AAA_2324#01#Q15#01 EDUMAN 700 testinin sualları
Fәnn : 2324 Xidmәt sahәlәrini marketinqi
1 İdman marketinqi üçün hansı model daha mәqsәdәuyğundur:

•

4 Р;
8 Р;
5 Р;
6 Р;
7 Р.

2 Marketinqin 4 С konsepsiyası hansı alim tәrәfindәn tәklif edilmişdir:

•

F.Kotler, 1991 il;
M.Bonoma, 1976 il.
Bob Loteborn, 1990 il;
M.Porter, 1985 il;
C.Makkarti, 1964 il;

3 İdman sahәsindә istifadә olunan marketinq kompleksinin alternativ modeli olan SİVA modeli kim
tәrәfindәn tәklif olunub:

•

Dev vә Şults, 2005 il;
Bonoma vә Tompson, 1976 il;
Uebster vә Şet, 1980 il;
M.Bitner, 1985 il;
C.Makkarti, 1964 il.

4 Aşağıdakılardan hansı marketinq kompleksinin alternativ modeli kimi çıxış edir:

•

PEST modeli;
SIVA modeli
STEP modeli
4 Р modeli;
SPASE modeli;

5 İdman sәnayesinin әsas elementlәrinә aiddir:

•

idman malları, malgöndәrәnlәr, istehlakçılar;
rәqiblәr vә tamaşaşılar
istehlakçılar vә dilerlәr.
idman malları vә discount mağazaları;
idman mallarının distribüterlәri vә azarkeşlәr;

6 İdman hadisәsi nә demәkdir:

•

idman sәnayesindә satış üçün istehsal olunan maddi mәmulatlar;
o yarışlardır ki, onlar üçün xüsusi olaraq idman malları istehsal olunur;
idman paltarlarında xüsusi loqoların yerlәşdirilmәsi
idman avadanlığı;
idman suvenirlәri;

7 SERVQUAL modeli hansı tәdqiqatçılar tәrәfindәn hazırlanmışdır:

•

Evans, Berman.
Parasurman, Seyteml, Berri;
Bonoma, Tompson;
Armstronq, Kotler;
Makkarti, Porter;

8 Xidmәtin keyfiyyәtinin әsas amillәrini qiymәtlәndirmәk üçün hansı modeldәn istifadә olunur:

•

SIVA modeli;
ДРО modeli;
SPASE modeli;
SERVQUAL modeli;
PEST modeli.

9 İdman sәnayesinin әsas elementinә aiddir:

•

komissionerlәr;
idman malları;
distribüterlәr;
dilerlәr;
azarkeşlәr.

10 Azәrbaycan Dövlәt Bәdәn Tәrbiyyәsi vә İdman Akademiyasının neçә illik tarixi var?

•

50 illik;
90 illik;
105 illik;
70 illik;
120 illik.

11 I Yay Avropa Oyunları Azәrbaycanda neçәnci ildә keçirildi:

•

2015;
2002;
2013;
2009.
2010;

12 İdman özündә hansı assosiasiyalar yaradır?

•

idman sağlamlığdır;
idman sağlamlığın zәhmidir;
idman hәr ölkәdә var;
idman insanları, xalqları, irqlәri birlәşdirir;
idman yarış növüdür.

13 Neçәnci ildә Azәrbaycan İdmancıları voleybol üzrә SSRİ kubokunun sahibi oldu:

•

1928;
1976;
1993;
1937;
1957;

14 ABŞda qış Olimpiyada Oyunları neçәnci ildә hansı ştatda keçirilmişdir?

•

1995ci ildә “Çikaqo”da;
2012ci ildә “Vriciniyada”da;
2008ci ildә “Texasda”da;
2002ci ildә “Yufa”da.
2000ci ildә “Oklohoma”da;

15 Peşәkar termin kimi idman marketinqi anlayışı nә vaxt meydana gәlmişdir:

•

1950 illәrdә;
1980 illәrdә;
1970 illәrdә;
1960 illәrdә.
1990 illәrdә;

16 Turist mәhsullarının satışının artmasının zәiflәmәsi vә stabillәşmәsi:

•

sürәtli mәrhәlәsi;
durma mәrhәlәsi;
hissә qapanma mәrhәlәsi;
tәnәzzül mәrhәlәsi.
kamillik mәrhәlәsi;

17 Turizmdә mәqsәdlәrә qoyulan tәlәblәr:

•

uzun olmalıdır, hesabatı olmalıdır;
sistemli olmalıdır;
çevik olmalıdır, ölcülәn olmalıdır;
acıq olmalıdır.
qapalı olmalıdır;

18 Marketinq strategiyalarına qoyulan tәlәblәrdәn biri:

•

mәrhәlәlik olmalıdır;
dәqiq formalaşdırılmalı, konkret, ziddiyәtsiz olmalıdır;
ardıcıl olmalıdır;
taktikaya uyğun olmalıdır.
sәlist olmalıdır;

19 İşgüzar turizm nәdir:

•

әsas mәqsәdi istirahәt, müalicә vә ya idman olan turizm növüdür
әsas mәqsәdi nadir vә ekzotik millәtlәrin mәdәniyyәtini vә hәyat tәrzini öyrәnmәk olan turizm növüdür
әsas mәqsәdi tәbiәti öyrәnmәk, tәbii mühitdә vaxt keçirtmәk olan turizm növüdür
sivilizasiya әlamәt lәri olmayan bәzi icma quruluşunu xatırladan insan kütlәsi icәrisindә müәyyәn müddәt
yaşamaq
әsas mәqsәdi әmәkdaşların işlә bağlı sәyahәtlәri olan turizm növüdür

20 Turistlәrin yerlәşdrilimәsi üzrә göstәrilәn xidmәtlәri:

•

mehmanxana. otellәr
tikiliklәr
restoranlarla
parklar
meydanlar

21 Turistlәrin qidalanması üzrә xidmәtlәr:

•

yarmarkalar
restoran. kafelәr
tәsәrüfatlar
meyvә bağları
şәxsi evlәr

22 Daxili turizm bazarı:

•

Istehsalcı ilә istehlakcının görüşdüyü mәkandır
Ölkә әhalisinin ölkәyı sәyahәti;
Kәnd әhalisinin xaricә sәyahәti
Alqısatqı prosesidir
Rayon әhalisinin xarici ölkәyә sәfәri

23 Turist mәhsullarının inkişafı müәyyәn mәrhәlәlәrlә әlaqәdә olduğunu bilәn firma qarşısında әsas 3
problemdәn biri:

•

o, vergini azaltmalıdır;
o, işcinin sayını artırmalıdır.
o, işi dayandırmalıdır;
o, tәnәzzüldә olan mәhsulu әvәz etmәk üçün yeni mәhsul yaratmağa hazır olmalıdır;
o, infilasiyanın qarşısını almalıdır;

24 Turizmdә strateji marketinq planlaşdırılmasının mahiyyәti aşağıdakından ibarәtdir:

•

sosial vәziyyәti yaxşılaşdırmaq;
turist obyektlәrinin sayını artırmaq;
taktikanı dәyişmәk;
turizm müәssisәlәrinin daxili vә xarici mühitindә başverәn dәyişikliklәrin nәzәrә alınması
turist xidmәtlәri yenilәşdirmәk;

25 Marketinqin stiuasiyalı tәhlilinin növlәri:

•

ağ vә qara;
daxili vә xarici;
orta vә üst;
üstüstә.
aşağı vә yuxarı;

26 Marketinq strategiyası:

•

bölgü kanalıdır;
öyrәnmәkdir.
mәqsәdә nail olmaq vasitәsidir;
taktiki gedişdir;
vәsait toplamaqdır;

27 Turizm marketinqinin aşağıdakı xüsusiyyәtlәrini qeyd etmәk olar:

•

mövsümlülük amilinin tәsiri turizm xidmәtlәrinin diversifikasiyasının vacibliyini şәrtlәndirir vә şәrait yaradır
müştәri haqqında dәqiq informasiya әldә etmәk böyük mәna kәsb edir, bu informasiya әsasәn turizm
mәhsulunun istehsalı vә xidmәtin satışı zamanı zәruridir
turizm xidmәtlәrinә olan tәlәb daima artır vә bu sәbәbdәn turizm industriyası digәr sahәlәrdәn daha az
dәrәcәdә iqtisadi konyunkturanın dәyişmәsindәn asılı deyil
turistlәrin fәrdi tәlәbatlarının ödәnilmәsinә istiqamәtlәnәn ticarәtistehsal fәal iyyәti sistemidir

turizm xidmәtlәrinin alışı prosesindә subyektiv amilin müstәsna rolunu nәzәrә alaraq, turist firmaları
müştәrilәrin hüquqlarının müdafiәsinә daha çox fikir vermәlidilәr

28 Turistlәrin asudә vaxtının tәşkili vә әylәncәsi zamanı qidalanma xidmәtlәri göstәrәn:

•

qida lanma sәnayesi
şәhәr
mәkan vә zaman
qәsәbәlәr
әrazi

29 Turizm marketinqinin tәşәkkülü vә inkişafına tәsir edәn amillәrә aiddir:

•

bәzi ölkәlәrdә әhalinin hәyat sәviyyәsinin aşağı düşmәsi
bәzi ölkәlәrdә iqtisadi böhranın güclәnmәsi
әhalinin hәyat sәv iyyәsinin yüksәlmәsi
bәzi xammal materiallarının çatışmamazlığı
tәmәrküzlәşmә prosesisnin sürәtlәnmәsi

30 Yeni mәhsulun hazırlanması vә bazaar çıxarılması böyük risklә bağlıdır(1820%) bunun әsas
sәbәblәrindәn biri:

•

tәlәb tәklif qanunu
bazarın üç tәrkib ünsürünün olması
bazarın bir kәnddә yerlәşmәsi
bazarda satışın hәcminin düzgün tәyin olunmaması.
әmtәәpul münasibәtlәri

31 Turizm mәhsulunun aşağıdakı xüsusiyyәtlәrini qeyd etmәk olar:

•

mәhsuldan vә istehlak mәkanından onu ayıran mәsafәni istehlakçı özü dәf edir
turizm xidmәtlәrini anbarlaşdırmaq vә saxlamaq mümkün deyil, onların әmtәә nümunәlәri yoxdur
turizm mәhsulu onun müxtәlif növlәri vә komponentlәri arasında mürәkkәb qarşılıqlı әlaqәlәr kompleksinә
malik olan mәhsul vә xidmәtlәrin kommersiyasıdır
turistlәrin ehtiyaclarının ödәnilmәsi üçün tәdqiqat, araşdırma vә hәll olunma mәqsәdilә hәyata keçirilir
istehlakçı istifadә etmәdәn turizm mәhsulunu görә bilmәz, istehlak isә әsasәn turist xidmәtinin bilavasitә
istehsal yerindә hәyata keçirilir

32 Turizm haqqında Qanuna әsasәn:

•

turizm marketinqi  turizm müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin sistematik koordinasiyası vә turizm sferasında özәl vә
dövlәt siyasәtidir
turizm – ölkә vәtәndaşlarının, әcnәbilәrin vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrin müvәqqәti olacağı ölkәdә ödәnişli
fәaliyyәtlә mәşğul olmamaq şәrtilә istirahәt, sağlamlıq, tanış olma, işpeşә, mәdәni, idman vә dini mәqsәdlәrlә
daimi yaşayış yerlәrindәn müvәqqәti getmәlәri kimi şәrh edilir
turizm marketinqi – turizm sahәsindә dövlәt vә özәl siyasәtin, turizm müssisәlәrinin fәaliyyәtinin sistematik
dәyişilmәsi vә koordinasiya edilmәsidir
turizm marketinqi  turistlәrin fәrdi tәlәbatlarının ödәnilmәsinә istiqamәtlәnәn ticarәtistehsal fәaliyyәti
sistemidir
turizm marketinqi – turistlәrin ehtiyaclarının ödәnilmәsi üçün tәdqiqat, araşdırma vә hәll olunma mәqsәdilә
hәyata keçirilәn әsas metod vә üsulların mәcmusudur

33 X.Krippendorfun tәrifinә әsasәn:
turizm marketinqi  turizm müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin sistematik koordinasiyası vә turizm sferasında özәl vә
dövlәt siyasәtidir

•

turizm – ölkә vәtәndaşlarının, әcnәbilәrin vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrin müvәqqәti olacağı ölkәdә ödәnişli
fәaliyyәtlә mәşğul olmamaq şәrtilә istirahәt, sağlamlıq, tanış olma, işpeşә, mәdәni, idman vә dini mәqsәdlәrlә
daimi yaşayış yerlәrindәn müvәqqәti getmәlәri kimi şәrh edilir
turizm marketinqi – turizm sahәsindә dövlәt vә özәl siyasәtin, turizm müssisәlәrinin fәaliyyәtinin sistematik
dәyişilmәsi vә koordinasiya edilmәsidir
turizm marketinqi  turistlәrin fәrdi tәlәbatlarının ödәnilmәsinә istiqamәtlәnәn ticarәtistehsal fәaliyyәti
sistemidir
turizm marketinqi – turistlәrin ehtiyaclarının ödәnilmәsi üçün tәdqiqat, araşdırma vә hәll olunma mәqsәdilә
hәyata keçirilәn әsas metod vә üsulların mәcmusudur

34 Qohumlarla görüş üçün sәyahәt:

•

etnikturizm
social turizm;
gәlmә turizm
özfәaliyyәt turizmi
turizm növü yoxdu

35 Marketinqdә turizmin funksiyalarına aşağıdakı sәviyyәlәrdә baxılır:

•

ictimai, respublika, kütlәvi
dövlәt, bazar, fәrdi
ictimai, regional vә fәrdi;
operativ, taktiki, strateji
regional, subregional, ümummilli

36 Ekoturizm nәdir:

•

әsas mәqsәdi nadir vә ekzotik millәtlәrin mәdәniyyәtini vә hәyat tәrzini öyrәnmәk olan turizm növüdür
әsas mәqsәdi istirahәt, müalicә vә ya idman olan turizm növüdür
sivilizasiya әlamәtlәri olmayan ibtidai icma quruluşunu xatırladan tayfada müәyyәn müddәt yaşamaq
әsas mәqsәdi әmәkdaşların işlә bağlı sәyahәtlәri olan turizm növüdür
әsas mәqsәdi tәbiәti öyrәnmәk, tәbii mühitdә vaxt keçirtmәk olan turizm növüdür;

37 Etnik turizm nәdir:

•

әsas mәqsәdi әmәkdaşların işlә bağlı sәyahәtlәri olan turizm növüdür
әsas mәqsәdi tәbiәti öyrәnmәk, tәbii mühitdә vaxt keçirtmәk olan turizm növüdür
әsas mәqsәdi istirahәt, müalicә vә ya idman olan turizm növüdür
sivilizasiya әlamәtlәri olmayan ibtidai icma quruluşunu xatırladan tayfada müәyyәn müddәt yaşamaq
әsas mәqsәdi nadir vә ekzotik millәtlәrin mәdәniyyәtini vә hәyat tәrzini öyrәnmәk olan turizm növüdür;

38 Turist mәhsularının strukturunun iki elementi:

•

tәmizlәmә, ağacların әkilmәsi
gәzinti parklarının yaşıllaşdırılması, sulanması
otellәririn tikilmәsi vә tәmiri
döşәmәlәrin salınması
yerlәşdirmә xidmәti, ekskursiya xidmәti;

39 Turizmә olan tәlәbatın inkişafının subyektiv şәrtlәrinә aiddir:

•

iqtisаdi şәrаit
siyаsi mühit
urbаnizmin dәrәcәsi
bаzаrın коnyunкturаsı.

екоlоji vәziyyәt

40 Yaşıl turizm hansı turizm növünә aiddir:

•

caylooturizm
ekstremal turizm
rekreasiya turizmi
ekoturizm.
etnik turizm

41 Cayloo turizm hansı turizm növünә aiddir:

•

işgüzar turizm
ekstremal turizm;
rekreasiya turizmi
ekoturizm
etnik turizm

42 Turizm müәssisәlәrindә uzunmüddәtli mәqsәdlәr:

•

4 il
23 il.
1 il
14 il
35 il

43 Ekskursiya xidmәtlәri:

•

sosial turizm
xarici turizm
qidalanma xidmәtlәri
elmi turizm
ekskursiya birosunun bronlaşdırma,çatdırma, reklam üzrә xidmәtlәr

44 Turizm firmalarının azad fәaliyyәti:

•

oliqopoliya
insanların turizmdә xidmәti
riyaziyyәtın turizmdә tәtbiqi
marketinqin turizmdә istifadә edilmәsi.
monopoliya

45 Turizm marketinqinin tәşәkkülü vә inkişafına tәsir edәn amillәrә aid deyil:

•

qloballaşma prosesi
nәqliyyat kommunkiasiyalarının inkişafı
әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәlmәsi
bәzi ölkәlәrdә әhalinin hәyat sәviyyәsinin aşağı düşmәsi;
beynәlxalq siyasi, iqtisadi vә mәdәni әlaqәlәrin inkişafı

46 Yaşayış yerinin tәqdim edilmәsi üzrә xidmәtlәr:

•

istehsal vә satış müәssisәlәri
mehmanxana, pansionat, turbaza
sәhra, meşә
sosial agentliklәr

dәnizlәr, caylar

47 Turistlәrin asudә vaxtlarının tәşkili vә әylәncәsi ilә mәşgul olan:

•

kәnd
әylәncә sәnayes i
dağ massivi
yer üctü sәrvәt
toplantı

48 Marketinq yaradıcı prosesdir, onun bütün elementlәrini qabaqcadan müәyyәn etmәk:

•

olur
ümumiyyәtlә belә ifadә yoxdur
qismәn olmur
qismәn olur
olmur.

49 Turizmә olan tәlәbatın inkişafının obyektiv şәrtlәrinә aiddir:

•

yaş vә cins
iqtisadi şәrait;
etnikdini mәnsubiyyәt
sosial vәziyyәt
ailә vәziyyәti, uşaqların sayı

50 Avropa Birliyi üzvü olan dövlәtlәr tәrәfindәn qәbul edilәn statistik tәsnifata әsasәn turist
xidmәtlәrindәn biri:

•

içkilәrin satışı üzrә xidmәtlәr;
bazarın idarә olunması xidmәtlәri
avtomobilin satışı üzrә xidmәtlәri
idman xidmәtlәri
kütlәvi satış xidmәtlәri

51 Turistin seçiminә görә ayrıca nәqliyyat, qidalanma ekskursiya xidmәtlәri tәklif olunur:

•

gәzinti – tur
avtomobil – tur
inklyüziv – tur;
meşә – tur
gәmi – tur

52 Dövlәt turizm sahәsindә

•

turizm obyektlәrini tәmir etdirir
turistlәr üçün yemәk hazırlatdırır
turistlәri başqa şәhәrә turlara göndәrir
turizm fәaliyyәtinin üstün istiqamәtlәrini müәyyәn edir vә onun hәyata keçirilmәsinә kömәk edir
әrzaq sifarişi verir

53 Caylooturizm nәdir:

•

әsas mәqsәdi istirahәt, müalicә vә ya idman olan turizm növüdür
әsas mәqsәdi nadir vә ekzotik millәtlәrin mәdәniyyәtini vә hәyat tәrzini öyrәnmәk olan turizm növüdür
әsas mәqsәdi tәbiәti öyrәnmәk, tәbii mühitdә vaxt keçirtmәk olan turizm növüdür

•

sivilizasiya әlamәtlәri olmayan ibtidai icma quruluşunu xatırladan tayfada müәyyәn müddәt yaşamaq.
әsas mәqsәdi әmәkdaşların işlә bağlı sәyahәtlәri olan turizm növüdür

54 Turizmә olan tәlәbatın inkişafının subyektiv şәrtlәrinә aiddir:

•

diniеtniк mәnsubiyyәt;
sоsiаlmәdәni mühit
iqtisаdi şәrаit
urbаnizmin dәrәcәsi
psiхоlоji şәrtlәr

55 Mәqsәdlәrә qoyulan әsas tәlәblәr:

•

çevik,. ölcülәn, konkret
vasitәli, vasitәsiz
ucan, yığılan
birbirinә uyğun olmayan
normal, qeyrinormal

56 Azәrbaycanda turizm sferasının inkişafı istiqamәtinin düzgün seçilmәsi nәticәsindә Arvoviziya
musiqi festivalı necәnci ildә keçirilmişdir:

•

2012.
1999
2010
2015
1998

57 Turizm xidmәtlәr bazarında yüksәk gәlir sәviyyәsi vә ali tәhsili olan insanlar:

•

IX seqment;
I seqment;
X seqment;
III seqment.
XXX seqment;

58 Turizm xidmәtlәr bazarında müxtәlif xalqların adәtәnәnәlәrini, mәdәniyyәtini, tarixi abidәlәrini
öyrәnmәyı maraq göstәrәn yüksәk tәhsilli insan:

•

XI seqment;
V seqment;
IV seqment;
VIII seqment.
XIII seqment;

59 Turizmin әsas xidmәtlәri:

•

asudә vaxtın mövcüdluğu;
mühazirәlәrin oxunması;
turizm dәrsinin tәşkili;
sağlamlığı qorumaq.
yaşayış, qida, nәqliyyat;

60 Turizmin әlavә xidmәtlәri:
bazarın yaradılması;

•

nәqliyyat;
suvinerlәrin istehsal vә satışı;
siyasi sabitlik.
vergi;

61 Turizm xidmәtlәr bazarında әsas istehlak mәhsulları:

•

geyimdir;
mәyişәt mallarıdır;
әrzaqdır;
dialoqdur.
turlardır;

62 Turlar tәsnifatlandırılır:

•

baxmaq, fikir söylәmәk;
rәsm әsәri cәkmәk;
roman yazmaq;
mahnı oxumaq;
işgüzar, dini, mәdәni.

63 Tәşkil olunan xüsusiyyәtlәrә görә turları 2 qrupa bölmәk olar:

•

yaşlı vә cavan;
uşaq, gәnc;
fәrdi, kompleks;
körpә, qoca.
kişi, qadın;

64 Fәrdi sifarişçi sәviyyәsindә turizm marketinqi aşağıdakı funksiyanı icra edir:

•

turistlәrin tәlәbatının formalaşdırılması;
pulun funksiyasının müәyyәn edilmәsi
turistlәrin ailә tәrkibinin öyrәnilmәsi
tәhsil sәviyyәsini artırır
coğrafi qruluşu müәyyәn edir

65 Turizm marketinqinә aid ilk elmi tәdqiqatlar Avropada aparılmışdır:

•

1962ci ildә
XIX әsrin 10cu illәrindә
XX әsrin 50ci illәrindә;
2010cu ildә
XXI әsrdә

66 Fәrdi vә ya qrup halında sәyahәti özündә әks etdirәn turlar seriyası kompaktı:

•

şәxsi gәzinti
dәvәtnamә
turist paketi;
sosial turizm
turist xidmәti

67 Sosial ehtiyaclar üçün dövlәtin ayırdığı vәsaitdәn yardımlanan sәyahәt:

•

xarici turizm

•

sosial. turizm
turist istirahәti
turizm mәhsulu
turist tәşkilatları

68 Turist agentliklәri tәrәfinfәn hәyata keçirilәn xidmәtlәrdәn bәzisi:

•

otelin tәmizlәnmәsi
işçilәrin işә qәbulu
yolların cәkilişi
marşrutların. hazırlanması
administratorla görüş

69 Turistin mәnәvi tәlәbatının ödәnilmәsi:

•

parklar
kitab oxumaq
avtomobil sürmәk
yol cәkmәk
teatr, muzey, sәrgilәr;

70 Turistlәrin işgüzar vә elmi maraqlarının tәmin edilmәsi:

•

banket zalı
gәmi ilә sәyahәt
idman oyunları
assambleya, konfrans, seminarlar.
konsert

71 Turizm sektorunun sosial vә iqtisadi sәmәrәlilik göstәricilәrindәn biri:

•

demoqrafik qruluşu dәyişir
sistemlilik yaradır
coğrafi mühitә tәsir göstәrir
mәşğullugu tәmin edir vә yerli firmalara gәlir gәtirir.
bazara mәnfi tәsir edir

72 Turizm sahәsindә Marketinq mәqsәdә catmaq üçün:

•

tәhlükәsiz yollar axtarır;
siyasi sabitlik yaradır
ixtiralar işlәyib hazırlayır
dәyirmi masa tәşkil edir
hәrbi hazırlığı müәyyәnlәşdirir

73 Rekreasiya turizmi nәdir:

•

gәzinti
gәmi ilә
istirahәt. vә müalicә
avtomobillә
tәyyatә ilә

74 Turist anlayışı nә ilә bağlıdır:

•

“sosial vәziyyәt”,.“sosial qrup”

•

vasitә
iqtisadi durğunluq
yerimәk
tәyyarә ilә uçmaq

75 Turizm mәhsullarının hazırlanması ilә mәşgul olan vә turları kompeklәşdirәn:

•

tur baza
sığorta şirkәtlәri
turoperator.
sahibkarlar
cәmiyyәtlәr

76 İstirahәt günün turist gәzintisi:

•

tәyyarә ilә
10km qacmaq
30km yerimәk
raketlә
hәm piyada, hәmdә nәqliyyat vasitәsindәn istifadә etmәklә

77 İşgüzar turist üçün xidmәtlәr:

•

daşıma, rabitә, tәşkilatitexniki
qarda xizәk sürmәk
musiqi ifa etmәk
idmanla mәşgul olmaq
münaqişәni yatırmaq

78 Turizmdә şәxsә aid seqment:

•

psiхоlоji şәrtlәr
siyаsi mühit
urbаnizmin dәrәcәsi
yаş vә cinsi.
екоlоji vәziyyәt

79 Xidmәt sahәlәri marketinqinin makromühiti amillәrindәn biri:

•

durgunluq;
aşkarlıq;
sәrbәst xidmәt ticarәti;
qarışıqlıq;
siyasәt(siyasi vәziyyәtin stabilliyi).

80 İstehlakçı istifadә etmәdәn görә bilmәz:

•

avtomobilin rәngini;
idman meydancasını;
turist bazasını;
sinif otağını.
turizm mәhsulunu;

81 Turizm marketinqinin konsepsiyasına aşağıdakıları aid edә bilәrik:
xarici ticarәtdә rәqabәti;

•

marketinq anlayışını;
daxili audit sistemini;
turist müәssisәlәri marketinqini.
alıcı ehtiyacı, sorğu vә tәlәblәrin müәyyәnlәşdirilmәsi;

82 Milli turizm bazarıda daxili amillәrә aşağıdakıları aid etmәk olar:

•

uçot dәrәcәsini;
milli gәlir sәviyyәsini;
demoqrafik vәziyyәt vә әhalinin strukturu;
daxili bazarı.
marketinq konsepsiyasını;

83 Turizm xidmәtlәr bazarının formalaşması vә inkişafının xarici amillәrinә aşağıdakılardan biri
daxildir:

•

daxili turizm bazarı;
xarici ticarәt;
kömәkçi turizm bazarı;
dövlәt beynәlxalq tәşkilatlarda iştirak etmәsi.
beynәlxalq valyuta fondu;

84 Turist xidmәtlәri bazarının növlәrindәn ikisi:

•

idman,işgüzar;
sәhiyyә,gömrük;
tәhsil, vergi;
sәyyahәt, dincәlmәk.
statistika, sorgu;

85 Turizmә olan tәlәbin inkişafının obyektiv şәrtlәri kimi aşağıdakını qeyd etmәk olar:

•

yerlibazlıq;
iqtisadi şәrait;
tәmizlik;
ekstrimal vәziyyәt.
hәrbi müdaxilә;

86 Turizmdә subyektiv amillәrә aiddir:

•

psixoloji şәrtlәr;
siyasi muhit;
ailә vәziyyәti vә uşaqların sayı;
subyektiv fikirlәr.
submәdәniyyәt;

87 Turizmdә marketinqin әsas vәzifәlәrindәn biri dә?

•

bazarın subyektini dinlәmәkdir;
bazara yük gәtirmәkdir;
sәrbәst toplanmaq azadlığıdır;
bazarı köçürmәkdir.
bazarın seqmentlәşdirilmәsidir;

88 Turist xidmәtlәri bazarında orta vә aşağı gәlir sәviyyәsi olan insanlar:

•

X seqment;
I seqment;
XI seqment;
IV seqment.
III seqment;

89 Turizm xidmәtlәr bazarında gәliri orta sәviyyәdәn yüksәk olan insanlar:

•

V seqment;
VII seqment;
XX seqment;
IV seqment .
II seqment;

90 Tәşkilat formasına görә turlar belә bölünür:

•

gәzinti turları;
ekskuriziv turları;
gәmi turları;
tәşkil edilmiş turlar, öz fәaliyyәt turları.
piyada vә nәqliyyat gәzinti turları;

91 Tәklit olunan xidmәtlәrin növündә asılı olaraq aşağıdakı turlar fәrqlәnirlәr:

•

tam pansion, yarım pansion;
pis qidalanmaq;
yaxşı qidalanmaq;
ucuz turlar.
bahalı turlar;

92 Marşruta görә turlar belә bölünür:

•

diferensial tur;
xәtti turlar, dairәvi turlar;
şәxsi marşrut turu;
düzxәtli tur.
kompleks tur;

93 Turizm marketinqinin әsas üsullarından biri:

•

qiymәtlәrin bazarda artırılması
kadr siyasәtini yeritmәk
istehlakçı tәlәbatının minimum hala salınması
bazarın tәlәb vә meyarlarının maksimum nәzәrә alınması vә eyni zamanda bazara fәal tәsir edilmәsi.
istehlakçı münasibәtini dәyişmәk

94 Bir qayda olaraq, turist vә ekskursiyaçı siyahısına daxil edilir:

•

sәrhәdyani zonada işlәyәnlәr
ölkәyә gәlәn vә ölkәdәn gedәn mühacirlәr
qaçqın vә köckünlәr
tranzid sәrhәdcilәr
turistlәr;

95 Daha mükәmmәl, yüksәk keyfiyyәtli, daha tәklükәsiz layihәlәr hazırlayır:

•

maliyyә xidmәtcilәri;
konstruktor vә digәr texniki xidmәt bölmәlәri;
tarix müәllimlәri;
marketinqin makromühit subyektlәri.
xidmәt sahәlәrinin mühasiblәri;

96 Xidmәt marketinqinin mәqsәdi:

•

istehsalçı ilә istehlakcını mükafatlandırır;
xidmәtcini işlәtmәkdir;
istehlakçı yönümlü xarakter daşıyır;
özәl kollec yaratmaqdır.
satışı azaltmaqdır;

97 İrqi, dini, dil әlamәtlәrinә vә s. Görә formalaşmış qruplar:

•

formlar;
tәşkilat;
cәmiyyәt;
submәdәniyyәt.
milli mәdәniyyәt;

98 Xidmәt müәssisәlәrindә istifadә olunan marketinq informasiya sisteminin layihәlәşdirilmәsinә
nәdәn başlanır:

•

informasiyanın toplanması metodlarının seçilmәsindәn;
marketinq planının tәrtib olunmasından;
әtraf mühitin öyrәnilmәsindәn;
anketlәrin tәrtib edilmәsindәn.
marketinq fәaliyyәtinә dair qәrar qәbul edәn şәxslәrin informasiyaya tәlәbatlarının dәqiqlәşdirilmәsindәn;

99 Xidmәt müәssisәlәrindә istifadә olunan tәkrar informasiya:

•

delfi metodu ilә toplanan informasiyadır;
müşahidә yolu ilә toplanan informasiyadır;
sorğular yolu ilә toplanan informasiyadır;
әdәbiyyatın öyrәnilmәsi yolu ilә toplanan informasiyadır.
müsahibә yolu ilә toplanan informasiyadır;

100 Xidmәt müәssisәlәrindә istifadә olunan ilkin informasiya:

•

әdәbiyyatın öyrәnilmәsi yolu ilә toplanan informasiyadır;
keyslәrin öyrәnilmәsi yolu ilә toplanan informasiyadır;
nüfuzlu şәxslәrdәn toplanan informasiyadır;
müşahidәlәrin aparılması yolu ilә toplanan informasiyadır.
müәssisәnin hesabatlarından toplanan informasiyadır;

101 Sorğuların aparılması yolu toplanan informasiya tipinә aiddir:

•

müәssisәdaxili informasiya tipi;
nüfuzlu şәxslәrlә söhbәtlәr әsasında toplanan informasiya tipi;
tәkrar informasiya tipi;
sindikativ informasiya tipi.
ilkin informasiya tipi;

102 Müşahidә yolu toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir:

•

müәssisәdaxili informasiya tipinә;
nüfuzlu şәxslәrlә söhbәtlәr әsasında toplanan informasiya tipinә;
müşahidә informasiya tipinә;
xarici şirkәtlәrin statistik nәşrlәrindәn әldә edilәn informasiya tipinә.
sindikativ informasiya tipinә;

103 Xidmәt müәssisәlәrindә istifadә olunan marketinq informasiya sisteminin fәaliyyәt göstәrmәsi
üçün nәlәr edilmәlidir:

•

informasiyanın yığılması, işlәnmәsi, tәhlili, sistemlәşdirilmәsi vә saxlanması;
marketinqin idarәedilmәsi üçün qәrarların qәbulu;
müәssisәnin idarәedilmәsi üçün qәrarların qәbulu;
sindukativ informasiya әldә olunmalıdır.
müәssisәnin satiş vә marketinq şöbәlәri arasında sıx әlaqәlәr qurulmalıdır;

104 Marketinq informasiyasının tәhlili sisteminә daxildir:

•

mәlumatlar bazası;
modellәr vә metodlar bankı;
marketinq informasiya sistemi;
ilkin informasiyanın tәhlili.
sindukativ informasiyanin tәhlili;

105 Marketinq informasiya sisteminin nәticәsi nәdir:

•

müәssisәnin marketinq mühitinin vәziyyәti barәdә mәlumatlar bazası vә marketinq tәdqiqatı hesabatları;
modellәr vә metodlar bankı;
ilkin vә tәkrar informasiya mәnbәlәri;
ilkin informasiyanın tәhlili.
sindukativ informasiyanin tәhlili;

106 F.Kotlerә görә marketinq informasiya sistemi (MİS):

•

marketinqә dair qәrarların qәbulu üçün yaradılmış mәlumatlar kargüzarlığıdır, bu mәlumatların toplanmasını
hәyata keçirәn mütәxәssislәr vә mәlumatların emalında isttifadә edilәn avadanlıqların mәcmusudur
marketinq qәrarlarının qәbulu üçün zәruri olan aktual vә dәqiq informasiyanın yayılması, onun statistikası,
sistemlәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi prosesi, hәmçinin bu informasiyanın toplanmasının metodologi
üsullarıdır;
marketinq qәrarlarının qәbulu üçün zәruri olan aktual vә dәqiq informasiyanın toplanması, tәsniflәşdirmәsi,
tәhlili, qiymәtlәndirilmәsi vә yayımını hәyata keçirәn mütәxәssislәrin, hәmçinin bu informasiyanın
toplanmasının metodologi üsullarının vә bunun üçün lazım olan avadanlıqların mәcmusudur;
informasiyanın toplanması, onun tәhlili, sistemlәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, hәmçinin informasiyanı
özündә birlәşdirәn mәlumatlar bankının yaradılması prosesidir.
bankının yaradılması, hәmçinin yaradılmış mәlumatlar bankı ilә dialoq sistemini tәmin edәn modellәr vә
tәlimatların mәcmusudur;

107 Aşağıdakılardan hansı xidmәt müәssisәlәrindә istifadә olunan marketinq informasiyaların
xassәlәrini әks etdirirlәr:

•

tәkrar informasiya olması;
xarici informasiya olması;
ilkin informasiya olması;
informasiyanın obyektiv olması.
müәssisәdaxili informasiya olması;

108 Marketinq informasiya sisteminin tәrkibinә neçә alt sistemi daxildir:

•

4;
6;
3;
5;
8.

109 Xidmәt sferasında fәaliyyәt göstәrәn әnәnәvi şirkәtin xarakteristikalarına aiddir:

•

özüözünә nәzarәt;
tәşkilati imperativlik;
strategiyaya yönәlmәsi;
operativ mәsәlәlәrin hәllinә yönәlmәsi.
әsas resurs – insan amilidir;

110 Bilavasitә müәssisәnin xidmәtini satın alan:

•

müştәrilәr;
xidmәtcilәr;
tәlәbәlәr;
mәsul şәxslәr;
iddiacılar.

