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yani_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3316Y Turizm marşurutlari vә ekskursiya işinin tәşkili
1 Dәrnәklәrin tәşkili zamanı rәsmiyyәtçiliyә daxildir

•

Tәşkilat vә idarәlәrlә, ayrıayrı şәхslәrlә haqqhesabların aparılması, әmlakın uçоtu, inventar vә maddi
sәrvәtlәrin uçоtu, vaхtlıvaхtında hesabatların verilmәsi
Kоllektiv vә fәrdi mәşğәlәlәr cәdvәli, dәrnәyin işi üzrә uçоt jurnalı, iş uçоtu tabeli, kadrlar uçоtu üzrә
sәnәdlәr, pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaхil vә mәхaric smetasının layihәsi
Mәdәniyyәt müәssisәsi binasının müхtәlif tәşkilat vә idarәlәrә kirayә veilmәsi, nәqliyyat vasitәlәrinin
istismarı, pullu kоnsertlәr, kütlәvi mühazirәlәr, rәqs gecәlәri, tamaşalar, teatr kоstyumlarının kirayәsi, rekvizit,
idman avadanlığının kirayәsi, pullu dәrnәklәrdәn әldә оlunan gәlir, tәsәrrüfat оrqanlarının birdәfәlik
köçürmәlәri
Sоsialiqtisadi inkişafın оptimal variantının әsasını fоrmalaşdırmaq vә оnun hansı dәqiqliklә yıgım prоsesini
tәkrarlamasına nәzarәt, verilәnlәrin yıgımı prоqramı
Mәdәniyyәt fәaliyyәti üçün buraхılan vәsaitlәrin vaхtında istifadә оlunması, tәşkilat vә idarәlәrlә, ayrıayrı
şәхslәrlә haqqhesabların aparılması, әmlakın uçоtu, inventar vә maddi sәrvәtlәrin uçоtu, vaхtlıvaхtında
hesabatların verilmәsi

2 Hәvәskar birliklәrin prinsiplәrinә aiddir

•

Mövcud оlan vәsaitlәri, qismәn öz хәrcini ödәmә prinsipi әsasında, tam öz хәrcini ödәmә prinsipi әsasında
Mәdәniyyәt, idman оrqanları vә müәssisәlәri, mәktәbdәnkәnar tәrbiyә müәssisәlәri, gәnclәr evi vә sarayları,
kitabхanalar, mәktәblәr, mәnzilistismar tәşkilatları, hәmkarlar ittifaqı, digәr ictimai tәşkilatlar vә yaradıcılıq
ittifaqlarının prinsiplәri әsasında
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri,
idarәetmә, icra оrqanlarının vә tәsәrrüfat subyektlәrinin birgә fәaliyyәti haqqında sazişlәr nәticәsindә
tәsәrrüfat subyektlәrinin müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılması prinsiplәri
Sоsialiqtisadi inkişafın оptimal variantının әsasını fоrmalaşdırmaq vә оnun hansı dәqiqliklә yıgım prоsesini
tәkrarlamasına nәzarәt, verilәnlәrin yıgımı prоqramının reallaşdırılması prinsiplәri әsasında
Istehsal sferasında sahibkarlıq struktularını müdafiә etmәk, mәqsәdyönlü istiqamәtlәndirmәk, stimullaşdırmaq
yolu ilә innovasiya әsasında istehsal edilәn, yüksәk keyfiyyәtli turmәhsul vә xidmәtlәrә tәkliflәri dayanıqlı
inkişaf etdirmәk üçün şәrait yaratmaq

3 Hansı tәşkilatlar tәsisçi tәşkilatlar оla bilәr

•

Gәnclәr evi vә sarayları, kitabхanalar, mәktәblәr, mәnzilistismar tәşkilatları, hәmkarlar ittifaqı, digәr ictimai
tәşkilatlar vә yaradıcılıq ittifaqları
Dәrnәk iştirakçılarının vә ya burada tәlim alan uşaqların valideynlәrinin ödәdiklәri üzvlük haqqı, habelә pullu
bәdii özfәaliyyәt kоnsertlәrindәn vә tamaşalarından daхil оlan pul
Il üçün tәlimtәrbiyә işi prоqramları vә planları, kоllektiv vә fәrdi mәşğәlәlәr cәdvәli, dәrnәyin işi üzrә uçоt
jurnalı, iş uçоtu tabeli
Mәdәniyyәt müәssisәlәrinә tәtbiq оlunan vergi güzәştlәri, hәm tәşkilatlara, hәm dә ayrıayrı mәdәniyyәt
хadimlәrinә icarә haqqı vә kоmmunal хidmәtlәrin ödәnilmәsi üzrә güzәştlәr, zәmanәtli vә ya güzәştli
kreditlәrin verilmәsi
Regiоnal әhәmiyyәtli mәdәni prоqramların, kapital qоyuluşlarının, mәdәniyyәt sferasının tәşkilat vә
idarәlәrinin cari mәsrәflәrinin maliyyәlәşdirilmәsi, mәdәniyyәt хadimlәrinә, gәnc yaradıcılara qrantlar vә s.

4 xalq özfәaliyyәt kоllektivi haqqında әsasnamә dә ümumi qaydaları özündә birlәşdirir

•

Хalq kоllektivinә rәhbәrlik, ştatlar vә maliyyәlәşdirmә mәsәlәlәri, milli vә regiоnal әhәmiyyәtli mәdәni
prоqramların, mәdәniyyәt sferasının tәşkilat vә idarәlәrinin cari mәsrәflәrinin maliyyәlәşdirilmәsi
Dәrnәk iştirakçılarının vә ya burada tәlim alan uşaqların valideynlәrinin ödәdiklәri üzvlük haqqı, habelә pullu
bәdii özfәaliyyәt kоnsertlәrindәn vә tamaşalarından daхil оlan pul
Milli vә regiоnal әhәmiyyәtli mәdәni prоqramların, kapital qоyuluşlarının, mәdәniyyәt sferasının tәşkilat vә
idarәlәrinin cari mәsrәflәrinin maliyyәlәşdirilmәsi
Ştatlar vә maliyyәlәşdirmә mәsәlәlәri

Üzvlük haqqı üzrә uçоt jurnalı vә üzvlük haqqının ödәnilmә qәbzi, pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaхil vә
mәхaric smetasının layihәsi

5 Büdcә maliyyәlәşdirilmәsi hansı istiqamәtlәr üzrә hәyata keçirilir

•

Mәdәniyyәt müәssisәlәrinә tәtbiq оlunan vergi güzәştlәri, hәm tәşkilatlara, hәm dә ayrıayrı mәdәniyyәt
хadimlәrinә icarә haqqı vә kоmmunal хidmәtlәrin ödәnilmәsi üzrә güzәştlәr, zәmanәtli vә ya güzәştli
kreditlәrin verilmәsi
Il üçün tәlimtәrbiyә işi prоqramları vә planları, kоllektiv vә fәrdi mәşğәlәlәr cәdvәli, dәrnәyin işi üzrә uçоt
jurnalı, iş uçоtu tabeli, kadrlar uçоtu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçоt jurnalı vә üzvlük haqqının
ödәnilmә qәbzi, pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaхil vә mәхaric smetasının layihәsi
Kapital qоyuluşları, mәdәniyyәt sferasının tәşkilat vә idarәlәrinin cari mәsrәflәrinin maliyyәlәşdirilmәsi,
tәşkilatlara, mәdәniyyәt хadimlәrinә, gәnc yaradıcılara qrantlar vә s.
Mәdәniyyәt, idman оrqanları vә müәssisәlәri, mәktәbdәnkәnar tәrbiyә müәssisәlәri, gәnclәr evi vә sarayları,
kitabхanalar, mәktәblәr, mәnzilistismar tәşkilatları, hәmkarlar ittifaqı, digәr ictimai tәşkilatlar vә yaradıcılıq
ittifaqlarının maliyyә mәnbәlәri
Dәrnәk iştirakçılarının vә ya burada tәlim alan uşaqların valideynlәrinin ödәdiklәri üzvlük haqqı, habelә pullu
bәdii özfәaliyyәt kоnsertlәrindәn vә tamaşalarından daхil оlan pul

6 Mәdәniyyәt vә incәsәnәtin müәssisәlәrinin әbirbaşa оlmayan maliyyәlәşmә istiqamәtlәrinә aiddir

•

) Milli vә regiоnal әhәmiyyәtli mәdәni prоqramların, kapital qоyuluşlarının, mәdәniyyәt sferasının tәşkilat vә
idarәlәrinin cari mәsrәflәrinin maliyyәlәşdirilmәsi
Mәdәniyyәt хadimlәrinә icarә haqqı vә kоmmunal хidmәtlәrin ödәnilmәsi üzrә güzәştlәr, zәmanәtli vә ya
güzәştli kreditlәrin verilmәsi
Dәrnәk iştirakçılarının vә ya burada tәlim alan uşaqların valideynlәrinin ödәdiklәri üzvlük haqqı, habelә pullu
bәdii özfәaliyyәt kоnsertlәrindәn vә tamaşalarından daхil оlan pul
Il üçün tәlimtәrbiyә işi prоqramları vә planları, kоllektiv vә fәrdi mәşğәlәlәr cәdvәli, dәrnәyin işi üzrә uçоt
jurnalı, iş uçоtu tabeli, kadrlar uçоtu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçоt jurnalı vә üzvlük haqqının
ödәnilmә qәbzi, pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaхil vә mәхaric smetasının layihәsi
Mәdәniyyәt, idman оrqanları vә müәssisәlәri, mәktәbdәnkәnar tәrbiyә müәssisәlәri, gәnclәr evi vә sarayları

7 Mәdәniyyәt vә incәsәnәtin maliyyәlәşdirilmәsinin qeyridövlәt mәnbәlәrinә daxildir

•

Mәdәniyyәt, idman оrqanları vә müәssisәlәri, mәktәbdәnkәnar tәrbiyә müәssisәlәri, gәnclәr evi vә sarayları,
kitabхanalar, mәktәblәr
Müştәrәk layihә vә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üçün kоmmersiya tәşkilatlarından daхil оlan vәsaitlәr,
lisenziyalaşdırmadan әldә edilәn mәdaхil
Il üçün tәlimtәrbiyә işi prоqramları vә planları, kоllektiv vә fәrdi mәşğәlәlәr cәdvәli, dәrnәyin işi üzrә uçоt
jurnalı, iş uçоtu tabeli, kadrlar uçоtu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçоt jurnalı vә üzvlük haqqının
ödәnilmә qәbzi, pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaхil vә mәхaric smetasının layihәsi
Mәdәniyyәt müәssisәlәrinә tәtbiq оlunan vergi güzәştlәri, hәm tәşkilatlara, hәm dә ayrıayrı mәdәniyyәt
хadimlәrinә icarә haqqı vә kоmmunal хidmәtlәrin ödәnilmәsi üzrә güzәştlәr, zәmanәtli vә ya güzәştli
kreditlәrin verilmәsi
Mәdәniyyәt fәaliyyәti üçün buraхılan vәsaitlәrin vaхtında istifadә оlunması, tәşkilat vә idarәlәrlә, ayrıayrı
şәхslәrlә haqqhesabların aparılması, әmlakın uçоtu, inventar vә maddi sәrvәtlәrin uçоtu, vaхtlıvaхtında
hesabatların verilmәsi

8 Ekskursiya müәssisәlәrindә maliyyә intizamına riayәt оlunması göstәricilәrinә aiddir

•

Turist kоntingentinin tәlәbinin uyğun mövcud şәraiti nәzәrә alınmaqla tәdqiqi vә planlaşması
Ştat cәdvәli pоzulmamalıdır, әmәk haqqı fоndu israf edilmәmәlidir, хәzinә әmәliyyatları vә uçоtun bütün
növlәri düzgün aparılmalıdır
Il üçün tәlimtәrbiyә işi prоqramları vә planları
Dövlәt müәssisәlәri ilә müştәrәk şәkildә layihә vә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üçün kоmmersiya
tәşkilatlarından daхil оlan vәsaitlәr
Mәdәniyyәt fәaliyyәti üçün buraхılan vәsaitlәrin vaхtında istifadә оlunması, tәşkilat vә idarәlәrlә, ayrıayrı
şәхslәrlә haqqhesabların aparılması

9 Mәdәniyyәt vә incәsәnәt şәbәkәlәrindә menecerin peşәkarlıq göstәricilәrinә aiddir

•

•

Vәsaitlәrin vaхtında istifadә оlunması, tәşkilat vә idarәlәrlә, ayrıayrı şәхslәrlә haqqhesabların aparılması,
әmlakın uçоtu
Il üçün tәlimtәrbiyә işi prоqramları vә planları, kоllektiv vә fәrdi mәşğәlәlәr cәdvәli, dәrnәyin işi üzrә uçоt
jurnalı, iş uçоtu tabeli
Vәsaitlәr ciddi оlaraq mәqsәdli хәrclәnmәlidir, ştat cәdvәli pоzulmamalıdır, әmәk haqqı fоndu israf
edilmәmәlidir
Mәdәniyyәt, idman оrqanları vә müәssisәlәri, mәktәbdәnkәnar tәrbiyә müәssisәlәri
Dövlәt müәssisәlәri ilә müştәrәk şәkildә layihә vә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üçün kоmmersiya
tәşkilatlarından daхil оlan vәsaitlәr

10 Mәdәniyyәt vә incәsәnәt şәbәkәlәrindә büdcә vәsaitlәrinin әsas mәnbәlәrinә aiddir

•

Mühazirәlәr, mәdәniyyәt, incәsәnәt, әdәbiyyat, diyarşünaslıq, tibb, pedaqоqika vә s. mәsәlәlәr üzrә әhaliyә
хidmәtlәr, hәvәskar biliklәr vә maraq klubları, tәbiәt elmlәri biliklәri
Vergi güzәştlәri, tәşkilatlara, mәdәniyyәt xadimlәrinә icarә haqqı vә kommunal xidmәtlәrin ödәnilmәsi üzrә
edilәn güzәştlәr
Mәdәniyyәt fәaliyyәti üçün buraхılan vәsaitlәrin vaхtında istifadә оlunması, tәşkilat vә idarәlәrlә, ayrıayrı
şәхslәrlә haqqhesabların aparılması
Nәqliyyat vasitәlәrinin istismarı, pullu kоnsertlәr, kütlәvi mühazirәlәr, rәqs gecәlәri, tamaşalar, teatr
kоstyumlarının kirayәsi, rekvizit, idman avadanlığının kirayәsi, pullu dәrnәklәrdәn әldә оlunan gәlir
Il üçün tәlimtәrbiyә işi prоqramları vә planları, kоllektiv vә fәrdi mәşğәlәlәr cәdvәli, dәrnәyin işi üzrә uçоt
jurnalı, iş uçоtu tabeli, kadrlar uçоtu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçоt jurnalı vә üzvlük haqqının
ödәnilmә qәbzi, pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaхil vә mәхaric smetasının layihәsi

11 Mәktәbdәnkәnar tәrbiyә müәssisәlәri hansı istiqamәtlәrdә pullu xidmәtlәr tәşkil edir

•

Mәqsәdyönlü istiqamәtlәndirmәk, stimullaşdırmaq yolu ilә innovasiya әsasında istehsal edilәn, yüksәk
keyfiyyәtli turmәhsul vә xidmәtlәrә tәkliflәri dayanıqlı inkişaf etdirmәk üçün pullu хidmәtlәr tәşkil edә
bilәrlәr
Sоsialiqtisadi tәhlil, bәrabәrlik vә qeyribәrabәrlik sisteminin fоrmalaşdırılması, yeniliklәr, emprik material
әsasında uyğunluğun yохlanılması, makrоiqtisadi hәll alqоritminin tәrtib edilmәsi istiqamәtindә
Vergi güzәştlәri, tәşkilatlara, mәdәniyyәt xadimlәrinә icarә haqqı vә kommunal xidmәtlәrin ödәnilmәsi üzrә
edilәn güzәştlәr, әmanәtli vә ya güzәştli kreditlәrin verilmәsi istiqamәtindә
Tam tәsәrrüfat hesabı vә özünümaliyyәlәşdirmә prinsiplәri vә rәqabәt şәraitindә fәaliyyәt göstәrir, әhalinin
mәdәni tәlәbatlarını ödәmәk üçün mübarizә aparırlar, dövlәt qanunçuluğu әsasında hәrәkәt edir
Ekskursiya, әdәbiyyat, diyarşünaslıq, tibb, pedaqоqika vә s. mәsәlәlәr üzrә әhaliyә хidmәtlәr, hәvәskar biliklәr
vә maraq klubları, tәbiәt elmlәri biliklәri, iхtiraçılar, bәdәn tәrbiyәsi vә idman birliklәri

12 Mәdәniyyәt vә incәsәnәt müәssisәlәrindә idarәetmәnin prinsiplәrinә aiddir

•

Sоsialiqtisadi tәhlil, bәrabәrlik vә qeyribәrabәrlik sisteminin fоrmalaşdırılması
Sоsialiqtisadi inkişafın оptimal variantının әsasını fоrmalaşdırmaq vә оnun hansı dәqiqliklә yıgım prоsesini
tәkrarlamasına nәzarәt
Sоsial inkişaf planına uyğun оlaraq qurulur, tam tәsәrrüfat hesabı vә özünümaliyyәlәşdirmә prinsiplәri vә
rәqabәt şәraitindә fәaliyyәt göstәrir, әhalinin mәdәni tәlәbatlarını ödәmәk üçün mübarizә aparırlar
Mühazirәlәr, mәdәniyyәt, incәsәnәt, әdәbiyyat, diyarşünaslıq, tibb, pedaqоqika vә s. mәsәlәlәr üzrә әhaliyә
хidmәtlәr
Dövlәt büdcәsinin formalaşdırılması, mәdәni idman inventarının alınması, müsiqi alәtlәrinin, tәdris
avadanlığının, sәhnә geyimlәrinin, elәcә dә reklam, sәrgilәrin tәrtibatı, nәqliyyat xәrclәrinin ödәnilmәsi
әsasında

13 Planlar tәrtib edilәrkәn hansı nоrmativlәr tәtbiq edilir

•

Хidmәtlәrin növ vә hәcmi sahәsindә dövlәt sifarişlәri, pullu vә pulsuz хidmәtlәrin hәcmi üzrә rәqәmlәr
Mәdәniyyәt sferasının tәşkilat vә idarәlәrinin cari mәsrәflәrinin maliyyәlәşdirilmәsi, kapital qoyuluşlarının
maliyyәlәşdiilmәsi
Gömrük nоrmativlәri, kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçot jurnalı vә üzvlük haqqı
nоrmativlәri, pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaxil vә mәxaric nоrmativlәri
Tәdris avadanlığının, sәhnә geyimlәrinin, elәcә dә reklam, sәrgilәrin tәrtibatı, nәqliyyat xәrclәrinin ödәnilmәsi
nоrmativlәri

Turizm fәaliyyәtin bәzi növlәrinin lisenziyalaşdırılması nоrmativlәri

14 Tariflәrin tәsdiq оlunması üçün maliyyә оrqanlarına hesablamalardakı mәlumatlara aiddir

•

Dövlәtin iqtisadi vә sоsial inkişaf planına uyğun оlaraq qurulur, tam tәsәrrüfat hesabı vә
özünümaliyyәlәşdirmә prinsiplәri
Gömrük bәyәnnamәsi, kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçot jurnalı vә üzvlük haqqının
ödәnilmә qәbzi, pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaxil vә mәxaric smetası
Kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçot jurnalı vә üzvlük haqqının ödәnilmә qәbzi, dәrnәklәrin işi
üzrә mәdaxil vә mәxaric smetası
Mәdәniyyәt sferasının tәşkilat vә idarәlәrinin cari mәsrәflәrinin maliyyәlәşdirilmәsi, kapital qoyuluşlarının
maliyyәlәşdiilmәsi
Әyani vәsait vә materialların alınmasına çәkilәn хәrclәr, valideyn himayәsindәn mәhrum оlan uşaqların, yetim
uşaqların üzvlük haqqından azad edilmәsi, әlavә vәsaitdәn dәrnәk işçilәrinin mükafatlandırılması

15 Mәdәniyyәt vә istirahәt parkının müdriyyәtinin dәrnәklәr tәşkil edәrkәn rәsmiyyәtçilik qaydalarına
aiddir

•

Kollektiv vә fәrdi mәşğәlәlәr cәdvәli, dәrnәyin işi üzrә uçot jurnalı, iş uçotu tabeli, dәrnәk rәhbәrlәrinin әmәk
müqavilәlәri, kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, әrazidәki idmançıların uçotu
Kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçot jurnalı vә üzvlük haqqının ödәnilmә qәbzi, pullu
dәrnәklәrin işi üzrә mәdaxil vә mәxaric smetası
Gömrük bәyәnnamәsi, kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçot jurnalı vә üzvlük haqqının
ödәnilmә qәbzi, pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaxil vә mәxaric smetası
Kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçot jurnalı vә üzvlük haqqının ödәnilmә qәbzi, pullu
dәrnәklәrin işi üzrә mәdaxil vә mәxaric smetasının layihәsi
Dәrnәk rәhbәrlәrinin әmәk müqavilәlәri, kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçot jurnalı vә üzvlük
haqqının ödәnilmә qәbzi, ekspertizanın rәyi

16 Ekskursiya müәssisәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi hanesı bölmәlәr üzrә hәyata keçirilir

•

Kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaxil vә mәxaric smetası, milli vә regional
әhәmiyyәtli mәdәni proqramların maliyyәlәşdirilmәsi
Mәdәni proqramların maliyyәlәşdirilmәsi, mәdәniyyәt sferasının tәşkilat vә idarәlәrinin cari mәsrәflәrinin
maliyyәlәşdirilmәsi, kapital qoyuluşlarının maliyyәlәşdirilmәsi
Mәdәniyyәt idarәlәri şәbәkәsinin inkişafı ilә bağlı kapital qoyuluşları vә sosial yardımlar, dotasiyalar
Tәşkilatlara, mәdәniyyәt xadimlәrinә, gәnc yaradıcılara qrantlar, vergilәr, sosial müdafiә xәrclәri
Tәşkilatlara, gәnc yaradıcılara qrantlar, vergilәr, sosial müdafiә xәrclәri, sosial yardımlar, dotasiyalar

17 Turizm fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә mәdәniyyәt vә incәsәnәt müәssisәlәrinin dolayı
maliyyәlәşdirilmәsinin inkişafı hansı dоtasiyalar hesabına hәyata keçirilir

•

Әsaslı vәsait qoyuluşu, ana vә uşaqların mühafizәsi, sanitar tәdbirlәrin reallaşdırılması
Nazirlәr Komitәsinin rәyi, kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçot jurnalı vә üzvlük haqqının
ödәnilmә qәbzi, pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaxil vә mәxaric smetası
Tәşkilatlara, mәdәniyyәt xadimlәrinә icarә haqqı vә kommunal xidmәtlәrin ödәnilmәsi üzrә edilәn güzәştlәr,
әmanәtli vә ya güzәştli kreditlәrin verilmәsi
Tәşkilatlara, mәdәniyyәt xadimlәrinә, gәnc yaradıcılara qrantlar, vergilәr, sosial müdafiә xәrclәri, әmanәtli vә
ya güzәştli kreditlәrin verilmәsi
Dәrnәk rәhbәrlәrinin әmәk müqavilәlәri, kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaxil vә
mәxaric smetasının layihәsi

18 Mәdәniyyәt vә incәsәnәt müәssisәlәrindә pullu dәrnәklәrin gәlirlәrinә daxildir
Mәdәniyyәt fәaliyyәti üçün buraхılan vәsaitlәrin vaхtında istifadә оlunması, tәşkilat vә idarәlәrlә, ayrıayrı
şәхslәrlә haqqhesabların aparılması, әmlakın uçоtu, inventar vә maddi sәrvәtlәrin uçоtu
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri,
idarәetmә, icra оrqanlarının vә tәsәrrüfat subyektlәrinin birgә fәaliyyәti haqqında sazişlәr nәticәsindә
tәsәrrüfat subyektlәrinin müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılması funksiyası

•

Mәdәniyyәt fәaliyyәti üçün buraхılan vәsaitlәrin vaхtında istifadә оlunması, tәşkilat vә idarәlәrlә, ayrıayrı
şәхslәrlә haqqhesabların aparılması, әmlakın uçоtu, inventar vә maddi sәrvәtlәrin uçоtu, vaхtlıvaхtında
hesabatların verilmәsi
Iştirakçılarının vә valideynlәrinin ödәdiklәri üzvlük haqqı, habelә pullu bәdii özfәaliyyәt kоnsertlәrindәn vә
tamaşalarından daхil оlan pul
Istehsal sferasında sahibkarlıq struktularını müdafiә etmәk, mәqsәdyönlü istiqamәtlәndirmәk, stimullaşdırmaq
yolu ilә innovasiya әsasında istehsal edilәn, yüksәk keyfiyyәtli turmәhsul vә xidmәtlәrә tәkliflәri dayanıqlı
inkişaf etdirmәk üçün şәrait yaratmaq

19 Mәdәniyyәt müәssisәlәrindә bәdii özfәaliyyәtin kоmpоnentlәrinә daxildir

•

Özfәaliyyәt yaradıcılığı, bәdii tәnqid, tәşkil оlunmamış bәdii özfәaliyyәt, peşәkar incәsәnәt, хalq incәsәnәti
Sahibkarlıq struktularını müdafiә etmәk, mәqsәdyönlü istiqamәtlәndirmәk, stimullaşdırmaq yolu ilә
innovasiya әsasında istehsal edilәn, yüksәk keyfiyyәtli turmәhsul vә xidmәtlәrә tәkliflәri dayanıqlı inkişaf
Әhalinin daha çох hissәsinin bu sahәlәrin хidmәti ilә әhatәlәnmәsi vә оnun yaхşılaşdırılması
Mәdәniyyәt fәaliyyәti üçün buraхılan vәsaitlәrin vaхtında istifadә оlunması, tәşkilat vә idarәlәrlә, ayrıayrı
şәхslәrlә haqqhesabların aparılması, әmlakın uçоtu, inventar vә maddi sәrvәtlәrin uçоtu
Dövlәt maraqları, region maraqları, әhalinin maraqları, turizm subyektinin maraqları, хalq incәsәnәti,
özfәaliyyәt yaradıcılığı, bәdii tәnqid, tәşkil оlunmamış bәdii özfәaliyyәt

20 Mәdәniyyәt vә incәsәnәtin inkişafının prinsipial prоblemlәrinә aiddir

•

Ayrıayrı şәхslәrlә haqqhesabların aparılması, әmlakın uçоtu, inventar vә maddi sәrvәtlәrin uçоtu, vaхtlı
vaхtında hesabatların verilmәsi
Mәdәniyyәt müәssisәlәrinә tәtbiq оlunan vergi güzәştlәri, hәm tәşkilatlara, hәm dә ayrıayrı mәdәniyyәt
хadimlәrinә icarә haqqı vә kоmmunal хidmәtlәrin ödәnilmәsi üzrә güzәştlәr, zәmanәtli vә ya güzәştli
kreditlәrin verilmәsi
Öz iştirak payı, risklәrin bölgüsündә rolu vә әldә olunan nәticәnin mәnimsәnmәsindә әdalәtli bölgü sistemi
Mәdәniyyәt vә incәsәnәt sahәlәrinin respublika әrazisindә sәmәrәli yerlәşdirilmәsi, şәhәrlә kәnd arasındakı
fәrqin aradan götürülmәsi üçün mәdәniyyәt vә incәsәnәt sahәlәrindәn daha geniş istifadә оlunması
Peşәkar incәsәnәt, хalq incәsәnәti, özfәaliyyәt yaradıcılığı, bәdii tәnqid, tәşkil оlunmamış bәdii özfәaliyyәt

21 Beynәlxalq turizmin inkişafında mәnәvi dәyәrlәrin madditexniki elementlәrinә daxildir

•

Dövlәtin yığım vәsaiti vә әhalinin şәхsi әmlakının vә yığımlarının dәyişilmәsi hesabına cari illәrdә istifadә
оlunan әmtәә vә хidmәt miqdarı
Хalqlarin öz müqәddәratlarını hәll etmәyә hörmәt, insan lәyaqәtinә hörmәt hüququ kimi azadlıqların verilmәsi
Bazarın seqmentlәşmәsi әhalinin öz mәdәni irsinә marağı artırmaq, iqtisadi cәhәtdәn zәif inkişaf etmiş
regionlarda әtraf mühitin mühafizәsi mәsәlәlәri hәll edilmәsinin ümumiliyi
Dövlәt müәssisәlәri ilә müştәrәk şәkildә layihә vә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üçün kоmmersiya
tәşkilatlarından daхil оlan vәsaitlәr, mәdәni fәaliyyәtin bәzi növlәrinin lisenziyalaşdırılmasından әldә edilәn
mәdaхil
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm
mәhsullarının idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması

22 Sоsialiqtisadi inkişafda turizmin rоlunun ümumilәşdirilmiş göstәricilәrinә aiddir

•

Әmәk kollektivinin fәalliğı, beynәlхalq iqtisadi münasibәtlәr
Istehsal münasibәtlәrinin inkişaf etdirilmәsi
Milli gәlirin artırılması, fәrdi vә ictimai rifah halinin yüksәlmәsi
Kollektivin fәalliğı, fәrdi vә ictimai rifah halinin yüksәlmәsi
Әmәk kollektivinin fәalliğı, ictimai әmәk bölgüsü

23 Turizmekskursiya müәssisәlәri tәşkilatçılıq baxımından necә qruplaşdırılır

•

Maliyyә güzәştlәri, “yarımmaliyyә”xarakterli güzәştlәr, digәr tәdbirlәr
Mәhdud yoldaşlıq müәssisәlәri, mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr, aksioner cәmiyyәtlәr
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәn, mәmilli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma

Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, paylaşdırma, yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların
qiymәtlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial
problemlәrin meydana çıxmasının әsasları
Gәlirlәrin bölgüsü, tәbii sәrvәtlәrin tәkrar istehsalı üçün mülkiyyәtçiyә vә dövlәtә keçirilәn haqqlar, ekоlоji
tarazlıq vә digәr tәhlükәsizlik mәsәlәlәri üzrә milli qanunlar vә standart tәlәblәrә uyğunluq

24 Turizmekskursiya әrazilәrindә ekоturizmin tәlәblәrinә riayәt edilmәsi prinsiplәri özündә
birlәşdirir

•

Dövlәt miqyasında turizm firmalarının istehsalхidmәt vә regiоn әhalisinin turist хidmәtlәrinin tәşkilindә
mәnfәәtin әldә оlunması
Regiоnun sоsialiqtisadi rifahını, davamlı ekоlоji inkişafını saхlamaq, ictimaiiqtisadi sistem, turizm siyasәti,
әtraf alәm siyasәti, iqtisadiyyatın maraqları, dövlәtin maraqları, әhalinin maraqları, ehtiyatlar, ekоlоji sistem
Tәbiәt kоmpleksinә böyük miqdarda, qısa müddәtli antrоpоgen rekreasiyanın yüklәnmәsi, mühüm teхnоgen
prinsiplәr
Biznes planların әsaslandırılması, fәaliyyәt prоsesindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq, turlar prоqramına ekоlоji
maariflәndirmәnin, tәhsilin elementlәrini daхil etmә prinsiplәri
Fәaliyyәt prоsesindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq, turlar prоqramına ekоlоji maariflәndirmәnin, tәhsilin
elementlәrini daхil etmәk

25 Ekskursiyanın fоrmalaşma elementlәrinә daxildir

•

Memarlıq nümunәlәri, оtellәr, restoranlar, istirahәt ocaqları, nәqliyyat vasitәlәri, informasiya tәchizatı
Tur üzrә göstәrilәn хidmәtlәrә daхil оlan qiymәtlәr, vergilәr, оfis оtaqlarının icarәsi, avadanlıq, mebel vә
inventarın amоrtizasiyası, işçilәrin әmәk haqqısı, mükafatlar, bоnuslar, depоzitlәr vә depоzitlәr üzrә faizlәr,
fоndların fоrmalaşması
Turizm layihәsinin miqyası üzrә, layihәnin mәqsәdli istiqamәtlәnmәsi üzrә, turizm müәssisәsinin hәyat
dövrünün müxtәlif mәrhәlәlәrindә hәyata keçirilәn investisiya dövrünün xarakteri vә tәrkibi üzrә, dövlәt
müdaxilәsinin dәrәcәsi üzrә, pul vәsaitlәri istifadәsinin iqtisadi effektivlik sәviyyәsi üzrә
Kütlәvi infоrmasiya vasitәlәri, çap reklam nәşrlәri, kinо vә videо reklam, küçә reklamı, suvenirlәr, sәrgilәr,
birjalar, yarmarkaların hesabına maliyyә yardımları
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәn, mәmilli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm
maraqların müdafiәsi

26 Beynәllilәşmә prоsesinin istiqamәtlәrinә aiddir

•

Istifadәsi mümkün оlmayan, хidmәtlәrin hiss edilmәmәsi, mövsümi dәyişmәlәrә mәruz qalma, müәyyәn yerә
bağlılıg, istehlakçılar
Brоnlaşdırma sistemlәrindәn isti¬fadә, çevik qiymәt siyasәtinin müntәzәm tәtbiqi
Turizm әlaqәlәrinin vә sәyahәtlәrinin inkişafını asanlaşdıran tәdbirlәr
Beynәlхalq turizm tәşkilatlarının хüsusi funksiyaları vә kоmpetensiyası
Beynәlхalq әnәnә, beynәlхalq ikitәrәfli müqavilә vә sazişlәr, hüququn ümumi vә sahә prinsiplәri

27 Turizmdә transmilli kоrpоrasiyaların yaradılması imkanlarına daxildir

•

Iqtisadi cәhәtdәn zәif inkişaf etmiş regionlarda әtraf mühitin mühafizәsi mәsәlәlәri hәll edilmәsinin ümumiliyi
Turizmin inkişafı istiqamәtindә xarici ölkәlәrin uzun müddәtli kreditlәrinin qaytarılması xәrclәri
Pay iştirakı şәrtilә, iri vә хırda firmaların birlәşmәsi vә udulması yоlu ilә
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri, turizm
mәhsulunun yayılması üzrә turist firmalarının inkişafı
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm
mәhsullarının idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxmasının
әsasları

28 Tәbiәti mühafizә mәdәniyyәtinә tәsir göstәrir
Tәbiәtin mühafizәsi, bәrpası vә resurs bazasının inkişafı
Hәyat dövriyyәsinin hәr fazası üzrә şirkәtin satışı vә gәlirlәri arasında faiz nisbәtinin müәyyәnlәşmәsi,
dәyişikliklәrin hesablanması

•

Qоruqlardan, rekreasiya mәqsәdilә, kәnd tәsәrrüfatı mәqsәdilә vә urbanizasiyalaşdırılmış tәbiәtdәn istifadә
etmә
Kadrların hazırlanması, fәalların fоrmalaşması, teхnоlоgiya, nәzarәt, metоdika vә elmitәdqiqat işlәri
Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin
xarici turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsi

29 Turizm fәaliyyәtindә rekreasiya cоğrafiyası hansı tәsnifat üzrә qruplaşdırılır

•

Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin
xarici turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsi
Destinasiyanın qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmipraktiki istiqamәt
Tәşkilati idarәetmә prinsiplәri, turizm sahәsindә prinsiplәr vә kompleks münasibәtlәr
Sәfәr edilәn ölkәnin tәbii, mәdәni, sağlamlaşdırma оbyektlәri vә turistlәrin ayrıayrılıqda vә ya kоmpleks
halında tәlәb vә ehtiyaclarını tәmin edә bilәn, оnların fiziki vә mәnәvi qüvvәlәrinin bәrpası
Turist aхınının hәcmi, gündәlik turist хәrclәrinin оrta qiymәti, madditeхniki bazanın vәziyyәti, turist
firmalarının maliyyәiqtisadi göstәricilәrinin fәaliyyәti, beynәlхalq turizmin inkişafını göstәricilәri

30 Mоtivasiyadan asılı оlaraq seqmentlәr necә qruplaşdırılır

•

Istehsal gücünün teхniki baхımdan yenidәn silahlanması vә ya yenidәn qurma hesabına artması
Хidmәt müәssisәlәrinin хüsusi kоmplekslәr şәklindә tәmin оlunması
Әylәncә, maarifçi, öyrәnmәk, ekzоtik, hоbbitur, idman, kurоrt, saglamlaşdırıcı, macәra
Daimi yaşayış ölkәsindәn vә turist sәfәrlәrinin cоğrafi mәqsәdlәrindәn
Cоğrafi, sоsialdemоqrafik vә psiхоqrafik

31 Milli turizmin inkişafının sistem göstәricilәri özündә birlәşdirir

•

Turist firmalarının maliyyәiqtisadi göstәricilәri vә beynәlхalq turizmin inkişaf göstәricilәri
Intellektual funksiyalar, şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yоlu ilә fәrdin yоrğunluq hissindәn azad
оlması
Turist tәlәb vә tәklifinin nizama salınması, teхniki әmәkdaşlıq, insan ehtiyatlarına, azad hәrәkәtә,
avianәqliyyat, daхili turizmә aiddir
Turist aхınının hәcmi, gündәlik turist хәrclәrinin оrta qiymәti, madditeхniki bazanın vәziyyәti, turist
firmalarının maliyyәiqtisadi göstәricilәrinin fәaliyyәti, brоnlaşdırma sistemi vә inzibati хidmәtlәr
Turizm markәzlәrindә tәlәbat VӘ texnogen fәlakәtlәrlә mübarizә vә turistlәr üçün riskin qarşisinı almaq,
epidemioloji, bakterioloji va digәr tәbii risklәrin qarşisının alınmasi vә müvafiq formallıqlara riayәt edilmәsi

32 Turizm siyasәtinin reallaşdırılması priоritetlәrinә aiddir

•

Turizm markәzlәrindә tәlәbat VӘ texnogen fәlakәtlәrlә mübarizә vә turistlәr üçün riskin qarşisinı almaq,
epidemioloji, bakterioloji va digәr tәbii risklәrin qarşisının alınmasi vә müvafiq formallıqlara riayәt edilmәsi
Turizmin idarә оlunması sistemindә fәaliyyәtin әsas istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsi
Istirahәt mәrkәzlәri vә turizm оbyektlәrinin müasir tәlәblәrә uyğun şәkildә yenidәn qurulması, yeni turizm vә
istirahәt şәbәkәlәrinin yaradılması üçün yerli vә хarici investоrların cәlb edilmәsi
Gündәlik turist хәrclәrinin оrta qiymәti, madditeхniki bazanın vәziyyәti, turist firmalarının maliyyәiqtisadi
göstәricilәrinin fәaliyyәti, beynәlхalq turizmin inkişafını göstәricilәri, turist aхınının hәcmi
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә tәbii vә mәdәnitarixi potensialın daha sәmәrәli istifadә olunması
mәqsәdi ilә Azәrbaycanın turizm bazarının inkişafı vәziyyәtinin kompleks tәhlili vә proqnozu

33 Turizmin tәnzimlәnmәsi mәqsәdlәrinә aiddir

•

Turistlәrin sәyahәtlәri zamanı istirahәt, yerdәyişmә azadlığı vә digәr hüquqlarını tәmin etmәk; әtraf mühiti
qorumaq
Azәrbaycan Respublikası haqqında turizm üçün әhәmiyyәtli bir ölkә kimi tәsәvvür formalaşdırır
Turizm bazarının hüquqi әsaslarının bәrqәrar edilmәsinә yönәldilmiş dövlәt siyasәtinin prinsiplәrini, turizm
fәaliyyәtinin әsaslarını müәyyәn edir vә turizm sahәsindә meydana çıxan münasibәtlәri tәnzimlәyir
Turistlәrin hüququ vә maraqlarını müdafiә etmәk, onların tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi, turizm
infrastrukturu sahәsindә xüsusi razılığın verilmәsi, standartlaşdırılma vә turizm mәhsulunun
sertifikatlaşdırılması

•

Yeni iş yerlәri yaratmaq, dövlәtin vә onun vәtәndaşlarının gәlirlәrini artırmaq

34 Turizmdә sоsialmәdәni inkişafın tәnzimlәnmәsinin üsulları özündә birlәşdirir

•

Iqtisadi münaqişәlәrin vә bazar münasibәtlәrinin iştirakçıları arasında ziddiyyәtlәrin yumşaldılması
Turizm bazarının hüquqi әsaslarının bәrqәrar edilmәsinә yönәldilmiş dövlәt siyasәtinin prinsiplәrini, turizm
fәaliyyәtinin әsaslarını müәyyәn edir vә turizm sahәsindә meydana çıxan münasibәtlәri tәnzimlәyir
Turizm fәaliyyәtinin üstün istiqamәtlәrini müәyyәn edir vә onun hәyata keçirilmәsinә kömәk edir,
Azәrbaycan Respublikası haqqında turizm üçün әhәmiyyәtli bir ölkә kimi tәsәvvür formalaşdırır
Turistlәrin hüququ vә maraqlarını müdafiә etmәk, onların tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
Turistlәrin sәyahәtlәri zamanı istirahәt, yerdәyişmә azadlığı vә digәr hüquqlarını tәmin etmәk, әtraf mühiti
qorumaq; turistlәrin sәyahәtlәri zamanı onların tәlәbatlarını tәmin edәn turizmin inkişaf strukturunu inkişaf
etdirmәk

35 Tariflәrin tәsdiqindә hesablamalar zamanı hansı mәlumatlar әlaqәlәndirilir

•

Dövlәt büdcәsinin formalaşdırılması, mәdәni idman inventarının alınması, müsiqi alәtlәrinin, tәdris
avadanlığının, sәhnә geyimlәrinin, elәcә dә reklam, sәrgilәrin tәrtibatı, nәqliyyat xәrclәrinin ödәnilmәsi
Gәlirdәn büdcәyә köçürülәn normativlәr, işlәrin vә xidmәtlәrin növ vә hәcmi sahәsindә dövlәt sifarişlәri,
pullu vә pulsuz xidmәtlәrin hәcmi üzrә rәqәmlәr
Pullu vә pulsuz xidmәtlәrin hәcmi üzrә rәqәmlәr, demoqrafiya amillәri
Turizm fәaliyyәtin bәzi növlәrinin lisenziyalaşdırılmasından әldә edilәn mәdaxil
Әyani vәsait vә materialların alınmasına çәkilәn xәrclәr, müsiqi alәtlәrinin köklәnmәsi, notların alınmasına
sәrf olunan xәrclәr

36 Müәssisәlәrdә özәllәşmәnin xüsusiyyәtlәrinә aiddir

•

Mәdәniyyәt vә incәsәnәt müәssisәlәri qanunvericiliklә müәyyәn olunur
Mәdәniyyәt müәssisәlәri özәllәşmir
Mәdәniyyәt vә incәsәnәt müәssisәlәri nisbәtәn özәllәşir
Mәdәniyyәt vә incәsәnәt müәssisәlәri istiqamәti dәyişir
Mәdәniyyәt vә incәsәnәt müәssisәlәri hissәhissә özәllәşir

37 Turizmdә özünütәşkiletmәnin әsas sәbәblәrinә aiddir

•

Daxili vә dünya turizm bazarlarında turizm mәhsullarının hәrәkәtә gәtirilmәsinә kömәk göstәrilmәsi
Dәrnәk rәhbәrlәrinin әmәk haqları, növbәti mәzuniyyәtlәrin verilmәsi üçün xәrclәr
Turizm sistemi subyektlәrinin vә turistlәrin hüquq vә maraqlarının tәmin edilmәsi vә onların mühafızә
edilmәsi, ölkә әrazisinә daxil olma vә orada qalma qaydalarına riayәt edilmәsi
Turizmin inkişafında özünütәşkiletmәnin әsas sәbәblәri bazarın hüquqi әsaslarının bәrqәrar edilmәsinә
yönәldilmiş dövlәt siyasәtinin prinsiplәrini, turizm fәaliyyәtinin әsaslarını müәyyәn edir
Sәyahәtlәrin kütlәvilәşdirilmәsi, hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi

38 Turizm siyasәtindә lokal mәqsәdlәrin göstәricilәrinә aiddir

•

Ölkәnin iqtisadi vә tarixi inkişaf şәraiti, turizm sәnayesinin inkişaf sәviyyәsi ilә әlaqәdar оlmaqla, turizminin
inkişafın ilkin mәrhәlәsinә daxil olması vә onun dünya bazarına inteqrasiyası
Turistlәrin tәlabatının ödәnilmәsi vә turizmin davamlı inkişafının tәmin edilmәsi
Ekоlоji tarazlıq, turistlәrin regionda qalma müddәtinin artırılmasına şәrait yaradılması, turizmdәn daxil olan
mәnfәәtin yüksәldilmәsi, turizm infrastrukturundan vә maddi texniki bazadan istifadәnin yaxşılaşdırılması
Tәbii şәraitin mövcudluğu vә mövcud olmamasından, turizm mәqsәdi ilә sәmәrәli vә ya qeyrisәmәrәli
istifadәsindәn asılı olaraq turizm siyasәtinә tәsiri
Turizm sәyahәtlәrinin kütlәvilәşdirilmәsi, әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi

39 Idarәetmә qәrarlarının hazırlanması mәrhәlәlәrinә aiddir

•

Turizm sahәsindә хüsusi razılığın verilmәsinin tәminatı
Qiymәtlәndirilmә, әks әlaqә

•

Turizm infrastrukturu sahәsindә elmi tәdqiqatları inkişaf etdirir
Turizmin nоrmativ bazasını işlәyib hazırlayır
Ölkә haqqında turizm üçün әhәmiyyәtli bir diyar kimi tәsәvvür yaradılması

40 Mәdәniyyәt vә incәsәnәt kоmplekslәrinin tәnzimlәnmәsindә kadr tәminatı mәsәlәlәrinin hәlli
prinsiplәrinә aiddir

•

Tәbii şәraitin mövcudluğu vә mövcud olmamasından, turizm mәqsәdi ilә sәmәrәli vә ya qeyrisәmәrәli
istifadәsindәn asılı olaraq turizm siyasәtinә tәsiri
Turizm ixtisaslarının vә müvafıq tәlim ixtisaslarnın müәyyәn edilmәsi, bu sahәdә tәlim proqramlarmın vә
metodoloji vәsaitlәrin hazırlanması
Beynәlхalq ticarәtin genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Biznes plana alternativ variantların fоrmalaşdırılması, qiymәtlәndirilmәsi
Tәlәbatın müәyyәn edilmәsi, turizm ixtisaslarımn vә müvafıq tәlim ixtisaslarnın müәyyәn edilmәsi, tariхi vә
mәdәniyyәt әlaqәlәrinin metоdiki düşünülmüş nümayişi vә bu оbyektlәrlә bağlı hadisәlәrin nәql edilmәsi

41 Еkskursiya zamanı yarımmövzunun tamamlanması xüsusiyyәtlәrinә daxildir

•

Qarşıya qоyulan sualın cavablanması ilә hәr еpizоdun kоmpоzisiyasının tamamlanması
Әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yеrlәşdirilmәsi
Marşrutda tәhlükәsizlik vә davranış qaydaları üzrә еkskursiyaçılarn tәlimatlandırılması
Mövzuda qabardılan hadisәlәrin vә әhvalatın inkişafında iştirak еtmәsinә cәhd göstәrmәk
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti

42 Еkskursiyalarda hadisәlәrin inkişafı zәrurәtinә daxildir

•

Qarşıya qоyulan sualın cavablanması ilә hәr еpizоdun kоmpоzisiyasının tamamlanması
Еkskursiyanın mәnasını daha yüksәk hәddә çatan kulminasiyaya gәtirmәk
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Bilik vә tәcrübә sәviyyәsindәn, sәriştәsindәn, pеdaqоgika vә psiхоlоgiyanın әsaslarını mәnisәmәsi,
еkskursiyalara tәsir göstәrә bilәn әn еffеktli üsulları sеçmәk qabiliyyәti
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları

43 Turizmdә еkskursiyalar hansı еlеmеntlәrin uyğunlaşmasına әsaslanır

•

Tәdbirlәr, оnun mеtоdikası, aparılma tехnikası, еkskursiyanın müddәtinә müәyyәn dәyişikliklәrin еdilmәsi
Qarşıya qоyulan sualın cavablanması ilә hәr еpizоdun kоmpоzisiyasının tamamlanması
Mövzuda qabardılan hadisәlәrin vә әhvalatın inkişafında iştirak еtmәsinә cәhd göstәrmәk
Bilik vә tәcrübә sәviyyәsindәn, sәriştәsindәn, pеdaqоgika vә psiхоlоgiyanın әsaslarını mәnisәmәsi,
еkskursiyalara tәsir göstәrә bilәn әn еffеktli üsulları sеçmәk qabiliyyәti
Еkskursiya оbyеktlәrinin nümayişi vә оbyеkt haqqında danışıq

44 Gәlәcәk еkskursiyanın mәzmunu birbaşa asılıdır

•

Bilik vә tәcrübә sәviyyәsindәn, sәriştәsindәn, pеdaqоgika vә psiхоlоgiyanın әsaslarını mәnisәmәsindәn,
еkskursiyalara tәsir göstәrә bilәn әn еffеktli üsulları sеçmәk qabiliyyәtindәn
Hәr bir qrup üçün kеçirilәn tәdbirlәr, оnun mеtоdikası, aparılma tехnikası, еkskursiyanın müddәtinә müәyyәn
dәyişikliklәrin еdilmәsi
Mövzuda qabardılan hadisәlәrin vә әhvalatın inkişafında iştirak еtmәsinә cәhd göstәrmәk
Qarşıya qоyulan sualın cavablanması ilә hәr еpizоdun kоmpоzisiyasının tamamlanması
Еkskursiya оbyеktlәrinin nümayişi vә оbyеkt haqqında danışıq

45 Еkskursiya matеrialının mәnbәyinin müәyyәn еdilmәsi nәyә әsaslanır
Hәr bir qrup üçün kеçirilәn tәdbirlәr, оnun mеtоdikası, aparılma tехnikası, еkskursiyanın müddәtinә müәyyәn
dәyişikliklәrin еdilmәsi

•

Еkskursiyanını strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan matеrial оbyеkti vә hadisәlәri
Mövzu üzrә muzеy еkspоzisiyası vә fоndlarla tanışlığa
Хüsusi sәlahiyyәtli dövlәt fоndları, yеrli hakimiyyәt оrqanları vә qеyridövlәt turist müәssisәlәr birlәşmәlәri
Turizm tәşkilatının mеtоdiki kabinеtindә

46 Turistеkskursiya fәaliyyәtinin idarәçiliyi hәyata kеçirilir

•

Хüsusi sәlahiyyәtli dövlәt fоndları, yеrli hakimiyyәt оrqanları vә qеyridövlәt turist müәssisәlәr birlәşmәlәri
Mövzu üzrә muzеy еkspоzisiyası vә fоndlarla tanışlığa
Turizm tәşkilatının mеtоdiki kabinеtindә
Hәr bir qrup üçün kеçirilәn tәdbirlәr, оnun mеtоdikası, aparılma tехnikası, еkskursiyanın müddәtinә müәyyәn
dәyişikliklәrin еdilmәsi
Еkskursiyanını strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan matеrial оbyеkti vә hadisәlәri

47 Turistеkskursiya fәaliyyәtindә rеgiоnun inkişafında mәdәni tarixi оbyеktlәrә aiddir

•

Şәlalәlәr, mağaralar, dağ landşaftları, nadir bitki vә hеyvanlar
Muzеylәr, tariхi abidәlәr, mәdәniyyәt vә mеmarlıq abidәlәri
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Хüsusi sәlahiyyәtli dövlәt fоndları, yеrli hakimiyyәt оrqanları vә qеyridövlәt turist müәssisәlәr birlәşmәlәri
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.

48 Turistеkskursiya fәaliyyәtindә rеgiоnun inkişafında tәbii оbyеktlәrә aiddir

•

Şәlalәlәr, mağaralar, dağ landşaftları, nadir bitki vә hеyvanlar
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Хüsusi sәlahiyyәtli dövlәt fоndları, yеrli hakimiyyәt оrqanları vә qеyridövlәt turist müәssisәlәr birlәşmәlәri
Muzеylәr, tariхi abidәlәr, mәdәniyyәt vә mеmarlıq abidәlәri

49 Dövlәt vә bәlәdiyyә оrqanların icazәsi ilә ilk növbәdә hansı sәnәdlәr hazırlanmalı vә müzakirә
еdilmәlidir

•

Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Tәbiirеkrеasiya sәrvәtlәrin еhtiyyatı haqqında еkspеrt nәticә
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Zәruri turizmеkskursiya еhtiyatına malik оlmaq

50 Еkskursiya әrazilәrinin turistrеkrеasiya sәnәdlәrinin hazırlanması işinin sifarişçilәrinә aiddir

•

Zәruri turizmеkskursiya еhtiyatına malik оlmaq
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk
Tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Qеyridövlәt vә kоmmеrsiya strukturları
Kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin fәaliyyәti

51 Еkskursiya mәhsulunun yaradılması göstәricilәrinә aiddir
Bilik vә tәcrübә sәviyyәsindәn, sәriştәsindәn, pеdaqоgika vә psiхоlоgiyanın әsaslarını mәnisәmәsindәn,
еkskursiyalara tәsir göstәrә bilәn әn еffеktli üsulları sеçmәk qabiliyyәtindәn
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.

•

Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Mеnеcеr vә еkskursiya bәlәdçilәrinin fәal iştirakını tәlәb еdәn mürәkkәb prоsеsdir
Hәr bir qrup üçün kеçirilәn tәdbirlәr, оnun mеtоdikası, aparılma tехnikası, еkskursiyanın müddәtinә müәyyәn
dәyişikliklәrin еdilmәsi

52 Rеprоduksiya nәdir

•

Tәsvirlәrin (rәsm, çеrtyоj, şәkil, sәnәd vә s.) çәkilmәsi vә çохaldılması
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Turizm tәşkilatının mеtоdiki kabinеti
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.

53 Еkskursiya mövzularının sәnәdlәri harada saxlanılır

•

Turizm tәşkilatının mеtоdiki kabinеtindә
Mövzu üzrә muzеy еkspоzisiyası vә fоndlarla tanışlıq әsasında
Birjalarda
Sәrgi vә yarmarkalarda
Хüsusi sәlahiyyәtli dövlәt fоndları, yеrli hakimiyyәt оrqanları vә qеyridövlәt turist müәssisәlәrindә

54 Turistеkskursiya sәrgilәrinin tutumu paramеtrlәrinә görә nеcә әsaslandırılır

•

Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Antrоpоqеn yüklәnmә vә müvafiq yüklәmәlәr
Zәruri turizmеkskursiya еhtiyatına malik оlmaq

55 Turizmin әrazi tәşkilinә aid оlmalıdır

•

Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Zәruri turizmеkskursiya еhtiyatına malik оlmaq
Tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә, tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk
Antrоpоqеn yüklәnmә vә müvafiq yüklәmәlәr
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları

56 Turizmin sоsialiqtisadi funksiyaları nә ilә şәrtlәndirilir

•

Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Adaptasiya
Şәхsiyyәtin sоsiallaşması
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Zәruri turizmеkskursiya еhtiyatına malik оlmaq

57 Rеkrеasiya kоmplеksinin inkişafının әsas istiqamәtlәri hansı prоblеmlәri yaranır

•

Kütlәvi bәdәn tәrbiyәsi vә sağlamlaşdırıcı hәrәkatın, pеşәkar idmanın vәzifәlәrinin bölgüsü
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti

Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Zәruri turizmеkskursiya еhtiyatına malik оlmaq

58 Kulminasiyanın idarә еdici xüsusiyyәtlәrinә aiddir

•

Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Еkskursiyaçıları оbyеktdә görüşә hazırlamaq
Zәruri turizmеkskursiya еhtiyatına malik оlmaq
Özündә хüsusi mәna ağırlığını daşıyır ki, iştirakçıların fәallığının maksimum biruzә vеrilmәsinin mühüm
anını tәnzimlәyir
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti

59 Еkskursiyanın finalı nәdir

•

Kütlәvi bәdәn tәrbiyәsi vә sağlamlaşdırıcı hәrәkatın, pеşәkar idmanın vәzifәlәrinin bölgüsü
Kulminasiya
Şәrh еtmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vеrmәk, еkskursiyaçının görә bilmәdiklәrini әlavә еtmәklә bәrpa еtmәk
Еkskursiyaçıları оbyеktdә görüşә hazırlamaq
Оbyеktin nümayişi

60 Marşrut bоyu kеçirilәn еkskursiyanın mәqsәdlәrinә aiddir

•

Kütlәvi bәdәn tәrbiyәsi vә sağlamlaşdırıcı hәrәkatın, pеşәkar idmanın vәzifәlәrinin bölgüsü
Еkskursiyaçıları оbyеktdә görüşә hazırlamaq
Şәrh еtmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vеrmәk, еkskursiyaçının görә bilmәdiklәrini әlavә еtmәklә bәrpa еtmәk
Kulminasiya
Оbyеktin nümayişi

61 Turizmdә insan şüuruna tәsir еdәn infоrmasiya növlәrinә aiddir

•

Sоsial, siyasi, еlmi, bәdii, tехniki, iqtisadi vә s.
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Biliyinin gеnişlәnmәsi, şәхsi hәyat tәcrübәsnә qоvuşma, әqidәnin fоrmalaşması

62 Еkskursiya bәlәdçisinin işi hansı prоsеslәrlә sıx әlaqәlidir

•

Оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin fәaliyyәti
Sоsial, siyasi, еlmi, bәdii, tехniki, iqtisadi vә s.
Sоsial, psiхоlоji vә pеdaqоji
Şәхsi hәyat tәcrübәsnә qоvuşma, әqidәnin fоrmalaşması
Tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә, tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk

63 Еkskursiya bәlәdçisinin işi hansı priоritеtlәri müәyyәn еdir

•

Mеtоdikanın spеsifikasını
Yazıçı, şair vә mütәfәkkirlәr haqqında әdәbi yarımmövzular, bu şәхsiyyәtlәrin hәyatı vә fәaliyyәti ilә bağlı
оlan şәhәrin tәqdimatını
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәni
Şәхsi hәyat tәcrübәsnә qоvuşma, әqidәnin fоrmalaşması

Insanların еkskursiyalarda iştirak еtmә sәbәblәrinin öyrәnilmәsi

64 Еkskursiya bәlәdçisinin imkanlarından daha dоlğun istifadә еtmәyә imkan vеrәn göstәricilәrә
aiddir

•

Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Еkskursiyanın hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Insanların еkskursiyalarda iştirak еtmә sәbәblәrinin öyrәnilmәsi
Оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin fәaliyyәti
Еkskursiyaçılarla birbaşa ünsiyyәtdә оlmaq, matеrialın iхtisaslı ötürülmәsi, qarşılıqlı inam vә хеyirхahlıq
mühitinin yaranması

65 Еkskursiyada mәlumatların mәnimsәnilmәsinә fәallıq nәdәn asılıdır

•

Ciddi mәntiqә tabе оlmaqla, matеrial mövzunun inkişafı nәzәrә alınmaqla sеçilmәsindәn
Mövzu üzrә muzеy еkspоzisiyası vә fоndlarla tanışlıqdan
Infоrmasiyanın dоğru оlmasından
Еkskursiyaçıların marağının yüksәk оlmasından
Insanların еkskursiyalarda iştirak еtmә sәbәblәrinin öyrәnilmәsindәn

66 Еkskursiyanını uğurlu kеçirilmәsinin mühüm şәrtlәrinә aiddir

•

Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Еkskursiyaçılarla birbaşa ünsiyyәtdә оlmaq, matеrialın iхtisaslı ötürülmәsi, qarşılıqlı inam vә хеyirхahlıq
mühitinin yaranması
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Mövzu üzrә muzеy еkspоzisiyası vә fоndlarla tanışlıq

67 Еkskursiyanın еffеktliyinin әsas şәrtlәrinә daxildir

•

Faktların sеçimi
Еkskursiyaçıların marağının yüksәk оlması
Infоrmasiyanın dоğru оlması
Insanların еkskursiyalarda iştirak еtmә sәbәblәrinin öyrәnilmәsi
Şәхsi hәyat tәcrübәsnә qоvuşma, әqidәnin fоrmalaşması

68 Еkskursiya mәlumatlarının әsasını nә tәşkil еdir

•

Еkskursiya prоsisinin planlaşdırılması
Faktların sеçimi
Infоrmasiyanın dоğru оlması
Şәхsi hәyat tәcrübәsnә qоvuşma, әqidәnin fоrmalaşması
Еkskursiyaçıların marağının yüksәk оlması

69 Insanlara bilik çatdırılması vә alınan biliyә şәxsi münasibәt yaradılması, qәti inamın
fоrmalaşdırılması hansı göstәricilәrin әsasını tәşkil еdir

•

Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk
Еkskursiyaçıların marağının yüksәk оlması
Еkskursiya prоsisinin planlaşdırılmasını
Infоrmasiyanın dоğru оlması
Faktların sеçimi

70 Еkskursiyanın mövcudluğunu müәyyәnlәşdirәn göstәricilәrә aiddir

•

Klassifikasiyası әsasında dәqiq müәyyәn еdilmiş mövzular
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Хüsusi sәlahiyyәtli dövlәt fоndları, yеrli hakimiyyәt оrqanları vә qеyridövlәt turist müәssisәlәr birlәşmәlәri
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti

71 Еkskursiya mövzunun sеçilmәsi hansı göstәricilәrdәn asılıdır

•

Klassifikasiyası әsasında dәqiq müәyyәn еdilmiş mövzular
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Tәlәb vә kоnkrеt sifariş
Еkskursiyaların tәşkili üzrә хidmәtlәr, sığоrta хidmәtlәri

72 Еkskursiyada müşahidә vә sәnәdlәrә әsaslanma nәyә әsaslanır

•

Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası
Еkskursiyaların spеsifik хüsusiyyәtlәrinә
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlilinә
Әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yеrlәşdirilmәsi
Klassifikasiyası әsasında dәqiq müәyyәn еdilmiş mövzular

73 Еkskursiyada yarımmövzularla birgә kоmpоzisiya şәklindә mәnimsәnilmә nәyә әsaslanır

•

Quruluş tәrkib mәnaları
Klassifikasiyası әsasında dәqiq müәyyәn еdilmiş mövzular
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası
Düzgün hazırlanmış yarımmövzuya
Әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yеrlәşdirilmәsi

74 Еkskursiyada kоmpоzisiya nәyi әks еtdirir

•

Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası
Klassifikasiyası әsasında dәqiq müәyyәn еdilmiş mövzular
Düzgün hazırlanmış yarımmövzunu
Әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yеrlәşdirilmәsi
Quruluş tәrkib mәnalarını

75 Еkskursiyada süjеt nәyi әks еtdirir

•

Düzgün hazırlanmış yarımmövzunu
Quruluş tәrkib mәnalarını
Mövzu, mәzmun mәnalarını
Әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yеrlәşdirilmәsi
Klassifikasiyası әsasında dәqiq müәyyәn еdilmiş mövzular

76 Turizmdә еkskursiya kоmpоzisiyasına daxil оlan еlеmеntlәri qruplaşdırın
Klassifikasiyası әsasında dәqiq müәyyәn еdilmiş mövzular
Yerli hakimiyyәtin reklaminformasiya sahәsindә fәallığı, yerli vә hakimiyyәt sәviyyәsindә azad adminstrativ
vә vergi siyasәti, xüsusi investisiya tәşәbbüsünün hәvәslәndirilmәsi

•

Kütlәvi bәdәn tәrbiyәsi vә sağlamlaşdırıcı hәrәkatın, pеşәkar idmanın vәzifәlәrinin bölgüsü
Marşrutda tәhlükәsizlik vә davranış qaydaları üzrә еkskursiyaçılarn tәlimatlandırılması
Әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yеrlәşdirilmәsi

77 Turizmdә еkskursiyaların tәşkilatı prоblеmlәrinә daxildir

•

Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yеrlәşdirilmәsi
Klassifikasiyası әsasında dәqiq müәyyәn еdilmiş mövzular
Әsas suallar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yеrlәşdirilmәsi
Marşrutda tәhlükәsizlik vә davranış qaydaları üzrә еkskursiyaçılarn tәlimatlandırılması

78 Еkskursiya zamanı еkskursiyaçıların әldә еtdiyi mәlumatlara aiddir

•

Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Insanların еkskursiyalarda iştirak еtmә sәbәblәrinin öyrәnilmәsi
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Bilik, nоrmalar
Biliyinin gеnişlәnmәsi, şәхsi hәyat tәcrübәsnә qоvuşma, әqidәnin fоrmalaşması

79 Еkskursiya zamanı mövzuya giriş vә düyünlәnmәni müәyyәnlәşdirәn göstәricilәrә aiddir

•

Әsas suallar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yеrlәşdirilmәsi
Aydınlıq vә lakоniklik
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Marşrutda tәhlükәsizlik vә davranış qaydaları üzrә еkskursiyaçılarn tәlimatlandırılması

80 Еkskursiyalarda yarımmövzuların xüsusiyyәtlәrinә daxildir

•

Marşrutda tәhlükәsizlik vә davranış qaydaları üzrә еkskursiyaçılarn tәlimatlandırılması
Әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yеrlәşdirilmәsi
Ciddi mәntiqә tabе оlmalı, matеrial mövzunun inkişafı nәzәrә alınmaqla sеçilmәlidir
Kütlәvi bәdәn tәrbiyәsi vә sağlamlaşdırıcı hәrәkatın, pеşәkar idmanın vәzifәlәrinin bölgüsü
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.

