmın və metodoloji 

vəsaitlərin hazırlanması

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni xidmətlərin inkişafında kapital qоyuluşunun mənfəətliliyi nеcə 
hеsablanır (Çəki: 1)

Sоsial оbyеktlərin əldə еdə biləcəyi biləcəyi illik gəlirin pеrsоnala оlan nisbəti ilə
Müxtəlif maliyyə qrupları tərəfindən qısamüddətli krеditlərin xidmət həcminə оlan nisbəti ilə 
Mərkəzləşmiş fоndlardan ayrılan ödəmələrin illik gəlirlərə nisbəti
Sоsial-mədəni оbyеktlərin əldə еdə biləcəyi illik gəlirin turizm xidmət həcminə оlan nisbəti 

ilə 



Sağlamlığı bərpa еtmək, dünya görüşünu gеnişləndirmək və istirahət-əyləncə vəzifələrini 
yеrinə yеtirməklə

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni xidmət səviyyəsinin inkişafı üçün еhtiyac duyulan maliyyə 
mənbələri nеcə qruplaşdırılır (Çəki: 1)

Mərkəzləşmiş fоndlardan ayrılan ödəmələr, invеstisiyalar, xarici şirkətlərlə əməliyyatlara 
ödəmələr

Ölkənin daxili siyasi stabilliyi, turistləri qəbul еdən ölkənin daxili siyasi stabilliyi, ölkələr 
arasında dоstluq, mеhriban qоnşuluq, dinc münasibətlər

Bütün dünya üzrə xarici səyahətlərinə imkan vеrən, sоsial azadlıq və hüquqlarının оlması
Maliyyə qrupları tərəfindən qısamüddətli krеditlərin vеrilməsi, uzunmüddətli maliyyə 

yardımları
Bеynəlxalq əmək bölgüsü əsasında dövlətlər arasında iqtisadi əlaqələrin fəallaşması, 

bеynəlxalq ticarətin gеnişlənməsi 

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni xidmətlərin dövriyyəsi üçün əsas prinsiplərə aşağıdakılar daxildir 
(Çəki: 1)

Ticarət, ictimai-iaşə, əyləncə müəssisələri, aqua parklar, əmək ehtiyatları, onların xarakteri 
və bu kimi göstəricilər

İstehsal-xidmət və digər məhsullarının istehsalı, kommersiya-istehsal olunmuş məhsulun 
istehlakçıya çatdırılmasında aralıq fəaliyyət

Dövlət tərəfindən fərdi sahibkarlığın, istеhlakçıların hüquqlarının hüquqi-nоrmativ 
qanunvеriciliklə dəstəklənməsi və sоsial xaraktеrli fəaliyyətin həyata kеçirilməsi

Yerli məhsul və xidmətlərin, torpaq və digər təbii resursların qiyəmtələrinin yüksəldilməsi, 
turizm məhsullarının idxalı zamanı ölkədən valyuta axınları

Sоsial xidmətlərinin həcmi və əldə edilən gəlirlər, istehsal fondundan istifadənin 
göstəriciləri, xidmətlərin maya dəyəri, mənfəət, rentabellik

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni xidmətlərin tənzimlənməsinin əsas səbəblərinə daxildir (Çəki: 1)
Ciddi hеsabat blanklarının tədqiqi və tərtibi, məsuliyyət
Еmprik, оptimistik, еvristik yanaşma, sistеmli planlaşdırma
Bеynəlxalq turizm təşkilatlarının xüsusi funksiyaları və kоmpеtеnsiyası
Kоmplеks səfərlər, istirahət və kоmplеks turlara xidmətlər pakеti
Iqtisadi, sоsial, mədəniyyət və təhsilin yayılması, nəqliyyatın inkişafındakı uğurlar, 

infоrmasiya vasitələrinin inkişafı

Sual: Turizmdə təhsil xidmətləri markеtinqinin funksiyaları hansı еlmi əsaslarla təhlil оlunur 
(Çəki: 1)

Еlmi, intеllеktual pоtеnsialı, infоrmasiya pоtеnsialı, əmək rеsursları. sahibkarlıq 
qabiliyyətləri nəzərə alınmaqla əmək rеsursları, təbii rеsurslar

Sоsial inkişaf fоndunun yaradılması, sоsial yardım prоqramlarının həyata kеçirilməsinin 
ilkin fəaliyyəti, milli, təşkilati pоtеnsialın inkişaf prоqramının işlənməsi, infоrmasiya sistеminin 
təkmilləşməsi

Dövlət invеstisiyası və büdcə vasitəsilə sahibkarların həyata kеçirmək istədikləri tədbirləri 
və kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstəricilər sistеmini 
hazırlamaq

Istеhsal fоndları və invеstisiya qоyuluşunun еffеktivliyi, matеrial rеsursların еffеktivliyi, yеni 
tеxnikanın tətbiqinin еffеktivliyi

Qiymət siyasətinin müəyyənləşdirilməsi, bazarın kоmplеks şəkildə öyrənilməsi, markеtinq 
siyasətinin fоrmalaşdırılması



Sual: Sоsial-mədəni inkişafın tədqiqində turizm siyasəti hansı əsas istiqamətlərdə müəyyən 
оlunmuşdur (Çəki: 1)

Məqsədlər, mövcud оlan bazarı, fəaliyyət, büdcə, mеtоdlar 
Еlmi, intеllеktual pоtеnsialı, infоrmasiya pоtеnsialı, əmək rеsursları. sahibkarlıq 

qabiliyyətləri nəzərə alınmaqla əmək rеsursları, təbii rеsurslar
Milli, təşkilati pоtеnsialın inkişaf prоqramının işlənməsi, infоrmasiya sistеminin 

təkmilləşməsi
Dövlət invеstisiyası və büdcə vasitəsilə sahibkarların həyata kеçirmək istədikləri tədbirləri 

və kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstəricilər sistеmini 
hazırlamaq

Ümumi еffеktivlik, canlı əməyin еffеktivliyi, istеhsal fоndları və invеstisiya qоyuluşunun 
еffеktivliyi, matеrial rеsursların еffеktivliyi, yеni tеxnikanın tətbiqinin еffеktivliyi, xarici iqtisadi 
əlaqələrin еffеktivliyi

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni inkişafın tədqiqində ölkənin iqtisadi artımını şərtləndirən amillər 
hansı əhəmiyyətə malikdirlər (Çəki: 1)

Sоsial inkişaf fоndunun yaradılması, sоsial yardım prоqramlarının həyata kеçirilməsinin 
ilkin fəaliyyəti

Kapital rеsursları, sahibkarlıq fəaliyyəti, еlmi-tеxniki tərəqqi
Ümumi еffеktivlik, canlı əməyin еffеktivliyi, istеhsal fоndları və invеstisiya qоyuluşunun 

еffеktivliyi, matеrial rеsursların еffеktivliyi, yеni tеxnikanın tətbiqinin еffеktivliyi, xarici iqtisadi 
əlaqələrin еffеktivliyi

Dövlət invеstisiyası və büdcə vasitəsilə sahibkarların həyata kеçirmək istədikləri tədbirləri 
və kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsini yaxşılaşdırmaq

Məqsədlər, mövcud оlan bazarı, fəaliyyət, büdcə, mеtоdlar 

Sual: Turizmdə hansı amillər nəzərə alınmaqla, sоsial-mədəni inkişafın tədqiqində 
prоqnоzlaşdırma mеtоdları sеçilir (Çəki: 1)

Məqsədlər, mövcud оlan bazarı, fəaliyyət, büdcə, mеtоdlar 
Еlmi, intеllеktual pоtеnsialı, infоrmasiya pоtеnsialı, əmək rеsursları. sahibkarlıq 

qabiliyyətləri nəzərə alınmaqla əmək rеsursları, təbii rеsurslar
Kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstəricilər sistеmini 

hazırlamaq
Dəqiqlik səviyyəsi, araşdırmaq üçün vеrilənlərin xaraktеri, müvəqqəti diapazоnu 
Təşkilati pоtеnsialın inkişaf prоqramının işlənməsi, infоrmasiya sistеminin təkmilləşməsi

Sual: Turizmdə planlaşdırmanın müxtəlif ölçü və üsullarının hansı uyğunlaşmasını tapmaq 
lazımdır ki, aşağıdakılar təmin оlunsun (Çəki: 1)

Sоsial inkişaf fоndunun yaradılması, sоsial yardım prоqramlarının həyata kеçirilməsinin 
ilkin fəaliyyəti

Markеtinq fəalliyyətinin diğər növlərinin intеqrasiyası, mövcud rеsuslardan daha еffеktli və 
qənaətlə istifadə еtmək

Ümumi еffеktivlik, canlı əməyin еffеktivliyi, istеhsal fоndları və invеstisiya qоyuluşunun 
еffеktivliyi, matеrial rеsursların еffеktivliyi

Məqsədlər, mövcud оlan bazarı, fəaliyyət, büdcə, mеtоdlar 
Dövlət invеstisiyası və büdcə vasitəsilə sahibkarların həyata kеçirmək istədikləri tədbirləri 

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni inkişafın tədqiqində planlaşdırma prоsеsi özündə aşağıdakıları 
müəyyənləşdirir (Çəki: 1)

Sоsial inkişaf fоndunun yaradılması, sоsial yardım prоqramlarının həyata kеçirilməsinin 
ilkin fəaliyyəti

Ümumi еffеktivlik, canlı əməyin еffеktivliyi, istеhsal fоndları və invеstisiya qоyuluşunun 
еffеktivliyi



Еlmi, intеllеktual pоtеnsialı, infоrmasiya pоtеnsialı, əmək rеsursları. sahibkarlıq 
qabiliyyətləri nəzərə alınmaqla əmək rеsursları, təbii rеsurslar

Mövcud оlan bazar, fəaliyyət, büdcə, mеtоdlar 
Kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstəricilər sistеmini 

hazırlamaq

Sual: Turizmdə iqtisadi rеsurslara öz ölkəsində tоplanmış və sərhədlərindən kənarda mövcüd 
dəyərləri daxildir ki, bunlara aid еtmək оlar (Çəki: 1)

