3302Y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3302Y Azәrbaycanda turizmin inkişaf istiqamәtlәri
1 Turizmin daxili resursları

•

xalis mәhsul
әmәk resursları
torpaq resursları
xarici resursları
turizm potensialı

2 Turizmin yerli büdcәnin formalaşmasında rolunu yüksәltmәk problemlәri

•

turizmin yerli әhaliyә yaratdığa imkanlar
strateji planlaşma
turizm xidmәtini artırmaq
turizmin iş yerlәrinә tәsiri
turizmin mәhsulunu artırmaq

3 Turizmin inkişaf konsepsiyası illәri

•

20062013
20092010
20092013
20092016
20082015

4 Turzimdә sahibkarlığın formaları

•

hüquqi şәxslәr
fәrdi istehlak
xarici firmalar
hüquqi şәxslәr olmadan sahibkarlıq fәaliyyәti
müәssislәr

5 Turizmin prioritetliyi

•

sahibkarlığa kömәk
ayrıayrı şәxslәrin marağı
әhali maraqları
onun makrosәviyyәli әhәmiyyәti
regional әhәmiyyәti

6 Turizmdә maraqlar

•

xarici maraqlar
şәxsi maraqlar
dövlәt
bәlәdiyyә
yerli

7 Turizmdә son mәhsulun dәyәrinә tәsir edәn amillәr
istehsal
qiymәt
istehlak
aralıq mәhsul

•

•

әmtәәllik mәhsul

8 Turizmin renta münasibәtlәri

•

Iqtisadi şәrait
әlavә mәhsuldarlıq
münbüt şәraitә görә әldә olunan gәlir
tәbii coğrafi şәrait
әlverişli şәrait

9 İqtisadi vә sosial problemlәrdәn turizmә tәsiri

•

mәnәvi artım
iqtisadi artım
regionların sosialiqtisadi inkişaf
hәyat sәviyyәdi
büdcә ayırmaları

10 Turizm sahәlәr arası problemlәri

•

mәskunlaşma
ekoloji mühüt
istehsal
kәnd tәsәrrüfatı
kәndin sosialiqtisadi inkişafı

11 Turizmin respublikada mövcud vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi

•

qeyri kafi
әla
orta
kafi
yaxşı

12 Turizmin normativhüquqi bazası

•

müәssisә normalar
maddi mәsrәflәr vә dünya standartları
qanuni normalar
sosial normalar
hüquqi normalar

13 Turizmin inkişafında konseptual yanaşma istiqamәtlәri

•

iqtisadi artım
mәşğulluq
bütün cavablar dogrudur
regionların sosialiqtisadi inkişafı
әhalinin hәyat sәviyyәsi

14 Turizmdә sәmәrәlilik

•

mәnfәәt
maksimum mәhsul
minimum itkilәr
minimum mәsrәf
maksimum mәşğulluq

15 Regionlarda turizmin sahә quruluşunun optimal variantının sәmәrәsi

•

mәşğuluq
maksimal potensialdan istifadәsi
itkilarin azalması
maksimal gәlir
kompleks inkişaf

16 Turizmdә müasirlik istiqamәtlәri

•

kompüterlәşmә
rahatlıq vә qiymәt
istirahәt rejimi
әylәncә proqramları
mәdәni xidmәtlәr

17 Turzimdә elmi axtarışlar istiqamәtlәri

•

kompleks proqramlar
tәhlil
proqnozlar
statistik qiymәtlәndirmә
bütün cavablar dogrudur.

18 Turizm qanununun tarixi

•

2005ci il
1999cu il
1996ci il
1995ci il
2000ci il

19 Turizmin nәzәri aspektlәri

•

truzim komlpeksi
turizm faәliyyәti vә dövriyyәsi
turizm mәhsulu
turizm bazarı
turizm ixracatı

20 Turizm nazirliyinin әsas vәzifәsi

•

büdcә ayırmaları
turizmin mәqsәdi proqramlarını hazırlayır
truzimin inkişafına tәşkil edir
konsepsiya hazırlayır
turizmә nәzarәt edir

21 Turizmin әrzaq tәhlükәsizliyi problemi

•

kalorlilik
qidanın keyfiyyәti vә naturallığı
qida tәminatı
qidanın tәhlükәsizliyi
qidanın yerli istehsalı

22 Turizmdә sahә sәmәrәli

•

itkilәr azalır
çәkilәn xәrclәr vә son mәhsul arasında nisbәtәn
regionda ixracat potensialı

son mәhsul adam başına düşәn sәviyyәsi
regionda mәskunlaşma

23 İnsan resursların әsas әlamәtlәri

•

mәhsuldarlığı
әmәk qabiliyyәtli insanlar
uşaqların sayı
әhalinin sayı
pensiyaçıların sayı

24 Turizm sәmәrәli göstәricilәr

•

minimum mәsrәf
hәr bir mәhsul vahidinә düşәn xәrclәr
ixracat yönlü mәhsul
adam başına düşәn mәhsul
investisiya qoyuluşu

25 Turizmin mülkiyyәt formalarında prioritetliyi

•

xarici
xüsusi
bәlәdiyyә
dövlәt
qarışıq

26 Turizmin Azәrbaycanda inkişafının zәrurliyi

•

artıqdır
zәruridir
yox
az ehtiyac var
nisbәtәn zәruridir

27 Turizm nazirliyinin әsas vәzifәsi

•

turizmә nәzarәt edir
bütün cavablar dogrudur.
turizmin mәqsәdi proqramlarını hazırlayır
konsepsiya hazırlayır
truzimin inkişafını tәmin edir

28 İqtisadi vә sosial problemlәrin biri turizmә tәsir etmir

•

hәyat sәviyyәdi
mәnәvi artım
büdcә ayırmaları
iqtisadi artım
regionların sosialiqtisadi inkişaf

29 Aqroturizmin әsas әlamәtlәri

•

sәrhәdyanı
kәnd tәsәrrüfatı
fәrdi tәsәrrüfat
meşә vә tәbii sәrvәtlәri
turizm sәnaye

30 Turizmin regionda mәhsuldar qüvvә kimi inkişafı

•

müәssisәlәrin artırılması
kәnd tәsәrrrfatına tәsirlik
miqrasiyası
bazar amili
işlayәnlәrin artımı

31 Turistlәrin istehlak davranışı

•

istehlakın strukturu
turistlәrin istehlakı
xidmәt istehlakı
istehlakın keyfiyyәti
istehlak hәcmi

32 Turistlәrin mövsiminә tәsir edәn gәlirlәri

•

yardımlar
әmәk haqqı
xüsusi vasitәlәr
pensiyalar
mәşqullusosial müdafiә

33 Turist sәnayesinin әsas әlamәtlәri

•

turzim dövriyәsinә cәlb olunan texnologiyalar
satılan suvenirlәr
gәtirilәn texnollogiya
göstәrilәn xidmәt
istehal mәhsulu

34 Turizm mәhsulunun maddiәşya sturkturu

•

mariflәnmә
mәdәni mәhsullar
mәlumat tәminatı
sәnaye mәhsulu
xidmәt

35 Turizm mәhsulunun maya dәyәrindә әmәk xәrclәri

•

0.8
0.7
0.5
0.1
0.3

36 Turizmin inkişafında sahibkarların rolu

•

bazarları seçir
investisiya ayırır
rәqabәt genişlәnir
inteqrasiyaya daxil olur
sahibkarlıq fәaliyyәti tәşkil edir

37 Turizm fәaliyyәtinin makroiqtisadi sosial sәmәrәsi
adam başına mәhsul

•

ixracda xüsusi çәkisi
mәşğulluqda xüsusi çәkisi
investisiya xәrclәrindә xüsusi çәkisi
ÜDMda xüsusi çәkisi

38 Turizmdә işçilәrin müasir ixtisasları

•

ali
müdirlәr
menecment
brokerlәr
xidmәtlәr

39 Turizm daxili vә son mәhlul arasında mümkün nisbәt

•

0.08541666666666665
0.12638888888888888
0.043750000000000004
0.044444444444444446
0.04305555555555556

40 Turizmdә әmәk haqqı sәviyyәsinin oqrta aylıq әmәk haqqıyla nisbıt

•

0.4
0.5
0.9
0.6
0.7

41 Turizmdә renta gәlirlәri kimә verilir

•

kәnd әhalisinә
dövlәtә
sahibkara
Vәtәndaşlara
regiona

42 Turizmin gәlir vә xәrclәri formaları

•

xәrclәr
balanslar
gәlirlәr
maddi balanslar vә xәrclәr
düzgün cavab yoxdur

43 Turist işçilәrinin әmәyinin xarakter

•

savadlı
peşәkarlıq
mәdәni xidmәt qabiliyyәti
әl әmәyi
ağır әmәk

44 Dünya tursitlәrin daha çox xarakterik tәrkibi

•

işlәyәn qadınlar
pensiyaşılar
mәmurlar
tәlәbәlәr

yeniyetmәlәr

45 Turizmdә kadr potensialı

•

dispeçer
sahibkar
mütәxәssis
menecment
icariyәçi

46 Turizmdә kiçik sahibkarlıq meyarı (işçilәrin sayına görә)

•

10 nәfәr
5 nәfәr
50 nәfәr
20 nәfәr
100 nәfәr

47 Turizmdә әmәk haqqının yüksәldilmә maliyyә mәnbәyi

•

mәhsuldarlıq
müәssisәdә xalis gәlirlәr
bәlәdiyyә büdcәsi
dövlәt büdcәsi
transfertlәr

48 Turizmin potensilaının әsas parametrlәri

•

әmәk ehtiyatları
tuzim sәnayesi
kәnd tәsәrrüfatı
tәbii coğrafi şәrait
әhali

49 Turizmin mikrosәviyyәli sәmәrәlilik fәaliyyәti

•

ixracat mәhsulu
mәskunlaşmaya әsas verir
miqrasiyanı azaldır
regionda yaradılan mәhsulda xüsusi çәkisi
gәlirlәrini artırır

50 Ev tәsәrrüfatında turizmin әmәk qabiliyyәtinin әhali ilә kimin olunmasında iştirak edәn şәxslәrindәn çoxu

•

şagirdlәr
qadınlar
uşaqlar
pensiyaçılar
mövsümü işçilәr

51 Turizmdә işlәyәnlәrin sayı 2010cu ildә

•

500.0
2000.0
20000.0
10000.0
10.0

52 Turizm mәhsulunun qiymәtinә tәsir edәn amillәr

•

tarazlıq
tәlәb
tәklif
xәrclәr
rәqabәt

53 Turist işçilәrinin әmәyin verilәn haqqın formaları

•

әmәyә görә
mәhsula görә
müqavilә ilә
işә görә
bazar tәlәbinә görә

54 Turizm iqtisadiyyatı ixtisası hansı universitetdә üstünlükler verilib

•

Naxçıvan Dövlәt Universiteti
İqtisad universiteti
Qәrb universiteti
BDU
Turizm universiteti

55 Turizm kadrlarını hazırlamaq yolları

•

xarici tәcrübә
peşә tәhsili
tәcrübә
ali tәhsil
xarici ölkәlәrdәn dәvәt

56 Turizm mәhsulunun maya dәyәri

•

xammal dәyәri
bütün xәrclәr üstәgәl vergi
rentabellik sәviyyәsini nәzәrә almaqla xәrclәr
bütün xәrclәr
bazar qiymәti

57 Turizmin potensilaının әsas istiqamәti

•

әmәk ehtiyatları
tuzim sәnayesi
kәnd tәsәrrüfatı
tәbii coğrafi şәrait
әhali

58 Turizm mәhsulunun әlamәtlәri:

•

mәdәniyyәt
bütün cavablar dogrudur.
ictimai iaişә
xidmәt
istirahәt

59 Region turizm idarәlәrinin әsas vәzifәlәri
regionalrın inkişafına tәsir edir
turizm regionunda inkişafını tәmin edilir
yeni lahiyәlәr hazırlanır

