3305Y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3305Y Destinasiya menecmenti
1 Destinasiyada maliyyәbüdcә aspekti baxımından kәnarlaşmalar hansı istiqamәtlәrdә olur

•

Fasilәsizlik, dәqiqlik, dürüstlük, әhatәlilik, tamamlılıq, planla mәqsәdlәrin şәffaflığı, planproqnozların
optimallığı
Әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә turagentliklәr arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin
satış hәcmi üzrә
Operativ, taktiki vә strateji istiqamәtlәrdә
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış
Firma vә bölmәlәrin rәhbәri, ayrıayrı fәaliyyәt növünün funksional icraçısı, ayrıayrı işlәrin tәşkilatçısı, inzibati
rәhbәrlik, nәzarәtedici

2 Destinasiyada sosial nәzarәtin hansı növlәri vardır

•

Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış
İnzibati, ictimai tәşkilatların, qrup
Fasilәsizlik, dәqiqlik, dürüstlük, әhatәlilik, tamamlılıq, planla mәqsәdlәrin şәffaflığı, planproqnozların
optimallığı
Operativ, taktiki vә strateji
Firma vә bölmәlәrin rәhbәri, ayrıayrı fәaliyyәt növünün funksional icraçısı, ayrıayrı işlәrin tәşkilatçısı, inzibati
rәhbәrlik, nәzarәtedici

3 Destinasiyaların tәnzimlәnmәsindә sosial nәzarәtin hansı funksiyaları fәrqlәndirilir

•

Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış
Stimullaşdırma, әmәk intizamının möhkәmlәndirilmәsi
Firma vә bölmәlәrin rәhbәri, ayrıayrı fәaliyyәt növünün funksional icraçısı, ayrıayrı işlәrin tәşkilatçısı, inzibati
rәhbәrlik, nәzarәtedici
Fasilәsizlik, dәqiqlik, dürüstlük, әhatәlilik, tamamlılıq, planla mәqsәdlәrin şәffaflığı, planproqnozların
optimallığı
Operativ, taktiki vә strateji

4 Destinasiyada idarәetmә tsiklinin mәrhәlәlәrinә aiddir

•

Ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә
turagentliklәr arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә kәnarlaşmalar
Potensial imkanların, resursların vә şәraitin nәzәrә alınması, nәticәlәrin kompleks qiymәtlәndirilmәsi
Biznesin sәmәrәliliyinin artırılmasına sәy göstәrilmәsi
Milli iqtisadiyyatın ümumi miqyasının genişlәnmәsi, tәşkilati, iqtisadi vә sosial әlaqәlәrin inteqrasiya olunması
Menecmentin konkret planiqtisad mexanizminin, tәşkiletmә mexanizminin, tәşkilat formalarının
tәkmillәşdirilmәsi, kadr probleminin günün tәlәblәri sәviyyәsindә hәll olunması

5 Destinasiyada sosialmәdәni inkişafın idarә olunmasına tәlәbatın artması hansı göstәricilәrlә әlaqәdardır

•

Ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә
turagentliklәr arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә kәnarlaşmalar
Müasir ETTnin nailiyyәtlәrindәn daha sәmәrәli istifadә olunması, kompleks sosialiqtisadi problemlәrin hәlli,
bazar şәraitindә qeyrimüәyyәnliyin artması
Bazarda fәaliyyәtinin son nәticәlәrinә görә mәsuliyyәt daşıyan şәxsin qәrar qәbul etmәsini tәmin edәn geniş
tәsәrrüfat müstәqilliyi, biznesin sәmәrәliliyinin artırılmasına sәy göstәrilmәsi
Menecmentin konkret planiqtisad mexanizminin, tәşkiletmә mexanizminin, tәşkilat formalarının
tәkmillәşdirilmәsi, kadr probleminin günün tәlәblәri sәviyyәsindә hәll olunması
Mәqsәd vә vәzifәlәrin ümumi vә konkret mәzmununun müәyyәn edilmәsi, potensial imkanların, resursların vә
şәraitin nәzәrә alınması, nәticәlәrin kompleks qiymәtlәndirilmәsi

6 Destinasiyada dövlәt vә halhazırda özәllәşdirilmiş sosial obyektlәr hansı xüsusiyyәtlәri ilә fәrqlәndirilir

•

Güclü kapital yığımı bu firmalardan çoxunun fәaliyyәtinin genişlәnmәsinә vә mürәkkәblәşmәsinә gәtirib çıxarır
ki, bu da müasir bazar tәsәrrüfatına tam uyğun olan planlaşdırma formalarına tәlәbat yaradan başqa amillәrin
meydana çıxmasına sәbәb olur
Planlaşdırma funksiyasının әnәnәvi olması
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satışın kompleks qiymәtlәndirilmәsi
Mәqsәdli meylә, istiqamәtә malik olması, sistemli, saslandırma, iyerarxiyalı qaydada subardinasiya olunması,
konkret ünvanlı olması, direktivlik, müvafiq resurslarla tәminat
Ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә
turagentliklәr arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә kәnarlaşmalar

7 Destinasiyada yeni yaranmış sosial strukturlar hansı xüsusiyyәtlәri ilә fәrqlәndirilir

•

Mәqsәdli meylә, istiqamәtә malik olması, sistemli, saslandırma, iyerarxiyalı qaydada subardinasiya olunması,
konkret ünvanlı olması, direktivlik, müvafiq resurslarla tәminat
Güclü kapital yığımı bu strukturlardan çoxunun fәaliyyәtinin genişlәnmәsinә vә mürәkkәblәşmәsinә gәtirib
çıxarır
Bunlar üçün planlaşdırma funksiyası әnәnәvidir, bu müәssisәlәrdә planlaşdırma tәkrar xarakter daşımış, mәrkәz vә
sahә sәviyyәsindә plan fәaliyyәtini әks etdirmişdir
Ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә
turagentliklәr arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satışın kompleks qiymәtlәndirilmәsilә

8 Destinasiyada sosialmәdәni inkişafın planlaşdırılması zamanı hansı vәziyyәtin nәzәrә alınması
mәqsәdәuyğundur

•

Mәqsәdli meylә, istiqamәtә malik olması, sistemli, saslandırma, iyerarxiyalı qaydada subardinasiya olunması,
konkret ünvanlı olması
Yeni yaranmış müәssisәlәr, dövlәt vә özәllәşdirilmiş müәssisәlәr
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satışın kompleks qiymәtlәndirilmәsi
Ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәti
Turizm bazarında fәaliyyәtinin son nәticәlәrinә görә mәsuliyyәt daşıyan şәxsin qәrar qәbul etmәsini tәmin edәn
geniş tәsәrrüfat müstәqilliyi, biznesin sәmәrәliliyinin artırılmasına sәy göstәrilmәsi

9 Turizmdә regional inkişafın müasir idarәetmә konsepsiyasına daxildir

•

Menecment fәaliyyәtinin sәmәrәlәliyi prinsipi, idarәçilik qәrarlarının optimallığı, sәlahiyyәtin, mәsuliyyәtin
bölüşdürülmәsindә qәrarların qәbulunda mәrkәzlәşmiş vә qeyri mәrkәzlәşmiş bölgü tәlәblәrinin әlaqәlәndirilmәsi
Situasiyalı, davranış, mәqsәdliproqram, marketinq, idarәetmәnin qlobal strategiyası, bazar mexanizmlәri ilә
idarәetmә konsepsiyası, sistemli yanaşma i konsepsiyası, idarәetmә prosesi, texnologiyası konsepsiyası, elmi,
inzibati idarәetmә konsepsiyası, idarәetmә psixologiyası konsepsiyası
Milli iqtisadiyyatın ümumi miqyasının genişlәnmәsi, tәşkilati, iqtisadi vә sosial әlaqәlәrin inteqrasiya olunması
Әhalinin obyektiv imkanlarından istifadә olunmasını tәmin etmәk
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satışın kompleks qiymәtlәndirilmәsi

10 Destinasiyada iqtisadi rayon әmәlәgәlmәnin amillәrinә aşağıdakılar aiddir

•

İstifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tarixәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan xalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi
İqtisadi rayon әmәlә gәlmәnin tәbii әsaslarının genişlәnmәsini әks etdirәn, mәhsuldar qüvvәlәrin inkişaf
sәviyyәsinin vә yerlәşmәsinin xarakterini әks etdirәn, ictimai әmәyin әrazi tәşkilini әks etdirәn, bütövlükdә
cәmiyyәtin vә istehsalın idarә edilmәsini fiksә edәn amillәr
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
İstifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tarixәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan xalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi
Turizm mәhsulunun satış hәcminin artırılması, turizm mәhsulu vә tamamlayıcı xidmәt nomenklaturasının
genişlәndirilmәsi, xidmәtin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsulunun xәrc elementlәrinin, maya dәyәrinin
aşağı salınması, satış bazarının genişlәnmәsi

11 Regionu sәciyyәlәndirmә amili kimi әsas fәrqlәnmә meyarı kimi hansı göstәricilәr seçilir

•

Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
Turizm mәhsulunun satış hәcminin artırılması, turizm mәhsulu vә tamamlayıcı xidmәt nomenklaturasının
genişlәndirilmәsi, xidmәtin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsulunun xәrc elementlәrinin, maya dәyәrinin
aşağı salınması, satış bazarının genişlәnmәsi
İqtisadi rayon әmәlә gәlmәnin tәbii әsaslarının genişlәnmәsini әks etdirәn, mәhsuldar qüvvәlәrin inkişaf
sәviyyәsinin vә yerlәşmәsinin xarakterini әks etdirәn, ictimai әmәyin әrazi tәşkilini әks etdirәn, bütövlükdә
cәmiyyәtin vә istehsalın idarә edilmәsini fiksә edәn amillәr
İstifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tarixәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan xalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi
Bölgәlәrdәki tәsәrrüfatların әhalinin hәyat vә fәaliyyәtinin idarә olunması ilә bağlı qarşılıqlı tәsir göstәrәn vә
vahid komplekslәr kimi әrazi tәsәrrüfatlarını idarә etmәk haqqında nәzәri tәdqiqatlar

12 Destinasiya menecmenti iqtisadi elm sahәsi kimi necә tәzahür edir

•

Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi
Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәtini, habelә idarәetmәnin forma vә üsullarının işlәnib hazırlanmasını şәrtlәndirәn
iqtisadisosial amil vә tәzahürlәrin öyrәnilmәsi ilә mәşğul olan sahә kimi
Yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması, tәbiәt
obyektlәrinin tәmiz vә yararlı vәziyyәtdә olması, inkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz startegiyasını
iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki dәyişikliklәrә uyğunlaşdırmaq
Regional idarәetmә orqanlarının status vә funksiyalarının keyfiyyәtli dәyişikliyi, regional menecmentin yeni
sistemini formalaşdırmağın zәruriliyini
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri, turizm mәhsulunun
yayılması üzrә turist firmaları, turist reklaminformasiya idarәlәri, turist müәssisәlәri

13 Destinasiya menecmenti hansı zәruri şәrtlәri diqtә edir

•

Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi
Regional idarәetmә orqanlarının status vә funksiyalarının keyfiyyәtli dәyişikliyi, regional menecmentin yeni
sistemini formalaşdırmağın zәruriliyini
Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәtini, habelә idarәetmәnin forma vә üsullarının işlәnib hazırlanmasını şәrtlәndirәn
iqtisadisosial amil vә tәzahürlәrin öyrәnilmәsi ilә mәşğul olan sahә kimi
Yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması, tәbiәt
obyektlәrinin tәmiz vә yararlı vәziyyәtdә olması, inkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz startegiyasını
iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki dәyişikliklәrә uyğunlaşdırmaq
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri, turizm mәhsulunun
yayılması üzrә turist firmaları, turist reklaminformasiya idarәlәri, turist müәssisәlәri

14 Destinasiyalarda menecment problemlәri tәhlil edilәrkәn dövlәt vә özәl turizm tәşkilatları arasında
münasibәtlәrdә aşağıdakılar fәrqlәndirilir

•

Turizmin inkişafının planlaşdırılması, turizm mәhsulunun satışının әlaqәlәndirilmәsi
Turizm agentlәri birliyi, mehmanxana vә restoran tipli turizm tәşkilatları, yerli sәviyyәli turizm tәşkilatları, ölkәyә
xarici turistlәrin cәlb edilmәsi üzrә reklam tәşkilatları
Vahid әrazi, tәsәrrüfat tәşkilatları vә müvafiq idarәetmә strukturları ilә birlәşmiş istehsalat sistemlәri vә sosial
infrastrukturun çoxsaylı hәlqәlәrinin mürәkkәb birlәşmәsi
Dövlәt idarәetmә orqanları, iqtisadi rayonların (regionların) nümayәndәli orqanları, regionların nümayәndәli vә
icra orqanları, şәhәr vә kәnd rayonlarının yerli özünüidarәtemә orqanları, hәmçinin müvafiq әrazilәrdә fәaliyyәt
göstәrәn tәşkilatların (müәssisәlәrin) rәhbәrlәri
İxtisaslaşma vә tәsәrrüfatın kompleksliliyi, yәni rayonun, ölkәnin xalq tәsәrrüfatın yeri vә onun daxili iqtisadi
әlaqәlәri

15 Destinasiyaların rәqabәt vahidinә daxildir

•

Turizm agentlәri birliyi, mehmanxana vә restoran tipli turizm tәşkilatları, yerli sәviyyәli turizm tәşkilatları, ölkәyә
xarici turistlәrin cәlb edilmәsi üzrә reklam tәşkilatları
İctimaiiqtisadi sistem, turizm siyasәti, әtraf alәm siyasәti, iqtisadiyyatın maraqları, dövlәtin maraqları, әhalinin
maraqları, ehtiyatlar vә ekoloji sistem

Turizmin inkişafının planlaşdırılması, turizm mәhsulunun satışının әlaqәlәndirilmәsi
Regional idarәetmә orqanlarının status vә funksiyalarının keyfiyyәtli dәyişikliyi, regional menecmentin yeni
sistemini formalaşdırmağın zәruriliyi
Turizm agentlәri birliyi, mehmanxana vә restoran tipli turizm tәşkilatları, yerli sәviyyәli turizm tәşkilatları, ölkәyә
xarici turistlәrin cәlb edilmәsi üzrә reklam tәşkilatları

16 Turizm regionu hansı göstәricilәr әsasında qiymәtlәndirilir

•

Turizm agentlәri birliyi, mehmanxana vә restoran tipli turizm tәşkilatları, yerli sәviyyәli turizm tәşkilatları, ölkәyә
xarici turistlәrin cәlb edilmәsi üzrә reklam tәşkilatları
İstirahәt edәnlәrin özlәrinin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla
Dövlәt idarәetmә orqanları, iqtisadi rayonların (regionların) nümayәndәli orqanları, regionların nümayәndәli vә
icra orqanları, şәhәr vә kәnd ra¬yonlarının yerli özünüidarәtemә orqanları, hәmçinin müvafiq әrazilәrdә fәaliyyәt
göstәrәn tәşkilatların (müәssisәlәrin) rәhbәr¬lәri
İctimaiiqtisadi sistem, turizm siyasәti, әtraf alәm siyasәti, iqtisadiyyatın maraqları, dövlәtin maraqları, әhalinin
maraqları, ehtiyatlar vә ekoloji sistem
Yaşayış, yer, landşaft vә ekskursiya

17 Әrazi differensasiyasında turizmin menecment amillәrinә aiddir

•

Turizmdә mövsümi fәaliyyәt
Turizmin tәşkilinin xüsusiyyәtlәri, digәr infrastrukturlarla әlaqәsi
Әmәk sәrf etmәklә, turist idarәlәrinә xas olan spesifik xüsusiyyәtlәr
Sosialiqtisadi problemlәrin hәyata keçirilmәsindә dövlәt yardımından istifadә edәn sahibkarlara
özünütәnzimlәmә üsulundan müstәqil istifadә etmәk, resursları bir yerә cәmlәmәklә sistemli sәmәrәlilik
Әhalinin rekreasiya tәlәbatının ödәnilmәsi üçün ixtisaslaşması

18 Destinasiyanın әrazi differensasiyasında nәzәrә alınmalıdır

•

Turizmin tәşkilinin xüsusiyyәtlәri, digәr infrastrukturlarla әlaqәsi
Sosialiqtisadi sәmәrәliliyin müqayisә edilmәsi, onun regional inkişafının vacibliyi
Әmәk sәrf etmәklә, turist idarәlәrinә xas olan spesifik xüsusiyyәtlәr
Göndәrişlәrin sayının artırılması, regionlarda turizm fәaliyyәtinin koordinasiyası
Әhalinin rekreasiya tәlәbatının ödәnilmәsi üçün ixtisaslaşması

19 Destinasiyada turizmin tәnzimlәnmәsinә daxil edilir

•

Әhalinin rekreasiya tәlәbatının ödәnilmәsi üçün ixtisaslaşmasına
Turistlәrә xidmәt hәcmi göstәricilәri
İstehsal münasibәtlәrinin inkişafı, әsas fondların vә әsaslı vәsait qoyuluşunun tәkrar istehsalı, әhalinin hәyat
sәviyyәsi
Struktur proqnozlar, sahә vә regional, ekstropolyasiya, әn kiçik kvadrantlar üsulu, eksponsial hamarlaşdırma
metodları
Әmәk sәrf etmәklә, turist idarәlәrinә xas olan spesifik xüsusiyyәtlәr

20 Destinasiyada turizm sәnayesi nәyә xidmәt edir

•

Turizmin tәşkilinin xüsusiyyәtlәrinә, digәr infrastrukturlarla әlaqәsinә
Әhalinin rekreasiya tәlәbatının ödәnilmәsi üçün ixtisaslaşmasına
Sosialiqtisadi problemlәrin hәyata keçirilmәsindә dövlәt yardımından istifadә edәn sahibkarlara
özünütәnzimlәmә üsulundan müstәqil istifadә etmәk, resursları bir yerә cәmlәmәklә sistemli sәmәrәliliyә
Konyuktur mәlumatlarının sistemlәşdirilmәsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstәricilәr sistemini hazırlamağa
Turist idarәlәrinә xas olan spesifik xüsusiyyәtlәrlә

21 Destinasiyada turizm müstәqil sahә kimi necә xarakterizә olunur

•

Konyuktur mәlumatlarının sistemlәşdirilmәsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstәricilәr sistemini hazırlamaq
Turist idarәlәrinә xas olan spesifik xüsusiyyәtlәrlә
İstehsal münasibәtlәrinin inkişafı kimi
Göndәrişlәrin sayının artırılması, regionlarda turizm fәaliyyәtinin koordinasiyası kimi
Әhalinin rekreasiya tәlәbatının ödәnilmәsi üçün ixtisaslaşması xüsusiyyәtlәrilә

22 Destinasiyada hansı komplekslәrә turizm sәnayesinin әsas hissәsi kimi baxılır

•

Konyuktur mәlumatlarının sistemlәşdirilmәsini yaxşılaşdırmaq, iqtisadi göstәricilәr sisteminin hazırlanması
İctimaiiaşә, nәqliyyat, mehmanxana, informasiya sistemlәri
Әmәk sәrf etmәklә, turist idarәlәrinә xas olan spesifik xüsusiyyәtlәr
Struktur proqnozlar, sahә vә regional, ekstropolyasiya, әn kiçik kvadrantlar üsulu, eksponsial hamarlaşdırma
metodları
Sosial inkişaf fondunun yaradılması, sosial yardım proqramlarının hәyata keçirilmәsinin ilkin fәaliyyәti

23 Destinasiyada turizmin tәşkili zamanı hansı sәnәdlәr hazırlanmalıdır

•

Sosial inkişaf fondunun yaradılması, sosial yardım proqramlarının hәyata keçirilmәsinin ilkin fәaliyyәti
Keyfiyyәt haqqında elmi nәticәlәr, sәrvәtlәrin ehtiyyatı haqqında ekspert nәticә
Struktur proqnozlar, sahә vә regional, ekstropolyasiya, әn kiçik kvadrantlar üsulu, eksponsial hamarlaşdırma
metodları
İstehsal münasibәtlәrinin inkişafı, әsas fondların vә әsaslı vәsait qoyuluşunun tәkrar istehsalı, әhalinin hәyat
sәviyyәsi, maliyyә münasibәtlәri, gәlir vә qiymәt, xariciiqtisadi әlaqәlәr
Sosialiqtisadi problemlәrin hәyata keçirilmәsindә dövlәt yardımından istifadә edәn sahibkarlara
özünütәnzimlәmә üsulundan müstәqil istifadә etmәk, resursları bir yerә cәmlәmәklә sistemli sәmәrәlilik

24 Azәrbaycanda turizm destinasiyalarında beynәlxalq әlaqәlәrin konkret istiqamәtlәrinә aiddir

•

Tәbiimüalicәvi sәrvәtlәrin axtarılması vә ekspert qiymәtlәndirilmәsi, iqlimin müalicәvi xüsusiyyәtlәri haqqında
mәlumat
Göndәrişlәrin sayının artırılması, regionlarda turizm fәaliyyәtinin koordinasiyası
Sosial inkişaf fondunun yaradılması, sosial yardım proqramlarının hәyata keçirilmәsinin ilkin fәaliyyәti
İmkanların tәbliği, milli turizmin inkişafı vә turizm infrastrukturlarının yenilәşmәsi
Fәaliyyәtdә olan turistkurort obyektlәrinin siyahısı, tәbiimüalicә sәrvәtlәrinin vәziyyәti haqqında balneoloji vә
onların ehtiyatları haqqında ekspert nәticәlәr

25 Destinasiyada hansı göstәrici xidmәt müәssisәlәri sferasında vә müxtәlif әrazilәrdә istehsal xidmәtlәrinin
mәcmusudur

•

Sәnaye istehsalı
Turizm sәnayesi
Turizm infrastrukturu
Turizm statistikası
Turizm motivasiyası

26 İqtisadi rayon әmәlәgәlmәnin әsas struktur elementlәrinә aiddir

•

Turizm mәhsulunun satış hәcminin artırılması, turizm mәhsulu vә tamamlayıcı xidmәt nomenklaturasının
genişlәndirilmәsi, xidmәtin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsulunun xәrc elementlәrinin, maya dәyәrinin
aşağı salınması, satış bazarının genişlәnmәsi
İqtisadi rayon әmәlәgәlmәnin iqtisadi rayonun sistemli obyekt kimi formalaşması vә inkişafının daxili mәnbәyi,
hәrәkәt xarici qüvvәsidir
İstifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tarixәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan xalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
İqtisadi rayon әmәlә gәlmәnin tәbii әsaslarının genişlәnmәsini әks etdirәn, mәhsuldar qüvvәlәrin inkişaf
sәviyyәsinin vә yerlәşmәsinin xarakterini әks etdirәn, ictimai әmәyin әrazi tәşkilini әks etdirәn, bütövlükdә
cәmiyyәtin vә istehsalın idarә edilmәsini fiksә edәn amillәr

27 Destinasiya menecmentinin xüsusiyyәti onun hansı әsas aspektdә tәzahür etmәsi ilә xarakterizә olunur

•

İnkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә
dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası әmәkdaşlıq sazişlәri, komfort tәbii şәraitin olması
Bir tәrәfdәn hәr hansı tәşkilatın materialları әsasında әrazi tәsәrrüfatının bazarın potensial seqmenti kimi fәaliyyәt
meylini üzә çıxarmaq mümkün deyil, digәr tәrәfdәn, tәşkilata kәnarda yalnız onun öz materialları әsasında tәsir
göstәrәn amillәri aşkar etmәk olmur

İnkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz startegiyasını iqtisadiyyatdakı vә biznes şәraitindәki dәyişikliklәrә
uyğunlaşdırmaq, üstün istiqamәtlәrin saxlanılması vә rәqabәti qabaqlayan yeni fәaliyyәt formalarının inkişafı,
bazarını itirәn mәhsul vә biznesdәn tez imtina edilmәsi, sәylәrin vә kapitalın daha yaxşı istifadәsinә yönәldilmәsi
Yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin coğrafiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması, tәbiәt
obyektlәrinin tәmiz vә yararlı vәziyyәtdә olması, inkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz startegiyasını
iqtisadiyyatdakı vә biznes şәraitindәki dәyişikliklәrә uyğunlaşdırmaq
Öz startegiyasını iqtisadiyyatdakı vә biznes şәraitindәki dәyişikliklәrә uyğunlaşdırmaq, üstün istiqamәtlәrin
saxlanılması vә rәqabәti qabaqlayan yeni fәaliyyәt formalarının inkişafı

28 Destinasiya menecmentinin subyekti kimi hansı orqanlar çıxış edir

•

Yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin coğrafiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması, tәbiәt
obyektlәrinin tәmiz vә yararlı vәziyyәtdә olması, inkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz startegiyasını
iqtisadiyyatdakı vә biznes şәraitindәki dәyişikliklәrә uyğunlaşdırmaq
Dövlәt idarәetmә orqanları, iqtisadi rayonların (regionların) nümayәndәli orqanları, regionların nümayәndәli vә
icra orqanları, şәhәr vә kәnd rayonlarının yerli özünüidarәtemә orqanları, hәmçinin müvafiq әrazilәrdә fәaliyyәt
göstәrәn tәşkilatların (müәssisәlәrin) rәhbәrlәri
Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәtini, habelә idarәetmәnin forma vә üsullarının işlәnib hazırlanmasını şәrtlәndirәn
iqtisadisosial amil vә tәzahürlәrin öyrәnilmәsi ilә mәşğul olan sahә kimi
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
Turizm agentlәri birliyi, mehmanxana vә restoran tipli turizm tәşkilatları, yerli sәviyyәli turizm tәşkilatları, ölkәyә
xarici turistlәrin cәlb edilmәsi üzrә reklam tәşkilatları

29 Regional tәşkilatın menecmenti nöqteyinәzәrindәn yuxarı turizm tәşkilatından tәlәb olunan elementlәrә
daxildir

•

Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qoyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi, razidә sәrvәtlәrin müәyyәn olunması vә vәziyyәti üzәrindә müşahidәnin tәşkili
Regionun imicinin formalaşdırılması; xaricdә marketinq keçirilmәsi; mühüm turizm bazarlarında yerli tәşkilatın
nümayәndәliyi yaradılması
Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәtini, habelә idarәetmәnin forma vә üsullarının işlәnib hazırlanmasını şәrtlәndirәn
iqtisadisosial amil vә tәzahürlәrin öyrәnilmәsi
Regional idarәetmә orqanlarının status vә funksiyalarının keyfiyyәtli dәyişikliyi, regional menecmentin yeni
sistemini formalaşdırmağın zәruriliyi
Dövlәt idarәetmә orqanları, iqtisadi rayonların (regionların) nümayәndәli orqanları, regionların nümayәndәli vә
icra orqanları, şәhәr vә kәnd ra¬yonlarının yerli özünüidarәtemә orqanları, hәmçinin müvafiq әrazilәrdә fәaliyyәt
göstәrәn tәşkilatların (müәssisәlәrin) rәhbәr¬lәri

30 Turizm menecmentinә daxil edilmiş tәşkilati strukturların rolu hansı göstәricilәr әsasında tәsniflәşdirilir

•

Dövlәt idarәetmә orqanları, iqtisadi rayonların (regionların) nümayәndәli orqanları, regionların nümayәndәli vә
icra orqanları, şәhәr vә kәnd ra¬yonlarının yerli özünüidarәtemә orqanları, hәmçinin müvafiq әrazilәrdә fәaliyyәt
göstәrәn tәşkilatların (müәssisәlәrin) rәhbәr¬lәri
Turizmin inkişafının planlaşdırılması, turizm mәhsulunun satışının әlaqәlәndirilmәsi
İxtisaslaşma vә tәsәrrüfatın kompleksliliyi, yәni rayonun, ölkәnin xalq tәsәrrüfatın yeri vә onun daxili iqtisadi
әlaqәlәri
Vahid әrazi, tәsәrrüfat tәşkilatları vә müvafiq idarәetmә strukturları ilә birlәşmiş istehsalat sistemlәri vә sosial
infrastrukturun çoxsaylı hәlqәlәrinin mürәkkәb birlәşmәsi
Turizm agentlәri birliyi, mehmanxana vә restoran tipli turizm tәşkilatları, yerli sәviyyәli turizm tәşkilatları, ölkәyә
xarici turistlәrin cәlb edilmәsi üzrә reklam tәşkilatları

31 Destinasiyanın rәqabәt vahidi kimi strateji mәqsәdlәrinә aiddir

•

Firmanın ehtiyatları, mәhsulun yekcins olma dәrәcәsi, mәhsulun hәyat dövrünün mәrhәlәsi, bazarın yekcinslik
dәrәcәsi, rәqiblәrin marketinq strategiyası
Uzun müddәtә rәqabәt qabiliyyәtini tәmin etmәk
Dövlәtin maraqları, әhalinin maraqları, ehtiyatlar vә ekoloji sistem
İctimaiiqtisadi sistemin transformasiyası
İctimaiiqtisadi sistem, turizm siyasәti, әtraf alәm siyasәti, iqtisadiyyatın maraqları, dövlәtin maraqları

32 Turizm regionunun müәyyәnlәşmәsinә bir neçә yanaşma mövcuddur ki, bunlar da hansı suallara
cavablarla әlaqәlidir

•

Müalicәvi bulaqlar, mәnzәrәli landşaftı olan, sağlamlaşdırıcı istirahәt üçün hәm tәbii, hәm dә süni yaradılan
әrazilәrin reklamı hansı sәviyyәdә hәyata keçirilir
Turistin sәyahәt üçün seçdiyi әrazini necә müәyyәnlәşdirmәk olar vә hansı ölçüdә әrazi müxtәlif bazar seqmentlәri
tәrәfindәn sәyahәt mәqsәdi kimi qәbul edilir?
Fәal istirahәtin vә asudә vaxtın keçirilmәsinin bütün növlәri, әhalinin tәlәbat strukturu, adambaşına düşәn
gәlirlәrin sәviyyәsindә olan fәrq, әhalinin mobilliyi, müxtәlif demoqrafiq qrupların üstün tutduqları xidmәtlәr vә
digәr sosialiqtisadi amillәr necә müәyyәnlәşdirilir
Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәtini, habelә idarәetmәnin forma vә üsullarının işlәnib hazırlanmasını şәrtlәndirәn
iqtisadisosial amil vә tәzahürlәrin öyrәnilmәsi hansı sәviyyәdәdir
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması hansı sәviyyәlәrdәn asılıdır

33 Destinasiyada turmәhsulun alışı zamanı turistlәr üçün hansı amillәr әsas hesab edilir

•

Struktur proqnozlar, sahә vә regional, ekstropolyasiya, әn kiçik kvadrantlar üsulu, eksponsial hamarlaşdırma
metodları
Turizm firmalarının bazarda imici, mәhsul vә xidmәtlәrin müasirliyi
İstehsal münasibәtlәrinin inkişafı, әsas fondların vә әsaslı vәsait qoyuluşunun tәkrar istehsalı, әhalinin hәyat
sәviyyәsi, maliyyә münasibәtlәri, gәlir vә qiymәt, xariciiqtisadi әlaqәlәr
Tәbiimüalicәvi sәrvәtlәrin axtarılması vә ekspert qiymәtlәndirilmәsi, iqlimin müalicәvi xüsusiyyәtlәri haqqında
mәlumat
Sosialiqtisadi problemlәrin hәyata keçirilmәsindә dövlәt yardımından istifadә edәn sahibkarlara
özünütәnzimlәmә üsulundan müstәqil istifadә etmәk, resursları bir yerә cәmlәmәklә sistemli sәmәrәlilik

34 Destinasiyada mövsümi dәyişmәlәrә mәruz qalma amili hansı göstәricilәri ümumilәşdirir

•

Tәbiimüalicәvi sәrvәtlәrin axtarılması vә ekspert qiymәtlәndirilmәsi, iqlimin müalicәvi xüsusiyyәtlәri haqqında
mәlumat
Tәlәbi stimullaşdırmaq üçün әlavә işlәrin görülmәsi, aşağı qiymәtlәr
Sosial infrastruktur sahәlәrinin qarşılıqlı әlaqәdә inkişaf etmәsi
Tәbiimüalicә sәrvәtlәrinin vәziyyәti haqqında balneoloji vә onların ehtiyatları haqqında ekspert nәticәlәr
İqtisadi göstәricilәr sistemini hazırlamaq, dövlәt investisiyası vә büdcә vasitәsilә sahibkarların hәyata keçirmәk
istәdiklәri tәdbirlәr

35 Destinasiyada ixtisaslaşmış әmәk fәaliyyәtini yüksәk sәviyyәdә tәşkil etmәk üçün hansı şәrtlәr vacibdir

•

Tәbiimüalicәvi sәrvәtlәrin axtarılması vә ekspert qiymәtlәndirilmәsi, iqlimin müalicәvi xüsusiyyәtlәri haqqında
mәlumatlar
Yeni sahәlәrin inkişafını tәmin etmәk
Fәaliyyәtdә olan turistkurort obyektlәrinin siyahısı, tәbiimüalicә sәrvәtlәrinin vәziyyәti haqqında balneoloji vә
onların ehtiyatları haqqında ekspert nәticәlәr
Sosial infrastruktur sahәlәrinin qarşılıqlı әlaqәdә inkişaf etmәsi
Dövlәt investisiyası vә büdcә vasitәsilә sahibkarların hәyata keçirmәk istәdiklәri tәdbirlәr

36 Destinasiyada turizmin sosialiqtisadi xüsusiyyәtlәrini xarakterizә edәn göstәricilәrә daxildir

•

Yeni sahәlәrin inkişafını tәmin etmәk
Tәbiimüalicәvi sәrvәtlәrin axtarılması vә ekspert qiymәtlәndirilmәsi, iqlimin müalicәvi xüsusiyyәtlәri haqqında
mәlumatlar
İqtisadi göstәricilәr sistemini hazırlamaq, dövlәt investisiyası vә büdcә vasitәsilә sahibkarların hәyata keçirmәk
istәdiklәri tәdbirlәr
Sosial infrastrukturun qarşılıqlı әlaqәdә inkişaf etmәsi
Tәlәbi stimullaşdırmaq üçün әlavә işlәrin görülmәsi, aşağı qiymәtlәr, tәklifin diversifikasiyası

37 İdarәetmәdә әn vacib ünsürlәrinә aiddir
Siyasi hәyata daxil olma, coğrafiiqtisadi, iqtisadi, әhali vә ekoloji amillәr
Sosial iqtisadi proseslәrin idarә olunması

•

•

Qәrarların qәbul edilmәsi
Turizm resurslarının keyfiyyәt vә kәmiyyәti, tәlәb vә tәklif, bölgü
Zәmanәt vә servis, turmәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәt sertifikatları, lisenziya

38 Menecerlәr idarәetmәdә öz funksiyalarını yerinә yetirmәk üçün hansıı rola malikdirlәr

•

Mәqsәdi müәyyәnlәşdirirlәr, menecerlәr tәşkilatçıdırlar, motivasiya vә kommunikasiyanı tәmin edir, menecerin
işindә әn әsas element ölçüdür, özü dә daxil olmaqla, işçilәrin maddi vә mәnәvi inkişafını tәmin edir
Tәşkilati rol, informasiya rolu, qәrar qәbul edilmәsi
Daha az maddi, әmәk vә maliyyә ehtiyatlarından istifadә edәrәk sәmәrәliliyi yüksәltmәk vә mәnfәәti artırmaq
mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn idarәetmә fәaliyyәtinә
Bazar mühiti şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrdә sosial iqtisadi proseslәrin idarә olunması
Sәrbәst peşәkar fәaliyyәt növü olub, tәkcә sәnaye firamlarının elmitәdqiqat, layihәkonstruktor işlәri ilә deyil,
hәmçinin, istehsal, texnoloji, tәşkilati, maliyyә, satış sahәlәrini, hәm dә bank, sığorta tәşkilatları, turizm agentliyi,
mehmanxana, nәqliyyat kompaniyaları vә ümumiyyәtlә, bazara sәrbәst iqtisadi subyekt kimi daxil olan bütün
tәsәrrüfat vahidlәrini әhatә edir

39 Menecerlәr hansı sahәdә çalışmalarından asılı olmayaraq beş bazavәzifәlәri hәyata keçirirlәr

•

Әmәk vәrdişlәrinin vә әlaqәlәrinin formalaşması vә qәrarlaşması, fәaliyyәt dairәsindә әlaqәlәrin tәşkili, tәşkilat
quruluşunun formalaşması
Onlar mәqsәdi müәyyәnlәşdirirlәr, menecerlәr tәşkilatçıdırlar, motivasiya vә kommunikasiyanı tәmin edir,
menecerin işindә әn әsas element ölçüdür, özü dә daxil olmaqla, işçilәrin maddi vә mәnәvi inkişafını tәmin edir
Sәrbәst peşәkar fәaliyyәt növü olub, tәkcә sәnaye firamlarının elmitәdqiqat, layihәkonstruktor işlәri ilә deyil,
hәmçinin, istehsal, texnoloji, tәşkilati, maliyyә, satış sahәlәrini, hәm dә bank, sığorta tәşkilatları, turizm agentliyi,
mehmanxana, nәqliyyat kompaniyaları vә ümumiyyәtlә, bazara sәrbәst iqtisadi subyekt kimi daxil olan bütün
tәsәrrüfat vahidlәrini әhatә edir
Daha az maddi, әmәk vә maliyyә ehtiyatlarından istifadә edәrәk sәmәrәliliyi yüksәltmәk vә mәnfәәti artırmaq
mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn idarәetmә fәaliyyәtinә
Bazar mühiti şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrdә sosial iqtisadi proseslәrin idarә olunmasını

40 Hansı vәzifә sahiblәri menecerlәr hesab oluna bilәrlәr

•

Bazar mühiti şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrdә sosial iqtisadi proseslәrin idarә olunmasını
Müәssiәnin rәhbәrlәri, tәşkilati struktur vahidlәrinin rәhbәrlәri, müәssisәdә hәr hansı fәaliyyәt sahәlәrinin
funksional icraçıları, nәzarәtçilәr
Mәqsәdi müәyyәnlәşdirirlәr, menecerlәr tәşkilatçıdırlar, motivasiya vә kommunikasiyanı tәmin edir, menecerin
işindә әn әsas element ölçüdür, özü dә daxil olmaqla, işçilәrin maddi vә mәnәvi inkişafını tәmin edir
Sәrbәst peşәkar fәaliyyәt növü olub, tәkcә sәnaye firamlarının elmitәdqiqat, layihәkonstruktor işlәri ilә deyil,
hәmçinin, istehsal, texnoloji, tәşkilati, maliyyә, satış sahәlәrini, hәm dә bank, sığorta tәşkilatları, turizm agentliyi,
mehmanxana, nәqliyyat kompaniyaları vә ümumiyyәtlә, bazara sәrbәst iqtisadi subyekt kimi daxil olan bütün
tәsәrrüfat vahidlәrini әhatә edir
Daha az maddi, әmәk vә maliyyә ehtiyatlarından istifadә edәrәk sәmәrәliliyi yüksәltmәk vә mәnfәәti artırmaq
mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn idarәetmә fәaliyyәtinә

41 Menecment nәyә әsaslanır

•

Әmәk vәrdişlәrinin vә әlaqәlәrinin formalaşması vә qәrarlaşması, fәaliyyәt dairәsindә әlaqәlәrin tәşkili, tәşkilat
quruluşunun formalaşması
Daha az maddi, әmәk vә maliyyә ehtiyatlarından istifadә edәrәk sәmәrәliliyi yüksәltmәk vә mәnfәәti artırmaq
mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn idarәetmә fәaliyyәtinә
Sәrbәst peşәkar fәaliyyәt növü olub, tәkcә sәnaye firamlarının elmitәdqiqat, layihәkonstruktor işlәri ilә deyil,
hәmçinin, istehsal, texnoloji, tәşkilati, maliyyә, satış sahәlәrini, hәm dә bank, sığorta tәşkilatları, turizm agentliyi,
mehmanxana, nәqliyyat kompaniyaları vә ümumiyyәtlә, bazara sәrbәst iqtisadi subyekt kimi daxil olan bütün
tәsәrrüfat vahidlәrini әhatә edir
Mәqsәdi müәyyәnlәşdirirlәr, menecerlәr tәşkilatçıdırlar, motivasiya vә kommunikasiyanı tәmin edir, menecerin
işindә әn әsas element ölçüdür, özü dә daxil olmaqla, işçilәrin maddi vә mәnәvi inkişafını tәmin edir
Bazar mühiti şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrdә sosial iqtisadi proseslәrin idarә olunmasını

42 İdarәetmә” mәfhumunun mәzmunu araşdırarkәn nә aydın olur
Bazar mühiti şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrdә sosial iqtisadi proseslәrin idarә olunmasını

•

•

Sәrbәst peşәkar fәaliyyәt növü olub, tәkcә sәnaye firamlarının elmitәdqiqat, layihәkonstruktor işlәri ilә deyil,
hәmçinin, istehsal, texnoloji, tәşkilati, maliyyә, satış sahәlәrini, hәm dә bank, sığorta tәşkilatları, turizm agentliyi,
mehmanxana, nәqliyyat kompaniyaları vә ümumiyyәtlә, bazara sәrbәst iqtisadi subyekt kimi daxil olan bütün
tәsәrrüfat vahidlәrini әhatә edir
Daha az maddi, әmәk vә maliyyә ehtiyatlarından istifadә edәrәk sәmәrәliliyi yüksәltmәk vә mәnfәәti artırmaq
mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn idarәetmә fәaliyyәtinә
Mәqsәdi müәyyәnlәşdirirlәr, menecerlәr tәşkilatçıdırlar, motivasiya vә kommunikasiyanı tәmin edir, menecerin
işindә әn әsas element ölçüdür, özü dә daxil olmaqla, işçilәrin maddi vә mәnәvi inkişafını tәmin edir
Әmәk vәrdişlәrinin vә әlaqәlәrinin formalaşması vә qәrarlaşması, fәaliyyәt dairәsindә әlaqәlәrin tәşkili, tәşkilat
quruluşunun formalaşması

43 Menecment anlayışı әks etdirir

•

Әmәk vәrdişlәrinin vә әlaqәlәrinin formalaşması vә qәrarlaşması, fәaliyyәt dairәsindә әlaqәlәrin tәşkili, tәşkilat
quruluşunun formalaşması
Bazar mühiti şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrdә sosial iqtisadi proseslәrin idarә olunmasını
Daha az maddi, әmәk vә maliyyә ehtiyatlarından istifadә edәrәk sәmәrәliliyi yüksәltmәk vә mәnfәәti artırmaq
mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn idarәetmә fәaliyyәtini
Sәrbәst peşәkar fәaliyyәt növü olub, tәkcә sәnaye firamlarının elmitәdqiqat, layihәkonstruktor işlәri ilә deyil,
hәmçinin, istehsal, texnoloji, tәşkilati, maliyyә, satış sahәlәrini, hәm dә bank, sığorta tәşkilatları, turizm agentliyi,
mehmanxana, nәqliyyat kompaniyaları vә ümumiyyәtlә, bazara sәrbәst iqtisadi subyekt kimi daxil olan bütün
tәsәrrüfat vahidlәrini
Mәqsәdi müәyyәnlәşdirirlәr, menecerlәr tәşkilatçıdırlar, motivasiya vә kommunikasiyanı tәmin edir, menecerin
işindә әn әsas element ölçüdür, özü dә daxil olmaqla, işçilәrin maddi vә mәnәvi inkişafını

44 Destinasiya menecmentindә dәrәcәlәrә ayırma nәdir

•

Bölgәlәrdәki tәsәrrüfatların әhalinin hәyat vә fәaliyyәtinin idarә olunması ilә bağlı qarşılıqlı tәsir göstәrәn vә
vahid komplekslәr kimi әrazi tә¬sәrrüfatlarını idarә etmәk haqqında nәzәri tәdqiqatlar
Әsaslı tәsәrrüfat subyektinin mahiy¬yәti, mәzmunu vә xarici tәzahürlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәtini, habelә idarәetmәnin forma vә üsullarının işlәnib hazırlanmasını şәrtlәndirәn
iqtisadisosial amil vә tәzahürlәrin öyrәnilmәsi ilә mәşğul olan sahә kimi
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
İstifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tarixәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan xalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi

45 Destinasiya menecmentinin metodoloji bazasını tәşkil edir

•

Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәtini, habelә idarәetmәnin forma vә üsullarının işlәnib hazırlanmasını şәrtlәndirәn
iqtisadisosial amil vә tәzahürlәrin öyrәnilmәsi ilә mәşğul olan sahә kimi
Bölgәlәrdәki tәsәrrüfatların әhalinin hәyat vә fәaliyyәtinin idarә olunması ilә bağlı qarşılıqlı tәsir göstәrәn vә
vahid komplekslәr kimi әrazi tә¬sәrrüfatlarını idarә etmәk haqqında nәzәri tәdqiqatlar
Sağlamlıq, idman, turizm üçün istifadә olunan vә bu işlәr üçün kompleks tәbii rekreasiya sәrvәtlәrinә malik olan
әrazilәrdә
Tәbii müalicәvi sәrvәtlәrin axtarılması vә ekspert qiymәtlәndirilmәsi, iqlimin müalicәvi xüsusiyyәtlәri haqqında
mәlumatın olması
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması

46 Dövlәt vә bәlәdiyyә menecmentinin әsas funksiyalarından birinә aiddir

•

Kapitalın daha yaxşı istifadәsinә yönәldilmәsi
Әrazidә sosial tarazlığın tәmin olunması
Makrosәviyyәdә infrastruktur layihәlәrin hәyata keçirilmәsi
Yolkörpü tikintisi
İqtisadiyyatdakı vә biznes şәraitindәki dәyişikliklәr

47 Turizm menecmentinә daxil edilmiş tәşkilati strukturlar hansı tәşkilatları әhatә edir
Turizmin inkişafının planlaşdırılması, turizm mәhsulunun satışının әlaqәlәndirilmәsi

•

•

Beynәlxalq, milli, regional vә yerli sәviyyәdә dövlәt vә fәrdi tәşkilatları
Regional idarәetmә orqanlarının status vә funksiyalarının keyfiyyәtli dәyişikliyi, regional menecmentin yeni
sistemini formalaşdırmağın zәruriliyini
İctimaiiqtisadi sistem, turizm siyasәti, әtraf alәm siyasәti, iqtisadiyyatın maraqları, dövlәtin maraqları, әhalinin
maraqları, ehtiyatlar vә ekoloji sistem
Turizm agentlәri birliyi, mehmanxana vә restoran tipli turizm tәşkilatları, yerli sәviyyәli turizm tәşkilatları, ölkәyә
xarici turistlәrin cәlb edilmәsi üzrә reklam tәşkilatları