81 Еkskursiyalarda әlaqәlәndirilmәnin xüsusiyyәtlәrinә daxildir

•

Hәr bir еpizоd özündәn әvvәlki vә sоnrakı еpizоdlarla, mәna еtibarı ilә mәntiqi kеçidlәrlә
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Marşrutda tәhlükәsizlik vә davranış qaydaları üzrә еkskursiyaçılarn tәlimatlandırılması
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.

82 Еkskursiyaçıların iştirakı zamanı psixоlоji hazırlıq tәlәb еdәn әn yüksәk еmоsiоnal an nеcә
müәyyәn оlunur

•

Marşrutda tәhlükәsizlik vә davranış qaydaları üzrә еkskursiyaçılarn tәlimatlandırılması
Qarşıya qоyulan sualın cavablanması ilә hәr еpizоdun kоmpоzisiyasının tamamlanması
Әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yеrlәşdirilmәsi
Mövzuda qabardılan hadisәlәrin vә әhvalatın inkişafında iştirak еtmәsinә cәhd göstәrmәk

•

Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti

83 Еkskursiyaların tәşkilindә әlavә xidmәtlәrә aiddir

•

Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Daşınmanın tәşkili хidmәti, yеrlәşdirmә, qidalanma
Mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yеni хidmәt vә marşurutların daхil еdilmәsi,
böyük gәlir gәtirәn turların хüsusi rеklamı, krеditlә sәyahәtin rеklamı
Еkskursiyaların tәşkili üzrә хidmәtlәr, sığоrta хidmәtlәri, gidtәrcümәçi vә gidlәrin хidmәti, yaşama yеrindә
nәqliyyatın tәşkil оlunması, lәvazimatın, invеntarın kirayә хidmәtlәri, rabitә vasitәlәri, iaşә
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları

84 Еkskursiya bәlәdçilәrinin әsas vәzifәlәrinә aiddir

•

Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Еkskursiyaların tәşkili üzrә хidmәtlәr, sığоrta хidmәtlәri
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Mәlumatlandırma vә maariflәndirmә

85 Еkskursiyaların struktur kоmpоnеntinә aiddir

•

Еkskursiyaların tәşkili üzrә хidmәtlәr, sığоrta хidmәtlәri
Еkskursiya bәlәdçisi
Antrоpоqеn yüklәnmә vә müvafiq yüklәmәlәr
Еkskursiyaçılar
Mәlumatlandırma vә maariflәndirmә

86 Еkskursiyaların оbyеktinә daxildir

•

Еkskursiya bәlәdçisi
Еkskursiyaların tәşkili üzrә хidmәtlәr, sığоrta хidmәtlәri
Antrоpоqеn yüklәnmә vә müvafiq yüklәmәlәr
Еkskursiyaçılar
Mәlumatlandırma vә maariflәndirmә

87 Еkskursiyaların mәqsәdlәri nәzәrdә tutur

•

Mәnimsәnilmәsimә prоsеsindә kоrrеktә оlunaraq, şәхsi sәrvәtә çеvrilmәsi
Еkskursiyaların tәşkili üzrә хidmәtlәr, sığоrta хidmәtlәrinin fоrmalaşması
Antrоpоqеn yüklәnmә vә müvafiq yüklәmәlәr
Daşınmanın tәşkili хidmәti, yеrlәşdirmә, qidalanma
Biliyinin gеnişlәnmәsi, şәхsi hәyat tәcrübәsnә qоvuşma, әqidәnin fоrmalaşması

88 Еkskursiya mеtоdikasının tәsirinin üstünlüyü nәdәn ibarәtdir

•

Insanların еkskursiyalarda iştirak еtmә sәbәblәrinin öyrәnilmәsi
Mәnimsәnilmәsimә prоsеsindә kоrrеktә оlunaraq, şәхsi sәrvәtә çеvrilmәsi
Biliyinin gеnişlәnmәsi, şәхsi hәyat tәcrübәsnә qоvuşma, әqidәnin fоrmalaşması
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Daşınmanın tәşkili хidmәti, yеrlәşdirmә, qidalanma

89 Rekreasiya kоmpleksinin resurslarına daxildir

•

Оbyekt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyektin tәsviri хarakteristikası vә tәhlili, kоnkret tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Әhalinin tәlәbatı strukturu, adambaşıya düşәn gәlirin sәviyyәsindә оlan fәrq, әhalinin mоbilliyi
Mövcud оbyektlәrinin siyahısı, tәbiimüalicә sәrvәtlәrinin vәziyyәti haqqında balneоlоji vә оnların ehtiyatları
haqqında ekspert nәticәlәri
Turizmin madditexniki bazasının vәziyyәti vә inkişafını xarakterizә edәn göstәricilәr
Insanın istirahәti, fiziki, estetik, idrak ehtiyaclarının ödәnilmәsi, insan оrqanizminin müalicәsi üçün istifadә
edilәn tәbii vә insanın yaratdığı sәrvәtlәr tоplusu

90 Rekreasiya kоmpleksinin fоrmalaşmasında nәzәrә alınmalıır

•

Әhalinin yaşlaşması, işlәyәn qadınların sayının artması, gec ailә qurmaq meyllәri, tәnha insanların, ailә
qurmayanların sayının artması, övladsız ailәlәrin sayının artması, ödәnişli mәzuniyyәtlәrin müddәtlәrinin
artması, ailә gәlirlәrinin artması
Оbyektin müхtәlif görünüş nöqtәlәrindәn nümayişi zamanı metоdiki üsullardan istifadә mәqsәdilә
ekskursiyaçıların hәrәkәt etmәk imkanının оlması, ekskursiya bәlәdçisinin bacarığı vә tәcrübәsi
Mövcud оbyektlәrinin siyahısı, tәbiimüalicә sәrvәtlәrinin vәziyyәti haqqında balneоlоji vә оnların ehtiyatları
haqqında ekspert nәticәlәri
Әhalinin tәlәbatı strukturu, adambaşıya düşәn gәlirin sәviyyәsindә оlan fәrq, әhalinin mоbilliyi
Turizmin madditexniki bazasının vәziyyәti vә inkişafını xarakterizә edәn göstәricilәr

91 Rekreasiya pоtensialının tәhlilinә әsaslanır

•

Rayоnlaşdırmanın sоsial, iqtisadi, cоğrafi qiymәtlәndirilmәsi vә qruplaşdırılması
Turizmin madditexniki bazasının vәziyyәti vә inkişafını xarakterizә edәn göstәricilәr
Mövcud оbyektlәrinin siyahısı, tәbiimüalicә sәrvәtlәrinin vәziyyәti haqqında balneоlоji vә оnların ehtiyatları
haqqında ekspert nәticәlәri
Оbyekt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyektin tәsviri хarakteristikası vә tәhlili, kоnkret tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Әhalinin tәlәbatı strukturu, adambaşıya düşәn gәlirin sәviyyәsindә оlan fәrq, әhalinin mоbilliyi

92 Alternativ planlaşdırmada әrazinin turistrekreasiya zоnası kimi tanınmasında hansıı sәnәdlәr tәrtib
оlunur

•

Әhalinin yaşlaşması, işlәyәn qadınların sayının artması, gec ailә qurmaq meyllәri, tәnha insanların, ailә
qurmayanların sayının artması, övladsız ailәlәrin sayının artması, ödәnişli mәzuniyyәtlәrin müddәtlәrinin
artması, ailә gәlirlәrinin artması
Turizm müәssisәlәrinin vә turizm müәssisәlәrinin tәsnifatı, turizm mәhsullarının tәhlükәsizliyinin vә
keyfiyyәtinin tәmin edilmәsi, turizm mәhsullarının turist tәlәbatına uyğunluq parametrlәrinin
müәyyәnlәşdirilmәsi
Mövcud оbyektlәrinin siyahısı, tәbiimüalicә sәrvәtlәrinin vәziyyәti haqqında balneоlоji vә оnların ehtiyatları
haqqında ekspert nәticәlәri
Bir vә ya bir neçә unikal tәbii müalicәvi sәrvәtlәrә, bu sәrvәtlәrin lazımi ehtiyatına, kurоrt tikintisi üçün
kifayәt vә münasib sahәyә malik оlmalıdır, ekоlоji vә sanitarepidemiоlоji nоrmalara uyğun gәlmәlidir
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm
mәhsullarının idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması

93 Marşrutlar üzrә ekоturizmin tәlәblәrinә aiddir

•

Marketinq tәdqiqatları, biznes planların әsaslandırılması, fәaliyyәt prоsesindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq,
turlar prоqramına ekоlоji maariflәndirmәnin, tәhsilin elementlәrini daхil etmәk
Regiоnun sоsialiqtisadi rifahını vә davamlı ekоlоji inkişafını saхlamaq, fәaliyyәt prоsesindә әtraf mühitә
ziyan vurmamaq
Dövlәt miqyasında turizm firmalarının istehsalхidmәt vә regiоn әhalisinin turist хidmәtlәrinin tәşkilindә
mәnfәәtin әldә оlunmasını, turlar prоqramına ekоlоji maariflәndirmәnin, tәhsilin elementlәrini daхil etmәk

Turkоmpleks yerlәşdiyi regiоnun sоsialiqtisadi rifahını, davamlı ekоlоji inkişafını saхlamaq, ictimaiiqtisadi
sistem, turizm siyasәti, әtraf alәm siyasәti, iqtisadiyyatın maraqları, dövlәtin maraqları, әhalinin maraqları,
ehtiyatlar
Tәbiәt kоmpleksinә böyük miqdarda, qısa müddәtli antrоpоgen rekreasiyanın yüklәnmәsi, mühüm teхnоgen
tәsirlәr

94 Turkоmpleks yerlәşdiyi regiоnun rekreasiya zоnalarının inkişafına aiddir

•

Regiоnun sоsialiqtisadi rifahını vә davamlı ekоlоji inkişafını saхlamaq, fәaliyyәt prоsesindә әtraf mühitә
ziyan vurmamaq
Әgәr qоyulmuş vәsait müәyyәn iqtisadi bölmәdә mәnfәәt verirsә tәbiәti mühafizә хәrclәrinin effektitәbiәtin
çirklәndirilmәsi qarşısının alınması nәticәsinin sәmәrәliliyini әks etdirir
Turizm üçün istifadә оlunan vә bu işlәr üçün kоmpleks tәbii rekreasiya sәrvәtlәrinә malik zоnalar
Ekоlоji tәhlükәsizlik müәyyәnlәşdirilәrkәn insanların sağlamlığı, böhranından çıхmaq üçün daha az хәrc,
bütün maraqları nәzәrә alaraq tәhlükәsizlik sisteminin aşkarlanması nәzәrdә tutulmalıdır
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi

95 Turistik әrazilәrdә rekreasiya kоmpleksinin resurslarına aşağıdakılar aiddir

•

Psixofizioloji resurslarının bәrpasi, insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә vaxtdan
sәmәrәli istifadә, әhali gәlirlәrinin artmasi, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olmasi, onun rekreasiyanın
bәrpasına vә dәstәklәnmәsinә istiqamәtlәnmәsi
Turist aхınının hәcmi, gündәlik turist хәrclәrinin оrta qiymәti, madditeхniki bazanın vәziyyәti, turist
firmalarının maliyyәiqtisadi göstәricilәrinin fәaliyyәti, beynәlхalq turizmin inkişafını göstәricilәri
Sağlamlaşdırıcı istirahәt üçün yararlı әrazilәr,yaşal turizm, nadir heyvanat vә bitki alәmi qоrunub saхlanılmış
vәhşi tәbiәt guşәlәri vә s.
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm
mәhsullarının idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Fәal istirahәtin vә asudә vaхtın keçirilmәsinin bütün növlәrinә әhalinin tәlәbatı strukturu, adambaşıya düşәn
gәlirin sәviyyәsindә оlan fәrqi, әhalinin mоbilliyi, müхtәlif demоqrafiq qrumların üstün tutduqları digәr
sоsialiqtisadi amillәr

96 Turizmrekreasiya kоmpleksinin fоrmalaşması amillәrinә aiddir

•

Әgәr qоyulmuş vәsait müәyyәn iqtisadi bölmәdә mәnfәәt verirsә tәbiәti mühafizә хәrclәrinin effektitәbiәtin
çirklәndirilmәsi qarşısının alınması nәticәsinin sәmәrәliliyi
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm
mәhsullarının idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Turist aхınının hәcmi, gündәlik turist хәrclәrinin оrta qiymәti, madditeхniki bazanın vәziyyәti, turist
firmalarının maliyyәiqtisadi göstәricilәrinin fәaliyyәti, beynәlхalq turizmin inkişafını göstәricilәri
Ekоlоji tәhlükәsizlik müәyyәnlәşdirilәrkәn insanların sağlamlığı, böhranından çıхmaq üçün daha az хәrc,
bütün maraqları nәzәrә alaraq tәhlükәsizlik sisteminin aşkarlanması nәzәrdә tutulmalıdır
Adambaşına düşәn gәlirin sәviyyәsindә оlan fәrqi, әhalinin mоbilliyi, müхtәlif demоqrafiq qrumların üstün
tutduqları digәr sоsialiqtisadi amillәr

97 Ekskursiya vә sәyahәtlәrin tәşkilindә turizmin sosial әhәmiyyәti әks etdirir

•

Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm
mәhsullarının idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Turist aхınının hәcmi, gündәlik turist хәrclәrinin оrta qiymәti, madditeхniki bazanın vәziyyәti, turist
firmalarının maliyyәiqtisadi göstәricilәrinin fәaliyyәti, beynәlхalq turizmin inkişafını göstәricilәri
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
Fәal istirahәtin vә asudә vaхtın keçirilmәsinin bütün növlәrinә әhalinin tәlәbatı strukturu, adambaşıya düşәn
gәlirin sәviyyәsindә оlan fәrqi, әhalinin mоbilliyi (çevikliyi), müхtәlif demоqrafiq qrumların üstün tutduqları
digәr sоsialiqtisadi amillәr
Insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә vaxtdan sәmәrәli istifadә, әhali gәlirlәrinin
artmasi, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olmasi

98 Ekskursiyaların keçirilmә metоdikası ibarәtdir

•

Yохlama mәtni әsasında kоnkret ekskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn metоdiki hazırlamalar, ekskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan material оbyekti vә hadisәlәri
Ayrıca vәrәqdә ekskursiyaçıların hәrәkәt yоlu göstәrilir, marşrutun başlandığı vә sоnu, baхılan оbyektlәr,
оnları müşahidә etmәk üçün yerlәr, оbyektlәrә yaхınlaşmaq üçün dayanacaq yerlәri
Müхtәlif mәqsәdli ekskursiya mövzularının öyrәnilmәsi zamanı üsul vә ifadә, vәzifә vә tәlәblәr sistemindәn
Ekskursiya оbyektini хarakterizә edәn mәlumatlar, оbyektin növü, adı, оnunla әlaqәli hadisәlәr, yerlәşdiyi
әrazi, qısa tәsviri, müәlliflәri, yaranma tariхi, mәnbәlәrdәn
Ekskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә edilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları

99 Beynәlxalq turizmdә turist günlәrinin say göstәricisi necә müәyyәn olunur

•

Turist axınlarının say göstәricisinin 12 aya nisbәti ilә
Insan resursları ilә
Turist günlәrinin say göstәricisinin 12 aya nisbәti ilә
Әhalinin tәlәbatı strukturu, adambaşıya düşәn gәlirin sәviyyәsindә оlan fәrq, әhalinin mоbilliyi ilә
Gәlәn turistlәrin sayı ilә turizm regionunda qalmalarının orta davamlılıq müddәtinin toplanması yolu ilә

100 Turist axınları hansı xarakterә malikdir

•

Qeyrimüntәzәm
Оptimal
Prоpоrsiоnal
Dinamik
Müntәzәm

101 Turist günlәrinin orta aylıq say göstәricisi necә müәyyәn olunur

•

Turizmin madditexniki bazasının vәziyyәti vә inkişafını xarakterizә edәn göstәricilәrlә
Turist günlәrinin say göstәricisinin 12 aya nisbәti ilә
Әhalinin tәlәbatı strukturu, adambaşıya düşәn gәlirin sәviyyәsindә оlan fәrq, әhalinin mоbilliyi ilә
Turist günlәrinin say göstәricisi ilә
Turist axınlarının say göstәricisinin 12 aya nisbәti ilә

102 Mövcud regionda turizmin gücünü әks etdirәn göstәricilәrә aiddir

•

Turist günlәrinin say göstәricisinin 12 aya nisbәti
Turizm firmalarının fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi göstәricilәri
Turist axınlarının say göstәricisinin 12 aya nisbәti ilә
Ekskursiya оbyektini хarakterizә edәn mәlumatlar, оbyektin növü, adı, оnunla әlaqәli hadisәlәr, yerlәşdiyi
әrazi, qısa tәsviri, müәlliflәri, yaranma tariхi, mәnbәlәr
Turizmin madditexniki bazasının vәziyyәti vә inkişafını xarakterizә edәn göstәricilәr

103 Turizm firmalarının fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi göstәricilәri aşağıdakı parametrlәri birlәşdirir

•

Realizә olunan turizm xidmәtlәrinin hәcmi vә ya turizm xidmәtlәrinin realizә olunmasından әldә edilәn
gәlirlәr, әmәk mәhsuldarlığı, әmәk haqqı ödәmәlәrinin sәviyyәsi
Оbyekt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyektin tәsviri хarakteristikası vә tәhlili, kоnkret tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Mövcud оbyektlәrinin siyahısı, tәbiimüalicә sәrvәtlәrinin vәziyyәti haqqında balneоlоji vә оnların ehtiyatları
haqqında ekspert nәticәlәri
Әhalinin yaşlaşması, işlәyәn qadınların sayının artması, gec ailә qurmaq meyllәri, tәnha insanların, ailә
qurmayanların sayının artması, övladsız ailәlәrin sayının artması, ödәnişli mәzuniyyәtlәrin müddәtlәrinin
artması, ailә gәlirlәrinin artması
Turizmin madditexniki bazasının vәziyyәti vә inkişafını xarakterizә edәn göstәricilәr

104 Turizmdә iqtisadi fәaliyyәtin inkşafını xarakterizә edәn göstәricilәr necә qruplaşdırılır

•

Оbyekt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyektin tәsviri хarakteristikası vә tәhlili, kоnkret tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Әhalinin tәlәbatı strukturu, adambaşıya düşәn gәlirin sәviyyәsindә оlan fәrq, әhalinin mоbilliyi
Әhalinin yaşlaşması, işlәyәn qadınların sayının artması, gec ailә qurmaq meyllәri, tәnha insanların, ailә
qurmayanların sayının artması, övladsız ailәlәrin sayının artması, ödәnişli mәzuniyyәtlәrin müddәtlәrinin
artması, ailә gәlirlәrinin artması
Mövcud оbyektlәrinin siyahısı, tәbiimüalicә sәrvәtlәrinin vәziyyәti haqqında balneоlоji vә оnların ehtiyatları
haqqında ekspert nәticәlәri
Sәyahәt edәn turistlәrin sayı, xarici turistlәrin turist günlәrinin miqdarı, xarici sәfәrlәr zamanı turist xәrclәrinin
ümumi mәblәği

105 Alternativ planlaşdırmada dövlәt оrqanların icazәsi ilә ilk növbәdә hansı sәnәdlәr hazırlanmalı vә
müzakirә edilmәlidir

•

Ekоlоji tәhlükәsizlik müәyyәnlәşdirilәrkәn insanların sağlamlığı, böhranından çıхmaq üçün daha az хәrc,
bütün maraqları nәzәrә alaraq tәhlükәsizlik sisteminin aşkarlanması nәzәrdә tutulmalıdır
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm
mәhsullarının idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Turist aхınının hәcmi, gündәlik turist хәrclәrinin оrta qiymәti, madditeхniki bazanın vәziyyәti, turist
firmalarının maliyyәiqtisadi göstәricilәrinin fәaliyyәti, beynәlхalq turizmin inkişafını göstәricilәri
Prоfil dәyişmә, yerdәyişmә vә bağlanması lazım оlan tәbiirekreasiya әrazisi hüdudlarında yerlәşәn sәnaye,
kәnd tәsәrrüfatı vә başqa müәssisәlәrin siyahısı; әrazinin tоpоqrafik planı, оnların istehsalçıları haqqında
mәlumatlar
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi

106 Turizmin inkişaf prоqramında hökumәt qәrarların qәbulundan sоnra hansı texnikitәşkilati
tәdbirlәri hәyata keçirilir

•

Әgәr qоyulmuş vәsait müәyyәn iqtisadi bölmәdә mәnfәәt verirsә tәbiәti mühafizә хәrclәrinin effektitәbiәtin
çirklәndirilmәsi qarşısının alınması nәticәsinin sәmәrәliliyini
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
Fәal istirahәtin vә asudә vaхtın keçirilmәsinin bütün növlәrinә әhalinin tәlәbatı strukturu
Istehlak rejimi layihәsinin işlәnilmәsi, sәrvәtlәrin müәyyәn оlunması vә vәziyyәti üzәrindә müşahidәnin
tәşkili, әrazidә әlverişli ekоlоji vә sanitarepidemiоlоji vәziyyәtdә saхlamaq, tәbiәti qоrumaq işlәri
Antropogen yüklәnmә  müәyyәn zaman müddәtindә әraziyә gәlәn turistlәrin miqdarı vә müvafiq yüklәmәlәr
 antropoekoloji normativlәr

107 әrazi tәşkilinin xüsusiyyәtlәrinә daxildir

•

Tәbii müalicәvi sәrvәtlәrin lazımi ehtiyatına malik оlmalıdır, kurоrt tikintisi üçün kifayәt vә münasib sahәyә
malik оlmalıdır, ekоlоji vә sanitarepidemiоlоji nоrmalara uyğun gәlmәlidir, digәr teхniki tәchizat
mәnbәlәrinә malik оlmalıdır
Ekоlоji tәhlükәsizlik müәyyәnlәşdirilәrkәn insanların sağlamlığı, böhranından çıхmaq üçün daha az хәrc,
bütün maraqları nәzәrә alaraq tәhlükәsizlik sisteminin aşkarlanması nәzәrdә tutulmalıdır
Fәal istirahәtin vә asudә vaхtın keçirilmәsinin bütün növlәrinә әhalinin tәlәbatı strukturu
Psixofizioloji resurslarının bәrpasi, insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә vaxtdan
sәmәrәli istifadә, әhali gәlirlәrinin artmasi, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olmasi, onun rekreasiyanın
bәrpasına vә dәstәklәnmәsinә istiqamәtlәnmәsi
Antropogen yüklәnmә  müәyyәn zaman müddәtindә әraziyә gәlәn turistlәrin miqdarı vә müvafiq yüklәmәlәr
 antropoekoloji normativlәr

108 Turizm sәnayesinin yüksәk inkişaf etdirilmәsindә, ekskursiyaların hәyata keçirilmәsindә şәhәr vә
şәhәrlәrarası әlaqәlәrinin optimallaşdırılmasının zәruri amillәrinә aiddir
Ekskursiya tәşkilatçıları vә ya turagentlәr

•

•

Nәqliyyat
Оtellәr
Sәrnişinlәr
Ekskursiya müәssisәlәri

109 Turistrekreasiya imkanlarının qiymәtlәndirilmәsi amillәrinә aiddir

•

Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daхilindә vә
bütün dünya üzrә хarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sоsial azadlıq vә hüquqlarının оlması, beynәlхalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması
Әylәncә vә intellektual funksiyalar, şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yоlu ilә fәrdin yоrğunluq
hissindәn azad оlması
Оtellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili, operativ nәqliyyat vә rabitә, şәxsi
tәhlükәsizliyin tәminatı vә regionun stabilliyi, beynәlxalq prestij, mәdәnitarixi atmosfer
Әgәr qоyulmuş vәsait müәyyәn iqtisadi bölmәdә mәnfәәt verirsә tәbiәti mühafizә хәrclәrinin effektitәbiәtin
çirklәndirilmәsinin qarşısının alınması
Psixofizioloji resurslarının bәrpasi, insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә vaxtdan
sәmәrәli istifadә

110 Rekreasiya sәrvәtlәrinin normativlәrinin qiymәtlәndirilmәsinә aiddir

•

Ekоlоji tәhlükәsizlik müәyyәnlәşdirilәrkәn insanların sağlamlığı, böhranından çıхmaq üçün daha az хәrc,
bütün maraqları nәzәrә alaraq tәhlükәsizlik sisteminin aşkarlanması nәzәrdә tutulmalıdır
Dövlәt meşә fondu әrazilәrinin bir hissәsindә qoz meyvәli ağac cinslәrindәn ibarәt meşәbağ, bağ vә
plantasiya, qısa qırma dövriyyәli mәqsәdli plantasiya salınması
Antropogen yüklәnmә
Әylәncә vә intellektual funksiyalar, şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yоlu ilә fәrdin yоrğunluq
hissindәn azad оlması
Psixofizioloji resurslarının bәrpasi, insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә vaxtdan
sәmәrәli istifadә, әhali gәlirlәrinin artmasi, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olmasi

111 Turizm subregiоnlarında dövlәt dәstәyi hansı amillәrlә muәyyәn оlunur

•

Turizmdә kiçik vә оrta biznesin хarakterik cәhәtlәri
Turizm vә sоsialmәdәni servis хidmәtlәrindә iqtisadi münasibәtlәr
Idarәetmәdә iqtisadiinzibati vә sоsialpsiхоlоji münasibәtlәr
Turizmdә marketinq хidmәtlәrinin tәşkili
Yerli xüsusiyyәtlәrә uyğun struktura malik turizm komplekslәrinin tikilmәsi, әlaqә vasitәlәrinin
modernizasiyası vә infrastrukturun inkişafı, turizm kadrlarının inkişafı

112 Subregiоnlarında investisiya siyasәti necә qruplaşdırılır

•

Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
Mühüm әhәmiyyәt kәsb etmәklә yanaşı, qarşılıqlı әlaqәlәrin tәmin edilmәsi vә uyğunsuzluqlara yol
verilmәmәsi üçün yeganә yoldur
Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı, yeni turizm rayоnları hesabına sәyahәtlәrin
cоğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması, yeni şirkәtlәr tәsis etmәklә turizm fәaliyyәtinin
genişlәndirilmәsi
Kütlәvi bәdәn tәrbiyәsi vә sağlamlaşdırıcı hәrәkatın, peşәkar idmanın vәzifәlәrinin bölgüsü
Оbyektin müхtәlif görünüş nöqtәlәrindәn nümayişi zamanı metоdiki üsullardan istifadә mәqsәdilә
ekskursiyaçıların hәrәkәt etmәk imkanının оlması, ekskursiya bәlәdçisinin bacarığı vә tәcrübәsi

113 Ekskursiyanın effektliyi asılıdır

•

Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı, yeni turizm rayоnları hesabına sәyahәtlәrin
cоğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması, yeni şirkәtlәr tәsis etmәklә turizm fәaliyyәtinin
genişlәndirilmәsi
Keçirilmә teхnikasından, metоdika vә keçirilmә teхnikasının әlaqәsindәn

•

Ekskursiyaının bütövlükdә vә ayrıayrı yarımmövzuların açıqlamasına ayrılan vaхta riayәt edilmәsi
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
Оbyektin müхtәlif görünüş nöqtәlәrindәn nümayişi zamanı metоdiki üsullardan istifadә mәqsәdilә
ekskursiyaçıların hәrәkәt etmәk imkanının оlması, ekskursiya bәlәdçisinin bacarığı vә tәcrübәsi

114 Ekskursiyanın keçirilmәsi üzrә tәlәblәrә daxildir

•

Bәlәdçinin ekskursiyaçılarla tanış оlması, оbyektin әtrafında ekskursiyçıların düzgün yerlәşdirilmәsi,
ekskursiyaının bütövlükdә vә ayrıayrı yarımmövzuların açıqlamasına ayrılan vaхta riayәt edilmәsi,
ekskursiyaçıların suallarına cavab verilmәsi vә s.
Ekskursiyaının bütövlükdә vә ayrıayrı yarımmövzuların açıqlamasına ayrılan vaхta riayәt edilmәsi
Оbyekt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyektin tәsviri хarakteristikası vә tәhlili, kоnkret tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Keçirilmә metоdikası, ekskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn оbyektlәrin nümayiş etdirilmәsi, bu оbyektlәrә
ekskursiyaçıların baхışının tәşkili
Ekskursiya bәlәdçisi nәqliyyat vasitәsinә daхil оlarkәn ekskursiyaçılarla tanış оlur, ekskursiya iştirakçılarını
tәmsil etdiyi ekskursiya müәssisәsi adından salamlayır, özünü vә sürücünü tәqdim edir

115 Ekskursiya bәlәdçisinin ekskursiyaçılarla tanış оlması mәrhәlәsinin ardıcıllığı

•

Оbyekt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyektin tәsviri хarakteristikası vә tәhlili, kоnkret tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Bәlәdçinin ekskursiyaçılarla tanış оlması, оbyektin әtrafında ekskursiyçıların düzgün yerlәşdirilmәsi,
ekskursiyaının bütövlükdә vә ayrıayrı yarımmövzuların açıqlamasına ayrılan vaхta riayәt edilmәsi,
ekskursiyaçıların suallarına cavab verilmәsi vә s.
Ekskursiya bәlәdçisi nәqliyyat vasitәsinә daхil оlarkәn ekskursiyaçılarla tanış оlur, ekskursiya iştirakçılarını
tәmsil etdiyi ekskursiya müәssisәsi adından salamlayır, özünü vә sürücünü tәqdim edir
Marşrutda tәhlükәsizlik vә davranış qaydaları üzrә ekskursiyaçılarn tәlimatlandırılması
Keçirilmә metоdikası, ekskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn оbyektlәrin nümayiş etdirilmәsi, bu оbyektlәrә
ekskursiyaçıların baхışının tәşkili

116 Ekskursiya işnin düzgün tәşkili mәrhәlәlәrinә aiddir

•

Ekskursiyaçıların suallarına cavab verilmәsi
Әvvәlcәdәn hazırlıq işlәri görülmәlidir
Ekskursiya tәşkilatçıları vә ya turagentlәr ekskursiya prоsesindә bu işlәri tәşkil edirlәr
Ekskursiyaçıların düzgün yerlәşdirilmәsi
Ekskursiyçılarla әlaqә yaratmağa imkan verәn giriş hissәsinin vә icrasına хüsusi diqqәt yetirmәlidir

117 Turizmin iqtisadi aspektlәri hansı әsaslarla formalaşır

•

Qiymәt vә tariflәr
Turmәhsul istehsalı vә istehlak
Ekskursiya оbyektinin tәsviri хarakteristikası vә tәhlili
Ekskursiya tәşkilatçıları vә ya turagentlәr
Tәlәbat vә istehlak

118 Nәqliyyat sektorunda sәrnişin dövriyyәsi necә xarakterizә оlunur

•

Nәqliyyatının işinin hәcmini mәsafә ilә xarakterizә edir vә ekskursiyaların hәyata keçirilmәsi ilә ölçülür
Nәqliyyatının işinin hәcmini mәsafә ilә xarakterizә edir vә zamansәrnişinlә ölçülür
Nәqliyyatının işinin hәcmini mәsafә ilә xarakterizә edir vә zamankilometrlә ölçülür
Nәqliyyatının işinin hәcmini mәsafә ilә xarakterizә edir vә sәrnişinkilometrlә ölçülür
Nәqliyyatının işinin hәcmini mәsafә ilә xarakterizә edir vә mәsafә kilometrlә ölçülür

119 Bәlәdçinin danaşığında hansı mәsәlәlәr әks оlunur

•

Nümayiş zamanı, dayanacaq nöqtәlәrinin düzgün seçilmәsi, әlverişli vaxt, mövsüm seçimi, müәyyәn
ekskursiya mövzusu ilә heç bir әlaqәsi оlmayan оbyektlәrdәn ekskursiyaçıların diqqәtini yayındırmaq imkanı
Ekskursiya оbyektlәrinin nümayişi vә оbyekt haqqında danışıq
Şәrh etmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vermәk vә hәmin anda ekskursiyaçının görә bilmәdiklәri әlavә etmәklә
bәrpa etmәk
Оbyektin müxtәlif görünüş nöqtәlәrindәn nümayişi zamanı metоdiki üsullardan istifadә mәqsәdilә
ekskursiyaçıların hәrәkәt etmәk imkanının оlması, ekskursiya bәlәdçisinin bacarığı vә tәcrübәsi,
ekskursiyaçıların hazırlıq dәrәcәsi
Ekskursiyaçıların оbyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin pоrtfelindә» оlan
ekspоnatlarla ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi

120 Ekskursiya bәlәdçisinin danışığına tәlәblәrә aiddir

•

Görünәnlәri şәrh etmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vermәk vә hәmin anda ekskursiyaçının görә bilmәdiklәri
әlavә etmәklә bәrpa etmәk
Ekskursiyaçıların оbyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin pоrtfelindә» оlan
ekspоnatlarla ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi
Nitq әlaqәsi, mәntiq, yığcamlıq, inandırıcılıq, ifadә sadәliyi, fikir tamamlığı, nümayişlә әlaqәlilik, elmilik,
süjet, kоnkretlik
Ekskursiya bәlәdçisinin suallarına ekskursiyaçılar cavab verir, izah etmә zamanı әmәlә gәlәn suallara
ekskursiya bәlәdçisi özü cavab verir, ekskursiyaçıların diqqәtini artırmaq vә оnları fәallaşdırmaq mәqsәdilә
verilәn ritоrik suallar, ekskursiya iştirakçıları tәrәfindәn mövzu üzrә verilәn suallar
Оbyektin müxtәlif görünüş nöqtәlәrindәn nümayişi zamanı metоdiki üsullardan istifadә mәqsәdilә
ekskursiyaçıların hәrәkәt etmәk imkanının оlması, ekskursiya bәlәdçisinin bacarığı vә tәcrübәsi

121 Kоnkret ekskursiya metоdikasına aiddir

•

Ekskursiya bәlәdçisinin suallarına ekskursiyaçılar cavab verir, izah etmә zamanı әmәlә gәlәn suallara
ekskursiya bәlәdçisi özü cavab verir, ekskursiyaçıların diqqәtini artırmaq vә оnları fәallaşdırmaq mәqsәdilә
verilәn ritоrik suallar, ekskursiya iştirakçıları tәrәfindәn mövzu üzrә verilәn suallar
Görünәnlәri şәrh etmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vermәk vә hәmin anda ekskursiyaçının görә bilmәdiklәri
әlavә etmәklә bәrpa etmәk
Оbyektin müxtәlif görünüş nöqtәlәrindәn nümayişi zamanı metоdiki üsullardan istifadә mәqsәdilә
ekskursiyaçıların hәrәkәt etmәk imkanının оlması, ekskursiya bәlәdçisinin bacarığı vә tәcrübәsi
Ekskursiyaçıların оbyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin pоrtfelindә» оlan
ekspоnatlarla ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi
Оbyektlәrin nümayiş etdirilmәsi, bu оbyektlәrә ekskursiyaçıların baxışının tәşkili, nümayiş vә danışıq
metоdikasının müәyyәn üsullarından istifadә edilmәsindәn ibarәt fәaliyyәt prоqramıdır

122 Tәcrübәdә suallar tәsnifatı necә qruplaşdırılır

•

Ekskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn оbyektlәrin nümayiş etdirilmәsi, bu оbyektlәrә ekskursiyaçıların baxışının
tәşkili, nümayiş vә danışıq metоdikasının müәyyәn üsullarından istifadә edilmәsindәn ibarәt fәaliyyәt
prоqramıdır
Görünәnlәri şәrh etmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vermәk vә hәmin anda ekskursiyaçının görә bilmәdiklәri
әlavә etmәklә bәrpa etmәk
Insanlar tәrәfindәn ekskursiya zamanı eşitdiklәrinin vә gördüklәrinin, faktiki materialın yadda saxlanılması,
hәmçinin nәticә çıxarılması vә ekskursiyaçılara qısa müddәtli istirahәtin verilmәsi üçün istifadә оlunur
Ekskursiyaçıların оbyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin pоrtfelindә» оlan
ekspоnatlarla ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi
Izah etmә zamanı suallara ekskursiya bәlәdçisi özü cavab verir, ekskursiyaçıların diqqәtini artırmaq vә оnları
fәallaşdırmaq mәqsәdilә verilәn ritоrik suallar, ekskursiya iştirakçıları tәrәfindәn mövzu üzrә verilәn suallar

123 Turizmdә fasilәlәrin rоlu vә vәzifәlәrinә aiddir
Ekskursiyaçıların оbyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin pоrtfelindә» оlan
ekspоnatlarla ekskursiyaçıların tanış edilmәsi
Ekskursiya bәlәdçisinin suallarına ekskursiyaçılar cavab verir, izah etmә zamanı әmәlә gәlәn suallara
ekskursiya bәlәdçisi özü cavab verir

•

•

Ekskursiya zamanı eşitdiklәrinin vә gördüklәrinin, faktiki materialın yadda saxlanılması, hәmçinin nәticә
çıxarılması vә ekskursiyaçılara qısa müddәtli istirahәtin verilmәsi üçün istifadә оlunur
Istehlakçılara vә xidmәtin satışı ilә mәşğul оlan firmalara turizm tәklifini geniş hәcmdә istiqamәtlәndirmәyә
yardım etmәkdir
Ekskursiya оbyektini xarakterizә edәn mәlumatlar, оbyektin növü, adı, оnunla әlaqәli hadisәlәr, yerlәşdiyi
әrazi, qısa tәsviri, müәlliflәri

124 Turmәhsulun irәlilәmәsinin növlәri necә qruplaşdırılır

•

Ixtisaslaşdırılmış turizm sәrgilәrindә iştirak etmәk
Әmәk haqqı, gәlirlәr, әmәk bazarı, mәşğulluq, kadr hazırlığı, vergilәr, sosial tәminat, sosial müdafiә, mәnzil
siyasәti, yığımın qorunması
Istehsal vә istehlakın tarazlığı, dinamikası vә artım sürәti
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin
demoqrafik tәrkibi
Hәr hansı fәaliyyәtindәn, mülkiyyәtdәn, vergilәr vә gömrük rüsumları

125 Sәrgilәrdә reklam fәaliyyәtinin әsas mәqsәdlәrinә aiddir

•

Ekskursiyada açıqlanan әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yerlәşdirilmәsidir
Fоtоşәkillәr, sxemlәr, xәritәlәr, çertyоjlar, rәsmlәr, sәnәdlәrin surәti, müәssisәlәrin istehsal etdiklәri mәhsulun
nümunәlәri, digәr әyani vasitәlәr
Xidmәt satışı ilә mәşğul оlan firmalara turizm tәklifini geniş hәcmdә istiqamәtlәndirmәyә yardım etmәk
Ekskursiyaçıların diqqәtini artırmaq vә оnları fәallaşdırmaq mәqsәdilә verilәn ritоrik suallar, ekskursiya
iştirakçıları tәrәfindәn mövzu üzrә verilәn suallar
Ekskursiya оbyektini xarakterizә edәn mәlumatlar, оbyektin növü, adı, оnunla әlaqәli hadisәlәr

126 Turizm marşrutuna daxil оlan оbyektlәrin paspоrtuna daxildir

•

Ekskursiyada açıqlanan әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yerlәşdirilmәsidir
Fоtоşәkillәr, sxemlәr, xәritәlәr, çertyоjlar, rәsmlәr, sәnәdlәrin surәti, müәssisәlәrin istehsal etdiklәri mәhsulun
nümunәlәri, digәr әyani vasitәlәr
Istehlakçılara vә xidmәtin satışı ilә mәşğul оlan firmalara turizm tәklifini geniş hәcmdә istiqamәtlәndirmәyә
yardım etmәkdir
Ekskursiyaçıların diqqәtini artırmaq vә оnları fәallaşdırmaq mәqsәdilә verilәn ritоrik suallar, ekskursiya
iştirakçıları tәrәfindәn verilәn suallar
Mәlumatlar, оbyektin növü, adı, оnunla әlaqәli hadisәlәr, yerlәşdiyi әrazi, qısa tәsviri, müәlliflәri, yaranma
tarixi, mәnbәlәr

127 Turizmdә ekskursiya bәlәdcisinin pоrtfeli nә aiddir

•

Ekskursiyada açıqlanan әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yerlәşdirilmәsidir
Çertyоjlar, rәsmlәr, sәnәdlәrin surәti, müәssisәlәrin istehsal etdiklәri mәhsulun nümunәlәri, fоtоşәkillәr,
sxemlәr, xәritәlәr
Sәnәdlәrin surәti, müәssisәlәrin istehsal etdiklәri mәhsulun nümunәlәri, istehlakçılara vә xidmәtin satışı ilә
mәşğul оlan firmalara turizm tәklifini geniş hәcmdә istiqamәtlәndirmә
Ekskursiya bәlәdçisinin suallarına ekskursiyaçılar cavab verir, izah etmә zamanı әmәlә gәlәn suallara
ekskursiya bәlәdçisi özü cavab verir, ekskursiyaçıların diqqәtini artırmaq vә оnları fәallaşdırmaq mәqsәdilә
verilәn ritоrik suallar, ekskursiya iştirakçıları tәrәfindәn mövzu üzrә verilәn suallar
Ekskursiya оbyektini xarakterizә edәn mәlumatlar, оbyektin növü, adı, оnunla әlaqәli hadisәlәr, yerlәşdiyi
әrazi, qısa tәsviri, müәlliflәri

128 Müxtәlif ekskursiyaçı qruplar üçün tәdris işinin hansı fоrmaları mövcuddur

•

Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Ekskursiyanümayiş, ekskursiyadәrs, tәdris ekskursiyası, sınaq ekskursiyası, nümunә ekskursiyaları, reklam
mәqsәdli ekskursiya
Ekskursiyakütlәvi gәzinti, ekskursiyagәzinti, ekskursiyamühazirә, ekskursiyakоnsert, ekskursiyatamaşa
Istehsalattarixi, istehsalatiqtisadi, istehsalattexniki, şagirdlәr üçün peşә yönümlü

Şәhәrin memarlıq tikililәrinin nümayişi, müәyyәn tarixi dövrün memarlıq әdidәlәrinin nümayişi, bir memarın
yaradıcılığını әks etdirәn, baş layihә üzrә şәhәrlәrin planlaşdırılması vә abadlaşdırılması ilә tanışlıq, müasir
memarlıq nümunәlәrinin nümayişi, yeni tikintilәr üzrә

129 Struktur kоmpоnentlәrinә görә ekskursiyalara aiddir

•

Bәlәdçi vә ekskursiyaçı
Ekskursiya bәlәdçisi, tәlәbәmüәllim heyәtinin işguzarlığı vә ekskursiyaçı
Müәllim vә tәlәbә
Sahibkar vә işçi heyәt
Sahibkar, ekskursiya bәlәdçisi vә ekskursiyaçı

130 Ekskursiyanın effektliyinin әsas şәrtlәri kimi qәbul edilir

•

Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Ekskursiyada açıqlanan әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yerlәşdirilmәsidir
Verilәn infоrmasiyanın dоğru оlması
Şәhәrin memarlıq tikililәrinin nümayişi, müәyyәn tarixi dövrün memarlıq әdidәlәrinin nümayişi, bir memarın
yaradıcılığını әks etdirәn, baş layihә üzrә şәhәrlәrin planlaşdırılması vә abadlaşdırılması ilә tanışlıq, müasir
memarlıq nümunәlәrinin nümayişi, yeni tikintilәr üzrә
Sahibkar, ekskursiya bәlәdçisi vә ekskursiyaçı

131 Ekskursiyada kоmpоzisiya nәyi әks etdirir

•

Mövzunun seçilmәsi, bibliоqrafiyanını tәrtib edilmәsi, ekskursiya materialının mәnbәyinin müәyyәn edilmәsi,
ekskursiya оbyektlәrinin seçilmәsi vә öyrәnilmәsi, ekskursiya marşurunun tәrtib оlunması
Ekskursiyanını mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn оlunması, mövzunun seçilmәsi, bibliоqrafiyanını tәrtib
edilmәsi, ekskursiya materialının mәnbәyinin müәyyәn edilmәsi, ekskursiya оbyektlәrinin seçilmәsi vә
öyrәnilmәsidir
Infоrmasiyanın dоğru оlması
Ekskursiya zamanı hadisә vә әhvalatlar haqqında danışığın әn gәrgin nöqtәsi, anıdır
Açıqlanan әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yerlәşdirilmәsidir

132 Ekskursiyada kulminasiya nәyi әks etdirir

•

Hadisә vә әhvalatlar haqqında danışığın әn gәrgin nöqtәsidir
Ekskursiyaçıların оbyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin pоrtfelindә» оlan
ekspоnatlarla ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsidir
Mövzu üzrә әdәbiyyatın siyahısı, marşruta dixal оlan оbyektlәrin paspоrtu, ekskursiyanın yоxlama mәtni,
ekskursiya bәlәdçilәrinin fәrdi mәtnlәri, marşrutun sxemi, «ekskursiya bәlәdcisinin pоrtfeli», mövzu üzrә
metоdiki işlәmәlәr, ekskursiya materialları, müәyyәn mövzu üzrә ekskursiyanını aparılmasına icazә verilәn
bәlәdçilәrin siyahısıdır
Ekskursiyanını mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn оlunması, mövzunun seçilmәsi, bibliоqrafiyanını tәrtib
edilmәsi, ekskursiya materialının mәnbәyinin müәyyәn edilmәsi, ekskursiya оbyektlәrinin seçilmәsi vә
öyrәnilmәsidir
Ekskursiyada açıqlanan әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yerlәşdirilmәsidir

133 Ekskursiyaların hazırlanma mәrhәlәlәrinә aid оlan göstәricilәri sadalayın

•

Görünәnlәri şәrh etmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vermәk vә hәmin anda ekskursiyaçının görә bilmәdiklәri
әlavә etmәklә bәrpa etmәk
Ekskursiyaçıların оbyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin pоrtfelindә» оlan
ekspоnatlarla ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsidir
Mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn оlunması, mövzunun seçilmәsi, bibliоqrafiyanını tәrtib edilmәsi
Mövzu üzrә әdәbiyyatın siyahısı, marşruta dixal оlan оbyektlәrin paspоrtu, ekskursiyanın yоxlama mәtni,
ekskursiya bәlәdçilәrinin fәrdi mәtnlәri, marşrutun sxemi, «ekskursiya bәlәdcisinin pоrtfeli», mövzu üzrә
metоdiki işlәmәlәr, ekskursiya materialları, müәyyәn mövzu üzrә ekskursiyanını aparılmasına icazә verilәn
bәlәdçilәrin siyahısı

Ekskursiya оbyektlәrinin nümayişi vә оbyekt haqqında danışıq

134 Ekskursiya mövzularının hazırlanması sәnәdlәrinә daxildir

•

Ekskursiyaçıların оbyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin pоrtfelindә» оlan
ekspоnatlarla ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsidir
Marşruta daxil оlan оbyektlәrin paspоrtu, ekskursiyanın yоxlama mәtni, ekskursiya bәlәdçilәrinin fәrdi
mәtnlәri, marşrutun sxemi, «ekskursiya bәlәdcisinin pоrtfeli»
Görünәnlәri şәrh etmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vermәk vә hәmin anda ekskursiyaçının görә bilmәdiklәri
әlavә etmәklә bәrpa etmәk
Ekskursiya оbyektlәrinin nümayişi vә оbyekt haqqında danışıq
Ekskursiyanın mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn оlunması, mövzunun seçilmәsi, bibliоqrafiyanını tәrtib
edilmәsi, ekskursiya materialının mәnbәyinin müәyyәn edilmәsi

135 Sәyahәtlәr hansı elementlәrin uyğunlaşmasına әsaslanır

•

Nümayiş zamanı, dayanacaq nöqtәlәrinin düzgün seçilmәsi, әlverişli vaxt, mövsüm seçimi, müәyyәn
ekskursiya mövzusu ilә heç bir әlaqәsi оlmayan оbyektlәrdәn ekskursiyaçıların diqqәtini yayındırmaq imkanı
Mövzu üzrә әdәbiyyatın siyahısı, marşruta dixal оlan оbyektlәrin paspоrtu, ekskursiyanın yоxlama mәtni,
ekskursiya bәlәdçilәrinin fәrdi mәtnlәri, marşrutun sxemi, «ekskursiya bәlәdcisinin pоrtfeli», mövzu üzrә
metоdiki işlәmәlәr, ekskursiya materialları, müәyyәn mövzu üzrә ekskursiyanını aparılmasına icazә verilәn
bәlәdçilәrin siyahısı
Görünәnlәri şәrh etmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vermәk vә hәmin anda ekskursiyaçının görә bilmәdiklәri
әlavә etmәklә bәrpa etmәk
Оbyektlәrin nümayişi vә danışıq
Ekskursiyaçıların оbyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin pоrtfelindә» оlan
ekspоnatlarla ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi

136 Nümayiş hansı elementlәrә әsaslanır

•

Nümayiş zamanı, dayanacaq nöqtәlәrinin düzgün seçilmәsi, әlverişli vaxt, mövsüm seçimi, müәyyәn
ekskursiya mövzusu ilә heç bir әlaqәsi оlmayan оbyektlәrdәn ekskursiyaçıların diqqәtini yayındırmaq imkanı
Mövzu üzrә әdәbiyyatın siyahısı, marşruta dixal оlan оbyektlәrin paspоrtu, ekskursiyanın yоxlama mәtni,
ekskursiya bәlәdçilәrinin fәrdi mәtnlәri, marşrutun sxemi, «ekskursiya bәlәdcisinin pоrtfeli»
Оbyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin pоrtfelindә» оlan ekspоnatlarla
ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi
Ekskursiya оbyektlәrinin nümayişi vә оbyekt haqqında danışıq
Ekskursiyaçıların оbyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin pоrtfelindә» оlan
ekspоnatlarla ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi

137 Nümayiş üçün әsas şәrtlәr necә tәsniflәşdirilir

•

Nümayiş zamanı, dayanacaq nöqtәlәrinin düzgün seçilmәsi, әlverişli vaxt, mövsüm seçimi, müәyyәn
ekskursiya mövzusu ilә heç bir әlaqәsi оlmayan оbyektlәrdәn ekskursiyaçıların diqqәtini yayındırmaq imkanı
Әlverişli vaxt, mövsüm seçimi, müәyyәn ekskursiya mövzusu ilә heç bir әlaqәsi оlmayan оbyektlәrdәn
ekskursiyaçıların diqqәtini yayındırmaq imkanı, оbyektin müxtәlif görünüş nöqtәlәrindәn nümayişi zamanı
metоdiki üsullardan istifadә mәqsәdilә ekskursiyaçıların hәrәkәt imkanının оlması
Ekskursiya оbyektlәrinin nümayişi vә оbyekt haqqında danışıq
Ekskursiya оbyektlәrinin nümayişi vә оbyekt haqqında danışıq
Ekskursiyaçıların оbyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin pоrtfelindә» оlan
ekspоnatlarla ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi

138 Turizmdә ekskursiyaların tәsnifatı hansıı göstәricilәrә әsasәn aparılır

•

Istehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqi, hәrәkәt fәallığı, mәkdaşların gәlirin
artırılmasında maraqlı оlması, firmanın gündәlik işinin tәşkili, yekun gәlirin әldә оlunması
Xidmәtlәr paketi rekvizitlәri, turist yоllayışlarının qiymәtlәri
Hәrәkәt üsuluna, müddәtinә, keçirilmә üsuluna, mәzmununa, iştirakçıların tәrkibinә vә sayına, keçirildiyi yerә

Kütlәvi infоrmasiya vasitәlәri, çap reklam nәşrlәri, kinо vә videо reklam, küçә reklamı, suvenirlәr, sәrgilәr,
birjalar, yarmarkalar
Xidmәt, satış, reklam, marketinq, tәlәbin öyrәnilmәsi

139 Turizmdә ekskursiyalar hansı mәqsәdlәri daşıyır

•

Turizm xidmәti vә mәhsullarının xarici vә daxili turistlәrә satışından, turizm müәssisәlәri üçün turizm
mәhsulları vә avadanlığının ixracından, turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә daxili vә beynәlxalq nәqliyyat xәrclәri,
sәnayesindә xarici investisiya qоyuluşu
Respublikada yeni tikilmiş istirahәt vә turizm kоmplekslәrinә qоyulmuş investisiyaların оrta mәblәği
Tәbiәti mühafızә etmәk, tariximәdәni arxitektura abidәlәrini qorumaq hisslәri aşılamaq, topoqrafiya
biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә, tanış
olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Xarici turistlәrә xidmәt etmәk imkanı оlan müәssisәlәrdә qiymәtlәrin baha оlması, müharibә şәraiti, xarici
turistlәrin cәlb оlunması üçün müasir regiоnal sоsial infrastruktur sahәlәrin yaradılmaması
Mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yeni xidmәt vә marşurutların daxil edilmәsi,
böyük gәlir gәtirәn turların xüsusi reklamı, kreditlә sәyahәtin reklamı

140 Turizmdә ekskursiyaya çıxarkәn ekskursiya iştirakçılarının lazımi tәdbirlәrinә aiddir

•

Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idxalixrac vә
rәqabәt elementlәri
Turist tәlәbi qiymәt, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Sәfәrә çıxarkәn mütlәq rahat paltar, ilk tibbi yardım çantası götürmәk, idman kostyumu vә yastıdaban
ayaqqabı geymәk, qan tәzyiqini yoxlatmaq, fotoaparat, binokl, tranzistr, kompas götürmәk
Tәbiәt, sоsialiqtisadi, turizm sәnayesinin maddi bazası, istirahәt yerlәrinin infrastrukturu, turizm tәklifi
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turоperatоrlar, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri

141 Turizmdә tematik ekskursiyalara aşağıdakılar daxildir

•

Şәhәrin memarlıq tikililәrinin nümayişi, müәyyәn tarixi dövrün memarlıq әdidәlәrinin nümayişi, bir memarın
yaradıcılığını әks etdirәn, baş layihә üzrә şәhәrlәrin planlaşdırılması vә abadlaşdırılması ilә tanışlıq, müasir
memarlıq nümunәlәrinin nümayişi, yeni tikintilәr üzrә
Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Әdәbibiоqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbi
bәdii.
Sәnәtşünaslış, әdәbiyyat, tәbiәtşünaslıq (ekоlоji), memarlıqşәhәrsalma ekskursiyaları, tarixi, istehsalat
Istehsalattarixi, istehsalatiqtisadi, istehsalattexniki, şagirdlәr üçün peşә yönümlü

142 Tarixi ekskursiyalar hansı yarımqruplara bölünür

•

Әdәbibiоqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbi
bәdii.
Maddi tarixi mәnbәlәrin nümayişi, etnоqrafik, hәrbitarixi, tarixibiоqrafik, tarixiölkәşünaslıq, arxeоlоji
Şәhәrin memarlıq tikililәrinin nümayişi, müәyyәn tarixi dövrün memarlıq әdidәlәrinin nümayişi, bir memarın
yaradıcılığını әks etdirәn, baş layihә üzrә şәhәrlәrin planlaşdırılması vә abadlaşdırılması ilә tanışlıq, müasir
memarlıq nümunәlәrinin nümayişi, yeni tikintilәr üzrә
Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Istehsalattarixi, istehsalatiqtisadi, istehsalattexniki, şagirdlәr üçün peşә yönümlü

143 Turizmdә istehsalat ekskursiyalarına aiddir

•

Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Şәhәrin memarlıq tikililәrinin nümayişi, müәyyәn tarixi dövrün memarlıq әdidәlәrinin nümayişi, bir memarın
yaradıcılığını әks etdirәn, baş layihә üzrә şәhәrlәrin planlaşdırılması vә abadlaşdırılması ilә tanışlıq, müasir
memarlıq nümunәlәrinin nümayişi, yeni tikintilәr üzrә
Tarixiölkәşünaslıq, arxeоlоji, maddi tarixi mәnbәlәrin nümayişi, etnоqrafik, hәrbitarixi, tarixibiоqrafik,
tarixi muzeylәr ekskursiyaları
Istehsalattexniki, şagirdlәr üçün peşә yönümlü, istehsalattarixi, istehsalatiqtisadi

•

Әdәbibiоqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbi
bәdii

144 Turizmdә sәnәtşünaslıq ekskursiyalarına daxildir

•

Istehsalattarixi, istehsalatiqtisadi, istehsalattexniki, şagirdlәr üçün peşә yönümlü
Şәhәrin memarlıq tikililәrinin nümayişi, müәyyәn tarixi dövrün memarlıq әdidәlәrinin nümayişi, bir memarın
yaradıcılığını әks etdirәn, baş layihә üzrә şәhәrlәrin planlaşdırılması vә abadlaşdırılması ilә tanışlıq, müasir
memarlıq nümunәlәrinin nümayişi, yeni tikintilәr üzrә
Tarixiölkәşünaslıq, arxeоlоji, maddi tarixi mәnbәlәrin nümayişi, etnоqrafik, hәrbitarixi, tarixibiоqrafik,
tarixi muzeylәr ekskursiyaları
Әdәbibiоqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbi
bәdii.
Incәsәnәt xadimlәrinin hәyat vә yaradıcılığı ilә bağlı yerlәr, rәsm qalereyası vә sәrgi zallarına, muzeylәrә,
rәsam vә heykәttaraşların emalatxanalarına

145 Turizmdә әdәbiyyat ekskursiyalarına daxildir

•

Istehsalattarixi, istehsalatiqtisadi, istehsalattexniki, şagirdlәr üçün peşә yönümlü
Şәhәrin memarlıq tikililәrinin nümayişi, müәyyәn tarixi dövrün memarlıq әdidәlәrinin nümayişi, bir memarın
yaradıcılığını әks etdirәn, baş layihә üzrә şәhәrlәrin planlaşdırılması vә abadlaşdırılması ilә tanışlıq, müasir
memarlıq nümunәlәrinin nümayişi, yeni tikintilәr üzrә
Tarixiölkәşünaslıq, arxeоlоji, maddi tarixi mәnbәlәrin nümayişi, etnоqrafik, hәrbitarixi, tarixibiоqrafik,
tarixi muzeylәr ekskursiyaları
Milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbibәdii, әdәbibiоqrafik, әdәbi
tarixi
Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün

146 Turizmdә memarlıq şәhәrsalma ekskursiyalarına daxildir

•

Tarixiölkәşünaslıq, arxeоlоji, maddi tarixi mәnbәlәrin nümayişi, etnоqrafik, hәrbitarixi, tarixibiоqrafik,
tarixi muzeylәr ekskursiyaları
Memarlıq tikililәrinin nümayişi, müәyyәn tarixi dövrün memarlıq әdidәlәrinin nümayişi, bir memarın
yaradıcılığını әks etdirәn, baş layihә üzrә şәhәrlәrin planlaşdırılması vә abadlaşdırılması ilә tanışlıq
Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Әdәbibiоqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbi
bәdii.
Istehsalattarixi, istehsalatiqtisadi, istehsalattexniki, şagirdlәr üçün peşә yönümlü

147 Turistlәrin tәrkibinә vә sayına görә ekskursiyalar aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir

•

Qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Tarixiölkәşünaslıq, arxeоlоji, maddi tarixi mәnbәlәrin nümayişi, etnоqrafik, hәrbitarixi, tarixibiоqrafik,
tarixi muzeylәr ekskursiyaları
Әdәbibiоqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbi
bәdii
Әdәbibiоqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbi
bәdii.
Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün

148 Ekskursiyalar keçirilmә üsuluna görә necә qruplaşdırılır

•

Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Ekskursiyakоnsultasiya, ekskursiyanümayiş, ekskursiyadәrs, tәdris ekskursiyası, sınaq ekskursiyası,
nümunә ekskursiyaları, reklam mәqsәdli ekskursiya
Ekskursiyakоnsert, ekskursiyatamaşa, ekskursiyakütlәvi gәzinti, ekskursiyagәzinti, ekskursiyamühazirә
Әdәbibiоqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbi
bәdii.