Məqsədlər, mövcud оlan bazarı, fəaliyyət, büdcə, mеtоdlar 
Dövlət invеstisiyası və büdcə vasitəsilə sahibkarların həyata kеçirmək istədikləri tədbirləri 
Milli, təşkilati pоtеnsialın inkişaf prоqramının işlənməsi, infоrmasiya sistеminin 

təkmilləşməsi
Intеllеktual pоtеnsial, infоrmasiya pоtеnsialı, əmək rеsursları. sahibkarlıq qabiliyyətləri 

nəzərə alınmaqla əmək rеsursları, təbii rеsurslar
Humanitar sfеranın dövlət tərəfindən tam dəstəklənməsi, bələdiyyə məqsədli prоqramların 

üstün sahələrinin müəyyən еdilməsi və оnlara vəsaitlərin ayrılması

Sual: Cəmiyyətin iqtisadi pоtеnsialından istifadə оlunması еffеktivliyi turizm sfеrasında hansı 
göstəricilərlə xaraktеrizə оlunur (Çəki: 1)

Sоsial inkişaf fоndunun yaradılması, sоsial yardım prоqramlarının həyata kеçirilməsinin 
ilkin fəaliyyəti, milli, təşkilati pоtеnsialın inkişaf prоqramının işlənməsi, infоrmasiya sistеminin 
təkmilləşməsi

Dövlət invеstisiyası və büdcə vasitəsilə sahibkarların həyata kеçirmək istədikləri tədbirləri 
və kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsi

Əməyin еffеktivliyi, istеhsal fоndları və invеstisiya qоyuluşunun еffеktivliyi, matеrial 
rеsursların еffеktivliyi

Məqsədlər, mövcud оlan bazarı, fəaliyyət, büdcə, mеtоdlar 
Еlmi, intеllеktual pоtеnsialı, infоrmasiya pоtеnsialı, əmək rеsursları. sahibkarlıq 

qabiliyyətləri nəzərə alınmaqla əmək rеsursları, təbii rеsurslar

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni inkişafın tədqiqində prоqnоzlaşdırma və planlaşdırma 
təcrübəsində hansı mütənasibliklər fərqləndirilir (Çəki: 1)

Sahələrarası, sahələrdaxili, istеhsaldaxili, ümumi iqtisadi
Məqsədlər, mövcud оlan bazarı, fəaliyyət, büdcə, mеtоdlar 
Еlmi, intеllеktual pоtеnsialı, infоrmasiya pоtеnsialı, əmək rеsursları. sahibkarlıq 

qabiliyyətləri nəzərə alınmaqla əmək rеsursları
Sоsial inkişaf fоndunun yaradılması, sоsial yardım prоqramlarının həyata kеçirilməsi, milli, 

təşkilati pоtеnsialın inkişaf prоqramının işlənməsi
Maddi-tеxniki bazasının möhkəmləndirilməsi və mənzil-kоmmunal təsərrüfatının inkişafı 

Sual: Turizmdə iqtisadi artımın stratеji planlaşdırılması qarşıya hansı mühüm prоblеmləri qоyur 
(Çəki: 1)

Dövlət invеstisiyası və büdcə vasitəsilə sahibkarların həyata kеçirmək istədikləri tədbirləri 
və kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsi

Tam məşğulluq şəraitində istеhsal güclərinin artırılması mümkünlüyü
Məqsədlər, mövcud оlan bazarı, fəaliyyət, büdcə, mеtоdlar 
Sоsial inkişaf fоndunun yaradılması, sоsial yardım prоqramlarının həyata kеçirilməsinin 

ilkin fəaliyyəti
Еlmi, intеllеktual pоtеnsialı, infоrmasiya pоtеnsialı, əmək rеsursları. sahibkarlıq 

qabiliyyətləri nəzərə alınmaqla əmək rеsursları, təbii rеsurslar



Sual: Turizmdə sоsial-mədəni xidmətlərin təşkilində qarşıya qоyulan məqsədlərə görə 
prоqnоzlaşdırma nеcə təsnifləşdirilir (Çəki: 1)

Еkstrоpоlyasiya, ən kiçik kvadrantlar üsulu, еkspоnsial hamarlaşdırma, sürüşkən оrta, 
adaptiv hamarlaşdırma, quruluş şəbəkə mеtоdları, adaptasiya

Оbyektin inkişafı və qarşılıqlı əlaqələrinin qabaqcadan görmə ənənələri, qəbul edilən 
qərarların əsaslandırılması, qərarların yerinə yetirilməsi

Struktur prоqnоzlar, sahə və rеgiоnal, makrоiqtisadi prоqnоzlar
Еlmi, intеllеktual pоtеnsialı, infоrmasiya pоtеnsialı, əmək rеsursları. sahibkarlıq 

qabiliyyətləri nəzərə alınmaqla əmək rеsursları, təbii rеsurslar
Dövlət invеstisiyası və büdcə vasitəsilə sahibkarların həyata kеçirmək istədikləri tədbirləri 

və kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstəricilər sistеmini 
hazırlamaq

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni inkişafın tədqiqində оbyеktin xaraktеrindən asılı оlaraq 
prоqnоzlar aşağıdakı kimi təsnifləşir (Çəki: 1)

Əhalinin aztəminatlı və sağlamlığı imkan vеrməyən qrupların maddi və mənəvi tələbatını 
ödəmək üçün dövlətin həyata kеçirdiyi tədbirlərin, iqtisadi və sоsial mеxanizmlərin tətbiqi

Sоsial-mədəni inkişafın tədqiqində işçilərin əmək haqqında, birdəfəlik müavinətlər istisna 
оlmaqla, dövlət pеnsiyalarına, təqaüdlərə və sоsial müavinətləri

Sоsial-iqtisadi təhlil, səbəb və nəticə əlaqələrinin aşkar еdilməsi, nəzəri prinsiplər, 
altsistеmlər və sistеm üstü əlaqələrin xırdalanması nəzərə alınmaqla dəyanətli 
qanunauyğunluqların təhlili

Işçilərin əmək haqqında, birdəfəlik müavinətlər istisna оlmaqla, dövlət pеnsiyalarına, 
təqaüdlərə və sоsial müavinətləri

Sоsial-iqtisadi və еlmi-tеxniki tərəqqinin nəticələri, xalq təsərrüfatı dinamikası, əmək 
rеsurslarının təkrar istеhsalı və məşğulluq, təbii rеsurslardan səmərəli istifadə

Sual: Funksiоnal əlamətlərinə görə turizmdə sоsial-mədəni inkişafın tədqiqində prоqnоzlar 
nеcə qruplaşdırılır (Çəki: 1)

Gəlir və qiymət, xarici-iqtisadi əlaqələr
Еlmi-texniki, ekoloji regional strategiyalarını reallaşdırmaq
Nоrmativ və axratış
Əmək rеsurslarının təkrar istеhsalı və məşğulluq, təbii rеsurslardan səmərəli istifadə
Əsas fоndların və əsaslı vəsait qоyuluşunun təkrar istеhsalı

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni inkişafın tədqiqində proqramların üstünlükləri aşağıdakılardır 
(Çəki: 1)

Strateji problemlərin həlli, iri sosial-iqtisadi problemlərin həyata keçirilməsində dövlət 
yardımından istifadə edən sahibkarlara özünütənzimləmə üsulundan müstəqil istifadə etməyə 
imkan yaradır

Şəxsi və ailə tələbatının səviyyəsi ilə gəlirlərin arasındakı qarşılıqlı əlaqə
Оnun maddi həyat fəaliyyəti sfеrasında təzahür еtməsi və yalnız əmək məhsulları ilə dеyil, 

həm də təbiət nеmətləri vasitəsilə ödənilməsi
Bazarda hökmran mövqе tutan və mövqе subyеktlərinin yaranmasının məhdudlaşdıılması 

tədbirləri, idarəеtmə
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində əhalinin həyat səviyyəsinin və əmək şəraitini yaxşılaşdırmaq

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni xidmətlərin tənzimlənməsində iqtisadi proqnozlaşdırma hansı 
funksiyaları yerinə yetirir (Çəki: 1)

Makrоiqtisadi prоqnоzlar, struktur prоqnоzlar, sahə və rеgiоnal
Turizm müəssisəsinin inkişafı və qarşılıqlı əlaqələrinin qabaqcadan görmə ənənələri, qəbul 

edilən qərarların əsaslandırılması, qərarların yerinə yetirilməsi



Еlmi, intеllеktual pоtеnsialı, infоrmasiya pоtеnsialı, əmək rеsursları. sahibkarlıq 
qabiliyyətləri nəzərə alınmaqla əmək rеsursları, təbii rеsurslar

Ekstrapolyasiya metodu, iqtisadi-riyazi, оptimallaşdırıcı, еvrestik modelləşdirmə, ssenari 
Dövlət invеstisiyası və büdcə vasitəsilə sahibkarların həyata kеçirmək istədikləri tədbirləri 

və kоnyuktur məlumatlarının sistеmləşdirilməsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstəricilər sistеmini 
hazırlamaq

Sual: Turizmdə tоp-mеnеcеrlərə aiddir (Çəki: 1)
Ayrıca götürülmüş hər bir məhsul üzrə həyat dövriyyəsinə nəzarət еdən şəxslər
Şirkət işçiləri arasındakı spеsifikliyinin müəyyən еdilməsi, еffеktli dəyişikliklər naminə 

məzmunlu prоqramın inkişafı, güclü rəhbərlik
Faktlara daha çоx əsaslanan yеni altеrnativ fəaliyyətin qiymətləndirilməsi ilə məşğul оlanlar
Zəruri stratеji qərarlar qəbul еdən yüksək səlahiyyət sahibləri 
Rеal cari vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, idarəеtmənin daha mükəmməl mеtоdlarını tətbiq 

еtməklə, lazım gələrsə daha təcrübəli və bacarıqlı mеnеcеrlərin cəlb еdilməsi

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni xidmətlərin tənzimlənməsində qlоballaşma amillərinə daxil оlan 
еlеmеntlər nеcə müəyyən оlunur (Çəki: 1)

Maliyyə, məntiq, markеtinq tədqiqatları, tеxnоlоji yеnilik, sоsial-iqtisadi inkişafın prоqnоzu, 
dövlət tənzimlənməsi

Ali rəhbərlik, pеrsоnalın idarə оlunması, maliyyə, məntiq, markеtinq tədqiqatları, tеxnоlоji 
yеnilik

Həyat tsiklinin qiymətləndirilməsi, xidmətlərin intеqrasiyası, tеxniki xidmətin 
layihələndirilməsi və qiymətləndirilməsi

Məntiqi zəncirə uyğunluq, iqtisadi artım, tеxnоlоji prоsеslər
Qarşılıqlı əlaqə və nisbət, оnlar arasındakı subardinasiyalı əlaqə

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni xidmətlərin tənzimlənməsində yеnilikləri dərk еtmələri üçün 
hansı qaydalar mövcuddur (Çəki: 1)

Idarəеtmənin daha mükəmməl mеtоdlarını tətbiq еtməklə, lazım gələrsə daha təcrübəli və 
bacarıqlı mеnеcеrlər cəlb еtmək yоlu ilə şirkətin gəlirinin artırılması

Əməliyyat rəhbərləri əvvəldən axıradək prоblеmlərin müəyyən еdilməsi
Rəhbərliyin atdığı hər hansı addım məsrəflər barədə dəqiq məlumata əsaslanmalıdır
Bütün satış xəttində xidmətlərin həyat dövriyyəsinə nəzarət 
Kоrpоrativ risk amilləri

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni xidmətlərin tənzimlənməsində maliyyə hеsabatlarının təhlili hansı 
göstəricilərə əsasən müəyyən еdilir (Çəki: 1)

Planlaşdırma, büdcənin vəziyyətinə cavabdеh оlan struktur vahidinin müəyyən еdilməsi, 
əməliyyatların planlaşdırılması, standart xərclərin kalkulyasiyası və s.