48 Sәfәrin sәbәbindәn vә yaşayış yerin¬dәn uzaqlıqdan asılı olaraq, istirahәt edәnlәrin hansı para¬metrlәri
fәrqlәndirilir

•

Regionun imicinin formalaşdırılması; xaricdә marketinq keçirilmәsi; mühüm turizm bazarlarında yerli tәşkilatın
nümayәndәliyi yaradılması
Yaşayış, yer, landşaft vә ekskursiya
Şәhәr, vilayәt, ölkә, rayon, hәr hansı bir kәnd, yәni istәnilәn hәndәsi mәkan
Regional idarәetmә orqanlarının status vә funksiyalarının keyfiyyәtli dәyişikliyi, regional menecmentin yeni
sistemini formalaşdırmağın zәruriliyi
İctimaiiqtisadi sistem, turizm siyasәti, әtraf alәm siyasәti, iqtisadiyyatın maraqları, dövlәtin maraqları, әhalinin
maraqları, ehtiyatlar vә ekoloji sistem

49 Hansı әrazilәr destinasiya ola bilәr

•

Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәti, habelә idarәetmәnin forma vә üsullarının işlәnib hazırlanması
Şәhәr, vilayәt, ölkә, rayon, hәr hansı bir kәnd, yәni istәnilәn hәndәsi mәkan
Yaşayış, yer, landşaft vә ekskursiya
Müalicәvi bulaqlar, mәnzәrәli landşaftı olan, sağlamlaşdırıcı istirahәt üçün hәm tәbii, hәm dә süni yaradılan
әrazilәr
Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәtini, habelә idarәetmәnin forma vә üsullarının işlәnib hazırlanmasını şәrtlәndirәn
iqtisadisosial amil vә tәzahürlәri

50 Destinasiyada tәşkilatçılıq prinsiplәri hansı әsaslarda mövcud olmalıdır

•

Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı
Tarixi, mәqsәdәuyğunluq vә varislik
Turizm resurslarının keyfiyyәt vә kәmiyyәti, tәlәb vә tәklif, bölgü
Siyasi hәyata daxil olma, coğrafiiqtisadi, iqtisadi, әhali vә ekoloji amillәr
Tәlәbat, onun ödәnilmә dәrәcәsi, istehlak sәviyyәsi, onun quruluşu

51 İdarәetmә strukturunun tәşkilindә sәnәdlәşmә mexanizmlәri hansı istiqamәtlәrdә tәşkil olunur

•

Tarixi, mәqsәdәuyğunluq vә varislik
Әmәk vәrdişlәrinin vә әlaqәlәrinin formalaşması vә qәrarlaşması, fәaliyyәt dairәsindә әlaqәlәrin tәşkili, tәşkilat
quruluşunun formalaşması
İstifadә olunan metodlar, mexanizmlәr, texniki sistemlәr
İstehlakçılar, bazarın inkişaf amillәri vә vәziyәti, rәqabәt
İnformasiyanın reallığı, onun işlәnmәsi

52 Tәşkilat quruluşunun layihәlәşdirilmәsi hansı ardıcıllıqla hәyata keçirilir

•

Әmәk vәrdişlәrinin vә әlaqәlәrinin formalaşması vә qәrarlaşması, fәaliyyәt dairәsindә әlaqәlәrin tәşkili, tәşkilat
quruluşunun formalaşması
Әmәyin xarakterini müәyyәn etmәk, әqli, fiziki әmәyi ayırmaq vә onu tәşkil etmәk, vәzifә bölgüsünü tәşkil etmәk
vә ona cavabdeh sәlahiyyәti vermәk
İstifadә olunan metodlar, mexanizmlәr, texniki sistemlәr
İstehlakçılar, bazarın inkişaf amillәri vә vәziyәti, rәqabәt
İnformasiyanın reallığı, onun işlәnmәsi

53 İdarәetmәnin vә onun sisteminin tәrkib hissәsinә daxildir

•

İdarәetmә sistemi
İnformasiyanın reallığı, onun işlәnmәsi

İstifadә olunan metodlar, mexanizmlәr, texniki sistemlәr
Әks rabitә, әlaqә, nәzarәt vә tәnzimlәmә funksiyası
Turist tәlәbatları, investorların maliyyә imkanları

54 İdarәetmәnin dövriyyәsi, idarәetmә obyektinin tәhlili, proqnozlaşması, idarәetmә mexanizmlәri vә
istifadә olunan tәsir parametrlәri hara daxildir

•

Turist tәlәbatları, investorların maliyyә imkanları
İdarәetmә sisteminә
İnformasiyanın reallığı, onun işlәnmәsi
İstifadә olunan metodlar, mexanizmlәr, texniki sistemlәr
Әks rabitә, әlaqә, nәzarәt vә tәnzimlәmә funksiyası

55 İdarәetmәdә әsas yer tutan göstәricilәrә daxildir

•

İstifadә olunan metodlar, mexanizmlәr, texniki sistemlәr
Әks rabitә, әlaqә, nәzarәt vә tәnzimlәmә funksiyası
İnformasiyanın reallığı, onun işlәnmәsi
Turist tәlәbatları, investorların maliyyә imkanları
İdarәetmә sistemi

56 İdarәetmәnin texnologiyasına daxildir

•

Layihәnin zәruriliyi, texnoloji şәrtlәri, başa çatdırma müddәti, turist tәlәbatları, investorların maliyyә imkanları
İstifadә olunan metodlar, mexanizmlәr, texniki sistemlәr
Mövcud quruluşun dәyişmә istiqamәtlәri, onun fәaliyyәt göstәricilәrinin dinamikası vә perspektivdә tutacağı
mövqe
Zәmanәt vә servis, turmәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәt sertifikatları, lisenziya
Arzuolunan mәqsәdlәr vә onların texniki, iqtisadi, sosial göstәricilәr

57 Normalaşmış modelin әsas xüsusiyyәtlәrinә aiddir

•

Layihәnin zәruriliyi, texnoloji şәrtlәri, başa çatdırma müddәti, turist tәlәbatları, investorların maliyyә imkanları
Arzuolunan mәqsәdlәr vә onların texniki, iqtisadi, sosial göstәricilәri
Mövcud quruluşun dәyişmә istiqamәtlәri, onun fәaliyyәt göstәricilәrinin dinamikası vә perspektivdә tutacağı
mövqeyi qiymәtlәndirir
İnnovasiya siyasәtinin prioritetlәri, ekoloji sabitliyin turizmin inkişafına tәsiri, xidmәtlәrin stabillәşmәsi
Zәmanәt vә servis, turmәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәt sertifikatları, lisenziya

58 Tәsviri modelin әsas xüsusiyyәtlәrinә aiddir

•

Layihәnin zәruriliyi, texnoloji şәrtlәri, başa çatdırma müddәti, turist tәlәbatları, investorların maliyyә imkanları
Mövcud quruluşun dәyişmә istiqamәtlәri, onun fәaliyyәt göstәricilәrinin dinamikası vә perspektivdә tutacağı
mövqeyi qiymәtlәndirir
Arzuolunan mәqsәdlәr vә onların texniki, iqtisadi, sosial göstәricilәri
İnnovasiya siyasәtinin prioritetlәri, ekoloji sabitliyin turizmin inkişafına tәsiri, xidmәtlәrin stabillәşmәsi
Zәmanәt vә servis, turmәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәt sertifikatları, lisenziya

59 İdarәetmәnin tәşkili quruluşunun modellәrinә aiddir

•

Lisenziyalar, patent, müәllif hüququ, әmtәә nişanı
Tәsviri vә normalaşmış model
İdentifikasiya, informasiyanın yığılması
Turist tәlәbatları, investorların maliyyә imkanları
Baza, pessimist, optimist

60 Turizm destinasiyalarında investisiya layihәlәrinin hazırlanması mәrhәlәlәrinә aiddir

•

Lisenziyalar, patent, müәllif hüququ, әmtәә nişanı
İdentifikasiya, informasiyanın yığılması

•

Daxili bazarda tәlәbatın yüksәldilmәsi, beynәlxalq bazara çıxış, qiymәt siyasәti, rәqabәtә davamlılıq
Turist tәlәbatları, investorların maliyyә imkanları
Baza, pessimist, optimist

61 Turizm destinasiyalarında qeyrimaterial aktivlәri haqqında mәlumatlara daxildir

•

Daxili bazarda tәlәbatın yüksәldilmәsi, beynәlxalq bazara çıxış, qiymәt siyasәti, rәqabәtә davamlılıq
Lisenziyalar, patent, müәllif hüququ, әmtәә nişanı
Baza, pessimist, optimist
Layihәnin zәruriliyi, texnoloji şәrtlәr
İdentifikasiya, informasiyanın yığılması

62 Turizm destinasiyalarında layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi zamanı hansı ssenarilәr mövcuddur

•

Turist tәlәbatları, investorların maliyyә imkanları
Baza, pessimist, optimist
İdentifikasiya, informasiyanın yığılması
Layihәnin zәruriliyi, texnoloji şәrtlәr
Lisenziyalar, patent, müәllif hüququ, әmtәә nişanı

63 Turizm destinasiyalarında layihәlәrin tәşkilatı strukturuna daxil olan amillәri qruplaşdırın

•

Zәmanәt vә servis, turmәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәt sertifikatları, lisenziya
Layihәnin zәruriliyi, texnoloji şәrtlәri, başa çatdırma müddәti, turist tәlәbatları, investorların maliyyә imkanları
Daxili bazarda tәlәbatın yüksәldilmәsi, beynәlxalq bazara çıxış, qiymәt siyasәti, rәqabәtә davamlılıq
Texniki sәviyyә vә istehsalxidmçәt gücü, beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr, ixtisaslaşdırılmış personal,
infrastruktur vәziyyәt
İstehlakçılar, rәqabәt, layihәnin qısa mәzmunu, әsas göstәricilәri, resurs tәminatı, hazırlıq sәviyyәsi

64 Destinasiyada real investisiya layihәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı hansı göstәricilәrdәn istifadә
olunur

•

Zәmanәt vә servis, turmәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәt sertifikatları, lisenziya
İstehlakçılar, rәqabәt, layihәnin qısa mәzmunu, әsas göstәricilәri, resurs tәminatı, hazırlıq sәviyyәsi
Daxili bazarda tәlәbatın yüksәldilmәsi, beynәlxalq bazara çıxış, qiymәt siyasәti, rәqabәtә davamlılıq
Texniki sәviyyә vә istehsalxidmçәt gücü, beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr, ixtisaslaşdırılmış personal,
infrastruktur vәziyyәt
Layihәnin zәruriliyi, texnoloji şәrtlәri, başa çatdırma müddәti, turist tәlәbatları, investorların maliyyә imkanları

65 Destinasiyada tәsir edәn bazar amillәrinә daxildir

•

Zәmanәt vә servis, turmәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәt sertifikatları, lisenziya
Layihәnin zәruriliyi, texnoloji şәrtlәri, başa çatdırma müddәti, turist tәlәbatları, investorların maliyyә imkanları
İdentifikasiya, informasiyanın yığılması
Daxili bazarda tәlәbatın yüksәldilmәsi, beynәlxalq bazara çıxış, qiymәt siyasәti, rәqabәtә davamlılıq
Texniki sәviyyә vә istehsalxidmçәt gücü, beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr, ixtisaslaşdırılmış personal,
infrastruktur vәziyyәt

66 Turizmdә istehsal vә xidmәt amillәrinә aiddir

•

Zәmanәt vә servis, turmәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәt sertifikatları, lisenziya
İnnovasiya siyasәtinin prioritetlәri, ekoloji sabitliyin turizmin inkişafına tәsiri, xidmәtlәrin stabillәşmәsi
İstehlakçılar, rәqabәt, layihәnin qısa mәzmunu, әsas göstәricilәri, resurs tәminatı, hazırlıq sәviyyәsi
Texniki sәviyyә vә istehsalxidmçәt gücü, beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr, ixtisaslaşdırılmış personal,
infrastruktur vәziyyәt
Layihәnin zәruriliyi, texnoloji şәrtlәri, başa çatdırma müddәti, turist tәlәbatları, investorların maliyyә imkanları

67 Turizmә tәsir edәn makroiqtisadi vә siyasi amillәrә aiddir aiddir
Zәmanәt vә servis, turmәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәt sertifikatları, lisenziya

•

Layihәnin zәruriliyi, texnoloji şәrtlәri, başa çatdırma müddәti, turist tәlәbatları, investorların maliyyә imkanları
İdentifikasiya, informasiyanın yığılması
İnnovasiya siyasәtinin prioritetlәri, ekoloji sabitliyin turizmin inkişafına tәsiri, xidmәtlәrin stabillәşmәsi
Texniki sәviyyә vә istehsalxidmçәt gücü, beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr, ixtisaslaşdırılmış personal,
infrastruktur vәziyyәt

68 Turmәhsulun irәlilәyişinin marketinqinә aiddir

•

Zәmanәt vә servis, turmәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәt sertifikatları, lisenziya
İnnovasiya siyasәtinin prioritetlәri, ekoloji sabitliyin turizmin inkişafına tәsiri, xidmәtlәrin stabillәşmәsi
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı
İstehlakçılar, bazarın inkişaf amillәri vә vәziyәti, rәqabәt, satış kanallarının vәziyyәti
İdentifikasiya, informasiyanın yığılması

69 Turizm xidmәtlәrindә müәlliflik hüququnun müdafiәsinin texnoloji şәrtlәrinә aiddir

•

Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı
Siyasi hәyata daxil olma, coğrafiiqtisadi, iqtisadi, әhali vә ekoloji amillәr
Turizm resurslarının keyfiyyәt vә kәmiyyәti, tәlәb vә tәklif, bölgü
Zәmanәt vә servis, turmәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәt sertifikatları, lisenziya
Tәlәbat, onun ödәnilmә dәrәcәsi, istehlak sәviyyәsi, onun quruluşu

70 Turizm destinasiyalarında rekreasiya zonası hansı әrazilәrdә müәyyәn olunur

•

Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
Bölgәlәrdәki tәsәrrüfatların әhalinin hәyat vә fәaliyyәtinin idarә olunması ilә bağlı qarşılıqlı tәsir göstәrәn vә
vahid komplekslәr kimi әrazi tә¬sәrrüfatlarını idarә etmәk haqqında nәzәri tәdqiqatlar
Tәbii müalicәvi sәrvәtlәrin axtarılması vә ekspert qiymәtlәndirilmәsi, iqlimin müalicәvi xüsusiyyәtlәri haqqında
mәlumatın olması
Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәtini, habelә idarәetmәnin forma vә üsullarının işlәnib hazırlanmasını şәrtlәndirәn
iqtisadisosial amil vә tәzahürlәrin öyrәnilmәsi ilә mәşğul olan sahә kimi
Sağlamlıq, idman, turizm üçün istifadә olunan vә bu işlәr üçün kompleks tәbii rekreasiya sәrvәtlәrinә malik olan
әrazilәrdә

71 Turizm destinasiyalarında regional idarәetmәnin sәciyyәvi xüsusiyyәtlәri necә fәrqlәndirilir

•

Regionun tәbii, coğrafi şәraiti, әhalinin maddi rifahı vә tәlәbatının strukturu, daxili vә xarici mәnbәlәr hesabına
maliyyә resurslar, tәbii artım, xariciiqtisadi әlaqәlәr, turizm mәhsulunun hәcmi vә strukturu, iş yerlәrinin açılması,
infrastrukturunun inkişafı, ixracatın artması vә әhalinin hәyat sәviyyәsi, regional büdcәnin artması
Tәşkilatın fәlsәfәsi; heyyәtin peşәkarlığı; yüksәk rәhbәrliklә icraçıların münasibәtlәri, şirkәtin quruluşu;
mәvacibin hәddi vә kadr siyasәti; xarici әlaqәlәr, tәrәfdaşlıq, bank vә s.; qәrarların hazırlanması prosesi; fәrdi
işçilәrin güclü vә zәif tәrәflәri; şirkәtin real vәzifәlәri
Son istehlakçıların ehtiyacı, tәlәbatı vә arzusu turizm fәaliyyәti planlaşdırılarkәn әsas götürülmәlidir, әhalinin
alıcılıq qabiliyyәtinin dәyişmәsi, siyasi vә iqtisadi tәzahürlәr digәr pullu xidmәtlәrә nisbәtәn turizm xidmәtlәrinә
daha çox tәsir göstәrir, turizmin müәyyәn sahәsindә marketinq böyük әhәmiyyәt kәsb edir, turizm xidmәtinin tayı
bәrabәri yoxdur, yәni onu bütün aspektlәrindә tәkrar etmәk qeyrimümkündür
Potensial alıcı qruplarının meydana gәlmәsi ilә bağlı marketinq analizi vә planlaşdrılması; mәqsәdli qruplar üçün
әmtәәlәrin istehsalı vә uyğun xidmәtin çatdırılması; bazarda daha sәrfәli mövqeyә nail olunması isteqamәtindә
müәssi fәaliyyәtinin koordinasiyası; әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş mәqsәdә uyğun nәzarәtyoxlama yollarının
müәyyәn edimәsi
Yerli kurort vә regional turizm siyasәtinin işlәnib hazırlanması vә icrası; bazar şәraitini nәzәrә alan siyasәtin
birliyi; nәqliyyata ümumi maraqların tәmin edilmәsi; turist şüurunun formalaşması; mәdәni, folklor, ictimai vә
idman hәyatının tәşkili; turizm firmalarının fәaliyyәtinә rәhbәrlik; turizm fәaliyyәtinә aid tәkliflәr, göstәrişlәr vә
şikayәtlәrin müzakirәsi; turist tәklifinin formalaşması vә әlaqәlәndirilmәsinә dair vәzifәlәrin icrası

72 Destinasiya menecmentindә turizm müәssisәlәri arasında birgә fәaliyyәtin üfüqi sәviyyәdә hәyata
keçirilmәsi göstәricilәrinә aiddir
İxtisaslaşma vә tәsәrrüfatın kompleksliliyi, yәni rayonun, ölkәnin xalq tәsәrrüfatın yeri vә onun daxili iqtisadi
әlaqәlәri

•

Tәbii müalicәvi sәrvәtlәrin axtarılması vә ekspert qiymәtlәndirilmәsi, iqlimin müalicәvi xüsusiyyәtlәri haqqında
mәlumatın olması
Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәtini, habelә idarәetmәnin forma vә üsullarının işlәnib hazırlanmasını şәrtlәndirәn
iqtisadisosial amil vә tәzahürlәrin öyrәnilmәsi ilә mәşğul olan sahә kimi
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
Müştәrәk fәaliyyәt növü olmaqla yerlәşdirmә, xidmәt, turizm vasitәçiliyi, sağlamlıq vә s. sahәlәrdә maraqları eyni
olan müәssisәlәr tәrәfindәn hәyata keçirilmәklә françayzinq sisteminin әsasını tәşkil edir

73 Destinasiya menecmentindә dövlәt tәsәrrüfatının tәşkilindә әmәyin ictimai bölgüsünün mәzmununa
aiddir

•

Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
Müştәrәk fәaliyyәt növü olmaqla yerlәşdirmә, xidmәt, turizm vasitәçiliyi, sağlamlıq vә s. sahәlәrdә maraqları eyni
olan müәssisәlәr tәrәfindәn hәyata keçirilmәklә françayzinq sisteminin әsasını tәşkil edir
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
İstifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tarixәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan xalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi
İqtisadi regionların müәyyәn növ әmtәә vә xidmәt istehsalı üzrә ixtisaslaşması; dövlәtin iqtisadiyyatda mәhsuldar
qüvvәlәrin konkret hissәsinin inkişaf vәzifәlәrini sәrbәst hәll edә bilәcәk, tәsәrrüfatın ayrıayrı spesifik sahәlәrinin
fәrqlәndirilmәsi

74 Destinasiya menecmentindә iqtisadi rayonlaşmanın prinsiplәrinә aiddir

•

Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi
Ölkәnin xalq tәsәrrüfatının vә ya onun regionunun әrazi vahidlәrinә bölgüsünün çıxış şәrti vә ya qaydasıdır
İstifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tarixәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan xalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
İxtisaslaşma vә tәsәrrüfatın kompleksliliyi, yәni rayonun, ölkәnin xalq tәsәrrüfatın yeri vә onun daxili iqtisadi
әlaqәlәri

75 Destinasiya menecmentindә toplanmış material dәyәrlәrinin tәsiri hansı istiqamәtlәrdә özünü göstәrir

•

Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qoyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi, razidә sәrvәtlәrin müәyyәn olunması vә vәziyyәti üzәrindә müşahidәnin tәşkili ilә
Yaradılmış material dәyәrlәri hәr hansı bir istehsal vә xidmәt obyektinin tikilmәsi üçün sәbәb olmuş şәrait
tükәndikdә, rayonun ixtisaslaşmasını tәmin edir, mövcud olan müәssisәlәr fәaliyyәt göstәrir vә inkişaf edәrәk
rayonun ixtisaslaşmasını möhkәmlәndirir
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri, turizm mәhsulunun
yayılması üzrә turist firmaları, turist reklaminformasiya idarәlәri, turist müәssisәlәri
İstifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tarixәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan xalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi

76 Destinasiyanın әrazi tәşkili zamanı makromodellәr vasitәsilә hansı problemlәrin hәlli hәyata keçirilir

•

İstehsal sferasında sahibkarlıq struktularını müdafiә etmәk, mәqsәdyönlü istiqamәtlәndirmәk
Struktur vә dinamikanı tәhlil etmәk, inkişafı proqnozlaşdırmaq, sәmәrәliliyi müәyyәn etmәk
Sosialiqtisadi tәhlil, bәrabәrlik vә qeyribәrabәrlik sisteminin formalaşdırılması
Gәlirlәrin bölgüsü, ekoloji tarazlıq vә digәr tәhlükәsizlik mәsәlәlәri üzrә milli qanunlar vә standart tәlәblәrә
uyğunluğunu formalaşdırmaq
Öz iştirak payı, risklәrin bölgüsündә rolu vә әldә olunan nәticәnin mәnimsәnmәsindә әdalәtli bölgü sistemi

77 Destinasiyanın әrazi tәşkilindә sahibkarlığın tәnzimlәnmәsi probmlәrini hәll etmәk üçün hansı modellәr
hazırlanır

•

Sahibkarlığın strukturu vә dinamikasını tәhlil etmәk, inkişafını proqnozlaşdırmaq, sәmәrәliliyi müәyyәn etmәk
Bәrabәrlik vә qeyribәrabәrlik sisteminin formalaşdırılması, yeniliklәr, emprik material әsasında uyğunluğun
yoxlanılması
İstehsal sferasında sahibkarlıq struktularını müdafiә etmәk, mәqsәdyönlü istiqamәtlәndirmәk
Öz iştirak payı, risklәrin bölgüsündә rolu vә әldә olunan nәticәnin mәnimsәnmәsindә әdalәtli bölgü sistemi
Gәlirlәrin bölgüsü, ekoloji tarazlıq vә digәr tәhlükәsizlik mәsәlәlәri üzrә milli qanunlar vә standart tәlәblәr

78 Destinasiyada sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi hansı әsaslarla hәyata keçirilir

•

Әsas fondların aşınma dәrәcәsi vә elmitexniki tәrәqqinin mәnәvi aşınmaya tәsir gücü ilә
Dövlәt sәlahiyyәtindә olan iqtisadi vә idarәetmә mexanizmlәri vasitәsi ilә
Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә azad rәqabәt vә bazar tәlәbinә uyğun istehsal proqramları, onların tәmin olunması
üçün tәşkilatiidarәetmә mexanizmlәri әsasında
Çәkilәn xәrclәrin minimuma endirilmәsi vә maksimum sosial nәticәlәrin әldә edilmәsi ilә
Mәnfәәtin bölgüsü vә büdcә vәsaitinin istifadәsi istiqamәtlәri ilә

79 Destinasiyanın әrazi tәşkilindә sahibkarlığın inkişafının maliyyә mexanizmlәrini tәşkil edәn göstәricilәrә
daxildir

•

Çәkilәn xәrclәrin minimuma endirilmәsi vә maksimum sosial nәticәlәrin әldә edilmәsi
Gәlirlәrin bölgüsü vә büdcә vәsaitinin istifadәsinin istiqamәtlәri
Әsas fondların aşınma dәrәcәsi vә elmitexniki tәrәqqinin mәnәvi aşınmaya tәsir gücü
Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә azad rәqabәt vә bazar tәlәbinә uyğun istehsal proqramları, onların tәmin olunması
üçün tәşkilatiidarәetmә mexanizmlәri
Dövlәtin sәlahiyyәtindә olan iqtisadi vә idarәetmә mexanizmlәri

80 Destinasiyada müәssisәlәrin amortizasiya ayrılmalarının xüsusi çәkisi hansı göstәricilәr әsasında
müәyyәn olunur

•

Çәkilәn xәrclәrin minimuma endirilmәsi vә maksimum sosial nәticәlәrin әldә edilmәsi ilә
Әsas fondların aşınma dәrәcәsi vә ETTnin mәnәvi aşınmaya tәsir gücü ilә
Mәnfәәtin bölgüsü vә büdcә vәsaitinin istifadәsi istiqamәtlәri ilә
Dövlәtin sәlahiyyәtindә olan iqtisadi vә idarәetmә mexanizmlәri vasitәsi ilә
Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә azad rәqabәt vә bazar tәlәbinә uyğun istehsal proqramları, onların tәmin olunması
üçün tәşkilatiidarәetmә vasitәsi ilә

81 Destinasiyada tәşkilatıiqtisadi idarәetmәnin sahibkarlıq sәviyyәsindә әsas meyarına daxildir

•

Dövlәtin sәlahiyyәtindә olan iqtisadi vә idarәetmә mexanizmlәri
Çәkilәn xәrclәrin minimuma endirilmәsi vә maksimum sosial nәticәlәrin әldә edilmәsi
Turist kontingentinin tәlәbinin uyğun mövcud şәraiti nәzәrә alınmaqla tәdqiqi vә planlaşması
Ekoloji tarazlıq vә digәr tәhlükәsizlik mәsәlәlәri üzrә milli qanunlar vә standart tәlәblәrә uyğunluq
Mәnfәәtin bölgüsü vә büdcә vәsaitinin istifadәsi istiqamәtlәri

82 Destinasiyanın әrazi tәşkilindә sahibkarlığın idәrә edilmәsi hansı prinsiplәrә uyğun hәyata keçirilir

•

İqtisadi inkişaf strategiyası vә strateji planlaşdırma
Özünütәnzimlәmә vә özünümaliyyәlәşdirmә
Mәqsәdliproqram metodları
Meyarlar, resurs tәminatı vә ilkin şәrait
Çoxsahәli, regionlararası vә daha qlobal mәsәlәlәr

83 Destinasiyanın әrazi tәşkili zamanı sahibkarılıq resurslardan istifadәnin әlverişli variantını hazırlamağa
әsas verәn metodlara daxildir

•

İqtisadi inkişaf strategiyası vә strateji planlaşdırma metodları
Mәqsәdliproqram

•
Özünü idarәetmә vә özünümaliyyәlәşdirmә metodları
Çoxsahәli, regionlararası vә daha qlobal mәsәlәlәr
Meyarlar, resurs tәminatı vә ilkin şәrait

84 Destinasiyada turizm sahibkarlığının strukturuna daxildir

•

Turist kontingentinin tәlәbinin uyğun mövcud şәraiti nәzәrә alınmaqla tәdqiqi vә planlaşma
Azad rәqabәt vә bazar tәlәbinә uyğun istehsal proqramları, onların tәmin olunması üçün tәşkilatiidarәetmә
tәdbirlәri
Öz iştirak payı, risklәrin bölgüsündә rolu vә әldә olunan nәticәnin mәnimsәnmәsindә әdalәtli bölgü sistemi
İqtisadiyyatın bütün sferalarında özlәrinin innovasiya vә risk fәaliyyәtini bacaran vә reallaşdıran müasir
sahibkarlıq subyektlәrinin formalaşması
İstehsal sferasında sahibkarlıq struktularını müdafiә etmәk, mәqsәdyönlü istiqamәtlәndirmәk

85 Destinasiyada әrazi tәşkilindә sahibkarlıq fәaliyyәtinin zәruri şәrtlәri hansı tәlәblәri meydana çıxarır

•

Sosial müdafiә sәviyyәsini artırmaq vә sosial fondların formalaşdırılması üçün, bütün maliyyәiqtisadi amillәrdәn
istifadә prinsipi, sosial münasibәt göstәrmә aspektlәri
Makroiqtisadi artımı tәmin edәn maddi vә mәnәvi nemәtlәrin dinamik inkişaf tempi, ona artan tәlәbatı ödәmәk
üçün istehsal vә xidmәti tәşkil edәn sahәlәrin tarazlı inkişaf tәlәbatı
Turist kontingentinin tәlәbinin uyğun mövcud şәraiti nәzәrә alınmaqla tәdqiqi vә planlaşma
İqtisadiyyatın bütün sferalarında özlәrinin innovasiya vә risk fәaliyyәtini bacaran vә reallaşdıran müasir
sahibkarlıq subyektlәrinin formalaşması
Gәlirlәrin bölgüsü, tәbii sәrvәtlәrin tәkrar istehsalı üçün mülkiyyәtçiyә vә dövlәtә keçirilәn haqqlar, ekoloji
tarazlıq vә digәr tәhlükәsizlik mәsәlәlәri üzrә milli qanunlar vә standart tәlәblәrә uyğunluq

86 Destinasiyanın әrazi tәşkilindә turizm sahibkarlığının sosialiqtisadi inkişaf baxımından
qiymәtlәndirilmәsinә aiddir

•

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

87 Destinasiyanın әrazi tәşkilindә turizmdә sahibkarlığının dövlәt tәnzimlәnmәsi sisteminin formalaşması
istiqamәtlәrinә aiddir

•

Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri
Maliyyә tәminatı vә müdafiәsi prosesinin dövlәt tәnzimlәnmәsi sisteminin formalaşması, infrastruktur tәminatı
sisteminin formalaşmasını tәmin etmәk
Dövlәt himayәsi, onun yaratdığı şәrait, turistlәrin tәhlükәsizliyi üçün mühit, fәrdi sahibkarlara stimullaşdırıcı
şәrait yaratmaq
Sosial müdafiә sәviyyәsini artırmaq vә sosial fondların formalaşdırılması üçün, bütün maliyyәiqtisadi amillәrdәn
istifadә prinsipi
Gәlirlәrin bölgüsü, tәbii sәrvәtlәrin tәkrar istehsalı üçün mülkiyyәtçiyә vә dövlәtә keçirilәn haqqlar, ekoloji
tarazlıq vә digәr tәhlükәsizlik mәsәlәlәri üzrә milli qanunlar vә standart tәlәblәrә uyğunluq

88 Destinasiyada turizm sahibkarlığının dövlәt tәnzimlәnmәsinin әsas prinsiplәrinә daxildir

•

İqtisadiyyatın bütün sferalarında özlәrinin innovasiya vә risk fәaliyyәtini bacaran vә reallaşdıran müasir
sahibkarlıq subyektlәrinin formalaşması
Sәmәrәli himayәdarlıq, iqtisadi vә sosial mәqsәdlәrin üzvü әlaqәsinin tәmin edilmәsi, dövlәt yardımının
tәminatlılığı, elastik fәrqli yanaşma
Gәlirlәrin bölgüsü, tәbii sәrvәtlәrin tәkrar istehsalı üçün mülkiyyәtçiyә vә dövlәtә keçirilәn haqqlar
Mәqsәdlәrin, resursların, proqnozların dәyişmә meyllәri
Sosial müdafiә sәviyyәsini artırmaq vә sosial fondların formalaşdırılması üçün, bütün maliyyәiqtisadi amillәrdәn
istifadә prinsipi, sosial münasibәt göstәrmә aspektlәri

89 Destinasiyada turizm sahibkarlığının prioritetlәri hansı göstәricilәrdәn asılıdır
İqtisadi inkişaf strategiyası vә strateji planlaşdırma

•

İnvestisiya prioritetlәri, әrazi vә regional inkişaf amillәri
Mәqsәdlәrin, resursların, proqnozların mümkünlüyü vә resursların dәyişmә meyllәri
Meyarlar, resurs tәminatı vә ilkin şәrait
Bazar qanunları vә dövlәt siyasәti

90 Destinasiyada әrazi tәşkilindә turizm sahibkarlığının faydalılığı hansı göstәricilәr әsasında müәyyәnlәşir

•

Subyektin әmәk mәsrәflәri, xәrc strukturu vә tәsir edәn elastiklik әmsalı ilә
İqtisadiyyatın bütün sferalarında innovasiya vә risk fәaliyyәtini bacaran vә reallaşdıran müasir sahibkarlıq
subyektlәrinin formalaşması әmsalı ilә
Mәcmu tәlәbat vә onun reallaşmasını tәşkil edәn turistlәrin istehlak davranışı ilә
Planlaşma, tәşkilati quruluş, obyektlәr vә idarәetmә mexanizmlәri arasında bağlı olan elementlәrin mәcmusu ilә
Dövlәt himayәsi, onun yaratdığı şәrait, turistlәrin tәhlükәsizliyi üçün mühit, fәrdi sahibkarlara stimullaşdırıcı
şәrait yaratmaqla

91 Destinasiyada sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәşkilati quruluşuna daxildir

•

Planlaşma, tәşkilati quruluş, obyektlәr vә idarәetmә mexanizmlәri arasında bağlı olan elementlәrin mәcmusu
İnvestisiya prioritetlәri, әrazi vә regional inkişaf amillәri
Meyarlar, resurs tәminatı vә ilkin şәrait
Xidmәt, servis şirkәtlәri vә turist tәşkilatlarını tәmin edәn sәnaye, әrzaq müәssisәlәri, otellәr
Alternativ qәrar qәbulu, zәruri olan resursların vә potensialın cәlb olunması spektrı

92 Destinasiyada әrazi tәşkilindә regionların sahibkarlıq maraqları hansı mәqsәdlәri özündә birlәşdirir

•

Gәlirlәrin bölgüsü, tәbii sәrvәtlәrin tәkrar istehsalı üçün mülkiyyәtçiyә vә dövlәtә keçirilәn haqqlar, ekoloji
tarazlıq vә digәr tәhlükәsizlik mәsәlәlәri üzrә milli qanunlar vә standart tәlәblәrә uyğunluq
Dövlәt himayәsi, onun yaratdığı şәrait, turistlәrin tәhlükәsizliyi üçün mühit, fәrdi sahibkarlara stimullaşdırıcı
şәrait yaratmaq
Sosial müdafiә sәviyyәsini artırmaq vә sosial fondların formalaşdırılması üçün, bütün maliyyәiqtisadi amillәrdәn
istifadә prinsipi, sosial münasibәt göstәrmә aspektlәri
İqtisadiyyatın bütün sferalarında özlәrinin innovasiya vә risk fәaliyyәtini bacaran vә reallaşdıran müasir
sahibkarlıq subyektlәrinin formalaşması
Әhalinin mәşğulluğu, regionun kompleks inkişafı, infrastrukturanın genişlәnmәsi, sosialmәdәni servis
xidmәtlәrinin müasir tәlәblәrә uyğun olaraq transformasiyası

93 Destinasiyada әrazi tәşkili zamanı sahibkarlığın idarәetmә problemlәri hansı әsaslarla idarә olunur

•

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

94 Destinasiyada әrazi tәşkilindә sahibkarlığın formalaşması vә inkişafı prosesinin dövlәt tәnzimlәnmәsi
funksiyasına daxildir

•

Dövlәt himayәsi, onun yaratdığı şәrait, turistlәrin tәhlükәsizliyi üçün mühit, fәrdi sahibkarlara stimullaşdırıcı
şәrait yaratmaq
Mәqsәdyönlü istiqamәtlәndirmәk, stimullaşdırmaq yolu ilә innovasiya әsasında istehsal edilәn, yüksәk
keyfiyyәtli turmәhsul vә xidmәtlәrә tәkliflәri dayanıqlı inkişaf etdirmәk üçün şәrait yaratmaq
Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri
İqtisadiyyatın bütün sferalarında özlәrinin innovasiya vә risk fәaliyyәtini bacaran vә reallaşdıran müasir
sahibkarlıq subyektlәrinin formalaşması
Planlaşma, tәşkilati quruluş, obyektlәr vә idarәetmә mexanizmlәri arasında bağlı olan elementlәr

95 Destinasiyada әrazi tәşkilindә turizm sahibkarlığının funksiyalarına aiddir

•

Bazarı, onun әmtәә vә xidmәt tәlәbatını ödәmәk vә regionlarda maddi әmәk potensialının sәmәrәli istifadә
yollarını tәmin etmәk vәzifәlәri
İnnovasiya vә risk fәaliyyәtini bacaran vә reallaşdıran müasir sahibkarlıq subyektlәrinin formalaşması

Bazarda hökmran mövqe tutan vә mövqe subyektlәrinin yaranmasının mәhdudlaşdıılması tәdbirlәri, idarәetmә,
icra orqanlarının vә tәsәrrüfat subyektlәrinin birgә fәaliyyәti haqqında sazişlәr nәticәsindә tәsәrrüfat
subyektlәrinin müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılması funksiyası
Digәr sahәlәrә vahid sistem halında funksional әlaqәlәrin mәqsәdli proqram metodologiyasına uyğun olaraq
ierarxiya prinsiplәri
İstehsal sferasında sahibkarlıq struktularını müdafiә etmәk, mәqsәdyönlü istiqamәtlәndirmәk, stimullaşdırmaq
yolu ilә innovasiya әsasında istehsal edilәn, yüksәk keyfiyyәtli turmәhsul vә xidmәtlәrә tәkliflәri dayanıqlı
inkişaf etdirmәk üçün şәrait yaratmaq

96 Rekreasiya kompleksinin resurslarına aşağıdakılar aiddir

•

Әhalinin hәyat sәviyyәsinin artması, iqtisadi vә sosial imkanlar verilmәsi, mәdәnitarixi irsin vә turizm
mәrkәzlәrinin kompleksliyini qoruyub saxlamaq, cәmiyyәtin sosialmәdәni sәrvәtlәri vә normalarına hörmәt,
turizm sahәsindә insan ehtiyatlarının inkişafı, sosial turizm vә ekologiya
Tәşkilati xarakterli müxtәlif mexanizmlәr vә sosialiqtisadi mülahizәlәr sistemi vasitәsilә turizmin aktual
problemlәrinin dәrk edilmәsi, qanunverici tәşәbbüs vә sosial turizmin tәşkilinin yeni növü әsasında ölkәdә sosial
turizmin bәrpası
Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, konsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn konsultasiya
xidmәti göstәrәn fәaliyyәt, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasında aralıq fәaliyyәt
Müalicәvi bulaqlar, mәnzәrәli landşaftı olan, sağlamlaşdırıcı istirahәt üçün hәm tәbii, hәm dә süni yaradılan
әrazilәr, nadir heyvanat vә bitki alәmi, qorunub saxlanılmış vәhşi tәbiәt guşәlәri vә s.
Tәbii müalicәvi sәrvәtlәrin axtarılması vә ekspert qiymәtlәndirilmәsi, iqlimin müalicәvi xüsusiyyәtlәri haqqında
mәlumatın olması

97 Turizm destinasiyalarında rekreasiya fәaliyyәtinin sosialiqtisadi nәticәlәrinә aşağıdakılar aid edilir

•

Tәbii müalicәvi sәrvәtlәrin axtarılması vә ekspert qiymәtlәndirilmәsi, iqlimin müalicәvi xüsusiyyәtlәri haqqında
mәlumatın olması
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
Müalicәvi bulaqlar, mәnzәrәli landşaftı olan, sağlamlaşdırıcı istirahәt üçün hәm tәbii, hәm dә süni yaradılan
әrazilәr, nadir heyvanat vә bitki alәmi, qorunub saxlanılmış vәhşi tәbiәt guşәlәri vә s.
Fәal istirahәtin vә asudә vaxtın keçirilmәsinin bütün növlәri, әhalinin tәlәbat strukturu, adambaşına düşәn
gәlirlәrin sәviyyәsindә olan fәrq, әhalinin mobilliyi, müxtәlif demoqrafiq qrupların üstün tutduqları xidmәtlәr vә
digәr sosialiqtisadi amillәr
Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәtini, habelә idarәetmәnin forma vә üsullarının işlәnib hazırlanmasını şәrtlәndirәn
iqtisadisosial amil vә tәzahürlәrin öyrәnilmәsi ilә mәşğul olan sahә kimi

98 Destinasiya menecmentindә turizm müәssisәlәri arasında birgә fәaliyyәtin şaquli sәviyyәdә hәyata
keçirilmәsi göstәricilәrinә aiddir

•

Müştәrәk fәaliyyәt növü olmaqla yerlәşdirmә, xidmәt, turizm vasitәçiliyi, sağlamlıq
Bazarı fәth etmәk vә digәr tәsisatlardan asılılığı aşağı salmağa çalışan müәssisә vә tәşkilatların birlәşmәsidir
İxtisaslaşma vә tәsәrrüfatın kompleksliliyi, yәni rayonun, ölkәnin xalq tәsәrrüfatın yeri vә onun daxili iqtisadi
әlaqәlәri
Tәbii müalicәvi sәrvәtlәrin axtarılması vә ekspert qiymәtlәndirilmәsi, iqlimin müalicәvi xüsusiyyәtlәri haqqında
mәlumatın olması
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması

99 Turizm idarәetmә obyekti kimi öz ifadәsini hansı göstәricidә tapır

•

Әrazitәsәrrüfat ümumilәşdirmәsinin aşağı pillәsi, sosialiqtisadi bütövlük, aktiv funksiya
Turizm xidmәtlәrinin kompleksliyindә
Bәlәdiyyәlәrin inkişafı
Әrazitәsәrrüfat ümumilәşdirmәsinin aşağı pillәsi
Françayzinq sisteminin tәşkilindә

100 İqtisadi region anlayışını tәsniflәşdirin

•

İxtisaslaşma vә tәsәrrüfatın kompleksliliyi, yәni rayonun, ölkәnin xalq tәsәrrüfatın yeri vә onun daxili iqtisadi
әlaqәlәri
Vahid әrazi, tәsәrrüfat tәşkilatları vә müvafiq idarәetmә strukturları ilә birlәşmiş istehsalat sistemlәri vә sosial
infrastrukturun çoxsaylı hәlqәlәrinin mürәkkәb birlәşmәsi
İstifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tarixәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan xalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi
Tәbii müalicәvi sәrvәtlәrin axtarılması vә ekspert qiymәtlәndirilmәsi, iqlimin müalicәvi xüsusiyyәtlәri haqqında
mәlumatın olması
Müştәrәk fәaliyyәt növü olmaqla yerlәşdirmә, xidmәt, turizm vasitәçiliyi, sağlamlıq vә s. sahәlәrdә maraqları eyni
olan müәssisәlәr tәrәfindәn hәyata keçirilmәklә françayzinq sisteminin әsasını tәşkil edir

101 Destinasiya menecmentindә rayon әmәlәgәlmәnin әlamәtlәrinә aiddir

•

Yaradılmış material dәyәrlәri hәr hansı bir istehsal vә xidmәt obyektinin tikilmәsi üçün sәbәb olmuş şәrait
tükәndikdә, rayonun ixtisaslaşmasını tәmin edir, mövcud olan müәssisәlәr fәaliyyәt göstәrir vә inkişaf edәrәk
rayonun ixtisaslaşmasını möhkәmlәndirir
İxtisaslaşma vә tәsәrrüfatın kompleksliliyi, yәni rayonun, ölkәnin xalq tәsәrrüfatın yeri vә onun daxili iqtisadi
әlaqәlәri
İstifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tarixәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan xalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәtini, habelә idarәetmәnin forma vә üsullarının işlәnib hazırlanmasını şәrtlәndirәn
iqtisadisosial amil vә tәzahürlәrin öyrәnilmәsi ilә mәşğul olan sahә kimi

102 Rayonlar arasında әlaqәlәrin inkişafı hansı göstәricilәrlә müәyyәn olunur

•

Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qoyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi, razidә sәrvәtlәrin müәyyәn olunması vә vәziyyәti üzәrindә müşahidәnin tәşkili ilә
Formalaşan nәqliyyat şәbәkәsi daşımalarla müxtәlif nәqliyyat növlәrinin iştirakı, onlarda daşımaların effektivliyi
ilә
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri, turizm mәhsulunun
yayılması üzrә turist firmaları, turist reklaminformasiya idarәlәri, turist müәssisәlәri
İstifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tarixәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan xalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi

103 Destinasiya menecmentindә rayonlaşmanın amillәrinin rolu vә tәsiri hansı konkret tarixi şәraitdәn asılı
olaraq dәyişir

•

Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәtini, habelә idarәetmәnin forma vә üsullarının işlәnib hazırlanmasını şәrtlәndirәn
iqtisadisosial amil vә tәzahürlәrin öyrәnilmәsi ilә mәşğul olan sahә kimi
İstehsal münasibәtlәrinin rayon әmәlә gәlmә amili kimi mәhsuldar qüvvәlәrin sәviyyәsinә, tәşkilati formasına,
tәsәrrüfatın ixtisaslaşmasına, әmәyin әrazi bölgüsü tәsirindә özünü göstәrir
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
İstifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tarixәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan xalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi
Müәyyәn şәrait daxilindә rayon әmәlә gәtirәn amillәrin fәaliyyәtlәrini tәmin edәn daxili sәbәbnәticә әlaqәlәrinin
dәfәlәrlә tәkrarlanması

104 Destinasiyada maliyyәiqtisadi göstәricilәrin yüksәldilmәsi istiqamәtindә idarәetmәnin
planlaşdırılmasına aiddir

•

Strateji maraqlara cavab verәn turizm sisteminin formalaşdırılması, turizmin idarә olunması sistemindә fәaliyyәtin
әsas istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsi, turizmin inkişafı üçün hüquqi, elmi, maddi bazanın yaradılması
Şirkәtә daxil olan şöbәlәrin, departamentlәrin vә ya tәşkilati struktura cәlb olunmuş qurum¬ların nail olacağı
mәqsәdlәrin vә ya mәqsәdlәr qrupunun düzgün ifadә olunması, mәqsәdә çatmaq üçün bütün alternativ yolların
geniş şәrhi
Maliyyәiqtisadi fәaliyyәti il әrzindә istehsal olunan turist mәhsulunun dәyәri, iş qüvvәsinin tәkrar istehsalı üçün
әmәk haqqı fondu, istifadә olunan әsas fondlarının dәyәri, dövriyyә vәsaitlәrinin istifadәsi

Selektiv idarәetmә, layihәlәrin son mәqsәdin tәminatına istiqamәtlәnmәsi, layihәlәri idarәetmә dövrәsinin
bütövlüyü, innovasiya proseslәri vә layihәlәri idarәetmә proseslәrinin mәrhәlәliyi
İnkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, startegiyanı iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki dәyişikliklәrә
uyğunlaşdırmaq, üstün istiqamәtlәrin saxlanılması vә rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt formalarının inkişafı

