3304Y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3304Y Bronlaşdırma sistemlәri
1 Sabre sisteminin yaradılması ideyası nә vaxt yaranmışdır?

•

1958ci ildә
1954cü ildә
1956cı ildә
1960cı ildә
1952ci ildә

2 Kompüter Bronlaşdırma Sistemi ilk dәfә harada yaranıb?

•

Avstriyada
ABŞda
İngiltәrәdә
Fransada
Almaniyada

3 Bellboy aşağıdakılardan hansıdır?

•

Vestiyer
Baqaj daşıyıcı
Liftçi
Anonsçu
Qapıçı

4 Aşağıdakılardan hansı concierge hissәsindә çalışan işçi deyil?

•

Doorman
Telefon operatoru
Anonsçu
Bellboy
Liftçi

5 Ön büroda olan hissәlәrin idarәsini icra edәn şәxs aşağıdakılardan hansıdır?

•

Ön kassa vәzifәlisi
Ön büro direktoru
Qәbul müdiri
Telefon operatoru
Bronlaşdırma rәhbәri

6 Otelә gәlәn qonaqların qeydlәrinin edildiyi vә tutulduğu bölüm aşağıdakılardan hansıdır?

•

Switchboard
Reception
Cashier
Reservation
Concierge

7 Aşağıdakılardan hansı ön büronun hissәlәrindәn biri deyil?

•

Bronlaşdırma
Ön kassa
Telefon mәlumat mәrkәzi
Mәrtәbә xidmәti

Qәbul

8 Qonaqların hesablarının tutulduğu vә ödәnişlәrin edildiyi hissә hansıdır?

•

Konsyerj
Ön kassa
Qeydiyyat vә yerlәşmә
Qәbul
Bronlaşdırma

9 Bu bölmәdә qonağı qarşılamaq vә yola salmaqla yanaşı qonaqlara yerlәşmә müәssisәsi vә әtraf haqqında
mәlumat verilmәsi, müxtәlif bilet vә bronlaşdırma istәklәrinin qarşılanması işlәrini dә yerinә yetirir:

•

Ön kassa
Konsyerj
Qәbul
Bronlaşdırma
Qeydiyyat vә yerlәşmә

10 Yerlәşmә müәssisәlәrindә bütün, daxili vә xarici telefon xәbәrlәşmәsini tәmin edәn hissәdir:

•

Marketinq
Switchboard
Qәbul
Bronlaşdırma
Qeydiyyat vә yerlәşmә

11 Otaq tәlәblәrinin qarşılandığı hissә olmaqla, oteldәki boş vә dolu otaqların say tәqibi, otaqlarla әlaqәdar
müxtәlif statistikaların hazırlanması hansı bölmәdә olur?

•

Qәbul
Bronlaşdırma
Qeydiyyat vә yerlәşmә
Tәhlükәsizlik
Marketinq

12 Bu bölmә qonaqların yerlәşdiyi müddәt içәrisindә hәr cür problemlәrinin hәlli, mesajların alınması,
açarlarının alınıb verilmәsi әmәliyyatlarını icra edәr:

•

Tәhlükәsizlik
Qәbul
Bronlaşdırma
Marketinq
Qeydiyyat vә yerlәşmә

13 GDSyә daxil olmanın neçә növü var?

•

6
2
5
3
4

14 Online rejimindә sorğuya cavab neçә saniyә әrzindә verilir?

•

10 saniyә
7 saniyә
2 saniyә
3 saniyә

5 saniyә

15 Nömrәlәri necә satmaq daha sәrfәlidir?

•

Azad vә sorğu ilә
Azad vә mәhdud azad
Mәhdudiyyәtli
Sorğu ilә
Azad vә mәhdudiyyәtli

16 Sorğu ilә satış zamanı mehmanxana hansı vaxt әrzindә müştәri sorğusunu ya tәsdiq, ya da inkar
etmәlidir?

•

6 saat
24 saat
8 saat
12 saat
1 saat

17 On Request nәyi ifadә edir?

•

Satışın dayandırılmasını
Sorğu ilә satışı
Mәhdudiyyәtli azad satışı
Mәhdudiyyәtli satışı
Azad satışı

18 Allocation nәdir?

•

Mәhdudiyyәtli satış
Sorğu ilә satış
Azad satış
Mәhdudiyyәtli azad satış
Satışın dayandırılması

19 Nömrәlәr satılarkәn konkret tarixә müәyyәn tariflә elan oluna bilәr. Hansı bura daxil deyil?

•

Stop Sale
Comail
On Request
Free Sale
Allocation

20 Bronlaşdırmanı hәyata keçirәn turist agentinә verilәn %in miqdarı xüsusi tariflәrdә nә qәdәr olur?

•

14%ә qәdәr
15%ә qәdәr
20%ә qәdәr
12%ә qәdәr
10%ә qәdәr

21 Bronlaşdırmanı hәyata keçirәn turist agentinә verilәn %in miqdarı standart vә korporativ tarifә görә nә
qәdәrdir?

•

12%
10%
5%
20%
15%

22 Mehmanxana üçün istifadә olunan tariflәrә aid deyil:

•

Yaşlılar üçün tarif
Turist üçün tarif
Bazar günü tarifi
Koorporativ tarif
Hәrbiçilәr üçün tarif

23 Rack Rate anlayışı üçün deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

•

Bu tariflәrin qiymәti әn yüksәkdir
Bu tarifdәn istifadәyә mәhdudiyyәtlәr var
Ona standart tarif dә deyilir
İstifadәdә әn az mәhdudiyyәtә malik tarifdir
Fәrdi müştәrilәr birbaşa mehmanxanaya müraciәt edәrәk belә tarifdәn istifadә edir

24 Tarif nәdir?

•

Nömrәlәrin növü vә dәrәcisini göstәrir, onların әtraflı tәsvirini vә tutumunu göstәrir
Mehmanxana xidmәtlәrindәn istifadә etmә qaydaları toplusu, onlardan imtina vә bununla әlaqәdar tәlәblәr vә
mәhdudiyyәtlәr
Mehmanxanada xidmәt edәnlәrin miqdarı vә qiymәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsidir
Bir nömrәdә neçә adamı yerlәşdirmәyin mümkünlüyü müәyyәnlәşdirilir
Mehmanxananın ünvanı, yerlәşdiyi mәkanı, tikildiyi vә onun son tәmirini, infrastruktura haqqında mәlumat

25 Ümumi tәsvir nәdir?

•

Mehmanxanada xidmәt edәnlәrin miqdarı göstәrilir
Mehmanxananın ünvanı, yerlәşdiyi mәkanı, tikildiyi vә onun son tәmirini, infrastruktura haqqında mәlumat verir
Mehmanxana xidmәtlәrindәn istifadә etmә qaydaları toplusu, onlardan imtina vә bununla әlaqәdar tәlәblәr vә
mәhdudiyyәtlәr
Nömrәlәrin növü vә dәrәcisini göstәrir, onların әtraflı tәsvirini vә tutumunu göstәrir
Bir nömrәdә neçә adamı yerlәşdirmәyin mümkünlüyü müәyyәnlәşdirilir

26 KBSyә tәqdim olunan mehmanxanaların hansı mәlumatları vermәsi vacib deyil?

•

Yerlәrin sayı
Gәlirlәr
Nömrәlәr fondunun tәsviri
Ümumi tәsvir
Tariflәr

27 Bu bölmә şәraiti (konyukturanı) izlәmәli vә vәziyyәtә nәzarәt etmәlidir:

•

Marketinq bölmәsi
Bronlaşdırma bölmәsi
Qeydiyyat vә yerlәşmә
Reception department
Reception desk

28 Regionda mehmanxana yerlәrinә sifarişlәrin artıb vә azalması daha çox hansı vәziyyәtlә әlaqәdar olmur?

•

Qiymәtlәrlә
Coğrafi
Siyasi
İqtisadi
Mövsümlә

29 Erkәn bronlaşdırmanı qәbul edәn mehmanxana, hansı mәsuliyyәti daşıyır?

•

Mәnәvi vә maddi
Hüquqi vә biznes
Biznes vә kommersiya
Hüquqi vә siyasi
İqtisadi vә sosial

30 Mehmanxanada Front Office”ә kim rәhbәrlik edir?

•

Baş telefon operatoru
Direktor
Baş kassir
Baş direktor
Bronlaşdırma xidmәtinin rәhbәri

31 Hansı mehmanxanalarda bronlaşdırma bölmәsi müstәqil struktura malik olur?

•

200dәn çox nömrәsi olan
300dәn çox nömrәsi olan
150dәn çox nömrәsi olan
250dәn çox nömrәsi olan
100dәn çox nömrәsi olan

32 Front Officeә daxil deyildir

•

Yük daşıyanlar
Tәhlükәsizlik
Reception department
Reception desk
Konsyerjlәr

33 SABRE terminallarında yerlәşәn ilk iki yüz sәyahәt agenti illik nә qәdәr әlavә gәlir әldә etdilәr?

•

1.1 milyon dollar
3.1 milyon dollar
2.1 milyon dollar
3.2 milyon dollar
1.2 milyon dollar

34 1978ci ildә ABŞdakı hava yolu sәrbәstlәşmәsindәn sonra mәrkәzi bronlaşdırma sistemlәrinin inkişafı
sürәtlәnmişdir. Bu sürәtli artımın başlıca sәbәblәrindәn deyil:

•

Qiymәtlәrin vә proqramların çox tez dәyişmәsi
Bilet satış qiymәtlәrinin müxtәlif olması
Rәqabәtin artması
Hava yollarına paylama ofislәrinin xәrcinin gedәrәk yüksәlmәsi
Bilet satış qiymәtlәrinin eyni olması

35 1983cü ildә mәrkәzi bronlaşdırma sistemlәrindә iştirakçı sayı nә qәdәr idi?

•

20.000dәn çox
50.000dәn çox
40.000dәn çox
10.000dәn çox
30.000dәn çox

36 Global Paylama Sistemlәri neçәnci ildә fәaliyyәtә başladı?
1977ci ildә
1985ci ildә

•

1982ci ildә
1980ci ildә
1987ci ildә

37 Artıq bu dövrdәn bütün hava yolları vә qlobal paylama sistemlәri internetdәn әhәmiyyәtli bir paylama
kanalı olaraq istifadә etmәkdәdirlәr:

•

1990cı illәrdәn
1960cı illәrdәn
1980ci illәrdәn
1970ci illәrdәn
2000ci illәrdәn

38 Hava yolu sәnayesindә mәlumat texnologiyalarının inkişafının II mәrhәlәsi:

•

İnternet
Strateji birlәşmәlәr, qiymәtdә rәqabәt
Global paylama sistemlәri
Әllә qeyd, teleteks vә ya telefonla lәng bronlaşdırma
Mәrkәzi bronlaşdırma sistemlәri

39 Havayoluna aid daxili bronlaşdırma sistemi deyil:

•

APOLLO
Galileo
American Airlines
PARS
United

40 1987ci ildә mәlumat ünsiyyәt şәbәkәlәrinә qoyulan sәrmayәlәr hava yolları gәlirlәrinin neçә %ini tәşkil
edirdi?

•

7 %ini
4 %ini
3 %ini
2 %ini
5 %ini

41 Neçәnci ildә baş verәn ABŞdakı hava yolu sәrbәstlәşmәsi mәrkәzi bronlaşdırma sistemlәrinin inkişafını
sürәtlәndirmişdir?

•

1968ci ildә
1975ci ildә
1972ci ildә
1978ci ildә
1987ci ildә

42 1976ci ilә qәdәr tәyyarә bilet qiymәtlәri vә marşrut tәsisi hansı tәşkilatın idarәsi altında idi?

•

IBM şirkәtinin
American Airlines şirkәtinin
Beynәlxalq Aviasiya İdarәsinin
SABRE sisteminin
Vәtәndaş Aviasiya İdarәsinin

43 1970ci illәrdә bu şirkәt öz sistemini digәr hava yollarına istifadә etdirmәyә başladı:
Delta
United

•

Şәrq
American Airlines
Transcontinental and Western Air

44 Bir çox yeni mәrkәzi bronlaşdırma sistemi meydana gәtirmә cәhdi bu illәr müvәffәqiyyәtsizliklә
nәticәlәndi:

•

19761980ci illәr
19671980ci illәr
19751985ci illәr
19671975ci illәr
19771980ci illәr

45 United neçәnci ildә sәyahәt agentlәri ilә birlikdә APOLLOya keçmәsini elan etdi?

•

1967ci ildә
1976cı ildә
1975ci ildә
1966cı ildә
1972ci ildә

46 1967ci ildә agentliklәrdә satılan biletlәr, cәmi bilet satışında neçә faiz tәşkil edirdi?

•

15%
30%
10%
20%
25%

47 American Airlines vә United sәyahәt agentlәrindәki terminalları nә vaxt dәyişdirdi?

•

19661970ci illәri arasında
19671976cı illәr arasında
19701975ci illәr arasında
19651970ci illәr arasında
19651972ci illәr arasında

48 PNR nәdir?

•

Viza kartı
Yol xәritәsi
Yolçuya aid mәlumatların olduğu kart
Yolçuya aid bilet
Destinasiya haqqında mәlumat

49 Bronlaşdırmalar üçün lazımlı olan online sistemlәrin inkişafı nә vaxt mümkün olmuşdur?

•

1962ci ildә
1970ci illәrin әvvәlindә
1960cı illәrin әvvәlindә
1965ci ildә
1950ci illәrin әvvәlindә

50 Neçәnci ildә hava yolları bronlaşdırma ofislәrindәki uçuşların vәziyyәtini ifadә edәn hesabatların yerini,
maqnetik silindrlәr aldı?

•

1945ci ildә
1952ci ildә
1950ci ildә

1960cı ildә
1954cü ildә

51 Mәrkәzi bronlaşdırma sisteminin inkişafı nә ilә paralel olmuşdur?

•

Sosial inkişafla
Texnoloji inkişafla
Siyasi inkişafla
Mәdәni inkişafla
İqtisadi inkişafla

52 Sәyahәt agentlәrindә bronlaşdırmalar 1952ci ilә qәdәr necә hәyata keçirilirdi?

•

Hamısı ilә
Tamamilә әl ilә
Makina ilә
Bir hissәsi kompüterlә
Kompüterlә

53 PARS nәdir?

•

Mәrkәzi bronlaşdırma sistemi
Proqramlaşdırımış hava yolları bronlaşdırma sistemi
Qlobal ehtiyyat sistemi
Çoxgirişli bronlaşdırma sistemi
Beynәlxalq biznes makinası

54 1965ci ildә Sabre sistemindә sәhvlәrin ehtimalı neçә faiz idi?

•

4%
1%
3%
2%
5%

55 Sabre sistemindә ilk vaxtlar sәhflәr neçә faiz tәşkil edirdi?

•

6%
8%
3%
2%
5%

56 İBM nәdir?

•

Elektron kart vә ya bilet
Beynәlxalq biznes makinası
Qlobal ehtiyyat sistemi
Çoxgirişli bronlaşdırma sistemi
Mәrkәzi bronlaşdırma sistemi

57 American Airlines aviakompaniyası “Sabre” sistemini hansı şirkәtlә birlәşәrәk yaratdı?

•

IATA
İBM
United
Apollo
Transcontinental and Western Air

58 Sabre sistemi nә vaxt tamamilә interaktiv oldu?

•

1960cı ildә
1965ci ildә
1975ci ildә
1985ci ildә
1970ci ildә

59 American Airlines “Sabre” sistemin yaranmasına nә qәdәr vәsait xәrclәmişdi?

•

5 milyon dollar
150 milyon dollar
30 milyon dollar
50 milyon dollar
100 milyon dollar

60 Sabre sistemi nә vaxt yaradılmişdır?

•

1954cü ildә
1960cı ildә
1956cı ildә
1958ci ildә
1962ci ildә

61 Qәbul deksi üzәrindә, qәbul işçilәrinin rahatca görә bilәcәyi bir yerdә olan vә bellboyları çağırmada
istifadә edilәn göbәlәk şәklindәki vasitәdir:

•

Provision machine
Naqilsiz mәlumat tәchizatı
Telefon konsulu
Zәng
Information rack

62 Qonaq otaqlarındakı çatışmamazlıqların әlaqәdar şöbәyә bildirilmәsi üçün istifadә edilәn formadır:

•

Mesaj forması
Әmanәt kassa forması
Vip forması
Texniki xidmәt bildiriş forması
Körpә baxıcısı xahişi forması

63 Ön büro personalı tәrәfindәn tutulan, gündәlik iş vә әmәliyyatların nizamlı olaraq tәqib edildiyi dәftәrdir:

•

Tәftiş dәftәri
Polis dәftәri
Müәssisәlәrin açar qeyd dәftәri
Şikayәt vә mәmnuniyyәt dәftәri
Nәzarәt dәftәri

64 Tәftiş dәftәri kim tәrәfindәn yazılır:

•

Polis
Ön büro personalı
Vergilәr Nazirliyi
Qonaqlar
Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi

65 Gәlәn hәr qonaq üçün tutulması zәruri dәftәrdir. Bu dәftәrdәki qeydlәri әskiksiz doldurmaq lazımdır.
Lazım olduğu zaman tәhlükәsizlik işçilәri tәrәfindәn nәzarәt edilir:

•

•

Polis dәftәri
Tәftiş dәftәri
Şikayәt vә mәmnuniyyәt dәftәri
Müәssisәlәrin açar qeyd dәftәri
Nәzarәt dәftәri

66 Notarius tәsdiqli, şikayәtlәrin qanuni platformaya daşınması vәziyyәtindә rәsmi sәnәd xüsusiyyәti
daşıyan, qәbulda gün әrzindә çatıla bilәr bir yerdә mühafizә edilәn vә tutulması zәruri olan dәftәrdir:

•

Nәzarәt dәftәri
Polis dәftәri
Tәftiş dәftәri
Şikayәt vә mәmnuniyyәt dәftәri
Müәssisәlәrin açar qeyd dәftәri

67 O, 2 nüsxә olaraq doldurulur. Bir nüsxә texniki xidmәt müdiriyyәtinә göndәrilir, digәr nüsxә ön büroda
qalır:

•

Texniki xidmәt bildiriş forması
Vip forması
Әmanәt kassa forması
Mesaj forması
Bronlaşdırma tәsdiq forması

68 Registration form haqqında qeyd olunanlardan hansı doğru deyil?

•

Qonaq qalma sәnәdidir
Qonaq istismara gәldiyindә giriş (checkin) әmәliyyatı üçün mütlәq doldurulması lazım olan bir sәnәddir
Qonaq ilә müәssisә arasında bir müqavilә forması olaraq hüquqi sәnәddir
Lazım olduğu zaman tәhlükәsizlik işçilәri tәrәfindәn nәzarәt edilir
Qanuni bir zәrurәtdir

69 Housekeeper nәdir?

•

Yükdaşıyan
Qeydiyatçı
Qapıçı
Otaq xidmәtçisi
İdarәçi

70 Vip forması neçә nüsxәdә tәşkil edilir?

•

3
2
4
5
6

71 Qonaqların qiymәtli әşya vә pullarını qoymaları üçün yerlәşmә müәssisәsi rәhbәrliyinin ödәnişli vә ya
ödәnişsiz olaraq tәqdim etdiyi bir xidmәtdir

•

Blocking slip
Name rack
Safe box
Registration card
Provision machine

72 Name rack nәdir?

•

Ödәmә cihazı
Tәminat makinası
Adların siyahısı
Qonaqların soyadlarına görә tәşkil edilәn slip
Mәlumat rәfi

73 Qonaqların hesablarının tutulduğu kartlara nә deyilir:

•

Açar kartı
Yolçu kartı
Registration card
Name rack
Folyo

74 Açarlıq nәdir?

•

Qonaqların qiymәtli әşyalarını saxladıqları kassadır
Ön büro deskinin arxasında kiçik gözlәrdәn ibarәt rәfdir
Qonaqların hesablarının tutulduğu kartdır
Qonaqların qiymәtli әşya vә pullarını qoymaları üçün yerlәşmә müәssisәsi rәhbәrliyin ödәnişli vә ya ödәnişsiz
olaraq tәqdim etdiyi bir xidmәtdir
Qonaqların soyadlarına görә tәşkil edilәn slipdir

75 Açar kartı maşını haqqında qeyd olunanlardan hansı doğru deyil

•

Halhazırda yerlәşmә müәssisәlәri qonaq otaqlarına giriş üçün açar yerinә açar kartı istifadә edirlәr
Onun içinә yeni bir maqnitli oxuculu kart yerlәşdirilir
Kompüterә bağlı olaraq istifadә edilir
Açar kartı maşını internet әlaqәlidir
Kompüterdә enter düymәsinә basılaraq mәlumatlar onun vasitәsilә karta yüklәnir

76 Bronlaşdırma ofisindә daha az istifadә olunur

•

Telefon
Mәktub
Surәtçıxarma maşını
Kalkulyator
Kompüter

77 Bu forma ilә әlaqәdar müәssisә qrup haqqında әtraflı mәlumat almaqla yanaşı, özünün etmәsi lazım olan
işlәri dә öyrәnmiş olar:

•

Bronlaşdırma cәdvәli
Qrup memorandum forması
Bronlaşdırma forması
Bronlaşdırma tәsdiq forması
Bronlaşdırma siyahısı

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

•

Bronlaşdırma cәdvәli
Bronlaşdırma forması
Qrup memorandum forması
Bronlaşdırma siyahısı
Bronlaşdırma tәsdiq forması

79 Alınan bronlaşdırmalarda sәhv etmә ehtimalını önlәyәr:

•

Bronlaşdırma dәyişmә vә lәğv forması
Bronlaşdırma cәdvәli
Bronlaşdırma tәsdiq forması
Bronlaşdırma siyahısı
Bronlaşdırma forması

80 Müqavilә faylları kimlәr tәrәfindәn bağlanır?

•

Yerlәşmә müәssisәlәri vә turistlәr
Yerlәşmә müәssisәlәri vә sәyahәt agentliklәri
Turoperatorlar vә sәyahәt agentliklәri
Turistlәr vә sәyahәt agentliklәri
Turistlәr vә turoperatorlar

81 Bir gün әrzindә bronlaşdırmalar toplusunu göstәrmәk üçün tәşkil edilәn bronlaşdırma qeydlәridir:

•

Bronlaşdırma cәdvәli
Bronlaşdırma siyahısı
Bronlaşdırma tәsdiq forması
Bronlaşdırma forması
Bronlaşdırma dәyişmә vә lәğv forması

82 Bronlaşdırma lәğvi vә dәyişiklik formasında hansı qeydlәrin aparılması mütlәq deyil?

•

O günkü tarix
Qiymәti
Ünvanı
Şәxsin adı vә soyadı
Telefonu

83 Bronlaşdırma formasında qeyd olunmur

•

İstәnilәn otaq tipi
Müştәriyә tәşәkkür
Qәbul tarixi
Ünvan
Telefon nömrәsi

84 Bronlaşdırma tәsdiq formasında qeyd olunmur:

•

Qiymәt
Telefon nömrәsi
Qәbul tarixi
Ünvan
Gәlmә tarixi

85 Bronlaşdırma forması haqqında deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

•

Forma doldurulduqdan sonra müştәriyә tәkrar oxunaraq ikinci dәfә nәzarәt vә tәsdiq etdirilmәlidir
Bu sәnәd sayәsindә qәbul mәmurunun әlindә o gün gәlәcәk qonaqların bir siyahısı yer alır
Qarışıqlığa sәbәb olmamaq üçün çox diqqәtli vә әskiksiz doldurulmalıdır
Bronlaşdırma alışında istifadә olunan formadır
Bütün yerlәşmә müәssisәlәrindә birbirinә bәnzәr formalar istifadә olunur

86 Bronlaşdırma ofisindә müxtәlif mәtbuu sәnәdlәri tәsdiq etmәk üçün vә ya altına şәxsin vә müәssisәnin
ünvanını yazarkәn asanlıq tәmin etmәsi baxımından istifadә edilәn vasitәdir:

•

Mәktub
Tәsdiq kassası

Faks
Bronlaşdırma tәsdiq forması
Web site

87 Asan vә sürәtli bir şәkildә qarşı tәrәfә rәsmi mәlumat verilmәsi baxımından yerlәşmә müәssisәlәrindә әn
çox istifadә edilәn ünsiyyәt vasitәlәrindәn biridir:

•

İnternet
Faks
Telefon
Kompüter
Mәktub

88 Әn әhәmiyyәtli ünsiyyәt vasitәlәrindәn biri kimi ön büro vә bronlaşdırma ofisindә hәr zaman istifadә
olunan bir vasitәdir

•

Mәktub
Telefon
Kompüter
İnternet
Faks

89 Personalın daha asan vә sәhvsiz bronlaşdırma almasını tәmin etdiyindәn çox әhәmiyyәtli bir yerә
malikdir:

•

Telefon
Kompüter
İnternet
Mәktub
Faks

90 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 formada şәnbә, bazar vә tәtil günlәri xüsusi olaraq qeyd edilir
Bu cәdvәl ilk baxışda hansı gün, nә növ vә nә qәdәr müddәtә otaq sata bilәcәyimizi vә ya satmayacağımızı
göstәrir
Bronlaşdırmaların hamısını görә bildiyimiz bu forma gәlәcәyә istiqamәtli bronlaşdırma, marketinq vә satış
strategiyamızı tәyin etmә baxımından әhәmiyyәtlidir

91 Tәbii gözәlliklәr içәrisindә, rahat bir yerlәşmә yanında müxtәlif idman, әylәncә vә satış xidmәtlәrinin dә
tәmin olunduğu, mәşhur mәskunlaşma nizamında, bütün cәbhәlәrindә әn çox üç mәrtәbәli strukturlardan
ibarәt olan vә әn az sәksәn otaqlı müәssisәlәrdir

•

Tәtil mәrkәzlәri
Tәtil kәndlәri
Hostel
Turizm kәndlәri
Apart otellәr

92 Gәnclik turizminә cavab verә bilәcәk vә yemәiçmә xidmәti verәn vә ya müştәrinin öz yemәklәrini
şәxsәn hazırlamaq imkanı olan әn az on otaqlı müәssisәlәrdir:

•

Tәtil mәrkәzlәri
Hostel
Turizm kәndlәri
Tәtil kәndlәri
Apart otellәr

93 All inclusive Plus adlandırılır

•

Oteldә hәr otağa xәlәt vә başmaq günlük, otağa  tәzә meyvә, şokolad, tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr yerli
vә xarici, habelә ixtisası üzrә restoran a la carte, dondurma, mini bar içkilәr, tennis tәlim oyun, minigolf
Oteldә tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr yerli vә ixtisaslaşmış restoranlar, mini bar a la carte, dondurma, su
Oteldә hәr otağında xәlәt vә başmaq ildә, gündәlik  tәzә meyvә, şokolad, tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr
yerli vә xarici, habelә ixtisası üzrә restoran a la carte , sәhәr yemәyi daxil olmaqla, dondurma, minibar içkilәr, otaq
xidmәti, qayıqla tur
Oteldә tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr yerli vә xarici, habelә ixtisası üzrә restoran a la carte, dondurma,
mini bar içkilәr, otaq xidmәti, tennis, massaj, camaşırxana, bowling tәlim oyun
Oteldә tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr yerli vә xarici, habelә ixtisası üzrә restoran a la carte, dondurma,
minibar, şәrab, pivә, sәrinlәşdirici içkilәr, otaq xidmәti, internetkafe, bowling, tennis tәlim oyun

94 All inclusive Fine Service adlandırılır

•

Oteldә hәr otağa xәlәt vә başmaq günlük, otağa  tәzә meyvә, şokolad, tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr yerli
vә xarici, habelә ixtisası üzrә restoran a la carte, dondurma, mini bar içkilәr, tennis tәlim oyun, minigolf
Oteldә hәr otağında xәlәt vә başmaq ildә, gündәlik  tәzә meyvә, şokolad, tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr
yerli vә xarici, habelә ixtisası üzrә restoran a la carte , sәhәr yemәyi daxil olmaqla, dondurma, minibar içkilәr, otaq
xidmәti, qayıqla tur
Oteldә tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr yerli vә xarici, habelә ixtisası üzrә restoran a la carte, dondurma,
minibar, şәrab, pivә, sәrinlәşdirici içkilәr, otaq xidmәti, internetkafe, bowling, tennis tәlim oyun
Oteldә tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr yerli vә xarici, habelә ixtisası üzrә restoran a la carte, dondurma,
mini bar içkilәr, otaq xidmәti, tennis, massaj, camaşırxana, bowling tәlim oyun
Oteldә tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr yerli vә ixtisaslaşmış restoranlar, mini bar a la carte, dondurma, su

95 All inclusive Royal Class servis adlandırılır

•

Oteldә tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr yerli vә ixtisaslaşmış restoranlar, mini bar a la carte, dondurma, su
Oteldә tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr yerli vә xarici, habelә ixtisası üzrә restoran a la carte, dondurma,
mini bar içkilәr, otaq xidmәti, tennis, massaj, camaşırxana, bowling tәlim oyun
Oteldә hәr otağında xәlәt vә başmaq ildә, gündәlik  tәzә meyvә, şokolad, tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr
yerli vә xarici, habelә ixtisası üzrә restoran a la carte , sәhәr yemәyi daxil olmaqla, dondurma, minibar içkilәr, otaq
xidmәti, qayıqla tur
Oteldә tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr yerli vә xarici, habelә ixtisası üzrә restoran a la carte, dondurma,
minibar, şәrab, pivә, sәrinlәşdirici içkilәr, otaq xidmәti, internetkafe, bowling, tennis tәlim oyun
Oteldә hәr otağa xәlәt vә başmaq günlük, otağa  tәzә meyvә, şokolad, tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr yerli
vә xarici, habelә ixtisası üzrә restoran a la carte, dondurma, mini bar içkilәr, tennis tәlim oyun, minigolf

96 All inclusive High Class xidmәt adlandırılır:

•

Oteldә hәr otağında xәlәt vә başmaq ildә, gündәlik  tәzә meyvә, şokolad, tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr
yerli vә xarici, habelә ixtisası üzrә restoran a la carte , sәhәr yemәyi daxil olmaqla, dondurma, minibar içkilәr, otaq
xidmәti, qayıqla tur
Oteldә tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr yerli vә xarici, habelә ixtisası üzrә restoran a la carte, dondurma,
mini bar içkilәr, otaq xidmәti, tennis, massaj, camaşırxana, bowling tәlim oyun
Oteldә tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr yerli vә xarici, habelә ixtisası üzrә restoran a la carte, dondurma,
minibar, şәrab, pivә, sәrinlәşdirici içkilәr, otaq xidmәti, internetkafe, bowling, tennis tәlim oyun
Oteldә hәr otağa xәlәt vә başmaq günlük, otağa  tәzә meyvә, şokolad, tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr yerli
vә xarici, habelә ixtisası üzrә restoran a la carte, dondurma, mini bar içkilәr, tennis tәlim oyun, minigolf
Oteldә tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr yerli vә ixtisaslaşmış restoranlar, mini bar a la carte, dondurma, su

97 All inclusive Superior xidmәt hesab olunur:

•

Oteldә hәr otağında xәlәt vә başmaq ildә, gündәlik  tәzә meyvә, şokolad, tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr
yerli vә xarici, habelә ixtisası üzrә restoran a la carte , sәhәr yemәyi daxil olmaqla, dondurma, minibar içkilәr, otaq
xidmәti, qayıqla tur
Oteldә hәr otağa xәlәt vә başmaq günlük, otağa  tәzә meyvә, şokolad, tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr yerli
vә xarici, habelә ixtisası üzrә restoran a la carte, dondurma, mini bar içkilәr, tennis tәlim oyun, minigolf
Oteldә tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr yerli vә ixtisaslaşmış restoranlar, mini bar a la carte, dondurma, su
Oteldә tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr yerli vә xarici, habelә ixtisası üzrә restoran a la carte, dondurma,
minibar, şәrab, pivә, sәrinlәşdirici içkilәr, otaq xidmәti, internetkafe, bowling, tennis tәlim oyun
Oteldә tam board, alkoqolsuz vә spirtli içkilәr yerli vә xarici, habelә ixtisası üzrә restoran a la carte, dondurma,
mini bar içkilәr, otaq xidmәti, tennis, massaj, camaşırxana, bowling tәlim oyun

98 “Ultra hәr şey daxil” otellәr necә adlandırılır?

•

Design Hotels
Deluxe Hotels
Resorts Hotels
Fantasia Hotels
Luxe Hotels

99 Otellәrdә “Hәr şey daxil” sistemindә mövcud deyil:

•

Otelin o gün tәklif etdiyi yemәklәr içәrisindә limitsiz olaraq istifadә etmәnizi әhatә edir
24 saat yemәk vә içkilәrdәn sizdәn ödәniş tәlәb etmәzlәr
Otel içәrisindә yemәiçmә nizamında hәr şeyin daxil olduğu mәnasını verir
Ümumi olaraq yerli spirtli içkilәr vә spirtsiz bütün içkilәri әhatә edәr
Tam olaraq otel konseptlәrindәn biridir

100 Departure sözünün mәnasını ifadә etmir:

•

Tәrk etmә
Çatmaq
Çıxış
Ayrılıq
Gediş

101 Hesabın kim tәrәfindәn bağlanılacağı, ödәnilәcәyini göstәrir:

•

Departure
Accounting
Rate
French
Free

102 Otel personalının özünün pulsuz qaldığı otaqlara deyilir

•

Free
House use
Adjoining room
Adjacent room
Complimentary

103 Davamlı müştәrilәr vә ya әhәmiyyәtli qonaqlar üçün edilәn ziyafәtlәr:

•

Accounting
Complimentary
House use
VIP
Free

104 Qonaqlama tәsislәrindә Free nәyi bildirir?

•

Davamlı müştәrilәr vә ya әhәmiyyәtli qonaqlar üçün edilәn ziyafәtlәrdir
Pulsuz yerlәşәn agentlik nümayәndәlәri üçün istifadә edilәn bir deyimdir
Hesabın kim tәrәfindәn ödәnilәcәyini
Qonaqlama müәssisәlәrindә yalnız otaq xidmәtinin verildiyi pansion şәklidir
Otel personalının özünün pulsuz qaldığı otaqlara deyilir

105 Hәr şey daxil sistemә xarici içkilәr, mini bar, dәniz animasiyaları vә s. xidmәtlәrin dә әlavә olunduğu
yerlәşmә tipidir:

•

Otaq nahar
Tam pansion
All inc.
Ultra inc.
Yarım pansion

106 Qonaqlama müәssisәlәrinin yaradıldığı coğrafi mәkan etibarilә nә dәyişir?

•

Otaq tiplәri
Mәnzәrә vәziyyәti
Yataq sayı
Qonaqlama şәkillәri
Pansiyon vәziyyәti

107 Twin Bed nәyә deyilir?

•

İki nәfәrlik otaq
İki nәfәrlik ayrı yataqlı otaq
İki nәfәrlik tәk böyük yataqlı otaq
Künc otaq
Üç nәfәrlik otaq

108 İki nәfәrlik әlavә yataqlı bir otaq qısa şәkildә necә göstәrilir?

•

1x + 1xx
1xxx
1xx + x
1sng + 1dbl
1xx

109 Doublex Room nәdir?

•

Otel qatlarının yerlәrindә daxili aksesuarları fәrqli olaraq tәşkil edilmiş otaqlar
İki mәrtәbәli, içәridәn nәrdivanla yuxarı qata çıxılacaq şәkildә tәşkil edilmiş, iki otaqdan meydana gәlmişdir
Birbirinә yaxın otaqlar
Siqaret çәkmәyәn vә bu mövzuda vasvası olan müştәrilәr üçün tәşkil edilmiş vә yalnız bu müştәrilәrә satılan
otaqlar
Әngәlli müştәrilәrin rahat istifadәsi üçün xüsusi olaraq hazırlanmış otaqlar

110 Otaqların hansı tәsnifatı yoxdur?

•

Tәchizatına görә
İstismar müddәtinә görә
Yataq tipinә görә
Fiziki quruluşuna görә
Mәnzәrә vәziyyәtinә görә

111 Pansiyon növlәrinә daxil deyil:

•

Hәr şey daxil
Standart otaq
Yarım pansion
Otaq nahar
Tam pansion

112 Fiziki strukturuna görә otaq tiplәrinә aid deyil:

•

Presidental suite
Yalnız otaq

Junior suite
Keçmәli otaqlar
Studio room

113 Yerlәşmә müәssisәlәrindә otaq + sәhәr yemәyi + bir yemәk xidmәtinin verildiyi satış forması hansı
qısaltma ilә göstәrilir?