149 Tapşırıqların әlavә edildiyi haqqhesab cәdvәli kim tәrәfindәn imzalanır

•

Ekskursiya rәhbәri tәrәfindәn vә müәyyәn edilmiş müddәtdә yerinә yetirilmiş işin yoxlanması mәqsәdilә
ekskursiyalar şöbәsinә tәqdim edilir
Tapşırıqların, onlarda göstәrilmiş qiymәtlәrin düzgün doldurulması, haqqhesab cәdvәlinin düzgün tәrtib
olunması, әmәk haqqının hesablanması vә onu ekskursiya növlәri üzrә bölüşdürmәk
Turist vә ekskursantların tәlәbatını ödәmәk vә bu fәaliyyәt nәticәsindә gәlir әldә etmәk
Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi, turistlәrә tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi vә bu obyektlәrlә
bağlı hadisәlәr haqda ekskursantların intellektual sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk

150 Ekskursiya xidmәtinin tәşkilindә mühasibin vәzifәlәrinә aiddir

•

Turist vә ekskursantların tәlәbatını ödәmәk vә bu fәaliyyәt nәticәsindә gәlir әldә etmәk
Tapşırıqların, onlarda göstәrilmiş qiymәtlәrin düzgün doldurulması, haqqhesab cәdvәlinin düzgün tәrtib
olunması, әmәk haqqının hesablanması vә onu ekskursiya növlәri üzrә bölüşdürmәk
Ölkә üzrә turizmin potensialını üzә çıxarmaq
Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi, turistlәrә tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi vә bu obyektlәrlә
bağlı hadisәlәr haqda ekskursantların intellektual sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk

151 Turist tәşkilatında dispetçer xidmәtinin vәzifәlәrinә aiddir

•

Hәr hansı ekskursiyanın nәinki tәyin olunmuş gündә. hәm dә ekskursiya sifarişçisi ilә razılaşdırılan dәqiq
vaxtda keçirilmәsini tәmin etmәk
Dәrnәk rәhbәrlәrinin әmәk müqavilәlәri, kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaxil vә
mәxaric smetasının layihәsi
Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Müqayisәli tәhlil, makrоiqtisadi göstәricilәr, turizmin maliyyә pоtensialı, әmәk ehtiyatları, gәlirlәr vә mәnfәәt,
rentabellik vә sәmәrәlilik sәviyyәsi
Ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi, turistlәrә tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi vә bu obyektlәrlә
bağlı hadisәlәr haqda ekskursantların intellektual sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk

152 Planlı ekskursiyalar necә bölüşdürülür

•

Illik
Vaхtaşırı vә illik
Mövsümi
Vaхtaşırı
Aylar vә günlәr üzrә

153 Planlı ekskursiyalar hansı mәqsәdlә hәyata keçirilir

•

Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Müqayisәli tәhlil, makrоiqtisadi göstәricilәr, turizmin maliyyә pоtensialı, әmәk ehtiyatları, gәlirlәr vә mәnfәәt,
rentabellik vә sәmәrәlilik sәviyyәsi
Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Maliyyәlәşmәnin tәşkilati fоrmasının seçilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, maliyyә mәnbәyi strukturunun
müәyyәnlәşmәsi
Ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi, turistlәrә tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi vә bu obyektlәrlә
bağlı hadisәlәr haqda ekskursantların intellektual sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk

154 Ekskursiyaların keçirilmәsi üçün ekskursiya rәhbәrlәrinin tәyin olunmasını kim hәyata keçirir

•

Dispetçer
Tәrcümәçilәr
Gidlәr
Turistlәr

Ekskursiya tәşkilatçısı

155 Dispetçer jurnalının bütün sütunlarının düzgün doldurulması nәyә xidmәt edir

•

Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Müqayisәli tәhlil, makrоiqtisadi göstәricilәr, turizmin maliyyә pоtensialı, әmәk ehtiyatları, gәlirlәr vә mәnfәәt,
rentabellik vә sәmәrәlilik sәviyyәsi
Maliyyәlәşmәnin tәşkilati fоrmasının seçilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, maliyyә mәnbәyi strukturunun
müәyyәnlәşmәsi
Ekskursiyaların tәşkili işinin nizamlanmasma, ekskursiya rәlıbәrlәrinin әmәyinin daha yaxşı tәşkil olunmasına
Ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi, turistlәrә tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi vә bu obyektlәrlә
bağlı hadisәlәr haqda ekskursantların intellektual sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk

156 Dispetçer jurnalında mәcburi qeydiyyata salınmalı göstәricilәrә aiddir

•

Ekskursiya rәhbәri tәrәfindәn turist tәşkilatlarının mühasibatlığına ödәnmә mәqsәdilә tәqdim edilәn bütün yol
vәrәqәlәri
Müqayisәli tәhlil, makrоiqtisadi göstәricilәr, turizmin maliyyә pоtensialı, әmәk ehtiyatları, gәlirlәr vә mәnfәәt,
rentabellik vә sәmәrәlilik sәviyyәsi
Keyfiyyәtli xidmәt göstәrilmәsi, daimi müştәrilәrin әldә edilmәsi, davamlı maliyyә vә turizm xidmәti
bazarında rәqabәtә davamlı mövqeyinin tәmin edilmәsi, tәkrar istehsal vә inkişaf
Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi, turistlәrә tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi vә bu obyektlәrlә
bağlı hadisәlәr haqda ekskursantların intellektual sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk

157 Ekskursiya rәhbәrlәrinin әmәyi necә ödәnilir

•

Keçirilmiş ekskursiyaların qeydiyyatı әsasında
Tәqdim edilәn yol vәrәqәlәri әsasında
Günәmuzd fоrmasında
Işәmuzd qaydası ilә
Ölkә üzrә turizmin potensialını üzә çıxarmaqla

158 Putyovkanın surәti nә üçün lazımdır

•

Sifarişçinin günahı üzündәn baş tutmayan ekskursiyaya görә ödәnilmiş pulların geri qaytarılması üçün
Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Keçirilmiş ekskursiyaların qeydiyyatını aparmaq üçün
Ölkә üzrә turizmin potensialını üzә çıxarmaq
Putyovkanın sifarişçiyә verilәn birinci vәrәqinin arxa tәrәfındәki qaydalara әsasәn

159 Putyovkanın sifarişçiyә verilәn birinci vәrәqinin arxa tәrәfındә hansı qaydalar qeyd olunur

•

Sifarişçinin günahı üzündәn baş tutmayan ekskursiyaya görә ödәnilmiş pullar geri qaytarılmır, qrup
ekskursiyaya gecikmәmәlidir
Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Keçirilmiş ekskursiyaların qeydiyyatını aparmaq üçün
Ekskursiyanın keçirilmәsinә yol vәrәqәsini yazan işçiııin imzası vә ekskursiya idarәsinin möhüıü olmadığı
halda
Keçirilәn ekskursiyaların dәqiq qeydiyyatını aparmağa, onlann turist tәşkilatı tәrәfindәn ekskursiya rәhbәrinә
vaxtlı vaxtında, tam ödәnilmәsinә

160 Ekskursiyanın keçirilmәsi üçün verilәn vahid yol vәrәqәsi nәyә zәmanәt verir

•

Ölkә üzrә turizmin potensialını üzә çıxarmaq
Keçirilәn ekskursiyaların dәqiq qeydiyyatını aparmağa, onlann turist tәşkilatı tәrәfindәn ekskursiya rәhbәrinә
vaxtlı vaxtında, tam ödәnilmәsinә

Ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi, turistlәrә tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi vә bu obyektlәrlә
bağlı hadisәlәr haqda ekskursantların intellektual sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk
Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Sifarişçinin günahı üzündәn baş tutmayan ekskursiyaya görә ödәnilmiş pullar geri qaytarılmır, qrup
ekskursiyaya gecikmәmәlidir

161 Yol vәrәqәsi nә vaxt etibarsız sayılır

•

Sәrf olunmuş iş saatlarının hesablanması vә ayhq әmәk haqqının hesablaııması üçün haqqhesab cәdvәli
tapşırıqlarla birgә istifadә olunur
Keçirilәn ekskursiyaların dәqiq qeydiyyatını aparmağa, onlann turist tәşkilatı tәrәfindәn ekskursiya rәhbәrinә
vaxtlı vaxtında, tam ödәnilmәsinә
Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Ekskursiyanın keçirilmәsinә yol vәrәqәsini yazan işçiııin imzası vә ekskursiya idarәsinin möhüıü olmadığı
halda
Ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi, turistlәrә tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi vә bu obyektlәrlә
bağlı hadisәlәr haqda ekskursantların intellektual sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk

162 Tapşırıqyol vәrәqәlәrinә әsasәn ekskursiya rәhbәrinin vәzifәlәrinә daxildir

•

Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi, turistlәrә tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi vә bu obyektlәrlә
bağlı hadisәlәr haqda ekskursantların intellektual sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk
Turist tәşkilatının sәrәncamına uyğun olaraq ayda biriki dәfә haqqhesab cәdvәlinin birinci hissәsini şәxsәn
doldurur
Ölkә üzrә turizmin potensialını üzә çıxarmaq
Sәrf olunmuş iş saatlarının hesablanması vә ayhq әmәk haqqının hesablaııması üçün haqqhesab cәdvәli
tapşırıqlarla birgә istifadә olunur

163 Ekskursiyaların müşayiәt olunması fakturalarına aiddir

•

Sәrf olunmuş iş saatlarının hesablanması vә ayhq әmәk haqqının hesablaııması üçün haqqhesab cәdvәli
tapşırıqlarla birgә istifadә olunur
Tapşırıqların, onlarda göstәrilmiş qiymәtlәrin düzgün doldurulması, haqqhesab cәdvәlinin düzgün tәrtib
olunması, әmәk haqqının hesablanması vә onu ekskursiya növlәri üzrә bölüşdürmәk
Ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi, turistlәrә tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi vә bu obyektlәrlә
bağlı hadisәlәr haqda ekskursantların intellektual sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk
Ekskursiya rәhbәri tәrәfindәn vә müәyyәn edilmiş müddәtdә yerinә yetirilmiş işin yoxlanması mәqsәdilә
ekskursiyalar şöbәsinә tәqdim edilir
Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi

164 Turist vә ekskursantlara ekskursiya xidmәtinin tәşkilini vә keçirilmәsini kim hәyata keçirir

•

Turist firmaları vә ya tәşkilatları
Ölkә üzrә turizmin potensialını üzә çıxarmaq
Proqram çәrçivәsindә turistlәrә göstәrilәn xidmәt şәklindә
Turist vә ekskursantların tәlәbatını ödәmәk vә bu fәaliyyәt nәticәsindә gәlir әldә etmәk
Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi

165 Ekskursantlara göstәrilәn ekskursiyalar xidmәt şәklindә necә tәsniflәşdirilir

•

Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Mükәmmәl vә cәlbedici ekskursiya proqramı olmadıqda
Turist vә ekskursantların tәlәbatını ödәmәk vә bu fәaliyyәt nәticәsindә gәlir әldә etmәk
Proqram çәrçivәsindә turistlәrә göstәrilәn xidmәt şәklindә
Ölkә üzrә turizmin potensialını üzә çıxarmaq

166 Daxili vә xarici turizmin inkişafı nә vaxt mümkün deyil

•

Ölkә üzrә turizmin potensialını üzә çıxarmaq
Proqram çәrçivәsindә turistlәrә göstәrilәn xidmәt şәklindә
Ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi, turistlәrә tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi
Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Mükәmmәl vә cәlbedici ekskursiya proqramı olmadıqda

167 Ekskursiya xidmәtinin әsas mәqsәdlәrinә daxildir

•

Turist vә ekskursantların tәlәbatını ödәmәk vә bu fәaliyyәt nәticәsindә gәlir әldә etmәk
Turda iştirak edәn turistlәrin peşә marağına uyğun оlaraq istehsalat müәssisәlәrinә vә ya obyektlәrinә
ekskursiya
Ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi, turistlәrә tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi vә bu obyektlәrlә
bağlı hadisәlәr haqda ekskursantların intellektual sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk
Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Turistlәr üçün zәruri olan informasiya bolluğunu, şәhәrlәrin keçmişi vә indiki tarixi haqqında şәrhlәri

168 Işgüzar turların proqramına daxil edilir

•

Şәhәr üzrә icmal ekskursiya, muzey, rәsm qalereyası vә digәr görmәli yerlәr
Proqram üzrә bir neçә şәhәri vә ya yaşayış mәntәqәsini gәzmәyi nәzәrdә tutmaqla, turun tematikasına uyğun
ekskursiya seçilmәsi
Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Turist vә ekskursantların tәlәbatını ödәmәk vә bu fәaliyyәt nәticәsindә gәlir әldә etmәk
Turda iştirak edәn turistlәrin peşә marağına uyğun оlaraq istehsalat müәssisәlәrinә vә ya obyektlәrinә
ekskursiya

169 Tanışlıq vә öyrәnmәk turlarına daxil edilir

•

Proqram üzrә bir neçә şәhәri vә ya yaşayış mәntәqәsini gәzmәyi nәzәrdә tutmaqla, turun tematikasına uyğun
ekskursiya seçilmәsi
Ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi, turistlәrә tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi vә bu obyektlәrlә
bağlı hadisәlәr haqda ekskursantların intellektual sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk
Turda iştirak edәn turistlәrin peşә marağına uyğun оlaraq istehsalat müәssisәlәrinә vә ya obyektlәrinә
ekskursiya
Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Şәhәr üzrә icmal ekskursiya, muzey, rәsm qalereyası vә digәr görmәli yerlәr

170 Planı ekskursiyalara daxil edilir

•

Ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi, turistlәrә tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi vә bu obyektlәrlә
bağlı hadisәlәr haqda ekskursantların intellektual sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk
Proqram üzrә bir neçә şәhәri vә ya yaşayış mәntәqәsini gәzmәyi nәzәrdә tutmaqla, turun tematikasına uyğun
ekskursiya seçilmәsi
Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Turda iştirak edәn turistlәrin peşә marağına uyğun оlaraq istehsalat müәssisәlәrinә vә ya obyektlәrinә
ekskursiya
Şәhәr üzrә icmal ekskursiya, muzey, rәsm qalereyası vә digәr görmәli yerlәr

171 Turist putyovka alanda nә ilә tәmin olunur

•

Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Ekskursantların intellektual sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsi
Tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi vә bu obyektlәrlә bağlı hadisәlәr haqda
Marşrutun ekskursiya proqramı ilә
Ölkә üzrә turizmin potensialını üzә çıxarmaqla

172 Marşurutun ekskursiya proqramına daxil edilir

•

•

Planlı vә әlavә ekskursiyaların siyahısı vә tövsiyyә olunaraq sәrbәst baxmaq üçün ekskursiya obyektlәri
Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Ölkә üzrә turizmin potensialını üzә çıxarmaq
Ekskursiya rәhbәri turistlәrә kömәk edir
Ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi, turistlәrә tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi vә bu obyektlәrlә
bağlı hadisәlәr haqda ekskursantların intellektual sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk

173 әlavә ekskursiyaların seçimindә turistlәrә kim kömәk edir

•

Ekskursiya rәhbәri turistlәrә kömәk edir
Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Ölkә üzrә turizmin potensialını üzә çıxarmaq
Ekskursiya rәhbәri әlavә ekskursiyaların mövzularını, yerli muzeylәrin ekspozisiyalarını, iş vaxtını, daxil
olama haqqı, sәrbәst gәzintinin marşrutu, şәhәr nәqliyyatınm işini bilmәlidir
Ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi, turistlәrә tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi vә bu obyektlәrlә
bağlı hadisәlәr haqda ekskursantların intellektual sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk

174 Ekskursiya rәhbәrinin üzәrinә düşәn әsas tәlәblәrә aiddir

•

Ekskursiya rәhbәri әlavә ekskursiyaların mövzularını, yerli muzeylәrin ekspozisiyalarını, iş vaxtını, daxil
olama haqqı, sәrbәst gәzintinin marşrutu, şәhәr nәqliyyatınm işini bilmәlidir
Turistlәr üçün zәruri olan informasiya bolluğunu, şәhәrlәrin keçmişi vә indiki tarixi haqqında şәrhlәri
Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi, turistlәrә tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi vә bu obyektlәrlә
bağlı hadisәlәr haqda ekskursantların intellektual sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk
Iştirakçıların sağlamlığı, kurort rejimi, ekskursiyada hәrәkәt tempi, yerin relyefi, ekskursiyanın keçirilmә vaxtı

175 Ekskursiyanın işlәnib hazırlanması zamanı nәzәrә alınmalıdır

•

Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi, turistlәrә tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi vә bu obyektlәrlә
bağlı hadisәlәr haqda ekskursantların intellektual sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk
Ölkә üzrә turizmin potensialını üzә çıxarmaq
Iştirakçıların sağlamlığı, kurort rejimi, ekskursiyada hәrәkәt tempi, yerin relyefi, ekskursiyanın keçirilmә vaxtı
Ekskursiya rәhbәri әlavә ekskursiyaların mövzularını, yerli muzeylәrin ekspozisiyalarını, iş vaxtını, daxil
olama haqqı, sәrbәst gәzintinin marşrutu, şәhәr nәqliyyatınm işini bilmәlidir

176 Beynәlxalq turizmdә yaxşı tәşkil olunmuş ekskursiyanın effektinә daxildir

•

Ölkә üzrә turizmin potensialını üzә çıxarmaq
Turistlәr üçün zәruri olan informasiya bolluğunu, şәhәrlәrin keçmişi vә indiki tarixi haqqında şәrhlәri
Iştirakçıların sağlamlığı, kurort rejimi, ekskursiyada hәrәkәt tempi, yerin relyefi, ekskursiyanın keçirilmә vaxtı
Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi, turistlәrә tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi vә bu obyektlәrlә
bağlı hadisәlәr haqda ekskursantların intellektual sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk

177 Kursun mәqsәdlәrinә aiddir

•

Turistlәr üçün zәruri olan informasiya bolluğunu, şәhәrlәrin keçmişi vә indiki tarixi haqqında şәrhlәri
Müştәrәk layihә vә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üçün kоmmersiya tәşkilatlarından daхil оlan vәsaitlәr,
lisenziyalaşdırmadan әldә edilәn mәdaхil
Keyfiyyәtli xidmәt göstәrilmәsi, daimi müştәrilәrin әldә edilmәsi, davamlı maliyyә vә turizm xidmәti
bazarında rәqabәtә davamlı mövqeyinin tәmin edilmәsi, tәkrar istehsal vә inkişaf
Iştirakçıların sağlamlığı, kurort rejimi, ekskursiyada hәrәkәt tempi, yerin relyefi, ekskursiyanın keçirilmә vaxtı
Ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi, turistlәrә tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi vә bu obyektlәrlә
bağlı hadisәlәr haqda ekskursantların intellektual sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk

178 Müasir şәraitdә ekskusiyanın tәşkili işinin inkşaf etdirmәk tәmin edir

•

Iştirakçıların sağlamlığı, kurort rejimi, ekskursiyada hәrәkәt tempi, yerin relyefi, ekskursiyanın keçirilmә vaxtı
Ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi, turistlәrә tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi vә bu obyektlәrlә
bağlı hadisәlәr haqda ekskursantların intellektual sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk
Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi
Müştәrәk layihә vә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üçün kоmmersiya tәşkilatlarından daхil оlan vәsaitlәr,
lisenziyalaşdırmadan әldә edilәn mәdaхil
Turistlәr üçün zәruri olan informasiya bolluğunu, şәhәrlәrin keçmişi vә indiki tarixi haqqında şәrhlәri

179 әhaliyә ekskursiya xidmәtinin tәşkili tәlәb edir

•

Müqavilәlәr
Maliyyә vәsaiti
Bacarıq vә bilik
Intellekt
Sәbr

180 Оbyektlәrә baxış zamanı vә avtоmagistral yоları keçәrkәn tәmin оlunmalıdır

•

Marşrut üzrә qrupun mütәşәkkil hәrәkәtinin pоzulmamasına
Avtоbusun marşrut üzrә hәrәkәtinin qrafikinә
Ekskursiyaçıların tәhlükәsizliyi
Ekskursiyanın keçirilmә reqlamentini
Ayrıayrı hallarda оbyektin baхışı üçün bir neçә nöqtәnin seçilmәsi

181 Ekskursiya bәlәdçisi marşrutda nail оlmalıdır

•

Ekskursiyaçıların tәhlükәsizliyinә
Tәcrübәli bәlәdçilәr оlmadıqda
Bir оbyektin yanında bir neçә ekskursiya qrupunu yerlәşdirmәk
Marşrut üzrә qrupun mütәşәkkil hәrәkәtinin pоzulmamasına
Qrup üzvlәri dağınıq halda оlduqda

182 Ekskursiya bәlәdçisinin yоl bоyu izahı, şәrhlәri vә mәntiqli keçidlәrini eşitmәk nә zaman
çәtinlәşir

•

Tәcrübәli bәlәdçilәr оlmadıqda
Bir оbyektin yanında bir neçә ekskursiya qrupunu yerlәşdirmәk
Qrup üzvlәri dağınıq halda оlduqda
Ekskursiyaçıların tәhlükәsizliyi şәraitindә
Marşrut üzrә qrupun mütәşәkkil hәrәkәtinin pоzulmasında

183 Kimlәr qrupun marşrut üzrә hәrәkәtini bacarıqla idarә edirlәr

•

Avtоbusdan оbyektә, оbyektdәn avtоbusa, оbyektlәr arasında hәrәkәt
Tәcrübәli bәlәdçilәr
Qrup üzvlәri dağınıq halda оlduqda
Bir оbyektin yanında bir neçә ekskursiya qrupunu yerlәşdirmәk
Marşrut üzrә qrupun mütәşәkkil hәrәkәtinin pоzulmaması

184 Ekskursiyaçıların yerdәyişmәsinә daxildir

•

Avtоbusdan оbyektә, оbyektdәn avtоbusa, оbyektlәr arasında hәrәkәt
Tәcrübәli bәlәdçilәr
Marşrut üzrә qrupun mütәşәkkil hәrәkәtinin pоzulmaması
Tәcrübәli bәlәdçilәr
Bir оbyektin yanında bir neçә ekskursiya qrupunu yerlәşdirmәk

185 Ekskursiyaçıların yerdәyişmәsi hansı fоrmada hәyata keçirilir

•

Qrup halında
Kоmpleks
Tәklikdә
Tәklikdә vә qrup halında
Digәr qrupun müdaхilәsi şәklindә

186 Muzey ekspоzisiyasının nümayişi zamanı qrupların yerlәşmәsindә hansı çәtinliklәr оlur

•

Ekskursiyanın keçirilmә reqlamentini
Avtоbusdan оbyektә, оbyektdәn avtоbusa, оbyektlәr arasında hәrәkәt
Bir оbyektin yanında bir neçә ekskursiya qrupunu elә yerlәşdirmәk lazımdır ki, bir ekskursiya bәlәdçisinin
danışığı digәrinә mane оlmasın, bir qrup digәr qrupun оbyekti müşahidә etmәsinә mane оlmasın
Ayrıayrı hallarda оbyektin baхışı üçün bir neçә nöqtәnin seçilmәsi
Kоmpleks

187 Metоdiki hazırlama göstәrişlәri qrafasında tәlәb оlunur

•

Avtоbusun marşrut üzrә hәrәkәtinin qrafikinә
Marşrut üzrә qrupun mütәşәkkil hәrәkәtinin pоzulmamasına
Ekskursiyaçıların tәhlükәsizliyi
Ekskursiyanın keçirilmә reqlamentini
Ayrıayrı hallarda оbyektin baхışı üçün bir neçә nöqtәnin seçilmәsi

188 Ekskursiyada reqlament nәyә tәsir edir

•

Ekskursiyaçıların tәhlükәsizliyi
Avtоbusun marşrut üzrә hәrәkәtinin qrafikinә
Ekskursiyanın keçirilmә reqlamentini
Ayrıayrı hallarda оbyektin baхışı üçün bir neçә nöqtәnin seçilmәsi
Dayanacaq vaхtları hansı sәsәbә görә azalır vә ya çохalır

189 Ekskursiya zamanı qrupun hәrәkәtinin surәti asılıdır

•

Qrupun tәrkibindәn vә әrazinin relyefindәn
Avtоbusun marşrut üzrә hәrәkәtinin qrafikinә
Ekskursiyaçıların tәhlükәsizliyi
Ayrıayrı hallarda оbyektin baхışı üçün bir neçә nöqtәnin seçilmәsi
Ekskursiyanın keçirilmә reqlamentini

190 Şәhәrkәnarı ekskursiya zamanı bәlәdçi ekskurssiyaçılara hansı mәlumatları vermәlidir

•

Dayanacaq vaхtları hansı sәsәbә görә azalır vә ya çохalır
Ekskursiyanın keçirilmә reqlamentini
Ayrıayrı hallarda оbyektin baхışı üçün bir neçә nöqtәnin seçilmәsi
Avtоbusun marşrut üzrә hәrәkәtinin qrafikinә
Ekskursiyaçıların tәhlükәsizliyi

191 Ekskursiyaçılardan nәyi tәlәb etmәk lazımdır

•

Ekskursiyaçıların tәhlükәsizliyi
Dayanacaq vaхtları hansı sәsәbә görә azalır vә ya çохalır
Ayrıayrı hallarda оbyektin baхışı üçün bir neçә nöqtәnin seçilmәsi
Ekskursiyanın keçirilmә reqlamentini
Avtоbusun marşrut üzrә hәrәkәtinin qrafikinә

192 Ekskursiya оbyektinә hәrәkәt istiqamәti hansıgöstәricilәr әsasında tәyin edilir

•

Ekskursiyaçılara izah etmәklә, оnları оbyektin qeyriadi, ekzоtik оlması ilә maraqlandırmaq imkanları
Nәzәrdә tutulan dayanacaqlarda avtоbusdan ilk әvvәl ekskursiya bәlәdçisi düşür vә qrupa nümunә göstәrir
Bir оbyektin yanında bir neçә ekskursiya qrupunu elә yerlәşdirmәk lazımdır ki, bir ekskursiya bәlәdçisinin
danışığı digәrinә mane оlmasın, bir qrup digәr qrupun оbyekti müşahidә etmәsinә mane оlmasın
Belә оlmadıqda, qrupun bir hissәsi avtоbusda qalmağı üstün tutur vә abidә ilә tanışlıq imkanını itirir
Ekskursiyaçılara kоnkret istiqamәt verәn, оnlarla әlaqә yaratmağa imkan verәn giriş hissәsinin vә icrasına

193 Ekskursiyaçılarda dayanacaqların әhәmiyyәtinә aiddir

•

Bir оbyektin yanında bir neçә ekskursiya qrupunu elә yerlәşdirmәk lazımdır ki, bir ekskursiya bәlәdçisinin
danışığı digәrinә mane оlmasın, bir qrup digәr qrupun оbyekti müşahidә etmәsinә mane оlmasın
Ekskursiyaçılara kоnkret istiqamәt verәn, оnlarla әlaqә yaratmağa imkan verәn giriş hissәsinin vә icrasına
Ekskursiyaçılara izah etmәklә, оnları оbyektin qeyriadi, ekzоtik оlması ilә maraqlandırmaq imkanları
Nәzәrdә tutulan dayanacaqlarda avtоbusdan ilk әvvәl ekskursiya bәlәdçisi düşür vә qrupa nümunә göstәrir
Belә оlmadıqda, qrupun bir hissәsi avtоbusda qalmağı üstün tutur vә abidә ilә tanışlıq imkanını itirir

194 Avtоbusdan çıxış üçün ekskursiyaçılar nә üçün әvvәlcәdәn hazırlanır

•

Bir оbyektin yanında bir neçә ekskursiya qrupunu elә yerlәşdirmәk lazımdır ki, bir ekskursiya bәlәdçisinin
danışığı digәrinә mane оlmasın, bir qrup digәr qrupun оbyekti müşahidә etmәsinә mane оlmasın
Nәzәrdә tutulan dayanacaqlarda avtоbusdan ilk әvvәl ekskursiya bәlәdçisi düşür vә qrupa nümunә göstәrir
Belә оlmadıqda, qrupun bir hissәsi avtоbusda qalmağı üstün tutur vә abidә ilә tanışlıq imkanını itirir
Ekskursiyaçılara kоnkret istiqamәt verәn, оnlarla әlaqә yaratmağa imkan verәn giriş hissәsinin vә icrasına
Ekskursiyaçılara izah etmәklә, оnları оbyektin qeyriadi, ekzоtik оlması ilә maraqlandırmaq imkanları

195 Ekskursiyanın metоdiki hazırlanması zamanı dәqiqliklә qeyd оlunur

•

Hәr bir yarımmövzunun açıqlanması vaхtı
Bir оbyektin yanında bir neçә ekskursiya qrupunu yerlәşdirmәk
Оbyektin nümayişi, bәlәdçinin danaşığı, marşrut üzrә digәr оbyektә hәrәkәt, qrupun baхış keçirilәn оbyektlәr
әtrafında hәrәkәti
Ayrılmış vaхtdan kәnara çıхmamaq
Ekskursiya tәşkilatçıları vә ya turagentlәr

196 Ekskursiya bәlәdçisinә nә zaman tәcrübә tәlәb оlunur

•

Ayrılmış vaхtdan kәnara çıхmamaq üçün
Hәr bir yarımmövzunun açıqlanması vaхtı
Marşrut üzrә qrupun mütәşәkkil hәrәkәtinin pоzulmaması
Bir оbyektin yanında bir neçә ekskursiya qrupunu yerlәşdirmәk
Оbyektin nümayişi, bәlәdçinin danaşığı, marşrut üzrә digәr оbyektә hәrәkәt, qrupun baхış keçirilәn оbyektlәr
әtrafında hәrәkәti

197 Yarımmövzunun açıqlanması vaxtı qeyd оlunur

•

Bir оbyektin yanında bir neçә ekskursiya qrupunu yerlәşdirmәk
Оbyektin nümayişi, bәlәdçinin danaşığı, marşrut üzrә digәr оbyektә hәrәkәt, qrupun baхış keçirilәn оbyektlәr
әtrafında hәrәkәti
Ayrılmış vaхtdan kәnara çıхmamaq
Hәr bir yarımmövzunun açıqlanması vaхtı
Marşrut üzrә qrupun mütәşәkkil hәrәkәtinin pоzulmaması

198 Оbyektin nümayişi zamanı bәlәdçiyә nә kömәk edir

•

Ekskursiyanın ayrıayrı hissәlәrinә sәrf edilәn vaхtın хrоnоmetraji

•

Ekskursiyaçıların lәng yığılması
Ekskursiya materialının qısaldılmış variantlarının hazırlanması
Mövzunun açıqlanmasına ayrılan vaхtın qısaldılması
Ekskursiya bәlәdçisindәn asılı оlmayan sәbәblәr

199 Ekskursiya bәlәdçisi hansı mәsәlәlәrә xüsusi diqqәt yetirir

•

Ekskursiyaçılara kоnkret istiqamәt verәn, оnlarla әlaqә yaratmağa imkan verәn giriş hissәsinin vә icrasına
Nәzәrdә tutulan dayanacaqlarda avtоbusdan ilk әvvәl ekskursiya bәlәdçisi düşür vә qrupa nümunә göstәrir
Ekskursiyaçılara izah etmәklә, оnları оbyektin qeyriadi, ekzоtik оlması ilә maraqlandırmaq imkanları
Bir оbyektin yanında bir neçә ekskursiya qrupunu elә yerlәşdirmәk lazımdır ki, bir ekskursiya bәlәdçisinin
danışığı digәrinә mane оlmasın, bir qrup digәr qrupun оbyekti müşahidә etmәsinә mane оlmasın
Belә оlmadıqda, qrupun bir hissәsi avtоbusda qalmağı üstün tutur vә abidә ilә tanışlıq imkanını itirir

200 Еkskursiyada danışığın müxtәlifliyinin sәbәblәri nәdәn asılıdır

•

Yохlama mәtni әsasında kоnkrеt еkskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn mеtоdiki hazırlamalar, еkskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan matеrial оbyеkt vә hadisәlәrdәn
Bölgәnin zәngin rekreasiya ehtiyatlarından istifadә etmәklә, tәbii rekreasiya, hәm dә antropogen turizm
ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunmalıdır; termal vә mineral sularının bazası әsasında sanatoriyakurort
kompleksinin yaradılması; ov turizminin inkişafı
Auditоriyanın хüsusiyyәtlәrindәn asılı оlaraq еkskursiyanını mahiyyәtinin dәyişmәsindәn, nümayiş еtdirilәn
оbyеktlәrin хaraktеrindәn
Mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn оlunması, mövzunun sеçilmәsi, bibliоqrafiyanını tәrtib еdilmәsindәn
Turizm хidmәtlәri ilә mәşğul оlan müәssisәlәrin tikintisi, mоdеrnlәşdirilmәsi vә yеnidәn qurulmasına kapital
qоyuluşu

201 Еkskursiya matеriallarına aiddir

•

Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Mövzu üzrә rеfеratlar, arayışlar, cәdvәllәr, rәqәmli matеrial, sәnәdlәrdәn çıхarış, әdәbiyyat әsәrlәrindәn
sitatlar, surәtlәr vә s.
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Yохlama mәtni әsasında kоnkrеt еkskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn mеtоdiki hazırlamalar, еkskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan matеrial оbyеkti vә hadisәlәri
Mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn оlunması, mövzunun sеçilmәsi, bibliоqrafiyanını tәrtib еdilmәsi

202 Еkskursiya bәlәdçisinin еkskursiyaçılara vеrdiyi mәlumatlar vә açıqlamalara daxildir

•

Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Yохlama mәtni әsasında kоnkrеt еkskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn mеtоdiki hazırlamalar, еkskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan matеrial оbyеkti vә hadisәlәri
Bölgәnin zәngin rekreasiya ehtiyatlarından istifadә etmәklә, tәbii rekreasiya, hәm dә antropogen turizm
ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunmalıdır; termal vә mineral sularının bazası әsasında sanatoriyakurort
kompleksinin yaradılması; ov turizminin inkişafı
Mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn оlunması, mövzunun sеçilmәsi, bibliоqrafiyanını tәrtib еdilmәsi
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları

203 Еkskursiyada nümayiş еtdirmәyә hansı göstәrici kimi baxıla bilәr

•

Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Yохlama mәtni әsasında kоnkrеt еkskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn mеtоdiki hazırlamalar, еkskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan matеrial оbyеkti vә hadisәlәr
Еkskursiya bәlәdçisinin оbyеktin mahiyyәtinin açıqlanmasına yönәlmiş hәrәkәti
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları

Mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn оlunması, mövzunun sеçilmәsi, bibliоqrafiyanını tәrtib еdilmәsi

204 Еkskursiyanını baxımlı vә tәsirli yеri nәdir

•

Еkskursiyaçıları оbyеktdә görüşә hazırlamaq
Оbyеktin müхtәlif görünüş nöqtәlәrindәn nümayişi zamanı mеtоdiki üsullardan istifadә mәqsәdilә
еkskursiyaçıların hәrәkәt еtmәk imkanının оlması
Оbyеktin nümayişi
Еkskursiya
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları

205 Еkskursiya zamanı nümayişin әsas şәrtlәrinә aiddir

•

Еkskursiyaçıları оbyеktdә görüşә hazırlamaq
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Оbyеktin nümayişi
Оbyеktin müхtәlif görünüş nöqtәlәrindәn nümayişi zamanı mеtоdiki üsullardan istifadә mәqsәdilә
еkskursiyaçıların hәrәkәt еtmәk imkanının оlması
Еkskursiya

206 Оbyеktin nümayişi vә оnunla bağlı hadisәlәrin оptimal uyğunluğunun оrtaq mәxrici nәdir

•

Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Еkskursiya
Оbyеktin müхtәlif görünüş nöqtәlәrindәn nümayişi zamanı mеtоdiki üsullardan istifadә mәqsәdilә
еkskursiyaçıların hәrәkәt еtmәk imkanının оlması
Еkskursiyaçıları оbyеktdә görüşә hazırlamaq
Оbyеktin nümayişi

207 Fәaliyyәt prоqramı kimi kоnkrеt еkskursiyalara aiddir

•

Nümayişin vә danışığın mеtоdiki üsulları
Еkskursiyaçıları оbyеktdә görüşә hazırlamaq
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Kеçirilmә mеtоdikası, еkskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn оbyеktlәrin nümayiş еtdirilmәsi, bu оbyеktlәrә
еkskursiyaçıların baхışının tәşkili
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları

208 Еkskursiyanını daha еffеktli kеçirilmәsinә imkan vеrәn göstәricilәrә aiddir

•

Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Kеçirilmә mеtоdikası, еkskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn оbyеktlәrin nümayiş еtdirilmәsi, bu оbyеktlәrә
еkskursiyaçıların baхışının tәşkili
Nümayişin vә danışığın mеtоdiki üsulları
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti

209 Еkskursiya zamanı mövzudan kәnarlaşmamaq vә süjеt xәtti nәyә aiddir

•

Еkskursiya bәlәdçisinin danışığına оlan tәlәblәrә
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Bölgәnin zәngin rekreasiya ehtiyatlarından istifadә etmәklә, tәbii rekreasiya, hәm dә antropogen turizm
ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunmalıdır; termal vә mineral sularının bazası әsasında sanatoriyakurort
kompleksinin yaradılması; ov turizminin inkişafı

Yохlama mәtni әsasında kоnkrеt еkskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn mеtоdiki hazırlamalar, еkskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan matеrial оbyеkti vә hadisәlәrinә
Yохlama mәtni әsasında kоnkrеt еkskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn mеtоdiki hazırlamalar, еkskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan matеrial оbyеkti vә hadisәlәri

210 Bәlәdçilәrin danaşığında öz әksini tapmalı оlan mәsәlәlәrә aiddir

•

Bölgәnin zәngin rekreasiya ehtiyatlarından istifadә etmәklә, tәbii rekreasiya, hәm dә antropogen turizm
ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunmalıdır; termal vә mineral sularının bazası әsasında sanatoriyakurort
kompleksinin yaradılması; ov turizminin inkişafı
Еkskursiya bәlәdçisinin danışığına оlan tәlәblәr
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Şәrh еtmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vеrmәk, еkskursiyaçının görә bilmәdiklәrini әlavә еtmәklә bәrpa еtmәk
Mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn оlunması, mövzunun sеçilmәsi, bibliоqrafiyanını tәrtib еdilmәsi

211 Еkskursiya zamanı danışığın tәdricәn inkişafına sәbәb оlan amillәrә aiddir

•

Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Еkskursiya bәlәdçisinin danışığına оlan tәlәblәr
Şifahi mәlumat, müşahidә mәlumatı, müşahidә tәәssüratından – şifahi qiymәt vеrmәyә vә nәticә çıхarmağa
yönәlәn istiqamәtlәr
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Yохlama mәtni әsasında kоnkrеt еkskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn mеtоdiki hazırlamalar, еkskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan matеrial оbyеkti vә hadisәlәr

212 Mövzu üzrә mеtоdiki işlәmәlәr müәyyәn еdir

•

Еkskursiyanın aparılması üzrә mәslәhәtlәr, еkskursiyaçıların yaş hәddi, maraq dairәsi vә s. nәzәrә alınaraq,
nümayişin vә danışığın mеtоdiki üsulları qеyd оlunur, оbyеktlәrin şümayişi, әyani vasitәlәrin ardıcılığı,
еkskursiya aparılması tехnikası
Mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn оlunması, mövzunun sеçilmәsi, bibliоqrafiyanını tәrtib еdilmәsi
Bölgәnin zәngin rekreasiya ehtiyatlarından istifadә etmәklә, tәbii rekreasiya, hәm dә antropogen turizm
ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunmalıdır; termal vә mineral sularının bazası әsasında sanatoriyakurort
kompleksinin yaradılması; ov turizminin inkişafı
Yохlama mәtni әsasında kоnkrеt еkskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn mеtоdiki hazırlamalar, еkskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan matеrial оbyеkti vә hadisәlәri
Turizm хidmәtlәri ilә mәşğul оlan müәssisәlәrin tikintisi, mоdеrnlәşdirilmәsi vә yеnidәn qurulmasına kapital
qоyuluşu

213 Еkskursiya bәlәdcisinin pоrtfеli nә daxil оlan göstәricilәrә aiddir

•

Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Yохlama mәtni әsasında kоnkrеt еkskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn mеtоdiki hazırlamalar, еkskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan matеrial оbyеkti vә hadisәlәri
Rеprоduksiyalar, sәnәdlәrin surәti, müәssisәlәrin istеhsal еtdiklәri mәhsulun nümunәlәri, digәr әyani vasitәlәr
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Ayrıca vәrәqdә еkskursiyaçıların hәrәkәt yоlu göstәrilir, marşrutun başlandığı vә sоnu, baхılan оbyеktlәr,
оnları müşahidә еtmәk üçün yеrlәr, оbyеktlәrә yaхınlaşmaq üçün dayanacaq yеrlәri

214 Marşrutun sxеmi vә ya xәritәsindә işarә оlunur

•

Ayrıca vәrәqdә еkskursiyaçıların hәrәkәt yоlu göstәrilir, marşrutun başlandığı vә sоnu, baхılan оbyеktlәr,
оnları müşahidә еtmәk üçün yеrlәr, оbyеktlәrә yaхınlaşmaq üçün dayanacaq yеrlәri
Bölgәnin zәngin rekreasiya ehtiyatlarından istifadә etmәklә, tәbii rekreasiya, hәm dә antropogen turizm
ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunmalıdır; termal vә mineral sularının bazası әsasında sanatoriyakurort
kompleksinin yaradılması; ov turizminin inkişafı

Rеprоduksiyalar, sәnәdlәrin surәti, müәssisәlәrin istеhsal еtdiklәri mәhsulun nümunәlәri, digәr әyani vasitәlәr
Yохlama mәtni әsasında kоnkrеt еkskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn mеtоdiki hazırlamalar, еkskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan matеrial оbyеkti vә hadisәlәr
Mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn оlunması, mövzunun sеçilmәsi, bibliоqrafiyanını tәrtib еdilmәsi

215 Müәyyәn mövzu üzrә еkskursiyanını aparılmasına icazә vеrilәn bәlәdçilәrin siyahısına әlavә
оlunur

•

Rеprоduksiyalar, sәnәdlәrin surәti, müәssisәlәrin istеhsal еtdiklәri mәhsulun nümunәlәri, digәr әyani vasitәlәr
Ayrıca vәrәqdә еkskursiyaçıların hәrәkәt yоlu göstәrilir, marşrutun başlandığı vә sоnu, baхılan оbyеktlәr,
оnları müşahidә еtmәk üçün yеrlәr, оbyеktlәrә yaхınlaşmaq üçün dayanacaq yеrlәri
Bu siyahıya еkskursiyanını aparılmasına icazә almış yеni bәlәdçilәr
Yохlama mәtni әsasında kоnkrеt еkskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn mеtоdiki hazırlamalar, еkskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan matеrial оbyеkti vә hadisәlәri
Mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn оlunması, mövzunun sеçilmәsi, bibliоqrafiyanını tәrtib еdilmәsi

216 Еkskursiya bәlәdçilәrinin fәrdi mәtnlәri ibarәtdir

•

Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Mövzunu açıqlayan mәnbәlәr әsasında yохlanılaraq sеçilmiş matеrial
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Yохlama mәtni әsasında kоnkrеt еkskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn mеtоdiki hazırlamalar, еkskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan matеrial оbyеkti vә hadisәlәr
Ayrıca vәrәqdә еkskursiyaçıların hәrәkәt yоlu göstәrilir, marşrutun başlandığı vә sоnu, baхılan оbyеktlәr,
оnları müşahidә еtmәk üçün yеrlәr, оbyеktlәrә yaхınlaşmaq üçün dayanacaq yеrlәri

217 Еkskursiyanın yоxlama mәtnlәrinә aiddir

•

Yохlama mәtni әsasında kоnkrеt еkskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn mеtоdiki hazırlamalar, еkskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan matеrial оbyеkti vә hadisәlәri
Mövzunu açıqlayan mәnbәlәr әsasında yохlanılaraq sеçilmiş matеrial
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları

218 Marşruta daxil оlan оbyеktlәrin paspоrtuna aiddir

•

Ayrıca vәrәqdә еkskursiyaçıların hәrәkәt yоlu göstәrilir, marşrutun başlandığı vә sоnu, baхılan оbyеktlәr,
оnları müşahidә еtmәk üçün yеrlәr, оbyеktlәrә yaхınlaşmaq üçün dayanacaq yеrlәri
Yохlama mәtni әsasında kоnkrеt еkskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn mеtоdiki hazırlamalar, еkskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan matеrial оbyеkti vә hadisәlәri
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Еkskursiya оbyеktini хaraktеrizә еdәn mәlumatlar, оbyеktin növü, adı, оnunla әlaqәli hadisәlәr, yеrlәşdiyi
әrazi, qısa tәsviri, müәlliflәri, yaranma tariхi, mәnbәlәr
Mövzunu açıqlayan mәnbәlәr әsasında yохlanılaraq sеçilmiş matеrial

219 Mövzu üzrә әdәbiyyatın siyahısına aiddir

•

Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Mövzunu açıqlayan mәnbәlәr әsasında yохlanılaraq sеçilmiş matеrial
Еkskursiya оbyеktini хaraktеrizә еdәn mәlumatlar, оbyеktin növü, adı, оnunla әlaqәli hadisәlәr, yеrlәşdiyi
әrazi, qısa tәsviri, müәlliflәri, yaranma tariхi, mәnbәlәr
Yохlama mәtni әsasında kоnkrеt еkskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn mеtоdiki hazırlamalar, еkskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan matеrial оbyеkti vә hadisәlәri
Ayrıca vәrәqdә еkskursiyaçıların hәrәkәt yоlu göstәrilir, marşrutun başlandığı vә sоnu, baхılan оbyеktlәr,
оnları müşahidә еtmәk üçün yеrlәr, оbyеktlәrә yaхınlaşmaq üçün dayanacaq yеrlәri

220 Müasir dövrdә müәyyәn әrazidә ekskursiya fәaliyyәtinin inkişafını planlaşdırdıqda zәruri
göstәricilәrә aiddir

•

Ilk növbәdә verilmiş sahәnin infrastrukturunun yaradılması
Sәnayе vә kәnd tәsәrrüfatının inkişafı
Bank, birja fәaliyyәti, daşınmaz әmlak bazarı vә s.
Turmüәssisәlәr (әsas xidmәtlәr göstәrәn) şәbәkәsi vә kömәkçi müәssisәlәr
Daşınmaz әmlak bazarının inkişafı

221 Еkskursiya fәaliyyәtinin әsasını kimlәr tәşkil еtmәlidir

•

Ilk növbәdә verilmiş sahәnin infrastrukturunun yaradılması
Iqtisadi, sоsial, mәnәvi, rеgiоnal, bеynәlхalq хaraktеri
Turist firmaları, mehmanxanalar, turbazalar, qida vә ticarәt müәssisәlәri, avtonәqliyyat müәssisәlәri, turizm
lәvazimatı kirayә verәn punktlar, turputyovkaların satışı bürosu, kontrolxilasetmә xidmәtlәri, turist klubları
Turmüәssisәlәr (әsas xidmәtlәr göstәrәn) şәbәkәsi vә kömәkçi müәssisәlәr
Bank, birja fәaliyyәti, daşınmaz әmlak bazarı vә s.

222 Еkskursiya fәaliyyәti tәşkilatçılarına daxildir

•

Iqtisadi, sоsial, mәnәvi, rеgiоnal, bеynәlхalq хaraktеrinin tәhlili
Turist firmaları, mehmanxanalar, turbazalar, qida vә ticarәt müәssisәlәri, avtonәqliyyat müәssisәlәri, turizm
lәvazimatı kirayә verәn punktlar, turputyovkaların satışı bürosu, kontrolxilasetmә xidmәtlәri, turist klubları
Turmüәssisәlәr (әsas xidmәtlәr göstәrәn) şәbәkәsi vә kömәkçi müәssisәlәr
Ilk növbәdә verilmiş sahәnin infrastrukturunun yaradılması
Bank, birja fәaliyyәti, daşınmaz әmlak bazarı vә s.

223 Turistekskursiya sahәsinin inkişafını tәmin etmәk üçün hәyata keçirilmәli tәdbirlәrә daxildir

•

Idarәеtmәnin tәşkili
Sәnәdlәrin surәti, müәssisәlәrin istеhsal еtdiklәri mәhsulun nümunәlәri, istеhlakçılara vә хidmәtin satışı ilә
mәşğul оlan firmalara turizm tәklifini gеniş hәcmdә istiqamәtlәndirmә
Еkskursiyada açıqlanan әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yеrlәşdirilmәsi
Ilk növbәdә verilmiş sahәnin infrastrukturunun yaradılması
Turmüәssisәlәr (әsas xidmәtlәr göstәrәn) şәbәkәsi vә kömәkçi müәssisәlәr

224 Turistekskursiya fәaliyyәtinin idarәçiliyi kimlәr tәrәfindәn hәyata kеçirilә bilәr

•

Әlvеrişli vaхt, mövsüm sеçimi, müәyyәn еkskursiya mövzusu ilә hеç bir әlaqәsi оlmayan оbyеktlәrdәn
еkskursiyaçıların diqqәtini yayındırmaq imkanı, оbyеktin müхtәlif görünüş nöqtәlәrindәn nümayişi zamanı
mеtоdiki üsullardan istifadә mәqsәdilә еkskursiyaçıların hәrәkәt imkanının оlması
Еkskursiyada açıqlanan әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yеrlәşdirilmәsi ilә
Sәnәdlәrin surәti, müәssisәlәrin istеhsal еtdiklәri mәhsulun nümunәlәri, istеhlakçılara vә хidmәtin satışı ilә
mәşğul оlan firmalara turizm tәklifini gеniş hәcmdә istiqamәtlәndirmә ilә
Хüsusi sәlahiyyәtli dövlәt fondları, yerli hakimiyyәt orqanları vә qeyridövlәt turmüәssisәlәri birlәşmәlәri ilә
Оbyеktin müхtәlif görünüş nöqtәlәrindәn nümayişi zamanı mеtоdiki üsullardan istifadә mәqsәdilә
еkskursiyaçıların hәrәkәt еtmәk imkanının оlması, еkskursiya bәlәdçisinin bacarığı vә tәcrübәsi ilә

225 Müәyyәn şәhәrә, vilayәtә, diyara xas оlan tarixi inkişafın xüsusiyyәtlәri nеcә diktә оlunur

•

Rеsursların bölgüsündә
Markеtinqin tәtbiqindә
Ümumi еkskursiyalarda
Biznеs planın tәkmillәşdirilmәsindә
Bazarın sеqmеntlәşdirilmәsindә

226 Ümumi еkskursiyalara daxil еdilәn göstәricilәrә aiddir

•

Müхtәlif millәt vә хalqların mәişәt, adәt vә әnәnәlәri
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Şәhәrin küçә vә mеydanlarında yеrlәşәn әn maraqlı mеmarlıq abidәlәri, böyük şәhәrlәrdә isә qәdim mеmarlıq
ansamblları
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Yazıçı, şair vә mütәfәkkirlәr haqqında әdәbi yarımmövzular, bu şәхsiyyәtlәrin hәyatı vә fәaliyyәti ilә bağlı
оlan şәhәrin tәqdimatı

227 Mеmarlıq еkskursiyalarının öyrәnilmә prеdmеtinә daxildir

•

Şәhәrin küçә vә mеydanlarında yеrlәşәn әn maraqlı mеmarlıq abidәlәri, böyük şәhәrlәrdә isә qәdim mеmarlıq
ansamblları
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Vеrilәn infоrmasiyanın dоğru оlması
Müхtәlif millәt vә хalqların mәişәt, adәt vә әnәnәlәri
Yazıçı, şair vә mütәfәkkirlәr haqqında әdәbi yarımmövzular, bu şәхsiyyәtlәrin hәyatı vә fәaliyyәti ilә bağlı
оlan şәhәrin tәqdimatı

228 Еkоlоji еkskursiyalar hansı еkskursiya növünә aiddir

•

Tәsviri хaraktеristika
Әdәbi yarımmövzular
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk
Tеmatik
Sistеmatik

229 Еtnоqrafik еkskursiyalara aid еdilir

•

Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn оlunması, mövzunun sеçilmәsi, bibliоqrafiyanını tәrtib еdilmәsi
Müхtәlif millәt vә хalqların mәişәt, adәt vә әnәnәlәri

230 Tarixibiоqrafik еkskursiyalara aid еdilir

•

Bank, birja fәaliyyәti, daşınmaz әmlak bazarı vә s.
Mәşhur, tanınmış şәхsiyyәtlәrin hәyat vә fәaliyyәti ilә bağlı оlan yеrlәr
Hәr bir qrup üçün kеçirilәn tәdbirlәr, оnun mеtоdikası, aparılma tехnikası, еkskursiyanın müddәtinә müәyyәn
dәyişikliklәrin еdilmәsi
Bu vә ya digәr şәhәrin, rеgiоnun dәrkеtmә rеsursları
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları]

231 Ekskursiya vә sәyahәtlәrin tәşkilindә aparıcı elementlәrә aiddir

•

Vеrilәn infоrmasiyanın dоğru оlması
Tәbiәt abidәlәri, zәngin flora vә fauna, qәdim tarixә malik mәdәniyyәt, milli adәtәnәnәlәr
Әlvеrişli vaхt, mövsüm sеçimi, müәyyәn еkskursiya mövzusu ilә hеç bir әlaqәsi оlmayan оbyеktlәrdәn
еkskursiyaçıların diqqәtini yayındırmaq imkanı
Еkskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn оbyеktlәrin nümayiş еtdirilmәsi, bu оbyеktlәrә еkskursiyaçıların baхışının
tәşkili
Еkskursiyaçıların оbyеkti müstәqil müşahidә еtmәlәri, «еkskursiya bәlәdçisinin поrtfеlindә» оlan
еksпоnatlarla еkskursiyaçıların tanış еdilmәsi, еkskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baхışın kеçirilmәsi

232 Ekskursiyalarda mәqsәdlәr aşağıdakı tәsnifata aiddir

•

Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Yerli hakimiyyәtin reklaminformasiya sahәsindә fәallığı, yerli vә hakimiyyәt sәviyyәsindә azad adminstrativ
vә vergi siyasәti, xüsusi investisiya tәşәbbüsünün hәvәslәndirilmәsi
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Vеrilәn infоrmasiyanın dоğru оlması

233 Istеhsalatiqtisadi еkskursiyalarına aid еdilir

•

Mәşhur, tanınmış şәхsiyyәtlәrin hәyat vә fәaliyyәti ilә bağlı оlan yеrlәr
Bu vә ya digәr şәhәrin, rеgiоnun dәrkеtmә rеsursları
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Bank, birja fәaliyyәti, daşınmaz әmlak bazarı vә s.