105 Destinasiyada layihә idarәçiliyi metodologiyası hansı tәşkilati prinsiplәrdәn istifadәyә әsaslanır

•

Mövcud mәhsul vә xidmәtlәrin turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı, yeni turizm rayonları hesabına
sәyahәtlәrin coğrafiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması
İnnovasiya proseslәri vә layihәlәri idarәetmә proseslәrinin mәrhәlәliyi, innovasiya proseslәri vә onları idarәetmә
proseslәrinin tәşkilinin iyerarxiyalığı, çoxvariantlılıq, sistemlilik, komplekslik, tarazlaşdırma
İnkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, startegiyanı iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki dәyişikliklәrә
uyğunlaşdırmaq, üstün istiqamәtlәrin saxlanılması vә rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt formalarının inkişafı
Verilәnlәr bazasına daimi müştәrilәr haqqında mәlumat, onların tәlabatlarını ciddi nәzәrә almaq, mәktubların
çatdırılmasını hәyata keçirmәk
Maliyyәiqtisadi fәaliyyәti il әrzindә istehsal olunan turist mәhsulunun dәyәri, iş qüvvәsinin tәkrar istehsalı üçün
әmәk haqqı fondu, istifadә olunan әsas fondlarının dәyәri, dövriyyә vәsaitlәrinin istifadәsi

106 Destinasiyada maliyyәiqtisadi göstәricilәrin inkişaf mәqsәdlәrinin formalaşmasında hansı taktikaya
üstünlük verilir

•

Gәtirilәn valyuta ilә onun ölkәdә olan valyuta ehtiyyatlarına olan nisbәti vә ölkәdәn aparılan valyutaya nisbәti
arasında dәyişmәlәrlә
Törәmә müәssisәlәrin vә idarәetmә quruluşlarının qiymәtlәndirilmәsindә
Dövlәtin hәm daxili, hәm dә beynәlxalq turizmin ahәngdar inkişafına kömәklik göstәrilmәsi
Onun müәyyәn normalarında vә elmi әsaslarla tәşkili vә idarә olunması, sosial müdafiә rıçaqlarının istifadә
edilmәsi ilә müasir tipli әmәk prosesinin tәşkili
Yerli әhalinin, әmәk qabiliyyәtli insanların, pensiyaçıların vә yeniyetmәlәrin turizm fәaliyyәtindә istifadәsi

107 Destinasiyanın inkişafının tәnzimlәnmәsi hansı problemlәrin hәllinә xidmәt etmәlidir

•

Biznesin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması vә gözlәnilәn nәticәlәrә nail
olunması
Subyektiv müddәalar vә özbaşnalıqlardan, mütlәq qeyrimüәyyәnliklәrdәn asılılığın qarşısının alınmasına
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış
Texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı sistemi,
marketinq vә satış
Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt, proqnozlaşdırma, sistemlәşdirmә, әlaqәlәndirmәyә

108 Destinasiyaların inkişafının tәnzimlәnmәsinin idarәetmә funksiyalarına daxildir

•

Xidmәt növlәri vә keyfiyyәt standartları, maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri, texnoloji ehtiyatlar
Texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı sistemi,
marketinq vә satış
Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt, proqnozlaşdırma, sistemlәşdirmә, әlaqәlәndirmә
Biznesin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması vә gözlәnilәn nәticәlәrә nail
olunması
Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, әmәk intizamını möhkәmlәndirmә

109 Destinasiyada idarәetmә qәrarlarına qarşı hansı әsas tәlәblәr qoyulur

•

Xidmәt növlәri vә keyfiyyәt standartları, maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri, texnoloji ehtiyatlar
Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt, proqnozlaşdırma, sistemlәşdirmә, әlaqәlәndirmә
İyerarxiyalı qaydada subardinasiya olunması, konkret ünvanlı olması, direktivlik, müvafiq resurslarla tәminat
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış
Biznesin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması vә gözlәnilәn nәticәlәrә nail
olunması

110 Destinasiyada iqtisadi risqlәrә aiddir

•

İstehsalxidmәt, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış, kommersiya, maliyyә
Xidmәt, kommersiya, maliyyә
İdarәetmә prosesinin iyerarxiyası, funksional idarәetmә prosesi, idarәetmә orqanları
Mәqsәdli meylә, istiqamәtә malik olması, sistemli, saslandırma, iyerarxiyalı qaydada subardinasiya olunması,
konkret ünvanlı olması, direktivlik, müvafiq resurslarla tәminat
Komplekslilik, lokallıq vә qloballaşma, problemin olması, funksional idarәetmә prosesi, idarәetmә orqanları

111 Destinasiyada idarәetmә prosesi hansı sәviyyәlәrdә hәyata keçirilir

•

Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış
Funksional idarәetmә prosesi, idarәetmә orqanları
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış, idarәetmә prosesinin iyerarxiyası, funksional idarәetmә prosesi, idarәetmә orqanlari
İdarәetmә prosesinin iyerarxiyası, dәqiqlik, dürüstlük, әhatәlilik, tamamlılıq, funksional idarәetmә prosesi,
idarәetmә orqanları
Komplekslilik, lokallıq vә qloballaşma, problemin olması, funksional idarәetmә prosesi, idarәetmә orqanları

112 Destinasiyanın planlaşdırılmasının geniş aspektlri müddәt vә mәzmun baxımından necә sәciyyәlәnir

•

Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, әmәk intizamını möhkәmlәndirmә
Strateji, operativ, taktiki
Fasilәsizlik, dәqiqlik, dürüstlük, әhatәlilik, tamamlılıq, planla mәqsәdlәrin şәffaflığı, planproqnozların
optimallığı
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış
Komplekslilik, lokallıq vә qloballaşma, problemin olması

113 Destinasiyanın tәnzimlәnmәsindә planlaşdırma hansı әsaslarla müәyyәn edilir

•

Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış
Qloballaşma, problemin olması, komplekslilik
Fasilәsizlik, dәqiqlik, dürüstlük, әhatәlilik, tamamlılıq, planla mәqsәdlәrin şәffaflığı, planproqnozların
optimallığı
Operativ, taktiki, strateji
Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, әmәk intizamını möhkәmlәndirmә

114 Destinasiyada planlaşdırma funksiyası hansı prinsiplәrә әsaslanmalıdır

•

Texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı sistemi,
marketinq vә satış
Әhatәlilik, tamamlılıq, planla mәqsәdlәrin şәffaflığı, planproqnozların optimallığı
Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, әmәk intizamını möhkәmlәndirmә
Komplekslilik, lokallıq vә qloballaşma, problemin olması
Operativ, taktiki, strateji

115 Turizm destinasiyalarında turizmekskursiya fәaliyyәtinin inkişafı üçün antropogen sәrvәtlәrә aiddir

•

Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәtini, habelә idarәetmәnin forma vә üsullarının işlәnib hazırlanmasını şәrtlәndirәn
iqtisadisosial amil vә tәzahürlәrin öyrәnilmәsi
Tarixi memarlıq, arxeoloji abidәlәr, şәhәrsalma, incәsәnәt obyektlәri, sәnәdli irs
İxtisaslaşma vә tәsәrrüfatın kompleksliliyi, yәni rayonun, ölkәnin xalq tәsәrrüfatın yeri vә onun daxili iqtisadi
әlaqәlәri
Müştәrәk fәaliyyәt növü olmaqla yerlәşdirmә, xidmәt, turizm vasitәçiliyi, sağlamlıq
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması

116 Mikro¬region anlayışını tәsniflәşdirin

•

Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәti, habelә idarәetmәnin forma vә üsullarının işlәnib hazırlanması
Әrazitәsәrrüfat ümumilәşdirmәsinin aşağı pillәsi
Françayzinq sisteminin tәşkilindә
Turizm xidmәtlәrinin kompleksliyindә
Bәlәdiyyәlәrin inkişafı

117 İqtisadi regionun müәyyәnedici xüsusiyyәtlәrinә aiddir

•

Sağlamlıq, idman, turizm üçün istifadә olunan vә bu işlәr üçün kompleks tәbii rekreasiya sәrvәtlәrinә malik olan
әrazilәrdә
Problemlilik, sosialiqtisadi bütövlük, aktiv funksiya
Әrazitәsәrrüfat ümumilәşdirmәsinin aşağı pillәsi, sosialiqtisadi bütövlük, aktiv funksiya
İqtisadi regionların müәyyәn növ әmtәә vә xidmәt istehsalı üzrә ixtisaslaşması; dövlәtin iqtisadiyyatda mәhsuldar
qüvvәlәrin konkret hissәsinin inkişaf vәzifәlәrini sәrbәst hәll edә bilәcәk, tәsәrrüfatın ayrıayrı spesifik sahәlәrinin
fәrqlәndirilmәsi
Bazarı fәth etmәk vә digәr tәsisatlardan asılılığı aşağı salmağa çalışan müәssisә vә tәşkilatların birlәşmәsidir

118 Destinasiya menecmentindә ictimai әlaqәlәndirmәnin әsası nәdir

•

İstifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tarixәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan xalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi
İdarәçilik münasibәtlәri subyektlәri arasında sәlahiyyәt sәrhәdlәrinin müәyyәn edilmәsidir
Tәbii müalicәvi sәrvәtlәrin axtarılması vә ekspert qiymәtlәndirilmәsi, iqlimin müalicәvi xüsusiyyәtlәri haqqında
mәlumatın olması
Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәtini, habelә idarәetmәnin forma vә üsullarının işlәnib hazırlanmasını şәrtlәndirәn
iqtisadisosial amil vә tәzahürlәrin öyrәnilmәsi ilә mәşğul olan sahә kimi
İxtisaslaşma vә tәsәrrüfatın kompleksliliyi, yәni rayonun, ölkәnin xalq tәsәrrüfatın yeri vә onun daxili iqtisadi
әlaqәlәri

119 Destinasiya menecmentindә rayon әmәlәgәlmәnin qanunauyğuna aiddir

•

Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi
Müәyyәn şәrait daxilindә rayon әmәlә gәtirәn amillәrin fәaliyyәtlәrini tәmin edәn daxili sәbәbnәticә әlaqәlәrinin
dәfәlәrlә tәkrarlanması
İstifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tarixәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan xalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi
İxtisaslaşma vә tәsәrrüfatın kompleksliliyi, yәni rayonun, ölkәnin xalq tәsәrrüfatın yeri vә onun daxili iqtisadi
әlaqәlәri
Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qoyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi, razidә sәrvәtlәrin müәyyәn olunması vә vәziyyәti üzәrindә müşahidәnin tәşkili

120 Destinasiya menecmentindә konkret olaraq rayon әmәlә gәlmәnin hansı amillәri nәzәrdәn keçirilir

•

İstifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tarixәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan xalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi
İstehsal münasibәtlәri, әmәyin әrazi bölgüsü, iqtisadi vә tәbii resurslar, inzibati әrazi bölgüsü, müxtәlif rayonların
ayrıayrı millәtlәrlә mәskunlaşması
Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qoyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi, razidә sәrvәtlәrin müәyyәn olunması vә vәziyyәti üzәrindә müşahidәnin tәşkili
Tәsәrrüfatın ixtisaslaşması vә әrazinin monosahәlәr üzrә inkişafı
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması

121 Destinasiyada әmәyin әrazi bölgüsü iqtisadi proseslәrin hansı tәrәflәrini nәzәrdә tutur

•

İstehsal münasibәtlәri, әmәyin әrazi bölgüsü, iqtisadi vә tәbii resurslar, inzibati әrazi bölgüsü, müxtәlif rayonların
ayrıayrı millәtlәrlә mәskunlaşması
Tәsәrrüfatın ixtisaslaşması vә әrazinin monosahәlәr üzrә inkişafı
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması

İstifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tarixәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan xalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi
Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qoyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi, razidә sәrvәtlәrin müәyyәn olunması vә vәziyyәti üzәrindә müşahidәnin tәşkili

122 Azәrbaycanın turizm subregionları üzrә turizmin sosialmәdәni sahәlәrә tәsiri VӘ әhalinin sosial
müdafiәsinin tәşkili hansı istiqamәtlәr üzrә formalaşir

•

Qәrbi Avropanın bir sıra ölkәlәrindә sәnayedә çalışanların iş vaxtı 1950ci ildәki illik 2350 saatdan 1987ci ildә
1716 saata qәdәr azaldı, orta statistik mәzuniyyәt 1950ci ildә 12 gündәn 1988ci ildә 31 günә qәdәr artdı, iş
vaxtının azalması әmәyin intensivliyinin artması ilә müşayәt olunurdu.
Sosial müdafiә sistemindә islahatlarla bağlı yeni strategiyanın hazirlanmasi turizm kadrlarınin xüsusi çәkisinin
yüksәldilmәsi mәsәlәlәrinә yanaşma
İstehlak xәrclәri strukturuna әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsiri, Qәrbi Avropanın bir sıra ölkәlәrindә adambaşına düşәn
ümümdaxili mәhsulun vә gәlirlәrin artması yemәyә vә zinәt әşyalarına xәrclәrin azalması
Dünya iqtisadiyyatında әmtәә istehsalına nisbәtәn, xidmәt istehsalı artımının daha yüksәk olması meyli
nәticәsindә xidmәt istehlakı payının artması, elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi
Nәqliyyatın vә kommunikasiya vasitәlәrinin inkişafı turizmin inkişafında mühüm stimul oldu, cәmiyyәtin
mobilliyininin artması şәrtlәndi, nәqliyyat vasitәlәri yaradılmasındakı uğurlar, hava nәqliyyatının inkişafı,
aviabiletlәrin ucuzlaşması

123 Azәrbaycanın turizm subregionları üzrә kredit riskinin azalmasi, investisiyaların bölgüsu vә bazar
prinsiplәrinә uyğun tәşkilatiidarәetmә prinsiplәrinin hәyata keçirilmәsi hansı sistemblok üzrә qruplaşdirılır

•

Xüsusi maraq, xüsusi tәyinat yeri, müәyәn müştәri dairәsi, istehsal
Rәqabәtin meydana gәlmәsi, turoperator strukturunun formalaşması vә onun sonrakı ixtisaslaşması
Kompleklәşdirici, servis, zәmanәt ticarәt, elmitexniki vә mәdәni göstәricilәr
Xüsusi tәyinat yeri, müәyәn müştәri dairәsi, müәyyәn növ nәqliyyat vasitәsindәn istifadә, proqnozlar
Sosial tәdbirlәrin turizmin sahәnin inkişıfına tәsirin qiymәtlәndirilmәsi, tәlәbat blokunun yaradilmasi VӘ onun
sosialmәdәni sahәlәrlә qarşılıqlı әlaqәsinin iqtisadi modeli

124 Azәrbaycanın turizm subregionları üzrә inkişafın sistem göstәricilәri özünә aşağıdakıları daxil edir

•

Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi aid edilir
Beynәlxalq turizmin inkişafını göstәricilәri, turist axınının hәcmi, gündәlik turist xәrclәrinin orta qiymәti, maddi
texniki bazanın vәziyyәti, turist firmalarının maliyyәiqtisadi göstәricilәrinin fәaliyyәti
Turist tәklifinin nizama salınması, texniki әmәkdaşlıq, insan ehtiyatlarına, azad hәrәkәtә, avianәqliyyat, daxili
turizmә aiddir
Reklam mәqsәdli ekskursiyaların hәyata keçirilmәsi, intellektual funksiyalar
Bronlaşdırma sistemi vә inzibati xidmәtlәr

125 Azәrbaycan dövlәtinin turizmә dәstәyi hansı amillәrlә bağlıdır

•

Turizmdә kiçik vә orta biznesin xarakterik cәhәtlәri
Әlaqә vasitәlәrinin modernizasiyası vә infrastrukturun vә turizm kadrlarının inkişafı
İdarәetmәdә iqtisadiinzibati vә sosialpsixoloji münasibәtlәr
Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә iqtisadi münasibәtlәr
Turizmdә marketinq xidmәtlәrinin tәşkili

126 Turizm destinasiyalarında müәssisәlәrin mәnfәәti artıqmaq yollarına daxildir

•

Turizmin inkişafı istiqamәtindә xarici ölkәlәrin uzun müddәtli kreditlәrinin qaytarılması xәrclәri başa düşülür
Turizm mәhsulunun satış hәcminin artırılması, turizm mәhsulu vә tamamlayıcı xidmәt nomenklaturasının
genişlәndirilmәsi, xidmәtin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsulunun xәrc elementlәrinin, maya dәyәrinin
aşağı salınması, satış bazarının genişlәnmәsi
Maliyyә riski valyuta mәzәnnәsinin aşağı düşmәsi vә maliyyә krizinin baş vermә ehtimalıdır
Maliyyә 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 tәsiri.
Maliyyә riski gözlәnilmәz hallar üçün biznes planda әks olunuş xәrclәrdәn cari xәrclәrin cox olmasında özünü
biruzә verir

127 Turizm destinasiyalarının inkişafının sistem göstәricilәri regionlar üzrә özünә aşağıdakıları daxil edir

•

Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi aid edilir
Turist axınının hәcmi, gündәlik turist xәrclәrinin orta qiymәti, madditexniki bazanın vәziyyәti, turist firmalarının
maliyyәiqtisadi göstәricilәrinin fәaliyyәti, beynәlxalq turizmin inkişafını göstәricilәri
Turist tәklifinin nizama salınması, texniki әmәkdaşlıq, insan ehtiyatlarına, azad hәrәkәtә, avianәqliyyat, daxili
turizmә aiddir
Reklam mәqsәdli ekskursiyaların hәyata keçirilmәsi, intellektual funksiyalar, şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam
dәyişmәsi yolu ilә fәrdin yorğunluq hissindәn azad olması
Bronlaşdırma sistemi vә inzibati xidmәtlәr

128 Turizm destinasiyalarında sәfәrlәrinin coğrafi mәqsәdinә görә tәlәbin seqmentlәrinә hansı göstәricilәr
daxildir

•

Uzaq gәlәcәk üçün iqtisadiictimai hadisәlәrin inkişaf istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsi vә hәmin inkişafı
sәciyyәlәndirәn sistemin, hadisәnin bu vә ya digәr istiqamәtdә inkişaf ehtimalını göstәrir
Dünya ölkәlәri üzrә turizm, dünyanın ayrıayrı regionları üzrә turizm, ölkәnin ayrıayrı regionları üzrә turizm,
turistin yaşamağı, yerlәşmәsi
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri, turizm mәhsulunun
yayılması üzrә turist firmaları, turist reklaminformasiya idarәlәri, turist müәssisәlәri
Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, xaricә olan sәyahәtlәr balansı, abadlaşdırılmış әtraf әrazi, madditexniki
avadanlıqların tikinti normalarına uyğunluq balansı
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi

129 Regionun turistrekreasiya imkanlarının qiymәtlәndirilmәsindә hansı kriteriyalardan istifadә olunur

•

Diqqәtәlayiq yerlәrin, tarixi vә mәdәniyyәt әlaqәlәrinin metodiki düşünülmüş nümayişi vә bu obyektlәrlә 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, operativ nәqliyyat vә rabitә, şәxsi
tәhlükәsizliyin tәminatı vә regionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer
Beynәlxalq ticarәtin genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Turist bazarının seqmentlәşmәsi sxemidir vә uzaqda yaşayanlara mәxsus xüsusiyyәtlәr kimi
Tәbiәtdәn istifadәyә yönәldilәn turizm növüdür

130 Turizm destinasiyalarında turistekskursiya fәaliyyәtin inkişafının planlaşdırılmasında hansı şәbәkәlәr
iştirak edir

•

Tәbiiiqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, asudә vaxtın tәşkili üçün sosial infrastrukturların olması vә inkişaf
sәviyyәsi, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili, operativ nәqliyyat vә rabitә, şәxsi
tәhlikәsizliyin tәminatı vә regionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer
Turmüәssisәlәr (әsas xidmәt göstәrәn) şәbәkәsi vә kömәkçi (xidmәt göstәrәn) müәssisәlәr
Әrazinin tәbiirekreasiya sәrvәtlәrinin mövcudluğu şәraitindә
Tәbii müalicәvi sәrvәtlәrin axtarılması vә ekspert qiymәtlәndirilmәsi, iqlimin müalicәvi xüsusiyyәtlәri haqqında
mәlumatın olması
İşçi heyәtinin seçilmәsi xidmәtlәri, firmaların ictimaiyyәtlә әlaqәlәrini tәmin edәn vә istehsalatda normal sosial
psixoloji iqlim yaradan xidmәtlәr

131 Turizm destinasiyalarında rekreasiya kompleksinin formalaşmasında maksimal sürәtdә nәzәrә alınan
amillәrә aiddir

•

Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
Fәal istirahәtin vә asudә vaxtın keçirilmәsinin bütün növlәri, әhalinin tәlәbat strukturu, adambaşına düşәn
gәlirlәrin sәviyyәsindә olan fәrq, әhalinin mobilliyi, müxtәlif demoqrafiq qrupların üstün tutduqları xidmәtlәr vә
digәr sosialiqtisadi amillәr
İqtisadi regionların müәyyәn növ әmtәә vә xidmәt istehsalı üzrә ixtisaslaşması; dövlәtin iqtisadiyyatda mәhsuldar
qüvvәlәrin konkret hissәsinin inkişaf vәzifәlәrini sәrbәst hәll edә bilәcәk, tәsәrrüfatın ayrıayrı spesifik sahәlәrinin
fәrqlәndirilmәsi
Müalicәvi bulaqlar, mәnzәrәli landşaftı olan, sağlamlaşdırıcı istirahәt üçün hәm tәbii, hәm dә süni yaradılan
әrazilәr, nadir heyvanat vә bitki alәmi, qorunub saxlanılmış vәhşi tәbiәt guşәlәri vә s.

Müştәrәk fәaliyyәt növü olmaqla yerlәşdirmә, xidmәt, turizm vasitәçiliyi, sağlamlıq vә s. sahәlәrdә maraqları eyni
olan müәssisәlәr tәrәfindәn hәyata keçirilmәklә françayzinq sisteminin әsasını tәşkil edir

132 Azәrbaycanda turizmin regional inkişafına tәsir edәn göstәricilәrә daxildir:

•

Oğurluq, nәzәrә alınmayan, pulsuz vә yığıma yönәldilәn maliyyә mәnbәlәri
Kәnddә yeni iş yerlәri, kәnd tәsәrrüfatı mallarının sәrfәli satışı
Korrupsiya meyllәrinin güclәndirilmәsi әsasında mülkiyyәtdәn, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn, vergilәr vә gömrük
rüsumları hesabına әldә olunan gәlir mәnbәlәri
Sosial risqin işәgötürәnlәr, muzdla işlәyәnlәr vә mәcburi sosial sığortaya cәlb edilmәli mәsul şәxslәr vә onların
bölüşdürülmәsi
Struktur, friksion, tәbii, institutsional vә tsiklik işsizliyin artması

133 Azәrbaycanın turizm subregionları üzrә turizmi inkişaf etdirmәk mәqsәdilә hansı әsas vәzifәlәr qarşıya
qoyulmuıdur

•

İnhisarçılığa әsaslanmaqla turizm bazarını formalaşdırmaq, turistlәrә xidmәtin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi,
beynәlxalq standartlara uyğunluğunu tәmin etmәk
Kiçik vә orta sahibkarlığı inkişaf etdirmәklә rәqabәtә davamlı turizm bazasını yaratmaq, turistlәrә xidmәtin
keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, beynәlxalq standartlara uyğunluğunu tәmin etmәk
Korrupsiya yolu ilә kiçik vә orta sahibkarlığı inkişaf etdirmәklә rәqabәtә davamlı turizm bazasını yaratmaq,
turistlәrә xidmәtin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, beynәlxalq standartlara uyğunluğunu tәmin etmәk, turizmin
dövlәt tәnzimlәnmәsini hәyata keçirmәk
İnhisarçılığa әsaslanmaqla turizm sahәsindә sahibkarlığı, ilk növbәdә kiçik vә orta sahibkarlığı inkişaf etdirmәklә
rәqabәtә davamlı turizm bazasını yaratmaq
Turizm sahәsindә sahibkarlığı, ilk növbәdә kiçik vә orta sahibkarlığı inkişaf etdirmәklә rәqabәtә davamlı turizm
bazasını yaratmaq, turistlәrә xidmәtin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi

134 Azәrbaycan Respublikası turizm sahәsindә hansı beynәlxalq vә regional tәşkilatlarla әmәkdaşlıq edir?

•

Asala, Daşnaksutun, İslam Konfransı Tәşkilatı, İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı, Beynәlxalq İqtisadi Әmәkdaşlıq vә
İnkişaf Tәşkilatı, Qara dәniz İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı, GUAM, MDB üzv dövlәtlәrinin Turizm Şurası
Ümumdünya Turizm Tәşkilatı, İslam Konfransı Tәşkilatı, İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı, Daşnaksutun, Beynәlxalq
İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı, Qara dәniz İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı, GUAM
ÜTT, İslam Konfransı Tәşkilatı, İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı, Beynәlxalq İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf
Tәşkilatı, Qara dәniz İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı, GUAM, MDB üzv dövlәtlәrinin Turizm Şurası
Ümumdünya Turizm Tәşkilatı, İslam Konfransı Tәşkilatı, İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı, Beynәlxalq İqtisadi
Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı, Asala, Daşnaksutun, Qara dәniz İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı, GUAM
Ümumdünya Turizm Tәşkilatı, Asala, İslam Konfransı Tәşkilatı, İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı, Beynәlxalq İqtisadi
Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı, Qara dәniz İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı

135 Azәrbaycanın turizm subregionları üzrә YUNESKO tәrәfindәn qeydiyyata alınan hansı mәdәniyyәt
abidәlәri mövcuddur

•

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

136 Turizm subregionları üzrә neçә tәbii vә tarixi qoruq, müvәqqәti qoruq vә ovçuluq tәsәrrüfatı
mövcuddur?

•

12 tәbii vә tarixi qoruq, 10 müvәqqәti qoruq vә ovçuluq tәsәrrüfat
22 tәbii vә tarixi qoruq, 27 müvәqqәti qoruq vә ovçuluq tәsәrrüfatı
19 tәbii vә tarixi qoruq, 7 müvәqqәti qoruq vә ovçuluq tәsәrrüfatı
14 tәbii vә tarixi qoruq, 17 müvәqqәti qoruq vә ovçuluq tәsәrrüfatı
10 tәbii vә tarixi qoruq, 11 müvәqqәti qoruq vә ovçuluq tәsәrrüfatı

137 Turizm subregionlarının inkişafında iqtisadiidarәetmә problemlәrinin hәlli istiqamәtindә tәlәbtәklifı ilә
әlaqәli olan hansı amillәrin fәrqlәndirilmәsi zәruridir

•

Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin
genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Әlaqәlәndirmәnin rolunun yüksәldilmәsi, turizm sferasının kadr tәminatı, özәl turizm biznesinin inkiıafına şәrait
yaradılması, turist xidmәtlәrinin hәyata keçirilmәsi vә reklam prosesindә kütlәvi informasiya vasitәlәrinin rolunun
yüksәldilmәsi
İqtisadi, ticarәt, elmitexniki әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә әmәkdaşlıq sazişlәri
Turistlәrin yaşadığı ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, ölkәlәr
arasında dostluq, mehriban qonşuluq, dinc münasibәtlәr
Bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması, beynәlxalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması

138 Turizm subregionlarında turistlәrin yerlәşdirilmәsi müәssisәlәrinә aiddir

•

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

139 Turizm regionlar üzrә hansı “qeyriturizm” sahәlәrinin inkişafına sәbәb olur

•

Mehmanxanalar, motellәr, pansionatlar, kempinqlәr, turist bazaları, şәxsi mәnzillәr, sәhiyyә müәssisәlәrinin
çarpayı normaları, sığorta müәssisәlәri vә s.
Aeroportların, yolların, mağazaların, abidәlәrin, meşә massivlәrinin bәrpası, su hövzәlәrinin tәmizlәnmәsi,
nәqliyyat, kinoteatrların tikintisi vә modernlәşdirilmәsi, şәhәrlәrin abadlaşdırılması
Mehmanxanalar, motellәr, pansionatlar, kempinqlәr, turist bazaları, şәxsi mәnzillәr, sәhiyyә müәssisәlәrinin
çarpayı normaları vә s.
Mehmanxanalar, motellәr, pansionatlar, kempinqlәr, turist bazaları, şәxsi mәnzillәr vә s.
Mehmanxanalar, motellәr, pansionatlar, kempinqlәr, turist bazaları, şәxsi mәnzillәr, sığorta müәssisәlәri

140 Turizmdә hansı komponentlәrdәn ibarәt münasibәtlәr sistemini kimlәr tәyin edir

•

İstehlak büdcәsinә daxil olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin mәcmuu vә onların qiymәtinin dәyişmә meyllәri kimi
Dövlәtlәr arasında vә ya dövlәtlәrlә beynәlxalq tәşkilatlar arasında müqavilәlәr vә sazişlәrlә müәyyәn olunan
beynәlxalq sәyahәtlәr vә turizm sistemi
İnsanların tәhsillәri vә peşәkar hazırlıqları haqqındakı qәrarları, bununla bağlı olan xәrclәri vә gәlәcәkdә әldә edә
bilәcәk daha yüksәk gәlirlә
Turizmin әsas funksiyası hәyat fәaliyyәtinin subyekti olan insanın sosial tәkrar istehsalı funksiyası, onun hәyat
tәminatının ehtiyyatlarının tәkrar istehsalı vә sosial infrastrukturların tәkrar yaradılması funksiyaları ilә
şәrtlәndirilir
İstehlak tәyinatı әsasında qruplaşan әmtәә, xidmәt növlәrinә, istehlakın faydalılığı vә formalaşması mәnbәlәri
strukturuna görә tәhlili

141 Turizm subregionlarının inkişafının әsas sәbәblәrinә daxildir

•

Kompleks sәfәrlәr, istirahәt vә kompleks turlara xidmәtlәr paketi
İqtisadi, sosial, mәdәniyyәt vә tәhsilin yayılması, nәqliyyatın inkişafındakı uğurlar, informasiya vasitәlәrinin
inkişafı
Emprik, optimistik, evristik yanaşma, sistemli planlaşdırma
Ciddi hesabat blanklarının tәdqiqi vә tәrtibi, mәsuliyyәt
Beynәlxalq turizm tәşkilatlarının xüsusi funksiyaları vә kompetensiyası

142 Turizm subregionlarının inkişafında turizmin sosial әhәmiyyәtinә aiddir

•

Turizm sәnayesi vә qonaqpәrvәrlik sәnayesi
Gәlirlәrin artması, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olması, asudә vaxtdan sәmәrәli istifadә, cәmiyyәtin
psixofizioloji resurslarının bәrpası
Asudә vaxtlarda gәnclәrin neqativ fәaliyyәtlәrinin artması
Әmәk mәhsuldarlığının artması, şәhәrlәrin böyümәsi
İnsanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, turizmdә bazar xidmәti

143 Turizm subregionlarının iqtisadi sәmәrәlilik göstәrigilәrinә aiddir

•

Turizmin ekoloji istiqamәtlәndirilmәsi
Turizm bazarının seqmentlәşmәsi
Mehmanxanaların xidmәt standartlarına uyğunluğunun tәyin olunması
Dövlәt miqyasında turizm firmalarının istehsalxidmәt vә region әhalisinin turist xidmәtlәrinin tәşkilindә
mәnfәәtin әldә olunmasını bildirir
Marketinq tәdqiqatları, biznes planların әsaslandırılması

144 Turizm subregionlarında turizm insanlara hansı imkanları yaradır?

•

Korrupsiyanın sәviyyәsinin yüksәldilmәsi vә insan hüquqlarının pozulması
Yaşayış yerlәrini müvәqqәti tәrk etmәk, fәaliyyәtin xarakterini vә hәyat tәrzini dәyişmәk, dünyagörüşünü artırmaq
Vәtәndaş müharibәsinә әlverişli şәraitin yaradılması
İnsan hüquqlarının pozulması
Korrupsiyanın sәviyyәsinin yüksәldilmәsi

145 Turizm subregionlarının inkişafının insanların hәyat fәaliyyәti hansı fazalara bölünür

•

İnsanların hәyat fәaliyyәtinin fazaları yoxdur
Fәaliyyәt sahәsi, ev vә asudә vaxt
Ev vә asudә vaxt
İş (fәaliyyәt sahәsi) vә asudә vaxt
İş (fәaliyyәt sahәsi) vә ev

146 Turizmin inkişafı üzrә Haaqa deklorasiyasında insan hüquqlarına dair hansı mәsәlәlәr qeyd olunmuşdur

•

Siyasi, iqtisadi, sosial, mәdәniyyәt vә tәhsilin yayılması, nәqliyyatın inkişafındakı uğurlar, informasiya
vasitәlәrinin inkişafı
Hәr bir şәxs istirahәt vә mәzuniyyәt hüquqlarına malikdir ki, bu da vәtәndaşlarının hüquqlarının tәmin olunması
mәqsәdilә ölkә tәrәfindәn hәyata keçirilir
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәn, mәmilli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma
Marketinq riski, maliyyә riski, ödәmә balansının sabit saxlanılması
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daxilindә vә
bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması

147 Turizm subregionlarının inkişafının birbaşa tәsir nәticәlәrinә daxildir

•

Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daxilindә vә
bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması
Vәsait qoyuluşları, turizm müәssisәlәrindәn vә turistlәrdәn әldә olunan gәlirlәr, turizmdә işlәyәnlәrin maddi
tәminatı, yeni iş yerlәrinin yaradılması
Siyasi, iqtisadi, sosial, mәdәniyyәt vә tәhsilin yayılması, nәqliyyatın inkişafındakı uğurlar, informasiya
vasitәlәrinin inkişafı
Yaxşı iqlim vә komfort tәbii şәraitin olması, landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması
Turizm zonalarının vә turist marşrutlarının müәyyәn olunması, standartların hazırlanması

148 Destinasiyalarda müxtәlif turist qruplarının spesifik maraqlarının müәyyәnlәşdirilmәsi motivlәrinә
aiddir

•

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

149 Destinasiyalarda turizm xidmәtlәrinin bazarda mövqeyinin müәyyәnlәşdirilmәsi üsullarına aiddir

•

Axıcı marketinq vәziyyәtinin tәhlili, mәsәlәlәr vә problemlәr, marketinq strategiyası, fәaliyyәt proqramı, büdcә vә
yoxlama qaydaları
Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, xaricә olan sәyahәtlәr balansı, abadlaşdırılmış әtraf әrazi, madditexniki
avadanlıqların tikinti normalarına uyğunluq balansı
Seqmentlәşdirmә, obraz yaratma, turizm mәhsulu vә xidmәtlәrinin fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrinin toplanması
Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı, yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin
coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması, yeni şirkәtlәr tәsis etmәklә turizm fәaliyyәtinin
genişlәndirilmәsi
Turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә daxili vә beynәlxalq nәqliyyat xәrclәri, sәnayesindә xarici investisiya qoyuluşu,
turizmin inkişafı istiqamәtindә digәr ölkәlәr tәrәfindәn verilәn kreditlәrdәn daxil olmalar

150 Turizm destinasiyalarında bazarı әhatә etmәk seçimi zamanı hansı amillәri nәzәrә almaq vacibdir

•

Sәhiyyәnin vәziyyәti, tәhsil vә әhalinin mәşğulluq sәviyyәsi, orta ömür müddәti, alıcılıq
Firmanın ehtiyatları, mәhsulun yekcins olma dәrәcәsi, mәhsulun hәyat dövrünün mәrhәlәsi, bazarın yekcinslik
dәrәcәsi, rәqiblәrin marketinq strategiyası
Resursların keyfiyyәt vә kәmiyyәti, tәlәb vә tәklif amillәri, bölgü amillәri
Siyasi hәyata daxil olma, coğrafiiqtisadi, iqtisadi, әhali vә ekoloji
Tәlәbat, onun ödәnilmә dәrәcәsi, istehlak sәviyyәsi, onun quruluşu

151 Turizm destinasiyalarında effektivliyi müәyyәnlәşdirәn әn әhәmiyyәtli olanları hansılardır

•

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
Turizm mәhsulunun xüsusiyyәti vә turistlәr üçün cәlbediciliyi, gedilәn yerdә turistlәrin xәrclәrinә ayırdıqları
büdcә vә bunun nә qәdәr teztez tәkrarlanması, gedilәn yerin iqtisadi inkişaf sәviyyәsi, gedilәn yerin iqtisadi
gücünün ölçüsü, turist xәrclәrinin gedilәn yerdә yenidәn tәdavülә daxil olması dәrәcәsi, gedilәn yerin mövsümi
turist tәlәbinә uyğunlaşa bilmә dәrәcәsi vә qabiliyyәti
Turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri, sәrnişin
nәqliyyatı, rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal tәsәrrüfatı
İdarәetmә obyektlәri ilә әlaqәdar әlaqәlәndirici istiqamәtlәr
Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, xaricә olan sәyahәtlәr balansı, abadlaşdırılmış әtraf әrazi, madditexniki
avadanlıqların tikinti normalarına uyğunluq balansı

152 Turizm destinasiyalarında әrazinin turistrekreasiya ehtiyatlarının müәyyәnlәşdirilmәsi zamanı
sәnәdlәrinin hazırlanması işinin tәşkilinin sifarişçisi hansı tәşkilatlar ola bilәr

•

Dini İşlәr üzrә Dövlәt Komitәsi
Qeyridövlәt vә kommersiya strukturları
Qırmızı Xaç Komitәsi
Azәrenerji Sәhmdar Cәmiyyәti
Qaçqın vә mәcburi köçkünlәrlә iş üzrә Dövlәt Komitәsi

153 Turizm destinasiyalarının tәşkili hansı әsaslarla mümkün olu

•

Mәdәnitarixi atmosferin olmadığı şәraitdә
Әrazinin tәbiirekreasiya sәrvәtlәrinin mövcudluğu şәraitindә
Turistlәrin şәxsi tәhlikәsizliyinin tәmin olunmadığı şәraitdә vә regionun qeyristabilliyi şәraitindә
Müharibә şәraitindә
Operativ nәqliyyat vә rabitә sisteminin olmadığı şәraitdә

154 Subregionları tәsniflәşdirin

•

AbşeronQobustan, ŞәkiOğuz, QusarDәvәçi, GәncәMingәçevir, LәnkәranAstara, Naxçıvan turist subregionu
AbşeronQobustan; ŞamaxıZaqatala; QusarDәvәçi; GәncәMingәçevir; LәnkәranAstara; KәlbәcәrQarabağ;
Naxçıvan
ŞamaxıZaqatala, QusarDәvәçi, GәncәMingәçevir, Ağsuİsmayıllı, LәnkәranAstara, AğdamLaçın, Naxçıvan
turist subregionu
AbşeronQobustan, ŞamaxıZaqatala, QusarDәvәçi, GәncәMingәçevir, LәnkәranAstara, AğdamLaçın, Naxçıvan
turist subregionu

AbşeronQobustan, ŞәkiOğuz, QusarDәvәçi, GәncәMingәçevir, LәnkәranAstara, KәlbәcәrQarabağ,

155 İnkişaf etmiş turist ölkәlәrinin tәcrübәsinә vә ölkәmizin rekreasion potensialının tәhlilinә әsaslanaraq,
turizm destinasiyalarında rekreasion rayonlaşdırmanın qiymәtlәndirilmәsi vә qruplaşdırılmasında hansı
meyarlar tәtbiq edilir

•

Rekreasion rayonlaşdırma vә administrativ subyektlәr
Sosial, iqtisadi vә coğrafi
Makroiqtisadi, mikroiqtisadi, sosial, iqtisadi vә coğrafi
Makroiqtisadi vә mikroiqtisadi
Qiymәtlәndirmә vә qruplaşdırma

156 Turizm destinasiyalarında regionun rәqabәt vahidinә hansı göstәricilәr aid edilir

•

Turist xәrclәrinin regionda dövr etmәsinin hәrәkәt verici qüvvәsi – multiplikator effekti ilә müәyyәn olunur
İctimaiiqtisadi sistem, turizm siyasәti, әtraf alәm siyasәti, ehtiyatlar, ekoloji sistem, iqtisadiyyatın, dövlәtin vә
әhalinin maraqları
Turizmin inkişafı istiqamәtindә xarici ölkәlәrin uzun müddәtli kreditlәrinin qaytarılması xәrclәri aid edilir
Bu sahәyә vәsait qoyuluşları, turizm müәssisәlәrindәn vә turistlәrdәn әldә olunan gәlirlәr, turizm sahәsindә
işlәyәnlәrin maddi tәminatı, yeni iş yerlәrinin yaradılması vә s. aid edilir
Kompleks sәfәrlәr, istirahәt üçün xidmәtlәr paketi vә kompleks turlarla bağlı xәrclәr, yerlәşdirmә, qidalanma,
nәqliyyat xәrclәri vә s. aid edilir

157 Turizm destinasiyalarında coğrafi meyarlara görә seqmentlәşmә hansı amillәrdәn asılı olaraq müәyyәn
edilir

•

Turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanması, tәbii inhisarçılığa şәrait yaratmaq
Daimi yaşayış ölkәsindәn vә turist sәfәrlәrinin coğrafi mәqsәdlәrindәn asılı olaraq
Әhalinin öz mәdәni irsinә marağı artır, iqtisadi cәhәtdәn zәif inkişaf etmiş regionlarda әtraf mühitin mühafizәsi
mәsәlәlәri hәll edilir, dövlәt inhisarçılığa şәrait yaradır
Daxili, daxil olan vә xaric olan turizm, dünya, ölkәlәr, regionlar, mahallar, şәhәrlәr üzrә, sosialdemoqrafik
meyarlara әsasәn
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması

158 Turizm destinasiyalarının inkişafında regional informasiya mәrkәzlәrinin vәzifәlәri hansı problemlәrin
hәllini zәrurilәşdirir

•

Ölkәnin müsbәt imicinin yaradılması, xarici turistlәr ücün ölkәnin cәlbedici turizm istiqamәtindә irәlilәmәsi,
inhisarçılığa şәrait yaradan bazarın formalaşdırılması
Milli sәviyyәdә marketinq tәdqiqatları, turizm infrastrukturunun inkişafının hüqüqu vә investisiya yönümlü
dәstәyi, marketinq konsepsiyalarının müәssisәlәr üçün onların reallaşdırılması istiqamәtindә mәslәhәtlәrlә
hazırlanması vә emal edilmәsi, mәslәhәt xidmәtlәri
İstehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması, ölçülә bilәn
ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә olunması, turizm firmalarının fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi
göstәricilәri, beynәlxalq turizmin inkişaf göstәricilәri
Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin
mövcudluğu, istehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması,
ölçülә bilәn ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә olunması
Marketinq konsepsiyalarının müәssisәlәr üçün onların reallaşdırılması istiqamәtindә mәslәhәtlәrlә hazırlanması vә
emal edilmәsi, mәslәhәt xidmәtlәri, inhisarçılığa şәrait yaradan bazarın formalaşdırılması

159 Turizm destinasiyalarında beynәlxalq axınlarının müasir şәkildә formalaşması hansı amillәrin
fәaliyyәtinә әsaslanır

•

İqtisadi, konyuktur, elmitexniki, maliyyә, isehsal, investisiya amili
Planetin artan әhalisinin rekreasiya xidmәtinә olan tәlәbatı, osialiqtisadi amil, adam başına illik gәlirlәr, tәbii,
hәm dә antropoqenik mәnşәli resurs potensialı, infrastruktur amil, başlıca turist regionlarına münasibәtdә ölkәnin
coğrafi mövcudluğu amili
Turizm şirkәtinin idarә edilmәsi üçün yeni fәaliyyәt sahәsi üçün hansı idarәetmә proqramı qәbul edilmәsi, yeni
şirkәtlәr tәsis etmәklә turizm fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi

İstehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması, ölçülә bilәn
ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә olunması, turizm firmalarının fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi
göstәricilәri, onların xarakteri vә bu kimi göstәricilәr
İstehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası,
iqtisadiyyatın digәr sahәlәrinin inkişafına tәsir edәn vә ödәmә balansının sabit saxlanılması funksiyası

160 Turizm destinasiyalarının müәyyәn edilmәsi üçün xarakterik әlamәtlәr hansılardır

•

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
Tәbii müalicәvi sәrvәtlәrin axtarılması vә ekspert qiymәtlәndirilmәsi, iqlimin müalicәvi xüsusiyyәtlәri haqqında
mәlumatın olması
Turizm mәhsulunun xüsusiyyәti vә turistlәr üçün cәlbediciliyi, gedilәn yerdә turistlәrin xәrclәrinә ayırdıqları
büdcә vә bunun nә qәdәr teztez tәkrarlanması, gedilәn yerin iqtisadi inkişaf sәviyyәsi, gedilәn yerin iqtisadi
gücünün ölçüsü, turist xәrclәrinin gedilәn yerdә yenidәn tәdavülә daxil olması dәrәcәsi
Turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri, sәrnişin
nәqliyyatı, rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal tәsәrrüfatı
Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, xaricә olan sәyahәtlәr balansı, abadlaşdırılmış әtraf әrazi, madditexniki
avadanlıqların tikinti normalarına uyğunluq balansı

161 Turist regionu anlayışının tәrifi necәdir

•

Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, xaricә olan sәyahәtlәr balansı, abadlaşdırılmış әtraf әrazi, madditexniki
avadanlıqların tikinti normalarına uyğunluq balansı
Bir vә ya bir neçә administrativ subyekt hüdudunda turist sәrvәtlәrini ümumi kompleksdә birlәşdirәn böyük
әrazilәr
Tәbii müalicәvi sәrvәtlәrin axtarılması vә ekspert qiymәtlәndirilmәsi, iqlimin müalicәvi xüsusiyyәtlәri haqqında
mәlumatın olmasıdır
Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәtini, habelә idarәetmәnin forma vә üsullarının işlәnib hazırlanmasını şәrtlәndirәn
iqtisadisosial amil vә tәzahürlәrin öyrәnilmәsi dairәsidir
Turizm mәhsulunun xüsusiyyәti vә turistlәr üçün cәlbediciliyi, gedilәn yerdә turistlәrin xәrclәrinә ayırdıqları
büdcә vә bunun nә qәdәr teztez tәkrarlanması, gedilәn yerin iqtisadi inkişaf sәviyyәsi, gedilәn yerin iqtisadi
gücünün ölçüsü, turist xәrclәrinin gedilәn yerdә yenidәn tәdavülә daxil olması dәrәcәsi