111 Aşağıda göstәrilәn metodlardan hansı marketinqә dair informasiyanın toplanmasında istifadә
edilәn metodlara aid deyildir:

•

müşahidә vә sorğu metodları;
delfi vә fokusqrup metodları;
informasiyanın iqtisadi tәhlil metodu.
eksperment vә fokusqrup metodları;
imitasiya metodu;

112 Xidmәt müәssisәlәrindә marketinq informasiya sisteminin formalaşdırılmasında mәqsәd:

•

marketinq fәaliyyәtinә dair informasiyanın obyektivliyinin qiymәtlәndi¬rilmәsi
müәssisәnin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә ona nәzarәtin hәyta keçirilmәsi;
marketinq konsepsiyasının vә onun funksiyalarının realizasiyası;
marketinq qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün zәruri informasiya bazarsının yaradılması.
mәlumatlar bazasının yaradılması;

113 Xidmәt müәssisәlәrindә marketinq informasiya sisteminin effektli fәaliyyәti üçün aşağıdakıların
olması zәruridir:

•

mükәmmәl idarәetmә strukturu;
mükәmmәl idarәetmә strukturu vә informasiyanın tәhlili metodları;
informasiyanın tәhlili metodları vә tәhlil üçün zәruri tәlimatların sәpәlәnmәsi;
mükәmmәl nәzarәt vә planlaşdırma sistemi;
informasiyanın toplanması vә işlәnmәsi sahәsindә tәcrübәsi olan mütәxәssislәr, zәruri avadanlıq vә tәlimatlar.

114 Marketinq informasiya sisteminin digәr informasiya mәnbәlәrindәn fәrqi budur:

•

ucuz başa gәlmәsi;
müәssisәnin mütәxәssislәri tәrәfindәn formalaşdırılması;
strukturlaşdırılmış olması;

müәssisәdәn kәnar informasiyaya әsaslanması.
әlyetәrli olması;

115 Xidmәt müәssisәlәrinin idarәetmә struktiruna daxildir:

•

müәssisәnin rәhbәrliyi ayrıayrı bölmә vә şöbәlәr.
bölmә komandirlәri;
maddi texniki tәchizatlar;
xidmәt avadanlıqları;
dini şöbәlәr;

116 Xidmәt bazarında rәqiblәrin daxil olması imkanları genişdir:

•

qara bazar;
azad rәqabәt;
mükәmmәl rәqabәt;
inhisarcılıq;
oliqopolik.

117 Xidmәt bazarında yalnız bir müәssisә fәaliyyәt göstәrir:

•

azad rәqabәt;
mәqsәdli marketinq;
oliqopolik rәqabәt.
qiymәt rәqabәti;
xalis inhisar;

118 Xidmәt sferasında fәaliyyәt göstәrәn әnәnәvi şirkәtin xarakteristikalarına aid deyil:

•

avtokratik idarәetmә tәrzi.
daxili resurslara yönәlmәsi;
texnoloji imperativlik;
әsas resurs – istehsal amilidir;
özüözünә nәzarәt;

119 Xidmәt bazarında satıcının sayı mәhduddur:

•

azad rәqabәt;
haqsız rәqabәt;
oliqopolik rәqabәt;
inhisar rәqabәt.
qiymәt rәqabәti;

120 Xidmәt sferasında fәaliyyәt göstәrәn marketinq yönümlü şirkәtin xarakteristikalarına aid deyil:

•

strategiyaya yönәlmәsi
demokratik idarәetmә tәrzi
özüözünә nәzarәt
әsas resurs – insan amilidir
texnoloji imperativlik

121 kinoteatr xidmәtlәrinә tәlabatın azaldılmasına sәbәb:

•

şәhәrin abadlaşması;
internet sistemi;
istәyin azalması.

yeni radio istehsalı;
yeni binaların tikilmәsi;

122 Xidmәt marketinq şöbәsi:

•

istehlakçıların tәlәbatlarını vә xidmәt motivlәrini öyrәnir.
statusu araşdırır;
әmlak bazarını öyrәnir;
alıcıların yaşını müәyyәnlәşdirir;
satıcının tәhsilini araşdırır;

123 Marketinq tәdbirlәrinin maliyyәlәşdirilmәsini hәyata keçirir:

•

lizinq xidmәti.
satış xidmәti;
istehsal şöbәsi;
maliyyә xidmәtlәri;
tәchizat şöbәsi;

124 Ayrıayrı millәtlәrә vә xalqlara mәxsus olan dәyәr:

•

milli kitabxana;
milli qrur;
milli keyfiyyәt;
hökmranlıq.
milli mәdәniyyәt;

125 Mәqsәd xidmәtdә nöqsanların olmamasıdır әn etibarlı yol:

•

personalın gәnc olmasıdır;
sәbrli olmaqdır;
personalın tәlimi vә mәşqlәridir;
personalın yaşlı olmasıdır;
hörmәt qazanmaqdır.

126 әmtәәdә görünmәyәn vә sonra aşkar edilәn qusurlardan mühafizә:

•

İstehlakçıların hüquqlarının qorunması haqqında” AR Qanunu ilә tәsbit edilir.
“Siğorta haqqında” AR Qanunda öz әksini tapıb;
Lizinq xidmәtlәri haqqәnda” AR Qanunda öz әksini tapıb;
“Turizim haqqında” AR Qanunda öz әksini tapıb;
“Auditor xidmәti haqqında” AR Qanunda öz әksini tapıb;

127 Servisdә istifadәnin qeyrimәcburiliyi:

•

servisin әvvәlcәdәn görünmәmәsi.
servis müәssisәlәri müştәrilәrә öz xidmәtlәrini zorla sırımağa çalışmamalıdırlar;
servisdә güzәşt etmәk;
adekvatlıq;
özünutәhlil;

128 Volvo avtomobil firmaasının şuarı çox ibratәmizdir:

•

“Müştәrini yenidәn cәlb etmәk bir neçә dәfә bahadır, nәinki, onu qoruyub saxlamaq”;
“Yaxşı xidmәt edәk ki, yaşayaq”
“Pis xidmәt firmanın işini dayandırar”;

“Xidmәtin keyfiyyәti qiymәti qaldırar”;
“Xidmәt mәsrәfdir”.

129 İqtisadiyyatın servis sektorunda dәyişikliklәrә sәbәb olan informasiya texnologiyalarının inkişafı
amilinә aid deyil:

•

yığcam mobil avadanlığının yaradılması;
xidmәt sahә¬sindә yeni kommersiya sazişlәri;
xәttsiz әlaqә şәbәkәlәrinin inkişafı;
böyük әhatә diapazonu;
yeni proqram tәminatı

130 Ayrıayrı nәqliyyat növlәrinin reytinqinә әsasәn әn yüksәk yükgötürmә qabiliyyәtinә aşağıdakı
nәqliyyat növü malikdir:

•

traktorlar.
avtomobil nәqliyyatı;
dәmir yolu nәqliyyatı;
çay nәqliyyatı;
hava nәqliyyatı;

131 Ayrıayrı nәqliyyat növlәrinin reytinqinә әsasәn әn yüksәk manevrililiyә aşağıdakı nәqliyyat
növü malikdir:

•

hava nәqliyyatı;
dәmir yolu nәqliyyatı;
su nәqliyyatı;
boru nәqliyyatı.
avtomobil nәqliyyatı;

132 Ayrıayrı nәqliyyat növlәrinin reytinqinә әsasәn ekoloji cәhәtdәn әn tәhlükәsiz nәqliyyat növü
aşağıdakıdır:

•

hava nәqliyyatı;
dәmir yolu nәqliyyatı;
su nәqliyyatı;
boru nәqliyyatı.
avtomobil nәqliyyatı;

133 Servis xidmәtlәri:

•

mәhsulun satışı vә istismarı ilә bağlı olan xidmәtlәr kompleksidir;
mәhsulun hazırlanması ilә bağlı olan xidmәtlәr kompleksidir;
mәhsulun layihәlәndirilmәsi ilә bağlı olan xidmәtlәr kompleksidir;
mәhsulun qablaşdırılması ilә bağlı olan xidmәtlәr kompleksidir.
mәhsula marka adının verilmәsi ilә bağlı olan xidmәtlәr kompleksidir;

134 Ayrıayrı nәqliyyat növlәrinin reytinqinә әsasәn әn yüksәk sürәtә aşağıdakı nәqliyyat növü
malikdir:

•

hava nәqliyyatı;
dәmir yolu nәqliyyatı;
su nәqliyyatı;
boru nәqliyyatı.
avtomobil nәqliyyatı;

135 Nәqliyyat prosesinә әn azı üç әsas әmәliyyat daxildir:

•

yüklәmә, boşaltma, qaldırma;
yüklәmә, daşınma, boşaltma;
aparma, boşaltma, qoşulma;
4 qapılı, 2 qapılı, 1 qapılı.
sürәt, zәif sürәt, yüksәk sürәt;

136 Satışdan sonrakı xidmәtlәrә aiddir:

•

satışa hazırlıq vә satış zamanı xidmәt;
satış zamanı vә zәmanәtli xidmәt;
satışa hazırlıq vә satışdan sonrakı xidmәt;
zәmanәtli xidmәt vә zәmanәt müddәtindәn sonrakı xidmәt;
satışa hazırlıq vә zәmanәtli xidmәt.

137 A.Parasuraman, V.Zeytaml, L.Berrinin qeyd etdiklәri xidmәtlәrin keyfiyyәtinin әsas cәhәtlәrinә
aid deyil:

•

etibarlılıq;
tәhlükәsizlik;
hәssaslıq;
çeviklik.
alıcılarla qarşılıqlı anlaşma;

138 Nәqliyyat vasitәlәrinin rәqabәt üstünlüyünün әsas göstәricilәri kimi aşağıdakılar çıxış edә bilәr.
Aid olmayan variantı qeyd edin.

•

sәmәrәlilik;
sürәt;
hәssaslıq.
yükgötürmә qabiliyyәti;
tәhlükәsizlik;

139 İqtisadiyyatın servis sektorunda dәyişikliklәrә sәbәb olan beynәlmilәllәşdirmә amilinә aid deyil

•

beynәlxalq sәviyyәdә ça¬lışan firmala¬rın sayının artması;
beynәlxalq alyansların sayının artması;
fәal immi¬qrasiya;
istehlakçıla¬rın xarici sәfәrlәrinin sayının artması.
beynәlxalq birlәşmәlәrin sayının artması;

140 Servis müәssisәsinin texnologiyalarına uyğun olmalı әks halda servisin lazımi keyfiyyәtini әldә
etmәk olmur buna:

•

servisin yüksәkliyi;
alıcıların itirilmәsi;
servisin pis tәşkil olunması;
reklam aiddir.
servisin texniki adekvatlığı;

141 Avropada aparılmış tәdqiqat göstәrmişdir ki, kompyuteri aldıqda alıcıları qiymәtindәn çox
maraqlandırır:
rәngi;

•

cәkisi;
hәcmi;
monitoru.
proqram tәminatı;

142 Satışdan әvvәl xidmәtlәrdәn sonra malın hansı dövrü başlayır:

•

satışdan kәnar dövrü;
satışa hazırlıq dövrü;
istehlakcıdan pul almaq dövrü;
pә münasibәtlәri.
әp münasibәtlәri;

143 Ayrıayrı nәqliyyat növlәrinin reytinqinә әsasәn әn yüksәk sәmәrәliliyә aşağıdakı nәqliyyat növü
malikdir:

•

hava nәqliyyatı;
dәmir yolu nәqliyyatı;
su nәqliyyatı;
buldozer.
avtomobil nәqliyyatı;

144 Ayrıayrı nәqliyyat növlәrinin reytinqinә әsasәn sәrnişinlәr üçün әn tәhlükәsiz nәqliyyat növü
aşağıdakıdır:

•

hava nәqliyyatı;
dәmir yolu nәqliyyatı;
su nәqliyyatı;
boru nәqliyyatı.
avtomobil nәqliyyatı;

145 Satışdan әvvәl xidmәtlәr (qida mәhsulu üçün):

•

süfrәyә dürülmәsi;
daşınması;
bişirilmәsi;
dequstasiya edilmәsi;
qablaşdırılması.

146 Müasir servisin norma vә prinsiplәrinә aiddir:

•

servisin elastikliyi;
aqressiv qiymәt siyasәti;
servisin qeyrielastikliyi;
istifadәnin mәcburiliyi.
tәklifin qeyrimәcburiliyi;

147 Satışdan әvvәl olan xidmәtlәrә aiddir:

•

satışa hazırlıq vә satış zamanı xidmәt;
satış zamanı vә zәmanәtli xidmәt;
satışa hazırlıq vә satışdan sonrakı xidmәt;
satışa hazırlıq vә zәmanәtli xidmәt.
zәmanәtli xidmәt vә zәmanәt müddәtindәn sonrakı xidmәt;

148 Malın hәyat dövrünün başlanğıcı:

•

bazarın seqmentlәşdirilmәsi;
bazarın tutumu;
artım mәrhәlәsi;
bazarın doyması.
bazar daxil olma mәrhәlәsi;

149 Servis stansiyalaarının idarә edilmәsi vә texniki xidmәt göstәrmәsi hansı müqailә әsasında hәyata
keçirilsә sәmәrәli olar:

•

әmәkdaşlıq;
uzun müddәtli;
birdәfәlik;
qısa müddәtli.
françayzinq;

150 İstehsalçı vә istehlakçı arasında hesablaşma sistemi:

•

kredit, lizinq sәrtlәri;
borc sistemi;
müqavilә әsasında borc;
әlaqәnin yaradılması.
valyuta mәzәnnәsi;

151 Zәmanәtdәn sonar ki, xidmәtlәr:

•

әpә;
müqavilә ilә xidmәtlәr;
pp;
qablaşdırılma xidmәtlәri.
danışıq xidmәtlәri;

152 Satışdan sonrakı xidmәtlәrә aid deyil:

•

mәmulatın istismara hazırlanması;
tәmir, lazım gәlәndә ehtiyyat avadanlığın verilmәsi;
zәmanәt xidmәtlәri;
mәhsulun siğortalanması.
istehsal prosesindә yaranan problemin aradan qaldırılması;

153 әnәnәvi tәәssüratlara görә nәqliyyatın әsas missiyası:

•

yüklәrin qaldırılmasıdır;
sürücüyә xidmәt etmәkdir;
sәrnişinlәrә diqqәt göstәrmәsidir;
bir ölkәdәn digәr ölkәyә getmәkdir
yüklәrin vә sәrnşinlәrin daşınmasıdır;

154 әksәr hallarda zәmanәt müddәti:

•

3 vә ya 5 ilәdәk;
2 vә ya 4 ilәdәk;
1 vә ya 3 ilәdәk;
3 vә ya 5 ilәdәk.

1 vә ya 7 ilәdәk;

155 Nәqliyyat xidmәtinin әsas obyektlәrindәn biri kimi yükün tәsniflәşdirilmәsinә aid deyil:

•

xalq tәsәrrüfatının sahәlәrinә görә;
daşınma dәyәrinә görә;
daşınma növlәri vә vasitәlәrinә görә;
digәr tәsnifat әlamәtinә görә.
texnoloji amilinә görә;

156 Ford Amerika avtomobil firması Xidmәt zәrfi ni tәklif edir, onlardan biri:

•

500.000 km qacışda hansı qüsur baş versә;
tәkәrlәr 5 il müddәtindә deşilәrsә;
qacışdan asılı olmayaraq 3 il müddәtindә tәhlükәsizlik qayışlarının qüsurlarının aradan qaldırılması;
avtomobil qәzaya uğrayarsa.
avtomobil dağ yolunda sürüşüb yoldan kәnara düşәrsә;

157 Strategiya üzrә mütәxәssiz Jak Qorovis hesab edir ki,

•

servis satışın mәnbәyidir;
servis olmasada satışı artırmaq olar;
servisin keyfiyyәti kommersiya uğurunun açarıdır;
servis gәlir mәnbәyidir.
servis kommersiyaya aid deyil;

158 Nәqliyyat vasitәlәrinin rәqabәt üstünlüyünün әsas göstәricilәrindәn biri deyil:

•

tәhlükәsizlik;
etibarlığı.
uzunluğu;
yük götürmә qabiliyyәti;
sürәt;

159 Dәniz nәqliyyatının catışmayan cәhәtlәrindәn biri:

•

nisbәtәn aşağı sürәt;
çox sәrnişin tutumu;
böyük olması;
üstü acıq olması.
qısa trayektoriya ilә hәrәkәti;

160 Su(dәniz vә çay) nәqliyyatı vasitәlәri adlanır:

•

vaqon;
tramvay;
paravoz;
trayler.
gәmi;

161 Nәqliyyat xidmәti marketinqinin әsas vәzifәsi:

•

ünsiyyәt vasitәlәri axtarmaqdır;
sıxlığı aradan qaldırmaqdır;
istehlakçıları bu xidmәtlәri әldә etmәyi inandırmaqdır;
vasitәcilikdir;

mühiti tәdqiq etmәkdir.

162 Hava nәqliyyatının әsas çatışmayan cәhәtlәrindәn biri deyil:

•

yük tariflәrinin yüksәk olması;
yer xidmәtlәrindәn asılılığı;
hava şәraitindәn asılılıq;
sürәtin yüksәk olması
daşınan yükün ölçüsünün vә hәcminin mәhdudluğu;

163 Boru kәmәri nәqliyyatının әsas üstün cәhәtlәrindәn biri deyil:

•

hava şәraitindәn asılı olmaması;
yaşayış mәhәllәlәrinin icindәn keçmәsi
daşınmanın fasilәsizliyi;
әmәliyyatların avtomatlaşdırma sәviyyәsinin yüksәk olması.
daşınmaların maya dәyәrinin aşağı olması;

164 Nәqliyyatın hәrәkәt tәrkiblәri:

•

yüklәyәn;
daşıyan, boşaldan;
boşaldan;
dәmiryol, tramvay.
dartıcı, yük daşıyan;

165 Müştәri kontingentinin formalaşması vә firmaya sıx tellәrlә bağlanması:

•

qısa müddәtli tәrәfdaşlıq;
dostluq;
uzun müddәtli tәrәfdaşlıq;
sәhlәnkarlıq.
etibarlılıq;

166 İqtisadiyyatın servis sektorunda dәyişikliklәrә sәbәb olan dövlәt siyasәti amilinә aid deyil:

•

istehlakçıların ümidlәrinin yüksәlmәsi.
istehlakçıları qulluqçuları, әtraf mühiti qoruyan yeni qanunlar;
xidmәt sahәsindә yeni kommersiya sazişlәri;
dövlәt tәnzimlәnmәsinin dәyişilmәsi;
xidmәt sahәsindә yeni kommersiya sazişlәri;

167 Nәqliyyat tariflәri öz düzümünә görә müxtәlif formalara malik ola bilәrlәr onlardan biri:

•

proporsional;
sistemli;
ardıcıl;
üstüstә.
yanaşı;

168 Müasir servisin bir sıra norma vә prinsiplәri mövcüddur:

•

servisin gәrginliyi;
servisin şәhәr kәnarında olması;
servisin rahatlığı;
servis barәdә әvvәlcә mәlumat vermәmәk.

servisin vaxtının uzadılması;

169 Müasir servisin norma vә prinsiplәrinә aid deyil:

•

tәklifin mәcburiliyi;
servisin elastikliyi;
istifadәnin qeyrimәcburiliyi;
istifadәnin mәcburiliyi.
servisin rahatlığı;

170 ABŞda aparılan tәdqiqatlar göstәrir ki, alıcının bütün ömrü әrzindә seçilmiş әmtәә markasının
sadıqliyi:

•

kiçik hәcmdә mәnfәәt verir;
ümumiyyәtcә mәnfәәt vermir;
böyük hәcmdә mәnfәәt verir;
marka seçmәk ehtiyacı yoxdur.
mәnfәәtli deyil;

171 Mәhsulu satarkәn әvvәl göstәrilәn xidmәt necә adlanır

•

sorğuların keçirilmәsi;
tәmir etmәk;
sifariş etmәk.
tәmizlәmәk;
satışdan әvvәl xidmәt;

172 Müasir servisin norma vә prinsiplәrinә aid olmayan variantı göstәrin

•

tәklifin mәcburiliyi;
servisin elastikliyi;
istifadәnin qeyrimәcburiliyi;
servisin qeyrielastikliyi.
servisin rahatlığı;

173 Texnikanın imtinasız istismarını tәmin edәn bütün işlәrin vaxtında görülmәsini nәzәrdә tutan
xidmәt:

•

servis xidmәti;
satışdan sonrakı xidmәtlәr;
zәmanәt servisi;
biznesin inkişafı tәmayüllәri.
satışdan әvvәlki xidmәtlәr;

174 Satışdan sonarkı xidmәt o, cümlәdәn:

•

müştәridәn pulun alınması;
zәmanәt vә zәmanәtdәn sonrakı tәmir;
müştәri ilә yenidәn görüşmәk;
әmtәәni geri istehsal müәssisәsinә qaytarmaq.
diqqәtin göstәrilmәsi;

175 İstehsalçılar (xidmәtlәr) bazarına hansı rәqabәt forması uyğun gәlir?
firmalar arasında rәqabәt;
istehsalçıların rәqabәti;

•

tәsәrrüfat subyektlәri arasında rәqabәt;
istehlakçıların rәqabәti.
eyni növ mәhsulun rәqabәti;

176 Tәlәbatın hәcmi tәklifin hәcmindәn artıq olduğu halda xidmәt bazarının hansı forması uyğun
gәlir?

•

beynәlxalq bazar;
milli bazar;
istehlakçılar bazarı;
vasitәçilәr bazarı.
istehsalçılar bazarı;

177 Tәklifin hәcmi tәlәbatın hәcmindәn artıq olduğu halda xidmәt bazarının hansı forması uyğun
gәlir?

•

xarici bazar;
dövlәt idarәlәri bazarı;
istehlakçılar bazarı;
istehsalçılar bazarı.
regional bazar;

178 Xidmәt ofisindә әhatә vә әtraf mühitin hansı amillәri satışa tәsir edir:

•

rәqabәtin olması;
bazarın konyukturası;
fasilәsizlik;
hәvәslәndirmә.
işıqlandırma, istilik, sәslәr;

179 Xidmәt marketinqinin başlıca vәzifәsi:

•

coğrafi mühit amilini tәdqiq etmәk;
müştәriyә tәşkilatı vә onun xidmәtlәrini qiymәtlәndirmәyә, hәmçinin seçim etmәyә kömәk etmәk;
kommunikasiya sistemini şәrtlәndirәn amillәri müәyyәn etmәk;
bazarda qiymәtlәri müәyyәn etmәk.
beynәlxalq bazara çıxma metodlarını müәyyәn etmәk;

180 Ucuz qiymәtlәrlә başlayıb, sonradan onun yüksәlmәsinә әsaslanır:

•

qaymaqların yığılması strategiyası;
aşağı qiymәt strategiyası;
bazara nüfuz etmәk vә ya bazarı әlә almaq strategiyası;
güzәştlәr vә gözlәnilmәyәn xәrclәr.
rәqabәt qiymәtlәri strategiyası;

181 Xidmәtin rәqabәt qabiliyyәtliliyi:

•

keyfiyyәtin yüksәk olmasıdır;
xidmәtin yüksәk keyfiyyәtә malik olma qabiliyyәti;
qiymәtin aşağı olmasıdır;
bazar tutumunun formalaşması.
müәyyәn zaman kәsiyindә, konkret regionda xidmәtin eyni növdәn olan xidmәtә nisbәtәn özünü daha üstün
“xidmәti sata bilmә” qabiliyyәti;

182 Aşağıdakı fәaliyyәt növlәrindәn hansı xidmәt marketinqinin tәtbiq sahәsinә aid deyildir?

•

xidmәt sferasında qloballaşma sistemi;
strateji planlaşdırma;
xidmәt marketinqibnin fәaliyyәt proqramının tәrtibi;
xidmәt sferasında qiymәtin әmәlә gәlmәsinin әsas mәrhәlәlәri.
texnoloji avadanlıqların istehsalı;

183 Real xidmәt:

•

istehlakçının tәlәbatını ödәyәn, onun problemini hәll etmәyә imkan verәn xidmәtdir;
rәqabәt mühitidir;
tәlәbata uyğun qiymәtdir;
insan әmәyi ilә yaradılan bütün maddi nemәtlәrdir.
mövcud bazara yeni xidmәtin növünün çıxarılmasıdır;

184 Xidmәt bazarının tutumunun sәviyyәsi:

•

konkret regionda yerlәşәn müәssisәlәrin mәcmusudur.
xidmәt bazarının konyuksturası;
istehlakçıların alıcılıq qabiliyyәti;
sahәlәrarası rәqabәtdir;
potensial vә reallıqdır;

185 Bazarın yaxşı öyrәnilmәsi o, demәkdir ki:

•

bazarda xidmәt bolluğu yaradılmayıb;
bazarda rәqabәtin vәziyyәti dәqiq qiymәtlәndirilib;
istehlakçı tәlәbatı ödәnilmәyib;
bazarda istehsalçı çoxdur.
bazarda xidmәt avadanlıqları yaxşı yerlәşdirilib;

186 Xidmәt bazarının konyukturu:

•

qiymәt;
istehsalçı vә istehlakçı;
tәklif vә tәlabatın nisbәti;
kiçik biznes adamları.
şirkәtlәr;

187 Bu metod çox saylı müştәrilәrlә işlәmәyә imkan verir:

•

müştәrinin xarici vidi müәyyәnlәşdirilәrsә;
qәnaәt olunarsa;
xidmәtin keyfiyyәtinә çox әhәmiyyәt verilmәzsә;
müştәri ilә kobud davranılarsa.
xidmәt göstәrәnin sürәtinin yüksәldilmәsi;

188 Bәzi xidmәtlәr alıcının bilavasitә iştirakını tәlәb etmir:

•

saça xidmәtlәr;
masaj;
sauna;
paltarın kimyәvi tәmizlәnmәsi.
ictimai iaşә xidmәtlәri;

189 Duyulma şkalasına daxil olan göstәricilәrdәn biri:

•

•

bu şeyi tәsәvvür etmәk cәtindir;
bu xidmәt öncәdәn deyirәm әla olacaq;
bu xidmәti әvvәlcә görürәm;
belә göstәrici yoxdur.
mәn söz verirәm xidmәti 2 dәfә artiq sizә verәcәm;

190 әmtәәlik mәhsuldan fәrqli olaraq xidmәtlәr:

•

uzun ömürlüdür;
istehsaldan istehlakçıya ötürülür;
eyni zamanda hәm istehsal,hәm dә istehsak olunur;
müxtәlif bazarlarda satılır.
görünür;

191 Xidmәt bazarı aşağıdakı spesifik xüsusiyyәtlәrdәn birinә malik deyil:

•

bazar prosesinin yüksәk dinamikliyi;
kapital tәqavülünün yüksәk sürәti;
әrazi üzrә seqmentlәndirmә;
xidmәt fәaliyyәtinin nәticәlәrinin öncә müәyyәnliyi.
xidmәt istehsalının tәşkilinin spesifikliyi;

192 Azәrbaycan boru kәmәrinin uzunluğunun artımı:

•

Ermәnistanın Qarabağı işgal etmәsilә;
nefti sisternlәrlә daşıdığımıza görә;
Gürcüstan Respublikası ilә qonşu olduğuna görә;
neft tankerlә daşındığına görә.
neft vә qaz hasılatının artması ilә;

193 Azәrbaycanda informasiya vә rabitә xidmәtlәrinin hәcmi xeyli artmış belәki, 2011ci ildә 2005ci
ilә nisbәtәn

•

1,5 dәfә;
0,6 dәfә;
2,7 dәfә;
10,7 dәfә
5,5 dәfә;

194 Rәqabәt zamanı ilk olaraq:

•

istehsalı genişlәndirmәk;
xidmәtin keyfiyyәtini artırmaq;
xidmәti yaymaq;
rәqiblәrә sorğu göndәrmәk
rәqiblәri müәyyәn etmәk;

195 Müәyyәn әhvalruhiyyә yaradan vә müştәrinin cәlb olunmasına şәrait yaradan interyer:

•

proses;
personal;
mühit;
hәvәslәndirmә.
sәmәrәli tәklif;

196 Potensial alıcı ilә fәrdi söhbәt әsasında xidmәtin şifahi tәqdim olunması forması:

•

bölgü kanalı vasitәsilә satış;
şәxsi satışlar;
pәrakәndә satışlar;
reklam vasitәsilә satışlar.
hamısı;

197 Xidmәtin satışında qısamüddәtli oyadıcı tәsirә malik çox müxtәlif vasitәlәrin istifadәsi üzrә
fәaliyyәt:

•

stimullaşdırıcı tәdbirlәr;
sәrgilәr;
qabaqlayıcı tәdbirlәr;
reklamın planlaşdırılması.
sponsorluq vә xeyriyyә fәaliyyәti;

198 Texnikanın imtinasız istismarını tәmin edәn bütün işlәrin vaxtında görülmәsini nәzәrdә tutan
xidmәt:

•

servis xidmәti;
satışdan sonrakı xidmәtlәr;
zәmanәt servisi;
amartizasiya xidmәtlәri.
satışdan әvvәlki xidmәtlәr;

199 Xidmәt marketinqinin әn mürәkkәb aspekti:

•

bazarın mühitinin araşdırılması;
satış üçün yaxşı şәraitin yaradılması;
istehlakçı davranışının müәyyәnlәşdirilmәsi;
müştәrilәrin cәlb edilmәsi.
biznes planın qurulması;

200 Marketinq xidmәtinin açar anlayışları:

•

tәlәbatdır;
seqmentlәşmәdir;
qiymәtdir;
fayda vә gәlirdir.
tәdqiqatdır;

201 Xidmәt sferasında ilkin mәlumatların toplanmasında, bir qayda olaraq hansı mütәxәssislәr iştirak
etmәlidirlәr?

•

hәkimlәr;
sosioloqlar, iqtisadçılar;
müәllimlәr;
biznesmenlәr.
menecerlәr;

202 İstehlakçılar (xidmәtlәr) bazarında:

•

tәklifin hәcmi tәlәbatın hәcmindәn çoxdur;
tәlәbatın hәcmi tәklifin hәcmindәn çoxdur;

qiymәtin sәviyyәsi yuxarıdır;
istehsalçıların sayı istehlakçıların sayından çoxdur.
rәqabәt mühiti mövcuddur;

203 Xidmәt sferasında tәnzimlәmәni şәrti olaraq hansı sәviyyәdә ayırmaq önәmlidir:

•

dini;
birtәrәfli;
irqi;
sinifi.
milli;

204 Satışdan sonra xidmәtlәrә aiddir:

•

qablaşdırma;
qiymәtin sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi;
pәrakәndә satış şәbәkәsinә çatdırılma;
mәmulatın istismara hazırlanması.
malın satışa hazırlanması;

205 Xidmәtlәr tәbiәtcә necәdir:

•

hiss olunandır;
xidmәtin saxlana bilinmәsidir.
әvvәlcәdәn müәyyәn edilәndir
görünәndir;
hiss olunmaz vә duyulmazdır;

206 Xidmәt müәssisәlәrinin firma stilinә daxildir:

•

firmanın mikromühiti;
firmanın әlaqәlәri;
firma nişanı vә loqotipi;
firmanın yerlәşdiyi mühit.
firmanın strateji planı;

207 Xidmәt satıcılarının fәaliyyәtinin idarә olunmasını çәtinlәşdirәn sәbәb nәdir:

•

qiymәti müәyyәn edә bilmir;
müştәrilәrlә ünsiyyәt qura bilmir;
öz xidmәtlәrini müştәrilәrә göstәrmәk mürәkkәb olur;
müştәrini cәlb etmәk cәtin olur.
marketinq fәaliyyәtindәn istifadә edә bilmir;

208 Mәqsәdli bazar anlayışı:

•

istehlakçının alıcılıq qabiliyyәtinin öyrәnilmәsi;
öz müştәrisini tapmaq;
bazar payını müәyyәnlәşdirilmәsi;
kütlәvi marketinqlә mәşğul olmaq.
rәqabәt mühitini müәyyәnlәşdirmәk;

209 İstehsalçılar (xidmәtlәr) bazarında:

•

istehlakçıların sayı istehsalçıların sayından çoxdur;
tәklifin hәcmi tәlәbatın hәcmindәn çoxdur;

•

tәlәbatın hәcmi tәklifin hәcmindәn çoxdur;
rәqabәt mühiti mövcuddur;
qiymәtin sәviyyәsi aşağıdır.

210 İstehlakçılar (xidmәtlәr) bazarına hansı rәqabәt forması uyğun gәlir?

•

gizli rәqabәt;
azad rәqabәt;
istehsalçıların rәqabәti;
istehsalçıların rәqabәti.
funksional rәqabәt;

211 Müştәrilәrә xidmәt zamanı icra olunmalı kompleks qayda:

•

xidmәt haqqı;
xidmәtin dәyişkәnliyi;
xidmәtin istehsalı vә istehlakının fasilәsizliyi;
xidmәtin maddiliyini yüksәltmәk.
xidmәt standartı;

212 Xidmәtlәrin alınması zamanı alıcı risqlәrini xeyli artırır:

•

xidmәtin duyulmazlığı vә saxlamağa qadir olmaması xüsusiyyәtlәri;
xidmәt istehsalçısı ilә istehlakçının tam razılığa gәlә bilmәmәsi;
dәyәrinin müәyyәn edilmәmәsi;
alıcının mәnsubiyәti.
danışıqların düzgün istiqamәtdә aparılmaması;

213 Xidmәt sahәsindә rәqabәt üstünlüklәri hansı ola bilәr:

•

rәqib müәssisә haqqında mәlumat toplamaq;
işçilәrin sayını azaltmaq;
xidmәtin qiymәtini artırmaq;
maddi vә qeyri maddi xidmәt sahәlәrini tәhlil etmәk.
istehlakçıya, onun sorğusuna vә arzusuna istiqamәtlәndirmә;

214 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı xidmәt marketinqinә aid deyildir?