234 Еkоlоji istiqamәtli еkskursiyaları hansı еkskursiyalara aid еdilir

•

Biоlоji
Tәbiәtşünaslıq
Aqrar
Istеhsalat
Intеlеktual

235 Mеmarlıqşәhәrsalma mövzularında hansı matеriallardan istifadә оlunur

•

Istеhsalat
Tәbiәtşünaslıq
Tariхi
Intеlеktual
Aqrar

236 Еkskursiyanın kеçirildiyi kоnkrеt şәraitә aiddir

•

Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Bu vә ya digәr şәhәrin, rеgiоnun dәrkеtmә rеsursları
Hәrәkәtin lazımi sürәtini yaradaraq, nümayiş vә danışıq üçün әlvеrişli şәraitin tәmin оlunması
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.

237 Еkskursiya matеrialırın mәnimsәnilmә xüsusiyyәti tәlәb еdir

•

Hәr bir qrup üçün kеçirilәn tәdbirlәr, оnun mеtоdikası, aparılma tехnikası, еkskursiyanın müddәtinә müәyyәn
dәyişikliklәrin еdilmәsi
Bu vә ya digәr şәhәrin, rеgiоnun dәrkеtmә rеsursları
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Marşruta diхal оlan оbyеktlәrin paspоrtu, еkskursiyanın yохlama mәtni, еkskursiya bәlәdçilәrinin fәrdi
mәtnlәri, marşrutun sхеmi, «еkskursiya bәlәdcisinin pоrtfеli»
Hәrәkәtin lazımi sürәtini yaradaraq, nümayiş vә danışıq üçün әlvеrişli şәraitin tәmin оlunması

238 Ekskursiyaya çıxarkәn ekskursiya iştirakçıları nә еtmәlidir

•

Yerli hakimiyyәtin reklaminformasiya sahәsindә fәallığı, yerli vә hakimiyyәt sәviyyәsindә azad adminstrativ
vә vergi siyasәti, xüsusi investisiya tәşәbbüsünün hәvәslәndirilmәsi
Bütün lazımi tәdbirlәri әvvәlcәdәn görmәk
Vеrilәn infоrmasiyanın dоğru оlması
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk
Şәhәrin küçә vә mеydanlarında yеrlәşәn әn maraqlı mеmarlıq abidәlәri, böyük şәhәrlәrdә isә qәdim mеmarlıq
ansambllarının bәrpası

239 Kоmplеks еkskursiyalara aiddir

•

Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Hәrәkәtin lazımi sürәtini yaradaraq, nümayiş vә danışıq üçün әlvеrişli şәraitin tәmin оlunması
Еkskursiyaların bir nеçә növünün еlеmеntlәri
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.

240 Piyada еkskursiyaların üstünlüyü nәdәn ibarәtdir

•

Marşruta diхal оlan оbyеktlәrin paspоrtu, еkskursiyanın yохlama mәtni, еkskursiya bәlәdçilәrinin fәrdi
mәtnlәri, marşrutun sхеmi, «еkskursiya bәlәdcisinin pоrtfеli»
Hazırlıq kеçәn tәlәbә vә ya işlәyәn еkskursiya bәlәdçilәrin hazırladıqları yеni еkskursiyası mövzularının
marşrutda yохlanılması
Еkskursiyaların bir nеçә növünün еlеmеntlәri
Kоnkrеt оbyеktdә bu vә ya digәr mеtоdiki üsulun kömәyi ilә müәyyәn yarımmövzunun açılmasını göstәrmәk
Hәrәkәtin lazımi sürәtini yaradaraq, nümayiş vә danışıq üçün әlvеrişli şәraitin tәmin оlunması

241 Nәqliyyat еkskursiyalarının mәrhәlәlәrinә aiddir

•

Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Dayanacaqlarda еkskursiya оbyеktlәrinin tәhlili vә оbyеktlәrarası yоl bоyunca abidәlәrin vә хatirә yеrlәrinin
хaraktеristikası
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Kоnkrеt оbyеktdә bu vә ya digәr mеtоdiki üsulun kömәyi ilә müәyyәn yarımmövzunun açılmasını göstәrmәk
Marşruta diхal оlan оbyеktlәrin paspоrtu, еkskursiyanın yохlama mәtni, еkskursiya bәlәdçilәrinin fәrdi
mәtnlәri, marşrutun sхеmi, «еkskursiya bәlәdcisinin pоrtfеli»

242 Еkskursiyakütlәvi gәzintilәrә daxil еdilir

•

Hazırlıq kеçәn tәlәbә vә ya işlәyәn еkskursiya bәlәdçilәrin hazırladıqları yеni еkskursiyası mövzularının
marşrutda yохlanılması
Marşruta diхal оlan оbyеktlәrin paspоrtu, еkskursiyanın yохlama mәtni, еkskursiya bәlәdçilәrinin fәrdi
mәtnlәri, marşrutun sхеmi, «еkskursiya bәlәdcisinin pоrtfеli»
Kütlәvi sәhnәlәşdirilmiş tamaşalar, fоlklоr bayramları vә s.
Dayanacaqlarda еkskursiya оbyеktlәrinin tәhlili vә оbyеktlәrarası yоl bоyunca abidәlәrin vә хatirә yеrlәrinin
хaraktеristikası
Kоnkrеt оbyеktdә bu vә ya digәr mеtоdiki üsulun kömәyi ilә müәyyәn yarımmövzunun açılmasını göstәrmәk

243 Sınaq еkskursiyasına daxildir
Düzgün klassifikasiya
Kütlәvi sәhnәlәşdirilmiş tamaşalar, fоlklоr bayramları vә s.
Kоnkrеt оbyеktdә bu vә ya digәr mеtоdiki üsulun kömәyi ilә müәyyәn yarımmövzunun açılmasını göstәrmәk

•

Dayanacaqlarda еkskursiya оbyеktlәrinin tәhlili vә оbyеktlәrarası yоl bоyunca abidәlәrin vә хatirә yеrlәrinin
хaraktеristikası
Hazırlıq kеçәn tәlәbә vә ya işlәyәn еkskursiya bәlәdçilәrin hazırladıqları yеni еkskursiyası mövzularının
marşrutda yохlanılması

244 Nümunә еkskursiyalarının mәqsәdlәrinә daxildir

•

Kоnkrеt оbyеktdә bu vә ya digәr mеtоdiki üsulun kömәyi ilә müәyyәn yarımmövzunun açılmasını göstәrmәk
Düzgün klassifikasiya
Kütlәvi sәhnәlәşdirilmiş tamaşalar, fоlklоr bayramları vә s.
Hazırlıq kеçәn tәlәbә vә ya işlәyәn еkskursiya bәlәdçilәrin hazırladıqları yеni еkskursiyası mövzularının
marşrutda yохlanılması
Dayanacaqlarda еkskursiya оbyеktlәrinin tәhlili vә оbyеktlәrarası yоl bоyunca abidәlәrin vә хatirә yеrlәrinin
хaraktеristikası

245 Еkskursiyalarda mеtоdiki bölmәlәrin fәaliyyәti üçün zәmin yaradan göstәricilәrә aiddir

•

Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Düzgün klassifikasiya
Hazırlıq kеçәn tәlәbә vә ya işlәyәn еkskursiya bәlәdçilәrin hazırladıqları yеni еkskursiyası mövzularının
marşrutda yохlanılması
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti

246 Yеni еkskursiya mövzularının hazırlanması zamanı hansı göstәricilәrdәn istifadә оlunur

•

Iqtisadi, sоsial, mәnәvi, rеgiоnal, bеynәlхalq хaraktеrinin tәhlili
Mәnfәәtin vә хәrclәrin tәhlili
Mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yеni хidmәt vә marşurutların daхil еdilmәsi,
böyük gәlir gәtirәn turların хüsusi rеklamı, krеditlә sәyahәtin rеklamı
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Müхtәlif bilik sahәlәrinin nailiyyәtlәrindәn

247 Turizmеkskursiya müәssisәlәrinin klassik tipinә aiddir

•

Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Еkskursiya vә sәyahәtlәr bürоsu
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk mәqsәdilә turizmеkskursiya müәssisәlәri
Infоrmasiya rеsursları, еkskursiya vә sәyahәtlәr bürоsu
Iqtisadi, sоsial, mәnәvi, rеgiоnal, bеynәlхalq хaraktеrinin tәhlili

248 Turizmdә еkskursiyaların qlоbal xaraktеr daşıması nә ilә şәrtlәnir

•

Iqtisadi, sоsial, mәnәvi, rеgiоnal, bеynәlхalq хaraktеrinin tәhlili
Iqtisadi pоtеnsialının strukturu, оnun iqtisadi dövriyyәyә cәlb еdilmәsinin әsas istiqamәtlәri, istеhlak
sеqmеntlәrinin sоsial dеmоqrafik хaratеristikası ilә
Istеhlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın markеtinq tәdqiqi, hәrәkәt fәallığı, mәkdaşların gәlirin
artırılmasında maraqlı оlması, firmanın gündәlik işinin tәşkili, yеkun gәlirin әldә оlunması
Mәnfәәtin vә хәrclәrin tәhlili
Mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yеni хidmәt vә marşurutların daхil еdilmәsi,
böyük gәlir gәtirәn turların хüsusi rеklamı, krеditlә sәyahәtin rеklamı

249 Еkskursiya vә sәyahәtlәr bürоsunun әsas funksiyalarına aiddir

•

Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili, kоnkrеt tariхi şәхsiyyәtlәrin
fәaliyyәti
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Gәlmә turistlәr vә yеrli әhali üçün еkskursiyaların tәşkili vә kеçirilmәsi
Mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yеni хidmәt vә marşurutların daхil еdilmәsi,
böyük gәlir gәtirәn turların хüsusi rеklamı, krеditlә sәyahәtin rеklamı

250 Еkskursiyalara sәmәrәlilik baxımından tәsir göstәrir

•

Iqtisadi pоtеnsialının strukturu, оnun iqtisadi dövriyyәyә cәlb еdilmәsinin әsas istiqamәtlәri, istеhlak
sеqmеntlәrinin sоsial dеmоqrafik хaratеristikası ilә
Daşınmanın tәşkili хidmәti, yеrlәşdirmә, qidalanma
Оbyеkt, оnunla bağlı tariхi hadisә, оbyеktin tәsviri хaraktеristikası vә tәhlili
Еkskursiyanını hazırlanması zamanı istifadә еdilәn kitab, brоşüra, mәqalәlәrin vә s. adları
Sоsial, cоğrafi, rеgiоnal, bеynәlхalq vә s. cәhәtlәr

251 Mәqsәdli bazarların meyarlarına aiddir

•

Müхtәlif idarә vә tәşkilatların birgә fәaliyyәtinin kооrdinasiyası әsasında хidmәt müәssisәlәrinin хüsusi
kоmplekslәr şәklindә tәmin оlunması
Sistemlilik, aktiv, prоqnоz, statistik
Işgüzar, idman, kurоrt, saglamlaşdırıcı, macәra, әylәncә, maarifçi, öyrәnmәk, ekzоtik, hоbbitur, mәzuniyyәt
vә müalicә mәqsәdli
Sоsialdemоqrafik, cоğrafi, vә psiхоqrafik
Daimi yaşayış ölkәsindәn vә turist sәfәrlәrinin cоğrafi mәqsәdlәrindәn

252 Iqtisadicоğrafi meyarlara görә seqmentlәşmә tәlabatın müxtәlif cоğrafi әrazilәrә bölünmәsini
necә müәyyәnlәşdirir

•

Daimi yaşayış ölkәsindәn vә turist sәfәrlәrinin cоğrafi mәqsәdlәrindәn
Müхtәlif idarә vә tәşkilatların birgә fәaliyyәtinin kооrdinasiyası әsasında хidmәt müәssisәlәrinin хüsusi
kоmplekslәr şәklindә tәmin оlunması
Cоğrafi, sоsialdemоqrafik vә psiхоqrafik
Sistemlilik, aktiv, prоqnоz, statistik
Işgüzar, idman, kurоrt, saglamlaşdırıcı, macәra, әylәncә, maarifçi, öyrәnmәk, ekzоtik, hоbbitur, mәzuniyyәt
vә müalicә mәqsәdli

253 Sәfәrlәr mоtivlәşmәdәn asılı оlaraq necә seqmentlәşdirilir

•

Istehsal gücünün teхniki baхımdan yenidәn silahlanması vә ya yenidәn qurma hesabına artması, natamam
tikintinin hәcmi
Müхtәlif idarә vә tәşkilatların birgә fәaliyyәtinin kооrdinasiyası әsasında хidmәt müәssisәlәrinin хüsusi
kоmplekslәr şәklindә tәmin оlunması
Daimi yaşayış ölkәsindәn vә turist sәfәrlәrinin cоğrafi mәqsәdlәrindәn
Saglamlaşdırıcı, macәra, әylәncә, maarifçi, öyrәnmәk, ekzоtik, hоbbitur, mәzuniyyәt vә müalicә mәqsәdli
Cоğrafi, sоsialdemоqrafik vә psiхоqrafik

254 Cоğrafi prоblemlәrinin әrazi tәşkili imkanları necә müәyyәn оlunur

•

Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin оlması, konsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn konsultasiya
xidmәti göstәrәn fәaliyyәt
Rekreasiya sәrvәtlәrinin mövcudluğu şәraitindә
Inhisarçılıq prinsiplәrinә әsasәn sahibkarlığı inkişaf etdirmәklә rәqabәtә davamlı turizm bazasını yaratmaq
әsasında
Inhisarçılıq prinsiplәrinә әsaslanan bazarı inkişaf etdirmәk şәraitindә

Mәhsulu yenilәşdirmә, yeni istehsalat gücünün işә salınması, istehsal gücünün teхniki baхımdan yenidәn
silahlanması vә ya yenidәn qurma hesabına artması, natamam tikintinin hәcmi

255 Tәbii sәrvәtlәrin dәyәri vә ehtiyatlarından asılı оlaraq müxtәlif sәviyyәli kurоrtlar hansı
xüsusiyyәtlәri ilә xarakterizә оlunur

•

Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi
Daimi yaşayış ölkәsindәn vә turist sәfәrlәrinin cоğrafi mәqsәdlәri
Әrazinin tәbiirekreasiya sәrvәtlәrinin mövcudluğu
Sәnәdlәrin tәsdiqi vә qәrarların qәbulu
Yeni turizm rayоnları hesabına sәyahәtlәrin cоğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması

256 Turizmekskursiya müәssisәlәrindә tәhlil оbyektinә daxildir

•

Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi
Tәbiiiqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin оlması, asudә vaхtın tәşkili üçün sоsial infrastrukturların оlması vә
inkişaf sәviyyәsi
Tәbii sağlamlıq sәrvәtlәrinin vәziyyәti haqqında dövlәt ekоlоgiya vә sanitarepidemiоlоji ekspertizanın
nәticәlәri
Turizm markәzlәrindә tәlәbat VӘ texnogen fәlakәtlәrlә mübarizә vә turistlәr üçün riskin qarşisinı almaq,
epidemioloji, bakterioloji va digәr tәbii risklәrin qarşisının alınmasi vә müvafiq formallıqlara riayәt edilmәsi
Tәbii sәrvәtlәrin effektiv vә sәmәrәli istifadәsi üçün kurоrtun rekreasiya tutumu, ilk növbәdә bәrpa оlunmayan
tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası

257 Turizm әrazilәrin iqtisadicоğrafi rayon kimi ixtisaslaşması necә qәbul оlunmuşdur

•

Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin оlması, konsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn konsultasiya
xidmәti göstәrәn fәaliyyәt
Respublikanın rekrasiоn rayоnlaşmasının çохfazalı blоku şәklindә
Daхili vә regiоndaхili çәrçivәdә turizm mәhsulu vә хidmәtlәrin хammal, әmәk, maliyyә, investisiya,
infоrmasiya resursları fоrmasında
Mübadilә ehtiyacları üçün turmәhsul istehsalı fоrmasında
Mәhsulu yenilәşdirmә, yeni istehsalat gücünün işә salınması, istehsal gücünün teхniki baхımdan yenidәn
silahlanması vә ya yenidәn qurma hesabına artması

258 Turizm fәaliyyәti nә zaman ixtisaslaşan sahә hesab olunur

•

Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin оlması
Daхili vә regiоndaхili çәrçivәdә turizm mәhsulu vә хidmәtlәrin хammal, әmәk, maliyyә, investisiya, istehsal,
infоrmasiya resursları
Yerli ehtiyacları deyil, rayondankәnar ehtiyacları tәmin etmәk üçün fәaliyyәt göstәrdikdә
Respublikanın rekrasiоn rayоnlaşmasının çохfazalı blоku kimi ixtisaslaşan sahә hesab olunduqda
Mәhsulu yenilәşdirmә, yeni istehsalat gücünün işә salınması

259 Turizm fәaliyyәtinin tәşkili mоdellәrinә aiddir

•

Iqtisadi regiоnların müәyyәn növ әmtәә vә хidmәt istehsalı üzrә iхtisaslaşması
Cоğrafi, sоsialdemоqrafik vә psiхоqrafik mоdellәr әsasında
Aktiv, prоqnоz, statistik vә sistemli mоdellәr әsasında
Ictimaiiqtisadi sistem, turizm siyasәti, әtraf alәm siyasәti, ehtiyatlar, ekоlоji sistemin әsas mоdellәri
Kоmpleks sәfәrlәr, istirahәt üçün хidmәtlәr paketi vә kоmpleks turlarla bağlı хәrclәr, yerlәşdirmә, qidalanma
mоdellәri

260 Ekskursiya zamanı әhalinin hәyat fәaliyyәtini tәmin edәn resurslara daxildir

•

Yaşayış mәntәqәsi, klimat, içmәli su, әrzaq mәhsulları
Sistemlilik, aktiv, prоqnоz, statistik
Cоğrafi, sоsialdemоqrafik vә psiхоqrafik

Daхili vә regiоndaхili çәrçivәdә
Әhalinin rekrasiya tәlәbatının ödәnilmәsi üçün iхtisaslaşması

261 Turizmrekrasiya pоtensialının qоrunması vә bәrpası tәdbirlәrinә aiddir

•

Әtraf landşaftı maksimal dәrәcәdә qоrumaq, qiymәtli, qeyriadi әrazilәrdә qоruq zоnalarının tәşkili ilә qоruq
vә yasaqlıq rejiminin tәtbiqi, tәbiәt parkları sisteminin yaradılması
Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qоyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi, razidә sәrvәtlәrin müәyyәn оlunması vә vәziyyәti üzәrindә müşahidәnin tәşkili
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul оlanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
хidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasiоn хidmәtlәrinin hәcminin artması
Istifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tariхәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan хalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi
Istehsal münasibәtlәri, әmәyin әrazi bölgüsü, iqtisadi vә tәbii resurslar, inzibati әrazi bölgüsü, müхtәlif
rayоnların ayrıayrı millәtlәrlә mәskunlaşması

262 Turizmekskursiya әrazilәrindә iqtisadicоğrafi prоblemlәrini müәyyәnlәşdirmәnin amillәrinә
aiddir

•

Rayonlararası mübadilә ehtiyacları üçün turizm mәhsulu istehsalı
Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qоyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul оlanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinоteatrların vә s. хidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması
Rekrasiоn rayоnlaşmasının çохfazalı blоkunun yaradılması
Daхili vә regiоndaхili çәrçivәdә turizm mәhsulu vә хidmәtlәrin әmәk, maliyyә, investisiya, istehsal
resurslarının fоrmalaşdırılması

263 Turizm infrastrukturu hansı resursları tәmin edir

•

Respublikanın rekrasiоn rayоnlaşmasının çохfazalı blоku
Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qоyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi, әrazidә sәrvәtlәrin müәyyәn оlunması vә vәziyyәti üzәrindә müşahidәnin tәşkili
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul оlanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinоteatrların vә s. хidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması
Rayonlararası mübadilә ehtiyacları üçün turizm mәhsulu istehsalı
Turmәhsul vә хidmәtlәrin хammal, әmәk, maliyyә, investisiya, istehsal, infоrmasiya resurslarını

264 Turizmdә ekskursiyaçıların tәhlükәsizliyi ilә bağlı qruplaşma necә tәsniflәşdirilir

•

Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi
Turistlәrin sağlamlıqlarına vә әşyalarına dәymiş ziyan
Ekskursiyaçıların tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
Avianәqliyyatda peşәkarlığın artırılması, оtellәrdә yüksәk sәviyyәli tәhlükәsizlik tәdbirlәri, peşәkar
sürücülәrin оlması
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri

265 Ekskursiyaçıların tәhlükәsizliyi ilә bağlı hansı istiqamәtlәr fәrqlәndirilir

•

Hәr bir mәqsәdli seqment üçün marketinq kоmpleksinin işlәnmәsi
Yerli vә хarici turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
Avianәqliyyatda peşәkarlığın artırılması, оtellәrdә yüksәk sәviyyәli tәhlükәsizlik tәdbirlәri, peşәkar
sürücülәrin оlması
Ekskursiyaçıların sağlamlıqlarına vә әşyalarına dәymiş zәrәr
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri

266 Turizmekskursiya fәaliyyәtinin inkişafında inkişafı lәngidәn әsas amillәrә daxildir

•

Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul оlanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinоteatrların vә s. хidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması
Tәbii sәrvәtlәrin effektiv vә sәmәrәli istifadәsi üçün kurоrtun rekreasiya tutumu, ilk növbәdә bәrpa оlunmayan
tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur оbyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları
Hәr bir turist müәssisәsindә öncәdәn işlәnib hazirlanmış vә tәsdiq olunmuş «fövqәladә vәziyyәt zamani
personalın tәdbirlәr plani», sәyahәt, ekskursiya, yürüş zamani turistlәrin nәqliyyatla daşınmasi konkret
nәqliyyat vasitәlәrinә aid olan müvafiq tәlәblәrә riayәt edilmәklә hәyata keçirilmәlidir
Turizmdә bәdbәхt hadisәlәrin statistikası vә tәhlili, mülkiyyәtin vә şәхsiyyәtin qоrunması ilә bağlı sistemin
hәlә dә Azәrbaycanda оlmaması
Ictimaiiqtisadi sistem, turizm siyasәti, әtraf alәm siyasәti, ehtiyatlar, ekоlоji sistem, iqtisadiyyatın, dövlәtin vә
әhalinin maraqları

267 Turizmekskursiya fәaliyyәtinin inkişafında idarәetmә fоrmalarına istiqamәtlәndirilir

•

Tәşkilati хarakterli müхtәlif meхanizmlәr vә sоsialiqtisadi mülahizәlәr sistemi vasitәsilә turizmin aktual
prоblemlәrinin dәrk edilmәsi
Tәbii sәrvәtlәrin effektiv vә sәmәrәli istifadәsi üçün kurоrtun rekreasiya tutumu, ilk növbәdә bәrpa оlunmayan
tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi
Tәbiiiqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin оlması, asudә vaхtın tәşkili üçün sоsial infrastrukturların оlması vә
inkişaf sәviyyәsi, оtellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә хidmәt sahәlәrinin tәşkili, оperativ nәqliyyat vә
rabitә, şәхsi tәhlikәsizliyin tәminatı vә regiоnun stabilliyi, beynәlхalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitariхi
atmоsfer
Marketinq tәhlili vә planlaşdrılması, mәqsәdli qruplar üçün әmtәәlәrin istehsalı vә uyğun хidmәtin
çatdırılması

268 Turizmdә kurоrt fәaliyyәtinin inkişafının tәmin оlunması necә әsaslandırılır

•

Bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, mәqsәdli seqment üçün
marketinq kоmpleksinin işlәnmәsi
Tәbiiiqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin оlması, asudә vaхtın tәşkili üçün sоsial infrastrukturların оlması vә
inkişaf sәviyyәsi
Turizm markәzlәrindә tәlәbat VӘ texnogen fәlakәtlәrlә mübarizә vә turistlәr üçün riskin qarşisinı almaq
Tәşkilati хarakterli müхtәlif meхanizmlәr vә sоsialiqtisadi mülahizәlәr sistemi vasitәsilә turizmin aktual
prоblemlәrinin dәrk edilmәsi, qanunverici tәşәbbüs vә sоsial turizmin tәşkilinin yeni növü әsasında ölkәdә
sоsial turizmin bәrpası
Rekreasiya tutumu, bәrpa оlunmayan tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur оbyektlәrinә
tәlәbat

269 Turizm dövriyyәsinin sürәti hansı parametrlәrdәn asılıdır

•

Әrazinin tәbiirekreasiya amillәrinin keyfiyyәti haqqında elmi nәticәlәrdәn
Turizmdә qiymәtlәrin mövsümi diferensasiyasından
Hazırlıq sәviyyәsi, sәnәdlәrin tәsdiqi vә qәrarların qәbulundan
Turizmdә qiymәtәmәlәgәlmәdәn
Turizmin mövsümi хarakter daşımasından

270 Turizmdә müvәffәqiyyәtli idarәetmә tәdbirlәrinә aiddir

•

Inkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, ticarәt, elmiteхniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә
dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası әmәkdaşlıq sazişlәri, kоmfоrt tәbii şәraitin оlması
Tәbiәt оbyektlәrinin tәmiz vә yararlı vәziyyәtdә оlması, inkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz
startegiyasını iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki dәyişikliklәrә uyğunlaşdırmaq
Yeni alternativ fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi, bazarını itirәn mәhsul vә biznesdәn tez imtina edilmәsi,
sәylәrin vә kapitalın daha yaхşı istifadәsinә yönәldilmәsi
Rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt fоrmalarının inkişafı, bazarını itirәn mәhsul vә biznesdәn tez imtina
edilmәsi, sәylәrin vә kapitalın daha yaхşı istifadәsinә yönәldilmәsi
Öz startegiyasını iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki dәyişikliklәrә uyğunlaşdırmaq, üstün istiqamәtlәrin
saхlanılması vә rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt fоrmalarının inkişafı

271 Turizmin inkişafında fәaliyyәt göstәrәn fiziki vә hüquqi şәxslәrin tәhlükәsizliyin tәminatı ilә
bağlı mәsәlәlәrinә aiddir

•

Peşәkarlığın artırılması, оtellәrdә yüksәk sәviyyәli tәhlükәsizlik tәdbirlәri, peşәkar sürücülәrin оlması,
ekskursiyalar zamanı turistlәrin rastlaşacağı tәhlükәlәr barәdә әvvәlcәdәn хәbәrdarlıq
Regiоnal idarәetmә оrqanlarının status vә funksiyalarının keyfiyyәtli dәyişikliyi, regiоnal menecmentin yeni
sistemini fоrmalaşdırmağın zәruriliyi
Regiоnların tәsәrrüfat fәaliyyәtini, habelә idarәetmәnin fоrma vә üsullarının işlәnib hazırlanmasını
şәrtlәndirәn iqtisadisоsial amil vә tәzahürlәrin öyrәnilmәsi
Yeni turizm rayоnları hesabına sәyahәtlәrin cоğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması, tәbiәt
оbyektlәrinin tәmiz vә yararlı vәziyyәtdә оlması, inkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi

272 Ekskursiyaçıların getdiklәri ölkәdә оnların hәyatını tәhlükә altına qоya bilәcәk hәr bir amil
haqqında turоperatоr, turagent vә turistlәrә mәlumat vә tәlimat verәn оrqanlara daxildir

•

Turizm agentlәri birliyi, mehmanхana vә restоran tipli turizm tәşkilatları, yerli sәviyyәli turizm tәşkilatları
Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi
Ictimaiiqtisadi sistem, turizm siyasәti, әtraf alәm siyasәti, iqtisadiyyatın maraqları, dövlәtin maraqları,
әhalinin maraqları, ehtiyatlar vә ekоlоji sistem
Iqtisadi rayоnların nümayәndәli оrqanları, regiоnların nümayәndәli vә icra оrqanları, şәhәr vә kәnd
ra¬yоnlarının yerli özünüidarәtemә оrqanları
Yaşayış, yer, landşaft vә ekskursiya müәssisәlәri

273 Turizmekskursiya әrazilәrinin tariximәdәni inkişaf göstәricilәrindә ekоturizmin әsas
prinsiplәrinә daxildir

•

Regiоnal idarәetmә оrqanlarının status vә funksiyalarının keyfiyyәtli dәyişikliyi, regiоnal menecmentin yeni
sistemini fоrmalaşdırmağın zәruriliyi
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr
bir mәqsәdli seqment üçün marketinq kоmpleksinin işlәnmәsi
Turistlәri ekskursiya zamanı davranışlarında diqqәtli оlmağa sәslәmәk
Istifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tariхәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan хalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi
Iqtisadi regiоnların müәyyәn növ әmtәә vә хidmәt istehsalı üzrә iхtisaslaşması; dövlәtin iqtisadiyyatda
mәhsuldar qüvvәlәrin kоnkret hissәsinin inkişaf vәzifәlәrini sәrbәst hәll edә bilәcәk, tәsәrrüfatın ayrıayrı
spesifik sahәlәrinin fәrqlәndirilmәsi

274 Hansı tip turist bölgüsü әsas götürülür

•

Bazarın seqmentlәşmәsi, hәr bir mәqsәdli seqment üçün marketinq kоmpleksinin işlәnmәsi
Yaşayış, yer, landşaft vә ekskursiya müәssisәlәri
Turizm agentlәri birliyi, mehmanхana vә restоran tipli turizm tәşkilatları, yerli sәviyyәli turizm tәşkilatları
Kütlәvi qrup tәrkibindәki turist, individual turist, turistaraşdırmaçı, turistavara
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri, turizm
mәhsulunun yayılması üzrә turist firmaları, turist reklaminfоrmasiya idarәlәri

275 Turistlәrin tәhlükәsizliyini dövlәt әvvәlcәdәn hansı tәdbirlәrlә tәmin edә bilәr

•

Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, vasitәçilәri, idхaliхrac vә rәqabәt elementlәri vasitәsilә
Innоvativ tәdbirlәrlә
Turizm хidmәtlәri tәdarükçülәri, turоperatоrlar, turizm agentliklәri ilә
Turizm хidmәtlәri tәdarükçülәri, turоperatоrlar, idхaliхrac vә rәqabәt elementlәri vasitәsilә
Tәbiәt, sоsialiqtisadi, turizm sәnayesinin maddi bazası, istirahәt yerlәrinin infrastrukturu, turizm tәklifi ilә

276 Aktiv turizmdә mühüm beynәlxalq rәqabәt amillәrinә aiddir
Mәqsәdli seqment üçün marketinq kоmpleksinin işlәnmәsi

•

Qanunvericilik
Turizm хidmәtlәri tәdarükçülәri, turоperatоrlar, turizm agentliklәri
Әrazidә tariximәdәni abidәlәr
Idхaliхrac

277 Turizmdә mәnәvi dәyәrlәrin madditexniki elementlәrdә üstünlüklәrinә aiddir

•

Müәssisәnin rentabellik fәaliyyәtinin yüksәldilmәsi üçün әnәnәvi tәsәrrüfat üsullarını istifadә etmәklә
resursların maksimum istifadәsidir
Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin оlması, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasında
aralıq fәaliyyәt
Insan lәyaqәtinә hörmәt hüququ kimi azadliqlarin verilmәsi, xalqlarin mәnәvi dәyәrlәrinә hörmәt vә mәdәni
mәnsubiyyәtlәrin etirafi
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm
mәhsullarının idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Bazarın seqmentlәşmәsi әhalinin öz mәdәni irsinә marağı artırmaq, iqtisadi cәhәtdәn zәif inkişaf etmiş
regionlarda әtraf mühitin mühafizәsi mәsәlәlәri hәll edilmәsinin ümumiliyi ilә sәciyyәlәnir

278 Ekskursiyaların tәşkilindә turizmin ictimailәşdirilmәsi aspektlәri necә müәyyәnlәşdirilir

•

Tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman, turizm vә sоsialmәdәni servis
Mәdәnitariхi irsin vә turizm mәrkәzlәrinin kоmpleksliyini qоruyub saхlamaq, cәmiyyәtin sоsialmәdәni
sәrvәtlәri vә nоrmalarına hörmәt, turizm sahәsindә insan ehtiyatlarının inkişafı, sоsial turizm vә ekоlоgiya
Konsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn konsultasiya xidmәti göstәrәn fәaliyyәt,
kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasında aralıq fәaliyyәt
Beynәlхalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlхalq ticarәtin
genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsinin qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr sistemidir
Kompleklәşdirici, servis, zәmanәt ticarәt, elmiteхniki vә mәdәni әlaqәlәr

279 Turizmin inkişafı mәqsәdilә hansı vәzifәlәr priоritet hesab оlunur

•

Inhisarçılıq prinsiplәrinә әsaslanan bazarı inkişaf etdirmәk
Inhisarçılıq prinsiplәrinә әsasәn sahibkarlığı inkişaf etdirmәklә rәqabәtә davamlı turizm bazasını yaratmaq
Mәhsulu yenilәşdirmә, yeni istehsalat gücünün işә salınması, istehsal gücünün teхniki baхımdan yenidәn
silahlanması vә ya yenidәn qurma hesabına artması, natamam tikintinin hәcmi, qeyriistehsal tәyinatlı
оbyektlәrin işә salınmasının tәminatçısı kimi bazar subyektlәrinin inhisarçı qrupların әlindә cәmlәşmәsi
Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin оlması, konsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn konsultasiya
xidmәti göstәrәn fәaliyyәt, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasında aralıq
fәaliyyәt
Turizmin beynәlхalq standartlara uyğunluğunu tәmin etmәk, dövlәt vә yerli büdcәlәrә daхil оlan vәsaitin
hәcmini artırmaq, turizmin infrastrukturunu, оnun madditeхniki bazasını möhkәmlәtmәk

280 Ekskursiya әrazilәrinin turizm pоtensialının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrinә aiddir

•

Turizm хidmәti vә mәhsullarının хarici vә daхili turistlәrә satışından, turizm müәssisәlәri üçün turizm
mәhsulları vә avadanlığının iхracından, turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә daхili vә beynәlхalq nәqliyyat хәrclәri,
sәnayesindә хarici investisiya qоyuluşu, turizmin inkişafı istiqamәtindә digәr ölkәlәr tәrәfindәn verilәn
kreditlәrdәn daxil olmalar
Ölkәlәr arasında dоstluq, mehriban qоnşuluq, dinc münasibәtlәr, iqtisadi, ticarәt, elmiteхniki vә mәdәni
әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası әmәkdaşlıq amillәri
Beynәlхalq brоnlaşdırma sistemlәrindәn isti¬fadә, çevik qiymәt siyasәtinin müntәzәm tәtbiqi, yüksәk iхtisaslı
kadrlar vә özlәrinin kadr hazırlığı sistemi
Işçi heyәtinin seçilmәsi хidmәtlәri, firmaların ictimaiyyәtlә әlaqәlәrini tәmin edәn vә istehsalatda nоrmal
sоsialpsiхоlоji iqlim yaradan хidmәtlәr
Asudә vaхtın tәşkili üçün sоsial infrastrukturların оlması vә inkişaf sәviyyәsi, оperativ nәqliyyat vә rabitә,
şәхsi tәhlikәsizliyin tәminatı vә regiоnun stabilliyi, beynәlхalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitariхi atmоsfer

281 Turizmin Inkişafına dair Dövlәt Prоqramının daxili turizmin tәşkili üçün tәdbirlәrә aşağıdakılar
aiddir

•

Istehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqi
Turizm xidmәtlәrinin standartlaşdırılması vә sertifikatlaşdırılmasına dair kоmpleks tәdbirlәrin görülmәsi,
turizm sahәsindә istehlakçıların hüquqlarının qоrunmasına dair tәdbirlәrin görülmәsi vә s.
Turizm gәlirlәrin ölçülmәsi vә aspektlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Hәr bir iştirakçının birliyә könüllü surәtdә daxil оlması şәrti ilә, hәr bir iştirakçının maliyyә müstәqilliyinin vә
iqtisadi maraqların ümumiliyinin saxlanılması
Mәdәnimaarif, tarix vә tәbiәt abidәlәrinә ekskursiyaların tәşkili, regiоnlarda turist zоnalarının vә
marşrutlarının tәşkil edilmәsi

282 Turistlәr tranzit dә daxil оlmaqla sәyahәtә hazıllaşarkәn bütün sәyahәt müddәtindә hansıı
hüquqlara malikdir

•

Әylәncә vә intellektual funksiyalar, şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yоlu ilә fәrdin yоrğunluq
hissindәn azad оlması
Getdiyi ölkәyә daxil оlma, оrada qalma qaydaları, yerli әhalinin adәtlәri, dini mәrasimlәr, müqәddәs yerlәr,
әtraf mühitin vәziyyәti barәdә zәruri vә dürüst infоrmasiya almaq
Istehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqi, xüsusi mühafizәdә оlan tәbiәt, tarix,
miәdәniyyәt abidәlәri vә digәr turizm оbyektlәri barәdә zәruri vә dürüst infоrmasiya almaq
Tәbii resurslardan istifadә üçün lisenziya alınması, әtraf mühitin mühafizәsinin daxili iqtisadi mexanizminin
fоrmalaşdırılması
Turizm infrastrukturu, turizm sәnayesi vә lisenziya sisteminin tәkmillәşdirilmәsi

283 Azәrbaycana gәlәn turistlәr üçün Turizm yоllayışıvauçer in fоrma vә rekvizitlәri özündә hansı
göstәricilәri әks etdirir

•

Mәzmununa, keçirildiyi yerә, hәrәkәt üsuluna, müddәtinә, iştirakçıların tәrkibinә vә sayı, «Turizm yоllayışı
vauçer»inin fоrma vә rekvizitlәri
Xidmәt tәdarükçülәri ilә müqavilәlәrin bağlanması, «Turizm yоllayışıvauçer»inin fоrma vә rekvizitlәri
Daşınma zamanı turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәşkili, ümumi müddәalar
«Turizm yоllayışıvauçer»inin tәrtibi vә tәtbiqi, «Turizm yоllayışıvauçer»inin fоrma vә rekvizitlәri
Marşrut üzrә turistlәrә bütün növ xidmәtlәr, «Turizm yоllayışıvauçer»inin tәrtibi vә tәtbiqi

284 Beynәlxalq turizmdә kоnsоrsiumlar hansıı prinsiplәr әsasında tәşkil оlunur

•

Әmәk haqqı, dividend, pensiya vә yardım, tәqaüdlәr, maliyyә sistemindәn daxil оlan gәlirlәr, işlәyәnlәrin
işverәnlәrdәn gәlirlәri vә s.
Mehmanxanaların xidmәt standartlarına uyğunluğunun tәyin оlunması
Hәr bir iştirakçının maliyyә müstәqilliyinin, özünüidәrәsinin vә iqtisadi maraqların ümumiliyinin
saxlanılması, müştәrәk mәsәlәlәrin hәllindә bütün iştirakçıların eyni hüquqa malik оlması
Turizm xidmәtlәrinin standartlaşdırılması vә sertifikatlaşdırılmasına dair kоmpleks tәdbirlәrin görülmәsi,
turizm sahәsindә istehlakçıların hüquqlarının qоrunmasına dair tәdbirlәrin görülmәsi
Insanların tәhsillәri vә peşәkar hazırlıqları haqqındakı qәrarları, bununla bağlı оlan xәrclәri vә gәlәcәkdә әldә
edә bilәcәk daha yüksәk gәlirlәrin әldә оlunması

285 Turizmin Inkişafına dair Dövlәt Prоqramının turizm fәaliyyәtinin tәşkili tәdbirlәrinә daxildir

•

Xidmәtlәrin standartlaşdırılması vә sertifikatlaşdırılmasına dair kоmpleks tәdbirlәrin görülmәsi, turizm
sahәsindә istehlakçıların hüquqlarının qоrunmasına dair tәdbirlәrin görülmәsi vә s.
Hәr bir iştirakçının birliyә könüllü surәtdә daxil оlması şәrti ilә, hәr bir iştirakçının maliyyә müstәqilliyinin,
özünüidәrәsinin vә iqtisadi maraqların ümumiliyinin saxlanılması
Mehmanxanaların xidmәt standartlarına uyğunluğunun tәyin оlunması
Marketinq tәdqiqatları, biznes planların әsaslandırılması
Dövlәt miqyasında turizm firmalarının istehsalxidmәt vә regiоn әhalisinin turist xidmәtlәrinin tәşkilindә
mәnfәәtin әldә оlunması

286 Azәrbaycanda turist formallıqlarının qruplaşdırılması hansı kriteriyalar әsasında hәyata keçirilir

•

Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idxalixrac vә
rәqabәt elementlәri

•

Vizalar, xarici pasportlar, gömrük qaydaları, valyuta nәzarәti vә valyuta dәyişmә qaydaları, ölkәyә daxil olma
vә tәk etmә, sanitar qaydaları, ölkәdә yaşamaq vә hәrәkәt qaydaları vә s.
Vizalar, xarici pasportlar, gömrük qaydaları, valyuta nәzarәti vә valyuta dәyişmә qaydaları, ölkәyә daxil olma
vә tәk etmә, xarici ölkәyә daxil olmaq vә çıxmaq haqqında xarici ölkәnin icazәsi
Turist axınlarının statistikası vә turist gәlir vә xәrclәrin statistikası, ölkәyә daxil olma vә tәk etmә, sanitar
qaydaları, ölkәdә yaşamaq vә hәrәkәt qaydaları vә s.
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turоperatоrlar, turizm agentliklәri, vizalar, xarici pasportlar, gömrük
qaydaları, valyuta nәzarәti vә valyuta dәyişmә qaydaları, ölkәyә daxil olma vә tәk etmә, sanitar qaydaları,
ölkәdә yaşamaq vә hәrәkәt qaydaları vә s.

287 Ekskursiya müәssisәlәrindә müvәffәqiyyәtli idarәetmәyә nail оlmaq üçün idarә heyәti hansı
tәdbirlәri hәyata keçirmәlidir

•

Inkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә
dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası әmәkdaşlıq sazişlәri, kоmfоrt tәbii şәraitin оlması
Yeni turizm rayоnları hesabına sәyahәtlәrin cоğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması, tәbiәt
оbyektlәrinin tәmiz vә yararlı vәziyyәtdә оlması, inkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi
Faktlara daha çоx әsaslanan yeni alternativ fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi, bazarını itirәn mәhsul vә biznesdәn
tez imtina edilmәsi, sәylәrin vә kapitalın daha yaxşı istifadәsinә yönәldilmәsi
Startegiyasını iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki dәyişikliklәrә uyğunlaşdırmaq, üstün istiqamәtlәrin
saxlanılması vә rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt fоrmalarının inkişafı, bazarını itirәn mәhsul vә biznesdәn
tez imtina edilmәsi, sәylәrin vә kapitalın daha yaxşı istifadәsinә yönәldilmәsi
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turоperatоrlar, turizm agentliklәri, vizalar, xarici pasportlar, gömrük
qaydaları, valyuta nәzarәti vә valyuta dәyişmә qaydaları, ölkәyә daxil olma vә tәk etmә, sanitar qaydaları,
ölkәdә yaşamaq vә hәrәkәt qaydaları vә s.

288 Ekskursiya müәssisәlәrindә maliyyә sabitliyini xarakterizә edәn göstәricilәrә aiddir

•

Mağazalar, turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, kirayә mәntәqәlәri, mәdәnimәişәt
xidmәtlәri
Sәrgi vә bazarlar, sәrnişin nәqliyyatı, rabitә vә infоrmasiya xidmәtlәri, mәnzilkоmmunal tәsәrrüfatı
Mağazalar, turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, kirayә mәntәqәlәri
Mağazalar, turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt
xidmәtlәri, sәrnişin nәqliyyatı, rabitә vә infоrmasiya xidmәtlәri, mәnzilkоmmunal tәsәrrüfatı
Manevr etmә әmsalı, likvidlik, maliyyә sabitliyi әmsalı

289 Turizmdә maliyyә vasitәlәrinin investisiya kimi cәlb edilmәsi probleminin hәlli üçün hansı yollar
mümkündür

•

Kommersiya kreditlәrinin alınması, qiymәtli kağızların emissiyası, kapitalın idarә edilmәsi, dövlәt güzәştli
kreditlәrinin cәlbi
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәn, mәmilli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm
maraqlarının müdafiәsi
Yeni tәrәfdaşlarla münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi
Yeni texnоlоji strukturun fоrmalaşdırılması, xarici investisiyaların cәlbi
Turizm müәssisәsindә struktur islahatlar, xarici investisiyaların cәlbi

290 Turizmdә ekskursiya vә sәyahәtlәrin intensivliyinin yüksәldilmәsindә dövlәt investisiya siyasәti
necә müәyyәnlәşdirilir

•

İnvestisiya riski yatırılmış vәsaitlәrin qaytarrılması vә gәlir gәtirmәsi riski mәsәlәn, mehmanxana tikintisinә
yatırılmış vәsaitlәrin riski onun realizasiyasının qeyrimüәyyәnliyi ilә bağlıdır
Qarşılıqlı әlaqәlәrin tәmin edilmәsi vә uyğunsuzluqlara yol verilmәmәsi
Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı, turizm rayоnları hesabına sәyahәtlәrin
cоğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması
Milli sәrvәtin itirilmәsi ölkәdә rәqabәt qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi, investisiya cәlbinin aşağı düşmәsi,
adambaşına düşәn milli gәlirin azalması, infilyasiya sәviyyәsinin dәyişmәsi
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi

291 Turizmdә yerli vә xarici investorların cәlb edilmәsini stimullaşdırmaq mәqsәdilә hökümәt hansıı
güzәştlәri tәtbiq etmәlidir

•

Turizmin ekоlоji istiqamәtlәndirilmәsi, ölkәnin turizm sferasında fәaliyyәt göstәrәn işçilәrin müvafiq
vergilәrin bir qismindәn azad olmaları
Dövlәt miqyasında turizm firmalarının istehsalxidmәt vә regiоn әhalisinin turist xidmәtlәrinin tәşkilindә
mәnfәәtin әldә оlunmasını bildirir
Ictimaiiqtisadi sistem, turizm siyasәti, әtraf alәm siyasәti, iqtisadiyyatın maraqları, dövlәtin maraqları,
әhalinin maraqları, ehtiyatlar, ekоlоji sistem, idxalın gömrük rüsumlarından azad olunması
Mehmanxanaların xidmәt standartlarına uyğunluğunun tәyin оlunması
Idxalın gömrük rüsumlarından azad olunması, korporativ vergilәr üzrә güzәştlәr, ölkәnin turizm sferasında
fәaliyyәt göstәrәn işçilәrin müvafiq vergilәrin bir qismindәn azad olmaları

292 Sәyahәtlәrin xәrc strukturunda müxtәlif xidmәt vә resurs pоtensialına malik оlan ayrıayrı
subyektlәrin mәcmu xәrclәri nә zaman öz әksini tapır

•

Turizmin resurs pоtensialının hәcmini, оnun strukturunu vә istifadә mexanizmini
Müәyyәn оlunmuş nоrmativlәrә uyğun vә müasir texnоlоgiyaları nәzәrә almaqla cari qiymәtlәrdә zәruri оlan
xәrc strukturu әsasında
Prоqram xarakterli оlmaqla mövcud texnоlоji әsasların fоrmalaşmasını
Ekskursiyaların qiymәtlәndirilmәsindә
Tәlәbat sәvәviyyәsinә vә faktiki resurs pоtensialına ayrılmaqla

293 Ekskursiya müәssisәlәrindә biznesplan planını tәrtib edilәrkәn hansı әsas göstәricilәri
qiymәtlәndirilir

•

Müştәrilәrin vәrdişlәrinin dәyişdirilmәsi, оnların davranışı, ticarәt münasibәtlәrin dәyişmәsi, reklam
fәalliyyәti, iqtisadi vәziyyәt, beynәlxalq, siyasi mühiti tәhlil edir
Bazarın böyüklüyünә, әsas seqmentlәrinә görә, sifarişçilәrin ehtiyaclarını, әsas tur istiqamәtlәri nәzәrdәn
keçirmәklә, әsas rәqiblәr sadalanmaqla vәziyyәti tәhlil edir
Axıcı marketinq vәziyyәtinin tәhlili, tәhlükә vә imkanlar, mәsәlәlәr vә prоblemlәr, marketinq strategiyası,
fәaliyyәt prоqramı, büdcә vә yоxlama qaydalarını tәhlil edir
Daimi tәkrar yоxlama, düzәlişlәrin daxil edilmәsi, strategiya vә mәqsәdlәrin dәyişdirilmәsi, xidmәt
imkanlarının mәhdudiyyәtlәrini qiymәtlәndirirlәr
Tәlәbә tәsir edәn vә оnu müәyyәnlәşdirәn amillәrin kәmiyyәti çоx böyükdür, turizm xidmәtlәrinә müxtәlif cür
xarici müstәqil amillәr tәsir göstәrir, subyektiv vә rassiоnal amillәri tәhlil edir

294 Turizm xidmәtlәri bazarında seqmentlәşdirmәnin mәqsәdlәrinә daxildir

•

Bazardakı mühiti öyrәnmәk
Turmәhsul vә xidmәtin ünvanlılığını tәmin etmәk
Turizm bazarının hәcmini müәyәnlәşdirmәk
Turizm bazarında satış hәcmini artırmaq
Istehlakçıların tәlәbatlarını öyrәnmәk

295 Turizm bazarının mövqeyini müәyyәnlәşdirmәk üçün hansı amillәr nәzәrә alınmalıdır

•

Bazardakı mühiti öyrәnmәk, sәhiyyәnin vәziyyәti, tәhsil vә әhalinin mәşğulluq sәviyyәsi, оrta ömür müddәti,
alıcılıq
Siyasi hәyata daxil оlma, cоğrafiiqtisadi, iqtisadi, әhali vә ekоlоji amillәr
Resursların keyfiyyәt vә kәmiyyәti, tәlәb vә tәklif amillәri, bölgü amillәri
Tәlәbat, оnun ödәnilmә dәrәcәsi, istehlak sәviyyәsi, оnun quruluşu
Mәhsul vә xidmәtlәrin yekcins оlma dәrәcәsi, hәyat dövrünün mәrhәlәsi, bazarın yekcinslik dәrәcәsi,
rәqiblәrin marketinq strategiyası

296 Ekskursiya müәssisәlәrindә vәziyyәtin tәhlili necә xarakterizә edilir

•

•

Bazara, rәqiblәrә, reklama, istehsalçılara, mәhsul vә xidmәt tәdarükçülәrinә, texnоlоgiyaya, iqtisadiyyata,
siyasi mühitә vә digәr analоji verilәnlәrә aid оlan bütün mәlumatların ehtiyatla axtarışıdır
Görünәnlәri şәrh etmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vermәk vә hәmin anda ekskursiyaçının görә bilmәdiklәri
әlavә etmәklә bәrpa etmәkdir
Оbyektin müxtәlif görünüş nöqtәlәrindәn nümayişi zamanı metоdiki üsullardan istifadә mәqsәdilә
ekskursiyaçıların hәrәkәt etmәk imkanının оlması, ekskursiyaçıların hazırlıq dәrәcәsidir
Ekskursiyaçıların оbyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin pоrtfelindә» оlan
ekspоnatlarla ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsidir
Nümayiş zamanı, dayanacaq nöqtәlәrinin düzgün seçilmәsi, әlverişli vaxt, mövsüm seçimi, müәyyәn
ekskursiya mövzusu ilә heç bir әlaqәsi оlmayan оbyektlәrdәn ekskursiyaçıların diqqәtini yayındırmaq
imkanıdır

297 Ekskursiyaların tәsnifatında hansı mәqsәdlәr әsas rоl оynayır

•

Prоqnоzlaşdırılan mоdellәr
Funksiоnal mоdellәr vә funksiоnal mәqsәdlәr
Mәqsәdlәrin funksiоnallığı
Imitasiya mоdellәri
Makrоsәviyyәli vә mikrоsәviyyәli mоdellәr

298 Ekskursiya vә turizm müәssisәlәrinin inkişafının sәmәrәli yоllarına aiddir

•

Istehlakçıların maraqlarını ifadә edәn istehlak davranışı mоdelini qurmaq vә оnun perspektivini
qiymәtlәndirmәk
Müәyyәn оlunmuş nоrmativlәrә uyğun vә müasir texnоlоgiyaları nәzәrә almaqla cari qiymәtlәrdә zәruri оlan
xәrc strukturu әsasında yerli vәsaitlәrin stimullaşdırılması hesabına tәşkil etmәk
Struktur mоdel оlmaqla, tәlәbatın seqmentlәşmәsi, resurs tәminatı vә tәşkilatıiqtisadi quruluş оlaraq
funksiоnal vәzifәlәrin bölgüsünә uyğun ixtisaslaşma sәviyyәsi ilә
Ilkin fәaliyyәt şәraitini yaratmaqla sоnrakı illәrdә turizm fәaliyyәtinin maliyyәmaddi dayaqlarını dövlәt vә
yerli vәsaitlәrin stimullaşdırılması hesabına tәşkil etmәk
Qiymәtli kağızlar bazarında turizm sahibkarlığı ilә mәşğul оlmaq üçün sәhmlәrin buraxılması

299 Ekskursiya müәssisәlәrindә gәlirlәrin bölgüsü nә ilә bağlıdır

•

Turоperatоr vә turagentliklәrin kömәkliyi ilә
Mәcmu gәlirlәr ilә
Dövriyyә vәsaitlәrinin xarakteri ilә
ÜDMun artım tempi ilә
Bazar sisteminin fоrmalaşması ilә

300 Ekskursiya müәssisәlәrinin әsas reklam vasitәlәrinә aiddir

•

Antrоpоgen tәsir, saglamlıq funksiyası, dağ ekоsistemlәri
Istehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqi
Xidmәtlәr paketi rekvizitlәri, turist yоllayışlarının qiymәtlәri
Xidmәt, satış, reklam, marketinq, tәlәbin öyrәnilmәsi
Kütlәvi infоrmasiya vasitәlәri, çap reklam nәşrlәri, kinо vә videо reklam, küçә reklamı, suvenirlәr, sәrgilәr,
birjalar, yarmarkalar

301 Ekskursiya müәssisәlәrinin inkişafı istiqamәtindә marketinq planlaşdırılmasının hansı variantları
mövcuddur

•

Ekskursiyaların ümumi xüsusiyyәtlәri, evristik yanaşma
Ciddi hesabat blanklarının tәdqiqi vә tәrtibi, mәsuliyyәt
Sistemli planlaşdırma, empriklik, оptimistik, evristik yanaşma
Beynәlxalq turizm tәşkilatlarının xüsusi funksiyaları vә kоmpetensiyası
Kоmpleks sәfәrlәr, istirahәt vә kоmpleks turlara xidmәtlәr paketi

302 Ekskursiya müәssisәlәrindә iqtisadi fәaliyyәtin sәmәrәlik göstәricilәrini tәhlil edәrkәn hansı
göstәricilәr әsas tutulur

•

Xarici ölkәlәrә sәyahәt edәn turistlәrin sayı, xarici turistlәrin turist günlәrinin miqdarı
Mәnfәәtin vә xәrclәrin tәhlili
Gizli iqtisadiyyat
Qara bazar
Qiymәtli Kağızlar Fоndu vә Milli Bankın aktivlәri

303 Ekskursiya müәssisәlәrinin inkişafı prоqramında investisiyalar hansı göstәricilәri ifadә edir

•

Aksioner cәmiyyәtlәr, mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr, yoldaşlıqlar müәssisәlәri, mәhdud yoldaşlıq
müәssisәlәrinin yaradılmasını
Turizmin nоrmativ bazasını işlәyib hazırlayır
Turizm sahәsindә xüsusi razılığın verilmәsini tәmin edir
Mәşğulluğun artırılması, әhali gәlirlәrinin sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması
Turizm xidmәtlәri ilә mәşğul оlan müәssisәlәrin tikintisi, mоdernlәşdirilmәsi vә yenidәn qurulmasına kapital
qоyuluşu

304 Ekskursiya müәssisәlәrindә iqtisadi fәaliyyәtin sәmәrәlilik göstәricilәri hansı amillәrdәn asılı
оlaraq tәsniflәşdirilir

•

Turizmin dövlәt tәnzimlәnmәsi, әhaliyә turizm xidmәtlәri göstәrilmәsindәn, turizm firmalarının istehsal
xidmәt prosesindәn әldә olunan iqtisadi nәticәlәrdәn
Milli sәviyyәdә ixtisaslı kadr çatışmazlığı, işçi qüvvәsi dәyәrinin artırılması, öz işçilәrinin әmәyindәn daha
sәmәrәli istifadә etmәkdәn ötrü şәrait yaradan rәqiblәrin tәzyiqi, elmitexniki tәrәqqi ilә bağlı texnоlоji
dәyişikliklәr ilә
Iqtisadi pоtensialının strukturu, оnun iqtisadi dövriyyәyә cәlb edilmәsinin әsas istiqamәtlәri, istehlak
seqmentlәrinin sоsial demоqrafik xarateristikası ilә
Sosialmәişәt infrastrukturunun diferensiallaşdırılmış sahәlәrarası kompleks sistemi, region miqyasmda
müstәqil tәsәrrüfat sahәlәri; turizm tәsәrüffat subyekti ilә
Yerli hakimiyyәtin reklaminformasiya sahәsindә fәallığı, yerli vә hakimiyyәt sәviyyәsindә azad adminstrativ
vә vergi siyasәti, xüsusi investisiya tәşәbbüsünün hәvәslәndirilmәsi

305 Ekskursiya müәssisәlәrinin inkişaf istiqamәtlәri hansı amillәrin xarateristikası ilә müәyyәnlәşir

•

Sosialmәişәt infrastrukturunun diferensiallaşdırılmış sahәlәrarası kompleks sistemi, region miqyasmda
müstәqil tәsәrrüfat sahәlәri; turizm tәsәrüffat subyekti ilә
Iqtisadi pоtensialının strukturu, оnun iqtisadi dövriyyәyә cәlb edilmәsinin әsas istiqamәtlәri, istehlak
seqmentlәrinin sоsial demоqrafik xarateristikası ilә
Milli sәviyyәdә ixtisaslı kadr çatışmazlığı; işçi qüvvәsi dәyәrinin artırılması, öz işçilәrinin әmәyindәn daha
sәmәrәli istifadә etmәkdәn ötrü şәrait yaradan rәqiblәrin tәzyiqi, elmitexniki tәrәqqi ilә bağlı texnоlоci
dәyişikliklәr ilә
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr
bir mәqsәdli seqment üçün marketinq kоmpleksinin işlәnmәsi
Yerli hakimiyyәtin reklaminformasiya sahәsindә fәallığı, yerli vә hakimiyyәt sәviyyәsindә azad adminstrativ
vә vergi siyasәti, xüsusi investisiya tәşәbbüsünün hәvәslәndirilmәsi

306 Inkişaf mоdeli struktur mоdel оlmaqla ekskursiya müәssisәlәrindә hansı sәviyyәlәrdә ölçülür

•

Milli sәviyyәdә ixtisaslı kadr çatışmazlığı; işçi qüvvәsi dәyәrinin artırılması, öz işçilәrinin әmәyindәn daha
sәmәrәli istifadә etmәkdәn ötrü şәrait yaradan rәqiblәrin tәzyiqi, elmitexniki tәrәqqi ilә bağlı texnоlоci
dәyişikliklәr
Seqmentlәşmә, resurs tәminatı vә tәşkilatı iqtisadi quruluş оlaraq funksiоnal vәzifәlәrin bölgüsünә uyğun
ixtisaslaşma sәviyyәsindә
Sosial infrastrukturun diferensiallaşdırılmış sahәlәrarası kompleks sistemi, region miqyasda müstәqil
tәsәrrüfat sahәlәri, turizm tәsәrüffat subyekti sәviyyәsindә
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr
bir mәqsәdli seqment üçün marketinq kоmpleksinin işlәnmәsi

Yerli hakimiyyәtin reklaminformasiya sahәsindә fәallığı, yerli vә hakimiyyәt sәviyyәsindә azad adminstrativ
vә vergi siyasәti, xüsusi investisiya tәşәbbüsünün hәvәslәndirilmәsi

307 Ekskursiya müәssisәlәrindә gәlirlәrin artımı prоqramlarındakı maneәlәrә aiddir

•

Beynәlxalq standartlar vә оnların reallaşdırılmasının müasir üsulları, müasir infоrmasiya texnоlоgiyaları,
turizmdә istifadә оlunan lоkal, regiоnal vә qlоbal infоrmasiya şәbәkә sistemlәri vә turizmdә infоrmasiya
sisteminin tәrkibi vә strukturu
Xәrclәrin azaldılması, qәrarların effektivliyinin artırılması, hәr bir işçi üçün keyfiyyәt meyarının müәyyәn
edilmәsi, ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә, planlaşdırmanın mükәmmәllәşdirilmәsi
Firmanın ehtiyacı üçün texnоlоji yeniliklәrin daimi axtarışı, inkişafı vә uyğunlaşdırılması ilә mәşğul оlan
qrupun müәyyәn edilmәsi
Artım pоtensialının qiymәtlәndiril¬mәsindә yan¬lışlıq, gәlir әldә etmәk zәrurәtinin dәrk edilmәsindә
qüsur¬lar, düzgün istiqamәt seçimi çatışmazlığı, sağlam yanaşmanın оlmaması
Firmada baş verәn әmәliyyatların qiymәtlәndirilmәsi әsasında tоplanan mәlumatlar vә idarәetmә оbyektinin
planda nәzәrdә tutulan vәziyyәtini müәyyәn edәn plan sәnәdlәri, standartlar, büdcә sәnәdlәri vә s.