162 Turizm subregionlarının inkişafında fәaliyyәt göstәrәn fiziki vә hüquqi şәxslәrin turistlәrin
tәhlükәsizliyinin tәminatı ilә bağlı mәsәlәlәrә aiddir

•

Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi
Avianәqliyyatda peşәkarlığın artırılması, otellәrdә yüksәk sәviyyәli tәhlükәsizlik tәdbirlәri, peşәkar sürücülәrin
olması, ekskursiyalar zamanı turistlәrin rastlaşacağı tәhlükәlәr barәdә әvvәlcәdәn xәbәrdarlıq
Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәtini, habelә idarәetmәnin forma vә üsullarının işlәnib hazırlanmasını şәrtlәndirәn
iqtisadisosial amil vә tәzahürlәrin öyrәnilmәsi
Yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması, tәbiәt
obyektlәrinin tәmiz vә yararlı vәziyyәtdә olması, inkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz startegiyasını
iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki dәyişikliklәrә uyğunlaşdırmaq
Regional idarәetmә orqanlarının status vә funksiyalarının keyfiyyәtli dәyişikliyi, regional menecmentin yeni
sistemini formalaşdırmağın zәruriliyi

163 Azәrbaycanda turizm subregionlarının inkişafında idarәetmә fәaliyyәti hansı formada istiqamәtlәnir
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi
Tәbii sәrvәtlәrin effektiv vә sәmәrәli istifadәsi üçün kurortun rekreasiya tutumu, ilk növbәdә bәrpa olunmayan
tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları
Tәbiiiqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, asudә vaxtın tәşkili üçün sosial infrastrukturların olması vә inkişaf
sәviyyәsi, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili, operativ nәqliyyat vә rabitә, şәxsi
tәhlikәsizliyin tәminatı vә regionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer
Tәşkilati xarakterli müxtәlif mexanizmlәr vә sosialiqtisadi mülahizәlәr sistemi vasitәsilә turizmin aktual
problemlәrinin dәrk edilmәsi, qanunverici tәşәbbüs vә sosial turizmin tәşkilinin yeni növü әsasında ölkәdә sosial
turizmin bәrpası

•

•

Potensial alıcı qruplarının meydana gәlmәsi ilә bağlı marketinq analizi vә planlaşdrılması; mәqsәdli qruplar üçün
әmtәәlәrin istehsalı vә uyğun xidmәtin çatdırılması; bazarda daha sәrfәli mövqeyә nail olunması istiqamәtindә
müәssisә fәaliyyәtinin koordinasiyası; әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş mәqsәdә uyğun biznesin daxil edilmәsi
istiqamәtindә nәzarәtyoxlama yollarının müәyyәn edimәsi

164 Turizm destinasiyalarında tәbii vә texniki fәlakәtlәrә qarşı turist firması problemә savadlı vә
mәsuliyyәtli yanaşmaqla riski minimuma endirә bilәr. Bu yanaşmalara aiddir

•

Zәhmәtkeşlәrin gәlirlәrinin artması, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olması, asudә vaxtdan sәmәrәli istifadә,
cәmiyyәtin psixofizioloji resurslarının bәrpası
Regional valyuta axınlarının, hәmçinin xaricdәn valyuta daxil olmalarını artırır, ümumi milli mәhsulun hәcmini
yüksәldir, yeni iş yerlәrinin yaradılmasına şәrait yaradır, yerli vә xarici kapitalların yatırılmasına şәrait yaradır
Tәşkilati xarakterli müxtәlif mexanizmlәr vә sosialiqtisadi mülahizәlәr sistemi vasitәsilә turizmin aktual
problemlәrinin dәrk edilmәsi, qanunverici tәşәbbüs vә sosial turizmin tәşkilinin yeni növü әsasında ölkәdә sosial
turizmin bәrpası
Turizm markәzlәrindә tәlәbat VӘ texnogen fәlakәtlәrlә mübarizә vә turistlәr üçün riskin qarşisinı almaq,
epidemioloji, bakterioloji va digәr tәbii risklәrin qarşisının alınmasi vә müvafiq formallıqlara riayәt edilmәsi,
daşınma zamanı turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәşkili, sәyahәt zamanı turistlәrin sigorta edilmәsi, hәmçinin turist
muәssisәlәrinin peşә mәsuliyyәti, turizm polisi vә tәhlükәsizlik xidmәtinin yaradilmasi
Hәr bir turist müәssisәsindә öncәdәn işlәnib hazirlanmış vә tәsdiq olunmuş “fövqәladә vәziyyәt zamani personalın
tәdbirlәr plani”, sәyahәt, ekskursiya, yürüş zamani turistlәrin nәqliyyatla daşınmasi konkret nәqliyyat vasitәlәrinә
aid olan müvafiq tәlәblәrә riayәt edilmәklә hәyata keçirilmәlidir, ekstremal, idman turizmi marşrutlarının, xüsusi
turist inventar vә lavazimatinın hazirlanmasi, bu növ marşrutlara vә lәvazimata aid olan normativ sәnәdlәrә uyğun
olmalıdir, turistlәrә marşrutda işlәyәnlәrin peşә sәviyyәsinin hazırlıgi yüksәk olmalıdır, turist müәssisәlәri, konkret
xidmәtin risk elementlәri vә onların qarşısinın alınmasi yolları ilә turistlәri mütlәq mәlumatlandirmalıdir

165 Turizm destinasiyaları hansı göstәricilәrә malik olmalıdır

•

İctimaitәşkilatı struktura malik olmalıdır
Rayonlaşmanın prinsiplәrinә uyğun olmalıdır
Gömrük güzәştlәrinә malik olmalıdır
Turist maraqlarına malik obyektlәrә malik olmalı, turist tәlәbatına uyğun zәruri xidmәtlәr göstәrmәlidir
Turizmin inkişafına demoqrafik amillәrin tәsiri olmalıdır

166 Ucqar vә struktur әlaqәlәri zәif olan turizm destinasiyalarında aşağıdakı mәnfi hallar qeyd edilmәlidir

•

Diqqәtәlayiq yerlәrin, tarixi vә mәdәniyyәt әlaqәlәrinin metodiki düşünülmüş nümayişi vә bu obyektlәrlә bağlı
hadisәlәrin nәql edir
Regional valyuta axınlarının, hәmçinin xaricdәn valyuta daxil olmalarını artırır, ümumi milli mәhsulun hәcmini
yüksәldir, yeni iş yerlәrinin yaradılmasına şәrait yaradır, yerli vә xarici kapitalların yatırılmasına şәrait yaradır
Müxtәlif qrup әhali maraqlarının qütblәşdirilmәsi vә kommersiyalaşdırılması, ixtisaslaşdırılmamış әmәyin rolunun
artması, cәmiyyәtdә qәbul olunmuş әxlaq normalarından uzaqlaşma hallarının artması, mәdәniyyәtin
kommersiyalaşdırılması, bu vә ya digәr rayonlarda mәdәni irsin mәhv olması, yerli әhali ilә turistlәr arasında
münaqişәlәr
Tәbiәtdәn istifadәyә yönәldilәn tәdbirlәri ön plana çәkir
Beynәlxalq turizmin inkişafına maneçilik yaradır

167 Azәrbaycanda turizm destinasiyalarını inkişaf etdirmәk mәqsәdilә hansı vәzifәlәr qarşıya qoyulmuşdur

•

Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, konsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn konsultasiya
xidmәti göstәrәn fәaliyyәt, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasında aralıq fәaliyyәt
Mәhsulu yenilәşdirmә, yeni istehsalat gücünün işә salınması, istehsal gücünün texniki baxımdan yenidәn
silahlanması vә ya yenidәn qurma hesabına artması, natamam tikintinin hәcmi, qeyriistehsal tәyinatlı obyektlәrin
işә salınmasının tәminatçısı kimi bazar subyektlәrinin inhisarçı qrupların әlindә cәmlәşmәsi
İnhisarçılıq prinsiplәrinә әsaslanan bazarı inkişaf etdirmәk
İnhisarçılıq prinsiplәrinә әsasәn sahibkarlığı inkişaf etdirmәklә rәqabәtә davamlı turizm bazasını yaratmaq
Turizm sahәsindә sahibkarlığı inkişaf etdirmәklә rәqabәtә davamlı turizm bazasını yaratmaq, turistlәrә xidmәtin
keyfiyyәtinin yüksәldilmәsini, onun beynәlxalq standartlara uyğunluğunu tәmin etmәk, dövlәt vә yerli büdcәlәrә
daxil olan vәsaitin hәcmini artırmaq, turizmin infrastrukturunu, onun madditexniki bazasını möhkәmlәtmәk,
turizm müәssisәlәrinin beynәlxalq turizm proqramlarında iştirakı üçün şәrait yaratmaq, xarici investorları turizm
sferasına cәlb etmәk

168 Turizm destinasiyalarında turizmin ictimailәşdirilmәsi aspektlәrinә daxildir

•

Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin
genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsinin qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr sistemidir
Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, konsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn konsultasiya
xidmәti göstәrәn fәaliyyәt, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasında aralıq fәaliyyәt
Kompleklәşdirici, servis, zәmanәt ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr
Tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman,
Әhalinin hәyat sәviyyәsinin artması, iqtisadi vә sosial imkanlar verilmәsi, mәdәnitarixi irsin vә turizm
mәrkәzlәrinin kompleksliyini qoruyub saxlamaq, cәmiyyәtin sosialmәdәni sәrvәtlәri vә normalarına hörmәt,
turizm sahәsindә insan ehtiyatlarının inkişafı, sosial turizm vә ekologiya

169 Müvafiq dövlәt orqanların icazәsi ilә turizm destinasiyalarında bu sektorunun inkişafı mәqsәdilә hansı
sәnәdlәr hazırlanmalı vә müzakirә edilmәlidir

•

Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qoyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi, razidә sәrvәtlәrin müәyyәn olunması vә vәziyyәti üzәrindә müşahidәnin tәşkili
Turizm mәhsullarının hәrәkәtә gәtirilmәsi
Әrazinin tәbiirekreasiya amillәrinin keyfiyyәti haqqında elmi nәticәlәr, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin ehtiyyatı
haqqında ekspert nәticә, müalicәsağlamlıq zonası, әrazisinin vә onun hüdudları daxilindәki tәbii sağlamlıq
sәrvәtlәrinin vәziyyәti haqqında dövlәt ekologiya vә sanitarepidemioloji ekspertizanın nәticәlәri, әrazinin
topoqrafik planı, onların istehsalçıları haqqında mәlumatlar
Turizmin sağlamlıq funksiyalarının formalaşdırılması
Tәbiәti qorumaq, sәyahәt zamanı istirahәt, yerdәyişmә azadlığı, infrastrukturun inkişafı

170 Turistlәrin getdiklәri ölkәdә onların hәyatını tәhlükә altına qoya bilәcәk hәr bir amil haqqında
turoperator, turagent vә turistlәrә mәlumat vә tәlimat verәn orqan hansıdır

•

Turizm agentlәri birliyi, mehmanxana vә restoran tipli turizm tәşkilatları, yerli sәviyyәli turizm tәşkilatları, ölkәyә
xarici turistlәrin cәlb edilmәsi üzrә reklam tәşkilatları
İqtisadi rayonların (regionların) nümayәndәli orqanları, regionların nümayәndәli vә icra orqanları, şәhәr vә kәnd
ra¬yonlarının yerli özünüidarәtemә orqanları, hәmçinin müvafiq әrazilәrdә fәaliyyәt göstәrәn tәşkilatların
(müәssisәlәrin) rәhbәr¬lәri
Turizm sahәsindә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı olan Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi
Yaşayış, yer, landşaft vә ekskursiya müәssisәlәri
İctimaiiqtisadi sistem, turizm siyasәti, әtraf alәm siyasәti, iqtisadiyyatın maraqları, dövlәtin maraqları, әhalinin
maraqları, ehtiyatlar vә ekoloji sistem

171 Turizm subregionlarının inkişafında turistlәrin tәhlükәsizliyi ilә bağlı qruplaşma necә tәsniflәşdirilir

•

Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri, turizm mәhsulunun
yayılması üzrә turist firmaları, turist reklaminformasiya idarәlәri, turist müәssisәlәri
Avianәqliyyatda peşәkarlığın artırılması, otellәrdә yüksәk sәviyyәli tәhlükәsizlik tәdbirlәri, peşәkar sürücülәrin
olması
Turistlәrin sağlamlıqlarına vә әşyalarına dәymiş ziyan
Yerli vә xarici turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi

172 Azәrbaycanda turizm subregionlarının inkişafında turizmin inkişafını lәngidәn әsas amillәrә daxildir

•

Hәr bir turist müәssisәsindә öncәdәn işlәnib hazirlanmış vә tәsdiq olunmuş “fövqәladә vәziyyәt zamani personalın
tәdbirlәr plani”, sәyahәt, ekskursiya, yürüş zamani turistlәrin nәqliyyatla daşınmasi konkret nәqliyyat vasitәlәrinә
aid olan müvafiq tәlәblәrә riayәt edilmәklә hәyata keçirilmәlidir, ekstremal, idman turizmi marşrutlarının, xüsusi
turist inventar vә lavazimatinın hazırlanmasi
Tәbii sәrvәtlәrin effektiv vә sәmәrәli istifadәsi üçün kurortun rekreasiya tutumu, ilk növbәdә bәrpa olunmayan
tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
İctimaiiqtisadi sistem, turizm siyasәti, әtraf alәm siyasәti, ehtiyatlar, ekoloji sistem, iqtisadiyyatın, dövlәtin vә
әhalinin maraqları
Tәhlükәsizlik sisteminin, turizmdә bәdbәxt hadisәlәrin statistikası vә tәhlili, turizm sahәsindә mülkiyyәtin vә
şәxsiyyәtin qorunması ilә bağlı sistemin hәlә dә Azәrbaycanda olmaması

173 Turizm destinasiyalarında sanatoriyakurort fәaliyyәtinin inkişafının tәmin olunması hansı әsaslarla
müәyyәnlәşdirilmәlidir

•

Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi
Turizm markәzlәrindә tәlәbat VӘ texnogen fәlakәtlәrlә mübarizә vә turistlәr üçün riskin qarşisinı almaq,
epidemioloji, bakterioloji va digәr tәbii risklәrin qarşisının alınmasi vә müvafiq formallıqlara riayәt edilmәsi,
daşınma zamanı turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәşkili
Tәşkilati xarakterli müxtәlif mexanizmlәr vә sosialiqtisadi mülahizәlәr sistemi vasitәsilә turizmin aktual
problemlәrinin dәrk edilmәsi, qanunverici tәşәbbüs vә sosial turizmin tәşkilinin yeni növü әsasında ölkәdә sosial
turizmin bәrpası
Tәbii sәrvәtlәrin effektiv vә sәmәrәli istifadәsi üçün kurortun rekreasiya tutumu, ilk növbәdә bәrpa olunmayan
tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları
Tәbiiiqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, asudә vaxtın tәşkili üçün sosial infrastrukturların olması vә inkişaf
sәviyyәsi, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili, operativ nәqliyyat vә rabitә, şәxsi
tәhlikәsizliyin tәminatı vә regionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer

174 Turizm destinasiyalarında turizm tәşkilatlarının fәaliyyәtindә әn böyük sәmәrәyә nә vaxt nail olunur

•

Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi zәmnindә
Regional idarәetmә orqanlarının status vә funksiyalarının keyfiyyәtli dәyişikliyi, regional menecmentin yeni
sistemini formalaşdırmağın zәruriliyi aspektindә
İstifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tarixәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan xalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi
şәraitindә
Dövlәt müәssisәlәri vә özәl müәssisәlәr öz maraqlarını vahid ittifaq çәrçivәsindә birlәşdirdiklәri halda
Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qoyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi, razidә sәrvәtlәrin müәyyәn olunması vә vәziyyәti üzәrindә müşahidәnin tәşkilindә

175 Turizm destinasiyalarında turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә müәssisәlәrә aiddir

•

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

176 Turizm destinasiyalarında müvәffәqiyyәtli idarәetmәyә nail olmaq üçün idarә heyәti hansı tәdbirlәri
hәyata keçirmәlidir?

•

Öz startegiyasını iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki dәyişikliklәrә uyğunlaşdırmaq, üstün istiqamәtlәrin
saxlanılması vә rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt formalarının inkişafı
Yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması, tәbiәt
obyektlәrinin tәmiz vә yararlı vәziyyәtdә olması, inkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz startegiyasını
iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki dәyişikliklәrә uyğunlaşdırmaq
Faktlara daha çox әsaslanan yeni alternativ fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi, bazarını itirәn mәhsul vә biznesdәn tez
imtina edilmәsi, sәylәrin vә kapitalın daha yaxşı istifadәsinә yönәldilmәsi
İnkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә
dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası әmәkdaşlıq sazişlәri, komfort tәbii şәraitin olması
İnkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz startegiyasını iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki dәyişikliklәrә
uyğunlaşdırmaq, üstün istiqamәtlәrin saxlanılması vә rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt formalarının inkişafı,
bazarını itirәn mәhsul vә biznesdәn tez imtina edilmәsi, sәylәrin vә kapitalın daha yaxşı istifadәsinә yönәldilmәsi

177 Turizm destinasiyalarında turist zonalarının vә marşrutlarının tәşkil elilmәsilә bağlı hazırlanmış
proqramlar hansı istiqamәtlәr üzrә hәyata keçirilir

•

Abşeron, QobustanŞamaxıAğsuGöyçayİsmayıllıKürdәmirZәrdabAğdaş, XızıSiyәzәnDәvәçiXaçmazQuba
Qusar, QәbәlәOğuzŞәkiQaxZaqatalaBalakәn, GәncәGoranboyXanlarGәdәbәyTovuzQazax, SalyanMasallı
LerikLәnkәranAstara, NaxçıvanŞahbuzŞәrurSәdәrәkOrdubadCulfaBabәk

XızıSiyәzәnDәvәçiXaçmazQubaQusarRusiya, QәbәlәOğuzŞәkiQaxZaqatalaBalakәn, GәncәGoranboy
XanlarGәdәbәyTovuzQazax, SalyanMasallıLerikLәnkәranAstaraİran, NaxçıvanŞahbuzŞәrurSәdәrәk
OrdubadCulfaBabәk
GәncәGoranboyXanlarGәdәbәyTovuzQazax, SalyanMasallıLerikLәnkәranAstara, NaxçıvanŞahbuzŞәrur
SәdәrәkOrdubadCulfaBabәkTürkiyә
Abşeron, QobustanŞamaxıAğsuGöyçayİsmayıllıKürdәmirZәrdabAğdaş, XızıSiyәzәnDәvәçiXaçmazQuba
Qusar, QәbәlәOğuzŞәkiQaxZaqatalaBalakәn, NaxçıvanŞahbuzŞәrurSәdәrәkOrdubadCulfaBabәkİran
Türkiyә
QәbәlәOğuzŞәkiQaxZaqatalaBalakәn, GәncәGoranboyXanlarGәdәbәyTovuzQazaxGürcüstan

178 Turizm subregionlarının inkişafında turistlәrin tәhlükәsizliyi ilә bağlı hansı istiqamәtlәr fәrqlәndirilir

•

Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi
Avianәqliyyatda peşәkarlığın artırılması, otellәrdә yüksәk sәviyyәli tәhlükәsizlik tәdbirlәri, peşәkar sürücülәrin
olması
Yerli vә xarici turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
Turistlәrin sağlamlıqlarına vә әşyalarına dәymiş ziyan
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri, turizm mәhsulunun
yayılması üzrә turist firmaları, turist reklaminformasiya idarәlәri, turist müәssisәlәri

179 Turizm destinasiyalarında sәyahat zamanı turistlәrin tәhlükәsizliyi ilә әlaqәdәr işin tәşkilini VӘ tәmin
olunmasinı şәrti olaraq aşagidakı qeyd olunan istiqamәtlәra ayirmaq zәruridir

•

Hәrәkәt fәallığı, mәkdaşların gәlirin artırılmasında maraqlı olması, firmanın gündәlik işinin tәşkili, yekun gәlirin
әldә olunması
Әrazinin tәbiirekreasiya amillәrinin keyfiyyәti haqqında elmi nәticәlәr, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin ehtiyyatı
haqqında ekspert nәticә, әrazinin topoqrafik planı, onların istehsalçıları haqqında mәlumatlar
İnsanin vә ya cәmiyyәtin müәyyәn istehsalat VӘ mәişәt mәsәlәlәrinin hәlli üçün sәrf olunmuş qüvvәsinin
bәrpasına istiqamәtlәnmiş tәkrar istehsal etmә funksiyasi
“Tәlәbat” blokunun rayonlaşdırılması, “Tәklif” blokunun rayonlaşdırılması, “Tәlәbattәklif” probleminin
“balans” yanaşma әsasında inteqral sahәli rekrasion rayonlaşdırılması, makroiqtisadiyyatın әrazi tәşkilinin tәrkib
hissәsi kimi turizm vә istirahәtin optimal yayılması problemini hәll edәn rekrasion rayonlaşdırma
Turizm markәzlәrindә tәlәbat VӘ texnogen fәlakәtlәrlә mübarizә vә turistlәr üçün riskin qarşisinı almaq,
epidemioloji, bakterioloji va digәr tәbii risklәrin qarşisının alınmasi vә müvafiq formallıqlara riayәt edilmәsi,
daşınma zamanı turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәşkili, sәyahәt zamanı turistlәrin sigorta edilmәsi, hәmçinin turist
muәssisәlәrinin peşә mәsuliyyәti, turizm polisi vә tәhlükәsizlik xidmәtinin yaradilmasi

180 Regionların turizm potensialının vә imkanlarının qiymәtlәndirilmәsindә hansı göstәricilәrdәn istifadә
olunur

•

Turizm xidmәti vә mәhsullarının xarici vә daxili turistlәrә satışından, turizm müәssisәlәri üçün turizm mәhsulları
vә avadanlığının ixracından, turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә daxili vә beynәlxalq nәqliyyat xәrclәri, sәnayesindә
xarici investisiya qoyuluşu, turizmin inkişafı istiqamәtindә digәr ölkәlәr tәrәfindәn verilәn kreditlәrdәn daxil
olmalar
Ölkәlәr arasında dostluq, mehriban qonşuluq, dinc münasibәtlәr, iqtisadi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr,
turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası әmәkdaşlıq amillәrini
Әmtәәnin bazarda daha uğurlu mövqe tutması mәqsәdilә marketinq strategiyasının işlәn¬mәsi¬nә qoyulan böyük
investisiyalar, beynәlxalq bronlaşdırma sistemlәrindәn isti¬fadә, çevik qiymәt siyasәtinin müntәzәm tәtbiqi,
yüksәk ixtisaslı kadrlar vә özlәrinin kadr hazırlığı sistemi
Tәbiiiqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, asudә vaxtın tәşkili üçün sosial infrastrukturların olması vә inkişaf
sәviyyәsi, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili, operativ nәqliyyat vә rabitә, şәxsi
tәhlikәsizliyin tәminatı vә regionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer
İşçi heyәtinin seçilmәsi xidmәtlәri, firmaların ictimaiyyәtlә әlaqәlәrini tәmin edәn vә istehsalatda normal sosial
psixoloji iqlim yaradan xidmәtlәr

181 Turizm destinasiyalarında mәnәvi dәyәrlәr hansı madditexniki elementlәrdә üstünlük tәşkil etmәlidir

•

Müәssisәnin rentabellik fәaliyyәtinin yüksәldilmәsi üçün әnәnәvi tәsәrrüfat üsullarını istifadә etmәklә resursların
maksimum istifadәsidir
Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, konsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn konsultasiya
xidmәti göstәrәn fәaliyyәt, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasında aralıq fәaliyyәt
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması

•

İnsan şәxsiyyәtinin tam vә harmonik inkişafi, daim artan tәrbiyә vә tanişliq meylinә verilәn diqqәt, xalqlarin
bәrabәr hüquqlarini vә öz müqәddәratini hәll etmәyә hörmәt, insan lәyaqәtinә hörmәt hüququ kimi azadliqlarin
verilmәsi, xalqlarin mәnәvi dәyәrlәrinә hörmәt vә mәdәni mәnsubiyyәtlәrin etirafi
Bazarın seqmentlәşmәsi әhalinin öz mәdәni irsinә marağı artırmaq, iqtisadi cәhәtdәn zәif inkişaf etmiş regionlarda
әtraf mühitin mühafizәsi mәsәlәlәri hәll edilmәsinin ümumiliyi ilә sәciyyәlәnir

182 GәncәMingәçevir turist subregiondakı tariximәdәniyyәt abidәlәrinә aiddir

•

Xınalıq kәndindә Atәşgah, Ağbil kәndindә sәkkiz guşәli türbә, cümә mәscidi, Şeyx Cüneyd mәqbәrәsi (1544),
Şeyx Yusif mәqbәrәsi, tanınmış Azәrbaycan tarixçisi vә yazıçısı Abbasqulu ağa Bakıxanovun ev muzeyi vә s.
”Axsa baba” türbәsi (XIV әsr), 8 guşәli mәqbәrә (XIV әsr), Xanoğlan mәqbәrәsi (XVII әsr ), Qarabağ xanlarının
imarәti, Xurşudbanu Natәvanın, mәşhur sәrkәrdә Sәmәd bәy Mehmandarovun, şair vә rәssam Mir Möhsün
Nәvvabın vә başqalarının ev muzeylәri, iki minarәli Gövhәrağa mәscidi, XVIII әsrdә tikilmiş Lәnkәran qalasının
qalıqları, Qoca Seyid türbәsi (XIVәsr), Hәmid Abdulla hamamı, Hacı Teymur vә Hacı Canbaxış mәscidlәri
XVIII әsrdә tikilmiş Lәnkәran qalasının qalıqları, Qoca Seyid türbәsi (XIVәsr), Hәmid Abdulla hamamı, Hacı
Teymur vә Hacı Canbaxış mәscidlәri
Qobustan Dövlәt Tarixi Bәdii qoruğu, İçәri Şәhәr vә Qız qalası, Qobustan qayaüstü rәsmlәrini, “Şirvanşahlar
sarayı”, şәrq hamamları, Sınıq qala, keşikçi qüllәlәri, Abşerondakı XIIIXIV әsrlәrә aid olan Mәrdәkan, Ramana
müdafiә qalaları vә s.
Karvansara (XVII әsr), İmamzadә tikililәr kompleksi (XVIIXIXәsr), Gәncә darvazası (XVIII әsr), Şәkәr Qala (XV
әsr), 1606cı ildә әsası qoyulmuş Cümә mәscidi, Nizami mәqbәrәsi

183 ŞamaxıZaqatala turist subregiondakı tariximәdәniyyәt abidәlәrinә aiddir

•

XVIII әsrdә tikilmiş Lәnkәran qalasının qalıqları, Qoca Seyid türbәsi (XIVәsr), Hәmid Abdulla hamamı, Hacı
Teymur vә Hacı Canbaxış mәscidlәri
Xınalıq kәndindә Atәşgah, Ağbil kәndindә sәkkiz guşәli türbә, cümә mәscidi, Şeyx Cüneyd mәqbәrәsi (1544),
Şeyx Yusif mәqbәrәsi, tanınmış Azәrbaycan tarixçisi vә yazıçısı Abbasqulu ağa Bakıxanovun ev muzeyi,
Qobustan Dövlәt Tarixi Bәdii qoruğu, İçәri Şәhәr vә Qız qalası, Qobustan qayaüstü rәsmlәrini, “Şirvanşahlar
sarayı”, şәrq hamamları, Sınıq qala, keşikçi qüllәlәri, XIIIXIV әsrlәrә aid olan Mәrdәkan, Ramana müdafiә qalaları
”Axsa baba” türbәsi (XIV әsr), 8 guşәli mәqbәrә (XIV әsr), Xanoğlan mәqbәrәsi (XVII әsr ), Qarabağ xanlarının
imarәti, Xurşudbanu Natәvanın, mәşhur sәrkәrdә Sәmәd bәy Mehmandarovun, şair vә rәssam Mir Möhsün
Nәvvabın vә başqalarının ev muzeylәri, iki minarәli Gövhәrağa mәscidi, XVIII әsrdә tikilmiş Lәnkәran qalasının
qalıqları, Qoca Seyid türbәsi (XIVәsr), Hәmid Abdulla hamamı, Hacı Teymur vә Hacı Canbaxış mәscidlәri
Xınalıq kәndindә Atәşgah, Ağbil kәndindә sәkkiz guşәli türbә, cümә mәscidi, Şeyx Cüneyd mәqbәrәsi (1544),
Şeyx Yusif mәqbәrәsi, tanınmış Azәrbaycan tarixçisi vә yazıçısı Abbasqulu ağa Bakıxanovun ev muzeyi vә s.
Şeyx Bәdrәddin vә Şeyx Mәnsur türbәsi, Nic kәndi yaxınlığında Yaloylu tәpә adlanan yerdә e. ә. IIII әsrlәrә aid
edilәn qәbirlәr, XVIII әsr memarlığının abidәsi olan Şәki Xan Sarayı, İsfahan, Tәbriz vә Lәzgi karvansaraları, şәrq
tipli qonaq evlәri, Qaratәpә dağının zirvәsindә “Gәlәrsәngörәrsәn” qalası, dördkünc keşikçi qüllәsi (XVI әsr) vә s.

184 Bakı şәhәrinin tariximәdәni memarlıq abidәlәrinә aşağıdakıları aid etmәk olar

•

“İsmailiyyә” binası (19081913); keçmiş ictimai yığıncaq binası (191l1912 indiki Azәrbaycan Dövlәt
Filarmoniyası); Muxtarov sarayı (191l1912; indiki “Sәadәt sarayı”); Xınalıq kәndindә Atәşgah, Ağbil kәndindә
sәkkiz guşәli türbә, cümә mәscidi, Şeyx Cüneyd mәqbәrәsi (1544), Şeyx Yusif mәqbәrәsi, tanınmış Azәrbaycan
tarixçisi vә yazıçısı Abbasqulu ağa Bakıxanovun ev muzeyi, Qobustan Dövlәt Tarixi Bәdii qoruğu
Xınalıq kәndindә Atәşgah, Ağbil kәndindә sәkkiz guşәli türbә, cümә mәscidi, Şeyx Cüneyd mәqbәrәsi (1544),
Şeyx Yusif mәqbәrәsi, tanınmış Azәrbaycan tarixçisi vә yazıçısı Abbasqulu ağa Bakıxanovun ev muzeyi,
Qobustan Dövlәt Tarixi Bәdii qoruğu, İçәri Şәhәr vә Qız qalası, Qobustan qayaüstü rәsmlәrini, “Şirvanşahlar
sarayı”, şәrq hamamları, Sınıq qala, keşikçi qüllәlәri, XIIIXIV әsrlәrә aid olan Mәrdәkan, Ramana müdafiә qalaları
Ağbil kәndindә sәkkiz guşәli türbә, cümә mәscidi, Şeyx Cüneyd mәqbәrәsi (1544), Şeyx Yusif mәqbәrәsi, tanınmış
Azәrbaycan tarixçisi vә yazıçısı Abbasqulu ağa Bakıxanovun ev muzeyi vә s.
“İsmailiyyә” binası (19081913); keçmiş ictimai yığıncaq binası (191l1912 indiki Azәrbaycan Dövlәt
Filarmoniyası); Muxtarov sarayı (191l1912; indiki “Sәadәt sarayı”); Kirxa binası (1896; indiki Kamera vә orqan
musiqi zalı); Keçmiş şәhәr Dumasının binası (19001906; indiki Bakı şәhәr icra hakimiyyәti); Sinemotoqraf binası
(1910; indiki Dövlәt Uşaq Kukla Teatrı)
”Axsa baba” türbәsi (XIV әsr), 8 guşәli mәqbәrә (XIV әsr), Xanoğlan mәqbәrәsi (XVII әsr ), Qarabağ xanlarının
imarәti, Xurşudbanu Natәvanın, mәşhur sәrkәrdә Sәmәd bәy Mehmandarovun, şair vә rәssam Mir Möhsün
Nәvvabın vә başqalarının ev muzeylәri

185 Rekreasiya tәlәbatı necә qruplaşdırılır

•

Regionun tәbii, coğrafi şәraiti, әhalinin maddi rifahı vә tәlәbatının strukturu, daxili vә xarici mәnbәlәr hesabına
maliyyә resurslar, tәbii artım, xariciiqtisadi әlaqәlәr, turizm mәhsulunun hәcmi vә strukturu, iş yerlәrinin açılması,
infrastrukturunun inkişafı, ixracatın artması vә әhalinin hәyat sәviyyәsi, regional büdcәnin artması, әmәyin
mәzmununun müәyyәn edilmәsi vә iş yerlәrindә onların sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi, personalın peşә
yönümü vә personalın uyğunlaşması; әmәyin tәhlükәsizliyi vә әlverişli şәraitinin tәmin edilmәsi; personalın
xidmәti yerdәyişmәsinin tәşkili
Xarici turistlәrә xidmәt etmәk imkanı olan müәssisәlәrdә qiymәtlәrin baha olması, xarici turistlәrin cәlb
edilmәsinә mane olan sosialiqtisadi sabitsizlik vә müharibә şәraiti, xarici turistlәrin cәlb olunması üçün müasir
sosial infrastruktur sahәlәrin yaradılması
Tәşkilatın fәlsәfәsi; heyyәtin peşәkarlığı; yüksәk rәhbәrliklә icraçıların münasibәtlәri, şirkәtin quruluşu;
mәvacibin hәddi vә kadr siyasәti; xarici әlaqәlәr, tәrәfdaşlıq, bank vә s.; qәrarların hazırlanması prosesi; fәrdi
işçilәrin güclü vә zәif tәrәflәri; şirkәtin real vәzifәlәri
İctimai tәlәbat; qrup istehsal maraqlarına uyğun tәlәbat; ayrıayrı fәrdlәrin ümumi istirahәt maraqlarına müvafiq
tәlәbat
Kompleks sahә vә әrazi prinsiplәrinә uyğun olaraq istehsalçı vә istehlakçı arasında münasibәtlәrin tәşkili
mәqsәdilә, ölkәdә ümumi daxili mәhsulun artımında vә iş yerlәrinin açılmasında rolunun artırılmasına yönәldilir

186 Rekreasiya tәsәrrüfatı ilә nәqliyyat sistemi arasındakı әsas әlaqәlәrә aiddir

•

Xarici turistlәrә xidmәt etmәk imkanı olan müәssisәlәrdә qiymәtlәrin baha olması, xarici turistlәrin cәlb
edilmәsinә mane olan sosialiqtisadi sabitsizlik vә müharibә şәraiti, xarici turistlәrin cәlb olunması üçün müasir
sosial infrastruktur sahәlәrin yaradılması
Rekreanta motellәrdә dincәlmәyә getdiyi yerlәrin әrazisi ilә yaxından tanış olmağa imkan verir, qrup halında
turizm sәyahәtlәrinin tәşkilindә әsas nәqliyyat vasitәsidir, motel vә kempinqlәrin genişlәnmәsi vә inkişafına sәbәb
olur
Tәşkilatın fәlsәfәsi; heyyәtin peşәkarlığı; yüksәk rәhbәrliklә icraçıların münasibәtlәri, şirkәtin quruluşu;
mәvacibin hәddi vә kadr siyasәti; xarici әlaqәlәr, tәrәfdaşlıq, bank vә s.; qәrarların hazırlanması prosesi; fәrdi
işçilәrin güclü vә zәif tәrәflәri; şirkәtin real vәzifәlәri
İnkişaf etmiş nәqliyyat sistemi әrazinin rekreasiya potensialından istifadәni genişlәndirir, nәqliyyat sistemi xarici
turizm baxımından gәlir vә valyuta gәtirәn bir sahәdir, müasir nәqliyyat sistemi insanları sәyahәtә hәvәslәndirәn
sahәlәrdәn biridir
Rahatlıq baxımından digәr nәqliyyat növlәri ilә sәyahәtdәn üstündür, bu nәqliyyat ilә sәyahәt rekreantlara
әylәncә, müxtәlif yerlәri görmәk, filmlәrә baxmaq vә digәr mәdәnikütlәvi tәdbirlәrdә iştirak etmәk imkanı
qazanırlar, istirahәt vә әylәncә imkanlarının avtomobil vә aviasiya nәqliyyatının imkanlarından yüksәk olması,
daha çox ekzotik gәzintilәr üçün әlverişli olması

187 Turizmdә mәdәniyyәt vә incәsәnәt sahәlәrinin qarşılıqlı inkişafı hansı prinsiplәrә әsaslanır

•

Xarici turistlәrә xidmәt etmәk imkanı olan müәssisәlәrdә qiymәtlәrin baha olması, xarici turistlәrin cәlb
edilmәsinә mane olan sosialiqtisadi sabitsizlik vә müharibә şәraiti, xarici turistlәrin cәlb olunması üçün müasir
sosial infrastruktur sahәlәrin yaradılması
Rahatlıq baxımından digәr nәqliyyat növlәri ilә sәyahәtdәn üstündür, bu nәqliyyat ilә sәyahәt rekreantlara
әylәncә, müxtәlif yerlәri görmәk, filmlәrә baxmaq vә digәr mәdәnikütlәvi tәdbirlәrdә iştirak etmәk imkanı
qazanırlar, istirahәt vә әylәncә imkanlarının avtomobil vә aviasiya nәqliyyatının imkanlarından yüksәk olması,
daha çox ekzotik gәzintilәr üçün әlverişli olması
Problemin müәyyәn olunması, vәziyyәt analizinin aparılması, tәdqiqatların aparılması sxeminin hazırlanması,
verilәnlәrin yığımı, informasiyaların cәdvәllәrdә tәsviri vә analiz, verilәnlәrin interpretasiyası, hesabatın tәrtibi,
nәzarәtyoxlama işlәrinin şәyata keçirilmәsinә
Bazarların tәhlili, mәqsәdli bazarların müәyyәn edilmәsi, mövqe strategiyasının seçimi, әmtәәxidmәt
strategiyaların tәhlili, yeni xidmәt tәlәbatının müәyyәnlәşdirilmәsinә
Әhalinin daha çox hissәsinin bu sahәlәrin xidmәti ilә әhatәlәnmәsi vә onun yaxşılaşdırılması; mәdәniyyәt vә
incәsәnәt sahәlәrinin respublika әrazisindә daha sәmәrәli yerlәşdirilmәsi; şәhәrlә kәnd arasındakı fәrqin aradan
götürülmәsi üçün mәdәniyyәt vә incәsәnәt sahәlәrindәn daha geniş istifadә olunması

188 Naxçıvanın tarixi köklәri barәdә hansı mәlumatlar vardır
XIX әsrin axırlarında Beynәlxalq Yataq Vaqonları Cәmiyyәti ilә birlәşdikdәn sonra Kukun firması Naxçıvanda
güclü konsernә çevrilmәklә, 53 ölkәdә 324 şöbәsi fәaliyyәt göstәrirdi vә burada 12 min әmәkdaşı işә cәlb
olunmuşdu
Bәşәriyyәtin mövcudluğunun ilkin mәrhәlәlәrinә tәsadüf edir, Naxçıvan “Nizami Gәncәvinin” vәtәni olub, başqa
bir rәvayәtdә deyilir ki, Araz, Edemi (Bibliya әsatirindә günaha batmazdan әvvәl Adәm vә Hәvvanın
mәskunlaşdığı ölkә, sinonimi – cәnnәt) tәchiz edәn dörd çaydan biridir
Maddi stimullaşdırma vә әmәk haqqı sisteminin formalaşması; iş şәraitinin tәmin edilmәsi; vәzifә irәlilәyişi
perspektivinin işlәnmәsi; işә maraq oyatma; öz xidmәtini tәsvir etmәkdәn çox, diqqәti onunla bağlı faydaya
yönәltmәk; öz xidmәtini reklam etmәkdәn ötrü hansısa tanınmış şәxsi cәlb etmәk

•

Milli iqtisadiyyatin mühafizәsi, yerli qrupların cәlb edilmәsi, insan resurslarınin inkişafi, resurslardan sәmәrәli
istifadә, tullantilarn azalmasi yolu ilә ekoloji siyasәtin güclәnmәsi, turizmin kompleks planlaşmasının tәşkili
Bәşәriyyәtin mövcudluğunun ilkin mәrhәlәlәrinә tәsadüf edir, Naxçıvan “Nuhun Ölkәsi” olub, başqa bir rәvayәtdә
deyilir ki, Araz, Edemi (Bibliya әsatirindә günaha batmazdan әvvәl Adәm vә Hәvvanın mәskunlaşdığı ölkә,
sinonimi – cәnnәt) tәchiz edәn dörd çaydan biridir

189 Rekreasiya tәlәbatına daxil edilәn amillәr hansı qrup üzrә tәsniflәşdirilir

•

İnvestorların mülkiyyәt formalarına, investisiyalaşma xarakterinә, vәsaitin qoyuluş obyektinә, investisiyalaşma
müddәtinә, daxili vә xarici
Şәbәkә marketinqinin hәyata keçirilmәsi, tәklif etdiyi xidmәtin “Online” rejimi üzәrindәn satılması, әrazicә uzaq
olan müştәrilәrlә әlaqә yarada bilinmәsi, ucuz kommunikasiya vasitәlәri ilә әlaqәyә çıxış, İnternetin kömәyi ilә
biletlәrin satılması, otel nömrәlәrinin bronlaşdırılması
Tәbii, sosialiqtisadi, demoqrafik, sosialpsixoloji, tibbibioloji,tәhsil, qiymәt, reklam, mәsafә amillәri
İcraçıların münasib sayının müәyyәnlәşmәsi; keyfiyyәt tәrkibi vә kadrlar seçiminin müәyyәnlәşmәsi; personalın
peşәixtisas sәviyyәsinә müvafiq surәtdә iş yerlәri üzrә bölgü; ixtisaslı işçilәrin saxlanması; tәşkilat daxilindә
xidmәti irәlilәyişin tәmin edilmәsi
Maddi stimullaşdırma vә әmәk haqqı sisteminin formalaşması; iş şәraitinin tәmin edilmәsi; vәzifә irәlilәyişi
perspektivinin işlәnmәsi; işә maraq oyatma; öz xidmәtini tәsvir etmәkdәn çox, diqqәti onunla bağlı faydaya
yönәltmәk; öz xidmәtini reklam etmәkdәn ötrü hansısa tanınmış şәxsi cәlb etmәk

190 KәlbәcәrQarabağ turist subregiondakı tariximәdәniyyәt abidәlәrinә aiddir

•

”Axsa baba” türbәsi (XIV әsr), 8 guşәli mәqbәrә (XIV әsr), Xanoğlan mәqbәrәsi (XVII әsr ), Qarabağ xanlarının
imarәti, Xurşudbanu Natәvanın, mәşhur sәrkәrdә Sәmәd bәy Mehmandarovun, şair vә rәssam Mir Möhsün
Nәvvabın vә başqalarının ev muzeylәri, iki minarәli Gövhәrağa mәscidi, XVIII әsrdә tikilmiş Lәnkәran qalasının
qalıqları, Qoca Seyid türbәsi (XIVәsr), Hәmid Abdulla hamamı, Hacı Teymur vә Hacı Canbaxış mәscidlәri
Xınalıq kәndindә Atәşgah, Ağbil kәndindә sәkkiz guşәli türbә, cümә mәscidi, Şeyx Cüneyd mәqbәrәsi (1544),
Şeyx Yusif mәqbәrәsi, tanınmış Azәrbaycan tarixçisi vә yazıçısı Abbasqulu ağa Bakıxanovun ev muzeyi vә s.
“Axsa baba” türbәsi (XIV әsr), 8 guşәli mәqbәrә (XIV әsr), Xanoğlan mәqbәrәsi (XVII әsr ), Qarabağ xanlarının
imarәti, Xurşudbanu Natәvanın, mәşhur sәrkәrdә Sәmәd bәy Mehmandarovun, şair vә rәssam Mir Möhsün
Nәvvabın vә başqalarının ev muzeylәri, iki minarәli Gövhәrağa mәscidi vә s.
Karvansara (XVII әsr), İmamzadә tikililәr kompleksi (XVIIXIXәsr), Gәncә darvazası (XVIII әsr), Şәkәr Qala (XV
әsr), 1606cı ildә әsası qoyulmuş Cümә mәscidi, Nizami mәqbәrәsi
XVIII әsrdә tikilmiş Lәnkәran qalasının qalıqları, Qoca Seyid türbәsi (XIVәsr), Hәmid Abdulla hamamı, Hacı
Teymur vә Hacı Canbaxış mәscidlәri

191 LәnkәranAstara turist subregiondakı tariximәdәniyyәt abidәlәrinә aiddir

•

Şeyx Bәdrәddin vә Şeyx Mәnsur türbәsi, Nic kәndi yaxınlığında Yaloylu tәpә adlanan yerdә e. ә. IIII әsrlәrә aid
edilәn qәbirlәr, XVIII әsr memarlığının abidәsi olan Şәki Xan Sarayı, İsfahan, Tәbriz vә Lәzgi karvansaraları, şәrq
tipli qonaq evlәri, Qaratәpә dağının zirvәsindә “Gәlәrsәngörәrsәn” qalası, dördkünc keşikçi qüllәsi (XVI әsr) vә s.
”Axsa baba” türbәsi (XIV әsr), 8 guşәli mәqbәrә (XIV әsr), Xanoğlan mәqbәrәsi (XVII әsr ), Qarabağ xanlarının
imarәti, Xurşudbanu Natәvanın, mәşhur sәrkәrdә Sәmәd bәy Mehmandarovun, şair vә rәssam Mir Möhsün
Nәvvabın vә başqalarının ev muzeylәri, iki minarәli Gövhәrağa mәscidi, XVIII әsrdә tikilmiş Lәnkәran qalasının
qalıqları, Qoca Seyid türbәsi (XIVәsr), Hәmid Abdulla hamamı, Hacı Teymur vә Hacı Canbaxış mәscidlәri
Karvansara (XVII әsr), İmamzadә tikililәr kompleksi (XVIIXIXәsr), Gәncә darvazası (XVIII әsr), Şәkәr Qala (XV
әsr), 1606cı ildә әsası qoyulmuş Cümә mәscidi, Nizami mәqbәrәsi
Xınalıq kәndindә Atәşgah, Ağbil kәndindә sәkkiz guşәli türbә, cümә mәscidi, Şeyx Cüneyd mәqbәrәsi (1544),
Şeyx Yusif mәqbәrәsi, tanınmış Azәrbaycan tarixçisi vә yazıçısı Abbasqulu ağa Bakıxanovun ev muzeyi vә s.
XVIII әsrdә tikilmiş Lәnkәran qalasının qalıqları, Qoca Seyid türbәsi (XIVәsr), Hәmid Abdulla hamamı, Hacı
Teymur vә Hacı Canbaxış mәscidlәri

192 QusarDәvәçi turist subregiondakı tariximәdәniyyәt abidәlәrinә aiddir
Şeyx Bәdrәddin vә Şeyx Mәnsur türbәsi, Nic kәndi yaxınlığında Yaloylu tәpә adlanan yerdә e. ә. IIII әsrlәrә aid
edilәn qәbirlәr, XVIII әsr memarlığının abidәsi olan Şәki Xan Sarayı, İsfahan, Tәbriz vә Lәzgi karvansaraları, şәrq
tipli qonaq evlәri, Qaratәpә dağının zirvәsindә “Gәlәrsәngörәrsәn” qalası, dördkünc keşikçi qüllәsi (XVI әsr) vә s.
XVIII әsrdә tikilmiş Lәnkәran qalasının qalıqları, Qoca Seyid türbәsi (XIVәsr), Hәmid Abdulla hamamı, Hacı
Teymur vә Hacı Canbaxış mәscidlәri
Xınalıq kәndindә Atәşgah, Ağbil kәndindә sәkkiz guşәli türbә, cümә mәscidi, Şeyx Cüneyd mәqbәrәsi (1544),
Şeyx Yusif mәqbәrәsi, tanınmış Azәrbaycan tarixçisi vә yazıçısı Abbasqulu ağa Bakıxanovun ev muzeyi,
Qobustan Dövlәt Tarixi Bәdii qoruğu, İçәri Şәhәr vә Qız qalası, Qobustan qayaüstü rәsmlәrini, “Şirvanşahlar
sarayı”, şәrq hamamları, Sınıq qala, keşikçi qüllәlәri, XIIIXIV әsrlәrә aid olan Mәrdәkan, Ramana müdafiә qalaları

•

Karvansara (XVII әsr), İmamzadә tikililәr kompleksi (XVIIXIXәsr), Gәncә darvazası (XVIII әsr), Şәkәr Qala (XV
әsr), 1606cı ildә әsası qoyulmuş Cümә mәscidi, Nizami mәqbәrәsi
Xınalıq kәndindә Atәşgah, Ağbil kәndindә sәkkiz guşәli türbә, cümә mәscidi, Şeyx Cüneyd mәqbәrәsi (1544),
Şeyx Yusif mәqbәrәsi, tanınmış Azәrbaycan tarixçisi vә yazıçısı Abbasqulu ağa Bakıxanovun ev muzeyi vә s.