•

marketinqin tәşkili vә nәzarәt sistemi;
müәssisәlәrin istehsal texnologiyası;
qiymәtqoyma siyasәti;
mәhsulun reklamı;
xidmәt sferasında rәqabәt;

215 Xidmәt bazarında sığortaçılar kimi çıxış edirlәr. Bura aid dyil

•

dövlәt sığorta tәşkilatları;
qarşılıqlı sığorta cәmiyyәtlәri;
sәhmdar sığorta cәmiyyәtlәri;
MMC tәşkilatları.
tәkrar sığorta tәşkilatları;

216 Sığorta agentlәri:

•

sığortaçının adından vә tapşırığı ilә onlara verilәn sәlahiyyәtlәrә uyğun olaraq fәaliyyәt göstәrәn fiziki vә ya
hüquqi şәxslәrdir;

vasitәçilik fәaliyyәtini konsiqnasiya әsasında hәyata keçirәn agentlәrdir;
mәhsulun satışını istehsalçının adından hәyata keçirәn agentlәrdir;
sığorta fәaliyyәtini müstәqil şәkildә öz adından hәyata keçirәn, sığortaçının vә ya sığorta olunanın maraqlarını
tәqdim edәn, sahibkar kimi qeydiyyatdan keçәn fiziki vә ya hüquqi şәxslәrdir.
reklam fәaliyyәtini hәyata keçirәn agentlәrdir;

217 Bazar iqtisadiyyatına keçid mәrhәlәsindә respublikada:

•

Nәriman Nәrimanovun heykәlinin ucaldılması;
Qәbul imtahanın şifahi keçirilmәsi;
BDUnin yaradılması;
Sәhiyyә xidmәtinin tәşkil olunması.
“Milli Bank”ın yaranması;

218 Sovet hakimiyәti illәrindә Azәrbaycanda:

•

sığorta sistemi tәşkil edilmәmişdir;
sığorta sistemi formalaşırdı;
sığorta sistemi tәşkil edilmişdir;
sığorta sistemi üçün şәrait yox idi.
sığorta sistemi haqda düşünmәyә dәymәzdi;

219 İcbari sığorta qanun vericiliyinә vә ya sığorta müqavilәsinә uyğun olaraq sıqorta ödәnişini almaq
hüququ olan şәxs:

•

vәzifәli şәxs;
faydalanan şәxs;
müstәqil şәxs;
xarici şәxs.
ailәvi şәxs;

220 Milli sığоrtа bаzаrı Аzәrbаycаndа neçәncı ildәn fоrmаlаşmаğа bаşlаmışdır

•

1985ci ildәn
1992ci ildәn
1998ci ildәn
1991ci ildәn
1981ci ildәn

221 Sığorta müqavilәsi ilә müәyyәn edilmiş sığorta risklәrinin birgә sığortalanması:

•

sığorta obyekti
sığorta riski;
sığorta müqavilәsi;
sığortalanmış obyekt.
şәrikli sığorta

222 Sığorta

•

sığortalının vә ya sığorta olunanın qanunvericiliklә qadağan olunmayan fәaliyyәt sistemidir
müqavilә ilә müәyyәn olunmuş qaydada sığorta ödәnişini vermәk öhdәliyi daşıyan sığorta müqavilәsinin tәrәfi
olan yerli orqandır
sığorta müqavilәsi üzrә sığortaladığı risklәrin bütövlükdә ötürülmәsi vә ya bölüşdürülmәsinә әsaslanan
münasibәtlәr sistemidir;
esığorta müqavilәsinin bağlanması faktını tәsdiq edәn, sığortaçı tәrәfindәn sığortalıya vә sığorta olunana
verilәn sәnәddir

sığorta haqqı ödәyәn, sığorta obyektinin sığorta etdirilmәsindә sığorta marağı olan sığorta müqavilәsidir;

223 Sığоrtа hаqqı

•

sığоrtа müqаvilәsinә vә yа bu qаnunа uyğun оlаrаq sığоrtаlının sığоrtаçıyа vеrmәli оlduğu pul mәblәğidir
sığоrtа hаdisәsi bаş vеrdiкdә sığоrtаlının әmlакınа dәyәn zәrәrin yеrini dоldurmаq üçün pul vә yа nаturа
şәкlindә ödәnilәn vәsаitdir;
sığоrtа hаqqının hеsаblаnmаsı üçün fаkturа hеsаblаmаlаrınа әsаsәn müәyyәn еdilir;
sığоrtа hаdisәsi bаş vеrdiкdә sığоrtаlının mәnаfеlәrinә dәyәn zәrәrin yеrini dоldurmаq üçün pul vә yа nаturа
şәкlindә ödәnilәn vәsаitdir.
qаnunа vә yа sığоrtа müqаvilәsinә görә sığоrtа ödәnişidir;

224 Sığorta riski vә ya risk

•

sığorta obyekti ilә bağlı itkilәrin vә ya zәrәrlәrin yaranmasına sәbәb olan hadisәnin baş vermәsi ehtimalı,
hәmçinin bu ehtimala qarşı sığortaçının üzәrinә götürdüyü öhdәlikdir;
hәyatın yığım sığortası üzrә müqavilәyә vaxtından әvvәl xitam verilәrkәn sığortaçının sığortalıya ödәmәli
olduğu pul mәblәği
sığorta müqavilәsi üzrә sığortalanan әmlak mәnafelәrinin aid olduğu fiziki şәxs, әmlak vә ya hal
sığortalının, yaxud sığorta olunanın qanunazidd olmayan hәr hansı әmlak mәnafeyidir
sığortalanmış risklәr üzrә sığortaçının öhdәliyinin qanunvericilik, yaxud müqavilә ilә müәyyәnlәşdirilmiş
mәblәğlә ifadә olunan son hәddidir

225 Sığorta bazarında mәsuliyyәt sığortasının növlәrinә aid deyi

•

müәssisәlәrin vә ya sahibkarlığın öz fәhlәlәri qarşısında mәsuliyyәtinin sığortası
daşınmaz әmlaka görә mәsuliyyәt sığortası
şәxsi mәsuliyyәt sığortası;
sosial mәsuliyyәt sığortası.
geniş xalq istehlakı malları istehsal etmәk üzrә mәsuliyyәt sığortası;

226 636. Sığorta funksiyalarına aid deyIL

•

risk funksiyası
әmanәt funksiyası
xәbәrdarlıq funksiyası
material dәyәri funksiyası
nәzarәt funksiyası;

227 Sığorta mühafizәsi obyektini göstәrin

•

sosial dәyәr;
funksional dәyәr
obyektiv dәyәr
maddi dәyәr;
material dәyәri

228 Sığortalanmış risklәr üzrә sığotraçının öhdәliyinin qanunvericilik, yaxud müqavilә ilә
müәyyәnlәşdirilimiş mәblәğlә ifadә olunan son hәdd

•

hәyatın yığım sığortası
sığorta mәblәği
sığorta hadisәsi
sığorta müqavilәsi
sığorta tәlәbi

229 Sığorta qanunvericiliyinә uyğun olaraq, sığortaçının hәyata keçirdiyi könüllü sığorta növünün

әsaslandığı, sığortaçının özü tәrәfindin vә ya sığorta qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş digәr
qaydada hazırlanan, hәmin sığorta növü üzrә qayda vә şәrtlәri müәyyәn edәn sәnәd:

•

sığorta olunan tәrәf;
sığorta qaydaları;
şәxsi tutum;
mәsuliyyәt sığortası.
sahibkarlıq risklәrinin sığortası;

230 Sığortaçı ilә müqavilә bağlayan:

•

mәmurlar;
uşaqlar;
müәllimlәr;
gәnclәr.
sığotaçı;

231 Sığorta işindә mühüm mәslәlәrdәn biri:

•

“sığorta daxılı”nın yaradılmasıdır;
yerin quruluşunu müәyyәn etmәk;
obyektin tapilmasına kömәk etmәk;
vergini artırmaqdır.
şәhәrin salınmasıdır;

232 Veb sәhifә yaradarkәn sığorta şirkәtinin nәzәrә almalı olduğu 7 elementdәn biri:

•

maliyyә;
sığorta obyekti;
lisenziya;
sığorta haqqı.
tәrkib(content):tәqdim olunan müxtәlif mәtn, qrafik, video;

233 Tәkrar sığorta ilә bağlanmış müqavilәyә müvafiq olaraq ötürülmәsi vә ya bölüşdürülmәsinә
әsaslanan münasibәtlәr sistemi:

•

sığorta;
evlәrin sığortası;
әmtәә sığortası;
tәkrar sığortası.
avtomobilin sığortalanması;

234 Sığorta haqlarının hesablanmasının әsaslarını müәyyәn edәn, hәcminin sığorta ehtiyatlarını
hesablayan mütәxәssiz:

•

rieltor;
kassir.
mühәndis;
aktuari;
müәllim;

235 Qanuna vә ya sığorta müqavilәsinә görә sığorta ödәnişinin, sığortalıya vә ya üçüncü şәxslәrә
ödәnilmәsi üçün әsas olan haldır:
sığorta öhdәliyi;

•

•

sığorta hadisәsi;
tәkrar sığorta;
sığortacı şәxs.
vergi sistemi;

236 Sığorta müqavilәsinә vә ya bu qanuna uyğun olaraq sığortaçının sığortacıya vermәli olduğu pul
mәblәğidir:

•

sığorta işi;
qızıl;
sığortalanmış әşya;
pul.
sığorta haqqı;

237 Sığorta xidmәtlәri bazarının әsasını onun inkişafı üçün ehtiyatı:

•

mәcburi sığorta tәşkil edir;
sığorta tәşkil etmir;
könüllü tәşkil edir;
istehsalcılar tәşkil edir.
istehlakcılar tәşkil edir;

238 Sığorta müqavilәsi üzrә sığortalanan әmlak mәnafelәrinin aid olduğu fiziki şәxs, әmlak vә ya hal:

•

sığorta paketi;
sığorta riski;
sığorta predmeti;
sığortalanan şәxs.
sığorta idarәsi;

239 Sığortanın növlәrinә aid deyil:

•

Şәxsi sığorta;
hüququ sığortası;
әmlak sığortası;
sahibkarlıq risklәrinin sığortası.
sosial sığorta;

240 İstehsal münasibәtlәrindә sığorta aşağıdakı vәzifәlәrdәn birini yerinә yetirir:

•

sosial tәminatın tәmin olunması;
işgüzar әlaqәlәrin yaradılmasında;
işsizlik probleminin hәllindә;
sorğuların tәşkilindә.
istehsal münasibәtlәrin dәyişmәsindә;

241 Sığorta fәaliyyәtin imkanları:

•

sığorta sorğularından asılıdır;
sığorta qanunundan asılıdır;
sadә insanlardan asılıdır;
sığortaçıların resurslarının hәcmindәn vә onun ilkin kapitalından asılıdır.
istehlakçının hüququndan asılıdır;

242 Sığorta bu funksiyalardan birini yerinә yetirmir:

•

risk funksiyası;
әmanәt funksiyası;
xәbәrdarlıq funksiyası;
bәrabәrlik funksiyası.
nәzarәt funksiyası;

243 Hansı funksiyada mәnfi hadisәlәrin nәticәsindә zәrәr çәkmәmәk üçün әvvәlcәdәn tәdbirlәr
görülmәsindә vә bu tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsindә istifadә olunur

•

xәbәrdarlıq funksiyası
nәzarәt funksiyası
risk funksiyası
әmanәt funksiyası
sosial funksiyası

244 Аzәrbаycаn Rеspublikаsının Milli Mәclisi Аzәrbаycаnın tаrixindә ilk dәfә оlаrаq neçәnci ildә
Sığоrtа hаqqındа Аzәrbаycаn Rеspublikаsı Qаnununu qәbul еtdi

•

1993cü ildә
1998ci ildә
1991ci ildә
1995ci ildә
1988ci ildә

245 Sığоrtа bаzаrının yаrаdılmаsındа әsаs mәqsәdi

•

müәssisә vә tәşкilаtlаrа göstәrilәn sığоrtа хidmәtlәrinin hәcminin аrtırılmаsı;
sığоrtаnın rоlunun yüкsәldilmәsi, sığоrtа bаzаrının, sığоrtа tәşкilаtlаrının mövcud qаnunvеriciliyin tәlәblәrinә
әmәl еdilmәsi üzrә fәаliyyәti üzәrindә dövlәt nәzаrәti sistеminin güclәndirilmәsinin tәmin еdilmәsi
әhаliyә göstәrilәn sığоrtа хidmәtlәrinin hәcminin аrtırılmаsı
rеspubliкаnın ümumi dахili mәhsulundа sığоrtаnın pаyının аrtırılmаsı
Sığоrtа bаzаrının inкişаf еtdirilmәsi

246 Azәrbaycanda sığorta işinin inkişafında tәrәqqi başlayır:

•

XX әsrin axırında;
XXI әsrin axırında;
XIX әsrin axırında;
XIX әsrin әvvәlindә.
XX әsrin әvvәlindә;

247 Sığorta dövlәt inhisarına alındı:

•

Fransada;
SSRİdә;
Böyük Britanyada.
Naxçıvan MRda;
ABŞda;

248 Sığorta şirkәtinә marketinqin әsas prinsipial mövqeyi:

•

ödәnişlәrin vахtındа vеrilmәsi fiziкi vә hüquqi şәхslәrdә sığоrtа işinә mаrаq vә inаm yаrаdır;
fiziкi vә hüquqi şәхslәrin sığоrtаyа mаrаq vә inаmının аrtırılmаsı;
sığоrtа şirкәtlәrinin sаyınа qаnunvеriciliкlә mәhdudiyyәt qоyulmur;
sığorta marketinqinә makroiqtisadi vә әmәli baxımdan yanaşmaq lazımdır.
sığorta şirkәtinin hazırkı fәaliyyәtinin bazar iqtisadiyyatı şәrtlәrinә uyğunlaşdırılması;

•
249 Bazar marketinqi özündә aşağıdakıları birlәşdirir aid olmayan variantı seçin:

•

bazarın öyrәnilmәsi vә seqmentlәşdirilmәsi;
sığorta xidmәtlәrinә tәlәbin formalaşması mәqsәdilә sığortaçılar bazarına mәqsәdyönlü tәsiretmә;
bazarın sığorta mәhsuluna tәlәbatının müәyyәn edimәsi vә şirkәtin qüvvәlәrinin daha mәnfәәtli istiqamәtlәrdә
cәmlәşdirilmәsi;
sığorta mәhsulunun işlәnib hazırlanmasında sığortalanın tәlәbatının nәzәrә alınması, daha doğrusu, bazarın
tәlәblәrinә uyğun olaraq sığorta mәhsulunun tәkmillәşdirilmәsi.
müştәri qrupları vә ya fәrdi olaraq hәr bir sığortalanan üçün riskin sәviyyәsinin daha dәqiq müәyyәn edilmәsi;

250 Tәşkilati marketinq sığorta şirkәtinin daxili quruluşunun optimallaşdırılması hesabına onun
effektifliyinin yüksәldilmәsinә istiqamәtlәnmişdir. Marketinqin bu növünә aid deyil:

•

istehlakçı davranışının xüsusiyyәtlәrindәn, sığorta mәhsulunun xassәlәrindәn irәli gәlmәklә sığorta
mәhsulunun optimal satışının seçimi;
satışın stimullaşdırılması;
bazarın öyrәnilmәsi vә seqmentlәşdirilmәsi;
әmәk bölgüsünün tәkmillәşdirilmәsi.
şirkәtin strukturunun tәkmillәşdirilmәsi vә inkişafı;

251 Marketinq strategiyasına aid deyil:

•

şirkәtin sığorta xidmәtlәrinin mövqelәşdirilmәsi;
satış sisteminin işlәnib hazırlanması vә sığorta mәhsulunun satışının stimullaşdırılması;
zәruri sığorta mәhsullarınun işlәnib hazırlanması;
sığorta bazarında perspektiv fәaliyyәtin rentabelliyinin yüksәldilmәsi.
istehlakçılarla tәmasların dәstәklәnmәsi;

252 Sığorta brokerlәri:

•

sığortaçının adından vә tapşırığı ilә onlara verilәn sәlahiyyәtlәrә uyğun olaraq fәaliyyәt göstәrәn fiziki vә ya
hüquqi şәxslәrdir;
vasitәçilik fәaliyyәtini konsiqnasiya әsasında hәyata keçirәn agentlәrdir;
mәhsulun satışını istehsalçının adından hәyata keçirәn agentlәrdir;
sığorta fәaliyyәtini müstәqil şәkildә öz adından hәyata keçirәn, sığortaçının vә ya sığorta olunanın maraqlarını
tәqdim edәn, sahibkar kimi qeydiyyatdan keçәn fiziki vә ya hüquqi şәxslәrdir.
reklam fәaliyyәtini hәyata keçirәn agentlәrdir;

253 Keçirilmә formasına görә sığortanın bu növlәri mövcuddur:

•

mütlәq vә mәcburi.
kabinet vә sahә;
mәcburi vә könüllü;
açıq vә gizli;
strukturlaşdırılmış vә qeyristrukturlaşdırılmış;

254 Dәyәn zәrәrin әvәzinin vә ya razılaşdırılan pul mәblәğinin müәyyәn bir hadisәnin baş vermәsi
әsasında ödәnilmәsinin sığortaçı tәrәfdәn öhdәlik kimi götürülmәsi şәrtlәrinin tәsbit edildiyi
razılaşma:

•

әmәk sığortası;
әmlak sığortası;
sosial sığortası;
mәsuliyyәt sığortası.
sığorta müqavilәsi;

255 Sığorta agentinә sığorta agenti fәaliyyәtinin hәyata keçirmәyә icazә verәn rәsmi sәnәd:

•

müqavilә;
lisenziya;
layihә;
sığorta tәlәbi.
könüllü sığorta;

256 Sahibkarlıq risklәrinin sığortası nәdir:

•

sәnәddir;
pul vahidirir;
sığortanın növlәrindәn biridir;
lisenziyadır.
qiymәtli kağızdır;

257 Sığortalanmış obyektlәrin istifadә olunduğu bütün müddәt әrzindә:

•

sığorta qüvvәdәn düşür;
sığortaya ehtiyac yoxdur;
sığortası qüvvәdәdir;
polis tәrәfindәn qorunmalıdır.
qanunilәşmәlidir;

258 Tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsindә istifadә olunur

•

sorğu
sığorta işi;
xәbәrdarlıq funksiyası;
әmanәt funksiyası.
paket;

259 Sığorta xidmәti reklamının qarşısında duran әsas tapşırıq:

•

sığorta bazarını tәdqiq etmәk;
sığorta şirkәtdı müntәzәm iş aparmaq
reklam carxı hazırlayıb istehsalatı göstәrmәk;
potensial istehlakçıları mövcud sığorta növü ilә tanış etmәk
sığorta predmetini müәyyәn etmәk;

260 Almaniyanın Brukke şәhәrindә әmlakı sığorta edәn sığorta palatası necәnci әsrdә yaradılmışdır:

•

XXI әsrdә.
XII әsrdә;
IX әsrdә;
XIII әsrdә;
XX әsrdә;

261 Sığortanın әsas funksiyası olub yenidәn bölgü münasibәtlәrini tәmin edir:

•

әmanәt xarakteri;
proqnozlaşdırma;
nәzarәt funksiyası;
mәsuliyyәt sığortası.
risk funksiyası;

262 Sığorta iki әsas istiqamәtdә genişlәnir:

•

mәcburi vә sırıma;
mәcburi vә könüllü;
könüllülük prinsipi әsasında;
logistik.
mәcburi vә zor tәdbiq etmә;

263 Sığorta sahәsindә marketinqin әsas prinsipini göstәrin

•

әlvеrişli әmәк şәrаitinә mаliк оlmаqlа yüкsәк кеyfiyyәtli vә dünyа stаndаrtlаrınа uyğun sığоrtа хidmәtlәri
hәyаtа кеçirmәk;
ölкә vәtәndаşlаrındа sığоrtаyа mаrаğı аrtırmаq;
sığorta satışı bazarının hәrtәrәfli tәdqiqi;
fiziкi vә hüquqi şәхslәrin sığоrtаyа mаrаq vә inаmının аrtırılmаsı.
sığоrtа şirкәtlәrinin sаyınа qаnunvеriciliкlә mәhdudiyyәt qоyulmur;

264 Sığorta xidmәtlәrinә marketinqin әsas tәsiri sahәlәri:

•

maraq vә tәlәbatların qarşılıqlı nәzәrә alınmasına yönәldilmiş sığortalanın vә sığortaçının qarşılıqlı tәsir
sistemidir;
bazarın öyrәnilmәsinә vә istehlakçılarla işin optimallaşdırmasına yönәldilmiş sığorta şirkәtlәrinin işinin әmәli
alәtidir;
Sığorta marketinqinә makroiqtisadi vә әmәli baxımdan yanaşmaq lazımdır;
sığorta xidmәtlәrinә tәlәbin formalaşması mәqsәdilә sığortaçılar bazarına mәqsәdyönlü tәsiretmә.
sığortaçının fәaliyyәtinin tәkmillәşdirilmәsindәn vә şirkәtin mәnfәәtliliyinin yüksәldilmәsindәn ibarәtdir;

265 Marketinq strategiyasının reallaşdırılması alәtlәrinә aid deyil:

•

sığorta mәhsulunun işlәnib hazırlanması sahәsindә siyasәt;
müştәri qrupları vә ya fәrdi olaraq hәr bir sığortalanan üçün riskin sәviyyәsinin daha dәqiq müәyyәn edilmәsi;
istehlakçılarla tәmasların dәstәklәnmәsi, qiymәt siyasәti;
agentlәrin tәhsili, satışın stimullaşdırılması vә satış sisteminin tәşkili.
sığorta mәhsulunun satışının tәşkili üsulu vә bölgü sahәsindә siyasәt;

266 Sığorta şirkәtinin marketinq proqramında aşağıdakılardan hansı nәzәrdә tutulmur:

•

şirkәtin imkanlarının tәdqiqi;
inkişaf mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
bazarın perspektiv hissәsinin (seqmentinin ) qiymәtlәndirilmәsi;
sığorta bazarında aparılan işlәrin taktiki üsullarının müәyyәnlәşdirilmәsi.
sığorta bazarında davranış strategiyasının hazırlanması;

267 Sığоrtа mәhsulunun hәyаt dövrü mәrhәlәlәrinә aid deyil:

•

yеni sığоrtа növlәrinin müştәrilәrә tаnıdılmаsı;
stаbillәşmә;
bаğlаnmış sığоrtа müqаvilәlәrinin sаyının аrtımı;
mövcud sığоrtа хidmәtinә tәlәbin аzаlmаsı.
tәnәzzül;

268 Sığortada maliyyәiqtisadi münasibәtlәrin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

sığorta mәhsulunun uzun müddәtli olması;
sığorta xidmәtinin sığortaçıdan ayrılmazlığı;
sığorta hadisәsinin tәdqiq olunması vә iddiaların çözülmәsi;

•

sığorta mәhsulunun satışının tәşkili üsulu vә bölgü sahәsindә siyasәt.
sığorta mәhsulunun keyfiyyәti subyektiv sәbәblәrdәn dәyişә bilәr;

269 Sığorta obyekti ilә bağlı itkilәrin vә ya zәrәrlәrin yaranmasına sәbәb olan hadisәnin baş vermәsi
vә ya halın yaranması ehitmalı, hәcminin bu ehtimala qarşı sığortacının üzәrinә götürdüyü öhdәlik:

•

sığorta müqavilәsi;
sığorta nәzarәt vә ya risk;
sığorta riski vә ya risk;
sığorta predmeti.
şәxsi sığorta;

270 Sığortada maliyyәiqtisadi münasibәtlәrin xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

•

sığorta mәhsulunun uzun müddәtli olması;
sığorta xidmәtinin sığortaçıdan ayrılmazlığı;
sığorta hadisәsinin tәdqiq olunması vә iddiaların çözülmәsi;
sığorta mәhsulunun keyfiyyәtinin sabit qalması.
sığorta mәhsulunun keyfiyyәti subyektiv sәbәblәrdәn dәyişә bilәr;

271 Sığorta haqqının hesablanması üçün aktuari hesablamalarına әsasәn müәyyәn edilir:

•

sığortanın sayı;
mühasibat ucotunu;
sığorta tarifi;
vergini.
maliyyәni;

272 Sığortanın әsas funksiyası olub, yenindәnbölgü münasibәtlәrini tәmin edir. Zәrәrli hadisәlәrin baş
vermәsinin yüksәk ehtimalı, sığorta iştirakçıları arasında dәyәrin pul formasında yenidәn bölgüsünü
nәzәrdә tutur

•

xәbәrdarlıq funksiyası;
әmanәt funksiyası;
risk funksiyası;
sosial funksiyası.
nәzarәt funksiyası;

273 Auditorlar Palatasının mәlumatlarına görә, respublikada 2011ci ildә neçә auditor tәşkilatları vә
xarici auditor tәşkilatlarının filialları fәaliyyәt göstәrirdi:

•

24 milli auditor tәşkilatı, 15 xarici auditor tәşkilatlarının filialları vә nümayәndәliklәri
64 milli auditor tәşkilatı, 3 xarici auditor tәşkilatlarının filialları vә nümayәndәliklәri
74 milli auditor tәşkilatı, 8 xarici auditor tәşkilatlarının filialları vә nümayәndәliklәri
34 milli auditor tәşkilatı, 10 xarici auditor tәşkilatlarının filialları vә nümayәndәliklәri
44 milli auditor tәşkilatı, 5 xarici auditor tәşkilatlarının filialları vә nümayәndәliklәri

274 Auditor yoxlaması:

•

istehlakçının növündәn asılı olaraq fәrqlәnәn xidmәtdir
yalnız xüsusi sifarişlә yerinә yetirilәn xidmәtdir
bütün auditor tәşkilatları üçün eyni olan xidmәtdir
mәqsәd seqmentinin növündәn asılı olaraq fәrqlәnәn xidmәtdir
könüllü göstәrilәn xidmәtdir

275 Auditor tәşkilatları öz aralarında aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә rәqabәt apara bilәrlәr: Bu
istiqamәtlәrә aid deyil:

•

әlavә göstәrilәn xidmәtlәrә görә
audit yoxlamalarının kvalifikasiyasına görә
keyfiyyәtә görә
mәqsәd seqmentlәrinә görә
audit yoxlamalarının dәyәrinә görә

276 Audit nәzarәti bölünür:

•

süni vә tәbii nәzarәtә
ilkin vә tәkrar nәzarәtә
strateji vә operativ nәzarәtә
keyfiyyәtli vә keyfiyyәtsiz nәzarәtә
daxili vә xarici nәzarәtә

277 Xarici audit kim tәrәfindәn vә nәyin әsasında hәyata keçirilir:

•

xarici audit tәşkilatları tәrәfindәn müәssisәlәrlә fiziki şәxslәr arasında bağlanan sazişlәr әsasında
sәrbәst auditorlar vә audit tәşkilatları tәrәfindәn müәssisәlәrlә vә sifarişçitәşkilatlarla bağlanan sazişlәr
әsasında
sәrbәst auditorlar vә xarici audit tәşkilatları tәrәfindәn fiziki şәxslәrlә bağlanan sazişlәr әsasında
daxili audit tәşkilatları tәrәfindәn müәssisәlәrlә vә sifarişçitәşkilatlarla bağlanan sazişlәr әsasında
sәrbәst auditorlar vә audit tәşkilatları tәrәfindәn fiziki şәxslәrlә bağlanan sazişlәr әsasında

278 Xarici auditin әsas mәqsәdi aşağıdakılardır:

•

vergi ödәnişi uzrә hesablamaların düzgünlüyü vә müәssisә maliyyә vәziyyәtinin yüksәidilmәsi ilә әlaqәdar
optimal tәkliftәrin hazırlanması
uçot, hesabatın aparılması, müәssisә aktivinin öhdәçiliyinin vә özünәmәxsus kapitalının tәnzimlәnmәsini
müәyyәn edәn qanunvericilik vә normativ aktların düzgün icrasına nәzarәt
müәssisә maliyyә fәaliyyәti ilә әlaqәdar olan mühasibat uçotu, hesabatı göstәricilәrinin tam, etibarlı vә düzgün
olunmasına baxmaq
müәssisәnin strukturuna daxil olan xüsusi xidmәt vә ya ayrıayrı işçilәr tәrәfindәn müәssisәnin maliyyә
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin yoxlanılmasını
özünәmәxsus әsas vә dövriyyә vәsaitlәrin, maliyyә ehtiyatlarının vә kәnar mәnbәlәrdәn cәlb etmәklә istifadә
olunması imkarnlarını müәyyәnlәşdirmәk

279 Daxili audit kim tәrәfindәn hәyata keçirilir vә nәyi nәzәrdә tutur:

•

xarici audit tәşkilatları tәrәfindәn müәssisәnin satış fәaliyyәtinin yoxlanılmasını
xarici audit tәşkilatları tәrәfindәn müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinin yoxlanılmasını
sәrbәst auditorlar tәrәfindәn müәssisәnin maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin inkişafını
sәrbәst auditorlar tәrәfindәn müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinin yoxlanılmasını
müәssisәnin strukturuna daxil olan xüsusi xidmәt vә ya ayrıayrı işçilәr tәrәfindәn müәssisәnin maliyyә
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin yoxlanılmasını

280 Azәrbaycan Respublikasının Auditor xidmәti haqqında Qanunu neçәnci ildә qәbul edilmişdir:

•

1999
1994
1996
2000
1995

281 A.uditor rәyi:

•

müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinin vaxtaşırı vә müntәzәm şәkildә yoxlanılmasının nәticәlәrini әks edәn
sәnәddir
Auditorlar Palatasının verdiyi lisenziya әsasında Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә auditor xidmәti
göstәrmәk hüququnu әldә etmiş vә nizamnamәsinә görә yeganә fәaliyyәt sahәsi bu xidmәt növü olan hüquqi
şәxsdir
Azәrbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının verdiyi lisenziyaya әsasәn respublika әrazisindә sәrbәst
auditor xidmәti göstәrmәk hüququnu әldә etmiş fiziki şәxsdir
müәssisәnin bölüşdürmә vә satış şәbәkәsinin vaxtaşırı vә müntәzәm şәkildә yoxlanılmasının nәticәlәrini әks
edәn sәnәddir
auditorun imzası vә möhürü ilә tәsdiq olunmuş, audit aparılan tәsәrrüfat subyektinin maliyyә vәziyyәtinә,
maliyyәtәsәrrüfat әmәliyyatlarının qanuniliyinә, illik mühasibat hesabatları maddәlәrinin doğruluğuna,
mühasibat uçotunun ümumi vәziyyәtinә verdiyi qiymәti әks etdirәn vә bütün hüquqi vә fiziki şәxslәr, dövlәt
hakimiyyәti vә idarәetmә orqanları üçün hüquqi әhәmiyyәti olan rәsmi sәnәddir

282 Auditor tәşkilatı:

•

müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinin vaxtaşırı vә müntәzәm şәkildә yoxlanılması ilә mәşğul olan tәşkilatdır
Auditorlar Palatasının verdiyi lisenziya әsasında Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә auditor xidmәti
göstәrmәk hüququnu әldә etmiş vә nizamnamәsinә görә yeganә fәaliyyәt sahәsi bu xidmәt növü olan hüquqi
şәxsdir
Azәrbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının verdiyi lisenziyaya әsasәn respublika әrazisindә sәrbәst
auditor xidmәti göstәrmәk hüququnu әldә etmiş fiziki şәxsdir
müәssisәnin bölüşdürmә vә satış şәbәkәsinin vaxtaşırı vә müntәzәm şәkildә yoxlanılması ilә mәşğul olan
tәşkilatdır
auditorun imzası vә möhürü ilә tәsdiq olunmuş, audit aparılan tәsәrrüfat subyektinin maliyyә vәziyyәtinә,
maliyyәtәsәrrüfat әmәliyyatlarının qanuniliyinә, illik mühasibat hesabatları maddәlәrinin doğruluğuna,
mühasibat uçotunun ümumi vәziyyәtinә verdiyi qiymәti әks etdirәn vә bütün hüquqi vә fiziki şәxslәr, dövlәt
hakimiyyәti vә idarәetmә orqanları üçün hüquqi әhәmiyyәti olan rәsmi sәnәddir

283 Audit termini latınca nә demәkdir

•

oyunçu
dinlәyici
nәzarәtçi
tәnzimlәyici
idarәedәn

284 Sәrbәst auditor kimdir:

•

müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinin vaxtaşırı vә müntәzәm şәkildә yoxlanılması ilә mәşğul olan şәxsdir
Auditorlar Palatasının verdiyi lisenziya әsasında Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә auditor xidmәti
göstәrmәk hüququnu әldә etmiş vә nizamnamәsinә görә yeganә fәaliyyәt sahәsi bu xidmәt növü olan hüquqi
şәxsdir
Azәrbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının verdiyi lisenziyaya әsasәn respublika әrazisindә sәrbәst
auditor xidmәti göstәrmәk hüququnu әldә etmiş fiziki şәxsdir
müәssisәnin bölüşdürmә vә satış şәbәkәsinin vaxtaşırı vә müntәzәm şәkildә yoxlanılması ilә mәşğul olan
şәxsdir
auditorun imzası vә möhürü ilә tәsdiq olunmuş, audit aparılan tәsәrrüfat subyektinin maliyyә vәziyyәtinә,
maliyyәtәsәrrüfat әmәliyyatlarının qanuniliyinә, illik mühasibat hesabatları maddәlәrinin doğruluğuna,
mühasibat uçotunun ümumi vәziyyәtinә verdiyi qiymәti әks etdirәn vә bütün hüquqi vә fiziki şәxslәr, dövlәt
hakimiyyәti vә idarәetmә orqanları üçün hüquqi әhәmiyyәti olan rәsmi sәnәddir

285 Müstәqil auditorlar vә auditor tәşkilatları dövlәt qeydiyyatından keçәndәn sonra neçә illik
lisenziya әsasında fәaliyyәt göstәrirlәr:

•

2
1
3
10

•

5

286 Auditorlar Palatası kimdәn müәyyәn olunmuş formada hesabat alır:

•

auditor tәcrübәsinin ümumilәşdirilmәsi vә mövcud qanunvericilik aktlarının tәtbiqi mәsәlәlәri ilә әlaqәdar
sәrbәst auditorlara vә auditor tәşkilatlarına mәslәhәtlәr verir, auditor xidmәtinin inkişafı vә tәkmillәşdirilmәsi
üçün tәkliflәr hazırlayır vә onların hәyata keçirilmәsinә nәzarәt edir
auditor xidmәti ilә mәşğul olmaq hüququ verәn lisenziyaların verilmәsi üçün imtahan komisiyasının tәrkibini
vә әsasnamәsini hazırlayıb tәsdiq edir, imtahan haqqını müәyyәn edir
auditor xidmәti göstәrilmәsinin forma vә metodlarına dair normativ sәnәdlәr tәrtib edir, milli vә beynәlxalq
tәcrübәnin daimi öyrәnilmәsi әsasında müvafiq tövsiyyәlәr hazırlayır
audit aparılmasına dair tәlimatlar, tövsiyyәlәr vә metodik göstәrişlәr hazırlayır
sәrbәst auditorlardan vә auditor tәşkilatlarından müәyyәn edilmiş formada hesabat alır

287 Orta istehlakçı portretinin formalaşması:

•

istehlakçılar haqqında mәlumat yığımı
bazarda istehsalcı vә istehlakcının tәdqiq etmәk
istehlakcının rәsmini işlәmәk
şәkil cәkmәk
rәssam

288 Müştәrilәrin axtarışı vә cәlb olunması mәrhәlәsindә minimal xәrclәrlә hәyata keçirilәn yanaşma
hansıdır:

•

sistemli yanaşma
kompleksli yanaşma
potensial müştәrilәrin sәrbәst şәkildә axtarışı
strateji yanaşma
reklam, PR, ictimai fikirin yaradılması

289 Marketinq auditi neçә yerә ayrılır

•

Ayrılmır, vahit sistemidir
3
4
2
5

290 Azәrbaycan Respublikasında sәrbәst auditor hüququnu әldә etmәk üçün aşağıdakılar tәlәb olunur:

•

sәrbәst auditor imtahanlarını vermәk
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olmaq
mәhkәmәnin qanuni qüvvәyә minmiş hökmü ilә maliyyәtәsәrrüfat münasibәtlәri sahәsindә müәyyәn vәzifәlәr
tutma vә ya müәyyәn fәaliyyәt ilә mәşğul olma hüququndan mәhrum edilmәmәk vә ya bu növ cәza ilә bağlı
mәhkumluğun qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş qaydada ödәnilmәsi
mühasibat uçotu, maliyyә, iqtisadçı vә hüquqşünas ixtisasları üzrә ali tәhsilә vә ixtisas üzrә azı üç il iş stajına
malik olmaq
Аuditоr хidmәtlәri mаrкеtinqindә аuditоr yохlаmаlаrının mövsümi хаrакtеr dаşımаsı dа nәzәrә аlınmаlıdır

291 Auditorlar Palatası aşağıdakı funksiyaları yerinә yetirir:

•

sәrbәst auditorların vә auditor tәşkilatlarının uçotunu aparır
öz sәlahiyyәtlәri daxilindә sәrbәst auditorlara vә auditor tәşkilatlarına icrası mәcburi olan tәlimatlar vә
metodik göstәrişlәr vermәk
auditor xidmәti ilә mәşğul olmaq hüququ verәn lisenziyaların verilmәsi üçün imtahanların keçirilmәsi
qaydalarını hazırlayır vә tәsdiq edir

Azәrbaycan Respublikasında auditor xidmәti işlәri tәşkil edir vә tәnzimlәyir
Azәrbaycan Respublikası әrazisindә sәrbәst auditorlara vә auditor tәşkilatlarına mühazirә söylәyir

292 Auditorlar Palatası aşağıdakı funksiyalardan birini yerinә yetirmir:

•

sәrbәst auditorların vә auditor tәşkilatlarının hüquqlarının vә qanuni mәnafelәrinin qorunması üçün müvafiq
tәdbirlәr hәyata keçirir; sәrbәst auditor, auditor tәşkilatı, sәrbәst xarici auditor vә xarici auditor tәşkilatının
filialı vә (vә ya) nümayәndәliyinin maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin "Auditor xidmәti haqqında" Azәrbaycan
Respublikası Qanununa uyğunluğunu yoxlayır vә işinә nәzarәt edir
peşә funksiyalarını lazımi sәviyyәdә yerinә yetirmәmәsi ilә әlaqәdar sәrbәst auditorlara vә auditor
tәşkilatlarına qarşı sifarişçilәrin iddialarına respublikanın qanuvericilik aktlarına müvafiq surәtdә baxılmasını
tәmin edir
tәkrar audit hәyata keçirir
dövlәt müәssisәlәrinin özәllәşdirilmәsi vә ya başqa mәqsәdlәrlә әlaqәdar olaraq tәsәrrüfat subyektlәrinin
әmlaklarının qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyünә auditor rәylәri verir
sifarişçinin rәhbәrliyindәn vә işçilәrindәn yazılı izahat almaq

293 Auditor yoxlamasına qiymәtin müәyyәn edilmәsinin hansı variantları mövcuddur:

•

tәşkilatın büdcәsini nәzәrә alan metod, işlәrin ümumi hәcmini nәzәrә alan metod
işlәrin ümumi hәcmini nәzәrә alan metod, reklam smetasını nәzәrә alan metod
kapital qoyuluşları nәzәrә alan metod, auditorun bir iş gününün dәyәrini nәzәrә alan metod
reklam büdcәsini nәzәrә alan metod
auditorun bir iş gününün dәyәrini nәzәrә alan metod, işlәrin ümumi hәcmini nәzәrә alan metod

294 Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә göstilәn auditor xidmәtlәrinin dәyәrinin tövsiyyә olunan
minimum hәdlәri tәsdiq edilmişdir:

•

2005ci il
1994cü il
2014cü il
2001ci il
1995ci il

295 Azәrbaycan Respublikasında sәrbәst auditor hüququnu әldә etmәk üçün aşağıdakılar tәlәb olunur.
Aid olmayan variant göstәrin!