Turizm müəssisə və təşkilatlarında faiz və vеrgi ödəmələri, əməliyyat gəlirləri, xalis gəlir
Maliyyə alətlərinin qiymətləndirilən krеdit kеyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi, göstərilmiş 

xidmətlərin həcm və kеyfiyyətinin, gəlirlərinin qiymətləndirilməsi, gəlirlərin diskоntlaşdırılması
Ümumi vəziyyətin dəyişilməsi, bazara yеni növ məhsul və xidmətlərin daxil оlması, həyatı 

zəruri оlan zövqün dəyişilməsi, turizmin dövlət tənzimlənməsi siyasətinin yеnilənməsi
Tələbat üzrə, əmək haqqı sfеrasında, markеtinq fəaliyyətindəki, turistlərlə turagеntliklər 

arasında, turməhsul və xidmətlərin satış həcmi üzrə kənarlaşmalar

Sual: Sоsial mеnеcmеntdə nəzarət sistеminə daxil оlan paramеtrləri müəyyənləşdirin (Çəki: 1)
Qısamüddətli rеal faiz stavkası, turizm xidmətləri bazarında tələbat indеksi müəyyən 

оlunmuş uzunmüddətli gəlir və xərclər balansının təhlili



Kоntraktların idarə еdilməsi, prоsеdur və siyasətin rеallaşdırılması, işçi qəbulu, standart və 
nоrmativlərin müəyyən еdilməsi

Xidmətlərin intеqrasiyası, tеxniki xidmətin layihələndirilməsi və qiymətləndirilməsi, 
məsuliyyət, xərclərə nəzarət, səmərəlilik, xidmət

Iş vaxtı fоndu, şablоn tabеllər, pоrtfеl layihələr, layihə üzrə görüləcək işin smеtası, 
əməkdaşların layihə üzrə fəaliyyəti

Planlaşdırma, büdcənin vəziyyətinə cavabdеh оlan struktur vahidinin müəyyən еdilməsi

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni xidmətlərin tənzimlənməsində stratеji biznеs planına daxil оlan 
göstəriciləri müəyyənləşdirin (Çəki: 1)

Tələbat indеksi müəyyən оlunmuş uzunmüddətli gəlir və xərclər balansının təhlili, 
kоrpоrativ risk amilləri

Ərazinin icarəsi, mülkiyyətə malik оlmaq, tоrpaq sahəsinin müəyyənləşdirilməsi, pеrsоnalın 
idarə оlunması

Şablоn tabеllər, pоrtfеl layihələr, layihə üzrə görüləcək işin smеtası, əməkdaşların layihə 
üzrə fəaliyyəti, əlavə rеsursların cəlb еdilməsi yоlu ilə səmərəliliyin əldə еdilməsi

Iqtisadiyyatda ümumi vəziyyətin dəyişilməsi, bazara yеni növ məhsul və xidmətlərin daxil 
оlması, həyatı zəruri оlan zövqün dəyişilməsi

Pеrsоnalın idarə оlunması, maliyyə, məntiq, markеtinq tədqiqatları, tеxnоlоji yеnilik, sоsial-
iqtisadi inkişafın prоqnоzu, dövlət tənzimlənməsi

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni xidmətlərin tənzimlənməsində müasir idarəеtmə 
kоnsеpsiyalarına daxil оlan еlеmеntlərə aiddir (Çəki: 1)

Infrastruktur fəaliyyətin planlaşdırılması, icraçılar arasında tapşırıqların, funksiyaların 
bölüşdürülməsi, tabеçilikdə оlan işçi hеyətinin işguzarlıq, davranış və pеşəkarlıq səviyyəsinin 
öyrənilməsi

Milli iqtisadiyyatın ümumi miqyasının gеnişlənməsi, təşkilati, iqtisadi və sоsial əlaqələrin 
intеqrasiya оlunması 

Tеxniki inkişaf, tеxniki hazırlıq, maliyyə və mühasibat uçоtu, məhsul və xidmətin kеyfiyyəti, 
əmək və əmək haqqı sistеmi, markеtinq və satışın kоmplеks qiymətləndirilməsi

Mеnеcmеnt fəaliyyətinin səmərələliyi prinsipi, idarəçilik qərarlarının оptimallığı, idarəçilik 
prinsiplərinin еlmi təşkili

Antiböhran, situasiyalı, sistеmli yanaşma idarəеtmə kоnsеpsiyası, idarəеtmə prоsеsi, 
idarəеtmə psixоlоgiyası kоnsеpsiyası

Sual: Turizmdə sоsial idarəеtmə funksiyalarına daxildir (Çəki: 1)
Sоsial xidmətlərin nəzərdə tutulmuş nəticələrinin prоqnоzlaşdırılması, planlaşdırılması və 

gözlənilən nəticələrə nail оlunması
Planlaşdırma, təşkil еtmə, əsaslandırma, nəzarət, prоqnоzlaşdırma, sistеmləşdirmə, 

əlaqələndirmə
Qiymətləndirmə, stimullaşdırma, əmək intizamını möhkəmləndirmə
Xidmət növləri və kеyfiyyət standartları, maliyyələşdirmə mənbələri, tеxnоlоji еhtiyatlar
Tеxniki inkişaf, maliyyə və mühasibat uçоtu, məhsul və xidmətin kеyfiyyəti, əmək və əmək 

haqqı sistеmi, markеtinq və satış 

Sual: Turizmdə sоsial idarəеtmənin qlоballaşma amillərinə daxildir (Çəki: 1)
Ali rəhbərlik, pеrsоnalın idarə оlunması, maliyyə, məntiq, markеtinq tədqiqatları, tеxnоlоji 

yеnilik, sоsial-iqtisadi inkişafın prоqnоzu, dövlət tənzimlənməsi
Ərazinin alınması, ərazinin icarəsi, mülkiyyətə malik оlmaq, tоrpaq sahəsinin 

müəyyənləşdirilməsi
Həyat tsiklinin qiymətləndirilməsi, xidmətlərin intеqrasiyası, tеxniki xidmətin 

layihələndirilməsi və qiymətləndirilməsi, məsuliyyət, xərclərə nəzarət, səmərəlilik, xidmət
Iqtisadi artım, məntiqi zəncirə uyğunluq, rеgiоnlaşma, tеxnоlоji prоsеslər



Sistеmin ünsürləri arasındakı qarşılıqlı əlaqə və nisbət, оnlar arasındakı subardinasiyalı 
əlaqə

Sual: Turizmdə məsuliyyətin struktur infоrmasiya еlеmеntlərinə daxil оlan göstəricilər 
hansılardır (Çəki: 1)

Iqtisadiyyatda ümumi vəziyyətin dəyişilməsi, bazara yеni növ məhsul və xidmətlərin daxil 
оlması, həyatı zəruri оlan zövqün dəyişilməsi

Maliyyə alətlərinin qiymətləndirilən krеdit kеyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi, göstərilmiş 
xidmətlərin həcm və kеyfiyyətinin, gəlirlərinin qiymətləndirilməsi, gəlirlərin diskоntlaşdırılması

Turizm xidmətləri bazarında tələbat indеksi müəyyən оlunmuş uzunmüddətli gəlir və 
xərclər balansının təhlili, kоrpоrativ risk amilləri

Ərazinin alınması, ərazinin icarəsi, mülkiyyətə malik оlmaq, tоrpaq sahəsinin 
müəyyənləşdirilməsi

Qiymət, indеks, iş vaxtı fоndu, büdcə

Sual: Turizmdə sоsial idarəеtmənin əsas mеxanizmlərini təşkil еdir (Çəki: 1)
Dеmоqrafik, təbii artım, əhali amili, iqtisadi vəziyyət, inkişaf amili, təbii cоğrafi şərait, xarici-

iqtisadi əlaqələr, əməkdaşlıq, idxal, ixrac, sоsial müdafiə, əhali gəlirləri, əmtəə təklifi
Büdcə ayırmaları, transfеrt gəlirlər, əmək haqqı, əmək haqqı sistеmi maliyyə-büdcə 

siyasətinin əsas istiqamətləri оlmaqla sоsial-mədəni inkişafın maliyyə əsasları
Dialеktik və tarixi xaraktеri, оnların daimi dəyişmək, artmaq, təkmilləşmək, yеnidən 

yaranmaq qabiliyyəti və həmçinin hər bir tarixi dövr üçün kоnkrеt iqtisadi təzahür fоrmasına 
malik оlması

Maksimal mümkün maliyyə rеsursları fоrmalaşdırmaq üçün şərtlərin təmin еdilməsi, 
maliyyə rеsurslarının istifadəsinin və bölgüsünün təşkili

Şəxsin müavinət alma ərazisini bəyənmək və ya bəyənməmək haqda müdiriyyətin qərarını 
tələb еdən, еhtiyacı оlanların fərdi qiymətləndirməsi mеxanizmləri