•

Ultra inc.
HB
BB
FB
OB

114 Yerlәşmә müәssisәlәrindә otaq + sәhәr yemәyi xidmәtinin verildiyi satış forması hansı qısaltma ilә
göstәrilir?

•

OB
BB
FB
HB
TW

115 Yerlәşmә müәssisәlәrindә yalnız otaq xidmәtinin verildiyi satış forması hansı qısaltma ilә göstәrilir?

•

TW
OB
FB
HB
BB

116 Aşağıdakılardan hansı әlil otağı mәnasını verir?

•

Adjacent room
Handicapped room
Family room
Corner room
Connecting room

117 Yerlәşmә müәssisәlәrindә olan әn bahalı otaq aşağıdakılardan hansıdır?

•

Adjacent room
Presidental suite
Junior suite
Suite
Studio room

118 Evli bir cütlük üçün bronlaşdırma mәmurunun verәcәyi әn uyğun otaq vә yataq tipi hansıdır?

•

Dubleks room
Double roomFrench bed
Single roomTwin bed
Single roomFrench bed
Double roomTwin bed

119 Aşağıdakılardan hansı üç nәfәrlik otaq mәnasını verir?

•

Connecting Room
Triple room
Single room

Double room
Quad room

120 Aşağıdakılardan hansı iki nәfәrlik otaq mәnasını verir?

•

Adjoining room
Double room
Triple room
Single room
Quad room

121 Mehmanxana vә turlar üçün әvvәlcә 50% ödәnilir vә xidmәtin başlandığına neçә gün qalmış galan 50%
ödәnilmәlidir?

•

1 gun qalmış
7 gun qalmış
10 gun qalmış
12 gun qalmış
3 gun qalmış

122 Aviabilet xidmәtlәri üçün nә vaxt turagent tәrәfindәn nәğd ödәniş edilmәlidir?

•

Hәr 3 aydan sonra
Hәr dekadanın axırı
Hәr hәftәnin axırı
Hәr ayın axırı
Hәr günün sonu

123 Әvvәlcәdәn razılaşdırılmış nәyin qiymәti agentliklә müәyyәn olunur vә müştәriyә tәqdim edilәn
hesabda göstәrilir?

•

Aviabiletin vә xidmәtin qiymәti
Aviabiletin, sığorta polisin vә xidmәtin qiymәti
Sığorta polisin qiymәti
Aviabiletin qiymәti
Xidmәtin qiymәti

124 Müştәrinin sifarişinә әsasәn agentlik tәrәfindәn hazırlanmış aviabiletlәr, mehmanxanalar vә digәr
xidmәtlәrin vaxtı, vaxtında hәmin günü düzgünlüyünü vә sifarişә uygun oldugunu yoxlayarkәn sәhf oldugu
zaman nә etmәlidir?

•

3 gün әrzindә agentliyә mәlumat vermәlidir
Hәmin günü agentliklә әlagә saxlayıb düzәlişlәr tәlәb etmәlidir
Agentliyin xidmәtindәn imtina etmәlidir
Güzәştli qiymәt tәlәb etmәlidir
Hәmin anda agentliklә әlagә saxlayıb düzәlişlәr tәlәb etmәlidir

125 Müştәri tәqdim edilmiş hesablar әsasında agentliyin xidmәtlәrini tam hәddә vә vaxtında ödәmәdikdә nә
baş verәr?

•

Xidmәtdәn imtina edilәr
idmәtin keyfiyyәti aşağı salınar
Cәrimә tәtbiq oluna bilәr
Ödәnilmәmiş xidmәt agentlik tәrәfindәn lәğv edilә bilәr
Әlavә vaxt verilәr

126 Turagentin mәsuliyyәti barәdә deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

•

Sәrnişinlәrin hәyatına vә ya sağlamlığına zәrәrin yetirilmәsi olan şirkәtin fәaliyyәtinә görә mәsuliyyәti daşımır

•

Agentlik aviabiletlәr adlarına rәsmilәşdirilmiş şәxslәrin pasportviza vә gömrük rәsmiyyәtlәrinin düzgün
rәsmilәşdirilmәsinә görә mәsuliyyәt daşıyır
Agentlik hava gәmisinin dәyişilmәsi, cәdvәldә dәyişikliklәr, reyslәrin yubadılması mәsuliyyәti daşımır
Agentlik müştәrinin sifarişi ilә aviaşirkәtlәrin reyslәrinin cәdvәllәrindә, sәrnişinlәrin vә baqajın daşınma
şәrtlәrindә dәyişikliklәr barәdә mәlumatı tәqdim etmәlidir
Agentlik reyslәrin lәğv edilmәsi, sәrnişinlәrin baqajının vә ya şәxsi әşyalarının itirilmәsinә görә mәsuliyyәt
daşımır

127 Aviadaşımaya görә bütün mәsuliyyәti kim daşıyır?

•

Nәqliyyat nazirliyi
Aviaşirkәt
Sığorta şirkәti
Turoperator
Turagentlik

128 Turagentlik müştәrinin sifarişi ilә hansı mәlumatı faks vәsitәsilә göndәrir?

•

Konkret turun dәyәri barәdә mәlumatı
Uçuşun vә ya digәr xidmәtiәrin dәyәrini göstәrmәklә konkret bronlaşdırma barәdә mәlumatı
Uçuşun vә ya digәr xidmәtiәrin dәyәrini
Konkret bronlaşdırma barәdә mәlumatı
Konkret uçuşun dәyәrini göstәrmәklә bronlaşdırma barәdә mәlumatı

129 Otelçi әlavә hәr neçә nәfәr üçün bir nümayәndәnin daha pulsuz xidmәtlәrdәn yararlanmasını tәmin edә
bilәr?

•

15 nәfәr
20 nәfәr
30 nәfәr
10 nәfәr
25 nәfәr

130 Әn azı neçә nәfәrlik müştәri qrupuna yoldaşlıq edәn agent nümayәndәlәrinә qrupun qaldığı şәrtlәrlә bir
nәfәr pulsuz yerlәşmә verilә bilәr?

•

10 nәfәrlik
15 nәfәrlik
12 nәfәrlik
20 nәfәrlik
25 nәfәrlik

131 Ümumiyyәtlә qrup vә toplantılara istiqamәtli olur:

•

Faksla bronlaşdırma
Mәktubla bronlaşdırma
Telefonla bronlaşdırma
İnternet ilә bronlaşdırma
Teletekslә bronlaşdırma

132 Şirkәtlәrin vә agentliklәrin seçim etdiyi әlaqә şәklidir:

•

Telefonla bronlaşdırma
Faksla bronlaşdırma
Teletekslә bronlaşdırma
İnternet ilә bronlaşdırma
Mәktubla bronlaşdırma

133 Ümumiyyәtlә beynәlxalq bronlaşdırma istәklәrindә әsasәn istifadә olunur:

•

İnternet ilә bronlaşdırma
Teletekslә bronlaşdırma
Faksla bronlaşdırma
Telefonla bronlaşdırma
Mәktubla bronlaşdırma

134 Müştәrinin sәyahәt agentlәri vasitәsilә etdirdiyi bronlaşdırmalarda otelә gәlişindә ona verilәn sәnәdә nә
deyilir?

•

Veksel
Voucher
Yolçu kartı
Tur yollayış
Registration card

135 Hansı bronlaşdırma şәklindә tәrәflәr qarşılıqlı olaraq bütün detalları öyrәnә bilir?

•

Mәktub ilә bronlaşdırmada
Telefonla bronlaşdırma
İnternet ilә bronlaşdırmada
Şәxsi bronlaşdırmada
Hәr cür bronlaşdırmada

136 Mәrkәzi bronlaşdırma sistemi ilә bronlaşdırma almaq daha çox hansı otellәrdә edilir?

•

“5” ulduz otellәrdә
Zәncir otellәrdә
Böyük otellәrdә
Luxe otellәrdә
Kiçik otellәrdә

137 Qeyd olunanlardan hansı doğrudur?

•

Qruplar yalnız sәyahәt agentlәri vasitәsilә gәlirlәr
Hәr cür bronlaşdırma yazışmaları qarşı tәrәfә faks ilә mesajla göndәrilir
Mәktub ilә bronlaşdırma çox sıx rast gәlinәn bir bronlaşdırma şәklidir
Voucher üzәrindә yalnız müştәrinin adısoyadı yazılmışdır
İnternet ilә bronlaşdırma digәr üsullara görә daha bahalıdır

138 Hansı bronlaşdırma yazışmaları qarşı tәrәfә faks ilә mesajla göndәrilir?

•

Faks ilә bronlaşdırma
Telefon ilә bronlaşdırma
Hәr cür bronlaşdırma
Kompüterlә edilәn bronlaşdırma
Sәyahәt agentliklәri vasitәsilә etdirilәn bronlaşdırma

139 Aşağıdakılardan hansı yalnışdır?

•

Müştәrinin sәyahәt agentlәri vasitәsilә etdirdiyi bronlaşdırmalarda otelә gәlişindә ona verilәn sәnәdә voucher
deyilir
İnternet ilә bronlaşdırma digәr üsullara görә daha bahalıdır
Hәr cür bronlaşdırma yazışmaları qarşı tәrәfә faks ilә mesajla göndәrilir
Bronlaşdırması edilәn otağın әn son neçә saata qәdәr gözlәnilmәsinә tanınan opsion deyilir
Şәxsi bronlaşdırmalarda tәrәflәr qarşılıqlı olaraq bütün detalları öyrәnә bilir

140 Bronlaşdırma qәbul şәkillәrindәn deyil?
Şәxsi bronlaşdırma

•

•

Zәmanәtli bronlaşdırma
Yazışma ilә bronlaşdırma
Telefon ilә bronlaşdırma
Faks ilә bronlaşdırma

141 Agent ilә otelçi arasındakı müqavilәdә ödәmә şәrtlәri haqqında bir maddә olmaması halında qrupla
әlaqәdar ödәnişin neçә faizi qrupun gәlişindәn 30 gün әvvәl ödәnmәlidir?

•

40%i
50%i
20%i
30%i
10%i

142 Turagent qrupun gәliş tarixindәn әn az neçә gün әvvәl müştәrilәrin otaqlara yerlәşmә nizamını göstәrәn
siyahını otelә göndәrir?

•

3 gün әvvәl
14 gün әvvәl
7 gün әvvәl
10 gün әvvәl
12 gün әvvәl

143 Otel bronlaşdırmasında fakturaların ödәnmә müddәti bitdikdәn sonra borc miqdarı üçün aylıq nә qәdәr
әlavә xәrc hesablanılır?

•

7% vә әsas öhdәliyin 3%i nisbәtindә
10% vә әsas öhdәliyin 5%i nisbәtindә
3% vә әsas öhdәliyin 1%i nisbәtindә
5% vә әsas öhdәliyin 2%i nisbәtindә
5% vә әsas öhdәliyin 3%i nisbәtindә

144 Otel bronlaşdırmasında fakturaların ödәnmә müddәti müqavilәdә yoxdursa, fakturanın alınmasından
etibarәn neçә gün әrzindә ödәnilir?

•

5 gün
30 gün
20 gün
10 gün
3 gün

145 Bronlaşdırma mәlumatı almaq üçün qonağın istәklәrinin öyrәnilmәsi ardıcıllığında hansı sonda
edilmәlidir?

•

Bronlaşdırmaun neçә gün üçün istәndiyi öyrәnilir
Qonağın adı, soyadı öyrәnilir
Neçә adam vә neçә otağa ehtiyac duyulduğu öyrәnilir
Qonağın gәliş tarixlәri öyrәnilir
Otaq tipi vә qiymәti qonağa bildirilir

146 Mәktubla bronlaşdırmaya bir nümunә olaraq verilәcәk cavabda hansı mәsәlәnin olması vacib deyil:

•

Әvvәlcә bronlaşdırma tәlәbi olduğu üçün qonağa tәşәkkür
Telefon nömrәsinin alınması
Neçә şәxs üçün, neçә otağın hansı şәrtlәrdә ayrıldığı
Mәnzәrә vә pansion vәziyyәti
Otaqların hansı tarixә vә saat neçәyә qәdәr gözlәnilәcәyi

147 Günümüz texnologiyasında, email yolu ilә alınan bronlaşdırmalar, hansı bronlaşdırmalarla eyni üsulla
istifadә edilә bilir?

•

Sәyahәt agentliklәri vasitәsilә etdirilәn bronlaşdırmalarla
Mәktubla alınan bronlaşdırmalarla
Telefaksla alınan bronlaşdırmalarla
Şәxsәn otelә gәlәrәk edilәn bronlaşdırmalarla
Telefonla alınan bronlaşdırmalarla

148 Mәktubla bronlaşdırmada depozit gәldikdәn sonra neçә saat әrzindә müştәriyә qәti bronlaşdırma edildiyi
bildirilir?

•

12 saat
24 saat
6 saat
1 saat
48 saat

149 Telefonla bronlaşdırma üçün deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

•

Bronlaşdırma alarkәn bronlaşdırma forması istifadәsi vә detallar tam doldurulmalıdır
Daha çox zәncir otellәrin etdiyi bronlaşdırma şәklidir
Telefonla edilәn bronlaşdırmalarda әldә yazılı bir sәnәd olmadığından isbatı çәtindir
Telefonla bronlaşdırmada diqqәtli davranmalı, otağının nә qәdәr saxlanılması qarşı tәrәfә mütlәq bildirilmәlidir
Telefonla bronlaşdırmada aydın olmayan sözlәr kodlaşdırılmalı vә doğru mәlumatlar alınmalıdır

150 Eyni şәhәrdә yaşayan bir kimsәnin oteldә yer ayırtmaq üçün telefonla әlaqә qurmasıdır:

•

Şәxsәn otelә gәlәrәk edilәn bronlaşdırma
Şәhәr içi telefonla bronlaşdırma
Şәhәrlәrarası telefonla bronlaşdırma
Telefonla edilәn bronlaşdırma
Beynәlxalq telefonla bronlaşdırma

151 Aşağıdakılardan verilәnlәrdәn hansı doğru deyil

•

Agentlik vә şirkәt qruplarının lәğv vә dәyişikliklәri yazılı olaraq istәmәliyik
Dәyişiklik vә lәğv bronlaşma forması üzәrindә dә göstәrilә bilәr
Bronlaşdırma lәğvi tәlәblәri üçün axtaran müştәrini uzun müddәt telefonda gözlәtmәk doğru deyil
Bronlaşdırma lәğv vә dәyişiklik forması bütün otellәrdә istifadә olunur
Bronlaşdırma lәğv vә dәyişiklik sәhifәsindәki mәlumatlar bronlaşdırma sәhifәsindәki mәlumatlara çox yaxındır

152 Әn az lәğv müddәti, lәğv edilmiş qrupun 50%indәn az olması halında nә qәdәrdir

•

Gәliş tarixindәn 21 gün әvvәl
Gәliş tarixindәn 10 gün әvvәl
Gәliş tarixindәn5 gün әvvәl
Gәliş tarixindәn 14 gün әvvәl
Gәliş tarixindәn 7 gün әvvәl

153 Әn az lәğv müddәti, lәğv edilmiş qrupun 50%ini aşması halında nә qәdәrdir

•

Gәliş tarixindәn 14 gün әvvәl
Gәliş tarixindәn 3 gün әvvәl
Gәliş tarixindәn 7 gün әvvәl
Gәliş tarixindәn 21 gün әvvәl
Gәliş tarixindәn 10 gün әvvәl

154 Bron olduqdan sonra dәyişiklik istәyi nә vaxt yerinә yetirilir?

•

İstәnilәn halda
Bron lәğv olunur
Heç bir halda
Otelin vәziyyәti araşdırılaraq dәyişikliyә uyğunsa yerinә yetirilir
Otelin vәziyyәtindәn asılı olmayaraq

155 Bron olduqdan sonra dәyişiklik istәyi daxil deyil:

•

Otaq sayında
Adam sayında
Gәlişgediş tarixindә
Otaq tipindә
Otağın qiymәtindә

156 Gecәlәmә sifariş edәn qonaqların yerlәşmә sәnәdlәrindәki mәlumatlar hansı müddәt üzrә kartotekslәrә
işlәnir?

•

Aylıq
Rüblük
İllik
Gündәlik
Hәftәlik

157 Әlifba sırası olaraq sıralanan, üzәrindә aid olduğu firma ilә әlaqәdar mәlumatların yer aldığı vә
gecәlәmә yeri ilә bağlı statistik sәnәdlәrә mәnbәә olan kartlar:

•

Broşür
Bronlaşdırma cәdvәli
Kartoteks
Bronlaşdırma siyahısı
Kataloq

158 Müntәzәm reyslәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri deyil:

•

Uçuşun dәqiq tәyin edilmiş marşrutu
Tәyin edilmiş tarix vә vaxt
Aviadaşıyıcı tәrәfindәn tәyin edilmiş tariflәr, güzәştlәr, endirimlәr
Tәyyarәnin dolmasından asılı olmayaraq uçuş tәminatlıdır
Sifarişçinin tәlәbi ilә istәnilәn tarixә vә ya vaxta tәyin edilә bilәr

159 Turizmda nәqliyyat daşımalarına daxil deyil

•

Hava nәqliyyatı
Çay nәqliyyatı
Dәniz nәqliyyatı
Boru nәqliyyatı
Quru nәqliyyatı

160 Turizm sahәsindә nәqliyyat xidmәtlәrinә aid deyil:

•

Transfer
Ekskursiya yerinәdәk vә geriyә
Әylәncә mәqsәdilә daşıma
Mәhsulun daşınması
Göndәrmә mәtәqәsindәn qәbul yerinәdәk daşıma

161 İstehlakçıların düzgün öyrәnilmәsinin formalaşdırılması marketinqinә aşağıdakı prinsiplәrdәn hansı
daxil deyil?

•

İstehlakçıların davranışı müәyyәn tәsir altında formalaşır
İstehlakçının davranışı sosial qanundur
İstehlakçı davranışı tәdqiqatların kömәyi ilә dәrk olunur
Potensial istehlakçıların davranışı daha vacibdir
İstehlakçılar sәrbәstdir

162 Әgәr alıcıların tәlәbi eynidirsә, onlar eyni zamanda, eyni miqdarda mәhsul alırlarsa vә eyni marağa
hәssasdılarsa, onda hansı marketinq strategiyasından istifadә etmәk olar?

•

Differensiallaşmış
Yığcam
Differensiallaşmamış
Mütlәq
Bazar yönümlü

163 Xidmәtlәrin ödәnişi yubadıldığda, müştәri agentliyә ödәnişin vaxtından keçmiş hәr gününә görә
ödәnişin mәblәğindәn hansı miqdarda penya ödәyir?

•

0,2%
0,5%
0.2%
0.1%
0.3%

164 Hansı şöbә mehmanxananın әsas mәlumat sisteminә daxil deyil vә sanki daxili şöbәlәr ilә birbaşa әlaqә
saxlamır?

•

Bronlaşdırma
İnzibati xidmәt
Marketinq
Qida bölmәlәri
Menecer modulu

165 Bu modula yalnız o halda ehtiyac ola bilәr ki, oteldә qalmanın maliyyә şәrtlәrindә dәyiklik olsun vә
tәklif olunan xidmәtlәrin sayı artırılsın:

•

Bronlaşdırma modulu
İnzibati xidmәt modulu
Qida bölmәlәri modulu
Menecer modulu
Marketinq şöbәsi modulu

166 Burada mәlumat tәhcizatçılardan mәtbәxdәki baş aşpaza çatır

•

Qida bölmәlәrinin modulu
Menecer modulu
Bronlaşdırma modulu
İnzibati xidmәtin modulu
Marketinq şöbәsi modulu

167 Bu sistem, nömrәlәrin vәziyyәti haqqında mәlumatı Front Office şöbәsinә verir:

•

Marketinq şöbәsi modulu
İnzibati xidmәtin modulu
Bronlaşdırma modulu
Nömrәlәrin yığışdırılması vә tәmizliyinә baxan şöbәnin modulu
Qida bölmәlәrinin modulu

168 Nömrәlәrin texniki vәziyyәtini, cari statusunu, qiymәtlәrini, otelin mәşğulluğunu cәmlәşdirәn
mәrkәzlәşmiş sistemdir:

•

İnzibati xidmәtin modulu
Qida bölmәlәrinin modulu
Menecer modulu
Nömrәlәrin yığışdırılması vә tәmizliyinә baxan şöbәnin modulu
Bronlaşdırma modulu

169 Bu modulu mehmanxananın kömәkçi idarә sistemi adlandırmaq olar:

•

İnzibati xidmәtin modulu
Marketinq şöbәsi modulu
Bronlaşdırma modulu
Nömrәlәrin yığışdırılması vә tәmizliyinә baxan şöbәnin modulu
Menecer modulu

170 Qonaqların sorğusuna әsasәn sifarişlәrin qәbulu xidmәtlәrinә, mәlumatın tez hәllinә, otaqların tez
hazırlanmasına, hәmçinin gәlir haqqında hesabların vә proqnozların tәrtib olunmasına imkan verir:

•

Menecer modulu
İnzibati xidmәtin modulu
Marketinq şöbәsi modulu
Qida bölmәlәrinin modulu
Bronlaşdırma modulu

171 Mehmanxana müәssisәsinin bәzi şöbәlәrinin iş üsulunun qruplarıdır

•

Fine Service
Blocking slip
İnteraktiv metod
ViFi texnologiyası
Modul

172 Fәrdi bronlaşma deyil:

•

Ödәmә zәmanәti müәyyәn olmayan bronlaşma
Bir qrup başçısı tәrәfindәn bronlaşma
Gәliş saatı qәti olan bronlaşma
Zәmanәti olan qәti bronlaşma
Gәliş saatı müәyyәn olmayan bronlaşma

173 Bronlaşma qәbulunda diqqәt edilәcәk xüsusiyyәtlәrdәn hansı yalnışdır?

•

Davamlı qonaqların prioritetlәrinә әhәmiyyәt vermә
Qonaq istәyinә uyğun otaq vermә
Zәmanәtli bronlaşma etmә
Qәtiliklә otaq nömrәsi vermәmә
VIP qonaqların prioritetlәrinә әhәmiyyәt vermә

174 Qrup bronlaşmasına aid deyil:

•

Turfirma qrupları
Sәyahәt agenti qrupları
Şirkәt qrupları
VIP qonaqlar
Müstәqil qruplar

175 İkiqat bronlaşdırma zamanı bronla mehmanxanaya gәlmiş yeni qonağı daha yüksәk dәrәcәli nömrә ilә
tәmin etmәdә yaranan tarif fәrqi necә adlanır?

•

On Request
House use
Name rack
Allocation
Form out

176 Qrup bronlaşması haqqında deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

•

Bronlaşma bölmәsinin meneceri, qrup üçün bronlaşma sifariş edәn şәxslә görüşür, danışıqlar aparır vә qrupa
xidmәt göstәrmәk üçün müqavilә bağlanır
Әn az 11 adamdan ibarәt olan qruplar üçün etdirilәn yer ayırtma әmәliyyatına qrup bronlaşdırma deyilir
Qrup müştәrilәrlә әlaqәdar xidmәtlәrdә tәk bir bronlaşdırma sәnәdi tәlәb edilir
Qrup müştәrilәr yalnız sәyahәt agentliklәri vasitәsilә otelә gәlirlәr
Qrup bronlaşması fәrdi bronlaşmadan fәqlәnir

177 Bronu tәsdiq olunmuş iki qonaq mehmanxanaya eyni vaxtda gәlәrsә nә etmәli?

•

Pulu tam ödәnmiş qonaq qәbul olunur
“Front Office” ә birinci müraciәt edәn qonaq qәbul edilir
Qonaqlardan birinin bronu lәğv edilir
Hәr iki qonaq mehmanxanada yerlәşdirilir
Qonaqlar arasında razılaşma әldә olunur

178 Firma vә tәşkilatların blankında nә olması lazım deyil?

•

Tәşkilatın tel/faks nömrәsi
Tәşkilatın imici
Tәşkilatın adı
Tәşkilatın ünvanı
Tәşkilatın bankda hesab nömrәsi

179 Bron üçün verilәn mәktubsifarişlәr harada çap olunmalıdır?

•

Firmanın kataloqunda
Firmaların blankında
Bronlaşdırma cәdvәlindә
Turist kartında
Bronlaşdırma formasında

180 Bronun mәblәğini vә faizini kim tәyin edir?

•

Baş telefon operatoru
Mehmanxananın müdriyyәti
Bronlaşma bölmәsinin rәhbәri
Baş direktor
Bronlaşma bölmәsinin meneceri

181 Tәyyarәnin yola düşmәsinә neçә dәqiqә qalmış, tәyyarәyә minmә qapılarının yanında olunmalıdır?

•

5 dәqiqә
30 dәqiqә
20 dәqiqә
15 dәqiqә
10 dәqiqә

182 Heydәr Әliyev Beynәlxalq Hava Limanında qeydiyyat masaları reysin uçuşuna neçә dәqiqә qalmış
bağlanır?

•

20 dәqiqә
40 dәqiqә
10 dәqiqә
60 dәqiqә
30 dәqiqә

183 Heydәr Әliyev Beynәlxalq Hava Limanında sәrnişinlәrin vә baqajın qeydiyyatı, reysin planlaşdırılmış
uçuş vaxtına nә qәdәr qalmış başlanır?

•

5 saat
20 saat
2 saat
10 saat
8 saat

184 Bir tәrәf digәr tәrәfә müqavilәnin lәğv edilmәsi tarixinә neçә gün әvvәlcәdәn lәğv edilmә haqqında
yazılı formada bildiriş göndәrmәklә müqavilәni lәğv edә bilәr?

•

15 gün
30 gün
20 gün
10 gün
7 gün

185 Bir tәrәf üçün müqavilә üzrә öhdәliklәrin yerinә yetirmәsi mümkün olmadıqda, bu tәrәf dәf edilmәz
qüvvә halının qüvvәyә minmәsi vә ya qüvvәdәn düşmәsi barәdә hansı müddәt әrzindә yazılı surәtdә digәr
tәrәfә mәlumat vermәlidir?

•

72 saat әrzindә
48 saat әrzindә
12 saat әrzindә
6 saat әrzindә
24 saat әrzindә

186 Dәf edilmәz güvvәli halların yaranması zamanı, yәni tәrәflәr tәsir edә bilmәyәn hadisәlәr zamanı hansı
tәrәf mәsuliyyәt daşıyır?

•

Müştәri özü
Heç bir tәrәf mәsuliyyәt daşımır
Sığorta şirkәtlәri
Turagentlik
Dövlәt hakimiyyәt orqanları

187 Xidmәtlәrin ödәnişinin vaxtından keçmiş olması hansı müddәtdәn sonra qüvvәyә minir?

•

72 saatdan artıq
24 saatdan artıq
48 saatdan artıq
1 saatdan artıq
12 saatdan artıq

188 “Beynәlxalq mehmanxana qaydalarına” görә, müştәri mehmanxanaya tәyin olunmuş vaxtdan gec
gәlәrsә hansı mәblәğdә cәrimә ödәmәlidir?

•

Heç bir mәblәğ
Bronun vә bir günün pulu alınır

Yalnız bronun pulu alınır
Bronun pulu vә 5% әlavә
Bronun pulu vә 10% әlavә

189 Mәrkәzi bronlaşma sisteminin üstünlüyü nәdәdir?

•

Mehmanxanada nizamintizam yaranır
Mehmanxananın nömrә fondunu doldurmağa imkan yaradır
Daha az xәrc tәlәb olunur
Nömrәnin baha satılmasına kömәk edir
Dövlәt üçün daha sәrfәlidir

190 Mehmanxananın nömrә fondunun neçә faizi şәbәkәnin mәrkәzi bronlaşma sisteminin nәzarәtindәdir?

•

2030%i
6070%i
7075%i
6575%i
8090%i

191 Neçә adama qәdәr olan bronlaşdırmaya fәrdi bronlaşdırma deyilir?

•

6
10
2
5
3

192 Hansı növ bronlaşdırma әsasәn kütlәvi tәdbirlәr zamanı vә turist mövsümünün pik vaxtı istifadә olunur?

•

Zәmanәtsiz bronlaşdırma
İkiqat bronlaşdırma
Qrup bronlaşması
Fәrdi bronlaşdırma
Erkәn bronlaşdırma

193 Beynәlхalq sığоrtada avtоmоbil nәqliyyat vasitәlәri sahiblәrinin mәsuliyyәt sığоrtası hansı ad ilә
mәşhurdur

•

Narıncı kart
Qırmızı kart
Mavi kart
Sarı kart
Yaşıl kart

194 Turist firmalarında vergilәrhansıfunksiyalarıreallaşdırır

•

Lisenziyalaıdırma, standartlaşdırmavәsertifikatlaşdırma
Tәkraristehsalınınnәzәrivә metоdоlоjiaspektlәri
Genişmiqyaslı, cari, vәperspektiv
Tәnzimlәyici, stimullaşdırıcı, bölgü, fiskal
Strukturdәyişmәlәrininvәislahatlarınәsasistiqamәtlәrini

195 Dahagenişyayılmışbeynәlхalqturizmstrukturuna daхildir:
Supermarketlәr
ӘmәkBirjaları
Menecerlәr
Sәyahәtlәrbazarı

•

•

Assоsiasiyalar

196 Beynәlхalq kоnfransvә fоrumlardaqәbuledilmişvasitәlәrә daхildir

•

Ümumdünya Turagentliklәr Federasiasiyası
LоndоndaYmumdünyasәyahәtlәrbazarı
Beynәlxalq Hava nәqliyyatı Assosiasiyası
Beynәlxalqbәyannamәlәr, qәtnamәlәr, sazişlәr, prоtоkоllar, tövsiyәlәr
AsiyaAvstraliya Mehmanxana vәRestoran Assosiasiyası

197 Beynәlхalqturizmtәdbirlәrinәhansılar aid deyil

•

Lоndоndaümumdünyasәyahәtlәrbazarı
SәyahәtlәrvәTurizm MоskvaBeynәlхalqsәrgisi
Beynәlxalq TurizmYarmarkası
BeynәlхalqTurizmBirjası
Әrәb Mehmanxanalar Ittifaqı

198 Dünyada әn mötәbәr turizm sәrgisi hansıdır

•

ОPEK
YmumdünyaTurizmTәşkilatı
Beynәlxalq Hava nәqliyyatı Assosiasiyası
Әrәb Mehmanxanalar Ittifaqı
BeynәlхalqTurizmBirjası

199 Turizm mәhsulunun sertifikasiya оlunmasına aiddir

•

Turizmdә sahәlәrarası vә regiоnlararası fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsi
Beynәlхalq turizm tәşkilatlarının хüsusi funksiyaları vә kоmpetensiyası
Turizmin sağlamlıq funksiyalarının fоrmalaşdırılması
Turizm mәhsullarının hәrәkәtә gәtirilmәsi, mürәkkәblik vә çохlu sayda idarә sәviyyәlәrinin оlmasıdır
Turistlәrin hüquq vә maraqlarının qоrunması üçün dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn vasitәdir

200 Turizm tәşkilatının vәzifәlәri

•

Sağlamlığı bәrpa etmәk, dünya görüşünu genişlәndirmәk vә istirahәtәylәncә vәzifәlәrini yerinә yetirmәk
Işçi heyәtinin seçilmәsi хidmәtlәri, firmaların ictimaiyyәtlә әlaqәlәrini tәmin edәn vә istehsalatda nоrmal sоsial
psiхоlоji iqlim yaradan хidmәtlәr
Firmaların ictimaiyyәtlә әlaqәlәrini tәmin edәn vә istehsalatda nоrmal sоsialpsiхоlоji iqlim yaradan хidmәtlәri
Әldә etdiyi lisenziya әsasında turistlәrә хidmәt göstәrmәklә turizm tәşkilatının müәyyәn funksiyaları, turizm
tәşkilatının elan etdiyi mәlumatlara әsasәn, turist хidmәtlәrinin tam şәkildә göstәrilmәsinin tәmin edilmәsi
Yerli hakimiyyәtin reklaminformasiya sahәsindә fәallığı, yerli vә hakimiyyәt sәviyyәsindә azad adminstrativ vә
vergi siyasәti, xüsusi investisiya tәşәbbüsünün hәvәslәndirilmәsi

201 Qonağın agent vasitәsilә gәlmәsi vәziyyәtindә ödәnişlәrin agentlik tәrәfindәn edilәcәk olmasının bir
yazı ilә zәmanәt altına alınmasına nә deyilir

•

Qrup zәmanәti
Razılaşmalı şirkәt zәmanәti
Kredit kartı zәmanәti
Sәyahәt agentliyi zәmanәti
Ön ödәmә zәmanәti

202 Galileo sisteminәbağlanmaqüçünikiyolvardır

•

Qeyristasionar vә internetvasitәsilә
Şifahi vә yazılı
Pullu vә pulsuz
Birbaşa vә dolayı

•

Stasionarvәinternetvasitәsilә

203 Online bronlaşdırmalarda Worldspanın bazar payı

•

0.3
0.4
0.45
0.2
0.5

204 Worldspanın beynәlxalq mәrkәzi harada yerlәşir

•

Lissabonda
Madriddә
Londonda
Parisdә
Manilada

205 Worldspan fәlsәfәsinә aid deyil

•

Birlikdә çalışmaq vә paylaşmaq
Әn yeni texnoloji inkişaflara açıq, texniki olaraq digәr әmәliyyat sistemlәri ilә iş uyğunlaşması, әn yaxşı xidmәt
Müştәrilәri dinlәmәk, isti vә sәmimi ünsiyyәt qurmaq
Bazar payını yüksәltmәk
İqtisadi ödәnişlә yeni mәhsullar tәqdim etmәk

206 30 gün müddәt bitdikdәn sonra edilәcәk ödәmәyә nә qәdәr dәbbәxәrci hesablama etdirilir

•

Aylıq 8% vә әsas öhdәliyin 2%i nisbәtindә
Aylıq 7% vә әsas öhdәliyin 5%i nisbәtindә
Aylıq 15% vә әsas öhdәliyin 10%i nisbәtindә
Aylıq 10% vә әsas öhdәliyin 5%i nisbәtindә
Aylıq 5% vә әsas öhdәliyin 3%i nisbәtindә

207 Tәzminat ödәnişlәri, qarşı tәrәfin tәlәb tarixindәn etibarәn neçә gün әrzindә ödәnilmәlidir

•

14 gün
20 gün
10 gün
30 gün
40 gün

208 Agent vә şirkәt qruplarının bronlaşdırmaları zamanı lәğv vә dәyişikliklәri hansı formada istәnilir

•

Hәr iki formada
Şifahi
İstәnilmir
Yazılı
Telefonla

209 Tәk adam fәrqi, iki nәfәrlik otaqlar tәk adam tәrәfindәn istifadә edilmәsi halında turoperatora o otaq
üçün verilmiş olan adam başına qiymәtә әlavә olunacaq fәrqә nә deyilir?

•

Overbooking
Opsiyonlu bronlaşdırma
Double Occupancy Rate
Guaranteed Payment Reservation
Release

210 Aşağıdakılardan hansı ödәnilmәsi zәmanәt altına alınmış bronlaşdırmanı ifadә edir?

•

İkiqat bronlaşdırma
Opsiyonlu bronlaşdırma
Double Occupancy Rate
Guaranteed Payment Reservation
Şәxsi bronlaşdırma

211 Bir gecәlik depozit ödәmә bronu hansı nömrәlәrdә sifarişi tәmin etmәk üçün daha çox tәtbiq olunur?

•

Junior suite
Presidental suite
Junior suite
Standard otaq
Fәrqi yoxdur

212 Bronlaşdırma üçün bir şirkәt otel ilә müqavilә edәrәk ödәmә zәmanәti verirsә buna nә deyilir?

•

Ön ödәmә zәmanәti
Kredit kartı zәmanәti
Sığortalı zәmanәt
Razılaşmalı şirkәt zәmanәti
İkiqat zәmanәt

213 Qonağın agent vasitәsilә gәlmәsi vәziyyәtindә ödәnişlәrin agentlik tәrәfindәn edilәcәk olmasının bir
yazı ilә zәmanәt altına alınmasına nә deyilir?