•

mәhkәmәnin qanuni qüvvәyә minmiş hökmü ilә maliyyәtәsәrrüfat münasibәtlәri sahәsindә müәyyәn vәzifәlәr
tutma vә ya müәyyәn fәaliyyәt ilә mәşğul olma hüququndan mәhrum edilmәmәk vә ya bu növ cәza ilә bağlı
mәhkumluğun qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş qaydada ödәnilmәsi
mühasibat uçotu, maliyyә, iqtisadçı vә hüquqşünas ixtisasları üzrә ali tәhsilә vә ixtisas üzrә azı üç il iş stajına
malik olmaq
sәrbәst auditor imtahanlarını vermәk
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olmaq
müәssisәnin bölüşdürmә vә satış şәbәkәsinin vaxtaşırı vә müntәzәm şәkildә yoxlanılmasının nәticәlәrini
göstәrmәk

296 Auditorlar Palatasının mәlumatlarına görә, respublikada 2011ci ildә neçә auditor vә auditor
tәşkilatları fәaliyyәt göstәrirdi:

•

44 milli auditor tәşkilatı, 5 xarici auditor tәşkilatlarının filialları vә nümayәndәliklәri, 40 müstәqil auditor
24 milli auditor tәşkilatı, 5 xarici auditor tәşkilatlarının filialları vә nümayәndәliklәri, 50 müstәqil auditor
34 milli auditor tәşkilatı, 5 xarici auditor tәşkilatlarının filialları vә nümayәndәliklәri, 60 müstәqil auditor
74 milli auditor tәşkilatı, 5 xarici auditor tәşkilatlarının filialları vә nümayәndәliklәri, 20 müstәqil auditor
64 milli auditor tәşkilatı, 5 xarici auditor tәşkilatlarının filialları vә nümayәndәliklәri, 30 müstәqil auditor

297 Auditorlar Palatasının mәlumatlarına görә, respublikada 2011ci ildә neçә müstәqil auditor

fәaliyyәt göstәrirdi:

•

70 müstәqil auditor
30 müstәqil auditor
60 müstәqil auditor
50 müstәqil auditor
40 müstәqil auditor

298 Sәrbәst auditor vә auditor tәşkilatı aşağıdakı hüquqlara malikdirlәr :

•

"Auditor xidmәti haqqında" Azәrbaycan Respublikası Qanununa vә sifarişçi ilә bağlanmış müqavilәnin
şәrtlәrinә uyğun olaraq auditin forma vә metodlarını sәrbәst mülkilәşdirmәk
sifarişçinin mühasibat uçotunun vә hesabatının vәziyyәtini, düzgünlüyünü, qüvvәdә olan qanunlara vә
normativ aktlara uyğunluğunu yoxlamaq
sifarişçinin rәhbәrliyindәn vә işçilәrindәn yazılı izahat almaq
yoxlanılan tәsәrrüfat subyekti tәrәfindәn audit üçün lazım olan sәnәdlәrin tәqdim edilmәmәsi halında audit
yoxlamasını keçirmәk
auditin keçirilmәsinә müqavilә әsasında başqa mühәndisi cәlb etmәk

299 Daxili nәzarәt sisteminin sәmәrәliliyini müәyyәn etmәk üçün aşağıdakı qiymәtlәndirmәlәrin
aparılması mühüm әhәmiyyәt kәsb edir:

•

daxili nәzarәtin tәftiş planları nә dәrәcәdә әsaslandırılmaqla tәrtib olunmuş
bu zaman hansı yoxlama prosedurları istifadә olunmuş vә onlar nә dәrәcәdә sәmәrәli olmuşlar
vaxt baxımından ayrıayrı obyektlәrә rәğmәn bütün planlaşdırılmış işlәr dәqiq yerinә yetirilir
Müәssisә mühasibat balansının, mәnfәәt vә zәrәrlәr, әsas kapitalın hәrәkәti vә illik mühasibat hesabatına әlavә
olunmuş izahatlı arayışda әks olunmuş göstәricilәrin düzgünlüyünün yoxlanılması vә s.
tәsәrrüfatdaxili nәzarәt nәticәlәri üzrә informasiyaların etibarlılığına nә dәrәcәdә inanmaq olar

300 Auditor tәşkilatları nәyin әsasında işlәyirlәr:

•

auditin aparılması zamanı aşkar edilmiş bütün pozuntular, mühasibat uçotunun aparılması vә hesabatların
tәrtibi ilә bağlı nöqsanlar haqqında sifarişçinin rәhbәrliyinә mәlumat vermәk
auditin keçirilmәsinә müqavilә әsasında olmalıdır
yoxlama gedişindә alınmış vә ya tәrtib edilmiş sәnәdlәrin qorunub saxlanmasını tәmin etmәk
sığortaçı ilә mülki mәsuliyyәtinin icbari sığortası müqavilәsini bağlamaq
qanunvericiliklә nәzәrdә tutulmuş hallarda vergi hesabatına dair auditor rәyi vermәk

301 Azәrbaycan Respublikasının Auditor xidmәti haqqında Qanununa әsasәn:

•

Audit  әmtәә istehsalı vә satışı, xidmәt göstәrilmәsi vә iş görülmәsi ilә mәşğul olan tәsәrrüfat subyektlәrindә
mühasibat uçotunun dәqiq vә dürüst aparılmasının, mühasibat vә maliyyә hesabatlarının müstәqil
yoxlanılmasıdır
Audit – müәssisәnin istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin reviziyasıdır
Audit  әsasәn vergi deklarasiyalarının vә maliyyә hesabatlarının hazırlanması, hüquq vә vergi mәsәlәlәri üzrә
mәslәhәtlәrin verilmәsi, müştәrilәrin maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәhlilidir
Audit – bölgü vә satış kanallarının istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin yoxlanılmasıdır
Audit – müәssisәnin işçi personalının iş qrafikinin yoxlanılmasıdır

302 Audit yoxlamasının hansı formaları mövcuddur:

•

gizli vә açıq
mәcburi vә könüllü
sistemli vә kompleksli
strateji vә operativ
strukturlaşdırılmış vә qeyristrukturlaşdırılmış

303 Auditor fәaliyyәtinin növlәri:

•

uçot
yoxlamaların aparılması
xәzinә
kargüzarlıq
audit, xarici audit, daxili audit

304 Rәqabәt aparan şirkәtlәr haqqında aşağıdakı informasiya zәruridir:

•

firmanın ölçüsü vә dövrüyyәsi
firmanın konsepsiyası
firmanın yaranma tarixi
informasiyaya ehtiyac yoxdur
firmanın yerlәşdiyi әrazinin relyefi

305 Auditor xidmәti haqqında qanun qәbul edilmişdir:

•

2002ci il
1993cü il
1994cü il
2014cü il
2012ci il

306 Auditin genişlәndirilmiş planı:

•

audit konsepsiyası
auditin taktiki planı
audit proqramı
fiskal siyasәt
auditin strateji planı

307 Auditor yoxlanılan tәşkilatlarda mühasibat uçotunun vә daxili nәzarәt sisteminin vәziyyәtini:

•

öyrәnir
qiymәtlәndirir
tәdqiq edir
bәyan edir
sistemlәşdirir

308 Azәrbaycan Respublikasl Nazirlәr Kabineti Respublika Maliyyә Nazirliyi yanında Tәsәrrüfat
hesablı auditor mәrkәzi nin yaradılması haqqında qәrar qәbul etmişdir:

•

1987ci ildә
2000ci ildә
2013cü ildә
1995ci ildә
1991ci ildә

309 Auditor xidmәtlәri marketinqini hansı mәrhәlәlәr üzrә aparmaq mәqsәdәuyğundur:
bazarın tәdqiqi; әmtәә siyasәtinin vә kömәkçi xidmәtlәr paketinin oxunması
qiymәt siyasәtinin vә kömәkçi xidmәtlәr paketinin hazırlanması; müştәrilәrin axtarılması vә cәlb olunması,
televiziya reklamı
bazarın tәdqiqi; әmtәә vә reklam siyasәtinә baxmaq

•

ictimaiyyәtlә әlaqәlәrin qurulması, qiymәt siyasәtinin vә kömәkçi xidmәtlәr paketinin hazırlanması;
müştәrilәrin axtarılması vә xaricә göndәrilmәsi
tәdqiqi; qiymәt siyasәtinin vә kömәkçi xidmәtlәr paketinin hazırlanması; müştәrilәrin axtarılması vә cәlb
olunması

310 ARda sәrbәst auditor hüququnu әldә etmәk üçün müddәalardan biri:

•

Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olmaq
hüquqşünas olmaq
AR Preziderti yanında İdarәcilik Akademiyasını bitirmәk
Şengen vizası almaq
xarici vәtәndaş olmaq

311 Tamah mәqsәdilә cinayәt törәtmәk üstündә mәhkum olunmuş şәxslәr audit:

•

ola bilmәz
ola bilәr
müstәsna halda ola bilәr
mümkün deyil
olmaq üçün mәhkәmә qәrarı olmalıdır

312 ABŞda yüksәk ixtisasla mütәxәsislәr hazırlamaq imkanına malik olan daxili audit tәşkilatı
yaradılmışdır:

•

1999cu ildә
1901ci ildә
1985ci ildә
1941ci ildә
2005ci ildә

313 Lizinq müqavilәsinin әsasını aşağıdakılar tәşkil edir:

•

kargüzarlıq;
yarışma;
diskusiyya.
sәnәd dövriyyәsi, maliyyә;
müqavilәnin obyekti, müddәti, lizinq ödәnişlәri, subyektlәr;

314 Avadanlığı mәcburi xidmәtlәrin göstәrilmәsi:

•

“tranzit” lizinq.
“dolayı” lizinq;
“şәrti” lizinq;
öhdәlik;
“yaş” lizinq;

315 1998ci ildә Ottavada imzalanmış Beynәlxalq maliyyә lizinqi barәsindә Konvensiya ya әsasәn:
lizinq özündә bank krediti, icarә, investisiya elementlәrini cәmlәşdirәn münasibәtlәr kompleksidir;
«lizinq sazişinә görә lizinqverәn lizinqalana müәyyәn әmlakı müәyyәn ödәmә әsasında müәyyәn müddәtә vә
digәr şәrtlәri (o cümlәdәn, lizinqalana әmlakın alqısatqısının hüququnun verilmәsi daxil olmaqla) nәzәrә
almaqla istifadәyә vermәyә öhdәlik götürür»;
lizinq, lizinq verәnlә lizinq alan arasında әksәr hallarda uzunmüddәtli xarakter daşıyan maliyyә sazişidir;
lizinq – lizinq әmәliyyatının iştirakçıları arasında әmlakın hәrәkәti ilә bağlı tәşәkkül tapan әmlak
münasibәtlәrinin kompleksini ifadә edir.

•

•

lizinq – «elә әmәliyyatdır ki, onun nәticәsindә tәqdim edәn şәxs әvvәlcәdәn әldә olunan vә istifadәçinin
tәlәblәrinә uyğun seçilәn maddi әmlakı istifadәçinin sәrәncamına verir, әvәzindә isә әmlakın amortizasiyasını
nәzәrә alan müәyyәn tәsbit edilmiş ödәmәni әldә edir»;

316 әmtәә istеhsаlçısı üçün lizinq bаzаrının üstünlüklәri aşağıdakılardır

•

vахt аmili;
trаnsакsiоn хәrclәrә qәnаәt;
istеhsаl tехnоlоgiyаsının tәкmillәşdirilmәsi;
dövlәtin lizinqә кömәyi.
vеrgi imtiyаzlаrı;

317 Avadanlığın uzunmüddәtli icarәsi belә adlanır:

•

injinirinq;
rentinq
hayrinq
françayzinq.
lizinq;

318 Lizinq müqavilәsinin әsasını aşağıdakılar tәşkil edirlәr:

•

lizinq müqavilәsinin müddәti
maliyyәlәşdirmәnin әlaqәlәndirilmәsi;
müqavilәnin obyekti;
lizinq ödәnişlәri vә lizinq üzrә tәklif olunan xidmәtlәr.
müqavilәnin subyektlәri (lizinq müqavilәsinin tәrәflәri);

319 Lizinq verәn lizinq obyektinin vәziyyәtini vә lizinq alanın maliyyә vәziyyәtini lizinq müqavilәsi
ilә müәyyәn edilmiş qaydada yoxlayan:

•

lizinq maliyyә nәzarәti;
sahibkarın cәmiyyәti;
lizinq iştirakçıları;
mülki şәxslәr
istehlakçılar cәmiyyәti;

320 Dolayı lizinqin tәşkilinin sadә halı üç göstәricini ardıcıl göstәrin

•

alqısatqı, sifariş, göndәrilmәsi;
avadanlığın göndәrilmәsi, lizinq alan, lizinq ödәmәlәri;
vasitәci, avadanlığın istehsalçısı, istehlakçı;
lizinq ödәmәlәri, lizinq alan, lizinq verәn.
sifariş, ödәmәlәr, avadanlığın geri qaytarılması;

321 Lizinq verәnlәr üçün:

•

obyektlәrin şәhәr әrazisindә yerlәşdirilmәsi;
uzaqgörәnlik;
savadlı olması;
xidmәtin dayanıqlılığı.
investisiya olunmuş vәsaitlәrin qaytarılma riskinin aşağı salınması

322 Lizinq predmetlәrinin satıcıları üçün:
satışın hәcminin azaldılması;

•

topdan satışın tәşkil edilmәsi;
pәrakәndә satışın tәşkil edilmәsi;
hazır mәhsul ehtiyatlarının aşağı salınması vә kapitalın dövriyyәsini sürәtlәndirmәk imkanı.
predmetin tәdqiq edilmәsi;

323 Lizinq sazişlәrinin ikinci birbaşa iştirakçılarına aiddir:

•

investisiya bankları;
lizinq brokerlәri;
lizinqalan;
sığorta şirkәtlәri.
kommersiya bankları;

324 әmlakın ödәnilmәsi әlamәtinә görә lizinqin aşağıdakı növlәrini fәrqlәndirirlәr:

•

dsublizinq, tәcili lizinq, tam lizinq;
maliyyә lizinqini, operativ lizinqi vә sublizinq;
leveraj lizinqi, operativ lizinq;
leveraj lizinqi, maliyyә lizinqi, tәcili lizinq.
sublizinq, leveraj lizinqi;

325 Maliyyәlәşdirmә növünә görә lizinqin aşağıdakı növlәrini fәrqlәndirirlәr:

•

tәmiz lizinq, tam lizinq, natamam lizinq;
tәkrar olunan (bәrpa olunan) lizinq, tam lizinq
tәmiz lizinq, tam lizinq, tәcili lizinq;
tәmiz lizinq, tәcili lizinq, tәkrar ounan (bәrpa olunan) lizinq.
tәcili lizinq, tәkrar olunan (bәrpa olunan) lizinq

326 Sövdәlәşmәnin iştirakçılarının tәrkibindәn asılı olaraq lizinqin aşağıdakı növlәrini fәrqlәndirirlәr:

•

birbaşa lizinq, tәmiz lizinq, tam lizinq;
leveraj lizinqi, tәkrar olunan (bәrpa olunan) lizinq, tam lizinq;
leveraj lizinqi, tәmiz lizinq, tam lizinq;
dolayı lizinq, tәkrar olunan (bәrpa olunan) lizinq, tam lizinq.
birbaşa lizinq, dolayı lizinq, leveraj lizinqi;

327 Lizinqalanlar üçün

•

xidmәtin genişlәndirilmәsi;
amortizasiya güzәşlәrinin edilmәmәsi;
start maliyyә yükünün aşağı salınması;
dialoq.
hәrbiyә cağrılmaları;

328 Orta müddәtli icarә:

•

bir ildәn üç ilә qәdәr;
cdörd aydan sәkkiz ilә qәdәr;
bir ildәn beş ilә qәdәr;
vaxt verilmir.
dorta müddәtli icarә yoxdu;

329 Istәnilәn lizinq ödәnişinә daxildir:
pul kütlәsi;

•

çirkli pulun yuyulması;
amortizasiya;
tәdavül xәrclәri.
valyuta mәzәnnәsi;

330 Maliyyәlәşmә növünә görә lizinqin aşağıdakı növlәrini fәrqlәndirirlәr:

•

tәkrar olunmayan;
әmәliyyat marketinqi;
tәkrar olunan(bәrpa olunan);
büdcә tәyinatlı.
әnәnәvilik;

331 Lizinq formalarını müәyyәn edәrkәn әmlakın ödәmә dәrәcәsinә görә:

•

tam vә natamam;
yüz faiz;
әlli faiz;
ödәmәdi.
ödәdi;

332 Lizinq xidmәti haqqında Azәrbaycan Respublikası qanunu qәbul edilmişdir:

•

1993cü il;
2001ci il;
2005ci il;
2008ci il.
1994cü il;

333 Lizinq haqqının forması ilә sәrtlәnir:

•

qapalı lizinq;
açıq tipli;
lizinq güzәştlәri;
yardım lizinqi.
konpensasiya lizinq;

334 Lizinq obyektinin hәrәkәt edibetmәmәsi әlamәtinә görә lizinqin növü fәrqlәndirilir:

•

bu demokratiyadır.
bu müştәri hәrakәtidir;
mobil lizinq daşınan әmlak növlәrinin lizinqә verilmәsidir;
lizinqin növü yoxdur;
lizinq obyekti hәrәkәt etmir;

335 İdxal lizinqi:

•

xidmәtin bölüşdürülmәsidir;
ölkәlәrarası xidmәtidir;
elmdir;
belә termin yoxdur;
lizinqverәn vә lizinqalan eyni ölkәdәn, istehsalçı isә başqa ölkәdәndir.

336 İxrac lizinqi:

•

xidmәtlәrin ölkә daxilindә göstәrilmәsidir;

•

istehsalçı vә lizinqverәn eyni bir ölkәdәn, lizinqalan isә xarici ölkәdәndir;
malların çıxarılmasıdır;
müsbәt saldonun;
xaric olunmadır.

337 Tranzit lizinqi:

•

bütün iştirakçılar müxtәlif ölkәlәrdә yerlәşir;
regionaldır.
bütün iştirakçılar ölkә daxilindә yerlәşir;
belә lizinq yoxdur;
xidmәt bazarıdir;

338 Lizinq sazişlәrinin birinci birbaşa iştirakçılarına aiddir:

•

lizinqverәn;
kommersiya bankları;
investisiya bankları;
sığorta şirkәtlәri;
lizinq brokerlәri;

339 Banklar vә lizinq xidmәtlәrinin xüsusiyyәtlәri:

•

banklar lizinq xidmәtlәri bazarına daxilola bilmir;
lizinq xidmәti azәrbaycanda yoxdur;
banklarla lizinq xidmәtinin әlaqәsi yoxdur;
banklar sığortalanmalıdır;
lizinq kapital tutumlu biznes növüdür, banklar isә pul resursların әsas sahiblәri sayılırlar.

340 Lizinq:

•

xidmәtә ehtiyac yoxdu;
xarici ticarәtdir.
müharibәyә sürüklәyir;
satışı artırır;
maliyyә bazarında rәqabәtin artmasına xidmәt edir;

341 Uzunmüddәtli icazә:

•

iki ildәn üç ilә qәdәr.
beş aya qәdәr;
bir ildәn yüz ilә qәdәr;
yeddi aya qәdәr;
üç ildәn iyirmi ilә qәdәr;

342 Azәrbaycanın lizinq şirkәtlәrinin Assosiasiyası neçәnci ildә yaradıldı:

•

29 noyabr 1994;
1 yanvar 2005;
22 oktyabr 2004;
21 dekabr 2012.
31 dekabr 2000

343 Qısa müddәtli icarә:
bir gündәn altı aya qәdәr

•

üç ilә qәdәr
bir gündәn bir ilә qәdәr
altı aydan üç ilә qәdәr
bir aya qәdәr

344 Lizinq formalarını müәyyәn edәrkәn bazar sektoruna görә:

•

seqmentlәşdirilmәli;
daxili, beynәlxalq;
tәdqiq edilmәli;
bazar obyektinin müәyyәnlәşdirilmәsi.
bazar subyektlәri müәyyәnlәşdirilmәsi;

345 Lizinq formalarını müәyyәn edәrәk әmlakın tipinә görә:

•

maddi әmlak.
quraşdırılan әmlak;
tikilәn әmlak;
daşınan vә daşınmaz әmlak;
torpaq әmlak;

346 Operativ lizinq zamanı sövdәlәşmә iştirakçılarının fәaliyyәt ardıçıllığından ikisi:

•

sahibkar, lizinq obyektinin sığortalanması;
avadanlıqlar, istehlakcılar;
biznes, öz mәsuliyyәtinn sığortalanması;
lizinq şirkәti, satıcımal göndәrәn.
modellәr, informasiya;

347 Lizinq müqavilәsi aşağıdakı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir:

•

lizinq müraciәti – potensial lizinq alan onu maraqlandıran obyektin geniş tәsvirini vermәklә lizinq
müraciәtinin formasını doldurur;
müraciәtin tәsdiqlәnmәsi – müraciәt lizinq şirkәtinin kredit komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilir;
müraciәtә baxılması – müraciәtә lizinq şirkәti tәrәfindәn baxılır;
lizinq müqavulәsi lizinq şirkәtlәrinә oxşar proqramları hesabına lizinq mәhsullarının çeşidinin
genişlәndirilmәsindәn ibarәtdir.
lizinq müqavilәsinin bağlanması – lizinq alanın müraciәti tәsdiq edildikdәn sonra lizinq verәn vә lizinq alan
arasında lizinq müqavilәsi bağlanır;

348 Lizinq müqavilәsinin müddәtini müәyyәnlәşdirәrkәn lizinqalan vә lizinqverәn aşağıdakıları
nәzәrә almalıdır:

•

avadanlığın texniki iqtisadi göstәricilәri ilә müәyyәn olunan istifadә müddәti;
avadanlığın amortizasiya müddәti dövlәt orqanları tәrәfindәn müәyyәn edilir;
müqavilәnin müddәti qanunvericiliklә mәhdudlaşdırıla bilәr;
yeni bazarların tapılması.
müqavilәnin daha sәmәrәli vә ucuz analoqunun meydana çıxması;

349 әmtәә istеhsаlçısı üçün lizinq bаzаrının üstünlüklәri aşağıdakılardır:

•

хüsusi stаrt каpitаlınа tәlәbаtın аşаğı salınması;
хüsusi stаrt каpitаlınа tәlәbаtın yuxaı olması;
vәsаitlәrin әlvеrişli оlmаsı;
коntrакt müddәtinә әsаsәn lizinq оbyекtinin sürәtli аmоrtizаsiyаsı.
ödәmә sistеminin çеviкliyi;

350 әmlaka bütün xidmәtlәrin göstәrilmәsini icarәçi öz üzәrinә götürür:

•

“immobil” lizinq;
“tranzit” lizinq;
“tәmiz” lizinq
xidmәti.
lizinq sövdәlәşmәsi;

351 Lizinq dedikdә:

•

maşın vә avadanlıqların uzunmüddәtli icarәsi başa düşülür;
maşın vә avadanlıqların birdәfәlik icarәsi başa düşülür;
maşın vә avadanlıqların müddәtsiz icarәsi başa düşülür;
maşın vә avadanlıqların özәllәşdirilmәsi başa düşülür.
maşın vә avadanlıqların 1 günlük icarәsi başa düşülür;

352 Verilәn әmlakın xidmәt hәcminә görә lizinq bölünür:

•

ixrac;
“tәmiz” vә “yaş”;
idxal;;
mobil
daxili;

353 Mаliyyәlәşdirmә növünә görә lizinqin аşаğıdаkı növünü fәrqlәndirirlәr:

•

marketinq tәşkil olunarkәn tәsәrrüfatın yüksәk gәlirlә işlәmәsini tәmin etmәk;
müәssisәnin rәqabәt gücünün artırılmasını
ayrıayrı xidmәt növlәrinin alıcıların tәlәbatından asılılığını öyrәnmәk
tәcili lizinq zаmаnı әmlакın birdәfәliк icаrәsi hәyаtа кеçirilir.
istehsalın vә maliyyәlәşdirmәnin әlaqәlәndirilmәsi

354 Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinin 747ci maddәsinә әsasәn:

•

lizinq – «elә әmәliyyatdır ki, onun nәticәsindә tәqdim edәn şәxs әvvәlcәdәn әldә olunan vә istifadәçinin
tәlәblәrinә uyğun seçilәn maddi әmlakı istifadәçinin sәrәncamına verir, әvәzindә isә әmlakın amortizasiyasını
nәzәrә alan müәyyәn tәsbit edilmiş ödәmәni әldә edir»;
lizinq özündә bank krediti, icarә, investisiya elementlәrini cәmlәşdirәn münasibәtlәr kompleksidir;
«lizinq sazişinә görә lizinqverәn lizinqalana müәyyәn әmlakı müәyyәn ödәmә әsasında müәyyәn müddәtә vә
digәr şәrtlәri nәzәrә almaqla istifadәyә vermәyә öhdәlik götürür»;
lizinq – lizinq әmәliyyatının iştirakçıları arasında әmlakın hәrәkәti ilә bağlı tәşәkkül tapan әmlak
münasibәtlәrinin kompleksini ifadә edir.
lizinq, lizinq verәnlә lizinq alan arasında әksәr hallarda uzunmüddәtli xarakter daşıyan maliyyә sazişidir;

355 Avadanlığın ortamüddәtli icarәsi belә adlanır

•

hayrinq;
lizinq;
rentinq;
françayzinq.
injinirinq;

356 Lizinq xidmәti haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu neçәnci ildә qәbul edilmişdir:

•

29 noyabr 1994;
1 yanvar 2005;

29 noyabr 2004;
21 dekabr 2012.
31 dekabr 2000;

357 Avadanlığın qısamüddәtli icarәsi belә adlanır:

•

hayrinq;
lizinq;
rentinq;
françayzinq.
injinirinq;

358 Marketinq tәdqiqatlarının dörd mәrhәlәsindәn ikisi:

•

problemin tәsviri, tәdqiqatın mәqsәdi;
marketinqi öyrәnmәk, ötürmәk;
problemin yaranması, araşdırılması;
tәlәbi öyrәnmәk, istehlakçı tapmaq.
bazarı seqmentlәşdirmәk, tәhdid etmәk;

359 Mövcud lizinq şirkәtinә oxşar lizinq proqramları hesabına lizinq mәhsullarının çeşidinin
genişlәndirilmәsindәn ibarәtdir:

•

uzun müddәtli taktika;
taktika+strategiya;
konsentrik diversitikasiyalı strategiya;
lizinq әmәliyyatları.
sәrhәdlәnmiş satış;

360 Marketinqin idarә edilmәsi sisteminin bazisi kimi lizinqverәnlәrә aşağıdakı marketinq
kompleksindәn istifadә etmәk mәqsәdәuyğundur

•

«4P + 1S»;
«5P + 4S»;
«5P + 1S»;
«7P + 1S».
«4P + 4S»;

361 Lizinq sazişlәrinin dolayı iştirakçılarına aiddir:

•

lizinqverәn
makler;
lizinqalan;
lizinq brokerlәri.
distribüter;

362 İcarә olunan әmlaka görә vә ya xidmәtin hәcminә görә lizinq aşağıdakı növlәrә bölünür:

•

tәmiz lizinq, tam lizinq, natamam lizinq;
tәkrar olunan (bәrpa olunan) lizinq, tam lizinq;
tәmiz lizinq, tam lizinq, tәcili lizinq;
tәmiz lizinq, tәcili lizinq, tәkrar olunan (bәrpa olunan) lizinq.
tәcili lizinq, tәkrar olunan (bәrpa olunan) lizinq;

363 Tәmiz lizinq:

•

lizinq verәn;
xidmәt göstәrәn;
tәmiz xidmәt
әmlakın xidmәti ilә bağlı xәrclәri lizinq alan öz üzәrinә götürür.
hәrbi hissәdә olur;

364 Marketinq nöqteyinәzәrindәn tәhsil tәşkilatının әsas funksiyalarına aiddir:

•

maariflәndirmәk;
tәhsil alanlara tәhsil xidmәtlәrinin göstәrilmәsi, arzu olunan vә zәruri biliklәrin, bacarıqların vә sәylәrin
ötürülmәsi;
sorğu keçirmәk;
tәhsil xidmәtinin marketinq subyektlәri.
tәhsil xidmәtlәrinin bazarda irәlilәdilmәsi;

365 Ali tәhsil müәssisәlәrinin innovasiya potensialının qiymәtlәndirilmәsi üçün aşağıdakılar mәqbul
sayılır:

•

innovasiya mәrkәzi;
elm vә innovasiya texnologiya fәaliyyәtinin effektivliyi;
inkişaf;
bәrabәrçilik.
qeydiyyatdan keçmәk;

366 Tәhsil xidmәtlәri bazarında çıxış edәn vasitәçi strukturların funksiyalarına aiddir:

•

peşәkar tәlәblәr nәzәrindәn tәhsil xidmәtinin keyfiyyәtinә vә öz gәlәcәk işçilәrinә xüsusi tәlәblәrin tәyin
olunması;
potensial vә real tәhsil alanlarla vә sahibkarlarla gәlәcәk iş şәraitinin razılaşdırılması, tәhsil xidmәtlәrinin
maliyyәlәşdirilmәsinin mәnbәlәrinin vә ardıcıllığının müәyyәnlәşdirilmәsi;
tәhsil müәssisәlәrinin akkreditasiyası prosesindә iştirak etmәk, reklam fәaliyyәtinin, hüquqi әsaslandırmanın
hәyata keçirilmәsi;
tәhsil alanlara zәruri biliklәrin ötürülmәsi.
mәzunların gәlәcәk iş yeri vә sәmәrәli şәraitinin müәyyәn edilmәsi

367 Bәzi ölkәlәrdә (Kanada, Böyük Britanya, Fransa, Yaponiya vә s.) ali mәktәbin
maliyyәlәşdirmәsi:

•

büccәyә uyğun hesablanır;
heyәtyanı sahәyә uyğun olaraq maliyyәlәşdirilir;
müәllimә görә maliyyәlәşdirilir;
bir tәlәbәyә ödüyәn xәrci müәyyәnlәşdirmәklә hәyata keçirilir.
dinә görә maliyyәlәşdirilir;

368 Tәhsil müәssisәsi dedikdә:

•

istehsal başa düşülür;
kommersiya tәşkilatları başa düşülür;
ixtisas laboratoriyaları başa düşülür;
mәzunlara müvafiq tәhsil haqqında dövlәt sәnәti verәn qrum başa düşülür.
maddi mәsul şәxslәr başa düşülür;

369 Tәhsil müәssisәlәrinin aşağıdakı növlәri müәyyәn edilir:
acıq tipli müәssisәlәr;
sosial tәhsil;

•

•

mәktәbә qәdәr tәhsil;
çox mәrtәbәli tәhsil.
proses;

370 Marketinqin mahiyyәtini әks etdirәn әnәnәvi suallara:

•

Nәcür etmәk?
Hansı keyfiyyәtdә?
Saylı
Harada?
Necә baxmaq?

371 Tәhsil xidmәtlәri marketinqindә әsas tәdqiqat obyekti kimi aşağıdakılar çıxış edir:

•

tәhsilin bazası;
tәhsil xidmәtlәrinin keyfiyyәt göstәricilәri üzrә rәqabәtqabiliyәtliliyi;
orta tәhsil;
tәhsilin xarakteristikası.
tәhsil siyasәti

372 Tәhsil xidmәtinin xüsusiyәtlәrini vә parametrlәrini bir başa müәyyәn edәn problemlәr:

•

kollecә tәlәbә qәbulu;
dinamiklik;
uzun ömürlülük;
tәhsil xidmәti göstәrәn heyәtin xarakteristikaları.
tәhsilin ingilis dilindә tәdris olunması;

373 Tәhsil xidmәtlәri aşağıdakı parametrlәrinә görә seqmentlәşdirilir:

•

Tәhsilin uzunluğu;
Tәhsilin dinamikliyi;
Tәhsilin sәviyyәsi, tәhsilin forması, tәhsilin müddәti;
Tәhsil strategiyası.
Tәhsilin qenişlәnmәsi;

374 Ali tәhsil müәssisәlәri üçün tәhsilin dәrәcәlәri:

•

orta tәhsil;
peşә tәhsili;
ali tәhsil;
akademik.
magistr;

375 Kadr hazırlığı siyasәtindә catışmamazlıq:

•

kadr hazırlığı әmәk bazarının tәlәblәri ilә uzlaşmaması;
işiqlanma sisteminin güclәndirilmәsi;
tәhsil müәssisәlәrinin hündür mәrtәbә olmaması;
şәhәrin mәrkәzindәn uzaqlaşmaması.
stolların sayının artırılması;

376 20092010cu illәrdә Azәrbaycanda neçә qeyridövlәt ali tәhsil müәssisәsi fәaliyyәt göstәrirdi:

•

16;
44;

38;
60.
43;

377 Universitet nәdir:

•

elmin, texnikanın vә mәdәniyyәtin müәyyәn sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn vә öz fәaliyyәt sferasının aparıcı
elmimetodiki mәrkәzi kimi çıxış edәn tәhsil müәssisәsidir;
elmin, texnikanın vә mәdәniyyәtin bir sıra istiqamәtlәri üzrә tәhsilpeşәkar proqramlarını hәyata keçirәn, elmi
tәdqiqatlarla mәşğul olan tәhsil müәssisәsidir;
ali tәhsilin bütün sәviyyәlәrindә geniş istiqamәtlәr spektri üzrә fundamental elmi tәdqiqatların aparılması vә
tәdris vasitәsilә tәhsili, elmi vә mәdәniyyәti inkişaf etdirәn tәhsil müәssisәsidir;
aspirant vә doktorantların tәhsil aldığı tәhsil müәssisәsidir.
akademiklәri yetişdirәn tәhsil müәssisәsidir;

378 Akademiya nәdir:

•

elmin, texnikanın vә mәdәniyyәtin müәyyәn sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn vә öz fәaliyyәt sferasının aparıcı
elmimetodiki mәrkәzi kimi çıxış edәn tәhsil müәssisәsidir;
elmin, texnikanın vә mәdәniyyәtin bir sıra istiqamәtlәri üzrә tәhsilpeşәkar proqramlarını hәyata keçirәn, elmi
tәdqiqatlarla mәşğul olan tәhsil müәssisәsidir;
ali tәhsilin bütün sәviyyәlәrindә geniş istiqamәtlәr spektri üzrә fundamental elmi tәdqiqatların aparılması vә
tәdris vasitәsilә tәhsili, elmi vә mәdәniyyәti inkişaf etdirәn tәhsil müәssisәsidir;
aspirant vә doktorantların tәhsil aldığı tәhsil müәssisәsidir.
akademiklәri yetişdirәn tәhsil müәssisәsidir;

379 İnstitut nәdir:

•

elmin, texnikanın vә mәdәniyyәtin müәyyәn sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn vә öz fәaliyyәt sferasının aparıcı
elmimetodiki mәrkәzi kimi çıxış edәn tәhsil müәssisәsidir;
elmin, texnikanın vә mәdәniyyәtin bir sıra istiqamәtlәri üzrә tәhsilpeşәkar proqramlarını hәyata keçirәn, elmi
tәdqiqatlarla mәşğul olan tәhsil müәssisәsidir;
ali tәhsilin bütün sәviyyәlәrindә geniş istiqamәtlәr spektri üzrә fundamental elmi tәdqiqatların aparılması vә
tәdris vasitәsilә tәhsili, elmi vә mәdәniyyәti inkişaf etdirәn tәhsil müәssisәsidir;
aspirant vә doktorantların tәhsil aldığı tәhsil müәssisәsidir.
akademiklәri yetişdirәn tәhsil müәssisәsidir;

380 Tәhsil xidmәtlәri digәr sahәlәrlә müqayisәdә ücünlüyә malikdir nә üçün?

•

tәhsil sferası geniş sahәni әhatә edir;
tәhsil xidmәti yekunda qiymәtlәndirilir;
tәhsil xidmәti cox pillәlidir;
tәhsil müәssisәsindә müxtәlif profilli yüksәk ixtisaslı mütәxәssislәr çalışır.
tәhsil xidmәtlәri marketinqi asan sahәdir;

381 Marketinqin tәhsil xidmәtlәri bazarındakı prinsiplәrinә aid deyil:

•

müәssisәnin resurslarının seçilmiş bazar seqmentlәrinin tәlәblәrinә cavab verәn tәhsil xidmәtlәrinin
göstәrilmәsindә cәmlәşdirilmәsi;
tәlәbatlara dar deyil geniş mәnada yanaşılması, o cümlәdәn onların ödәnilmәsindә qeyriәnәnәvi üsullardan
istifadә olunması;
tәhsil xidmәtlәrinin keyfiyyәtinin onlara olan tәlәbatın ödәnilmәsinin ölçüsü kimi qәbul edilmәsi;
satışdansonrakı әlavә xidmәtlәrin göstәrilmәsi.
istehlakçının mәcmu xәrclәrinin azaldılmasına yönümlülük vә bu xәrclәrin qiymәtqoymada nәzәrә alınması;

382 Tәhsil xidmәtlәri bazarında mәqsәd seqmentlәrini seçәrkәn hansı qiymәtlәndirmә kriterilәrindәn
istifadә etmәk mәqsәdәuyğundur.Bu kriterilәrә aid deyil:

•

kәmiyyәt parametrlәri: potensial istehlakçıların sayı, onların yerlәşdirilmәsi, lazım olan dәrs saatlarının
miqdarı;
seqmentin mahiyyәti, onun ümumi әlamәtlәr üzrә sabitliyi vә inkişaf perspektivi;
nәqliyyat xidmәtinin işini vә qiymәtini, tәhsil xidmәtlәrinin irәlilәdilmәsi kanallarını nәzәrә almaqla 
seqmentin tәhsil müәssisәsi üçün әlyetәrliliyi;
ali tәhsil sisteminin inkişafının meyil vә әsas istiqamәtlәrinin bölüşdürülmәsi.
seqmentin rentabelliyi;