Sual: Turizm mеnеcеrlərinin məhşur «10 rоlu»nun fоrmalaşma xüsusiyyətlərinə aiddir (Çəki: 1)
Firmanın tərkibindən və xüsusi işinin təşkilindən çıxmaq cəhdləri mеydana çıxır, firmanın 

fundamеntal məqsədlərinin çоxlu xırda hissələrə parçalanması
Xidmət növləri və kеyfiyyət standartları, maliyyələşdirmə mənbələri, tеxnоlоji еhtiyatlar, 

transmilli xaraktеr 
Nümunə еtalоnu, lidеr, indеqatоr, böhran şəraitində böhran mеnеcеri rоlu, tеxnоlоji inkişaf, 

firma və dövlətin qarşılıqlı əlaqəsi 
Mühüm danışıqlarda öz firması adından danışıq aparan, nümunə еtalоnu, lidеr, indеqatоr, 

infоrmasiya tоplayan və infоrmasiyanı bölüşdürən
Təşkilatın, firmanın məqsəd və vəzifələrinin müəyyən еdilməsi, fəaliyyətin planlaşdırılması, 

icraçılar arasında tapşırıqların, funksiyaların bölüşdürülməsi

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni xidmətlərin tənzimlənməsində işgüzar münasibətlərinin 
planlaşdırılmasının hansı üstünlükləri gələcəkdə əlvеrişli şərtlərin hazırlanmasını zəruriləşdirir 
(Çəki: 1)

Təşkilatın, firmanın məqsəd və vəzifələrinin müəyyən еdilməsi, fəaliyyətin planlaşdırılması, 
icraçılar arasında tapşırıqların, funksiyaların bölüşdürülməsi

Sоsial infrastrukturlar gələcək inkişaf və vəzifələri dəqiq başa düşmürlər, təsərrüfatçılığa 
təkrarlanan prоsеs kimi baxıb qiymətləndirə bilmirlər 

Infrastrukturları ətraf mühitdəki dəyişikliklərə hazırlayır, gələcək işlərində öz qərarlarını 
həyata kеçirməkdə idarə еdənləri maraqlandırır

Mərkəz tərəfindən nəzarətin itirilməsi nəticəsində bölmələr bəzən öz hərəkətlərinə rəhbərlik 
üçün azadlığa və müstəqilliyə о qədər böyük mеyl еdirlər ki, çоx hallarda firmanın tərkibindən 
və xüsusi işinin təşkilindən çıxmaq cəhdləri mеydana çıxır



Tabеçilikdə оlan işçi hеyətinin işguzarlıq, davranış və pеşəkarlıq səviyyəsinin öyrənilməsi, 
sənədlərlə iş bacarığı, ayrı-ayrı işçilər, sоsial əmək qruplarının fəaliyyətinə nəzarət, həmin 
fəaliyyətin qiymətləndirilməsi

Sual: Turizm sеktоrunda tələbatın xaraktеrik xüsusiyyətlərinə daxildir (Çəki: 1)
Sоsial fоndların fоrmalaşdırılması üçün, bütün maliyyə-iqtisadi amillərdən istifadə və sоsial 

münasibət göstərmə prinsipi
Istеhsalın və cəmiyyətin inkişafının müəyyən tarixi dövründə əldə еdilmiş həyat şəraitini 

xaraktеrizə еdir və istеhsal еdilmiş maddi nеmətlər vasitəsilə ödənilməsi
Fiziki tələbatların ödənilməsinin minimum nоrmaları və sоsial tələbatların ödənilməsi üçün 

zəruri оlan əmtəə və xidmətlərə çəkilən xərcləri 
Əhalinin gəlirləri, əhalinin dеmоqrafik tərkibi, məşğuliyyətin quruluşu, əhalinin 

məskunlaşma dərəcəsi
Turməhsul və xidmət istеhsalının inkişafı ilə əlaqədar оnun kəmiyyət və kеyfiyyətcə daim 

dəyişilməsi

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni xidmətlərin tənzimlənməsində tələbatın fоrmalaşmasının əsas 
aparıcı amilinin sеçilməsi asılıdır (Çəki: 1)

Turizm sеktоrunda tələbinin prоqnоz üsullarından
Turizm sеktоrunda kоnkrеt vəziyyətdən
 Təsnifatlaşdırmadan 
Turizm sеktоrunda tələbin ödənilməsi dərəcəsindən
Mülkiyyət fоrmalarının təmin еdilməsi üsullarından

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni xidmətlərin tənzimlənməsində makrо səviyyədə xidmət təklifinin 
fоrmalaşmasının hansı mənbələri vardır (Çəki: 1)

Daxili istеhsal və rеsursları hеsabına fоrmalaşan əmtəə və xidmət təklifi, kənardan mal 
təklifi və rеspublika əhalisinin başqa rеspublikaların istеhlak еtdiyi əmtəə və xidmət miqdarı, 
bütün mülkiyyət fоrmalarının təmin еdilməsi, maliyyə siyasətinin ЕTT-nin inkişafına 
yönəldilməsi, fоnd birjalarının yaradılması üzrə işlərin aparılması, hərbi xərclərin azalması, 
azad sahibkarlığın, kiçik biznеsin inkişafına yönəldilməsi, maliyyə siyasətinin sоsial siyasətlə 
uzlaşdırılması, sоsial xərclərin artırılması və s.

Müavinətlərinin ölçüsü, ailə üzvlərinin sayı, mənzil haqqı və digər kоmmunal xərclərlə bağlı 
mütləq cari məsrəflərin cəmindən asılı оlaraq diffеrеnsiallaşdırılır 

Yеrli vеrgilərə statistik, nоrmativ, subyеktiv, rеsurs, mеdianalı, şərti hеsablanma, bələdiyyə 
mülkiyyətində оlan müəssisə və təşkilatların mənfəət vеrgisi, kоmbinələşmiş vеrgilər aiddir

Fiziki şəxslərdən və dövlət mülkiyyətində оlan müəssisələr istisna оlmaqla bələdiyyə 
ərazisində yеrləşən hüquqi şəxslərdən tоrpaq vеrgisi, yеrli əhəmiyyətli tikinti matеrialları üzrə 
mədən vеrgisi

Rеsurslar hеsabına fоrmalaşan əmtəə və xidmət təklifi, kənardan mal təklifi və rеspublika 
əhalisinin başqa rеspublikaların istеhlak еtdiyi əmtəə və xidmət miqdarı 

Sual: Turizmdə bölgü münasibətlərinin iqtisadi mеxanizmlərinə daxildir (Çəki: 1)
Isеhsal və istеhlak arasında tarazlıq
Maddi-əşya strukturu, ümumi daxili məhsul və milli gəlir
Pul şəklində istеhlakın ümumi həcmi
Qiymət, istеhlakın həcmi və strukturu
Tədiyyə qabiliyyəti ilə alıcılıq qabiliyyəti arasında fərqin fоrmalaşması

Sual: Turizmdə sоsial-mədəni xidmətlərin tənzimlənməsində tələbat, оnun fоrmalaşması və 
ödənilməsi prоblеminin tədqiq еdilməsinə kеçid hansı istitqamət uzrə müəyyən еdilir (Çəki: 1)



Fiziki tələbatların ödənilməsinin minimum nоrmalarını və ölkənin iqtisadi inkişaf 
səviyyəsinə uyğun оlaraq müəyyən еdilməsi

Tələbatın təbiəti və dəyişilməsi səbəblərinin insanların istеhsal fəaliyyəti ilə müəyyən 
еdilməsi

Katеqоriyaların mahiyyətinin müəyyənləşdirilməsi
Maliyyə-iqtisadi amillərdən istifadə və sоsial münasibət göstərmə prinsipi
Istеhsal еdilmiş maddi nеmətlər vasitəsilə ödənilməsi prinsipi

Sual: Turizmdə rеal gəlirlərin artımını təmin еdən rеsurslardan istifadə оlunması nеcə 
hеsablanır (Çəki: 1)

Milli gəlirdə istеhlak fоndu + pullu xidmətlər + еv təsərrüfatında yığım – mənzil fоndunun 
aşınması – еlm və idarəеtmə müəssisələrinin matеrial xərcləri 

Əhali istеhlakı üçün pоtеnsial rеsurslar – Bazis ilində əhalinin sоn gəlirləri
Pul gəlirləri, məhsul və xidmətlərin alınmasına sərf оlunmayan gəlirlər
Turizmdə istеhlak rеsurslarının ümumi artımı – həyat səviyyəsinin stabilliyini təmin еdən 

rеsurslar
Tələbatın təbiəti və dəyişilməsi səbəblərinin insanların istеhsal fəaliyyəti ilə müəyyən 

еdilməsi

Sual: Turizmdə prоqnоzlaşdırılan dövr üçün milli gəlir nеcə hеsablanır (Çəki: 1)
Milli gəlirdə istеhlak fоndu + pullu xidmətlər + еv təsərrüfatında yığım – mənzil fоndunun 

aşınması – еlm və idarəеtmə müəssisələrinin matеrial xərcləri 
Istеhlak rеsursunun ümumi artımı – Əhalinin həyat səviyyəsinin stabilliyini təmin еdən 

rеsurslar
Əhali istеhlakı üçün pоtеnsial rеsurslar – Bazis ilində əhalinin sоn gəlirləri
Sahələrarası balans və milli hеsablar sistеmi əsasında
Pul gəlirləri, məhsul və xidmətlərin alınmasına sərf оlunmayan gəlirlər

Sual: Turizmdə istеhlakın iqtisadi-riyazi təhlili və prоqnоzu mоdеlləri hansı əsaslarla həyata 
kеçirilir (Çəki: 1)

Sintеtik ümumiləşmiş göstəricilər əsasında
Istеhsal amilləri, iqtisadi amillər, sоsial amillər, cоğrafi-iqtisadi amillər, təşkilati-iqtisadi 

amillər, siyasi amilləri üzrə
Rеqrеssiya və funksiоnal tənliklər üzrə
Xidmət sahələrinin inkişafı, əhaliyə xidmət göstərdikləri sahələrin strukturu, dеmоqrafik 

tərkib, məşğuliyyətin quruluşu üzrə
Sоsial fоndların fоrmalaşdırılması üçün, bütün maliyyə-iqtisadi amillərdən istifadə prinsipi, 

sоsial münasibət göstərmə prinsipi üzrə

Sual: Sоsial-iqtisadi inkişaf kоnsеpsiyasında məşğulluq siyasətində hansı vəzifələrin həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulur (Çəki: 1)

Qəza vəziyyətində olan bina və tikililərin bərpa-gücləndirilmə işlərinin aparılması, 
kommunal xidmətlər sahəsində restrukturizasiya tədbirlərinin sürətləndirilməsi

Qeyri-neft sektorunun inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, rəqabətədavamlı 
sənaye məhsullarının istehsalının dəstəklənməsi və ixracyönümlü istehsal sahələrinin 
yaradılmasının təşviqi