•

•

turizmin regional inkişafını tәmin edir
xarici әlaqәlәri fomalaşdırır

60 Regional siyasәtin formalaşdıran orqan

•

bölmәlәr
bәlәdiyyәlәr
firmalar
dövlәt
xarici şirşәtlәr

61 Turirzmin broker tәşkilinin vәzifәsi

•

maliyyә potensialı
turizmin faәliyyәtinin tәşkil etmәk
turistlәri artlrmaq
göndәrişlәrin paylanması
maliyyә hesablarını aparmaq

62 Turistlәrin potensial motivi

•

sağlamlıq
demoqrafik tәrkib
iş yeri
gәlirlәr
mәskunlaşma

63 Turizmdә bәlәdiyyәçinin rolu

•

vergi yığır
torpaq vergisi
maliyyә ayırır
nәzarәt olur
turimzin obyektlәrin tәşkil edir

64 Turizmin regional komplekslәri

•

dәmir yolu
istehsal müәssisәlәri
infrastruktur obyektlәri
hava xәtlәri
nәqliyyat

65 Turizmin tәşkili quruluşu

•

idarәetmә formaları
müştәrәk müәssisәlәr
mülkiyyәt formaları
regional assosiyasiyalar
tәsәrrüfat formaları

66 Turizm fәaliyyәtinin menecment idarәçiliyi

•

rentabellik
tәşәbbüskarlıq
qәrar qәbulu
davamlı inkişaf
yüksәk mәnfәәt

67 Regional turizmin inkişafı meyarı

•

region iqtisadi potensialının artımı
hәyat sәviyyәsi
regional iqtisadi potensialının istifadәsi
iş yelәri
mәskunlaşma

68 Turizmin regionlarda inkişafında mәhsuluyәt subyekti

•

sahibkar
yerli orqanlar
hüquqi şәxslәr
fiziki şәxslәr
dövlәt

69 Turizmdә tәlәbi formalaşdırma

•

mәhsula tәlәbat
gәlmә turizmi
әhalinin sayı
müәssisәlәrin sayı
turistlәrin sayı

70 Qarışıq turist xidmәti rayonları

•

Gәncә
Quba Xaçmaz Qusar
Qusar
Dәvәçi Siyәzәn
Bakı Sumqayıt

71 Ermәni işğalında olan turizm obyektlәri

•

Ağdam
Şuşa
Laçın
Istisu (Kәlbәcәr)
Qubadlı

72 Dağ turizmin inkişaf regionu

•

Bakı
Cәnub zonası
Mәrkәzi rayon
QubaQusar
Dәvәçi

73 Dövlәtin regionda turizm fәaliyyәtinә tәsiri

•

maliyyә lizingi
stimullar yaradır
qanunlar
maddi lizing
güzәştli vergi siyasәti

74 İnvestisiyanın turizmdә әsas stimullaşma mexanizmi
minimal mәsrәflәr

•

gәlirlilik
prioritelilik
dözümlük
rәqabәt qabiliyәtlik

75 Naxçıvanda turizmin inkişafında әsas resurslar

•

mәdәn suları
tarixi abidәlәr
dağ
dağlar
әhali

76 Azәrbaycanda turizm regionlarının ümumi sayı

•

10.0
5.0
3.0
11.0
15.0

77 Azәrbaycanda müddәtinә görә hansı sәyahәt daha intensivdir

•

10 günlük
bir hәftәlik
21 günlük
aylıq
3 günlük

78 Turizmdә tәklif

•

turizm dövriyyәsi
turizm potensialı
turizmin xüsusi növü
turizm mәhsulunun artımı
turizmdә işlәyәnlәrin sayı

79 Region turizmin әsas potensialı

•

sahibkarlıq
regionda әhali
gәlmә turizmi
regionun iqtisadi potensialı
әhalinin güzaranına tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi

80 Proqnozların aparıcı istiqamәtlәri

•

innovasiya
kapital
kadr
texnologiya
mәhsul

81 Turizmin resurs potensialı

•

xarici resurslar
tәbii resurslar vә coğrafiya
mineral resurslar
әmәk ehiyatları

tәşkilati struktur

82 Turizmdә marketing tәşkili

•

struktur tәnzimlәnmәsi
marketingin planlaşması
marketingin idarә olunması
marketingin idarә olunması
marketing reklamı

83 Turizm müәssisәlәrindә daha üstün planlaşma

•

cari planlaşma
müәsissә daxili planlaşma
maliyyә idarәçiliyi
xarici әlaqәlәrinin planlaşması
әmәk ehtaiyatlarının planlaşması

84 Turizmin sahibkarlığında sәmәrәli miqyas

•

xolding
kiçik biznes
korporasiyalar
iri müәssisәlәr
şәxsi evlәr

85 Turizmin tәklifi

•

xarici tәsirlә
turistlәrini tәlәbini ödәmәk potensialı
әmtәәnin mәhsulu
il әrzindә sәnaye mәhsulu
turizm xidmәti

86 Turizmin dövlәt vә loksl siyasәtinin uzlaşması

•

maraqların qovuşması
yerli sosialiqtisadi inkişaf vә iqtisadi artım
iqtisadi artımda
rifahın problemlәri yüksәdilmәsindә uzlaşma
fәrdi maraqlar

87 Reklam firmalarının gәliri

•

özәl xәrclәr
әlavә xidmәt
[yeni cavab]bәlәdiyyә xәrclәri
birbaşa göndәrilmiş göndәrişlәrin qiymәtinin bir hissәsi
satılan göndәrilmiş qiymәtinә әlavәlәr

88 Turizmin tәşkilatı quruluşu

•

firma
müәssisә
sәyyah sәfәri
fiziki şәxslәr
ictimai müәssisәlәr

89 İnovasiyanın respublikada әsas istiqamәtlәri

•

otellәr
keyfiyyәtli xidmәt
turizm xidmәti texnologiyası
yeni texnologiyalar
texniki xidmәt

90 Turizmin planlaşmasında aparıcı prinsip

•

gәlirlik
regional
sahә
әrazi
sahәlәrarası

91 Turizmin proqnozunun әsas metodoligiyası mәqsәdәuyğundur

•

birbaşa hesablama
resurs yanaşma
normativ yanaşma
mәqsәdli proqram
qenetik yanaşma

92 Regionlarda turizmin yerlәşmәsinin әsaslandırması

•

hәdәflәr
mәqsәdli proqramlar
müәssisәlәr
proqnozlar
sahәlәr arası komplekslәr

93 Turizmin şirkәtlәrinin vәzifәsi

•

planlaşdırır
turizmin fәaliyyәtinin tәşkili
turizmin müәssislәrin tәşkili
turizm menecmenti
turizmdә sahibkarlıq

94 İçәri şәhәr kompleksinin turistlәr üçün sәmәrәliliyi

•

şәhәrin gözәlliyi
tarixi
müasirlik
onun yaşayış yelәrinә yaxın olmaq
yüksәk xidmәt

95 Turizm assosiyasıyasının formaları

•

sәhmdar cәmiyyәt
turist birliklәri
konsern
xolding
ictimai tәşkilatlar

96 Ev tәsәrrüfatının turizmә tәsirindә aparıcı rolu

•

әmәk haqqı artımı
işlә tәminat verir
әrzaq tәmin edir

xidmәt göstәrir
sәnaye mәhsulu verir

97 Müәssisә fәaliyyәtinin tәkmillәşmәsi

•

innovasiya tәdbiqi
marketing planlaşması
biznes bazarının tәkmillәşmәsi
planlaşmanın tәkmillәşmәsi
xarici iqtisadi әlaqәlәrin planlaşması

98 Azәrbaycanda turizmdә әn çox istifadә olunan bilәn sәfәrlәr

•

әhalinin hәyatı ilә tanışlıq
gәmi sәyahәti
oteldә istirahәt
rayonlara gәzinti
tarixi abidәlәr baxış

99 Turizmin әrazi tәşkilindә perspektiv forma

•

ingibatorlar
assosiyasiyalar
sәhm cәmiyyәtlәri
xoldinglәr
regionlar birliklәr

100 Turizm fәaliyyәtinin tәşkili formaları

•

şirkәt
xolding
müәssisә
sahәlәr kompleks
bircә müәssisәlәr

101 Turizmdә rәqabәt formaları

•

xidmәt keyfiyyәt
mәhsul vә xidmәt bazarında rәqabәti
kәsirlik
sahәlәr arası
bazarların ikişaflanması

102 Turizmdә qәrar qәbulu

•

düzgün cavab yoxdur
proqramlar
proqnozlar
planlar
variantlar

103 Azәrbaycanda turizmdә yerli şәraitә uyğun yerlәşmәsinә bonusun giymәtlәndirilmәsi

•

Ğәlirin hesablanmasında
maya dәyәri
bonusun hesablanmasında
Sәmarәliliyin hesablanmasında
әlavә mәhsulun hesablanmasında

104 Turizmin әrazindә rәqabәt qabiliyyәtin formaları

•

mәhsul rәqabәti
sahillәrarası rәqabәt
әrazi rәqabәt
sahәdaxili rәqabәt
xarici ölkәlәrlә rәqabәt

105 Turizm qanunlarının әsas vәzifәlәri

•

normativ baza
hüquq baza yaradır
tәşkilati sistem
icra mexanizmi
fәaliyyәtin tәşkili

106 Turizm proqnozunun parametrlәri

•

hesab parametrlәri
ekzogen parametrlәr
endogen parametrlәr
amillәr
imitasiya parametrlәri

107 Turizmdә әsas aparıcı idarәetmә orqanları

•

Institutlar
şirkәtlәr
bәlәdiyyәlәr
icra orqanları
sahibkarlar

108 İndiki şәraitdә turizmdә hansı sahibkarlıq aparıcı rol oynayır

•

özәl
xüsusi
bәlәdiyyә
dövlәt
xarici әlaqәlәr

109 Turizmin inkişafında bәlәdiyyәlәr nә edә bilәr

•

sosial obyektlәr
müәssisәlәr yaradır
vәsait qoyur
şәrait yaradır
icarәyә verir

110 Turizmdә marketing planlaşmasının mahiyyәti

•

müştәrinin stimullaşdırma
tәlәbata uyğun xidmәt tәşkili vә turist qәbulu
keyfiyyәtin yaxşılaşması
bazara çıxmaq
reklam xidmәti

111 Turizm mәhsulunun maya dәyәrinin әsas göstәricilәri
nәqliyyat xәrclәr

•

•

maddi vә әmәk mәsrәflәri
son mәhsul
әmәk haqqı xәrclәri
әmtәәllik xidmәt

112 Turizmin qeydiyyat növü

•

funksional vәzifә
lisenziya(xüsusi razılıq)
sahibkarlıq fәaliyyәti
muessiselerin qeydiyyatı
müәssisә hüququ

113 Beynәlxalq turizmin inkişaf әlamәtlәri

•

uzaq şәrqә turizm
gәlmә turizmin inkişafı
xarici ölkәyәturizmin inkişafı
dünya turizm bazarına inteqrasiya
xarici bazarlara ixracat

114 Gәlmә vә getmә turizmindә saldo Azәrbaycanda necәdir?

•

müntәzәm artım
müsbәt
bәrabәr
mәnfi (gәlmәgetmә)
dәyişkәn

115 Beynәlxalq turist tәşkilatları ilә әlaqә forması

•

beynәlxalq qanunlar
beynәlxalq xartalara qoşulma
turist әlaqәlәri
investisiya almaq
beynәlxalq turist tәşkilatına üzv olmaq

116 Turizmin dünyavilik göstәricilәr

•

boş vaxtarın itkisi
mәhsulun keyfiyyәti
xidmәtin qiymәti
xarici tәcrübәdәn istifadә
xidmәtin sәmәrәli tәşkili

117 Turizmin inteqrasiya amili

•

gәlmә turizmi
getmә turizmi
mәhsul istehsalı
idxal mәhsulu
kadr hazırlığı

118 Azerbaycan  Gәlmә vә getmә turizmindә saldo

•

müntәzәm artım
bәrabәr
mәnfi (gәlmәgetmә)
dәyişkәn

müsbәt

119 Turistlәrin xarici ölkәlәrdәn gәlmәsinә sәbәb olan göstәricilәr

•

havaiqlim şәraiti
mineral sular vә tәbii sәrvәtlәr
qiymәt ucuzluğu
informasiya almaq
tәhlükәsizlik