•

Kredit kartı zәmanәti
Sığortalı şirkәt zәmanәti
İkiqat zәmanәt
Sәyahәt agentliyi zәmanәti
Ön ödәmә zәmanәti

214 Hansı formada alınan kart nömrәlәri kart sahibinin dә zәmanәt mövzusunda bәyanı olaraq keçәr, eyni
zamanda sәhv başa düşülmәlәr da önlәnmiş olar

•

Telefaks ilә alınan kart nömrәlәri
Mesajla alınan kart nömrәlәri
Hamısı ilә alınan kart nömrәlәri
Telefonla alınan kart nömrәlәri
İnternetlә alınan kart nömrәlәri

215 Bronlaşdırmanı zәmanәt altına almaq mәqsәdiylә qonağın kredit kartı nömrәsini yazılı olaraq
göndәrmәsi vә ya imzalı slipini vermәsi necә adlanır?

•

Razılaşmalı şirkәt zәmanәti
İkiqat bronlaşdırma zәmanәti
Ön ödәmә zәmanәti
Kredit kartı zәmanәti
Sәyahәt agentliyi zәmanәti

216 Ön ödәmә zәmanәti tәlәblәri daha çox nә vaxt tәlәb olunur?

•

Qrup halında turist bronu zamanı
Şirkәt zәmanәti olmadığı vaxt
Oteldә boş otaqların çox olduğu günlәrdә
Otelin full olaraq çalışdığı günlәrdә
Otel bütün otaqlarını satdığı günlәrdә

217 Bronlaşdırmanı zәmanәt altına almaq mәqsәdiylә qonaq checkin etmәdәn әvvәl otaq qiymәtinin tam
olaraq ödәnilmәsi

•

İkiqat bronlaşdırma zәmanәti
Sәyahәt agentliyi zәmanәti
Kredit kartı zәmanәti
Ön ödәmә zәmanәti
Razılaşmalı şirkәt zәmanәti

218 Bu sәnәd müştәrinin turizm agentliyinә verdiyi ödәnişi tәsdiq edir

•

Kredit kartı
Bronlaşdırma tәsdiq forması
Yolçu kartı
Turist vauçeri
Qonaq qalma sәnәdi

219 Tәşkilatın otelә yazdığı zәmanәt mәktubunun mәzmunu nәdәn asılıdır?

•

Otelin dәrәcәsindәn
Şirkәtin mövqeyindәn
Bronlaşdırmanın formasından
Müxtәlif sәbәblәrdәn
Şirkәt vә otel arasında qarşılıqlı münasibәtdәn

220 Xahiş edirik tәqdim olunmuş bu forma blankını doldurun vә bronlaşdırma bölmәsinә faks vasitәsilә
göndәrin. Söhbәt hansı formadan gedir?

•

Bronlaşdırma formasından
Zәmanәt mәktubundan
Zәmanәt bronunun blankından
Zәmanәtsiz bronunun blankından
Müqavilә fayllarından

221 Bronu dәyişmәnin hәyata keçirilmә üsullarına aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

Komputerin informasiya bazasına zәruri olan mәlumatları qeyd edәrәk bronun növünü dәyişir
Qonağın bronuna yeni tәsdiqnamә nömrәsi qeyd olunur
Otelin işçisi qonağın ad vә soyadını soruşur vә kompüterdә bronlaşdırma mәlumatında tapır
Kredit kartının tipi, nömrәsi, sahibinin adını qeyd edir
Dәyişilmiş bron tәsdiq olunmaq üçün qonağa göndәrilir

222 Bu tip bronlaşmada qonaq otelә göstәrilәn vaxtdan gec gәlәrsә, onun nömrәsi başqa müştәriyә satııla
bilәr vә hәmin qonağa oteldә olan hәr hansı boş nömrә verilә bilәr

•

Depozit ödәmә bronu
Şirkәt vә ya tәşkilatın zәmanәti ilә sifariş olunan bron
Qonaqlardan tam pulu ödәnilmiş bron
Turizm firmasının vauçeri zәmanәtli bron
Nömrәnin zәmanәtsiz bronu

223 Turizm agentliyi tәrәfindәn verilәn bu sәnәd otel üçün zәmanәt sәnәdidir

•

Müqavilә faylları
Bronlaşdırma forması
Zәmanәt bronunun blankı
Turist vauçeri
Zәmanәt mәktubu

224 Tәşkilat otelә yazdığı zәmanәt mәktubunda qonaq müxtәlif sәbәblәr üzündәn müәyyәn olunmuş vaxtda
gәlmәdikdә, bron lәğv olunmazsa, göstәrir ki:

•

Tәşkilat bütün ödәnişә zәmanәt verir
Tәşkilat bir günlük ödәnişә zәmanәt verir
Tәşkilat bronu başqasına dәyişir
Tәşkilat bronu lәğv edir
Tәşkilat buna cavabdeh deyil

225 Mehmanxana ilә müqavilә bağlayan şirkәt, firma vә tәşkilatlar hansı maliyyә mәsәlәlәrini öhdәlәrinә
götürürlәr?

•

Heç bir
Qonaqların
Özlәrinin
Bәzi qonaqların
Turların

226 Müştәri zәmanәt bronunun blankını doldurduqdan sonra nә etmәlidir

•

Özü ilә otelә aparmalıdır
Turagentә göndәrmәlidir
Yenidәn bronlaşdırma bölmәsinә göndәrmәlidir
Turoperatora göndәrmәlidir
Özündә saxlamalıdır

227 Zәmanәt bronunun blankında transferin tәşkili üçün nә tәlәb olunur

•

Heç biri
Gәlmә vaxtı vә reysin nömrәsi
Reysin nömrәsi
Gәlmә vaxtı
Gәlmә vaxtı vә baqajın ölçüsü

228 Hazırkı saziş ilә mәn otelә kredit kartımdan pulun çıxarılmasının hüququnu verirәm ifadәsi harada qeyd
olunur?

•

Heç bi yerdә
Zәmanәt bronunun blankında
Bronlaşdırma siyahısında
Bronlaşdırma dәyişmә vә lәğv formasında
Bronlaşdırma tәsdiq formasında

229 Zәmanәt bronunun blankında hansı söz yazılmır?

•

Oteldә yaşamağın bir günlük qiymәti
Xahiş edirik otelә göstәrilәn tarixdә gәlin
Qonağın otelә gәlmәdiyi zaman, sizin kredit kartınızdan nömrәnin 1 günlük pulu çıxarılacaq
Xahiş olunur, kredit kartı ilә brona zәmanәt verin
Xahiş olunur kredit kartının hәr iki tәrәfli foto surәtini әlavә edin

230 Qonaq zәmanәtli bron edib, otelә gәlmәdiyi tәqdirdә bu baş vermir:

•

Qonağa verilәn opsiyona qәdәr otaq gözlәdilir
Bron lәğv edilir
Kredit kartının sahibi pulu ödәmәlidir
Bron tam ödәmә olduqda qüvvәdә qalır
Ödәniş vaxtında yerinә yetirilmәsә cәrimә sanksiyaları tәtbiq olunur

231 Tursit qruplarının mehmanxanada qәbulu üçün nә qәdәr pul ödәnmәlidir?

•

Әvvәlcәdәn heç bir mәblәğ hesaba keçirilmir
Әvvәlcәdәn müәyyәn mәblәğ hesaba keçirilmәlidir
Әvvәlcәdәn mәblәğin yarısı hesaba keçirilmәlidir
Әvvәlcәdәn bütün mәblәğ hesaba keçirilmәlidir
Әvvәlcәdәn bütün mәblәğin 20 %i hesaba keçirilmәlidir

232 Pulun ödәnişi haqqında tәsdiqnamәni, otel nә vaxt göndәrmәlidir?

•

Qonağın mehmanxanaya gәlişinә üç gün qalmış
Qonağın mehmanxanaya gәlişinә bir gün qalmış
Qonağın mehmanxanaya gәlişinә 6 saat qalmış
Qonağın mehmanxanaya gәlişinә 1 saat qalmış
Qonağın mehmanxanaya gәlişinә 12 saat qalmış

233 Bu halda müştәri sifariş olunan nömrәnin bir günlük vә ya mehmanxanada yaşamaq müddәtinin tam
pulunu ödәyir

•

Turizm firmasının vauçeri zәmanәtli bron
Depozit ödәmә bronu
Şirkәt vә ya tәşkilatın zәmanәti ilә sifariş olunan bron
Zәmanәtsiz bron
Qonaqlardan tam pulu ödәnilmiş bron

234 Erkәn bronlaşdırma sığortası tur paketinin cәmi әvәzinin hansı hissәsi qәdәr olur?

•

iyirmidә biri qәdәr
yüzdә biri qәdәr
onda biri qәdәr
beşdә biri qәdәr
yüzdә beşi qәdәr

235 Erkәn bronlaşdırma sığortası nә üçün hәyata keçirilir?

•

Bronlaşmanın zәmanәti üçün
Qonaqların sifarişin lәğv olunması vәziyyәtindә etmiş olduqları ödәnişlәri zәmanәt altına almaq üçün
Qonaqların sağlamlığının tәminatı üçün
Qonaqların sifarişin lәğv olunması vәziyyәtindә etmiş olduqları ödәnişlәri azaltmaq üçün
Qonaqların tәhlükәsizliyinin tәminatı üçün

236 Bronlaşdırma zәmanәti üsullarından biri deyil

•

Kredit kartı zәmanәti
İkiqat agent zәmanәti
Sәyahәt agenti zәmanәti
Ön ödәmә zәmanәti
Razılaşmalı şirkәt zәmanәti

237 Zәmanәtsiz bronu, zәmanәtli brona dәyişmәk üsullarindan hansı doğru deyil?

•

Qonağın bronuna yeni tәsdiqnamә nömrәsi qeyd olunur
Qonağın bronuna yeni ödәmә qiymәti müәyyәnlәşdirir
Otelin işçisi qonağın ad vә soyadını soruşur vә kompüterdә bronlaşdırma mәlumatında tapır
Komputerin informasiya bazasına zәruri olan mәlumatları qeyd edәrәk bronun növünü dәyişir
Kredit kartının tipi, nömrәsi, sahibinin adını qeyd edir

238 Zәmanәtli bronlaşdırmanın növlәrindәn deyil:

•

Müәyyәn hesabı ödәnilәn bron
Dәyәri ödәnilәcәk bron
Qonaqlardan tam pulu ödәnilmiş bron
Turizm firmasının vauçeri zәmanәtli bron
Şirkәt vә ya tәşkilatın zәmanәti ilә sifariş olunan bron

239 Quru, dәniz, hava vasitәlәrinin tarifli sәfәrlәrinә bağlı olaraq yerlәşmә, yemәkiçmәk vә әylәncә
müәssisәlәrindә istehlakçılar adına yer ayırtmaq әmәliyyatı aşağıdakılardan hansıdır?

•

Opsion
Rezervasyon
Kontingent
Aksiyon
Comail

240 Agentliklәri bronlaşdırmanı lәğv etmә hüququnun olduğu müddәt necә adlanır?

•

Commercial Rate
Cut Of Date
Confidential Tariff
Double Occupancy Rate
Guaranteed Payment Reservation

241 Qrup qiymәtlәri, agentliklәrә verilәn topdan otaq qiymәtlәrinә nә deyilir?

•

Guaranteed Payment Reservation
Confidential Tariff
Commercial Rate
Double Occupancy Rate
Cut Of Date

242 Otellә bir şirkәt arasında üzәrindә razılaşmaya gәlinәn xüsusi bir qiymәtә nә deyilir?

•

Confidential Tariff
Commercial Rate
Guaranteed Payment Reservation
Double Occupancy Rate
Cut Of Date

243 Opsion müddәti ortalama olaraq ölü mövsümdә nә qәdәr olur?

•

Dörd hәftә
İki hәftә
Üç hәftә
Bir hәftә
Beş hәftә

244 Bronlaşdırmaları müәssisәlәrә göndәrmәk vә lәğv edә bilmәk müddәtinә nә deyilir?

•

Opsion
Release
Overbooking
Goshow
Stopsale

245 Xarici ölkәlәr ilә әlaqәli işlәyәn agentliklәr voucherlәrdә hansı dildәn istifadә edirlәr?

•

Yalnız bir әsas dildә
Hәr iki ölkәnin dilindә

Gedilәcәk ölkәnin dilindә
Yalnız ingilis dilindә
Göndәrәn ölkәnin dilindә

246 Sәyahәt agentlәrinin yerlәşmә müәssisәlәri vә nәqliyyat şirkәtlәri, әvvәldәn müәyyәn sayda otaq, yataq
vә kreslo kirayәyә götürәrәk müqavilә bağlamasına nә deyilir?

•

Sığortalı müqavılә
Allotment Contract
Guaranteed Payment Reservation
Şirkәt müqavilәsi
Normal otel bronlaşdırması

247 Onun baş vermәsinin başlıca iki sәbәbi ola bilәr; son anda inkişaf edәn bir seçimli yaxın yoldaşlar vә ya
ailә üzvlәri ilә birlikdә gәlmәyә qәrar vermişlәr. Bu vәziyyәtә nә deyilir?

•

Stopsale
Goshow
Last minute
Overbooking
Release müddәti

248 Turizm müәssisәlәri, bәzi reyslәrinin lәğv edilә bilәcәyini düşünәrәk tutumdan çox bronlaşdırmalar
tәsdiqlәyәrlәr. Bu vәziyyәtә turizm sektorunda nә deyilir?

•

Goshow
Overbooking
Stopsale
Last minute
Release müddәti

249 Yerlәşmә müәssisәlәrinin neçә faiz overbooking ilә işlәri normal qarşılana bilәr?

•

6%
10%
30%
5%
8%

250 Yerlәşmә müәssisәlәri, bütün otaqları satıldığı zaman ön bron etdirmiş olan digәr agentliklәrә hansı
vәziyyәti bildirir?

•

Goshow
Stopsale
Release müddәti
Guaranteed Payment Reservation
Overbooking

251 Hava yolu şirkәtlәri vә tuoperatorların turun başlamasına bir gün qalmış etdiklәri zәrәrinә satışlara nә
deyilir?

•

Release
Last minute
Stopsale
Guaranteed Payment Reservation
Goshow

252 Opsion müddәti ortalama olaraq yüksәk mövsümdә nә qәdәr olur?

•

İki hәftә
Üç hәftә
Dörd hәftә
Beş hәftә
Bir hәftә

253 Opsiyonlu bronlaşdırma nәdir?

•

Müәyyәn bir vaxta qәdәr tәsdiqlәnmәsi lazım olan bronlaşdırma
Heç bir zәmanәti olmayan bron
Müәyyәn bir vaxta qәdәr zәmanәti olan bronlaşdırma
Müәyyәn bir vaxta qәdәr biletә çevrilmәsi lazım olan bronlaşdırma
Ödәniş tәlәbi yerindә lazım olan bronlaşdırma

254 Turoperatorunun sәyahәt agentinә göndәrdiyi qonaq siyahısında adı görülmәyәn, lakin tur qrupuyla
birlikdә artıq gәlәn bronlaşdırmadan çox qonaqların vәziyyәtinә nә adı verilir?

•

Guaranteed Payment Reservation
Goshow
Double Occupancy Rate
Stopsale
Overbooking

255 Katalogdaki rәnglәr nәyi ifadә edir?

•

Xidmәt növlәrini
Uçuş günündә etibarlı mövsüm rәngini
Uşaq endirimlәrini
Yetkinlәrin ödәnişlәrini
Erkәn bronlaşdırmanı

256 Mәhsulun cәlbedici hala gәtirilmәsi üçün nәlәr edilmәlidir?

•

Birbaşa satış
İnternetdәn satış
Hamısı
Mәktubla satış
Turagentlә satış

257 Mәhsulun irәlilәdilmәsi üçün aşağıdakılardan hansı әn son mәrhәlәdir?

•

Nәqliyyat vasitәlәrinin seçimi
Tanıtım vә marketinq
Qonaqlama müәssisәlәrinin seçimi
Bazar araşdırması
Gedilәcәk yeri tәyin etmә

258 Kataloqlarda aşağıdakıların hansıları göstәrilir?

•

Xidmәt növlәri
Hamısı
Otaq tiplәri
Tәyyarә şirkәti
Qonaqlama şәkillәri

259 Aşağıdakılardan hansı kataloq hazırlamağın mәqsәdi deyil?

•

Müәssisәlәrin mәhsulu sata bilmәsi üçün
Uşaqların istirahәt etmәsi üçün

Müştәrilәrә vizual olaraq menyu etmәk
Reklam etmәk
Satışı stimullaşdırmaq

260 Hazırda öz qüvvәsini itirәn bronlaşdırma alma şәkli hansıdır?

•

KompüterEmail
TeleksMәktub
FaksEmail
KompüterTelefon
TelefonFaks

261 Ebilet vә biletsiz bilet tәtbiqi ilk olaraq harada tәtbiq olunmuşdur?

•

Almaniya
ABŞ
İsrail
Türkiyә
Avstriya

262 İngiliscәdә mәrkәzi bronlaşdırma sistemlәrinin qısaltması aşağıdakılardan hansıdır?

•

OHS
CRS
DRS
MRS
OMS

263 Aşağıdakılardan hansı bronlaşdırma alma şәkillәrindәn deyil?

•

Telefon
Tәyyarә
Faks
Kompüter
Comail

264 Bronlaşdırmalar edilmәsini tәmin etmәk vә tәsdiqini almaq aşağıdakı işçilәrdәn hansının vәzifәsidir?

•

Ön büro müdiri
Bronlaşdırma işçisi
Tur hissәsi mәsulu
Әmәliyyat işçisi
Transfer işçisi

265 Aşağıdakı qısaltmalardan hansı Dünya Sәyahәt Agentliklәri Federasiyası olaraq adlandırılır?

•

BMA
UFTAA
İHA
TURSAB
WTO

266 NoShowun mәnası aşağıdakılardan hansıdır?

•

Otaq vә qiymәt dәyişmә forması
Lәğvi bildirilmәyәn bronlaşdırma
Hәddindәn artıq bronlaşdırma etdirilmәsi
Bronlaşdırması bilinmәyәn qonaq
Satışları müvәqqәti dayandırmaq

267 Charter termini nә demәkdir?

•

Tәyyarә şirkәti
Tarifsiz uçuşlar
İkiqat bronlaşdırma
Tarifәli uçuşlar
Şirkәt poçt

268 Bronlaşdırma qiymәt endirimi olaraq adlandırılan termin hansıdır?

•

Comail
Aksiyon
Overbooking
Opsion
StopSale

269 Turizm subyekti dedikdә başa düşülür

•

Turizm subyektinin sәyahәti zamanı onun maraq dairәsindә ola bilәcәk elementlәr
Özünün bir sıra tәlәbatlarını ödәmәk üçün spesifik xidmәtlәrdәn istifadә etmәklә turizm tәdbirlәrinin iştirakçısı
olan şәxsturist
Daimi yaşadığı yerdәn kәnarda insan davranışının хüsusiyyәtini әks etdirәn elmi biliklәr
Turizm mәhsulunun satışına yönәldilmiş tәdbirlәr kompleksi (reklam, ixtisaslaşdırılmış sәrgilәr, yarmarkalarda
iştirak
Әsas xәrclәrin vә mәnfәәtlәrin tәhlili

270 Turizm mәhsulunun hәrәkәtә gәtirilmәsinәsinә daхildir

•

Yerdәyişmәnin aktiv üsullarından istifadә olunmaqla turistlәr tәrәfindәn sәrbәst tәşkil edilәn sәyahәtlәr
Turizm mәhsulunun satışına yönәldilmiş tәdbirlәr kompleksi (reklam, ixtisaslaşdırılmış sәrgilәr, yarmarkalarda
iştirak, turizm mәhsulunun satışı üzrә turizm informasiya mәrkәzlәrinin tәşkili, kataloqların, bukletlәrin vә s. nәşri)
Sәyahәtin tipinә vә növünә uyğun оlan хidmәtlәr tоplusu, хidmәtin prоqram vә teхnоlоgiyalarının оptimal оlması
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daхilindә vә
bütün dünya üzrә хarici sәyahәtlәrinә imkan verәn dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması
Daşınmanın tәşkili хidmәti, yerlәşdirmә, qidalanma

271 Turizm infrastrukturuna aiddir

•

Sәfәr edilәn ölkәnin (yerin) tәbii, mәdәni, tarixi, sağlamlaşdırma obyektlәri vә turistlәrin ayrıayrılıqda vә ya
kompleks halında tәlәb vә ehtiyaclarını tәmin edә bilәn, onların fiziki vә mәnәvi qüvvәlәrinin bәrpası vә
inkişafına kömәk edә bilәn digәr obyektlәr mәcmusu
Turizm mәhsulu istehsalı tәşkilinin kompleksi sistemi vә yaxud mehmanxana vә digәr yerlәşdirilmә, yerdәyişmә,
nәqliyyat vasitәlәrinin, ictimai iaşә, әylәncә obyektlәri vasitәlәrinin tanış olma idrakı, sağlamlaşdırma fәaliyyәti
Sәyahәtin tipinә vә növünә uyğun оlan хidmәtlәr tоplusu, хidmәtin prоqram vә teхnоlоgiyalarının оptimal оlması
Daşınmanın tәşkili хidmәti, yerlәşdirmә, qidalanma
Maliyyә güzәştlәri, “yarımmaliyyә”xarakterli güzәştlәr, digәr tәdbirlәr

272 Turizm ehtiyatlarına daхildir

•

Turizm layihәsinin miqyası üzrә, layihәnin mәqsәdli istiqamәtlәnmәsi üzrә, turizm müәssisәsinin hәyat dövrünün
müxtәlif mәrhәlәlәrindә hәyata keçirilәn fәaliyyәtlәr
Sәfәr edilәn ölkәnin (yerin) tәbii, mәdәni, tarixi, sağlamlaşdırma obyektlәri vә turistlәrin ayrıayrılıqda vә ya
kompleks halında tәlәb vә ehtiyaclarını tәmin edә bilәn, onların fiziki vә mәnәvi qüvvәlәrinin bәrpası vә
inkişafına kömәk edә bilәn digәr obyektlәr mәcmusu
Daşınmanın tәşkili хidmәti, yerlәşdirmә, qidalanma
Yerdәyişmәnin aktiv üsullarından istifadә olunmaqla turistlәr tәrәfindәn sәrbәst tәşkil edilәn sәyahәtlәr
Turizm mәhsulu istehsalı tәşkilinin kompleksi sistemi vә yaxud mehmanxana vә digәr yerlәşdirilmә, yerdәyişmә

273 Özfәaliyyәt turizminә aiddir

•

Zәhmәtkeşlәrin gәlirlәrinin artması, turizmin ekоlоъi cәhәtdәn zәrәrsiz оlması, asudә vaхtdan sәmәrәli istifadә,
cәmiyyәtin psiхоfiziоlоъi resurslarının bәrpası
Yerdәyişmәnin aktiv üsullarından istifadә olunmaqla turistlәr tәrәfindәn sәrbәst tәşkil edilәn sәyahәtlәr
Sәfәr edilәn ölkәnin (yerin) tәbii, mәdәni, tarixi, sağlamlaşdırma obyektlәri vә turistlәrin ayrıayrılıqda vә ya
kompleks halında tәlәb vә ehtiyaclarını tәmin edә bilәn, onların fiziki vә mәnәvi qüvvәlәrinin bәrpası vә
inkişafına kömәk edә bilәn digәr obyektlәr mәcmusu
Sәyahәtin tipinә vә növünә uyğun оlan хidmәtlәr tоplusu, хidmәtin prоqram vә teхnоlоgiyalarının оptimal оlması
Sosial ehtiyaclar üçün dövlәtin ayırdığı vәsaitdәn yardımlanan sәyahәt

274 Azәrbaycanda sоsial turizmә hansı sәyahәtlәr daхildir

•

Turizm sәnayesi vә qоnaqpәrvәrlik sәnayesi
Sosial ehtiyaclar üçün dövlәtin ayırdığı vәsaitdәn yardımlanan sәyahәt
Asudә vaхtlarda gәnclәrin neqativ fәaliyyәtlәrinin artması
Әmәk mәhsuldarlığının artması, şәhәrlәrin böyümәsi
Insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul оlmaq qabiliyyәti, turizmdә bazar хidmәti

275 Azәrbaycan qanunvericiliyinә әsasәn turizm fәaliyyәti

•

Turistlәrә göstәrilәn xidmәtlәr kompleksi
Turoperatorun müddәti 24 saatdan çox olmayan vә turistlәrin yerlәşdirilmәsi xidmәtini nәzәrdә tutmayan vә
turizm mәhsulunun formalaşdırılması, hәrәkәtә gәtirilmәsi vә satışı üzrә fәaliyyәti
Daşınmanın tәşkili хidmәti, yerlәşdirmә, qidalanma
Sәyahәtin tipinә vә növünә uyğun оlan хidmәtlәr tоplusu, хidmәtin prоqram vә teхnоlоgiyalarının оptimal оlması
Turizm layihәsinin miqyası üzrә, layihәnin mәqsәdli istiqamәtlәnmәsi üzrә, turizm müәssisәsinin hәyat dövrünün
müxtәlif mәrhәlәlәrindә hәyata keçirilәn investisiya dövrünün xarakteri vә tәrkibi üzrәiqtisadi effektivlik
sәviyyәsi

276 Azәrbaycan qanunvericiliyinә әsasәn turizm mәhsuluna aiddir

•

Real gәlirlәrin artımı, gәlirlәrin daha müntәzәm bölüşdürülmәsi, valyuta kursunun stabil vәziyyәti
Turistlәrә göstәrilәn xidmәtlәr kompleksi (turistlәrin yerlәşdirilmәsi, daşınması, yemәyi üzrә xidmәtlәr kompleksi,
ekskursiya, hәmçinin bәlәdçi xidmәtlәri vә sәfәrin mәqsәdlәrindәn asılı olaraq göstәrilәn digәr xidmәtlәr)
Turoperatorun müddәti 24 saatdan çox olmayan vә turistlәrin yerlәşdirilmәsi (gecәlәmәsi) xidmәtini nәzәrdә
tutmayan vә turizm mәhsulunun formalaşdırılması, hәrәkәtә gәtirilmәsi vә satışı üzrә fәaliyyәti
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
Yerdәyişmәnin aktiv üsullarından istifadә olunmaqla turistlәr tәrәfindәn sәrbәst tәşkil edilәn sәyahәtlәr

277 Azәrbaycan qanunvericiliyinә әsasәn turagentliklәrә hansı tәşkilatlar aiddir

•

Turların komplektlәşdirilmәsi, turizm mәhsulunun formalaşdırılması, hәrәkәtә gәtirilmәsi vә satışı ilә mәşğul olan
turizm tәşkilatı
Turizm vә ekskursiya yollayışlarının satışı, habelә turizmekskursiya fәaliyyәtinin tәşkili üzrә informasiya, reklam,
marketinq vә digәr xidmәtlәr göstәrilmәsi ilә mәşğul olan vasitәçi tәşkilat
Sosial ehtiyaclar üçün dövlәtin ayırdığı vәsaitdәn yardımlanan sәyahәt
Turistlәrә göstәrilәn xidmәtlәr kompleksi
Yerdәyişmәnin aktiv üsullarından istifadә olunmaqla turistlәr tәrәfindәn sәrbәst tәşkil edilәn sәyahәtlәr

278 Azәrbaycan qanunvericiliyinә әsasәn turagentlәrә kimlәr daхildir

•

Turların komplektlәşdirilmәsi, turizm mәhsulunun formalaşdırılması, hәrәkәtә gәtirilmәsi vә satışı ilә mәşğul olan
turizm tәşkilatı
Turoperator tәrәfindәn turların satışı, turizm mәhsulunun hәrәkәtә gәtirilmәsi vә satışı üzrә vasitәçilik fәaliyyәti
göstәrәn fiziki vә ya hüquqi şәxs
Turistlәrә göstәrilәn xidmәtlәr kompleksi
Sәfәr edilәn ölkәnin (yerin) tәbii, mәdәni, tarixi, sağlamlaşdırma obyektlәri vә turistlәrin ayrıayrılıqda vә ya
kompleks halında tәlәb vә ehtiyaclarını tәmin edә bilәn, onların fiziki vә mәnәvi qüvvәlәrinin bәrpası vә
inkişafına kömәk edә bilәn digәr obyektlәr mәcmusu
Sosial ehtiyaclar üçün dövlәtin ayırdığı vәsaitdәn yardımlanan sәyahәt

279 Azәrbaycanda turоperatоrlara hansı tәşkilatlar daхildir

•

Daşınmanın tәşkili хidmәti, yerlәşdirmә, qidalanma
Turların komplektlәşdirilmәsi, turizm mәhsulunun formalaşdırılması, hәrәkәtә gәtirilmәsi vә satışı ilә mәşğul olan
turizm tәşkilatları
Turistlәrә göstәrilәn xidmәtlәr kompleksi
Turoperator tәrәfindәn turların satışı, turizm mәhsulunun hәrәkәtә gәtirilmәsi vә satışı üzrә vasitәçilik fәaliyyәti
göstәrәn fiziki vә ya hüquqi şәxs
Yerdәyişmәnin aktiv üsullarından istifadә olunmaqla turistlәr tәrәfindәn sәrbәst tәşkil edilәn sәyahәtlәr

280 Azәrbaycannın Turizm qanunvericiliyinә әsasәn turizm vauçeri nәdir

•

Turistlәrin ümumi sayı, turist günlәrinin sayı, turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә qalmalarının orta davamlıq müddәti
Хarici turistlәrә xidmәt göstәrilmәsi vә firma ilә qarşılıqlı ödәmәlәr aparılması üçün әsas olmaqla, turun tәrkibinә
daxil olan xidmәtlәr üzәrindә turistin hüququnu müәyyәnlәşdirәn vә xidmәtlәrin göstәrilәcәyi faktını tәsdiq edәn
sәnәd
Istirahәt, sağlamlaşdırma, tanış olma
Turizm vә ekskursiya yollayışlarının satışı, habelә turizmekskursiya fәaliyyәtinin tәşkili üzrә informasiya, reklam,
marketinq vә s. digәr xidmәtlәr göstәrilmәsi ilә mәşğul olan vasitәçi tәşkilat
Turların komplektlәşdirilmәsi, turizm mәhsulunun formalaşdırılması, hәrәkәtә gәtirilmәsi vә satışı ilә mәşğul olan
turizm tәşkilatı

281 Azәrbaycanın Turizm qanunvericiliyinә әsasәn turizm yоllayışı dedikdә nә başa düşülür

•

Daimi yaşadığı yerdәn kәnarda insan davranışının хüsusiyyәtini әks etdirәn elmi biliklәr sahәsi kimi turizmin
tәdrisi
Ciddi hesabatlı blank olub, proqramla nәzәrdә tutulmuş xidmәtlәrin ödәnildiyini tәsdiq edәn sәnәd
Istirahәt, sağlamlaşdırma, tanış olma, idrakı
Konkret müddәtdә konkret marşrut üzrә fәrdi vә ya qrup halında sәfәrdәn ibarәt olan turizm mәhsulunun vauçer
şәklindә satılan forması
Turizm vә ekskursiya yollayışlarının satışı, habelә turizmekskursiya fәaliyyәtinin tәşkili üzrә informasiya, reklam,
marketinq vә s. digәr xidmәtlәr göstәrilmәsi ilә mәşğul olan vasitәçi tәşkilat

282 Sоsialmәdәni infrastrukturlar

•

Turizm infrastrukturu, sığоrta işi, bank vә maliyyә хidmәtlәri, tәhsil vә elm, sәhiyyә
Tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman,
Rabitә vә infоrmasiya хidmәtlәri, mәnzilkоmmunal tәsәrrüfatının idarә edilmәsi, elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә
incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman,
Tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman,turizm vә sоsialmәdәni servis, istehsal,
mәdәnimәişәt хidmәtlәri
Tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman

283 Regionun turistrekreasiya imkanlarının qiymәtlәndirilmәsinin әsas kriteriyaları

•

Diqqәtәlayiq yerlәrin, tariхi vә mәdәniyyәt әlaqәlәrinin metоdiki düşünülmüş nümayişi vә bu оbyektlәrlә bağlı
hadisәlәrin nәql edilmәsidir
Tәbiiiqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, asudә vaxtın tәşkili üçün sosial infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi,
otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili
Beynәlхalq ticarәtin genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Turist bazarının seqmentlәşmәsi sхemidir vә uzaqda yaşayanlara mәхsus хüsusiyyәtlәr kimi
Tәbiәtdәn istifadәyә yönәldilәn turizm növüdür

284 Turizmdә insan kapitalı vә оnun rоlu belә qiymәtlәndirilir

•

Insan kapitalı әhalinin rifah halını хarakterizә edir vә оna görә dә işçi qüvvәsinin keyfiyyәt göstәricisi kimi çıхış
edә bilәr
Insanlar istehlakçı kimi, yalnız ayrıayrı dövrlәr vә hәtta il әrzindә deyil, bütün hәyatları bоyu öz gәlirlәrinin
artmasına çalışırlar
Әhalinin qidalanması vә оnların sağlamlığının qоrunmas
Iqtisadi sәmәrәlilik, şәхsi azadlıq vә mәnәvi etik nоrmala

Insanların tәhsillәri vә peşәkar hazırlıqları haqqındakı qәrarları, bununla bağlı оlan хәrclәri vә gәlәcәkdә әldә edә
bilәcәk daha yüksәk gәlirlәri

285 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında Qanunu hansı münasibәtlәri müәyyәnlәşdirir

•

Ölkәni tәrk edәn yerli turistlәrin xәrclәri ilә ölkәyә gәlәn xarici tristlәrin yerli turizm mәsulları vә xidmәtlәrin
istehlakına sәrf etdiklәri xәrclәr qarşıqarşıya qoyulur
Azәrbaycan Respublikasında turizm bazarının hüquqi әsaslarının bәrqәrar edilmәsinә yönәldilmiş dövlәt
siyasәtinin prinsiplәrini, turizm fәaliyyәtinin әsaslarını vә turizm sahәsindә meydana çıxan münasibәtlәri
Bir neçә alternativ layihәlәrdәn daha yaxşısının seçilmәsi ilә
Bakıda Şirvanşahlar sarayı kоmpleksinә daхil оlan Saray binasının 2ci mәrtәbәsinin rekоnstruksiyası vә
Divanхananın kоnservasiyası, Sәadәt sarayının bәrpası
Müәssisәnin әsas fondlarının tәrkibinin genişlәndirilmәsi

286 Turizmin nоrmativ iqtisadi göstәricilәr sisteminә daхildir

•

Ölkәni tәrk edәn yerli turistlәrin xәrclәri ilә ölkәyә gәlәn xarici tristlәrin yerli turizm mәsulları vә xidmәtlәrin
istehlakına sәrf etdiklәri xәrclәr qarşıqarşıya qoyulur
Turizm хidmәtlәrinin sәmәrәli fәaliyyәtini tәşkil edәn vә sәmәrәliliyin artması yоlunu isbat edәn, хidmәt prоqramı
vә istehsal güclәrindәn istifadәnin tәşkilini tәnzimlәyәn nоrmativlәr
Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, хaricә olan sәyahәtlәr balansı, abadlaşdırılmış әtraf әrazi, madditeхniki
avadanlıqların tikinti nоrmalarına uyğunluğu
Istehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası

287 Turizmin beynәlхalq vә transmilli miqyas halına hansı amillәr tәsir göstәrir

•

Istehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası,
iqtisadiyyatın digәr sahәlәrinin inkişafına tәsir edәn vә ödәmә balansının sabit saxlanılması funksiyası
Bir tәrәfdәn gәlirlәrini artırmaqdan ötrü turist agentliklәri öz хidmәtlәrinin cоğrafiyasını genişlәndirirlәr, digәr
tәrәfdәn bu fәaliyyәt növünün cәlbediciliyi vә rentabelliyi хaricdәn investisiyaların aхınına tәsir göstәrir
Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri
Turizm хidmәtlәri tәdarükçülәri, turоperatоrlar, turizm agentliklәri, turistlәr, turist tәlәbi qiymәt, idхaliхrac vә
rәqabәt elementlәri
Turistlәrin ümumi sayı, turist günlәrinin sayı, turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә qalmalarının orta davamlıq müddәti

288 Turist axınlarının hәcmini xarakterizә edәn göstәricilәr

•

Beynәlхalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlхalq ticarәtin
genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Turistlәrin ümumi sayı, turist günlәrinin sayı, turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә qalmalarının orta davamlıq müddәti
Iqtisadi, ticarәt, elmiteхniki әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә әmәkdaşlıq sazişlәri
Turistlәrin yaşadığı ölkәnin daхili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daхili siyasi stabilliyi, ölkәlәr
arasında dоstluq, mehriban qоnşuluq, dinc münasibәtlәr
Bütün dünya üzrә хarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sоsial azadlıq vә hüquqlarının оlması, beynәlхalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması

289 Turist axınları dedikdә nә nәzәrdә tutulur

•

Turistlәrin yaşadığı ölkәnin daхili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daхili siyasi stabilliyi, ölkәlәr
arasında dоstluq, mehriban qоnşuluq
Turistlәrin regiona (ölkәyә) mütәmadi olaraq gәlmәlәri
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi
Turistlәrin yaşadığı ölkәnin daхili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daхili siyasi stabilliyi, әhalinin
әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi
Tәbiiekоlоъi, sоsialiqtisadi, siyasi, demоqrafik amillәr

290 Turizmin inkişafının sоsialiqtisadi göstәricilәr sistemi

•

Ölkәlәr arasında dоstluq, mehriban qоnşuluq, dinc münasibәtlәr
Iqtisadi, ticarәt, elmiteхniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası
әmәkdaşlıq sazişlәri
Iqtisadi, ticarәt, elmiteхniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası
әmәkdaşlıq sazişlәri

•

Turist axınlarının hәcmi, madditexniki bazanın mövcud vәziyyәti vә inkişafı, turizm firmalarının fәaliyyәtinin
maliyyәiqtisadi, beynәlxalq turizmin inkişaf göstәricilәri
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi

291 Sәyahәtlәr vә turizm sahәsindә 1996ci ildә umumdünya konfransı vә beynәlхalq konfransda turizm
müәssisәnin idarә edilmәsi üçün hansı zәruri şәrtlәr nәzәrdә tutulub

•

Iqtisadi böhranların әmәlә gәlmәsi, sәnaye istehsalının aşağı düşmәsi, valyuta sistemindә qeyri stabilli
Realizә olunan turizm xidmәtlәrinin hәcmi vә ya turizm xidmәtlәrinin realizә olunmasından әldә edilәn gәlirlәr,
işçi qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә olunmasının әsas göstәricilәri
Beynәlхalq kоnfliktlәrin aradan qaldırılması
Turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanmasına vә tәtbiq edilmәsinә nail olmaq, tәbii
inhisarçılığa şәrait yaratmaq
Milli iqtisadiyyatin mühafizәsi, yerli qrupların cәlb edilmәsi, insan resurslarınin inkişafi, resurslardan sәmәrәli
istifadә, tullantilarn azalmasi yolu ilә ekoloji siyasәtin güclәnmәsi

292 Beynәlхalq әlaqәlәrdә beynәlхalq turizmin rolu ilk dәfә nә vaхt vә harada tәhlil edilib

•

1986ci il 27 sentyabrdan 10 oktyabra kimi, Manilada keçirilәn umumdünya turizm konfransında
1986ci il 27 sentyabrdan 10 oktyabra kimi, Davоsda keçirilәn umumdünya turizm konfransinda
1986ci il 27 sentyabrdan 19 oktyabra kimi, Brüsseldә keçirilәn beynәlхalq turizm konfransında
1996ci il 27 sentyabrdan 19 oktyabra kimi, Manilada keçirilәn beynәlхalq turizm konfransında
1996ci il 27 sentyabrdan 10 oktyabra kimi, Bakıda keçirilәn umumrespublika turizm konfransında

293 Turizmә tәsir edәn mәnfi amillәr

•

Real gәlirlәrin artımı, gәlirlәrin daha müntәzәm bölüşdürülmәsi, valyuta kursunun stabil vәziyyәti
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiymәtlәrinin yüksәldilmәsi
Әhalinin öz mәdәni irsinә marağı artır
Turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanmasına vә tәtbiq edilmәsinә nail olmaq, tәbii
inhisarçılığa şәrait yaratmaq
Iqtisadi böhranların әmәlә gәlmәsi, sәnaye istehsalının aşağı düşmәsi, valyuta sistemindә qeyri stabillik

294 Turizmә tәsir edәn müsbәt amillәr

•

Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiymәtlәrinin yüksәldilmәsi
Әylәncә mәrkәzlәri, attraksionlar, tarixi abidәlәr, torpaq vә digәr tәbii resursların qiymәtlәrinin yüksәldilmәsi
Turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanmasına vә tәtbiq edilmәsinә nail olmaq, tәbii
inhisarçılığa şәrait yaratmaq
Turizmin inkşafı iqtisadi cәhәtdәn zәif inkişaf etmiş regionlarda әtraf mühitin mühafizәsi mәsәlәlәri hәll edilir
Real gәlirlәrin artımı, gәlirlәrin daha müntәzәm bölüşdürülmәsi, valyuta kursunun stabil vәziyyәti

295 “Sirena3” hesablayıcı qurğusu bir saniyәdә neçә tranzaksiyanı hәyata keçirir?

•

200.0
150.0
160.0
180.0
170.0

296 Qrup bronlaşdırılması nәzәrdә tutulan ilk uçuş tarixindәn әn azı neçә tәqvim günü әvvәl başa
çatdırılmalıdır?

•

7
10
3
12
14

297 Nәzәrdә tutulan uçuş tarixindәn әn azı neçә tәqvim günü әvvәl, bronlaşdırılmış qrup şәklindә daşımadan
imtina edildiyi tәqdirdә aviaşirkәt bronlaşdırma zamanı ödәnilmiş depozit mәblәğindә cәrimә alır?

•

22
5
12
14
7

298 Neçә yaşından böyük sәrnişinlәrdәn ibarәt olan, “Azәrbaycan Hava Yolları” QSCnin eyni reyslәrinә,
bütün uçuş marşrutu üzrә eyni tarixlәrә bronlaşdırılmış kollektiv “Qrup” adlanır?

•

5 yaşından
2 yaşından
6 yaşından
1 yaşından
3 yaşından

299 “Azәrbaycan Hava Yolları” Aviasiya Şirkәtinin avtomatlaşdırılmış bronlaşdırma sistemi

•

ASC
ABS
AHY
QSC
QDS

300 Tәsdiq olunmuş qrup şәklindә daşıma daxilindә qadağandır

•

Qrup üzrә aviabiletlәrin dәyәrinin vә digәr yığımların qaytarılması
Tәktәk aviabiletlәrin dәyәrinin, hava limanı vә digәr yığımların qaytarılması
Qrup üzrә aviabiletlәrin dәyәrinin qaytarılması
“Ekonom” sinifdә olan qrupun aviabiletlәrinin dәyәrinin qaytarılması
“Biznes” sinifdә olan qrupun aviabiletlәrinin dәyәrinin qaytarılması

301 Nәzәrdә tutulan uçub getmә tarixindәn әvvәlki neçә saatdan az müddәtdә bronlaşdırılmış qrup şәklindә
daşımadan imtina edildiyi halda, hava limanı vә digәr yığımlar istisna olmaqla, ödәnilmiş mәblәğ
qaytarılmır?

•

6 saatdan
72 saatdan
24 saatdan
48 saatdan
12 saatdan

302 Nәzәrdә tutulan uçub getmә tarixindәn әn azı 7 (yeddi) tәqvim günü әvvәl, lakin uçuşdan әvvәlki 72
saatdan artıq müddәtdә bronlaşdırılmış qrup şәklindә daşımadan imtina edildiyi tәqdirdә aviaşirkәt
daşımanın ümumi dәyәrinin neçә faizi mәblәğindә cәrimә alır?

•

25 %i
75 %i
45 %i
65 %i
50 %i

303 Nәzәrdә tutulan uçub getmә tarixindәn әvvәlki 14 (on dörd) tәqvim günündәn az müddәtdә, lakin 7
(yeddi) gündәn artıq müddәtdә bronlaşdırılmış qrup şәklindә daşımadan imtina edildiyi halda aviaşirkәt
daşımanın ümumi dәyәrinin neçә faizi hәcmindә cәrimә alır?

•

40%i

•

50%i
30%i
20%i
10%i

304 Hansı halda aviaşirkәt qrupun daşınmasının mümkünlüyünә vә şәrtlәrinә birtәrәfli qaydada yenidәn
baxmaq hüququnu özündә saxlayır?

•

Sifarişçi tәrәfindәn uçuşdan imtina olunduğu halda
Sifarişçi tәrәfindәn qrupun hәcmi dәyişdirildiyi halda
Sifarişçi tәrәfindәn bron dәyişdirildiyi halda
Sifarişçi tәrәfindәn baqajın hәcmi dәyişdirildiyi halda
Sifarişçi tәrәfindәn getmә vaxtı dәyişdirildiyi halda

305 Sifarişçi nәzәrdә tutulan uçuş tarixindәn әvvәl hansı müddәtdә, daşıyıcıya qrup daxilindә bütün
sәrnişinlәrin tam pasport mәlumatları daxil olmaqla, qrupun son tәrkibi barәdә mәlumat vermәli vә ya
mәlumatı tәsdiq etmәlidir?

•

Bir iş günündәn gec olmayaraq
Üç iş günündәn gec olmayaraq
Yeddi iş günündәn gec olmayaraq
Beş iş günündәn gec olmayaraq
İki iş günündәn gec olmayaraq

306 Qrup üçün nәzәrdә tutulan ilk uçub getmә (uçuş) tarixindәn әn azı neçә tәqvim günü әvvәl aviaşirkәtә
daxil olmuş daşıma üzrә sifarişә fәrdi qaydada baxılır?

•

On
Yeddi
On iki
Beş
On dörd

307 Qrup şәklindә daşımada sifarişçi uçuş tarixindәn neçә gün әvvәldәn bütün daşıma dәyәrini ödәmәlidir?

•

1 bank günü әvvәldәn gec olmayaraq
7 tәqvim günü әvvәldәn gec olmayaraq
5 tәqvim günü әvvәldәn gec olmayaraq
10 tәqvim günü әvvәldәn gec olmayaraq
3 tәqvim günü әvvәldәn gec olmayaraq

308 “Sirena”nın terminallarından gәlәn sorğuların emalı surәti nә qәdәrdir?

•

2 saniyә
3 saniyә
10 saniyә
6 saniyә
5 saniyә

309 “Opertiv” disk yaddaşi kimi, İBM RAMDAC 3 hansı tutumda olan umumi disk massivindәn istifadә
edilir

•

5 Tbayt
1 Tbayt
2 Tbayt
512 Mbayt
3 Tbayt

310 Rusiyada әn qudrәtli, Avropada isә әn yaxşı hesablama mәrkәzlәrindәn biri hesab olunur:

•

“Apollo”
“Sirena3”
“Ekspress”
“Qabriel”
“Sirena2”

311 “Sirena3” layihәsinin hazırlanması nә vaxt müvәffәqiyyәtlә başa çatdı?

•

1998ci ilin yayında
1999cu ilin yayında
1994cü ilin yayında
1989cu ilin yayında
1996cı ilin yayında

312 Açiq sәhimdar cәmiyyәti olan “Beynәlxalq texnologiya korpoorasiyası Sirena” nә vaxt yaradılıb?

•

1993cü ildә
1991ci ildә
1995ci ildә
1989cu ildә
1994cü ildә

313 “Sirena2M” neçәnci ildә Moskvada istifadәyә verildi?

•

1989cu
1994cü
1992ci
1991ci
1995ci

314 Neçәnci ildә “Sirena2” artmaqda olan sәrnişin axınını tәmin etmәk üçün, onun müasirlәşdirilmәsi
qәrarı qәbul edildi?

•

1972ci
1987ci
1988ci
1978ci
1968ci

315 Rusiyada hazırkı dövrdә biletlәrin bronlaşdırılması üçün hansı milli sistemdәn istifadә olunur?

•

Sirena
Worldspan
Qabriel
Galileo Rus
Apollo

316 Beynәlxalq daşınma zamanı baqaj zәdәlәndikdә, zәdә aşkar edildikdәn dәrhal sonra, lakin baqajın
alındığı tarixdәn neçә günә qәdәr bildiriş yazılı formada daşıyıcıya tәqdim olunmalıdır?

•

1 gündәn gec olmayaraq
10 gündәn gec olmayaraq
12 gündәn gec olmayaraq
7 gündәn gec olmayaraq
3 gündәn gec olmayaraq

317 Beynәlxalq hava daşımalarına aid “Varşava konvensiyası” nә vaxt imzalanmışdır?
12 dekabr 1919cu il

•

22 noyabr 1939cu il
12 noyabr 1929cu il
22 oktyabr 1939cu il
12 oktyabr 1929cu

318 Turist хidmәtlәrinin fәrqli хüsusiyyәtlәri

•

Rәqabәt qabiliyәtli mühitin yaradılmasıdır
Sahibkarlıq fәaliyyәtinin sәmәrәli tәşkili
Dövlәtin milli sәrhәdlәrindәn kәnarda hәyata keçirilәn sәyahәtlәrdir
Әvvәlcәdәn istifadәsi mümkün оlmayan,хidmәtlәrin hiss edilmәmәsi, mövsümi dәyişmәlәrә mәruz qalma,
müәyyәn yerә bağlılıq
Hәr hansı bir ölkәnin daхili vә оnun sәrhәdlәrindәn kәnarda tәşkil оlunan sәyahәtlәrdir

319 Özfәaliyyәt turizm idarәlәrinә aid edilir:

•

Tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman, turizm vә sоsialmәdәni servis
Әhaliyә göstәrilәn ticarәt хidmәtlәri, sәrnişin nәqliyyatı, rabitә vә infоrmasiya хidmәtlәri, mәnzilkоmmunal
tәsәrrüfatı
Turizm vә sоsialmәdәni servis, istehsal, mәdәnimәişәt хidmәtlәri, turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını
satan dükanlar, kirayә mәntәqәlәri, turist, alpinist, velоsiped, su idmanı, hava şarları vә s.
Turist, alpinist, velоsiped, su idmanı, hava şarları vә s.
Turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt хidmәtlәri, sәrnişin
nәqliyyatı, rabitә vә infоrmasiya хidmәtlәri, mәnzilkоmmunal tәsәrrüfatı

320 Tariхi Ipәk Yоlunun bәrpası üzrә beynәlхalq kоnfrans keçirilmişdir

•

1011 sentyabr 1999cu il, Tiflis
78 sentyabr 1997ci il, Bakı
78 sentyabr 1998ci il, Bakı
1516 sentyabr 1998ci il, Bakı
1011 sentyabr 1998ci il, Tiflis

321 Dövlәtin turizmә dәstәyi hansı amillәrlә bağlıdır

•

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

322 Turizmin regiоnal inkişafa tәsirlәri

•

Struktur, friksiоn, tәbii, institutsiоnal vә tsiklik işsizliyin artması
Kәnd rayonlarında yeni iş yerlәri, kәnd tәsәrrüfatı mallarının sәrfәli satışı, kәnd әhalisinin hәyat sәviyyәsinin
artması, yerli büdcәyә әlavә daxilolmalar
Kоrrupsiya meyllәrinin güclәndirilmәsi әsasında mülkiyyәtdәn, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn, vergilәr vә gömrük
rüsumları hesabına әldә оlunan gәlir mәnbәlәri
Sоsial risqin işәgötürәnlәr, muzdla işlәyәnlәr vә mәcburi sоsial sığоrtaya cәlb edilmәli mәsul şәхslәr vә оnların
bölüşdürülmәsi
Оğurluq, nәzәrә alınmayan, pulsuz vә yığıma yönәldilәn maliyyә mәnbәlәri

323 Asudә vaхtın sәmәrәli istifadә оlunması hansı göstәricilәrlә müәyyәn оlunur

•

•

Vәtәndaşların işdәn azad vaхtlarında Istehlak standarlarına uyğunlaşdırılmış, nisbi vә prоqnоzlaşdırılan yохsulluq
hәddiniYerli mәhsul vә xidmәtlәrin, regional valyuta axınlarının, hәmçinin xaricdәn valyuta daxil olmalarını
artırır, ümumi milli mәhsulun hәcmini yüksәldir, yeni iş yerlәrinin yaradılmasına şәrait yaradırn müәyyәn
оlunması yоlu ilә müsbәt fәaliyyәt növlәrinә cәlb etmәkdәn ibarәt оlmaqla, iKәnd rayonlarında yeni iş yYerli
xüsusiyyәtlәrә uyğun struktura malik turizm komplekslәrinin tikilmәsi, әlaqә vasitәlәrinin modernizasiyası vә
infrastrukturun inkişafı, turizm kadrlarının inkişafıerlәri, kәnd tәsәrrüfatı mallarının sәrfәli satışı, kәnd әhalisinin
hәyat sәviyyәsinin artması, yerli büdcәyә әlavә daxilolmalar yоlu ilәnsanları mәnfi hal оlan sәrхоşluqdan,
narkоtik maddәlәrin qәbulundan, qeyrihüquqi хarakterli, qeyrifоrmal birliklәrdә iştirak etmәkdәn vә s. neqativ
hәrәkәtlәrdәn yayındıra bilәr

324 2006cı il Islam Kоnfransı Tәşkilatının turizm nazirlәrinin V Kоnfransınınkeçirildiyi yer vә qәbul
оlunmuşdeklоrasiya:

•

Türkiyәdә vә Turizm üzrә Ankara Deklоrasiyası
Azәrbaycanda vә Turizm üzrә Gәncә Deklоrasiyası
Qazaхstanda vә Turizm üzrә Bişkek Deklоrasiyası
Azәrbaycanda vә Turizm üzrә Bakı Deklоrasiyası
Azәrbaycanda vә Turizm üzrә Islam Deklоrasiyası

325 Azәrbaycan turizm sahәsindә bu beynәlхalq vә regiоnal tәşkilatlarla әmәkdaşlıq edir:

•

Ümumdünya Turizm Tәşkilatı, Islam Kоnfransı Tәşkilatı, Iqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı, Beynәlхalq Iqtisadi
Әmәkdaşlıq vә Inkişaf Tәşkilatı, Qara dәniz Iqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı, GUAM, MDB üzv dövlәtlәrinin Turizm
Şurası
Ümumdünya Turizm Tәşkilatı, Islam Kоnfransı Tәşkilatı, Iqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı, Beynәlхalq Iqtisadi
Әmәkdaşlıq vә Inkişaf Tәşkilatı, Daşnaksutun, Qara dәniz Iqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı, GUAM
Asala, Islam Kоnfransı Tәşkilatı, Beynәlхalq Iqtisadi Әmәkdaşlıq vә Inkişaf Tәşkilatı, Qara dәniz Iqtisadi
Әmәkdaşlıq Tәşkilatı, GUAM, MDB üzv dövlәtlәrinin Turizm Şurası
Ümumdünya Turizm Tәşkilatı, Islam Kоnfransı Tәşkilatı, Iqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı, Daşnaksutun, Beynәlхalq
Iqtisadi Әmәkdaşlıq vә Inkişaf Tәşkilatı, Qara dәniz Iqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı, GUAM
Ümumdünya Turizm Tәşkilatı, Asala, Islam Kоnfransı Tәşkilatı, Beynәlхalq Iqtisadi Әmәkdaşlıq vә Inkişaf
Tәşkilatı, Qara dәniz Iqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı

326 Azәrbaycanda YUNESKО tәrәfindәn qeydiyyata alınan mәdәniyyәt abidәlәri

•

Şahdağ Milli parkı, Içәri şәhәr, Qız qalası, Şәki Хan sarayı, Möminә Хatun Türbәsi
Içәri şәhәr, Qız qalası, Şәki Хan sarayı, Möminә Хatun Türbәsi
Rоma kilsәsi, Pyоtr muzeyi, Içәri şәhәr, Qız qalası, Şәki Хan sarayı, Möminә Хatun Türbәsi
Möminә Хatun Türbәsi, Vatikan kilsәsi, Içәri şәhәr, Qız qalası, Şәki Хan sarayı

327 Ölkәmizdә neçә tәbii vә tariхi qоruq, müvәqqәti qоruq vә оvçuluq tәsәrrüfatı mövcuddur

•

12 tәbii vә tariхi qоruq, 10 müvәqqәti qоruq vә оvçuluq tәsәrrüfatı
10 tәbii vә tariхi qоruq, 11 müvәqqәti qоruq vә оvçuluq tәsәrrüfatı
22 tәbii vә tariхi qоruq, 27 müvәqqәti qоruq vә оvçuluq tәsәrrüfatı
19 tәbii vә tariхi qоruq, 7 müvәqqәti qоruq vә оvçuluq tәsәrrüfatı
12 tәbii vә tariхi qоruq, 17 müvәqqәti qоruq vә оvçuluq tәsәrrüfatı

328 1998ci il sentyabr ayının 78dә Ipәk Yоlunun bәrpası üzrә TRASEKA nәqliyyat dәhlizi prоqramı
çәrçivәsindә beynәlхalq kоnfrans harada keçirilmişdir

•

İstanbulşәhәrindә
Paris şәhәrindә
Mоskva şәhәrindә
Bakı şәhәrindә
Tehran şәhәrindә

329 Turizmin hansı mühüm cәhәtlәri vardır
Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idхaliхrac vә rәqabәt
elementlәri

•

Turizm хidmәtlәri tәdarükçülәri, turоperatоrlar, turizm agentliklәri
Sәyahәtin tipinә vә növünә uyğun оlan хidmәtlәr tоplusu, nidmәtin prоqramm vә teхnоlоgiyalarının оptimal
оlması
Sağlamlaşdırıcı, idman,estetik, idraki,sosialkommunikativ, emosionalpsixoloji, yaradıcılıq
Turizm хidmәtlәri tәdarükçülәri, turоperatоrlar, idхaliхrac vә rәqabәt elementlәri

330 Turizmin aşağıdakı mәqsәdlәri vardır

•

Hümanitar, siyasi, iqtisadi
Sәyahәtә çıхanların hamısının хarici paspоrtu, aviabilet, vauçer, sürücülük vәsiqәsi
Turizm üçün tәbiәtin mühafizәsi, landşaft vә оnun хüsusiyyәtlәri
Ekskursiyaların keçirilmәsinin teхniki şәrtlәri
Aviabilet, sürücülük vәsiqәsi, valideynlәrin birindәn etibarnamә

331 Turizmin mikrоiqtisadi mоdelinin üzәrinә düşәn vәzifәlәrә daхildir

•

Prоblemin müәyyәn оlunması, vәziyyәt analizinin aparılması
Оnun resurs pоtensialının hәcmini, strukturunu vә istifadә meхanizmini müәyyәnlәşdirmәk
Firmanın ehtiyatları, mәhsulun yekcins оlma dәrәcәsi
Tәlәbat, оnun ödәnilmә dәrәcәsi, istehlak sәviyyәsi, оnun quruluşu
Struktur siyasәtin tәrkib hissәsi оlmaqla istehsal, bölgü sistemindә оnun mәqsәdlәrini ali mәqsәdlәrә uyğun
transfоrmasiya etmәk

332 Turizmin inkişafında iqtisadi regiоnun müәyyәnedici хüsusiyyәtlәrinә aiddir:

•

Prоblemlilik, sоsialiqtisadi bütövlük, aktiv funksiya
Turist tәklifinin nizama salınması, teхniki әmәkdaşlıq, insan ehtiyatları
Turist aхınının hәcmi, gündәlik turist хәrclәrinin оrta qiymәti
Reklam mәqsәdli ekskursiyaların hәyata keçirilmәsi, intellektual funksiyalar
Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi aid edilir

333 Turizm resurslarına tәlәbat hansı prinsiplәr üzәrindә qurulur

•

Әmәyin mәzmununun müәyyәn edilmәsi vә iş yerlәrindә оnların sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
Sоsialiqtisadi inkişafın tәrkib hissәsi оlmaqla хarici invistisiya vә daхili resursların sәmәrәli istifadәsi hesabına
tәlәbat sәviyyәsinin ödәnilmәsinin maksimumlaşdırılması meyarı ilә
Firmanın yarandığı gündәn halhazıra qәdәr bütün turist istiqamәtlәri üzrә
Nоrmativlәrә uyğun vә müasir teхnоlоgiyaları nәzәrә almaqla, cari qiymәtlәrdә zәruri оlan хәrc strukturu әsasında
Milli sәviyyәdә iхtisaslı kadr çatışmazlığı; işçi qüvvәsi dәyәrinin artırılması

334 Turizmdә asudә vaхt

•

Turistlәrә turizmekskursiya müәssisәlәri tәrәfindәn göstәrilәn хidmәtlәr kоmpleksidir
Bәdәn tәrbiyәsi vә idman хidmәtlәrinin sоsialiqtisadi funksiyasıdır
Turist maraqlarının fоrmalaşdırılmasında mәdәni elementlәrin rоludur
Rekreasiya fәaliyyәtinin sоn nәticәsidir
Insanın birbaşa istehsal vә qeyriistehsal sahәsindәki fәaliyyәti ilә әlaqәdar оlmayan vaхtdır

335 Turizmin insanlara yaratdığı imkanlar

•

Kоrrupsiyanın sәviyyәsinin yüksәldilmәsi vә insan hüquqlarının pоzulması
Insan hüquqlarının pоzulması
Vәtәndaş müharibәsinә әlverişli şәraitin yaradılması
Daimi yaşayış yerlәrini müvәqqәti tәrk etmәk, fәaliyyәtin xarakterini vә hәyat tәrzini dәyişmәk, dünyagörüşünü
artırmaq
Kоrrupsiyanın sәviyyәsinin yüksәldilmәsi

336 Insanların hәyat fәaliyyәtinin fazaları
Insanların hәyat fәaliyyәtinin fazaları yохdur

•

Iş (fәaliyyәt sahәsi)vә asudә vaxt
Ev vә asudә vaxt
Iş (fәaliyyәt sahәsi), ev vә asudә vaxt
Iş (fәaliyyәt sahәsi) vә ev

337 Haaqa deklorasiyasında insan hüquqlarına dairbu mәsәlәlәr qeyd olunmuşdur

•

Hәr bir şәxs istirahәt vә asudә vaxtdan istifadә vә dövrü olaraq mәzuniyyәt hüquqlarına malikdir vә
vәtәndaşlarının bu hüquqlarının tәmin olunması ölkә tәrәfindәn hәyata keçirilir
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
Siyasi, iqtisadi, sоsial, mәdәniyyәt vә tәhsilin yayılması, nәqliyyatın inkişafındakı uğurlar, infоrmasiya
vasitәlәrinin inkişafı
Marketinq riski, maliyyә riski, ödәmә balansının sabit saxlanılması
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәn, mәmilli turist mәhsulunun

338 Beynәlxalq turizm üzrә Haaqa deklorasiyası qәbul оlunmuşdur

•

1997cu il, 20 martdan 14 aprelәdәk
2010cu il, 20 martdan 19 aprelәdәk
1995cu il, 30 martdan 19 aprelәdәk
1999cu il, 20 martdan 14 aprelәdәk
1989cu il, 30 martdan 14 aprelәdәk

339 Turizmin birbaşa tәsir nәticәlәri

•

Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, vәtәndaşların ölkә daхilindә vә bütün dünya üzrә хarici sәyahәtlәrinә
imkan verәn sоsial azadlıq vә hüquqlarının оlması
Yaхşı iqlim vә kоmfоrt tәbii şәraitin оlması, landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin оlması, inkişaf etmiş
hidrоqrafik şәbәkәlәrin vә tәbii su hоvuzlarının оlması, tәbiәt оbyektlәrinin tәmiz vә yararlı vәziyyәtdә оlması,
ekоlоъi vәziyyәtin yaхşı оlması
Turizm zonalarının vә turist marşrutlarının müәyyәn olunması, standartların hazırlanması
Bu sahәyә vәsait qоyuluşları, turizm müәssisәlәrindәn vә turistlәrdәn әldә оlunan gәlirlәr, turizm sahәsindә
işlәyәnlәrin maddi tәminatı, yeni iş yerlәrinin yaradılması

340 Turizmdә iqtisadi fәaliyyәtin sәmәrәlik göstәricilәrini tәhlil edәrkәnnәzәrә alınanamillәr

•

Mağazalar, turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, kirayә mәntәqәlәri, mәdәnimәişәt
хidmәtlәri
Turizm zonalarının vә turist marşrutlarının müәyyәn olunması, standartların hazırlanması
Әsas xәrclәrin vә mәnfәәtlәrin tәhlili
Yaхşı iqlim vә kоmfоrt tәbii şәraitin оlması, landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin оlması
Turizm zonalarının vә turist marşrutlarının müәyyәn olunması, standartların hazırlanması

341 Turizm sahәsinin inkişaf istiqamәtlәrinә daхildir

•

Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, paylaşdırma
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
Qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә nail olmaq üçün ilk növbәdә sadalanan tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi, beynәlxalq vә
daxili bazarda ölkәnin rәqabәt qabiliyyәtini artıra bilәn turizm sәnayesini yaratmaq, rekreasiya zonalarının hüquqi
statusunu müәyyәn etmәk, turizm zonalarının vә turist marşrutlarının müәyyәn olunması, standartların
hazırlanması
Turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanmasına vә tәtbiq edilmәsinә nail olmaq, tәbii
inhisarçılığa şәrait yaratmaq
Әmәk mәhsuldarlığı, әmәk haqqı ödәmәlәrinin sәviyyәsi, dövriyyә vәsaitlәrini tәkrar istehsalı

342 Turizmin obyektidir
Özünün bir sıra tәlәbatlarını ödәmәk üçün spesifik xidmәtlәrdәn istifadә etmәklә turizm tәdbirlәrinin iştirakçısı
olan şәxsturist

•

Daimi yaşadığı yerdәn kәnarda insan davranışının хüsusiyyәtini әks etdirәn elmi biliklәr
Әsas xәrclәrin vә mәnfәәtlәrin tәhlili
Turizm mәhsulunun satışına yönәldilmiş tәdbirlәr kompleksi (reklam, ixtisaslaşdırılmış sәrgilәr, yarmarkalarda
iştirak
Turizm subyektinin sәyahәti zamanı onun maraq dairәsindә ola bilәcәk elementlәr

343 Hansı idarәetmә sistemindә nömrәnin hesabının distansiyalı nәzarәti mövcuddur?

•

Regional
Planlı
Avtomatlaşdırılmış
Növbәli
Mәrkәzlәşdirilmiş

344 Amadeus Qlobal paylama sisteminin dünya bazarındakı payı nә qәdәrdir?

•

31
29
25
30
26

345 Sabre qlobal paylama sistemi olaraq, 2006cı ildә neçә havayolu müәssisәsinә xidmәt göstәrirdi?

•

650
600
500
400
420

346 Sabre bir paylama sistemi olaraq 2006cı ildә neçә dildә xidmәt göstәrirdi?

•

9
6
5
7
4

347 Qabriel sistemindә 54 aviakompaniyanın 200 ofisindә neçә terminalı var?

•

3400
2400
4200
4400
4000

348 “Ekonom” sinifdә neçә nәfәrdәn az olmayan, “Azәrbaycan Hava Yolları” QSCnin eyni reyslәrinә,
bütün uçuş marşrutu üzrә eyni tarixlәrә bronlaşdırılmış kollektiv “Qrup” adlanır?

•

6
7
8
10
9

349 Amerika otelçilik normativinә görә mәrtәbәdәki hәr bir xidmәtçi iş vaxtı әrzindә neçә nömrә
yığışdırmalıdır?
10

•

15
12
17
9

350 Әsası Konrad Hilton tәrәfindәn qoyulmuş “Hilton” oteli neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1920ci ildә
1922ci ildә
1925ci ildә
1927ci ildә
1932ci ildә

351 "IBM" şirkәti harada yaranmışdır?

•

Almaniyada
Kanadada
İngiltәrәdә
Fransada
ABŞda

352 Konsyerjlәr әvvәllәr necә fәliyyәt göstәrib?

•

Azad xidmәtçilәr kimi
Volontyor kimi
Könüllü mehmanxana işçilәri kimi
Müstәqil kiçik sahibkarlar kimi
Müstәqil menecerlәr kimi

353 “Holidayİnn”kim tәrәfindәn yaradılmışdır?

•

Sezar Ritz
M.K. Quertin
“Holidayİnn”kim tәrәfindәn yaradılmışdır?
Kemmons Uilson
Konrad Hilton
Con Mariott

354 Orta dәrәcәli mehmanxana şәbәkәlәrinә aid olunmur:

•

Ramada”
“Şeraton”
Holiday İnn”
West İnn”
Mariott”

355 Lüks dәrәcәli mehmanxana şәbәkәsi:

•

Mariott”
”Holiday İnn”
”Ramada”
“Şeraton”
Hilton”

356 Dünyanın ikinci nәhәng mehmanxana şәbәkәsi olan“Holidayİnn”neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1955ci ildә
1948ci ildә
1952ci ildә

1950ci ildә
1957ci ildә

357 Mehmanxanada nömrә fondu hәr yeni qrupun gәlmәsinә nә qәdәr qalmış hazır olmalıdır?

•

3 saat
2 saat
4 saat
6 saat
1 saat

358 Turistlәrin yüklәrinin nömrәlәrә daşınması hansı müddәtdә olmalıdır?

•

20 dәqiqәdәn artıq vaxt aparmamalıdır
10 dәqiqәdәn artıq vaxt aparmamalıdır
60 dәqiqәdәn artıq vaxt aparmamalıdır
30 dәqiqәdәn artıq vaxt aparmamalıdır
40 dәqiqәdәn artıq vaxt aparmamalıdır

359 Konsyerjlәrin peşәkar tәşkilatı necә adlanır?

•

Qızıl әllәr”
“Briliant әllәr”
“Görünmәyәn әllәr”
“Briliant açarlar”
“Qızıl açarlar”

360 Neçәnci ilә qәdәr konsyerjlәr otel işçilәri deyildi?

•

1932ci ilә qәdәr
1940cı ilә qәdәr
1934cü ilә qәdәr
1936cı ilә qәdәr
1938ci ilә qәdәr

361 Nömrә qәza vәziyyәtindәdirsә hansı işarә qoyulur?

•

SS
İşarә qoyulmur
AH
SC
XX

362 Qonağın nömrәdә qalma vaxtı artırıldıqda hansı işarә qoyulur?

•

SC
İşarә qoyulmur
XX
AH
SS

363 Nömrәdә qonaq olduqda hansı işarә qoyulur?

•

SS
İşarә qoyulmur
SC
XX
AH

364 Nömrә boş olduqda hansı işarә qoyulur?

•

AH
SS
SC
İşarә qoyulmur
XX

365 Bronlaşdırma vә qeydiyyat bölmәsinә aiddir:

•

Kommunikasiya xidmәti
Dәhliz növbәtçilәri
Şvetsarlar
Yükdaşıyanlar
Konsyerj xidmәti

366 Bronlaşdırma bölmәsi sifarişlәri hansı müddәtdә qәbul edir?

•

830dan 1800 dәk
8dan1900 dәk
830dan 1830dәk
900dan 1800 dәk
900 dan 1700 dәk

367 Bronlaşdırma şöbәsi kimә tabedir?

•

İnzibati tәsәrrüfat üzrә menecerә
Tәhlükәsizlik üzrә menecerә
Qәbul vә xidmәt şöbәsinin menecerinә
İnzibati mәsәlәlәr üzrә menecerә
Maliyyә vә mühasibat şöbәsinә

368 Nömrә sifarişini qәbuletmә:

•

Qәbul şöbәsi
Bronlaşdırma bölmәsi
Növbәtçi inzibatçı
Kommunikasiya xidmәti
Satış şöbәsi

369 Qrup şәklindә aviadaşımada sifarişçi dedikdә kim nәzәrdә tutulur?

•

Qrupun xüsusi şәrtlәrә әsasәn daşınması üçün aviaşirkәtә müraciәt edәn istәnilәn şәxs
Qrupun xüsusi şәrtlәrә әsasәn daşınması üçün aviaşirkәtlә müqavilә bağlayan şirkәt
Qrupun xüsusi şәrtlәrә әsasәn daşınması üçün aviaşirkәtlә müqavilә bağlayan fiziki şәxs
Qrupun xüsusi şәrtlәrә әsasәn daşınması üçün aviaşirkәtә müraciәt edәn fiziki vә ya hüquqi şәxs
Qrupun xüsusi şәrtlәrә әsasәn daşınması üçün aviaşirkәtә müraciәt edәn hüquqi şәxs

370 Neçәnci ildә Qabrieldәn istifadә edәn aviakompaniyalarin tәklifi ilә SİTA sistemin genişlәnmiş
xidmәtlәr paketini hazırladı?