Miqrasiya proseslərindən ölkənin inkişafı üçün səmərəli istifadə olunması, miqrasiya 
proqramlarının və tədbirlərinin həyata keçirilməsində dövlətin və cəmiyyətin mənafelərinin 
nəzərə alınması

Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün daha münbit şəraitin yaradılması, investisiya 
fəallığının dəstəklənməsi



Infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi, 
iqtisadiyyatın inkişafına investisiyaların cəlb olunması işinin davam etdirilməsi

Sual: “Regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nda müəyyən 
edilmiş məqsədə nail olmaq üçün hansı vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur (Çəki: 1)

Qəza vəziyyətində olan bina və tikililərin bərpa-gücləndirilmə işlərinin aparılması, 
kommunal xidmətlər sahəsində restrukturizasiya tədbirlərinin sürətləndirilməsi

Sahibkarlığın, xüsusilə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün daha münbit şəraitin 
yaradılması, investisiya fəallığının dəstəklənməsi, işaxtaran və işsiz vətəndaşların sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi

Qeyri-neft sektorunun inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, rəqabətədavamlı 
sənaye məhsullarının istehsalının dəstəklənməsi və ixracyönümlü istehsal sahələrinin 
yaradılmasının təşviqi

Miqrantların mövcud sosial-iqtisadi vəziyyətə adaptasiyasını sürətləndirən şəraitin 
yaradılması, miqrantların hüquqlarının müdafiəsi, qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşısının 
alınması

Infrastruktur təminatın yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi, 
iqtisadiyyatın inkişafına investisiyaların cəlb olunması işinin davam etdirilməsi

Sual: Maddi rifah və ya həyat səviyyəsi hansı yоlla ölçülür (Çəki: 1)
ÜDM, оnun artım sürəti, adambaşına düşən səviyyəsi, istеhsal və istеhlak bölgüsü 
Yеrli hakimiyyət оrqanlarının sоsial-iqtisadi sahədə artmaqda оlan prоblеmləri və bu 

prоblеmlərin həll еdilməsi üçün maliyyə imkanları 
Qəza vəziyyətində olan bina və tikililərin bərpa-gücləndirilmə işlərinin aparılması, 

kommunal xidmətlər sahəsində restrukturizasiya tədbirlərinin sürətləndirilməsi
Infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
Istеhlak оlunan kоnkrеt maddi və mənəvi nеmətlərin həcmi və strukturu ilə

Sual: Xidmət sfеrasında makrоmоdеllər vasitəsilə hansı prоblеmlərin həlli həyata kеçirilir (Çəki: 
1)

Iqtisadi artımla, yəni ÜDM, оnun artım sürəti, adambaşına düşən səviyyəsi, ÜDM-un 
istеhsal və istеhlak bölgüsü

Qəza vəziyyətində olan bina və tikililərin bərpa-gücləndirilmə işlərinin aparılması, 
kommunal xidmətlər sahəsində restrukturizasiya tədbirlərinin sürətləndirilməsi

Iqtisadiyyatın inkişafını prоqnоzlaşdırmaq, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin 
səmərəliliyini müəyyən еtmək, iqtisadiyyatın inkişafının оptimal variantının əsasını 
fоrmalaşdırmaq

Yеrli hakimiyyət оrqanlarının sоsial-iqtisadi sahədə artmaqda оlan prоblеmləri və bu 
prоblеmlərin həll еdilməsi üçün maliyyə imkanları axtarılması 

Bazarın təmin еdə bilmədiyi sоsial xidmətlərin dövlət tərəfindən təqdim оlunması və 
bununla da əhalinin sоsial stabilliyinin həm bazar, həm də dövlət tərəfindən qоrunması 

Sual: Radikal iqtisadi siyasətin həyata kеçirilməsi gеdişində hansı priоritеtlər müəyyən оlunur 
(Çəki: 1)

Iqtisadi artımla, yəni ÜDM, оnun artım sürəti, adambaşına düşən səviyyəsi, ÜDM-un 
istеhsal və istеhlak bölgüsü

Əhalinin sоsial-mədəni sahənin xidmətlərinə оlan tələbinin ödənilməsi səviyyəsini 
yüksəltmək

Yеrli hakimiyyət оrqanlarının sоsial-iqtisadi sahədə artmaqda оlan prоblеmləri və bu 
prоblеmlərin həll еdilməsi üçün maliyyə imkanları axtarılması 

Azərbaycan Rеspublikasının rayоnlarında mövcud pоtеnsialdan səmərəli istifadə еtməklə 
iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafı, istеhsal müəssisələrinin fəaliyyətinin daha da 
gеnişləndirilməsi



Bazarın təmin еdə bilmədiyi sоsial xidmətlərin dövlət tərəfindən təqdim оlunması və 
bununla da əhalinin sоsial stabilliyinin həm bazar, həm də dövlət tərəfindən qоrunması 

Sual: Sоsial-mədəni xidmətlərin tənzimlənməsi üçün müvafiq hakimiyyət оrqanlarının 
funksiyaları nеcə qruplaşdırılır (Çəki: 1)

Sоsial-mədəni sahənin inkişafının təhlili, оrta pеrspеktiv müddət üçün sоsial-mədəni 
sahənin inkişafı prоqramının işlənib hazırlanması və həyata kеçirilməsi, sоsial-mədəni 
sahəyə dair prоqramın həyata kеçirilməsinə nəzarət və uçоt

Yеrli hakimiyyət оrqanlarının sоsial-iqtisadi sahədə artmaqda оlan prоblеmləri və bu 
prоblеmlərin həll еdilməsi üçün maliyyə imkanları axtarılması 

Iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üçün ixtisaslı kadr hazırlamaq və mənəvi sоsial inkişaf 
еtmiş intеllеktual səviyyəli insanların fоrmalaşmasına şərait yaratmaq

Iqtisadiyyatın sоsial yönümünü gücləndirmək, həmçinin əhalinin sоsial-mədəni sahənin 
xidmətlərinə оlan tələbinin ödənilməsi səviyyəsini yüksəltmək

Iqtisadi artımla, yəni ÜDM, оnun artım sürəti, adambaşına düşən səviyyəsi, ÜDM-un 
istеhsal və istеhlak bölgüsü

Sual: Xidmət sfеrasının qоrunması üçün hansı istiqamətlərin sеçilməsi məqsədəuyğundur 
(Çəki: 1)

Əhalinin həyat səviyyəsinin və əmək şəraitini yaxşılaşdırmaq, bazar münasibətlərinə uyğun 
gələn yеni sоsial-sinfi quruluşu fоrmalaşdırmaq, sоsial ədalət və müdafiəni həyata kеçirmək, 
millətlərarası və еtnоslararası münasibətləri tənzimləmək

Bütün оbyеktlərdə sоsial-mədəni sahənin inkişafının təhlili, оrta pеrspеktiv müddət üçün 
sоsial-mədəni sahənin inkişafı prоqramının işlənib hazırlanması və həyata kеçirilməsi, sоsial-
mədəni sahəyə dair prоqramın həyata kеçirilməsinə nəzarət və uçоt

Dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi, rəqabətin qоrunması, sоsial ədalət prinsiplərinin 
qоrunması, cəmiyyətin sоsial qrupları arasında sоsial əməkdaşlığı gücləndirmək üçün xüsusi 
təşkilat və institutların işinin səmərələşdirilməsi

Pullu səhiyyə sistеminə kеçidin təşkili, lakin pulsuz səhiyyə xidmətinin saxlanması, tibbi 
sığоrtanın inkişaf еtdirilməsi, səhiyyə işçilərinin əmək haqlarının yüksəldilməsinə nail 
оlunması

Əhaliyə xidmət göstərən mülkiyyət münasibətlərindən asılı оlmayan bütün səhiyyə 
оbyеktlərinin sayı, kapital qоyuluşu

Sual: Sоsial-mədəni xidmətlərin inkişafı üçün müvafiq hakimiyyət оrqanlarının funksiyaları nеcə 
qruplaşdırılır (Çəki: 1)

Sоsial-mədəni xidmətlərin təhlili, оrta pеrspеktiv müddət üçün sоsial-mədəni sahənin 
inkişafı prоqramının işlənib hazırlanması və həyata kеçirilməsi, sоsial-mədəni sahəyə dair 
prоqramın həyata kеçirilməsinə nəzarət və uçоt

Əhaliyə xidmət göstərən mülkiyyət münasibətlərindən asılı оlmayan bütün səhiyyə 
оbyеktlərinin sayı, kapital qоyuluşu, səhiyyənin maddi-tеxniki bazası, səhiyyənin inkişafında 
və fəaliyyətində məşğul оlan ixtisaslı kadrların ümumi sayı

Sоsial təminatın yеni sistеminin yaradılması, sоsial köməkliyin ünvanlılığı, bazar 
mеxanizmi əsasında sоsial sеktоrun inkişafı, sоsial müdafiədə yеni mеtоd və prinsiplərdən 
gеniş istifadə

Əhalinin həyat səviyyəsinin və əmək şəraitini yaxşılaşdırmaq, bazar münasibətlərinə uyğun 
gələn yеni sоsial-sinfi quruluşu fоrmalaşdırmaq

Pullu səhiyyə sistеminə kеçidin təşkili, lakin pulsuz səhiyyə xidmətinin saxlanması, tibbi 
sığоrtanın inkişaf еtdirilməsi

Sual: Makrоsəviyyədə sоsial-mədəni sfеrada sahibkarlığın inkişafında dövlətin rolu nеcə 
qiymətləndirilir (Çəki: 1)

Dövlətin iqtisadi idarəetmə funksiyalarını təşkilati iqtisadi mexanizmlərə dəstək verir



Maliyyə vəsaiti ayırır
Təcrübə tətbiq edir
Bazarı təşkil edir
Ixracatı təşkil edir

Sual: Beynəlxalq sərgi və yarmarkaların funksiyaları hansı prinsiplərə uyğun deyil? (Sürət 
10.03.2015 11:11:10) (Çəki: 1)

Sərgi və ekspozisiyaların əsas məqsədi reklam olunan turist məhsullarının pərakəndə 
satışını təmin etməkdir

Maksimum miqdarda yeni bazarlar ələ keçirmək
Daha yaxşı və baha satmaq, daha yaxşı və ucuz almaq
Daha əlverişli şərtlərlə idxal əməliyyatları həyata keçirmək
Şəxsi ixracın optimal həcmini təmin etmək 

BÖLMƏ: 1601
Ad 1601

Suallardan 97

Maksimal faiz 97

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 5 %

Sual: Dünyanın bir çox ölkələrində müasir turizm hərəkatını necə adlandırırlar (Çəki: 1)
XX əsrin fenomeni
ekskursiya
səyahət
gəzinti
istirahət

Sual: Bunlardan hansı Ümumdünya Turizm Təşkilatının aparıcı eksperti Cəfər Cəfərinin 
kitabıdır (Çəki: 1)

Turizmin fenomenalogiyası
Turizmin iqtisadiyyatı
turixm fənnlərinin tənzimlənməsi
Turizmin menecmenti
turizmin təşkili və idarə edilməsi

Sual: Antik səyahətçilər ilk səfərləri (Çəki: 1)
Şimali Avropaya, Hindistana 
Şimali Amerika, Afrika
Şərqi Avropa, Misir
Orta Asiya, Yaxın Şərq
Cənubi Amerika, Çin

Sual: Böyük coğrafi kəşflər hanı cəsur səyahətçilərə mənsubdur. (Çəki: 1)
Herodot, Pissaro Fransisko, Nikitin Afanasiy.
Vasko da Qama, Kolumb, Magellan, Kuk, Laperuz .
Kortes Ernan,Yermak Timofeyeviç, Erik Laksman, Mungo Park.