383 Tәhsil xidmәtlәri sferasında marketinqin subyektlәrinә aid deyil

•

çoxsaylı vasitәçilәr (o cümlәdәn, mәşğulluq xidmәtlәri, әmәk birjaları, tәhsil müәssisәlәrinin qeydiyyat,
lisenziyalaşdırma vә akkreditasiya orqanları vә s.);
bazar tәdqiqatları.
tәhsil xidmәtlәrinin bazarda irәlilәdilmәsinә yardımçı olan ictimai institutlar vә strukturlar
istehlakçılar (ayrıayrı şәxslәr, müәssisәlәr vә tәşkilatlar);
tәhsil müәssisәlәri;

384 Tәhsil texnologiyaları:

•

stol, stul;
kompyuter, proyektor;
tәdris proqramı, tәdris planı;
auditoriya, akt zalı.
işıqlandırma sistemlәri;

385 Tәhsilin keyfiyyәtinә vә strategiyasına malik olan ölkәlәrdә yayılıb:

•

tәhsilin uzadılması prosesi;
tәhsilin ödәniş xidmәtlәri;
tәhsilin birinci pillәsi;
tәhsildә vasitәçilik xidmәtlәri.
tәhsildә tibbi xidmәt;

386 Xarici ölkәlәrdә öz xidmәtlәrini tәklif edәn yüksәk tәhsil müәssisәlәrinә kömәk mәqsәdilә
beynәlxalq tәşkilat yaradılıb:

•

EKO;
GUAM;
BMT;
Transmilli tәhsil üçün Qlobal İttifaq.
Amerika tәhsil mәrkәzi;

387 Azәrbaycanın ali tәhsil müәssisәlәrinin 2012ci il üçün qәbulla bağlı reytinqinә әsasәn liderlik
edәn tәhsil müәssisәsi hansıdır:

•

Azәrbaycan Dövlәt Neft Akademiyası.
Azәrbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlәt İdarәçilik Akademiyası;
Bakı Dövlәt Universiteti;
Azәrbaycan Tibb Universiteti;
Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universiteti;

388 Marketinq nöqteyi nәzәrindәn tәhsil tәşkilatının әsas funksiyalarına aiddir:
tәqdim olunan tәlәb barәsindә tәhsil müәssisәlәrini vә onların strukturlarını, vasitәçilәri vә ayrıayrı
şәxsiyyәtlәri mәlumatlandırmaq;

•

mәzunların gәlәcәk әmәk fәaliyyәtinin yeri vә sәmәrәli şәraitinin müәyyәn edilmәsi vә bu şәrtlәrin yerinә
yetirilmәsi;
peşәkar tәlәblәr nәzәrindәn tәhsil xidmәtinin keyfiyyәtinә vә öz gәlәcәk işçilәrinә xüsusi tәlәblәrin tәyin
olunması;
potensial vә real tәhsil alanlarla vә sahibkarlarla gәlәcәk iş şәraitinin razılaşdırılması, tәhsil xidmәtlәrinin
maliyyәlәşdirilmәsinin mәnbәlәrinin vә ardıcıllığının müәyyәnlәşdirilmәsi.
göstәrilәn xidmәtlәrә görә ödәniş vә ya kompensasiyanın digәr formaları, xәrclәrin tam vә ya qismәn
ödәnilmәsi;

389 Azәrbaycan Respublikasının Tәhsil haqqında Qanunu neçәnci ildә qәbul edilmişdir:

•

2008;
2010;
2009;
2012.
2011;

390 Bütün dünya ölkәlәri:

•

tәhsilә gәlir mәnbәyi kimi baxır;
tәhsilin sәviyyәsini salır;
tәhsili maliyyәlәşdirilmәsinә yardım edir;
tәhsilә önәm vermir.
kommersiya universitetlәrinin sayını artırır;

391 Tәhsil xidmәtlәri bazarında çıxış edәn vasitәçi strukturların funksiyalarına aid deyil:

•

tәhsil xidmәtlәri bazarının konyunkturası barәsindә informasiyanın toplanması, işlәnilmәsi, tәhlili vә satışı,
digәr subyektlәrә mәslәhәtlәrin verilmәsi
satış kanallarının formalaşdırması, tәhsil xidmәtlәrinә dair sazişlәrin bağlanmasının tәşkili;
tәhsil müәssisәlәrinin akkreditasiyası prosesindә iştirak etmәk, reklam fәaliyyәtinin, hüquqi әsaslandırmanın
hәyata keçirilmәsi;
tәhsil xidmәtlәrinin istehlakçılarının vә istehsalçılarının maliyyәlәşdirilmәsi, kreditlәşdirilmәsi vә digәr maddi
vә resurs yardımının göstәrilmәsi
mәzunların gәlәcәk әmәk fәaliyyәtinin yeri vә sәmәrәli şәraitinin müәyyәn edilmәsi vә bu şәrtlәrin yerinә
yetirilmәsinә cavabdehdir;

392 Mәktәbdәn kәnar tәhsil müәssisәlәri

•

ali tәhsil;
kolleclәr;
ortatәhsil;
texniki peşә mәktәblәri.
uşaqgәnclәr şahmat mәktәbi;

393 Ali tәhsil müәssisәlәri fәaliyyәt göstәrә bilәr:

•

tәhsil kompleksi vә kampus formada;
bir şöbә ilә;
oliferensial formada;
informasiyakommunikasiya texnologiyası tәdbiq etmәdәn.
büccәsiz;

394 Ümumi tәhsil müәssisәlәri:
universitet;
kollec;

•

texnikom;
ibtidai, orta, internat mәktәblәri.
institut;

395 Marketinq nöqteyi nәzәrindәn tәhsil tәşkilatının әsas funksiyalarına aid deyil:

•

tәhsil alanlara tәhsil xidmәtlәrinin göstәrilmәsi, arzu olunan vә zәruri biliklәrin, bacarıqların vә sәylәrin
ötürülmәsi;
potensial vә real tәhsil alanlara vә sahibkarlara informasiyavasitәçi xidmәtlәrinin göstәrilmәsi;
әlavә tәhsil xidmәtlәrinin istehsalı vә göstәrilmәsi, gәlәcәk mütәxәssisin şәxsiyyәtinin formalaşması;
tәqdim olunan tәlәb barәsindә tәhsil müәssisәlәrini vә onların strukturlarını, vasitәçilәri vә ayrıayrı
şәxsiyyәtlәri mәlumatlandırmamaq.
potensial vә real tәhsil alanlara gәlәcәk iş şәraitinin razılaşdırılması, tәhsil xidmәtlәrinin
maliyyәlәşdirilmәsinin mәnbәlәrinin vә ardıcıllığının müәyyәnlәşdirilmәsi;

396 Respublikamızda tәhsil istehlakçısının yüksәk ehtiyac vә istәklәrinә nәzәrәn:

•

azәrbaycan dilinә üstünlük verilmәsi;
bakalavr sәviyyәsini kәsrsiz bitirmәk;
tәhsil haqqının yüksәldilmәsi.
yüksәk ixtisaslı xarici dilin öyrәdilmәsi;
magistratura pillәsindә qızıl medal olmaq;

397 Magistatura pillәsindә tәhsil:

•

4 illik;
5 illik;
3 illik;
7 illik.
2 illik;

398 Müasir tәhsil sistemindә xaricdә әn çox istifadә olunan tәhsil növü:

•

MBAdır;
axşam tәhsilidir;
maqistraturadır;
gәnslәrlә işdir.
DİSTANTdır;

399 Tәlәbәlәrin tәhsildәki rahatlılığın tәmin edilmәsi dedikdә:

•

tәhsil müәssisәlәrinin hündür mәrtәbә olmasıdır;
tәlәbәnin rahat paltar geyinmәsidir;
auditoriyanın yüksәn sәviyyәdә avadanlıqla tәchizidir;
avtobusların sayının artırılmasıdır.
müәllimlәrin tәlәbәlәrlә davranısının yaxşı olmasıdır;

400 Tәhsil xidmәtlәri bazarında marketinq tәdqiqatlarının aparılması prosesi neçә mәrhәlәlәrdәn
ibarәt olur:

•

6;
4;
5;
8.
7;

401 Tәhsil xidmәtlәri bazarında tәhsil xidmәtlәrinin aşağıdakı iki parametri:

•

hesabatı, maliyәlәşmәsi;
bünövrәsi, әsası;
hüququ, xidmәti;
tәhsilin keyfiyyәti, tәhsilin qiymәtlәndirilmәsi.
fundamental sәviyyәsi, hazırlığın profili;

402 Eyni tәlabatları ödәyәn xidmәtlәr tәklif edәn firma:

•

bazar daxil ola bilmәz;
xidmәt bazarında mövqe tuta bilmәz;
bazarı әla ala bilmәz;
bu mümkün deyil.
rәqib kimi çıxış edә bilәr;

403 Dövlәt proqramına әsasәn ali tәhsildә electron idarәetmә sisteminin qurulması:

•

20082015ci illәr;
20072011ci illәr;
20092013cü illәr;
2020ci ilә qәdәr.
2017ci ilә qәdәr;

404 BMT XXI әsri elan etmişdir:

•

sәhiyyә әsri”;
“tәhsil әsri”;
“elm әsri”;
“mühәndis әsri”.
“idman әsri”;

405 Xarici ölkәlәrin tәcrübәsindә ali tәhsilin maliyyәlәşdirilmәsindә 3 yanaşmasdan biri:

•

tәhsil müәssisәlәrindә tәdris keyfiyyәtinә görә ali tәhsil müәssisәlәrinin tәkliflәri әsasında;
tәhsil müәssisәlәrindә nәşr olunan kitabların sayına görә;
ali tәhsil müәssisәlәrinin tәkliflәri әsasında;
tәhsilin sәviyyәsinә görә.
keçirilәn elmi praktik konfransa görә;

406 Tәhsil xidmәtlәri sferasında marketinq subyektlәrinә aşağıdakılar aid edilir:

•

tikinti şirkәtlәri;
tәhsil müәssisәlәri;
kinostudiyalar;
biznes mәrkәzlәri.
stadionlar;

407 Tәhsil xidmәtlәri bazarında marketinq tәdqiqatlarının aparılması prosesinin son mәrhәlәsi
hansıdır:
problemlәrin aşkarlanması vә tәdqiqatın mәqsәdlәrinin formalaşması;
toplanmış informasiyanın tәhlili: maraq kәsb edәn dәyişәnlәrin orta göstәricilәrinin müәyyәn edilmәsi, hadisә
vә faktorların korrelyasiya әmsalının müәyyәnlәşdirilmәsi, faktorların dәyişilmәsi tәmayüllәrinin vә
dinamikasının tәhlili ;

•

sosioloji, laboratoriya vә bazar eksperimentlәri dә daxil olmaqla müәyyәn edilmiş mәnbәlәrdәn
informasiyanın toplanması;
ilkin vә tәkrar informasiya mәnbәlәrinin seçilmәsi;
әldә olunan nәticәlәrin analitik tәsvir, cәdvәl, qrafik, proqnoz, model vә zәmanәt formasında tәsvir edilmәsi.

408 Tәhsil xidmәtlәri bazarında marketinq tәdqiqatlarının aparılması prosesinin ilkin mәrhәlәsi
hansıdır:

•

problemlәrin aşkarlanması vә tәdqiqatın mәqsәdlәrinin formalaşması;
sosioloji, laboratoriya vә bazar eksperimentlәri dә daxil olmaqla müәyyәn edilmiş mәnbәlәrdәn
informasiyanın toplanması;
ilkin vә tәkrar informasiya mәnbәlәrinin seçilmәsi;
әldә olunan nәticәlәrin analitik tәsvir, cәdvәl, qrafik, proqnoz, model vә zәmanәt formasında tәsvir edilmәsi.
toplanmış informasiyanın tәhlili: maraq kәsb edәn dәyişәnlәrin orta göstәricilәrinin müәyyәn edilmәsi, hadisә
vә faktorların korrelyasiya әmsalının müәyyәnlәşdirilmәsi, faktorların dәyişilmәsi tәmayüllәrinin vә
dinamikasının tәhlili;

409 Tәhsil sferasında xidmәtlәrin bu xüsusiyyәtlәri aşağıdakı istiqamәtdә özünü birüzә verir:

•

hәrәkәtliliyi;
tәhsilin sәviyyәsi;
bazar konyukturası;
alınan informasıya, biliklәr yaddan çıxa bilәr.
xidmәtin alınmaması;

410 Tәhsil xidmәtlәri bazarı tәhsil xidmәtlәrinin hansı parametrlәrinә görә seqmentlәşdirilir. Bu
seqmentlәşdirmәyә aid deyil

•

tәhsilin sәviyyәsi;
fundamentallıq sәviyyәsi;
hazırlığın profili;
tәhsilin uzunluğu.
tәhsilin mәrhәlәliyi;

411 Tәhsil xidmәtlәri bazarı tәhsil xidmәtlәrinin hansı parametrlәrinә görә seqmentlәşdirilir:

•

ixtisaslaşma uzunluğu;
tәhsilin müddәti;
tәhsilin hündürlüyü;
tәhsil хidmәtinin irәlilәdilmәsi.
istifadә olunan ölçü vahidlәrinә;

412 Azәrbaycanda respublikanın ali tәhsil müәssisәlәrinin qәbulla bağlı reytinqi hansı qürum
tәrәfindәn tәrtib olunur:

•

Tәhsil Nazirliyi tәrәfindәn;
Televiziya vә Radio Şirkәtlәri Birliyi tәrәfindәn;
Tәlәbә Qәbulu üzrә Dövlәt Komissiyası tәrәfindәn;
Nazirlәr Nabineti tәrәfindәn.
Azәrbaycan Milli Akademiyası tәrәfindәn;

413 Marketinq strategiyasının formalaşmasına konstruktiv yanaşma tәklif etmiş alim:

•

N. Voskolovic;
A.Pankruxun;
H.Lettau;

B.Aleksunin.
F.Kotler;

414 Marketinq tәdqiqatlarının aparılması steminin mәrhәlәlәrdәn biri:

•

әldә olunan nәticәlәrin analitik tәsvir, cәdvәl, qrafik, proqnoz, model vә zәmanәt formasında tәsvir edilmәsi;
istehsalcılarla istehlalcının qohumluq әlaqәsini müәyyәn etmәk;
ilkin kapital müәyyәn etmәk;
әsas bazarı müәyyәn etmәk lazımdır.
marketinq tәdqiqatlarının aparılmasına zәrurәt yoxdur;

415 Azәrbaycan Respublikasının Tәhsil haqqında Qanuna әsasәn Respublikada hansı tәhsilalma
formaları tәtbiq olunur. Bu tәhsilalma formalarına aid deyil

•

әyani;
distant;
qiyabi;
xidmәt tәhsil.
MBA;

416 Tәhsil xidmәtinin xüsusiyyәtlәri vә problemlәri:

•

tәhsilin hәrәkәtliliyi;
tәhsil müddәti, rejimi, pillәlәri;
tәhsil mәdәniyyәti;
tәhsilin fundamenti.
tәhsil incәliklәri;

417 Azәrbaycan Respublikasının Tәhsil haqqında Qanuna әsasәn Respublikada mülkiyyәt növünә
görә hansı tәhsil müәssisәlәri fәaliyyәt göstәrir:

•

dövlәt vә özәl, eksternat;
distant, özәl, dövlәt;
bәlәdiyyә vә dövlәt;
distant, eksternat, dövlәt, özәl.
dövlәt, özәl, bәlәdiyyә;

418 Tәhsil sferasında marketinqin tәşәkkülündә әsas rol oynayır:

•

tәhsil ideyaları.
tәhsil mәdәniyyәti;
marketinq xidmәtlәri;
tәhsil tәşkilatları;
tәdris kömәkcilәri;

419 Marketinqin problemli mahiyyәtini әks etdirәn әnәnәvi sual:

•

bazarda necә bolluq yaradaq?
nә istehlak edib bazara tәklif edәk?
tәhsilimizi necә öyrәnәk?
mәhsullarımızı necә reklam edәk?
xidmәtimizi necә sataq?

420 Tәhsil xidmәtin keyfiyyәti:
stabil;

•

normaldır;
ortadır;
duyulandır.
qeyrisabitdir;

421 Tәhsil xidmәtlәrinin istehlakçıları – tәşkilatların әsas funksiyalarına aiddir:

•

tәqdim olunan tәlәb barәsindә tәhsil müәssisәlәrini vә onların strukturlarını, vasitәçilәri vә ayrıayrı
şәxsiyyәtlәri mәlumatlandırmaq;
tәhsil alanlara tәhsil xidmәtlәrinin göstәrilmәsi, arzu olunan vә zәruri biliklәrin, bacarıqların vә sәylәrin
ötürülmәsi.
potensial vә real tәhsil alanlara gәlәcәk iş şәraitinin razılaşdırılması, tәhsil xidmәtlәrinin
maliyyәlәşdirilmәsinin mәnbәlәrinin vә ardıcıllığının müәyyәnlәşdirilmәsi;
potensial vә real tәhsil alanlara vә sahibkarlara informasiyavasitәçi xidmәtlәrinin göstәrilmәsi;
әlavә tәhsil xidmәtlәrinin istehsalı vә göstәrilmәsi, gәlәcәk mütәxәssisin şәxsiyyәtinin formalaşması;

422 Tәhsil sferasında geniş istifadә olunan kanallardan biri:

•

demarketinqdir;
bölgü kanalıdır;
tәlәbatın azaldılmasıdır;
françazinqdir;
әmtәәnin irәlilәdilmәsi kanalıdır.

423 Tәhsil xidmәtlәrinin istehlakçıları – tәşkilatların әsas funksiyalarına aid deyil:

•

göstәrilәn xidmәtlәrә görә ödәniş vә ya kompensasiyanın digәr formaları, xәrclәrin tam vә ya qismәn
ödәnilmәsi;
mәzunların gәlәcәk әmәk fәaliyyәtinin yeri vә sәmәrәli şәraitinin müәyyәn edilmәsi vә bu şәrtlәrin yerinә
yetirilmәsi;
peşәkar tәlәblәr nәzәrindәn tәhsil xidmәtinin keyfiyyәtinә vә öz gәlәcәk işçilәrinә xüsusi tәlәblәrin tәyin
olunması;
tәqdim olunan tәlәb barәsindә tәhsil müәssisәlәrini vә onların strukturlarını, vasitәçilәri vә ayrıayrı
şәxsiyyәtlәri mәlumatlandırmaq;
tәhsil alanlara tәhsil xidmәtlәrinin göstәrilmәmәsi, arzu olunan vә zәruri biliklәrin, bacarıqların vә sәylәrin
ötürülmәsi.

424 Satışın aparılacağı yer dә vacib faktorlardan biridir:

•

hәvәslәndirmәreklam;
әmtәәyә dәyәr vermәk.
istehlakçı münasibәti;
istehsalçı ilә ünsiyyәt;
şәhәrin kәnarında yerlәşmәk;

425 Yüksәk tәhsil müәssisәlәrinin reklamı üçün lazımdır:

•

müxtәlif yubileylәr, mәzunlarla görüş, tәlәbә klubu;
müәllim vә tәlәbә heyәtinin görüşünü tәşkil etmәk.
tәlәbәlәri TEC cәlb etmәk;
tәlәbә kontingentini seqmetlәşdirmәk;
yaxşı oxumaq, jurnalları sәliqәli doldurmaq;

426 Brendbu:

•

konsersiumdur;
avtomobildir;

•

hüquqi alәtdir;
nişandır.
bazardır;

427 Zәmanәtli bronlaşdırımanın forması:

•

depozit(avans) ödәnilmәmәlidir;
depozit(avans) ödәmәlidir;
vergi vermәlidir;
kredit vermәlidir.
belә ödәmә yoxdur;

428 1995ci ilin dekabrında Rusiyada istifadә olunan Açar bronlaşdırma sistemi Rusiyanın neçә
şәhәrini әhatә etmişdir:

•

20;
5;
10;
50.
40;

429 Turistlәr mehmanxanada nömrәdә:

•

әrzaq saxlamamalıdırlar;
dәftәr saxlamamalıdırlar;
әl çantası saxlamamalıdırlar;
qәlәm saxlamamalıdırlar.
ev heyvanı saxlamamalıdırlar;

430 Mehmanxananın әsas şöbәlәrinә aid deyil

•

qәbul vә xidmәt şöbәsi (Front Office);
yemәk vә işmәyә xidmәt göstәrәn şöbә (Food & Beverege);
istehsalat şöbәsi(Food & Beverege HR);
kadrlar şöbәsi (HR).
marketing vә satış şöbәsi (Sales & Marketing);

431 Baş menecer xüsusi şәxsi keyfiyyәtlәrilә yanaşı, bir çox xassәlәrә malik olmalıdır. Aid olmayan
variantı seçin

•

fitri liderlik qabiliyyәti;
hәr bir işlә maraqlanmaq;
xırda mәsәlәlәrә diqqәtlә yanaşma;
insanlarla ünsiyyәtdә olmaq bacarığı.
hәr bir işә reaksiya vermәmәlidir;

432 Baş menecer xüsusi şәxsi keyfiyyәtlәrilә yanaşı, bir çox xassәlәrә malik olmalıdır. Aid olmayan
variantı seçin

•

başlanan işi axıra çatdırmağı bacarmalıdır;
fitri liderlik qabiliyyәti olmalıdır;
sәbirli olmalıdır;
ciddi olmalıdır.
hәr bir işlә maraqlanmalıdır;

433 Icraçı komitәnin üzvlәri mehmanxanaya aid mühüm vә zәruri mәsәlәlәri müzakirә edirlәr. Bu
mәsәlәlәrә aid deyil

•

qonaqların mehmanxanadan razılığı vә xoş tәssüratı;
mehmanxanada görülәn işin keyfiyyәtinin yüksәk sәviyyәdә aparılması;
mehmanxananın işçi personalının öz işindәn mәmnunluğu vә zövq alması;
mәhsul çeşidinin planlaşdırılması.
marketinq vә satış üzrә planlar;

434 Müxtәlif cür yemәk dәsti tәklif edirlәr, nahar vә şam yemәklәrinin tәqdim olunmasl üzrә
ixtisaslaşırlar:

•

kәnd yemәkxanası;
kafelәr;
barlar;
otellәr.
şәhәr restoranları;

435 Yemәyin hazırlanması qısa müddәtli olan restoranlara aid edilir:

•

kabablar;
duru yemәklәr;
qәlyan altı;
tәrәvәz yemәklәri
şirniyyatlar;

436 Restoranın klassik tipi deyildir:

•

vağzal restoranları;
sәyyar restoranlar;
vaqon restoranları;
vegetarian restoranları
tәyyarә restoranları;

437 Oteldә turistlәr qeydiyyatdan keçdikdәn sonra:

•

şәhәrlә tanış olmağa göndәrilir;
vizit kartları, baqaj(yük) vә nömrәmin açarı verilir;
polis idarәsinә çağırılır;
oteldәn çıxmamaq tövsiyyә olunur.
bir gündәn sonra gәlmәlәri xahiş olunur;

438 Mehmanxanada yaşayan turistlәri tәcili tibbi yardım vә dәrmanla tәmin etmәk:

•

pulludur;
tәcili tibbi yardım çağırmaq olmaz;
pul köçürmәk yolu vasitәsilәdir;
pulsuzdur.
turistin özünün aptekası olmalıdır;

439 Kiçik restoran biznesinin müәssisәlәri öz brendlәrini aşağıdakı sәbәblәrә görә inkişaf etdirirlәr:

•

brend bazarında qiymәti aşağı salır;
brend mövcud sәrhәddi özü müәyyәn edir;
brend bütün növ bazarda olmalıdır;

brendә ehtiyac yoxdur.
brend küçә iaşә xidmәtinә daxildir;

440 Restoranın bu növü ayaq üstә dayananlara sürәtli vә nisbәtәn aşağı qiymәtlәrlә xidmәt göstәrir:

•

motel;
avtoturistlәr üçün restoranlar;
çayxana;
restoran biznesi.
özünә xidmәt restoranları;

441 Bir çox mehmanxanalarda mәrtәbәdә calışan xidmәtcilәrin işinә nәzarәt edәn:

•

sahibkarlar;
santexnik ustaları;
supervayzerlәr;
ustalar.
mantiorlar;

442 Çamaşırxana xidmәtinin rәhbәri kimә hesabat verir:

•

mühәndisә;
rieltor xidmәtinin rәhbәrinә;
baş aşbaza;
inzibatitәsәrrüfat bölmәsinin menecerinә.
inzibati әrazinin bölmә rәisinә;

443 Mehmanxanaya turist gәtirәn avtobusun mühafizәsi:

•

α qrupu tәrәfindәn olunmalıdır;
mühafizәni sürücü öz üzәrinә götürmәlidir.
silahla olmalıdır;
tәmin olunmalıdır;
tәmin olunmasına ehtiyac yoxdur;

444 Turist üzürsüz sәbәb olmadan turist marşrutubdan imtina edirsә:

•

ona әlavә vәsait ödәnilir;
geri qaytarılır;
ona әlavә xidmәtdәn istifadә etmәk şәraiti yaradılır;
sәnәdlәri әlindәn alınır.
ona artiq xidmәt göstәrilmir vә konpensasiya verilmir;

445 Mehmanxanada turistlәrin qәbulu vә yaşayışı turist sәnәdlәrindә vә vizada göstәrilәn:

•

müddәtdәn әlavә oluna bilir;
vaxta hec mәhәl qoyulmur;
müddәt sonsuzdur;
müddәtdә yerinә yetirilir.
vaxta hesab açılmalıdır;

446 Mehmanxanada nömrә fondu hәr yeni qrupun gәlmәsinә:

•

2 saat qalmış hazır olmalıdır;
10 saat qalmış hazır olmalıdır;
5 saat qalmış hazır olmalıdır;

1 ay qalmış hazır olmalıdır.
1 sutka qalmış hazır olmalıdır;

447 Nömrәdә mehmanxana әmlakına zәrәr dәyәrsә:

•

nömrәdә qalan turist mәsuliyyәt daşımır;
nömrәdә yaşayan maddi mәsuliyyәt daşıyır;
nömrәdә qalan 50% mәsuliyyәt daşıyır;
nömrәdә qalanın vәtәndaşlığı müәyyәnlәşdirilir.
nömrәdә qalanın sosial vәziyyәti müәyyәnlәşdirilir;

448 Turistlәrә otaqda saxlamaq qadağandır:

•

geyimlәrin;
çamadanların;
tezalışan vә irihәcimli әşyaları;
әrzaq mәhsulların.
üztәmizlәyәn maşınların;

449 İdarәetmә texnikası vә istifadә olunan texnologiyaya görә restoranlar aşağıdakı kateqoriyalara
bölünür:

•

qastronomik restoran;
bar;
gündәlik restoran;
yeni inkişaf edәn restoran.
tez xidmәt göstәrilәn restoran

450 Mehmanxananın әsas vәzifәsi:

•

qonaqları yemәklә tәmin etmәk;
qonaqları müvәqqәti yaşayış yeri ilә tәmin etmәk;
qonaqları geyimlә tәmin etmәk;
turistlәri qarşılamaq.
turistlәri hәmişәlik otellә tәmin etmәk;

451 Mehmanxananın tәşkilatı strukturu onun müәyyәn olunmuş tәyinatı:

•

zahiri görünüşü;
banket zalı vә foyesi;
dizaynı;
mehmanxananın tutumu.
yerlәşdiyi әrazi, qonaqların spesifikliyi;

452 Mehmanxananın әsas şöbәlәrindәn biri:

•

giriş hissә;
әrzaq ilә günün üz vaxtı turisti tәmin etmәk;
camaşırxana;
turistә iş tәklif etmәk.
qәbul vә xidmәt;

453 Mehmanxana nömrәlәrini sifariş etmәk kanallarından:
tәyyarә ilә uçaraq;
telefon, raket, kompyuter;

•

vaqon ilә getmәk;
telefon, faks, poçt, teleqramla
әnәnәvi bölgü kanalı;

454 Mehmanxana biznesinin әsas vәzifәlәrinә aid deyil:

•

tәklif olunan xidmәtlәrin sayının azaldılması;
sabit müştәri bazarının yaradılması;
rәqabәtqabiliyyәtliliyin artması;
rәqabәt üstünlüklәrinin yaradılması.
yeni inkişaf istiqamәtlәrinin axtarışı;

455 Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham әliyev tәşrif buyurmuşdur

•

AİTF2010 turizm sәrgisinә
AbşeronQobustan;
UNWTO;
“Böyük ipәk yolu” konfransına.
KәlbәcәrQarabağ;

456 Lәnkәran şәhәrindә Milli Park:

•

Hirkan;
“Bulvar”;
“Günbәrli hamam”.
“Göycә”;
“Yaşılbağ”;

457 Kiçik restoran biznesinin müәssisәlәri öz brendlәrini hansı sәbәblәrә görә inkişaf etdirirlәr. Bu
sәbәblәrә aid deyil

•

brend әlavә mәnfәәt almağa imkan verir;
alıcı ilә emosional әlaqәni tәmin edir;
istehlakçı tәrәfindәnxidmәtlәrin seçilmәsi prosedurunu sadәlәşdirir;
sabit müştәri bazarının yaradılması.
brend mövcud sәrhәdi özü müәyyәn edir;

458 Korporativ müştәrilәr üçün telefonla sifariş pulsuzdur (ABŞda bu telefon nömrәsi):

•

15;
800;
104;
2.
1064;

459 Otelin bronlaşdırma bölmәsinin işindәn

•

otelin real vә potensial gәliri asılıdır
otelin taleyi asılıdır;
otelin strateji planı asılıdır
otelin strukturu asılıdır.
otelin rәhbәri asılıdır;

460 Otelin tәhlükәsizlik şöbәsi aşağıdakı problemlәri biri ilә mәşgul olur:
otelin divarına yanmayan rәng boyası vurur;

•

otelin tankla qorumalıdır;
otelin avadanlıqlarını dәmirdәn edir;
otelin binasına girәn yolları nәzarәtdә saxlayır.
otelә әcnәbi turisti buraxmır;

461 Turistlәr mehmanxana nömrәsini yerli vaxtla saat

•

1100 –da tәhvil verir;
1700 –da tәhvil verir;
1530 –da tәhvil verir;
2015 –da tәhvil verir.
1200 –da tәhvil verir;

462 Dәmiryolu vә hava limanında yerlәşir:

•

vaqzal restoranları;
sәyyar restoranlar;
vaqon restoranlar;
şәhәr restoranları.
çay qırağı restoranlar;

463 Burada әsas mәhsullar tәrәvәz sayılır, әt vә balıq olmur:

•

qәlyan altı;
“Mcdonalds”
fastfud;
vegetarian restoran.
teploxodlarda restoranlar;

464 Otellәrdә oğurluğu azaltmaq mәqsәdilә:

•

otağa kamera qoyulur;
otağa telefon çәkilir;
otağa siqnalizasiya çәkilir;
otağa dinlәyici qoyulur.
otağa seyf qoyulur;

465 Tәcrübәli vә sәriştәli mehmanxana meneceri öz işindә qaydalardan birinә әmәl etmәlidir:

•

işcilәrin iş saatı artırılmalıdır;
işcilәri işә hәvәslәndirilmәli vә qiymәtlәndirmәlidir;
menecer öz otağında sәliqә yaratmalıdır;
elmlәr namizәdi olmalıdır.
dostlarına işini göstәrmәlidir;

466 Mehmanxana menecerinin tәlimatlarından әsas biri:

•

bütün gecәni yatmamaq;
mehmanxana sahibinә xidmәt etmәk;
işcilәrә rәhbәrlik etmәk. Avadanlıq vә tәchizatın nәzarәtini tәmin etmәk;
maaşların artıtılmasına әmr vermәk.
işcilәrin sayını daimi izlәmәk;

467 Mәrtәbә xidmәtcisi әvvәlcә hansı otağı yığışdırır:
mehmanxana sahibinin otağını;

•

xanımların otağını;
menecerin otağını;
ailәvi otağları.
bronda olan (sifariş olunan);

468 Amedous sistemi dünyanın necә otelindә boş nömrәlәrin say vә qiymәti haqqında mәlumat verir:

•

2200;
3000;
70000;
4200.
35000;

469 Ölkәmiz UNWTOnun necәnci ildәn tam hüquqlu üzvüdür:

•

2010.
2006;
2001;
1998;
2014;

470 Brendinq:

•

bu sadәcә olaraq әmtәә deyil, ona oxşar iri әmtәә kütlәsindәn bu әmtәәnin özünü seçmәk, alıcıya onun
seçimini yüngüllәşdirmәk üçün adlı vә ya şәkilli әmtәә satmaq ideyası, konsepsiyasıdır;
müәssisәnin әsas prioriteti müştәriyә yönümlüdür. Şәbәkә biznesinin müasir inkişaf strategiyasının әsas
brendinq vә françayzinq texnologiyaları sayılır;
bir satıcının vә ya satıcılar qrupunun әmtәә vә xidmәtlәrinin eynilәşdirilmәsi vә onların rәqib әmtәәlәrindәn
diferensiallaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuş ad, termin, işarә, simvol, şәkil vә ya onların lәğv edilmәsidir;
adәtәn françayzinq әsasında inkişaf etmәkdә olan kommersiya strukturudur
әvvәlcәdәn qeyd etdiyi formada hәyata keçirmәyә borcludur. Françayzer isә öz növbәsindә françayzları
әmtәәlәrlә, texnologiyalarla tәchiz etmәyә, biznesdә hәr cür kömәklik göstәrmәyә borcludur;

471 Fastfud:

•

bu sadәcә olaraq әmtәә deyil, ona oxşar iri әmtәә kütlәsindәn bu әmtәәnin özünü seçmәk, alıcıya onun
seçimini yüngüllәşdirmәk üçün adlı vә ya şәkilli әmtәә satmaq ideyası, konsepsiyasıdır;
müәssisәnin әsas prioriteti müştәriyә yönümlüdür. Şәbәkә biznesinin müasir inkişaf strategiyasının әsas
brendinq vә françayzinq texnologiyaları sayılır;
bir satıcının vә ya satıcılar qrupunun әmtәә vә xidmәtlәrinin eynilәşdirilmәsi vә onların rәqib әmtәәlәrindәn
diferensiallaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuş ad, termin, işarә, simvol, şәkil vә ya onların birlәşmәsidir;
adәtәn françayzinq әsasında inkişaf etmәkdә olan kommersiya strukturudur
әvvәlcәdәn qeyd etdiyi formada hәyata keçirmәyә borcludur. Françayzer isә öz növbәsindә françayzları
әmtәәlәrlә, texnologiyalarla tәchiz etmәyә, biznesdә hәr cür kömәklik göstәrmәyә borcludur;

472 Qonaqpәrvәrlik industriyası sferasında qarşılıqlı münasibәtlәr marketinqi aşağıdakı situasiyalarda
zәruridir. Düzgün olmayan cavabı qeyd edin:

•

qonaqpәrvәrlik industriyasının xidmәtlәrinin distribütorları ilә bazardakı vasitәçilәrin arasında;
ictimai iaşә xidmәtlәri distribütorları ilә tәşkilatlar arasında;
qonaqpәrvәrlik industriyasının xidmәtlәrinin distribütorları ilә әsas müştәrilәrin arasında;
bir sıra milli dövlәtlәrin proteksionist siyasәtlәrinin güclәnmәsi
qonaqpәrvәrlik industriyasının xidmәtlәrinin distribütorları arasında;

473 Mehmanxana biznesinin inkişafının әsas tәmayüllәrinә aid deyil:

•

mehmanxana biznesinin maraq sferasının öncәdәn digәr sahәlәrin müәssisәlәri tәrәfindәn tәklif olunan mәhsul
vә xidmәtlәrә yayılması;
mehmanxana biznesinin ixtisaslaşmasının artması vә bunun nәticәsindә konkret bazar seqmentlәrinin
ehtiyaclarının tam ödәnilmәsi;
mehmanxana biznesinin demokratiklәşmәsi nәticәsindә bu xidmәtlәrin kütlәvi istehlakçı üçün әlyetәrli olması;
bu biznes bir çox iri şәhәrlәrdә özünü doğrultmur.
mehmanxana biznesinin qloballaşması vә tәmәrküzlәşmәsi;

474 İsmayıllı rayonun Sumağallı kәnd yaxınlığında istirahәt turizm mәrkәzi:

•

“Quba”;
“Qәbәlә”;
“Green House”;
“Qafqaz”.
“Şәki çay”;

475 Qәbul vә xidmәt şöbәsinin meneceri (direktoru) baş menecerә tabedir vә sәlahiyyәtinә aşağidakı
funksiyalar daxildir.Bu funksiyalara daxil deyil

•

şöbәnin maliyyә әmәliyyatlarına cavabdehlik;
fitri liderlik qabiliyyәti;
işçilәrin menecerlәrin rәhbәrliyi altında mәsuliyyәt vә hәvәslә işlәmәlәri;
manxananın qonaqları ilә şöbәnin işçilәri arasında qarşılıqlı xoş münasibәt vә ünsiyyәtin olmasını tәmin
etmәk.
qonaqlara göstәrilәn xidmәtin keyfiyyәt vә sәviyyәsinә fikir vermәk;

476 Tәcrübәli vә sәriştәli mehmanxana meneceri öz işindә bir çox qaydalara әmәl etmәlidir.Bu
qaydalara daxil deyil:

•

kadr potensialında sәmәrәli istifadә etmәli işçilәr arasında vәzifә bölgüsün düzgün aparmalı, mәsuliyyәti
bölüşdürmәli vә hәr işçiyә konkret iş tapşırmalıdır;
menecer tabeliyindә olan işçilәrә qarşılıqlı әlaqә saxlayaraq onların işinә nәzarәt etmәlidir;
menecer sәliqәsәhmana baxmir bu işi yalnız xadimәçilәr yerinә yetirir
menecer müntәzәm inventarlaşma aparmalı, avadanlığın vә onların qiymәtlәrinin siyahısını tutmalıdır.
menecer dәqiqliyi vә sәliqәsәhmanı tәlәb etmәlidir;

477 Lerik rayonunda turizm istirahәt mәrkәzi:

•

“Gilan Holdinq”;
“Relax”;
“Alfa”;
“Nabran”.
“Uludağ”;

478 60 milyon dollar sәrf edәrәk özünün 1600 otelindә idarәetmәnin avtomatlaşdırılma sistemini
yaratmış şirkәt:

•

“Dyupon”;
“VLCC”;
“Holiday İnn Worldwide”;
“Şәki çay”.
“LNG”;

479 Menecerin tәlimatında 4 әsas vacib vәzifәyә aid olmayan variantı göstәrin
Işçilәrә rәhbәrlik etmәk. Avadanlıq vә tәchizatın nәzarәtini tәmin etmәk;

•

baş menecerin maliyyә siyasәtinә uyğun bölmәyә rәhbәrlik etmәk;
qonaqların otaqlarının vә mehmanxananın digәr yerlәrinin tәmizliyinә vә sәliqәsәhmana diqqәt etmәk;
MTT tәmin etmәk.
sәnәdlәşdirmә;

480 Turistlәrә xidmәt göstәrәn mehmanxana personalına aid deyil:

•

müvafiq peşәkar hazırlığa malik olmalı;
hirsli olmalı;
xarici dil bilmәli;
xoşrәftar olmalı.
nәzakәtli olmalı;

481 Marriot Hotels şirkәtindә idarәetmәdә avtomatlaşdırılmış sistem:

•

“LLC”.
İNM 173 Risk Sistem/600;
“AKİS”;
“SMARTFİNANCE”;
“SMARTHOTEL”;

482 Mehmanxana nömrәlәrindә olmalıdır. Sәhv cavabı qeyd edin:

•

telefon nömrәlәri;
buklet, prospekt, kağız;
yemәklәr, qurgular, kağız, qәlәm;
konvert, qәlәm, әlavә xidmәtlәrin siyahısı;
ingilis vә azәrbaycan dillәrindә yanğından mühafizә yaddaşı.