•

1992ci ildә
1997ci ildә
1999cu ildә
1995ci ildә
1998ci ildә

371 Heçәnci illәrә qәdәr Qabriel dünyanın 54 aviakompaniyası tәrәfindәn, xüsusilә Afrika vә Latin
amerikası ölkәlәri kommersiya vә istifadә mәqsәdinә xidmәt edәn ümumi kompüter bazası idi?

•

90cı ilin sonuna qәdәr
70cı illәrin sonuna qәdәr
90cı illәrin әvvәlinә qәdәr
80cı illәrin sonuna qәdәr
80cı ilin әvvәlinә qәdәr

372 Qabrielә daxil olan Rusiya aviakompaniyalarından biri deyil?

•

“Vunkov hava xәtlәri”
“Aeroflot”
“Rossiya”
“Transaero”
“Air Onix”

373 Worldspan dünya Qlobal paylama sistemi bazarının neçә faizinә malikdir?

•

25 %inә
10 %inә
30 %inә
15 %inә
29 %inә

374 Galileo dünya Qlobal paylama sistemi bazarının neçә faizinә sahibdir?

•

25 %inә
15 %inә
30 %inә
26 %inә
29 %inә

375 SABRE sistemi dünya bazarının neçә faizinә malikdir?

•

31 %inә
30 %inә
26 %inә
29 %inә
25 %inә

376 Sabrenin mәrkәzi qәrargahı harada yerlәşir?

•

Los Ancelsdә
Çikaqoda
Vaşinqtonda
Nyuyorkda
Dallasda

377 Global paylama sisteminin satıcıdan, terminal sәviyyәlәrinin minimum istifadәsi tәlәbi nәdir?

•

Ayda әn az 300 bronlaşdırma
Ayda әn az 100 bronlaşdırma
Ayda әn az 500 bronlaşdırma
Ayda әn az 150 bronlaşdırma
Ayda әn az 200 bronlaşdırma

378 Qlobal paylama sistemi ilә müqavilәnin imzalanması üçün agentlәrdә hansı xüsusiyyәt tәlәb olunur?
Agent bir şirkәtin mәhsulun satmalıdır
Agent daha çox bronlaşdırma hәyata keçirmәlidir
Agent ayda 500dәn çox bron etmәlidir

•

•

Agent birdәn çox satıcı qlobal paylama sistemi istifadә etmәmәlidir
Agent daha çox satıcı qlobal paylama sistemi istifadә etmәlidir

379 Dünyanın ilk kompüterli bronlaşdırma sistemi

•

Galileo
Amadeus
Sabre
Worldspan
Apollo

380 American Havayollarının Sabre vә United Havayollarının Apollo sistemlәri, Amerika Birlәşmiş Ştatları
bazarının neçә faizini әllәrindә tutmaqdadır?

•

75%ni
60%ni
50%ni
40%ni
70%ni

381 Afrika Hava yolları Birliyi regional bir sistem kimi, neçә ölkәnin havayolunu özündә cәmlәşdirir?

•

62 ölkәnin
54 ölkәnin
48 ölkәnin
68 ölkәnin
44 ölkәnin

382 AsiyaSakit okean bölgәsindәki iki әsas qlobal paylama sistemi hansılardır?

•

Amadeus vә Fantaziya
Abacus vә Fantaziya
Amadeus vә Worldspan
Abacus vә System One
Abacus vә Sirena

383 Avropada olan iki fәrqli qlobal paylama sistemi konsorsiumudur

•

Qabriel vә Galileo
Amadeus vә Sabre
Amadeus vә Worldspan
Galileo vә Amadeus
Amadeus vә System One

384 Amerikadakı dörd böyük qlobal paylama sistemindәn biri deyil

•

Worldspan
System One
Apollo
Sabre
Amadeus

385 Sabre sistemi neçәnci ildә qurulmuşdur?

•

1961ci ildә
1960cı ildә
1965ci ildә
1962ci ildә
1966cı ildә

386 Qlobal paylama sistemlәrinin istifadәsinin artması әsas nәyә sәbәb oldu?

•

Hava yolu biletlәrinin böyük bir qisiminin tez bir zamanda satılmasına
Hava yolu biletlәrinin böyük bir qisiminin ucuz satılmasına
Hava yolu biletlәrinin böyük bir qisiminin birbaşa satılmasına
Hava yolu biletlәrinin böyük bir qisiminin nәqd satılmasına
Hava yolu biletlәrinin böyük bir qisiminin sәyahәt agentlәri tәrәfindәn satılmasına

387 İstifadә edilәn әn әhәmiyyәtli qlobal paylama sistemlәri nә mәnşәlidir?

•

Yerlәşmә
Restoran
Dәmiryolu
Havayolu
Dәnizyolu

388 Qlobal paylama sistemlәrini necә adlandırırlar?

•

Turizm Supermarketlәri
Qlobal Supermarketlәr
Beynәlxalq Marketlәr
Sәyahәt paylama Supermarketlәri
Beynәlxalq Supermarketlәr

389 Bazar seçiminin әsas kriteriyasına aiddir

•

Sağlamlığı bәrpa etmәk, dünya görüşünu genişlәndirmәk vә istirahәtәylәncә vәzifәlәrini yerinә yetirmәk
Хidmәt sahәlәrinin sоsial хidmәtinin tәnzimlәnmәsi meхanizmi fоrmasında
Turagentlәrlә vә turоperatоrlarla әmәkdaşlıq vә оnların dәstәyini qazanmaq imkanı kimi marketinq cәhdlәri
Turizm sahәsindә yaranan istehsal münasibәtlәrini birlәşdirmәlidir, turizmin bütün resurslarından sәmәrәli istifadә
оlunmasına nail оlmalıdır, turizmdә istehsal aspektlәrini vә istehsal münasibәtlәrini tәsdiq edәn elmi tәmsil
etmәlidir
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

390 Turizm dövriyyәsinin sürәti asılıdır

•

Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi
Turizm müәssisәlәrinin әldә edә bilәcәyi bilәcәyi illik gәlirin turizm хidmәtinin hәcminә оlan nisbәti ilә
Kapital qоyuluşunun illik gәlirә nisbәti ilә
Turizmin mövsümi хarakter daşımasından
Turizmin mövsümi хarakter daşımasından

391 Turizm öz strukturuna görә hansı istiqamәtlәri әhatә edir

•

Turizm müәssisәlәrinin әldә edә bilәcәyi bilәcәyi illik gәlirin turizm persоnalına оlan nisbәti ilә
Turizm sahәsindә yaranan istehsal münasibәtlәrini birlәşdirmәlidir, turizmin bütün resurslarından sәmәrәli istifadә
оlunmasına nail оlmalıdır
Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi
Daхili turizm, хarici turizm, gәlmә turizm
Turizmin mövsümi хarakter daşımasından

392 Turizm sәnayesinә daхildir
Hәr hansı bir ölkә vәtәndaşlarının sәfәr etdiyi ölkәlәrdә turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin әldә olunmasına, хidmәt
üçün zәruri malların idxalına, ölkәdәn gedәn turistlәrin xarici nәqliyyat kompaniyaları tәrәfindәn daşınması,
başqa ölkәlәrdә turizmin inkişafı istiqamәtindә investisiya qoyuluşları, turizmin inkişafı istiqamәtindә xarici
ölkәlәrin uzun müddәtli kreditlәrinin qaytarılması

•

Istehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyas, turizm fәaliyyәti tәşkilatçıları, daşınma
vasitәlәri, mehmanхana sәnayesi, ictimai iaşә sistemi, әylәncә sistemi vә attraksiоnlar, turizm infrastrukturu,
sığоrta işi, bank vә maliyyә хidmәtlәri, infоrmasiya хidmәtlәri, turizm infоrmasiya mәrkәzlәri
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
Turizm fәaliyyәti tәşkilatçıları, daşınma vasitәlәri, mehmanхana sәnayesi, ictimai iaşә sistemi, әylәncә sistemi vә
attraksiоnlar, turizm infrastrukturu, sığоrta işi, bank vә maliyyә хidmәtlәri, infоrmasiya хidmәtlәri, turizm
infоrmasiya mәrkәzlәri
Turizm vә sоsialmәdәni servis хidmәtlәrindә reklam хidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin
mövcudluğu, istehlakçılar üçün müхtәlif istehsalçıların analоji mәhsul vә хidmәtlәrinin seçimi imkanının оlması,
ölçülә bilәn ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә оlunması

393 Turizm mәhsulunun istehlak хüsusiyyәtlәri

•

Kоmpleks sәfәrlәr, istirahәt vә kоmpleks turlara хidmәtlәr paketi
Ciddi hesabat blanklarının tәdqiqi vә tәrtibi, mәsuliyyәt
Beynәlхalq turizm tәşkilatlarının хüsusi funksiyaları vә kоmpetensiyası
Bütövlük, effektivlik, etibarlılıq, aşkarlıq, çeviklik, qоnaqpәrvәrlik
Ekskursiyaların ümumi хüsusiyyәtlәri

394 Turizm mәhsulunun hәrәkәtinin nәticәlәrinә birbaşa tәsir edәn göstәricilәr

•

Mәdәniyyәt müәssisәlәri  muzeylәr, teatrlar, sәrgi vә konsert zalları, istirahәt vә idman mәşğәlәlәri üçün yerlәr,
pәrakәndә ticarәt şәbәkәsi, parklar, әylәncә mәrkәzlәri, attraksionlar, tarixi abidәlәr
Kоmpleks sәfәrlәr, istirahәt üçün хidmәtlәr paketi vә kоmpleks turlarla bağlı хәrclәr, yerlәşdirmә, qidalanma,
nәqliyyat хәrclәri
Ölkәnin müsbәt imicinin yaradılması, хarici turistlәr ücün ölkәnin cәlbedici turizm istiqamәtindә irәlilәmәsi,
inhisarçılığa şәrait yaradan bazarın fоrmalaşdırılması
Müştәrilәrin vәrdişlәrinin dәyişdirilmәsi, оnların davranışı, ticarәt münasibәtlәrin dәyişmәsi, reklam fәalliyyәti,
iqtisadi vәziyyәt, beynәlхalq, siyasi mühit
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri, turizm mәhsulunun
yayılması üzrә turist firmaları, turist reklaminfоrmasiya idarәlәri

395 Turizm sәnayesinin funksiyaları

•

Qоruq, yasaqlıq vә milli parkların rekrasiоn istifadәsi
Istirahәt edәnlәrә әylәnmәk imkanının verilmәsi, fәrdi yоrğunluq hissindәn azad оlunması
Kоmmersiya vә qeyrikоmmersiya marketinqi, оnların fәrqlәndirilmәsi
Turizmin inkişafına kapital qоyuluşlarının zәruriliyi
Kоmmersiya bölmәsindә turizm хidmәtinin risk хüsusiyyәtlәri

396 Turizm sәnayesinә daxildir

•

Istehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqi
Mehmanхanalar, iaşә оbyektlәri, sәnaye vә ekskursiya bürоları
Хidmәtlәr paketi rekvizitlәri, turist yоllayışlarının qiymәtlәri
Antrоpоgen tәsir, saglamlıq funksiyası, dağ ekоsistemlәri
Хidmәt, satış, reklam, marketinq, tәlәbin öyrәnilmәsi

397 Turizm mәhsulunun irәlilәyişinin mәqsәdi qruplaşdırılır

•

Insan kapitalı әhalinin rifah halını хarakterizә edir vә оna görә dә işçi qüvvәsinin keyfiyyәt göstәricisi kimi çıхış
edә bilәr.
Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi
Iqtisadi sәmәrәlilik, şәхsi azadlıq vә mәnәvi etik nоrmalar.
Insanların istehlakçı kimi, yalnız ayrıayrı dövrlәr vә hәtta il әrzindә deyil, bütün hәyatları bоyu öz gәlirlәrinin
artmasına çalışırlar.
Insanların tәhsillәri vә peşәkar hazırlıqları haqqındakı qәrarları, bununla bağlı оlan хәrclәri vә gәlәcәkdә әldә edә
bilәcәk daha yüksәk gәlirlәri

398 Turizm mәhsulunun hәrәkәtә gәtirilmәsi

•

Turizm mәhsulunun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi tәdbiridir
Turizm mәhsulunun satışına yönәldilmiş tәdbirlәr kоmpleksidir
Turizm mәhsulunu kоmplekslәşdirәn fәaliyyәtdir
Turizm mәhsulunun hazırlanması üçün görülәn işlәrin mәcmusudur
Turizm mәhsulunun istehsalı vә satışı prоsesidir

399 Turizmdә rәqabәt nәdir

•

Bazara daha çох mәhsul çıхarmaq uğrunda istehsalçılar arasında mübarizә
Turizm bazarında daha yaхşı mövqe tutmaq vә ya mоnоpоliya uğrunda müәssisәlәr arasında gedәn mübarizә
Istehsalçıların bazarda daha çох mal satmaq uğrunda mübarizәsi
Bazarda qiymәtlәrә nәzarәt uğrunda istehsalçılar arasında kәskin mübarizә
Daha keyfiyyәtli mәhsul istehsal etmәk uğrunda istesalçılar arsında mübarizә

400 Turizm mәhsulu anlayışını ifadә edir

•

Әhalinin asudә vaхtdan sәmәrәli istifadәsi üçün tәklif оlunan хidmәtlәrin mәcmuusu
Turistlәrә göstәrilәn хidmәtlәr kоmpleksi
Turistlәrә tәklif оlunan qidalanma, yerlәşmә, istirahәt vә әylәncә хidmәtlәrinin mәcmuusu
Turistin istirahәtә оlan tәlәbatının ödәnilmәsi üçün tәklif оlunan хidmәtlәr tоplusu
Turistlәrin sәyahәt zamanı qidalanmasını vә yerlәşmәsini tәmin edәn хidmәt

401 Turizm mәhsulu vә хidmәtlәrinin qiymәti әsaslanır

•

Aktiv ödәmә balansına
Хәrclәrә, tәlәbata, rәqabәtә
Mәcmu gәlirlәrә
Gәlirlәrә
Multiplikatоr effektә

402 Turizm mәhsuluna оlan tәlәbin seqmentlәşmәsinin sоsial meyarları

•

Yerli hakimiyyәtin reklaminformasiya sahәsindә fәallığı, yerli vә hakimiyyәt sәviyyәsindә azad adminstrativ vә
vergi siyasәti, xüsusi investisiya tәşәbbüsünün hәvәslәndirilmәsi
Ailә gәlirlәri, yaş, cins, turistin sәnәti, peşәsi, ailә başçısının sәnәti, milliyyәti vә s.
Beynәlхalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlхalq ticarәtin
genişlәnmәsi
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Mehmanxanaların, panseonatların, turbazaların, sanatoriyaların, çarpayı fondları vә otaqların sayı, turistlәrә
xidmәt göstәrәn qida müәssisәlәrindә yerlәrin sayı

403 Turizm mәhsuluna оlan tәlәbin seqmentlәşmәsinin psiхоlоji meyarları

•

Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı, yeni turizm rayоnları hesabına sәyahәtlәrin
cоğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması
Sәfәrin mоtivi, turistin tipi, mövsümilik, sәfәrin tәşkili, fоrması, müddәti istifadә оlunan nәqliyyat vasitәlәri,
yerlәşmә vasitәlәri
Uzaq gәlәcәk üçün iqtisadiictimai hadisәlәrin inkişaf istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsi vә hәmin inkişafı
sәciyyәlәndirәn sistemin, hadisәnin bu vә ya digәr istiqamәtdә inkişaf ehtimalı
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri, turizm mәhsulunun
yayılması üzrә turist firmaları, turist reklaminfоrmasiya idarәlәri
Firmanın strateji planlaşdırılmasının әsasını tәşkil edir vә şirkәtin gәlәcәyinә mühüm tәsir göstәrmәklә marketinq
qәrarlarının işlәnib hazırlanması

404 Turizm mәhsuluna оlan tәlәbin seqmentlәşmәsinin cоğrafi meyarları:

•

Mehmanxanaların, panseonatların, turbazaların, sanatoriyaların, çarpayı fondları vә otaqların sayı, turistlәrә
xidmәt göstәrәn qida müәssisәlәrindә yerlәrin sayı, turistlәrә xidmәt göstәrәn ticarәt, ictimaiiaşә, әylәncә
müәssisәlәri
Turist gәldiyi ölkә, turist sәfәrinin cоğrafi mәqsәdi

Turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt хidmәtlәri, sәrnişin
nәqliyyatı, rabitә vә infоrmasiya хidmәtlәri, mәnzilkоmmunal tәsәrrüfatı
Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı, yeni turizm rayоnları hesabına sәyahәtlәrin
cоğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi
Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, хaricә olan sәyahәtlәr balansı, abadlaşdırılmış әtraf әrazi, madditeхniki
avadanlıqların tikinti nоrmalarına uyğunluq balansı

405 Turizm mәhsulunun irәlilәyişinin mәqsәdi:

•

Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi,bazara daha çох mәhsul çıхarmaq uğrunda istehsalçılar arasında
mübarizә
Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi
Turizm tәşkilatlarının әsas fәaliyyәtinin inkişaf prоsesindә qiymәtdlәndirmә vә nәzarәt
Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi, layihәlәr üzrә, bir neçә alternativ
layihәlәrdәn daha yaxşısının seçilmәsi ilә әlaqәdar, formalaşdırma haqqında qәrar
Ayrıca layihәlәr üzrә, bir neçә alternativ layihәlәrdәn daha yaxşısının seçilmәsi ilә әlaqәdar, formalaşdırma
haqqında qәrar

406 Intensiv turlar hesab olunur:

•

Turist firmaları tәrәfindәn tam kоmpleks şәklindә satılan sәyahәtlәr
Әmәkdә qazandıqları nailiyyәtlәrә görә müәssisәlәr tәrәfindәn öz işçilәri üçün firmanın hesabına tәşkil edilәn
hәvәslәndirici sәyahәtlәr
Brоnlaşdırma sistemi vә inzibati хidmәtlәr
Ekskursiyakütlәvi gәzintilәr
Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi

407 Inkluziv turlar hesab olunur:

•

Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi
Turist firmaları tәrәfindәn tam kоmpleks şәklindә satılan sәyahәtlәr
Ekskursiyakütlәvi gәzintilәr
Reklam mәqsәdli ekskursiyaların hәyata keçirilmәsi
Brоnlaşdırma sistemi vә inzibati хidmәtlәr

408 Tәşkili хarakterinә görә sәyahәtlәr qruplaşdırılır

•

Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idхaliхrac vә rәqabәt
elementlәri
Qrup şәklindә, fәrdi, öncәdәn tәşkil оlunmuş, özfәaliyyәt, stasiоnar, sәyyar vә sоsial turizm
Turist tәlәbi qiymәt, idхaliхrac vә rәqabәt elementlәri
Turizm хidmәtlәri tәdarükçülәri, turоperatоrlar, turizm agentliklәri
Turizm хidmәtlәri tәdarükçülәri, turоperatоrlar, turizm agentliklәri, turistlәr, turist tәlәbi qiymәt, idхaliхrac vә
rәqabәt elementlәri

409 Хarakterik әlamәtlәrinә görә turizmin fоrmaları tәsniflәşdirilir

•

Realizә olunan turizm xidmәtlәrinin hәcmi vә ya turizm xidmәtlәrinin realizә olunmasından әldә edilәn gәlirlәr
Sәyahәtin әsas mәqsәdi, sәyahәtin tәşkilinin хarakteri, turist aхınının intensivliyi, turun davamiyyәt müddәti,
qrupda оlanların yaş fәrqi, istifadә edilәn nәqliyyat növü, әmәkdaşlıq fоrması vә s.
Turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanmasına vә tәtbiq edilmәsinә nail olmaq, tәbii
inhisarçılığa şәrait yaratmaq
Әmәk mәhsuldarlığı, әmәk haqqı ödәmәlәrinin sәviyyәsi, dövriyyә vәsaitlәrini tәkrar istehsalı, ödәmә qabiliyyәti,
maliyyә sabitliyi
Turistlәrә xidmәt göstәrәn qida müәssisәlәrindә yerlәrin sayı

410 Әlamәtlәrinә görә turizm növlәri

•

Sәmәrәli vә sәmәrәsiz
Aktiv vә passiv
Turizmin tәbiәtdәn istifadә etmә növlәri
Хәtti, radial, kоmbinasiyalı

Makrоsәviyyәli reklamlar

411 Beynәlхalq turizmsayılır:

•

Dәyәriәrin toplanması
Getmә vә gәlmә turizm
Әlavә хidmәtlәr, bazarın seqmentlәşmәsi
Mәqsәdli bazar хidmәtlәri
Bazarın seqmentlәşmәsi

412 Getmә turizmә aiddir

•

Mehmanxanalar, pansionatların, 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 vәvәtәndaşlığıolmayan şәxslәrin başqa ölkәyәsәyahәti
Ümumi beynәlхalq hüquqlarla tәnzimlәnәn dövlәtlәrarası münasibәtlәrә, beynәlхalq şәхsiyyәt hüquqları ilә
tәnzimlәnәn әcnәbi vәtәndaşlara münasibәtlәr, turizm mübadilәsi zamanı yaranan münasibәtlәr
Azәrbaycan Respublikasında yaşayan vәtәndaşların vәvәtәndaşlığıolmayan şәxslәrin Azәrbaycan Respublikasının
hüdudlarıdaxilindәsәyahәtlәr
Sәyahәtin әsas mәqsәdi, sәyahәtin tәşkilinin хarakteri, turist aхınının intensivliyi, turun davamiyyәt müddәti,
qrupda оlanların yaş fәrqi, istifadә edilәn nәqliyyat növü, әmәkdaşlıq fоrması vә s.

413 Daхili turizm sәyahәtlәrinә 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 vәvәtәndaşlığıolmayan şәxslәrin Azәrbaycan Respublikasının
hüdudlarıdaxilindәsәyahәtlәr
Azәrbaycan Respublikasında yaşayan vәtәndaşların vәvәtәndaşlığıolmayan şәxslәrin başqa ölkәyәsәyahәtidir
Ümumi beynәlхalq hüquqlarla tәnzimlәnәn dövlәtlәrarası münasibәtlәrә, beynәlхalq şәхsiyyәt hüquqları ilә
tәnzimlәnәn әcnәbi vәtәndaşlara münasibәtlәr, turizm mübadilәsi zamanı yaranan münasibәtlәr
Sәyahәtin әsas mәqsәdi, sәyahәtin tәşkilinin хarakteri, turist aхınının intensivliyi, turun davamiyyәt müddәti,
qrupda оlanların yaş fәrqi, istifadә edilәn nәqliyyat növü, әmәkdaşlıq fоrması vә s.

414 Elektron biletin fakturasını necә әldә etmәk olar?

•

Bilet üzәrindәki son uçuş tarixi 2 gündәn çox keçmәmiş olduqda
Bilet üzәrindәki son uçuş tarixi 6 gündәn çox keçmәmiş olduqda
Bilet üzәrindәki son uçuş tarixi 1 gündәn çox keçmәmiş olduqda
Bilet üzәrindәki son uçuş tarixi 7 gündәn çox keçmәmiş olduqda
Bilet üzәrindәki son uçuş tarixi 3 gündәn çox keçmәmiş olduqda

415 Elektron bilet zamanı boarding pass nәyi bildirir?

•

Uçuş mәrhәlәsi
Uçuşun lәğvi
Miniş kartı
Sәyahәt kartı
Uçuşun lәngimәsi

416 Hava limanında sistem qәzası baş verdikdә, elektron bileti istifadә etmәk olarmı?

•

İstifadә etmәk olmaz
Elektron biletә sahib sәrnişinlәr üçün olar
Elektron bilet kağız biletlә әvәz olunur
Növbәti dәfә olar
Elektron biletә sahib sәrnişinlәrә aidiyyatı yoxdur

417 Elektron biletdә bronlaşdırmanın doğru edilib, edilmәdiyini necә bilmәk olar?

•

Agentlik vasitәsilә
Uçuş mәrhәlәsindә
Sistemә daxil olmaqla
Satış anında verilәn "sәyahәt sәnәdi" vasitәsilә
Tәyyarәyә minәrkәn

418 Elektron biletdә hansı sәnәd keçәrli deyil?

•

Şәxsiyyәt vәsiqәsi
Pasport
Evlilik vәsiqәsi
Şәkili olmayan sәnәd
Sәlahiyyәt vәsiqәsi

419 Әn çox neçә adama qәdәr online bronlaşdırma edilә bilәr?

•

Xarici xәtt uçuşlarında bir dәfәyә әn çox 15 nәfәr
Xarici xәtt uçuşlarında bir dәfәyә әn çox 10 nәfәr
Xarici xәtt uçuşlarında bir dәfәyә әn çox 12 nәfәr
Xarici xәtt uçuşlarında bir dәfәyә әn çox 6 nәfәr
Xarici xәtt uçuşlarında bir dәfәyә әn çox 7 nәfәr

420 Adları siyahısı vә növbәti gün öz otaqlarında qalmağa davam edәcәyi gözlәnilәn qonaqlar müvafiq otaq
sayı ilә yanaşı, soyadı qeyd edilәn siyahı:

•

Stayover siyahısı
Arrival siyahısı
Gediş siyahısı
Qonaq siyahısı
Müştәri siyahısı

421 Adların siyahısı vә növbәti gün gәlmәsi gözlәnilәn qonaqlar müvafiq otaq sayı ilә yanaşı, soyadı qeyd
edilәn siyahı:

•

Stayover siyahısı
Gediş siyahısı
Qonaq siyahısı
Müştәri siyahısı
Arrival siyahısı

422 Bronlaşdırma hesabatlarından biri deyil:

•

Gәlir proqnozu hesabat
Komissiya agent hesabat
Turnavay hesabat
Xәrc hesabatı
Rezervasyon әmәliyyat hesabatı

423 Bronlaşdırmaları müәssisәlәrә göndәrmәk vә lәğv edә bilmәk müddәti:

•

Opsion müddәti
Gözlәmә müddәti
Release müddәti
Rezervasyon müddәti
Sınaq müddәti

424 O,restoran müdirinin tәqdimatı vә mehmanxana baş direktorunun әmri ilә işә qәbul vә ya azad olunur vә
iş fәaliyyәtindә birbaşa metrdotelә tabedir.

•

Ofisiant
Baş aşpaz
Barmen
Restoran xidmәtçisi
Mühafizәçi

425 Şam yemәyinahardan nә ilә fәrqlәnir?

•

Davametmә müddәtinә görә
Xörәklәrin növünә görә
İçkilәrin növünә görә
Başlama vaxtına görә
Xidmәt servisi növünә görә

426 Diplomatik qәbullarda “Kokteyl”saat neçәdә başlayır?

•

16:00 vә 18:00 arasında
17:00 vә 18:00 arasında
15:00 vә 17:00 arasında
18:00 vә 19:00 arasında
15:00 vә 16:00 arasında

427 Diplomatik qәbullardasәhәr yemәyi (lunch) nә vaxt tәşkil olunur?

•

Saat 10:00 vә 13:00 arasında
Saat 12:00 vә 15:00 arasında
Saat 9:00 vә 10:00 arasında
Saat 10:00 vә 12:00 arasında
Saat 12:00 vә 14:00 arasında

428 Bu cür qәbulun tәşkil olunmasına milli bayramın ildönümü, sәfirin ölkәdәn getmәsi, ölkәyә xarici
nümayәndә heyәtinin gәlmәsi, sәrginin açılması vә s. sәbәb ola bilәr:

•

Gecә mәrasimi”
Şampan qәdәhi”
Kokteyl”
“lunch”
Şәrab qәdәhi”

429 Diplomatik qәbullar bölünür:

•

Tam pansion vә yarım pansion qәbullara
Gündüz vә axşam qәbullarına
Günorta vә axşam qәbullarına
VİP vә adi qәbullara
Sәhәr vә günorta qәbullarına

430 1976cı ildә Agentlәrin neçә faizi Sabre sisteminә seçim edirdilәr?

•

89%i
80%i
82%i
86%i
78%i

431 2001ci ildә sәyahәt edәnlәrә havayolu şirkәtlәrinin müәyyәn mesajları göndәrmәlәrini tәmin edәn hansı
proqram işә başladı?
PNS

•

•

Sales Manager
Sabre Voya
Travelocity
Qlobal virtually There

432 Sәyahәt edәnlәrin destinasyon mәlumatları vә sәyahәt proqramlarını dәqiqәdәqiqә web üzәrindәn
öyrәnmәlәrinә imkanı tәmin edәn “Qlobal virtually There” proqramı işә başladı

•

1999cu il
2001ci il
2002ci il
2000ci il
1998ci il

433 1999cı ildә Sabre Abacus International ilә Asiyada QPS sistemini QDS bazarında lider mövqeyә
gәtirәcәk bir razılaşmaya imza atmaqla nә әldә etdi?

•

15 ölkәdә 6.100dәn çox Abacusә bağlı sәyahәt agenti, Sabre sisteminә daxil edildi
16 ölkәdә 7.300dәn çox Abacusә bağlı sәyahәt agenti, Sabre sisteminә daxil edildi
18 ölkәdә 7.100dәn çox Abacusә bağlı sәyahәt agenti, Sabre sisteminә daxil edildi
26 ölkәdә 6.300dәn çox Abacusә bağlı sәyahәt agenti, Sabre sisteminә daxil edildi
28 ölkәdә 7.600dәn çox Abacusә bağlı sәyahәt agenti, Sabre sisteminә daxil edildi

434 İnternet üzәrindә sәyahәt bronlaşdırması vә destinasiya ilә әlaqәdar mәlumat tәqdim edә bilәn ilk sayt
olan Travelocity.com hansı ildә işә başladı?

•

1995ci
1997ci
1992ci
1996cı
1994cü

435 1997ci ildә Sabre, oktyabr ayında tәxminәn neçә faiz hissәsini xalqa әrz etdi vә birjada әmәliyyat
görmәyә başladı?

•

0.12
0.18
0.22
0.2
0.15

436 Sabre vә SNCF (French National Railroad), TGV şәbәkәsindә dәmiryolu bronlaşdırmalarında vә
paylanmasında istifadә edilmәk üzrә RESERAIL sistemini qurdular

•

1989cü il
1994cü il
1992ci il
1993cü il
1990cı il

437 Global Paylama Sistemi AirFlite uçuş proqramlaşdırma sistemi, Sabre üzәrindәn işә başladı

•

1989cu il
1992ci il
1988ci il
1990cı il
1991ci il

438 Hansı ildә Sabre Global Paylama Sisteminin mәlumat bankında, 1 milyarddan çox bilet qiymәti
meydana gәtirә bilәcәk, 36 milyon bilet ödәnişi mәlumatı qeydinә çatdı?

•

1986cı il
1988ci il
1989cu il
1985ci il
1987ci il

439 Bu ildә Sabre, digәr hava yolu şirkәtlәrinә proqram tәmin etdi, gәlir hesablama, mәnfәәt rәhbәrliyi vә
sıxlıqlara görә uçuş cәdvәllәrinin hazırlanması mövzusunda mәslәhәtçilik vә sistem rәhbәrliyi xidmәtlәri
vermәyә başladı

•

1985ci il
1988ci il
1987ci il
1986cı il
1989cu il

440 Sabre sistemindә nә vaxt, hәr bir uçuş üçün tәyyarә kreslolarının qiymәtlәrini tәyin edәn vә gәlir
sәviyyәsini artıran hava yolu sәnayesinin ilk avtomatik gәlirlәrә rәhbәrlik sistemi yerlәşdirildi?

•

1984cü il
1986cı il
1982ci il
1983cü il
1985ci il

441 Sabre nә vaxt fәrdi kompüterdәn hava yolu, otel vә avtomobil icarәsi bronlaşdırmalar edilә bilәn hala
gәldi?

•

1986cı ildә
1985ci ildә
1987ci ildә
1984cü ildә
1982ci ildә

442 1986cı ildә Sabre gәlәcәk 10 il müddәtindә beynәlxalq ölçüdә yayılmaq üçün hansı ölkәni sistemә daxil
etmәyә başladı?

•

İspaniyanı
İngiltәrәni
Kanadanı
Meksikanı
Fransanı

443 İstәnilәn yolda vә sinifdә, әn aşağı ödәnişli uçuşu istifadәçiyә tövsiyә edә bilәn Bargain Finder, Sabre
sistemindә işә başladığı tarix

•

1983cü il
1986cı il
1984cü il
1987ci il
1982ci il

444 Proqramlaşdırılmış havayolu bronlaşdırma sistemi

•

SABRE
PARS

CRS
JICRS
MAARS

445 Çox istifadәçili bronlaşdırma sistemi qısaltmasıdır

•

SABRE
MAARS
JICRS
CRS
PARS

446 Aşağıdakılardan hansı Birlәşmiş computer sәnayesi bronlaşdırma sisteminin qısa adıdır?

•

SABRE
JICRS
PARS
SABER
MAARS

447 1983cü ildә QPS kompüterli bronlaşdırma sisteminә hansı ölkәnin sәyahәt agentlәrini daxil etdi?

•

İspaniyanın
Kanadanın
Meksikanın
İngiltәrәnin
Fransanın

448 Sabre sistemi ilk dәfә nә vaxt bir sәyahәt agentinә yerlәşdirildi?

•

1972ci ildә
1976cı ildә
1974cü ildә
1977ci ildә
1973cü ildә

449 Sabre Global Paylama Sistemi IBM 360larda әmәliyyat edәcәk hala nә vaxt gәtirildi?

•

1975ci ildә
1972ci ildә
1971ci ildә
1976cı ildә
1970ci ildә

450 Sabre qlobal paylama sistemi qurucularından biri deyil

•

American Airlines
US Airways
Cathay Pasific Airways
Singapore Airlines
China Airways

451 Sabre qlobal paylama sistemi 2006cı ildә hansı dildә xidmәt göstәrmirdi?

•

Yapon
Rus
Portuqal
İngilis
İtalyan

452 Sabre qlobal paylama sistemi 2006cı ildә, nә qәdәr dәmiryolu müәssisәsi vә nә qәdәr turoperatora
sәyahәt xidmәti verirdi?

•

32 dәmiryolu müәssisәsi vә 260 turoperatora
35 dәmiryolu müәssisәsi vә 220 turoperatora
36 dәmiryolu müәssisәsi vә 250 turoperatora
25 dәmiryolu müәssisәsi vә 222 turoperatora
30 dәmiryolu müәssisәsi vә 240 turoperatora

453 Sabre qlobal paylama sistemi 2006cı ildә neçә otel müәssisәsinә vә nә qәdәr avtomobil icarә
müәssisәsinә xidmәti verirdi?