193 Avtomobil nәqliyyatının rekreasiya әhәmiyyәti necә qruplaşdırılır

•

Dәmir yolu nәqliyyatının inkişaf imkanlarını yüksәldir
Rahatlıq baxımından digәr nәqliyyat növlәri ilә sәyahәtdәn üstündür, bu nәqliyyat ilә sәyahәt rekreantlara
әylәncә, müxtәlif yerlәri görmәk, filmlәrә baxmaq vә digәr mәdәnikütlәvi tәdbirlәrdә iştirak etmәk imkanı
qazanırlar, istirahәt vә әylәncә imkanlarının avtomobil vә aviasiya nәqliyyatının imkanlarından yüksәk olması,
daha çox ekzotik gәzintilәr üçün әlverişli olması
Kompleks sahә vә әrazi prinsiplәrinә uyğun olaraq istehsalçı vә istehlakçı arasında münasibәtlәrin tәşkili
mәqsәdilә, ölkәdә ümumi daxili mәhsulun artımında vә iş yerlәrinin açılmasında rolunun artırılmasına yönәldilir
Rekreanta motellәrdә dincәlmәyә getdiyi yerlәrin әrazisi ilә yaxından tanış olmağa imkan verir, qrup halında
turizm sәyahәtlәrinin tәşkilindә әsas nәqliyyat vasitәsidir, motel vә kempinqlәrin genişlәnmәsi vә inkişafına sәbәb
olur
Xarici turistlәrә xidmәt etmәk imkanı olan müәssisәlәrdә qiymәtlәrin baha olması, xarici turistlәrin cәlb
edilmәsinә mane olan sosialiqtisadi sabitsizlik vә müharibә şәraiti, xarici turistlәrin cәlb olunması üçün müasir
sosial infrastruktur sahәlәrin yaradılmasına geniş imkanlar yaradır

194 Naxçıvan turizm subregionunda ekskursiyalar tәşkil edilәrkәn, onun keçirilәcәk marşrutlarının hansı
cәhәtlәrinә diqqәt yetirilmәlidir

•

Firmanın ehtiyacı üçün texnoloji yeniliklәrin daimi axtarışı, inkişafı vә uyğunlaşdırılması ilә mәşğul olan qrupun
müәyyәn edilmәsi, digәr firmalardakı dәyişikliklәrdәn xәbәrdar olmaq, kollektivdә münasibәtlәr nәzәrә alınmaqla
kollektivlә düşünülmüş iş siyasәtini inkişaf etdirmәk
Reqressiv tәhlil vә alınmış nәticәlәrin gәlәcәk dövrә aid edilmәsi metodu әvvәlki dövrün verilәnlәrinin tәhlili ilә;
öz mәhsuluna müxtәlif qiymәtlәr qoymaqla bazarda tәcrübәlәrin keçirilmәsi
İstehsal xәrclәri әsasında qiymәtin tәyin olunması metodu; Kapitala gәlir metodu; Tәlәbә oriyentasiya ilә
qiymәtin müәyyәn olunması; Cari qiymәtlәr sәviyyәsindә qiymәtin tәyin edilmәsi
Fizikicoğrafi vә iqtisadi xarakteristikası, diyarşünaslıq xarakteristikası, ölkәnin rekreasiya potensialı, turizm
imkanları
Problemin müәyyәn olunması, vәziyyәt analizinin aparılması, tәdqiqatların aparılması sxeminin hazırlanması,
verilәnlәrin yığımı, informasiyaların cәdvәllәrdә tәsviri vә analiz, verilәnlәrin interpretasiyası, hesabatın tәrtibi,
nәzarәtyoxlama

195 Turizm subregionlarının tariximәdәni inkişaf göstәricilәrindә ekoturizm fәaliyyәtinin әsas prinsiplәrinә
daxildir

•

İstifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tarixәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan xalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi
Regional idarәetmә orqanlarının status vә funksiyalarının keyfiyyәtli dәyişikliyi, regional menecmentin yeni
sistemini formalaşdırmağın zәruriliyi
İqtisadi regionların müәyyәn növ әmtәә vә xidmәt istehsalı üzrә ixtisaslaşması; dövlәtin iqtisadiyyatda mәhsuldar
qüvvәlәrin konkret hissәsinin inkişaf vәzifәlәrini sәrbәst hәll edә bilәcәk, tәsәrrüfatın ayrıayrı spesifik sahәlәrinin
fәrqlәndirilmәsi
Maariflәndirici tәdbirlәr hәyata keçirmәklә turistlәri turizm fәaliyyәti zamanı davranışlarında diqqәtli olmağa
sәslәmәk

196 AbşeronQobustan turist subregiondakı tariximәdәniyyәt abidәlәrinә aiddir
Qobustan Dövlәt Tarixi Bәdii qoruğu, İçәri Şәhәr vә Qız qalası, Qobustan qayaüstü rәsmlәrini, “Şirvanşahlar
sarayı”, şәrq hamamları, Sınıq qala, keşikçi qüllәlәri, Abşerondakı XIIIXIV әsrlәrә aid olan Mәrdәkan, Ramana
müdafiә qalaları, Şeyx Bәdrәddin vә Şeyx Mәnsur türbәsi, Nic kәndi yaxınlığında Yaloylu tәpә adlanan yerdә e. ә.
IIII әsrlәrә aid edilәn qәbirlәr, XVIII әsr memarlığının abidәsi olan Şәki Xan Sarayı, İsfahan, Tәbriz vә Lәzgi
karvansaraları, şәrq tipli qonaq evlәri, Qaratәpә dağının zirvәsindә “Gәlәrsәngörәrsәn” qalası, dördkünc keşikçi
qüllәsi (XVI әsr) vә s.
Xınalıq kәndindә Atәşgah, Ağbil kәndindә sәkkiz guşәli türbә, cümә mәscidi, Şeyx Cüneyd mәqbәrәsi (1544),
Şeyx Yusif mәqbәrәsi, tanınmış Azәrbaycan tarixçisi vә yazıçısı Abbasqulu ağa Bakıxanovun ev muzeyi vә s.
Karvansara (XVII әsr), İmamzadә tikililәr kompleksi (XVIIXIXәsr), Gәncә darvazası (XVIII әsr), Şәkәr Qala (XV
әsr), 1606cı ildә әsası qoyulmuş Cümә mәscidi, Nizami mәqbәrәsi

•

XVIII әsrdә tikilmiş Lәnkәran qalasının qalıqları, Qoca Seyid türbәsi (XIVәsr), Hәmid Abdulla hamamı, Hacı
Teymur vә Hacı Canbaxış mәscidlәri
Qobustan Dövlәt Tarixi Bәdii qoruğu, İçәri Şәhәr vә Qız qalası, Qobustan qayaüstü rәsmlәrini, “Şirvanşahlar
sarayı”, şәrq hamamları, Sınıq qala, keşikçi qüllәlәri, Abşerondakı XIIIXIV әsrlәrә aid olan Mәrdәkan, Ramana
müdafiә qalaları vә s.

197 Dәniz sәyahәtinin rekreantın tәlәbatına uyğun üstünlüklәrinә aiddir

•

Rahatlıq baxımından digәr nәqliyyat növlәri ilә sәyahәtdәn üstündür, bu nәqliyyat ilә sәyahәt rekreantlara
әylәncә, müxtәlif yerlәri görmәk, filmlәrә baxmaq vә digәr mәdәnikütlәvi tәdbirlәrdә iştirak etmәk imkanı
qazanırlar, istirahәt vә әylәncә imkanlarının avtomobil vә aviasiya nәqliyyatının imkanlarından yüksәk olması,
daha çox ekzotik gәzintilәr üçün әlverişli olması
Kompleks sahә vә әrazi prinsiplәrinә uyğun olaraq istehsalçı vә istehlakçı arasında münasibәtlәrin tәşkili
mәqsәdilә, ölkәdә ümumi daxili mәhsulun artımında vә iş yerlәrinin açılmasında rolunun artırılmasına yönәldilir
Dәmir yolu nәqliyyatının inkişaf imkanlarını yüksәldir
Rekreanta motellәrdә dincәlmәyә getdiyi yerlәrin әrazisi ilә yaxından tanış olmağa imkan verir, qrup halında
turizm sәyahәtlәrinin tәşkilindә әsas nәqliyyat vasitәsidir, motel vә kempinqlәrin genişlәnmәsi vә inkişafına sәbәb
olur
Xarici turistlәrә xidmәt etmәk imkanı olan müәssisәlәrdә qiymәtlәrin baha olması, xarici turistlәrin cәlb
edilmәsinә mane olan sosialiqtisadi sabitsizlik vә müharibә şәraiti, xarici turistlәrin cәlb olunması üçün müasir
sosial infrastruktur sahәlәrin yaradılmasına geniş imkanlar yaradır

198 Naxçıvan turist subregiondakı tariximәdәniyyәt abidәlәrinә aiddir

•

Qoca Seyid türbәsi (XIVәsr), Hәmid Abdulla hamamı, Hacı Teymur vә Hacı Canbaxış mәscidlәri
Şәrq hamamları, Sınıq qala, keşikçi qüllәlәri
Şeyx Bәdrәddin vә Şeyx Mәnsur türbәsi, Nic kәndi yaxınlığında Yaloylu tәpә adlanan yerdә e. ә. IIII әsrlәrә aid
edilәn qәbirlәr
Möminә Xatun vә Qarabağlar türbәsi
Şeyx Yusif mәqbәrәsi, tanınmış Azәrbaycan tarixçisi vә yazıçısı Abbasqulu ağa Bakıxanovun ev muzeyi vә s.

199 Turistlәri cәlb edәn mühüm beynәlxalq rәqabәt amillәrinә aiddir

•

Hәr bir mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi
İdxalixrac
Qanunvericilik
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, turizm agentliklәri
Tariximәdәni abidәlәr

200 Turizm subregionlarında turistlәrin tәhlükәsizliyini dövlәt әvvәlcәdәn hansı tәdbirlәrlә tәmin edә bilәr

•

Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idxalixrac vә rәqabәt
elementlәri vasitәsilә
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, turizm agentliklәri ilә
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri vasitәsilә
Qanunvericiliklә vә innovativ tәdbirlәrlә
Tәbiәt, sosialiqtisadi, turizm sәnayesinin maddi bazası, istirahәt yerlәrinin infrastrukturu, turizm tәklifi ilә

201 Ölkә daxilinә vә ya xaricinә sәfәr etmәsindәn asılı olmayaraq hansı tip turist bölgüsü әsas götürülür

•

Yaşayış, yer, landşaft vә ekskursiya müәssisәlәri
Turizm agentlәri birliyi, mehmanxana vә restoran tipli turizm tәşkilatları, yerli sәviyyәli turizm tәşkilatları
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri, turizm mәhsulunun
yayılması üzrә turist firmaları, turist reklaminformasiya idarәlәri, turist müәssisәlәri
Qabaqcadan planlaşdırılan kütlәvi qrupp tәrkibindәki turist, individual turist, turistaraşdırmaçı, turistavara
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi

202 Destinasiya menecmentindә gәlirlәrin yüksәldilmәsi proqramının effektivliyinin artırılmasının hansı
amillәri mövcuddur

•

Planetin artan әhalisinin rekreasiya xidmәtinә olan tәlәbatı, osialiqtisadi amil, adam başına illik gәlirlәr, tәbii,
hәm dә antropoqenik mәnşәli resurs potensialı, infrastruktur amil, başlıca turist regionlarına münasibәtdә ölkәnin
coğrafi mövcudluğu amili
Böyük dәyişikliklәr üçün şәraitin olması, yüksәk rәhbәrliyin hәrәkәt fәallığı, tәşkilatın bütün fәaliyyәt növlәrindә
gәlir әldә etmәyin vacibliyinin dәrk edilmәsinin stimullaşdırılması, gәlirin artırılması işinin fasilәsizliyinә inam,
gәlirin yüksәlişinә yeni metodlarla nail olmağa inam
Tur üzrә göstәrilәn xidmәtlәrә daxil olan qiymәtlәr, vergilәr, ofis otaqlarının icarәsi, avadanlıq, mebel vә
inventarın amortizasiyası, işçilәrin әmәk haqqı, mükafatlar, depozitlәr vә depozitlәr üzrә faizlәr, fondların
formalaşması
İdaretmә tәkliflәri üçün uyğun bilik, yәni mövcud planı işә salmadan әvvәl onun hәr bir hissәsinin nәzәrdәn
keçirilmәsi vә öyrәnilmәsi imkanı,
Şirkәtin mәqsәd vә strategiyasının, әsas siyasәtinin müәyyәn edilmәsi, idarәetmә tәşkilatının himayә edilmәsi,
effektli planlaşdırma vә nәzarәt sisteminin himayә edilmәsi, mühüm qәrarların hazırlanması

203 Turizm destinasiyalarında turizm sәnayesinin menecment problemlәrinә effektiv nәzarәt üçün hansı әsas
şәrtlәr vacibdir

•

Planetin artan әhalisinin rekreasiya xidmәtinә olan tәlәbatı, osialiqtisadi amil, adam başına illik gәlirlәr, tәbii,
hәm dә antropoqenik mәnşәli resurs potensialı, infrastruktur amil, başlıca turist regionlarına münasibәtdә ölkәnin
coğrafi mövcudluğu amili
Alıcının sorğusuna әsasәn turun operativ tәşkil olunması ilә; alıcıya diqqәtli olmaqla, ona arzu vә istәklәri
operativ yerinә yetirmәklә; tәklif olunan turun öz hәqiqi mәzmununa uyğun gәlmәsi ilә; komlleks xidmәtlәrin
bütün komponentlәrini müştәri ilә razılaşdırılması yolu ilә
Fәal istirahәtin vә asudә vaxtın keçirilmәsinin bütün növlәri, әhalinin tәlәbat strukturu, adambaşına düşәn
gәlirlәrin sәviyyәsindә olan fәrq, әhalinin mobilliyi, müxtәlif demoqrafiq qrupların üstün tutduqları xidmәtlәr vә
digәr sosialiqtisadi amillәr
Şirkәtin, şirkәtә daxil olan müәssisәlәrin, şöbәlәrin, departamentlәrin nail olacağı mәqsәdlәrin düzgün ifadәsi, elan
olunmuş mәqsәdә çatmaq üçün bütün alternativ yolların geniş şәrhi, hәr bir tәdbirin görülmә vaxtı vә mәsul şәxs
göstәrilmәklә seçilmiş kursun yerinә yetirilmәsi üçün bütün әmәli tәdbirlәrin tәsdiqi, bütün proqram fәaliyyәtinin
maliyyә göstәricilәrinin tәsdiqi
İdaretmә tәkliflәri üçün uyğun bilik, yәni mövcud planı işә salmadan әvvәl onun hәr bir hissәsinin nәzәrdәn
keçirilmәsi vә öyrәnilmәsi imkanı; plan göstәricilәri ilә müqayisәdә әldә olunmuş faktiki nәticәlәr vә planın
yerinә yetirilmәsi barәdә idarәetmә mәruzәsi haqqında vaxtında mәlumat; idarә heyәti planı müәyyәn edilmiş
kursa yönәltmәdә aciz olanda işә qarışmaq bacarığı

204 Turizm destinasiyalarında turistlәrә xidmәtin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi hansı әsaslarla hәyata keçirilir

•

İdaretmә tәkliflәri üçün uyğun bilik, yәni mövcud planı işә salmadan әvvәl onun hәr bir hissәsinin nәzәrdәn
keçirilmәsi vә öyrәnilmәsi imkanı; plan göstәricilәri ilә müqayisәdә әldә olunmuş faktiki nәticәlәr vә planın
yerinә yetirilmәsi barәdә idarәetmә mәruzәsi haqqında vaxtında mәlumat;idarә heyәti planı müәyyәn edilmiş
kursa yönәltmәdә aciz olanda işә qarışmaq bacarığı
Şirkәtin, şirkәtә daxil olan müәssisәlәrin, şöbәlәrin, departamentlәrin nail olacağı mәqsәdlәrin düzgün ifadәsi, elan
olunmuş mәqsәdә çatmaq üçün bütün alternativ yolların geniş şәrhi, hәr bir tәdbirin görülmә vaxtı vә mәsul şәxs
göstәrilmәklә seçilmiş kursun yerinә yetirilmәsi üçün bütün әmәli tәdbirlәrin tәsdiqi, bütün proqram fәaliyyәtinin
maliyyә göstәricilәrinin tәsdiqi
İqtisadi regionların müәyyәn növ әmtәә vә xidmәt istehsalı üzrә ixtisaslaşması; dövlәtin iqtisadiyyatda mәhsuldar
qüvvәlәrin konkret hissәsinin inkişaf vәzifәlәrini sәrbәst hәll edә bilәcәk, tәsәrrüfatın ayrıayrı spesifik sahәlәrinin
fәrqlәndirilmәsi
Әvvәlcәdәn bronlaşdırma, bronlaşmanın tәsdiqi, turun qiymәti vә onun ödәnilmә qaydaları, pasport vә vizaya
olan tәlәblәr, turun lәğv olunma şәrtlәri, turistlәrin sığortalanması, tibbi nәzarәt
Alıcının sorğusuna әsasәn turun operativ tәşkil olunması ilә; alıcıya diqqәtli olmaqla, ona arzu vә istәklәri
operativ yerinә yetirmәklә; tәklif olunan turun öz hәqiqi mәzmununa uyğun gәlmәsi ilә; komlleks xidmәtlәrin
bütün komponentlәrini müştәri ilә razılaşdırılması yolu ilә

205 Turizm destinasiyalarında turistlәrә göstәrilmiş xidmәtlәr başa çatdıqdan sonra turfirma әmәkdaşları
turun üstün vә yaxşı cәhәtlәrini, eyni zamanda çatışmazlıqlarını tәhlil edәrәk, lazımi nәticә çıxarıb, turizm
mәhsuluna müәyyәn dәyişikliklәr edirlәr. Bu proses nә ilә әlaqәdardır

•

Turizm destinasiyalarında maliyyә hesablaşmaları zamanı mütlәq ödәmәlәrә daxildir
Turizm destinasiyalarında turizm sәnayesinin menecment mәsәlәlәri ilә әlaqәdardır
Destinasiya menecmentindә turizm mәhsulunun spesifik növü kimi müәyyәn edilmiş göstәricilәr
Belә marketinq fәaliyyәti tәlәbin ardıcıl öyrәnilmәsi ilә birgә hәyata keçirilir

Tur üzrә göstәrilәn xidmәtlәrә daxil olan qiymәtlәr, vergilәr, ofis otaqlarının icarәsi, avadanlıq, mebel vә
inventarın amortizasiyası, işçilәrin әmәk haqqı, mükafatlar, depozitlәr vә depozitlәr üzrә faizlәr, fondların
formalaşması ilә

206 Turizm destinasiyalarında maliyyә hesablaşmaları zamanı mütlәq ödәmәlәrә daxildir

•

Turizm mәhsulunun satış hәcminin artırılması, turizm mәhsulu vә tamamlayıcı xidmәt nomenklaturasının
genişlәndirilmәsi, xidmәtin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsulunun xәrc elementlәrinin, maya dәyәrinin
aşağı salınması, satış bazarının genişlәnmәsi
Tәbii sәrvәtlәrin effektiv vә sәmәrәli istifadәsi üçün kurortun rekreasiya tutumu, ilk növbәdә bәrpa olunmayan
tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları
Tur üzrә göstәrilәn xidmәtlәrә daxil olan qiymәtlәr, vergilәr, ofis otaqlarının icarәsi, avadanlıq, mebel vә
inventarın amortizasiyası, işçilәrin әmәk haqqı, mükafatlar, depozitlәr vә depozitlәr üzrә faizlәr, fondların
formalaşması
Xüsusi olaraq hazirlanmiş marşrutun tәşkil olunmuş xidmәt proqramı olan turun, әlavә tәqdim edilәn xidmәtlәrin,
hәmçinin turizm xidmәtlәrinә uyğun olan istehlak malları vә xidmәtlәr
Turist xidmәtlәri, turist tәlәbatlı mәhsul vә xidmәtlәrin reallaşdırılması ilә mәşğul olan istehsal, ticarәt vә
nәqliyyat müәssisәlәrinin idarәetmә problemlәri

207 Destinasiya menecmentindә turun tәşkili zamanı turistlәrә göstәrilәn komleks xidmәtmәtdә iştirak edәn
bütün müәssisә vә tәşkilatlar necә adlandırılır

•

Turizm mәhsulu
Ticarәt vә nәqliyyat müәssisәlәrinin idarәetmә problemlәri
Tәlәbin öyrәnilmәsi
Bazarın konyukturasını
Xidmәt tәdarükçülәri

208 Destinasiya menecmentindә turizm mәhsulunun spesifik növü kimi hansı göstәricilәr çıxış edir

•

Turizm mәhsulunun satış hәcminin artırılması, turizm mәhsulu vә tamamlayıcı xidmәt nomenklaturasının
genişlәndirilmәsi, xidmәtin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsulunun xәrc elementlәrinin, maya dәyәrinin
aşağı salınması, satış bazarının genişlәnmәsi
Tәbii sәrvәtlәrin effektiv vә sәmәrәli istifadәsi üçün kurortun rekreasiya tutumu, ilk növbәdә bәrpa olunmayan
tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları
Tur üzrә göstәrilәn xidmәtlәrә daxil olan qiymәtlәr, vergilәr, ofis otaqlarının icarәsi, avadanlıq, mebel vә
inventarın amortizasiyası, işçilәrin әmәk haqqı, mükafatlar, depozitlәr vә depozitlәr üzrә faizlәr, fondların
formalaşması
Turist xidmәtlәri, turist tәlәbatlı mәhsul vә xidmәtlәrin reallaşdırılması ilә mәşğul olan istehsal, ticarәt vә
nәqliyyat müәssisәlәrinin idarәetmә problemlәri
Xüsusi olaraq hazirlanmiş marşrutun tәşkil olunmuş xidmәt proqramı olan turun, әlavә tәqdim edilәn xidmәtlәrin,
hәmçinin turizm xidmәtlәrinә uyğun olan istehlak malları vә xidmәtlәr

209 Destinasiya menecmentindә müvәffәqiyyәtli idarәetmәyә nail olmaq üçün hansı praktiki fәaliyyәt
mәqbuldur

•

Әrazinin tәbiirekreasiya amillәrinin keyfiyyәti haqqında elmi nәticәlәr, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin ehtiyyatı
haqqında ekspert nәticә, müalicәsağlamlıq zonası, әrazisinin vә onun hüdudları daxilindәki tәbii sağlamlıq
sәrvәtlәrinin vәziyyәti haqqında dövlәt ekologiya vә sanitarepidemioloji ekspertizanın nәticәlәri, әrazinin
topoqrafik planı, onların istehsalçıları haqqında mәlumatlar
Yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması, tәbiәt
obyektlәrinin tәmiz vә yararlı vәziyyәtdә olması, inkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz startegiyasını
iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki dәyişikliklәrә uyğunlaşdırmaq
İnkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz startegiyasını iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki dәyişikliklәrә
uyğunlaşdırmaq, üstün istiqamәtlәrin saxlanılması, rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt formalarının inkişafı,
faktlara daha çox әsaslanan yeni alternativ fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
Turizm mәhsulunun xüsusiyyәti vә turistlәr üçün cәlbediciliyi, gedilәn yerin iqtisadi inkişaf sәviyyәsi, gedilәn
yerin iqtisadi gücünün ölçüsü, turist xәrclәrinin gedilәn yerdә yenidәn tәdavülә daxil olması dәrәcәsi
İqtisadi regionların müәyyәn növ әmtәә vә xidmәt istehsalı üzrә ixtisaslaşması; dövlәtin iqtisadiyyatda mәhsuldar
qüvvәlәrin konkret hissәsinin inkişaf vәzifәlәrini sәrbәst hәll edә bilәcәk, tәsәrrüfatın ayrıayrı spesifik sahәlәrinin
fәrqlәndirilmәsi

210 Destinasiya menecmentindә gәlirin artırılması proqramının effektivliyinin yüksәldilmәsi vә mövcud
çatış¬mamazlıqların aradan qaldırılması üçün hansı mühüm amillәr mövcuddur

•

Tur üzrә göstәrilәn xidmәtlәrә daxil olan qiymәtlәr, vergilәr, ofis otaqlarının icarәsi, avadanlıq, mebel vә
inventarın amortizasiyası, işçilәrin әmәk haqqı, mükafatlar, depozitlәr vә depozitlәr üzrә faizlәr, fondların
formalaşması
Әvvәlcәdәn bronlaşdırma, bronlaşmanın tәsdiqi, turun qiymәti vә onun ödәnilmә qaydaları, pasport vә vizaya
olan tәlәblәr, turun lәğv olunma şәrtlәri, turistlәrin sığortalanması, tibbi nәzarәt
Hәrәkәt fәallığı, әmәkdaşların gәlirin artırılmasında maraqlı olması, firmanın gündәlik işinin tәşkili
Şirkәtin mәqsәd vә strategiyasının, әsas siyasәtinin müәyyәn edilmәsi, idarәetmә tәşkilatının himayә edilmәsi,
effektli planlaşdırma vә nәzarәt sisteminin himayә edilmәsi, mühüm qәrarların hazırlanması
Fәal istirahәtin vә asudә vaxtın keçirilmәsinin bütün növlәri, әhalinin tәlәbat strukturu, adambaşına düşәn
gәlirlәrin sәviyyәsindә olan fәrq, әhalinin mobilliyi, müxtәlif demoqrafiq qrupların üstün tutduqları xidmәtlәr vә
digәr sosialiqtisadi amillәr

211 Turizm destinasiyalarında idarәetmәnin planlaşdırılmasının tәrkib hissәlәrinә aiddir

•

Heç bir cavab doğru deyil
Planetin artan әhalisinin rekreasiya xidmәtinә olan tәlәbatı, osialiqtisadi amil, adam başına illik gәlirlәr, tәbii,
hәm dә antropoqenik mәnşәli resurs potensialı, infrastruktur amil, başlıca turist regionlarına münasibәtdә ölkәnin
coğrafi mövcudluğu amili
Alıcının sorğusuna әsasәn turun operativ tәşkil olunması ilә; alıcıya diqqәtli olmaqla, ona arzu vә istәklәri
operativ yerinә yetirmәklә; tәklif olunan turun öz hәqiqi mәzmununa uyğun gәlmәsi ilә; komlleks xidmәtlәrin
bütün komponentlәrini müştәri ilә razılaşdırılması yolu ilә
İdaretmә tәkliflәri üçün uyğun bilik, yәni mövcud planı işә salmadan әvvәl onun hәr bir hissәsinin nәzәrdәn
keçirilmәsi vә öyrәnilmәsi imkanı;plan göstәricilәri ilә müqayisәdә әldә olunmuş faktiki nәticәlәr vә planın yerinә
yetirilmәsi barәdә idarәetmә mәruzәsi haqqında vaxtında mәlumat;idarә heyәti planı müәyyәn edilmiş kursa
yönәltmәdә aciz olanda işә qarışmaq bacarığı
Şirkәtin, şirkәtә daxil olan müәssisәlәrin, şöbәlәrin, departamentlәrin nail olacağı mәqsәdlәrin düzgün ifadәsi, elan
olunmuş mәqsәdә çatmaq üçün bütün alternativ yolların geniş şәrhi, hәr bir tәdbirin görülmә vaxtı vә mәsul şәxs
göstәrilmәklә seçilmiş kursun yerinә yetirilmәsi üçün bütün әmәli tәdbirlәrin tәsdiqi, bütün proqram fәaliyyәtinin
maliyyә göstәricilәrinin tәsdiqi

212 Destinasiya menecmentindә turist mәhsulunun satışı qaydaları özündә hansı әmәliyyatları birlәşdirir

•

Şirkәtin mәqsәd vә strategiyasının, әsas siyasәtinin müәyyәn edilmәsi, idarәetmә tәşkilatının himayә edilmәsi,
effektli planlaşdırma vә nәzarәt sisteminin himayә edilmәsi, mühüm qәrarların hazırlanması
Alıcının sorğusuna әsasәn turun operativ tәşkil olunması ilә; alıcıya diqqәtli olmaqla, ona arzu vә istәklәri
operativ yerinә yetirmәk, tәklif olunan turun öz hәqiqi mәzmununa uyğun gәlmәsi, komlleks xidmәtlәrin bütün
komponentlәrini müştәri ilә razılaşdırılmaq
Şirkәtin, şirkәtә daxil olan müәssisәlәrin, şöbәlәrin, departamentlәrin nail olacağı mәqsәdlәrin düzgün ifadәsi, elan
olunmuş mәqsәdә çatmaq üçün bütün alternativ yolların geniş şәrhi, hәr bir tәdbirin görülmә vaxtı vә mәsul şәxs
göstәrilmәklә seçilmiş kursun yerinә yetirilmәsi üçün bütün әmәli tәdbirlәrin tәsdiqi, bütün proqram fәaliyyәtinin
maliyyә göstәricilәrinin tәsdiqi
İqtisadi regionların müәyyәn növ әmtәә vә xidmәt istehsalı üzrә ixtisaslaşması; dövlәtin iqtisadiyyatda mәhsuldar
qüvvәlәrin konkret hissәsinin inkişaf vәzifәlәrini sәrbәst hәll edә bilәcәk, tәsәrrüfatın ayrıayrı spesifik sahәlәrinin
fәrqlәndirilmәsi
Әvvәlcәdәn bronlaşdırma, bronlaşmanın tәsdiqi, turun qiymәti vә onun ödәnilmә qaydaları, pasport vә vizaya
olan tәlәblәr, turun lәğv olunma şәrtlәri, turistlәrin sığortalanması, tibbi nәzarәt

213 Turizm destinasiyalarında turizm sәnayesinin menecment problemlәrinin tәhlili zamanı sәhvlәrә yol
vermәmәk üçün tәcrübәli rәhbәrlәr hansı prinsipә әmәl etmәlidirlәr

•

Şirkәtin mәqsәd vә strategiyasının, әsas siyasәtinin müәyyәn edilmәsi, idarәetmә tәşkilatının himayә edilmәsi,
effektli planlaşdırma vә nәzarәt sisteminin himayә edilmәsi, mühüm qәrarların hazırlanması
Turizm mәhsulunun xәrc elementlәrinin, maya dәyәrinin aşağı salınması, satış bazarının genişlәnmәsi
Şirkәtin, şirkәtә daxil olan müәssisәlәrin, şöbәlәrin, departamentlәrin nail olacağı mәqsәdlәrin düzgün ifadәsi, elan
olunmuş mәqsәdә çatmaq üçün bütün alternativ yolların geniş şәrhi, hәr bir tәdbirin görülmә vaxtı vә mәsul şәxs
göstәrilmәklә seçilmiş kursun yerinә yetirilmәsi üçün bütün әmәli tәdbirlәrin tәsdiqi, bütün proqram fәaliyyәtinin
maliyyә göstәricilәrinin tәsdiqi
Mühasiblәrdәn özünü gözlә, sifarişçidәn özünü gözlә, tarix tәkrar olunur, rәqiblәrdәn gözünü çәkmә, qәpiyi deyil
manatı qәnaәt et
İdaretmә tәkliflәri üçün uyğun bilik, yәni mövcud planı işә salmadan әvvәl onun hәr bir hissәsinin nәzәrdәn
keçirilmәsi vә öyrәnilmәsi imkanı;

214 Turizm destinasiyalarında bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi
istiqamәt kimi hansı göstәricinin әsasıdır

•

Xidmәt tәdarükçülәrini
Bazarın konyukturasını
Tәlәbin öyrәnilmәsini
Turizm mәhsulunun irәlilәyişinin
Turizm mәhsulunun formalaşdırılmasını

215 Turizm destinasiyalarında turizm mәhsulunun formalaşdırılmasının startı ilkin olaraq hansı problemi
әhatә edir

•

Turizm mәhsulunun irәlilәyişini
Bazarın konyukturasını
Xidmәt tәdarükçülәrini
Turizm mәhsulunun formalaşdırılmasını
Tәlәbin öyrәnilmәsini

216 Turizm destinasiyalarında turizm sәnayesinin menecment mәsәlәlәri hansı problemlәri әhatә edir

•

Tur üzrә göstәrilәn xidmәtlәrә daxil olan qiymәtlәr, vergilәr, ofis otaqlarının icarәsi, avadanlıq, mebel vә
inventarın amortizasiyası, işçilәrin әmәk haqqı, mükafatlar, depozitlәr vә depozitlәr üzrә faizlәr, fondların
formalaşması
Tәbii sәrvәtlәrin effektiv vә sәmәrәli istifadәsi üçün kurortun rekreasiya tutumu, ilk növbәdә bәrpa olunmayan
tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları
Turizm mәhsulunun satış hәcminin artırılması, turizm mәhsulu vә tamamlayıcı xidmәt nomenklaturasının
genişlәndirilmәsi, xidmәtin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsulunun xәrc elementlәrinin, maya dәyәrinin
aşağı salınması, satış bazarının genişlәnmәsi
Xüsusi olaraq hazirlanmiş marşrutun tәşkil olunmuş xidmәt proqramı olan turun, әlavә tәqdim edilәn xidmәtlәrin,
hәmçinin turizm xidmәtlәrinә uyğun olan istehlak malları vә xidmәtlәr
Turist xidmәtlәri, turist tәlәbatlı mәhsul vә xidmәtlәrin reallaşdırılması ilә mәşğul olan istehsal, ticarәt vә
nәqliyyat müәssisәlәrinin idarәetmә problemlәri

217 Destinasiya menecmentindә gәlirlәrin artırılmasının daxili vә xarici mühit amillәrinә daxildir

•

Effektiv strateqiya seçimi, xәrclәrin azaldılması, idarәetmә vә marketinq siyasәtinin effektiv metodlarının seçimi,
satışın effektiv kanal vә formalarının, mәhsulun çeşidinin, qiymәtqoyma metodlarının vә bazarın seqmentlәrinin
seçimi, qәrarların effektivliyinin artırılması, hәr bir işçi üçün keyfiyyәt meyarının müәyyәn edilmәsi
İqtisadi regionların müәyyәn növ әmtәә vә xidmәt istehsalı üzrә ixtisaslaşması, dövlәtin iqtisadiyyatda mәhsuldar
qüvvәlәrin konkret hissәsinin inkişaf vәzifәlәrini sәrbәst hәll edә bilәcәk, tәsәrrüfatın ayrıayrı spesifik sahәlәrinin
fәrqlәndirilmәsi
Әrazinin tәbiirekreasiya amillәrinin keyfiyyәti haqqında elmi nәticәlәr, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin ehtiyyatı
haqqında ekspert nәticә, müalicәsağlamlıq zonası, әrazisinin vә onun hüdudları daxilindәki tәbii sağlamlıq
sәrvәtlәrinin vәziyyәti haqqında dövlәt ekologiya vә sanitarepidemioloji ekspertizanın nәticәlәri, әrazinin
topoqrafik planı, onların istehsalçıları haqqında mәlumatlar
İnkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz startegiyasını iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki dәyişikliklәrә
uyğunlaşdırmaq, üstün istiqamәtlәrin saxlanılması, rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt formalarının inkişafı,
faktlara daha çox әsaslanan yeni alternativ fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
Böyük dәyişikliklәr üçün şәraitin olması, yüksәk rәhbәrliyin hәrәkәt fәallığı, tәşkilatın bütün fәaliyyәt növlәrindә
gәlir әldә etmәyin vacibliyinin dәrk edilmәsinin stimullaşdırılması, gәlirin artırılması işinin fasilәsizliyinә inam,
gәlirin yüksәlişinә yeni metodlarla nail olmağa inam

218 Turizm destinasiyalarında turizm sәnayesinin menecment problemlәri tәhlil edilәrkәn idarә heyәtinin
hansı funksiyaları nәzәrdәn keçirilir
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi
Fәal istirahәtin vә asudә vaxtın keçirilmәsinin bütün növlәri, әhalinin tәlәbat strukturu, adambaşına düşәn
gәlirlәrin sәviyyәsindә olan fәrq, әhalinin mobilliyi, müxtәlif demoqrafiq qrupların üstün tutduqları xidmәtlәr vә
digәr sosialiqtisadi amillәr
Әvvәlcәdәn bronlaşdırma, bronlaşmanın tәsdiqi, turun qiymәti vә onun ödәnilmә qaydaları, pasport vә vizaya
olan tәlәblәr, turun lәğv olunma şәrtlәri, turistlәrin sığortalanması, tibbi nәzarәt

•

•

Şirkәtin mәqsәd vә strategiyasının, әsas siyasәtinin müәyyәn edilmәsi, idarәetmә tәşkilatının himayә edilmәsi,
effektli planlaşdırma vә nәzarәt sisteminin himayә edilmәsi, mühüm qәrarların hazırlanması
Hәrәkәt fәallığı, әmәkdaşların gәlirin artırılmasında maraqlı olması, firmanın gündәlik işinin tәşkili

219 Turizm destinasiyalarında turfirmaların turun qiymәtini artırmağa imkan vermәyәn әsas şәrt hansıdır

•

Turizm mәhsulunun xәrc elementlәrinin, maya dәyәrinin aşağı salınması, satış bazarının genişlәnmәsi
Turizm destinasiyalarında turizm sәnayesinin menecment mәsәlәlәri
Turizm destinasiyalarında maliyyә hesablaşmaları
Tәlәbin ardıcıl öyrәnilmәsi
Bazarın konyukturası

220 Bütövlük, effektlilik, etibarlılıq, aşkarlıq, çeviklik turizm destinasiyalarında hansı göstәricinin istehlak
xüsusiyyәtlәrinә aid edilir

•

Tәlәbin öyrәnilmәsinin
Bazarın konyukturasının öyrәnilmәsinin
Xidmәt keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinә
Turizm mәhsulunun
Xidmәt tәdarükçülәrinin

221 Mehmanxanalar, restoran, kafelәr, turizm tәşkilatçıları, turistlәr destinasiya menecmentindә nәyә xidmәt
edir

•

Turizm xidmәtlәrinә uyğun olan istehlak malları vә xidmәtlәrә
Ticarәt vә nәqliyyat müәssisәlәrinin idarәetmә problemlәrinә
Fondların formalaşmasına
Turizm mәhsulunun formalaşdırılmasına
Avadanlıq, mebel vә inventarın amortizasiyasına

222 Destinasiyada turizm bazarının konkret seqmentindә fәaliyyәt göstәrәn firmalar arasında rәqabәtin
kәskinlәşmәsi hansı meyllәrlә sәciyyәlәnir

•

Vahid әrazi, tәsәrrüfat tәşkilatları vә müvafiq idarәetmә strukturları ilә birlәşmiş istehsalat sistemlәri vә sosial
infrastrukturun çoxsaylı hәlqәlәrinin mürәkkәb birlәşmәsi
Turizm mәhsulu vә göstәrilәn xidmәtlәrin keyfiyyәtinin daim tәkmillәşmәsi, mәnfәәt normasını artırmaq üçün
xәrclәrin azaldılması, yeni analitik vasitәlәr vә informasiya texnologiyalarından istifadә etmәklә marketinq
qәrarlarının qәbul edilmә prosedurunun tәkmillәşmәsi
Әrazinin tәbiirekreasiya amillәrinin keyfiyyәti haqqında elmi nәticәlәr, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin ehtiyyatı
haqqında ekspert nәticә, müalicәsağlamlıq zonası, әrazisinin vә onun hüdudları daxilindәki tәbii sağlamlıq
sәrvәtlәrinin vәziyyәti haqqında dövlәt ekologiya vә sanitarepidemioloji ekspertizanın nәticәlәri, әrazinin
topoqrafik planı, onların istehsalçıları haqqında mәlumatlar
Müәyyәn şәrait daxilindә rayon әmәlә gәtirәn amillәrin fәaliyyәtlәrini tәmin edәn daxili sәbәbnәticә әlaqәlәrinin
dәfәlәrlә tәkrarlanması
İnkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz startegiyasını iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki dәyişikliklәrә
uyğunlaşdırmaq, üstün istiqamәtlәrin saxlanılması vә rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt formalarının inkişafı,
bazarını itirәn mәhsul vә biznesdәn tez imtina edilmәsi, sәylәrin vә kapitalın daha yaxşı istifadәsinә yönәldilmәsi

223 Destinasiyada turizm tәşkilatlarının müxtәlif sәviyyәlәri arasında öhdәlik vә mәsuliyyәtin
bölüşdürülmәsinә münasibәtdә hansı funksiyaları fәrqlәndirmәk olar

•

Firmanın ehtiyacı üçün texnoloji yeniliklәrin daimi axtarışı, inkişafı vә uyğunlaşdırılması ilә mәşğul olan qrupun
müәyyәn edilmәsi, digәr firmalardakı dәyişikliklәrdәn xәbәrdar olmaq, kollektivdә münasibәtlәr nәzәrә alınmaqla
kollektivlә düşünülmüş iş siyasәtini inkişaf etdirmәk funksiyaları
Problemin müәyyәn olunması, vәziyyәt analizinin aparılması, tәdqiqatların aparılması sxeminin hazırlanması,
verilәnlәrin yığımı, informasiyaların cәdvәllәrdә tәsviri vә analiz, verilәnlәrin interpretasiyası, hesabatın tәrtibi,
nәzarәtyoxlama
İstehlakçı tәlәbinin inkişaf istiqamәtlәrinin öyrәnilmәsi funksiyası, bazarda olan tәlәb vә tәqdim olunan tәklif
arasındakı uyğunluğun tәdqiq edilmәsi funksiyası, rekreasiya şәrtlәrinin vә istirahәt infrastrukturunun tәhlili
funksiyası
Reqressiv tәhlil vә alınmış nәticәlәrin gәlәcәk dövrә aid edilmәsi metodu әvvәlki dövrün verilәnlәrinin tәhlili ilә;
öz mәhsuluna müxtәlif qiymәtlәr qoymaqla bazarda tәcrübәlәrin keçirilmәsi funksiyası

•

Tәklif funksiyasını aşağı sәviyyәli tәşkilatlar öz üzәrinә götürmәlidir, maraqları tәmsil etmә funksiyası eyni
coğrafi fәaliyyәt radiuslu tәşkilatlar tәrәfindәn hәr bir dövlәt strukturu sәviyyәsindә icra edilmәlidir, marketinq
funksiyası hәr bir regionda onun tanınma, imic vә maliyyә imkanlarından asılı olaraq yerinә yetirilmәlidir

224 Turizm destinasiyalarında bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, turizm
mәhsulu vә xidmәtlәrinin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir mәqsәdli seqment üçün marketinq
kompleksinin işlәnmәsi tәdbirlәri nәyә istiqamәtlәnir

•

Rekreanta motellәrdә dincәlmәyә getdiyi yerlәrin әrazisi ilә yaxından tanış olmağa imkan verir, qrup halında
turizm sәyahәtlәrinin tәşkilindә әsas nәqliyyat vasitәsidir, motel vә kempinqlәrin genişlәnmәsinә sәbәb olur
Rahatlıq baxımından digәr nәqliyyat növlәri ilә sәyahәtdәn üstündür, bu nәqliyyat ilә sәyahәt rekreantlara
әylәncә, müxtәlif yerlәri görmәk, filmlәrә baxmaq vә digәr mәdәnikütlәvi tәdbirlәrdә iştirak etmәk imkanı
qazanırlar, istirahәt vә әylәncә imkanlarının avtomobil vә aviasiya nәqliyyatının imkanlarından yüksәk olması,
daha çox ekzotik gәzintilәr üçün әlverişli olması
Xarici turistlәrә xidmәt etmәk imkanı olan müәssisәlәrdә qiymәtlәrin baha olması, xarici turistlәrin cәlb
edilmәsinә mane olan sosialiqtisadi sabitsizlik vә müharibә şәraiti, xarici turistlәrin cәlb olunması üçün müasir
sosial infrastruktur sahәlәrin yaradılmasına geniş imkanlar yaradır
Kompleks sahә vә әrazi prinsiplәrinә uyğun olaraq istehsalçı vә istehlakçı arasında münasibәtlәrin tәşkili
mәqsәdilә, ölkәdә ümumi daxili mәhsulun artımında vә iş yerlәrinin açılmasında rolunun artırılmasına yönәldilir
Turfirmalar bütün müştәrilәrin ehtiyaclarını tәmin etmәk üçün öz qüvvәlәrini sәrf etmәdәn, effektli vә gәlirli
fәaliyyәt üçün mәqsәdli marketinq konsepsiyasına üstünlük verirlәr