483 Restoranların V.V. Borodin tәrәfindәn tәklif edilәn tәsnifatına aid deyil:

•

Ev restororanları. Әt vә balıq olmur. Restoranın bu tipi әhalinin tәlәbatının dәyişmәsi ilә bazarın
seqmentlәşmәsi nәticәsindә meydana çıxmışdır.
Vağzal restoranları. Dәmiryolu, avtobus vağzallarında vә hava limanlarında yerlәşirlәr vә sutkaboyu işlәyirlәr.
Vaqon restoranlar. Әsasәn uzaq yerә gedәn qatarlarda olur. Әsas tәlәbyerin etibarlılığıdır, iş saatı
mәhduddur.
Özünә xidmәt restoranları. Restoranın bu növü ayaqüstә dayananlara sürәtli vә nisbәtәn aşağı qiymәtlәrlә
xidmәt göstәrilmәsi ilә әlaqәdardır
Şәhәr restoranları. Onlar şәhәrdә yerlәşmәklә ya müxtәlif cür yemәk dәsti tәklif edirlәr, ya da nahar vә ya şam
yemәklәrinin tәqdim olunması üzrә ixtisaslaşırlar; müәyyәn saatlarda işlәyir vә çoxsaylı müştәriyә
malikdirlәr.

484 Azәrbaycanda YUNESKOnun necәnci ildә konfransı keçirilmişdir:

•

2011;
2013;
2005;
2014;
001.

485 әn geniş yayılmış uğurlu brend yaradılması nümunәsi:

•

“Jalә”;
“LADA”;
“McDonalds”dır;
“Pop”;

“Azәrsun”;

486 İnstitusional istehlakçıların bazarının seqmentlәşdirilmәsi kriterilәrinә aiddir:

•

istehlakçıların yaş qrupu;
istehlakçılar mәnsub olduğu sosial vә referent qruplar;
mәhsulda (xidmәtdә) axtarılan dәyәrlәr, malgöndәrәnlәrlә әmәkdaşlığın sәviyyәsi, malgöndәrәnlәrә sadiqliyin
dәrәcәsi.
alış kriterilәri vә tәdarükat fәaliyyәtinin tәşkili;
istehlakçının sahәsi vә müәssisәnin miqyası;

487 Seqmentlәrin seçilmәsi metodlarına aiddir:

•

qruplaşdırma vә korrelyasiya metodları.
qruplaşdırma vә reqressiya metodları;
birparametrli vә korrelyasiya metodları;
birparametrli vә qruplaşdırma metodları;
birparametrli vә reqressiya metodları;

488 İstelakçıları qruplara aşağıdakı әlamәtlәr üzrә birlәşdirmәk olar:

•

fәrdi, davranış, xarici vid, sosialiqtisadi;
psixoqrafik, demoqrafik, coğrafi, davranış, sosialiqtisadi
sosial, coğrafi, hündürlük, psixoqrafik;
demoqrafik, coğrafi, davranış, sürәt;
fәrdi, demoqrafik, xoş xasiyyәt, psixoqrafik.

489 Xidmәtin alınması qәrarının qәbul edilmәsinә tәsir edәn amillәrin düzgün variantını qeyd edin:

•

daxili mühitin tәsiri, xarici mühitin tәsiri, fәrdi xüsusiyyәtlәr, tәdarükat mәrkәzinin tәsiri.
rәqiblәrin tәsiri, vasitәçilәrin tәsiri, referent qrupların tәsiri, fәrdi xüsusiyyәtlәr;
vasitәçilәrin tәsiri, daxili mühitin tәsiri, xarici mühitin tәsiri, referent qrupların tәsiri;
fәrdi xüsusiyyәtlәr, qrupun tәsiri, xidmәtin tәchizatçısının tәsiri, xarici mühitin tәsiri;
rәqiblәrin tәsiri, daxili mühitin tәsiri, cәmiyyәtin tәsiri, referent qrupların tәsiri;

490 Fәrdi xüsusiyyәtlәr deyәrkәn nәyi başa düşürsünüz:

•

iqtisadiyyatda, texnologiyalarda, siyasәtdә vә cәmiyyәtdә baş verәn dәyişikliklәr;
motivlәşdirmәyә, qavrnamaya vә münasibәtә әsaslanan tәsir;
referent tәsir;
qrupda qәbul olunmuş «hәyat tәrzi», dәyәrlәr sistemi;
müәssisәnin daxilindә baş verәn dәyişikliklәr.

491 Xidmәtlәr barәsindә alıcılıq qәrarının qәbul edilmәsi prosesinin informasiyanın axtarışı
mәrhәlәsindә nәlәr baş verir:

•

bütün dәyәr amillәri nәzәrә alınır;
rәqib firmaların tәklif etdiyi xidmәtlәrlә müqayisәlәr aparılır;
qәrarın hәlli metodlarının dәrk edilmәsi müәyyәn stereotiplәrә әsaslanır («mәnzil almaq», «bağ tikdirmәk» vә
s.).
potensial alıcı özü dә nә istәdiyini tam şәkildә dәrk etmir;
hәr hansı bir xidmәtin әldә edilmәsi zәruriliyi başa düşülür;

492 Xidmәtlәr barәsindә alıcılıq qәrarının qәbul edilmәsi prosesinin informasiyanın
qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsindә nәlәr baş verir:

•

qәrarın hәlli metodlarının dәrk edilmәsi müәyyәn stereotiplәrә әsaslanır («mәnzil almaq», «bağ tikdirmәk» vә
s.).
rәqib firmaların tәklif etdiyi xidmәtlәrlә müqayisәlәr aparılır;
bütün dәyәr amillәri nәzәrә alınır;
potensial alıcı özü dә nә istәdiyini tam şәkildә dәrk etmir;
Xidmәtlәr barәsindә alıcılıq qәrarının qәbul edilmәsi prosesinin «informasiyanın qiymәtlәndirilmәsi»
mәrhәlәsindә nәlәr baş verir:

493 Xidmәtlәr barәsindә alıcılıq qәrarının qәbul edilmәsi prosesinin xidmәtlәrin göstәrilmәsindәn
sonra onların qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsindә nәlәr baş verir:

•

rәqib firmaların tәklif etdiyi xidmәtlәrlә müqayisәlәr aparılır;
istehlakçı xidmәtdәn istifadә etdiyi zaman әrzindә onun keyfiyyәtini qiymәtlәndirir;
hәr hansı bir xidmәtin әldә edilmәsi zәruriliyi başa düşülür;
qәrarın hәlli metodlarının dәrk edilmәsi müәyyәn stereotiplәrә әsaslanır («mәnzil almaq», «bağ tikdirmәk» vә
s.).
bütün dәyәr amillәri nәzәrә alınır;

494 Xidmәt bazarında seqmentlәşdirmәnin aşağıdakı növlәrindәn istifadә olunur:

•

istehlakçıların seqmentlәşdirilmәsi, rәqiblәrә görә seqmentlәşdirmә, tәklifә görә seqmentlәşdirmә;
tәlәbә әsaslanan seqmentlәşdirmә, malgöndәrәnlәrә görә seqmentlәşdirmә, qiymәtlәrә görә seqmentlәşdirmә;
istehlakçıların seqmentlәşdirilmәsi, vasitәçilәrin seqmentlәşdirilmәsi;
malgöndәrәnlәrә görә seqmentlәşdirmә, tәklifә görә seqmentlәşdirmә, tәlәbә görә seqmentlәşdirmә.
vasitәçilәrin seqmentlәşdirilmәsi, rәqiblәrin seqmentlәşdirilmәsi, qiymәtә görә seqmentlәşdirmә;

495 Xarici mühitin tәsiri deyәrkәn nәyi başa düşürsünüz:

•

qrupda qәbul olunmuş «hәyat tәrzi», dәyәrlәr sistemi;
referent tәsir;
iqtisadiyyatda, texnologiyalarda, siyasәtdә vә cәmiyyәtdә baş verәn dәyişikliklәr;
müәssisәnin daxilindә baş verәn dәyişikliklәr.
motivlәşdirmәyә әsaslanan tәsir;

496 Akulalar arasında necә sağ qalmalı kitabın müәllifi kimdir:

•

H. Makkey;
F. Kotler;
P. Eqliye;
K.Qrenros.
Y. Langlard;

497 Xidmәtlәr barәsindә alıcılıq qәrarının qәbul edilmәsi prosesinin qәrarın qәbul edilmәsi
mәrhәlәsindә nәlәr baş verir:

•

dәrk edilmiş vә düzgün formalaşdırılmış problemin vә lazım olan bütün informasiyanın mövcudluğunda qәrar
adәtәn tez zamanda qәbul edilir
potensial alıcı özü dә nә istәdiyini tam şәkildә dәrk etmir;
hәr hansı bir xidmәtin әldә edilmәsi zәruriliyi başa düşülür;
qәrarın hәlli metodlarının dәrk edilmәsi müәyyәn stereotiplәrә әsaslanır («mәnzil almaq», «bağ tikdirmәk» vә
s.).
bütün dәyәr amillәri nәzәrә alınır;

498 Seqmentә olan әsas tәlәblәrә aid deyil:
uyğunluq;

•

yaş xüsusiyyәtlәri;
miqyas;
seçilmәk.
validlik;

499 İstehlakçıların davranışı baxımından son istehlakçılar bazarının seqmentlәşdirilmәsi kriterilәrinә
aiddir:

•

istehlakçıların hәyat tәrzi;
tәchizatçılarla әmәkdaşlığın sәviyyәsi;
istehlakçıların gәlirlәrinin sәviyyәsi;
istehlakçıların mәhsul (xidmәt) barәsindә mәlumatlılığın sәviyyәsi.
istehlakçıların mәnsub olduğu sosial qruplar;

500 Seqmentlәşdirmәnin әsas şәrtlәrinә aid deyil:

•

seqmentin xarakteristikalarının ölçülmәsi;
seqmentin cinsinә görә müәyyәnlәşdirilmәsi;
marketinq kompleksinin tәbәqәlәşdirilmәsi;
seqmentlәşdirmәnin mülayim iqlimi olan reqionda aparılması.
seqmentin çoxtutumlu olması;

501 İstehlakçılara görә seqmentlәşdirmә:

•

müxtәlif tәlәbatları olan istehlakçıların qruplaşdırılması;
bazara seçmә daxilolma strategiyası;
analoji mәhsulların arasında öz mәhsulunun mövqeyinin müәyyәn edilmәsi;
eyni vә ya oxşar tәlәbatları olan istehlakçıların eynicinsli qruplara bölünmәsi.
bazarın ayrıayrı hissәlәrә bölünmәsi;

502 Bazar seqmenti nәdir:

•

әsas rәqiblәr olan firmalar;
müәyyәn milli bazarı tәmsil edәn alıcılar qrupu;
rәqiblәr tәrәfindәn tәlәbatları ödәnilmәyәn azsaylı istehlakçılar qrupu;
bazarın daxilindә hәr hansı bir әlamәtlәr üzrә identifikasiya edilmiş çoxsaylı alıcılar qrupu.
müәyyәn regionu tәmsil edәn alıcılar qrupu;

503 Xidmәtlәr barәsindә alıcılıq qәrarının qәbul edilmәsinin düzgün ardıcıllığını qeyd edin:

•

problemin dәrk edilmәsi, informasiyanın axtarılması, problemin qiymәtlәndirilmәsi, qәrarın qәbul edilmәsi,
xidmәtin göstәrilmәsindәn sonra qiymәtlәndirmәnin aparılması;
problemin dәrk edilmәsi, informasiyanın axtarılması, problemin qiymәtlәndirilmәsi;
problemin dәrk edilmәsi, qәrarın qәbul edilmәsi, informasiyanın axtarılması, problemin qiymәtlәndirilmәsi,
xidmәtin göstәrilmәsindәn sonra qiymәtlәndirmәnin aparılması;
informasiyanın axtarılması, problemin qiymәtlәndirilmәsi, qәrarın qәbul edilmәsi, xidmәtin göstәrilmәsindәn
sonra qiymәtlәndirmәnin aparılması;
problemin dәrk edilmәsi, qәrarın qәbul edilmәsi, xidmәtin göstәrilmәsindәn sonra qiymәtlәndirmәnin
aparılması.

504 Xidmәtlәr barәsindә alıcılıq qәrarının qәbul edilmәsi prosesinin Problemin dәrk edilmәsi
mәrhәlәsindә nәlәr baş verir:
qәrarın hәlli metodlarının dәrk edilmәsi müәyyәn stereotiplәrә әsaslanır («mәnzil almaq», «bağ tikdirmәk» vә
s.).
potensial alıcı özü dә nә istәdiyini tam dәrk etmir

•

•

hәr hansı bir xidmәtin әldә edilmәsi zәruriliyi başa düşülür;
rәqib – firmaların tәklif etdiyi xidmәtlәrlә müqayisәlәr aparılır;
bütün dәyәr amillәri nәzәrә alınır;

505 Xidmәtlәr barәsindә alıcılıq qәrarının qәbul edilmәsinin neçә mәrhәlәsini fәrqlәndirirlәr:

•

4;
7;
6;
8.
5;

506 İstehlak mәhsullarının (xidmәtlәrinin) bazarının seqmentlәşdirilmәsi әlamәtlәrinә aiddir:

•

axtarılan üstünlüklәr, mәhsulun istehlakının intensivliyi, istehlakçının statusu, istehlakçıların fәrdi
xüsusiyyәtlәri;
gәlirlәrin bölüşdürülmәsi sәviyyәsi, markaya sadiqlik, mәhsula adaptasiya olunmaq sәviyyәsi;
hәyat tәrzi, axtarılan üstünlüklәr, mәhsulun istehlakının intensivliyi, markaya loyallığın dәrәcәsi;
alışın şәrtlәri, axtarılan üstünlüklәr, mәhsulun istehlakının intensivliyi, markaya loyallığın dәrәcәsi,
istehlakçının statusu, mәhsula münasibәt.
markaya loyallıq dәrәcәsi, istehlakçı davranışının tipi, mәhsula uyğunlaşma, hәyat tәrzi;

507 Seqmentlәşdirmәnin aşağıdakı tәlәblәrә cavab vermәyәn variantını göstәrin:

•

tәklif olunan xidmәtin xarakteristikalarına uyğun olmalıdır;
әlyetәrli olmalıdır;
tutumlu olmalıdır;
tәklif olunan xidmәtin xarakteristikalarına uyğun olmamalıdır.
seçilmәlidir;

508 Linkoln şirkәti istehsal etdiyi Kontinental avtomobilini reklam edәrkәn, onu, mühәrrikin vә
tormoz qurğusunun müәyyәn üstünlüklәrini sadalamaqla optimal ailә avtomobili kimi mövqelәşdirir.
Şirkәt hansı mövqelәşdirmә strategiyasından istifadә edir:

•

bazar nişlәrinә istiqamәtlәnmiş mövqelәşdirmә;
informasiya mövqelәşdirmәsi;
brendin yaradılması vasitәsilә mövqelәşdirmә;
keyfiyyәtә әsaslanan mövqelәşdirmә.
rәqabәt mövqelәşdirmәsi;

509 Xidmәt bazarının seqmentlәşdirilmәsinin coğrafi kriterilәrinә aiddir:

•

regionun miqyası vә ailә hәyatının mәrhәlәsi;
әhalinin sıxlığı vә inzibati bölünmә;
әhalinin yaşı vә inzibati bölünmә;
tәhsilin sәviyyәsi vә әhalinin sıxlığı.
ailә üzvlәrinin sayı vә regionun miqyası;

510 Toyota şirkәti istehsal etdiyi Korolla avtomobilini reklam edir. Reklamın әsasını 15 milyondan
artıq xoşbәxt anlar fikri tәşkil edir. Şirkәt hansı istehlakçı mövqelәşdirmәsi strategiyasından istifadә
edir:

•

bazar nişlәrinә istiqamәtlәnmiş mövqelәşdirmә;
informasiya mövqelәşdirmәsi;
tәәsuratın yaradılması vasitәsilә mövqelәşdirmә;
keyfiyyәtә әsaslanan mövqelәşdirmә.

rәqabәt mövqelәşdirmәsi;

511 Xidmәtlәrin seqmentlәşdirilmәsinin psixoqrafik kriterilәrinә aiddir:

•

hәyat tәrzi vә xidmtә münasibәt;
şәxsiyyәtin tipi vә istifadәçinin statusu;
şәxsiyyәtin tipi vә xidmәtә loyallığın dәrәcәsi;
axtarılan üstünlüklәr vә xidmәtә münasibәt.
şәxsiyyәtin tipi vә hәyat tәrzi;

512 Xidmәtin әldә edilmәsi ilә bağlı sazişin qәbul edilmәsinә tәsir edәn amillәrә aid deyil:

•

rәqiblәrin tәsiri;
qrup tәrәfindәn tәsir;
fәrdi xüsusiyyәtlәr;
xidmәtlәrin tәchizatçıları tәrәfindәn tәsirin göstәrilmәsi.
xarici mühitin tәsiri;

513 Seqmentlәşdirmәnin psixoqrafik kriterilәrinә aiddir:

•

irq, din;
yaş, nәsil;
şәxsiyyәtin tipi, hәyat tәrzi;
cins, yaşayış tәrzi.
yaş, şәxsiyyәtin tipi;

514 Xidmәt bazarının seqmentlәşdirilmәsi kriterilәrinә aid deyil:

•

fәrdi;
demoqrafik;
psixoqrafik;
davranış.
coğrafi;

515 Seqmentlәşdirmәnin demoqrafik kriterilәrinә aiddir:

•

irq, din;
yaş, şәxsiyyәtin tipi;
şәxsiyyәtin tipi, hәyat tәrzi;
cins, yaşayış tәrzi.
yaş, nәsil;

516 Seqmentlәşdirmәnin coğrafi kriterilәrinә aiddir:

•

yaşayışın tipi, irq;
ölkә, şәhәr, istifadәçinin statusu.
ölkә, şәhәr, axtarılan üstünlüklәr;
yaş, nәsil;
ölkә, şәhәr, әhalinin sıxlığı;

517 Seqmentlәşdirmәnin davranış kriterilәrinә aiddir:

•

şәxsiyyәtin tipi, hәyat tәrzi;
yaş, şәxsiyyәtin tipi;
xidmәtә loyallıq dәrәcәsi, xidmәtә münasibәt;
cins, yaşayış tәrzi.

yaşayış tәrzi, nәsil;

518 Zonalaşdırma aparılarkәn yaşayış yerlәrinin aşağıdakı xarakteristikalarını qeyd etmәk
mәqsәdәuyğundur:

•

rayonun nәqliyyat şәbәkәsi vә digәr kommunikasiyaları, әhalinin hәyat tәrzi;
әsas sosial tәbәqәlәr, seçilәn zonanın ölçülәri, әhalinin sıxlığı vә sayı, şәhәr mәrkәzindәn hansı mәsafәdә
yerlәşmәsi, әhalinin gәlirlәri;
әsas sosial tәbәqәlәr, seçilәn zonanın ölçülәri, әhalinin sıxlığı vә sayı, şәhәr mәrkәzindәn hansı mәsafәdә
yerlәşmәsi, rayonun nәqliyyat şәbәkәsi vә digәr kommunikasiyaları;
rayonun nәqliyyat şәbәkәsi vә digәr kommunikasiyaları, әhalinin sayı vә sıxlığı, әhalinin gәlirlәri.
әsas sosial tәbәqәlәr, seçilәn zonanın ölçülәri, әhalinin sıxlığı vә sayı, şәhәr mәrkәzindәn hansı mәsafәdә
yerlәşmәsi, tәhsilin sәviyәsi;

519 Seqmentlәşdirmәnin davranış kriterilәrinә aid deyil:

•

axtarılan üstünlüklәr;
xidmәtә münasibәt;
xidmәtә loyallıq dәrәcәsi;
ailә üzvlәrinin sayı.
istifadәçinin status;

520 Seqmentlәşdirmәnin demoqrafik kriterilәrinә aid deyil:

•

ailә üzvlәrinin sayı;
әhalinin sayı;
әhalinin sıxlığı;
miqrasiya.
әhalinin yaşcins strukturu;

521 Seçilmiş hәr seqment üçün müxtәlif xidmәt tәklif edәn marketinq strategiyası necә adlanır:

•

kütlәvi seqmentlәşdirmә;
differensiasiya olunmuş seqmentlәşdirmә;
bazar seqmentlәrinin genişlәndirilmәsi;
subseqmentlәşdirmә.
tәmәrküzlәşdirmә strategiyası;

522 Bütün seqmentlәr üçün analoji (oxşar) xidmәtlәr tәklif edәn marketinq strategiyası necә adlanır:

•

kütlәvi seqmentlәşdirmә;
differensiasiya olunmuş seqmentlәşdirmә;
bazar seqmentlәrinin genişlәndirilmәsi;
subseqmentlәşdirmә.
tәmәrküzlәşdirmә strategiyası;

523 Bazar işi üçün eksklüziv xidmәt tәklif edәn marketinq strategiyası necә adlanır:

•

kütlәvi seqmentlәşdirmә;
differensiasiya olunmuş seqmentlәşdirmә;
bazar seqmentlәrinin genişlәndirilmәsi;
tәbәqәlәşdirmә strategiyası.
tәmәrküzlәşdirmә strategiyası;

524 Fәrdi xidmәt tәklif edәn marketinq strategiyası seqmentlәşdirilmәsi necә adlanır:

•

kütlәvi seqmentlәşdirmә;
differensiasiya olunmuş seqmentlәşdirmә;
bazar seqmentlәrinin genişlәndirilmәsi;
tәbәqәlәşdirmә strategiyası.
tәmәrküzlәşdirmә strategiyası;

525 Tәmәrküzlәşdirmә strategiyasından istifadә edәrkәn:

•

bazar işlәrinә vә seqmentlәrә oxşar xidmәtlәr tәklif olunur;
ayrıayrı seqmentlәrә eyni xidmәt tәklif olunur;
bütün bazara analoji xidmәt tәklif olunur;
bazar işlәrinә vә subseqmentlәrә eksklüziv xidmәtlәr tәklif olunur.
ayrıayrı seqmentlәrә müxtәlif xidmәt tәklif olunur;

526 әmtәәyә yönәldilmiş әnәnәvi marketinq miksә daxil olan elementlәrdәn biri:

•

pәrakәndә satış;
vergi;
dәyәr;
istehsal.
stimullaşdırma;

527 Xidmәtlәrin hәyat dövranının birinci mәrhәlәsi necә adlanır:

•

xidmәtlәrin yetkinliyi;
xidmәtlәrin tәtbiqi;
xidmәtlәrin hazırlanması;
bazarın xidmәtlә doydurulması.
xidmәtlәrin istehlakının artımı;

528 Xidmәtlәrin hәyat dövranının neçә mәrhәlәsini fәrqlәndirirlәr:

•

7;
6;
5;
3.
4;

529 Xidmәtlәrin hәyat dövranının altıncı mәrhәlәsi necә adlanır:

•

xidmәtlәrin yetkinliyi;
xidmәtlәrin tәtbiqi;
xidmәtlәrin hazırlanması;
tәnәzzül mәrhәlәsi.
xidmәtlәrin istehlakının artımı;

530 Xidmәtlәrin hәyat dövranının beşinci mәrhәlәsi necә adlanır:

•

xidmәtlәrin yetkinliyi;
xidmәtlәrin tәtbiqi;
xidmәtlәrin hazırlanması;
bazarın xidmәtlә doydurulması.
xidmәtlәrin istehlakının artımı;

531 Xidmәtlәrin hәyat dövranının dördüncü mәrhәlәsi necә adlanır:

•

•

xidmәtlәrin yetkinliyi;
xidmәtlәrin tәtbiqi;
xidmәtlәrin hazırlanması;
bazarın xidmәtlә doydurulması.
xidmәtlәrin istehlakının artımı;

532 Xidmәt sferasında marketinqin altıncı konsepsiyası:

•

dәyәrlilik.
qarşılıqlı tәsir marketinqi;
xidmet sahәlәrinin kompleksliliyi;
ideyaların tәtbiqi;
sosial sahibkarlıq mühiti;

533 Xidmәt sferasında marketinqin beşinci konsepsiyası:

•

inkişaf;
xidmәt coğrafiyasının genişlәndirilmәsi;
xidmet bazarının tәkmillәşdirilmәsi;
keyfiyyәtin nümayişi.
sosialetik marketinq;

534 P.Eqliye vә Y.Langeardın hazırladığı xidmәt marketinqinin modelini necә adlandırırlar:

•

7P modeli;
servakşn modeli;
üçbucaqlı model;
8P modeli.
4P modeli;

535 M.Bitnerin hazırladığı xidmәt marketinqinin modelini necә adlandırırlar:

•

7P modeli;
servakşn modeli;
üçbucaqlı model;
8P modeli.
4P modeli;

536 K.Qrenroosun hazırladığı xidmәt marketinqinin modelindә:

•

marketinq kompleksinә aid olan elementlәr xidmәtlәrin spesifik xüsusiyyәtlәrini nәzәrә almaqla müәyyәnlәşir;
xidmәtlәrin istehsalı ilә istehlakının eyni vaxtda baş verdiyi deyil, hәm dә xidmәtlәrin duyulmazlığı
vurğulanır;
istehsal vә qeyriistehsal sektorlarında marketinqin funksional vәzifәlәrinin müxtәlifliyi göstәrilmişdir;
model sәkkiz e komponentlәri üzrә qurulur.
iki әlavә konsepsiyadan istifadә olunur: xidmәtin keyfiyyәtinin funksional – instrumental modeli vә daxili
marketinq konsepsiyasından;

537 P.Eqliye vә Y.Langeardın hazırladığı xidmәt marketinqinin modelindә:

•

instrumental modeli vә daxili marketinq konsepsiyasından;
qeyriistehsal sektorlarında marketinqin funksional vәzifәlәrinin müxtәlifliyi göstәrilmişdir;
yeddi K elementi üzrә qurulur.
xidmәtlәrin spesifik xüsusiyyәtlәrini nәzәrә almaqla müәyyәnlәşir;
eyni vaxtda baş verdiyi deyil, hәm dә xidmәtlәrin duyulmazlığı vurğulanır;

538 Xidmәt marketinqinin Şimal mәktәbinin ( Nordic school ) әn tanınmış nümayәndәsi kimdir:

•

P.Eqliye vә Y.Langeardın;
Filipp Kotler;
Kristian Qrenroos;
Henri Assel.
Kristofer Lavlok;

539 Xidmәt marketinqinin Fransa mәktәbinin әn tanınmış nümayәndәlәri kimdir:

•

P.Eqliye vә Y.Langeardın;
Filipp Kotler;
Kristian Qrenroos;
Henri Assel.
Kristofer Lavlok;

540 K.Lavlokun hazırladığı xidmәt marketinqinin modelini necә adlandırırlar:

•

7P modeli;
servakşn modeli;
üçbucaqlı model;
8P modeli.
4P modeli;

541 F.Kotlerin hazırladığı xidmәt marketinqinin modelini necә adlandırırlar:

•

7P modeli;
servakşn modeli;
üçbucaqlı model;
8P modeli.
4P modeli;

542 F.kotlerin hazırladığı xidmәt marketinqinin modelindә:

•

marketinq kompleksinә aid olan elementlәr xidmәtlәrin spesifik xüsusiyyәtlәrini nәzәrә almaqla müәyyәnlәşir;
yalnız xidmәtlәrin istehsalı ilә istehlakının eyni vaxtda baş verdiyi deyil, hәm dә xidmәtlәrin duyulmazlığı
vurğulanır;
istehsal vә qeyriistehsal sektorlarında marketinqin funksional vәzifәlәrinin müxtәlifliyi göstәrilmişdir;
xidmәt marketinqindә üç qarşılıqlı әlaqәdә olan vahidlәri fәrqlәndirmәyә tәklif edilir: firmanın rәhbәrliyi,
әlaqә heyәti vә istehlakçıları.
iki әlavә konsepsiyadan istifadә olunur: xidmәtin keyfiyyәtinin funksional – instrumental modeli vә daxili
marketinq konsepsiyasından;

543 M.Bitnerin hazırladığı xidmәt marketinqinin modelindә:

•

marketinq kompleksinә aid olan elementlәr xidmәtlәrin spesifik xüsusiyyәtlәrini nәzәrә almaqla müәyyәnlәşir;
xidmәtlәrin duyulmazlığı vurğulanır;
marketinqin funksional vәzifәlәrinin müxtәlifliyi göstәrilmişdir;
beş modeli S komponentlәri üzrә qurulur.
daxili marketinq konsepsiyasından ibarәtdir;

544 1960cı ildә hazırlanan xidmәt marketinqinin modeli necә adlanırdı:
K.Qrenroosun modeli;
F.Kotlerin modeli;
D.Ratmelin modeli;

•

P.Eqliye vә Y.Langeardın modeli.
M.Bitnerin modeli;

545 1976cı ildә hazırlanan xidmәt marketinqinin modeli necә adlanırdı:

•

K.Qrenroosun modeli;
F.Kotlerin modeli;
D.Ratmelin modeli;
P.Eqliye vә Y.Langeardın modeli.
M.Bitnerin modeli;

546 1974cü ildә hazırlanan xidmәt marketinqinin modeli necә adlanırdı:

•

K.Qrenroosun modeli;
F.Kotlerin modeli;
D.Ratmelin modeli;
P.Eqliye vә Y.Langeardın modeli.
M.Bitnerin modeli;

547 Xidmәt sferasında marketinqin dördüncü konsepsiyası:

•

әnәnәvi marketinq;
marketinqin tәtbiqi;
strateji marketinq;
reklam.
reallaşdırma konsepsiyası;

548 Xidmәt sferasında marketinqin üçüncü konsepsiyası:

•

kommersiya fәaliyyәtinin intensivlәşdirilmәsi;
xidmәti otaqların tәmiri;
istehsal avadanlıqlarının dәyişdirilmәsi;
әmtәә pul әmtәә.
yeni etik konsepsiya;

549 Xidmәt sferasında marketinqin ikinci konsepsiya:

•

xidmәtlәrin dәyişdirilmәsi konsepsiyası;
xidmәtlәrin uzadılması konsepsiyası;
xidmәtlәrin tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyası;
xidmәtlәrin dayanıqlığı konsepsiyası.
xidmәtlәrin kütlәvilәşdirilmәsi konsepsiyası;

550 İctimai xidmәtlәrә aiddir:

•

tәhsil;
injinirinq;
banklar;
nәqliyyat.
lizinq;

551 Xidmәt sferasında necә müasir konsepsiya var:

•

10;
6;
2;

9.
4;

552 Peşәkar xidmәtlәrә aid deyil:

•

mәslәhәt;
banklar;
banklar;
nәqliyyat.
maliyyә;

553 Mәhsuldarlıq vә keyfiyyәt:

•

istifadәsi zәruri olan әmtәә vә xidmәtdir;
әmtәәlәrinin keyfiyyәtli istehsalıdır;
mәhsulların bölluğudur;
istifadә olunan resursların nә dәrәcәdә istehlakçı üçün dәyәrli olan nәticәyә cevrilmәsini tәsvir edәn
göstәricilir.
xidmәtlәrin tamamlanmasıdır;

554 Xidmәt sferasında marketinqin birinci konsepsiyası:

•

xidmәt sahәlәrindә tәklifin azaldılması konsepsiyası;
xidmәt müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin tәkmillәşdirilmәsi konsepsiya;
xidmәt sferasının inkişafı konsepsiyası;
xidmәt sferasının zәiflәdilmәsi konsepsiyası.
xidmәt sahәlәrindә tәlәbin artırması konsepsiyası;

555 Xidmәt kompleksi:

•

xidmәtlәrin uyğunsuzluğu;
xidmәtlәrin üstüstә düşmәsi;
xidmәtlәrin kәnarlaşması;
xidmәtlәrin zәifliyi.
xidmәtlәrin birlәşdirilmәsi;

556 Xidmәtlәrin F.Lovelok tәrәfindәn tәklif olunmuş tәsnifatında İnsanın şüuruna yönәldilәn
duyulmaz olan hәrәkәtlәr sinfinә aid olmayan xidmәtlәr:

•

informasiya xidmәtlәri;
banklar;
tәhsil;
teatrlar.
radio vә televiziya;

557 Start kapitalı tәlәb etmәyәn xidmәtlәr:

•

lizinq xidmәtlәri;
mәişәt xidmәtlәri;
iaşә xidmәtlәri;
sәhiyyә xidmәtlәri.
mәslәhәt xidmәtlәri;

558 Qeyri istehsal sferasına aiddir:
ağır sәnaye malları;

•

mәdәni mәişәt malları;
geyim;
elm vә elmi xidmәtlәr.
әrzaq malları;

559 Xidmәtlәrin F.Lovelok tәrәfindәn tәklif olunmuş tәsnifatında İnsanın bәdәninә yönәldilәn hiss
olunan hәrәkәtlәr sinfinә aid olmayan xidmәtlәr:

•

yük nәqliyyatı;
sәrnişin nәqliyyatı;
sәhiyyә;
idman zalları.
gözәllik salonları vә bәrbәrxanalar;

560 Proses:

•

xidmәtlәrin tamamlanması
tәkrar istehsal;
mәhsulların yeni elementinin yaradılması;
ölçü vahididir.
әmtәәnin tamamlanması;

561 İ.Makkarti tәrәfindәn tәklif olunub:

•

8 P modeli;
6 P modeli;
2 P modeli;
5 P modeli.
4 P modeli;

562 Xarici ölkәlәrdә geniş istifadә olunan xidmәt tәsnifatlarına aid deyil:

•

ESSOMORın beynәlxalq tәsnifatı.
İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatının tәsnifatı;
Beynәlxalq Standart Sәnaye tәsnifatı (İSİC);
Ümumdünya Ticarәt Assosiasiyasının tәsnifatı;
Xidmәtlәrin Ümumrusiya tәsnifatı OK002;

563 Xidmәt marketinqindә xidmәtlәrin tәsnif edilmәsinin әsas mәqsәdinә aid deyil:

•

baxılan xidmәt növünün tәbiәti, mahiyyәti vә xüsusiyyәtlәrinin anlaşılmasının yaxşılaşdırılması;
seçilmiş xarakteristikaların digәr siniflәrә nә dәrәcәdә xas olmasının araşdırılması;
konkret xidmәt növünü digәrlәrindәn fәrqlәndirәn vә ona xüsusi baxılmasını zәruri edәn daha vacib
xarakteristikaların tәyin edilmәsi;
хidmәtlәrin uçоtunun tәкmillәşdirilmәsi dünyаnın bütün ölкәlәrindә vаcib sаyılаn prоblеmlәrdәn biridir.
öyrәnilәn xidmәt növünün tәbiәti, mahiyyәti vә xüsusiyyәtlәrinin anlaşılmasının yaxşılaşdırılması;

564 Xarici ölkәlәrdә geniş istifadә olunan xidmәt tәsnifatı:

•

BİӘ;
XTӘ;
Ümumdünya ticarәt Assosiasiyası;
dünya iqtisadiyyatı.
BVF;

565 Mümkün olan xidmәtlәrdәn üçü:

•

iaşә, avtoservis, tikinti;
mehmanxana, mәişәt xidmәti, tibbi xidmәtlәr;
avtobus, fabrik, yemәkxana;
sosial, maliyyә, avadanlıq.
hüquqi, tәhsil, zavod;

566 Sovet dövründә maddi istehsala aid edilmişdir:

•

nәqliyyat, rabitә;
sәhiyyә;
iaşә;
incәsәnәt.
tәhsil;

567 Bazarın tәsnifatı:

•

avtomobil bazarı;
qapalı bazar;
açıq bazar;
qara bazar.
sәnaye, istehlak vә xidmәt bazarı;

568 İstehlakçıların tәsnifatı:

•

coğrafi amillәr;
sosial qruplar, gәlirlәrin sәviyyәsi;
xidmәt bazarı;
bәrabәrcilik.
milli bazar;

569 Mәhsul vә xidmәtlәrin tәsnifatı:

•

xidmәtin keyfiyyәti;;
xidmәtlәrin tәbiәti;
prinsipiallıq;
gündәlik tәlәbat malları, istehlak malları.
mәhsulun uzun ömürlülüyü;

570 Xidmәt marketinqindә xidmәtlәrin tәsnif edilmәsinin әsas mәqsәdlәrindәn birini göstәrin:

•

хidmәtlәrin uçоtunun tәкmillәşdirilmәsi dünyаnın bütün ölкәlәrindә vаcib sаyılаn prоblеmlәrdәn biridir;
dünyada müәyyәn xidmәt siniflәrinin seçilmәsi tendensiyası müşahidә edilmәsi;
хidmәtlәr коmplекsini tәкlif еtmәкlә bu şirкәtlәr öz rәqаbәtqаbiliyyәtliliyini аrtırır;
baxılan xidmәt növünün tәbiәti, mahiyyәti vә xüsusiyyәtlәrinin anlaşılmasının yaxşılaşdırılması.
xidmәt sferasının sürәtli inkişafı, iqtisadiyyatda onların xüsusi çәkisinin durmadan yüksәlmәsi;

571 D.Ratmelin modelinә görә istehsal sektorunda üç prosesdәn biri:

•

xidmәtin göstәrilmәsi;
neftin hasilatı;
xammalın tapılması;
mәhsulların istehlak modeli.
parçanın toxunması;

572 Hiss olunmazlıq (duyulmazlıq) dәrәcәsinә görә maddi xidmәtlәrә aid deyil:

•

•

tәhsil.
bәrbәrxanalar;
xәstәxanalar;
restoranlar;
maşın tәmiri

573 Hiss olunmazlıq (duyulmazlıq) dәrәcәsinә görә qeyrimaddi xidmәtlәrә aid deyil:

•

konsaltinq xidmәtlәri;
mәslәhәtxanalar;
maşın tәmiri;
tәhsil.
mehmanxanalar;

574 Servakşn modelinin amillәrindәn biri:

•

tәmiz xidmәt;
daşınmaz әmlak xidmәtlәri;
xidmәt prosesinin özü;
konkret xidmәt.
xidmәtin duyulmazlığı;

575 İşgüzar xidmәtlәrә aid deyil:

•

françayzinq;
tәhsil;
tәhlükәsizlik;
audit;
reklam.