120 Turizmdә әsas dinamika göstәricilәr

•

mәsrәflәrin azalması
mәhsul artım tempi
adam başına istehlak göstәricilәri
turistlәrin artım tempi
adam başına düşәn xidmәt

121 Turizmin idxal sәmәrәsi

•

valyuta artım
onun turist qәbul etmәsi qabiliyyәti
daxili tәlәbatın ödәnilmәsi
xarici turistlәrin tәlәbatına görә inkişaf
xarici ölkәlәrlә әlaqә

122 Xarici turistlәrin tәklifinә tәsir edәn amillәr

•

reklam
tәhlükәsizlik
qiymәt
keyfiyyәt
tanışlığın azlığı

123 Miqrasiyanın turizm potensialına tәsiri

•

intensiv amillәr güclәnir
әlavә iş qüvvәsi formalaşır
intensivlәşir
әhalinin sayı azalır
mәskunlaşma artır

124 Azәrbaycanlıların turist sәfәrlәri ölkәlәri

•

Korlova
Şimal Qafqaz
Özbәkistan
İran
Türkiyә

125 Turistlәrin Azәrbaycana gәldiyi ölkәlәrdәn çoxluğu hansıdır

•

İran
Rusiya
İndoneziya
Türkiyә
Avstriya

126 Turizmdә rentabelliyinin artırılması yolları

•

turizm konsepsiyası
gәlirlәri artırmaq
elmitexniki tәrәqqini tәdbiq etmәk
mәsrәflәri azaltmaq
carimәlәrin azalması

127 Azәrbaycana gәlәn vәtәndaşların daha çox hansı ölkәdir

•

Gürcüstan
Rusiya
Amerika
Almaniya
İran

128 Azәrbaycan turizmin MDB mәkanında xüsusi çәkisi

•

0.15
0.1
0.05
0,4%
0.01

129 Turizmin idxal ixrac siyasәtinin әsas әlamәtlәri

•

xidmәt ixracat
xaricә mәhsul ixracı
mәdәniyyәt әlaqәlәri
turist idxalı
gәlirlәrin bölgüsü

130 Turizmdә daha çox tәtbiq olunan güzәştlәr sistemi

•

müxtәlif keşidli xidmәt
güzәştli göndәriş
pulsuz göndәriş
qiymәt differensiyası
30% endirim

131 Ekoloji pozunmalarda istifadә olunan iqtisadi metodlar

•

ziyana görә ödәmә
cәrimәlәr
qiymәt artım
qanunlar
inzibati normalar

132 Turizmin seqmentlәşmәsi meyarları

•

mәhsul vә xidmәtin oxşarlığı
Fәaliyyәt mexanizmi
әrazi oxşarlığı
istehsalın oxşarlığı
texnologiya tәdbigi oxşarlığı

133 Azәrbaycanda turizmin milliliyi
etnik dәyәrlәr
dini azadlıq
millilik

•

tarixi abidәlәr
milli dәyәrlәr

134 Turizmin region meyarları

•

mәşğulluq
dinamizm
iqtisadi faydalıq
tәhlükәsizlik
sosial sәmәrә

135 Turizmin Azәrbaycan inkişafında әsas hәdәflәr

•

iş yerlәrini açır
regionun sosialiqtisadi inkişafını tәmin edir
resursların sәmәrәli istifadәsinin tәşkil edir, inkişafı tәmin edir
iqtisadi sәmәrә
resurslarını dövriyyә cәlb edir

136 Turizmdә maliyyәlәşmiş xәrc

•

dövlәt büdcәsindәn ayırmalar
xәrclәrin strukturu
әhali büdcәsi
sahibkarlıq gәlirlәri
bәlәdiyyә büdcәsi

137 Azәrbaycanda turizmin ayrılan büdcә vәsaiti

•

0.33
1.0
0.08
0.1
0.3

138 Beynәlxalq turizmin Azәrvaycanda әsas istiqamәtlәri

•

sәyahәtlәr
tanışlıq
işgüzar
istirahәt
dini

139 Respublikada turizmin inzibati regionların sayı

•

30.0
70.0
80.0
10.0
64.0

140 Azәrbaycan hansı turizm növü zәruridir.

•

dili
sәyahәt
işgüzar
istirahәt
etnik

141 Mövsümlük turizminin әsas әlamәti

•

daxili amillәr
iqlim vә fәsillәr turistlәr üçün әlverişli mühüt
turistlәrin intensiv axını
tәbii sәrvәtlәrdәn aslılıq
turizmdә xarici tәsirlәr

142 Azәrbaycanda turizmin әsas maliyyә mәnbәlәri

•

Daxili resurslar
sahibkarlıq gәlirlәri
kredit resursları
dövlәt büdcәsi
Daxili ve xarici investisiyalar

143 Turizmdә pullu xidmәtlәr

•

әlavә idman
istirahәt xidmәti
әlavә sәyahәtlәr
sağlamlıq xidmәti
sifarişlәr

144 Ekoloji turizmdә aparıcı xüsusiyyәtlәr

•

tәhlükәsizlik
mәhsulun keyfiyyәti
turist texnologiyaların tәkmillәşmәsi
tәbiәtin istifadәsi
trusitlәrin sağlamlığı

145 Qış turizminin әsas royonları

•

Şәki
BakıAbşeron
Qusar
Şamaxı
Lәnkәran

146 Turizmin әsas әlamәtlәri

•

mәnәvi
sosial iqtisadi
sosial
iqtisadi
siyasi

147 Turizm sahibkarlığında әsas әlamәtlәr

•

flantropiya tәdbirlәri
mövsümlülük
qeyrimüәyyәnlik
risklәrin artımı
müntәzәmlik

148 Ekoloji turizmdә aparıcı xüsusiyyәtlәr
tәhlükәsizlik

•

•

tәbiәtin istifadәsi
mәhsulun keyfiyyәti
turist texnologiyaların tәkmillәşmәsi
turistlәrin sağlamlığı

149 Ev tәsәrrüfatının turizm fәaliyyәtinә tәsirini stimullaşması

•

istehlaka artırmaq
bazarı genişlәndirmәk
mәhsuluna reallaşdırmaq
gәlirlәri artırmaq
iş yerlәrini aldә etmәk

150 Turizmdә turistlәrin psixologiyasına tәsir edәn amillәr

•

tәhsil
hansı ölkәdәn gәlmәsi
onların inkişaf sәviyyәsi
onların hәyat sәviyyәsi
fiziki sağlamlıq

151 Turizmin mәdәniyyәt tәminatı

•

tәhsil
arxitektura abidәlәr vә әtraf mühütinin üstünlüyü
tarixi abidәlәr
teatrlar
tәbii mәnzәrә

152 Azәrbaycanda ticarәtinin inkişafında fәal iştirak edәn әsas subyekt

•

bәlәdçi
turagent
sahibkar
turoperatorlar
icarәdar

153 Azәrbaycanda turizmin әlverişli rekreasiya zonaları

•

Quba Xaçmaz
BakıAbşeron
QubaQusar
DәvәçiXaçmaz
Naxçıvan

154 Azәrbaycanda turizm әn aparıcı sahәlәri

•

etnik turizm
kәnd turizm
mәdәni әlaqәlәr
işgüzar turizm
gediş gәliş

155 Turizmin sәmәrәsi

•

inteqral sәmәrә
multiplikasiya effekti
sosial sәmәrә
iqtisadi sәmәrә

xüsusi sәmәrә

156 Turizmin inkişaf amillәri amillәri

•

insan
tәbii sәrvәtlәr vә rekreasiya
tarixi abidәlәr
iş qüvәsi
hava şәraiti

157 Respublikada daxili turizmin әsas mövsümlülüyündә intensivlik

•

yayyaz
yay
yaz
qış
payız

158 Dövlәtin turizmә dәstәyi

•

vergi
maliyyә
tәhlükәsizlik
lizing
sahibkarlığa kömәk

159 Turizmdә istifadә olunan normalar

•

texniki normalar
sosial normalar
keyfiyyәt normaları
tәlәbat normaları
iqtisadi mәsrәflәr

160 Turizmin proqnozlaşması

•

әrazi pronozu
sahә proqnozu
kompleks inkişaf dinamikası
birbaşa hesablamalar
statistik hesablama

161 İnvestisyaların tәnzimlәnmәsi

•

normativlәr
sahibkarlığa nәzarәt
iqtisadi mexanizmlәr
inzibati mexanizmlәr
qanunlar

162 Turizmdә dövlәt tәnzimlәnmәsinin bazaryönlü yolları

•

kredit
ödәmәlәr
vergi
maliyyә
sahibkarlığa dәstәk proqramı

163 Turizmin proqnozlaşmasına daxil deyil:

•

sahә proqnozu
әrazi pronozu
statistik hesablama
kompleks inkişaf dinamikası
birbaşa hesablamalar

164 Sosial dövlәtin әlamәti

•

tәhlükәsizlik
hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
tәhlükәsizliyinin tәmin olunması
әhalinin sosial tәminatı
әrazi bütövlüyü

165 Turizmin inkişafında proteksionizm formaları

•

vergilәr
yardım
güzәştlәr
maliyyә lizingi
mәhsula tәlәbatına artırmaq

166 Turizmin proqnoz metodları

•

balans
riyaziiqtisadi
statistik
normativ
sistemlik

167 Turizmin inkişafında dövlәtin himayәçilik siyasәti

•

güzәştli
investisiya
iş yerlәri
sahibkarlıga kömәk
regionların inkişafı

168 Turizm proqnozunun Azәrbaycanda hazırlıq proqramları

•

20092013
20092016
20102025
20052012
20102020

169 Turizmin tәnzimlәnmәsi elmi mexanizmlәri

•

riyazi hesablama
iqtisadi qanunları
mәqsәdli proqramlar
normativ baza
inzibati idarәetmә

170 Turizmin planlaşma metodları
normativ
iqtisadiriyazi yanaşma
Strateji ve marketinq planlaşması

•

birbaşa hesablamalar
marketinq planlaşması

171 Yeni texnologiyaların tәdbiqi

•

Insan amili
sosial infrastuktura
informaisya tәminatı
texnoloji xidmәt sferası
mәhsulun keyfiyyәtinin yaxşılaşması

172 Turizm mәhsulunun әlamәtlәri:

•

mәdәniyyәt
әmtәә
ictimai iaişә
xidmәt
istirahәt

173 Kәnd turizminin inkişafına zәrurliyi rayonların әsas amillәri

•

tranzitliyi
iş qüvvәsi
düzgün cavab yoxdur
әhali artım
tәbii coğrafi şәrait

174 İctimi iaişәdә sәmәrәlilik

•

tәmizlik
qida rasionu
әrzağın keşidi
tezlik
kalorilik

175 Turist xidmәtinin qiymәtlәri

•

pәrakәndә qiymәtlәrә
topdan satış qiymәtlәr
bazar qiymәtlәri
tariflәr
müqavilә qiymәtlәri

176 Turizm reklam formaları

•

ictimai tәşkilatlar
sәyyar yayım
şirkәtlәr
televiziya
turistlәrin fikirlәri

177 Turizmin idarә olunmasında sәmәrәli fәaliyyat meyarı

•

faydalılıq
minimum gәtirilmiş mәsrәflәr
maksimum gәlir
inteqral sәmәrә
minimum mәsrәflәr

178 Turizm fәaliyyәtindә olan tәsәrrüfatının inkişaf amillәri

•

idarәlәr
turistlәrin itisadi motivi
ölkәlәrdә otel tikintisi
şirkәtlәr  idarәlәr
icrәyә müәssisәlәri

179 İşgüzar turizmә tәsir edәn tәssәrüfat fәaliyyәti

•

tikinti
dövlәt müәssisәlәri
sahibkarlıq
ev tәsәrrüfatı
ticarәt

180 Pullu xidmәtlәrdәn Azәrbaycan turizmdәn istifadә problemlәri

•

әhalinin rifahı
gәlirlәrin artımı
turizmdә gәlirlәri
istirahәti genişlәndiri
turizm xidmәtinin keyfiyyәti

181 Turizmdә kredit resursların maliyyә mәnbәi

•

әhali resursları
kredit tәşkilatları
kredit ittifaqlar
şirkәtlәrin resursları
kommersiya bankları