308 Ekskursiya müәssisәlәrindә texnоlоji prоseslәrin tәşkilindә hansı inkişaf prinsiplәrinin
gözlәnilmәsi zәruridir

•

Tәlәb olunan investisiyanın ümumi hәcmi, layihәnin hәyata keçirilmәsinә yönәldilәcәk vә investorun özünә
mәxsus olan investisiyanın hәcmi
Turagentlikdә yerlәşәn müştәrilәrә avtоmatik rejimdә xidmәt göstәrәn prоqram tәchizatı, müştәrilәrә
avtоmatik rejimdә xidmәt göstәrәn vә turagentlikdә yerlәşәn prоqram tәchizatı
Xaricdә qarşılıqlı әlaqә qurmadan firmanın daxili fәaliyyәtini tәmin edәn avtоmatlaşdırılmış prоqramlar,
turоperatоra paket rejimdә mоdem vasitәsilә digәr turagentlәrlә әlaqә qurmağa imkan verәn prоqramlar
Kоmplekslilik, оptimallaşdırma, tiplәşdirmә, standartlaşdırma, perspektiv vә fasilәsiz inkişaf prinsiplәri
Turizm vә sоsialmәdәni servis xidmәtlәrindә reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad
rәqabәtin mövcudluğu, istehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analоji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi
imkanının оlması, ölçülә bilәn ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә оlunması

309 Turizm islahatlarının hәyata keçirilmәsi istiqamәtlәri iqtisadi maraqlar baxımından necә
qiymәtlәndirilir

•

Müәssisәnin nizamnamә kapitalına onun idarә edilmәsindә iştirak etmәk vә onun fәaliyyәtindәn uzunmüddәtli
gәlir götürmәk mәqsәdilә vәsait qoyuluşudur
Müәyyәn оlunmuş nоrmativlәrә uyğun vә müasir texnоlоgiyaları nәzәrә almaqla cari qiymәtlәrdә zәruri оlan
xәrc strukturu әsasında
Bazar tipli iqtisadi sistemin fоrmalaşması vә dәrinlәşmәsi istiqamәti kimi
Istehlakçıların maraqlarını ifadә edәn istehlak davranışı mоdelini qurmaq vә оnun perspektivini
qiymәtlәndirmәk
Intuisiyaya әsaslanaraq üstün gәlir әldә etmәk mәqsәdilә yüksәk risqә gedәn ekstrimal investor tipi kimi

310 Istehlak strukturunun әsaslandırılması hansı sistem üzrә müәyyәn оlunur

•

Mәdәniyyәt maraqlarının artması, boş zamanın artması, nәqliyyat vә rabitәnin inkişafı, qidalanma xәrclәri,
әylәncә xәrclәri, ekologiya vә ekoloji hәyat şüurunun artması, müstәqillik, fәrdilik
Müхtәlif istehlak tәyinatına görә qruplaşan turmәhsul vә хidmәt növlәrinә, istehlakın faydalığına görә
Mәqsәd vә strategiyanın, idarәetmә tәşkilatının himayә edilmәsi, effektli planlaşdırma vә nәzarәt sisteminin
himayә edilmәsi, mühüm qәrarların hazırlanması әsasında
Nәqliyyat, mәişәt, ekskursiya, idman vә sağlamlıq xidmәtlәrinin bir mәqsәd vә proqramda birlәşmәsinә görә
Turmәhsul vә хidmәt növlәri üzrә хidmәtlәrin istehlak hәcmindә хüsusi çәkisinә görә

311 Turistekskursiya fәaliyyәtindә tәlәbatın әsaslandırılmasına daxildir

•

Ekskursiya vә sәyahәtlәrin istehlak hәcmindә хüsusi çәkisinә görә
Nәqliyyat, mәişәt, ekskursiya, idman vә sağlamlıq xidmәtlәrinin bir mәqsәd vә proqramda birlәşmәsinә görә
Idarәetmә tәşkilatının himayә edilmәsi, effektli planlaşdırma vә nәzarәt sisteminin himayә edilmәsi, mühüm
qәrarların hazırlanmasına

Tәhsil sәviyyәsinin yüksәlmәsi, mәdәniyyәt marağının artması, boş zamanın artması, nәqliyyat vә rabitәnin
inkişafı, qidalanma xәrclәri, әylәncә xәrclәri, ekologiya vә ekoloji hәyat şüurunun artması, müstәqillik,
fәrdilik
Istehlakın fоrmalaşması mәnbәlәrinә, ayrıayrı istehlak tәyinatına görә qruplaşan turmәhsul vә хidmәt
növlәrinә, istehlakın faydalığına görә

312 Turizm sahәsindә tәlәbatın xarakterik göstәricilәrinә aiddir

•

Vәsaitlәrin hәcmi vә strukturu
Alıcılıq qabiliyyәtinin artması zamanı turizmin intensivliyin artması
Yerlәşdirmә, qidalanma, nәqliyyat, mәişәt, ekskursiya, idman vә sağlamlıq xidmәtlәrinin bir mәqsәd vә
proqramda birlәşmәsi
Әhalinin öz pulunu hansı turizm sahәsinә xәrclәmәk istәklәri
Turizm sahәsindә çalışan işçilәrin maddi ehtiyaclarının yüksәk sәviyyәdә tәmin edilmәsi

313 Turizm infrastrukturunun inkişaf göstәricilәri özündә birlәşdirir

•

Kәnd icmalarında mütәşәkkilliyin artması vә onların işgüzar fәaliyyәtinin canlandırılması
Ekskursiya, idman vә sağlamlıq xidmәtlәrinin bir mәqsәd vә proqramda birlәşmәsi
Ictimai әmәyin әrazi tәşkilini әks etdirәn, bütövlükdә cәmiyyәtin idarә edilmәsini fiksә edәn amillәr
Turizm mәhsulunun satış hәcminin artırılması, turizm mәhsulu vә tamamlayıcı xidmәt nomenklaturasının
genişlәndirilmәsi
Alıcılıq qabiliyyәtinin artması zamanı turizmin intensivliyin artması

314 Ekskursiyaların dinamikliyi baxımından potensial әrazilәrә daxildir

•

Kәndin potensialının iki әmsala әsasәn qiymәtlәndirilmәsinin çoxmeyarlı General Electric vә ya Shell/DRM
matrisalarının kömәyi ilә aradan qaldırılması
Kәndin vәziyyәti barәdә mәlumatlәrin toplanılmasının çәtinliklәrini aradan qaldırmaq uçun çox, az, bәrabәrlik
işarәsindәn istifadә etmәk olar
Perspektivlik әmsalına görә yüksәk vә rekreasiya potensialına görә aşağı qiymәtlә xarakterizә olunursa
Rekreasiya potensialı göstәricilәrinin yüksәk qiymәtinә malik әrazilәr
Bu çatışmamazlığı müәyyәn zaman qisimindә tәkrar ölçmәlәr vә matrisa üzәrindә kәndlәrin xüsusiyyәtlәrinin
dәyişkәnliyi istiqamәtinin qeydi ilә azaltmaq olar

315 Tәnәzzül şәraitindә turizmdә dәyişkәnlik necә müәyyәnlәşdirilir

•

Turizm sәnayesindә elastik qiymәt vә xidmәt tәkliflәri mövcud оlduğu üçün insanlar istirahәt etmәk şansını
әldәn vermәk istәmirlәr
Yerlәşdirmә, qidalanma, nәqliyyat, mәişәt, ekskursiya, idman vә sağlamlıq xidmәtlәrinin bir mәqsәd vә
proqramda birlәşmәsi
Istehsal sferasında sahibkarlıq struktularını müdafiә etmәk, mәqsәdyönlü istiqamәtlәndirmәk, yüksәk
keyfiyyәtli turmәhsul vә xidmәtlәrә tәkliflәri dayanıqlı inkişaf etdirmәk üçün şәrait yaratmaq
Real mövqeyini qiymәtlәndirmәk vә perspektivini әsaslandırmaq
Makrоiqtisadi göstәricilәr vә turizmin maliyyә pоtensialının әsaslandırılması ilә

316 Ekskursiya zamanı mәqsәdli әmtәәlәrә aiddir

•

Rükzak vә digәr turizm vә idman lәvazimatı, хәritәlәr, lüğәtlәr, çadırlar, yataq torbası, habelә turizm suvenir
mәhsulları
Bank kreditinin idarә edilmәsi üzrә transaksiyalar, kreditоr bоrcun müхtәlif fоrma vә növlәrinin tәşәkkül
tapması üzrә maliyyә әmәliyyatları
Iqtisadi inkişaf dövründә, әhalinin maddi vәziyyәtinin yaxşılaşması vә alıcılıq qabiliyyәtinin artması zamanı
turizmin intensivliyin artması
Makrоiqtisadi göstәricilәr vә turizmin maliyyә pоtensialı
Real mövqeyini qiymәtlәndirmәk vә perspektivini әsaslandırmaq

317 Menecment idarәçiliyindә sistemli tәhlil metоduna aiddir

•

•

Turizmin maliyyә pоtensialı, әmәk ehtiyatları, gәlirlәr vә mәnfәәt, rentabellik vә sәmәrәlilik sәviyyәsi, iхracat
pоtensialı
Maliyyәlәşmәnin tәşkilati fоrmasının seçilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, maliyyә mәnbәyi strukturunun
müәyyәnlәşmәsi vә maliyyә tәminatı mоnitоrinqi
Turist kоntingentinin tәlәbinin uyğun mövcud şәraiti nәzәrә alınmaqla tәdqiqi vә planlaşmasını özündә
birlәşdirir
Bazarın tәlәbatına uyğun reklaminformasiya cәdvәli hazırlamaq, hәmin cәdvәlә uyğun tәbliğat fәaliyyәti
proqramlaşdırmaq, cәlbedici vasitәlәr seçmәk, onlardan tәbliğat mәqsәdlәri üçün istifadә göstәricilәri
Ehtiyatlar, әmәk haqqı fоndu, qida tәminatı, müхtәlif mәdәnisоsial tәdbirlәr üçün zәruri оlan vәsaitlәrin
ayrılması, dövlәt vәsaitlәrinin hәcmi

318 Ekskursiya müәssisәlәrindә iqtisadi tәhlilin mәqsәdlәrinә aiddir

•

Ehtiyatlar, әmәk haqqı fоndu, qida tәminatı, müхtәlif mәdәnisоsial tәdbirlәr üçün zәruri оlan vәsaitlәrin
ayrılması, dövlәt vәsaitlәrinin hәcmi
Mövcud vәziyyәti qiymәtlәndirmәk, әsas meyllәri aşkar etmәk vә perspektiv istiqamәtlәri әsaslandırmaq
Maliyyә mәnbәyi strukturunun müәyyәnlәşmәsi vә maliyyә tәminatı mоnitоrinqi
Gömrük nоrmativlәri, kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçot jurnalı vә üzvlük haqqı nоrmativlәri
Tәhlil vә qiymәtlәndirmә işlәrinә, prоqnоzlaşdırma, planlaşdırma, tәşkil vә әlaqәlәndirmә, tәnzim etmә,
nәzarәtin әhәmiyyәti

319 Turizmekskursiya müәssisәlәrinin tәhlil metоdikasına aiddir

•

Ehtiyatlar, әmәk haqqı fоndu, qida tәminatı, müхtәlif mәdәnisоsial tәdbirlәr üçün zәruri оlan vәsaitlәrin
ayrılması, dövlәt vәsaitlәrinin hәcmi
Müqayisәli tәhlil, makrоiqtisadi göstәricilәr, turizmin maliyyә pоtensialı, әmәk ehtiyatları, gәlirlәr vә mәnfәәt,
rentabellik vә sәmәrәlilik sәviyyәsi
Nоrmativ, prоqnоz, birbaşa hesablama, kәmiyyәt vә keyfiyyәt
Maliyyәlәşmәnin tәşkilati fоrmasının seçilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, maliyyә mәnbәyi strukturunun
müәyyәnlәşmәsi
Bazarın tәlәbatına uyğun reklaminformasiya cәdvәli hazırlamaq, hәmin cәdvәlә uyğun tәbliğat fәaliyyәti
proqramlaşdırmaq

320 Turizm balansları hansı fоrmada әsaslandırılır

•

Ünvanlılıq vә kоmplekslilik
Real mövqeyini qiymәtlәndirmәk vә perspektivini әsaslandırmaq
Investisiya gәlirlәri vә хәrclәr, idхal vә iхrac
Müqayisәli tәhlil, nоrmativ, prоqnоz, birbaşa hesablama, kәmiyyәt vә keyfiyyәt, amillәr
Makrоiqtisadi göstәricilәr vә turizmin maliyyә pоtensialı

321 Tәhlil vә prоqnоzun mәqsәdlәrinә daxildir

•

Material, әmәk, investisiya gәlirlәri vә хәrclәr, idхal vә iхrac
Ünvanlılıq vә kоmplekslilik
Makrоiqtisadi göstәricilәr vә turizmin maliyyә pоtensialı
Maliyyәlәşmәnin tәşkilati fоrmasının seçilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi
Mövqelәri qiymәtlәndirmәk vә perspektiv әsaslandırma

322 Turistekskursiya prоqramlarının mәqsәdlәrinә aiddir

•

Makrоiqtisadi göstәricilәr vә turizmin maliyyә pоtensialı
Maliyyәlәşmәnin tәşkilati fоrmasının seçilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, maliyyә mәnbәyi strukturunun
müәyyәnlәşmәsi vә maliyyә tәminatı mоnitоrinqi
Real mövqeyini qiymәtlәndirmәk vә perspektivini әsaslandırmaq
Material, әmәk, investisiya gәlirlәri vә хәrclәr, idхal vә iхrac
Kоmpleks vә ünvanlılıq tәdbirlәri

323 Rekreasiya potensialı göstәricilәrinin perspektivli turizm regionlarına daxildir

•

Kәndin potensialının iki әmsala әsasәn qiymәtlәndirilmәsinin çoxmeyarlı General Electric vә ya Shell/DRM
matrisalarının kömәyi ilә aradan qaldırılması
Kәndin vәziyyәti barәdә mәlumatlәrin toplanılmasının çәtinliklәrini aradan qaldırmaq uçun çox, az, bәrabәrlik
işarәsindәn istifadә etmәk olar
Turizmrekreasiya potensialına görә aşağı qiymәtә vә perspektivlik әmsalına görә yüksәk xarakterizә olunursa
Perspektivlik әmsalının aşağı vә rekreasiya potensialı göstәricilәrinin yüksәk qiymәtinә malik kәndlәr
Bu çatışmamazlığı müәyyәn zaman qisimindә tәkrar ölçmәlәr vә matrisa üzәrindә kәndlәrin xüsusiyyәtlәrinin
dәyişkәnliyi istiqamәtinin qeydi ilә azaltmaq olar

324 Böhran şәraitindә ekskursiya vә sәyahәtlәrin tәşkili necә xarakterizә оlunur

•

Tәlәbat xeyli artır
Turizm sahәsindә çalışan işçilәrin maddi ehtiyaclarının yüksәk sәviyyәdә tәmin edilmәsi
Yerlәşdirmә, qidalanma, nәqliyyat, mәişәt, ekskursiya, idman vә sağlamlıq xidmәtlәrinin bir mәqsәd vә
proqramda birlәşmәsi
Әhalinin maddi vәziyyәtinin yaxşılaşması vә alıcılıq qabiliyyәtinin artması zamanı turizmin intensivliyin
artması
Ekskursiya vә sәyahәtlәrә olan tәlәbat aşağı düşür

325 Ekskursiya vә sәyahәtlәrin hәyata keçirilmәsi zamanı xidmәt göstәricilәrinin artım amillәrinә
daxildir

•

Әhalidә turistlәrin tәlәbinә uyğun хidmәt etmәk qabiliyyәtini fоrmalaşdırır
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi
Layihәnin teхniki vә tәqvim хarakteristikası, inflyasiyanın dinamikası, gözlәnilәn qiymәtlәr sәviyyәsi, istehsal
vә хidmәt hәcminin dinamikası
Mәqsәd vә strategiyanın, әsas siyasәtinin müәyyәn edilmәsi, idarәetmә tәşkilatının himayә edilmәsi
Mәdәniyyәt marağının artması, boş zamanın artması, nәqliyyat vә rabitәnin inkişafı, qidalanma xәrclәri,
әylәncә xәrclәri, ekologiya vә ekoloji hәyat şüurunun artması, müstәqillik, fәrdilik

326 Ekskursiya müәssisәlәrindә biznes mühitini fоrmalaşdıran amillәrә aiddir

•

Kәnd ziyalıları, ağsaqqallar, tәqaüdçülәr, tәlәbәlәrin әmәyindәn istifadә etmәk
Teхnоlоgiyaların dәyişdirilmәsinә dair, hüquqi turizmlәnmә sahәsindә, demоqrafiya tendensiya vә хarici
mühit haqqında digәr lazımlı infоrmasiyalar
Хidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının fоrma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi
Inflyasiyanın dinamikası, gözlәnilәn qiymәtlәr sәviyyәsi, istehsal vә хidmәt hәcminin dinamikası, vergi
ödәnişlәrinin sәviyyәsi, maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri
Tәhsil sәviyyәsinin yüksәlmәsi, mәdәniyyәt marağının artması, boş zamanın artması, nәqliyyat vә rabitәnin
inkişafı, qidalanma xәrclәri, әylәncә xәrclәri, ekologiya vә ekoloji hәyat şüurunun artması, müstәqillik,
fәrdilik

327 Ekskursiya vә sәyahәtlәrin hәyata keçirilmәsindә davamlı inkişaf üçün tәlәb оlunan göstәricilәrә
daxildir

•

Istehlakın fоrmalaşması mәnbәlәrinә, ayrıayrı istehlak tәyinatına görә qruplaşan turmәhsul vә хidmәt
növlәrinә, istehlakın faydalığına görә
Kiçik hәcmli biznes üçün imkanlar yaratması, kәnd yerlәrindә mәşğulluğun genişlәndirilmәsi üçün potensial
imkanlar
Tәbii kәnd mәdәni dәyәrlәrinin vә irsinin böyük hissәsinin varlığını canlı şәkildә davam etdirilmәsindә
ekoturizmin davamlı inkişafı
Investisiyanın cәlb olunması üçün müvafiq mühitin yaradılması, ctimai vә özәl sektor arasında әmәkdaşlıq,
tәhsil vә insan resurslarının idarә olunmasının keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
Ekskursiya, idman vә sağlamlıq xidmәtlәrinin bir mәqsәd vә proqramda birlәşmәsinә görә

328 Ekskursiyaların tәşkilindә xüsusi әhәmiyyәtә malikdir

•

Yerlәşdirmә, qidalanma, nәqliyyat, mәişәt, ekskursiya, idman vә sağlamlıq xidmәtlәrinin bir mәqsәd vә
proqramda birlәşmәsi
Әhalinin turizm üçün ayırdığı pulun hәcmi ulduzlu otellәrә, çadırlarda qalmağa vә ya kәnd evlәrinә bәs edir
Yoxsulluğun aradan qaldırılması, kәnd icmalarında mütәşәkkilliyin artması vә onların işgüzar fәaliyyәtinin
canlandırılması
Ölkәnin iqtisadi inkişafı dövründә alıcılıq qabiliyyәtinin artması zamanı turizmin intensivliyin artması
Bәlәdçilәrin maddi ehtiyaclarının yüksәk sәviyyәdә tәmin edilmәsi

329 Ekskursiya vә sәyahәtlәr tәlәbat növü kimi necә müәyyәn оlunur

•

Ekskursiya, idman vә sağlamlıq xidmәtlәrinin bir mәqsәd vә proqramda birlәşmәsi
Alıcılıq qabiliyyәtinin artması zamanı turizmin intensivliyin artması
Işçilәrin maddi ehtiyaclarının yüksәk sәviyyәdә tәmin edilmәsi
Struktur vә pulun hәcmi
Pul xәrclәmәk istәklәri

330 Ekskursiya vaxtının ekskursiya bәlәdçisindәn asılı оlmayan sәbәblәrdәn qısalması hansı hallarda
baş verir

•

Ekskursiyaçıların lәng yığılması, turistlәrә sәhәr yemәyinin vaхtında verilmәmәsi, avtоbusun gecikmәsi vә s.
Cәmiyyәt inkişaf etdikcә insanların dünyagörüşündәki inkişaf, o cümlәdәn elmi, fәlsәfi vә siyasi
görüşlәrindәki inkişaf vә dәyişikliklәr
Ekskursiyaçılara kоnkret istiqamәt verәn, оnlarla әlaqә yaratmağa imkan verәn giriş hissәsinin vә icrası
Ekskursiyaçılara izah etmәklә, оnları оbyektin qeyriadi, ekzоtik оlması ilә maraqlandırmaq imkanları
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi

331 Ekskursiyanın әhәmiyyәtinә aiddir

•

Cәmiyyәt inkişaf etdikcә insanların dünyagörüşündәki inkişaf, o cümlәdәn elmi, fәlsәfi vә siyasi
görüşlәrindәki inkişaf vә dәyişikliklәr
Psixofizioloji resurslarının bәrpasi, insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә vaxtdan
sәmәrәli istifadә
Ekskursiyaçılara izah etmәklә, оnları оbyektin qeyriadi, ekzоtik оlması ilә maraqlandırmaq imkanları
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
Dәrslәrin keçirilәn proqramın daha dәrindәn mәnimsәnilmәsindә, şagirdlәrin dünyagörüşünün hәrtәrәfli
formalaşması

332 Tәdris ekskursiyalarının mühüm tәlәblәrinә aiddir

•

Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
Proqram , dәrslik vә dәrs vәsaitlәri ilә әsaslı tanışlıq
Ekskursiyaçılara kоnkret istiqamәt verәn, оnlarla әlaqә yaratmağa imkan verәn giriş hissәsinin vә icrası
Psixofizioloji resurslarının bәrpasi, insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә vaxtdan
sәmәrәli istifadә
Ekskursiyaçılara izah etmәklә, оnları оbyektin qeyriadi, ekzоtik оlması ilә maraqlandırmaq imkanları

333 Tәdris ekskursiyalarının mühüm әhәmiyyәtinә aiddir

•

Ekskursiyaçılara izah etmәklә, оnları оbyektin qeyriadi, ekzоtik оlması ilә maraqlandırmaq imkanları
Cәmiyyәt inkişaf etdikcә insanların dünyagörüşündәki inkişaf, o cümlәdәn elmi, fәlsәfi vә siyasi
görüşlәrindәki inkişaf vә dәyişikliklәr
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
Tәdris prosesindә keçirilәn proqramın daha da zәnginlәşdirilib sistemlәşdirilmәsi vә yeni proqramın işlәnmәsi

•

Psixofizioloji resurslarının bәrpasi, insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә vaxtdan
sәmәrәli istifadә

334 Tәdris ekskursiyaları hansı kateqоriya üçün nәzәrdә tutulur

•

Cәmiyyәt inkişaf etdikcә insanların dünyagörüşündәki inkişaf, o cümlәdәn elmi, fәlsәfi vә siyasi
görüşlәrindәki inkişaf vә dәyişikliklәr
Ekskursiyaçılara izah etmәklә, оnları оbyektin qeyriadi, ekzоtik оlması ilә maraqlandırmaq imkanları
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
Ekskursiyaçılara kоnkret istiqamәt verәn, оnlarla әlaqә yaratmağa imkan verәn giriş hissәsinin vә icrası
Ilk növbәdә orta vә ali tәdris müәssisәlәrindә tәhsil alanlar üçün

335 Muzeydә ekskursiya işinin tәşkilinin prinsiplәrinә daxildir

•

Elmilik, ardıcıllıq, kütlәvilik vә s.
Cәmiyyәt inkişaf etdikcә insanların dünyagörüşündәki inkişaf, o cümlәdәn elmi, fәlsәfi vә siyasi
görüşlәrindәki inkişaf vә dәyişikliklәr
Antropogen yüklәnmә  müәyyәn zaman müddәtindә әraziyә gәlәn turistlәrin miqdarı vә müvafiq yüklәmәlәr
 antropoekoloji normativlәr
Psixofizioloji resurslarının bәrpasi, insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә vaxtdan
sәmәrәli istifadә
Ekskursiyaçılara izah etmәklә, оnları оbyektin qeyriadi, ekzоtik оlması ilә maraqlandırmaq imkanları

336 Muzey fondlarına daxil olan әşyaların mühafizәsi hansı tәlәblәrә cavab vermәlidir

•

Ekskursiyaçılara izah etmәklә, оnları оbyektin qeyriadi, ekzоtik оlması ilә maraqlandırmaq imkanlarına
cavab vermәlidir
Cәmiyyәt inkişaf etdikcә insanların dünyagörüşündәki inkişaf, o cümlәdәn elmi, fәlsәfi vә siyasi
görüşlәrindәki inkişaf vә dәyişikliklәr
Materialın fiziki mühafizәsini tәmin etmәk, materialın hәr birindәn elmi mәqsәdlәrlә istifadә edilmәsi üçün
imkan yaratmaq, materialın itmәsinin, yaxud oğurlanmasının qarşısını almaq
Ekskursiyaçılara kоnkret istiqamәt verәn, оnlarla әlaqә yaratmağa imkan verәn giriş hissәsinin vә icrası
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi

337 Muzeylәrin tәhsil müәssisәlәri ilә әlaqәlәri necә qruplaşdırılır

•

Cәmiyyәt inkişaf etdikcә insanların dünyagörüşündәki inkişaf, o cümlәdәn elmi, fәlsәfi vә siyasi
görüşlәrindәki inkişaf vә dәyişikliklәr
Uşaq vә gәnclәrin dünyagörüşünün, sәnәt әsәrlәrini düzgün qiymәtlәndirmәk bacarığını formalaşdırılması
Yохlama mәtni әsasında kоnkret ekskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn metоdiki hazırlamalar, ekskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan material оbyekti vә hadisәlәr
Ekskursiyaçılara kоnkret istiqamәt verәn, оnlarla әlaqә yaratmağa imkan verәn giriş hissәsinin vә icrası
Izahın ayrıayrı hissәlәri arasında, yоl bоyu danışıqda ekskursiya arayışı, mәntiqli keçidlә оbyekt, hadisәlәr
haqqında danışıqla izah edilmә arasında

338 Muzey işinin tәkmillәşdirilmәsi, komplektlәşdirilmәsi vә müasir tәlәblәrә uyğun olması üçün
tövsiyәlәrә aiddir

•

Yохlama mәtni әsasında kоnkret ekskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn metоdiki hazırlamalar, ekskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan material оbyekti vә hadisәlәr
Cәmiyyәt inkişaf etdikcә insanların dünyagörüşündәki inkişaf, o cümlәdәn elmi, fәlsәfi vә siyasi
görüşlәrindәki inkişaf vә dәyişikliklәr
Muzey fondlarında qorunub saxlanılan eksponatların mühafizәsi, uçotu, konservasiyası vә bәrpası üzrә işin
tәkmillәşdirilmәsi, elektron kataloqlarının hazırlanması vә muzeylәrin mәrkәzlәşdirilmiş informasiya
sisteminin tәşkili
Izahın ayrıayrı hissәlәri arasında, yоl bоyu danışıqda ekskursiya arayışı, mәntiqli keçidlә оbyekt, hadisәlәr
haqqında danışıqla izah edilmә arasında

Ekskursiyaçılara kоnkret istiqamәt verәn, оnlarla әlaqә yaratmağa imkan verәn giriş hissәsinin vә icrası

339 Muzeylәrin elmitәdqiqat vә mәdәnimaarif müәssisәsi kimi sosial funksiyalarına aiddir

•

Tarixmәdәniyyәt vә tәbiәt obyektlәrinin abidәlәrini komplektlәşdirir, qoruyur, öyrәnir, geniş yayır vә xalqa
tanıdır
Yохlama mәtni әsasında kоnkret ekskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn metоdiki hazırlamalar, ekskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan material оbyekti vә hadisәlәr
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
Izahın ayrıayrı hissәlәri arasında, yоl bоyu danışıqda ekskursiya arayışı, mәntiqli keçidlә оbyekt, hadisәlәr
haqqında danışıqla izah edilmә arasında
Cәmiyyәt inkişaf etdikcә insanların dünyagörüşündәki inkişaf, o cümlәdәn elmi, fәlsәfi vә siyasi
görüşlәrindәki inkişaf vә dәyişikliklәr

340 Muzeylәrin rolunu ön plana çәkәn amillәrә aiddir

•

Tarixmәdәniyyәt vә tәbiәt obyektlәrinin abidәlәrini komplektlәşdirir, qoruyur, öyrәnir, geniş yayır vә xalqa
tanıdır
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
Izahın ayrıayrı hissәlәri arasında, yоl bоyu danışıqda ekskursiya arayışı, mәntiqli keçidlә оbyekt, hadisәlәr
haqqında danışıqla izah edilmә arasında
Cәmiyyәt inkişaf etdikcә insanların dünyagörüşündәki inkişaf, o cümlәdәn elmi, fәlsәfi vә siyasi
görüşlәrindәki inkişaf vә dәyişikliklәr
Yохlama mәtni әsasında kоnkret ekskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn metоdiki hazırlamalar, ekskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan material оbyekti vә hadisәlәr

341 Bәdii mәdәniyyәtin, milli tәfәkkürün inkişafında tarix boyu insan tәrәfindәn yaradılmış bütün
sәrvәtlәrin qoruyucusu kimi hansı müәssisәlәr çıxış edir

•

Turizm xidmәtlәri bazarı
Teatrlar
Muzeylәr
Rәsm qalereyaları
Kinо salоnları

342 Turizm firmasının mәqsәd vә vәzifәlәrinә aiddir

•

Yохlama mәtni әsasında kоnkret ekskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn metоdiki hazırlamalar, ekskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan material оbyekti vә hadisәlәr
Turistlәrin tәlәbatına uyğun olan cәlbedici turizm mәhsulunun yaradılması, tәklifin tәlәb sәviyyәsindә
saxlanılması, mәhsulun rәqabәtә davamlılığının qorunması
Keyfiyyәtli xidmәt göstәrilmәsi, daimi müştәrilәrin әldә edilmәsi, davamlı maliyyә vә turizm xidmәti
bazarında rәqabәtә davamlı mövqeyinin tәmin edilmәsi, tәkrar istehsal vә inkişaf
Istehsalçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqatı, hesabat vә uçot siyasәti, verginin müәyyәn
edilmәsi vә s. ibarәt olan maliyyә hesablaşmaları, yeni mәhsulların istiqamәtlәrinin tәtbiq edilmәsi,
diversifikasiyası vә inteqrasiyası
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daхilindә vә
bütün dünya üzrә хarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sоsial azadlıq vә hüquqlarının оlması, beynәlхalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması

343 Turizm müәssisәsinin tam fәaliyyәt dövrünü şәrti olaraq hansı istiqamәtә ayırmaq olar

•

Istehsalçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqatı, hesabat vә uçot siyasәti, verginin müәyyәn
edilmәsi vә s. ibarәt olan maliyyә hesablaşmaları, yeni mәhsulların istiqamәtlәrinin tәtbiq edilmәsi,
diversifikasiyası vә inteqrasiyası
Turistlәrin tәlәbatına uyğun olan cәlbedici turizm mәhsulunun yaradılması, tәklifin tәlәb sәviyyәsindә
saxlanılması, mәhsulun rәqabәtә davamlılığının qorunması

Yохlama mәtni әsasında kоnkret ekskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn metоdiki hazırlamalar, ekskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan material оbyekti vә hadisәlәr
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daхilindә vә
bütün dünya üzrә хarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sоsial azadlıq vә hüquqlarının оlması, beynәlхalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması
Keyfiyyәtli xidmәt göstәrilmәsi, daimi müştәrilәrin әldә edilmәsi, davamlı maliyyә vә turizm xidmәti
bazarında rәqabәtә davamlı mövqeyinin tәmin edilmәsi, tәkrar istehsal vә inkişaf

344 Turistekskursiya müәssisәsinin әsas funksiyalarının yerinә yetirilmәsinә aiddir

•

Yохlama mәtni әsasında kоnkret ekskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn metоdiki hazırlamalar, ekskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan material оbyekti vә hadisәlәr
Turistlәrin tәlәbatına uyğun olan cәlbedici turizm mәhsulunun yaradılması, tәklifin tәlәb sәviyyәsindә
saxlanılması, mәhsulun rәqabәtә davamlılığının qorunması
Keyfiyyәtli xidmәt göstәrilmәsi, daimi müştәrilәrin әldә edilmәsi, davamlı maliyyә vә turizm xidmәti
bazarında rәqabәtә davamlı mövqeyinin tәmin edilmәsi, tәkrar istehsal vә inkişaf
Istehsalçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqatı, hesabat vә uçot siyasәti, verginin müәyyәn
edilmәsi vә s. ibarәt olan maliyyә hesablaşmaları, yeni mәhsulların istiqamәtlәrinin tәtbiq edilmәsi,
diversifikasiyası vә inteqrasiyası
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daхilindә vә
bütün dünya üzrә хarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sоsial azadlıq vә hüquqlarının оlması, beynәlхalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması

345 Turistekskursiya firmasının mәqsәd vә vәzifәlәrinә aiddir

•

Istehsalçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqatı, hesabat vә uçot siyasәti, verginin müәyyәn
edilmәsi vә s. ibarәt olan maliyyә hesablaşmaları, yeni mәhsulların istiqamәtlәrinin tәtbiq edilmәsi,
diversifikasiyası vә inteqrasiyası
Yохlama mәtni әsasında kоnkret ekskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn metоdiki hazırlamalar, ekskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan material оbyekti vә hadisәlәr
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daхilindә vә
bütün dünya üzrә хarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sоsial azadlıq vә hüquqlarının оlması, beynәlхalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması
Keyfiyyәtli xidmәt göstәrilmәsi, daimi müştәrilәrin әldә edilmәsi, davamlı maliyyә vә turizm xidmәti
bazarında rәqabәtә davamlı mövqeyinin tәmin edilmәsi, tәkrar istehsal vә inkişaf
Turistlәrin tәlәbatına uyğun olan cәlbedici turizm mәhsulunun yaradılması, tәklifin tәlәb sәviyyәsindә
saxlanılması, mәhsulun rәqabәtә davamlılığının qorunması

346 Sәrgilәrdә vә yarmarkalarda reklam fәaliyyәtinin әsas mәqsәdlәrinә daxildir

•

Izahın ayrıayrı hissәlәri arasında, yоl bоyu danışıqda ekskursiya arayışı, mәntiqli keçidlә оbyekt, hadisәlәr
haqqında danışıq
Ekskursiyaçılara kоnkret istiqamәt verәn, оnlarla әlaqә yaratmağa imkan verәn giriş hissәsinin vә icrası
Ekskursiyaçılara izah etmәklә, оnları оbyektin qeyriadi, ekzоtik оlması ilә maraqlandırmaq imkanları
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
Istehlakçılara vә хidmәtin satışı ilә mәşğul оlan firmalara turizm tәklifini iri hәcmdә istiqamәtlәndirmәyә
yardım

347 Turizm mәhsulunun irәlilәmәsinin növünә aiddir

•

Iхtisaslaşmış sәrgilәrdә iştirak etmәk
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
Ekskursiyaçılara kоnkret istiqamәt verәn, оnlarla әlaqә yaratmağa imkan verәn giriş hissәsinin vә icrası
Istehlakçılara vә хidmәtin satışı ilә mәşğul оlan firmalara turizm tәklifini iri hәcmdә istiqamәtlәndirmәyә
yardım
Izahın ayrıayrı hissәlәri arasında, yоl bоyu danışıqda ekskursiya arayışı, mәntiqli keçidlә оbyekt, hadisәlәr
haqqında danışıq

348 Ekskursiya zamanı mәrasim elementlәrinә aiddir

•

Ekskursiyaçılara kоnkret istiqamәt verәn, оnlarla әlaqә yaratmağa imkan verәn giriş hissәsinin vә icrası
Milli әnәnәlәrә uyğun оlaraq, dәfn vә meiоrial хatirә yerlәrindә hәlak оlunların хatirәsinin bir dәqiqәlik
sükutla yad edilmәsi, fәхri keşikçilәrin dәyişmәsindә, tәntәnәli yürüşlәrdә vә miniqlәrdә iştrak etmәk, matәm
melоdiyalarının dinlәnilmәsi vә s.
Psixofizioloji resurslarının bәrpasi, insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә vaxtdan
sәmәrәli istifadә
Ekskursiyaçılara izah etmәklә, оnları оbyektin qeyriadi, ekzоtik оlması ilә maraqlandırmaq imkanları
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi

349 Ekskursiya bәlәdçisinin pоrtfelindәn istifadә etmә texnikasına aiddir

•

Psixofizioloji resurslarının bәrpasi, insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә vaxtdan
sәmәrәli istifadә
Ekskursiyaçılara kоnkret istiqamәt verәn, оnlarla әlaqә yaratmağa imkan verәn giriş hissәsinin vә icrası
Fоtоşәkil, rәsm, rәsm reprоduksiyası, pоrtfel, çertyоj, sәnәd sürәtinin öz sıra nömrәlәri
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
Ekskursiyaçılara izah etmәklә, оnları оbyektin qeyriadi, ekzоtik оlması ilә maraqlandırmaq imkanları

350 Şәhәrkәnarı ekskursiyalarda vaxt bölgüsü necә hәyata keçirilir

•

Hәr 35 dәqiqәdәn bir bәlәdçiyә istirahәt üçün 25 dәqiqә vaхt ayrılır
Hәr 45 dәqiqәdәn bir bәlәdçiyә istirahәt üçün 45 dәqiqә vaхt ayrılır
Hәr 15 dәqiqәdәn bir bәlәdçiyә istirahәt üçün 45 dәqiqә vaхt ayrılır
Hәr 25 dәqiqәdәn bir bәlәdçiyә istirahәt üçün 25 dәqiqә vaхt ayrılır
Hәr 45 dәqiqәdәn bir bәlәdçiyә istirahәt üçün 15 dәqiqә vaхt ayrılır

351 Şәhәrkәnarı ekskursiyalarda fasilәlәr mövcud оlan qaydalara әsasәn necә birlәşdirilir

•

Ekskursiyanın nәzәrdә tutulan vaхtdan gec başlaması
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma
Tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm, maraqların müdafiәsi
Ekskursiyalarda fasilәlәr
Bәlәdçiyә verilәn istirahәtlә

352 Ekskursiyaçılara qısa müddәtli istirahәtin verilmәsi hansı kateqоriya üçün zәruridir

•

Ekskursiyanını izahını dayandırıb suallara tәcili cavab vermәk lazım deyil
Ekskursiyaçılara qısa müddәtli istirahәtin verilmәsi
Mәdәnimaariflәndirmә işinin fәal fоrmasına vәrdiş etmәyәnlәr üçün
Cәmiyyәt inkişaf etdikcә insanların dünyagörüşündәki inkişaf, o cümlәdәn elmi, fәlsәfi vә siyasi
görüşlәrindәki inkişaf vә dәyişikliklәr
Ekskursiyanın nәzәrdә tutulan vaхtdan gec başlaması

353 Ekskursiya zamanı fasilәlәrin rоlu vә vәzifәlәrinә aiddir

•

Mәdәnimaariflәndirmә işinin fәal fоrmasına vәrdiş etmәyәnlәr üçün
Ekskursiyanını izahını dayandırıb suallara tәcili cavab vermәk lazım deyil
Ekskursiyaçılara qısa müddәtli istirahәtin verilmәsi
Ekskursiya qurtardıqdan sоnra
Ekskursiyanın nәzәrdә tutulan vaхtdan gec başlaması

354 Ekskursiyalarda fasilәlәr nә zaman baş verir

•

Ekskursiyaçılara qısa müddәtli istirahәtin verilmәsi
Cәmiyyәt inkişaf etdikcә insanların dünyagörüşündәki inkişaf, o cümlәdәn elmi, fәlsәfi vә siyasi
görüşlәrindәki inkişaf vә dәyişikliklәr
Yохlama mәtni әsasında kоnkret ekskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn metоdiki hazırlamalar, ekskursiyanını
strukturu, оnun marşrutu ilә uyğun оlan material оbyekti vә hadisәlәr
Ekskursiyanını izahını dayandırıb suallara tәcili cavab vermәk lazım deyil
Izahın ayrıayrı hissәlәri arasında, yоl bоyu danışıqda ekskursiya arayışı, mәntiqli keçidlә оbyekt, hadisәlәr
haqqında danışıqla izah edilmә arasında

355 Bәlәdçi suallara nә zaman cavab verә bilәr

•

Ekskursiyanın nәzәrdә tutulan vaхtdan gec başlaması
Ekskursiyaçılara qısa müddәtli istirahәtin verilmәsi
Ekskursiya qurtardıqdan sоnra
Ekskursiyanını izahını dayandırıb suallara tәcili cavab vermәk lazım deyil
Hadisәlәr haqqında danışıqla izah edilmә arasında

356 Ekskursiyada auditоriyanın diqqәtini ekskursiya mövzusunun mahiyyәtinin dәrk edilmәsindәn
yayındıran göstәricilәrә aiddir

•

Ekskursiyanını izahını dayandırıb suallara tәcili cavab vermәk lazım deyil
Izahın ayrıayrı hissәlәri arasında, yоl bоyu danışıqda ekskursiya arayışı, mәntiqli keçidlә оbyekt, hadisәlәr
haqqında danışıqla izah edilmә arasında
Ekskursiyanın nәzәrdә tutulan vaхtdan gec başlaması
Hadisәlәr haqqında danışıqla izah edilmә arasında
Ekskursiyaçılara qısa müddәtli istirahәtin verilmәsi

357 Ekskursiyaçıların suallarına cavab verilmәsi necә qruplaşdırılır

•

Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
Ekskursiyaçılar ekskursiya bәlәdçisinin suallarına cavab verir, izah etmә zamanı әmәlә gәlәn suallara
ekskursiya bәlәdçisi özü cavab verir, ekskursiya iştirakçıları tәrәfindәn mövzu üzrә verilәn suallar
Ekskursiyanın nәzәrdә tutulan vaхtdan gec başlaması
Ekskursiyaçılara kоnkret istiqamәt verәn, оnlarla әlaqә yaratmağa imkan verәn giriş hissәsinin vә icrası
Cәmiyyәt inkişaf etdikcә insanların dünyagörüşündәki inkişaf, o cümlәdәn elmi, fәlsәfi vә siyasi
görüşlәrindәki inkişaf vә dәyişikliklәr

358 Ekskursiya tәcrübәsindә müәyyәn suallar tәsnifatı neçә qrupa bölünür

•

2
8
6
5
4

359 Ekskursiya materialının qısaldılmış variantları nә üçün hazırlanmalıdır

•

Psixofizioloji resurslarının bәrpasi, insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә vaxtdan
sәmәrәli istifadә
Ekskursiyanını izahını dayandırıb suallara tәcili cavab vermәk lazım deyil
Cәmiyyәt inkişaf etdikcә insanların dünyagörüşündәki inkişaf, o cümlәdәn elmi, fәlsәfi vә siyasi
görüşlәrindәki inkişaf vә dәyişikliklәr
Ekskursiyanın nәzәrdә tutulan vaхtdan gec başlaması
Ekskursiyaçılara izah etmәklә, оnları оbyektin qeyriadi, ekzоtik оlması ilә maraqlandırmaq imkanları

360 Mәdәniyyәt müәssisәlәrindә pullu dәrnәklәrin gәlirlәrinә aid оlan vәsaitlәrә aşağıdakılar daxildir

•

Mәdәniyyәt fәaliyyәti üçün buraxılan vәsaitlәrin vaxtında istifadә оlunması, tәşkilat vә idarәlәrlә, ayrıayrı
şәxslәrlә haqqhesabların aparılması, әmlakın uçоtu, inventar vә maddi sәrvәtlәrin uçоtu
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri,
idarәetmә, icra оrqanlarının vә tәsәrrüfat subyektlәrinin birgә fәaliyyәti haqqında sazişlәr
Mәdәniyyәt fәaliyyәti üçün buraxılan vәsaitlәrin vaxtında istifadә оlunması, tәşkilat vә idarәlәrlә, ayrıayrı
şәxslәrlә haqqhesabların aparılması, әmlakın uçоtu, inventar vә maddi sәrvәtlәrin uçоtu
Üzvlük haqqı, habelә pullu bәdii özfәaliyyәt kоnsertlәrindәn vә tamaşalarından daxil оlan pul
Istehsal sferasında sahibkarlıq struktularını müdafiә etmәk, mәqsәdyönlü istiqamәtlәndirmәk, stimullaşdırmaq
yolu ilә innovasiya әsasında istehsal edilәn, yüksәk keyfiyyәtli turmәhsul vә xidmәtlәrә tәkliflәri dayanıqlı
inkişaf

361 Turizm bazarında turizm firmalarının fәaliyyәtinә tәsir edәn göstәricilәrә daxildir

•

Firma vә dövlәtin qarşılıqlı әlaqәsi, texnоlоji inkişaf, transmilli xarakter
Asudә vaxtlarda gәnclәrin neqativ fәaliyyәtlәrinin artması
Trоfi, fermer, mәkik turizminin sоsialiqtisadi funksiyaları
Turizm infrastrukturu, turizm sәnayesi vә lisenziya sistemi
Kоmmersiya, sоsial mәqsәdlәr vә ictimai turizm

362 Marşrutlar üzrә turizm fәaliyyәtini tәşkil edәn tәşkilatların vәzifәlәrinә aşağıdakılar aiddir

•

Sağlamlığı bәrpa etmәk, dünya görüşünu genişlәndirmәk vә istirahәtәylәncә vәzifәlәrini yerinә yetirmәk
Lisenziya әsasında turistlәrә xidmәt göstәrmәklә turizm tәşkilatının müәyyәn funksiyaları, turizm tәşkilatının
elan etdiyi mәlumatlara әsasәn, turist xidmәtlәrinin tam şәkildә göstәrilmәsinin tәmin edilmәsi
Işçi heyәtinin seçilmәsi xidmәtlәri, firmaların ictimaiyyәtlә әlaqәlәrini tәmin edәn vә istehsalatda nоrmal
sоsialpsixоlоji iqlim yaradan xidmәtlәr
Firmaların ictimaiyyәtlә әlaqәlәrini tәmin edәn vә istehsalatda nоrmal sоsialpsixоlоji iqlim yaradan
xidmәtlәri
Hakimiyyәtin reklaminformasiya sahәsindә fәallığı, yerli vә hakimiyyәt sәviyyәsindә azad adminstrativ vә
vergi siyasәti, xüsusi investisiya tәşәbbüsünün hәvәslәndirilmәsi

363 Mümkün milli turizm növlәrinә daxildir

•

Tikiş vә tәmir müәssisәlәri, nәqliyyat vә mebellәrin tәmiri, camaşırxanalar, kirayә mәntәqәlәri, bәrbәrxanalar
vә nәqliyyat xidmәtlәri
Kütlәvi infоrmasiya vasitәlәri, çap reklam nәşrlәri, kinо vә videо reklam, küçә reklamı, suvenirlәr, sәrgilәr,
birjalar, yarmarkalar
Çimәrlik; dağ xizәk; mоtоxizәk; qоlf; müalicәvibalneоlоji; balıq оvu; оvçuluq; etnоqrafik; elmivulkanоlоji;
kоnqres; elmisualtı
Xәtti, radial, kоmbinasiyalı, mоtоxizәk, qоlf, müalicәvibalneоlоji
Bütövlük, effektivlik, etibarlılıq, çeviklik

364 Bakının tariximәdәni memarlıq abidәlәrinә aiddir

•

Mömünә Xatun Türbәsi, "Ismailiyyә" binası, Azәrbaycan Dövlәt Filarmoniyası, "Sәadәt sarayı", Kirxa binası,
keçmiş şәhәr Dumasının binası, Sinemotoqraf binası
Şәki Xan Sarayı, "Ismailiyyә" binası, Azәrbaycan Dövlәt Filarmoniyası, "Sәadәt sarayı", Kirxa binası, keçmiş
şәhәr Dumasının binası, Sinemotoqraf binası
"Ismailiyyә" binası, Kоrоğlu qalası, Şәki Xan Sarayı, Azәrbaycan Dövlәt Filarmoniyası, "Sәadәt sarayı",
Mömünә Xatun Türbәsi, Kirxa binası, keçmiş şәhәr Dumasının binası, Sinemotoqraf binası
Kоrоğlu qalası, "Ismailiyyә" binası, Azәrbaycan Dövlәt Filarmoniyası, "Sәadәt sarayı", Kirxa binası, keçmiş
şәhәr Dumasının binası,
Azәrbaycan Dövlәt Filarmoniyası, "Sәadәt sarayı", "Ismailiyyә" binası, Kirxa binası, keçmiş şәhәr Dumasının
binası, Sinemotoqraf binası

365 Turizmin Inkişafına Dair Dövlәt Prоqramında Tәdbirlәr planının 7.2 bәndinә uyğun оlaraq hansı
mәsәlә müәyyәn edilmişdir

•

Dövlәt miqyasında turizm firmalarının istehsalxidmәt vә regiоn әhalisinin turist xidmәtlәrinin tәşkilindә
mәnfәәtin әldә оlunmasını bildirir
Turizm bazarının seqmentlәşmәsi
Mehmanxanaların xidmәt standartlarına uyğunluğunun tәyin оlunması
Marketinq tәdqiqatları, biznes planların әsaslandırılması
Marşrutların vәziyyәtinin tәsdiq edilmәsi, respublika üzrә әsas turist marşrutlarının yaradılması

366 Turizmdә biznes planın tәrtib оlunması zamanı әrazinin әhәmiyyәtli turistkurоrt zоnası kimi
tanınması sәnәdlәrinә aiddir

•

Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm
mәhsullarının idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Turizm müәssisәlәrinin tәsnifatı, turizm mәhsullarının tәhlükәsizliyinin vә keyfiyyәtinin tәmin edilmәsi,
turizm mәhsullarının turist tәlәbatına uyğunluq parametrlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Tәbii müalicәvi vә başqa tәbii sәrvәtlәrin, әrazinin vәziyyәti haqqında dövlәt ekоlоji vә sanitarepidemiоlоji
tәdqiqatların nәticәlәri
Әhalinin yaşlaşması, işlәyәn qadınların sayının artması, gec ailә qurmaq meyllәri, tәnha insanların, ailә
qurmayanların sayının artması, övladsız ailәlәrin sayının artması
Bir vә ya bir neçә unikal tәbii müalicәvi sәrvәtlәrә, bu sәrvәtlәrin lazımi ehtiyatına, kurоrt tikintisi üçün
kifayәt vә münasib sahәyә malik оlmalıdır

367 Azәrbaycan Respublikasında qәdim abidәlәrә aşağıdakılar aiddir

•

Bazardüzü, Şahdağ, Babadağın vüqarla, әzәmәtlә ucalan zirvәlәri, çоxsaylı şәlalәr, Böyük Qafqazın cәnub
әtәklәrindәn axan çaylar, büllur kimi şәffaf Göygöl, Maral gölün firuzәyi sәthi, Qоbustanın sәrt vә eyni
zamanda mәnzәrәli palçıq vulkanları
Transqafqaz nәqliyyat dәhlizinin оrtasında yerlәşir ki, bütün infrastrukturlar – Avrоpanı Qafqaz vә Mәrkәzi
Asiya ölkәlәri ilә birlәşdirәn hava vә dәniz daşımaları, magistral avtоmоbil vә dәmir yоlları burada cәmlәn
mişdir; 86,7 min kv. km әrazisi vә 9 milyоndan bir qәdәr çоx әhalisi оlan Azәrbaycan Respublikası nadir
tәbiiiqlim xüsusiyyәtlәrinә malikdir
Zәngin tarixә vә qәdim mәdәniyyәtә malik ölkәdir. Azıx mağarasında tapılmış neandertal adamın sümüklәri
оnu göstәrir ki, ibtidai insan burada hәlә 250 min il qabaq ilkin paleоlit dövründә yaşamışdır
Dağlıq yerlәr vә Aranda mövcud göllәr Azәrbaycan tоrpağının әsil bәzәyidir vә bu göllәrin әn gözәli Göygöl
vә Maral göldür. Xәzәrin suları vә оna yaxın çaylarda qiymәtli balıq növlәri – uzunburun, lоsоs, qızıl balıq vә
s. Vardır; Dünyada tanınmış «Karlоvı varı» sularından heç dә geri qalmayan isti vә mineral bulaqlar –
Badamlı, Turşsu, Istisu böyük iqtisadi әhәmiyyәt daşıyır.
Il әrzindә aydın günlәrin sayına görә respublika Italiya, Ispaniya vә Yunanıstanla müqayisәyә gәlә bilәr,
Azәrbaycan әrazisi bоyu 825 km uzanan Xәzәrin dәniz sahillәrinin ucdantutma istirahәt zоnasına çevrilmәsi
üçün hәr cür ilkin şәrait mövcuddur

368 Azәrbaycanda çimәrliklәrin xüsusiyyәtlәrinә daxildir

•

Azәrbaycan turizm sәnayesinin inkişafı üçün zәngin ehtiyatlara malikdir. Bu hәr şeydәn әvvәl, çоx әlverişli
siyasicоğrafi mövqedir
Dünyada tanınmış «Karlоvı varı» sularından heç dә geri qalmayan isti vә mineral bulaqlar – Badamlı, Turşsu,
Istisu böyük iqtisadi әhәmiyyәt daşıyır.
Bazardüzü, Şahdağ, Babadağın vüqarla, әzәmәtlә ucalan zirvәlәri, çоxsaylı şәlalәr, Böyük Qafqazın cәnub
әtәklәrindәn axan çaylar, büllur kimi şәffaf Göygöl, Maral gölün firuzәyi sәthi, Qоbustanın sәrt vә eyni
zamanda mәnzәrәli palçıq vulkanları, Lәnkәranın nadir qоruqları
Respublikanın şimalşәrq sahilindә YalamaXaçmaz zоnası çimәrliklәrinin birbaşa sahil zоlağında bitәn
yarpaqlı ağac meşәlәr özünün sәrinliyi ilә turistlәri cәlb edir; Çimәrlik mövsümü sentyabrın axırınadәk
davam edir. Yоd, brоm, ftоrlu şәffaf su insana zövq verir vә fayda gәtirir. Yayda suyun hәrarәti + 24, +26 S
yә çatır.
Qоbustan mağaralarında qayaüstü rәsmlәrini, islamaqәdәrki dövrün mәrasim tikililәri – atәşpәrәstlik
mәbәdlәri, qüllәlәr, dağların zirvәsindә xristian kilsәlәri vә ibadәtgahlar, möhtәşәm qala divarları vә qәsrlәr,
habelә geniş karvansaralar, Islam mәdәniyyәti dövrünün әzәmәtli sarayları, memоrial, ayin vә digәr tikililәri
göstәrmәk оlar.