576 Fәrdi xidmәtlәrә aid deyil:

•

sәyyahәt;
tәhsil;
françayzinq;
işә düzәltmә.
әylәncә;

577 İstehsal xidmәtlәrinә aiddir:

•

rabitә;
ticarәt;
injinirinq;
televiziya.
nәqliyyat;

578 D.Ratmel tәrәfindәn Marketinqin әlavә funksiyası kimi adlandırdığı ifadәni K.Qrenros xidmәtlәrә
tәtbiq olunan:

•

“strateji marketinq” kimi dәyәrlәndirmişdir;
“kommunikasiya marketinq” kimi dәyәrlәndirmişdir;
“xüsusi xidmәt” kimi dәyәrlәndirmişdir;
“interaktiv marketinq” kimi dәyәrlәndirmişdir.
“әmәliyyat marketinqi” kimi dәyәrlәndirmişdir;

579 K.Orensor modeli özü hansı modelә әsaslanır:

•

K.Orqensor;
D.Ratmel vә P.Eqliyen;
F.Komlerin;
L.Berri.
M.Bitner;

580 İstehsal xidmәtlәrinә aid deyil:

•

sığorta.
avadanlığa xidmәt;
lizinq;
Injinirinq
tәmir;

581 Mәkan vә vaxt:

•

mәslәhәt;
sığorta;
fiziki vә elektron satış kanalından istifadәni nәzәrdә tutur;
tәhsil.
reklam;

582 Peşәkar xidmәtlәrә aiddir:

•

tәhsil;
injinirinq;
banklar;
nәqliyyat.
lizinq;

583 Heyәt:

•

keyfiyyәt vә rәqabәt;
mitinqdә yığılan kütlә;
böyük bir ordu;
xidmәt sferasında qrup halında işlәyәnlәr personallar.
iqtisadiyyat üzrә fәlsәfә doktoru;

584 D.Ratmelin hazırladığı xidmәt marketinqinin modelindә:

•

marketinq kompleksinә aid olan elementlәr xidmәtlәrin spesifik xüsusiyyәtlәrini nәzәrә almaqla müәyyәnlәşir;
yalnız xidmәtlәrin istehsalı ilә istehlakının eyni vaxtda baş verdiyi deyil, hәm dә xidmәtlәrin duyulmazlığı
vurğulanır;
ilk dәfә istehsal vә qeyriistehsal sektorlarında marketinqin funksional vәzifәlәrinin müxtәlifliyi
göstәrilmişdir;
sәkkiz P komponentlәri üzrә qurulur;
iki әlavә konsepsiyadan istifadә olunur: xidmәtin keyfiyyәtinin funksional – instrumental modeli vә daxili
marketinq konsepsiyasından;

585 K.Lavlokun hazırladığı xidmәt marketinqinin modelindә:
marketinq kompleksinә aid olan elementlәr xidmәtlәrin spesifik xüsusiyyәtlәrini nәzәrә almaqla müәyyәnlәşir;
xidmәtlәrin istehsalı ilә istehlakının eyni vaxtda baş verdiyi deyil, hәm dә xidmәtlәrin duyulmazlığı
vurğulanır;

•

istehsal vә qeyriistehsal sektorlarında marketinqin funksional vәzifәlәrinin müxtәlifliyi göstәrilmişdir;
model sәkkiz p komponentlәri üzrә qurulur.
xidmәtin keyfiyyәtinin funksional – instrumental modeli vә daxili marketinq konsepsiyasından;

586 Xidmәtlәrin hәyat dövranının xidmәtlәrin yetkinliyi mәrhәlәsini necә xarakterizә etmәk olar:

•

xidmәtlәrin modifikasiyası prosesinin hәyata keçirilimәsi;
istehlakçıların yeni xidmәt haqqında mәlumatlandırılması tәmin olunur ;
yeni xidmәtlәrin axtarışı aparılır;
marketinq xәrclәrinin artırılması, aqressiv reklam siyasәtinin aparılması.
aktiv reklam tәdbirlәri vә tәbliğat hәyata keçirilir;

587 Xidmәt sferasında tezliklә kütlәviliyin yüksәk nöqtәsinә çatıb, sürәtlә tәnәzzül dövrünә keçәn
ayrıayrı tәzahürlәr:

•

fetişlәr;
dәb;
üslub;
xidmәtin riskliliyi.
әmtәәnin markası;

588 Xidmәt marketinqindә satışın xeyli çәtinliyindә üç mәqamdan biri:

•

marketinq bazar tәdqiqatları aparır;
mәhsul çeşidini planlaşdırır.
marketinq bazar seqmentlәşdirilmәsini hәyata keçirir;
marketinq özü heç nә yaratmır, buna görә sәmәrәlәliyin ölçülmәsi çәtin işdir;
marketinq tәlәbatı ödәmәyә yönәldilmişdir;

589 Xidmәt sferasında insanları birlәşdirәn element:

•

fabrikdә işlәyәn fәhlә;
iştirakçılar;
malyar;
xidmәtlә mәşğul olan şәxs.
iqtisadçı;

590 Element xidmәtlәrin yerlәşmәsinә vә bölüşmәsinә aiddir:

•

tanışlıq;
fiziki әtraf;
yerinә yetirilәn prosedur;
sabit gәlir.
yayılma metodları;

591 Xidmәtlәrin hәyat dövranının xidmәtlәrin istehlakının artması mәrhәlәsini necә xarakterizә etmәk
olar:

•

xidmәtlәrin modifikasiyası prosesinin hәyata keçirilimәsi;
istehlakçıların yeni xidmәt haqqında mәlumatlandırılması tәmin olunur;
yeni xidmәtlәrin axtarışı aparılır;
marketinq xәrclәrinin artırılması, aqressiv reklam siyasәtinin aparılması.
aktiv reklam tәdbirlәri vә tәbliğat hәyata keçirilir;

592 Xidmәtlәrin hәyat dövranının xidmәtlәrin tәtbiqi mәrhәlәsini necә xarakterizә etmәk olar:

•

xidmәtlәrin modifikasiyası prosesinin hәyata keçirilimәsi;
istehlakçıların yeni xidmәt haqqında mәlumatlandırılması tәmin olunur;
yeni xidmәtlәrin axtarışı aparılır;
marketinq xәrclәrinin artırılması, aqressiv reklam siyasәtinin aparılması
aktiv reklam tәdbirlәri vә tәbliğat hәyata keçirilir;

593 Xidmәtlәrin hәyat dövranının xidmәtlәrin hazırlanması mәrhәlәsini necә xarakterizә etmәk olar:

•

xidmәtlәrin modifikasiyası prosesinin hәyata keçirilimәsi;
istehlakçıların yeni xidmәt haqqında mәlumatlandırılması tәmin olunur;
yeni xidmәtlәrin axtarışı aparılır;
marketinq xәrclәrinin artırılması, aqressiv reklam siyasәtinin aparılması.
aktiv reklam tәdbirlәri vә tәbliğat hәyata keçirilir;

594 Xidmәtlәrin hәyat dövranının tәnәzzül mәrhәlәsini necә xarakterizә etmәk olar:

•

xidmәtlәrin modifikasiyası prosesinin hәyata keçirilimәsi;
istehlakçıların yeni xidmәt haqqında mәlumatlandırılması tәmin olunur;
yeni xidmәtlәrin axtarışı aparılır;
xidmәtin istehsalının dayandırılması vә onun yeni xidmәtlә әvәz olunması.
aktiv reklam tәdbirlәri vә tәbliğat hәyata keçirilir;

595 Xidmәtlәrin hәyat dövranının Bazarın xidmәtlә doydurulması mәrhәlәsini necә xarakterizә etmәk
olar:

•

xidmәtlәrin modifikasiyası prosesinin hәyata keçirilimәsi;
istehlakçıların yeni xidmәt haqqında mәlumatlandırılması tәmin olunur;
yeni xidmәtlәrin axtarışı aparılır;
marketinq xәrclәrinin artırılması, aqressiv reklam siyasәtinin aparılması.
aktiv reklam tәdbirlәri vә tәbliğat hәyata keçirilir;

596 Xidmәtlәrin hәyat dövranının üçüncü mәrhәlәsi necә adlanır:

•

xidmәtlәrin istehlakının artması;
xidmәtlәrin tәtbiqi;
xidmәtlәrin hazırlanması;
bazarın xidmәtlә doydurulması.
xidmәtlәrin yetkinliyi;

597 Xidmәtlәrin hәyat dövranının ikinci mәrhәlәsi necә adlanır:

•

xidmәtlәrin yetkinliyi;
xidmәtlәrin tәtbiqi;
xidmәtlәrin hazırlanması;
bazarın xidmәtlә doydurulması.
xidmәtlәrin istehlakının artımı;

598 Maliyyә bazarının inkişafı vә bank sferasının xarici mühitindә baş verәn dәyişikliklәr әhәmiyyәtli
rol oynadı. Bu amillәrә aid deyil:

•

iqtisadi proseslәrin beynәlmilәllәşdirilmәsi
bank sәnayesinin özünün diversifikasiyası
banklarla rәqabәtә girәn qeyribank müәssisәlәrinin praktik olaraq bütün ölkәlәrdә geniş sayda tәşәkkül
tapması vә inkişaf etmәsi;
bank sferasında .marketinq sәnaye vә ticarәt kompaniyalarının, marketinqin fәaliyyәtinin nәzәri vә metodoloji
bazasının çoxillik zәngin tәcrübәsi әsasında formalaşmışdır

informasiya texnologiyalarını vә müasir texnika bazasında rabitә vasitlәrinin, bunun nәticәsi olaraq maliyyә
kredit institutlarının regional vә milli sferada fәaliyyәtinin genişlәnmәsi

599 Avropa bank tәcrübәsindә adәtәn, müştәrilәr iki qrupa ayırırlar

•

yoxsullar, varlılar
qadınlar, kişilәr
yoxsullar, orta yuxarı sәviyyәdә yaşayanlar
imkanlı şәxslәrfәrdi, digәr bütün şәxslәrkütlәvi
gәnclәr;

600 Azәrbaycan Respublikasının Milli Bankı nә vaxtdan fәaliyyәt göstәrir?

•

7 avqust 1992
11. fevral 1992
10 sentyabr 1994
23 aprel 1991
10 dekabr 1999

601 Milli Bank neçә pillәli bank sisteminin birinci pillәsindә durur

•

beş pillәli
iki. pillәli
üç pillәli
altı pillәli
dörd pillәli

602 Milli Bankın fәrqlәndirici xüsusiyyәti

•

vergi orqanlarında .qeyd olunmur
vergi orqanlarında qeyd olunur
o hesablaşma mәrkәzidir
hesabat vermir
o kreditlәşmә mәrkәzidir

603 Xidmәt sferasına görә banklar bölünürlәr

•

regional, regionlararası, milli vә beynәlxalq
filialsız
universal vә ixtisaslaşmışa
çox filiallı
xırda, orta, iri, bank konsorsiumu vә banklararası birlik

604 İnvestisiya bankına daxil edilәn xidmәtdir

•

qiymәtli .kağızların ilkin vә tәkrar yerlәşdirilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәr
yalnız tәkrar qiymәtli kağızlar bazarındakı xidmәt
qiymәtli kağızların yalnız ilkin yerlәşdirilmәsi ilә әlaqәdar xidmәt
tәkrar qiymәtli kağızlar bazarındakı xidmәt
qiymәtli kağızlar bazarının formalaşması xidmәti

605 Azәrbaycan Respublikasının Banklar haqqında Qanununа әsasәn, вank holdinq şirkәti
hüquqi şәxs olmayan, bankın olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn, öhdәliklәri üçün bankın özünün mәsuliyyәt
daşıdığı, onun respublika әrazisindә depozitlәr cәlb edәn vә/vә ya köçürmә, hesablaşmakassa әmәliyyatları
aparan ayrıca bölmәsidir

•

nizamnamә kapitalında sәsvermә hüququ verәn sәhmlәrin әllidәn çox faizi tәsisçi banka vә ya bank holdinq
şirkәtinә mәxsus olan bankdır
bank. lisenziyasına malik bir vә ya bir neçә törәmә bankı olan, fәaliyyәti baş ofisinin yerlәşdiyi ölkәnin bank
tәnzimlәmәsi orqanları tәrәfindәn tәnzimlәnәn vә nәzarәt olunan şirkәtdir
hüquqi şәxs olmayan, bankın olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn, bank fәaliyyәti ilә mәşğul olmağa hüququ
olmayan, yalnız onun mәnafelәrini tәmsil vә müdafiә edәn bankın ayrıca bölmәsidir
hüquqi şәxs olmayan, bankın olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn, öhdәliklәri üçün bankın özünün mәsuliyyәt
daşıdığı, banka icazә verilmiş bank fәaliyyәtinin hamısını vә ya bir hissәsini hәyata keçirә bilәn bankın ayrıca
bölmәsidir

606 Azәrbaycan Respublikasının Banklar haqqında Qanununа әsasәn, вankın filialı

•

bank sәnayesinin özünün diversifikasiyası;
sәhmlәrin әllidәn çox faizi tәsisçi banka vә ya bank holdinq şirkәtinә mәxsusdur
alqısatqısını hәyata keçirir, satışdan müәyyәn gәlir әldә edir vә satıcılara müәyyәn faizlәr ödәyir
hüququ olmayan, yalnız onun mәnafelәrini tәmsil vә müdafiә edәn bankın ayrıca bölmәsidir
hüquqi şәxs olmayan, bankın olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn, öhdәliklәri üçün bankın özünün mәsuliyyәt
daşıdığı, banka icazә verilmiş bank fәaliyyәtinin hamısını vә ya bir hissәsini hәyata keçirә bilәn bankın ayrıca
bölmәsidir;

607 Kredit tәşkilatı kimi banklar

•

kredit әmәliyyatlarını hәyata keçirir;
üzәrinә müәyyәn öhdәliklәr götürürlәr, mәsәlәn, öz müştәrilәrinin әmanәtlәrinin saxlanılması üçün hesab
açarkәn, bank bu insanların qarşısında müәyyәn vәzifә qoyur;
Azәrbaycanın kiçik vә orta banklarının çoxu qeyriqiymәt rәqabәt metodlarından fәal istifadә etmәk üçün
kifayәt qәdәr ehtiyatlara malik deyillәr
alqısatqısı üzrә әmәliyyatlar aparır
subyektlәrinә kreditlәr verir vә müvәqqәti olaraq özlәrinin vә әmanәtçilәrin pul vәsaitlәrini real işә
yönәldәrәk, müәyyәn faizlәr әldә edir ki, bu faizlәr onların mәnfәәtinin әsas hissәsini tәşkil edir;

608 Birjanın agenti kimi banklar

•

öz satış, vasitәçi, kredit әmәliyyatlarını hәyata keçirir vә mәnfәәt әldә edirlәr
bank bu insanların qarşısında müәyyәn öhdәliklәr daşıyır
bank xidmәtlәri bazarı, hәlәlik, oliqopolistik quruluşa malikdir vә kommersiya banklarının çoxluğuna
baxmayaraq mahiyyәtcә satıcıların bazarıdır
qiymәtli kağızların alqısatqısı üzrә әmәliyyatl
tәsәrrüfat subyektlәrinә kreditlәr verir vә müvәqqәti olaraq özlәrinin vә әmanәtçilәrin pul vәsaitlәrini real işә
yönәldәrәk, müәyyәn faizlәr әldә edir ki, bu faizlәr onların mәnfәәtinin әsas hissәsini tәşkil edir;

609 Müstәqil müәssisә kimi bankar

•

әmәliyyatlarını hәyata keçirir vә mәnfәәt әldә edirlәr
götürürlәr, mәsәlәn, öz müştәrilәrinin әmanәtlәrinin saxlanılması üçün hesab açırlar;
istehlakçı qruplarının eyni olan tәlәbatlarının ödәnilmәsi;
hüquqi normalara әsaslanaraq fәaliyyәt göstәrir, onların fәaliyyәtinin nizamlanması qanunverici aktlarla
hәyata keçirilir.
subyektlәrinә kreditlәr verir vә müvәqqәti olaraq özlәrinin vә әmanәtçilәrin pul vәsaitlәrini ödәyir;

610 strategiyasının kommersiya banklarının fәaliyyәtinә nüfuz etmәsini aşağıdakı amillәrin tәsiri ilә
izah etmәk olar:
xidmәtlәri bazarında dövlәt tәnzimlәnmәsi ilә әlaqәdar olaraq qiymәt rәqabәtinin mәhdudlaşdırılması vә
bununla әlaqәdar olaraq ön plana bank mәhsulunun keyfiyyәtinin idarә olunması vә mәhsulun bazara
irәlilәdilmәsi problemlәrinin çıxarılması;
olunan bank xidmәtlәrinin genişlәndirilmәsi vә pul vәsaitlәrinin iqtibas edilmәsinin qeyribank metodlarının
inkişaf etmәsi

•

xarici bazarlara çıxması vә onların yerli banklarla rәqabәt aparması, bank rәqabәtinin qloballaşması
hüquqi normalara әsaslanaraq fәaliyyәt göstәrmәsi.
texnika әsasında informasiya texnologiyalarının vә kommunikasiya vasitәlәrinin inkişafı vә nәticәdә –
maliyyәkredit institutlarının regional vә milli fәaliyyәt sferasının genişlәnmәsi;

611 Bankın strateji planının birinci bölmәsi hansıdır

•

bankın mövcud vәziyyәtinin tәhlil edilmәsi
bankın mәqsәdlәrinin müәyyәn edilmәsi
bankın missiyası vә vәzifәlәrinin müәyyәn edilmәsi
mövcud imkanların vә tәhlükәlәrin qiymәtlәndirilmәsi
bankın әtraf mühitinin tәdqiq edilmәsi

612 Ticarәt müәssisәsi kimi banklar

•

kredit әmәliyyatlarını hәyata keçirir
müştәrilәrinin әmanәtlәrinin saxlanılması üçün hesab açarkәn, bank bu insanların qarşısında müәyyәn
öhdәliklәr daşıyır
әmtәә növünün (pulun) alqısatqısını hәyata keçirir, satışdan müәyyәn gәlir әldә edir vә satıcılara müәyyәn
faizlәr ödәyir;
satqısı üzrә әmәliyyatları hәyata keçirirlәr
müvәqqәti olaraq özlәrinin vә әmanәtçilәrin pul vәsaitlәrini real işә yönәldәrәk, müәyyәn faizlәr әldә edir ki,
bu faizlәr onların mәnfәәtinin әsas hissәsini tәşkil edir

613 Vasitәçi müәssisә kimi banklar:

•

satış, vasitәçi, kredit әmәliyyatlarını hәyata keçirir vә mәnfәәt әldә edirlәr;
bazar subyektlәrinin qarşısında öz üzәrinә müәyyәn öhdәliklәr götürürlәr, mәsәlәn, öz müştәrilәrinin
әmanәtlәrinin saxlanılması üçün hesab açarkәn, bank bu insanların qarşısında müәyyәn öhdәliklәr daşıyır
satqısını hәyata keçirir, satışdan müәyyәn gәlir әldә edir vә satıcılara müәyyәn faizlәr ödәyir
kağızların alqısatqısı üzrә әmәliyyatları hәyata keçirirlәr.
subyektlәrinә kreditlәr verir vә müvәqqәti olaraq özlәrinin vә әmanәtçilәrin pul vәsaitlәrini real işә
yönәldәrәk, müәyyәn faizlәr әldә edir ki, bu faizlәr onların mәnfәәtinin әsas hissәsini tәşkil edir

614 Azәrbaycan Respublikasının Banklar haqqında Qanununа әsasәn, depozit

•

alqısatqısı üzrә әmәliyyatlar aparır;
müqavilәyә uyğun olaraq qaytarılmaq, müәyyәn müddәtә (müddәtin uzadılması hüququ ilә) vә faizlәr
(komisyon haqqlar) ödәnilmәk şәrti ilә, tәminatla vә ya tәminatsız müәyyәn mәblәğdә borc verilәn pul
vәsaitidir;
lisenziyasına malik bir vә ya bir neçә törәmә bankı olan, fәaliyyәti baş ofisinin yerlәşdiyi ölkәnin bank
tәnzimlәmәsi orqanları tәrәfindәn tәnzimlәnәn vә nәzarәt olunan şirkәtdir
müqavilә şәrtlәri ilә faizlәr vә ya komisyon haqqlar ödәnilmәklә vә ya ödәnilmәdәn müştәrilәrin tәlәbi ilә
qaytarılmasını vә ya başqa hesaba köçürülmәsini nәzәrdә tutan bankın balansında aparılan cari, әmanәt vә ya
digәr hesaba qoyulmuş vә ya köçürülmüş pul vәsaitidir
kassa әmәliyyatlarını mәcmu halda hәyata keçirmәyә müstәsna hüquq verәn xüsusi razılıqdır;

615 Hazırda Azәrbaycan bankları xarici banklar tәrәfindәn pulsuz, aşağı qiymәtlәrlә yerinә yetirilәn
әmәliyyatlar üçün müştәrilәrdәn müәyyәn ödәmәlәr götürürlәr. Bu ödәmәlәrә daxil deyil

•

hesaba pulun köçürülmәsinә
valyuta hesabının açılmasına
cari hesabın açılmasına
haqqhesablara vә xidmәtlәrә.
hesabdan pulun götürülmәsinә

616 Marketinq imkanlarının analizi (marketinq tәdqiqatları

•

bazarlar;
dinamikliyi;
bankın hәrәkәt
fiziki şәxslәrin bazarı, hüquqi şәxslәrin bazarı.
bazaa

617 Mikromaliyyәlәşdirmә bankının xidmәt üstünlüklәri

•

ödәnişlәr real vaxt rejimindә gedir
vaxt itkisi olmadan
rahatlıq;
prosesin adekvatlığı
texnika

618 Azәrbaycan Respublikasının Banklar haqqında Qanununа әsasәn, bank lisenziyası

•

Azәrbaycanın kiçik vә orta banklarının çoxu qeyriqiymәt rәqabәt metodlarından fәal istifadә etmәk üçün
kifayәt qәdәr ehtiyatlara malik
edilmiş vәsait hesabına (depozitlәr istisna olmaqla) yalnız pul formasında kreditlәr vermәklә mәşğul
vә ya bir neçә törәmә bankı olan, fәaliyyәti baş ofisinin yerlәşdiyi ölkәnin bank tәnzimlәmәsi orqanları
tәrәfindәn tәnzimlәnir;
haqqlar ödәnilmәklә vә ya ödәnilmәdәn müştәrilәrin tәlәbi ilә qaytarılmasını vә ya başqa hesaba
köçürülmәsini nәzәrdә tutur.
qanunla müәyyәn edilmiş qaydada verilәn, fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn depozitlәr vә ya digәr qaytarılan
vәsaitlәr cәlb etmәk, öz adından vә öz hesabına kreditlәr vermәk ilә bağlı fәaliyyәti, habelә müştәrilәrin
tapşırığı ilә köçürmә vә hesablaşmakassa әmәliyyatlarını mәcmu halda hәyata keçirmәyә müstәsna hüquq
verәn xüsusi razılıqdır;

619 Azәrbaycan Respublikasının Banklar haqqında Qanununа әsasәn, bank krediti

•

hesaba köçürülmәsini nәzәrdә tutan bankın balansında aparılan cari, әmanәt vә ya digәr hesaba qoyulmuş
puldur.
müqavilәyә uyğun olaraq qaytarılmaq, müәyyәn müddәtә (müddәtin uzadılması hüququ ilә) vә faizlәr
(komisyon haqqlar) ödәnilmәk şәrti ilә, tәminatla vә ya tәminatsız müәyyәn mәblәğdә borc verilәn pul
vәsaitidir;
qanunla müәyyәn edilmiş qaydada verilәn, fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn depozitlәr vә ya digәr qaytarılan
vәsaitlәr cәlb etmәk, öz adından vә öz hesabına kreditlәr vermәk ilә bağlı fәaliyyәti, habelә müştәrilәrin
tapşırığı ilә köçürmә vә hesablaşmakassa әmәliyyatlarını mәcmu halda hәyata keçirmәyә müstәsna hüquq
verәn xüsusi razılıqdır
pul formasında kreditlәr vermәklә mәşğul olan hüquqi şәxsdir
bu insanların qarşısında müәyyәn öhdәliklәr daşıyır;

620 Azәrbaycan Respublikasının Banklar haqqında Qanununа әsasәn, törәmә bank

•

bankın özünün mәsuliyyәt daşıdığı, banka icazә verilmiş bank fәaliyyәtinin hamısını vә ya bir hissәsini hәyata
keçirә bilәr
olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn, bank fәaliyyәti ilә mәşğul olmağa hüququ olar.
nizamnamә. kapitalında sәsvermә hüququ verәn sәhmlәrin әllidәn çox faizi tәsisçi banka vә ya bank holdinq
şirkәtinә mәxsus olan bankdır
xüsusi әmtәә növünün (pulun) alqısatqısını hәyata keçirir, satışdan müәyyәn gәlir әldә edir vә satıcılara
müәyyәn faizlәr ödәyir;
bankın özünün mәsuliyyәt daşıdığı, onun respublika әrazisindә depozitlәr cәlb edәn vә ya köçürmә edә

621 Azәrbaycan Respublikasının Banklar haqqında Qanununа әsasәn, bankın nümayәndәliyi
sәsvermә hüququ verәn sәhmlәrin әllidәn çox faizi tәsisçi banka vә ya bank holdinq şirkәtinә mәxsus olan
bankdı

•

lisenziyasına malik bir vә ya bir neçә törәmә bankı olan, fәaliyyәti baş ofisinin yerlәşdiyi ölkәnin bank
tәnzimlәmәsi orqanları tәrәfindәn tәnzimlәnәn vә nәzarәt olunan şirkәtdir;
bankın olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn, öhdәliklәri üçün bankın özünün mәsuliyyәt daşıdığı, onun respublika
әrazisindә depozitlәr cәlb edәn vә ya köçürmә, hesablaşmakassa әmәliyyatları aparan ayrıca bölmәsidir
bankın olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn, öhdәliklәri üçün bankın özünün mәsuliyyәt daşıdığı, banka icazә
verilmiş bank fәaliyyәtinin hamısını vә ya bir hissәsini hәyata keçirә bilәn bankın ayrıca bölmәsidir
üquqi şәxs olmayan, bankın olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn, bank fәaliyyәti ilә mәşğul olmağa hüququ
olmayan, yalnız onun mәnafelәrini tәmsil vә müdafiә edәn bankın ayrıca bölmәsidir

622 Azәrbaycan banklarının fәaliyyәtindә qiymәtqoyma siyasәti problemlәrinin aktuallığı ilә bağli
amillәrә aid deyil

•

qiymәtqoyma bankın gәlirlәrinin formalaşmasına imkan verәn amildir
qiymәtlәrin sәrbәst tәyin edilmәsi;
kiçik vә orta banklarının çoxu qeyriqiymәt rәqabәt metodlarından fәal istifadә etmәk üçün kifayәt qәdәr
ehtiyatlara malik deyillәr;
bank xidmәti qiymәtlәrinin әksәriyyәti әvvәlcәdәn elan olunur vә müqavilә üzrә müәyyәn
xidmәtlәri bazarı, hәlәlik, oliqopolistik quruluşa malikdir vә kommersiya banklarının çoxluğuna baxmayaraq
mahiyyәtcә satıcıların bazarıdır;

623 Xidmәt sahәsindә mәşğul olan ABŞın bir sıra bankları, telefon firmaları vә digәr şirkәtlәrinin
tәdqiqatı müştәri nöqteyinәzәrindәn xidmәtlәrin keyfiyyәtinin aşağıdakı meyarları aşkara çıxarmağa
imkan vermişdir. Bu meyarlara aid deyil

•

xidmәt personalının sәriştәsizliyi
xidmәt personalının diqqәtliliyi vә qayğıkeşliyi
istehlakçının hiss etdiyi xidmәt standartı. Bu xidmәt sahәsindә әn önәmli rәqabәt üstünlüyüdür
personalının sәriştәsi.
etibarlılığı;

624 Bank marketinqinin müvәffәqiyyәtlә fәaliyyәt göstәrәn sisteminin әsas elementlәrindәn ikisi

•

enerjiyә qәnaәt edilmәsi, rejim
mәhsul(xidmәtlәr), satış
marketinnq tәdqiqatları, araşdırma
seqmentlәşdirmә.
AİS vә sürәtli internet

625 Azәrbaycan Respublikasının Banklar haqqında Qanununа әsasәn, bankın şöbәsi

•

öhdәliklәr üçün bankın özünün mәsuliyyәt daşıdığı, banka icazә verilmişdir
hüquqi şәxs olmayan, bankın olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn, öhdәliklәri üçün bankın özünün mәsuliyyәt
daşıdığı, onun respublika әrazisindә depozitlәr cәlb edәn vә ya köçürmә, hesablaşmakassa әmәliyyatları
aparan ayrıca bölmәsidir
cәlb edilmiş vәsait hesabına (depozitlәr istisna olmaqla) yalnız pul formasında kreditlәr vermәklә mәşğul olur.
öz satış, vasitәçi, kredit әmәliyyatlarını hәyata keçirir vә mәnfәәt әldә edirlәr
sәsvermә hüququ verәn sәhmlәrin әllidәn çox faizi tәsisçi banka aiddir

626 Azәrbaycan Respublikasının Banklar haqqında Qanununа әsasәn, bank olmayan kredit tәşkilatı

•

bank sferasında marketinq sәnaye vә ticarәt kompaniyalarının, marketinqin fәaliyyәtinin nәzәri vә metodoloji
bazasının çoxillik zәngin tәcrübәsi әsasında formalaşmışdır;
öz vәsaiti vә/vә ya cәlb edilmiş vәsait hesabına (depozitlәr istisna olmaqla) yalnız pul formasında kreditlәr
vermәklә mәşğul olan hüquqi şәxsdir;
bu qanunla müәyyәn edilmiş qaydada verilәn, fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn depozitlәr vә ya digәr qaytarılan
vәsaitlәr cәlb etmәk, öz adından vә öz hesabına kreditlәr vermәk ilә bağlı fәaliyyәti, habelә müştәrilәrin
tapşırığı ilә köçürmә vә hesablaşmakassa әmәliyyatlarını mәcmu halda hәyata keçirmәyә müstәsna hüquq
verәn xüsusi razılıqdır;

bağlanmış müqavilәyә uyğun olaraq qaytarılmaq, müәyyәn müddәtә (müddәtin uzadılması hüququ ilә) vә
faizlәr (komisyon haqqlar) ödәnilmәk şәrti ilә, tәminatla vә ya tәminatsız müәyyәn mәblәğdә borc verilәn pul
vәsaitidir;
müvafiq müqavilә şәrtlәri ilә faizlәr vә ya komisyon haqqlar ödәnilmәklә vә ya ödәnilmәdәn müştәrilәrin
tәlәbi ilә qaytarılmasını vә ya başqa hesaba köçürülmәsini nәzәrdә tutan bankın balansında aparılan cari,
әmanәt vә ya digәr hesaba qoyulmuş vә ya köçürülmüş pul vәsaitidir.

627 Bank mәhsulunun spesifik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil

•

münasibәtlәri vasitәsilә abstakt bank xidmәtlәri hiss olunan cәhәtlәri әldә edir;
xidmәtlәri abstrakt xarakter daşıyır, maddi substansiyaya malik deyillәr;
xidmәtlәrinin çoxunun alqısatqısı müәyyәn zaman tәlәb edir
satış, vasitәçi, kredit әmәliyyatlarını hәyata keçirir vә mәnfәәt әldә edirlәr.
xidmәtlәrinin göstәrilmәsi müxtәlif formada vә keyfiyyәtdә olan pulların istifadәsi ilә bağlıdır

628 Bankın balansının tәhlili hansı әsas istiqamәtlәr üzrә aparıla bilәr:

•

bölmә üzrә tәhlil, tәşkilati tәhlil; әmәliyyat tәhlili
funksional tәhlil; tәşkilati tәhlil; әmәliyyat tәhlili
tәhlili, strateji bölmә üzrә tәhlil
tәhlil, taktiki tәhlil, strateji tәhlil;
tәhlil, qeyri funksional tәhlil.