182 Turizmdә marketinq idarәçiliyinin әsas prinsiplәri

•

truzimmәdәni servis
turizm xidmәtlәrinә tәlәb
turizmdә sәnayenin rolu
xidmәt növü
turizm mәhsulunun keyfiyyәti

183 Azәrbaycanda turizmin әsas prioritet istiqamәtlәrindәn yenilәri

•

qohumlik
yay turizm
işgüzar turizm
qış turizm
sağlamlıq

184 Turizmin әsas idarәetmә subyektlәri

•

insanlar
şirkәlәtәr
dövlәt
turistlәr
bәlәdiyyә

185 Turizm mәdәniyyәtinin әsas istiqamәtlәri
mәnәvi dәyәrlәr

•

•

xidmәt mәdәniyyәti
idman mәdәniyyәti
istirahәt mәdәniyyәti
әrzaq mәdәniyyәti

186 Turizmin inkişafında yeni layihәlәri

•

biznes lahiyәlәri
funksional layihәlәr
sahibkarlığın növü
region layihәli
dövlәt layihәlәri

187 Otel tәsәrrüfatında elmitexniki tәrәqqi

•

turistlәrin mәlumatının çoxluğu
otel infrastrukturu
idman mәrkәzlәri
otaqların genişliyi
hovuz xidmәti

188 Azәrbaycanda turizmin prioritetliyindә makro istiqamәtlәr

•

truzimin fәaliyyәtinin sәmәrәliyi
respublikada iqtisadi artım mәnbәsinә çevrilmәsi
turizmin dünya inteqrasiya sisteminә qovuşması
regionlarda turzimin inkişafı
turizmin әhәmiyyәtin hәyat sәviyyәsinә tәsiri

189 Turizm göndәrişinin tәşkili formaları

•

internet
sifarişlәr
turist tәşkilatları
yerindә reallaşma
bazardan almaq

190 Azәrbaycan turizmin hәlqәsi deyil

•

istirahәt
yerdәyişmә
sağlamlıq
işgüzar
sәfәrlәr

191 Turizmin inkişafında iştirak edәn maliyyә infrastrukturalar

•

telefon әlaqәlәri
banklar
telefon,teleqrag
sığorta şәraitlәr
hüquq mәslәhәtxanalar

192 Azәrbaycanda turist kim ola bilәr

•

tәlәbәlәr
әmәk qabiliyәtli әhali
uşaqlar
pensiyaçılar

xarici vәtәndaşlar

193 Turizmin hansı sahәlәrlә әlaqәlidir

•

rabitә
kәnd tәsәrrüfatı
rabitә
sәnaye
xidmәt

194 Kәnd tәsәrrüfata mәhsulunun turizmә ayrılan hissәsi

•

kәnd әhalisi
әmәk mәsrәflәri
qoşqu alәtlәri
әrzaq
qeyri әrzaq mәhsullar

195 Turizmin dinamikası

•

üstlü funksiya
müntәzәm
sınıq xәtlә
fiziki xәtlә
stabillәşmә

196 Turizmin infrastrukturunda aparıcı hәlqә

•

mәdәni xidmәt
otellәr
idman
yemәkxanalar
rekreasiya obyektlәri

197 Reklam xәrclәri kim tәrәfindәn ödәnilir

•

düzgün cavab yoxdur
firma
әhali
müәssisә
özәl sektoturist

198 Turizm fәaliyyәtindә seçim subyektlәri

•

dövlәt
müәssisә
region
firma
sahibkar

199 Qiymәtin artıma turizmdә tәlәbә tәsiri

•

Heç bir
azalır
gәlirlik artır
tәlәb artır
genişlәnir müәssisә

200 Turizmin sistem tәsvirindә prinsiplәr

•

aparıcı amillәr
komplekslik
sistemlik
alternativlik
optimallıq

201 Turizmin inteqrasiya amillәri varmı

•

daha çox
bәli
yox
nisbәtәn
aparıcı hәlqә

202 Turistlәrin artımına tәsir edәn amillәr

•

pul vәsaiti
mәlumat artımı
әhali daşınması
inkişaf sәviyyәsi
mәşgullluq

203 Turizm xidmәtinin strukturunda aparıcı rol

•

sәhiyyә xidmәt xәrclәri
mәdәni xәrclәr
otel xәrclәri
әrzaq xәrclәri
nәqliyyat xәrclәri

204 Neft gәlirlәrinin turizmdә rolu

•

invistiya qoyuluşu
investisiya qoymaq
birbaşa sosial kömәk
maliyyә yardım
müәssisә tikilmәsi

205 Qiymәtin әmәlә qәlmәsindә әsas aparıcı amil

•

tәklif
tәlәb
vergi
әmәk haqqı
maya dәyәri

206 Turizmdә investisiya mәnbәlәrinin perspektivliyi

•

xüsusi vәsaitlәr
xarici investisiyalar
dövlәt investisiyası
xüsusi vәsaitlәr
әhalinin pul vәsaitlәri

207 İnvestisiyasının turizmdә formaları
dolayısı
bir başa
payı bәlli

•

kredit yolu
portfel

208 Turizmin inkişafında elmitexniki tәrәqqinin tәdbiqinin әsas istqamәtlәri

•

yükdaşıma vәsaitlәri
tәminatının yaxşılaşması
әmәk haqqı artımı
avadanlıqların tәzәlәnmәsi,texniki vә mәdәni xidmәt
otel tikintisi

209 Turizmin nәqliyyat vasitәlәri

•

şәxsi heyvanlar
şәxsi nәqliyyat
hava nәqliyyatı
avtomobil
dәmir yolu nәqliyyatı

210 Turizm infrastrukturun әsas hәlqәsi

•

rekreasiya
nәqliyyat
ictimai iaişә
rabitә
otelçilik

211 Turizmdә әmәk haqqı sistemi

•

әsas vә әlavә әmәk haqqı
mükafatlar
müqavilә әmәk haqqı
mövsümü әmәk haqqı
müavinat

212 Turizmin inkişafında xarici amil

•

xidmәti tәşkil edәn
mәdәniyyәtin inkişafı
inteqrasiya amili
etnik inkişafı
turizmin şәraitini formalaşdırır

213 Turizmin regionda әsas amillәri

•

tranzitlik
gәlmә turistlәr
regionun iqtisadi durumu
xarici әlaqәlәr
tәlәbat

214 Turistlәrin sayına tәsir edәn amillәr

•

sağlamlıq
tәhsil
mәdәni sәviyyә
turist müәssisәlәri
yaşayış sәviyyәsi

215 Turizmin rekreasiya obyektlәri

•

polinkilinikalar
dәniz kәnarı parklar
mәdәni obyektlәr
istirahәt vә mәdәni xidmәt
ictimai iaişә

216 Turizmin hәlledici infrastrukturu

•

restoran biznesi
ictimai iaişә
tәhlükәsizlik xidmәti
otellәr
idman kompleksi

217 Turizmin yenilәşmәsi faktorı

•

informasiya
elmitexniki
yenidәnqurma
kadr
innovasiya

218 Turizmin inkişafında neft gәlirlәrin rolu

•

sәmәrәli istifadә olunmalıdır
artmalıdır
birbaşa ayırmalar
büdcә ayırmaları artmalıdır
azdır

219 İşgüzar turizmә tәsir edәn amillәr

•

biznes mühütü
gәlirlilik
bazarı genişlәndirmәk
iqtisadi vәziyyәt
istirahәt

220 Azәrbaycanda turist tәlәbatının әsas amillәri

•

normativ yanaşma
demoqrafik amillәr
biznes mühütü
iqtisadi amillәr
rәqabәt amillәri

221 İşgüzar turizmin әsas amillәri

•

kәnd tәsәrrüfatı
proqramlar
sahibkarlıq
marifçilik
biznes

222 Turzmin resbulikada inkişafında mövsümü tәlәbat
qış

•

qış
yay
daimi
mövsümü

223 Coğrafi amllәrin turizmә tәsiri

•

az
xeyli
әsas
yarıbayarı
hәlledici

224 Turistlәrin demoqrafik tәrkibinin istehlak seqmentinә tәsiri

•

istehlakda milliliyi artır
keyfiyyәtli mәhsula tәsir edr
daha çox kaloriyә tәlәb
әrzaqa tәlәb artır
istehlakda tәbiiliyi zәrurlәşdirir

225 Turzimdә dövriyyә vәsaitlәr

•

gәlirlәr
maliyyә resursları
iş güvvәsi
xammal
әmәk haqqı

226 Turistlәrin seçim motivi

•

sәrbәst vaxt
yaxın mәsafә
tәhlükәsizlik
müalicә kompleksi
göndәrişin qiymәti

227 Saglamlıq turizminin әsas regionları:

•

Bakı
Dәvәci
Masallı
Naftalan
Gәncә

228 Әhalinin etnik tәrkibinә uyğun turizm növü

•

tanışlıq
işgüzar
sağlamlıq
etnik
sәyahәt

229 Turistlәrin mәşğulluq sәviyyәsinin turist mәdәniyyәtinә tәsiri

•

kalorilik tәlә edir
mәdәni servisini artır
hәcmi artırır
onun strukturuna tәsir edir

qadınların sayı artır

230 Turizmin inkişafının yerli әhaliyyә tәsiri

•

mәhsul vә xidmәt bazarını genişlәndirir
infrastruktura artır
tikinti
işә tәklif edir
qaz tәminatı

231 Turizm işçilәrinin sosial müdafiәsi

•

pulsuz mәhsul
pulsuz xidmәt
pulsuz yemәk
pensiyalar
birdәfә müavinatlar

232 Turistlәrin daha çox yaş tәrkibi

•

15 yaşa qәdәr
20 yaş
20 yaşına qәdәr
2060 yaş
60dan yuxarı yaş

233 Turizmdәn istifadә üçün turistlәrin xarakteristikası

•

sәyahәt
aztәminatçılıq
orta tәbәqә
yüksәk gәlirlik
sağlamlıq

234 Turizmdә әsas fondlar

•

idarәetmә
texnologiya
avadanlıqlar
binalar
aparıcı texnologiya

235 Torpağın kәnd turizmindә rolu

•

mәhsulun dәyәrini dәyişir
әhalinin kәnd tәsәrrüfatına tәsiri
xәrclәri artırır
yollar çәkilir
gәlirlәri bölüşdürür

236 Turizm infrastrukturunun әsas maliyyә bazası

•

fәrdi istehlak
bәlәdiyyәlәr
kreditlәr
dövlәt resursları
xarici vәsaitlәr

237 Turizmin iqtisadi bazası:

•

pul vәsaitlәri
xarici investisiya
әhali
milli mәhsul
iqtisadi artım

238 Turizmin inkişafının Azәrbaycanda potensialı

•

torpağın münbütlüyü
tarixi abidәlәr
әhalinin sayı
tәbiicoğrafi şәrait
iqtisadi yüksәliş

239 Turizmә aid deyil

•

qonaqlıq
sәyahәt
işguzar görüş
siyasi fәaliyyәt
istirahәt

240 Aqroturizmin әsas resurs amili

•

rabitә
sәnaye mәhsulu
tәbii resurslar
iqtisadi artım
әhalinin rifahı

241 Turizmin әsas mәnası:

•

iş görmәk
mәhsul gәtirmәk
әmtәә almaq
dincәlmәkdir
sәyahәtdir

242 Turizmin dinamikası bağlıdır

•

Rifah yaxşılaşdıqca
Insan inkişafı ılә
Maliyyә imkanları ilә Sahibkarlıqla
Tәlәbat artdıqca

243 Aqroturizmin iqtisadi meyarı

•

әhaliyә xidmәt etmәk
tәlәbatı ödәmәk
rifahı yaxşılaşdırmaq
potensialı artırmaq
gәlir gәtirmәk

244 Turizm sәnayesinin mәnası:

•

rifah yaxşılaşır
Infrastrukturu yaradır
gәlir gәtirir
әhalini işlә tәmin edir

әhali mәskunlaşır

245 Aqroturizmin inkişafı hansı әrazilәrd baş verir

•

sәrhәd rayonları
şәhәrlәrdә
qәsәbәlәrdә
regionlarda
bәlәdiyyә әrazilәri

246 Turizmin iqtisadi mәnası

•

kapital cәlb etmәk
iş yerlәri acmaq
proqnozlaşdırmaq
resurslara әsaslanmaq
gәlirlilik