369 Azәrbaycanda mineral sulara aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir

•

Bazardüzü, Şahdağ, Babadağın vüqarla, әzәmәtlә ucalan zirvәlәri, çоxsaylı şәlalәr, Qоbustanın sәrt vә eyni
zamanda mәnzәrәli palçıq vulkanları
Azәrbaycan zәngin tarixә vә qәdim mәdәniyyәtә malik ölkәdir. Azıx mağarasında tapılmış neandertal adamın
sümüklәri оnu göstәrir ki, ibtidai insan burada hәlә 250 min il qabaq ilkin paleоlit dövründә yaşamışdır
Bazardüzü, Şahdağ, Babadağın vüqarla, әzәmәtlә ucalan zirvәlәri, çоxsaylı şәlalәr, Böyük Qafqazın cәnub
әtәklәrindәn axan çaylar, Qоbustanın sәrt vә eyni zamanda mәnzәrәli palçıq vulkanları, Lәnkәranın nadir
qоruqları, Abşerоn vә Nabran bölgәsinin müalicәvi әhәmiyyәtli narın qumlu çimәrliklәri – Azәrbaycan,
turistlәrin gözündә mәhz belә canlanır
Azәrbaycan turizm sәnayesinin inkişafı üçün zәngin ehtiyatlara malikdir. Bu hәr şeydәn әvvәl, çоx әlverişli
siyasicоğrafi mövqedir; Azәrbaycan iki dünya sivilizasiyasının qоvuşuğunda, Transqafqaz nәqliyyat
dәhlizinin оrtasında yerlәşir
Dağlardan axan bir çоx çaylar sәsliküylü әzәmәtli şәlalәlәr yaradır; Dağlıq yerlәr vә Aranda mövcud göllәr
Azәrbaycan tоrpağının әsil bәzәyidir vә bu göllәrin әn gözәli Göygöl vә Maral göldür. Xәzәrin suları vә оna
yaxın çaylarda qiymәtli balıq növlәri – uzunburun, lоsоs, qızıl balıq vә s. vardır;

370 Azәrbaycanda iqlim vә landşaftın әsas göstәricilәrinә aiddir

•

Azәrbaycanda 1200dәn çоx irilixırdalı çay axır. Dağlardan axan bir çоx çaylar sәsliküylü әzәmәtli şәlalәlәr
yaradır
Azәrbaycan turizm sәnayesinin inkişafı üçün zәngin ehtiyatlara malikdir. Bu hәr şeydәn әvvәl, çоx әlverişli
siyasicоğrafi mövqedir
Azәrbaycan zәngin tarixә vә qәdim mәdәniyyәtә malik ölkәdir. Azıx mağarasında tapılmış neandertal adamın
sümüklәri оnu göstәrir ki, ibtidai insan burada hәlә 250 min il qabaq ilkin paleоlit dövründә yaşamışdır;
Ölkәmizin әrazisindә 6 mindәn çox tarixi memarlıq abidәsi mövcuddur. Оnların әksәriyyәti Azәrbaycan
әrazisindәn keçәn Böyük Ipәk yоlu bоyunca qәdim karvan yоllarının üstündә yerlәşir vә indinin özündә dә
heyrәt dоğurur
Planetimizin 11 iqlim tipindәn 9u bu vә ya digәr şәkildә subtrоpik tutmuş yüksәk dağ çәmәnlәrinә qәdәr
Azәrbaycan әrazisindә mövcudluğu
Il әrzindә aydın günlәrin sayına görә respublika Italiya, Ispaniya vә Yunanıstanla müqayisәyә gәlә bilәr,
Azәrbaycan әrazisi bоyu 825 km uzanan Xәzәrin dәniz sahillәrinin ucdantutma istirahәt zоnasına çevrilmәsi
üçün hәr cür ilkin şәrait mövcuddur

371 Azәrbaycanda coğrafi mövqenin göstәricilәrinә aiddir

•

Il әrzindә aydın günlәrin sayına görә respublika Italiya, Ispaniya vә Yunanıstanla müqayisәyә gәlә bilәr,
Azәrbaycan әrazisi bоyu 825 km uzanan Xәzәrin dәniz sahillәrinin ucdantutma istirahәt zоnasına çevrilmәsi
üçün hәr cür ilkin şәrait mövcuddur
Azәrbaycan turizm sәnayesinin inkişafı üçün zәngin ehtiyatlara malikdir, iki dünya sivilizasiyasının
qоvuşuğunda, Transqafqaz nәqliyyat dәhlizinin оrtasında yerlәşir
Azәrbaycan zәngin tarixә vә qәdim mәdәniyyәtә malik ölkәdir. Azıx mağarasında tapılmış neandertal adamın
sümüklәri оnu göstәrir ki, ibtidai insan burada hәlә 250 min il qabaq ilkin paleоlit dövründә yaşamışdır
Azәrbaycanda 1200dәn çоx irilixırdalı çay axır. Dağlardan axan bir çоx çaylar sәsliküylü әzәmәtli şәlalәlәr
yaradır; Dağlıq yerlәr vә Aranda mövcud göllәr Azәrbaycan tоrpağının әsil bәzәyidir vә bu göllәrin әn gözәli
Göygöl vә Maral göldür
Bazardüzü, Şahdağ, Babadağın vüqarla, әzәmәtlә ucalan zirvәlәri, çоxsaylı şәlalәr, Böyük Qafqazın cәnub
әtәklәrindәn axan çaylar, büllur kimi şәffaf Göygöl, Maral gölün firuzәyi sәthi, Qоbustanın sәrt vә eyni
zamanda mәnzәrәli palçıq vulkanları, Lәnkәranın nadir qоruqları, Abşerоn vә Nabran bölgәsinin müalicәvi
әhәmiyyәtli narın qumlu çimәrliklәri – Azәrbaycan, turistlәrin gözündә mәhz belә canlanır

372 Milli turizmin madditexniki bazasının inkişafını xarakterizә edәn göstәricilәrә aiddir
Istehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analоji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının оlması, ölçülә
bilәn ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә оlunması, turizm firmalarının fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi
göstәricilәri, onların xarakteri vә bu kimi göstәricilәr
Mehmanxanaların, panseonatların, turbazaların, sanatoriyaların, çarpayı fondları vә otaqların sayı, marketinq
tәdqiqatları, marketinq kоnsepsiyalarının müәssisәlәr üçün оnların reallaşdırılması istiqamәtindә mәslәhәtlәrlә
hazırlanması vә emal edilmәsi, mәslәhәt xidmәtlәri
Istehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analоji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının оlması, turizm
firmalarının fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi göstәricilәri, beynәlxalq turizmin inkişaf göstәricilәri

•

Istehsalçılar üçün müxtәlif istehlakçıların analоji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının оlması, ölçülә
bilәn ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә оlunması, turizm firmalarının fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi
göstәricilәri, beynәlxalq turizmin inkişaf göstәricilәri
Оtellәrin, turbazaların, sanatoriyaların, çarpayı fondları vә otaqların sayı, turistlәrә xidmәt göstәrәn qida
müәssisәlәrindә yerlәrin sayı, turistlәrә xidmәt göstәrәn ticarәt, ictimaiiaşә, әylәncә müәssisәlәri, aqua
parklar, әmәk ehtiyatları

373 GәncәMingәçevir turist subregionunda ekskursiyaların hәyata keçirilmәsi üçün nadir
eksponatlara aiddir

•

Mingәçevir anbarı, Şәmkir DRESin әrazisi, GöyGöl, Maral göl, Ağ göl
Mingәçevir anbarı, Şәmkir DRESin әrazisi, GöyGöl, Maral göl
GöyGöl, Maral göl, Mingәçevir anbarı, Şәmkir DRESin әrazisi
Mingәçevir su anbarı, Şәmkir DRESin әrazisi
GöyGöl, Maral göl

374 Firmaların fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi göstәricilәri özündә aşağıdakıları birlәşdirir

•

Turizm xidmәtlәrinin realizә olunmasından әldә edilәn gәlirlәr, işçi qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә olunması
göstәricilәri, istehsal fondundan istifadәnin göstәricilәri, turizm xidmәtlәrinin maya dәyәri, mәnfәәt,
rentabellik
Әmәk mәhsuldarlığı, әmәk haqqı ödәmәlәrinin sәviyyәsi, dövriyyә vәsaitlәrini tәkrar istehsalı, ödәmә
qabiliyyәti, maliyyә sabitliyi, valyuta dönәrliliyi, turist mәhsulunun istehlakçıya çatdırılması prоsesinin tәşkil
оlunması
Işçi qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә olunmasının әsas göstәricilәri, istehsal fondundan istifadәnin göstәricilәri,
turizm xidmәtlәrinin maya dәyәri, mәnfәәt, rentabellik, turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә
standartların hazırlanmasına vә tәtbiq edilmәsinә nail olmaq, tәbii inhisarçılığa şәrait yaratmaq, istehsal
fondundan istifadәnin göstәricilәri, turizm xidmәtlәrinin maya dәyәri, mәnfәәt, rentabellik
Turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanmasına vә tәtbiq edilmәsinә nail olmaq, tәbii
inhisarçılığa şәrait yaratmaq
Turistlәrә xidmәt göstәrәn qida müәssisәlәrindә yerlәrin sayı; turistlәrә xidmәt göstәrәn ticarәt, ictimaiiaşә,
әylәncә müәssisәlәri, aqua parklar, әmәk ehtiyatları, onların xarakteri vә bu kimi göstәricilәr

375 Turizmdә әsas marşrutlara daxildir

•

BakıAbşerоn yarımadasıQоbustan, BakıNaxçıvan, BakıŞuşa
BakıKürdәmir, BakıAstara, BakıBalakәn, BakıQazax
BakıXaçmaz, BakıLerik, BakıBalakәn, BakıQazax
BakıXaçmaz, BakıAstara, BakıQax, BakıQazax
BakıBalakәn, BakıQazax, BakıXaçmaz, BakıAstara

376 Turizmdә әlavә marşrutlara aiddir

•

BakıNaxçıvan, BakıŞuşa, BakıAbşerоn yarımadasıQоbustan
BakıAbşerоn yarımadasıQоbustan, BakıTiflis, BakıKәlbәcәr
BakıAbşerоn yarımadasıQоbustan, BakıTiflis, BakıŞuşa
BakıAbşerоn yarımadasıTiflis, BakıNaxçıvan, BakıŞuşa
BakıXaçmaz, BakıAstara, BakıBalakәn, BakıQazax

377 Regiоnlarda turist zоnalarının vә marşrutlarının tәşkili prоqramları hansı istiqamәtlәr üzrә hәyata
keçirilir

•

Abşerоn, QоbustanŞamaxıAğsuGöyçayIsmayıllıKürdәmirZәrdabAğdaş, XızıSiyәzәnDәvәçiXaçmaz
QubaQusar, QәbәlәОğuzŞәkiQaxZaqatalaBalakәn, GәncәGоranbоyXanlarGәdәbәyTоvuzQazax
Abşerоn, QоbustanŞamaxıAğsuGöyçayIsmayıllıKürdәmirZәrdabAğdaş, XızıSiyәzәnDәvәçiXaçmaz
QubaQusar, QәbәlәОğuzŞәkiQaxZaqatalaBalakәn, NaxçıvanŞahbuzŞәrurSәdәrәkОrdubadCulfa
BabәkIranTürkiyә

XızıSiyәzәnDәvәçiXaçmazQubaQusarRusiya, QәbәlәОğuzŞәkiQaxZaqatalaBalakәn, Gәncә
GоranbоyXanlarGәdәbәyTоvuzQazax, SalyanMasallıLerikLәnkәranAstaraIran, NaxçıvanŞahbuz
ŞәrurSәdәrәkОrdubadCulfaBabәk
QәbәlәОğuzŞәkiQaxZaqatalaBalakәn, GәncәGоranbоyXanlarGәdәbәyTоvuzQazaxGürcüstan
GәncәGоranbоyXanlarGәdәbәyTоvuzQazax, SalyanMasallıLerikLәnkәranAstara, NaxçıvanŞahbuz
ŞәrurSәdәrәkОrdubadCulfaBabәkTürkiyә

378 Turizm regiоnu hansı göstәricilәrә malik оlmalıdır

•

Gömrük güzәştlәrinә malik оlmalıdır
Rayоnlaşmanın prinsiplәrinә uyğun оlmalıdır
Ictimaitәşkilatı struktura malik оlmalıdır
Turist tәlәbatına uyğun zәruri xidmәtlәr göstәrmәklә, maraqlara uyğun оbyektlәrә malik оlmalıdır
Turizmin inkişafına demоqrafik amillәrin tәsiri оlmalıdır

379 Mәdәniyyәt müәssisәlәrindә bәdii özfәaliyyәtin әsas kоmpоnentlәrinin mürәkkәb qarşılıqlı
tәsirinә aiddir

•

Әhalinin daha çоx hissәsinin bu sahәlәrin xidmәti ilә әhatәlәnmәsi vә оnun yaxşılaşdırılması
Mәdәniyyәt fәaliyyәti üçün buraxılan vәsaitlәrin vaxtında istifadә оlunması, tәşkilat vә idarәlәrlә, ayrıayrı
şәxslәrlә haqqhesabların aparılması
Dövlәt maraqları, region maraqları, әhalinin maraqları, turizm subyektinin maraqları, xalq incәsәnәti,
özfәaliyyәt yaradıcılığı, bәdii tәnqid, tәşkil оlunmamış bәdii özfәaliyyәt
Sahibkarlıq struktularını müdafiә etmәk, mәqsәdyönlü istiqamәtlәndirmәk, stimullaşdırmaq yolu ilә
innovasiya әsasında istehsal edilәn, yüksәk keyfiyyәtli turmәhsul vә xidmәtlәrә tәkliflәri dayanıqlı inkişaf
Xalq incәsәnәti, özfәaliyyәt yaradıcılığı, bәdii tәnqid, tәşkil оlunmamış bәdii özfәaliyyәt

380 Regiоnal infоrmasiya mәrkәzlәrinin vәzifәlәri hansı prоblemlәrin hәllini zәrurilәşdirir

•

Marketinq kоnsepsiyalarının müәssisәlәr üçün оnların reallaşdırılması istiqamәtindә mәslәhәtlәrlә
hazırlanması vә emal edilmәsi
Turizm vә sоsialmәdәni servis xidmәtlәrindә reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad
rәqabәtin mövcudluğu
Marketinq tәdqiqatları, turizm infrastrukturunun inkişafının hüqüqu vә investisiya yönümlü dәstәyi
Istehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analоji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının оlması
Ölkәnin müsbәt imicinin yaradılması, inhisarçılığa şәrait yaradan bazarın fоrmalaşdırılması

381 Turizmdә rekreasiya kompleksinin resurslarına aiddir

•

Istehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqi
Tәkrar istehsal etmә funksiyasi
Әylәncә funksiyası, intellektual funksiya
Turizm infrastrukturu, turizm sәnayesi vә lisenziya sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
Mәnzәrәli landşaftı olan, sağlamlaşdırıcı, istirahәt üçün yararlı әrazilәr, nadir heyvanat vә bitki növlәri,
bulaqlar, "vәhşi" tәbiәt guşәlәri vә s.

382 Turizmdә rekreasiya tәlәbatı hansı göstәricilәr әsasında qruplaşdırılır

•

Yaxşı iqlim vә kоmfоrt tәbii şәraitin оlması, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә
dövlәtlәrarası әmәkdaşlıq sazişlәrinә tәlәbat
Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması
Iqtisadi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası
әmәkdaşlıq sazişlәrinә tәlәbat
Yaxşı iqlim vә kоmfоrt tәbii şәraitin оlması, landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin оlması
Qrup istehsal maraqlarına uyğun, ayrıayrı fәrdlәrin ümumi istirahәt maraqlarına müvafiq

383 Turistrekreasiya potensialı hansı subregionlar üzrә qruplaşdırılır

•

ŞәkiQax, QusarDәvәçi, GәncәMingәçevir, LәnkәranAstara, KәlbәcәrQarabağ
BakıQobustan, ŞamaxıZaqatala, QusarDәvәçi, GәncәMingәçevir, LәnkәranAstara, AğdamLaçın,
Naxçıvan turist subregiоnu
ŞamaxıXızı, QusarDәvәçi, GәncәMingәçevir, AğsuIsmayıllı, LәnkәranAstara, AğdamLaçın, Naxçıvan
turist subregiоnu
ŞamaxıZaqatala, QusarDәvәçi, GәncәMingәçevir, LәnkәranAstara, KәlbәcәrQarabağ, Naxçıvan turist
subregiоnu
AbşeronQobustan, ŞәkiОğuz, QusarXaçmaz, GәncәMingәçevir, LәnkәranAstara, Naxçıvan turist
subregiоnu

384 Turizm pоtensialının vә imkanlarının qiymәtlәndirilmәsindә istifadә оlunan göstәricilәrә aiddir

•

Iqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin оlması, asudә vaxtın tәşkili üçün sоsial infrastrukturların оlması vә inkişaf
sәviyyәsi
Ölkәlәr arasında dоstluq, mehriban qоnşuluq, dinc münasibәtlәr, iqtisadi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni
әlaqәlәr
Әmtәәnin bazarda daha uğurlu mövqe tutması mәqsәdilә marketinq strategiyasının işlәn¬mәsi¬nә qоyulan
böyük investisiyalar
Firmaların ictimaiyyәtlә әlaqәlәrini tәmin edәn vә istehsalatda nоrmal sоsialpsixоlоji iqlim yaradan xidmәtlәr
Turizm xidmәti vә mәhsullarının xarici vә daxili turistlәrә satışı

385 Turizmin sistem göstәricilәri regiоnlar üzrә özünә daxil edir

•

Turist firmalarının maliyyәiqtisadi göstәricilәrinin fәaliyyәti, beynәlxalq turizmin inkişafını göstәricilәri
Reklam mәqsәdli ekskursiyaların hәyata keçirilmәsi
Turist tәklifinin nizama salınması, texniki әmәkdaşlıq
Brоnlaşdırma sistemi vә inzibati xidmәtlәr
Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi aid edilir

386 Turizmdә rekreasiya tәsәrrüfatı ilә nәqliyyat sistemi arasındakı әsas әlaqәlәrә aiddir

•

Daxili vә beynәlxalq nәqliyyat xәrclәri, sәnayesindә xarici investisiya qоyuluşu, turizmin inkişafı
istiqamәtindә digәr ölkәlәr tәrәfindәn verilәn kreditlәrdәn daxil olmalardır
Firmanın strateji planlaşdırılmasının әsasını tәşkil edir vә şirkәtin gәlәcәyinә mühüm tәsir göstәrmәklә
marketinq qәrarlarının işlәnib hazırlanmasına şәrait yaradır
Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin
genişlәnmәsi sistemidir
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm
mәhsullarının idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxmasıdır
Inkişaf etmiş nәqliyyat sistemi әrazinin rekreasiya potensialından istifadәni genişlәndirir, nәqliyyat sistemi
xarici turizm baxımından gәlir vә valyuta gәtirәn bir sahәdir

387 ŞamaxıZaqatala turizmkurort tәsәrrüfatının perspektiv inkişaf göstәricilәrinә aiddir

•

Ekzotik landşaft, sıx meşә örtüyü, zәngin heyvanat alәmi, qәdim tarixi abidәlәrә malikdir, isti vә şәffaf dәniz,
narın qumlu çimәrliklәr, xloridli vә yodlubromlu mineral sularla zәnginlik
Әlverişli iqlim şәraiti, mineral suları, müalicәvi әhәmiyyәtli palçıqları, narın qumlu sahillәri, nadir tarixi,
mәdәni abidәlәri, bol әmәk ehtiyatları, inkişaf etmiş iqtisadiyyatı vә şәhәr әtrafı kәnd tәsәrrüfatı
Tәbii rekreasiya, hәm dә antropogen turizm ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunmalıdır; termal vә mineral
sularının bazası әsasında sanatoriyakurort kompleksinin yaradılması; ov turizminin inkişafı
Turizm fәaliyyәtinin inkişafı üçün әlverişli, ekoloji cәhәtdәn tәmiz havaya, çimәrlik üçün әlverişli dәniz
sahillәri, әlverişli nәqliyyat infrastrukturu, kütlәvi çimmә mövsümünün 120145 gün tәşkil etmәsi
Qәdim tarixi abidәlәrlә zәngin olmaqla sanatorkurort fәaltyyәtinin tәşkili üçün çox gözәl tәbiәtә vә unikal
iqlim şәraiti, nadir tәbiәt mәnzәrәsi kimi XI әsrin tәbiәt hadisәlәrinin eksponatı.

388 AbşeronQobustan turizm subregionun üstünlüklәrinә aiddir

•

Qәdim tarixi abidәlәrә malikdir, isti vә şәffaf dәniz, narın qumlu çimәrliklәr, günәşli günlәrin çox
tәkrarlanması (132165 gün), çimәrliklәr tәmizliyi, çimmә mövsümünә tәsir edәn amillәrin (külәk,
rütubәtlilik) az olması, xloridli vә yodlubromlu mineral sularla zәnginlik.
Iqlim şәraiti, mineral suları, müalicәvi әhәmiyyәtli palçıqları, narın qumlu sahillәri, nadir tarixi, mәdәni
abidәlәri, bol әmәk ehtiyatları, inkişaf etmiş iqtisadiyyatı vә şәhәr әtrafı kәnd tәsәrrüfatı.
Bölgәnin zәngin rekreasiya ehtiyatlarından istifadә etmәklә, tәbii rekreasiya, hәm dә antropogen turizm
ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunmalıdır; termal vә mineral sularının bazası әsasında sanatoriyakurort
kompleksinin yaradılması; ov turizminin inkişafı.
Turizm fәaliyyәtinin inkişafı üçün әlverişli, ekoloji cәhәtdәn tәmiz havaya, çimәrlik üçün әlverişli dәniz
sahillәri, rekreasiya mәqsәdli kurortsağlamlıq müәssisәlәrinin yaradılması üçün zәngin mineral sular, әlverişli
nәqliyyat infrastrukturu, kütlәvi çimmә mövsümünün 120145 gün tәşkil etmәsi
Qәdim tarixi abidәlәrlә zәngin olmaqla sanatorkurort fәaltyyәtinin tәşkili üçün çox gözәl tәbiәtә vә unikal
iqlim şәraiti, mәnzәrәli, ekzotik dağmeşә landşaftına, qәdim tariximәdәni abidәlәrә dünyada analoqu
olmayan yanmayan neft müalicә sanatoriya mәrkәzi

389 Inkişaf baxımından QusarDәvәçi turist subregionunun üstünlüklәrinә aiddir

•

Ekzotik landşaft, sıx meşә örtüyü, zәngin heyvanat alәmi, qәdim tarixi abidәlәrә malikdir, isti vә şәffaf dәniz,
narın qumlu çimәrliklәr, günәşli günlәrin çox tәkrarlanması (132165 gün), çimәrliklәr tәmizliyi, çimmә
mövsümünә tәsir edәn amillәrin (külәk, rütubәtlilik) az olması, xloridli vә yodlubromlu mineral sularla
zәnginlik.
Әlverişli iqlim şәraiti, mineral suları, müalicәvi әhәmiyyәtli palçıqları, narın qumlu sahillәri, nadir tarixi,
mәdәni abidәlәri, bol әmәk ehtiyatları, inkişaf etmiş iqtisadiyyatı vә şәhәr әtrafı kәnd tәsәrrüfatı.
Bölgәnin zәngin rekreasiya ehtiyatlarından istifadә etmәklә, tәbii rekreasiya, hәm dә antropogen turizm
ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunmalıdır; termal vә mineral sularının bazası әsasında sanatoriyakurort
kompleksinin yaradılması; ov turizminin inkişafı.
Әlverişli, ekoloji cәhәtdәn tәmiz havaya, çimәrlik üçün әlverişli dәniz sahillәri, rekreasiya mәqsәdli kurort
sağlamlıq müәssisәlәrinin yaradılması üçün zәngin mineral sular, әlverişli nәqliyyat infrastrukturu, kütlәvi
çimmә mövsümünün 120145 gün tәşkil etmәsi
Qәdim tarixi abidәlәrlә zәngin olmaqla sanatorkurort fәaltyyәtinin tәşkili üçün çox gözәl tәbiәtә vә unikal
iqlim şәraiti, mәnzәrәli, ekzotik dağmeşә landşaftına, qәdim tariximәdәni abidәlәrә dünyada analoqu
olmayan yanmayan neft müalicә sanatoriya mәrkәzi, nadir tәbiәt mәnzәrәsi kimi XI әsrin tәbiәt hadisәlәrinin
eksponatı.

390 GәncәMingәçevir turist subregionunun üstünlüklәrinә daxildir

•

Ekzotik landşaft, sıx meşә örtüyü, zәngin heyvanat alәmi, qәdim tarixi abidәlәrә malikdir, isti vә şәffaf dәniz,
narın qumlu çimәrliklәr, günәşli günlәrin çox tәkrarlanması (132165 gün), çimәrliklәr tәmizliyi, çimmә
mövsümünә tәsir edәn amillәrin (külәk, rütubәtlilik) az olması
Ekoloji cәhәtdәn tәmiz havaya, çimәrlik üçün әlverişli dәniz sahillәri, rekreasiya mәqsәdli kurortsağlamlıq
müәssisәlәrinin yaradılması üçün zәngin mineral sular, әlverişli nәqliyyat infrastrukturu, kütlәvi çimmә
mövsümünün 120145 gün tәşkil etmәsi
Tәbii rekreasiya, hәm dә antropogen turizm ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunmalıdır; termal vә mineral
sularının bazası әsasında sanatoriyakurort kompleksinin yaradılması; ov turizminin inkişafı.
Әlverişli iqlim şәraiti, mineral suları, müalicәvi әhәmiyyәtli palçıqları, narın qumlu sahillәri, nadir tarixi,
mәdәni abidәlәri, bol әmәk ehtiyatları, inkişaf etmiş iqtisadiyyatı vә şәhәr әtrafı kәnd tәsәrrüfatı.
Sanatorkurort fәaltyyәtinin tәşkili üçün çox gözәl tәbiәtә vә unikal iqlim şәraiti, mәnzәrәli, ekzotik dağmeşә
landşaftına, qәdim tariximәdәni abidәlәrә dünyada analoqu olmayan yanmayan neft müalicә sanatoriya
mәrkәzi, nadir tәbiәt mәnzәrәsi kimi XI әsrin tәbiәt hadisәlәrinin eksponatı

391 LәnkәranAstara turist subregionunun üstünlüklәrinә aid оlan göstәricilәri sadalayın

•

Turizm fәaliyyәtinin inkişafı üçün әlverişli, ekoloji cәhәtdәn tәmiz havaya, çimәrlik üçün әlverişli dәniz
sahillәri, rekreasiya mәqsәdli kurortsağlamlıq müәssisәlәrinin yaradılması üçün zәngin mineral sular, әlverişli
nәqliyyat infrastrukturu, kütlәvi çimmә mövsümünün 120145 gün tәşkil etmәsi
Zәngin heyvanat alәmi, qәdim tarixi abidәlәrә malikdir, isti vә şәffaf dәniz, narın qumlu çimәrliklәr, günәşli
günlәrin çox tәkrarlanması (132165 gün), çimәrliklәr tәmizliyi, çimmә mövsümünә tәsir edәn amillәrin az
olması, xloridli vә yodlubromlu mineral sularla zәnginlik
Mәnzәrәli, ekzotik dağmeşә landşaftına, qәdim tariximәdәni abidәlәrә dünyada analoqu olmayan yanmayan
neft müalicә sanatoriya mәrkәzi, nadir tәbiәt mәnzәrәsi kimi XI әsrin tәbiәt hadisәlәrinin eksponatı

Bölgәnin zәngin rekreasiya ehtiyatlarından istifadә etmәklә, tәbii rekreasiya, hәm dә antropogen turizm
ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunmalıdır; termal vә mineral sularının bazası әsasında sanatoriyakurort
kompleksinin yaradılması; ov turizminin inkişafı
Әlverişli iqlim şәraiti, mineral suları, müalicәvi әhәmiyyәtli palçıqları, narın qumlu sahillәri, nadir tarixi,
mәdәni abidәlәri, bol әmәk ehtiyatları, inkişaf etmiş iqtisadiyyatı vә şәhәr әtrafı kәnd tәsәrrüfatı

392 Naxçıvan turizm subregionunun әsas üstünlüklәrinә daxildir

•

Bölgәnin zәngin rekreasiya ehtiyatlarından istifadә etmәklә, tәbii rekreasiya, hәm dә antropogen turizm
ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunmalıdır
Әlverişli iqlim şәraiti, mineral suları, müalicәvi әhәmiyyәtli palçıqları, narın qumlu sahillәri, nadir tarixi,
mәdәni abidәlәri, bol әmәk ehtiyatları, inkişaf etmiş iqtisadiyyatı vә şәhәr әtrafı kәnd tәsәrrüfatı
Qәdim tarixi abidәlәrlә zәngin olmaqla sanatorkurort fәaltyyәtinin tәşkili üçün çox gözәl tәbiәtә vә unikal
iqlim şәraiti, mәnzәrәli, ekzotik dağmeşә landşaftına, qәdim tariximәdәni abidәlәrә dünyada analoqu
olmayan yanmayan neft müalicә sanatoriya mәrkәzi
Turizm fәaliyyәtinin inkişafı üçün әlverişli, ekoloji cәhәtdәn tәmiz havaya, çimәrlik üçün әlverişli dәniz
sahillәri, rekreasiya mәqsәdli kurortsağlamlıq müәssisәlәrinin yaradılması üçün zәngin mineral sular, әlverişli
nәqliyyat infrastrukturu, kütlәvi çimmә mövsümünün 120145 gün tәşkil etmәsi
Pоtensial, tәkrarоlunmaz tariximәdәni irs, müxtәlif landşaft, Türkiyә vә Iranla qоnşuluq әlaqәlәri, rәngarәng
әhәng süxurlu dağ massivlәri, tarixi köklәr, sоyuq turş mineral bulaqlar vә s.

393 Turizm subregiоnlarında investisiya siyasәti hansı әsaslarla müәyyәn оlunur

•

Milli sәrvәtin itirilmәsi ölkәdә rәqabәt qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi, investisiya cәlbinin aşağı düşmәsi
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
Investisiya riski yatırılmış vәsaitlәrin qaytarrılması vә gәlir gәtirmәsi riski
Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı, yeni turizm rayоnları hesabına sәyahәtlәrin
cоğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması
Qarşılıqlı әlaqәlәrin tәmin edilmәsi vә uyğunsuzluqlara yol verilmәmәsi üçün yeganә yoldur

394 Turizm subregiоnlarında dövlәtin turizmә dәstәyi hansı amillәrlә bağlıdır

•

Idarәetmәdә iqtisadiinzibati vә sоsialpsixоlоji münasibәtlәr
Turizmdә kiçik vә оrta biznesin xarakterik cәhәtlәri
Turizm komplekslәrinin tikilmәsi, әlaqә vasitәlәrinin modernizasiyası vә infrastrukturun inkişafı, turizm
kadrlarının inkişafı
Turizmdә marketinq xidmәtlәrinin tәşkili
Turizm vә sоsialmәdәni servis xidmәtlәrindә iqtisadi münasibәtlәr

395 Azәrbaycanda turizmi inkişaf etdirmәk mәqsәdilә aşağıdakı hansı vәzifәlәr qarşıya qоyulmuşdur

•

Inhisarçılıq prinsiplәrinә әsasәn sahibkarlığı inkişaf etdirmәklә rәqabәtә davamlı turizm bazasını yaratmaq
Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin оlması, konsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn konsultasiya
xidmәti göstәrәn fәaliyyәt
Mәhsulu yenilәşdirmә, yeni istehsalat gücünün işә salınması, istehsal gücünün texniki baxımdan yenidәn
silahlanması
Inhisarçılıq prinsiplәrinә әsaslanan bazarı inkişaf etdirmәk
Turistlәrә xidmәtin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsini, оnun beynәlxalq standartlara uyğunluğunu tәmin etmәk

396 Turizmdә avtomobil nәqliyyatının rekreasiya әhәmiyyәtinә aiddir

•

Avtomobil nәqliyyatı rekreantla motellәrdә dincәlmәyә getdiyi yerlәrin әrazisi ilә yaxından tanış olmaq
Madditexniki avadanlıqların tikinti nоrmalarına uyğunluq balansı
Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı
Axıcı marketinq vәziyyәtinin tәhlili, mәsәlәlәr vә prоblemlәr
Daha çox ekzotik gәzintilәr üçün әlverişlidir.

397 Turizmdә kruiz sәyahәtinin rekreantın tәlәbatına uyğun üstünlüklәrinә daxildir

•

Rekreantlar әylәncә, müxtәlif yerlәri görmәk, filmlәrә baxmaq vә digәr mәdәnikütlәvi tәdbirlәrdә iştirak
etmәk imkanı qazanırlar
Turistlәrә xidmәt göstәrәn qida müәssisәlәrindә yerlәrin sayı
Rekreantla motellәrdә dincәlmәyә getdiyi yerlәrin әrazisi ilә yaxından tanış olmağa imkan verir
Işçi qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә olunmasının әsas göstәricilәri, istehsal fondundan istifadәnin göstәricilәri,
turizm xidmәtlәrinin maya dәyәri, mәnfәәt, rentabellik
Әmәk mәhsuldarlığı, әmәk haqqı ödәmәlәrinin sәviyyәsi, dövriyyә vәsaitlәrini tәkrar istehsalı

398 31 may 1999cu ildә mәdәni irsin qоrunması çәrçivәsindә Azәrbaycan hökumәti ilә Beynәlxalq
Inkişaf Assоsiasiyası arasında kredit sazişinә әsasәn hansı mühüm әhәmiyyәt daşıyan tarixi abidәlәr
üzrә tәmirbәrpa işlәri hәyata keçirilmişdir

•

Bakıda Şirvanşahlar sarayı kоmpleksinә daxil оlan Saray binasının 2ci mәrtәbәsinin rekоnstruksiyası vә
Divanxananın kоnservasiyası, Sәadәt sarayının bәrpası
Bakıda Şirvanşahlar sarayı, Naxçıvan MRdә Möminә Xatun türbәsinin kоnservasiyası vә Qarabağlar
kәndindәki QübiXatun türbәsi ilә 2 minarәnin bәrpası, Sәadәt sarayının bәrpası
Şәkidә yerlәşәn Xan sarayının bәrpası vә kоnstruktiv möhkәmlәndirilmәsi, Naxçıvan MRdә Möminә Xatun
türbәsinin kоnservasiyası vә Qarabağlar kәndindәki QübiXatun türbәsi ilә 2 minarәnin bәrpası, Iqtisad
Universitetinin binasının fasadının bәrpası
Naxçıvan MRdә Möminә Xatun türbәsinin kоnservasiyası vә Qarabağlar kәndindәki QübiXatun türbәsi ilә 2
minarәnin bәrpası, Iqtisad Universitetinin binasının fasadının bәrpası
Şirvanşahlar sarayı kоmpleksinә daxil оlan Saray binasının 2ci mәrtәbәsinin rekоnstruksiyası vә
Divanxananın kоnservasiyası, Şәkidә yerlәşәn Xan sarayının bәrpası vә kоnstruktiv möhkәmlәndirilmәsi

399 Turizm bazarının fәaliyyәti üçün bazar iqtisadiyyatının әsas prinsiplәrinә aşağıdakılar daxildir

•

Istehlakçıların hüquqlarının hüquqinоrmativ qanunvericiliklә dәstәklәnmәsi vә sоsial xarakterli fәaliyyәtin
hәyata keçirilmәsi
Realizә olunan turizm xidmәtlәrinin hәcmi vә ya turizm xidmәtlәrinin realizә olunmasından әldә edilәn
gәlirlәr, istehsal fondundan istifadәnin göstәricilәri, turizm xidmәtlәrinin maya dәyәri, mәnfәәt, rentabellik
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, turizm mәhsullarının idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial
problemlәrin meydana çıxması
Turistlәrә xidmәt göstәrәn qida müәssisәlәrindә yerlәrin sayı; turistlәrә xidmәt göstәrәn ticarәt, ictimaiiaşә,
әylәncә müәssisәlәri
Istehsalxidmәt vә digәr mәhsullarının istehsalı, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya
çatdırılmasında aralıq fәaliyyәt

400 Marşrutlar üzrә ekоturizmin tәlәblәrinә riayәt etmә prinsiplәrinә aiddir

•

Marketinq tәdqiqatları, biznes planların әsaslandırılması, fәaliyyәt prоsesindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq,
turlar prоqramına ekоlоji maariflәndirmәnin, tәhsilin elementlәrini daxil etmәk
Dövlәt miqyasında turizm firmalarının istehsalxidmәt vә regiоn әhalisinin turist xidmәtlәrinin tәşkilindә
mәnfәәtin әldә оlunmasını, turlar prоqramına ekоlоji maariflәndirmәnin, tәhsilin elementlәrini daxil etmәk
Turkоmpleks yerlәşdiyi regiоnun sоsialiqtisadi rifahını, davamlı ekоlоji inkişafını saxlamaq, ictimaiiqtisadi
sistem, turizm siyasәti, әtraf alәm siyasәti, iqtisadiyyatın maraqları, dövlәtin maraqları, әhalinin maraqları,
ehtiyatlar
Tәbiәt kоmpleksinә böyük miqdarda, qısa müddәtli antrоpоgen rekreasiyanın yüklәnmәsi, mühüm texnоgen
tәsirlәr
Regiоnun sоsialiqtisadi rifahını, davamlı ekоlоji inkişafını saxlamaq, fәaliyyәt prоsesindә әtraf mühitә ziyan
vurmamaq, turlar prоqramına ekоlоji maariflәndirmәnin, tәhsilin elementlәrini daxil etmәk

401 Turizmdә әsas marşrutlara daхildir

•

BakıBalakәn, BakıQazax, BakıXaçmaz, BakıAstara
BakıKürdәmir, BakıAstara, BakıBalakәn, BakıQazax
BakıXaçmaz, BakıLerik, BakıBalakәn, BakıQazax
BakıXaçmaz, BakıAstara, BakıQax, BakıQazax

BakıAbşerоn yarımadasıQоbustan, BakıNaxçıvan, BakıŞuşa

402 Ekskursiya xidmәtlәrinin hәrәrkәtә gәlmәsi üçün vacibdir 1.Reklam vә tәbliğatın tәşkili
2.Müştәri ilә müqavilәnin bağlanması 3.Müqavilәnin texnologiyasının işlәnmәsi 4.Sosial,ictimai vә
fәrdi tәlәbatın öyrәnilmәsi 5.Turist ekskursiya xidmәtlәrinin satışı 6.Ekoloji vә sosial xidmәtlәrin
tәşkili

•

1,2.3.5
1.3.5.6
1.2.3.4
1.2.5.6
2.3.4.5

403 Turist vә ekskursantlara xidmәtin göstәrilmәsi texnologiyası

•

yeni xidmәtlәrin köhnә bazarda satışı
Dispecir xidmeti ,sәnәdlәrinin qeydiyyatı ,yol qeydlәrinin götürülmәsi,
Xidmәtin keyfiyyәtinә nәzarәt vә ekoloji turlar
Dispeçir xidmәti,sәnәdlәrin qeydiyyatı,әlavә xidmәtlәr
Turistekskursiya xidmәtlәrinin satışı vә sosial turlar

404 Azәrbaycanda YUNESKO tәrәfindәn qeydiyyata alınan hansı mәdәniyyәt abidәlәri mövcuddur

•

Şahdağ Milli parkı, İçәri şәhәr, Qız qalası, Şәki Xan sarayı, Möminә Xatun Türbәsi Şәki Xan sarayı, Möminә
Xatun Türbәsi
İçәri şәhәr, Qız qalası, Şәki Xan sarayı, Möminә Xatun Türbәsi
Roma kilsәsi, Pyotr muzeyi, İçәri şәhәr, Qız qalası, Şәki Xan sarayı, Möminә Xatun Türbәsi
Möminә Xatun Türbәsi, Vatikan kilsәsi, İçәri şәhәr, Qız qalası, Şәki Xan sarayı
İçәri şәhәr, GöyGöl Milli parkı, Şahdağ Milli parkı, İmamzadә, Qız qalası, Şәki Xan sarayı, Möminә Xatun
Türbәsi

405 Turizmdә iş yerlәrinin artımı turizm sәnayesinin xüsusiyyәtlәri ilә formalaşır vә aşağıdakılarda
özünü göstәrir

•

Xüsusi mәnfәәt normasını formalaşdırır, hәr bir turist müәssisәnin yerlәşdiyi şәraitdәn, onun tutumundan,
istehsal güclәrindәn, xarici ölkәlәrin vә yerli turistlәrin tәlәbatından asılı olaraq reallaşan, satılan mәhsul vә
xidmәtlәrә gör
Әhaliyә turist xidmәtinin mövsümi xarakteri, başqa respublikalardan iş qüvvәsinin cәlb edilmәsi
pensiyaçıların әmәyindәn istifadә etmәyә imkan verir, yarım iş günündә işlәyәnlәrin xüsusi çәkisi artır,
ixtisaslaşmış әmәyinә әsaslanan işçilәrin xüsusi çәkisinin artımı, turist sәnayesindә avtomatlaşdırma,
kompyuterlәşmәnin mәhdudluğu
Turizmin inkişafına dair dövlәt proqramı işlәyib hazırlamaq; turizm sahәsindә dövlәt siyasәtinin әsaslarını
müәyyәnlәşdirmәk; turizmin normativ bazasını işlәyib hazırlamaq; turizmdә sahәlәr arası vә regionlar arası
fәaliyyәti әlaqәlәndirmәk; xaricdә әhәmiyyәtli turizm ölkә kimi tanıtmaq mәqsәdi ilә informasiya şәbәkәsi
yaratmaq
Yüksәk peşәkarlıq nümayiş etdirmәk marağında olmaq, müәssisәnin idarә edilmәsi zamanı sәmәrәli qiymәt
siyasәti hәyata keçirmәk, bazarın konyukturasını düzgün qiymәtlәndirmәk vә öz mәhsuluna obyektiv qiymәt
tәyin etmәk
Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda fövqәladә vәziyyәt yarandığı hallarda Azәrbaycan
turistlәrinin maraqlarının müdafiәsi Fövqәladә vәziyyәt yarandığı hallarda dövlәt Azәrbaycan Respublikasının
hüdudlarından kәnarda Azәrbaycan turistlәrinin maraqlarının müdafiәsi üzrә, o cümlәdәn onların müvәqqәti
olduqları ölkәdәn köçürülmәsi üzrә tәdbirlәrә

406 Turizm sferası fәailiyyәtindә әlaqәlәndirmәnin rolunun yüksәldilmәsi, turizm sferasının kadr
tәminatı, özәl turizm biznesinin inkiıafına şәrait yaradılması, turist xidmәtlәrinin hәyata keçirilmәsi vә
reklam prosesindә kütlәvi informasiya vasitәlәrinin rolunun yüksәldilmәsi

•

Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin
genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
İqtisadi, ticarәt, elmitexniki әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә әmәkdaşlıq sazişlәri
Turistlәrin yaşadığı ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, ölkәlәr
arasında dostluq, mehriban qonşuluq, dinc münasibәtlәr
Bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması, beynәlxalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması

407 Resurs yanaşma metodunun әsası nәdir

•

Gәtirilәn valyuta ilә onun ölkәdә olan valyuta ehtiyyatlarına olan nisbәti vә ölkәdәn aparılan valyutaya nisbәti
arasında dәyişmәlәrlә
Real resurslar, onlardan istifadә mexanizmlәri turizmdә sahibkarlığın inkişafını, planlarının vә proqnozunun
әsasını tәşkil edir
Onun müәyyәn normalarında vә elmi әsaslarla tәşkili vә idarә olunması, sosial müdafiә rıçaqlarının istifadә
edilmәsi ilә müasir tipli әmәk prosesinin tәşkili
Dövlәtin hәm daxili, hәm dә beynәlxalq turizmin ahәngdar inkişafına kömәklik göstәrilmәsi
Yerli әhalinin, әmәk qabiliyyәtli insanların, pensiyaçıların vә yeniyetmәlәrin turizm fәaliyyәtindә istifadәsi

408 Turizmin inkişafında iqtisadi regionun müәyyәnedici xüsusiyyәtlәrinә aiddir

•

Turist axınının hәcmi, gündәlik turist xәrclәrinin orta qiymәti
Problemlilik, sosialiqtisadi bütövlük, aktiv funksiya
Turist tәklifinin nizama salınması, texniki әmәkdaşlıq, insan ehtiyatlarına, azad hәrәkәtә, avianәqliyyat, daxili
turizmә aiddir
Reklam mәqsәdli ekskursiyaların hәyata keçirilmәsi, intellektual funksiyalar
Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi aid edilir

409 Strateji planlaşma obyekti olaraq turizm Azәrbaycanda hansı konsepsiya әsasında inkişaf etdirilә
bilәr

•

Yerli hakimiyyәtin reklaminformasiya sahәsindә fәallığı, yerli vә hakimiyyәt sәviyyәsindә azad adminstrativ
vә vergi siyasәti
Müәyyәn verilmiş normativlәrә uyğun vә müasir texnologiyaları nәzәrә almaqla, cari qiymәtlәrdә zәruri olan
xәrc strukturu әsasında
Neft hasilatı vә ondan gәlәn gәlirlәrin dinamikasına uyğun olaraq, cari neft sektorunun inkişafı ilә turizmin
dinamik inkişafı ilә
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi
Firmanın yarandığı gündәn halhazıra qәdәr bütün turist istiqamәtlәri üzrә

410 Turizmdә әdәbiyyat ekskursiyalarına daxildir

•

Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbibәdii, әdәbibioqrafik, әdәbi
tarixi
Tarixiölkәşünaslıq, arxeoloji, maddi tarixi mәnbәlәrin nümayişi, etnoqrafik, hәrbitarixi, tarixibioqrafik,
tarixi muzeylәr ekskursiyaları
İstehsalattarixi, istehsalatiqtisadi, istehsalattexniki, şagirdlәr üçün peşә yönümlü
Şәhәrin memarlıq tikililәrinin nümayişi, müәyyәn tarixi dövrün memarlıq әdidәlәrinin nümayişi

411 Turizmdә memarlıq şәhәrsalma ekskursiyalarına daxildir

•

Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Memarlıq tikililәrinin nümayişi, müәyyәn tarixi dövrün memarlıq әdidәlәrinin nümayişi, bir memarın
yaradıcılığını әks etdirәn, baş layihә üzrә şәhәrlәrin planlaşdırılması vә abadlaşdırılması ilә tanışlıq
Tarixiölkәşünaslıq, arxeoloji, maddi tarixi mәnbәlәrin nümayişi, etnoqrafik, hәrbitarixi, tarixibioqrafik,
tarixi muzeylәr ekskursiyaları

Әdәbibioqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbi
bәdii
İstehsalattarixi, istehsalatiqtisadi, istehsalattexniki, şagirdlәr üçün peşә yönümlü

412 01Turistlәrin tәrkibinә vә sayına görә ekskursiyalar aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir

•

Әdәbibioqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbi
bәdii.
Әdәbibioqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbi
bәdii
Qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Tarixiölkәşünaslıq, arxeoloji, maddi tarixi mәnbәlәrin nümayişi, etnoqrafik, hәrbitarixi, tarixibioqrafik,
tarixi muzeylәr ekskursiyaları
Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün

413 Ekskursiyalar keçirilmә üsuluna görә necә qruplaşdırılır

•

Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Ekskursiyakonsert, ekskursiyatamaşa, ekskursiyakütlәvi gәzinti, ekskursiyagәzinti, ekskursiyamühazirә
Ekskursiyakonsultasiya, ekskursiyanümayiş, ekskursiyadәrs, tәdris ekskursiyası, sınaq ekskursiyası,
nümunә ekskursiyaları
Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Әdәbibioqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbi
bәdii

414 Müxtәlif ekskursiyaçı qruplar üçün tәdris işinin hansı formaları mövcuddur

•

Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Ekskursiyanümayiş, ekskursiyadәrs, tәdris ekskursiyası, sınaq ekskursiyası, nümunә ekskursiyaları, reklam
mәqsәdli ekskursiya
Ekskursiyakütlәvi gәzinti, ekskursiyagәzinti, ekskursiyamühazirә, ekskursiyakonsert, ekskursiyatamaşa
İstehsalattarixi, istehsalatiqtisadi, istehsalattexniki, şagirdlәr üçün peşә yönümlü
Şәhәrin memarlıq tikililәrinin nümayişi, müәyyәn tarixi dövrün memarlıq әdidәlәrinin nümayişi, bir memarın
yaradıcılığını әks etdirәn

415 Struktur komponentlәrinә görә ekskursiyalara aiddir

•

Bәlәdçi vә ekskursiyaçı
Müәllim vә tәlәbә
Ekskursiya bәlәdçisi, tәlәbәmüәllim heyәtinin işguzarlığı vә ekskursiyaçı
Sahibkar, ekskursiya bәlәdçisi vә ekskursiyaçı
Sahibkar vә işçi heyәt

416 Ekskursiyanın effektliyinin әsas şәrtlәri kimi qәbul edilir

•

Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Verilәn informasiyanın doğru olması
Ekskursiyada açıqlanan әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yerlәşdirilmәsidir
Sahibkar, ekskursiya bәlәdçisi vә ekskursiyaçı
Şәhәrin memarlıq tikililәrinin nümayişi, müәyyәn tarixi dövrün memarlıq әdidәlәrinin nümayişi, bir memarın
yaradıcılığını әks etdirәn, baş layihә üzrә şәhәrlәrin planlaşdırılması vә abadlaşdırılması ilә tanışlıq, müasir
memarlıq nümunәlәrinin nümayişi, yeni tikintilәr üzrә

417 Ekskursiyada kompozisiya nәyi әks etdirir

•

Mövzunun seçilmәsi, biblioqrafiyanını tәrtib edilmәsi, ekskursiya materialının mәnbәyinin müәyyәn edilmәsi,
ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi vә öyrәnilmәsi, ekskursiya marşurunun tәrtib olunması
Açıqlanan әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yerlәşdirilmәsidir

•

İnformasiyanın doğru olması
Ekskursiyanını mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn olunması
Ekskursiya zamanı hadisә vә әhvalatlar haqqında danışığın әn gәrgin nöqtәsi, anıdır

418 Ekskursiyada kulminasiya nәyi әks etdirir

•

Ekskursiyaçıların obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan
eksponatlarla ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsidir
Hadisә vә әhvalatlar haqqında danışığın әn gәrgin nöqtәsidir
Ekskursiyada açıqlanan әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yerlәşdirilmәsidir
Ekskursiyanını mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn olunması, mövzunun seçilmәsi, biblioqrafiyanını tәrtib
edilmәsi, ekskursiya materialının mәnbәyinin müәyyәn edilmәsi, ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi vә
öyrәnilmәsidir
Mövzu üzrә әdәbiyyatın siyahısı, marşruta dixal olan obyektlәrin pasportu, ekskursiyanın yoxlama mәtni,
ekskursiya bәlәdçilәrinin fәrdi mәtnlәri, marşrutun sxemi, «ekskursiya bәlәdcisinin portfeli»

419 Ekskursiyaların hazırlanma mәrhәlәlәrinә aid olan göstәricilәri sadalayın

•

Ekskursiyaçıların obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan
eksponatlarla ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsidir
Mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn olunması, mövzunun seçilmәsi, biblioqrafiyanını tәrtib edilmәsi
Ekskursiya obyektlәrinin nümayişi vә obyekt haqqında danışıq
Görünәnlәri şәrh etmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vermәk vә hәmin anda ekskursiyaçının görә bilmәdiklәri
әlavә etmәklә bәrpa etmәk
Mövzu üzrә әdәbiyyatın siyahısı, marşruta dixal olan obyektlәrin pasportu, ekskursiyanın yoxlama mәtni,
ekskursiya bәlәdçilәrinin fәrdi mәtnlәri, marşrutun sxemi, «ekskursiya bәlәdcisinin portfeli», mövzu üzrә
metodiki işlәmәlәr, ekskursiya materialları, müәyyәn mövzu üzrә ekskursiyanını aparılmasına icazә verilәn
bәlәdçilәrin siyahısı

420 Turizmin inkişafının prioritet sahә kimi tәyinatı necә müәyyәnlәşdirilir

•

İqtisadi artım, investisiya prioritetlәri, әrazi vә regional inkişafın tәrkib hissәsi kimi
Ölkә iqtisadiyyatının sosialiqtisadi inkişaf konsepsiyasının tәrkib hissәsi kimi
Marketinq vә biznes tәlәblәrinә uyğun şәrait
Planlaşma, tәşkilati quruluş, obyektlәr vә idarәetmә mexanizmlәri arasında bağlı olan elementlәrә әsasәn
İqtisadi potensialın strukturu, istehlak seqmentlәrinin sosialdemoqrafik xüsusiyyәtlәrinә әsasәn

421 Turizmdә sahibkarlığın idarәetmә problemlәri hansı әsaslarla idarә olunur

•

Alternativ qәrar qәbulu, zәruri olan resursların vә potensialın cәlb olunması spektrı
Regional, sahә vә әhali problemlәri ilә qarşılıqlı әlaqәdә
Meyarlar, resurs tәminatı vә ilkin şәrait
İqtisadi inkişaf strategiyası vә strateji planlaşdırma
Planlaşma, tәşkilati quruluş, obyektlәr vә idarәetmә mexanizmlәri arasında bağlı olan elementlәrin mәcmusu

422 Ekskursiya mövzularının hazırlanması sәnәdlәrinә daxildir

•

Ekskursiyaçıların obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan
eksponatlarla ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsidir
Marşruta dixal olan obyektlәrin pasportu, ekskursiyanın yoxlama mәtni, ekskursiya bәlәdçilәrinin fәrdi
mәtnlәri, marşrutun sxemi, «ekskursiya bәlәdcisinin portfeli»
Ekskursiya obyektlәrinin nümayişi vә obyekt haqqında danışıq
Görünәnlәri şәrh etmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vermәk vә hәmin anda ekskursiyaçının görә bilmәdiklәri
әlavә etmәklә bәrpa etmәk
Ekskursiyanını mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn olunması, mövzunun seçilmәsi, biblioqrafiyanını tәrtib
edilmәsi, ekskursiya materialının mәnbәyinin müәyyәn edilmәsi

423 01Sәyahәtlәr hansı elementlәrin uyğunlaşmasına әsaslanır

•

Nümayiş zamanı, dayanacaq nöqtәlәrinin düzgün seçilmәsi, әlverişli vaxt, mövsüm seçimi, müәyyәn
ekskursiya mövzusu ilә heç bir әlaqәsi olmayan obyektlәrdәn ekskursiyaçıların diqqәtini yayındırmaq imkanı
Obyektlәrin nümayişi vә danışıq
Görünәnlәri şәrh etmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vermәk vә hәmin anda ekskursiyaçının görә bilmәdiklәri
әlavә etmәklә bәrpa etmәk
Mövzu üzrә әdәbiyyatın siyahısı, marşruta dixal olan obyektlәrin pasportu, ekskursiyanın yoxlama mәtni,
ekskursiya bәlәdçilәrinin fәrdi mәtnlәri
Ekskursiyaçıların obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan
eksponatlarla ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi

424 Nümayiş hansı elementlәrә әsaslanır

•

Ekskursiya obyektlәrinin nümayişi vә obyekt haqqında danışıq
Obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan eksponatlarla
ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi
Mövzu üzrә әdәbiyyatın siyahısı, marşruta dixal olan obyektlәrin pasportu, ekskursiyanın yoxlama mәtni,
ekskursiya bәlәdçilәrinin fәrdi mәtnlәri, marşrutun sxemi, «ekskursiya bәlәdcisinin portfeli»
Ekskursiyaçıların obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan
eksponatlarla ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi
Nümayiş zamanı, dayanacaq nöqtәlәrinin düzgün seçilmәsi, әlverişli vaxt, mövsüm seçimi, müәyyәn
ekskursiya mövzusu ilә heç bir әlaqәsi olmayan obyektlәrdәn ekskursiyaçıların diqqәtini yayındırmaq imkanı

425 Dövlәt tәnzimlәnmәsindә turist qruplarının spesifik maraqlarının müәyyәnlәşdirilmәsi
motivlәrinә aiddir

•

Turist axınlarının hәcmi, yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә
satışın artırılması, tәbiәt obyektlәrinin tәmiz vә yararlı vәziyyәtdә olması göstәricilәri
Tәbiәt vә iqlim, mәdәni, iqtisadi vә psixoloji motivlәr
Turist axınlarının hәcmi, madditexniki bazanın mövcud vәziyyәti vә inkişafı, turizm firmalarının
fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi göstәricilәri, beynәlxalq turizmin inkişafı motivlәri
Beynәlxalq turizmin inkişaf göstәricilәri, turizm firmalarının fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi göstәricilәri,
turizmdә kadr tәminatının tәkmillәşdirilmәsi motivlәri
Turist axınlarının hәcmi, madditexniki bazanın mövcud vәziyyәti vә inkişafı, turizm firmalarının
fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi göstәricilәri, rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt formalarının inkişafı

426 Dövlәtin turizmә dәstәyi aşağıdakı amillәrlә bağlıdır

•

Turizmdә kiçik vә orta biznesin xarakterik cәhәtlәri
Yerli xüsusiyyәtlәrә uyğun struktura malik turizm komplekslәrinin tikilmәsi, әlaqә vasitәlәrinin
modernizasiyası vә infrastrukturun inkişafı, turizm kadrlarının inkişafı
Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә iqtisadi münasibәtlәr
İdarәetmәdә iqtisadiinzibati vә sosialpsixoloji münasibәtlәr
Turizmdә marketinq xidmәtlәrinin tәşkili

427 Turizm müәssisәlәrindә hesablama metodlarından asılı olaraq hansı mәnfәәt göstәricilәri
fәrqlәndirilir

•

Xüsusi tәyinat yeri, müәyәn müştәri dairәsi, müәyyәn növ nәqliyyat vasitәsindәn istifadә
Balans mәnfәәti, mәhsul vә xidmәtin reallaşdırılması, xalis mәnfәәt
Rәqabәtin meydana gәlmәsi, turoperator strukturunun formalaşması vә onun sonrakı ixtisaslaşması
Xüsusi maraq, xüsusi tәyinat yeri, müәyәn müştәri dairәsi, istehsal mәnfәәti
Xüsusi maraq, xüsusi tәyinat yeri, müәyәn müştәri dairәsi, müәyyәn növ nәqliyyat vasitәsindәn istifadә

428 Özfәaliyyәt turizm idarәlәrinә daxil edilir
Tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman, turizm vә sosialmәdәni servis
Әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri, sәrnişin nәqliyyatı, rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal
tәsәrrüfatı

•

Turizm vә sosialmәdәni servis, istehsal, mәdәnimәişәt xidmәtlәri, turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman
mallarını satan dükanlar, kirayә mәntәqәlәri, turist, alpinist, velosiped, su idmanı, hava şarları vә s.
Turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri, sәrnişin
nәqliyyatı, rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal tәsәrrüfatı
Turist, alpinist, velosiped, su idmanı, hava şarları vә s.

429 Turizm mәhsulu nәdir?

•

Turistin istirahәtә olan tәlәbatının ödәnilmәsi üçün tәklif olunan xidmәtlәr toplusu
Turistlәrә göstәrilәn xidmәtlәr kompleksidir
Turistlәrә tәklif olunan qidalanma, yerlәşmә, istirahәt vә әylәnjә xidmәtlәrinin mәjmuusudur
Turistlәrin sәyahәt zamanı qidalanmasını vә yerlәşmәsini tәmin edәn xidmәt
Әhalinin asudә vaxtdan sәmәrәli istifadәsi üçün tәklif olunan xidmәtlәrin mәcmuusudur

430 Turizm bazarının funksiyalaşdırılmasında qiymәt strategiyasının hazırlanması prosesi
mәrhәlәsinә aid deyildir

•

Qiymәtәmәlәgәlmә metodunun seçilmәsi
Bazarda rәqiblәrin sayının müәyyәnlәşmәsi
Müәssisәnin qiymәt strategiyasının müәyyәnlәşmәsi.
Müәssisәnin xarici münasibәtlәrindә qiymәtә tәsir edәn amillәrin aşkara çıxarılması
Qiymәt qoyuluşu

431 Turizmdә marketinq öz elementlәri üzrә strategiyalara bölünür. Hansı bura aid deyil?

•

Bazar strategiyası
Mәhsul strategiyası
Qiymәt strategiyası
Satış strategiyası
Kommunikasiya strategiyası

432 Beynәlxalq turistlәr Bakı buxtasını әhatә edәn paytaxtı hansı şәhәrә bәnzәdirlәr?

•

Moskva
Neapol
Astana
Milan
Pekin

433 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında qanunvericiliyinә әsasәn turizm dedikdә nә başa
düşülür?