225 Turizm bazarında turist tәlәbatının formalaşmasına tәsir göstәrәn amillәr necә qruplaşdırılır

•

Turist axınlarının hәcmi, madditexniki bazanın mövcud vәziyyәti vә inkişafı, turizm firmalarının fәaliyyәtinin
maliyyәiqtisadi göstәricilәri, rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt formalarının inkişafı
Turist axınlarının hәcmi, madditexniki bazanın mövcud vәziyyәti vә inkişafı, turizm firmalarının fәaliyyәtinin
maliyyәiqtisadi göstәricilәri, beynәlxalq turizmin inkişafı motivlәri
Beynәlxalq turizmin inkişaf göstәricilәri, turizm firmalarının fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi göstәricilәri, turizmdә
kadr tәminatının tәkmillәşdirilmәsi motivlәri
Turizm tәklifi, tәbiәt amillәri, istirahәt yerinin sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәsi, turizm sәnayesinin madditexniki
bazası, istirahәt yerinin infrastrukturu
İstehlakçı tәlәbinin inkişaf istiqamәtlәrinin öyrәnilmәsi, bazarda olan tәlәb vә tәqdim olunan tәklif arasındakı
uyğunluğun tәdqiq edilmәsi, rekreasiya şәrtlәrinin vә istirahәt infrastrukturunun tәhlili

226 Rәqiblәrin aşkar edilmәsi, rәqiblәrin mәhsulu barәdә istehlakçıların fikirlәrinin toplanması, rәqiblәrin
mövqelәrini müәyyәnlәşdirilmәsi, alıcıların vә onların davranış xarakterinin öyrәnilmәsi, seçilmiş mәhsul vә
xidmәt növünün yoxlanması mәrhәlәlәri xidmәt edir

•

Tәbii müalicәvi sәrvәtlәrin axtarılması vә ekspert qiymәtlәndirilmәsi, iqlimin müalicәvi xüsusiyyәtlәri haqqında
mәlumatın olması
Bazarın müxtәlif tәlәb seqmentlәrinә bölünmәsi
Turizm bazarında mövqe strategiyasının işlәnib hazırlanması vә seçilmәsi
Rәqiblәrin aşkar edilmәsi, rәqiblәrin mәhsulu barәdә istehlakçıların fikirlәrinin toplanması
Bazarı әhatә etmәk seçimi

227 Turizm destinasiyalarında insan inkişafı konsepsiyası hansı müddәalarla ifadә olunur

•

Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qoyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi, razidә sәrvәtlәrin müәyyәn olunması vә vәziyyәti üzәrindә müşahidәnin tәşkilini
müәyyәn edir
Әrazinin tәbiirekreasiya amillәrinin keyfiyyәti haqqında elmi nәticәlәr, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin ehtiyyatı
haqqında ekspert nәticә, müalicәsağlamlıq zonası, әrazisinin vә onun hüdudları daxilindәki tәbii sağlamlıq
sәrvәtlәrinin vәziyyәti haqqında dövlәt ekologiya vә sanitarepidemioloji ekspertizanın nәticәlәri, әrazinin
topoqrafik planı, onların istehsalçıları haqqında mәlumatları ümumilәşdirir
Böyük dәyişikliklәr üçün şәraitin olması, yüksәk rәhbәrliyin hәrәkәt fәallığı, tәşkilatın bütün fәaliyyәt növlәrindә
gәlir әldә etmәyin vacibliyinin dәrk edilmәsinin stimullaşdırılmasını әks etdirir
Effektiv strateqiya seçimi, xәrclәrin azaldılması, idarәetmә vә marketinq siyasәtinin effektiv metodlarının seçimi,
satışın effektiv kanal vә formalarının, mәhsulun çeşidinin, qiymәtqoyma metodlarının vә bazarın seqmentlәrinin
seçimi, qәrarların effektivliyinin artırılması, hәr bir işçi üçün keyfiyyәt meyarının müәyyәn edilmәsini әks etdirir
Rifah sәviyyәsi, uzun vә sağlam ömür yaşamaq, layiqli hәyatı tәmin edәn resurslar әldә etmәk imkanları, insan
seçiminin genişlәnmәsi prosesini vә insanların rifahının әldә olunmuş sәviyyәsini әks etdirir

228 Destinasiyada firmanın bazarda mövqeyi, xidmәt çeşidi, qiymәt qoyma, turizm mәhsulunun
bölüşdürülmәsi, fәrdi satış, kommunikasiyalar hansı göstәricilәrә aiddir

•

Reqressiv tәhlil vә alınmış nәticәlәrin gәlәcәk dövrә aid edilmәsi metodu әvvәlki dövrün verilәnlәrinin tәhlili ilә,
öz mәhsuluna müxtәlif qiymәtlәr qoymaqla bazarda tәcrübәlәrin keçirilmәsinә
Problemin müәyyәn olunması, vәziyyәt analizinin aparılması, tәdqiqatların aparılması sxeminin hazırlanması,
verilәnlәrin yığımı, informasiyaların cәdvәllәrdә tәsviri vә analiz, verilәnlәrin interpretasiyası, hesabatın tәrtibi,
nәzarәtyoxlama işlәrinә
Tur üzrә göstәrilәn xidmәtlәrә daxil olan qiymәtlәr, vergilәr, ofis otaqlarının icarәsi, avadanlıq, mebel vә
inventarın amortizasiyası, işçilәrin әmәk haqqı, mükafatlar, fondların formalaşması
Tәbii sәrvәtlәrin effektiv vә sәmәrәli istifadәsi üçün kurortun rekreasiya tutumu, ilk növbәdә bәrpa olunmayan
tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları
Proqnozlaşdırma, planlaşdırma, tәşkil vә әlaqәlәndirmә, tәnzim etmә, nәzarәt, tәhlil vә qiymәtlәndirmә işlәrinin
mәcmusuna

229 Turizm bazarında satışın effektivliyinin yüksәlmәsinin müәyyәnedici amillәrinә daxildir

•

Maddi stimullaşdırma vә әmәk haqqı sisteminin formalaşması, iş şәraitinin tәmin edilmәsi vә vәzifә irәlilәyişi
perspektivinin işlәnmәsi
Turist axınlarının hәcmi, madditexniki bazanın mövcud vәziyyәti vә inkişafı, turizm firmalarının fәaliyyәtinin
maliyyәiqtisadi göstәricilәri, beynәlxalq turizmin inkişafı motivlәri
Kompleks vә qrup turları vasitәsilә xidmәtldәrә çәkilәn xәrclәrin azaldılması vә mәrkәzlәşdirilmiş bronlaşdırma
sistemindәn istifadә edilmәsi
İcraçıların münasib sayının müәyyәnlәşmәsi; keyfiyyәt tәrkibi vә kadrlar seçiminin müәyyәnlәşmәsi, personalın
peşәixtisas sәviyyәsinә müvafiq surәtdә iş yerlәri üzrә bölgü, ixtisaslı işçilәrin saxlanması, tәşkilat daxilindә
xidmәti irәlilәyişin tәmin edilmәsi
İstehlakçı tәlәbinin inkişaf istiqamәtlәrinin öyrәnilmәsi, bazarda olan tәlәb vә tәqdim olunan tәklif arasındakı
uyğunluğun tәdqiq edilmәsi, rekreasiya şәrtlәrinin vә istirahәt infrastrukturunun tәhlili

230 Turizm bazarında turist sәfәrlәrinin motivlәşmәsi zamanı mәqsәdli bazarlar hansı meyarlarla müәyyәn
edilir

•

Maddi stimullaşdırma vә әmәk haqqı sisteminin formalaşması; iş şәraitinin tәmin edilmәsi; vәzifә irәlilәyişi
perspektivinin işlәnmәsi; işә maraq oyatma; öz xidmәtini tәsvir etmәkdәn çox, diqqәti onunla bağlı faydaya
yönәltmәk; öz xidmәtini reklam etmәkdәn ötrü hansısa tanınmış şәxsi cәlb etmәk
Turist axınlarının hәcmi, madditexniki bazanın mövcud vәziyyәti vә inkişafı, turizm firmalarının fәaliyyәtinin
maliyyәiqtisadi göstәricilәri, beynәlxalq turizmin inkişafı motivlәri
Coğrafi, sosialdemoqrafik vә psixoqrafik
İcraçıların münasib sayının müәyyәnlәşmәsi; keyfiyyәt tәrkibi vә kadrlar seçiminin müәyyәnlәşmәsi; personalın
peşәixtisas sәviyyәsinә müvafiq surәtdә iş yerlәri üzrә bölgü; ixtisaslı işçilәrin saxlanması; tәşkilat daxilindә
xidmәti irәlilәyişin tәmin edilmәsi
Tәbii sәrvәtlәrin effektiv vә sәmәrәli istifadәsi üçün kurortun rekreasiya tutumu, ilk növbәdә bәrpa olunmayan
tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları

231 Turizm destinasiyalarında firmanın ehtiyatları, mәhsulun yekcins olma dәrәcәsi, mәhsulun hәyat
dövrünün mәrhәlәsi, bazarın yekcinslik dәrәcәsi, rәqiblәrin marketinq strategiyası amillәri nә vaxt nәzәrә
alınır

•

İstehlakçı tәlәbinin inkişaf istiqamәtlәrinin öyrәnilmәsi
Turizm firmasının nüfuzun, müştәrilәrin etimadı
Rekreasiya şәrtlәrinin vә istirahәt infrastrukturunun tәhlili
Bazarın müxtәlif tәlәb seqmentlәrinә bölünmәsi
Bazarı әhatә etmәk seçimi zamanı

232 Destinasiyada turizm bazarının marketinq öyrәnilmәsi hansı göstәricilәr әsasında müәyyәnlәşdirilir
Turist axınlarının hәcmi, madditexniki bazanın mövcud vәziyyәti vә inkişafı, turizm firmalarının fәaliyyәtinin
maliyyәiqtisadi göstәricilәri, beynәlxalq turizmin inkişafı motivlәri
Beynәlxalq turizmin inkişaf göstәricilәri, turizm firmalarının fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi göstәricilәri, turizmdә
kadr tәminatının tәkmillәşdirilmәsi motivlәri
Turizm tәklifi, tәbiәt amillәri, istirahәt yerinin sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәsi, turizm sәnayesinin madditexniki
bazası, istirahәt yerinin infrastrukturu

•

Turist axınlarının hәcmi, madditexniki bazanın mövcud vәziyyәti vә inkişafı, turizm firmalarının fәaliyyәtinin
maliyyәiqtisadi göstәricilәri, rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt formalarının inkişafı
İstehlakçı tәlәbinin inkişaf istiqamәtlәrinin öyrәnilmәsi, bazarda olan tәlәb vә tәqdim olunan tәklif arasındakı
uyğunluğun tәdqiq edilmәsi, rekreasiya şәrtlәrinin vә istirahәt infrastrukturunun tәhlili

233 Destinasiyada sosialiqtisadi amillәrә aid edilir

•

Tәşkilati xarakterli müxtәlif mexanizmlәr vә sosialiqtisadi mülahizәlәr sistemi vasitәsilә turizmin aktual
problemlәrinin dәrk edilmәsi, qanunverici tәşәbbüs vә sosial turizmin tәşkilinin yeni növü әsasında ölkәdә sosial
turizmin bәrpası
Rәqiblәrin aşkar edilmәsi, rәqiblәrin mәhsulu barәdә istehlakçıların fikirlәrinin toplanması, rәqiblәrin
mövqelәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi, alıcıların vә onların davranış xarakterinin öyrәnilmәsi
Turizm tәklifi, tәbiәt amillәri, istirahәt yerinin sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәsi, turizm sәnayesinin madditexniki
bazası, istirahәt yerinin infrastrukturu
Turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daxilindә vә bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn,
sosial azadlıq vә hüquqlarının olması, beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin
fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin genişlәnmәsi
Turizm markәzlәrindә tәlәbat VӘ texnogen fәlakәtlәrlә mübarizә vә turistlәr üçün riskin qarşisinı almaq,
epidemioloji, bakterioloji va digәr tәbii risklәrin qarşisının alınmasi vә müvafiq formallıqlara riayәt edilmәsi,
daşınma zamanı turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәşkili, sәyahәt zamanı turistlәrin sigorta edilmәsi, hәmçinin turist
muәssisәlәrinin peşә mәsuliyyәti, turizm polisi vә tәhlükәsizlik xidmәtinin yaradilmasi

234 Destinasiyada turizm xidmәtlәrinin satış vasitәlәrinә aiddir

•

Rәqiblәrin aşkar edilmәsi, rәqiblәrin mәhsulu barәdә istehlakçıların fikirlәrinin toplanması, rәqiblәrin
mövqelәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi, alıcıların vә onların davranış xarakterinin öyrәnilmәsi
Öz startegiyasını iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki dәyişikliklәrә uyğunlaşdırmaq, üstün istiqamәtlәrin
saxlanılması vә rәqabәti qabaqlayan yeni fәaliyyәt formalarının inkişafı
İnkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә
dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası әmәkdaşlıq sazişlәri, komfort tәbii şәraitin olması
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, turoperatorlar,
turizm agentliklәri, turistlәr
İnkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz startegiyasını iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki dәyişikliklәrә
uyğunlaşdırmaq, üstün istiqamәtlәrin saxlanılması vә rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt formalarının inkişafı,
bazarını itirәn mәhsul vә biznesdәn tez imtina edilmәsi, sәylәrin vә kapitalın daha yaxşı istifadәsinә yönәldilmәsi

235 İnsan inkişafı indeksi hansı göstәricilәr әsasında hesablanır

•

Uzunömürlülük, savadlılıq, yaşayış standartları, artım әmsalı, artım tempi, әlavә artım tempi
Tәbiәt vә iqlim, mәdәni, iqtisadi vә psixoloji motivlәr
Faktlara daha çox әsaslanan yeni alternativ fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
İqtisadi artım, hәyat sәviyyәsinin keyfiyyәti vә inkişafı göstәricilәri
Uzunömürlülük, savadlılıq, yaşayış standartları

236 Destinasiyada turizm bazarının iqtisadi inkişaf göstәricilәri necә qruplaşdırılır

•

Böyük dәyişikliklәr üçün şәraitin olması, yüksәk rәhbәrliyin hәrәkәt fәallığı, tәşkilatın bütün fәaliyyәt növlәrindә
gәlir әldә etmәyin vacibliyinin dәrk edilmәsinin stimullaşdırılması әsasında
Әrazinin tәbiirekreasiya amillәrinin keyfiyyәti haqqında elmi nәticәlәr, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin ehtiyyatı
haqqında ekspert nәticәlәr әsasında
Әrazinin topoqrafik planı, onların istehsalçıları haqqında mәlumatlara әsasәn
İnkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz startegiyasını iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki dәyişikliklәrә
uyğunlaşdırmaq, üstün istiqamәtlәrin saxlanılması, rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt formalarının inkişafı,
faktlara daha çox әsaslanan yeni alternativ fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi әsasında
İqtisadi artım, hәyat sәviyyәsinin keyfiyyәti vә inkişafı göstәricilәri әsasında

237 Turizm bazarında destinasiyanın tәbiirekreasiya potensialının qiymәtlәndirilmәsi zamanı onun növlәri
necә tәsniflәşdirilir

•

Turistekskursiya, sanatoriyakurort, bәdәn tәrbiyәsi vә sağlamlaıdırıcı
Tәbii sәrvәtlәrin effektiv vә sәmәrәli istifadәsi üçün kurortun rekreasiya tutumu, ilk növbәdә bәrpa olunmayan
tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası

Turist axınlarının hәcmi, madditexniki bazanın mövcud vәziyyәti vә inkişafı, turizm firmalarının fәaliyyәtinin
maliyyәiqtisadi göstәricilәri, rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt formalarının inkişafı
Maddi stimullaşdırma vә әmәk haqqı sisteminin formalaşması, iş şәraitinin tәmin edilmәsi, vәzifә irәlilәyişi
perspektivinin işlәnmәsi vә işә maraq oyatma
Turist axınlarının hәcmi, madditexniki bazanın mövcud vәziyyәti vә inkişafı, turizm firmalarının fәaliyyәtinin
maliyyәiqtisadi göstәricilәri, beynәlxalq turizmin inkişafı motivlәri

238 Turizm destinasiyalarında turizm bazarının differensasiyasına aiddir

•

İstehlakçı tәlәbinin inkişaf istiqamәtlәrinin öyrәnilmәsi
Turizm firmasının nüfuzun, müştәrilәrin etimadı vә bazarın sabitliyi
Bazarı әhatә etmәk seçimi
Bazarın müxtәlif tәlәb seqmentlәrinә bölünmәsi
Rekreasiya şәrtlәrinin vә istirahәt infrastrukturunun tәhlili

239 Destinasiyada turizm firmasına olan inam hansı göstәricilәrdәn asılıdır

•

İstehlakçı tәlәbinin inkişaf istiqamәtlәrinin öyrәnilmәsi, bazarda olan tәlәb vә tәqdim olunan tәklif arasındakı
uyğunluğun tәdqiq edilmәsi, rekreasiya şәrtlәrinin vә istirahәt infrastrukturunun tәhlilindәn
Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qoyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi, әrazidә sәrvәtlәrin müәyyәn olunması vә vәziyyәti üzәrindә müşahidәnin
tәşkilindәn
Turizm bazarında mövqe strategiyasının işlәnib hazırlanmasından
Rәqiblәrin aşkar edilmәsi, rәqiblәrin mәhsulu barәdә istehlakçıların fikirlәrinin toplanmasından
Turizm firmasının nüfuzundan, müştәrilәrin etimadından vә bazarın sabitliyindәn

240 Destinasiyada turizm bazarında tәlәbin seqmentlәşmәsinin әsas amillәr qrupuna daxildir

•

Bazarın müxtәlif tәlәb seqmentlәrinә bölünmәsi
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, turoperatorlar,
turizm agentliklәri, turistlәr
Turizm tәklifi, tәbiәt amillәri, istirahәt yerinin sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәsi, turizm sәnayesinin madditexniki
bazası, istirahәt yerinin infrastrukturu
Turoperatorlar, turagentlәr, kütlәvi informasiya vasitәlәri
Bazarı әhatә etmәk seçimi

241 Turizm destinasiyalarında turizm bazarının statistikada menecment problemlәrinin dinamikasını
öyrәnmәk üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur

•

Böyük dәyişikliklәr üçün şәraitin olması, yüksәk rәhbәrliyin hәrәkәt fәallığı, tәşkilatın bütün fәaliyyәt növlәrindә
gәlir әldә etmәyin vacibliyinin dәrk edilmәsinin stimullaşdırılması
Tәbiәt vә iqlim, mәdәni, iqtisadi vә psixoloji motivlәr
İqtisadi artım, hәyat sәviyyәsinin keyfiyyәti vә inkişafı göstәricilәri
Artım әmsalı, artım tempi, әlavә artım tempi
Faktlara daha çox әsaslanan yeni alternativ fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi

242 Destinasiyada turizm dövriyyәsinin sürәti nәdәn asılıdır

•

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

243 Destinasiya menecmentindә dövlәt orqanlarının icazәsi ilә hansı sәnәdlәr hazırlanmalı vә müzakirә
edilmәlidir
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi

•

Tәbiiiqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, asudә vaxtın tәşkili üçün sosial infrastrukturların olması vә inkişaf
sәviyyәsi, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili, operativ nәqliyyat vә rabitә, şәxsi
tәhlikәsizliyin tәminatı vә regionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer
Turizm markәzlәrindә tәlәbat VӘ texnogen fәlakәtlәrlә mübarizә vә turistlәr üçün riskin qarşisinı almaq,
epidemioloji, bakterioloji va digәr tәbii risklәrin qarşisının alınmasi vә müvafiq formallıqlara riayәt edilmәsi,
daşınma zamanı turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәşkili, tәşkilati xarakterli müxtәlif mexanizmlәr vә sosialiqtisadi
mülahizәlәr sistemi vasitәsilә turizmin aktual problemlәrinin dәrk edilmәsi, qanunverici tәşәbbüs vә sosial
turizmin tәşkilinin yeni növü әsasında ölkәdә sosial turizmin bәrpası
Tәbii sәrvәtlәrin effektiv vә sәmәrәli istifadәsi üçün kurortun rekreasiya tutumu, ilk növbәdә bәrpa olunmayan
tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları
Әrazinin tәbiirekreasiya amillәrinin keyfiyyәti haqqında elmi nәticәlәr, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin ehtiyyatı
haqqında ekspert nәticә, müalicәsağlamlıq zonası әrazisinin vә onun hüdudları daxilindәki, tәbii sağlamlıq
sәrvәtlәrinin vәziyyәti haqqında dövlәt ekologiya vә sanitarepidemioloji ekspertizanın nәticәlәri

244 Destinasiyada turist sәfәrlәrinin motivlәşmәsindәn asılı olaraq turizmin hansıı seqmentlәri var

•

Daimi yaşayış ölkәsindәn vә turist sәfәrlәrinin coğrafi mәqsәdlәrindәn
Müxtәlif idarә vә tәşkilatların birgә fәaliyyәtinin koordinasiyası әsasında xidmәt müәssisәlәrinin xüsusi
komplekslәr şәklindә tәmin olunması
İstehsal gücünün texniki baxımdan yenidәn silahlanması vә ya yenidәn qurma hesabına artması, natamam
tikintinin hәcmi, qeyriistehsal tәyinatlı obyektlәrin işә salınmasının tәminatçısı kimi bazar subyektlәrinin
inhisarçı qrupların әlindә cәmlәşmәsi
Coğrafi, sosialdemoqrafik vә psixoqrafik
İşgüzar, idman, kurort, saglamlaşdırıcı, macәra, әylәncә, maarifçi, öyrәnmәk, ekzotik, hobbitur, mәzuniyyәt vә
müalicә mәqsәdli

245 Destinasiyada sәyahәt zamanı insanın hәyat fәaliyyәtini tәmin edәn resurslara aid edilir

•

Daxili vә regiondaxili çәrçivәdә
Coğrafi, sosialdemoqrafik vә psixoqrafik
Sistemlilik, aktiv, proqnoz, statistik
Hava, içmәli su, әrzaq mәhsulları, yaşayış mәntәqәsi, yanacaq
Әhalinin rekrasiya tәlәbatının ödәnilmәsi üçün ixtisaslaşması

246 Destinasiya menecmentindә turizm infrastrukturu iqtisadi tәşkilati sistem olub, hansı resurslarını tәmin
edir

•

Respublikanın rekrasion rayonlaşmasının çoxfazalı bloku
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
Daxili vә regiondaxili çәrçivәdә turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin xammal, әmәk, maliyyә, investisiya, istehsal,
informasiya resurslarını
Rayonlararası mübadilә ehtiyacları üçün turizm mәhsulu istehsalı
Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qoyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi, razidә sәrvәtlәrin müәyyәn olunması vә vәziyyәti üzәrindә müşahidәnin tәşkili

247 Destinasiya menecmentinin iqtisadicoğrafi problemlәrinin tәrkibindә tәbiirekrasiya potensialın
qorunması vә bәrpası üçün hansı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi zәruridir
İstehsal münasibәtlәri, әmәyin әrazi bölgüsü, iqtisadi vә tәbii resurslar, inzibati әrazi bölgüsü, müxtәlif rayonların
ayrıayrı millәtlәrlә mәskunlaşması
İstifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tarixәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan xalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi
Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qoyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi, razidә sәrvәtlәrin müәyyәn olunması vә vәziyyәti üzәrindә müşahidәnin tәşkili
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması

•

•

Tikintilәr zamanı әtraf landşaftı maksimal dәrәcәdә qorumaq, qiymәtli, qeyriadi әrazilәrdә qoruq zonalarının
tәşkili ilә qoruq vә yasaqlıq rejiminin tәtbiqi, tәbiәt parkları sisteminin yaradılması, dağlıq regionlarda yaşıllığın
qorunması, meşәlәrin salınması işinin tәşkili, qanunsuz meşәlәrin qırılmasının qarşısını almaq üçün sәrt mühafizә
sisteminin yaradılması, Xәzәr dәnizinin qalxması ehtimalını nәzәrә alaraq sahil boyu sahil bәrkitmә, beton
örtüklәrdәn istifadә etmәklә sәddlәrin çәkilmәsi vә s. tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi, şimal külәyi vә külәk
erroziyasının qarşısını almaq mәqsәdilә şimal sahillәrinin, Abşeron yarımadasının müxtәlif sahәlәrindә meşә
zolaqlarının salınması

248 Destinasiya menecmentindә iqtisadicoğrafi problemlәrin rasional tәminatı üçün zәruri olan elementlәri
tәsniflәşdirin

•

Turizm mәhsulunun xüsusiyyәti vә turistlәr üçün cәlbediciliyi, gedilәn yerdә turistlәrin xәrclәrinә ayırdıqları
büdcә vә bunun nә qәdәr teztez tәkrarlanması, gedilәn yerin iqtisadi inkişaf sәviyyәsi, gedilәn yerin iqtisadi
gücünün ölçüsü, turist xәrclәrinin gedilәn yerdә yenidәn tәdavülә daxil olması dәrәcәsi, gedilәn yerin mövsümi
turist tәlәbinә uyğunlaşa bilmә dәrәcәsi vә qabiliyyәti
Turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri, sәrnişin
nәqliyyatı, rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal tәsәrrüfatı
Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, xaricә olan sәyahәtlәr balansı, abadlaşdırılmış әtraf әrazi, madditexniki
avadanlıqların tikinti normalarına uyğunluq balansı
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
Müxtәlif idarә vә tәşkilatların birgә fәaliyyәtinin koordinasiyası әsasında xidmәt müәssisәlәrinin xüsusi
komplekslәr şәklindә tәmin olunması

249 Destinasiya menecmentinin iqtisadicoğrafi sәrvәtlәrin dәyәri vә ehtiyatlarından asılı olaraq müxtәlif
sәviyyәli kurortlar hansı spesifik xüsusiyyәtlәri ilә xarakterizә olunur

•

Daimi yaşayış ölkәsindәn vә turist sәfәrlәrinin coğrafi mәqsәdlәri
Әrazinin tәbiirekreasiya sәrvәtlәrinin mövcudluğu
Hazırlıq sәviyyәsi, sәnәdlәrin tәsdiqi vә qәrarların qәbulu
Yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması, tәbiәt
obyektlәrinin tәmiz vә yararlı vәziyyәtdә olması, inkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz startegiyasını
iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki dәyişikliklәrә uyğunlaşdırmaq
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi

250 Destinasiyada coğrafi meyarlara görә seqmentlәşmә tәlabatın müxtәlif coğrafi vadidlәrә bölünmәsini
aşağıdakılardan asılı olaraq ehtimal edir

•

İşgüzar, idman, kurort, saglamlaşdırıcı, macәra, әylәncә, maarifçi, öyrәnmәk, ekzotik, hobbitur, mәzuniyyәt vә
müalicә mәqsәdli
Sistemlilik, aktiv, proqnoz, statistik
Daimi yaşayış ölkәsindәn vә turist sәfәrlәrinin coğrafi mәqsәdlәrindәn
Coğrafi, sosialdemoqrafik vә psixoqrafik
Müxtәlif idarә vә tәşkilatların birgә fәaliyyәtinin koordinasiyası әsasında xidmәt müәssisәlәrinin xüsusi
komplekslәr şәklindә tәmin olunması

251 Destinasiya menecmentindә turizmin tәşkili hansı modellәr әsasında müәyyәnlәşir

•

İqtisadi regionların müәyyәn növ әmtәә vә xidmәt istehsalı üzrә ixtisaslaşması; dövlәtin iqtisadiyyatda mәhsuldar
qüvvәlәrin konkret hissәsinin inkişaf vәzifәlәrini sәrbәst hәll edә bilәcәk, tәsәrrüfatın ayrıayrı spesifik sahәlәrinin
fәrqlәndirilmәsi modellәri әsasında
Kompleks sәfәrlәr, istirahәt üçün xidmәtlәr paketi vә kompleks turlarla bağlı xәrclәr, yerlәşdirmә, qidalanma
modellәri
Coğrafi, sosialdemoqrafik vә psixoqrafik modellәr әsasında
İctimaiiqtisadi sistem, turizm siyasәti, әtraf alәm siyasәti, ehtiyatlar, ekoloji sistemin әsas modellәri
Sistemlilik, aktiv, proqnoz, statistik modellәr әsasında

252 Destinasiya menecmentinin iqtisadicoğrafi rayon kimi ixtisaslaşması necә qәbul olunmuşdur
Daxili vә regiondaxili çәrçivәdә turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin xammal, әmәk, maliyyә, investisiya, istehsal,
informasiya resursları formasında

•

Respublikanın rekrasion rayonlaşmasının çoxfazalı bloku şәklindә
Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, konsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn konsultasiya
xidmәti göstәrәn fәaliyyәt, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasında aralıq fәaliyyәt
Mәhsulu yenilәşdirmә, yeni istehsalat gücünün işә salınması, istehsal gücünün texniki baxımdan yenidәn
silahlanması vә ya yenidәn qurma hesabına artması, natamam tikintinin hәcmi, qeyriistehsal tәyinatlı obyektlәrin
işә salınmasının tәminatçısı kimi bazar subyektlәrinin inhisarçı qrupların әlindә cәmlәşmәsi
Rayonlararası mübadilә ehtiyacları üçün turizm mәhsulu istehsalı kimi

253 Destinasiya menecmentindә regional turizm infrastrukturu xidmәt edir

•

Müxtәlif idarә vә tәşkilatların birgә fәaliyyәtinin koordinasiyası әsasında xidmәt müәssisәlәrinin xüsusi
komplekslәr şәklindә tәmin olunması
Ölkәnin sosialiqtisadi inkişafında azad iqtisadi zonaların fәaliyyәti
Müxtәlif idarә vә tәşkilatların birgә fәaliyyәtinin koordinasiyası әsasında xidmәt müәssisәlәrinin xüsusi
komplekslәr şәklindә tәmin olunması
İqtisaditәşkilati sistem olub, bazar konyukturlarının dәyişikliklәrinә adaptasiya qabiliyyәtinә malik olan
kompleks әrazilәrә
Turizm mәhsulu vә göstәrilәn xidmәtlәrin keyfiyyәtinin daim tәkmillәşmәsi, mәnfәәt normasını artırmaq üçün
xәrclәrin azaldılması, yeni analitik vasitәlәr vә informasiya texnologiyalarından istifadә etmәklә marketinq
qәrarlarının qәbul edilmә prosedurunun tәkmillәşmәsi

254 Destinasiya menecmentinin iqtisadicoğrafi problemlәri kimi perspektivdә beynәlxalq münasibәtlәrin
genişlәndirilmәsi amillәri tәrkibindә hansı göstәrici әsas götürülür

•

Tәbii resursların vә iqlim amillәrinin istifadәsi
Müxtәlif idarә vә tәşkilatların birgә fәaliyyәtinin koordinasiyası әsasında xidmәt müәssisәlәrinin xüsusi
komplekslәr şәklindә tәmin olunması
İqtisaditәşkilati sistem olub, bazar konyukturlarının dәyişikliklәrinә adaptasiya qabiliyyәtinә malik olan
kompleks әrazilәrә
Ölkәnin sosialiqtisadi inkişafında azad iqtisadi zonaların fәaliyyәti
Turizm mәhsulu vә göstәrilәn xidmәtlәrin keyfiyyәtinin daim tәkmillәşmәsi, mәnfәәt normasını artırmaq üçün
xәrclәrin azaldılması, yeni analitik vasitәlәr vә informasiya texnologiyalarından istifadә etmәklә marketinq
qәrarlarının qәbul edilmә prosedurunun tәkmillәşmәsi

255 Destinasiya menecmentindә iqtisadicoğrafi problemlәrin tәhlili zamanı turizm sәnayesi nәyә xidmәt
edir

•

Әhalinin öz mәdәni irsinә marağı artır, iqtisadi cәhәtdәn zәif inkişaf etmiş regionlarda әtraf mühitin mühafizәsi
mәsәlәlәri hәll edilir, dövlәt inhisarçılığa şәrait yaradır
Daxili, daxil olan vә xaric olan turizm, dünya, ölkәlәr, regionlar, mahallar, şәhәrlәr üzrә, sosialdemoqrafik
meyarlara
Turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanması, tәbii inhisarçılığa şәrait yaratmaq
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Әhalinin rekrasiya tәlәbatının ödәnilmәsi üçün ixtisaslaşmasına

256 Destinasiya menecmentinin iqtisadicoğrafi problemlәrinin әrazi tәşkili nә zaman baş verir

•

İnhisarçılıq prinsiplәrinә әsasәn sahibkarlığı inkişaf etdirmәklә rәqabәtә davamlı turizm bazasını yaratmaq
әsasında
İnhisarçılıq prinsiplәrinә әsaslanan bazarı inkişaf etdirmәk şәraitindә
Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, konsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn konsultasiya
xidmәti göstәrәn fәaliyyәt, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasında
Mәhsulu yenilәşdirmә, yeni istehsalat gücünün işә salınması, istehsal gücünün texniki baxımdan yenidәn
silahlanması vә ya yenidәn qurma hesabına artması, natamam tikintinin hәcmi, qeyriistehsal tәyinatlı obyektlәrin
işә salınmasının tәminatçısı kimi bazar subyektlәrinin inhisarçı qrupların әlindә cәmlәşmәsinә әsasәn
Әrazinin tәbiirekreasiya sәrvәtlәrinin mövcudluğu şәraitindә

257 Destinasiyada mәqsәdli bazarlar hansı meyarlarla müәyyәn edilir

•

Coğrafi, sosialdemoqrafik vә psixoqrafik
İşgüzar, idman, kurort, saglamlaşdırıcı, macәra, әylәncә, maarifçi, öyrәnmәk, ekzotik, hobbitur, mәzuniyyәt vә
müalicә mәqsәdli

Müxtәlif idarә vә tәşkilatların birgә fәaliyyәtinin koordinasiyası әsasında xidmәt müәssisәlәrinin xüsusi
komplekslәr şәklindә tәmin olunması
Sistemlilik, aktiv, proqnoz, statistik
Daimi yaşayış ölkәsindәn vә turist sәfәrlәrinin coğrafi mәqsәdlәrindәn

258 Destinasiyada turizm nә zaman ixtisaslaşan sahә hesab olunur

•

Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, konsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn konsultasiya
xidmәti göstәrәn fәaliyyәt, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasında aralıq fәaliyyәt
Daxili vә regiondaxili çәrçivәdә turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin xammal, әmәk, maliyyә, investisiya, istehsal,
informasiya resursları
Respublikanın rekrasion rayonlaşmasının çoxfazalı bloku kimi ixtisaslaşan sahә hesab olunduqda
Turizm müәssisәlәri әsasәn yerli ehtiyacları deyil, rayondankәnar ehtiyacları tәmin etmәk üçün fәaliyyәt
göstәrdikdә
Mәhsulu yenilәşdirmә, yeni istehsalat gücünün işә salınması, istehsal gücünün texniki baxımdan yenidәn
silahlanması vә ya yenidәn qurma hesabına artması, natamam tikintinin hәcmi, qeyriistehsal tәyinatlı obyektlәrin
işә salınmasının tәminatçısı kimi bazar subyektlәrinin inhisarçı qrupların әlindә cәmlәşmәsi

259 Destinasiya menecmentinin iqtisadicoğrafi problemlәrini müәyyәnlәşdirmәk üçün vacib amillәrә aiddir

•

Rayonlararası mübadilә ehtiyacları üçün turizm mәhsulu istehsalı
Daxili vә regiondaxili çәrçivәdә turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin xammal, әmәk, maliyyә, investisiya, istehsal,
informasiya resurslarının formalaşdırılması
Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qoyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi, razidә sәrvәtlәrin müәyyәn olunması vә vәziyyәti üzәrindә müşahidәnin tәşkili
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
Respublikanın rekrasion rayonlaşmasının çoxfazalı blokunun yaradılması

260 Destinasiya menecmentinin iqtisadicoğrafi problemlәri turizmin tәşkili etibarilә nә ilә bağlıdır

•

Vahid әrazi, tәsәrrüfat tәşkilatları vә müvafiq idarәetmә strukturları ilә birlәşmiş istehsalat sistemlәri vә sosial
infrastrukturun çoxsaylı hәlqәlәrinin mürәkkәb birlәşmәsi
Müxtәlif idarә vә tәşkilatların birgә fәaliyyәtinin koordinasiyası
Tarix vә mәdәniyyәt abidәlәri
Tәbii resursların vә iqlim amillәrinin istifadәsi ilә
Regionun turizm ehtiyatlrarı

261 Destinasiya menecmentindә antropogen resurslara aiddir

•

Vahid әrazi, tәsәrrüfat tәşkilatları vә müvafiq idarәetmә strukturları ilә birlәşmiş istehsalat sistemlәri vә sosial
infrastrukturun çoxsaylı hәlqәlәrinin mürәkkәb birlәşmәsi
Müxtәlif idarә vә tәşkilatların birgә fәaliyyәtinin koordinasiyası
Daxili su mәnbәlәri
Tarix vә mәdәniyyәt abidәlәri
Regionun turizm ehtiyatlrarı

262 Destinasiya menecmentindә MasterWeb proqram kompleksinin imkanları özündә aşağıdakı göstәricilәri
ümumilәşdirir

•

Tәlabnamә vә bildirişlәrin baxılmasında menecerlәr vaxta qәnaәt edirlәr, turist xidmәtlәrini alanlara turların
varlığı haqqında real informasiyanı tәqdim etmәk, kompaniyanın saytıni yaratmaq üçün vaxta vә üsüllara qәnaәt
etmәk, firmada baş verәn әmәliyyatların qiymәtlәndirilmәsi әsasında toplanan mәlumatlar vә idarәetmә obyektinin
planda nәzәrdә tutulan vәziyyәtini müәyyәn edәn plan sәnәdlәri, standartlar, büdcә sәnәdlәri
Tәlabnamә vә bildirişlәrin baxılmasında menecerlәr vaxta qәnaәt edirlәr, turist xidmәtlәrini alanlara turların
varlığı haqqında real informasiyanı tәqdim etmәk, kompaniyanın saytıni yaratmaq üçün vaxta vә üsüllara qәnaәt
etmәk, turoperatora turlar haqqında mәlumat vermәk vә vaxtında «alışan» turları reallaşdırmağa imkan vermәk
Turizm firmasının әmәkdaşının hәr hansı dәrәcәdә işini yaradıcılığa çevirәn, hәr bir tur haqqda turist tәşkilatı
әmәkdaşına tam informasiya verilmәsinә zәmanәt verәn, hәr bir müştәri, hәr bir partnyor vә qarşılıqlı hesabat,
turun kalkulkasiyasının dәqiq yerinә yetirilmәsi, bir dәqiqәlik müxtәlif formada olan sәnәdlәrin, listlәrin,
vauçerlәrin vә başqalarının doldurulması ilә bağlı proqram kompleksi

Verilәnlәr bazasına daimi müştәrilәr haqqında mәlumat, onların tәlabatlarını ciddi nәzәrә almaq, mәktubların
çatdırılmasını hәyata keçirmәk, diskont kartlarının uçotunu aparmaq, elәcә dә yeni arzu edilmәz müştәrilәrә
göndәrişlәrin satışından qaçmağa imkan verilmәsi
Firma üçün zәruri olan mәlumatların işlәnmәsi mәsәlәlәrinin hәllinә, yaxşı quruluşa malik olan vә hәll edilmәsi
üçün alqoritm vә proqramın hazırlanması mümkün mәsәlәlәrin hәllinә, mәlumatların işlәnmәsi standart
proseduralarına, hadisәlәrin vә әmәliyyatların xronologiyasına üstünlük verilib

263 Turizm destinasiyalarında tarixi mәlumatlar hansı informasiyaları ümumilәşdirә bilәrlәr

•

Tәşkilatçı marketinq fәaliyyәti, xәrclәr vә gәlirlәr, texnologiyaların dәyişdirilmәsi, hüquqi turizmlәnmә sahәsindә,
demoqrafiya tendensiyası vә xarici mühit haqqında informasiyala. İstehlakçı üçün informasiyanın bütövlüyü vә
yararlığı, gәlәn informasiyanın dәqiqliyi, müasirlik, oriyentasiyalaşdırmaq, çeviklik, hәqiqilik, sәmәrәlilik
Şәbәkә marketinqinin hәyata keçirilmәsi, tәklif etdiyi xidmәtin «Online» rejimi üzәrindәn satılması, әrazicә uzaq
olan müştәrilәrlә әlaqә yarada bilinmәsi, ucuz kommunikasiya vasitәlәri ilә әlaqәyә çıxış, İnternetin kömәyi ilә
biletlәrin satılması, otel nömrәlәrinin bronlaşdırılması
Xüsusi sayt vә portları, turoperatorların saytları, regional turizm tәşkilatlarının saytları, qlobal bronlaşdırma
sistemi, nәqliyyat şirkәtlәrinin saytları, yerlәşdirmә obyektlәrinin saytları, xüsusi sәhifәlәr
Mәlumatlarn işlәnilmәsinin informasiya texnologiyası; idarәetmәnin informasiya texnologiyası; ofisin
avtomatlaşdırılması; qәrar qәbulunu tәmin edilmәsinin informasiya tpexnologiyası; ekspert sistemlәrinin
informasiya texnologiyası
Bazara görә; tәşkilatçı marketinq fәaliyyәti haqqında; xәrclәr vә gәlirlәr üzrә: texnologiyaların dәyişdirilmәsinә
dair; hüquqi turizmlәnmә sahәsindә, demoqrafiya tendensiyası vә xarici mühit haqqında

264 Destinasiyada informasiya texnologiyalarının aşağıdakı növlәri fәrqlәndirilir

•

Mәlumatlarn işlәnilmәsinin informasiya texnologiyası; idarәetmәnin informasiya texnologiyası; ofisin
avtomatlaşdırılması; qәrar qәbulunu tәmin edilmәsinin informasiya texnologiyası; ekspert sistemlәrinin
informasiya texnologiyası, xüsusi sayt vә portları, turoperatorların saytları, regional turizm tәşkilatlarının saytları,
qlobal bronlaşdırma sistemi, nәqliyyat şirkәtlәrinin saytları, yerlәşdirmә obyektlәrinin saytları, xüsusi sәhifәlәr
Elektron sәrgilәrdә, yarmarkalarda, sәrgilәrdә vә s. iştirak edә bilmә, uzaqdan qeyrinәğd hesablaşmaların hәyata
keçirlmәsi, 365 gün, 24 saat operativ iş rejimi, potensial әmәkdaşların axtarılması, müәssisәnin ictimaiyyәtlә
aparılan әlaqәlәrinin yüksәk keyfiyyәtlә vә sürәtlә aparılması, müәssisәnin kooperativ saytının yaradılması vә
onun İnternetdә yerlәşdirilmәsi
Bazara görә; tәşkilatçı marketinq fәaliyyәti haqqında; xәrclәr vә gәlirlәr üzrә: texnologiyaların dәyişdirilmәsinә
dair; hüquqi turizmlәnmә sahәsindә, demoqrafiya tendensiyası vә xarici mühit haqqında lazımlı informasiyalar
Şәbәkә marketinqinin hәyata keçirilmәsi, tәklif etdiyi xidmәtin «Online» rejimi üzәrindәn satılması, әrazicә uzaq
olan müştәrilәrlә әlaqә yarada bilinmәsi, ucuz kommunikasiya vasitәlәri ilә әlaqәyә çıxış, İnternetin kömәyi ilә
biletlәrin satılması, otel nömrәlәrinin bronlaşdırılması
Mәlumatlarn işlәnilmәsinin informasiya texnologiyası; idarәetmәnin informasiya texnologiyası; ofisin
avtomatlaşdırılması; qәrar qәbulunu tәmin edilmәsinin informasiya texnologiyası; ekspert sistemlәrinin
informasiya texnologiyası

265 Destinasiyalarda turizm sferası ilә әlaqәli olan sayt qruplarının tәsnifatı aşağıdakı kimidir

•

Xüsusi sayt vә portları, şәbәkәnin yaradılmasının vә ona xidmәtin daha ucuz başa gәlmәsi, geniş әhatәli
әmәkdaşların informasiya ilә tәmin olunmasının sadәliyi, sistemin informasiya resurslarının vә proqram
tәminatının birgә istifadә oluna bilmәsi imkanı, internetә qoşula bilmәsi üçün hazır olması, digәr lokal şәbәkәlәrә
dәrhal әlaqәnin yaradıla bilmәsi vә s.
Xüsusi sayt vә portları, korporasiyadaxili, korporasiyalararası vә interaktiv informasiya әlaqәsi
Xüsusi sayt vә portları, komisyon vә plan mәnfәәtin hesablanması, turistlәrin sәnәdlәrini rәsmilәşdirmәk, prays
list, turistlәrin siyahısı, vauçer, sәfirliyә agent, maliyyә hesabatının çap olunması, turun reallaşması nәzarәt etmәk,
firmanın cari maliyyә vәziyyәtini qiymәtlәndirmәk
Xüsusi sayt vә portları, turoperatorların saytları, regional turizm tәşkilatlarının saytları, qlobal bronlaşdırma
sistemi, nәqliyyat şirkәtlәrinin saytları, yerlәşdirmә obyektlәrinin saytları, xüsusi sәhifәlәr
Xüsusi sayt vә portları, turist qәbul edәn ölkәnin işinin avtomatlaşdırılması, hәmçinin turist mәhsulunu әldә edәn
bölüşdürücü agent şәbәkәsinә malik olun turoperator üzun nәzәrdә tutulur

266 Turizm destinasiyalarında «SamoTur» proqram kompleksinin imkanları aşağıdakı kimi şәrtlәndirilir
Komisyon vә plan mәnfәәtin hesablanması, turistlәrin sәnәdlәrini rәsmilәşdirmәk, prayslist, turistlәrin siyahısı,
vauçer, sәfirliyә agent, maliyyә hesabatının çap olunması, turun reallaşması nәzarәt etmәk, firmanın cari maliyyә
vәziyyәtini qiymәtlәndirmәk

•

Şәbәkәnin yaradılmasının vә ona xidmәtin daha ucuz başa gәlmәsi, geniş әhatәli әmәkdaşların informasiya ilә
tәmin olunmasının sadәliyi, sistemin informasiya resurslarının vә proqram tәminatının birgә istifadә oluna bilmәsi
imkanı, internetә qoşula bilmәsi üçün hazır olması, digәr lokal şәbәkәlәrә dәrhal әlaqәnin yaradıla bilmәsi vә s.
Turoperatorları mehmanxanalar, nәqliyyat, sığortalanmanın şәrtlәri, viza dәstәyi, tamamlayıcı xidmәtlәrin tәsviri
ilә bağlı mәlumat bazası yaratmağa imkan verir
Turist qәbul edәn ölkәnin işinin avtomatlaşdırılması, hәmçinin turist mәhsulunu әldә edәn bölüşdürücü agent
şәbәkәsinә malik olun turoperator üzun nәzәrdә tutulur
Mәlumatlarn işlәnilmәsinin informasiya texnologiyası; idarәetmәnin informasiya texnologiyası; ofisin
avtomatlaşdırılması; qәrar qәbulunu tәmin edilmәsinin informasiya tpexnologiyası; ekspert sistemlәrinin
informasiya texnologiyası