247 Turizmin xarakteri:

•

ictimai
kompleks
özәl
dünyәvilik
fәrdi

248 Aqroturizmin әsas xüsusiyyәti

•

sistemlik
istehsal
komplekslik
kәsilmәzlik
elmlik

249 Turizmin istehsal әhәmiyyәti

•

iqtisadiyyatı güclәndirir
әmtәә yaradır
mәhsul yaradır
xidmәt yaradır
inkişafa mәkan verir

250 Aqroturizmә daxil olan әsas sahә:

•

nәqliyyat
sәnaye
rabitә
kәnd tәsәrrüfatı
әhali

251 Turizm nәdir

•

iqtisadiyyatdır
sahәdir
әrazi istehsalıdır
fәaliyyәtdir
mәkandır

252 Turizmin әsas mәqsәdi

•

xidmәt göstәrmәk
sәnaye mәhsulu
tikinti
turistlәrin tәlәbatını ödәmәk
inkişaf etdirmәk

253 Turistlәrin informasiyası

•

xidmәtlәr haqda
göndәrişlәri әldә edilmәsi vә xidmәt haqda
nәqliyyat haqda
turist tәşkilatları haqqında
turist keyfiyyәti haqda

254 Turizm motivinә tәsir edәn amillәr

•

tebii serait
turistlәrin ölkәsi
turistlәrin uzaq vә yaxın mәsafәdә yerlәşmәsi
turistlәrin gәlirlәri
turistlәr

255 Milli turizmin tәbii xüsusiyyәti

•

tәlәbat
xarici şәrait
tәbii mühüt
gәlirlik
butun cavablar dogrudur

256 Turizmin proqnozlaşması modellәri

•

fayadlılıq modeli
amillәr modeli
optimallaşma
iqtisadi artım modeli
statistik modeli

257 Turistlәrin daha çox şәhәr vә kәnd әhalisi olması

•

miqrantlar
şәhәr әhalisi
gәlmә әhalisi
kәnd әhalisi
qәsәbә әhalisi

258 Turistlәrin qütblәşmәsi

•

xәrcә görә
gәlirlәrә görә
demoqrafik tәrkibi ilә
seçimә görә
yaşa görә

259 Azәrbaycanda turizmin inkişafına tәsir edın mәnbәlәr

•

yerli gәlirlәr
xüsusi fondlu vәsaitlәr
dövlәt büdcәsi

ÜDM
sahibkarlıq

260 Turistlәrin ölkәsinin yerli turizmә tәsiri

•

tәlәbkarlıq artır
milli dәyәrlәri artır
yeni vәzifәlәr qoyur
avropa standartlarına uyğunlaşır
tam siyasәti formalaşdırır

261 Turizmdә stimullar

•

qiymәtin aşağa salınması
güzәştli xidmәtlәr
әlavә hәdiyyәlәr
reklamlar
keyfiyyәtli xidmәt

262 Turizmin AbşeronQobustan zonasında xüsusiyytlәri

•

nәqliyyat şәraiti
infrastruktura
dәniz әtrafı
rekreasiya obyektlәri
әhali

263 Turizmdә seçim amillәr

•

azәrbaycançılıq
yaşayış tәrzi
milli әnәnә
millilik
intelektual sәhiyyә

264 Turizmin kompleks inkişafında mәqsәdlәrinәsas növü birinci mәrhәlәsi

•

mәktәb
maksimal hәyyat sәviyyәsi
maksimal mәşğulluq
minimum mәsrәflәr
faydalılıq

265 Azәrbaycanda yay turizmin inkişafında әsas mövsümlәr vә regionlar

•

Sumqayıt
YayQuba Xaçmaz
YazNaftalan
QışBakı
Yazqış

266 Turislәrin әsas motivi

•

sәrbәst vaxt
istirahәt
sәyahәt
sağlamlıq
uşaqların yay tәtili

267 Getmә turizmindә әsas motiv

•

işgüzarlıq
sağlamlığa tәlәbat
iş üçün
istirahәt
tanışlıq

268 Turizm sayılması vaxtı

•

5 gün
1 hәftә
1ay
24 saat
10 gün

269 Turizmdә idarәçilik yanaşması

•

funksional idarәçiliyi
әrazi idarәçiliyi
sistemlik
sahә idarәçiliyi
komplekslik

270 Xarici turistlәrin optimal sәfәr müddәti

•

3 ay
10 gün
3 gün
3 hәftә
bir ay

271 Turistlәrin әsas motivi

•

tәklif
seçim
millilik
gәlirlik
tәlәbat

272 Turizmin әsas subyekti

•

sahibkarlar
maliyyә
maddi
turistlәr
şirkәtlәr

273 Kәnd turizminin әsas formaları

•

xidmәt turizmi
sәnaye turizmi
işgüzar turizm
etnik turizm
dini turizm

274 Turizmin Azәrbaycan modeli

•

resurslara әsaslanmaq

әhali amili
regionlara dövlәt qayğısı
sosial yönlü
elmi yönümlü

275 Turizmin rolu

•

innovasiya güclәnir
xarici әlaqәlәr güclәnir
infrastruktura artır
iqtisadi inkişafa müsbәt tәsir edir
strukturu tәkmillәşdirir

276 Turizm haqqında qanun qәbul olunub

•

2006 il
1993 il
2005 il
2000 il
1999 il

277 Turizmdә sәmәrәlilik

•

iqtisadi artım
ümumi daxili mәhsul
işcilәrin mәşgululuğu
son mәhsul vә xәrclәr nisbәti
gәlir gәtirmәk qabilliyyәti

278 Turizm mәhsulu

•

infrastruktur obyektlәri
әrzaq mәhsulu
tikinti mәhsulu
sәnaye mәhsulu
xidmәtlәr

279 Meşә tәsәrrüfatının turizmdә әsas rolu

•

әhalinin tәbii artımını tәmin edir
tәbiәti qoruyur
turistlәrin istirahәtinә tәsir edir
ekoloji turizmin tәşkili
havanı tәmizlәyir

280 Turizmdә әsas göstәrici:

•

idxal
firmaların sayı
adam başına düşәn gәlir
turistlәrin sayı
ixrac

281 Kәnd tәsәrrüfatının turizmdә rolu

•

kәndin mәskunlaşması
iş yerlәri tәmin edir
sәnaye mәhsulu
qida tәminatı

kapital axını

282 Turizmdә inkişaf modeli nәyә әsaslanır

•

milli xüsusiyyәtlәrә
ixtisaslaşmaya
komplekslәşmәyә
sәmәrәliliyә
tarixiliyә

283 Turizmin obyekti

•

tәbiәt mәhsulları
sәnaye müәssisәlәri
meşәlәr
dağlar
otellәr

284 Turizmin әsas modeli

•

riyazi modeli
balans modeli
emprik model
statistik model
әrazi modeli

285 Dövlәtin turizmi tәnzimlәmәsinә aiddir

•

mәhsulu yaratmaq
turizm fәaliyyәtini qurmaq
turizm mәhsulunu satmaq
tәhlükәsizliyi tәmin etmәk
turistlәri yerlәşdirmәk

286 Torpağ rentasının mәnası:

•

gәlirlәr artır
icarә haqqı verilir
gәlirlәri bölüşdürür
mühafizә olunur
rifahı yaxşılaşdırır

287 Turizm resursları

•

rifah
yıgım
xәrclәr
pul gәlirlәri
tәbii cografi şәrait

288 Turizmin iqtisadi modelinin mәqsәdi

•

resuslardan istifadә etmәk
әhalinin yaşayışını yüksәltmәk
işlә tәmin olunmaq
maksimum gәlir
minimum mәsrәf

289 Turistlәrin turist firmaları ilә әlaqәsi

•

şәxsi müraciyәt
birbaşa әlaqә
menecrlәr vasitәsi ilә
telefon
vәsaitçilәrlә görüş

290 Turizmә Bakıda meneçerlik edәn sәbәblәr

•

tozlu küçәlәr
şәhәrlәr tıxaclar
çoxlu maşın
әtraf mühütün qorunmasında nöqsanlar
әhalinin soyuqqanlılığı

291 Turist mәdәniyyәtin mahiyyәti

•

xaidmәt sәviyyәsi
idmandan istifadә
onun davranışa
mәdәni ehtiyaclarında seçim
onun itehlak qabiliyyәti vә seçim

292 Turizmdә antiinhisar tәdbirlәrindәn әn aparıcısı

•

xidmәt bazarında rәqabәti
tәlәb vә tәklifin tarazlığı
qanunlar sistemi
rәqabәt mühütü
inzibati amillәr

293 Turizmin informasiya problemlәri

•

informasiya bazası
Informasiyanın dәqiqliyi
informasiya texnologiyası
informasiyanın әhatәsi
informasiya yeniliyi

294 Turist mәhsulunun tәkrar istehsalında әsas mәrhәlә

•

yığım ixracat
mübadilә
istehsal
әmtәәlik xidmәt
şәrtlәr

295 Turizmin inkişafına dövәt tәsiri yolları

•

qanunvericilik bazasının tәkmillәşmәsi
inzibati idarәetmә
prioritetlik
investisiya qoyuluşu
stimul yaratmaq

296 Turizmdә risklәrin aparıcı hәlqәsi
planlaşma
investisiya
turizmdә sәrbәstlik

•

•

turizmdә likvidlik
turizm planlaşması

297 Ehtiyat fondundan cәlb olunan maliyyәnin mahiyyәti

•

Qiymәt
birbaşa ayırmalar
investisiya
kredit qoyuluşu
büdcә

298 Regionda turizmin әsas potensialı

•

tranzitlilik
iqtisadi dünya
turizmin coğrafiyası
әhalinin hәyat sәviyyәsinin artımı
turizmin mәhsulluq qiymәt

299 Turizmdәn yerli büdcәyә tutulan vergilәr

•

sığorta
mәnfәәt vergisi
әlavә dәyәr vergsi
әmlak vergisi
gәlir vergisi

300 Aqroturizmdә әrzaq tәminatı müәssisәsi

•

fәrdi istehsal
ictimai iaşә
mәdәni obyektlәr
bazar tәklifi
anbar mәhsulu

301 Naxçıvanda әsas turizm modeli

•

etnik turizm
sağlamlıq turizmi
kәnd turizmi
işgüzar turizm
konqres turizmi

302 Azәrbaycanda hava yolu şirkәti

•

Naxçıvan
Azal
BakıVyana
Türk hava yolları
BakıMoskva

303 Turizmdә nә istehsal olunur

•

mәnzil istehsalı
turizm xidmәti
sәnaye mәhsulu
tikinti mәhsulu
kәnd tәsәrrüfatı

304 Turizmdә aparıcı infrastruktur:

•

ambarlar
otel
hava nәqliyyatı
yol
restoran

305 Hansı sahә turizmә bir başa tәsir etmir

•

nәqliyyat
sәnaye
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulu
qidalanma xidmәti
otel tәsәrrüfatı

306 Turizmdә istehsal mәhsulu

•

xammal
turizm sәnayesi mәhsulu
rabitә
texnika
elmi mәhsul

307 Sağlamlıq turizminin әsas mәqsәdi

•

elmitexniki inkişaf
müalicә
profilaktik tәdbirlәr
gәlir götürmәk
tanışlıq

308 Azәrbaycanda qış turizmi hansı regionda inkişaf etdirilir

•

Masaıllı
Qusar
Bakı
İmişli
Abşeron

309 Etnik turizmin subyekti

•

qaçqınlar
xaricdә yaşayan lobbi
tәşәbbüskarlar
başqa millәtlәr
miqrantlar

310 Dini turizmin subyekti kimdir

•

qocalar
dini ziyarәtçilәr
pensiyaçılar
ziyalılar
tәlәbәlәr

311 Әrzaq bazarının turizmdә әsas rolu
әrzaqi stehsalı

•

maksimum effect
әrzaq tәminatı
minimum mәsrәflәr
tәlәb vә tәklifin tarazlığı

312 İşguzar turizm hesab olunur

•

mәdәni xidmәt
işgüzar sәfәrlәr
istirahәt etmәk
mal gәtirmәk
әlaqә yaratmaq

313 Turizm növünә daxil deyil

•

işgüzar turizm
sәnaye turizmi
aqroturizm
dini turizm
qış turizm

314 Turizmin mövsümü xarakterliliyi

•

daxili turizm
qiş turizmi
gәlmә turizm
daimi fәaliyyәt
getmә turizm

315 Turizmin torpağın qiymәtlәndirilmәsi

•

turizmdә rahatlıq
kadastr üzrә
istifadә olunması
sorğu yolu
gәlirlilik

316 Turizmdә mәhsulun maya dәyәri

•

pul vәsaitlәri
әmәk haqqı
әsas fondlar
xәrclәr
dövriyyә vәsaitlәri

317 Turizmdәn gәlәn gәlirlәrin bölgüsündә daha çox pay alır

•

icarәdar
yerli büdcә
sahibkar
işçi
dövlәt

318 Turizmdә son mәrhәlә
әhalinin mәşğulluğunu tәmin etmәk
düzgün cavab yoxdur
infrastruktura xidmәt etmәk
xaricilәrә xidmәt etmәk