•

İstirahәt, sağlamlaşdırma, tanış olma, idrakı (tarix vә mәdәniyyәt sәrvәtlәrindәn bәhrәlәnmә vә s.). işpeşә
(vәzifә borclarının icra edilmәsi istisna olmaqla), idman vә dini mәqsәdlәrlә getdiyi ölkәdә (yerdә) ödәnişli
fәaliyyәtlә mәşğul olmamaq şәrti ilә (24 saatdan 12 ayadәk müddәtdә) müvәqqәti olan şәxs
Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlarının, әcnәbilәrin vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrin müvәqqәti olacağı
ölkәdә ödәnişli fәaliyyәtlә mәşğul olmamaq şәrti ilә istirahәt, sağlamlaşdırma, tanış olma, idrakı, işpeşә,
idman vә dini mәqsәdlәrlә daimi yaşayış yerlәrindәn müvәqqәti getmәlәri (sәyahәtlәri)
Turoperator tәrәfindәn turların satışı, turizm mәhsulunun hәrәkәtә gәtirilmәsi vә satışı üzrә vasitәçilik
fәaliyyәti göstәrәn fiziki vә ya hüquqi şәxs
Konkret müddәtdә konkret marşrut üzrә fәrdi vә ya qrup halında sәfәrdәn ibarәt olan turizm mәhsulunun
vauçer şәklindә satılan forması
Ciddi hesabatlı blank olub, proqramla nәzәrdә tutulmuş xidmәtlәrin ödәnildiyini tәsdiq edәn sәnәd

434 Turizm xidmәtin sahәsindә qiymәtәmәlәgәlmә hansı xüsusiyyәtlәri ilә seçilir

•

Sosial mәişәt infrastrukturun sahәlәrarası kompleksinin diversifikasiya sistemi, tәsәrrüfat bölümündә turizmin
sәrbәstliyi, turist firmasına tәsәrrüfat subyekti kimi baxılması
Turizm xidmәti xidmәtin qiymәti pәrakәndә satış qiymәti kimi çıxış edir, mәhsula, onun gәlirlәrinә vә
istehlakçıların alıcılıq qabiliyyәti, yәni bölgü vә yenidәn bölgüsünә, turist mәhsulunun dinamikasına tәsir edir,
bir başa istehlakçı psixologiyası ilә
Mәhsul vә xammalların dәyәri (qida mәhsullarının hazırlanması); istehsalın, istehlakın cari xәrclәri; mәnfәәt
Qiymәtin istehsala vә istehlaka stimul yaratmağı, mәhsulun keyfiyyәtini yüksәlmәkdә xammal vә resursların
cәlb edilmәsi vә rentabellik sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә görә
Әsas fondların tәzәlәnmәsi, aşınma xәrclәri, region fondları, yığım vә ehtiyat fondlarını yaratmaq

435 Turizmdә qiymәt hansı amillәrә әsasәn differensiallaşır

•

Tәnzimlәyici, stimullaşdırıcı, bölgü, fiskal
Turist qruplarına xidmәtlәrә görә
Geniş miqyaslı, cari, vә perspektiv
Struktur dәyişmәlәrinin vә islahatların әsas istiqamәtlәrini
Lisenziyalaıdırma, standartlaıdırma vә sertifikatlaşdırma

436 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında qanunvericiliyinә әsasәn turist dedikdә hansı
şәxslәr başa düşülür?

•

Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlarının, әcnәbilәrin vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrin müvәqqәti olacağı
ölkәdә ödәnişli fәaliyyәtlә mәşğul olmamaq şәrti ilә istirahәt, sağlamlaşdırma, tanış olma, idrakı, işpeşә,
idman vә dini mәqsәdlәrlә daimi yaşayış yerlәrindәn müvәqqәti getmәlәri (sәyahәtlәri)
İstirahәt, sağlamlaşdırma, tanış olma, idrakı (tarix vә mәdәniyyәt sәrvәtlәrindәn bәhrәlәnmә vә s.). işpeşә
(vәzifә borclarının icra edilmәsi istisna olmaqla), idman vә dini mәqsәdlәrlә getdiyi ölkәdә (yerdә) ödәnişli
fәaliyyәtlә mәşğul olmamaq şәrti ilә (24 saatdan 12 ayadәk müddәtdә) müvәqqәti olan şәxs
Konkret müddәtdә konkret marşrut üzrә fәrdi vә ya qrup halında sәfәrdәn ibarәt olan turizm mәhsulunun
vauçer şәklindә satılan forması
Turların komplektlәşdirilmәsi, turizm mәhsulunun formalaşdırılması, hәrәkәtә gәtirilmәsi vә satışı ilә mәşğul
olan turizm tәşkilatı
Ciddi hesabatlı blank olub, proqramla nәzәrdә tutulmuş xidmәtlәrin ödәnildiyini tәsdiq edәn sәnәd

437 Turizm mәhsulunun aşağıdakı istehlak xüsusiyyәtlәri vardır

•

Bütövlük, effektivlik, etibarlılıq, aşkarlıq, çeviklik, qonaqpәrvәrlik
ciddi hesabat blanklarının tәdqiqi vә tәrtibi, mәsuliyyәt
Beynәlxalq turizm tәşkilatlarının xüsusi funksiyaları vә kompetensiyası
Kompleks sәfәrlәr, istirahәt vә kompleks turlara xidmәtlәr paketi
Ekskursiyaların ümumi xüsusiyyәtlәri

438 Turizm iqtisadiyyatında marketinq tәdbirlәrinin aparılmasının vajibliyi aşağıdakı kimi tәyin
olunur

•

Proqnozlaşdırmanın hazırlanması üçün vaxtın ayrılması, tәlәb olunan dәqiqlik sәviyyәsi, araşdırmaq üçün
verilәnlәrin xarakteri, proqnoz verilәn müddәt
Turizmdә reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin mövjudluğu, istehlakçılar üçün
müxtәlif istehsalçıların analoci mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması
Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, konsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn konsultasiya
xidmәti göstәrәn fәaliyyәt, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasında aralıq
fәaliyyәtdir
Bu sahәyә vәsait qoyuluşları, turizm müәssisәlәrindәn vә turistlәrdәn әldә olunan gәlirlәr, turizm sahәsindә
işlәyәnlәrin maddi tәminatı, yeni iş yerlәrinin yaradılması ilә müәyyәn olunur
Dövlәt çevrilişlәri vә terror hadisәlәrinin hәyata keçirilmәsi, sәyahәtlәrin sığortalanması, valyuta mübadilәsi
vә yol çeklәrinin komission yığımı, rabitә xәrjlәr

439 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında qanunvericiliyinә әsasәn tur dedikdә nә başa
düşülür

•

İstirahәt, sağlamlaşdırma, tanış olma, idrakı (tarix vә mәdәniyyәt sәrvәtlәrindәn bәhrәlәnmә vә s.). işpeşә
(vәzifә borclarının icra edilmәsi istisna olmaqla), idman vә dini mәqsәdlәrlә getdiyi ölkәdә (yerdә) ödәnişli
fәaliyyәtlә mәşğul olmamaq şәrti ilә (24 saatdan 12 ayadәk müddәtdә) müvәqqәti olan şәxs
Konkret müddәtdә konkret marşrut üzrә fәrdi vә ya qrup halında sәfәrdәn ibarәt olan turizm mәhsulunun
vauçer şәklindә satılan forması
Turların komplektlәşdirilmәsi, turizm mәhsulunun formalaşdırılması, hәrәkәtә gәtirilmәsi vә satışı ilә mәşğul
olan turizm tәşkilatı
Ciddi hesabatlı blank olub, proqramla nәzәrdә tutulmuş xidmәtlәrin ödәnildiyini tәsdiq edәn sәnәd
Turizm vә ekskursiya yollayışlarının satışı, habelә turizmekskursiya fәaliyyәtinin tәşkili üzrә informasiya,
reklam, marketinq vә s. digәr xidmәtlәr göstәrilmәsi ilә mәşğul olan vasitәçi tәşkilat

440 Turizmdә investisiya proqramının formalaşması nәticәsindә müәssisәnin inkişaf strategiyasını
reallaşdırmaq mәqsәdilә aşağıdakı prinsiplәrin icrası nәzәrdә tutulur

•

Tәbiәti qorumaq, sәyahәt zamanı istirahәt, yerdәyişmә azadlığı, infrastrukturun inkişafı
İnkişafın investisiya strategiyasının vaxtında reallaşması, proqramın ayrılan maliyyә resurslarına uyğunluğu,
investisiya proqramının mәqsәdyönlüyü, gәlirlik vә risk arasında rasional proporsiyalara riayәt, proqramın icra
prosesindә sәmәrәli resursveriminin tәmin olunması
Daha sәmәrәli real investisiya layihәlәri vә maliyyә vasitәlәrinin seçimi
Turizm xidmәtlәrinin hәcmi vә ya turist xidmәtlәrinin realizә olunmasından әldә olunan gәlir, işçi
qüvvәsindәn istifadәnin göstәricilәri, istehsal fondlarından istifadә, turizm firmasının maliyyә vәziyyәtinin
göstәricilәri
İstifadәsi mümkün olmayan, xidmәtlәrin hiss edilmәmәsi, mövsümi dәyişmәlәrә mәruz qalma, müәyyәn yerә
bağlılıg, istehlakçılar

441 Kimlәr turist hesab edilir?

•

Mülkiyyәtdәn, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn, vergilәr vә gömrük rüsumları hesabına әldә olunan gәlir
mәnbәlәrini xarici ölkә banklarında yerlәşdirmәk arzusunda olan şәxslәr
Daimi yaşayış yeri olmayan ölkәyә 24 saatdan qısa olmayan müddәtә gәlәn istәnilәn adam, dәrk etmә
mәqsәdilә gәlәnlәr, müalicә almaq üçün sәfәr edәn şәxslәr, konfransda iştirak üçün gedәnlәr, yarışların
iştirakçısı olan idmançılar, 24 saatdan az müddәtә olsa da gәmidәn sahilә çıxan şәxslәr
Daimi yaşayış yeri olmayan ölkәyә 24 saatdan qısa olmayan müddәtә gәlәn istәnilәn adam, dәrk etmә
mәqsәdilә gәlәnlәr, müalicә almaq üçün sәfәr edәn şәxslәr, konfransda iştirak üçün gedәnlәr, biznes fәaliyyәti
ilә mәşğul olmağa gedәnlәr, yarışların iştirakçısı olan idmançılar, 24 saatdan az müddәtә olsa da gәmidәn
sahilә çıxan şәxslәr
Daimi yaşayış yeri olmayan ölkәyә 2 saatdan qısa olmayan müddәtә gәlәn istәnilәn adam, dәrk etmә
mәqsәdilә gәlәnlәr, müalicә almaq üçün sәfәr edәn şәxslәr, konfransda iştirak üçün gedәnlәr, yarışların
iştirakçısı olan idmançılar, 24 saatdan az müddәtә olsa da gәmidәn sahilә çıxan şәxslәr
Tәlәbatın yaranma tәbiәti, tәzahür sferası, subyekti, ödәnilmә dәrәcәsi vә kәmiyyәtcә müәyyәnlәşdirilmәsi
zamanı zәruri olan şәxslәr

442 Turizmdә mәnfi ödәmә balansına malik olan dövlәtlәrә aiddir

•

İspaniya, İtaliya, ABŞ, Türkiyә, Yunanıstan, Fransa, Tunis
İspaniya, İtaliya, ABŞ, Türkiyә, Almaniya, Yaponiya, Norveç
Almaniya, Yaponiya, Norveç, Böyük Britaniya, Niderland, İsveç, Kanada, Danimarka
İtaliya, ABŞ, Türkiyә, Almaniya, Yaponiya, Azәrbaycan
Niderland, İsveç, Kanada, Danimarka, Tunis, Tailand, Meksika

443 Turizmdә xidmәt prosesinin proqnozlaşdırılması hansı formada qruplaşdırılır

•

Tәbii resurslardan istifadә üçün lisenziya alınması, әtraf mühitin mühafizәsinin daxili iqtisadi mexanizminin
formalaşdırılması
Keçmiş satış әsasında proqnozların verilmәsi, riyazi, iqtisadi vә statistik modellәr bunlardan әlavәlәrdәvә ya
verilmişlәrin әvәzinә gәlәcәk satış haqqında hәm dә digәr bir sıra dәyişәnlәr istifadә olunur, ekspert
proqnozlar
Ekskursiyalar, tәlimat, tәbiәti dәrketmә gәzintilәri
Turist firmasının әsas istiqamәtlәri

Ayrıseçkilik vә inteqrasiya problemlәri qarşısında yüksәk ideal, iqtisadi inkişafın hәrәkәtvericisi, yaxın
gәlәcәyin üstünlüyü, torpaqdan istifadәnin idarә edilmә iştirakçısı, milli inkişaf proqramlarında tәrәfdaş

444 Turizmin әrazi tәşkili zamanı bu әraziyә aşağıdakılar aid olmalıdır

•

Turizm üçün tәbiәtin mühafizәsi, landşaft vә onun xüsusiyyәtlәri
Bir vә ya bir neçә unikal tәbii müalicәvi sәrvәtlәrә, bu sәrvәtlәrin lazımi ehtiyatına, kurort tikintisi üçün
kifayәt vә münasib sahәyә, ekoloji vә sanitarepidemioloji normalara uyğun gәlmәlidir
Turist taktikası, strategiyası, turist siyasәti vә iqtisadi sәmәrәlilik
Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qoyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi, razidә sәrvәtlәrin müәyyәn olunması vә vәziyyәti üzәrindә müşahidәnin tәşkili
Tәbiicoğrafi, mәdәnitarixi, sosial, iqtisadi, demoqrafik, siyasi, texnoloji, ekoloji

445 Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә müәssisәlәrә aiddir

•

Mehmanxanalar, motellәr, pansionatlar, kempinqlәr, turist bazaları, şәxsi mәnzillәr, sәhiyyә müәssisәlәrinin
çarpayı normaları, sığorta müәssisәlәri vә s.
Mehmanxanalar, motellәr, pansionatlar, kempinqlәr, turist bazaları, şәxsi mәnzillәr vә s.
Mehmanxanalar, motellәr, pansionatlar, kempinqlәr, turist bazaları, şәxsi mәnzillәr, tәhsil vә sәhiyyә
müәssisәlәri vә s.
Mehmanxanalar, motellәr, pansionatlar, kempinqlәr, turist bazaları, şәxsi mәnzillәr, sәhiyyә müәssisәlәrinin
çarpayı normaları vә s.
Mehmanxanalar, motellәr, pansionatlar, kempinqlәr, turist bazaları, şәxsi mәnzillәr, sığorta müәssisәlәri

446 01Turizmin tәnzimlәnmәsindә qeyrirәsmi (sindikativ) informasiya әsasәn hansı mәqsәdlәr üçün
istifadә olunur:

•

Bazar seqmentlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Turizm müәssisәsinin istehsalxidmәt gücünün müәyyәnlәşdirilmәsi
Bazar situasiyasının tendensiyası
Müxtәlif metodlarla turizm mәhsulunun hәrәkәt effektivliyinin qiymәtlәndirilmәsi
İctimai fikrin öyrәnilmәsi

447 Turizm xidmәtlәrinin bazarda mövqeyinin müәyyәnlәşdirilmәsi üsullarına aiddir

•

Turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә daxili vә beynәlxalq nәqliyyat xәrjlәri, sәnayesindә xariji investisiya qoyuluşu,
turizmin inkişafı istiqamәtindә digәr ölkәlәr tәrәfindәn verilәn kreditlәrdәn daxil olmalar
Seqmentlәşdirmә, obraz yaratma, turizm mәhsulu vә xidmәtlәrinin fәrqlәndiriji xüsusiyyәtlәrinin toplanması
Axıjı marketinq vәziyyәtinin tәhlili, mәsәlәlәr vә problemlәr, marketinq strategiyası, fәaliyyәt proqramı, büdjә
vә yoxlama qaydaları
Mövjud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı
Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, xaricә olan sәyahәtlәr balansı, abadlaşdırılmış әtraf әrazi, madditexniki
avadanlıqların tikinti normalarına uyğunluq balansı

448 Turist müәssisәlәrinin bölgüsü idarәetmә sistemindә hansı әlamәtlәr üzrә hәyata keçirilir

•

İmitasiya modellәri vә oyunlar nәzәriyyәsi vasitәsilә
İdarәetmә obyektlәri ilә әlaqәdar әlaqәlәndirici istiqamәtlәr
Nәqliyyat müәssisәlәri, mehmanxana müәssisәlәri
Tәşkilatı strukturların lahiyәlәndirilmәsi
Әmәk proseslәrinin idarә edilmәsi

449 Turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәrә daxil edilir
Avtomobil, aviasiya, dәmir yolu, dәniz ilә çay donanması müәssisәlәri, kanat vә borukәmәr nәqliyyatı
Tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә injәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman, turizm vә sosialmәdәni servis
müәssisәlәri, avtomobil, aviasiya, dәmir yolu, dәniz ilә çay donanması müәssisәlәri

•

Tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә injәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman, turizm vә sosialmәdәni servis,
istehsal, mәdәnimәişәt xidmәtlәri, turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, kirayә
mәntәqәlәri, avtomobil, aviasiya, dәmir yolu, dәniz ilә çay donanması müәssisәlәri
Avtomobil, aviasiya, dәmir yolu, dәniz ilә çay donanması müәssisәlәri vә s.
Avtomobil, aviasiya, dәmir yolu, dәniz ilә çay donanması müәssisәlәri, mehmanxanalar, motellәr,
pansionatlar, kempinqlәr, turist bazaları, şәxsi mәnzillәr, sәhiyyә müәssisәlәrinin çarpayı normaları vә s.

450 Turizmin mikroiqtisadi modeli özündә aşağıdakıları birlәşdirir

•

Azad qiymәt sistemi vә mülkiyyәt hüququ
Struktur siyasәtin tәrkib hissәsi olmaq vә istehsal, bölgü sistemindә onun mәqsәdlәrini ali mәqsәdlәrә uyğun
transformasiya etmәk vәzifәsi
Proqram xarakterli olmaqla mövcud texnoloji әsasların formalaşması spesifikasını özündә birlәşdirir
Funksiyanın tәrkibi vә mәzmunu, hәr sәviyyәnin funksional vә xәtt bәndlәrinin sayı, bәndlәr arasında
tabeçilik
Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi

451 Turizmdә çoxcәhәtli maliyyә mәnbәlәrinin tәhlilindә investisiyaların aşağıdakı xüsusiyyәtlәri
şәrtlәndirilir

•

İqtisadi münaqişәlәrin vә bazar münasibәtlәrinin iştirakçıları arasında ziddiyyәtlәrin yumşaldılması, gәlir vә
әmәk haqqının diferensiasiyasının qarşısının alınmasıdır, turizm xidmәtlәrinin standartlaşdırılması vә
sertifikatlaşdırılmasına dair kompleks tәdbirlәrin görülmәsi, turizm sahәsindә istehlakçıların hüquqlarının
qorunmasına dair tәdbirlәrin görülmәsidir
Planlaşdırılmış gәlirin әldә edilmәsinin risk dәrәcәsi, kapital qoyuluşlarının ödәnilmәsinin nisbәtәn uzun
dövrü, investisiyaların iqtisadi qaytarılmasının ağır zonalarının, yәni sabit mәnfәәt әldә edilmәsinә tәminat
vermәyәn zonaların mövcudluğu
Regionların iqtisadi dövriyyәyә cәlb edilmәsi, region resurslarınn istehsal vә xidmәt sferasında dövriyyә
sәmәrәsini vә onun emal dәrinliyini artırmaq mәqsәdi ilә mövcud inteqrasiya sәmәrәsindә istifadә etmәk,
respublikada artan iqtisadi dirçәlişin nәticәlәrini davamlı etmәk üçün üçün yerli resurslar, o cümlәdәn әmәk,
әhali tәbii vә coğrafi üstünlüklәr
Ölkәnin tәbii vә әmәk potensialından sәmәrәli istifadә etmәklә qeyrineft sektorunun sürәtli inkişafının tәmin
edilmәsi; infrastruktur tәminatının yaxşılaşdırılması istiqamәtindә tәdbirlәrin davam etdirilmәsi; iqtisadiyyatın
inkişafına investisiyaların cәlb olunması işinin davam etdirilmәsi; ixracyönümlü mәhsul istehsalının
stimullaşdırılması; müasir tipli infrastruktur obyektlәrinin yaradılması
Dövlәt miqyasında turizm firmalarının istehsalxidmәt vә region әhalisinin turist xidmәtlәrinin tәşkilindә
mәnfәәtin әldә olunması, turizm xidmәtlәrinin standartlaşdırılması vә sertifikatlaşdırılmasına dair kompleks
tәdbirlәrin görülmәsi, turizm sahәsindә istehlakçıların hüquqlarının qorunmasına dair tәdbirlәrin görülmәsilә

452 Xәrc strukturunda müxtәlif xidmәt vә resurs potensialına malik olan ayrıayrı subyektlәrin
mәcmu xәrclәri nә zaman öz әksini tapır

•

Turizmin resurs potensialının hәcmini, onun strukturunu vә istifadә mexanizmini
Turizm mәhsulunun qiymәtlәndirilmәsindә
Proqram xarakterli olmaqla mövcud texnoloji әsasların formalaşmasını
Tәlәbat sәvәviyyәsinә vә faktiki resurs potensialına ayrılmaqla
Müәyyәn olunmuş normativlәrә uyğun vә müasir texnologiyaları nәzәrә almaqla cari qiymәtlәrdә zәruri olan
xәrc strukturu әsasında

453 Turizm sferasında pay maliyyәlәşmәsinә aiddir

•

Borc alana reqressin tam tәtbiqi ilә maliyyәlәşmә, borc alana reqress hüququ olmayan maliyyәlәşdirmә
Xarici investorun firmanın kapitalında pay iştirakı, korporativ sәhmlәrin әlavә hәcminin buraxılı¬şı, vençur
investisiyalar
Turizmin inkişafının investisiya strategiyasının vaxtında reallaşması
Maliyyә strukturlarından borc vasitәsilә, korporativ istiqraz vәrәqәlәrinin buraxılması, lizinq әsasında
Amortizasiya fondu, yığım fondu, ehtiyat kapitalı, bölünmәmiş mәnfәәt

454 Turizm resurslarının tәsnifatında hansı mәqsәdlәr әsas rol oynayır

•

Proqnozlaşdırılan
Funksional mәqsәdlәr
Funksional modellәr
İmitasiya modeli әsasında
Makrosәviyyәli vә mikrosәviyyәli

455 Turizm biznesinin әsas bazar amillәrinә daxildir

•

Bronlaşdırma sistemi vә inzibati xidmәtlәr
Azad qiymәt sistemi vә mülkiyyәt hüququ
Reklam mәqsәdli ekskursiyaların hәyata keçirilmәsi
Ekskursiyakütlәvi gәzintilәr
Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi

456 Turizmin modellәşmәsi hansı prinsiplәr әsasında reallaşır

•

İstehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası,
iqtisadiyyatın digәr sahәlәrinin inkişafına tәsir edәn vә ödәmә balansının sabit saxlanılması funksiyası
әsasında
Sahә prinsiplәrindәn daha çox әrazi mәnafeyini tәmin edәn regionlar әsasında
Struktur siyasәtin tәrkib hissәsi olmaq vә istehsal, bölgü sistemindә onun mәqsәdlәrini ali mәqsәdlәrә uyğun
transformasiya etmәk vәzifәsi
Struktur siyasәtin tәrkib hissәsi olmaq vә istehsal, bölgü sistemindә onun mәqsәdlәrini ali mәqsәdlәrә uyğun
transformasiya etmәk vәzifәsi
Turizm şirkәtinin idarә edilmәsi üçün yeni fәaliyyәt sahәsi üçün hansı idarәetmә proqramı qәbul edilmәsi,
yeni şirkәtlәr tәsis etmәklә turizm fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi әsasında

457 Turizm xidmәti istehlakçılarına tәsir edәn amillәr necә qruplaşdırılır

•

Tәlәb, tәklif.
Xarici sәbәb amillәri, şәxsi amillәr
İqtisadi amillәr, siyasi amillәr
Sosial amillәr mәdәni amillәr
Qiyimәt, mәhsul

458 Turist sahәsindә gәlirlәrin bölgüsü nә ilә bağlıdır

•

Turoperator vә turagentliklәrin kömәkliyi ilә
Vәsaitlәrin dövriyyә xarakteri ilә
Mәcmu gәlirlәr ilә
ÜDMun artım tempi ilә
Bazar sisteminin formalaşması ilә

459 Turizm fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә Webvitrinin üstünlüklәri necә tәsniflәşdirilir

•

İnformasiya daşıyıcıların növünә, tәqdim etmә formalarına, qәbul etmә vә çatdırılma üsullarına, kәmiyyәt vә
keyfiyyәtinә, açıqlıq vә istifadә sәliqәsinә, tәyinatına, yaranma vaxtına vә istifadә müddәtinә görә
Qiymәtin çox da yüksәk olmaması, xüsusi İnternetproqramlaşdırma biliklәrinin tәlәb olunmaması
Şәbәkәnin yaradılmasının vә ona xidmәtin daha ucuz başa gәlmәsi, geniş әhatәli әmәkdaşların informasiya ilә
tәmin olunmasının sadәliyi
İstehlakçı üçün informasiyanın bütövlüyü vә yararlığı, gәlәn informasiyanın dәqiqliyi, müasirlik,
oriyentasiyalaşdırmaq, çeviklik, hәqiqilik, sәmәrәlilik
Beynәlxalq standartlar vә onların reallaşdırılmasının müasir üsulları, müasir informasiya texnologiyaları,
turizmdә istifadә olunan lokal, regional vә qlobal informasiya şәbәkә sistemlәri vә turizmdә informasiya
sisteminin tәrkibi vә strukturu

460 01Turpaketin qiymәtindәn әlavә ödәnilәn xidmәtlәr nejә adlanır

•

Mәqsәdli bazar xidmәtlәri
Әlavә xidmәtlәr
Bazarın seqmentlәşmәsi
Dәyәriәrin toplanması
Bazarın seqmentlәşmәsi vә әlavә xidmәtlәr

461 Beynәlxalq turizm hansı amillәrin tәsiri altında qruplaşdırılır vә inkişaf edir?

•

Konstruktiv tәdbirlәr, tәşkilatı tәdbirlәr
Demoqrafik, iqtisadi vә sosial
Xәtti, radial, kombinasiyalı
Turizmin tәbiәtdәn istifadә etmә növlәri
Makrosәviyyәli reklamlar

462 Qiymәtәmәlәgәlmә strategiyası hansı meyarlara әsaslanır

•

Davam etmә müddәtinә, turistlәrin sayına, nәqliyyatın növünә, mәqsәdli tәşkilinә, yaşa görә, inkişaf
istiqamәtlәrinә görә
Әrazi әlamәti üzrә, davam etmә müddәtinә, turistlәrin sayına, nәqliyyatın növünә, mәqsәdli tәşkilinә, yaş
meyarlarına
Differensasiya edilmiş, rәqabәt, çeşid, joğrafi, stimullaşdırıjı
Statistika vә rәqabәt qabiliyyәtinә görә, әrazi әlamәti üzrә, davam etmә müddәtinә, turistlәrin sayına,
nәqliyyatın növünә, mәqsәdli tәşkilinә, yaşa görә
İnkişaf istiqamәtlәrinә, statistikaya görә, әrazi әlamәti üzrә, davam etmә müddәtinә, turistlәrin sayına,
nәqliyyatın növünә, mәqsәdli tәşkilinә, yaşa görә

463 Beynәlxalq turizmdә demoqrafik amillәrә aiddir

•

Bronlaşdırma sistemi vә inzibati xidmәtlәr
Dünya әhalisinin artımı, urbanizasiya prosesi nәticәsindә әhalinin şәhәrlәrdә cәmlәşmәsi daim hәrәkәtdә olan
hәyat tәrzinin stereotipinin formalaşması
Demoqrafik, iqtisadi vә sosial
Reklam mәqsәdli ekskursiyaların hәyata keçirilmәsi
Ekskursiyakütlәvi gәzintilәr

464 Mütәxәssislәr turizm xidmәtinin rәqabәt davamlığına tәsir göstәrәn aşağıdakı amillәri qeyd
edirlәr:

•

Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idxalixrac vә
rәqabәt elementlәri
Keyfiyyәt, etibarlılıq, tәhlükәsizlik, qiymәtin inandırıcı olması, istehlakçıların seqmentlәşmәsi, qiymәtlәrin
mövsümü differensasiyası, endirimlәrin differensasiya sistemi
Turist tәlәbi qiymәt, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Tәbiәt, sosialiqtisadi, turizm sәnayesinin maddi bazası, istirahәt yerlәrinin infrastrukturu, turizm tәklifi

465 Turizmin bәrpaedici funksiyalarına daxildir:

•

İqtisadi, ticarәt, elmitexniki әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә әmәkdaşlıq sazişlәri
Şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yolu ilә fәrdin yorğunluq hissindәn azad olması, әylәncә
funksiyası, intellektual funksiya
Keyfiyyәt, etibarlılıq, tәhlükәsizlik, qiymәtin inandırıcı olması, istehlakçıların seqmentlәşmәsi
İnsanın vә ya cәmiyyәtin müәyyәn istehsalat vә mәişәt mәsәlәlәrinin hәlli üçün sәrf olunmuş qüvvәsinin
bәrpasına istiqamәtlәnmiş funksiyası
Turistlәrin yaşadığı ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili siyasi stabilliyi

466 Müasir sәviyyәli informasiya texnologiyasının istifadә olunmasının struktur sxeminә hansı
sәviyyәni misal göstәrmәk mümkündür

•

Vizual, virtual, korporasiyalararası vә interaktiv informasiya әlaqәsi
Korporasiyadaxili, korporasiyalararası vә interaktiv informasiya әlaqәsi
Korporasiyadaxili, virtual, korporasiyalararası vә interaktiv informasiya әlaqәsi
Korporasiyadaxili, virtual, korporasiyalararası vә vizual informasiya әlaqәsi

467 Turizm daha çox әmәk ehtiyatlarının işә cәlb olunması, gәlirli olması vә nisbәtәn tez zamanda öz
xәrclәrini ödәmәsi ilә әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәlmәsinә necә tәsir göstәrir:

•

Birbaşa, bilavasitә, konkret, müsbәt vә mәnfi
Birbaşa vә bilavasitә
Dolayı
Müsbәt vә mәnfi
Konkret, müsbәt vә mәnfi

468 İnternet şәbәkәsi vasitәsilә әldә oluna bilicәk imkanlar aşağıdakı kimi ümumilәşdirilir

•

Xüsusi sayt vә portları, turoperatorların saytları, regional turizm tәşkilatlarının saytları, qlobal bronlaşdırma
sistemi, nәqliyyat şirkәtlәrinin saytları, yerlәşdirmә obyektlәrinin saytları, xüsusi sәhifәlәr
Şәbәkәnin yaradılmasının vә ona xidmәtin daha ucuz başa gәlmәsi, geniş әhatәli әmәkdaşların informasiya ilә
tәmin olunmasının sadәliyi, sistemin informasiya resurslarının vә proqram tәminatının birgә istifadә oluna
bilmәsi imkanı, internetә qoşula bilmәsi üçün hazır olması, digәr lokal şәbәkәlәrә dәrhal әlaqәnin yaradıla
bilmәsi vә s
Turist qәbul edәn ölkәnin işinin avtomatlaşdırılması, hәmçinin turist mәhsulunu әldә edәn bölüşdürücü agent
şәbәkәsinә malik olun turoperator üzun nәzәrdә tutulur
Mәlumatlarn işlәnilmәsinin informasiya texnologiyası; idarәetmәnin informasiya texnologiyası; ofisin
avtomatlaşdırılması; qәrar qәbulunu tәmin edilmәsinin informasiya tpexnologiyası; ekspert sistemlәrinin
informasiya texnologiyası
Komisyon vә plan mәnfәәtin hesablanması, turistlәrin sәnәdlәrini rәsmilәşdirmәk, prayslist, turistlәrin
siyahısı, vauçer, sәfirliyә agent, maliyyә hesabatının çap olunması, turun reallaşması nәzarәt etmәk, firmanın
cari maliyyә vәziyyәtini qiymәtlәndirmәk

469 Turizmdә keyfiyyәt amilinә aiddir:

•

İstehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqi
Turizmdә hәr bir ayrıca xidmәtin istehlak keyfiyyәti, sәyahәtin tipinә vә növünә uyğun olan xidmәtlәr toplusu,
xidmәtin proqram vә texnologiyasının optimal olması, bütün göstәrilәn xidmәtlәrin yüksәk sәviyyәyә
uyğunluğu vә s. daxil edilir
Turizm mәrkәzinin mәdәni zәnginliyi
Turizm mәrkәzlәrindә baş verә bilәcәk tәbii vә texnogen qәzalar zamanı turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin
olunması, epidemioloji, bakterioloji vә başqa tibbi tәhlükәlәrin qarşısının alınması vә müәyyәn rәsmiyyәtә
riayәt olunması; turistlәrin daşınması zamanı onların tәhlükәsizliyinin tәşkili; turistlәrin sәyahәt zamanı
sığortalanması
Turizm infrastrukturu, turizm sәnayesi vә lisenziya sisteminin tәkmillәşdirilmәsi

470 Turizm fәaliyyәtinin tәşkili zamanı müәssisәlәrin hansı formalarından istifadә olunur

•

Dәyәriәrin toplanması, bazarın seqmentlәşmәsi amillәri
Aksioner cәmiyyәtlәr, mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr, yoldaşlıq müәssisәlәri, mәhdud yoldaşlıq
müәssisәlәri
Bazarın seqmentlәşmәsi amillәri
Mәqsәdli bazar amillәri
Torpaq, әmәk vә kapital amillәri

471 İllik bronlaşdırma cәdvәli haqqında deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

•

Daha әvvәl әllә hazırlanan bu forma, indi az qala bütün otellәrdә kompüterlә edilmәkdәdir
Qrupların gәlişindәn әvvәl qruplara aid mәlumatları әlaqәdar bütün şöbәlәrә bildirmәk üçün hazırlanan bir
formadır
Bu cәdvәl ilk baxışda hansı gün, nә növ vә nә qәdәr müddәtә otaq sata bilәcәyimizi vә ya satmayacağımızı
göstәrir
Bu formada şәnbә, bazar vә tәtil günlәri xüsusi olaraq qeyd edilir
Bronlaşdırmaların hamısını görә bildiyimiz bu forma gәlәcәyә istiqamәtli bronlaşdırma, marketinq vә satış
strategiyamızı tәyin etmә baxımından әhәmiyyәtlidir

472 Mәqsәdlәrinә görә turizmin aşağıdakı növlәri vardır

•

Turizm sәnayesi vә qonaqpәrvәrlik sәnayesi
Müalicә vә istirahәt mәqsәdilә kurortrekreasiya turizmi, tәbiәt vә tarix, mәdәniyyәt abidәlәri ilә tanışlıq üçün
dәrketmә turizmi, konqress turizmi, işgüzar danışıqlar aparmaq vә әlaqәlәr qurmaq üçün işöüzar turizmi, dini
ayinlәri icra etmәk imkanı verәn dini turizm, etnik turizm, ekoturizm
Zәhmәtkeşlәrin gәlirlәrinin artması, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olması, asudә vaxtdan sәmәrәli istifadә,
cәmiyyәtin psixofizioloji resurslarının bәrpası
Әmәk mәhsuldarlığının artması, şәhәrlәrin böyümәsi, asudә vaxtlarda gәnclәrin neqativ fәaliyyәtlәrinin
artması
) İnsanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, turizmdә bazar xidmәti

473 Әlavә turizm xidmәtlәrinә aiddir

•

İstehlakçılar
Ekskursiyaların tәşkili üzrә xidmәtlәr, sığorta xidmәtlәri, gidtәrcümәçi vә gidlәrin xidmәti. nәqliyyatın tәşkil
olunması, lәvazimatın, inventarın kirayә xidmәtlәri, rabitә vasitәlәri, iaşә xidmәtlәri
Tәlәb vә tәklif münasibәtlәri
Rәqabәtli qiymәtin dinamikası vә sәviyyәsi
Mәhsulun keyfiyyәti

474 Turizmin formalara bölgüsü necә hәyata keçirilir:

•

Mağazalar, turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, kirayә mәntәqәlәri
Daxili vә beynәlxalq turizm formasında
Müәssisәnin qiymәt strategiyasının müәyyәnlәşmәsi
Әlavә xidmәtlәr, bazarın seqmentlәşmәsi
Turizmin formaları, turizmin növlәri, turizmin növ müxtәlifliyi

475 Qrupların gәlişindәn әvvәl qruplara aid mәlumatları әlaqәdar bütün şöbәlәrә bildirmәk üçün
hazırlanan bir formadır:

•

Bronlaşdırma forması
Bronlaşdırma tәsdiq forması
Qrup memorandum forması
Bronlaşdırma cәdvә
Bronlaşdırma siyahısı

476 Ümumi xarakterli beynәlxalq turizm tәşkilatlarına aiddir

•

Ümumdünya turizm tәşkilatı, ümumdünya sәyahәtlәr vә turizm şurası, dünya turizminin beynәlxalq
assosasiyası, beynәlxalq turizm ittifaqı, beynәlxalq turizm alyansı, beynәlxalq turoperatorlar federasiyası
Ümumdünya turizm tәşkilatı, ümumdünya sәyahәtlәr vә turizm şurası, dünya turizminin beynәlxalq
assosasiyası, beynәlxalq turizm ittifaqı, beynәlxalq turizm alyansı
Ümumdünya turagentliklәr federasiyası, beynәlxalq turoperatorlar federasiyası, beynәlxalq turizm ittifaqı,
beynәlxalq turizm alyansı
Dünya turizminin beynәlxalq assosasiyası, beynәlxalq turizm ittifaqı, ümumdünya turagentliklәr federasiyası
Ümumdünya sәyahәtlәr vә turizm şurası, dünya turizminin beynәlxalq assosasiyası, beynәlxalq turoperatorlar
federasiyası

477 Daxili turizmә hansı sәyahәtlәr aiddir?

•

Mehmanxanaların, panseonatların, turbazaların, sanatoriyaların, çarpayı fondları vә otaqların sayı, turistlәrә
xidmәt göstәrәn qida müәssisәlәrindә yerlәrin sayı, turistlәrә xidmәt göstәrәn ticarәt, ictimaiiaşә, әylәncә
müәssisәlәri, aqua parklar, әmәk ehtiyatları
Azәrbaycan Respublikasında yaşayan vәtәndaşların vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrin Azәrbaycan
Respublikasının hüdudları daxilindә sәyahәtlәr.
Ümumi beynәlxalq hüquqlarla tәnzimlәnәn dövlәtlәrarası münasibәtlәrә, beynәlxalq şәxsiyyәt hüquqları ilә
tәnzimlәnәn әcnәbi vәtәndaşlara münasibәtlәr, turizm mübadilәsi zamanı yaranan münasibәtlәr
Azәrbaycan Respublikasında yaşayan vәtәndaşların vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrin başqa ölkәyә
sәyahәtidir.
Sәyahәtin әsas mәqsәdi, sәyahәtin tәşkilinin xarakteri, turist axınının intensivliyi, turun davamiyyәt müddәti,
qrupda olanların yaş fәrqi, istifadә edilәn nәqliyyat növü, әmәkdaşlıq forması vә s.

478 Xarici turizm firmaları öz fәaliyyәtindәn әldә etdiklәri gәlirin tәxminәn neçә %ni reklama sәrf
edilir?

•

68%ni
56%ni
35%ni
710%ni
1015%ni

479 Beynәlxalq turizmin bölgü meyarlarına aiddir:

•

Dәyәriәrin toplanması
Getmә vә gәlmә turizm
Mәqsәdli bazar xidmәtlәri
Әlavә xidmәtlәr, bazarın seqmentlәşmәsi
Bazarın seqmentlәşmәsi

480 Bakıda beynәlxalq turizm sәrgisi nә vaxtdan keçirilir

•

1997ci ildәn
2002ci ildәn
2007ci ildәn
2001ci ildәn
1993cü ildәn

481 Turizmin inkişafının qiymәtlәndirilmәsi vә proqnozlaşdırılması metodikasına aiddir

•

Xidmәt sahәlәrinin sosial xidmәtinin tәnzimlәnmәsi
Turizm gәlirlәrin ölçülmәsi vә aspektlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Ayrıayrı maddi nemәtlәrin bütövlükdә istehlak hәjmindә xüsusi çәkisi әsasında
İqtisadi vә sosial idarәetmәnin metodoloci prinsipi kimi
Sosialiqtisadi idarәetmә meyarları әsasında

482 Ekskursiyalara aiddir

•

Turist firmaları tәrәfindәn tam kompleks şәklindә satılan sәyahәtlәr
Dәrketmә mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn sәyahәtlәr.
Müxtәlif konqresslәrdә, simpoziumlarda, yığıncaqlarda iştirak etmәk mәqsәdi daşıyan sәyahәtlәr
İstirahәt vә müalicә mәqsәdilә hәyata keçirilәn sәyahәtlәr
Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi

483 Elmi vә ya konqress turizminә aiddir:

•

Turist firmaları tәrәfindәn tam kompleks şәklindә satılan sәyahәtlәr.
Müxtәlif konqresslәrdә, simpoziumlarda, yığıncaqlarda iştirak etmәk mәqsәdi daşıyan sәyahәtlәr
Dәrketmә mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn sәyahәtlәr
İstirahәt vә müalicә mәqsәdilә hәyata keçirilәn sәyahәtlәr
Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi

484 Turizmdә ekskursiyaların tәsnifatı hansıı göstәricilәrә әsasәn aparılır

•

İstehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqi, hәrәkәt fәallığı, mәkdaşların gәlirin
artırılmasında maraqlı olması, firmanın gündәlik işinin tәşkili, yekun gәlirin әldә olunması
Hәrәkәt üsuluna, müddәtinә, keçirilmә üsuluna, mәzmununa, iştirakçıların tәrkibinә vә sayına, keçirildiyi yerә
Xidmәtlәr paketi rekvizitlәri, turist yollayışlarının qiymәtlәri
Xidmәt, satış, reklam, marketinq, tәlәbin öyrәnilmәsi
Kütlәvi informasiya vasitәlәri, çap reklam nәşrlәri, kino vә video reklam, küçә reklamı, suvenirlәr, sәrgilәr,
birjalar, yarmarkalar

485 Turizmin tәşkili aspektindә ictimai rәyin formalaşma meyllәrinә daxildir

•

Texnoloji resurslar vә onlardan istifadә seqmentlәri
Kadr potensialı, reklam vә turist axınları
İqtisadi artım, investisiya prioritetlәri, әrazi vә regional inkişaf meyllәri
Tәşkilati quruluş, obyektlәr vә idarәetmә mexanizmlәri arasında bağlı olan elementlәr
Mәqsәdlәr vә konkret resurslar әsasında

486 Turizmdә xidmәt prosesinin proqnozlaşdırılması hansı formada qruplaşdırılı

•

Ekskursiyalar, tәlimat, tәbiәti dәrketmә gәzintilәri
Keçmiş satış әsasında proqnozların verilmәsi, riyazi, iqtisadi vә statistik modellәr bunlardan әlavәlәrdәvә ya
verilmişlәrin әvәzinә gәlәjәk satış haqqında hәm dә digәr bir sıra dәyişәnlәr istifadә olunur, ekspert
proqnozlar
Tәbii resurslardan istifadә üçün lisenziya alınması, әtraf mühitin mühafizәsinin daxili iqtisadi mexanizminin
formalaşdırılması
Ayrıseçkilik vә inteqrasiya problemlәri qarşısında yüksәk ideal, iqtisadi inkişafın hәrәkәtverijisi, yaxın
gәlәjәyin üstünlüyü, torpaqdan istifadәnin idarә edilmә iştirakçısı, milli inkişaf proqramlarında tәrәfdaş
Turist firmasının әsas istiqamәtlәri

487 Turizmin sosialiqtisadi problemlәrinin hәllindә sahә vә әrazi mәnafelәri hansı әsaslarla tәmin
olunur

•

İqtisadi inkişaf strategiyası vә strateji planlaşdırma problemlәri
Tәtbiq olunan metod vә modellәr әsasında
Mәqsәdlәr vә konkret resurslar әsasında
Texnoloji resurslar vә onlardan istifadә seqmentlәri әsasında
Mәqsәdlәrin, resursların, proqnozların mümkünlüyü vә resursların dәyişmә meyllәri әsasında

488 Turizmdә istehsalat ekskursiyalarına aiddir

•

Tarixiölkәşünaslıq, arxeoloji, maddi tarixi mәnbәlәrin nümayişi, etnoqrafik, hәrbitarixi, tarixibioqrafik,
tarixi muzeylәr ekskursiyaları
İstehsalattexniki, şagirdlәr üçün peşә yönümlü, istehsalattarixi, istehsalatiqtisadi
Әdәbibioqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbi
bәdii
Şәhәrin memarlıq tikililәrinin nümayişi, müәyyәn tarixi dövrün memarlıq әdidәlәrinin nümayişi
Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün

489 01Turizmdә sәnәtşünaslıq ekskursiyalarına daxildir

•

Şәhәrin memarlıq tikililәrinin nümayişi, müәyyәn tarixi dövrün memarlıq әdidәlәrinin nümayişi
İncәsәnәt xadimlәrinin hәyat vә yaradıcılığı ilә bağlı yerlәr, rәsm qalereyası vә sәrgi zallarına, muzeylәrә,
rәsam vә heykәttaraşların emalatxanalarına
Әdәbibioqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbi
bәdii
İstehsalattarixi, istehsalatiqtisadi, istehsalattexniki, şagirdlәr üçün peşә yönümlü
Tarixiölkәşünaslıq, arxeoloji, maddi tarixi mәnbәlәrin nümayişi, etnoqrafik, hәrbitarixi, tarixibioqrafik,
tarixi muzeylәr ekskursiyaları

490 Turizmdә sığortanın hansı növlәri mövjuddur:

•

Xüsusi tәyinat yeri, müәyәn müştәri dairәsi, müәyyәn növ nәqliyyat vasitәsindәn istifadә
Tibbi sığorta, hәyat vә sağlamlığın sığortası, әmlak sığortası, turistlәrin istirahәtdә olduqları zamanı pis hava
hallarında sığortalanma, assistans, nәqliyyatın lәngimәsi halları zamanı sığortalanma, avtomobil nәqliyyatı
vasitәlәrinin sahiblәrinin mәsuliyyәt sığortası
Qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn keçirilmәsi zamanı buraxılışdan imtina
edilmәsi hallarında sığortalanma
Gömrük qaydalarının qәsdәn pozulması, qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn
keçirilmәsi zamanı buraxılışdan imtina edilmәsi hallarında sığortalanma
Aksioner cәmiyyәtlәr, mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr, yoldaşlıqlar müәssisәlәri, mәhdud yoldaşlıq
müәssisәlәri

491 Bәlәdçinin danaşığında hansı mәsәlәlçr әks olunur

•

Nümayiş zamanı, dayanacaq nöqtәlәrinin düzgün seçilmәsi, әlverişli vaxt, mövsüm seçimi, müәyyәn
ekskursiya mövzusu ilә heç bir әlaqәsi olmayan obyektlәrdәn ekskursiyaçıların diqqәtini yayındırmaq imkanı
Şәrh etmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vermәk vә hәmin anda ekskursiyaçının görә bilmәdiklәri әlavә etmәklә
bәrpa etmәk
Ekskursiya obyektlәrinin nümayişi vә obyekt haqqında danışıq
Obyektin müxtәlif görünüş nöqtәlәrindәn nümayişi zamanı metodiki üsullardan istifadә mәqsәdilә
ekskursiyaçıların hәrәkәt etmәk imkanının olması, ekskursiya bәlәdçisinin bacarığı vә tәcrübәsi,
ekskursiyaçıların hazırlıq dәrәcәsi
Ekskursiyaçıların obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan
eksponatlarla ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi

492 Avropa iqtisadi kommisiyası(AİK)daxili nәqliyyat komitәsi (DNK)dә nәqliyyata aid olan
gömrük işlәri üzrә işçi qrupunun iş fәaliyyәti

•

beynalxalq nәqliyyat tәşkilatlarının fikirlәrini tәlәb edir vә ümumilәşdirir, razılaşdırılmiş şәrtlәrlә әmәkdaşlığı
tәşkil edir
beynalxalq daxili nәqliyyatın müxtәlif növlәrinin әlaqәlәndirilmәsini hәyata keçirir vә bu istiqamәtdә
tәdbirlәrin keçirilmәsini tövsiyә edir
konvensiya (beynalxalq saziş bağlananda)zamanı beynalxalq yük daşımalarında ortaya çıxan problemlәri
aradan qaldırmaqla mәşqul olurlar .
(vaqon) daşıma ilә bәrabәr hәmdә gecәlәmә yeri üçün şәrait yaradır
әsasәn icarәyә verilәn ekipaj vә ya ekipajsız nәqliyyati şәrait yaradır

493 Daxili Nәqliyyat Komitәsi (DNK)dә Nәqliyyat tәsәrrüfatı vә tendensiya ideya, (tәmayül ) üzrә
işçi qrupunun fәaliyyәti:

•

elmitexniki tәrәqqinin tәkmillәşmәsinә imkan yaradır
Avropa nәqliyyat infrastrukturunun inkişafına dair tövsiyәlәr edir.
әsasәn icarәyә verilәn ekipaj vә ya ekipajsız nәqliyyata şәrait yaradır
beynalxalq nәqliyyat tәşkilatlarının fikirlәrini tәlәb edir vә ümumilәşdirir, razılaşdırılmiş şәrtlәrlә әmәkdaşlığı
tәşkil edir
beynalxalq daxili nәqliyyatın müxtәlif növlәrinin әlaqәlәndirilmәsini hәyata keçirir vә bu istiqamәtdә
tәdbirlәrin keçirilmәsini tövsiyә etmә

494 Avropa İqtisadi Kommisiyası(AİK) daxili nәqliyyat Komitәsindә nәqliyyat sahәsinin

konvensiyalarına dair AİK ölkәlәrinin maraqlarına dair saziş vә protokollarda nәzәrdә tutulanlar

•

sağlamlәğı bәrpa etmә tәdbirlәrinin vә istirahәt yönlü mәşğulluğun (kurort proqramları, profilaktik supalçıq
müalicәsi, mineral sulardan istifadә, dәniz kәnarında istirahәt, fitoprosedurlar vә s.) üstünlük tәşkil etdiyi
turlar
nәqliyyatinfrastrukturu,yol hәrәkәti, yol hәrәkәt qaydaları, nәqliyyat vasitәlәri,nәqliyyat sahәsindә nüquqi
tәnzimlәmә, daşıma şәraitinin yaxşılaşdırılması, daxili gәmiçilik vә sairlәrinә aid sәnәdlәr
tematik (mövzulu) turlar – proqramında ekskursiya xidmәtinin vә tematitdәrketmә yönümlü mәşğulluğun
(muzeylәrә baş çәkmәk, folklor bayramlarında iştirak etmәk, xarici dillәrin öyrәnilmәsi vә s.) üstünlük tәşkil
etdiyi turlar;
xüsusi nәqliyyatdan istifadә etmәklә  turizm firmalarının vә şirkәtlәrinin tabeçiliyindә olan nәqliyyat
tәsәrrüfatlarına mәxsus olan nәqliyyat vasitәlәri ilә turlar
kombinә edilmәş turlar xidmәt proqramında tematik, kurortsağlamlıq vә idmanyürüş turlarının
elementlәrini birlәşdirәn turlar

495 nәqliyyat siyasәti üzrә cavabdeh olan orqanlar arası fikir mübadilәsinin formalaşmasının әsası
üçün tәşkil olunmuş, Avropa Nәqliyyat Nazirlәr Konfransıdır (ANNK)

•

Transturları (nәqliyyat turlarını) nәqliyyatın aidiyyәti üzrә ayıran orqanlar
Beynәlxalq daşımada hüquqi tәnzimlәmәyә cavabdeh olan orqanlar
AİK ә üzv olan ölkәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn yol hәrәkәt qaydalarının hüquqi sәnәdlәrinә nәzәr yetirәn
orqanlar
Daxili nәqliyyat komitәsi (DNK)dә Nәqliyyat tәsәrrüfatı vә tendensiya ideya, (tәmayül ) üzrә orqanlar

496 Avropa Nәqliyyat Nazirlәr Konfransı (ANNK) –nın qüvvәyә mindiyi tarix vә mәkan

•

Brüssel, may 1993cü il ildә qüvvәyә minmişdir
Brüseldә ,31 dekabr 1953 ildә qüvvәyәminmişdir
Krit adası, mart, 1997 ci ildә qüvvәyә minmişdir
Nyu Dehli oktyabr 1996cı il ildә qüvvәyә minmişdir
19972006ci illәr üçün AsiyaSakit okean regionunda ildә qüvvәyә minmişdir

497 Neçәnci ildәn Rusiya Federasiyası Avropa Nәqliyyat Nazirlәr Konfransı (ANNK)na tәşkilatına
rәsmi üzv olunmuşdur

•

1996cı ildәn
1997ci ildәn
1999cu ildәn
1998ci ildәn
1995ci ildәn

498 Avropa Nәqliyyat Nazirlәr Konfransı(ANNK)nın әsas mәqsәdlәri aşağıdakılardı:

•

Insanın birbaşa istehsal vә qeyriistehsal sahәsindәki fәaliyyәti ilә әlaqәdar olmayan vaxtdır, hәr hansı bir
ölkәnin daxili vә onun sәrhәdlәrindәn kәnarda tәşkil olunan sәyahәtlәrdir
avropa beynalxalq tәyinatlı daxili nәqliyyatın ümumi vә regional miqyasda maksimal istifadә vә sәmәrәli
inkişafına nail olmaq;
Turistlәrә turizmekskursiya müәssisәlәri tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәr kompleksidir, diqqәtәlayiq yerlәrin,
tarixi vә mәdәniyyәt әlaqәlәrinin metodiki düşünülmüş nümayişi vә bu obyektlәrlә bağlı hadisәlәrin nәql
edilmәsidir
Realizә olunan turizm xidmәtlәrinin hәcmi vә ya turizm xidmәtlәrinin realizә olunmasından әldә edilәn
gәlirlәr, işçi qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә olunmasının әsas göstәricilәri, istehsal fondundan istifadәnin
göstәricilәri, turizm xidmәtlәrinin maya dәyәri, mәnfәәt, rentabellik, maliyyә sabitliyi, valyuta dönәrliliyi
Avropa daxili nәqliyyat sahәsindә olan sazişin yenidәn baxılması vә yenilәşmәsi barәdә tövsiyyә verir

499 Avropa Nәqliyyat Nazirlәr Konfransı(ANNK)nә ilә mәşğul olur?

•

Nәqliyyat vasitәlәri konstruksiyası ilә

•

dәmir yolu, avtomobil vә su nәqliyatları ilә
Asudә vaxtlarda gәnclәrin neqativ fәaliyyәtlәrinin artması risklәri
Turistin vә onun әmlakının sığortası, turizm firmalarının riskinin sığortası
Nәqliyyat tәsәrrüfatı vә tendensiyası ( ideya, tәmayül )ilә

500 Avropa Nәqliyyat Nazirlәr Konfransı(ANNK)әsas orqanı

•

Yol hәrәkәt qaydaları tәhlükәsizliyi üzrә işçi qrupu
daxili nәqliyyata cavabdeh olan nazirlәrdәn ibarәt Şura
Kommersiya, sosial mәqsәdlәr vә ictimai turizmin sığortası
turizmin idarәetmә orqanı;
Nәqliyyat vasitәlәri konstruksiyası üzrә işçi qrupu

501 Avropa Nәqliyyat Nazirlәr Konfransı(ANNK)da Şuranın çıxartdığı nәticәlәr necә hәyata
keçirilir?

•

avropa beynalxalq tәyinatlı daxili nәqliyyatın ümumi vә regional miqyasda maksimal istifadәsilә;
nazirlәrin tәşkil etdiyi mәmurlardan ibarәt Komitәnin layihәsi ilә;
Avropa regionunda yeganә nәqliyyat siyasәtini reallaşdırmaqla
beynalxalq yük daşımalarında ortaya çıxan problemlәri aradan qaldırmaqla
beynalxalq tәşkilatların fәaliyyәtini uzlaşdirmaqla;

502 Avropa Nәqliyyat Nazirlәr KonfransıANNK nın çoxsaylı nәqliyyat izin verilmә kvotaları (norma
,hәdd) hansı tarixdә hәyata keçirilmişdir

•

1980ci ilin fevral ayının 2dәn hәyata keçirilmişdir
1974 cü ilinin yanvar ayının 1 dәn hәyata keçirilmişdir
1976cı ilin aprel ayının 26dan hәyata keçirilmişdir
1975ci ilin mart ayının 12dәn hәyata keçirilmişdir
1982ci ilin may ayının 15dәn hәyata keçirilmişdir

503 Minsk şәhәrindә MDB ölkәlәrinin müşavirәsindә nәqliyyat sahәsindә qarşılıqlı әlaqә şәrtlәri vә
prinsiplәri üzrә müqavilә hansı tarixdә imzalanmışdır

•

5 dekabr 1993 cü ildә
30 dekabr 1991 ci ildә
10 dekabr 1995 ci ildә
20 dekabr 1992 ci ildә
12 dekabr 1998ci ildә

504 Aşağıdakılardan hansı koordinasiyalı (әlaqәlәndirmә) nәqliyyat müşavirәsini (KNM)in
funksiyalarına aiddir

•

daşınmaın(nәql etmәnin) әsas mәsәlәlәrini, yük vә sәrnişin daşımalarının eyni şәrtlәrini müәyyәn edir
nәqliyyat üzrә razılaşdırılmış qiymәt siyasәtinin tәyin etmә konsepsiyasının (әsas fikir)hazırlaması;
әsasәn icarәyә verilәn ekipaj vә ya ekipajsız nәqliyyati şәrait yaradır
beynәlxalq nәqliyyat tәşkilatlarının fikirlәrini tәlәb edir vә ümumilәşdirir, razılaşdırılmiş şәrtlәrlә әmәkdaşlığı
tәşkil edir
beynalxalq daxili nәqliyyatın müxtәlif növlәrinin әlaqәlәndirilmәsini hәyata keçirir vә bu istiqamәtdә
tәdbirlәrin keçirilmәsini tövsiyә edir

505 Koordinasiyalı (әlaqәlәndirmә) nәqliyyat müşavirәsi(KNM )öz sesiyalarında hansı mәsәlәlәri
müzakirәyә qoyur

•

qarşılıqlı kapital qoyuluşu vә düzgün rәqabәt üçün, qanuni, iqtisadi vә tәşkilati şәraitlәrin yaradılması
mәsәlәlәri;

•

avtomobil, hava, su, daxili su nәqliyyatı vә yol tәsәrrufatına aid olan mәsәlәlәri
nәqliyyat xidmәtindә olan tәlәblәrin proqnozu әsasında nәqliyyatın inkişafının işlәnmә konsepsiyasına aid
olan mәsәlәlәri;
investisiya siyasәtinin işlәnib hazırlanması mәsәlәlәri
qanun verici aktların layihәlәri, normalar vә standartlar üzrә vahid prinsiplәrin işlәnib hazırlanması mәsәlәlәri

506 Koordinasiyalı (әlaqәlәndirmә) nәqliyyat müşavirәsi(KNM) çәrçivәsindә dövlәtlәrarası sahәvi
orqan olanbeynalxalqavtomobil daşıyıcılarinin ittifaqı vә dövlәt nәqliyyat
administrasiyalarınınşurasinınәsas mәsәlәlәri:

•

Daxili nәqliyyatla bağlı avropa iqtisadiyyatına tәsir edә bilәn sualları AİK ın nәzәrinә çatdırır
MDB ölkәlәrindә nәqliyyatın idarә edilmә orqanlarının informasiyayla tәmin edilmәsi
Mövcüd olan dokumentasiyanı cәm edir, onu vahid şәkilә salır vә statistikasını tәşkil edir
әsasәn icarәyә verilәn ekipaj vә ya ekipajsız nәqliyyati şәrait yaradır
Avropa daxili nәqliyyat sahәsindә olan sazişin yenidәn baxılması vә yenilәşmәsi barәdә tövsiyyә verir

507 “Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında”Azәrbaycan Respublikasının Qanunu hansı tarixdә qüvvәyә
minmişdir

•

24aprel 19928ci il tarixindә ğüvvәyә minmişdir
15 dekabr 1992ci il tarixindә ğüvvәyә minmişdir
15 yanvar 1991ci il tarixindә ğüvvәyә minmişdir
12 fevral 1995ci il tarixindә ğüvvәyә minmişdir
2 mart 1993cü il tarixindә ğüvvәyә minmişdir

508 .”Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında”Azәrbaycan Respublikasının Qanununa görә Ölkәmizdә
qanunvericilik aktlarında nәzәrdә tutulmuş hallar istisna edilmәklә hansı şәxslәr sahibkarlıqla mәşğul
ola bilәrlәr