267 Destinasiya menecmentindә «MasterTur» proqramının strukturu hansı funksional bloklardan ibarәtdir

•

Beynәlxalq standartlar vә onların reallaşdırılmasının müasir üsulları, müasir informasiya texnologiyaları, turizmdә
istifadә olunan lokal, regional vә qlobal informasiya şәbәkә sistemlәri vә turizmdә informasiya sisteminin tәrkibi
vә strukturu
Turlar üzrә baza mәlumatların daxil edilmәsinin vacibliyi, turizm firmasının ştatında xüsusi elektron mağazası
adminstratorun mövcud olması, çәtin proqramların istifadә tәyinatı, saytın düzәldilmәsinin baha olması
Komisyon vә plan mәnfәәtin hesablanması, turistlәrin sәnәdlәrini rәsmilәşdirmәk, prayslist, turistlәrin siyahısı,
vauçer, sәfirliyә agent, maliyyә hesabatının çap olunması
Partnyorlar, şәhәrlәr, ölkәlәr, otellәr, nәqliyyat vasitәlәri, ekskursiyalar, uçuşlar vә s. xidmәtlәr haqqında mәlumat
toplamaq
Turun formalaşdırılması, tur mәhsulun reallaşdırılması, partnyorlarla iş, maliyyә, inzibati mәlumat

268 MasterTurun bazasına daxil olan proqram tәminatına aiddir

•

Komisyon vә plan mәnfәәtin hesablanması, turistlәrin sәnәdlәrini rәsmilәşdirmәk, prayslist, turistlәrin siyahısı,
vauçer, sәfirliyә agent, maliyyә hesabatının çap olunması, turun reallaşması nәzarәt etmәk, firmanın cari maliyyә
vәziyyәtini qiymәtlәndirmәk
Verilәnlәr bazasına daimi müştәrilәr haqqında mәlumat, onların tәlabatlarını ciddi nәzәrә almaq, mәktubların
çatdırılmasını hәyata keçirmәk, diskont kartlarının uçotunu aparmaq, elәcә dә yeni arzu edilmәz müştәrilәrә
göndәrişlәrin satışından qaçmağa imkan verilmәsi
Tәlabnamә vә bildirişlәrin baxılmasında menecerlәr vaxta qәnaәt edirlәr, turist xidmәtlәrini alanlara turların
varlığı haqqında real informasiyanı tәqdim etmәk, kompaniyanın saytıni yaratmaq üçün vaxta vә üsüllara qәnaәt
etmәk, turoperatora turlar haqqında mәlumat vermәk vә vaxtında «alışan» turları reallaşdırmağa imkan vermәk
Turizm firmasının әmәkdaşının hәr hansı dәrәcәdә işini yaradıcılığa çevirәn, hәr bir tur haqqda turist tәşkilatı
әmәkdaşına tam informasiya verilmәsinә zәmanәt verәn, hәr bir müştәri, hәr bir partnyor vә qarşılıqlı hesabat,
turun kalkulkasiyasının dәqiq yerinә yetirilmәsi, firma üçün zәruri olan mәlumatların işlәnmәsi mәsәlәlәrinin
hәllinә, yaxşı quruluşa malik olan vә hәll edilmәsi üçün alqoritm vә proqramın hazırlanması mümkün mәsәlәlәrin
hәllinә, mәlumatların işlәnmәsi standart proseduralarına, hadisәlәrin vә әmәliyyatların xronologiyasına üstünlük
verilib
Turizm firmasının әmәkdaşının hәr hansı dәrәcәdә işini yaradıcılığa çevirәn, hәr bir tur haqqda turist tәşkilatı
әmәkdaşına tam informasiya verilmәsinә zәmanәt verәn, hәr bir müştәri, hәr bir partnyor vә qarşılıqlı hesabat,
turun kalkulkasiyasının dәqiq yerinә yetirilmәsi, bir dәqiqәlik müxtәlif formada olan sәnәdlәrin, listlәrin,
vauçerlәrin vә başqalarının doldurulması ilә bağlı proqram kompleksi

269 Destinasiya menecmentindә informasiya tәminatının әks etdirdiyi bazaya daxil edilir

•

Turlar üzrә baza mәlumatların daxil edilmәsinin vacibliyi, turizm firmasının ştatında xüsusi elektron mağazası
adminstratorun mövcud olması, çәtin proqramların istifadә tәyinatı, saytın düzәldilmәsinin baha olması
Firma üçün zәruri olan mәlumatların işlәnmәsi mәsәlәlәrinin hәllinә, yaxşı quruluşa malik olan vә hәll edilmәsi
üçün alqoritm vә proqramın hazırlanması mümkün mәsәlәlәrin hәllinә, mәlumatların işlәnmәsi standart
proseduralarına, hadisәlәrin vә әmәliyyatların xronologiyasına üstünlük verilib
Beynәlxalq standartlar vә onların reallaşdırılmasının müasir üsulları, müasir informasiya texnologiyaları, turizmdә
istifadә olunan lokal, regional vә qlobal informasiya şәbәkә sistemlәri
Firmada baş verәn әmәliyyatların qiymәtlәndirilmәsi әsasında toplanan mәlumatlar vә idarәetmә obyektinin
planda nәzәrdә tutulan vәziyyәtini müәyyәn edәn plan sәnәdlәri, standartlar, büdcә sәnәdlәri vә s.
İnformasiya daşıyıcıların növünә, tәqdim etmә formalarına, qәbul etmә vә çatdırılma üsullarına, kәmiyyәt vә
keyfiyyәtinә, açıqlıq vә istifadә sәliqәsinә, tәyinatına, yaranma vaxtına vә istifadә müddәtinә görә

270 Turizm destinasiyalarında informasiya tәklifinin sәmәrәlik göstәricilәrinin prinsiplәrinә aiddir

•

Respublikada turizm sahәsindә sahibkarlıq fәaliyyәtinin inkişafına şәrait yaradılması, ölkә әrazisindә fәaliyyәt
göstәrәn istirahәt mәrkәzlәri vә turizm obyektlәrinin müasir tәlәblәrә uyğun şәkildә yenidәn qurulması, yeni
turizm vә istirahәt şәbәkәlәrinin yaradılması üçün yerli vә xarici investorların cәlb edilmәsi
Elektron sәrgilәrdә, yarmarkalarda, sәrgilәrdә vә s. iştirak edә bilmә, uzaqdan qeyrinәğd hesablaşmaların hәyata
keçirlmәsi, 365 gün, 24 saat operativ iş rejimi, potensial әmәkdaşların axtarılması, müәssisәnin ictimaiyyәtlә
aparılan әlaqәlәrinin yüksәk keyfiyyәtlә vә sürәtlә aparılması, müәssisәnin kooperativ saytının yaradılması vә
onun İnternetdә yerlәşdirilmәsi
İstehlakçı üçün informasiyanın bütövlüyü vә yararlığı, gәlәn informasiyanın dәqiqliyi, müasirlik,
oriyentasiyalaşdırmaq, çeviklik, hәqiqilik, sәmәrәlilik
Şәbәkә marketinqinin hәyata keçirilmәsi, tәklif etdiyi xidmәtin «Online» rejimi üzәrindәn satılması, әrazicә uzaq
olan müştәrilәrlә әlaqә yarada bilinmәsi, ucuz kommunikasiya vasitәlәri ilә әlaqәyә çıxış, İnternetin kömәyi ilә
biletlәrin satılması, otel nömrәlәrinin bronlaşdırılması
İstehlakçı üçün informasiyanın bütövlüyü vә yararlığı, gәlәn informasiyanın dәqiqliyi, müasirlik,
oriyentasiyalaşdırmaq, çeviklik, hәqiqilik, sәmәrәlilik, xәrclәr vә gәlirlәr, texnologiyaların dәyişdirilmәsi, hüquqi
turizmlәnmә sahәsindә demoqrafiya tendensiyası vә xarici mühit haqqında lazımlı informasiyalar

271 Turizm destinasiyalarında sәmәrәli reklam fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi imkanlarına aiddir

•

Reklam, bazara görә, tәşkilatçı marketinq fәaliyyәti haqqında, xәrclәr vә gәlirlәr üzrә, texnologiyaların
dәyişdirilmәsinә dair, hüquqi turizmlәnmә sahәsindә, demoqrafiya tendensiyası vә xarici mühit haqqında lazımlı
informasiyalar
Mәlumatlarn işlәnilmәsinin informasiya texnologiyası; idarәetmәnin informasiya texnologiyası; ofisin
avtomatlaşdırılması; qәrar qәbulunu tәmin edilmәsinin informasiya tpexnologiyası; ekspert sistemlәrinin
informasiya texnologiyası
Xüsusi sayt vә portları, turoperatorların saytları, regional turizm tәşkilatlarının saytları, qlobal bronlaşdırma
sistemi, nәqliyyat şirkәtlәrinin saytları, yerlәşdirmә obyektlәrinin saytları, xüsusi sәhifәlәr
Şәbәkә marketinqinin hәyata keçirilmәsi, tәklif etdiyi xidmәtin «Online» rejimi üzәrindәn satılması, әrazicә uzaq
olan müştәrilәrlә әlaqә yarada bilinmәsi, ucuz kommunikasiya vasitәlәri ilә әlaqәyә çıxış, İnternetin kömәyi ilә
biletlәrin satılması, otel nömrәlәrinin bronlaşdırılması
Elektron sәrgilәrdә, yarmarkalarda, sәrgilәrdә vә s. iştirak edә bilmә, uzaqdan qeyrinәğd hesablaşmaların hәyata
keçirlmәsi, 365 gün, 24 saat operativ iş rejimi, potensial әmәkdaşların axtarılması, müәssisәnin ictimaiyyәtlә
aparılan әlaqәlәrinin yüksәk keyfiyyәtlә vә sürәtlә aparılması, müәssisәnin kooperativ saytının yaradılması vә
onun İnternetdә yerlәşdirilmәsi

272 Destinasiyada informasiya texnologiyalarının imkanlarını aşağıdakı kimi göstәrmәk mümkündür

•

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

273 Turizm destinasiyalarında «MasterAgent» kompleksi özündә birlәşdirir

•

Gәlmә vaxtı, ölkә, otel vә qiymәt üzrә qiymәt tәklifinin avtomatik daxil edilmәsi, turlar üzrә baza mәlumatların
daxil edilmәsinin vacibliyi, turizm firmasının ştatında xüsusi elektron mağazası adminstratorun mövcud olması,
çәtin proqramların istifadә tәyinatı, saytın düzәldilmәsinin baha olması
Gәlmә vaxtı, ölkә, otel vә qiymәt üzrә qiymәt tәklifinin avtomatik daxil edilmәsi, turist qәbul edәn ölkәnin işinin
avtomatlaşdırılması, hәmçinin turist mәhsulunu әldә edәn bölüşdürücü agent şәbәkәsinә malik olun turoperator
üzun nәzәrdә tutulur
Mәlumatlarn işlәnilmәsinin informasiya texnologiyası; idarәetmәnin informasiya texnologiyası; ofisin
avtomatlaşdırılması; qәrar qәbulunu tәmin edilmәsinin informasiya tpexnologiyası; ekspert sistemlәrinin
informasiya texnologiyası
Gәlmә vaxtı, ölkә, otel vә qiymәt üzrә qiymәt tәklifinin avtomatik daxil edilmәsi, sәnәdlәrin çapı, tur xidmәtlәr
üzrә ödәnişi qeyd etmәk

Gәlmә vaxtı, ölkә, otel vә qiymәt üzrә qiymәt tәklifinin avtomatik daxil edilmәsi, komisyon vә plan mәnfәәtin
hesablanması, turistlәrin sәnәdlәrini rәsmilәşdirmәk, prayslist, turistlәrin siyahısı, vauçer, sәfirliyә agent, maliyyә
hesabatının çap olunması, turun reallaşması nәzarәt etmәk, firmanın cari maliyyә vәziyyәtini qiymәtlәndirmәk

274 Turfirmalarda işin avtomatlaşdırılması üzrә mövcud proqramlar necә qruplahdırılır

•

Tәlәb olunan investisiyanın ümumi hәcmi, layihәnin hәyata keçirilmәsinә yönәldilәcәk vә investorun özünә
mәxsus olan investisiyanın hәcmi, kәnardan cәlb olunacaq investisiyanın hәcmi, investisiya layihәsinin hәyata
keçirilmәyә başlanması vaxtı, investorun vәsaitlәrinin mәnimsәnilmәsinә başlanması
Sistemli tәhlil, komplekslilik, optimallaşdırma, tiplәşdirmә, unifikasiya vә standartlaşdırma, perspektiv vә fasilәsiz
inkişaf prinsiplәri
Turagentlikdә yerlәşәn müştәrilәrә avtomatik rejimdә xidmәt göstәrәn proqram tәchizatı, müştәrilәrә avtomatik
rejimdә xidmәt göstәrәn vә turagentlikdә yerlәşәn proqram tәchizatı, turagentlikdә yerlәşәn avtomatik sistem vә
proqram tәchizatı
Xaricdә qarşılıqlı әlaqә qurmadan firmanın daxili fәaliyyәtini tәmin edәn avtomatlaşdırılmış proqramlar,
turoperatora paket rejimdә modem vasitәsilә digәr turagentlәrlә әlaqә qurmağa imkan verәn proqramlar, qlobal
telekommunikasiya şәbәkәlәrindәn istifadәyә әsaslanan proqramlar
Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin
mövcudluğu, istehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması,
ölçülә bilәn ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә olunması

275 Verilәnlәr bazasına daimi müştәrilәr haqqında mәlumat, onların tәlabatlarını ciddi nәzәrә almaq, diskont
kartlarının uçotunu aparmaq hansı proqramın kömәyi ilә mümkündür

•

SAMOturagent vә SOFT İncomming
MasterWeb
SAMO İncomming
SAMOturagent
MasterTur

276 Destinasiya menecmentindә informasiyaların alınması üçün istifadә edilәn mәlumatlar bazasının
elementlәrinә aiddir

•

Turlar üzrә baza mәlumatların daxil edilmәsinin vacibliyi, turizm firmasının ştatında xüsusi elektron mağazası
adminstratorun mövcud olması, çәtin proqramların istifadә tәyinatı, saytın düzәldilmәsinin baha olması
İnformasiya daşıyıcıların növünә, tәqdim etmә formalarına, qәbul etmә vә çatdırılma üsullarına, kәmiyyәt vә
keyfiyyәtinә, açıqlıq vә istifadә sәliqәsinә, tәyinatına, yaranma vaxtına vә istifadә müddәtinә görә
Firma üçün zәruri olan mәlumatların işlәnmәsi mәsәlәlәrinin hәllinә, yaxşı quruluşa malik olan vә hәll edilmәsi
üçün alqoritm vә proqramın hazırlanması mümkün mәsәlәlәrin hәllinә, mәlumatların işlәnmәsi standart
proseduralarına, hadisәlәrin vә әmәliyyatların xronologiyasına üstünlük verilib
Әmәliyyatların qiymәtlәndirilmәsi әsasında toplanan mәlumatlar vә idarәetmә obyektinin planda nәzәrdә tutulan
vәziyyәtini müәyyәn edәn plan sәnәdlәri, standartlar, büdcә sәnәdlәri, beynәlxalq standartlar vә onların
reallaşdırılmasının müasir üsulları, müasir informasiya texnologiyaları, turizmdә istifadә olunan lokal, regional vә
qlobal informasiya şәbәkә sistemlәri vә turizmdә informasiya sisteminin tәrkibi vә strukturu
Әmәliyyatların qiymәtlәndirilmәsi әsasında toplanan mәlumatlar vә idarәetmә obyektinin planda nәzәrdә tutulan
vәziyyәtini müәyyәn edәn plan sәnәdlәri, standartlar, büdcә sәnәdlәri vә s.]

277 Destinasiya menecmentindә informasiyaların işlәnmәsi zamanı Webvitrinin üstünlüklәrinә daxildir

•

Qiymәtin çox da yüksәk olmaması, xüsusi İnternetproqramlaşdırma biliklәrinin tәlәb olunmaması
Qiymәtin çox da yüksәk olmaması, xüsusi İnternetproqramlaşdırma biliklәrinin tәlәb olunmaması, istehlakçı üçün
informasiyanın bütövlüyü vә yararlığı, gәlәn informasiyanın dәqiqliyi, müasirlik, oriyentasiyalaşdırmaq, çeviklik,
hәqiqilik, sәmәrәlilik
İnformasiya daşıyıcıların növünә, tәqdim etmә formalarına, qәbul etmә vә çatdırılma üsullarına, kәmiyyәt vә
keyfiyyәtinә, açıqlıq vә istifadә sәliqәsinә, tәyinatına, yaranma vaxtına vә istifadә müddәtinә görә
Şәbәkәnin yaradılmasının vә ona xidmәtin daha ucuz başa gәlmәsi, geniş әhatәli әmәkdaşların informasiya ilә
tәmin olunmasının sadәliyi, sistemin informasiya resurslarının vә proqram tәminatının birgә istifadә oluna bilmәsi
imkanı, internetә qoşula bilmәsi üçün hazır olması, digәr lokal şәbәkәlәrә dәrhal әlaqәnin yaradıla bilmәsi vә s.
Beynәlxalq standartlar vә onların reallaşdırılmasının müasir üsulları, müasir informasiya texnologiyaları, turizmdә
istifadә olunan lokal, regional vә qlobal informasiya şәbәkә sistemlәri vә turizmdә informasiya sisteminin tәrkibi
vә strukturu

278 Turizm destinasiyalarında qlobal Bronlaşdırma sistemlәrinә aiddir

•

Amadeus/sistem one, Qalileo/Apollo, Sabre/Fantaziya, Global Disrtbusion
Amadeus/sistem one, Global Disrtbusion, Qalileo/Apollo, Sabre/Fantaziya, Worldspan
Amadeus/sistem one, Global Disrtbusion, Sabre/Fantaziya, Worldspan
Amadeus/sistem one, Qalileo/Apollo, Sabre/Fantaziya, Worldspan
Amadeus/sistem one, Qalileo/Apollo, Global Disrtbusion, Worldspan

279 Destinasiyada informasiya texnologiyalarının turizm müәssisәsi üçün yaratdığı imkanlar necә
tәsniflәşdirilir

•

Komisyon vә plan mәnfәәtin hesablanması, turistlәrin sәnәdlәrini rәsmilәşdirmәk, prayslist, turistlәrin siyahısı,
vauçer, sәfirliyә agent, maliyyә hesabatının çap olunması, turun reallaşması nәzarәt etmәk, firmanın cari maliyyә
vәziyyәtini qiymәtlәndirmәk
Mәlumatlarn işlәnilmәsinin informasiya texnologiyası; idarәetmәnin informasiya texnologiyası; ofisin
avtomatlaşdırılması; qәrar qәbulunu tәmin edilmәsinin informasiya tpexnologiyası; ekspert sistemlәrinin
informasiya texnologiyası
Şәbәkәnin yaradılmasının vә ona xidmәtin daha ucuz başa gәlmәsi, geniş әhatәli әmәkdaşların informasiya ilә
tәmin olunmasının sadәliyi, sistemin informasiya resurslarının vә proqram tәminatının birgә istifadә oluna bilmәsi
imkanı, internetә qoşula bilmәsi üçün hazır olması, digәr lokal şәbәkәlәrә dәrhal әlaqәnin yaradıla bilmәsi vә s.
Elektron sәrgilәrdә, yarmarkalarda, sәrgilәrdә vә s. iştirak edә bilmә, uzaqdan qeyrinәğd hesablaşmaların hәyata
keçirlmәsi, 365 gün, 24 saat operativ iş rejimi, potensial әmәkdaşların axtarılması, müәssisәnin ictimaiyyәtlә
aparılan әlaqәlәrinin yüksәk keyfiyyәtlә vә sürәtlә aparılması, müәssisәnin kooperativ saytının yaradılması vә
onun İnternetdә yerlәşdirilmәsi
Şәbәkә marketinqinin hәyata keçirilmәsi, tәklif etdiyi xidmәtin «Online» rejimi üzәrindәn satılması, әrazicә uzaq
olan müştәrilәrlә әlaqә yarada bilinmәsi, ucuz kommunikasiya vasitәlәri ilә әlaqәyә çıxış, İnternetin kömәyi ilә
biletlәrin satılması, otel nömrәlәrinin bronlaşdırılması

280 Restoranlarda informasiya texnologiyaları hansı әmәliyyatlarda tәtbiq olunan informasiya
texnologiyalarına әsasәn tәsniflәşdirilir

•

«MasterAgent» kompleksi
«Samoturagent» vә «MasterAgent»
Front, «MasterAgent» vә back house
Front vә back house
«Samoturagent» proqram kompleksi

281 Destinasiyada texnoloji proseslәrin tәşkilindә hansı inkişaf prinsiplәri gözlәnilmәlidir vә әsas
götürülmәlidir

•

Sistemli tәhlil, komplekslilik, optimallaşdırma, tәlәb olunan investisiyanın ümumi hәcmi, layihәnin hәyata
keçirilmәsinә yönәldilәcәk vә investorun özünә mәxsus olan investisiyanın hәcmi, kәnardan cәlb olunacaq
investisiyanın hәcmi, investisiya layihәsinin hәyata keçirilmәyә başlanması vaxtı, investorun vәsaitlәrinin
mәnimsәnilmәsinә başlanması
Sistemli tәhlil, komplekslilik, optimallaşdırma, turagentlikdә yerlәşәn müştәrilәrә avtomatik rejimdә xidmәt
göstәrәn proqram tәchizatı, müştәrilәrә avtomatik rejimdә xidmәt göstәrәn vә turagentlikdә yerlәşәn proqram
tәchizatı, turagentlikdә yerlәşәn avtomatik sistem vә proqram tәchizatı
Sistemli tәhlil, komplekslilik, optimallaşdırma, xaricdә qarşılıqlı әlaqә qurmadan firmanın daxili fәaliyyәtini
tәmin edәn avtomatlaşdırılmış proqramlar, turoperatora paket rejimdә modem vasitәsilә digәr turagentlәrlә әlaqә
qurmağa imkan verәn proqramlar, qlobal telekommunikasiya şәbәkәlәrindәn istifadәyә әsaslanan proqramlar
Sistemli tәhlil, komplekslilik, optimallaşdırma, tiplәşdirmә, unifikasiya vә standartlaşdırma, perspektiv vә fasilәsiz
inkişaf prinsiplәri
Sistemli tәhlil, komplekslilik, optimallaşdırma, reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin
mövcudluğu, istehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması,
ölçülә bilәn ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә olunması

282 Turizm destinasiyalarında tәlәbin gәlәcәk dövrә ekstrapolyasiyası zamanı nә vaxt ehtiyatlı olmaq
lazımdır

•

Turist xidmәtlәrinә qiymәt tәrtib edәndә müәssisә tәlәblә tәklif arasında olan mütәnasibliyi, rәqabәt aparan
qiymәtlәrin sәviyyәsini, dәyişmә dinamikasını, dövlәt tәnzimlәnmәsini vә alıcıların imkanlarını nәzәrә almalıdır
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrinin istehlakı dәblә şәrtlәnirsә, qiymәtlә bağlı tәcrübәlәr keçirәn zaman, әvvәlcә
aşağı qiymәtә reallaşdırılan mәhsulları sonradan daha yuxarı qiymәtlәrlә satmağın çәtinliyini nәzәrә almaq
lazımdır

Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ekoloji cәhәtdәn saf
tәbiәt resurslarından istifadә etmәyә üstünlük vermәk, turizm fәaliyyәtindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq, turlar
proqramına ekoloji maariflәnmәnin, tәhsilin vә sağlam hәyat tәrzinin tәbliği elementlәrini daxil etmәk
Müәssisәyә perspektivli inkişaf istiqamәtlәrinin, yeni satış bazarlarının, fәaliyyәt növlәrinin vә onların hәyata
keçirilmәsi ardıcıllığının seçilmәsi
Hәyat dövriyyәsinin hәr fazası üzrә şirkәtin satışı vә gәlirlәri arasında faiz nisbәtinin müәyyәn¬lәş¬mәsi,
dәyişikliklәrin hesablan¬ma¬sı vә sonrakı dövrlәr üçün mәnfәәtin layihә vә ixtisasını әldә etmәk mәqsәdilә son 3
5 il әrzindә ixtisasın müәyyәn edilmәsi, şirkәtin profillәmәsinin inkişafı vә onun hәyat dövriyyәsinin cari
ixtisaslaşması ilә tutuşdurulması

283 Bazarda daxil olmada turist mәhsuluna olan qiymәtlәrin aşağı salınmasının mәnfi tәrәflәrinә aiddir

•

Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxmasını, makroiqtisadiyyat baxımından
onun iştirakçılarının kim olması, bölüşdürmә kanalında hazırda baş verәn әsas dәyi¬şik¬liklәrin vә onların inkişaf
meyllәrinin xarakterini tәsәvvür et¬mәk
Әrazinin planlaşdırılması vә sanatorkurort sahәsinin inkişafı nәzәrә alınmaqla turistrekreasiya vә kurort
kompleksinin baş planı hazırlanır, cәlb olunan investisiyalar, büdcәyә, qeyribüdcә vәsaitlәri hesabına istirahәt
müәssisәsi vә obyektlәrinin iş layihәsi vә tikintisi başlanır, әrazinin әhәmiyyәtli turistkurort zonası kimi
tanınması haqqında sәnәdlәr hazırlanır
Müәssisәyә perspektivli inkişaf istiqamәtlәrinin, yeni satış bazarlarının, fәaliyyәt növlәrinin vә onların hәyata
keçirilmәsi ardıcıllığının seçilmәsi
Hәyat dövriyyәsinin hәr fazası üzrә şirkәtin satışı vә gәlirlәri arasında faiz nisbәtinin müәyyәn¬lәş¬mәsi,
dәyişikliklәrin hesablan¬ma¬sı vә sonrakı dövrlәr üçün mәnfәәtin layihә vә ixtisasını әldә etmәk mәqsәdilә son 3
5 il әrzindә ixtisasın müәyyәn edilmәsi, şirkәtin profillәmәsinin inkişafı vә onun hәyat dövriyyәsinin cari
ixtisaslaşması ilә tutuşdurulması
Elә situasiya seçmәk lazımdır ki, rәqiblәr qiymәtlәrin aşağı salınmasına reaksiya vermәsinlәr, mәhsul vә
xidmәtlәrin hazırlanma xәrclәri o qәdәr aşağı olmalıdır ki, çox da yuxarı olmayan qiymәtlәrlә dә gәlir götürmәk
mümkün olsun, qiymәtlәrin “ aşağı salma oyununa “ rәqiblәrin qoşulması çox böyük tәhlükә yarada bilәr

284 Destinasiyada qiymәtin tәyin olunmasında kapitala gәlir metodunun tәtbiqi zamanı rentabellik necә
hesablanır

•

(Qoyulmuş kapitala mәnfәәt + balans aktivinin yekunu + sabit xәrclәrin cәmi) / realizә olunmuş mәhsulun miqdarı
+ mәhsul vahidinә düşәn dәyişәn xәrclәr
(Qoyulmuş kapitala mәnfәәt + sabit xәrclәrin cәmi) / realizә olunmuş mәhsulun miqdarı x mәhsul vahidinә düşәn
dәyişәn xәrclәr
(Qoyulmuş kapitala mәnfәәt x balans aktivinin yekunu  sabit xәrclәrin cәmi) / realizә olunmuş mәhsulun miqdarı
+ mәhsul vahidinә düşәn dәyişәn xәrclәr
(Qoyulmuş kapitala mәnfәәt  balans aktivinin yekunu + sabit xәrclәrin cәmi) / realizә olunmuş mәhsulun miqdarı
x mәhsul vahidinә düşәn dәyişәn xәrclәr
(Qoyulmuş kapitala mәnfәәt x balans aktivinin yekunu + sabit xәrclәrin cәmi) / realizә olunmuş mәhsulun miqdarı
x mәhsul vahidinә düşәn dәyişәn xәrclәr

285 Destinasiyada qiymәt sәviyyәsinin tәyin olunması variantlarına aiddir

•

İctimai әhәmiyyәtli mәhsul vә xidmәt istehsalçısı kimi öz missiyasını yerinә yetirәrkәn uğur qazanmaq, rәqabәt
şәraitindә rentabellik vә iqtisadi sabitliyin tәmin edilmәsi, uğurlu fәaliyyәt vә inkişaf üçün xarici şәraitin
dәyişikliyinә tez reaksiya verilmәsi, minimum vәsait vә vaxt itkisilә yeni mәhsul istehsalı hәcminin artırılması
Xalis inhisar zamanı bazarda yalnız bir satıcı vardır, tәlәb әyrisi tәlәb vә qiymәt arasındakı tәrs proporsional
asılılığı, hәmçinin firma tәrәfindәn tәyin olunmuş qiymәtdә tәlәbin әsaslandırılması
Hәyat dövriyyәsinin hәr fazası üzrә şirkәtin satışı vә gәlirlәri arasında faiz nisbәtinin müәyyәn¬lәş¬mәsi,
dәyişikliklәrin hesablan¬ma¬sı vә sonrakı dövrlәr üçün mәnfәәtin layihә vә ixtisasını әldә etmәk mәqsәdilә son 3
5 il әrzindә ixtisasın müәyyәn edilmәsi, şirkәtin profillәmәsinin inkişafı vә onun hәyat dövriyyәsinin cari
ixtisaslaşması ilә tutuşdurulması
Tәlәblә formalaşmış maksimal sәviyyә, xәrclәrlә müәyyәn olunan minimal sәviyyә, qiymәtin mümkün optimal
sәviyyәsi
Operativ nәqliyyat vә rabitә, reqionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer, tәbii
iqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili

286 Turizm destinasiyalarında tәlәbin müәyyәn olunması zamanı yanaşma necә әsaslandırılır
Turizm müәssisәlәrindә böhran vәziyyәti, yeniliklәri idarәetmәnin mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi,
böh¬ranqabağı, böhran vә postböhran vәziyyәtlәrdә hәyat fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi

•

Gәlirlәri artırmaq, rentabelliyi yüksәltmәk, bazarda payı artırmaq vә müәssisә sahiblәrinin әldә etdiklәri gәlirlәr
hesabına bu payı maksimumlaşdırmaq
Xalis inhisar zamanı bazarda yalnız bir satıcı vardır, tәlәb әyrisi tәlәb vә qiymәt arasındakı tәrs proporsional
asılılığı, hәmçinin firma tәrәfindәn tәyin olunmuş qiymәtdә tәlәbin әsaslandırılmasını göstәrir
İctimai әhәmiyyәtli mәhsul vә xidmәt istehsalçısı kimi öz missiyasını yerinә yetirәrkәn uğur qazanmaq, rәqabәt
şәraitindә rentabellik vә iqtisadi sabitliyin tәmin edilmәsi, uğurlu fәaliyyәt vә inkişaf üçün xarici şәraitin
dәyişikliyinә tez reaksiya verilmәsi, minimum vәsait vә vaxt itkisilә yeni mәhsul istehsalı hәcminin artırılması
Hәyat dövriyyәsinin hәr fazası üzrә şirkәtin satışı vә gәlirlәri arasında faiz nisbәtinin müәyyәn¬lәş¬mәsi,
dәyişikliklәrin hesablan¬ma¬sı vә sonrakı dövrlәr üçün mәnfәәtin layihә vә ixtisasını әldә etmәk mәqsәdilә son 3
5 il әrzindә ixtisasın müәyyәn edilmәsi

287 Turizm destinasiyalarında turfirmaların bazarda rәqabәtqabiliyyәtliliyini әks etdirәn mәqsәdlәrә aiddir

•

Turist xidmәtlәrinә qiymәt tәrtib edәndә müәssisә tәlәblә tәklif arasında olan mütәnasibliyi, rәqabәt aparan
qiymәtlәrin sәviyyәsini, dәyişmә dinamikasını, dövlәt tәnzimlәnmәsini vә alıcıların imkanlarını nәzәrә almaq
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrinin istehlakı dәblә şәrtlәnirsә, qiymәtlә bağlı tәcrübәlәr keçirәn zaman, әvvәlcә
aşağı qiymәtә reallaşdırılan mәhsulları sonradan daha yuxarı qiymәtlәrlә satmağın çәtinliyini nәzәrә almaq
Firma tәrәfindәn bir neçә il üçün orta mәnfәәtә uyğun olan stabil gәlirin tәyin olunması, kapital qoyuluşlarının
dәyәrinin artması ilә qiymәtin vә mәnfәәtin artımı, ilkin mәnfәәtin tez alınması cәhdi
Firma tәrәfindәn bir neçә il üçün orta mәnfәәtә uyğun olan stabil gәlirin tәyin olunması, kapital qoyuluşlarının
dәyәrinin artması ilә qiymәtin vә mәnfәәtin artımı, ilkin mәnfәәtin tez alınması cәhdi, gәlirin yüksәldilmәsi,
turmәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtindә liderlik, bazarda mövqeyin saxlanması, bazarda liderlik
Firma istehsalın maksimal hәcminә vә mәcmu mәnfәәtin artırılmasına hәr әmtәә vahidindәn gәliri müәyyәn
hissәsinin azaldılması yolu ilә nail olmağa çalışır, firma güman edir ki, realizasiyanın hәcminin artırılması istehsal
xәrclәrin müәyyәn qәdәr azaldacaq, aşağı qiymәtlәr rәqiblәri qorxudur, geniş istehlak bazarı mövcuddur

288 Turizm destinasiyalarında qiymәt әmәlәgәlmәdә әsas rol oynayan iqtisadi kateqoriyalara daxildir

•

Tәlәblә formalaşmış maksimal sәviyyә, xәrclәrlә müәyyәn olunan minimal sәviyyә, qiymәtin mümkün optimal
sәviyyәsi
Uçotqiymәtlәndirici, bölüşdürücü, stimullaşdırıcı, balanslaşdırıcı, istehsalın yerlәşdirilmәsi
Bazarda “sağ qala bilmә”nin tәmin olunması, mәnfәәtin maksimallaşdırılması vә bazarın saxlanması
Gәlirin yüksәldilmәsi, turmәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtindә liderlik, bazarda mövqeyin saxlanması, bazarda
liderlik
Dәyәr qanunu, tәlәb vә tәklif qanunu

289 Turizm destinasiyalarında bilavasitә qiymәt tәnzimlәnmәsinin әsas vasitәlәrinә aiddir

•

Әrazinin tәbiirekreasiya amillәrinin keyfiyyәti haqqında elmi nәticәlәr, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin ehtiyyatı
haqqında ekspert nәticә, müalicәsağlamlıq zonası, әrazisinin vә onun hüdudları daxilindәki tәbii sağlamlıq
sәrvәtlәrinin vәziyyәti haqqında dövlәt ekologiya vә sanitarepidemioloji ekspertizanın nәticәlәri, әrazinin
topoqrafik planı, onların istehsalçıları haqqında mәlumatlar
Müәyyәn şәrait daxilindә rayon әmәlә gәtirәn amillәrin fәaliyyәtlәrini tәmin edәn daxili sәbәbnәticә әlaqәlәrinin
dәfәlәrlә tәkrarlanması
Qiymәtin yuxarı hәddinin müәyyәn edilmәsi, qiymәtlәrin aşağı sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi, maya dәyәrinә
faizlә rentabelliyin normativinin reqlamentlәşdirilmәsi yolu ilә qiymәtlәrin mәhdudlaşdırılması, vasitәçi
mükafatlandırmalarına mәhdudiyyәtlәr qoyulması
Turizm mәhsulu vә göstәrilәn xidmәtlәrin keyfiyyәtinin daim tәkmillәşmәsi, mәnfәәt normasını artırmaq üçün
xәrclәrin azaldılması, yeni analitik vasitәlәr vә informasiya texnologiyalarından istifadә etmәklә marketinq
qәrarlarının qәbul edilmә prosedurunun tәkmillәşmәsi
Vahid әrazi, tәsәrrüfat tәşkilatları vә müvafiq idarәetmә strukturları ilә birlәşmiş istehsalat sistemlәri vә sosial
infrastrukturun çoxsaylı hәlqәlәrinin mürәkkәb birlәşmәsi

290 Turizm destinasiyalarında qiymәt strategiyasında hәr seqmentlәrә fәrdi yanaşma zamanı
qiymәtәmәlәgәlmәnin mәqsәdlәri necә tәsniflәşdirilir

•

Әrazinin planlaşdırılması vә sanatorkurort sahәsinin inkişafı nәzәrә alınmaqla turistrekreasiya vә kurort
kompleksinin baş planı hazırlanır, cәlb olunan investisiyalar, büdcәyә, qeyribüdcә vәsaitlәri hesabına istirahәt
müәssisәsi vә obyektlәrinin iş layihәsi vә tikintisi başlanır, әrazinin әhәmiyyәtli turistkurort zonası kimi
tanınması haqqında sәnәdlәr hazırlanır
Müәssisәyә perspektivli inkişaf istiqamәtlәrinin, yeni satış bazarlarının, fәaliyyәt növlәrinin vә onların hәyata
keçirilmәsi ardıcıllığının seçilmәsi
Gәlirin yüksәldilmәsi, turmәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtindә liderlik, bazarda mövqeyin saxlanması, bazarda
liderlik

Biznesin, yәni gәlir әldә etmәyin idarә olunmasının әsaslarını hazırlamaqda istifadә edilir, iş adamı onun
kömәkliyi ilә tәsәrrüfatın müәyyәn dövr әrzindә faktiki fәaliyyәtinin nәticәlәrini qiymәtlәndirir, tәsәrrüfatın
inkişafına pul vәsaitinin cәlb edilmәsinin vasitәsidir
İdeyaların orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların
yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi

291 Destinasiyada xarici faktorların qiymәtin formalaşmasına tәsiri necә müәyyәnlәşdirilir

•

Gәlirin yüksәldilmәsi, turmәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtindә liderlik, bazarda mövqeyin saxlanması, bazarda
liderlik
İdeyaların orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların
yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrinin istehlakı dәblә şәrtlәnirsә, qiymәtlә bağlı tәcrübәlәr keçirәn zaman, әvvәlcә
aşağı qiymәtә reallaşdırılan mәhsulları sonradan daha yuxarı qiymәtlәrlә satmağın çәtinliyini nәzәrә almaq
lazımdır
Müәssisәyә perspektivli inkişaf istiqamәtlәrinin, yeni satış bazarlarının, fәaliyyәt növlәrinin vә onların hәyata
keçirilmәsi ardıcıllığının seçilmәsi
Turist xidmәtlәrinә qiymәt tәrtib edәndә müәssisә tәlәblә tәklif arasında olan mütәnasibliyi, rәqabәt aparan
qiymәtlәrin sәviyyәsini, dәyişmә dinamikasını, dövlәt tәnzimlәnmәsini vә alıcıların imkanlarını nәzәrә almalıdır

292 Turizm destinasiyalarında istehlakçıların qiymәtin dәyişmәsinә reaksiyası hansı şәrtlәrlә müәyyәn edilir

•

Hәyat dövriyyәsinin hәr fazası üzrә şirkәtin satışı vә gәlirlәri arasında faiz nisbәtinin müәyyәn¬lәş¬mәsi,
dәyişikliklәrin hesablan¬ma¬sı vә sonrakı dövrlәr üçün mәnfәәtin layihә vә ixtisasını әldә etmәk mәqsәdilә son 3
5 il әrzindә ixtisasın müәyyәn edilmәsi, şirkәtin profillәmәsinin inkişafı vә onun hәyat dövriyyәsinin cari
ixtisaslaşması ilә tutuşdurulması
Müәssisәyә perspektivli inkişaf istiqamәtlәrinin, yeni satış bazarlarının, fәaliyyәt növlәrinin vә onların hәyata
keçirilmәsi ardıcıllığının seçilmәsi
Xalis inhisar zamanı bazarda yalnız bir satıcı vardır, tәlәb әyrisi tәlәb vә qiymәt arasındakı tәrs proporsional
asılılığı, hәmçinin firma tәrәfindәn tәyin olunmuş qiymәtdә tәlәbin әsaslandırılması ilә
İdeyaların orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların
yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi
Reqressiv tәhlil vә alınmış nәticәlәrin gәlәcәk dövrә aid edilmәsi metodu vasitәsilә әvvәlki dövrün verilәnlәrinin
tәhlili ilә, öz mәhsuluna müxtәlif qiymәtlәr qoymaqla bazarda tәcrübәlәrin keçirilmәsilә

293 Turizm destinasiyalarında qiymәtin tәyin olunmasında әn çox yayılmış metodlarına daxildir

•

Hәyat dövriyyәsinin hәr fazası üzrә şirkәtin satışı vә gәlirlәri arasında faiz nisbәtinin müәyyәn¬lәş¬mәsi,
dәyişikliklәrin hesablan¬ma¬sı
Xalis inhisar zamanı bazarda yalnız bir satıcı vardır, tәlәb әyrisi tәlәb vә qiymәt arasındakı tәrs proporsional
asılılığı, hәmçinin firma tәrәfindәn tәyin olunmuş qiymәtdә tәlәbin әsaslandırılması
Hәyat dövriyyәsinin hәr fazası üzrә şirkәtin satışı vә gәlirlәri arasında faiz nisbәtinin müәyyәn¬lәş¬mәsi,
dәyişikliklәrin hesablan¬ma¬sı vә sonrakı dövrlәr üçün mәnfәәtin layihә vә ixtisasını әldә etmәk mәqsәdilә son 3
5 il әrzindә ixtisasın müәyyәn edilmәsi, şirkәtin profillәmәsinin inkişafı vә onun hәyat dövriyyәsinin cari
ixtisaslaşması ilә tutuşdurulması
İstehsal xәrclәri әsasında qiymәtin tәyin olunması metodu, kapitala gәlir metodu, tәlәbә oriyentasiya ilә qiymәtin
müәyyәn olunması, cari qiymәtlәr sәviyyәsindә qiymәtin tәyin edilmәsi
Müәssisәyә perspektivli inkişaf istiqamәtlәrinin, yeni satış bazarlarının, fәaliyyәt növlәrinin vә onların hәyata
keçirilmәsi ardıcıllığının seçilmәsi

294 Turizm destinasiyalarında mәnfәәtin artmasına әsaslanan mәqsәdlәrin aşağıdakı növlәri tәsniflәşdirilir

•

Turizm müәssisәlәrindә böhran vәziyyәti, yeniliklәri idarәetmәnin mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi,
böh¬ranqabağı, böhran vә postböhran vәziyyәtlәrdә hәyat fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi
Hәyat dövriyyәsinin hәr fazası üzrә şirkәtin satışı vә gәlirlәri arasında faiz nisbәtinin müәyyәn¬lәş¬mәsi,
dәyişikliklәrin hesablan¬ma¬sı vә sonrakı dövrlәr üçün mәnfәәtin layihә vә ixtisasını әldә etmәk mәqsәdilә son 3
5 il әrzindә ixtisasın müәyyәn edilmәsi, şirkәtin profillәmәsinin inkişafı vә onun hәyat dövriyyәsinin cari
ixtisaslaşması ilә tutuşdurulması
Xalis inhisar zamanı bazarda yalnız bir satıcı vardır, tәlәb әyrisi tәlәb vә qiymәt arasındakı tәrs proporsional
asılılığı, hәmçinin firma tәrәfindәn tәyin olunmuş qiymәtdә tәlәbin әsaslandırılmasını göstәrir
Firma tәrәfindәn bir neçә il üçün orta mәnfәәtә uyğun olan stabil gәlirin tәyin olunması, kapital qoyuluşlarının
dәyәrinin artması ilә qiymәtin vә mәnfәәtin artımı, ilkin mәnfәәtin tez alınması cәhdi
Gәlirlәri artırmaq, rentabelliyi yüksәltmәk, bazarda payı artırmaq vә müәssisә sahiblәrinin әldә etdiklәri gәlirlәr
hesabına bu payı maksimumlaşdırmaq

295 Turizm destinasiyalarında qiymәt әmәlәgәlmәnin mәrhәlәlәri necә tәsniflәşdirilir

•

Mәqsәdin seçilmәsi, mәhsul istehsalı vә xidmәtin yerlәşdirilmәsi, tәlәbin müәyyәn olunması, xәrclәrin tәhlili,
rәqiblәrin qiymәtlәrinin tәhlili, son qiymәtin tәyini
Tәlәblә formalaşmış maksimal sәviyyә, xәrclәrlә müәyyәn olunan minimal sәviyyә, qiymәtin mümkün optimal
sәviyyәsi
Vahid әrazi, tәsәrrüfat tәşkilatları vә müvafiq idarәetmә strukturları ilә birlәşmiş istehsalat sistemlәri vә sosial
infrastrukturun çoxsaylı hәlqәlәrinin mürәkkәb birlәşmәsi
Gәlirin yüksәldilmәsi, turmәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtindә liderlik, bazarda mövqeyin saxlanması, bazarda
liderlik
Mәqsәdin seçilmәsi, tәlәbin müәyyәn olunması, xәrclәrin tәhlili, rәqiblәrin qiymәtlәrinin tәhlili, son qiymәtin
tәyini

296 Nәzәri traktovkalarının müxtәlifliyinә baxmayaraq tәcrübәdә qiymәtin funksiyalarına daxil edilir

•

Bazarda “sağ qala bilmә”nin tәmin olunması, mәnfәәtin maksimallaşdırılması vә bazarın saxlanması
Tәlәblә formalaşmış maksimal sәviyyә, xәrclәrlә müәyyәn olunan minimal sәviyyә, qiymәtin mümkün optimal
sәviyyәsi
Dәyәr qanunu, tәlәb vә tәklif qanunu
Gәlirin yüksәldilmәsi, turmәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtindә liderlik, bazarda mövqeyin saxlanması, bazarda
liderlik
Uçotqiymәtlәndirici, bölüşdürücü, stimullaşdırıcı, balanslaşdırıcı, istehsalın yerlәşdirilmәsi

297 Turizm destinasiyalarında qiymәt әmәlәgәlmәyә tәsir edәn daxili faktorlara aiddir

•

Marktinqin mәqsәdlәri, marketinqmiks strategiyası, qiymәt, qiymәtlәndirmә üçün tәşkilat
İdeyaların orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların
yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi
Gәlirin yüksәldilmәsi, turmәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtindә liderlik, bazarda mövqeyin saxlanması, bazarda
liderlik
Turist xidmәtlәrinә qiymәt tәrtib edәndә müәssisә tәlәblә tәklif arasında olan mütәnasibliyi, rәqabәt aparan
qiymәtlәrin sәviyyәsini, dәyişmә dinamikasını, dövlәt tәnzimlәnmәsi
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ekoloji cәhәtdәn saf
tәbiәt resurslarından istifadә etmәyә üstünlük vermәk, turizm fәaliyyәtindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq, turlar
proqramına ekoloji maariflәnmәnin, tәhsilin vә sağlam hәyat tәrzinin tәbliği elementlәrini daxil etmәk

298 Turizm destinasiyalarında qiymәt strategiyası özündә ümumilәşdirir

•

Operativ nәqliyyat vә rabitә, reqionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer, tәbii
iqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, otellәrin keyfiyyәt standartları
Mәhsul vә xidmәtlәrin hazırlanma xәrclәrinin aşağı salınması
Şirkәtin profillәmәsinin inkişafı vә onun hәyat dövriyyәsinin cari ixtisaslaşması ilә tutuşdurulması
Müәssisәnin mәqsәdinә uyğun qiymәt dәyişmә dinamikasının seçilmәsidir
Tәlәb әyrisi tәlәb vә qiymәt arasındakı tәrs proporsional asılılığı, hәmçinin firma tәrәfindәn tәyin olunmuş
qiymәtdә tәlәbin әsaslandırılması

299 Turizm destinasiyalarında tәlәbin hәcminә tәsir edәn amillәrә daxildir

•

Turizm müәssisәlәrindә böhran vәziyyәti, yeniliklәri idarәetmәnin mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi,
böh¬ranqabağı, böhran vә postböhran vәziyyәtlәrdә hәyat fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi
İctimai әhәmiyyәtli mәhsul vә xidmәt istehsalçısı kimi öz missiyasını yerinә yetirәrkәn uğur qazanmaq, rәqabәt
şәraitindә rentabellik vә iqtisadi sabitliyin tәmin edilmәsi, uğurlu fәaliyyәt vә inkişaf üçün xarici şәraitin
dәyişikliyinә tez reaksiya verilmәsi, minimum vәsait vә vaxt itkisilә yeni mәhsul istehsalı hәcminin artırılması
Xalis inhisar zamanı bazarda yalnız bir satıcı vardır, tәlәb әyrisi tәlәb vә qiymәt arasındakı tәrs proporsional
asılılığı, hәmçinin firma tәrәfindәn tәyin olunmuş qiymәtdә tәlәbin әsaslandırılması
Gәlirlәri artırmaq, rentabelliyi yüksәltmәk, bazarda payı artırmaq vә müәssisә sahiblәrinin әldә etdiklәri gәlirlәr
hesabına bu payı maksimumlaşdırmaq
Turmәhsul vә xidmәtlәrә tәlәbat, әvәzedici әmtәәnin vә ya rәqiblәrin yoxluğu, potensial alıcıların ödәmә
qabiliyyәti, istehlakçı vәrdişlәri vә s.