•

•

turistlәrә xidmәt göstәrmәk

319 Azәrbaycanda turizmin inkişafının zәruriliyi

•

iqtisadi artım
struktur islahatları
kәnd tәsәrrüfatının inkişafı
әhalinin mәskunlaşması
prioritetlik

320 Turizmdә turagent nә iş görür

•

tәşkil edir
mәhsul hazırlayır
xidmәt göstәrir
vasitәçilik edir
istehsal edir

321 Turizmdә turoperator nә iş görür

•

turist obyektini tikir
pul vәsaitlәri yığır
xarici әlaqәlәri tәnzimlәyir
turistlәri yerlәşdirir
әhalini cәlb edir

322 Turizmdә turistlәrin sәmәrәli istiqamәti

•

daxili
şәhәr
gәlmә
getmә

323 Turizm mәhsulunun әsas göstәricisi

•

istehsal hәcmi
tikinti
ictimai iaşә
il әrzindә göstәrilәn xidmәt
nәqliyyat xidmәti

324 Azәrbaycanda turizmin inkişafında hansı sahәlәr prioritetdir

•

mәnzil tikintisi
rabitә
neft maşınqayırması
sәnaye
kәnd tәsәrrüfatı

325 Turist kim ola bilәr

•

tәlәbәlәr
pensiyaçılar
hamısı
sahibkarlar
elm adamları

326 Regional turizm konsepsiyası

•

mәhsulu gәlir әldә etmәk
әhalini işlә tәmin etmәk
iqtisadi artımı tәmin etmәk
xarici turistlәri cәlb etmәk
tәbiicoğrafi resursları turizm dövriyyәsinә cәlb etmәk

327 Turizmin inkişafında әhalinin gәlir motivi

•

tәlәbat
onların resursları
cinsi
ailә vәziyyәti
sahibkarlıq

328 Turizm tәşkilatlarının qәrar qәbulu forması

•

turist müәssisәlәrinin fәaliyyәtini tәşkil edir
planlaşma mexanizmlәrini tәrtib edir
әmrlәr
idarәetmә mexanizmlәri tәdbiq edir
proqnozlar verir

329 Turizmin uzunmüddәtli planlaşma metodları

•

kredit yanaşma
resurs yanaşma
region planlaşma
strateji planlaşma
normativ yanaşma

330 Turizmin inkişaf modellәri

•

etnik
potensiallık
statistik
dinamik inkişaf modeli
sahәlәr arası

331 Turizmin Azәrbaycanda modeli

•

iş yerlәri
әhalinin mәşguluk
tәlәbat
tәbii sәrvәtlәrdәn istifadә
regionların sosial iqtisadi inkişaf modeli

332 Turizmin makro modellәri

•

xidmәtinin tәşkili
әhalinin rifahı
maya dәyәrin aşağı salınması
faydalılıq
maya dәyәrinin azalması

333 Turizmin modellәri
y=Ax α
y=A1X1+A2X2+....+AnXn
y=Ax1+b

•

Y=A(α)+B(¥)
y=AαBβC¥

334 Turizmin regionla modellәrinin tәsviq

•

region
sistemlik
sahә
komplekslik
әrazi

335 Azәrbaycanda turizmin normativhüquqi bazası

•

düzgün cavab yoxdur
kifayәtdir
çoxdur
azdır
әhatә etmir

336 Turizmin proqnozunda konseptual yanaşma modellәri

•

ÜDMin bölgüsü
investisiya modellәri
iqtisadi modellәri
sosial modellәr
rifah modellәri

337 Әrzaq bazarının formalaşmasında kәnd turizminin tәsiri

•

ev tәsәrrüfatını inkişaf etdirir
kәnd әhalisinin vәziyyәtini yaxşılaşdırır
uşaqları işlә tәmin edir
әhalinin mәşğulluğunu artırır
әrzaqa tәlәbatı artırır

338 Turizmin ixracat potensialı

•

tәcrübә vәrdişlәri
xarici turistlәr
yerli әhali
xarici vәtәndaşlar
yerdәyişmә

339 Turizmin mәnfi tәsirlәri ola bilәr

•

ekoloji tarazlığa
әlavә gәlir
resurslar cәlb olunur
mәşğulluğa
әlavә iş yerlәri

340 Aqroturizm hansı sәnaye ilә bağlıdır

•

kәnd tәsәrrüfatı maşınları
emal sәnayesi
kimya sәnayesi
neft sәnayesi
ağır sәnaye

341 Turizmdә ev tәsәrrüfatının rolu:

•

qoşqu alәtlәri verir
pul ayırır
torpaq verir
turizmi tәnzimlәyir
iş qüvvәsi ilә tәmin edir

342 Turizmdә biznesin tәşkili nәticәsindә

•

müәssisә tәşkil olunur
istehsalı tәşkil edir
turistlәri cәlb edir
inkişaf mühiti yaranır
turistlәrin tәlәbi ödәnilir

343 Turizmdә tәklif nәyә әsaslanır

•

resurs potensialının olmasına
ixracata tәlәbata
emal sәnayesinә
dayanaqlı inkişafa
bazarın genişlәnmәsinә

344 Regional siyasәtin turizmdә rolu

•

aqroturizmi inkişaf etdirir
resursları turizmә yönәldir
sahibkarlıq mühiti yaradır
aqrobiznesi tәşkil edir
regionların potensialını artırır

345 Turistlәr hansı әhali qrupundan ola bilәr

•

varlılar
bütün әhali
tәlәbәlәr
ziyalılar
pensiyaçılar

346 Turizm siyasәtinin rolu

•

sahә inkişafıdır
әhalinin mәqsәdidir
regional inkişafdır
sosial inkişafdır
dövlәt siyasәtidir

347 Turiztlәrin seçiminin orta tәbәqә üçün seqmentlәri

•

tәbii şәrait
keyfiyyәtli xidmәt
minimum xәrclәr
isti ölkә
yaxınlıq

348 Regionlarda turizm fәaliyyәtinә cәlb edilәn potensial güclәr
iqlim şәraiti

•

infrastruktura
ev tәsәrrüfatı
müәssisә potensialı
tәbii coğrafi әrait

349 Dövlәtin bәlәdiyyәlәrә turizm inkişafı üçün himayәçiliyi

•

müәssisә yaradır
lizing xidmәti
torpaq ayrı
vergi güzәşi
maliyyә yardımı

350 Regionlarda mәqsәdli proqramın xüsusi maraq turizmin әhәmiyyәti

•

alternativlilik
faydalılıq
tarazlılıq
sәmәrәlilik
inteqral sәmәrә

351 Turizmin әrazi quruluşunda perspektiv istiqamәtlәr

•

aqroturizm
işgüzar turizm
kәnd turizm
etnik turizm
dağ turizm

352 Azәrbaycanda turizmin mülkiyyәt formalarında xüsusi çәkisinә görә tәsnifatlaşma

•

digәr tәşkilatlar
xarici şirkәtlәr
truzim şirkәtlәri
müştәrәk müәssisә
kiçik vә orta sahibkarlıq

353 Azәrbaycanda hansı otellәr genişlәnir

•

1 ulduzlu
2 ulduzlu
modellәr
xüsusi evlәr
5 ulduzlu

354 Turizmin inkişafında istifadә olunmayan beynәlxalq yollarının prioritetliyi

•

Azәrbaycan Şәki
Azәrbaycan magistralı
Azәrbaycan Gürcüstan
Şәki Zaqatala
Azәrbaycan İran

355 Turistlәrin seqmentlәşmәsi

•

istehlak funksiyası
yaş tәrkibi
iş yerlәri
cinsi

iqtisadi vәziyyәti

356 Turizmin dayanıqlığı

•

turizmin mәhsulunun artım tempi
tәlәb vә tәklifin uzlaşması
turizm ehtiyatları vә gücü
turizm mәhsulunun keyfiyyәti
işçilәrinartımı

357 Turistlәrin yaşa görә seqmentlәşmәsi

•

istehlak funksiyası
yaş tәrkibi
iş yerlәri
cinsi
iqtisadi vәziyyәti

358 Turizmin sahәlәr arası әlaqәlәr

•

material
tәbii coğrafi mühütlә әlaqә
әhaliyә xidmәt
xammal almaq
sәnaye potensialı ilә әlaqә

359 Turizmin regionlarda inkişafının әsas formaları

•

sәhmdar cәmiyyәtlәr
firma
müştәrәk müәssisә
xoldinq
ev tәsәrrüfatı

360 Turizmin regional meyarı

•

regionda istehsal genişlәnir
regionlarda sosial problemlәri hәll edir
regionun әhalisinin mәskunlaşmasında tәsir edir
regionların resurslarını istifadәsinә şәrait yaradır
regionlarda miqrasiyanı azaldır

361 Daha çox inkişaf edәn turist zona

•

Avstraliya
Amerika
Asiya
Avropa
Rusiya

362 Azәrbaycanda sahibkarlığın daha çox oludğu iqtisadi region

•

Naxçıvan
Bakı Abşeron
Astara Lәnkәran
Aran iqtisadi region
Abşeron Qobustan regionu

363 Turizmin respublikada inkişafının әsas zonası

•

Kürdәmir
Abşeron Bakı
Naxçıvan
Ağdam Fizuli
Quba Xaçmaz

364 Qış turizmin inkişafi regionu

•

Bakı
QubaXaçmaz
Aran
Naxçıvan
Mil Muqan

365 Respublikada şәhәrlәrә yaxın turist

•

Sumqayıt
Abşeron mәkanı
Dәvәçi
Bakı әtrafı
Quba

366 Turizmin region inkişafının әsas prinsiplәri

•

sosial әdalәt
iqtisadi artım
sosial
dövlәtçilik
marifçilik

367 Әrazi komplekslәrindә turizmin rolu

•

әrzaq kompleksi
bazarı genişlәndirir
әhalni artır
sahәlәr arası komplekslәr
investisiyanı çoxaldır

368 Hansi turizm subregionları respublikada daha cox inkişaf edib?

•

Kürdәmir
Abşeron Qobustan
Naxçıvan
Ağdam Fizuli
Quba Xaçmaz

369 Destinasiyada hava nәqliyyatının inkişafı ilә bağlı problemlәr
Düz vә әks istiqamәtdә turizmin qrafiki, hәr bir qrupda turistlәrin sayı (kvota), sifarişlәrin verilmә vә aviabiletlәrin
alınma müddәti, cәrimә ödәmәdәn biletlәrin sifarişinin qaytarılması müddәti, alınan biletlәr üçün tarif növlәri,
güzәştli tariflәr, onların verilmә şәrtlәri, yer kvotasına güzәştlәr vә endirimlәr
Turagentliklәrdә bron olunmuş biletlәrin sfariş vә alınması, biletlәrin xüsusi saytlardan sifariş vә bronlaşdırılması,
turfirmalara aviaşirkәtlәrin daimi uçuşlarına müntәzәm olaraq aviabiletlәrin sifarişi, sәrnişinlәr üçün çarter
reyslәrinin tәşkili
Mülki aviasiyanın tәhlükәsiz vә nizamlı inkişafının tәşkili, hava gәmilәrinin layihәlәndirilmәsi, tәhlükәsiz,
müntәzәm, effektiv vә qәnaәtcil hava gәmilәrindә sәrnişin tәlәbatının mәmnuniyyәti, ağılsız itkilәrin qarşısını
almaq
Beynәlxalq әlaqәlәrin tәşkili vә ümumi prinsiplәri haqqında sazişlәri, yüklәrin vә sәrnişinlәrin daşınmasının vahid
ümumi şәrtlәrinin müәyyәn edilmәsini, dövlәtlәr arasında nәqliyyat әlaqәlәrinin sadәlәşdirilmәsinә yönәldilmiş
müqavilәlәri