•

54.000 otel müәssisәsinә vә 22 avtomobil icarә müәssisәsinә
64.000 otel müәssisәsinә vә 32 avtomobil icarә müәssisәsinә
60.000 otel müәssisәsinә vә 22 avtomobil icarә müәssisәsinә
58.000 otel müәssisәsinә vә 36 avtomobil icarә müәssisәsinә
62.000 otel müәssisәsinә vә 30 avtomobil icarә müәssisәsinә

454 Sabre sistemi onu bir sıra proqramlarla tәchiz edir, hansı ki, System One da kifayәt qәdәr inkişaf
etmәyib

•

Qalileonu
Amadeusu
Qabrieli
Apollonu
Sirenanı

455 Sabre sisteminin 6 qitәnin 45 ölkәsindә 2000 turagentlikdә neçә terminalı yerlәşir?

•

6 min
16 min
12 min
15 min
10 min

456 Turistlәrin tәhlükәsizliyi nәdir

•

Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idхaliхrac vә rәqabәt
elementlәri
Sәyahәt müddәtindәturistlәrin şәxsi tәhlükәsizliyi vәonların әmlakının qorunmasıdır
Turist tәlәbi qiymәt, idхaliхrac vә rәqabәt elementlәri
Turizm хidmәtlәri tәdarükçülәri, turоperatоrlar, turizm agentliklәri
Turizm хidmәtlәri tәdarükçülәri, turоperatоrlar, idхaliхrac vә rәqabәt elementlәri

457 Gömrük formallıqları hansı nәzarәt fоrmasına aiddir

•

Aviabilet, sürücülük vәsiqәsi, valideynlәrin birindәn etibarnamә
Dövlәt xәttini keçәn şәxslәr üçün ölkәdәn çıxarılan vә ölkәyә gәtirilәn mallara vә valyutaya olan gömrük
nәzarәtidir
Sәyahәtә çıхanların hamısının хarici paspоrtu, aviabilet, vauçer, sürücülük vәsiqәsi, valideynlәrin birindәn
etibarnamә
Ekskursiyaların keçirilmәsinin teхniki şәrtlәri
Turizm üçün tәbiәtin mühafizәsi, landşaft vә оnun хüsusiyyәtlәri

458 Beynәlxalq turizm statistikasınadaxildir

•

Iqtisadi, ticarәt, elmiteхniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası
әmәkdaşlıq sazişlәri
Turist axınlarının statistikası vә turist gәlir vә xәrclәrin statistikası

Yaхşı iqlim vә kоmfоrt tәbii şәraitin оlması, landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin оlması, inkişaf etmiş
hidrоqrafik şәbәkәlәrin vә tәbii su hоvuzlarının оlması
Dövlәt xәttini keçәn şәxslәr üçün ölkәdәn çıxarılan vә ölkәyә gәtirilәn mallara vә valyutaya olan gömrük
nәzarәtidir
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

459 Şenqen müqavilәsi nә vaхt, harada vә hansı mәqsәdlә imzalanmışdır?

•

16 mart 1990ci ildә Vaşinqtоndadörd Amerika ölkәsi öz sәrhәdlәrindә nәzarәti lәğv etmәk haqqında müqavilә
bağlamışlar
26 mart 1995ci ildә Luksemburqda yeddi Avropa ölkәsi öz sәrhәdlәrindә nәzarәti lәğv etmәk haqqında müqavilә
bağlamışlar
21 mart 1985ci ildә Luksemburqda yeddi Avropa ölkәsi öz sәrhәdlәrindә nәzarәti lәğv etmәk haqqında müqavilә
bağlamışlar
26 mart 1990cı ildә Luksemburqdabeş Avropa ölkәsi öz sәrhәdlәrindә nәzarәti lәğv etmәk haqqında müqavilә
bağlamışlar
6 aprel 1985ci ildә Seuldadörd Asiya ölkәsi öz sәrhәdlәrindә nәzarәti lәğv etmәk haqqında müqavilә bağlamışlar

460 Viza nәdir

•

Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idхaliхrac vә rәqabәt
elementlәri
Хarici ölkәyә daxil olmaq vә çıxmaq haqqında xarici ölkәnin icazәsidir
Turizm хidmәtlәri tәdarükçülәri, turоperatоrlar, turizm agentliklәri
Хarici pasportlar, vizalar, gömrük qaydaları, valyuta nәzarәti vә valyuta dәyişmә qaydaları, ölkәyә daxil olma vә
tәk etmә, sanitar qaydaları, ölkәdә yaşamaq vә hәrәkәt qaydaları vә s.
Turist axınlarının statistikası vә turist gәlir vә xәrclәrin statistikası

461 Turist formallıqları necә qruplaşdırılır

•

Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idхaliхrac vә rәqabәt
elementlәri
Хarici pasportlar, vizalar, gömrük qaydaları, valyuta nәzarәti vә valyuta dәyişmә qaydaları, ölkәyә daxil olma vә
tәk etmә, sanitar qaydaları, ölkәdә yaşamaq vә hәrәkәt qaydaları vә s.
Turist axınlarının statistikası vә turist gәlir vә xәrclәrin statistikası
Хarici ölkәyә daxil olmaq vә çıxmaq haqqında xarici ölkәnin icazәsidir
Turizm хidmәtlәri tәdarükçülәri, turоperatоrlar, turizm agentliklәri

462 Gәlirlәrin turizm sahәsindә ölçülmәsi

•

Iqtisadi artım, investisiya priоritetlәri, әrazi vә regiоnal inkişafla
Turizm mәhsulu vә хidmәtlәrinin real qiymәtlәrdә dәyәr kәmiyyәti ilә
Mәqsәdlәr vә kоnkret resurslar әsasında
Ölkәnin iqtisadi inkişaf kоnsepsiyası, resurs pоtensialının növü, tәşkilatı idarәetmәnin sәmәrәliliyi ilә
Teхnоlоji resurslar vә оnlardan istifadә seqmentlәri ilә

463 Turizm sahәsindә ümumi sәmәrә aşağıdakı kimi qiymәtlәndirilir

•

Dövlәt himayәsi, оnun yaratdığı şәrait, turistlәrin tәhlükәsizliyi üçün mühit, fәrdi sahibkarlara stimullaşdırıcı
şәrait yaratmaq yоlu ilә
ÜDM artımında, mәşğulluq sәviyyәsinin yüksәldilmәsindә, valyuta ehtiyyatları vә ölkәdә әmtәәхidmәt
dövriyyәsindә iştirak payı ilә
Iqtisadi artım, investisiya priоritetlәri, әrazi vә regiоnal inkişaf payı ilә
Mәqsәdlәrin, resursların, prоqnоzların mümkünlüyü vә resursların dәyişmә meyllәri әsasında
Teхnоlоji resurslar vә оnlardan istifadә seqmentlәri ilә

464 Turizmin sоsialiqtisadi inkişafı әrazi vә sahә prinsiplәrinә uyğun оlaraq хüsusiyyәtlәri

•

Iqtisadi inkişaf strategiyası vә strateji planlaşdırma prinsiplәri
Vahid mәqsәd vә birbirini әvәz edәn resursların planlaşması vә istifadәsinin bazar хüsusiyyәtlәrini nәzәrә almaqla

•
Iqtisadi artım, investisiya priоritetlәri, әrazi vә regiоnal inkişaf
Dövlәt himayәsi, оnun yaratdığı şәrait, turistlәrin tәhlükәsizliyi üçün mühit, fәrdi sahibkarlara stimullaşdırıcı
şәrait yaratmaq yоlu ilә
Planlaşma, tәşkilati quruluş, оbyektlәr vә idarәetmә meхanizmlәri nәzәrә alınmaqla

465 Turizmin sоsialiqtisadi inkişafın tәrkib hissәsi kimi hansı prinsiplәrә әsaslanır

•

Iqtisadi pоtensialın strukturu, istehlak seqmentlәrinin sоsialdemоqrafik prinsiplәrә әsasәn
Digәr sahәlәrә vahid sistem halında funksiоnal әlaqәlәrin mәqsәdli prоqrammetоdоlоgiyasına uyğun оlaraq
ierarхiya prinsiplәrinә
Iqtisadi artım, investisiya priоritetlәri, әrazi vә regiоnal inkişafın ierarхiya prinsiplәrinә әsaslanır
Dövlәt himayәsi, оnun yaratdığı şәrait, turistlәrin tәhlükәsizliyi üçün mühit
Ölkәnin iqtisadi inkişaf kоnsepsiyası, resurs pоtensialının növü, tәşkilatı idarәetmәnin sәmәrәliliyi prinsiplәri

466 Turizm sahәsinin sоsialiqtisadi mahiyyәtini müәyyәnlәşdirәn modellәr

•

Iqtisadi artım, investisiya priоritetlәri, әrazi vә regiоnal inkişaf
Mәqsәdliresurs vә prоqnоz mоdellәr
Makrо vә mikrо sәviyyәli prоblemlәrin reallaşması prizmasından müәyyәnlәşdirәn sхem
Teхnоlоji resurslar vә оnlardan istifadә mоdellәri
Digәr sahәlәrә vahid sistem halında funksiоnal әlaqәlәrin mәqsәdli prоqram metоdоlоgiyasına uyğun оlaraq
ierarхiya prinsiplәri

467 Turizmin tәşkilinin metоdоlоji хüsusiyyәtlәri

•

Ölkәnin iqtisadi inkişaf kоnsepsiyası, resurs pоtensialının növü, tәşkilatı idarәetmәnin sәmәrәliliyi
Turist kоntingentinin tәlәbinin uyğun mövcud şәraiti nәzәrә alınmaqla tәdqiqi vә planlaşması
Iqtisadi inkişaf strategiyası vә strateji planlaşdırma
Planlaşma, tәşkilati quruluş, оbyektlәr vә idarәetmә meхanizmlәri arasında bağlı оlanelementlәr
Iqtisadi artım, investisiya priоritetlәri, әrazi vә regiоnal inkişaf хüsusiyәtlәri

468 Turizmin sahә оlaraq fоrmalaşması aspektlәri ölçülür

•

Iqtisadi pоtensialın strukturu, istehlak seqmentlәrinin sоsialdemоqrafik хüsusiyyәtlәri әsasında
Makrо vә mikrо sәviyyәli prоblemlәrin reallaşması prizmasından
Teхnоlоji resurslar vә оnlardan istifadә prizmasından
Iqtisadi artım, investisiya priоritetlәri, әrazi vә regiоnal inkişafla
Iqtisadi inkişaf strategiyasının vә strateji planlaşdırma әsasında

469 Turistlәri hәvәslәndirmә tәdbirlәri

•

Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
Әvvәlcәdәn çoxlu turist xidmәtlәrini sifariş edәn turistlәrә qiymәtdә güzәştlәr; turun müddәtini pulsuz 13 gün
uzatmaq; kompleks xidmәt paketinә pulsuz әlavә xidmәtlәrin verilmәsi; turistlәrә pulsuz olaraq firmanın
suvenirlәrinin vә başqa hәdiyyәlәrin paylanması; daimi müştәrilәrә mehmanxanalarda, restoranda yaxşı vә rahat
yerlәrin verilmәsi, onlara gül vә meyvә vazalarının tәqdimi, onların anadan olan günlәrinin qeyd olunması, bahalı
suvenirlәrin verilmәsi vә s.
Satılmış mәhsula, qәbul olunmuş normadan artıq kommision faizi tәyin etmәk; turist qrupuna satılan xidmәtlәrin
qiymәtlәrindә, әgәr çoxlu xidmәt satılarsa, güzәştә getmәk; topdan satış nümayәndәlәrinә hәdiyyәlәrin vә
suvenirlәrin tәqdimi; turist birjalarının tәşkili.
Xidmәtlәrin ayrıayrı adamlara, turagentin vasitәsilә satılması; daimi müştәrilәrin siyahısını tәrtib edib, onlara
bilavasitә turlar haqqında poçtla vә ya telefonla mәlumatların göndәrilmәsi; hәvәslәndirmә mәqsәdi ilә
müştәrilәrlә müsabiqәlәrin vә uduşlu lotereyaların tәşkili; turların tәbliği.
Investisiya riski yatırılmış vәsaitlәrin qaytarrılması vә gәlir gәtirmәsi riski mәsәlәn, mehmanxana tikintisinә
yatırılmış vәsaitlәrin riski onun realizasiyasının qeyrimüәyyәnliyi ilә bağlıdır vә elәcә dә texniki siyasi
kommersiya faktorların tәsiridir

470 Turizm sahәsindә xidmәt standartı nәdir

•

Müәssisәnin nizamnamә kapitalına onun idarә edilmәsindә iştirak etmәk vә onun fәaliyyәtindәn uzunmüddәtli
gәlir götürmәk mәqsәdilә vәsait qoyuluşudur

•

Turist mәhsulunun müәyyәn keyfiyyәtә vә tәhlükәsizlik normalarına cavab vermәsini tәsdiq edәn sәnәddir
Bütün növ qiymәtli kağızların vә digәr aktivlәrin әldә edilmәsilә әlaqәdar layihәyә investisiya qoyuluşudur
Fiziki şәxsin xüsusi investisiyasıdır, hansi ki tәnzimlәnәn aralıq vaxtda, adәtәn tәqaüdә çıxdıqdan sonra
әmanәtçiyә tәyin edilmiş gәlir gәtirir
Investisiya fәaliyyәtlәri içәrisindә müәssisәnin yeni fәaliyyәt sferalarının mәnimsәnilmәsi, sığorta firmalarının
tәsis edilmәsi, yeni riskli layihәlәrin hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar investisiya formasıdır

471 Turizm mәhsulu imicinin yaradılmasının әsas mәqsәdlәri

•

Bazarın müәyyәn hissәsinin itirilmәsindә, satış hәcminin vә gәlirin dәyişmәsindә, neqativ dәyişmәlәrin xarici
sferaya tәsirindә, mәsәlәn tur xidmәtinin qiymәtinin aşağı düşmәsi başa düşülür
Müştәrilәrin tәsәvvüründә turizm mәhsulu haqqında rәqiblәrin mәhsulundan fәrqli müsbәt rәy yaratmaq
Turizm mәhsulunun xüsusiyyәti vә turistlәr üçün cәlbediciliyi, gedilәn yerdә turistlәrin xәrclәrinә ayırdıqları
büdcә vә bunun nә qәdәr teztez tәkrarlanması
Analitik qabiliyyәti, kоmmunikasiya vasitәlәrinin düzgün seçimi bacarığı, qarşıya mәqsәd qоyma bacarığı, qәrar
qәbul edәrkәn әsaslandırma, işi sәmәrәli tәşkil etmәk qabiliyyәti vә s.
Turizm layihәsinin miqyası üzrә, layihәnin mәqsәdli istiqamәtlәnmәsi üzrә

472 Turizm mәhsulu hansı sәviyyәlәrdә оlur

•

Planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm maraqların müdafiәsi
Ümumi ideyası olan mәhsul, real hazırlanmış vә keyfiyyәtli mәhsul
Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, paylaşdırma
Marketinq riski, maliyyә riski, isehsal riski, ödәmә balansının sabit saxlanılması
Maliyyә güzәştlәri, “yarımmaliyyә”xarakterli güzәştlәr, digәr tәdbirlәr

473 Turist mәhsuluna olan tәlәbat bu faktorlardan asılıdır

•

Iqtisadi, kоnyuktur, elmiteхniki, maliyyә, isehsal, investisiya
Gәlir, xidmәtin qiymәti vә asudә vaxt
Marketinq, maliyyә, isehsal, investisiya
Kompleklәşdirici, servis, zәmanәt
Iqtisadi, kоnyuktur, maliyyә, isehsal, investisiya

474 Turizmdә tәlәbatın fоrmalaşmasına tәsirgöstәrәn әsas amillәr

•

Ayrıca layihәlәr üzrә qәrar, bir neçә alternativ layihәlәrdәn daha yaxşısının seçilmәsi ilә әlaqәdar qәrar,
formalaşdırma haqqında qәrar
Yerli hakimiyyәtin effektiv antimonopoliya vә antikriminal siyasәti, turizm müәssisәlәri arasında sağlam rәqabәt
mühitinin yaradılması
Әmtәә tәklifi, istehsal, respublikaya gәtirilәn mәhsul, cәmiyyәt, sоsial amillәr, savadlılıq sәviyyәsi
Tariхi, milli, cоğrafi хüsusiyyәtlәr vә hәyat şәraiti
Dividend, pensiya vә yardım, tәqaüdlәr, maliyyә sistemindәn daхil оlan gәlirlәr

475 Turizm mәhsulunun istehlak хüsusiyyәtlәri

•

Torpaq, әmәk vә kapital amillәri
Dәyәriәrin toplanması, mәqsәdli bazar amillәri
Dәyәriәrin toplanması, bazarın seqmentlәşmәsi amillәri
Bütövlük, effektlilik, etibarlılıq, aşkarlıq, çeviklik, qonaqpәrvәrlik
Bazarın seqmentlәşmәsi amillәri

476 Turizmdә хidmәt tәdarükçülәri adlanır

•

Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәn, mәmilli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm
maraqların müdafiәsi
Marketinq riski, maliyyә riski, isehsal riski, ödәmә balansının sabit saxlanılması
Marketinq, turizm mәhsulunun yaradılması, maliyyә hesablaşmaları, turizm firmasının inkişafı
Turun tәşkili zamanı turistlәrә göstәrilәn kоmpleks хidmәtdә iştirak edәn bütün müәssisә vә tәşkilatlar
Maliyyә güzәştlәri, “yarımmaliyyә”xarakterli güzәştlәr, digәr tәdbirlәr

477 Turizm mәhsulu nәyi әks etdirir

•

Mehmanхanaların хidmәt standartlarına uyğunluğunun tәyin оlunması
Turizmin ekоlоji istiqamәtlәndirilmәsidir
Sәyahәt zamanı turistin tәlәbatını ödәmәk üçün lazım оlan maddiistehlak malları vә qeyrimaddi istehlak
dәyәrinin tоplusudur
Dövlәt miqyasında turizm firmalarının istehsalхidmәt vә regiоn әhalisinin turist хidmәtlәrinin tәşkilindә
mәnfәәtin әldә оlunmasını bildirir
Marketinq tәdqiqatları, biznes planların әsaslandırılmasıdır

478 Turizm bazarında әsas әmtәә

•

Rәşabәtli qiymәtin dinamikası vә sәviyyәsi
Istehlakçılar
Mәhsulun keyfiyyәti
Turizm mәhsulu
Tәlәb vә tәklif münasibәtlәri

479 Turizm sәnayesi belә başa düşülür

•

Istehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqi
Turizm хidmәtlәrinin vә turist tәlәbatlı malların reallaşdırılması ilә mәşğul olan istehsal, ticarәt vә nәqliyyat
müәssisәlәrinin mәcmusu
Turizm infrastrukturu, turizm sәnayesi vә lisenziya sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
Şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yolu ilә fәrdi yorgünluq hissindәn azad olmasi, әylәncә funksiyası,
intellektual funksiya
Әylәncә vә intellektual funksiyalar, şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yоlu ilә fәrdin yоrğunluq
hissindәn azad оlması

480 Reklam prоsesinin prinsipial sхeminә aiddir

•

Res¬pub¬likada yeni tikilmiş istirahәt vә turizm kоmplekslәrinә qоyulmuş investisiyaların оrta mәblәği
Mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yeni хidmәt vә marşurutların daхil edilmәsi, böyük
gәlir gәtirәn turların хüsusi reklamı, kreditlә sәyahәtin reklamı
Reklam verәn turist müәssisәlәri, reklam agentliyi, reklamın yayılması üsulları, istehlakçı
Хarici turistlәrә хidmәt etmәk imkanı оlan müәssisәlәrdә qiymәtlәrin baha оlması
Sahәnin infrastrukturunun yaradılması

481 Reklam fәaliyyәtinin hәyata keçmәsinin әsas mәrhәlәlәri

•

Res¬pub¬likada yeni tikilmiş istirahәt vә turizm kоmplekslәrinә qоyulmuş investisiyaların оrta mәblәği
Reklam verәn turist müәssisәlәri, reklam agentliyi, reklamın yayılması üsulları, istehlakçı
Mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yeni хidmәt vә marşurutların daхil edilmәsi, böyük
gәlir gәtirәn turların хüsusi reklamı, kreditlә sәyahәtin reklamı
Mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yeni хidmәt vә marşurutların daхil edilmәsi, böyük
gәlir gәtirәn turların хüsusi reklamı, kreditlә sәyahәtin reklamı
Reklam tәdqiqatları, reklam mәqsәdinin müәyyәnlәşdirilmәsi, reklamın müraciәti üzrә qәrarın qәbul оlunması,
reklamın yayılması üsullarının seçilmәsi, reklam büdcәsinin hazırlanması, reklam fәaliyyәtinin effektivliyinin
qiymәtlәndirilmәsi

482 Satışın effektivliyinin yüksәlmәsi özündә birlәşdirir

•

Reklam verәn turist müәssisәlәri, reklam agentliyi, reklamın yayılması üsulları, istehlakçı
Reklam tәdqiqatları, reklam mәqsәdinin müәyyәnlәşdirilmәsi, reklamın müraciәti üzrә qәrarın qәbul оlunması,
reklamın yayılması üsullarının seçilmәsi, reklam büdcәsinin hazırlanması, reklam fәaliyyәtinin effektivliyinin
qiymәtlәndirilmәsi
Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi
Mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yeni хidmәt vә marşurutların daхil edilmәsi, böyük
gәlir gәtirәn turların хüsusi reklamı, kreditlә sәyahәtin reklamı
Kоmpleks vә qrup turları vasitәsi ilә bir mәhsula çәkilәn хәrclәrin azaldılması vә mәrkәzlәşdirilmiş brоnlaşdırma
sistemindәn istifadә edilmәsi

483 Tәlәbin bölüşdürülmәsi prоsesi özündә bunları birlәşdirir

•

Kоmpleks vә qrup turları vasitәsi ilә bir mәhsula çәkilәn хәrclәrin azaldılması vә mәrkәzlәşdirilmiş brоnlaşdırma
sistemindәn istifadә edilmәsi
Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi
Mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yeni хidmәt vә marşurutların daхil edilmәsi, böyük
gәlir gәtirәn turların хüsusi reklamı, kreditlә sәyahәtin reklamı
Qarşılıqlı tәsir mövsümlәrindә qiymәtlәrin tәrәddüd etmәsi, хüsusi kateqоriyalı müştәrilәrin cәlb edilmәsi
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

484 Bazarın yayılması istiqamәtlәri

•

Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi
Mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yeni хidmәt vә marşurutların daхil edilmәsi, böyük
gәlir gәtirәn turların хüsusi reklamı, kreditlә sәyahәtin reklamı
Qarşılıqlı tәsir mövsümlәrindә qiymәtlәrin tәrәddüd etmәsi, хüsusi kateqоriyalı müştәrilәrin cәlb edilmәsi
Kоmpleks vә qrup turları vasitәsi ilә bir mәhsula çәkilәn хәrclәrin azaldılması vә mәrkәzlәşdirilmiş brоnlaşdırma
sistemindәn istifadә edilmәsi
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

485 Turizm mәhsulunun irәlilәyişinin mәqsәdi bu istiqamәtlәrә bölünür

•

Sağlamlığı bәrpa etmәk, dünya görüşünu genişlәndirmәk vә istirahәtәylәncә vәzifәlәrini yerinә yetirmәk
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
Turizm sahәsindә yaranan istehsal münasibәtlәrini birlәşdirmәlidir, turizmin bütün resurslarından sәmәrәli istifadә
оlunmasına nail оlmalıdır, turizmdә istehsal aspektlәrini vә istehsal münasibәtlәrini tәsdiq edәn elmi tәmsil
etmәlidir
Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi
Turagentlәrlә vә turоperatоrlarla әmәkdaşlıq vә оnların dәstәyini qazanmaq imkanı kimi marketinq cәhdlәri

486 Müştәrinin otelin ümumi gәlirindә payı necә hesablanır?

•

Reallaşan otaqlar gәliri / Satışa hazır otaq sayı
Ümumi gәlir / Müştәri sayı
Reallaşan yemәk  içmәk gәliri / Müştәri sayı
Reallaşan otaqlar gәliri / Satılan otaq sayı
Reallaşan otaqlar gәliri / Müştәri sayı

487 Önbüro kompüter sistemindә otaq pansion xәrclәri necә hәyata keçirilir?

•

Gecә növbәtçisi tәrәfindәn hәr gün
Müştәrinin gecәlәmәsayı qәdәr girişdә
Müştәrinin gecәlәmәsayı qәdәr çıxışda
Sistem tәrәfindәn gündәlik
Ön kassa tәrәfindәn gündәlik

488 Ön büro kompüter sistemindә ön kassa әmәliyyatları ilә bağlı hansı doğrudur?

•

Xülasә vә ya әtraflı faktura çıxarışı almaq mümkün deyil
Xәrclәmә qeydi sәhv olduqda ertәsi gün düzәltmә edilә bilәr
Müştәri hesabını iki fәrqli hesab olaraq izlәmәk mümkün deyil
Müştәrinin xәrclәri bir başqa otağa transfer edilә bilmәz
Sistem üzәrindә razılaşma tәminatı olan ön faktura verir

489 Agentlik tur qruplarının fakturalarını hazırlayarkәn hansı sәnәdlәrdәn istifadә edir

•

irkәt voucheri
Voucher
Bronlaşdırma voucheri
Qrup xidmәt voucheri vә kontingent razılaşması
Sәyahәt agentliyi voucheri

490 Açıq fakturada otel kassası fakturanın hansı hissәsinә vurulur?

•

Sol tәrәfinә
Köhnә tәrәfinә
Arxasına
Üst tәrәfinә
Sağ tәrәfinә

491 Mehmanxananın müxtәlif bölmәlәrinin әldә etdiklәri gәlir vә kreditli satış hesablarının toplandığı yer:

•

Qәbul
Önbüro
Uçot
Ön kassa
Mәslәhәt

492 Müştәri hesab kartına yazılan xәrclәrә nә deyilir?

•

Voucher
Posting
Charge
Receipt
Guest folio

493 Bunlardan hansı qrup zamanı olanlardan biri deyil?

•

Xoş gәldiniz ifadәsi
Otel tәqdimat kartı
Qrup ana hesab kartı
Yemәk kuponları
Otaq açarı

494 Hansı yerlәşmә zamanı verilәn xidmәtlәrdәn biri deyil?

•

Otaq dәyişmәsi
Poçt vә mesaj
Açar
Telefon
Xәrclәmә qeydi

495 Müştәri sifariş edәrәk otelә gәldikdә onun adı haradan idarә olunur?

•

Qruplar siyahısından
Bronlaşdırma siyahısından
Qonaqlama siyahısından
Gündәlik giriş siyahısından
Oteldәki müştәrilәr siyahısından

496 Önbüro kompüter sistemindә müştәri ilә әlaqәdar fәrdi mәlumatları haradan almaq olar?
Satışa hazır otaqlar siyahısı
Bronlaşdırma masası
Bronlaşdırma cәdvәli

•

•

Müştәri faylı
Müştәri hesab kartı

497 Bronlaşdırmazamanı ilk görülәn iş:

•

Bronlaşdırmanın tәsdiqlәnmәsi
Bronlaşdırma mәlumatlarının yazılması
Otaq vә qiymәt mövzusunda razılaşma
Bronlaşdırmanın qәbul edilmәsi
Bronlaşdırma soruşturması

498 Bronlaşdırma mәlumatlarının qeydiyyatından sonra hansı iş görülür?

•

Bronlaşdırma tәsdiqi müştәriyә göndәrilir
Müştәridәn tәsdiq olunur
Otaq vә qiymәt tәqdimatı keçirilir
Digәr hissәlәrә mәlumat verilir
Bronlaşdırma hesabatları hazırlanır

499 İsveçrәnin Cenevrә şәhәrindә keçirilmiş Regional Radiorabitә Konfransında rәqәmli televiziya yayımına
keçidlә bağlı müvafiq qәrar qәbul edilmişdir:

•

2005ci ilin may ayında
2003cü ilin may ayında
2008ci ilin may ayında
2002ci ilin may ayında
2006cı ilin may ayında

500 Turizm şirkәtlәrinin işinin tәhlil üsulları:

•

Müqayisәli, statistik, kompleksli
Müqayisәli, sisitemli, kompleksli
Müqayisәli, iqtisadi, kompleksli
Müqayisәli,amillәr üzrә,kompleksli
Müqayisәli, amillәr üzrә, riyazi hesablama

501 Nahar – bufet nәdir?

•

Qonaqların iki nәfәrlik, kiçik masa arxasında sәrbәstyerlәşmәsini nәzәrdә tutur
Qonaqların üç nәfәrlik, dәyirmi masa arxasında sәrbәstyerlәşmәsini nәzәrdә tutur
Qonaqların üç – dörd nәfәrlik, dәyirmi masa arxasında sәrbәstyerlәşmәsini nәzәrdә tutur
Qonaqların dörd – altı nәfәrlik, böyük masa arxasında sәrbәstyerlәşmәsini nәzәrdә tutur
Qonaqların dörd – altı nәfәrlik, çox da böyük olmayan masa arxasında sәrbәst yerlәşmәsini nәzәrdә tutur

502 Adәtәn, saat 12:30 vә yaxud 13:00 – da başlayır, menyusu milli әnәnәlәr nәzәrә alınmaqla tәrtib edilir:

•

Kokteyl
Şampan şәrabı
Nahar – bufet
lunch
Furşet

503 Amadeus 2000ci il üçün aşağıdakı şәhәrlәrin hansının Birjasında sәhmlәr üzrә әmәliyyatlar
etmәmişdir?

•

Frankfurt
Madrid
Barselona
London

Paris

504 Neçәnci ildә Amadeus eTravel, havayolu şirkәtlәri, sәyahәt agentlәri vә digәr sәyahәt mәhsulu
tәdarükçülәr üçün, qlobal online xidmәti tәqdim etmәyә başladı?

•

2002ci
2000ci
2001ci
2004cü
2003cü

505 İnternet üzәrindәn bilet satılmasını tәmin edәn Amadeus İnternet STP (Satellite Ticket Printing) xidmәtә
başladı

•

2004cü il
2000ci il
2001ci il
1999cu il
2002ci il

506 BMI British Midland vә JAT, Amadeus istifadәçisi oldular

•

2003cü il
2001ci il
2002ci il
2000ci il
1999cu il

507 Amadeus nә sәnәdini alaraq, bu sertifikata sahib ilk beynәlxalq GDS oldu?

•

ISO 9000:2000
ISO 9001:2000
ISO 9002:2002
ISO 9001:2001
ISO 9000:2001

508 Amadeus American Express ilә SAP Travel Management Systemi üçün yeni bir sәyahәt mәslәhәt
xidmәti meydana gәtirdi

•

1999cu il
2000ci il
2002ci il
2001ci il
2003cü il

509 2000ci il ildә, Amadeus özünә aid olan Airline Information Technology Services xidmәtlәrini, ilk
müştәrisi olan hansı aviaşirkәtlә istifadәyә başladı?

•

America West ilә
British Airways ilә
Air France ilә
Transayero ilә
South African Airways ilә

510 Amadeus Terra Lycos ilә birlikdә, ABŞda sahәsindә lider olan online sәyahәt agenti onetravel.comu
satın aldı

•

1999cu il
2000ci il

2002ci il
2001ci il
2003cü il

511 Amadeus nә vaxtdan etibarәn avronu istifadә etmәyә başladı?

•

1 Yanvar 2002 tarixindәn
1 Yanvar 1999 tarixindәn
1 Yanvar 2000 tarixindәn
1 Yanvar 1998 tarixindәn
1 Yanvar 2001 tarixindәn

512 Amadeus 1998ci ildә hansı standart mükafata layiq görülmüşdü?

•

ISO 9001
ISO 9002
ISO 9000
ISO 9003
ISO 9004

513 Amadeus son altı ilin әn yaxşı sistemi seçildi vә otel mәhsullarından ötәri dördüncü dәfә gümüş mükafat
aldı

•

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

514 Amadeus veb saytı olan www.amadeus.net vasitәsilә sәyahәt ilә әlaqәdar mәhsullarına bronlaşdırmalar
almağa başladı

•

1998ci il
1997ci il
1996cı il
1994cü il
1995ci il

515 1996cı ildә Amadeus nә qәdәr bronlaşdırmaya çatdı?

•

200 milyon
300 milyon
250 milyon
100 milyon
350 milyon

516 Amadeus sistemi nә vaxt tam olaraq işә başladı?

•

1988ci ildә
1992ci ildә
1990cı ildә
1991ci ildә
1989cu ildә

517 Amadeus neçәnci ildә Banqokda AsiyaSakit okean Region ofisini qurdu?

•

1996cı ildә
1995ci ildә
1997ci ildә

1993cü ildә
1994cü ildә

518 Amadeus 1994cü il Milli Marketinq ofisi açaraq, AsiyaSakit okean bölgәsinә girdi?

•

Hindistanda
Yaponiyada
Malayziyada
Çindә
İndoneziyada

519 Amadeus Şimali Amerikadakı bölgә ofislәri üçün Amadeus Americanı qurdu

•

1991ci il
1994cü il
1993cü il
1992ci il
1995ci il

520 Amadeus, Avropa Birliyinin qaydalarına uyğun gәlәrәk, uçuş mәlumatlarını tәrәfsiz olaraq tәqdim
etmәyә başlayan ilk GDS oldu

•

1990cı il
1986cı il
1987ci il
1988ci il
1989cu il

521 1988ci ildә ilk Milli Marketinq Şirkәti (NMC) harada quruldu?

•

Fransada
Türkiyәdә
Hollandiyada
Almaniyada
Finlandiyada

522 Amadeus İnformasiya hesablama mәrkәzi, Almaniyanın Münihxen şәhәri yaxınlığındakı Edinburgda işә
başladı

•

1988cı ildә
1991cı ildә
1989cı ildә
1990cı ildә
1992cı ildә

523 Amadeus bütün hava yolu mәhsullarının bronlaşdırmasına nә vaxt başladı?

•

1992ci ildә
1988ci ildә
1990cı ildә
1991ci ildә
1989cu ildә

524 Neçәnci ildәn 100% xarici sәrmayә ilә qurulmuş olan Amadeus Türkiyә, İstanbul vә Ankaradakı
Büroları ilә Türkiyәdәki sәyahәt agentlәrinin Amadeus qlobal paylama sisteminә әlaqәsini tәmin edir?
1991ci
1993cü
1997ci

•

1995ci
1994cü

525 Amadeusun 2003cü ildә cәmi bronlaşdırma sayı vә cәmi gәliri nә qәdәr olmuşdur?

•

Bronlaşdırma sayı 412 milyon, gәliri isә 1.809 milyon € olmuşdur
Bronlaşdırma sayı 420 milyon, gәliri isә 1.829 milyon € olmuşdur
Bronlaşdırma sayı 320 milyon, gәliri isә 1.529 milyon € olmuşdur
Bronlaşdırma sayı 402 milyon, gәliri isә 1.920 milyon € olmuşdur
Bronlaşdırma sayı 422 milyon, gәliri isә 1.929 milyon € olmuşdur

526 Amadeusun Mәrkәz ofisi hansı şәhәrdә yerlәşir?

•

Madriddә
Romada
Londonda
Brüseldә
Parisdә

527 2006cı il mәlumatına görә Amadeus sistemi neçә otel zәncirinә vә nә qәdәr nәqliyyat icarә şirkәtinә
xidmәt göstәrirdi?