Livingston David, Karlo Gurmani, Amundsen Rual, Duglas Mouson.
Orta Asiya, Yaxın Şərq

Sual: bizim bu gün görməyə adət etdiyimiz dünya miqyaslı kütləvi turizm necə adlanır (Çəki: 1)
XIX əsrin övladı
XYIII əsrin övladı
XX əsrin övladı
XV əsrin övladı
XVİəsrin övladı

Sual: Texnikanın, insanlar arasında qarşılıqlı humanitar münasibətlərin inkişafı sayəsində rolu 
(Çəki: 1)

turizm sahəsində sərbəst ixtisaslaşdırılmış təşkilatların yaradılması
kompleks turizm xidmətlərinin (məhsulun) təşkili
kommunal-məişət xidmətlərinin iş həcmi
turizm biznesində sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı
təhlükəsizlik prinsiplərinə riayət etməklə dünya səyahətinə çıxmaq imkanının yaranması 

sayəsində təşəkkül tapmışdır. 

Sual: Kütləvi turizm və səyahətlər ənənəsi neçənci əsrdə yaranmağa başlamışdır. (Çəki: 1)
XVШ əsrdə
XVəsrdə
XIX əsrdə
XVIəsrdə
XX əsrdə

Sual: Kütləvi turizm və səyahətlər nəyi təşkil edir (Çəki: 1)
coğrafi turizmin əsasını
turizmdə nəqliyyat xidmətinin inkişafını
turizm məhsulunun inkişafını
ayrı-ayrı şəxslərin görməli yerlərə, dəniz sahillərinə dünyanın məşhur payt axtlarına 

səfərləri və müasir turizmin əsasını 
turizm-rekreasiyasının inkişafını

Sual: Antik dövrdə turistlər hansı müəssisənin köməyi ilə səyahət edirdilər (Çəki: 1)
ÜTT-nın köməyi ilə
sərbəst 
təşkilat
 firma
işlədiyi müəssisə 

Sual: Aşağıdakılardan hansı XIII əsrin müasir turizm hərəkatının banisi sayırlar. (Çəki: 1)
Kolumb 
Vasko da Qama 
Tomas Kuk
Magellan 
Laperuz



Sual: Lankasterdən dəmir yolu ilə 570 nəfərin iştirak etdiyi ilk kütləvi gəzinti kimin tərəfindən 
təşkil olunmuşdur. (Çəki: 1)

Kolumb 
Tomas Kuk
Vasko da Qama 
Magellan 
Laperuz

Sual: 1841-ci ildə gənc ingilis keşişi tərəfindən hansı nəqliyyat vasitəsilə ilk kütləvi gəzinti təşkil 
olunmuşdur. (Çəki: 1)

hava yolu ilə 
 avtobusla
avtomobillə
dəmir yolu ilə
su yolu ilə

Sual: 1841-ci ildə gənc ingilis keşişi tərəfindən Lankasterdən Dolnqboruqadək dəmir yolu ilə 
neçə nəfərin iştirak etdiyi ilk kütləvi gəzinti təşkil olunmuşdur (Çəki: 1)

570
575
585
580
500

Sual: Neçənci ildən Kukun yaratdığı səyahət və ekskursiyalar cəmiyyəti xaricə səfərlər üçün 
xüsusi biletlər yaymağa başlayır. (Çəki: 1)

1847-ci
1841 
1845
1846
1843

Sual: Kukun ilk aksiyası bir qrup zəngin ingilisin hansı dənizində səyahəti oldu. (Çəki: 1)
Aralıq dənizində
Azov dənizi
Qara dəniz
Qırmızı dəniz
Fars körfəzi

Sual: 1841-1847-ci illərdə hansı ölkə populyar turist marşrutu idi. (Çəki: 1)
Almaniya Federativ Respublikası
Misir
İngiltərə
Fransa
Türkiyə

Sual: Tomas Kuk hansı səyahət üçün 27 iri və 800 kiçik yelkənli gəmi almışdı. (Çəki: 1)
Dunayboyu səyahət
Volqabayu səyahət
Nilboyu səyahət



Aralıq dənizi
Donboyu səyahət

Sual: Neçənci əsrdə Beynəlxalq Yataq Vaqonları Cəmiyyəti ilə birləşdikdən sonra Kukun 
firması güclü konsernə çevrildi. (Çəki: 1)

XIX əsrin axırında
XVIII əsrin əvvəlində
XVII əsrdə
XVI əsrdə
XV əsrdə

Sual: Tomas Kuk Nilboyu səyahət üçün neçə gəmi almışdı (Çəki: 1)
25 iri və 700 kiçik yelkənli gəmi
20 iri və 600 kiçik yelkənli gəmi
22 iri və 500 kiçik yelkənli cəmi
27 iri və 800 kiçik yelkənli gəmi
22 iri və 400 kiçik yelkənli gəmi

Sual: “Amerikan ekspress” (“Amekso”) şirkəti nə vaxt yaranmışdı (Çəki: 1)
Kukun beynəlxalq turizm ideyasını irəli sürdüyü vaxt 
Beynəlxalq Yataq Vaqonları Cəmiyyəti ilə birləşdikdən sonra
Aralıq dənizində səyahəti zaman
Lankasterdən səyahəti zamanı
Kukun səyahət və ekskursiyalar cəmiyyətini yaratdığı vaxt

Sual: Dilicanslar hansı nəqliyyat vasitəsidir (Çəki: 1)
at qoşulmuş dörd təkərli üstüörtülü nəqliyyat vasitəsi
avtobus
qatar
gəmi
təyyarə

Sual: Neçənci ildən “Amekso” bütün qitələrdə filialı olan sırf turizm firmasına çevrildi. (Çəki: 1)
1918-ci ildən
1919
1920
 1917
1921

Sual: Turizm təşkilatlarının ilk beynəlxalq birliyi, əsası neçənci ildə qoyulmuşdur (Çəki: 1)
1867-ci ildə
1868-ci ildə
1869-cu ildə
1870
1870
1871

Sual: . A. Maslonun tələbatın iyerarxiyası prinsipi üzrə əlaqəli olan özünüreallaşdırmaya 
tələbata aid dey (Çəki: 1)



Yaradıcılığatələbat
Şəxsiyyətin inkişafınatələbat
Prestijətələbat
Dərk etməyətələbat
Estetikaya tələbat

Sual: A. Maslonun tələbatın iyerarxiyası prinsipi üzrə əlaqəli olan nüfuza, hörmətə tələbata aid 
deyil: (Çəki: 1)

Nüfuzatələbat
Prestijə tələbat
Hakimiyyətə tələbat
Xidməti irəliləyişə tələbat
Şəxsiyyətin inkişafınatələbat

Sual: . Turizm məhsulunun yetkinlik dövründə satışın inkişaf həcminin azalması səbəblərindən 
biri deyil: (Çəki: 1)

Müştərilərin ehtiyaclarının dəyişməsi
Bazara yeni, daha mükəmməl məhsulların çıxması
Rəqabətin olmaması
Məhsulun rentabelli olmaması ]
Yeni investisiya qoyulmasına imkanın olmaması

Sual: Rəqibləri xarakterizə edən, dörd əsas elementdən təşkil olunmuş sxem kim tərəfındən 
təklif edilmişdir? (Çəki: 1)

B. Xunsiker
 P. Berneker
K. Krapf
M. Porter
P. Maslou

Sual: Bu üsulun vasitəsi ilə alıcıya təzyiq göstərilir və һər hansı bir məhsula qarşı süni tələbat 
yaradılır (Çəki: 1)

Məqsədli” manipulyator
“Vəhşi” manipulyator
Psixoloji” manipulyator
“Eybəcər” manipulyator
“Formal” manipulyator

Sual: Reklam haqqında qeyd olunanlardan hansı doğru deyil? (Çəki: 1)
Hazırlanmış reklam materialı lazım olan auditoriyaya və əraziyə istiqamətlənməlidir
Reklam meneceri reklamın hazırlanma prosesinə rəhbərlik edir
Böyük kompaniyaların tərkibində reklam-informasiya şöbələri fəaliyyət göstərirlər
Nəhəng turist şirkətləri, xaricdə özləri reklam-məlumat kompaniyalarını aparırlar
Bütün kompaniyaların tərkibində reklam-informasiya şöbələri fəaliyyət göstərirlər

Sual: . Reklam kompaniyası müəyyən seqmentdə, müəyyən vaxtda informasiya vasitələrinin 
hansı növlərindən istifadə etməklə müxtəlif tədbirlərin kompleks şəkildə görülməsinə deyilir? 
(Çəki: 1)

Yazılı 
Şifahi



Çap
 Bütün
Audiviziual

Sual: Beynəlxalq sərgi və yarmarkaların funksiyaları hansı prinsiplərə uyğun deyil? (Çəki: 1)
Sərgi və ekspozisiyaların əsas məqsədi reklam olunan turist məhsullarının pərakəndə 

satışını təmin etməkdir
Maksimum miqdarda yeni bazarlar ələ keçirmək
Daha yaxşı və baha satmaq, daha yaxşı və ucuz almaq
Daha əlverişli şərtlərlə idxal əməliyyatları həyata keçirmək
Şəxsi ixracın optimal həcmini təmin etmək 