•

•

Hava nәqliyyatının inkişafı, aeroportların vә hava xәtlәrinin aeronaviqasiya avadanlıqlarının vәziyyәti,
beynәlxalq mülki aviasiyanın fәaliyyәtinә qanunsuz müdaxilә, mülki aviasiya vә әtraf mühit, aviaşirkәtlәrin
iqtisadi vәziyyәti, beynәlxalq hava daşımalarının hәyata keçirilmәsi zamanı formallıqların sadәlәşdirilmәsi

370 ICAOnun mәqsәdi vә vәzifәlәrinә aiddir

•

Mülki aviasiyanın tәhlükәsiz vә nizamlı inkişafının tәşkili, hava gәmilәrinin layihәlәndirilmәsi, tәhlükәsiz,
müntәzәm, effektiv vә qәnaәtcil hava gәmilәrindә sәrnişin tәlәbatının mәmnuniyyәti, ağılsız itkilәrin qarşısını
almaq
Beynәlxalq mülki aviasiyanın tәhlükәsizliyini tәmin etmәk, hava gәmilәrinin istehsalı vә dinc mәqsәdlәrlә
istismarının, hava traslarının, aeroportların inkişafını tәmin etmәk, şüursuz rәqabәt nәticәsindә yaranan iqtisadi
itkilәrin qarşısını almaq
Düz vә әks istiqamәtdә turizmin qrafiki, hәr bir qrupda turistlәrin sayı (kvota), sifarişlәrin verilmә vә aviabiletlәrin
alınma müddәti, cәrimә ödәmәdәn biletlәrin sifarişinin qaytarılması müddәti, alınan biletlәr üçün tarif növlәri,
güzәştli tariflәr, onların verilmә şәrtlәri, yer kvotasına güzәştlәr vә endirimlәr
Hava nәqliyyatının inkişafı, aeroportların vә hava xәtlәrinin aeronaviqasiya avadanlıqlarının vәziyyәti,
beynәlxalq mülki aviasiyanın fәaliyyәtinә qanunsuz müdaxilә, mülki aviasiya vә әtraf mühit, aviaşirkәtlәrin
iqtisadi vәziyyәti, beynәlxalq hava daşımalarının hәyata keçirilmәsi zamanı formallıqların sadәlәşdirilmәsi.
Beynәlxalq әlaqәlәrin tәşkili vә ümumi prinsiplәri haqqında sazişlәri, yüklәrin vә sәrnişinlәrin daşınmasının vahid
ümumi şәrtlәrinin müәyyәn edilmәsini, dövlәtlәr arasında nәqliyyat әlaqәlәrinin sadәlәşdirilmәsinә yönәldilmiş
müqavilәlәri

371 Müasir dövrdә nәqliyyat konvensiyalarının vә beynәlxalq nәqliyyat tәşkilatlarının müәyyәn sisteminin
sәnәdlәri özünә daxil edir

•

Beynәlxalq әlaqәlәrin tәşkili vә ümumi prinsiplәri haqqında sazişlәri, yüklәrin vә sәrnişinlәrin daşınmasının vahid
ümumi şәrtlәrinin müәyyәn edilmәsini, dövlәtlәr arasında nәqliyyat әlaqәlәrinin sadәlәşdirilmәsinә yönәldilmiş
müqavilәlәri
Hava nәqliyyatının inkişafı, aeroportların vә hava xәtlәrinin aeronaviqasiya avadanlıqlarının vәziyyәti,
beynәlxalq mülki aviasiyanın fәaliyyәtinә qanunsuz müdaxilә, mülki aviasiya vә әtraf mühit, aviaşirkәtlәrin
iqtisadi vәziyyәti, beynәlxalq hava daşımalarının hәyata keçirilmәsi zamanı formallıqların sadәlәşdirilmәsi.
Mülki aviasiyanın tәhlükәsiz vә nizamlı inkişafının tәşkili, hava gәmilәrinin layihәlәndirilmәsi, tәhlükәsiz,
müntәzәm, effektiv vә qәnaәtcil hava gәmilәrindә sәrnişin tәlәbatının mәmnuniyyәti, ağılsız itkilәrin qarşısını
almaq
Turagentliklәrdә bron olunmuş biletlәrin sfariş vә alınması, biletlәrin xüsusi saytlardan sifariş vә bronlaşdırılması,
turfirmalara aviaşirkәtlәrin daimi uçuşlarına müntәzәm olaraq aviabiletlәrin sifarişi, sәrnişinlәr üçün çarter
reyslәrinin tәşkili
Düz vә әks istiqamәtdә turizmin qrafiki, hәr bir qrupda turistlәrin sayı (kvota), sifarişlәrin verilmә vә aviabiletlәrin
alınma müddәti, cәrimә ödәmәdәn biletlәrin sifarişinin qaytarılması müddәti, alınan biletlәr üçün tarif növlәri,
güzәştli tariflәr, onların verilmә şәrtlәri, yer kvotasına güzәştlәr vә endirimlәr

372 Destinasiyada hava daşımaları müәssisәlәri vә tәşkilatlarının әsas mәqsәdlәri

•

Aviaxәtlәrin şәbәkәsini yaratmalı vә onlardan avişirkәr üçün strateji vacib olanlarını seçmәlidir, aviaşirkәtlәr
ittifaqında çıxış etmәk, kompyuter bronlaşdırma sistemlәrini hәyata keçirmәk, turist müәssisәlәri ilә artan
әmәkdaşlıq vasitәsilә aviabiletlәrin satışı sisteminin inkişafı vә tәşviqi
Mülki aviasiyanın tәhlükәsiz vә nizamlı inkişafının tәşkili, hava gәmilәrinin layihәlәndirilmәsi, tәhlükәsiz,
müntәzәm, effektiv vә qәnaәtcil hava gәmilәrindә sәrnişin tәlәbatının mәmnuniyyәti, ağılsız itkilәrin qarşısını
almaq
Sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınmasının rahatlığı vә tezliyi, xidmәt personalının yüksәk keyfiyyәti vә tәyyarәdә
tәqdim olunan yerlәrin sinifi, sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınması üçün turfirma vә aviaşirkәt arasında müqavilә
bağlanması üçün әlverişli şәrtlәrin olması
Turagentliklәrdә bron olunmuş biletlәrin sfariş vә alınması, biletlәrin xüsusi saytlardan sifariş vә bronlaşdırılması,
turfirmalara aviaşirkәtlәrin daimi uçuşlarına müntәzәm olaraq aviabiletlәrin sifarişi, sәrnişinlәr üçün çarter
reyslәrinin tәşkili
Uzaq mәsafәlәrә sәyahәt etmәk üçün әn sürәtli vә rahat nәqliyyat növüdür, aviareyslәrdәki xidmәt sәviyyәsi
turistlәrin әksәriyyәtinin ehtiyacların qane edir

373 Destinasiyada hava gәmilәri dünyada mәşhur nәqliyyat növü kimi hansı sәbәblәrlә izah olunur
Sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınmasının rahatlığı vә tezliyi, xidmәt personalının yüksәk keyfiyyәti vә tәyyarәdә
tәqdim olunan yerlәrin sinifi, sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınması üçün turfirma vә aviaşirkәt arasında müqavilә
bağlanması üçün әlverişli şәrtlәrin olması

•

Turagentliklәrdә bron olunmuş biletlәrin sfariş vә alınması, biletlәrin xüsusi saytlardan sifariş vә bronlaşdırılması,
turfirmalara aviaşirkәtlәrin daimi uçuşlarına müntәzәm olaraq aviabiletlәrin sifarişi, sәrnişinlәr üçün çarter
reyslәrinin tәşkili
Mülki aviasiyanın tәhlükәsiz vә nizamlı inkişafının tәşkili, hava gәmilәrinin layihәlәndirilmәsi, tәhlükәsiz,
müntәzәm, effektiv vә qәnaәtcil hava gәmilәrindә sәrnişin tәlәbatının mәmnuniyyәti, ağılsız itkilәrin qarşısını
almaq
Aviaxәtlәrin şәbәkәsini yaratmalı vә onlardan avişirkәr üçün strateji vacib olanlarını seçmәlidir, aviaşirkәtlәr
ittifaqında çıxış etmәk, kompyuter bronlaşdırma sistemlәrini hәyata keçirmәk, turist müәssisәlәri ilә artan
әmәkdaşlıq vasitәsilә aviabiletlәrin satışı sisteminin inkişafı vә tәşviqi
Uzaq mәsafәlәrә sәyahәt etmәk üçün әn sürәtli vә rahat nәqliyyat növüdür, aviareyslәrdәki xidmәt sәviyyәsi
turistlәrin әksәriyyәtinin ehtiyacların qane edir

374 Destinasiyada aviaşirkәtlәrin vә turfirmalaşın daha rahat qarşılıqlı әlaqәdә işlәyә bilmәlәri üçün hansı
müqavilә şәrtlәrinә dә baxılır

•

Mülki aviasiyanın tәhlükәsiz vә nizamlı inkişafının tәşkili, hava gәmilәrinin layihәlәndirilmәsi, tәhlükәsiz,
müntәzәm, effektiv vә qәnaәtcil hava gәmilәrindә sәrnişin tәlәbatının mәmnuniyyәti, ağılsız itkilәrin qarşısını
almaq
Sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınmasının rahatlığı vә tezliyi, xidmәt personalının yüksәk keyfiyyәti vә tәyyarәdә
tәqdim olunan yerlәrin sinifi, sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınması üçün turfirma vә aviaşirkәt arasında müqavilә
bağlanması üçün әlverişli şәrtlәrin olması
Uzaq mәsafәlәrә sәyahәt etmәk üçün әn sürәtli vә rahat nәqliyyat növüdür, aviareyslәrdәki xidmәt sәviyyәsi
turistlәrin әksәriyyәtinin ehtiyacların qane edir
Aviaxәtlәrin şәbәkәsini yaratmalı vә onlardan avişirkәr üçün strateji vacib olanlarını seçmәlidir, aviaşirkәtlәr
ittifaqında çıxış etmәk, kompyuter bronlaşdırma sistemlәrini hәyata keçirmәk, turist müәssisәlәri ilә artan
әmәkdaşlıq vasitәsilә aviabiletlәrin satışı sisteminin inkişafı vә tәşviqi
Turagentliklәrdә bron olunmuş biletlәrin sfariş vә alınması, biletlәrin xüsusi saytlardan sifariş vә bronlaşdırılması,
turfirmalara aviaşirkәtlәrin daimi uçuşlarına müntәzәm olaraq aviabiletlәrin sifarişi, sәrnişinlәr üçün çarter
reyslәrinin tәşkili

375 Destinasiyada aviasiya vә turizmin әmәkdaşlıqlarının sәbәblәrinә aiddir

•

Sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınmasının rahatlığı vә tezliyi, xidmәt personalının yüksәk keyfiyyәti vә tәyyarәdә
tәqdim olunan yerlәrin sinifi, sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınması üçün turfirma vә aviaşirkәt arasında müqavilә
bağlanması üçün әlverişli şәrtlәrin olması
Aviaxәtlәrin şәbәkәsini yaratmalı vә onlardan avişirkәr üçün strateji vacib olanlarını seçmәlidir, aviaşirkәtlәr
ittifaqında çıxış etmәk, kompyuter bronlaşdırma sistemlәrini hәyata keçirmәk, turist müәssisәlәri ilә artan
әmәkdaşlıq vasitәsilә aviabiletlәrin satışı sisteminin inkişafı vә tәşviqi
Mülki aviasiyanın tәhlükәsiz vә nizamlı inkişafının tәşkili, hava gәmilәrinin layihәlәndirilmәsi, tәhlükәsiz,
müntәzәm, effektiv vә qәnaәtcil hava gәmilәrindә sәrnişin tәlәbatının mәmnuniyyәti, ağılsız itkilәrin qarşısını
almaq
Turagentliklәrdә bron olunmuş biletlәrin sfariş vә alınması, biletlәrin xüsusi saytlardan sifariş vә bronlaşdırılması,
turfirmalara aviaşirkәtlәrin daimi uçuşlarına müntәzәm olaraq aviabiletlәrin sifarişi, sәrnişinlәr üçün çarter
reyslәrinin tәşkili
Uzaq mәsafәlәrә sәyahәt etmәk üçün әn sürәtli vә rahat nәqliyyat növüdür, aviareyslәrdәki xidmәt sәviyyәsi
turistlәrin әksәriyyәtinin ehtiyacların qane edir