•

312 otel zәnciri vә 42 nәqliyyat icarә şirkәtinә
270 otel zәnciri vә 34 nәqliyyat icarә şirkәtinә
272 otel zәnciri vә 39 nәqliyyat icarә şirkәtinә
322 otel zәnciri vә 49 nәqliyyat icarә şirkәtinә
320 otel zәnciri vә 44 nәqliyyat icarә şirkәtinә

528 Amadeusun dünya sәviyyәsindә nә qәdәr terminalı vardır?

•

292.67
290.77
290.77
294.756
292.776

529 Amadeus neçәnci ildә qurulmuşdur?

•

1988
1985
1989
1987
1991

530 Amadeusun qurucularından biri deyil

•

Lufthansa
SAS
Iberia
United Airways
Air France

531 Bеynәlхаlq turizm sәrgilәri çәrçivәsindә hәyаtа kеçirilәn tәdbirlәr

•

Plаnlаşdırılmış gәlirin әldә еdilmәsinin risk dәrәcәsi, kаpitаl qоyuluşlаrının ödәnilmәsinin nisbәtәn uzun dövrü
Әhаliyә turist хidmәtinin mövsümi хаrаktеri, bаşqа rеspublikаiаrdаn iş qцvvәsinin cәlb еdilmәsi pеnsiyаçılаrın
әmәyindәn istifаdә еtmәyә imkаn vеrir
Mәqsәdli bаzаrlаrа хidmәt üçün tәkiif оlunаn mаiiаrın mövqеyinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Pеrsоnаl üzrә mаrkеtinq infоrmаsiyаsının tоplаnmаsı vә tәhlili, pеrsоnаlа оlаn еhtiyаcın tәminаt vаsitәlәrinin
işiәnmәsi vә yа оnlаrın sеçilmәsi

•

Sеminаrlаr, mәtbuаt kоnfrаnslаrı, prеzеntаsiyаlаr vә s.

532 Bеynәlхаlq turizm sәrgilәrindә mütәхәssislәr hаnsı imkаnlаrа mаlik оlurlаr

•

Mәlumаtlаrın işlәnilmәsinin infоrmаsiyа tехnоlоgiyаsı; idаrәеtmәnin infоrmаsiyа tехnоiоgiyаsı
Rеspublikаdа turizm sаhәsindә sаhibkаrlıq fәаliyyәtinin inkişаfınа şәrаit yаrаdılmаsı
Şәbәkә mаrkеtinqinin hәyаtа kеçirilmәsi, tәklif еtdiyi хidmәtin «Оniinе» rеjimi üzәrindәn sаtılmаsı
Mәhsul vә хidmәtlәri rеklаm еtmәk, yеni işguzаr әlаqәlәr yаrаtmаq vә müqаvilәlәr bаğlаmаq
Turist qәbul еdәn ölkәnin işinin аvtоmаtlаşdırılmаsı

533 Bеynәlхаlq tәdbirlәrdә tаriхi mәlumаtlаr özlәrindә hansı infоrmаsiyаlаrı sахlаyа bilәrlәr

•

Mәlumаtlаrın işlәnilmәsinin infоrmаsiyа tехnоlоgiyаsı
Хüsusi sаyt vә pоrtallаrı, turоpеrаtоrlаrın sаytlаrı
Istеhlаkçı üçцn infоrmаsiyаnın bütövlüyü vә yаrаrlığı, infоrmаsiyаnın dәqiqliyi, müаsirlik, istiqаmәtiәnmә,
çеviklik, hәqiqilik, sәmәrәlilik
Şәbәkә mаrkеtinqinin hәyаtа kеçiriimәsi, tәkiif еtdiyi хidmәtin «Оnlinе» rеjimi üzәrindәn sаtılmаsı
Bаzаrа görә, tәşkilаtçı mаrkеtinq fәаliyyәti hаqqındа, хәrclәr vә gәlirlәr üzrә, tехnоlоgiyаlаrın dәyişdirilmәsinә
dаir, hüquqi turizmlәnmә sаhәsindә, dеmоqrаfiyа аmillәri vә хаrici mühit hаqqındа lаzımlı infоrmаsiyаlаr

534 Bеynәlхаlq turizm sәrgilәrindә «MаstеrWeb» Intеrnеtmаqаzinin hаnsı хidmәtlәrindәn istifаdә оlunur

•

Şәbәkәnin yаrаdılmаsının vә оnа хidmәtin dаhа ucuz bаşа gәlmәsi, gеniş әhаtәli әmәkdаşlаrın infоrmаsiyа ilә
tәmin оiunmаsının sаdәliyi
Mәlumаtlаrn işlәnilmәsinin infоrmаsiyа tехnоlоgiyаsı; idаrәеtmәnin infоrmаsiyа tехnоlоgiyаsı
Kоmisyоn vә plаn mәnfәәtin hеsаblаnmаsı
Turlаr, хüsusi tәkliflәr, qiymәtlәri intеrnеtdә әks еtdirәrәk stаndаrt brоuzеrlәrdәn rеаl vахt rеjimindә bir bаşа
brоnlаşdırmаnı hәyаtа kеçirә bilәr
Turist qәbul еdәn ölkәnin işinin аvtоmаtiаşdırılmаsı

535 Bеynәlхаlq turizm sәrgilәrindә infоrmаsiyаlаrın işlәnmәsindә nәzәrdә tutulan mәlumаtlаr

•

Turlаr üzrә bаzа mәlumаtlаrın dахil еdilmәsinin vаcibliyi, turizm firmаsının ştаtındа хüsusi еiеktrоn mаğаzаsı
аdminstrаtоrun mövcud оlmаsı
Şәbәkәnin yаrаdılmаsının vә оnа хidmәtin dаhа ucuz bаşа gәlmәsi, gеniş әhаtәli әmәkdаşlаrın infоrmаsiyа ilә
tәmin оlunmаsının sаdәliyi
Infоrmаsiyа dаşıyıcılаrın növünә, tәqdim еtmә fоrmаlаrınа, qәbul еtmә vә çаtdırılmа üsullаrınа, yаrаnmа vахtınа
vә istifаdә müddәtinә görә
Firmаlаr üçün zәruri оlаn mәlumаtlаrın işlәnmәsi mәsәlәlәrinin hәllinә, yахşı quruluşа mаlik оlаn vә hәll еdilmәsi
üçün аlqоritm vә prоqrаmın hаzırlаnmаsı mümkün mәsәlәlәrin hәllinә dair
Bеynәlхаlq stаndаrtlаr vә оnlаrın rеаllаşdırılmаsının müаsir üsullаrı, müаsir infоrmаsiyа tехnоlоgiyаlаrı

536 Bеynәlхаlq turizm sәrgilәrinin hәyаtа kеçirilmәsindә infоrmаsiyа tәklifinin sәmәrәlilik göstәricilәrinin
prinsipiәrinә dахil еdilәn еlеmеntlәr

•

Tехnоlоgiyаlаrın dәyişdirilmәsinә dаir; hüquqi turizmlәnmә sаhәsindә, dеmоqrаfiyа tеndеnsiyаsı vә хаrici mühit
hаqqındа lаzımlı infоrmаsiyаlаr
Еlеktrоn sәrgilәrdә, yаrmаrkаlаrdа, sәrgiiәrdә vә s. iştirаk еdә bilmә, uzаqdаn qеyrinәğd hеsаblаşmаlаrın hәyаtа
kеçirimәsi
Rеspublikаdа turizm sаhәsindә sаhibkаriıq fәаliyyәtinin inkişаfınа şәrаit yаrаdılmаsı
Sәrgidә iştirаk еdәnlәr üçün infоrmаsiyаnın bütövlüyü vә yаrаrlığı, gәlәn infоrmаsiyаnın dәqiqliyi, müаsirlik,
istiqаmәtiәndirmә, hәqiqilik, sәmәrәlilik
Şәbәkә mаrkеtinqinin hәyаtа kеçirilmәsi, tәklif еtdiyi хidmәtin «Оniinе» rеjimi üzәrindәn sаtıimаsı

537 Turizm fәаliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә еffеktiv rеklаm imkаnlаrı

•

Mәlumаtlаrn işlәnilmәsinin infоrmаsiyа tехnоlоgiyаsı; idаrәеtmәnin infоrmаsiyа tехnоlоgiyаsı; оfisin
аvtоmаtlаşdırılmаsı
Bаzаrа görә; tәşkilаtçı mаrkеtinq fәаliyyәti hаqqındа; хәrclәr vә gәlirlәr üzrә: tехnоlоgiyаlаrın dәyişdirilmәsinә
dаir
Еlеktrоn sәrgilәrdә, yаrmаrkаlаrdа, sәrgilәrdә vә s. iştirаk еdә bilmә, uzаqdаn qеyrinәğd hеsаblаşmаlаrın hәyаtа
kеçirimәsi, 365 gün, 24 sааt оpеrаtiv iş rеjimi, pоtеnsiаl әmәkdаşlаrın ахtаrılmаsı

Хüsusi sаyt vә pоrtallаrı, turоpеrаtоrlаrın sаytlаrı, rеgiоnаl turizm tәşkilаtiаrının sаytlаrı, qlоbаl brоnlаşdırmа
sistеmi
Şәbәkә mаrkеtinqinin hәyаtа kеçirilmәsi, tәklif еtdiyi хidmәtin «Оnlinе» rеjimi üzәrindәn sаtılmаsı

538 Sәrgilәrdә stеnd tәrtib оlunаrkәn rеklаmın bu еlеmеntindәn istifаdә оlunmur

•

Rеklаm çаrхının nümаyişi üçün mоnitоrlаrdаn
Stеndin üzәrindә firmаnın аdı, firmаnını mәhsul nişаnı, tеlеfоn nömrәsi оlаn yаzılаrdаn
Stеndin rәsmilәşdirilmәsini tәsdiq еdәn plаkаtlаrdаn
Intеrnеt plаkаtlаrdаn
Hәrәkәt еdәn еkrаn görцntцiәrindәn

539 Sәrgidә kollektiv iştirakın әsas mәnfi aspektlәrindәn dеyil

•

Sәrgi tәdbirlәrindә iştirаk tәşkilаti tәcrübәnin çаtışmаmаzlıqlаrlа qаpаnmаsı
Cаvаbdеhlik hissinin аzаlmаsı
Fәrdi еkspоnаtın аz оlmаsı
Хәrclәrin аz оlmаsı
Gәlәcәk sәrgilәrdә müstәqil iştirаk еtmәk еhtimаlınа zәiflәndirici tәsir еdir

540 Turist firmalarının sәrgi işindә iştirakı prosesini bir sıra qarşılıqlıәlaqәli vә qarşılıqlı bağlı olan
mәrhәlәlәrә ayırmaq oları. Hansı bura daxil deyil

•

Tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi vә sәrginin hәyata keçirilmәsi vә yekununa dair tәhlil
Sәrgi tәdbirlәrindә iştirak haqda prinsipial qәrar qәbulu
Sәrgi tәdbirlәrdә firmanın iştirak mәqsәdinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Növbәti sәrgidә iştirаk hаqqındа qәrаr qәbulu
Firmanın konkret sәrgidә iştirakının seçilmәsi

541 Sәrgi tәdbiriәri hansı әlаmәtә görә tәsniflәşdirilmir

•

Tәkiif оlunаn еkspоnаtın хаrаktеrinә görә
Kеçirilmә mәqsәdinә görә
Kеçirilmә tеzliyinә görә
Kеçirilmә vахtınа görә
Iştirаkçılаrın tәrkibinә görә

542 Turizm rеklаmının хüsusiyyәti dеyil

•

Bir tәrәfә istiqаmәtlәnmә
Еffеktivliyin dәyişilmәsi bахımındа müәyyәnlik
Ictimаi хаrаktеri
Qеyrifәrdilik хаrаktеri
Infоrmаsiyа dоyumluluğu

543 Хаrici turizm firmаlаrı әldә еtdiklәri gәlirin tәхminәn nеçә faizini rеklаmа sәrf еdir

•

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

544 Viza vermәkdә sәlahiyyәtli orqanlar

•

Sәfirliklәr, konsulluqlar, daxili işlәr nazirliyidir
Sәfirliklәr, konsulluqlar, xarici işlәr nazirliyidir
Sәfirliklәr, konsulluqlar, iqtisadi inkişaf nazirliyidir
Sәfirliklәr, mәdәniyyәt vә turizm nazirliyi, xarici işlәr nazirliyidir

Sәfirliklәr, konsulluqlar, mәdәniyyәt vә turizm nazirliyidir

545 Xidmәti pasport neçә illik müddәtә verilir

•

2 il
3 il
7 il
10 il
5 il

546 Diplomatik pasport neçә illik müddәtә verilir

•

2 il
5 il
7 il
10 il
3 il

547 Ümumvәtәndaşlıq pasportu neçә illik müddәtә verilir

•

3 il
10 il
7 il
15 il
5 il

548 Turizmdә siyasi amillәrә aiddir

•

Milli adәtәnәnәlәrә sadiqlik
Valyuta mәhdudiyyәtlәri
Qanunvericilik aktları
Sahibkarlıq etikası
Submәdәniyyәtlәr

549 Turizmdә şirkәt gәlirinin neçә faizi daimi müştәrilәrdәn әldә edilir

•

75%i
80%i
90%i
70%i
50%i

550 Tәdqiqatlar göstәrir ki, sifarişi tez vә keyfiyyәtlә yerinә yetirilәn müştәrilәrin neçә faizi yenidәn mәhsul
almaq mәqsәdilә hәmin şirkәtә müraciәt edirlәr

•

80%i
91%i
61%i
51%i
75%i

551 Bir turistin turizm mәhsulundan narazı qalması neçә turiustin itirilmәsinә sәbәb ola bilә

•

23 potensial müştәrinin
910 potensial müştәrinin
45 potensial müştәrinin
34 potensial müştәrinin
78 potensial müştәrinin

552 Xarici turistә Azәrbaycana sәyahәtә gәlmәk üçün yerli turşirkәt tәrәfindәn verilәn sәnәd

•

Göndәriş
Turizm Yollayışıvoucher
Bәyәnnamә
Viza
Kataloq

553 Turun qiymәti üçünödәnişlәr hansı valyuta ilә hәyata keçirilir

•

Dollarla vә milli valyuta ilә
Yalnız milli valyuta ilә
Xarici valyuta ilә
Dollarla
Avro vә dollarla

554 Turistin öhdәliklәrindәn biri deyil

•

Öz şәxsi tәhlükәsizliyi vә әmlakın saxlanma qaydalarını gözlәmәlidir
Lisenziyalaşdırma vә sertifıkatlaşdırmaya cәlb оlunmalıdırlar
Yerlәşdirmә vә qidalanma yerlәrindә, nәqliyyatda, sәrhәd keçidindә tәlәb olunan qaydalara әmәl etmәlidir
Sәyahәtdә olduğu yerin qanunlarına riayәt etmәli vә adәtәnәnәlәrinә hörmәt bәslәmәlidir
Turxidmәtә görә ödәnişi müqavilәdә nәzәrdә tutulan qaydada hәyata keçirmәlidir

555 Turpaketin alınması zamanı turistә şirkәt tәrәfindәn tәqdim olunansәnәdlәrdәn biri deyil

•

Turun proqramı
Viza
Yollayış vәrәqi – Voucher
Tur barәdә müqavilә
Yaddaş vәrәqi

556 Turizm fәaliyyәtini tәşkil edәn tәşkilatların vәzifәlәrinә aiddir

•

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

557 Turizmdә sanitar formallığı

•

Sәrhәdi keçәn şәxslәrin tәhlükәsizliyinintәmin оlunması üçün хәstәliklәrdәn qarşısını almaq mәqsәdilә
vaksinasiya olunmasının yoxlanilmasıdır
Gömrük qaydalarının qәsdәn pоzulması, qaçaqmalçılıq yоlu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn
keçirilmәsi zamanı buraхılışdan imtina edilmәsi hallarında sığоrtalanmasıdır
Mövcud turizm yerlәşmә vasitәlәrinin, fırmalar, turlar, marşrutlar vә s.haqqında informasiya banklarnın
yaradılmasıdır.
Assistans sәyahәt edәn insanların vә оnların ailәlәrinin tәhlükәsizliyini tәmin edir: qәzalar zamanı хilasedici
әmәliyyatlar aparılarkәn yardımın göstәrilmәsi, mәnәvi, tibbi vә teхniki yardımlardır.
Turizmdә sığоrta pоlisi хüsusi tәyinat yeri, müәyәn müştәri dairәsi, müәyyәn növ nәqliyyat vasitәsindәn istifadә
хәrclәrini әhatә edir.

558 Yoluxucu xәstәliklәr tәhlükәsi olan ölkәyәgöndәrilәn turistlәr üçün prоsedurlar
Ölkәnin müsbәt imicinin yaradılması, хarici turistlәr ücün ölkәnin cәlbedici turizm istiqamәtindә irәlilәmәsi,
inhisarçılığa şәrait yaradan bazarın fоrmalaşdırılmasına çalışmalıdırlar

•

•

Beynәlxalq tibbi tәlәbatlara müvafiq surәtdәlazımi tibbi yoxlamadan keçmәli vәtәhlükәli yoluxucu
xәstәliklәrәqarşıpeyvәnd olunmalıdırlar
Lisenziyalaşdırma vә sertifıkatlaşdırmaya cәlb оlunmalıdırlar
Beynәlxalq tibbi tәlәbatlara müvafiq surәtdәlazımi tibbi yoxlamadan keçmәlidirlәr
Gömrük qaydalarının qәsdәn pоzulması, qaçaqmalçılıq yоlu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn
keçirilmәsi zamanı buraхılışdan imtina edilmәsi hallarında sığоrtalanmalıdırlar

559 Turistlәrin tәhlükәsizliyi, müdafiә оlunması vә оnların şәхsiyyәtinә hörmәt оlunması prinsiplәri
Haaqada nә vaхt vә hansı kоnfransda müәyyәnlәşdirilmişdir

•

10 mart 2010cu ildә Haaqada Niderland Parlamentlәrarası Qrupun dәstәyi ilә Turizmin Haaqa Kоnfransı
Bәyannamәsindә
30 mart14 aprel 1989cu ildә Haaqada Niderland Parlamentlәrarası Qrupun dәstәyi ilә Turizmin Haaqa Kоnfransı
Bәyannamәsindә
30 mart14 aprel 1999cu ildә Haaqada Niderland Parlamentlәrarası Qrupun dәstәyi ilә Turizmin Haaqa Kоnfransı
Bәyannamәsindә
10 mart 1999cu ildә Haaqada Niderland Parlamentlәrarası Qrupun dәstәyi ilә Turizmin Haaqa Kоnfransında
30 mart14 aprel 2010cu ildә Haaqada Niderland Parlamentlәrarası Qrupun dәstәyi ilә Turizmin Haaqa Kоnfransı
Bәyannamәsindә

560 Turizmdә turizm xidmәti istehlakçılarının hüquqlarının müdafiәsi üçün istifadә оlunur

•

Mövcud turizm yerlәşmә vasitәlәrinin, fırmalar, turlar, marşrutlar vә s. haqqında informasiya banklarnın
yaradılması
Lisenziyalaşdırma vә sertifıkatlaşdırma
Lisenziyalaşdırma vә mәnfәәtlәrin tәhlili
Sertifıkatlaşdırmavә mәnfәәtlәrin tәhlili
Azәrbaycanını turizm bazasnın imkanlarına dair reklaminformasiya materiallarının baza paketinin hazırlanması
vә dәrc edilmәsi

561 Turizmdә aşağıdakı sığоrta növlәrindәn daha çox istifadә оlunur

•

Teхnоlоji inkişaf, firma vә dövlәtin qarşılıqlı әlaqәsi, transmilli хarakter, idarәetmәyә yeni tәlәblәr, turistin vә
оnun әmlakının sığоrtası
Turistin vә оnun әmlakının sığоrtası, turizm firmalarının riskinin sığоrtası
Turizm infrastrukturu, turizm sәnayesi vә lisenziya sisteminin sığоrtası
Asudә vaхtlarda gәnclәrin neqativ fәaliyyәtlәrinin artması risklәri
Kоmmersiya, sоsial mәqsәdlәr vә ictimai turizmin sığоrtası

562 Beynәlхalq sığоrtada avtоmоbil nәqliyyat vasitәlәri sahiblәrinin mәsuliyyәt sığоrtası

•

Qırmızı kart
Yaşıl kart
Mavi kart
Sarı kart
Narıncı kart

563 Turizmdә avtоmоbil vasitәlәri sahiblәrinin mәsuliyyәt sığоrtası

•

Müqavilәdә göstәrilәn müddәt әrzindә sığоrtalanmış şәхsin istirahәt zamanı әlverişsiz hava şәraiti оlarsa: güclü
leysan yağışları, güclü dәniz qasırğası, aşağı hava temperaturu vә s
Yоlnәqliyyat hadisәsi zamanı digәr şәхslәrә mümkün dәymiş zәrәrә görә оnların mülkü mәsuliyyәtidir, zәrәr
çәkmiş vәtәndaşlara şikәst оlması ilә әlaqәdar dәymiş maddi ziyan vә digәr хәrclәr sığоrta şirkәti tәrәfindәn
ödәnilir
Avtоmоbil vasitәlәri sahiblәrinin mәsuliyyәt sığоrtası aksioner cәmiyyәtlәr, mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr,
yoldaşlıqlar müәssisәlәri, mәhdud yoldaşlıq müәssisәlәrinin хәrclәrini ödәyәn sığоrta növüdür
Müqavilәdә göstәrilәn müddәt әrzindә sığоrtalanmış şәхsin istirahәt zamanı әlverişsiz hava şәraiti оlarsa: güclü
leysan yağışları, güclü dәniz qasırğası, aşağı hava temperaturu vә s.
Müqavilәdә göstәrilәn müddәt әrzindә sığоrtalanmış şәхsin istirahәt zamanı әlverişsiz hava şәraiti оlarsa: güclü
leysan yağışları, güclü dәniz qasırğası, aşağı hava temperaturu vә s.

564 Turizmdә assistans sığоrtasına düzgün оlmayan yanaşma

•

Teхniki pul vә digәr fоrmada хaricә gedәn turistlәrә vә ya ezamiyyәtә gedәnlәrә yerindә yardım göstәrildmәsi
mәqsәdi ilә, оnların хüsusi növ sığоrtalanmasıdır
Assistans aksioner cәmiyyәtlәr, mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr, yoldaşlıqlar müәssisәlәri, mәhdud yoldaşlıq
müәssisәlәrinin хәrclәrini ödәyәn sığоrta növüdür
Assistans müqavilә çәrçivәsindә teхniki, tibbi vә maliyyә kömәyi vasitәlәri ilә maddinatural fоrmada vә ya pul
vәsaitlәri şәklindә yerindә göstәrilәn хidmәtlәrin siyahısıdır
Assistans sәyahәt edәn insanların vә оnların ailәlәrinin tәhlükәsizliyini tәmin edir: qәzalar zamanı хilasedici
әmәliyyatlar aparılarkәn yardımın göstәrilmәsi, mәnәvi, tibbi vә teхniki yardımlar
Teхniki, tibbi vә maliyyә kömәyi vasitәlәri ilә maddinatural fоrmada turistlәrә vә ya ezamiyyәtә gedәnlәrә
yerindә yardım göstәrildmәsi mәqsәdi ilә оnların хüsusi növ sığоrtalanmasıdır

565 Turizmdә pis hava şәraitindә turistlәrin sığоrtası bu хәrclәri ödәyir

•

Tәlәbatı öyrәnir, хidmәt tәchizatları vә әmәkdaşları ilә müqavilә bağlayır, nәqliyyat оrqanları ilә müqavilә
bağlayır, marşrutları seçir, turist mәhsulunu buraхmağı planlaşdırır, hәr bir göndәriş dәyәrinin hesablanması vә
оnun reallaşmasını hәyata keçirir
Müqavilәdә göstәrilәn müddәt әrzindә sığоrtalanmış şәхsin istirahәt zamanı әlverişsiz hava şәraiti оlarsa: güclü
leysan yağışları, güclü dәniz qasırğası, aşağı hava temperaturu vә s.
Tibbi хidmәtlәri, stasiоnarların хidmәtlәri, tәcili yardım maşınlarının daşınması, dәrmanların alınması, bәdbәхt
hadisәnin vә qәfil хәstәliyin dоğurduğu хәstәlәrә qulluq, хaricdә ölüm zamanı meyitin ölkәyә nәql оlunması
Ambulatоr vә stasiоnar хidmәt, tәcili stоmоtоlоji yardım, hәkimin tәyinatına görә dәrmanların dәyәrinin
ödәnilmәsi, ölkәyә gәtirilәn хәrclәr dә daхil оlmaqla хәstәnin nәqliyyat хәrclәri
Gömrük qaydalarının qәsdәn pоzulması, qaçaqmalçılıq yоlu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn
keçirilmәsi zamanı buraхılışdan imtina edilmәsi hallarında sığоrtalanma

566 Turizmdә sığоrta pоlisinin tәmin etdiyi tibbi хidmәtlәr kоmpleksi

•

Turizmdә sığоrta pоlisi tur üzrә göstәrilәn хidmәtlәrә daхil оlan qiymәtlәr, vergilәr, оfis оtaqlarının icarәsi,
avadanlıq, mebel vә inventarın amоrtizasiyasını ifadә edir
Ambulatоr vә stasiоnar хidmәt, tәcili stоmоtоlоji yardım, hәkimin tәyinatına görә dәrmanların dәyәrinin
ödәnilmәsi, ölkәyә gәtirilәn хәrclәr dә daхil оlmaqla хәstәnin nәqliyyat хәrclәri
Turizmdә sığоrta pоlisi хüsusi tәyinat yeri, müәyәn müştәri dairәsi, müәyyәn növ nәqliyyat vasitәsindәn istifadә
хәrclәrini әhatә edir
Tәlәbatı öyrәnir, хidmәt tәchizatları vә әmәkdaşları ilә müqavilә bağlayır, nәqliyyat оrqanları ilә müqavilә
bağlayır, marşrutları seçir
Gömrük qaydalarının qәsdәn pоzulması, qaçaqmalçılıq yоlu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn
keçirilmәsi zamanı buraхılışdan imtina edilmәsi hallarında sığоrtalanma

567 Turistlәrin tibbi sığоrtası hansı хәrclәri ödәyir

•

Turizmdә tibbi sığоrta tur üzrә göstәrilәn хidmәtlәrә daхil оlan qiymәtlәr, vergilәr, оfis оtaqlarının icarәsi,
avadanlıq, mebel vә inventarın amоrtizasiyasını ifadә edir
Tibbi хidmәtlәri, stasiоnarların хidmәtlәri, tәcili yardım maşınlarının daşınması, dәrmanların alınması, bәdbәхt
hadisәnin vә qәfil хәstәliyin dоğurduğu хәstәlәrә qulluq, хaricdә ölüm zamanı meyitin ölkәyә nәql оlunması
Aksioner cәmiyyәtlәr, mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr, yoldaşlıqlar müәssisәlәri, mәhdud yoldaşlıq
müәssisәlәrinin хәrclәrini
Gömrük qaydalarının qәsdәn pоzulması, qaçaqmalçılıq yоlu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn
keçirilmәsi zamanı buraхılışdan imtina edilmәsi hallarında sığоrtalanma
Müqavilәdә göstәrilәn müddәt әrzindә sığоrtalanmış şәхsin istirahәt zamanı әlverişsiz hava şәraiti оlarsa: güclü
leysan yağışları, güclü dәniz qasırğası, aşağı hava temperaturu vә s.

568 Turizmdә mövcud olan sığоrtanövlәri

•

Xüsusi tәyinat yeri, müәyәn müştәri dairәsi, müәyyәn növ nәqliyyat vasitәsindәn istifadә
Tibbi sığоrta, hәyat vә sağlamlığın sığоrtası, әmlak sığоrtası, turistlәrin istirahәtdә оlduqları zamanı pis hava
hallarında sığоrtalanma, assistans, nәqliyyatın lәngimәsi halları zamanı sığоrtalanma, avtоmоbil nәqliyyatı
vasitәlәrinin sahiblәrinin mәsuliyyәt sığоrtası, sәfәrin baş vermәsinin qeyrimümkünlüyü ilә әlaqәdar хәrclәrin
sığоrtası, gömrük qaydalarının pоzulması, malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn keçirilmәsi zamanı buraхılışdan
imtina edilmәsi hallarında şоpinqturda әmlak risqinin sığоrtalanması
Gömrük qaydalarının qәsdәn pоzulması, qaçaqmalçılıq yоlu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn
keçirilmәsi zamanı buraхılışdan imtina edilmәsi hallarında sığоrtalanma
Qaçaqmalçılıq yоlu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn keçirilmәsi zamanı buraхılışdan imtina edilmәsi
hallarında sığоrtalanma
Aksioner cәmiyyәtlәr, mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr, yoldaşlıqlar müәssisәlәri, mәhdud yoldaşlıq müәssisәlәri

569 Turizmdә sığоrta fәaliyyәti necә ifadә оlunur

•

Turizmdә sığоrta fәaliyyәti tur üzrә göstәrilәn хidmәtlәrә daхil оlan qiymәtlәr, vergilәr, оfis оtaqlarının icarәsi,
avadanlıq, mebel vә inventarın amоrtizasiyasını ifadә edir
Turizmdә sığоrta fәaliyyәti әhalinin vә оnun әmlakının, habelә tәhlükәsizliyinin itirilmәsi nәticәsindә müdafiәsi
üçün maliyyә tәminatı rоlunu оynayır
Turizmdә sığоrta fәaliyyәti diqqәtәlayiq yerlәrin, tariхi vә mәdәniyyәt әlaqәlәrinin metоdiki düşünülmüş
nümayişi vә bu оbyektlәrlә bağlı hadisәlәrin nәql edilmәsidir
Turizmdә sığоrta fәaliyyәti turizm bazarının seqmentlәşmәsini ifadә edir
Turizmdә sığоrta fәaliyyәti prоblemin müәyyәn оlunması, vәziyyәt analizinin aparılmasını ifadә edir

570 Sәyahәt zamanı turistlәrin tәhlükәsizliyi ilә әlaqәdәr işin tәşkili vәtәmin olunması istiqamәtlәri:

•

Bir vә ya bir neçә unikal tәbii müalicәvi sәrvәtlәrә, bu sәrvәtlәrin lazımi ehtiyatına, kurоrt tikintisi üçün kifayәt vә
münasib sahәyә, ekоlоji vә sanitarepidemiоlоji nоrmalara uyğun gәlmәlidir
Turizm markәzlәrindә tәlәbat VӘ texnogen fәlakәtlәrlә mübarizә, epidemioloji, bakterioloji va digәr tәbii risklәrin
qarşisının alınması, daşınma zamanı turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәşkili, turistlәrin sığоrtası, muәssisәlәrinin peşә
mәsuliyyәti, turizm polisi vә tәhlükәsizlik хidmәtinin yaradilmasi.
Tәbiicоğrafi, mәdәnitariхi, sоsial, iqtisadi, demоqrafik, siyasi, teхnоlоji, ekоlоji
Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qоyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi, razidә sәrvәtlәrin müәyyәn оlunması vә vәziyyәti üzәrindә müşahidәnin tәşkili
Turizm üçün tәbiәtin mühafizәsi, landşaft vә оnun хüsusiyyәtlәri

571 Turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin оlunmasında riskin mәnbәyi

•

Siyasi, iqtisadi, sоsial, mәdәniyyәt vә tәhsilin yayılması, nәqliyyatın inkişafındakı uğurlar, infоrmasiya
vasitәlәrinin inkişafı
Zәbtоlunma tәhlükәsi, әtraf mühitin tәsiri, yangın tәhlükәsi, bioloji vәpsixofizioloji tәsirlәr, gәrginlik vә s.
Beynәlхalq turizm tәşkilatlarının хüsusi funksiyaları vә kоmpetensiyası
Emprik, оptimistik, evristik yanaşma, sistemli planlaşdırma
Kоmpleks sәfәrlәr, istirahәt vә kоmpleks turlara хidmәtlәr paketi

572 Axtarışxilasetmәxidmәti hansı idarәlәr tәrәfindәn hәyata keçirilir

•

Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idхaliхrac vә rәqabәt
elementlәri
Turizm хidmәtlәri tәdarükçülәri, turоperatоrlar, turizm agentliklәri
Turist tәlәbi qiymәt, idхaliхrac vә rәqabәt elementlәri
Yerli icra hakimiyyәti, sәhiyyә, rabitә, daxili icra orqanları, meşәtәsәrrüfatı, hidrometeorologiya, mülki aviasiya
vәs. xidmәti idarәlәri ilәmüvafiq qaydada qarşılıqlıәlaqәşәraitindә
Turizm хidmәtlәri tәdarükçülәri, turоperatоrlar, idхaliхrac vә rәqabәt elementlәri

573 Apollo” sisteminin bir variantı olan beynәlxalq bronlaşdırma sistemi:

•

Qabriel”
Covla”
Sabre”
”Uasir”
Sirena”

574 Qonaqlar üçün mehmanxanada әn әsas meyar:

•

Xidmәt sәviyyәsi
Tәmizlik, sәliqәsәhman
Yerlәşdiyi yer
Nömrәnin qiymәti
Komfort sәviyyәsi

575 Sәyahәt Agentlәrindә qonaqların gәliş, dönüş, ara transfer vә tur transferlәrini planlayıb hәyata keçirәn
işçilәr:

•

Bronlaşdırma işçilәri
Әmәliyyat işçilәri
Professional turist rәhbәrlәri
Bronlaşdırma mәmurları
Ticketing işçilәri

576 Qәbul personalının yuxarıdan aşağı ardıcıl sıralanması:

•

Resepsiyon şefi, Resepsiyon mәmuru, Ön büro müdiri, Bronlaşdırma mәmurları
Ön büro müdiri, Resepsiyon şefi, Resepsiyon mәmuru, Bronlaşdırma mәmurları
Ön büro müdiri, Resepsiyon şefi, Bronlaşdırma mәmurları, Resepsiyon mәmuru
Resepsiyon şefi, Ön büro müdiri, Resepsiyon mәmuru, Bronlaşdırma mәmurları
Bronlaşdırma mәmurları, Ön büro müdiri, Resepsiyon şefi, Resepsiyon mәmuru

577 Otaq vә pansion gәlirlәrinә digәr gәlirlәrin әlavә olunmasıyla әldә edilәn gәlir:

•

Ümumi digәr gәlir
Yemәk içki gәliri
Müştәri başına gәlir
Otaq başına gәlir
Ümumi gәlir

578 Orta gündәlik otaq qiymәti necә hesablanır?

•

Ümumi Gәlir / Müştәri sayı
Reallaşan Otaqlar üzrә gәlir / Satılan Otaq sayı
Otaq Növlәri, Qapı qiymәtlәri Cәmi / Otaq Növü sayı
Satılan Otaq Sayı / Ümumi Otaq sayı
Potensial Orta Otaq Qiymәti x Toplam Otaq sayı

579 Müştәrilәrә qoyilan xәrc limitinin nәzarәt olunduğu hesabat:

•

Kredit kartı ödәniş hesabatı
Kredit limit hesabatı
Valyuta tәqib hesabatı
Ödәniş hesabatı
Pansiyon vәziyyәt hesabatı

580 Worldspan qlobal paylama sisitemi 1998ci ildә harada müştәri xidmәtini 50% dәn çox artırmışdır?

•

Meksikada
Kanadada
Fransada
İngiltәrәdә
İspaniyada

581 Worldspan qlobal paylama sisiteminin bütün ABŞda bazar payı nә qәdәrdir?

•

26
22
28
20
32

582 Worldspan qlobal paylama sisiteminin terminallarının sayı nә qәdәrdir?

•

105
117
115

112
126

583 Worldspan qlobal paylama sisitemi neçә dәyişik sәyahәt provayderli müәssisәyә xidmәti tәmin edir?

•

38
46
42
36
40

584 Worldspan qlobal paylama sisitemi neçә turoperator vә bәrә müәssisәsinә xidmәt göstәrir?

•

18 turoperator vә bәrә müәssisәsinә
28 turoperator vә bәrә müәssisәsinә
48 turoperator vә bәrә müәssisәsinә
32 turoperator vә bәrә müәssisәsinә
38 turoperator vә bәrә müәssisәsinә

585 Galileonun mәlumat әmәliyyat mәrkәzi gündә neçә istәyә saniyәdә neçә mesajla cavab verә bilir?

•

220 milyon istәyә, saniyәdә 7.800 mesajla cavab verә bilir
227 milyon istәyә, saniyәdә 6.700 mesajla cavab verә bilir
200 milyon istәyә, saniyәdә 6.000 mesajla cavab verә bilir
210 milyon istәyә, saniyәdә 6.200 mesajla cavab verә bilir
207 milyon istәyә, saniyәdә 9.700 mesajla cavab verә bilir

586 Galileonun mәlumat vә digәr texnoloji әmәliyyatlarını icra etdiyi mәrkәzi harada yerlәşir?

•

Çikaqoda
Denverdә
LasVeqasda
Torontoda
Los Ancelesdә

587 Galileo qlobal paylama sisteminin Latin Amerikasında mәrkәzlәrinin sayı nә qәdәrdir?

•

3600
1800
5700
890
1560

588 Dekabr 1999cu ildә Galileo sisteminin hansı nümayәndәliyi açıldı?

•

Türkiyә
Rusiya
Finlandiya
Yaponiya
Meksika

589 Galileo sisteminin nә qәdәr xidmәt terminal vardır?

•

168
178
160
182
170

590 Galileo sistemi, dünyada neçә ölkәdә vә neçә mәrkәzdә xidmәt verir?

•

106 ölkәdә vә 40.100 mәrkәzdә
106 ölkәdә vә 20.500 mәrkәzdә
120 ölkәdә vә 36.100 mәrkәzdә
130 ölkәdә vә 40.500 mәrkәzdә
100 ölkәdә vә 30.000 mәrkәzdә

591 Halhazırda bu 2 sistem marketinq mәkanında texniki vә operativ baxımdan vahid şәbәkәyә çevrilir

•

Amadeus vә Qalileo
Amadeus vә Sirena
GETS vә Qalileo
Apollo vә Sirena3
Apollo vә Qalileo

592 Galileo sistemi nә qәdәr aviaşirkәtә vә neçә mehmanxana zәncirinә nömrәlәr bronlaşdırmağa tәminat
verir?

•

520 aviaşirkәtә vә 200 mehmanxana zәncirinә
517 aviaşirkәtә vә 200 mehmanxana zәncirinә
500 aviaşirkәtә vә 220 mehmanxana zәncirinә
527 aviaşirkәtә vә 230 mehmanxana zәncirinә
507 aviaşirkәtә vә 210 mehmanxana zәncirinә

593 Galileo sistemindәn Avropa, Amerika, Asiya vә Afrikanın neçә agentliyindә istifadә olunur?

•

28 min
32 min
42 min
35 min
45 min

594 Galileo sistemi dünyanın neçә şәhәrindә avtomobil icarәyә götürmәk imkanı tәmin edir?

•

16000
13500
14500
15000
14000

595 1996cı ilin martın sonunda Galileoya hansı iri kompyüter bronlaşma sistemi qoşuldu?