Sual: 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər Sərgisi hansı tarixdə keçirilmişdir? 
(Çəki: 1)

17 - 19 Aprel 2002 
17 - 19 Aprel 2003 
28 - 30 May 2003 
18 - 20 Aprel 2002 
18 - 20 Aprel 2003 

Sual: 10-cu Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər Sərgisi nə vaxt keçirilmişdir? 
(Çəki: 1)

18 - 20 Aprel 2010 
28 - 30 May 2011 
28 - 30 Aprel 2011 
20 - 22 May 2011 
28 - 30 Aprel 2010 

Sual: Hansı halda turist məhsulunu satmaq mümkün deyil? (Çəki: 1)
Turoperator bələdçilik etmədikdə
Turun vaxtı müəyyən olunmadıqda
Ekskursiya xidmətləri yığıldıqda
İcmal ekskursiya ilə bağlı olduqda
Ekoloji mühitlə bağlı olmadıqda

Sual: Turizm təklifi ilə əlaqəli fikir bildirən Adolf Gülmbachın milliyəti nədir? (Çəki: 1)
Latın
Fransız
Alman
ispan
İngilis

Sual: Mübadilə vasitəsi ilə ehtiyacların və tələbatların ödənilmasinə yönəldilən fəaliyyət: (Çəki: 
1)

Menecment
Real tələb
Potensial tələb
Marketinq 
Alqı-satqı balansı



Sual: Beynəlxalq turizm marketinqinin ölkəyə göstərdiyi mənfi təsirə aiddir: (Çəki: 1)
Ölkə iqtisadiyyatını zəiflədir
Bəzən ölkələrarası münaqişələrə səbəb olur
Yerli adət və ənənənin məhvinə səbəb olur
Dilin və dinin itirilməsinə təsir edir
Digər təsərrüfat sahələrini sıradan çıxarır

Sual: Beynəlxalq turizmin təsnifat əlamətləri: (Çəki: 1)
Səyahətin müddəti, tələbin formalaşması, nəqliyyatın növü
Səyahətin məqsədi, tələbin formalaşması, bazarın öyrənilməsi 
Səyahətin məqsədi, təklifin növü, nəqliyyatın növü
Səyahətin məqsədi, səyahətin müddəti, bazarın öyrənilməsi 
Səyahətin müddəti, təklifin növü, nəqliyyatın növü

Sual: Menecer idarəetmənin üsullarından istifadədə əsaslanır: (Çəki: 1)
Nəzarət stilinə
Marketinq stilinə
Keyfiyyət stilinə
Bazar stilinə
Rəhbərlik stilinə 

Sual: “Dünya bir beyzbol topu kimi dümdüz bir sahəyə malik olsaydı, turizm deyilən hadisə 
meydana gəlməyəcəkdi” fikri kimə aiddir? (Çəki: 1)

Allen və Hicks
Adolf Gülmbach
Michael Troisi
Jean Guttmann
Robert W. Mcintosh

Sual: Turizm marketinqinin iqtisadiyyat baxımından mühüm cəhətlərindən biri deyildir (Çəki: 1)
İqtisadiyyatı inkişaf etdirən bir xidmət sektorudur
Milli gəlirə dəstək verən perspektivli bir sektordur
Tələb artımına bağlı olaraq inflyasiyanın qarşısını alır
Milyonlarla insanı əlaqələndirən bir istehsal və istehlak hadisəsidir
Əldə etdiyi valyuta ilə tədiyyə balansına müsbət təsir edir

Sual: Turizm sektoru istər cəlb olunanların sayı, istərsədə turizm marketinq xərcləri baxımından 
böyük bir inkişaf göstərmişdir. Bu inkişaf necə adlanır? (Çəki: 1)

Sürətli inkişaf
Kalitativ inkişaf
Kantitativ inkişaf
Ölçü baxımından inkişaf
Daimi inkişaf

Sual: Turizmdə turist sayı baxımından 1960-1980-ci illəri arasında orta illik inkişaf sürəti 6% 
(son on il ərzində 13%-i), eyni dövrdə turizm xərcləri baxımından orta illik inkişaf sürəti 9%-i 
(son on il ərzində 16%-i) keçmişdir. Bu inkişaf necə adlanır? (Çəki: 1)

Sürətli inkişaf
Kalitativ inkişaf



Kantitativ inkişaf
Ölçü baxımından inkişaf
Daimi inkişaf

Sual: Kalitativ inkişaf nədir? (Çəki: 1)
Daimi inkişaf
Sürətli inkişaf
İntensiv inkişaf
Ölçü baxımından inkişaf
Keyfiyyət baxımından inkişaf

Sual: Turizm sektorunda daxili turizm problemi olmayan ünsürlər: (Çəki: 1)
Pasport, ÜMM miqdarı, Viza, Valyuta
Xarici dil, Viza, Valyuta, ÜDM miqdarı
Xarici dil, ÜMM miqdarı, Viza, ÜDM miqdarı
Pasport, Xarici dil, Viza, Valyuta
Pasport, ÜMM miqdarı, Valyuta, ÜDM miqdarı 

Sual: Hər hansı bir ölkədə turizm potensialının yüksək olmasına baxmayaraq, turizm 
marketinqini inkişaf etdirmək üçün lazım olan amillər (Çəki: 1)

Turizm biznesi, İxtisaslı kadr, Müasir tipli müəssisələr, Nəqliyyat xidməti
İxtisaslı kadr, Nəqliyyat xidməti, Qiymət və komfort, Gəzinti səfərləri
İxtisaslı kadr, Müasir tipli müəssisələr, Nəqliyyat xidməti, Qiymət və komfort 
Turizm biznesi, İxtisaslı kadr, Qiymət və komfort, Gəzinti səfərləri
İxtisaslı kadr, Müasir tipli müəssisələr, Nəqliyyat xidməti, Gəzinti səfərləri 

Sual: Ümumilikdə tədiyyə balansı neçə qrupa ayrılır? (Çəki: 1)
4
2
3
6
5

Sual: Turizmin ilkin xüsusiyyəti nədir? (Çəki: 1)
Ekskursiya
Əylənmə
Gecələmə
Qidalanma
Yerdəyişmə

Sual: Turizmin müasir inkişaf mərhələsində aşağı artım dövrü hansı illəri əhatə (Çəki: 1)
1931-1950
1971-1990
1991-2010
1951-1970
1901-1930

Sual: Reyslərin sayı artdıqca avtovağzal xərclərində hansı proses olur? (Çəki: 1)
Avtovağzal xərcləri artır



Avtovağzal xərcləri azalır
Avtovağzal xərcləri dəyişməz
Avtovağzal xərcləri sərnişinlərə təsir edir
Avtovağzal xərcləri marşrut şirkətlərinə təsir edir

Sual: Turizmin müasir inkişaf mərhələsində orta artım dövrü hansı illəri əhatə edir? (Çəki: 1)
1971-1990
1901-1930
1991-2010
1931-1950
1951-1970

Sual: Turizm bazarında qarşılaşır: (Çəki: 1)
Hökumət, əhali, investor
İstehsalçılar, təşkilatlar, ailə
Müəssisələr, icmalar, dövlət
İstehlakçılar, şirkətlər, dövlət
İnzibati orqanlar, xarici şirkətlər, alıcı

Sual: Turizmin müasir inkişaf mərhələsində yüksək artım dövrü hansı illəri (Çəki: 1)
1931-1950
1971-1990
1991-2013
1951-1970
1901-1930 

Sual: Turizm haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu neçə maddədən ibarətdir? (Çəki: 
1)

16
15
17
18
20

Sual: Mehmanxana sənayesində şirkətin modifikasiyasını və ya konsepsiyasını dəyişmək 
məsələlərini qoyur: (Çəki: 1)

Təşkilatı planlaşdırma
Strateji planlaşdırma
Taktiki planlaşdırma
Qısamüddətli planlaşdırma
Uzunmüddətli proqnozlaşdırma

Sual: Mehmanxanada təşkilatı planlaşdırma neçə mərhələni əhatə edir? (Çəki: 1)
Beş
Üç
Yeddi
İki
 Altı



Sual: Mehmanxana müəssisələrində təşkilati strukturlar necə olur? (Çəki: 1)
Planlı
Planlı və plansız 
Plansız
Formal və qeyri-formal 
Formal

Sual: Hansı idarəetmə üsulunda qərarların qəbulu səlahiyyəti şöbələr arasında bölünür (Çəki: 
1)

Sosial-psixoloji 
Desentralizasiya
İnzibati
Təşkilati-inzibati
Planlı

Sual: Mehmanxana müəssisələrində qərarların qəbul olunması prosesi neçə əsas mərhələdən 
ibarətdir? (Çəki: 1)

3
6
4
 5
8

Sual: Bunlardan hansı standart qərardır? (Çəki: 1)
Otelə gələn qonaqların sayı gözlənildiyindən artıq olarsa, təcili əlavə nömrələr 
Belə qərarların qəbulunda ekspert rəyi tələb olunur 
Belə qərarların qəbulunda ekspert rəyi tələb olunur 
Belə qərarların qəbulunda orijinal yanaşma tələb olunur
Belə qərarların qəbulunda xüsusi iclas çağrılır
Belə qərarların qəbulunda təhlil tələb olunur 

Sual: Kommunikasiya menecment mexanizminin hansı mərhələlərində əsas rol oynamır? 
(Çəki: 1)

Proqnozlaşdırma
Nəzarətində
İşlərin təşkilində
Planlaşdırma
Etik davranışda

Sual: Kommunikasiya vasitələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
Telefon, poçt
Faks, kompüter
Planlaşdırma 
Daxili və xarici yazışmalar
Şəxsi görüşlər

Sual: Menecmentin mahiyyətinə dair aşağdakılardan hansı doğru deyil? (Çəki: 1)
Yeniliyə meyil etmək
Bazarı tədqiq etmək
Başqalarının əməli ilə hər hansı bir işi görmək



Dəyişiklikləri sevməyi öyrətmək
Alıcı, sifarişçi, müştəri üçün bütün şəraiti və rahatlığı yaratmaq

Sual: İdarəetmənin hansı üsulunda direktivlərin dəqiq ünvanı göstərilir, sərəncam və 
göstərişləri yerinə yetirmək məcburidir? (Çəki: 1)

Mənəvi üsul
Psixoloji üsul 
Təşkilati-inzibati üsul
Sosial-psixoloji üsul
İqtisadi üsul 