376 Destinasiyada otellәrdә altеrnаtiv strаtеgiyаlаrın sеçilmәsi zаmаnı mаrкеtinq tәcrübәsindә tәtbiq оlunаn
mоdеllәrә daxildir

•

Оpеrаtiv mаrкеtinq plаnlаrının hаzırlаnmаsı
Turizm müәssisәsi öz imкаnlаrını, mәhsullаrını, bаzаrlаrını, rәqаbәtin vәziyyәtini, müştәrilәri vә fәаliyyәt
istiqаmәtlәrini qiymәtlәndirә bilәr
Otellәrin strаtеgiyаsı bаzаr коnyunкturunun tәdqiqi vә prоqnоzu, istеhlакçılаr, хidmәtlәr, rәqiblәrin vә bаzаr
tәsәrrüfаtının digәr еlеmеntlәrinin tәdqiqi
Mәqsәdlәr әldә еdilә bilәn, çеviк, ölçülәn, коnкrеt, biribirinә uyğun, әsаs tәsir subyекtlәri üçün vә mәqsәdlәrә
nаil оlmаğа çаlışаnlаr üçün münаsib оlmаlıdır
Özünün rекlаm кompаniyаsı, prоqnоzlаşdırmа, rәqib otellәrin fәаliyyәti, strаtеji mаrкеtinq plаnlаşdırılmаsı

377 Destinasiyada otellәrdә nәzаrәtin әsаs mәqsәdlәrinә daxildir

•

Qоyulmuş mәqsәdlәrә nаil оlmа dәrәcәsinin müәyyәn еdilmәsi, mаrкеtinq sәylәrinin dinаmiк bаzаr şәrаitinә
uyğunlаşdırılmаsı imкаnlаrının yохlаnılmаsı, tәкmillәşdirmә imкаnlаrının müәyyәn еdilmәsi

Plаn üzrә ölçülәrin vә аmillәrin tәyin еdilmәsi, rеаl göstәricilәrin müәyyәn еdilmәsi, müqаyisәlәrin аpаrılmаsı,
müqаyisәnin nәticәlәrinin tәhlili
Özünün rекlаm кompаniyаsı, prоqnоzlаşdırmа, rәqib otellәrin fәаliyyәti, strаtеji mаrкеtinq plаnlаşdırılmаsı
Otelin bаzаr mövqеyi, hеyәtin ixtisаsı vә pеşәкаrlığı, mәhsullаr vә tәкlif оlunаn хidmәtlәr, qiymәt siyаsәti,
коmmuniкаsiyа sistеmi, rекlаm vә sаtış
Mаrкеtinqin plаnlаşdırılmаsı, otelin dахili vә хаrici mühitinin tәhlili, хаrici mühit hаqqındа infоrmаsiyа,
plаnlаşdırmа vә prоqnоzlаşdırmа

378 Destinasiyada otellәrdә nәzаrәt strаtеgiyаsının mәrhәlәlәri

•

Qоyulmuş mәqsәdlәrә nаil оlmа dәrәcәsinin müәyyәn еdilmәsi, mаrкеtinq sәylәrinin dinаmiк bаzаr şәrаitinә
uyğunlаşdırılmаsı imкаnlаrının yохlаnılmаsı, tәкmillәşdirmә imкаnlаrının müәyyәn еdilmәsi
Plаn üzrә ölçülәrin vә аmillәrin tәyin еdilmәsi, rеаl göstәricilәrin müәyyәn еdilmәsi, müqаyisәlәrin аpаrılmаsı,
müqаyisәnin nәticәlәrinin tәhlili
Otelin bаzаr mövqеyi, hеyәtin ixtisаsı vә pеşәкаrlığı, mәhsullаr vә tәкlif оlunаn хidmәtlәr, qiymәt siyаsәti,
коmmuniкаsiyа sistеmi, rекlаm vә sаtış
Mаrкеtinqin plаnlаşdırılmаsı, otelin dахili vә хаrici mühitinin tәhlili, хаrici mühit hаqqındа infоrmаsiyа,
plаnlаşdırmа vә prоqnоzlаşdırmа
Özünün rекlаm кompаniyаsı, prоqnоzlаşdırmа, rәqib otellәrin fәаliyyәti, strаtеji mаrкеtinq plаnlаşdırılmаsı

379 Destinasiyada otellәrdә opеrаtiv mаrкеtinq plаnlаrının hаzırlаnmаsı struкturu hansı tәlәblәrә cаvаb
vеrmәlidir

•

Özünün rекlаm кompаniyаsı, prоqnоzlаşdırmа, rәqib otellәrin fәаliyyәti, strаtеji mаrкеtinq plаnlаşdırılmаsı
Mаrкеtinqin plаnlаşdırılmаsı, otelin dахili vә хаrici mühitinin tәhlili, хаrici mühit hаqqındа infоrmаsiyа,
plаnlаşdırmа vә prоqnоzlаşdırmа
Müәssisәnin bаzаr imкаnlаrının tәhlili, mәqsәd bаzаrlаrının sеçilmәsi, mаrкеtinq коmplекsinin hаzırlаnmаsı,
mаrкеtinq tәdbirlәrinin hәyаtа кеçirilmәsi.
Otelin rәhbәrliyi tәrәfindәn bаzаrın tәhlili әsаsındа fоrmаlаşdırılmаsı, iqtisаdi inкişаfın ümumi tәmаyüllәrinә
uyğun оlmаsı, büdcә imкаnlаrı ilә uzlаşmаsı
Mаrкеtinq fәаliyyәtinin mәqsәdlәri ilә vәhdәtliк tәşкil еtmәlidir, idаrәеtmә struкturu mümкün qәdәr sаdә vә vаhid
tаbеçiliк prinsipi mövcud оlmаlıdır

380 Destinasiyada otel fәаliyyәtinin miqyаsındаn vә хаrакtеrindәn аsılı оlаrаq, mаrкеtinqin tәşкilаti
struкturunun hansı fоrmаlаrını fәrqlәndirilir

•

Mәqsәdlәrә nаil оlmаq vаsitәsi, mаrкеtinq plаnının bütün аspекtlәrinin uzlаşdırılmаsı, müәssisәnin fәаliyyәtinin
әsаs strаtеji istiqаmәtidir, turist mәhsulunun оptimаl idаrә еdilmәsi vә rеsurslаrın оptimаl bölgü strukturu
Otellәrin strаtеgiyаsı bаzаr коnyunкturunun tәdqiqi vә prоqnоzu, istеhlакçılаr, хidmәtlәr, rәqiblәrin vә bаzаr
tәsәrrüfаtının digәr еlеmеntlәrinin tәdqiqi strukturu
Özünün rекlаm кompаniyаsı, prоqnоzlаşdırmа, rәqib otellәrin fәаliyyәti, strаtеji mаrкеtinq plаnlаşdırılmаsı
strukturu
Mәqsәdlәr әldә еdilә bilәn, çеviк, ölçülәn, коnкrеt, biribirinә uyğun, әsаs tәsir subyекtlәri üçün vә mәqsәdlәrә
nаil оlmаğа çаlışаnlаr üçün münаsib оlmаlıdır
Mаrкеtinq хidmәtinin funкsiоnаl struкturu, хidmәt üzrә tәşкili, rеgiоnlаr üzrә tәşкili, bаzаr yönümlü idаrәеtmә
struкturu, mаtrisа tipli tәşкilаti struкtur.

381 Turizmdә keyfiyyәt göstәricilәri

•

trusitlәrin artımı
adam baına xәrclәr
adam başına istehlak göstәricilәri
kompekslik
mәsrәf göstәricilәr

382 Azәrbaycanda turizmin mümkünlüyündә iqtisadi rayonların sayı

•

20.0
50.0
40.0
11.0
30.0

383 Turizmdә sәmәrәlilik göstәricilәri

•

xidmәt hәcmi
xalis gәlir
mәhsul vә xidmәtin hәcmi
mәnfәәt
yoxsulluq

384 Turizm proqnozlarının әsas amili

•

düzgün cavab yoxdur
passiv proqnozlar
aktiv proqnozlar
resurs proqnozlaşması
normativ proqnozlar

385 Azәrbaycan turizmin yaradan ÜDM

•

0.2
0.4
0.3
1%likdir
0.03

386 Turizmdә mәhsul

•

ömür artımı
әmtәәlik mәhsul
sәnaye mәhsulu
göstәrilәn xidmәtin hәcmi
informasiya

387 Sosialiqtisadi inkişafda turzimin әsas rolu

•

әrazi inkişafı
qtisadi artım
xarici iqtisadi әlaqәlәr
regionların sosialiqtisadi inkişafı
mәdәniyyәtin inkişafı

388 Turizmdә gәlirlәr asilidir

•

әmtәәlik mәhsul
informasiya
göstәrilәn xidmәt
sәnaye mәhsulu
ömür artımı

389 Turizmin inkişaf mәrasimdә әsas pik dövrü

•

1991ci illәr
2010cu illәr
1996cı illәr
1980cı illәr
2006cı illәr

390 Turistlәrin sosial xarakteristikasına aparıcı göstәricilәr
ailә tәrkibi

•

•

sosial durumu
iqtisadi vәziyyәti
tәhsil sәviyyәsi
demoqrafik tәrkibi

391 Turizmin informasiya tәminatının Azәrbaycanda әsas istiqamәtlәrı

•

sәyyar konsertlә
Televiziya radio İTK
insan mәdәniyyәti
telefon әlaqәlәri
inzibati işçilәrinin mәdәniyyәti

392 Gәlmә turistlәrin әsas motivi

•

sәyahәt
kompleks xidmәt
ucuz qiymәt
tәhlükәsizlik
tanışlıq

393 Gәlmә vә getmә turistlәrin arasında nisbәt

•

42463.0
42494.0
42431.0
42401.0
1.0

394 Turizmin mәhsulunun istehlak xarakteri

•

ailә büdcәsinә tәsir edir
mәdәniyyәti artır
insanın inkişafına tәsir edir
ömürün artımına
sağlamlığa tәsir edir

395 Azәrbaycanda rayonlarda daha çoxyayılan otellәr

•

0 ulduzlu
3 ulduzlu
4 ulduzlu
5 ulduzlu
ulduzlu olmayan yerli

396 Turizmin statistikasının әsas göstәricisi

•

turizm gәlirlәri
turistlәrin sayı
turizm müәssisәlәri
turizm dövriyyәsi
turizm işçilәrin sayı

397 Ekoloji turizmin әsas nәticәsi

•

düzgün cavab yoxdur
ömür müddәti
insan inkişafına tәsir müddәti
tәbii sәrvәtlәrin qorunması

ölüm sәviyyәsi

398 Turizmin mәhsuldarlığının vahid göstәricisi

•

sәrbәst vaxt
vahid zamanda göstәrilәn xidmәt
ixracat mәhsulu
turizm işçilәrinin adam başına istehsal hәcmi
dövlәtә ayrılan vәsait

399 Azәrbaycanda daha çoxyayılan otellәr

•

ulduzlu olmayan yerli
4 ve 5 ulduzlu
4 ulduzlu
5 ulduzlu
3 ulduzlu

400 Kәnd turizminin potensialı

•

düzgün cavab yoxdur
kәndә mәdәniyyәt
әhali resursları
xarici
kәndin sosial inkişafı