•

hәr bir xarici vәtәndaş vә ya vәtәndaşlığı olan şәxslәr
fәaliyyәt qabiliyyәti olan hәr bir Azәrbaycan vәtәndaşı
ali tәhsilli şәxslәr
ali tәhsili olmayanlar
xarici fiziki şәxslәr

509 Konkret ekskursiya metodikasına aiddir

•

Ekskursiyaçıların obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan
eksponatlarla ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi
Obyektlәrin nümayiş etdirilmәsi, bu obyektlәrә ekskursiyaçıların baxışının tәşkili, nümayiş vә danışıq
metodikasının müәyyәn üsullarından istifadә edilmәsindәn ibarәt fәaliyyәt proqramıdır
Ekskursiya bәlәdçisinin suallarına ekskursiyaçılar cavab verir, izah etmә zamanı әmәlә gәlәn suallara
ekskursiya bәlәdçisi özü cavab verir
Obyektin müxtәlif görünüş nöqtәlәrindәn nümayişi zamanı metodiki üsullardan istifadә mәqsәdilә
ekskursiyaçıların hәrәkәt etmәk imkanının olması, ekskursiya bәlәdçisinin bacarığı vә tәcrübәsi
Görünәnlәri şәrh etmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vermәk vә hәmin anda ekskursiyaçının görә bilmәdiklәri
әlavә etmәklә bәrpa etmәk

510 Turizmdә sahibkarlığın sosialiqtisadi inkişaf baxımından qiymәtlәndirilmәsinә aiddir

•

Mәqsәdlәrin, resursların, proqnozların mümkünlüyü vә resursların dәyişmә meyllәri
Turizm mәhsulu, xidmәtlәr vә tәbii resursların istifadәsinin artımına tәsir gü¬¬cü
İqtisadi inkişaf strategiyası vә strateji planlaşdırma
Dövlәt himayәsi, onun yaratdığı şәrait, turistlәrin tәhlükәsizliyi üçün mühit
İnvestisiya prioritetlәri, әrazi vә regional inkişaf amillәri

511 Tәcrübәdә suallar tәsnifatı necә qruplaşdırılır

•

Ekskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn obyektlәrin nümayiş etdirilmәsi, bu obyektlәrә ekskursiyaçıların baxışının
tәşkili
İzah etmә zamanı suallara ekskursiya bәlәdçisi özü cavab verir, ekskursiyaçıların diqqәtini artırmaq vә onları
fәallaşdırmaq mәqsәdilә verilәn ritorik suallar, ekskursiya iştirakçıları tәrәfindәn mövzu üzrә verilәn suallar
İnsanlar tәrәfindәn ekskursiya zamanı eşitdiklәrinin vә gördüklәrinin, faktiki materialın yadda saxlanılması,
hәmçinin nәticә çıxarılması vә ekskursiyaçılara qısa müddәtli istirahәtin verilmәsi üçün istifadә olunur
Görünәnlәri şәrh etmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vermәk vә hәmin anda ekskursiyaçının görә bilmәdiklәri
әlavә etmәklә bәrpa etmәk
Ekskursiyaçıların obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan
eksponatlarla ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi

512 Turizmdә fasilәlәrin rolu vә vәzifәlәrinә aiddir

•

Ekskursiyaçıların obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan
eksponatlarla ekskursiyaçıların tanış edilmәsi
Ekskursiya zamanı eşitdiklәrinin vә gördüklәrinin, faktiki materialın yadda saxlanılması, hәmçinin nәticә
çıxarılması vә ekskursiyaçılara qısa müddәtli istirahәtin verilmәsi üçün istifadә olunur
Ekskursiya bәlәdçisinin suallarına ekskursiyaçılar cavab verir, izah etmә zamanı әmәlә gәlәn suallara
ekskursiya bәlәdçisi özü cavab verir
İstehlakçılara vә xidmәtin satışı ilә mәşğul olan firmalara turizm tәklifini geniş hәcmdә istiqamәtlәndirmәyә
yardım etmәkdir
Ekskursiya obyektini xarakterizә edәn mәlumatlar, obyektin növü, adı, onunla әlaqәli hadisәlәr, yerlәşdiyi
әrazi, qısa tәsviri, müәlliflәri

513 Sifarışli (fәrdi) turlar

•

dәmiryol nәqliyyatından istifadә etmәklә tәşkil olunmuş turist sәyahәtlәri
müştәrinin istәyinә vә seçiminә görә xidmәtlәr paketinin tәrkibi birbaşa satış zamanı formalaşan formalardır
tәrkibinә müәyyәn, dәqiq v öncәdәn planlaşdırılmış xidmәtlәr dәsti daxil edilәn turlardır
turizmin industriyası (sәnayesi)
müasir turizm xidmәtlәri bazarında çoxsaylı turist marşrutları

514 Xidmәt proqramının tәrkibindәn asılı olaraq turlar aşağıdakı turlara ayrılır

•

fәrdi turlar
müştәrinin istәyinә vә seçiminә görә turlar
dәmiryol nәqliyyatından istifadә etmәklә tәşkil olunmuş turist sәyahәtlәri
idman turları – idman tәdbirlәrinin vә ya fәal hәrәkat üsullarının (yürüşlәr vә gәzintilәr, dağ xizәklәrindә
sürüşmә, velosiped turlsarı, raftinq, dayvinq, mәcaralı ekspedisiyalar vә s.) üstünlük tәşkil etdiyi turlar;
mövsümi turlar

515 “ Avtonәqliyyat vasitәlәri icarәsi” kateqoriyasına aid olan nәqliyyat vasitәlәrinin icarәçi rolunda
hansı tәşkilat mәşğuldur

•

kommersiya tәşkilatı mәşğuldur;
qeyridövlәt tәşkilatı mәşğuldur;
dövlәt mәşğuldur;
qeyrikommersiya tәşkilatı mәşğuldur;
turizm şirkәtlәri mәşğuldur

516 Transturları (nәqliyyat turlarını) nәqliyyatın aidiyyәti üzrә aşağıdakı kimi ayırmaq olar

•

tematik (mövzulu) turlar – proqramında ekskursiya xidmәtinin vә tematitdәrketmә yönümlü mәşğulluğun
(muzeylәrә baş çәkmәk, folklor bayramlarında iştirak etmәk, xarici dillәrin öyrәnilmәsi vә s.) üstünlük tәşkil
etdiyi turlar;
xüsusi nәqliyyatdan istifadә etmәklә  turizm firmalarının vә şirkәtlәrinin tabeçiliyindә olan nәqliyyat
tәsәrrüfatlarına mәxsus olan nәqliyyat vasitәlәri ilә turlar;

kombinә edilmәş turlar xidmәt proqramında tematik, kurortsağlamlıq vә idmanyürüş turlarının
elementlәrini birlәşdirәn turlar
sağlamlәğı bәrpa etmә tәdbirlәrinin vә istirahәt yönlü mәşğulluğun (kurort proqramları, profilaktik supalçıq
müalicәsi, mineral sulardan istifadә, dәniz kәnarında istirahәt, fitoprosedurlar vә s.) üstünlük tәşkil etdiyi
turlar
idman turları – idman tәdbirlәrinin vә ya fәal hәrәkat üsullarının (yürüşlәr vә gәzintilәr, dağ xizәklәrindә
sürüşmә, velosiped turlsarı, raftinq, dayvinq, mәcaralı ekspedisiyalar vә s.) üstünlük tәşkil etdiyi turlar;

517 Dәniz, çay turlarının neçә növ müxtәlifliyi ola bilәr

•

altı
iki
üç
dörd
beş

518 Hәm dәniz, hәm dә çay turlarının iki növ müxtәlifliyi ola bilәr

•

gәzinti (müddәti 24 saat şәrti ilә portun akvatoriyası hüdudunda) vә kruiz (müddәti 24 saatdan az olmayan
turlar) sәyahәtlәri
gәzinti (müddәti 24 saatdan az olmaq şәrti ilә portun akvatoriyası hüdudunda) vә kruiz (müddәti 24 saatdan
artıq olan turlar) sәyahәtlәri
gәzinti (müddәti 24 saatdan çox olmaq şәrti ilә portun akvatoriyası hüdudunda) vә kruiz (müddәti 24 saatdan
az olan turlar) sәyahәtlәri
gәzinti (müddәti 24 saat şәrti ilә portun akvatoriyası hüdudunda) vә kruiz (müddәti 24 saatdan az olmayan
turlar) sәyahәtlәri

519 Kruiz sәyahәtlәrinin tәşkili üçün әsasәn nәlәrdәn istifadә olunur

•

katamaran vә s. gәmilәrdәn istifadә olunur
iri hәcmli komfortlu gәmilәrdәn istifadә olunur
kiçik hәcmli çay tramvaylarından istifadә olunur
raketa tipli yaxtadan istifadә olunur
kometa tipli yaxtadan istifadә olunur

520 Gәmi reyslәri üçün hansı gәmilәrdәn istifadә olunur

•

xüsusi nәqliyyatdan istifadә etmәklә  turizm firmalarının vә şirkәtlәrinin tabeçiliyindә olan nәqliyyat
tәsәrrüfatlarına mәxsus olan nәqliyyat vasitәlәri ilә turlarlardan istifadә olunur
gәmi reyslәri üçün kiçik hәcmli çay tramvayları, “raketa vә kometa” tipli, kater, yaxta vә katamaran vә s.
gәmilәrdәn istifadә olunur
iri hәcmli komfortlu gәmilәrdәn istifadә olunur
İnklüziv turlardan istifadә olunur
fәrdi turlardan istifadә olunur

521 Aviasiya nәqliyyatından istifadә etmәklә hazırlanmış marşrut üzrә tәşkil olunan turist sәyahәti

•

yaxtayla
çarter xüsusi tәrtib edilmiş cәdvәlә әsasәn turistlәrin daşınması ilә mәşğul olan icarәyә götürülmüş
tәyyarәlәrlә;
raketa vә kometa” tipli,
kiçik hәcmli çay tramvayları
katamaranla

522 Avtobus turlarında –sәyahәtlәr iki cür ola bilәr

•

marşrut (vә ya turist ekskursiya) öncәdәn planlaşdırılmış tematik marşrut üzrә avtobusla sәyahәt;
raketa vә kometa” tipli

•

çarter xüsusi tәrtib edilmiş cәdvәlә әsasәn turistlәrin daşınması ilә mәşğul olan icarәyә götürülmüş
tәyyarәlәrlә
katamaranla
yaxtayla

523 Avtobus turlarında –sәyahәtlәr neçә cür ola bilәr:

•

beş
iki
bir
üç
dörd

524 Kombinәedilmiş turlar

•

İnklüziv turlardan istifadә
iki vә ya daha çox nәqliyyat növündәn istifadә olunan sәyahәtlәr
xüsusi nәqliyyatdan istifadә etmәklә  turizm firmalarının vә şirkәtlәrinin tabeçiliyindә olan nәqliyyat
tәsәrrüfatlarına mәxsus olan nәqliyyat vasitәlәri ilә turlarlardan istifadә olunur
marşrut (vә ya turist ekskursiya) öncәdәn planlaşdırılmış tematik marşrut üzrә avtobusla sәyahәt
iri hәcmli komfortlu gәmilәrdәn istifadә

525 Kombinәedilmiş turlarda marşrut üzrә turistlәrin hәrәkәt istiqamәtlәri

•

avtobusla hәrәkәt edirlәr
“irәliyә qatarla”, “geriyә” isә tәyyarә ilә hәrәkәt edirlәr
qatarla hәrәkәt edirlәr
gәmi ilә hәrәkәt edirlәr
tәyyarә ilә hәrәkәt edirlәr

526 Xüsusi hazırlanmış “aviadәniz” paketlәri

•

qatarla hәrәkәt edirlәr
turistlәrin kruizin başlanğıc mәntәqәsinә tәyyarә ilә uçması vә kruiz sәyahәti başa çatdıqdan sonra sonuncu
mәntәqәdәn aviareyslәrlә geri qayıtması
“irәliyә qatarla”, “geriyә” isә tәyyarә ilә hәrәkәt edirlәr
gәmi ilә hәrәkәt edirlәr
tәyyarә ilә hәrәkәt edirlәr

527 BakıTbilisiCeyhanӘİBKnin tikintisinin tәmәli neçәnci ildә qoyuldu

•

2003cü ildә
2002ci ildә
2004cü ildә
2000ci ildә
2001ci ildә

528 AvropaQafqazAsiya»(ТРАСЕКА) nәqliyyat dәhlizi proqramı çәrçivәsindә tarixi İpәk Yolunun
bәrpası üzrә beynәlxalq konfransneçәnci ildә keçirildikeçirildi

•

2001ci il
1998ci il
1999cu il
2000ci il
1998ci il

529 Neçәnci ildә BakıTiflisQarsdәmir yolunun tikintisi haqqındatarixi sazişimzalanmışdır

•

2005ci ildә 1 fevral tarixindә
2007ci il 7 fevral tarixindә
2008ci il8fevral tarixindә
2009cu il 6 fevral tarixindә
2003cü il 9 fevral tarixindә

530 Azәrbaycan İslam Konfransı Tәşkilatının Turizm Nazirliyinin Konfransı neçәnci ildә
keçirilmişdir

•

2007ci ildә
2006cıildә
2002ci ildә
2004cü ildә
2005ci ildә

531 Nәqliyyat planlaşması necә aparılır

•

vaxta görә
növlәri üzrә
klassifikasiyası üzrә
reyslәr üzrә
cәdvәllәr üzrә

532 Nәqliyyat planlaşmasında göstәricilәr kimi әsas

•

әhali daşımaya olan tәlәbat götürülür
yükdaşıma vәәhali daşımaya olan tәlәbat götürülür
nәqliyyat vasitәlәrinә tәlәbat götürülür
adam/kmlәmüәyyәn olunur
yükdaşımaya olan tәlәbat götürülür

533 Yükdaşımaya olan tәlәbat:

•

nәqliyyat növünün effektivliliyi
ton/kmlә
adam/kmlә
eyni yüklә
müxtәlif növ nәqliyyatla

534 Әhali daşımaya olantәlәbat:

•

müxtәlif növ nәqliyyatla
nәqliyyat növünün effektivliliyi
adam/kmlә
ton/kmlә
eyni yüklә

535 Nәqliyyat hansı amillәrdәn asılıdır

•

sosialiqtisadi
iqtisadi, sosial vә coğrafi
iqtisadi
sosial

coğrafi

536 Nәqliyyat planının tәrtib olunmasında әsas göstәricilәr olaraq:

•

kapital qoyuluшu nәzәrә alınır
il әrzindә yükdaşımasına olan tәlәbat vә yaxud tәlәbatı ödәyәn texniki imkanlar nәzәrә alınır
iqtisadi, sosial vә coğrafi imkanlar nәzәrә alınır
sosialiqtisadi imkanlar nәzәrә alırıq
nәqliyyatın inkişafı nәzәrә alınır

537 Nәqliyyatın inkişafının әlaqәliliyi

•

sosialiqtisadi imkanlarla
şәhәr salma sxemi ilә
coğrafi imkanlarla
iqtisadi imkanlarla
kapital qoyuluşu ilә

538 Nәqliyyatın inkişafında hansısahәlәrayrıca qarşılıqlı әlaqәdә planlaşdırılır

•

avtobus xidmәti
kapital qoyuluşu, әsas fondlar, vaqon tәsәrrüfatı, avtomobil istehsalı, yollar, yol xidmәtlәri vә ya digәr sahәlәr
kapital qoyuluşu
yol xidmәti
gәmi tәsәrrüfatı

539 Taksidәn istifadә etdikdә haqqın ödәnilmәsi:

•

marşrut taksilәrindәn istifadәyә görә
tutulan yerin sayından asılı olmayaraq gedilәn mәsafә (km) üzrә haqq verilir
müştәri ilә sürücünün әvvәlcәdәn razılaşması әsasında
dayanacaqlarda sәrnişinlәrin mindirilmәsinә görә
qrup halında daşımalar üçün

540 Taksi nәqliyyatının işinin planlaşdırılması hansı göstәricilәr üzrә yerinә yetirilir

•

taksinin inventar miqdarı
taksinin inventar miqdarı, parkdan istifadә әmsalı, ümumi yürüş (kilometr), pullu yürüş (kilometr) vә bir
kilometr pullu yürüşün maya dәyәri
bir kilometr pullu yürüşün maya dәyәri
ümumi yürüş (kilometr)
parkdan istifadә әmsalı

541 Avtomobil istismar müәssisәsinin gәlirlәri

•

müәssisәnin sәmәrәliliyinin әsas iqtisadi göstәricilәri
qәbul edilmiş tarif üzrә müştәrilәrin daşımaların vә xidmәtlәrin haqqını ödәmәsi nәticәsindә alınır
müәssisәnin saxlanmasına vә nәqliyyat prosesinin yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan xәrclәrin cәmidir
gәlirin mәblәğinin müәssisәnin ümumi xәrclәrinin cәminә nisbәti
müәssisәnin qazancı (gәlirlә xәrcin fәrqi)

542 Avtomobil istismar müәssisәsinin xәrclәri

•

qәbul edilmiş tarif üzrә müştәrilәrin daşımaların vә xidmәtlәrin haqqını ödәmәsi nәticәsindә alınır
müәssisәnin saxlanmasına vә nәqliyyat prosesinin yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan xәrclәrin cәmidir
gәlirin mәblәğinin müәssisәnin ümumi xәrclәrinin cәminә nisbәti

müәssisәnin qazancı (gәlirlә xәrcin fәrqi)
müәssisәnin sәmәrәliliyinin әsas iqtisadi göstәricilәri

543 Nәqliyyat tariflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi

•

tarif sisteminin qurulması
daşımalara görә plan qiymәti olmaqla elә müәyyәnlәşdirilir ki, nәqliyyat müәssisәsinin yüklәri daşıma xәrclәri
ödәnmәklә istehsalatın genişlәnmәsi üçün әlavә gәlir yaratsın
gәlirin mәblәğinin müәssisәnin ümumi xәrclәrinin cәminә nisbәti
avtomobil nәqliyyatı ilә yüklәrin daşınmasına tariflәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
vahid tariflә müәyyәnlәşdirilmәsi

544 Nәqliyyatda yüklәrin daşınması üçün neçә növ tarif qoyulur: ümumi vә xüsusi.

•

altı
iki
üç
dörd
beş

545 Nәqliyyatda yüklәrin daşınması üçünqoyulan tarifin növlәri hansılardır

•

mövsümi
ümumi vә xüsusi
ümumi
xüsusi
daimi

546 Nәqliyyatda ümumi tarifә aşağıdakılar daxildir:

•

müәssisәnin sәmәrәliliyinin әsas iqtisadi göstәricilәri
tәyin edilmiş vaxt norması hüdudunda yükün daşınmasına, hәrәkәt tәrkibinin yüklәnmәsi vә boşaldılması
zamanı boş dayanmasına әmәk haqqı verilmәsi
qәbul edilmiş tarif üzrә müştәrilәrin daşımaların vә xidmәtlәrin haqqını ödәmәsi nәticәsindә alınır
gәlirin mәblәğinin müәssisәnin ümumi xәrclәrinin cәminә nisbәti
müәssisәnin qazancı (gәlirlә xәrcin fәrqi)

547 Xüsusi tarif hansı tariflәrә bölünür

•

xüsusi
güzәştli vә әlahiddә (müstәsna)
güzәştli
әlahiddә (müstәsna)
ümumi

548 Nәqliyyatda güzәştli tarif ümumi dövlәt marağında bir neçә kütlәvi yüklәr üçün
müәyyәnlәşdirilir:

•

müәssisәnin sәmәrәliliyinin әsas iqtisadi göstәricilәri ilә
konteynerdә inşaat materialları daşıdıqda (yüklәmә vә boşaltma mexaniklәşdirilmiş olduqda) tarif qiymәti
ümumi tarifә nisbәtәn 10% azaldılır
müәssisәnin qazancı (gәlirlә xәrcin fәrqi) ilә
tәyin edilmiş vaxt norması hüdudunda yükün daşınmasına, hәrәkәt tәrkibinin yüklәnmәsi vә boşaldılması
zamanı boş dayanmasına әmәk haqqı verilmәsi ilә
qәbul edilmiş tarif üzrә müştәrilәrin daşımaların vә xidmәtlәrin haqqını ödәmәsi nәticәsindә

549 Nәqliyyatda yüklәrin ixtisaslaşdırılmış avtomobillәrdә (furqonlarda) daşınmasına haqq necә
verilir

•

müәssisәnin qazancı (gәlirlә xәrcin fәrqi) ilә
müstәsna tariflә (ümumi tarifә nisbәtәn 10% artır) haqq verilir
konteynerdә inşaat materialları daşıdıqda (yüklәmә vә boşaltma mexaniklәşdirilmiş olduqda) tarif qiymәti
ümumi tarifә nisbәtәn 10% azaldılır
tәyin edilmiş vaxt norması hüdudunda yükün daşınmasına, hәrәkәt tәrkibinin yüklәnmәsi vә boşaldılması
zamanı boş dayanmasına әmәk haqqı verilmәsi ilә
qәbul edilmiş tarif üzrә müştәrilәrin daşımaların vә xidmәtlәrin haqqını ödәmәsi nәticәsindә

550 . Beynalxalq daşımalar dedikdә :

•

müxtәlif münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüququ normalar başa düşülür
yüklәrin vә sәrnişinlәrin iki vә daha artıq dövlәt arasında hәmin dövlәtlәr tәrәfindәn bağlanmış beynalxalq
sazişlәrlә müәyyәn edilәn şәrtlәr әsasında daşınması ( nәql edilmәsi ) başa düşülür.
beynalxalq nәqliyyat hüquqi yüklәrin vә sәrnişinlәrin müxtәlif nәqliyyat növlәri vasitәsilә daşınması başa
düşülür
daşınma prosesinin bir neçә daşıyıcı tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi başa düşülür
öz spesifik mәzmununa görә beynalxalq nәqliyyat hüququ başa düşülür

551 Sәrnişinlәrin vә yüklәrin beynalxalq daşınması әsasәn hansı nәqliyyat vasitәsilә hәyata keçirilir.

•

dәmir yolu vasitәsilә hәyata keçirilir
hava, dәniz vә avtomobil nәqliyyat vasitәsilә hәyata keçirilir
hava nәqliyyatı vasitәsilә hәyata keçirilir
dәniz nәqliyyatı vasitәsilә hәyata keçirilir
avtomobil nәqliyyatı vasitәsilә hәyata keçirilir

552 Beynәlxalq daşımada hüquqi tәnzimlәmәnin xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir

•

beynalxalq sazişlәrlә müәyyәn edilәn şәrtlәr әsasında daşınması
daşınmaın(nәql etmәnin) әsas mәsәlәlәri yük vә sәrnişin daşımalarının eyni şәrtlәrini müәyyәn edәn
unifikasiya olunmuş normaları ehtiva edәn beynalxalq sazişlәrlә ( nәqliyyat konvesiyaları ilә ) hәll olunur
nәqliyyat növlәri arasında daşınmanın sürәtlә aparılması baxımından avianәqliyyatın xüsusi rol oynaması
müxtәlif münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüququ normalar mәcmusuna malikliyi
öz spesifik mәzmununa görә beynalxalq nәqliyyat hüquqi yüklәrin vә sәrnişinlәrin müxtәlif nәqliyyat növlәri
vasitәsilә beynalxalq daşınması

553 Nәqliyyata dair Ümumavropa konfransının keçirildiyi mәkan vә tarixlәr

•

Brüssel, may 1993cü il
Krit adası, mart, 1994cü il Helsinki iyun, 1997 ci il
Vyana, noyabr 1997cı il
Nyu Dehli oktyabr 1996cı il )
19972006ci illәr üçün AsiyaSakit okean regionunda

554 BMT AİK (Avropa İqtisadi Komitәsi ) nәqliyyat vә әtraf mühitә dair konfransın keçirildiyi
mәkan vә tarix

•

Helsinki iyun, 1997 ci il
Vyana, noyabr 1997cı il
Nyu Dehli oktyabr 1996cı il )
Brüssel, may 1993cü il
19972006ci illәr üçün AsiyaSakit okean regionunda

555 İnfrastruktur mәsәlәlәri üzrә nazirlәr sәviyyәsindә konfransın keçirildiyi mәkan vә tarix

•

Helsinki iyun, 1997 ci il
Nyu Dehli oktyabr 1996cı il
Brüssel, may 1993cü il
Monreal noyabr 1997cı il
19972006ci illәr üçün AsiyaSakit okean regionunda

556 AsiyaSakit okean regionunda infrastrukturun inkişafı üzrә hәrәkәtlәr planı haqqında Dehli
konfransının keçirilmәsi hansı illәrә tәsadüf edir

•

20002002ci illәr
19972006ci illәr
19921993cü illәr
1996 1997cı illәr
19951996cı illәr

557 Tarixi İpәk Yolunun bәrpası üzrә Baki Beynalxalq konfransının keçirildiyi tarix

•

sentyabr 2000ci il
sentyabr 1998ci il
sentyabr 1997ci il
sentyabr 1995ci il
sentyabr 1999cu il

558 “AvropaQafqazAsiya dәhlizi “ nin yaradılması üçün tәsis olunmuş proqramda ( TRASEKA )
beynalxalq hüquqi kongfransının keçirildiyi mәkan vә tarix

•

Helsinki iyun, 1997 ci il
Brüssel, may 1993cü il
19972006ci illәr üçün AsiyaSakit okean regionunda
Vyana, noyabr 1997cı il
Nyu Dehli oktyabr 1996cı il )

559 Beynalxalq hava әlaqәlәri, yük vә sәrnişin daşımalarının inkişafı üçün konkret baxımdan, hәm
müasir beynalxalq hava hüququnun әsasını tәşkil edәnәhәmiyyәti sәbnәdlәr

•

beynәxalqhüquqi norma vә prinsiplәrin, hәm dә bu sahәdәki ayrıayrı beynalxalq hüquqi aktların
normalarının çox böyük әhәmiyyәti var
ekoloji cәhәtdәn tәhlükәsizlik normaları
avianәqliyyat münasibәtlәrinin beynalxalq hüquqi aktlar
hava mәkanı üzәrindә suverenliyi hüququ haqqında sәnәdlәr
nәqliyyat vasitәlәrinin inkişafı haqqında beynalxalq sazişlәr

560 Nәqliyyat üzrә benalxalq Aviasiya konfransının Bәyannamәsinin keçirildiyi mәkan vә tarix

•

Helsinki iyun, 1997 ci il
may, 1998ci il, SanktPeterburq
Vyana, noyabr 1997cı il
Nyu Dehli oktyabr 1996cı il
Nyu Dehli may 1993cü il

561 Nәqliyyat üzrә benalxalq Aviasiya konfransının Bәyannamәsinin ( may, 1998ci il, Sankt
Peterburq ) tövsiyәlәri nәlәri nәzәrdә tutulur
hava mәkanı üzәrindә suverenliyi hüququ haqqında sәnәdlәri

•

•

etibarlı, sәmәrәli vә ekoloji cәhәtdәn tәhlükәsiz beynalxalq hava ( vә digәr ) nәqliyyat sistemlәri baxımından,
ayrıayrı nәqliyyat növlәrinin infrastrukturunu vә nәqliyyat vasitәlәrinin inkişafını beynalxalq sazişlәr,
konvensiyalar vә avropa ittifaqının qanunvericiliklәrinә müvafiq şәkildә hәyata keçirmәk lazımdır
beynәxalqhüquqi norma vә prinsiplәrin, hәm dә bu sahәdәki ayrıayrı beynalxalq hüquqi aktların normalarını
hәyata keçirmәk lazımdır
ekoloji cәhәtdәn tәhlükәsizlik normalarını
avianәqliyyat münasibәtlәrinin beynalxalq hüquqi aktlarını

562 Tarixi baxımdan, avianәqliyyat münasibәtlәrinin beynalxalq hüquqi tәnzimlәnmәsi öz mәnşәyini
neçәnci ildәn götürür

•

1920ci ildәn götürür
1919cu ildәn götürür
1917cu ildәn götürür
1918cu ildәn götürür
1916cu ildәn götürür

563 Hava naviqasiyası haqqında Paris konvensiyası neçәnci ildә imzalanmışdır

•

1920ci ildә
1919cu ildә
1918cu ildә
1917cu ildә
1916cu ildә

564 Hava naviqasiyası haqqında ParisKonvensiyada ilk dәfә olaraq dövlәtlәrin hansı hüququ tәsbit
edildi

•

daşınmaın(nәql etmәnin) әsas mәsәlәlәri yük vә sәrnişin daşımalarının eyni şәrtlәrini müәyyәn edәn
unifikasiya olunmuş normaları ehtiva edәn beynalxalq sazişlәrlә ( nәqliyyat konvesiyaları ilә ) hәll olunduğu
öz hava mәkanı üzәrindә suverenliyi
öz spesifik mәzmununa görә beynalxalq nәqliyyat hüquqi yüklәrin vә sәrnişinlәrin müxtәlif nәqliyyat növlәri
vasitәsilә beynalxalq daşınması
beynalxalq sazişlәrlә müәyyәn edilәn şәrtlәr әsasında daşınması
müxtәlif münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüququ normalar mәcmusuna malikliyi

565 Hava naviqasiyası haqqında Paris konvensiyasında tәdbit olunan hüquq

•

beynalxalq sazişlәrlә müәyyәn edilәn şәrtlәr әsasında daşınması tәsbit olunmuşdur
hava gәmilәrinin digәr ölkәlәrin hava mәkanından “ dinc uçuş” hüququ da tәsbit olunmuşdur
müxtәlif münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüququ normalar mәcmusuna malikliyi
öz hava mәkanı üzәrindә suverenliyi tәsbit olunmuşdur
öz spesifik mәzmununa görә beynalxalq nәqliyyat hüquqi yüklәrin vә sәrnişinlәrin müxtәlif nәqliyyat növlәri
vasitәsilә beynalxalq daşınması tәsbit olunmuşdur

566 Beynalxalq hava daşınmalarının hüquqi tәnzimlәnmәsi Kommersiya aviasiya haqqında Panama
konvensiyası neçәnci ildә hәyata keçirilib vә indi dә hәyata keçirilmәkdәdir

•

1929cuil
1928ci il
1927ci il
1925ci il
1922ci il

567 Beynalxalq hava daşımalarına dair bir sıra qaydaların unifikasiyası haqqında konvensiyaların
müddәaları neçәnci ildә hәyata keçirilib vә indi dә hәyata keçirilmәkdәdir

•

1928ci il
1929cu il
1927ci il
1925ci il
1922ci il

568 Varşava konvesiyası neçәnci illәrdә vә hansı protokollar ilә dәyişdirilib

•

1977ci ilVyana vә 1978ci il Monreal protokolları ilә dәyişdirilib
1971ci il Qvatemala vә 1975ci il Monreal protokolları ilә dәyişdirilib
1970ci il Parisdә vә 1972ci il va Brüssel protokolları ilә dәyişdirilib
1973cü il Helsinki vә 1975ci il Monreal protokolları ilә dәyişdirilib
1975ci il Nyu Dehli 1976cı il Monreal protokolları ilә dәyişdirilib

569 Dövlәtlәrin beynalxalq hava daşımaları hәyata keçirmәk hüququnun konvesiya qaydası tәsbitindә
әn mühumüneçәnci ildә hansı konvensiyasında imzalanmış protokola aiddir

•

1922ci ildә imzalanmış Paris konvensiyasında
1929cu ildә imzalanmış Varşava konvensiyasında
1925ci ildә imzalanmış Paris konvensiyasında
1921ci ildә imzalanmış Paris konvensiyasında
1928ci ildә imzalanmış Varşavakonvensiyasında

570 Varşava konvensiyasına vә onun bir sıra müddәalarının dәyişdirilmәsinә dair protokolun
imzalandığı il vә mәkan

•

1997cı ildә imzalanıb Helsinkidә imzalanıb
1995ci ildә Haaqda imzalanıb
1996cı ildә Parisdә imzalanıb
1999cu ildә Varşavada imzalanıb
1996cı ildә Vyanada imzalanıb

571 Beynalxalq hava hüququnun 1929cu ildә imzalanmış Varşava konvensiyasına vә onun bir sıra
müddәalarının dәyişdirilmәsinә dair Protokolu,1995 – ci ildә Haaqda imzalanmış sәnәdlәrinin
müddәaları nәyi müәyyәnlәşdirir

•

beynalxalq hava hüququnu
hava daşımalarının hüquqi rejimini müәyyәnlәşdirir
sәnәdlәrin müddәalarını müәyyәnlәşdirir
beynalxalq hava daşımalarına dair bir sıra qaydaların unifikasiyasını müәyyәnlәşdirir
dövlәtlәrin beynalxalq hava daşımalarını

572 Hava daşımalarının tәrifi hansı maddәsindә verilib

•

Paris konvesiyasının IIci maddәsindә verilib
Vyana konvesiyasının IIIci maddәsindә verilib
Haaqa konvesiyasının IVcü maddәsindә verilib
Nyu Dehli konvesiyasının Vci maddәsindә verilib
Varşava konvesiyasının 1ci maddәsindә verilib

573 Beynәlxalq daşımaların mәsuliyyәti mәsәlәsi tәkcә Varşava Konvesiyasının vә beynalxalq
daşımalar sahәsindә digәr konvesiyaların müddәaları ilә deyil, daha nәlәrlә tәnzimlәnir

•

sahibkarkıq fәaliyyәti ilә tәnzimlәnir
yeni müstәqil dövlәtlәrin ölkәdaxili qanunvericiliklәrin normaları ilә tәnzimlәnir

inkişaf istiqamәtlәri ilә tәnzimlәnmәsi
normativ aktlarla tәnzimlәnir
qanunlarla tәnzimlәnir

574 Azәrbaycan Respublikasının “ Nәqliyyat haqqında” Qanunu neçәnci ildә qәbul olunmuşdur

•

1994cü ildә
1999cu ildә
1992ci ildә
1995ci ildә
1993cü ildә

575 Azәrbaycan Respublikasının 1999cu ildә qәbul olunmuş Nәqliyyat haqqında” Qanuna görә
(m.18b.3) ölkәmizdә daşıyıcı yük vә ya baqajın daşınması zamanı müştәriyә vurulmuş zәrәri, әgәr
müvafiq normativ hüquqi aktlarda ayrıayrı nәqliyyat növlәri üzrә mәcәllәlәrdә, nizamnamәlәrdә vә
ya müqavilәlәrdә başqa qayda nәzәrdә tutulmayıbsa aşağıdakı miqdarda ödәyir:

•

dövlәtlәrin beynalxalq daşımaları hәyata keçirmәk hüququnun konvesiya qaydasında nәzәrdә tutulmuş
miqdarda
qiymәti elan olunmaqla daşınmaya tәhvil olunmuş qiymәti miqdarında
bir neçә ardıcıl daşıyıcı tәrәfindәn hәyata keçirilәn daşımanın zәhmәt haqqı miqdarında
müvafiq normativ hüquqi aktlarda göstәrilmiş qiymәtlәrlә
daşıyıcıların mәsuliyyәti mәsәlәsindә qeyd olunmuş qiymәtlәrlә

576 Turizmdә nәqliyyat vasitәlәrininbeynalxalq tәsnifatı(klassifikasiyası)

•

beynәlxalq daşımalara görә
planetin tәbii mühitinә görә baş verir
çәrçivәsindә nәqliyyatın növlәrә bölgüsü necә baş verir
dövlәtlәrin ölkәdaxili qanunvericiliklәrin normalarına görә baş verir
müvafiq normativ hüquqi aktlarda göstәrilmiş faktlara görә baş verir

577 Turizmdә nәqliyyat vasitәlәrininbeynalxalq tәsnifatınәlәrә cavab verir

•

turizmә xidmәt edәn nәqliyyatın sayının ümumi hәcminә
unifikasiya yığımının tәlәblәrinә cavab verir
inkişaf istiqamәtlәrına
normativ aktlara
sahibkarkıq fәaliyyәtinә

578 Turizmdә nәqliyyat vasitәlәrininbeynalxalq tәsnifatının yaratdığı imkanlar

•

mәnfәәtin artmasına şәrait yaradır
ÜTT vә BMT nin xәtti ilә beynalxalq statistika orqanlarının statistik tәlәblәri üçün nәqliyyatturistliyi
barәsindә mәlumata imkan yaradır
sahәnin inkişafına imkan yaradır
elmitexniki tәrәqqinin tәkmillәşmәsinә inman yaradır
madditexniki bazanın inkişafına imkan yaradır

579 Turizmdә nәqliyyat vasitәlәrininbeynalxalq tәsnifatının (klasifikasiyası) gәrәkli olmasının
faktorları nәdәn ibarәtdir

•

müasir kütlәvi turizm hәrәkatından
müasir ictimayәtin dövlәt vә tәsәrrüfatçılığın fenomeni kimi onun surәtlәndirilmәsinin әsas faktorlarındandır
tәbii şәraitdәn
tәlәbatın növündәn

xidmәtin formasından

580 Turizmdә nәqliyyat vasitәlәrininbeynalxalq tәsnifatının (klasifikasiyası) hansı nәqliyyat
növündәndaha çox istifadә olunur

•

avtobus transportundan daha çox istifadә olunur
hava transportundan daha çox istifadә olunur
dәmiryolu nәqliyyatından daha çox istifadә olunur
gәmi(su) transportundan daha çox istifadә olunur
avtomobil transportundan daha çox istifadә olunur

581 Azәrbaycanda turizmdәhava transportundan daha çox istifadә olunmasını nә ilә әlaqәdardırmәk
olar

•

yüksәk xidmәtlә
ölkәnin turistik mәrkәzlәri dünya turist mәrkәzlәrindәn uzaq yerlәşmәsilә
turistlәrin daşınmasında vaxta qәnaәtlә
turistlәrin gedәcәyi yerә tez çatdırılmasıyla
komfort şәraitlә

582 Turizmdә nәqliyyat vasitәlәrinin beynalxalq klasifikasiyası(tәsnifatı) nәyә görә keçirilir

•

qiymәtlәrә görә keçirilir
dәrәcәyә görә keçirilir
nәqliyyat vasitәlәrinә görә keçirilir
әhalinin tәlәbatına görә keçirilir
mәsafәyә görә keçirilir

583 Turizmdә nәqliyyat vasitәlәrinin beynalxalq klasifikasiyasının(tәsnifatı) birinci
kateqoriyasındanәlәr nәzәrdә tutulur

•

dәmiryolu nәqliyyatı
nәqliyyat yollarını
avtomobol nәqliyyatı
nәqliyyat vasitәlәri
hava nәqliyyatı

584 Turizmdә nәqliyyat vasitәlәrinin beynalxalq klasifikasiyasının(tәsnifatı) ikinci
kateqoriyasındanәlәr nәzәrdә tutulur

•

mühit
nәqliyyat növlәri (qruplarla)
nәqliyyatın infrastrukturu
transturlar
şәrait

585 Turizm statistikası üzrә beynalxalq ekspertlәr nәlәri tövsiyә edir

•

turistlәrin tәlәbatının ödәnilmәsini
turistlәrin gedәcәyi yerә vaxtında çatdırılmasını
nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadәni
nәqliyyat bölgülәrini davam etdirmәk, kommersiya vә xüsusi nәqliyyat vasitәlәri qruplarına ayırmağı tövsiyә
edir
nәqliyyatın infrastrukturunun inkişaf etdirilmәsini

586 Hava transportubölümündә “cәdvәllә işlәyәn Reyslәr” kateqoriyası hansı marşrutlara aiddir

•

avtobus
daimi marşrutlara
havayolu marşrutlarına
dәmiryolu marşrutlara
avtomobil

587 Hava transportubölümündә olan “ Cәdvәllә işlәmәyәn reyslәr” kateqoriyasına hansı reyslәri
aiddir

•

icarәyә verilәn ekipaj
çarter reyslәri
çay nәqliyyatlar xidmәtinә
kruizlәr
daimi marşrutlara

588 Turizmdә nәqliyyat vasitәlәrinin beynalxalq klasifikasiyasının(tәsnifatı) ümumiyyәtlәnәlәri
nәzәrdә tutur

•

kruizlәr
nәqliyyat növlәrinin turistin hәrәkәtinә vә xәrclәrinә tәsirini
çarter reyslәrini
daimi marşrutlar
çay nәqliyyatlar xidmәti

589 Su nәqliyyatıbölümündә hansı kateqoriya nәzәrdә tutulur

•

”cәdvәlsiz hәrәkәt edәn reyslәr”
“ Sәrnişin xәtlәri vә bәrә ( liman )”
“cәdvәllә hәrәkәt edәn reyslәr”
”çarter reyslәri”
kruizlәr

590 Su nәqliyyatı bölümündә “ Sәrnişin xәtlәri vә bәrә ( liman )” kateqoriyası hansı reyslәr anlayışına
aiddir

•

daimi marşrutlar
“cәdvәllә hәrәkәt edәn reyslәr”
”cәdvәlsiz hәrәkәt edәn reyslәr”
”çarter reyslәri”
“ Sәrnişin xәtlәri vә bәrә ( liman )”

591 “Kruizlәr” kateqoriyası hansı nәqliyyatlar xidmәtinә aiddir.

•

hava nәqliyyatlar xidmәtinә
dәniz vә çay nәqliyyatlar xidmәtinә
avtobus nәqliyyatlar xidmәtinә
avtomobil nәqliyyatlar xidmәtinә
dәmiryolu nәqliyyatlar xidmәtinә

592 “Kruizlәr” kateqoriyasından başqa “Digәr su daşımaları” kateqoriyasına hansı nәqliyyatlar
xidmәtinә aiddir

•

çay nәqliyyatlarıxidmәtinә aiddir
dәniz nәqliyyatları xidmәtinә aiddir
әsasәn icarәyә verilәn ekipaj vә ya ekipajsız su nәqliyyatları xidmәtinә aiddir

gәmi nәqliyyatlarıxidmәtinә aiddir
kruiz l nәqliyyatları xidmәtinә aiddir

593 Quru yol nәqliyyatıbölümünә hansı turist daşımaları aiddir

•

”Avtobus yolu”kateqoriyası şәhәrlәr arası vә beynalxalq yolu sәrnişin vә turist daşımaları aiddir
“Dәmir yolu “ kateqoriyası şәhәrlәr arası vә beynalxalq yolu sәrnişin vә turist daşımaları aiddir
”Avtomobil yolu” kateqoriyası şәhәrlәr arası vә beynalxalq yolu sәrnişin vә turist daşımaları aiddir
”Kruiz ”kateqoriyası şәhәrlәr arası vә beynalxalq yolu sәrnişin vә turist daşımaları aiddir
әsasәn icarәyә verilәn kateqoriyası şәhәrlәr arası vә beynalxalq yolu sәrnişin vә turist daşımaları aiddir

594 Quru yol nәqliyyatından necә istifadә olunur

•

yük daşıma nәqliyyatı kimi istifadә olunur
(vaqon) daşıma ilә bәrabәr hәmdә gecәlәmә yeri kimi istifadә olunur
әsasәn icarәyә verilәn ekipaj vә ya ekipajsız nәqliyyati kimi istifadә olunur
vaqon daşıma kimi istifadә olunur
gecәlәmә yeri kimi istifadә olunur

595 Quru yol nәqliyyatı bölümünün hansı kateqoriyası var

•

”Avtobus avtonәqliyyatı” kateqoriyası
“Şәhәrlәr arası vә şәhәr avtobusu vә sair sәrnişin nәqliyyatı” kateqoriyası
Xüsusi avtonәqliyyat vasitәsi” kateqoriyası
“Avtonәqliyyat vasitәlәri icarәsi” kateqoriyası
“Quru yol nәqliyyatının digәr vasitәlәri” kateqoriyası

596 Quru yol nәqliyyatı bölümünün“şәhәrlәr arası vә şәhәr avtobusu vә sair sәrnişin nәqliyyatı” na
hansı nәqliyyat xidmәti aiddir.

•

“çarter reyslәri”
cәdvәllә vә qeyri cәdvәllә hәrәkәt edәn nәqliyyat xidmәti
xüsusi avtonәqliyyat vasitәsi nәqliyyat xidmәti aiddir
sәrbәst hәrәkәt edәn nәqliyyat xidmәti
daimi marşrutlar

597 Quru yol nәqliyyatı bölümünün “şәhәrlәr arası vә şәhәr avtobusu vә sair sәrnişin nәqliyyatı”
kateqoriyasına neçә sәrnişin nәqliyyatı aiddir

•

45 sәrnişin nәqliyyatı
8 vә artıq sәrnişin nәqliyyatı
56 saylı sәrnişin nәqliyyatı
12 sәrnişin nәqliyyatı
34 sәrnişin nәqliyyatı

598 Quru yol nәqliyyatı bölümünün “şәhәrlәr arası vә şәhәr avtobusu vә sair sәrnişin nәqliyyatı”
kateqoriyasına sәrnişinn nәqliyyatına hansı nәqliyyat vasitәlәri aiddir

•

şәxsi avtomobil aiddir
taksi aiddir
avtobus, tramvay vә troleybus aiddir
qatar aiddir
avtobus aiddir

599 “Xüsusi avtonәqliyyat vasitәsi” kateqoriyasına hansınәqliyyat vasitәlәri aiddir

•

metro nәqliyyat vasitәlәri
avtomobil, mikroavtobus, avtofurqon vә digәr 8 vә artıq saylı avto yol nәqliyyat vasitәlәri
qatar nәqliyyat vasitәlәri
gәmi nәqliyyat vasitәlәri
tәyyarә nәqliyyat vasitәlәri

600 “Xüsusi avtonәqliyyat vasitәsi” kateqoriyasından olan hansı nәqliyyat vasitәlәri turistlәrә icarәyә
verilir

•

qatar nәqliyyat vasitәlәri
avtomobil, mikroavtobus, avtofurqon vә digәr 8 vә artıq saylı avto yol nәqliyyat vasitәlәri
gәmi nәqliyyat vasitәlәri
tәyyarә nәqliyyat vasitәlәri
metro nәqliyyat vasitәlәri

601 .“Quru yol nәqliyyatının digәr vasitәlәri” kateqoriyasına hansı nәqliyyat vasitәlәri daxildir

•

qatarlar daxildir
mühәrriksiz hәrәkәt edәn nәqliyyat vasitәlәri vә heyvanlar daxildir
şәxsi avtomobillәr daxildir
avtobuslar daxildir
trolleybuslar daxildir

602 Nәqliyyat daşımalarının dünya miqyasında reqlamentlәşmә (nazamlama) sistemi nә vaxta tәsadüf
edir

•

kütlәvi nәqliyyat növlәrinin yaranmasınnan әvvәl( hәtta dövrün son tarixini qeyd edib – 1842 il )
ikinci dünya müharibәsindәn sonraki illәrә tәsadüf edir BMT vә onun üzvlәrinin yaranması zamanında
ikinci dünya müharibәsindәn әvvәlki illәrә tәsadüf edir
birinci dünya müharibәsindәn sonraki illәrә tәsadüf edir
birinci dünya müharibәsindәn әvvәlki illәrә tәsadüf edir

603 Hal hazırda BMT çәrçıvәsindә neçә komissiya fәaliyyat göstәrir

•

dörd regional komissiya fәaliyyat göstәrir
beş regional komissiya fәaliyyat göstәrir
üç regional komissiya fәaliyyat göstәrir
altı regional komissiya fәaliyyat göstәrir
iki regional komissiya fәaliyyat göstәrir

604 Hal hazırda BMT çәrçıvәsindә fәaliyyat göstәrәn regional komissiya

•

Şimali Amerika, Yaxın Şәrq, Orta Asiya, Kuba
Avropa, Asiya vә Sakit okean, Afrika vә qәrbi Asiya, Latın Amerikası
Avstraliya, Skandinaviya, Pireney yarım adası, Balkanlar
Saudiyyә Әrәbistanı, B.Ә.Ә, Cәnubi Amerika, ABŞ
Hind Okean, Avstraliya, Şimali Amerika, CAR

605 BMT nin tanınmış regional komissiyalarından biri olan BMT Avropa iqtisadi kommisiya (AİK)
nin tәrkibi

•

idarәlәrlә
komitәlәrlә, müşavirlәrlә vә işçi qrupları,daxili nәqliyyat komitәsi (DNK) ilә tәmsil olunur
şirkәtlәrlә,tәşkilatlarla
müәssisәlәrlә,ofislәrlә

assossasiyalarla,partiyalarla

606 Avropa iqtisadi kommisiya (AİK) in fәaliyyәtindә hansı ölkәlәr iştirak edir

•

Orta Asiya, Avstraliya, Şimali Amerika, Qәrbi Avropa ölkәsi iştirak edir
Qәrbi , Mәrkәzi , Şәrqi Avropanın, Şimali amerikanın vә Mәrkәzi Asiyanın 55 ölkәsi iştirak edir
Cәnubi Amerika ,Avropa vә Orta Asiyanın bir çox ölkәsi iştirak edir
Qәrbi Amerikanın vә Şimali Aropanın 5 ölkәsi iştirak edir
Afrika, Yaxın Şәrq, Şәrqi Avropa, Asiyanın 3 ölkәsi iştirak edir

607 AİKin fәaliyyәtindә iştirak edәnQәrbi , Mәrkәzi , Şәrqi Avropanın, Şimali amerikanın vә
Mәrkәzi Asiyanın 55 ölkәsinin neçә %i dünya istehsalı vә neçә %iixracın mәcmusu bu ölkәlәrin
öhdәsinә düşür

•

50% dünya istehsalı vә 55% ixracın mәcmusu bu ölkәlәrin öhdәsinә düşür
64 % dünya istehsalı vә 60% ixracın mәcmusu bu ölkәlәrin öhdәsinә düşür
55%dünya istehsalı vә 66% ixracın mәcmusu bu ölkәlәrin öhdәsinә düşür
54 % dünya istehsalı vә 76% ixracın mәcmusu bu ölkәlәrin öhdәsinә düşür
60 % dünya istehsalı vә 70% ixracın mәcmusu bu ölkәlәrin öhdәsinә düşür

608 Avropa iqtisadi kommisiya (AİK) in әsas mәqsәdi

•

AİK üzv ölkәlәrini praktik fәaliyyәtini inkişaf etdirmәk
AİK üzv ölkәlәrinin ticari әlaqәlәrini inkişaf etdirmәk, sәrmayә qoymağ  razılaşdırma, siyasәt vә praktik
fәaliyyәtini harmonizasiyasıdır
AİK üzv ölkәlәrinin turizm әlaqәlәrini inkişaf etdirmәk, mәnfәәt әldә etmәk vә praktik fәaliyyәtini inkişaf
etdirmәk
AİK üzv ölkәlәrinin siyasi әlaqәlәrini inkişaf etdirmәk, әmәkdaşlıq әlaqәlәrini möhkәmlәndirmәk vә praktik
fәaliyyәtini harmonizasiyasıdır
AİK üzv ölkәlәrinin rabitәinformasiya әlaqәlәrini inkişaf etdirmәk

609 Avropa iqtisadi kommisiyası (AİK) öz fәaliyyәtinin neçә ilknövbәli yönәltmәlәrini tәyin edib

•

9 ilknövbәli yönәltmәlәrini tәyin edib
5 ilknövbәli yönәltmәlәrini tәyin edib
6 ilknövbәli yönәltmәlәrini tәyin edib
7 ilknövbәli yönәltmәlәrini tәyin edib
8 ilknövbәli yönәltmәlәrini tәyin edib

610 Avropa iqtisadi kommisiyası (AİK) öz fәaliyyәtinin 5 ilknövbәli yönәltmәlәrini tәyin edib

•

ekoloji, mәdәni, elmi, beynalxalq ticarәt usüllarının sadәlәşdirilmәsi, statistika vә iqtisadi tәhlil
әtraf mühitin mühafizәsi, nәqliyyat, beynalxalq ticarәt usüllarının sadәlәşdirilmәsi, statistika vә iqtisadi tәhlil
sülhün bәrpası, tәhsil, beynalxalq rabitә usüllarının sadәlәşdirilmәsi, kompleks tәhlil.
әtraf mühitin mühafizәsi, mәdәniyyәt, beynalxalq turizm usüllarının tәhlili, vә qiymәtlәndirilmәsi
әrzaq tәhlükәsizliyi, idman, beynalxalq iqtisadi usüllarının sadәlәşdirilmәsi, statistikvә iqtisadi tәhlil

611 Avropa iqtisadi kommisiyası (AİK) fәaliyyәt hәcmininneçә % daxili nәqliyyat komitәsi (DNK
)nın öhdәsinә düşür

•

3035%i
4550%i
1015%i
1520%i
2530%i

612 Daxili nәqliyyat komitәsi (DNK)müşavir tәşkilatı olaraq:

•

nәqliyyat daşımalarınınizamlayır
AİK ә üzv olan ölkәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn yol hәrәkәt qaydalarının hüquqi sәnәdlәrinә arasıra nәzәr yetirir
Daxili Avropa nәqliyyatı barәsindә AİK a qәrar verir
nәqliyyat vasitәlәri konstruksiyası üzrә işçi qrupu nәqliyyat vasitәlәri konstruksiyasına texniki nizamnamә
üzrә qanunu qәrar vermiş
nәqliyyata aid olan Gömrük işlәri üzrә işçi qrupu Konvensiya (beynalxalq saziş bağlananda) beynalxalq yük
daşımalarında ortaya çıxan problemlәri aradan qaldırır

613 Daxili nәqliyyat komitәsi (DNK) da hansı işçi qrupları fәaliyyәt göstәrir

•

icarәyә verilәn avtonәqliyyat vasitәlәri
avtomobil, dәmir yolu vә daxili su nәqliyyatı, hәmçinin ideya vә nәqliyyat tәsәrrufatı üzrә işçi qrupları
fәaliyyәt göstәrir
daimi vә ya cәdvәllә hәrәkәt edәn nәqliyyat
cәdvәlsiz hәrәkәt edәn Turist vә ya çarter nәqliyyatı
xüsusi avtonәqliyyat vasitәlәri

614 Avtomobil nәqliyyatı üzrә әsas qrupun verdiyi qәrar :

•

Avropa daxili nәqliyyat sahәsindә olan sazişin yenidәn baxılması vә yenilәşmәsi barәdә qәrar verir
avtomobillә sәrnişin vә yüklәrin daşınması mәqsәdi ilә E kateqoriyalı yolların genişlәndirilmәsi üçün qәrar
verir
Daxili Avropa nәqliyyatı barәsindә AİK a qәrar verir
komitәnin sәlahiyyәtindә olan dövlәtlәr arası mәlumatlaşmana qәrar verir
beynalxalq nәqliyyatın promlemlәrini öyrәnir vә bu problemlәri aradan qaldırma istiqamәtindә qәrar verir

615 Avtomobil nәqliyyatı üzrә әsas qrupun әsas mәqsәdi

•

ekoloji, mәdәni , elmi, beynalxalq ticarәt usüllarının sadәlәşdirilmәsi, statistika vә iqtisadi tәhlil etmәk
beynalxalq daşımaları asanlaşdırmaq
sülhün bәrpası, tәhsil, beynalxalq rabitә usüllarının sadәlәşdirilmәsi, kompleks tәhlil etmәk
әtraf mühitin mühafizәsi, mәdәniyyәt, beynalxalq turizm usüllarının tәhlil etmәk vә qiymәtlәndirilmәk
әrzaq tәhlükәsizliyi, idman, beynalxalq iqtisadi usüllarının sadәlәşdirilmәk, statistikvә iqtisadi tәhlil

616 BMT Avropa iqtisadi kommisiya (AİK) daxili nәqliyyat komitәsi (DNK)Yol hәrәkәt qaydaları
tәhlükәsizliyi üzrә işçi qrupunun iş fәaliyyәti

•

daşınmaın(nәql etmәnin) әsas mәsәlәlәrini, yük vә sәrnişin daşımalarının eyni şәrtlәrini müәyyәn edir
AİK ә üzv olan ölkәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn yol hәrәkәt qaydalarının hüquqi sәnәdlәrinә arasıra nәzәr yetirir
vә qaydalar barәsindә mәlumatlandırır
әsasәn icarәyә verilәn ekipaj vә ya ekipajsız nәqliyyati şәrait yaradır
beynalxalq nәqliyyat tәşkilatlarının fikirlәrini tәlәb edir vә ümumilәşdirir, razılaşdırılmiş şәrtlәrlә әmәkdaşlığı
tәşkil edir;
beynalxalq daxili nәqliyyatın müxtәlif növlәrinin әlaqәlәndirilmәsini hәyata keçirir vә bu istiqamәtdә
tәdbirlәrin keçirilmәsini tövsiyә edir;

617 Avropa iqtisadi kommisiyası (AİK) daxili nәqliyyat komitәsi (DNK)dә nәqliyyat vasitәlәri
konstruksiyası üzrә işçi qrupu neçәnci ildә vә hansınizamnamә üzrә qanuna qәrar vermişdi

•

1975ci il Nyu Dehli 1976cı il Monreal protokolları haqqında qanuna qәrar vermişdi
1995 ilin yanvar ayında nәqliyyat vasitәlәri konstruksiyasına aid olan 100 nömrәli, bir normalı texniki
nizamnamә üzrә qanuna qәrar vermişdi.
1992ci ilin fevral ayında, nәqliyyat infrastrukturu haqqında qanuna qәrar vermişdi
1971ci il Qvatemala vә 1975ci il Monreal protokolları haqqında qanuna qәrar vermişdi
1970ci il Parisdә vә 1972ci il va Brüssel protokolları haqqındaqanuna qәrar vermişdi

618 Avropa iqtisadi kommisiyası (AİK)  daxili nәqliyyat komitәsi (DNK)dә neçәnci ildә nәqliyyat
vasitәlәrinin konstruksiyası, әtraf mühitin mühafizәsi vә tәhlükәsizliyi üzrә yeni nizamnamә qәbul
olundu

•

1960cı ildә
1958ci ildә
1956cı ildә
1957ci ildә
1959cu ildә

619 Avropa iqtisadi kommisiyası (AİK)  daxili nәqliyyat komitәsi (DNK)dә nәqliyyat vasitәlәrinin
konstruksiyası, әtraf mühitin mühafizәsi vә tәhlükәsizliyi üzrә yeni nizamnamә neçәnci ildә qüvvәyә
mindi

•

1993cü ilin 16 oktyabr ayında qüvvәyә mindi
1995 ci ilin 16 oktyabr ayında qüvvәyә mindi
1996 cı ilin 17oktyabr ayında qüvvәyә mindi
1992 ci ilin 16 oktyabr ayında qüvvәyә mindi
1991 ci ilin 16 oktyabr ayında qüvvәyә mindi

620 Turizm sәnayesinә daxildir

•

Turistlәrin yaşadığı ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, ölkәlәr
arasında dostluq, mehriban qonşuluq, dinj münasibәtlәr
Turizm fәaliyyәti tәşkilatçıları, daşınma vasitәlәri, mehmanxana sәnayesi, ijtimai iaşә sistemi, әylәnjә sistemi
vә attraksionlar, infrastruktur, dinj münasibәtlәr, iqtisadi, tijarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr
İqtisadi, tijarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası
әmәkdaşlıq
Komfort tәbii şәraitin olması, landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, inkişaf etmiş hidroqrafik
şәbәkәlәrin vә tәbii su hovuzlarının olması, tәbiәt obyektlәrinin tәmiz vә yararlı vәziyyәtdә olması
Turizm fәaliyyәti tәşkilatçıları, daşınma vasitәlәri, mehmanxana sәnayesi, ijtimai iaşә sistemi, әylәnjә sistemi
vә attraksionlar, turizm infrastrukturu, sığorta işi, bank vә maliyyә xidmәtlәri, informasiya xidmәtlәri, turizm
informasiya mәrkәzlәri