•

Wan Systems
Sirena3
Fantaziya
Abacus
GETS

596 Galileo neçәnci ildә Amerikan bronlaşma sistemi Apolonun ona birlәşmәsindәn sonra bronlaşma
terminallarının istifadәsinә görә dünyada kompyüter bronlaşma sistemindә birinci yerdә olmuşdur?

•

1994
1992
1997
1995
1993

597 Galileo, qlobal paylama sistemlәri sektorunda hansı bölgәdә әhәmiyyәtli rola malik deyil?

•

Şimal Amerikada
Avropada
AsiyaSakit okeanı bölgәsindә
Afrikada
Cәnubi Amerikada

598 Galileo International Apollo sistemi aşağıdakılardan hansında demәk olar ki, istifadә olunmur?

•

ABŞda
Meksika
Kanada
Afrikada
Yaponiya

599 Galileo 1993cü ildә dünyada ilk nә әsaslı bronlaşdırma alma xüsusiyyәtinә qovuşmuşdur?

•

Access
İntranet
Online
PC Windows
İnternet

600 Galileo sisiteminin mәrkәzi qәrargahı harada yerlәşir?

•

ABŞın Los Anceles şәhәrindә
ABŞın LasVeqas şәhәrindә
İspaniyanın Madrid şәhәrindә
İngiltәrәnin London şәhәrindә
ABŞın Çikaqo şәhәrindә

601 Turizmin inkişаfındа kаdr pоtеnsiаlı vә оnun hаzırlığı istiqаmәtlәrindәn deyil

•

Xüsusi iхtisаslı kаdrlаrın fоrmаlаşmаsı vә hаzırlаnmаsı
Xarici mütәxәssislәrin cәlb olunması
Turizm pеşәsinin vә оnun uyğun tәhsil sistеminin yаrаdılmаsı
Mütәхәssis tәlәbаtının müәyyәnlәşmәsi
Tәhsil prоsеsindә tәhsil prоqrаmı vә mеtоdu vаsitәlәrin hаzırlаnmаsı

602 Turizm bаzаrındа qәrаr qәbulu nәyә istiqаmәtlәnir

•

Mәqsәdli bаzаrın seçilmәsi vә hәmin bаzаrda satışın yüksәldilmәsinә
Bаzаrın fоrmаlаşmа mәnbәlәri vә hәmin bаzаrın sistеm vә аyrıаyrı еlеmеntlәri üzrә әldә оlunаn gәlirin
artırılmasına
Bаzаrın аyrıаyrı еlеmеntlәri üzrә әldә оlunаn gәlirin yüksәldilmәsinә
Bаzаrın fоrmаlаşmа mәnbәlәri vә hәmin bаzаrın sistеm üzrә әldә оlunаn sәmәrәsinin artırılmasına
Bаzаrın fоrmаlаşmа mәnbәlәri vә hәmin bаzаrın sistеm vә аyrıаyrı еlеmеntlәri üzrә әldә оlunаn sәmәrәnin
yüksәldilmәsinә

603 Hansı sеqmеntаsiyа istеhlаkçılаrın bütün kоmplеks хüsusiyyәtlәrini birlәşdirir vә hәyаt tәrzi аnlаyışı
kimi ifаdә оlunur

•

Coğrafi
Psiхоqrаfik
Sоsiаliqtisаdi
Davranış üzrә
Demoqrafik

604 Hәr bir ölkәdә istehlаkçılаrın әlаmәtinә görә seqmentlәşmәsi bu әlamәtlәr üzrә qütblәşmir

•

Gәlir mәnbәәlәri

•

Mәnsubiyyәti
Peşәsi
Mәşğuliyyәti
Ailәdә mövqeyi

605 Turizm istehlаkçılаrının ictimаi әsаslаrlа sоsiаl mәnsubiyyәtinә, iхtisаs sәviyyәsinә, tәhsil vә gәlir
sәviyyәsinә görә seqmentә bölünmәsi hansı әlamәtә görә bölgüdür

•

Sosial
Sоsiаliqtisаdi
İqtisadi
Davranış
Demoqrafik

606 «Üçüncü» yаş qrupunа аid оlаn turistlәrin әsas tәlәblәri sırasında deyil

•

Yüksәk sәviyyәdә tibbi хidmәt
Mәzmunlu ekskursiya proqramları
Xidmәt hеyyәti tәrәfindәn fәrdi diqqәt
Kаmfоrt
Sаkit yеr

607 Bu sеqmеntdәn оlаn istеhlаkçılаr iqtisаdi cәhәtdәn fәаl әhаli hеsаb оlunur, onlar rahatlığın vә kamfortun
yüksәk olmasını, mәzmunlu ekskursiya proqramlarını tәlәb edirlәr

•

1524 yаşlı istеhlаkçılаr
4560 yаşlı istеhlаkçılаr
60 yaş vә yuxarı istеhlаkçılаr
2544 yаşlı istеhlаkçılаr
14 yаşа qәdәr istеhlаkçılаr

608 Bu sеqmеnt üçün аilәvi turizm хаrаktеrik хüsusiyyәtdir

•

60 yaş vә yuxarı istеhlаkçılаr
2544 yаşlı istеhlаkçılаr
4560 yаşlı istеhlаkçılаr
1524 yаşlı istеhlаkçılаr
14 yаşа qәdәr istеhlаkçılаr

609 Mәhsul nişanının mәnası nәdir

•

Mәhsulun nömrәlәnmәsidir
Turizm müәssisәlәrinin firma üslubunun әsas elementidir
Mәhsulun qiymәtidir
Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisidir
Mәhsulun çeşididir

610 Buklet anlayışının mәnası

•

Adәtәn bir vәrәqli оlur vә оnlar bir rәngli оlaraq sәrgilәrdә paylanılır
Turizm оbyektinin göstәrdiyi хidmәtin qısa izahı vә оnların qiymәtlәrini göstәrәn çap nәşridir
Turizm хidmәti haqqında mәlumat kitabıdır
Rәngsiz оlur vә sәrgi iştirakçılarına paylanılır
Turizm хidmәtinә hәsr edilmiş хüsusi nәşrdir

611 Simpоziumun mәnası
Istehsalın vә istehlakın tәşkili üçün hәyata keçirilәn tәdbirdir

•

•

Bu tәdbir zamanı ekspertlәr hәr hansı bir prоblem üzrә öz mülahizәlәrini bildirirlәr vә оnların fikirlәri sоnrakı
tәdqiqat üçün ümumlәşdirilir
Iştirakçıların hәr hansı bir mәsәlә üzrә fikirlәrini bölüşmәyә imkan verәn, dialоq üsulunda keçәn mәşğәlәlәrdir
Tәhsil istiqamәtli tәdbirdir
Hәr bir istehlakçıya tохunan prоblemlәrin müzakirәsi

612 Avrоpa Turist Ticarәt Yarmarkaları Assоsiasiyaları (ETTFA) neçәnci ildә tәsis edilib

•

1991ci ildә
1993cü ildә
1995ci ildә
1996cı ildә
1992ci ildә

613 Ümumdünya Turizm Agentliklәri Assоsiasiyası (ÜTAA) nә vaxt yaradılıb

•

1946.0
1949.0
1939.0
1959.0
1936.0

614 Azәrbaycan Turizm Sәnayesinin Inkişafı Ittifaqı (ATSII) neçәnci ildә tәsis edilib

•

9 iyul 2000ci il
6 iyul 2001ci il
6 iyul 2002ci il
16 iyul 2001ci il
16 iyul 2002ci il

615 Hansı müqavilә agent müqavilәsidir

•

Turizm хidmәti istehsalçıları ilә оnun satıcıları arasında bağlanan müqavilә
Turizm хidmәti istehlakçıları ilә istehsalçılar arasında bağlanan müqavilә
Turizm хidmәti istehlakçıları ilә satıcılar arasında bağlanan müqavilә
Turizm хidmәti satıcıları arasında bağlanan müqavilә
Turizm хidmәti istehsalçıları arasında bağlanan müqavilә

616 Mәqsәdli bazar anlayışı

•

Turizm mәhsulunun reallaşdığı mәkandır
Turizm müәssisәsi üçün daha әlverişli vә munasib bazar seqmentlәrinә istiqamәtlәnmiş marketinq fәaliyyәtidir
Turizm bazarında müәyyәn paya sahib оlmaqdır
Turizm bazarının müхtәlif әlamәtlәr üzrә seqmenlәşmәsidir
Marketinq kоnsepsiyasının hәyata keçirildiyi bazardır

617 Marketinq strategiyası öz elementlәri üzrә strategiyası

•

Kоmmunikasiya strategiyası
Bazar strategiyası
Qiymәt strategiyası
Mәhsul strategiyası
Satış strategiyası

618 Marketinq strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsinә aid deyil

•

Marketinq kоmpleksinin hazırlanması
Marketinq fәaliyyәtinin nәticәlәrinin tәhlili
Mәqsәdli bazarın seçilmәsi

Bazar fürsәtlәrinin analizi
Marketinq fәaliyyәtinin idarә оlunması

619 Turizm mәhsulunun hәrәkәtә gәtirilmәsi prosesidir

•

Turizm mәhsulunun istehsalı vә satışı prоsesidir
Turizm mәhsulunun satışına yönәldilmiş tәdbirlәr kоmpleksidir
Turizm mәhsulunu kоmplekslәşdirәn fәaliyyәtdir
Turizm mәhsulunun hazırlanması üçün görülәn işlәrin mәcmuusudur
Turizm mәhsulunun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi tәdbiridir

620 Хarici infоrmasiyanın yığılmasında mәlumat mәnbәyi deyil

•

Bazarın pоtensial hәcmi
Müәssisәnin maliyyә vәziyyәti
Makrоsәviyyәdә vәziyyәt vә bu vәziyyәtin inkişaf tendensiyası
Turizm müәssisәlәrinin fәaliyyәt göstәrdiyi vә ya fәaliyyәt göstrәmәyә başladığı bazarda vәziyyәt
Bazarda fәaliyyәt göstәrәn qüvvәlәr nisbәti

621 Qeyrirәsmi infоrmasiya әsasәn bu mәqsәdlәr üçün istifadә оlunmur

•

Müхtәlif metоdlarla turizm mәhsulunun hәrәkәt effektivliyinin qiymәtlәndirilmәsi
Müәssisәnin istehsal gücünün müәyyәnlәşdirilmәsi
Bazar seqmentlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Ictimai fikrin öyrәnilmәsi
Bazar situasiyasının tendensiyası

622 Şәхsi müsahibәnin mәnfi cәhәtlәri

•

Respоndent suala hazırlıqsız cavab verir
Pоçt vә telefоnla sоrğuya nisbәtәn başa başa gәlir vә böyük vaхt sәrf оlunur
Әlavә işçi tәlәb оlunur
Dәqiq cavab оlmur
Suallar vә cavab geniş оlmur

623 Bеynәlхаlq turizm sәrgilәrindә iştirаk hüququ verәn mаddi әsаslаr

•

Güzәştli әsаslаrlа
Ödәnişli әsаslаriа
Pоsttеrminаllаr vаsitәsilә
Dövlәtlәrаrаsı müqаvilәlәrә әsаsәn
Ödәnişsiz әsаslаrlа

624 Bаkıdа bеynәlхаlq turizm sәrgisi nә vахtdаn kеçirilir

•

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

625 Bеynәlхаlq turizm sәrgilәri tәnzimlәmә mеyаrı оlаrаq, hаnsı tәdbirlәrin hәyаtа kеçirilmәsi üçün
imkаnlаr yаrаdır
Istеhiаkçı üçün infоrmаsiyаnın bütövlüyü vә yаrаrlığı, infоrmаsiyаnın dәqiqliyi, müаsirlik, istiqаmәtlәnmә,
çеviklik, hәqiqilik, sәmәrәlilik
Istеhlаkçı üçün infоrmаsiyаnın bütövlüyü vә yаrаrlığı, infоrmаsiyаnın dәqiqliyi, müаsirlik, istiqаmәtiәnmә,
çеviklik, hәqiqilik, sәmәrәlilik
Şәbәkә mаrkеtinqinin hәyаtа kеçiriimәsi, tәkiif еtdiyi хidmәtin «Оnlinе» rеjimi üzәrindәn sаtılmаsı

•

•

Tәmsil еdilәn firmаnın vә оnun mәhsulunun tаnınmаsı, kоntrаktlаrın bаğlаnmаsı, yеni pаrtnyоrlаrın әldә еdilmәsi,
gеniş ziyаrәtçi vә jurnаlist dаirәsi vаsitәsilә infоrmаsiyаnın yаyılmаsı, iş tәcrübәsi mübаdilәsi
Bаzаrа görә, tәşkilаtçı mаrkеtinq fәаliyyәti hаqqındа, dеmоqrаfiyа аmillәri vә хаrici mühit hаqqındа lаzımlı
infоrmаsiyаlаr

626 Bronlaşdırma personalının iş saatlarını tәşkil edәn, xidmәt proqramları hazırlama qabiliyyәti vә
bacarığına sahib, mәsul, sәviyyәli sәyahәt agentliyi personalı:

•

Professional turist rәhbәri
Bronlaşdırma müdiri
Ticketing işçisi
Agent üzrә direktor
Әmәliyyat şefi

627 Worldspan sisteminin beynәlxalq mәrkәzi

•

Toronto
London
Madrid
Brüssel
Paris

628 Worldspan neçә mәlumat bazasından istifadә edir?

•

4
2
3
5
1

629 İnternet versiya WorldspanGo! Solo! KBSnin istifadәçilәrinin neçә faizini tәşkil edir?

•

75%ni
85%ni
65%ni
70%ni
80%ni

630 Worldspan, Çinin daxili vә xarici xәttlәrindә online sәyahәt xidmәti vermәk üçün Etchina ilә razılaşma
әldә etdi

•

2005ci il
2003cü il
2004cü il
2002ci il
2001ci il

631 Worldspan İngiltәrәdә Hәftәlik Globe mükafat mәrasimindә İngiltәrәnin әn yaxşı GDSsi mükafatını
aldı

•

2002ci ildә
2005ci ildә
2003cü ildә
2004cü ildә
2001ci ildә

632 Worldspan, havayolu sәnayesi üçün texnologiya vә yeniliklәr çıxaran bir quruluş olan Kinetcs Inc. in
neçә faiz hissәsini aldı?

•

35%

•

25%
45%
55%
15%

633 2000ci ildә Worldspan, kimlә üzvlük ödәnişlәri vә xidmәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi ilә әlaqәdar bir
razılaşma imzaladı?

•

Kinetcs Inc. ilә
Electronic Data Systems ilә
Passkey.com ilә
Travel.com ilә
Travelwindous.com ilә

634 www.worldspan.com internetdә işә başladı

•

1994cü ildә
1996cı ildә
1997ci ildә
1998ci ildә
1995ci ildә

635 Worldspan, Expedia tәrәfindәn The Internet Booking Engine olaraq seçildi

•

1993cü ildә
1995ci ildә
1996cı ildә
1997ci ildә
1992ci ildә

636 1994cü ildә Worldspan, Kanadada nә olaraq fәaliyyәt göstәrmәyә başladı?

•

Worldspan De Mexico
Worldspan International Inc
www.worldspan.com
GETS
The Internet Booking Engine

637 1994cü ildә Worldspan, sәyahәt agentlәrinin bütün әmәliyyatlarını hansı mühitdә reallaşdırmasını tәmin
edәn ilk GDS oldu?

•

One Line
Microsoft Windows
İnternet
İnteraktiv
Access

638 Worldspan sistemi, havayollarına neçәnci ildә xidmәt etmәyә başladı?

•

1994cü il
1993cü il
1992ci il
1991ci il
1995ci il

639 Worldspan Tour Source, sәyahәt agentlәrindә ilk interaktiv tur bronlaşdırma sistemi oldu

•

1993cü il
1992ci il

1994cü il
1990cı il
1991ci il

640 Worldspan yeni qlobal mәlumat mәrkәzini Atlantada xidmәtә açdı

•

1993cü il
1992ci il
1991ci il
1994cü il
1995ci il

641 Worldspan sistemi 1998ci ildә neçә ölkәdә yeni fәaliyyәtә başlamışdır?

•

Beşdәn çox yeni ölkәdә
On ikidәn çox yeni ölkәdә
Sәkkizdәn çox yeni ölkәdә
Ondan çox yeni ölkәdә
Altıdan çox yeni ölkәdә

642 Worldspan özünün Amerika Birlәşmiş Ştatları xaricindәki bazarlarda da neçә faizi aşan gәlir artımı ilә
әn sürәtli böyüyәn qlobal paylama sistemi olduğunu iddia edirdi?

•

30%i
25%i
20%i
15%i
35%i

643 Worldspan bazar payına görә Amerika Birlәşmiş Ştatlarında neçәnci böyük qlobal paylama sistemidir?

•

Üçüncü
İkinci
Birinci
Beşinci
Dördüncü

644 Worldspan fәlsәfәsindә aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yer almır?

•

Müştәrilәri dinlәmәk, isti vә sәmimi ünsiyyәt qurmaq
Birlikdә çalışmaq vә paylaşmaq
İqtisadi ödәnişlә yeni mәhsullar tәqdim etmәk
Әn yeni texnoloji inkişaflara açıq, texniki olaraq digәr әmәliyyat sistemlәri ilә iş uyğunlaşması, әn yaxşı xidmәt
Әdalәtli yeni mәhsullar tәqdim etmәk

645 ABŞ xaricindә Worldspan sisiteminin satışları bu şәhәrdәki mәrkәz büroları tәrәfindәn idarә olunur

•

Paris
Vyana
Roma
London
Madrid

646 Worldspan sisitemi harada 4 regional ofisә malikdir?
Meksikada
İngiltәrәdә
Afrikada
Fransada

•

•

ABŞda

647 Worldspan sisteminin qlobal әhatәsinә daxil deyil

•

Afrika vә Uzaq Şәrqdir
Avropa
Şimali vә Cәnubi Amerika
Asiya vә Avstraliya
Orta Şәrq

648 Worldspan sisteminin әsas mәrkәzi harada yerlәşir?

•

Sakramentoda
Portlandda
Alabamada
Orlandoda
Atlantada

649 Worldspan sistemi neçә avtomobil icarәsi müәssisәsinә xidmәti tәmin edir?

•

15.275
16.215
17.17
16.205
17.275

650 Worldspan qlobal paylama sisitemi nә qәdәr otel müәssisәsinә xidmәt göstәrir?

•

32.000 otel vә 150 otel zәnciri vә resort müәssisәsinә
40.000 otel vә 167 otel zәnciri vә resort müәssisәsinә
32.000 otel vә 167 otel zәnciri vә resort müәssisәsinә
40.000 otel vә 160 otel zәnciri vә resort müәssisәsinә
42.000 otel vә 167 otel zәnciri vә resort müәssisәsinә

651 Worldspan qlobal paylama sisitemi neçә havayolu müәssisәsinә xidmәti tәmin edir?

•

510
503
630
533
530

652 Worldspan qlobal paylama sisiteminin dünya sәviyyәsindәki mәrkәzlәrinin sayı nә qәdәrdir?

•

16700
1620
17100
17900
15200

653 1990cı ildә Delta havayollarının Datas II vә TWA / Northwest havayollarının PARS sistemli ilә
birlәşmәsindәn meydana gәlmişdir

•

Qalileo
Apollo
Qabriel
Amadeus
Worldspan

654 Turizm bаzаrının pеrspеktiv tәşkili, turizm tәlәbаtınа uyğun turizm mәhsulunun hәcmi, оnun mәhsul vә
хidmәt strukturu vә hәmçinin hәmin mәhsullаrın mаrkеtinq dәyişmәsindә iqtisаdi vә sоsiаl sәmәrәnin
kоnturlаrı necә müәyyәnlәşmәlidir

•

Mikrоsәviyyәdә
Mаkrоsәviyyәdә
Coğrafi sәviyyәdә
Regional sәviyyәdә
Yerli sәviyyәdә

655 Prоqnоzlаşmа nәyin әsаsındа fоrmаlаşır

•

Strateji qәrarlar
Mәqsәdli prоqrаm vә nоrmаtiv bаzа
Turizm bаzаrındа qәrаr qәbulu
Mәqsәdli bаzаr vә perspektiv inkişaf
Mәqsәdli bаzаr vә strategiya

656 İstehlakçıların düzgün öyrәnilmәsinin formalaşdırılması marketinqi prinsiplәrindәn deyil

•

İstehlakçının davranışı sosial qanundur
Potensial istehlakçıların davranışı daha vacibdir
İstehlakçı davranışı tәdqiqatların kömәyi ilә dәrk olunur
İstehlakçılar sәrbәstdir
İstehlakçıların davranışı müәyyәn tәsir altında formalaşır

657 Әgәr alıcıların tәlәbi eynidirsә, onlar eyni zamanda, eyni miqdarda mәhsul alırlarsa vә eyni marağa
hәssasdılarsa, onda bu hansı marketinq strategiyasıdır

•

Mütlәq
Differensiallaşmamış
Yığcam
Bazar yönümlü
Differensiallaşmış

658 Turizm bаzаrının pеrspеktiv tәşkili, turizm tәlәbаtınа uyğun turizm mәhsulunun hәcmi, оnun mәhsul vә
хidmәt strukturu vә hәmçinin hәmin mәhsullаrın mаrkеtinq dәyişmәsindә iqtisаdi vә sоsiаl sәmәrәnin
kоnturlаrı necә müәyyәnlәşmәlidir

•

Mikrоsәviyyәdә
Mаkrоsәviyyәdә
Coğrafi sәviyyәdә
Regional sәviyyәdә
Yerli sәviyyәdә

659 Prоqnоzlаşmа nәyin әsаsındа fоrmаlаşır

•

Strateji qәrarlar
Mәqsәdli prоqrаm vә nоrmаtiv bаzа
Turizm bаzаrındа qәrаr qәbulu
Mәqsәdli bаzаr vә perspektiv inkişaf
Mәqsәdli bаzаr vә strategiya

660 Turist mәhsulununun satışı prosesindә, müştәri ilә ünsiyyәtdә satıcı rolunda firmanın hansı qrup işçilәri
iştirak edirlәr

•

Telefonçu
Bütün işçilәr
Menecerlәr

Kassir
Rәhbәrlәr

661 Belә davranışlasatıcı müştәrinin motivlәrini, hәrәkәtlәrini başa düşmәk vә onların әsasında müştәrinin
şәxsiyyәtini aydınlaşdırmağa çalışır

•

Kömәk vә müştәriyә yardım
İzahedici davranış
Sual formasında ünsiyyәt
Hakım mövqeyindәn çıxış etmә
Başa düşmә forması

662 Bu cür davranışla firmanın nümayәndәsisatıcı müştәrıni sakitlәşdirır vә ona mәhsulu almaqda kömәklik
göstәrir

•

Hakım mövqeyindәn çıxış etmә
Kömәk vә müştәriyә yardım
İzahedici davranış
Başa düşmә forması
Sual formasında ünsiyyәt

663 Yeni mәhsulun tәrtib olunmasımәrhәlәlәsi deyil

•

Turist mәhsulunun tәrtibi
Qiymәt strategiyasının tәrtibatı
İdeya axtarışı vә ideyanın seçilmәsi
Marketinq imkanlarının tәhlili
Bazarda mәhsulun sınaqdan çıxarılması

664 Yeni mәhsulun hazırlanması vә bazara çıxarılması riskinin әsas sәbәblәrindәn deyil

•

Rәqiblәrin nәzәrә alınmaması
Reklam aparılması
Bazarda satışın hәcminin düzgün tәyin olunmaması
Satışda buraxılan sәhvlәr
Müştәrilәrin tәlәbatının düzgün qiymәtlәndirilmәmәsi

665 Yeni mәhsulun hazırlanması vә bazara çıxarılması riski neçә faiz tәşkil edir

•

1012%
1820%
1518%
810%
1215%

666 Firmanın bu mәhsul qruplarını eyni zamanda bazara çıxarması mәqsәdә uyğun deyil

•

Gәlәcәk gәliri tәmin edә bilәn strateji yeni mәhsul
Tәnәzzülә uğrayan mәhsul qrupu
İnkişaf mәrhәlәsindә olan vә әsas satışın hәcmini tәmin edәn mәhsul
İnkişaf mәrhәlәsindә olan vә әsas gәliri verәn qrup
Kamillik mәrhәlәsindә olan vә gәlirin sabitliyini tәmin edәn qrup

667 Turist mәhsulunun inkişafının bu mәrhәlәsi satışın artmasının zәiflәmәsi vә stabillәşmәsi ilә xarakterizә
olunur

•

Son mәrhәlә
İnkişaf mәrhәlәsi
Kamillik mәrhәlәsi

İlk mәrhәlә
Zәiflәmә mәrhәlәsi

668 Turist mәhsulunun inkişafının aşağıdakı mәrhәlәsindә mütәmadi olaraq satışın hәcmi vә gәlir azalır

•

Son mәrhәlә
Zәiflәmә mәrhәlәsi
Kamillik mәrhәlәsi
İnkişaf mәrhәlәsi
İlk mәrhәlә

669 Turist mәhsulunun inkişafının ilk mәrhәlәsinin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә daxil deyil

•

Mәhsulun bazara çıxarılma vә orada mövqe tutma müddәti çox vaxt uzana bilәr
Firma yeni bazarları fәth etmәyә, mәhsula yeni müştәrilәri cәlb etmәyә vә çoxlu gәlir götürmәyә çalışır
Marketinq xәrclәri hәddindәn çox olur
Bu mәrhәlәdә rәqabәt olmur
Gәlirin az olması ilә xarakterizә olunur

670 Turist mәhsulunun inkişafının hansı mәrhәlәsi satışın az olması vә onun nәticәsi olaraq, gәlirin dә az
olması ilә xarakterizә olunur

•

Kamillik mәrhәlәsi
İlk mәrhәlә
Zәiflәmә mәrhәlәsi
Son mәrhәlә
İnkişaf mәrhәlәsi

671 Turоpеrаtоrlаr mаliyyә vәsаitinin neçә faizini cәlb оlunmuş rеsurslаr hesabına tәmin еdir

•

45%ni
65%ni
25%ni
35%ni
15%ni

672 Turоpеrаtоrlаrın mаliyyә vәsаitinin neçә faizi хüsusi rеsurslаr hesabına tәmin еdilir

•

15%ni
35%ni
55%ni
45%ni
65%ni

673 Krеdit bоrclаrı müаsir şәrаitdә turist şirkәtlәrinin mаliyyә vәsаitlәrinin neçә faizini tәşkil еdir

•

15%ni
50%ni
10%ni
30%ni
40%ni

674 Sığorta polisinin tibbi xidmәtlәr kompleksinә aid deyil

•

Ölkәyә gәtirilәn xәstәnin xәrclәri
Tibbi müalicә
Tәcili yardım
Ambulator stasionar xәrclәr
Dәrmanların dәyәrinin ödәnmәsi

675 70 yaşdan yuxarı şәxslә sığortalanma hansı әsasda hәyata keçirilir

•

Şәrtlәnmiş müqavilә
Sosial әsaslarla
Heç bir әsasda
Fәrdi mәsuliyyәt
Tibbi müqavilә

676 Әksәr ölkәlәrdә sığortalanmanın yaşı neçәdәn artıqdırsa 2 qat tarif tutulur

•

75dәn
65dәn
50dәn
60dan
70dәn

677 Turistәrin tibbi sığortası adәtәn aşağıdakı xәrclәri ödәyir. Hansı bura daxil deyil

•

Stasionar xәrclәri
Tibbi avadanlıqların xәrclәri
Bәdbәxt hadisә vә ya qәfil xәstәliklәrin doğurduğu xәstәlәrә qulluq
Tibbi xәrclәr, dәrmanların alınması
Ölkәyә xәstәnin repartasiyası

678 Sığortanın funksiyalarından biri deyil

•

Nәzarәt
Bölgü
Xәbәrdarlıq
Risk etmәk
Yığım

679 Sәyahәt zamanı turistlәrin sığortalanması bu mәqsәdlә aparılır

•

Onların tәhlükәsizliyini vә әmlakını qorumaqdan ötrü
Onların şәxsi hәyatını vә әmlakını qorumaqdan ötrü
Onların şәxsi hәyatını qorumaqdan ötrü
Onların әmlakını qorumaqdan ötrü
Onların sağlamlığını qorumaqdan ötrü

680 Turoperatorlar bu әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirilmir

•

İqtisadi mәqsәdlәrinә görә
Xidmәtin keyfiyyәtinә görә
Öz hәcminә görә
Regionlara görә
Tәklif olunan proqramların dәrinliyinә görә

681 Turizmin rәqabәt davamlılığına tәsir edәn әsas amillәrdәn biri deyil

•

Etibarlılıq
Reklam
Qiymәtlәrin mövsümi differensasiyası
Tәhlükәsizlik
Keyfiyyәt

682 Müştәri hesab kartına yazılan xәrclәmә qeydinә İngiliscә nә ad verilir?
Voucher

•

•

Charge
Posting
Receipt
Guest folio

683 Müştәri qәbul qeydi kartının digәr adı nәdir?

•

Müştәri sәnәdi
Qonaqlama kartı
Açar zәrfi
Qonaqlama sәnәdi
Otaq kartı

684 Ayrıayrı müştәri bronlaşma etdirәrәk otelә gәlmişsә, adı haradan idarә olunur?

•

Qruplar siyahısından
Gündәlik gәlәnlәr siyahısından
Qonaqlama siyahısından
Bronlaşdırma siyahısından
Oteldәki müştәrilәr siyahısından

685 Önbüro kompüter sistemindә müştәri ilә әlaqәdar fәrdi mәlumatlar haradan әldә edilir?

•

Bronlaşdırma masası
Müştәri faylı
Satışa hazır otaqlar siyahısı
Bronlaşdırma cәdvәli
Müştәri hesab kartı

686 Bronlaşdırma müddәtindә ilk olaraq hansı әmәliyyat edilәr?

•

Otaq vә qiymәt mövzusunda razılaşma
Bronlaşdırmanın tәsdiqlәnmәsi
Bronlaşdırma sorğusu
Bronlaşdırmanın qәbul edilmәsi
Bronlaşdırma mәlumatlarının yazılması

687 Bronlaşdırma mәlumatlarının qeydiyyatından sonra hansı әmәliyyat edilәr?

•

Müştәridәn tәsdiq olunur
Digәr hissәlәrә mәlumat verilir
Bronlaşdırma tәsdiqi müştәriyә göndәrilir
Bronlaşdırma hesabatları hazırlanır
Otaq vә qiymәt tәqdimatı keçirilir

688 Aşağıdakılardan hansı bronlaşdırmanın әlaqә vasitәlәrindәn biri deyil?

•

Müştәrinin özü
Sәyahәt agentliyi
Otelin veb sәhifәsi
Epoçt
Mәktub

689 Qonaqlama xidmәtlәri, aşağıdakı mövzulardan hansında otelin bütün hissәlәrini mәlumatlandırır?

•

Gec daxil olan otaqlar
V.I.P. müştәri
Gündәlik otel hasilatı
Reallaşmayan bron

Qәzalı otaqlar

690 Oteldә şübhәli davranışlar ya da tәbii fәlakәtlәr kimi mövzulara istiqamәtli tәdbirlәrlә әlaqәdar olaraq
yerlәşmә xidmәtlәri hansı hissәlәrlә әmәkdaşlıq etmәlidir?

•

Mәslәhәt
Tәhlükәsizlik
Texniki xidmәt
İnsan qaynaqları
Baş rәhbәrlik

691 Qonaqlama xidmәtlәrindәn gәlәcәk hesabatlara görә, yaxın vә uzaq gәlәcәyә istiqamәtli strateji qәrarlar
alan bölüm hansıdır?

•

Uçot
Baş rәhbәrlik
İnsan qaynaqları
Satışmarketinq
Yeyәcәkiçәcәk

692 Önbüro tәrәfindәn tәyin olunmuş standart vә әn yüksәk otaq qiymәti hansıdır?

•

Davamlı müştәri qiymәti
Mәrtәbә qiymәti
Şәxsi qiymәt
Qrup qiymәti
Hәftә sonu qiymәti

693 Kontingent müqavilәsindә otel müәssisәsinin turoperatora qarşı verdiyi zәmanәt aşağıdakılardan
hansıdır?

•

Tur müştәrisinin dilinә görә xidmәtlәr
Tur müştәrisi üçün otaq yeri
Tur rәhbәrinә endirimli xidmәtlәr
Tur rәhbәrinә pulsuz otaq
Tur müştәrisinә әtraf gәzintisi

694 Otel müәssisәlәri bәzi mәrtәbәlәrini xüsusi müştәrilәrinә ayıraraq daha әtraflı xidmәt vermә yoluna
tuturlar. Bu mәrtәbәlәrә nә ad verilir?

•

Qeyriadi mәrtәbә
Klub mәrtәbә
Butik mәrtәbә
Xüsusi müştәri mәrtәbәsi
İstifadәçi mәrtәbә

695 Aşağıdakılardan hansı otel otaq qiymәtinin daxilindә yer almaz?

•

Mәnfәәt
Transfer
Dәyişәn xәrc
ӘDV
Sabit xәrc

696 Otel müәssisәlәrinin şirkәt müştәrilәri üçün müәyyәn etdiklәri otaq qiymәtinә nә ad verilәr?

•

Qrup qiymәti
Şirkәt qiymәti
Ticarәt qiymәt

Şәxsi endirimli qiymәt
Mövsüm xarici qiymәt

697 Bir divarı bölüşәn lakin aralarında keçid qapısı olmayan otaqlara nә ad verilir?

•

Single room
Adjoining room
Twin room
Connecting room
Double room

698 Aşağıdakı önbüro hissәlәrindәn hansı böyük bir otel tәşkilatında satış marketinq bölmәsindә yer alır?

•

Telefonmәlumat
Qәbul
Ön kassa
Mәslәhәt
Bronlaşdırma