Sual: İlk dəfə rəhbərliyin üslub məsələsini kim avtoritar, demokratik və liberal üslublara 
ayırmışdır? (Çəki: 1)

P.Maslou
B.Xunsiker
F.Kotler
K.Levin
T.Zevitta

Sual: İdarəetmənin hansı üslubunda rəhbərlik kollektivin fəaliyyətinə müdaxilə etmir, işçilərə 
tam müstəqillik və sərbəstlik verilir? (Çəki: 1)

 İqtisadi
Demokratik
Avtoritar
Liberal
Aşkarlıq

Sual: Bunlardan hansı “marketinq nədir” sualına cavab deyil? (Çəki: 1)
Satışın stimullaşdırılması ilə maksimum qazanc əldə etmək
İstehsal fəaliyyətinin təşkili və həyata keçirilməsi
Bazarın tədqiq edilməsi
Məhsulun yeni növlərinin yaradılması
Qarşılıqlı mübadilə məqsədi ilə, fərdi və ya kollektiv tələbləri ödəyən malların və 

xidmətlərin bazara çıxarılması və onların satılması 

Sual: Mütəxəssislər mehmanxananı canlı teatr, onun baş menecerini isə nə adlandırırlar (Çəki: 
1)

Tamaşanın senaristi
Teatrın aktyoru
Teatrın rejissoru
Tamaşanın baş qəhrəmanı
Teatrın direktoru

Sual: Məqsəd auditoriyası kimlərdən ibarət ola bilməz? (Çəki: 1)
İstеhlakçı qruplarından
Ayrı-ayrı şəхslərdən
Konkrеt ünsiyyət auditoriyalarından
Gеniş kütlədən
İstеhsalçı qruplarından



Sual: Hər hansı bir şəхsin sifarişi ilə firma, məhsul, хidmət və idеyalar haqqında, şəхsin iştirakı 
olmadan, zəruri məlumatların pullu yayım formasıdır: (Çəki: 1)

Içtimayətlə əlaqə 
Rеklam
Satışın stimullaşdırılması
Şəхsi satış 
Təbliğat

Sual: . Rеal və potеnsial alıcıya fərdi və dolayısı yolla təsir еtməklə müəssisənin məhsuluna 
tələbat yaratmaq və satışın həcmini artırmaq məqsədilə həyata kеçirilən tədbirlər komplеksidir 
(Çəki: 1)

Təbliğat 
Içtimayətlə əlaqə
Satışın stimullaşdırılması 
Rеklam
Şəхsi satış

Sual: Firma və onun məhsulu haqqında cəmiyyətdə müsbət rəyin formalaşmasını, хoşagəlməz 
şayələrin aradan qaldırılmasını təmin еtmək məqsədilə istеhlakçılarla, onların ayrı-ayrı qrupları 
ilə хoş münasibətlər yaradılmasını, bu məqsədlə görüşlər kеçirilməsini, onlara zəruri 
məlumatların çatdırılmasını, digər müvafiq tədbirlərin həyata kеçirilməsini nəzərdə (Çəki: 1)

Təbliğat 
Satışın stimullaşdırılması
Içtimayətlə əlaqə
Şəхsi satış
Rеklam

Sual: İstehlakçıların stimullaşdırılmasına daxil deyil: (Çəki: 1)
Müsabiqələr
Nümunələrin yayılması
Pulun qaytarılması haqqında təkliflər
Güzəştli qiymətlərlə satılan qablar
Konfranslar 

Sual: . Firmanın ticarət heyətinin stimullaşdırılması vasitələrinə daxil deyil: (Çəki: 1)
kuponlar
Mükafatlar
Satıcı müsabiqələri
Pul mükafatları 
Konfranslar 

Sual: . Satış yerlərində təşkil olunmuş sərgilərin firmanın cari telereklamı ilə uzlaşdırılması, 
paralel keçirilən reklamla əlaqəsi olmayan sərgilərə nisbətən satış həcminin neçə faiz artmasını 
təmin edə bilər? (Çəki: 1)

20%
10%
5%
 15%
25%



Sual: Aşağıdakılardan hansılar satışın stimullaşdırılması vasitələrinə müraciət (Çəki: 1)
Dilerlər 
İstehsalçılar
Distribyutorlar
Ticarət-sənaye assosiasiyaları
Qeyri-kommersiya müəssisələri

Sual: Reklam nə deməkdir və onun turizmdə rolu nədədir? (Çəki: 1)
Reklam alıcıları stimullaşdıran və bunun nəticəsində turizm məhsulunun satışını həyata 

keçirən bir prosesdır
Reklam alıcıları məlumatlandıran və bunun nəticəsində turizm məhsuluna həvəsləndirən 

bir prosesdır
Reklam alıcıları turizm məhsuluna həvəsləndirən və satışı reallaşdıran bir 
Reklam turizm məhsulunun realizasiyasını təşkil edən bir prosesdır
Reklam alıcıları məlumatlandıran və bunun nəticəsində turizm məhsulunu onlara çatdıran 

bir fəaliyyətdir

Sual: Bu reklam materiallarının hamısında fırmanın embleması və materialların (Çəki: 1)
Şifahi mətnlə müşahidələnən və nümayiş olunan eksponantlar
Şifahi məlumatlar və elanlar
Radio reklam
Tele və kino reklamı
Poliqrafık üsulla hazırlanan reklam

Sual: Bu cür reklam formasından daha ehtiyatla istifadə etmək lazımdır, əks halda reklam 
olunanın imicinə zərbə vura bilər: (Çəki: 1)

Bukletlər
Reklam vərəqləri
Kitab reklamı
 Kataloqlar
Təqvimlər

Sual: Turizm firmаlаrının rеklаm хərclərinin çох hissəsi nəyə sərf оlunur? (Çəki: 1)
Təqvimlərə 
Reklam vərəqlərinə
Kаtаlоqlаra
Broşurаlаra
Bukletlərə

Sual: Turizm fəaliyyəti nədir? (Çəki: 1)
Turistlərin maddi və mənəvi tələbatlarının ödənilməsində iştirak edən bütün 
Turizm məhsulunun satışı üzrə fəaliyyət
Turizm məhsulunun fоrmalaşmasında iştirak edən bütün fəaliyyət növü
Turоperatоr və turagent fəaliyyəti, habelə səyahətlərin təşkili üzrə digər fəaliyyət 
Turistlərə turyоllayış satan təşkilatların fəaliyyətidir 

Sual: Beynəlхalq turizm günü hansı tariхdə qeyd edilir? (Çəki: 1)
27 оktyabr
25 sentyabr



22 оktyabr
27 sentyabr
22 sentyabr

Sual: İşgüzar təyinatlı mehmanxanaların əsasını kim qoymuşdur? (Çəki: 1)
Konrad Hilton
Ellsvort Statler 
Horvard Conson
Sezar Rits
Kemons Uilson

Sual: Işgüzar təyinatlı mehmanxanaların əsası neçənci ildə qoyulmuşdur? (Çəki: 1)
1912-ci ildə
1904-ci ildə
1905-ci ildə
1908-ci ildə
1902-ci ildə

Sual: ABŞ-da mehmanxana sənayesində mənəvi-etik baxışların öyrənilməsinin pioneri sayılır: 
(Çəki: 1)

Sezar Rits
Kemons Uilson
Stiven Holl
Horvard Conson
Ellsvort Statler 

Sual: Fransada milli təsnifat sistemi Fransa Ticarət Nazirliyinin qərarı ilə nə vaxt işlənib 
hazırlanmışdır? (Çəki: 1)

20 iyun 1956-cı ildə
20 iyul 1976-cı ildə
23 iyul 1966-cı ildə
20 iyul 1956-cı ildə
23 iyun 1966-cı ildə

Sual: Azərbaycanda mehmanxanaların milli təsnifat sistemi nə vaxt işlənib hazırlanmışdır 
(Çəki: 1)

6 iyul 2000-ci ildə
16 iyul 2002-ci ildə
16 iyul 2000-ci ildə
16 iyul 2004-cü ildə
16 iyun 2004-cü ildə 

Sual: Tranzit kempinqlərdə neçə saatdan artıq qalmaq nəzərdə tutulmur? (Çəki: 1)
12
48
24
72
60



Sual: Motellərin layihələndirilməsində iki nəfərlik otağın ümumi sahəsi nə qədər olur (Çəki: 1)
20-23m2
22-25m2
23-28m2
18-22m2
20-25m2

Sual: Madriddə Ümumdünya Turizm Təşkilatının mehmanxanaların təsnifatı sisteminin 
tövsiyəsi neçənci ildə işlənib hazırlanmışdır? (Çəki: 1)

1969-cu ildə
1986-cı ildə
1998-ci ildə
1979-cu ildə
1989-cu ildə

Sual: Mehmanxana personalı görülən bütün işi nə vaxt yerinə yetirməlidir? (Çəki: 1)
Nahar vaxtı
Qonaqlar oteldə olmadığı zaman
Qonaqlar oteldə olarkən
Oteldə nömrə boş olanda
Axşam saat 6-ya qədər

Sual: Reklam insanlar üçün nə rolunu oynayır? (Çəki: 1)
Köməkçi
Xidmətçi
Bələdçi
Xəbərçi
Vasitəçi

Sual: Dünya turist axınının təxminən neçə faizi Avropanın payına düşür? (Çəki: 1)
70%-i
60%-i
50%-i
40%-i
75%-i

Sual: Dünya mehmanxana nömrə fondunun təxminən neçə faizi Avropanın payına düşür? 
(Çəki: 1)

35%-i
45%-i
40%-i
55%-i
50%-i 

Sual: Ekonom dərəcəli mehmanxana müştəriləri kimlərdir? (Çəki: 1)
İş adamları
Elm adamları
Qruplar və gənclər
Kommersantlar və fərdi turistlər
Nisbətən aşağı səiyyədə yaşayanlar



Sual: Bu turistlər orta səviyyədə pul xərcləyən qonaqlardan təqribən iki dəfə artıq vəsait 
xərcləyirlər: (Çəki: 1)

Sənətkarlar
Təhsil alanlar
İş adamları
İdmançılar
Müşavirə iştirakçıları

Sual: Bu tədbirlər zamanı ekspertlər hər hansı bir problem üzrə öz mülahizələrini bildirirlər və 
onların fikirləri sonrakı tədqiqat üçün ümumiləşdirilir: (Çəki: 1)

Simpozium 
İşçi qrupu
Mövzu kursları
Seminar
Diskussiya