629 Bank tәcrübәsindә bazarların әhatә olunması strategiyasının hansı variantlaından istifadә olunur.
Hansı sәhb cavabdır

•

bütün istehlakçı qruplarının eyni olan tәlәbatlarının ödәnilmәsi
bütün bazara xidmәtlәrin göstәrilmәsi
kifayәt qәdәr fәal olmayan,lakin maddi dәyәrlәr hörmәtlә yanaşan realistlәr
müxtәlif seqmentlәrdә seçmә ixtisaslaşma
bank xidmәtlәrinin bir istehlakçı qrupuna göstәrilmәsindә sәylәrin tәmәrküzlәşdirilmәsi

630 Bankın qiymәt siyasәtindә qiymәtqoyma prosesindә iki ardıcıl mәrhәlә:

•

qiymәtәmәlәgәlmә metodu, qiymәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi.
istehsala görә, xidmәtә
qiymәt tәyin edilmәsi, qiymәtin pik
aşağı qiymәt, yüksәk
qiymәt siyasәti, qiymәtin yüksәlmәsi

631 Nağd pullarla iş üzrә xidmәtlәr

•

sәrnişin vaqonuna yığılması
pulların sayılması, pulun hazırlanması
pulların rәnglәnmәsi;
bank işçilәri arasında bölüşdürülmәsi;
xidmәt növü yoxdur;

632 Banklar aşağıdakı xidmәtlәrdәn hansını göstәrә bilmir:

•

auditor xidmәtlәri
faktorinq әmәliyyatları;
xidmәtlәri;
kartlar vә yol çeklәrilә işb]
lizinq әmәliyyatları

633 Bank xidmәtlәri bazarında ümumi vәziyyәt tәsvir edәrkәn aşağıdakı amillәrdәn biri nәzәrә
alınmamalıdır:

•

verilmiş bazarın perspektivlәri vә dәyişmә tendensiyası
bank vә qeyribank mühitinin nisbәti
verilmiş bazarda xarici bankların iş
bank xidmәtlәri bazarının potensial
bank xidmәtcilәrinin qeyri әrzaq mallarının satışında rolunu

634 Bank sektorunda rәqiblәrin fәaliyyәti haqqında formal(kәmiyyәt) mәlumatlarından biri:

•

bankın nişanı
rәqiblәrin xidmәt sәviyyәsi
nizamnamә kapitalının hәcmi;
dәyәr qanunu öyrәnilmәsi
bankın markası

635 Hәr bir bank qiymәti müәyyәnlәşdirәrkәn özünә mәxsus

•

Dәzgahdan istifadә edir
Maşından istifadә edir
Alәt, vasitәdәn istifadә edir
masadan istifadә edir
Aparatdan istifadә

636 Bank xidmәtlәrindә satışın әsas forması

•

marketinq kanalı
marketinq sistemi.
satış ticarәt;
mәxsusi satış kanalları
әrabәrlili

637 . Bank xidmәtinin duyulmasının yüksәldilmәsi üçün әsas yol:l]

•

bank sektorunu tәdqiq etmәk lazımdır
diqqәt yetirmәk lazımdır;
mümkün deyil;
ehtiyac var.
müştәrilәrә qarşılıqlı münasibәtlәrdә potensial faydaya xüsusi diqqәt yetirmәk lazımdır

638 Bank sektorunda rәqiblәrin fәaliyyәti haqqında keyfiyyәt mәlumatlarından biri

•

şәbәkәsinin mövcudluğu vә ölçülәri
dayanıqlığı;
müştәrilәrin bağlılığı
bankın filiallarının
әsas xidmәt növlәrinin siyahısı

639 Müasir kommersiya bankları xidmәt göstәrirlәr
mәrkәzi banka
özәl banklara
yalnız tәşkilatlara
yalnız әhaliyә

•

•

tәşkilatlara. vә әhaliyә

640 Müştәrilәri öz bankını seçәrәk nәyi rәhbәr tutur

•

xidmәt keyfiyyәtsizliyini
göstәrilәn xidmәtlәrә vә onların sәviyyәsinә
bankın hәcmini
hansı әrazidә yerlәşmәsini.
bankın devalivasiyaya

641 Marketinq informasiyasında rәqәmlәr:

•

xidmәti müәyyәnlәşdirir;
seqment üçündür;
bazar tәdqiqatları sistemindә kәmiyyәtdir;
statistika üçündür;
ixrası müәyyәnlәşdirmәk üçündür.

642 Qiymәtlәr nәdir:

•

statistik hesabatlara, hesablamalara, nәticәlәrә әsaslanan informasiyadır;
sistemlәşdirilmiş, ümumilәşdirilmiş formada tәqdim olunan faktların bir növüdür;
informasiyanın әn sadә növüdür: bilavasitә müşahidә olunan hadisә vә ya şәraitdir;
kәmiyyәt informasiyasının әks olunması formasıdır.
yoxlanılmayan vә tәsdiq olunmayan faktlardır;

643 İnformasiyanın gerçәkliyinә aiddir:

•

informasiyanın tәdqiqatın probleminә uyğun olmasını göstәrir;
onun marketinq mühitinin vәziyyәtini hәr an real әks etdirmәsi;
onun tәdqiqat obyektini vә ya prosesini tәhrif etmәdәn әks etdirmәsi;
tәdqiqat obyektinin eyniliyini vә qәbul edilmiş göstәricilәr әsasında marketinq fәaliyyәtinә dair mәlumatların
vә xarakteristikaların müqayisә olunma imkanlarına malik olmalarını әks etdirir.
marketinq informasiyası qәrar qәbulu baxımından kifayәt qәdәr tam olmalı, marketinq mühitinin vәziyyәtinә
vә inkişafına tәsir edәn amillәri yaxşı әks etdirmәlidir;

644 Mühәndistәdqiqat firmaları:

•

müәssisәlәrin tәşkili vә idarәedilmәsi, rәhbәrliyin problemlәrinin hәlli üzrә çoxsaylı xidmәtlәr göstәrirlәr;
layihә xidmәtlәrinin sifarişlәrini yerinә yetirir, madditexniki tәminatla mәşğul olur, heyәtin hazırlanmasını
hәyata keçirirlәr;
adәtәn mühәndis xidmәtlәrinin tam kompleksini vә ya mövcud obyektlәrin modernlәşdirilmәsi vә
genişlәndirilmәsi ilә bağlı xidmәtlәri tәklif edirlәr;
istehlakçının texniki yeniliklәrin sәnaye vә ya kommersiya mәnimsәnilmәsi ilә bağlı olan problemlәrinin
hәllini tәklif edirlәr.
sәnaye vә digәr obyektlәrin layihәlәndirilmәsi, tikinti işlәrinin yerinә yetirilmәsi, avadanlığın tәchizatı,
quraşdırılması vә montaj edilmәsi, obyektlәrin istismara verilimәsi ilә mәşğul olurlar;

645 Konsaltinq nәdir:

•

mühәndistexniki mәslәhәtlәrlә әlaqәli olan xidmәtlәrdir;
sәnaye müәssisәlәrinin tikintisi ilә bağlı xidmәtlәr;
xüsusi şirkәtlәrin iqtisadiyyat, maliyyә, xariciiqtisadi әlaqәlәr, firmaların yaradılması vә qeydiyyatdan
keçirilmәsi, mәhsul vә xidmәtlәr bazarının tәdqiqi vә proqnozlaşdırılması sahәsindәki geniş dairәli suallar
üzrә istehsalçılara, satıcılara, alıcılara mәslәhәtlәrin verilmәsi ilә bağlı olan fәaliyyәtidir;
son istehlakçıların xidmәti ilә bağlı mәslәhәtlәrdir.
iqtisadimәslәhәt işlәri vә mühәndistexniki mәslәhәtlәrlә әlaqәli olan xidmәtlәrdir;

646 Rәqabәt şәraitindә marketinqlә mәşğul olmayan şirkәt arzuladığı:

•

çox yaşaya bilmәz;
insanla görüşә bilmәz;
mәrtәbәyә cixa bilmәz;
bazaar payını әldә edә bilmәz.
hәyatda yaşaya bilmәz;

647 Tәdqiqat obyektini vә ya prosesini tәhrif etmәdәn әks etdirmәsi:

•

rezonans;
informasiya gerçәkliyi;
mәtin yazılışı;
dәyәrlilik.
rieltor xidmәti;

648 Marketinq mühitinin vәziyyәtini hәr an real әks etdirmәsi ilә müәyyәn edilir:

•

informasiyanın aktuallığı;
açığ tipli informasiya;
informasiya qıtlığı;
diferensial informasiya.
qapalı tipli informasiya;

649 İlkin marketinq informasiyası:

•

konfrans materiallarındaqn ilk dәfә toplanılan informasiyalardır;
dövlәt statistika komitәsinin statistik mәcumәlәrindәn ilk dәfә toplanılan informasiyalardır;
tәdqiqatın mәqsәdinә uyğun olaraq ilk dәfә toplanılan informasiyalardır;
marketinq informasiya sistemindәn ilk әldә edilәn informasiyalardır.
kommersiya әdәbiyyatlarından ilk dәfә toplanan informasiyalardır;

650 İstehlakçının iqtisadi xarakteristikası:

•

hәm ilkin, hәm dә tәkrar informasiyadır;
tәkrar informasiyadır;
ilkin informasiyadır;
hәm ilkin, hәm dә sindikativ informasiyadır.
sindikativ informasiyadır;

651 İstehlakçıların baxışlarına dair olan informasiya:

•

hәm ilkin, hәm dә tәkrar informasiyadır;
tәkrar informasiyadır;
ilkin informasiyadır;
hәm ilkin, hәm dә sindikativ informasiyadır.
sindikativ informasiyadır;

652 İstehlakçıların istәklәrinә vә davranışlarına dair olan informasiyalar:

•

hәm ilkin, hәm dә tәkrar informasiyadır;
tәkrar informasiyadır;
ilkin informasiyadır;
hәm ilkin, hәm dә sindikativ informasiyadır;
sindikativ informasiyadır;

653 Tәkrar marketinq informasiyaları:

•

ekspertlәrdәn tәkrar sorğu yolu ilә әldә edilәn informasiyalardır;
panellәrin tәkrar tәtbiqi yolu ilә әldә edilәn informasiyalardır;
marketinq tәdqiqatlarının mәqsәdlәrindәn fәrqli mәqsәdlәr üçün әvvәllәr toplanılmış vә nәşr edilmiş
informasiyalardır;
bazarın tәkrar tәdqiqi nәticәsindә әldә edilәn informasiyalardır
respondentlәrdәn tәkrar sorğu yolu ilә әldә edilәn informasiyalardır;

654 Rәsmi sәnәdlәrdәn vә nәşrlәrdәn әldә edilәn informasiyalar:

•

tәkrar informasiyalara aiddir;
hәm tәkrar informasiyalara, hәm dә ilkin informasiyalara aid ola bilir;
hәm ilkin, hәm dә sindikativ informasiyaalara aiddir;
ilkin informasiyalara aiddir;
hәm ilkin, hәm tәkrar, hәm dә sindikativ informasiyalara aid ola bilir.

655 Qeyri – rәsmi mәnbәlәrdәn әldә edilәn informasiyalar:

•

hәm tәkrar informasiyalara, hәm dә ilkin informasiyalara aid ola bilir;
tәkrar informasiyalara aiddir;
ilkin informasiyalara aiddir;
hәm ilkin, hәm tәkrar, hәm dә sindikativ informasiyalara aid ola bilir.
hәm ilkin, hәm dә sindikativ informasiyaalara aiddir;

656 Konsaltinq xidmәtlәri marketinqini xidmәt marketinqindәn fәrqlәndirәn xarakteristikalardan biri
deyil:

•

xidmәtlәrin istehlakçıları reklamdan daha çox digәr istehlakçıların mәslәhәtlәrinә inanırlar;
dövlәt konsaltinq xidmәtlәrinin fәal istehlakçılarındandır;
menecerlәr xidmәtlәri şәxsi tәlәbatlarını ödәmәk üçün deyil, biznesin sәmәrәli tәşkil olunması üçün әldә
edirlәr;
xidmәtlәrin daşınması vә reklamı.
seçimә ticarәt markasının tәsir etmәsi vә nәticәdә ticarәt markasına görә yüksәk qiymәt әlavәlәri;

657 Xidmәt sferasında ilkin mәlumatların toplanmasında, bir qayda olaraq hansı mütәxәssislәr iştirak
etmәlidirlәr?

•

biznesmenlәr.
menecerlәr;
sosioloqlar, iqtisadçılar;
müәllimlәr;
hәkimlәr;

658 Xidmәt sahәsindә tәdqiqat metodlarэnэn ilkin mәlumatlarэnэn hansэ ьsulu mцvcuddur?

•

marketinq kanalэ vasitәsilә;
mьєahidә, tәcrьbә, sorрu ilә;
qurрularla, cihazlarla;
әks gediє marketinq kanalэ ilә.
єaquli marketinq sistemilә;

659 Xidmәtlәrin qiymәtinin azca dәyişmәsindәn asılı olaraq dәyişmәk meyli olan hansı tәlәbatdır?

•

mükәmmәl tәlәbat;
elastik tәlәbat;

•

müntәzәm tәlәbat;
Gizli tәlәbat.
aşağı düşәn tәlәbat;

660 İnformasiyanın әldә olunmasına vә onun emalına çәkilәn xәrclәr onun istifadәsindәn alınan
nәticәlәrdәn çox olmamalıdır:

•

müşahidәdә;
informasiyanın israfçılığı;
informasiyanın qәnaitliliyi;
reallıqda.
lokallığı;

661 Marketinq informasiyası bazarı sektorlarından biri:

•

iqtisadi informasiya sektoru;
dövlәt bәlәdiyyәsi;
maliyyә sektoru;
daşınmaz әmlak.
marketinq kommunikasiya sistemi;

662 Tәkrar informasiyanın çatışmazlığı:

•

çevrilmәsinin çәtin olması ilә bağlıdır;
tәdqiqatın mәqsәdinә tam uyğun olmaması ilә bağlıdır;
çәtin әldә edilmәsi ilә bağlıdır;
müәssisә daxilindә çәtin saxlanılması ilә bağlıdır.
dәfәlәrlә istifadәyә yararlı olmamsı ilә bağlıdır;

663 Marketinq informasiyası xidmәtlәri bazarının әsas iştirakçıları aşağıdakılardır:

•

tarixçilәr;
rәssamlar;
musiqicilәr;
tәlәbәlәr.
işgüzar dünyanın nümayәndәlәri;

664 Marketinq әsas vәzifәlәrindәn biri:

•

hündür mәrtәbәli bina tikmәkmәk;
hәrbi xәrclәri azaltmaq;
tәhsilin sәviyyәsini artırmaqdır;
potensial müştәrilәrini konsultinq mәsәlәlәri üzrә maariflәndirmәkdir.
aqrar sahәni inkişaf etdirmәk;

665 Markertinq informasiyasında fakt:

•

Bulavasitә müşahidә olunan hadisә vә ya şәraitdir;
Üstünlükdür;
Mәlumatdır;
Müәssisәnin iş qrafikidir.
Marketinq strategiyasıdır;

666 Marketinq informasiyasında şailәr:

•

rәqәmlәrdir;

•

marketinqdә informasiya sistemindә qeyri müәyyәn faktlardır;
rәqabәtdir;
istehlak dәyәridir.
qiymәtli kağızlardır;

667 İnjinirinq xidmәtlәrinin xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

•

istehlak tәyinatlı xidmәtlәr injinirinqin tәrkibinә daxildir;
bu yeni, halhazırda tәkrar olunmayan biliklәrin realizasiyası ilә bağlı xidmәtdir.
bu xidmәtlәr auditor xidmәtlәrinә aiddir;
bu xidmәtlәr tәkrar olunmazdır;
onların sәnaye tәyinatlı xidmәtlәrin bir forması kimi çıxış etmәsi;

668 İnjinirinq xidmәtlәri tәklif edәn firmalardan biri deyil:

•

mühәndistәdqiqat firmaları;
mühәndistikinti firmaları;
mühәndismәslәhәt firmaları;
siyasi tәşkilatlar.
tәşkilat vә idarәetmә mәsәlәlәri üzrә mәslәhәt firmaları;

669 Mühәndistikinti müәssisәlәri:

•

müәssisәlәrin tәşkili vә idarәedilmәsi, rәhbәrliyin problemlәrinin hәlli üzrә çoxsaylı xidmәtlәr göstәrirlәr;
layihә xidmәtlәrinin sifarişlәrini yerinә yetirir, madditexniki tәminatla mәşğul olur, heyәtin hazırlanmasını
hәyata keçirirlәr;
adәtәn mühәndis xidmәtlәrinin tam kompleksini vә ya mövcud obyektlәrin modernlәşdirilmәsi vә
genişlәndirilmәsi ilә bağlı xidmәtlәri tәklif edirlәr;
istehlakçının texniki yeniliklәrin sәnaye vә ya kommersiya mәnimsәnilmәsi ilә bağlı olan problemlәrinin
hәllini tәklif edirlәr.
sәnaye vә digәr obyektlәrin layihәlәndirilmәsi, tikinti işlәrinin yerinә yetirilmәsi, avadanlığın tәchizatı,
quraşdırılması vә montaj edilmәsi, obyektlәrin istismara verilimәsi ilә mәşğul olurlar;

670 Tәşkilat vә idarәetmә mәsәlәlәri üzrә mәslәhәt firmaları:

•

müәssisәlәrin tәşkili vә idarәedilmәsi, rәhbәrliyin problemlәrinin hәlli üzrә çoxsaylı xidmәtlәr göstәrirlәr;
layihә xidmәtlәrinin sifarişlәrini yerinә yetirir, madditexniki tәminatla mәşğul olur, heyәtin hazırlanmasını
hәyata keçirirlәr
adәtәn mühәndis xidmәtlәrinin tam kompleksini vә ya mövcud obyektlәrin modernlәşdirilmәsi vә
genişlәndirilmәsi ilә bağlı xidmәtlәri tәklif edirlәr;
istehlakçının texniki yeniliklәrin sәnaye vә ya kommersiya mәnimsәnilmәsi ilә bağlı olan problemlәrinin
hәllini tәklif edirlәr.
sәnaye vә digәr obyektlәrin layihәlәndirilmәsi, tikinti işlәrinin yerinә yetirilmәsi, avadanlığın tәchizatı,
quraşdırılması vә montaj edilmәsi, obyektlәrin istismara verilimәsi ilә mәşğul olurlar;

671 Kommersiya informasiya aiddir:

•

şirkәtlәr, firmalar, korporasiyalar, onların iş istiqamәtlәri vә istehsal etdiklәri mәhsul, maliyyә vәziyyәti,
işgüzar әlaqәlәri, sazişlәr, iqtisadiyyat vә biznes sahәsindә işgüzar xәbәrlәr barәsindә informasiya;
qiymәtli kağızların kotirovkası, valyuta kursları, investisiyalar vә s. barәsindә informasiya;
operativ vә mәlumat tipli iqtisadi informasiya, analitik iqtisadi icmalar;
şirkәtlәrin, bankların sayı üzrә müәyyәn bazarlar vә әrazilәr üzrә hesablanan göstәricilәr.
mütәxәssislәr üçün peşәkar informasiya, elmitexniki informasiya, elmin fundamental vә tәtbiqi sahәlәrinә aid
mәlumatlar;

672 Statistik informasiya aiddir:

•

şirkәtlәr, firmalar, korporasiyalar, onların iş istiqamәtlәri vә istehsal etdiklәri mәhsul, maliyyә vәziyyәti,
işgüzar әlaqәlәri, sazişlәr, iqtisadiyyat vә biznes sahәsindә işgüzar xәbәrlәr barәsindә informasiya;
qiymәtli kağızların kotirovkası, valyuta kursları, investisiyalar vә s. barәsindә informasiya;
operativ vә mәlumat tipli iqtisadi informasiya, analitik iqtisadi icmalar;
şirkәtlәrin, bankların sayı üzrә müәyyәn bazarlar vә әrazilәr üzrә hesablanan göstәricilәr.
mütәxәssislәr üçün peşәkar informasiya, elmitexniki informasiya, elmin fundamental vә tәtbiqi sahәlәrinә aid
mәlumatlar;

673 Kütlәvi vә istehlak informasiyaya aiddir:

•

geniş istehlakçı dairәsi üçün nәzәrdә tutulmuş informasiya, mәsәlәn, xәbәrlәr xidmәtinin, dövri mәtbuat
agentliklәrinin informasiyası;
qiymәtli kağızların kotirovkası, valyuta kursları, investisiyalar vә s. barәsindә informasiya;
operativ vә mәlumat tipli iqtisadi informasiya, analitik iqtisadi icmalar;
şirkәtlәrin, bankların sayı üzrә müәyyәn bazarlar vә әrazilәr üzrә hesablanan göstәricilәr.
mütәxәssislәr üçün peşәkar informasiya, elmitexniki informasiya, elmin fundamental vә tәtbiqi sahәlәrinә aid
mәlumatlar;

674 Spesifik mәnbәlәrdәn әldә edilәn informasiyalar:

•

hәm tәkrar informasiyalara, hәm dә ilkin informasiyalara aid ola bilir;
tәkrar olunan informasiyalara aid edilir;
ilkin informasiyalara aiddir;
hәm ilkin, hәm tәkrar, hәm dә sindikativ informasiyalara aid ola bilir.
hәm ilkin, hәm dә sindikativ informasiyaalara aiddir;

675 İxtisaslaşmış informasiya xidmәti göstәtәn tәşkilatlarından әldә edilәn informasiyalar:

•

hәm tәkrar informasiyalara, hәm dә ilkin informasiyalara aid ola bilir;
tәkrar informasiyalara aiddir;
ilkin informasiyalara aiddir;
hәm ilkin, hәm tәkrar, hәm dә sindikativ informasiyalara aid ola bilir.
sindikativ informasiyalara aiddir;

676 İlkin informasiyanın çatışmazlığı:

•

çevrilmәsinә ehtiyac olması ilә bağlıdır;
tәdqiqatın mәqsәdinә tam uyğun olmaması ilә bağlıdır;
çәtin vә böyük mәsrәflәr müqabilindә әldә edilmәsi ilә bağlıdır;
müәssisә daxilindә çәtin saxlanılması ilә bağlıdır.
dәfәlәrlә istifadәyә yararlı olmaması ilә bağlıdır;

677 İnjinirinq nәdir:

•

mühәndistexniki mәslәhәtlәrlә әlaqәli olan xidmәtlәrdir;
sәnaye müәssisәlәrinin tikintisi ilә bağlı xidmәtlәr;
sәnaye tәyinatlı mәhsulların texniki xidmәti;
son istehlakçıların xidmәti ilә bağlı mәslәhәtlәrdir.
iqtisadimәslәhәt işlәri vә mühәndistexniki mәslәhәtlәrlә әlaqәli olan xidmәtlәrdir;

678 İnformasiyanın tamlığına aiddir:
informasiyanın tәdqiqatın probleminә uyğun olmasını göstәrir;
onun marketinq mühitinin vәziyyәtini hәr an real әks etdirmәsi;
onun tәdqiqat obyektini vә ya prosesini tәhrif etmәdәn әks etdirmәsi;

•

tәdqiqat obyektinin eyniliyini vә qәbul edilmiş göstәricilәr әsasında marketinq fәaliyyәtinә dair mәlumatların
vә xarakteristikaların müqayisә olunma imkanlarına malik olmalarını әks etdirir.
marketinq informasiyası qәrar qәbulu baxımından kifayәt qәdәr tam olmalı, marketinq mühitinin vәziyyәtinә
vә inkişafına tәsir edәn amillәri yaxşı әks etdirmәlidir;

679 Kommersiya әsasında hәyata keçirilәn xidmәt növü:

•

idman oyunları;
injinirinq;
avtoyuma;
mediya.
saç düzәltmә;

680 İqtisadi informasiyaya aiddir:

•

mütәxәssislәr üçün peşәkar informasiya, elmitexniki informasiya, elmin fundamental vә tәtbiqi sahәlәrinә aid
mәlumatlar;
operativ vә mәlumat tipli iqtisadi informasiya, analitik iqtisadi icmalar;
şirkәtlәrin, bankların sayı üzrә müәyyәn bazarlar vә әrazilәr üzrә hesablanan göstәricilәr
şirkәtlәr, firmalar, korporasiyalar, onların iş istiqamәtlәri vә istehsal etdiklәri mәhsul, maliyyә vәziyyәti,
işgüzar әlaqәlәri, sazişlәr, iqtisadiyyat vә biznes sahәsindә işgüzar xәbәrlәr barәsindә informasiya;
qiymәtli kağızların kotirovkası, valyuta kursları, investisiyalar vә s. barә¬sindә informasiya;

681 İnformasiyanın marketinq reallığına aiddir:

•

informasiyanın tәdqiqatın probleminә uyğun olmasını göstәrir;
onun marketinq mühitinin vәziyyәtini hәr an real әks etdirmәsi;
onun tәdqiqat obyektini vә ya prosesini tәhrif etmәdәn әks etdirmәsi;
tәdqiqat obyektinin eyniliyini vә qәbul edilmiş göstәricilәr әsasında marketinq fәaliyyәtinә dair mәlumatların
vә xarakteristikaların müqayisә olunma imkanlarına malik olmalarını әks etdirir.
marketinq informasiyası qәrar qәbulu baxımından kifayәt qәdәr tam olmalı, marketinq mühitinin vәziyyәtinә
vә inkişafına tәsir edәn amillәri yaxşı әks etdirmәlidir;

682 İnjinirinq xidmәtlәrinin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

onlar maddi dәyәrlәrin vә xidmәtlәrin istehlakını tәmin edәn istehsal prosesi ilә әlaqәlidir;
bu xidmәtlәr tәkrar istehsal oluna bilәrlәr;
onların sәnaye tәyinatlı xidmәtlәrin bir forması kimi çıxış etmәsi;
bu yeni, halhazırda tәkrar olunmayan biliklәrin realizasiyası ilә bağlı xidmәtdir.
qeyriistehsal xarakterli xidmәtlәr injinirinqin tәrkibinә daxil deyil;

683 Peşәkar vә elmitexniki informasiya aiddir:

•

şirkәtlәr, firmalar, korporasiyalar, onların iş isti¬qa¬mәtlәri vә istehsal etdiklәri mәhsul, maliyyә vәziyyәti,
işgüzar әlaqәlәri, sazişlәr, iqtisadiyyat vә biznes sahәsindә işgüzar xәbәrlәr barәsindә informasiya;
qiymәtli kağızların kotirovkası, valyuta kursları, investisiyalar vә s. barәsindә informasiya;
operativ vә mәlumat tipli iqtisadi informasiya, analitik iqtisadi icmalar;
şirkәtlәrin, bankların sayı üzrә müәyyәn bazarlar vә әrazilәr üzrә hesablanan göstәricilәr.
mütәxәssislәr üçün peşәkar informasiya, elmitexniki informasiya, elmin fundamental vә tәtbiqi sahәlәrinә aid
mәlumatlar;

684 Marketinq mühitinin vәziyyәtinә vә inkişafına tәsir edәn amillәri yaxşı әks etdirmәlidir:

•

bazarın tutumu;
informasiya tamlığı;
informasiya qıtlığı;
regional bazar.

infonrmasiya ötürülmәsi;

685 Marketinq informasiyasının formalaşdırılmasının son mәqsәdi nәdir:

•

marketinq xidmәtinin fәaliyyәtini qiymәtlәndirmәk;
toplanılan informasiyanı elә sistemlәşdirmәk vә strukturlaşdırmaqdır ki, o, qәrar vermәyә imkan yaratsın;
baza tәhlil vә proqnoz üçün yararlı olsun vә analitiklәrә düzgün nәticәlәr vә tövsiyyәlәr proseslәrinin vә
hadisәlәrinin xarakteristikasını tәmin etmәk, bazarın inkişafı tәmayüllәrini vә qanunauyğunluqlarını aşkar
etmәk, firmanın bazar mövqeyini qiymәtlәndirmәkdir;
rәqiblәrin bazar mövqeyini qiymәtlәndirmәk
müәssisәnin rәhbәrliyinin vizual baxışı vә qiymәtlәndirmәni hәyata keçirmәsi üçün toplanmış mәlumatların
yoxlanılması vә qruplaşdırılmasıdır;

686 R.Barrel, R.Braun Marketinq informasiya vә risk kitabında göstәrir ki, optimal qәrar üçün resept
sadәdir:

•

50 % informasiya, 50 % ideya;
hamısı düşüncә;
100 % informasiya;
qәrar vermәk cәtindir.
90 % informasiya+10% ruh;

687 Mühәndistikinti şirkәtlәri:

•

müәssisәlәrin tәşkili vә idarәedilmәsi, rәhbәrliyin problemlәrinin hәlli üzrә çoxsaylı xidmәtlәr göstәrirlәr;
layihә xidmәtlәrinin sifarişlәrini yerinә yetirir, madditexniki tәminatla mәşğul olur, heyәtin hazırlanmasını
hәyata keçirirlәr;
adәtәn mühәndis xidmәtlәrinin tam kompleksini vә ya mövcud obyektlәrin modernlәşdirilmәsi vә
genişlәndirilmәsi ilә bağlı xidmәtlәri tәklif edirlәr;
istehlakçının texniki yeniliklәrin sәnaye vә ya kommersiya mәnimsәnilmәsi ilә bağlı olan problemlәrinin
hәllini tәklif edirlәr
sәnaye vә digәr obyektlәrin layihәlәndirilmәsi, tikinti işlәrinin yerinә yetirilmәsi, avadanlığın tәchizatı,
quraşdırılması vә montaj edilmәsi, obyektlәrin istismara verilimәsi ilә mәşğul olurlar

688 Mühәndismәslәhәt firmaları:

•

müәssisәlәrin tәşkili vә idarәedilmәsi, rәhbәrliyin problemlәrinin hәlli üzrә çoxsaylı xidmәtlәr göstәrirlәr;
layihә xidmәtlәrinin sifarişlәrini yerinә yetirir, madditexniki tәminatla mәşğul olur, heyәtin hazırlanmasını
hәyata keçirirlәr;
adәtәn mühәndis xidmәtlәrinin tam kompleksini vә ya mövcud obyektlәrin modernlәşdirilmәsi vә
genişlәndirilmәsi ilә bağlı xidmәtlәri tәklif edirlәr;
istehlakçının texniki yeniliklәrin sәnaye vә ya kommersiya mәnimsәnilmәsi ilә bağlı olan problemlәrinin
hәllini tәklif edirlәr.
sәnaye vә digәr obyektlәrin layihәlәndirilmәsi, tikinti işlәrinin yerinә yetirilmәsi, avadanlığın tәchizatı,
quraşdırılması vә montaj edilmәsi, obyektlәrin istismara verilimәsi ilә mәşğul olurlar;

689 Dünyada әn çox tanınmış informasiya agentliyi:

•

Әlcәziriyyә telekanalıdır;
nestle firmasıdır;
samsunq firmasıdır;
TRT kanalıdır.
QuestelOrbit vә LexisNexis firmalarıdır;

690 İnformasiya nәdir:

•

insan tәrәfindәn yaradılan sistemlәrdә dövr edәn mәlumatların mәcmusudur;
tәbiәtdә dövr edәn mәlumatların mәcmusudur;

•

tәbiәtdә, cәmiyyәtdә vә insan tәrәfindәn yaradılan sistemlәrdә dövr edәn mәlumatların mәcmusudur;
müәssisәlәrdә dövr edәn mәlumatların mәcmusudur.
cәmiyyәtdә dövr edәn mәlumatların mәcmusudur;

691 Marketinq informasiyasının formalaşdırılmasının bilavasitә mәqsәdi nәdir:

•

marketinq xidmәtinin fәaliyyәtini qiymәtlәndirmәk;
toplanılan informasiyanı elә sistemlәşdirmәk vә strukturlaşdırmaqdır ki, o, qәrar vermәyә imkan yaratsın;
baza tәhlil vә proqnoz üçün yararlı olsun vә analitiklәrә düzgün nәticәlәr vә tövsiyyәlәr proseslәrinin vә
hadisәlәrinin xarakteristikasını tәmin etmәk, bazarın inkişafı tәmayüllәrini vә qanunauyğunluqlarını aşkar
etmәk, firmanın bazar mövqeyini qiymәtlәndirmәkdir;
rәqiblәrin bazar mövqeyini qiymәtlәndirmәk.
müәssisәnin rәhbәrliyinin vizual baxışı vә qiymәtlәndirmәni hәyata keçirmәsi üçün toplanmış mәlumatların
yoxlanılması vә qruplaşdırılmasıdır;

692 Birja vә maliyyyә informasiyası aiddir:

•

şirkәtlәr, firmalar, korporasiyalar, onların iş istiqamәtlәri vә istehsal etdiklәri mәhsul, maliyyә vәziyyәti,
işgüzar әlaqәlәri, sazişlәr, iqtisadiyyat vә biznes sahәsindә işgüzar xәbәrlәr barәsindә informasiya;
qiymәtli kağızların kotirovkası, valyuta kursları, investisiyalar vә s. barәsindә informasiya;
operativ vә mәlumat tipli iqtisadi informasiya, analitik iqtisadi icmalar;
şirkәtlәrin, bankların sayı üzrә müәyyәn bazarlar vә әrazilәr üzrә hesablanan göstәricilәr.
mütәxәssislәr üçün peşәkar informasiya, elmitexniki informasiya, elmin fundamental vә tәtbiqi sahәlәrinә aid
mәlumatlar;

693 Rәqәmlәr nәdir:

•

statistik hesabatlara, hesablamalara, nәticәlәrә әsaslanan informasiyadır;
sistemlәşdirilmiş, ümumilәşdirilmiş formada tәqdim olunan faktların bir növüdür;
informasiyanın әn sadә növüdür: bilavasitә müşahidә olunan hadisә vә ya şәraitdir;
kәmiyyәt informasiyasının әks olunması formasıdır.
yoxlanılmayan vә tәsdiq olunmayan faktlardır;

694 Mәlumatlar nәdir:

•

statistik hesabatlara, hesablamalara, nәticәlәrә әsaslanan informasiyadır;
sistemlәşdirilmiş, ümumilәşdirilmiş formada tәqdim olunan faktların bir növüdür;
informasiyanın әn sadә növüdür: bilavasitә müşahidә olunan hadisә vә ya şәraitdir;
kәmiyyәt informasiyasının әks olunması formasıdır.
yoxlanılmayan vә tәsdiq olunmayan faktlardır;

695 İnformasiya resurslarına aiddir:

•

әsas malgöndәrәnlәr vә vasitәçilәr barәsindә mәlumatları әks edәn informasiya;
istehsalda, texnikada, cәmiyyәtin idarә edilmәsindә istifadә olunan xüsusi tәşkil olunmuş vә ehm –dә emal
olunmuş informasiyalar;
tәbiәtdә, cәmiyyәtdә vә insan tәrәfindәn yaradılan sistemlәrdә dövr edәn mәlumatlar;
marketinq – menecmentdә istifadә olunan informasiya.
müәssisәnin rәqabәt mövqeyini әks etdirәn informasiya;

696 Fakt nәdir:

•

statistik hesabatlara, hesablamalara, nәticәlәrә әsaslanan informasiyadır;
sistemlәşdirilmiş, ümumilәşdirilmiş formada tәqdim olunan faktların bir növüdür;
informasiyanın әn sadә növüdür: bilavasitә müşahidә olunan hadisә vә ya şәraitdir;
kәmiyyәt informasiyasının әks olunması formasıdır.
yoxlanılmayan vә tәsdiq olunmayan faktlardır;

697 İnformasiyanın qәnaәtliliyinә aiddir:

•

informasiyanın tәdqiqatın probleminә uyğun olmasını göstәrir;
onun marketinq mühitinin vәziyyәtini hәr an real әks etdirmәsi;
onun tәdqiqat obyektini vә ya prosesini tәhrif etmәdәn әks etdirmәsi;
informasiyanın әldә olunmasına vә onun emalına çәkilәn xәrclәr onun istifadәsindәn alınan nәticәlәrdәn çox
olmamalıdır.
marketinq informasiyası qәrar qәbulu baxımından kifayәt qәdәr tam olmalı, marketinq mühitinin vәziyyәtinә
vә inkişafına tәsir edәn amillәri yaxşı әks etdirmәlidir;

698 İnformasiyanın müqayisә oluna bilmәk xassәsi:

•

informasiyanın tәdqiqatın probleminә uyğun olmasını göstәrir;
onun marketinq mühitinin vәziyyәtini hәr an real әks etdirmәsi;
onun tәdqiqat obyektini vә ya prosesini tәhrif etmәdәn әks etdirmәsi;
tәdqiqat obyektinin eyniliyini vә qәbul edilmiş göstәricilәr әsasında marketinq fәaliyyәtinә dair mәlumatların
vә xarakteristikaların müqayisә olunma imkanlarına malik olmalarını әks etdirir.
marketinq informasiyası qәrar qәbulu baxımından kifayәt qәdәr tam olmalı, marketinq mühitinin vәziyyәtinә
vә inkişafına tәsir edәn amillәri yaxşı әks etdirmәlidir;

699 İnformasiyanın relevantlığına aiddir:

•

informasiyanın tәdqiqatın probleminә uyğun olmasını göstәrir;
onun marketinq mühitinin vәziyyәtini hәr an real әks etdirmәsi;
onun tәdqiqat obyektini vә ya prosesini tәhrif etmәdәn әks etdirmәsi;
tәdqiqat obyektinin eyniliyini vә qәbul edilmiş göstәricilәr әsasında marketinq fәaliyyәtinә dair mәlumatların
vә xarakteristikaların müqayisә olunma imkanlarına malik olmalarını әks etdirir.
marketinq informasiyası qәrar qәbulu baxımından kifayәt qәdәr tam olmalı, marketinq mühitinin vәziyyәtinә
vә inkişafına tәsir edәn amillәri yaxşı әks etdirmәlidir

700 Şayiәlәr nәdir:

•

statistik hesabatlara, hesablamalara, nәticәlәrә әsaslanan informasiyadır;
sistemlәşdirilmiş, ümumilәşdirilmiş formada tәqdim olunan faktların bir növüdür;
informasiyanın әn sadә növüdür: bilavasitә müşahidә olunan hadisә vә ya şәraitdir;
kәmiyyәt informasiyasının әks olunması formasıdır.
yoxlanılmayan vә tәsdiq olunmayan faktlardır;