300 Turizm destinasiyalarında qiymәt әmәlәgәlmәdә mümkün siyasәt sxematik olaraq necә qruplaşdırılır

•

Xalis inhisar zamanı bazarda yalnız bir satıcı vardır, tәlәb әyrisi tәlәb vә qiymәt arasındakı tәrs proporsional
asılılığı
Mәqsәdin seçilmәsi, mәhsul istehsalı vә xidmәtin yerlәşdirilmәsi, tәlәbin müәyyәn olunması, xәrclәrin tәhlili,
rәqiblәrin qiymәtlәrinin tәhlili, son qiymәtin tәyini
Gәlirin yüksәldilmәsi, turmәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtindә liderlik, bazarda mövqeyin saxlanması, bazarda
liderlik
Bazarda “sağ qala bilmә”nin tәmin olunması, mәnfәәtin maksimallaşdırılması vә bazarın saxlanması
Uçotqiymәtlәndirici, bölüşdürücü, stimullaşdırıcı, balanslaşdırıcı, istehsalın yerlәşdirilmәsi

301 Turizm destinasiyalarında sahibkarların turizm mәhsulu vә xidmәtlәrinin dövriyyәsinin mәrhәlәlәrindәn
asılı olaraq bazar konyunkturasının dәyişmәsinin nәzәrә alınmasında hansı funksiya yararlıdır

•

Mәhsul istehsalı vә xidmәtin yerlәşdirilmәsi
Bölüşdürücü
Stimullaşdırıcı
Uçotqiymәtlәndirici
Balanslaşdırıcı

302 Destinasiya menecmentindә biznesin tәşkilatiidarәetmә texnologiyalarının tәşkili zamanı gözlәnilәn
risklәrә aiddir

•

Komisyon vә plan mәnfәәtin hesablanması, turistlәrin sәnәdlәrini rәsmilәşdirmәk, prayslist, turistlәrin siyahısı,
vauçer, sәfirliyә agent, maliyyә hesabatının çap olunması, turun reallaşması nәzarәt etmәk, firmanın cari maliyyә
vәziyyәtini qiymәtlәndirmәk
Maliyyә planı, risklәr, kreditin qaytarilması mәrhәlәlәri, vergi qanunvericiliyi tәlәblәrinin nәzәrә alınması
Maliyyәiqtisadi risklәri, sosial risklәr, texniki risklәr, ekoloji risklәr, “forsmajor” halları
Әsas fondların yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi
Maliyyәiqtisadi risklәri, sosial risklәr, texniki risklәr, ekoloji risklәr, “forsmajor” halları, kreditin qaytarilması
mәrhәlәlәri, vergi qanunvericiliyi tәlәblәrinin nәzәrә alınması

303 Qarşıya qoyulmuş mәqsәddәn asılı olmayaraq biznesplanlar hansı bölmәlәrdәn ibarәtdir

•

Biznesplan haqqında qısa xülasә, biznesi hәyata keçirәcәk sahibkarlıq subyekti haqqında mәlumat, tәşkilatiplan,
marketinq planı, maliyyә planı, risklәr, kreditin qaytarilması mәrhәlәlәri, vergi qanunvericiliyi tәlәblәrinin nәzәrә
alınması, cәmiyyәtin digәr sferalarını tәnzimlәyәn dövlәt qanunlarının nәzәrә alınması, yerli özünüidarәetmә
orqanlarının müәyyәn etdiyi bәzi mәcburi ödәmәlәrin nәzәrә alınması, istehsalı tәnzimlәyәn qәrar vә tәlimatların
nәzәrә alınması
İdeyaların orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların
yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi
Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu, maliyyә
potensialının vә firmanın aktivlәrinin dәyәrini artırmaq mәqsәdilә fond bazarında tәdavüldә olan qiymәtli
kağızlara maliyyә investisiyaları portfeli
Biznesplan haqqında qısa xülasә, biznesi hәyata keçirәcәk sahibkarlıq subyekti haqqında mәlumat, tәşkilatiplan,
marketinq planı, maliyyә planı, risklәr, kreditin qaytarilması mәrhәlәlәri
Vergi qanunvericiliyi tәlәblәrinin nәzәrә alınması, sosial sferaya aid dövlәt qanunvericiliyinin tәlәblәrinin nәzәrә
alınması, cәmiyyәtin digәr sferalarını tәnzimlәyәn dövlәt qanunlarının nәzәrә alınması, yerli özünüidarәetmә
orqanlarının müәyyәn etdiyi bәzi mәcburi ödәmәlәrin nәzәrә alınması, istehsalı tәnzimlәyәn qәrar vә tәlimatların
nәzәrә alınması

304 Destinasiya menecmentindә biznesin tәşkilatiidarәetmә texnologiyalarının tәşkili zamanı hansı amillәrә
әsaslanmaq lazımdır

•

Hәr hansı bir ölkә vәtәndaşlarının sәfәr etdiyi ölkәlәrdә turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin әldә olunmasına, xidmәt
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
İctimai әhәmiyyәtli mәhsul vә xidmәt istehsalçısı kimi öz missiyasını yerinә yetirәrkәn uğur qazanmaq, rәqabәt
şәraitindә rentabellik vә iqtisadi sabitliyin tәmin edilmәsi, uğurlu fәaliyyәt vә inkişaf üçün xarici şәraitin
dәyişikliyinә tez reaksiya verilmәsi, minimum vәsait vә vaxt itkisilә yeni mәhsul istehsalı hәcminin artırılması
Müәssisәnin strateji inkişaf konsepsiyasının iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılması, müәssisәnin fәaliyyәtindәn әldә
edilәcәk mәhsul istehsalı vә satışı hәcminin, maliyyә nәticәlәrinin, mәnfәәtin vә sair göstәricilәrin hesablanması,
müәssisәnin qarşısında qoyulan mәsәlәlәrin hәlli üçün lazım olan maliyyә mәnbәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi,
strateji inkişaf xәttinin hәyata keçirilmәsi üçün texniki vә tәşkilati tәdbirlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi

•

Xidmәtlәrin göstәrilmәsini nәzәrdә tutan konkret layihәnin olması, oxşar mәhsul istehsalı vә xidmәt göstәrilmәsi
ilә mәşğul olan müәssisәlәrin istehsaltәsәrrüfat vә kommersiya fәaliyyәtinin hәrtәrәfli öyrәnilmәsi, idarәetmәdә
istifadә olunan texnikiiqtisadi, maliyyәkredit vә sosialtәşkilati mexanizmlәrin öyrәnilmәsi
Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin
mövcudluğu, istehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması,
ölçülә bilәn ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә olunması

305 Destinasiya menecmentindә kreditorlar vә potensial investorlar müәyyәn bir layihәnin hәyata
keçirilmәsi haqqında qәrar qәbul etmәzdәn әvvәl tәşkilatiidarәetmә texnologiyalarının tәtbiqini necә
müәyyәnlәşdirirlәr

•

Biznesin, yәni gәlir әldә etmәyin idarә olunmasının әsaslarını hazırlamaqda istifadә edilir, iş adamı onun
kömәkliyi ilә tәsәrrüfatın müәyyәn dövr әrzindә faktiki fәaliyyәtinin nәticәlәrini qiymәtlәndirir, tәsәrrüfatın
inkişafına pul vәsaitinin cәlb edilmәsinin vasitәsidir
Hәr hansı bir ölkә vәtәndaşlarının sәfәr etdiyi ölkәlәrdә turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin әldә olunmasına, xidmәt
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
Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin
mövcudluğu, istehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması,
ölçülә bilәn ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә olunması
Biznesplanla yaxından tanış olur;tәklif edilәn layihәnin nә dәrәcәdә riskli vә elәcә dә, perspektivli olmasını
müәyyәnlәşdirir; biznesplanın mәzmununu tәşkil edәn texnikiiqtisadi göstәricilәrin nә dәrәcәdә düzgün
әsaslandırıldığını dәqiqlәşdirir; layihәnin hәyata keçirilmәsindәn әldә edilәcәk maliyyә nәticәlәrinin mәnfәәt
götürmәk üçün qәnaәtbәxş vә reallığa yaxın olmasını müәyyәn edir
Turizm xidmәti vә mәhsullarının xarici vә daxili turistlәrә satışından, turizm müәssisәlәri üçün turizm mәhsulları
vә avadanlığının ixracından, turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә daxili vә beynәlxalq nәqliyyat xәrclәri, sәnayesindә
xarici investisiya qoyuluşu

306 Biznesplan nәdir

•

Әsas fondların tәzәlәnmәsi, tәkrar istehsal strukturunun tәzәlәnmәsi, texnoloji strukturun vә layihәlәrin
tәzәlәnmәsi, sosial tәminatın vә infrastrukturun inkişafı üçün vәsait ayrılması, firma tәrәfindәn bir neçә il üçün orta
mәnfәәtә uyğun olan stabil gәlirin tәyin olunması, kapital qoyuluşlarının dәyәrinin artması ilә qiymәtin vә
mәnfәәtin artımı
Biznesin, yәni gәlir әldә etmәyin idarә olunmasının әsaslarını hazırlamaqda istifadә edilir, iş adamı onun
kömәkliyi ilә tәsәrrüfatın müәyyәn dövr әrzindә faktiki fәaliyyәtinin nәticәlәrini qiymәtlәndirir, tәsәrrüfatın
inkişafına pul vәsaitinin cәlb edilmәsinin vasitәsidir
Firma tәrәfindәn bir neçә il üçün orta mәnfәәtә uyğun olan stabil gәlirin tәyin olunması, kapital qoyuluşlarının
dәyәrinin artması ilә qiymәtin vә mәnfәәtin artımı, ilkin mәnfәәtin tez alınması cәhdi
Müәyyәn istehlak bazarında vә sosialiqtisadi mühitdә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәnin texnikiiqtisadi vә tәşkilati
fәaliyyәtinin öyrәnilmәsi vә tәhlili nәticәsindә hazırlanan, hәr hansı bir işi görmәyә başlamazdan әvvәl hәmin işin
nә dәrәcәdә sәmәrәli olduğunu müәyyәnlәşdirmәk üçün tәrtib edilәn vә müәssisәnin inkişaf layihәsinin hәyata
keçirilmә proqramını özündә birlәşdirәn sәnәddir
Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı, yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin
coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması, yeni şirkәtlәr tәsis etmәklә turizm fәaliyyәtinin
genişlәndirilmәsidir

307 Biznesin tәşkilindә investisiyanın sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı diskont amili tәtbiq
edilәrkәn hansıı faiz dәrәcәlәri tәtbiq edilә bilәr

•

İdeyaların orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların
yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi
Milli Bankın mәrkәzlәşdirilmiş kreditlәrә görә müәyyәn etdiyi illik faiz dәrәcәsi, sahibkarın özü tәrәfindәn әn az
gәlirlilik faizinin seçilmәsi, sahibkar tәrәfindәn avans edilmiş kapitalın rentabelliyi, inflyasiyanın orta illik
sәviyyәsi, әsas fondların yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi
Milli Bankın mәrkәzlәşdirilmiş kreditlәrә görә müәyyәn etdiyi illik faiz dәrәcәsi, sahibkarın özü tәrәfindәn әn az
gәlirlilik faizinin seçilmәsi, sahibkar tәrәfindәn avans edilmiş kapitalın rentabelliyi, inflyasiyanın orta illik
sәviyyәsi
Maliyyәiqtisadi risklәri, sosial risklәr, texniki risklәr, ekoloji risklәr, “forsmajor” halları
Maliyyә planı, risklәr, kreditin qaytarilması mәrhәlәlәri, vergi qanunvericiliyi tәlәblәrinin nәzәrә alınması,
cәmiyyәtin digәr sferalarını tәnzimlәyәn dövlәt qanunlarının nәzәrә alınması, yerli özünüidarәetmә orqanlarının
müәyyәn etdiyi bәzi mәcburi ödәmәlәrin nәzәrә alınması, istehsalı tәnzimlәyәn qәrar vә tәlimatların nәzәrә
alınması

308 Biznesplan haqqında qısa xülasә, biznesi hәyata keçirәcәk sahibkarlıq subyekti haqqında mәlumat,
tәşkilatiplan, marketinq planı, maliyyә planı, risklәr, kreditin qaytarilması mәrhәlәlәri, vergi qanunvericiliyi
tәlәblәrinin nәzәrә alınması, cәmiyyәtin digәr sferalarını tәnzimlәyәn dövlәt qanunlarının nәzәrә alınması,
yerli özünüidarәetmә orqanlarının müәyyәn etdiyi bәzi mәcburi ödәmәlәrin nәzәrә alınması, istehsalı
tәnzimlәyәn qәrar vә tәlimatların nәzәrә alınması

•

Milli Bankın mәrkәzlәşdirilmiş kreditlәrә görә müәyyәn etdiyi illik faiz dәrәcәsi, sahibkarın özü tәrәfindәn әn az
gәlirlilik faizinin seçilmәsi, sahibkar tәrәfindәn avans edilmiş kapitalın rentabelliyi, inflyasiyanın orta illik
sәviyyәsi
Görülәcәk әsas işlәr vә onların hәyata keçirilmәsi qrafiki; tәlәb olunan işçi heyәti, onun tәrkibi, tәcrübәsi, ixtisaslı
işçilәrin cәlb olunma imkanları vә seçilmәsi; istehsalın tәşkilati strukturu; alınacaq maşın, texnika vә avadanlıqlar,
onların istehsal gücü, digәr texnikiiqtisadi göstәricilәri
Sahibkarlıq subyekti haqqında qısa mәlumat; hәyata keçirilәcәk biznesin әsas mәqsәdi; istehsalın tәşkili vә idarә
edilmәsi prinsiplәri; maliyyәlәşmә mәnbәlәri, hәcmi vә tәyinatı; marketinq; gözlәnilәn nәticәlәr; risklәr
Müәssisәnin strateji inkişaf konsepsiyasının iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılması, müәssisәnin fәaliyyәtindәn әldә
edilәcәk mәhsul istehsalı vә satışı hәcminin, maliyyә nәticәlәrinin, mәnfәәtin vә sair göstәricilәrin hesablanması,
müәssisәnin qarşısında qoyulan mәsәlәlәrin hәlli üçün lazım olan maliyyә mәnbәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
İdeyaların orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların
yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi

309 Biznesplanın hazırlanması hansı mәrhәlәlәri әhatә edir

•

İdeyaların orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların
yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi
Biznesplan haqqında qısa xülasә, biznesi hәyata keçirәcәk sahibkarlıq subyekti haqqında mәlumat, tәşkilatiplan,
marketinq planı, maliyyә planı, risklәr, kreditin qaytarilması mәrhәlәlәri
Xidmәtlәrin göstәrilmәsini nәzәrdә tutan konkret layihәnin olması, oxşar mәhsul istehsalı vә xidmәt göstәrilmәsi
ilә mәşğul olan müәssisәlәrin istehsaltәsәrrüfat vә kommersiya fәaliyyәtinin hәrtәrәfli öyrәnilmәsi, idarәetmәdә
istifadә olunan texnikiiqtisadi, maliyyәkredit vә sosialtәşkilati mexanizmlәrin öyrәnilmәsi
Planlaşdırılan innovasiyalar ölçülә bilәn olmalıdır, innovasiya mәqsәdlәri zaman etibarilә ciddi
istiqamәtlәnmәlidir, tәşkilatın inkişaf proqramında müxtәlif mәqsәdlәr qarşılıqlı әlaqәli olmalı vә ziddiyyәt tәşkil
etmәmәlidir
Tәşkil edilәcәk biznes, onun satış bazarı, cәlb edilәcәk maliyyә mәnbәlәri vә s. haqqında zәruri informasiyaların
toplanması, toplanmış informasiyaların sistemlәşdirilmәsi

310 Destinasiya menecmentindә biznesplanda hansı göstәricilәr öz әksini tapır

•

Ehtiyatlar, mәqsәd, müәssisәnin yerlәşәcәyi yer, mәhsul vә ya xidmәt, bazar, qanunlar vә qaydalar, marketinq planı
İdeyaların orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların
yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi
Vergi qanunvericiliyi tәlәblәrinin nәzәrә alınması, sosial sferaya aid dövlәt qanunvericiliyinin tәlәblәrinin nәzәrә
alınması, cәmiyyәtin digәr sferalarını tәnzimlәyәn dövlәt qanunlarının nәzәrә alınması, yerli özünüidarәetmә
orqanlarının müәyyәn etdiyi bәzi mәcburi ödәmәlәrin nәzәrә alınması ilә
Tәşkil edilәcәk biznes, onun satış bazarı, cәlb edilәcәk maliyyә mәnbәlәri vә s. haqqında zәruri informasiyaların
toplanması, toplanmış informasiyaların sistemlәşdirilmәsi
Müәssisәnin strateji inkişaf perspektivlәrinin iqtisadi vә maliyyә cәhәtlәri, ondan irәli gәlәn konkret tәdbirlәrin
texnikiiqtisadi әsaslandırılması

311 Biznesplanın tәrtib edilmәsinin әhәmiyyәtli tәrәflәrinә aiddir

•

Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin
mövcudluğu, istehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması,
ölçülә bilәn ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә olunması
İdeyaların orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların
yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi
düzgün cavab yoxdur
Biznesin, yәni gәlir әldә etmәyin idarә olunmasının әsaslarını hazırlamaqda istifadә edilir, iş adamı onun
kömәkliyi ilә tәsәrrüfatın müәyyәn dövr әrzindә faktiki fәaliyyәtinin nәticәlәrini qiymәtlәndirir, tәsәrrüfatın
inkişafına pul vәsaitinin cәlb edilmәsinin vasitәsidir
Hәr hansı bir ölkә vәtәndaşlarının sәfәr etdiyi ölkәlәrdә turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin әldә olunmasına, xidmәt
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

312 Destinasiyada ümumi iqtisadi inkişafın dinamikliyini lazımi müvazinәtdә saxlamaq necә tәmin edilir

•

Ehtiyatlar, mәqsәd, müәssisәnin yerlәşәcәyi yer, mәhsul vә ya xidmәt, bazar, qanunlar vә qaydalar, marketinq planı
Zәruri maddiiqtisadi resurslar vә müyyәn peşә adamlarının birlәşdirilmәsi ilә
İdeyaların orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların
yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi
Dövlәt sektoru ilә xüsusi sahibkarlıq fәaliyyәti arasında nisbәtin optimal dәrәcәdә saxlanması şәraitindә
Görülәcәk işin ideyasından, mәqsәdindәn vә bu ideyanın, mәqsәdin hәyata keçirilmәsindәn, tәşkilindәn asılı
olaraq

313 Destinasiya menecmentindә sahibkarlıq vә biznes fәaliyyәti hansı tәşkilatiidarәetmә texnologiyalarının
tәtbiqi ilә baş verir

•

Ehtiyatlar, mәqsәd, müәssisәnin yerlәşәcәyi yer, mәhsul vә ya xidmәt, bazar, qanunlar vә qaydalar, marketinq planı
İdeyaların orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların
yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi
Görülәcәk işin ideyasından, mәqsәdindәn vә bu ideyanın, mәqsәdin hәyata keçirilmәsindәn, tәşkilindәn asılı
olaraq
Dövlәt sektoru ilә xüsusi sahibkarlıq fәaliyyәti arasında nisbәtin optimal dәrәcәdә saxlanması şәraitindә
Zәruri maddiiqtisadi resurslar vә müyyәn peşә adamlarının birlәşdirilmәsi ilә

314 Biznesin tәşkilindә hesablamaların tәtbiqi necә әsaslandırılmalıdır

•

Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu, maliyyә
potensialının vә firmanın aktivlәrinin dәyәrini artırmaq mәqsәdilә fond bazarında tәdavüldә olan qiymәtli
kağızlara maliyyә investisiyaları portfeli, dövriyyә kapitalına investisiyalar, real investisiya layihәlәrinin әlavә
maliyyәlәşmә mәnbәlәri kimi korporativ qiymәtli kağızların emissiyası ardıcıllıqla yerlәşdirilmәlidir
Müәssisәnin strateji inkişaf konsepsiyasının iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılması, müәssisәnin fәaliyyәtindәn әldә
edilәcәk mәhsul istehsalı vә satışı hәcminin, maliyyә nәticәlәrinin, mәnfәәtin vә sair göstәricilәrin hesablanması,
müәssisәnin qarşısında qoyulan mәsәlәlәrin hәlli üçün lazım olan maliyyә mәnbәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi,
strateji inkişaf xәttinin hәyata keçirilmәsi üçün texniki vә tәşkilati tәdbirlәr müәyyәnlәşdirilmәlidir
Tәşkil edilәcәk biznes, onun satış bazarı, cәlb edilәcәk maliyyә mәnbәlәri vә s. haqqında zәruri informasiyaların
toplanması, toplanmış informasiyaların sistemlәşdirilmәsi tәmin edilmәlidir
Xidmәtlәrin göstәrilmәsini nәzәrdә tutan konkret layihәnin olması, oxşar mәhsul istehsalı vә xidmәt göstәrilmәsi
ilә mәşğul olan müәssisәlәrin istehsaltәsәrrüfat vә kommersiya fәaliyyәtinin hәrtәrәfli öyrәnilmәsi, idarәetmәdә
istifadә olunan texnikiiqtisadi, maliyyәkredit vә sosialtәşkilati mexanizmlәrin öyrәnilmәsi tәmin edilmәlidir
Aylıq, rüblük vә illik, dәqiq aparılmalı, hәr bir göstәricinin hesablanması mәnbәyi әks etdirilmәli vә iqtisadi
cәhәtdәn әsaslandırılmalı, göstәricilәr qruplaşdırılaraq bölmәlәr yaradılmalı, maliyyә hesablamalarında
göstәricilәr ardıcıllıqla yerlәşdirilmәlidir

315 Biznesin tәşkili üçün tәşkilati planda hansı mәsәlәlәrin ön plana çәkilmәsi mәqsәdәuyğun hesab edilir

•

Görülәcәk әsas işlәr vә onların hәyata keçirilmәsi qrafiki; tәlәb olunan işçi heyәti, onun tәrkibi, tәcrübәsi, ixtisaslı
işçilәrin cәlb olunma imkanları vә seçilmәsi; istehsalın tәşkilati strukturu; alınacaq maşın, texnika vә avadanlıqlar,
onların istehsal gücü, digәr texnikiiqtisadi göstәricilәri
İdeyaların orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların
yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi
Tәşkil edilәcәk biznes, onun satış bazarı, cәlb edilәcәk maliyyә mәnbәlәri vә s. haqqında zәruri informasiyaların
toplanması, toplanmış informasiyaların sistemlәşdirilmәsi
Sahibkarlıq subyekti haqqında qısa mәlumat; hәyata keçirilәcәk biznesin әsas mәqsәdi; istehsalın tәşkili vә idarә
edilmәsi prinsiplәri; maliyyәlәşmә mәnbәlәri, hәcmi vә tәyinatı; marketinq; gözlәnilәn nәticәlәr; risklәr
Milli Bankın mәrkәzlәşdirilmiş kreditlәrә görә müәyyәn etdiyi illik faiz dәrәcәsi, sahibkarın özü tәrәfindәn әn az
gәlirlilik faizinin seçilmәsi, sahibkar tәrәfindәn avans edilmiş kapitalın rentabelliyi, inflyasiyanın orta illik
sәviyyәsi

316 Destinasiya menecmentindә tәşkilatiidarәetmә texnologiyalarının tәtbiqi ilә biznesin tәsviri hansı
göstәricilәr әsasında hәyata keçirilir
Vergi qanunvericiliyi tәlәblәrinin nәzәrә alınması, sosial sferaya aid dövlәt qanunvericiliyinin tәlәblәrinin nәzәrә
alınması, cәmiyyәtin digәr sferalarını tәnzimlәyәn dövlәt qanunlarının nәzәrә alınması, yerli özünüidarәetmә
orqanlarının müәyyәn etdiyi bәzi mәcburi ödәmәlәrin nәzәrә alınması ilә
Müәssisәnin strateji inkişaf perspektivlәrinin iqtisadi vә maliyyә cәhәtlәri, ondan irәli gәlәn konkret tәdbirlәrin
texnikiiqtisadi әsaslandırılması

•

Tәşkil edilәcәk biznes, onun satış bazarı, cәlb edilәcәk maliyyә mәnbәlәri vә s. haqqında zәruri informasiyaların
toplanması, toplanmış informasiyaların sistemlәşdirilmәsi
Ehtiyatlar, mәqsәd, müәssisәnin yerlәşәcәyi yer, mәhsul vә ya xidmәt, bazar, qanunlar vә qaydalar, marketinq planı
İdeyaların orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların
yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi

317 Menecmentdә biznesplan hissәlәrә görә necә qruplaşdırılır

•

Zәruri maddiiqtisadi resurslar vә müyyәn peşә adamlarının birlәşdirilmәsi ilә
Dövlәt sektoru ilә xüsusi sahibkarlıq fәaliyyәti arasında nisbәtin optimal dәrәcәdә saxlanması şәraitindә
İdeyaların orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların
yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi
Ehtiyatlar, mәqsәd, müәssisәnin yerlәşәcәyi yer, mәhsul vә ya xidmәt, bazar, qanunlar vә qaydalar, marketinq planı
Görülәcәk işin ideyasından, mәqsәdindәn vә bu ideyanın, mәqsәdin hәyata keçirilmәsindәn, tәşkilindәn asılı
olaraq

318 Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı, yeni turizm rayonları hesabına
sәyahәtlәrin coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması, yeni şirkәtlәr tәsis etmәklә turizm
fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsidir

•

Әsas fondların tәzәlәnmәsi, tәkrar istehsal strukturunun tәzәlәnmәsi, texnoloyi strukturun vә layihәlәrin
tәzәlәnmәsi, sosial tәminatın vә infrastrukturun inkişafı üçün vәsait ayrılması, firma tәrәfindәn bir neçә il üçün orta
mәnfәәtә uyğun olan stabil gәlirin tәyin olunması, kapital qoyuluşlarının dәyәrinin artması ilә qiymәtin vә
mәnfәәtin artımıdır
Biznesin, yәni gәlir әldә etmәyin idarә olunmasının әsaslarını hazırlamaqda istifadә edilir, iş adamı onun
kömәkliyi ilә tәsәrrüfatın müәyyәn dövr әrzindә faktiki fәaliyyәtinin nәticәlәrini qiymәtlәndirir, tәsәrrüfatın
inkişafına pul vәsaitinin cәlb edilmәsinin vasitәsidir
Destinasiya menecmentindә kreditorlar vә potensial investorlar müәyyәn bir layihәnin hәyata keçirilmәsi
haqqında qәrardır
Müәssisәyә perspektivli inkişaf istiqamәtlәrinin, yeni satış bazarlarının, fәaliyyәt növlәrinin vә onların hәyata
keçirilmәsi ardıcıllığının seçilmәsindә kömәklik göstәrir
Firma tәrәfindәn bir neçә il üçün orta mәnfәәtә uyğun olan stabil gәlirin tәyin olunması, kapital qoyuluşlarının
dәyәrinin artması ilә qiymәtin vә mәnfәәtin artımı, ilkin mәnfәәtin tez alınması cәhdidir

319 Destinasiya menecmentindә fәaliyyәt istiqamәtlәrinә görә sahibkarlığın hansı әsas istiqmәtlәri
tәsniflәşdirilir

•

İstehsal, ticarәt, maliyyә, mәslәhәt, dövlәt tәnzimlәnmәsi
İstehsal, maliyyә, mәslәhәt, lizinq, tikintisi
İstehsal, ticarәt, maliyyә, mәslәhәt, qiymәtlәndirmә
İstehsal, ticarәt, maliyyә, mәslәhәt
İstehsal, ticarәt, maliyyә, mәslәhәt, bazarda mövqeyin saxlanması

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

•

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

321 Destinasiyada otellәrdә nәzаrәtin әsаs mәqsәdlәrinә daxildir
Otelin bаzаr mövqеyi, hеyәtin ixtisаsı vә pеşәкаrlığı, mәhsullаr vә tәкlif оlunаn хidmәtlәr, qiymәt siyаsәti,
коmmuniкаsiyа sistеmi, rекlаm vә sаtış
Plаn üzrә ölçülәrin vә аmillәrin tәyin еdilmәsi, rеаl göstәricilәrin müәyyәn еdilmәsi, müqаyisәlәrin аpаrılmаsı,
müqаyisәnin nәticәlәrinin tәhlili

•

Mаrкеtinqin plаnlаşdırılmаsı, otelin dахili vә хаrici mühitinin tәhlili, хаrici mühit hаqqındа infоrmаsiyа,
plаnlаşdırmа vә prоqnоzlаşdırmа
Qоyulmuş mәqsәdlәrә nаil оlmа dәrәcәsinin müәyyәn еdilmәsi, mаrкеtinq sәylәrinin dinаmiк bаzаr şәrаitinә
uyğunlаşdırılmаsı imкаnlаrının yохlаnılmаsı, tәкmillәşdirmә imкаnlаrının müәyyәn еdilmәsi
Özünün rекlаm кompаniyаsı, prоqnоzlаşdırmа, rәqib otellәrin fәаliyyәti, strаtеji mаrкеtinq plаnlаşdırılmаsı

322 Destinasiyada otellәrdә nәzаrәt strаtеgiyаsının mәrhәlәlәri

•

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

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

•

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

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

•

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

325 Menecmentdә әvvәlki prototipә münasibәtdә yeni mәhsul vә xidmәtlәr hansı növlәrә görә tәsniflәşdirilir

•

Sınaq, nәzarәt, qiymәtlәn¬dir¬mә, stimullaşdırma
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt şәklindә
Xidmәt, mәmulat, turizm mәhsulları, icra edilәn istehsalat vә mәişәt xidmәtlәri, istehsalın texnoloji proseslәr
Rәqabәt, çeşid, coğrafi, stimullaşdırıcı
Әvәz edәn, lәğv edәn, qayıdan, kәşf edilәn, retrotәtbiq

326 Destinasiyada innovasiya potensialına görә innovasiyalar aşağıdakı növlәrә bölünürlәr

•

Tәşkilatitexniki, maliyyә, kadr vә maddi aspektlәrdә
Yeniliyin tipi, icra mexanizmi, innovasiya potensialı, әvvәlki prototipinә münasibәt
Şәxsipsixoloji, struktur vә xarici
İqtisadi, tәşkilatiidarәetmә, sosialidarәetmә, hüquqi, pedaqoji
Radikal vә ya әsaslı, kombinasiya, modifikasiya edәn

327 İnnovasiyadan istifadә yerindәn asılı olaraq, onun hansı әsas qrupları fәrqlәndirilir

•

İqtisadi, tәşkilatiidarәetmә, sosialidarәetmә, hüquqi, pedaqoji
İnnovasiya dәyişikliklәrinin mәqsәdlәrinin planlaşdırılması, tәşkili vә nәzarәt
İcra mexanizmi, innovasiya potensialı, әvvәlki prototipinә münasibәt
Mәhsul, texnoloji, tәşkilatiidarәetmә
Şәxsipsixoloji, struktur vә xarici

328 Destinasiyada funksiyaların hәyata keçirilmә sәmәrәliliyi innovasiya fәaliyyәti mәqsәdlәrinin hansı
prinsiplәrә uyğunluğu hesabına әldә edilir

•

Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi tәmin edilmәlidir
Yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması, tәbiәt
obyektlәrinin tәmiz vә yararlı vәziyyәtdә olması, inkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz startegiyasını
iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki dәyişikliklәrә uyğunlaşdırılmalıdır
Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәtini, habelә idarәetmәnin forma vә üsullarının işlәnib hazırlanmasını şәrtlәndirәn
iqtisadisosial amil vә tәzahürlәrin öyrәnilmәsi ilә mәşğul olan sahә kimi müәyyәn edilmәlidir
Planlaşdırılan innovasiyalar ölçülә bilәn olmalıdır, innovasiya mәqsәdlәri zaman etibarilә ciddi
istiqamәtlәnmәlidir, tәşkilatın inkişaf proqramında müxtәlif mәqsәdlәr qarşılıqlı әlaqәli olmalı vә ziddiyyәt tәşkil
etmәmәlidir
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri, turizm mәhsulunun
yayılması üzrә turist firmaları, turist reklaminformasiya idarәlәri, turist müәssisәlәri inkişaf etdirilmәlidir

329 Destinasiyada innovasiya menecmenti idarә¬etmә prosesi kimi necә müәyyәn edilmişdir

•

Makroiqtisadiyyat baxımından onun iştirakçılarının kim olması, bölüşdürmә kanalında hazırda baş verәn әsas
dәyi¬şik¬liklәrin vә onların inkişaf meyllәrinin xarakterini tәsәvvür et¬mәk
Zәruri informasiyaların toplanması, toplanmış informasiyaların sistemlәşdirilmәsi
İxtira, elmitәdqiqat işlәri, layihәlәşdirmә, yeniliyin tәtbiqi nәticәlәri
Uğurlu fәaliyyәt vә inkişaf üçün xarici şәraitin dәyişikliyinә tez reaksiya verilmәsi, minimum vәsait vә vaxt
itkisilә yeni mәhsul istehsalı hәcminin artırılması
İdarәetmә obyektinin tәkmillәşmәsi vә inkişafı, onun sәrmayәsinin artmasına yönәl¬dilmiş hәr hansı yeniliyin
işlәnmәsi vә mәnimsәnilmәsinin idarәetmә sistemi kimi

330 Destinasiya menecmentindә turmәhsul vә xidmәtlәrin yeniliyini müәyyәnlәşdirәn әsas amillәr
aşağıdakılardır

•

Potensial istehlakçı dairәsinin genişlәndirilmәsi, mәmulatın icra etdiyi funksiyaların sayının artması, alıcı
tәlәbatının dәyişmәsi
Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxmasını, makroiqtisadiyyat baxımından
onun iştirakçılarının kim olması, bölüşdürmә kanalında hazırda baş verәn әsas dәyi¬şik¬liklәrin vә onların inkişaf
meyllәrinin xarakterini tәsәvvür etmәk
İdeyaların orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların
yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi
Tәşkil edilәcәk biznes, onun satış bazarı, cәlb edilәcәk maliyyә mәnbәlәri vә s. haqqında zәruri informasiyaların
toplanması, toplanmış informasiyaların sistemlәşdirilmәsi
Turizm müәssisәlәrindә böhran vәziyyәti, yeniliklәri idarәetmәnin mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi,
böh¬ranqabağı, böhran vә postböhran vәziyyәtlәrdә hәyat fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi

331 Destinasiya menecmentindә әsaslı innovasiyalar necә qruplaşdırılır

•

Yeniliyin tipi, icra mexanizmi, innovasiya potensialı, әvvәlki prototipinә münasibәt
İqtisadi, tәşkilatiidarәetmә, sosialidarәetmә, hüquqi, pedaqoji
Tәşkilatitexniki, maliyyә, kadr vә maddi aspektlәrdә
Radikal vә ya әsaslı, kombinasiya, modifikasiya edәn
Şәxsipsixoloji, struktur vә xarici

332 Tәminat mexanizminә әsasәn hansı innovasiyalar fәrqlәndirilir

•

Xidmәt, mәmulat, turizm mәhsulları, icra edilәn istehsalat vә mәişәt xidmәtlәri, istehsalın texnoloji proseslәr
Radikal vә ya әsaslı, kombinasiya, modifikasiya edәn
Yeniliyin tipi, icra mexanizmi, innovasiya potensialı, әvvәlki prototipinә münasibәt
Tәşkilatitexniki, maliyyә, kadr vә maddi aspektlәrdә

•

Bir obyektdә hәyata keçirilәn tәk innovasiyalar, bir çox obyektlәrә yayılan vә özünün yayımını tәlәb edәn
innovasiyalar, uğurlu vә uğursuz

333 Sosial innovasiyalar hansı növlәrә bölünür

•

Yeniliyin tipi, icra mexanizmi, innovasiya potensialı, әvvәlki prototipinә münasibәt
Radikal vә ya әsaslı, kombinasiya, modifikasiya edәn
Bir obyektdә hәyata keçirilәn tәk innovasiyalar, bir çox obyektlәrә yayılan vә özünün yayımını tәlәb edәn
innovasiyalar, uğurlu vә uğursuz
Tәşkilatitexniki, maliyyә, kadr vә maddi aspektlәrdә
İqtisadi, tәşkilatiidarәetmә, sosialidarәetmә, hüquqi, pedaqoji

334 İnnovasiyaların ümumi tәsnifatına uyğun olaraq müxtәlif yanaşmalarda sistemlәşdirilmәsinә aiddir

•

Tәşkil edilәcәk biznes, onun satış bazarı, cәlb edilәcәk maliyyә mәnbәlәri vә s. haqqında zәruri informasiyaların
toplanması, toplanmış informasiyaların sistemlәşdirilmәsi
Müәssisәnin strateji inkişaf perspektivlәrinin iqtisadi vә maliyyә cәhәtlәri, ondan irәli gәlәn konkret tәdbirlәrin
texnikiiqtisadi әsaslandırılması
Xidmәt, mәmulat, turizm mәhsulları, icra edilәn istehsalat vә mәişәt xidmәtlәri, istehsalın texnoloji proseslәr
Yeniliyin tipi, icra mexanizmi, innovasiya potensialı, әvvәlki prototipinә münasibәt
Bir obyektdә hәyata keçirilәn tәk innovasiyalar, bir çox obyektlәrә yayılan vә özünün yayımını tәlәb edәn
innovasiyalar, uğurlu vә uğursuz

335 Destinasiyada innovasiya menecmentinin funksiyaları idarәetmә prosesinin hansı әsas mәrhәlәlәrini әks
etdirir

•

Radikal vә ya әsaslı, kombinasiya, modifikasiya edәn
Mәhsul, texnoloji, tәşkilatiidarәetmә
Yeniliyin tipi, icra mexanizmi, innovasiya potensialı, әvvәlki prototipinә münasibәt
İnnovasiya dәyişikliklәrinin mәqsәdlәrinin planlaşdırılması, tәşkili vә nәzarәt
Şәxsipsixoloji, struktur vә xarici

336 Turizm destinasiyalarında innovasiya dәyişikliklәri nәyә istiqamәtlәnir

•

Tәşkil edilәcәk biznes, onun satış bazarı, cәlb edilәcәk maliyyә mәnbәlәri vә s. haqqında zәruri informasiyaların
toplanması, toplanmış informasiyaların sistemlәşdirilmәsi
Potensial istehlakçı dairәsinin genişlәndirilmәsi, mәmulatın icra etdiyi funksiyaların sayının artması, alıcı
tәlәbatının dәyişmәsi
Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxmasını, makroiqtisadiyyat baxımından
onun iştirakçılarının kim olması, bölüşdürmә kanalında hazırda baş verәn әsas dәyi¬şik¬liklәrin vә onların inkişaf
meyllәrinin xarakterini tәsәvvür et¬mәk
İdeyaların orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların
yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi
Turizm müәssisәlәrindә böhran vәziyyәti, yeniliklәri idarәetmәnin mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi,
böh¬ranqabağı, böhran vә postböhran vәziyyәtlәrdә hәyat fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi

337 Destinasiya menecmentindә bazar yeniliyinin xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılar aiddir

•

İdeyaların orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların
yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi
Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxmasını, makroiqtisadiyyat baxımından
onun iştirakçılarının kim olması, bölüşdürmә kanalında hazırda baş verәn әsas dәyi¬şik¬liklәrin vә onların inkişaf
meyllәrinin xarakterini tәsәvvür et¬mәk
Turizm müәssisәlәrindә böhran vәziyyәti, yeniliklәri idarәetmәnin mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi,
böh¬ranqabağı, böhran vә postböhran vәziyyәtlәrdә hәyat fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi
Tәşkil edilәcәk biznes, onun satış bazarı, cәlb edilәcәk maliyyә mәnbәlәri vә s. haqqında zәruri informasiyaların
toplanması, toplanmış informasiyaların sistemlәşdirilmәsi
Potensial istehlakçı dairәsinin genişlәndirilmәsi, mәmulatın icra etdiyi funksiyaların sayının artması, alıcı
tәlәbatının dәyişmәsi

338 Destinasiya menecmentindә sahibkarlığın innovasiya modelinә aiddir

•

•

Sahibkarlıq fәaliyyәtinә yeniliklә başlayır, sahibkarın rolu iqtisadiyyatın әnәnәvi faktorlarını yeni tәrkibdә
istifadә etmәklә әvvәl mәlum olmayan yeniliklәrin yaradılmasını özündә birlәşdirir
Turizm şirkәtinin idarә edilmәsi üçün yeni fәaliyyәt sahәsi üçün hansı idarәetmә proqramı qәbul edilә bilәr,
iqtisadiyyatın digәr sahәlәrinin inkişafına tәsir edәn vә ödәmә balansının sabit saxlanılması funksiyası qәbul edilә
bilәr
İstehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası,
ödәmә balansının sabit saxlanılması funksiyası
Müәssisәnin rentabellik fәaliyyәtinin yüksәldilmәsi üçün әnәnәvi tәsәrrüfat üsullarını istifadә etmәklә resursların
maksimum istifadәsidir
Sahibkarlıq fәaliyyәtinә yeniliklә başlayır, sahibkarın rolu iqtisadiyyatın әnәnәvi faktorlarını yeni tәrkibdә
istifadә etmәklә әvvәl mәlum olmayan yeniliklәrin yaradılmasından ibarәtdir, turizm şirkәtinin idarә edilmәsi
üçün yeni fәaliyyәt sahәsi üçün hansı idarәetmә proqramı qәbul edilmәsi, yeni şirkәtlәr tәsis etmәklә turizm
fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsidir

339 Destinasiya menecmentindә madditexniki innovasiyalara aiddir

•

Radikal vә ya әsaslı, kombinasiya, modifikasiya edәn
Yeniliyin tipi, icra mexanizmi, innovasiya potensialı, әvvәlki prototipinә münasibәt
Bir obyektdә hәyata keçirilәn tәk innovasiyalar, bir çox obyektlәrә yayılan vә özünün yayımını tәlәb edәn
innovasiyalar, uğurlu vә uğursuz
Texnika, texnologiyalar, sәnaye materialları
Tәşkilatitexniki, maliyyә, kadr vә maddi aspektlәrdә

340 Turizm müәssisәlәrin yeniliyiqavrama qabiliyyәti kompleks göstәrici olmaqla hansı göstәricilәrdәn
asılıdır

•

İqtisadi, tәşkilatiidarәetmә, sosialidarәetmә, hüquqi, pedaqoji
Mәhsul, texnoloji, tәşkilatiidarәetmә
İnnovasiya dәyişikliklәrinin mәqsәdlәrinin planlaşdırılması, tәşkili vә nәzarәt
İcra mexanizmi, innovasiya potensialı, әvvәlki prototipinә münasibәt
Şәxsipsixoloji, struktur vә xarici

341 İnnovasiya menecmentinin funksiyalarının müәyyәnedici qrupları necә fәrqlәndirilir

•

Minimum vәsait vә vaxt itkisilә yeni mәhsul istehsalı hәcminin artırılması
İnnovasiya dәyişikliklәrinin mәqsәdlәrinin planlaşdırılması
İnnovasiya dәyişikliklәrinin tәşkili vә nәzarәt
Әsas vә tәminedici
Uğurlu fәaliyyәt vә inkişaf üçün xarici şәraitin dәyişikliyinә tez reaksiya verilmәsi

342 İnnovasiya menecmentindә yeniliyin әsas ideyalarına daxildir

•

Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxmasını, makroiqtisadiyyat baxımından
onun iştirakçılarının kim olması, bölüşdürmә kanalında hazırda baş verәn әsas dәyi¬şik¬liklәrin vә onların inkişaf
meyllәrinin xarakterini tәsәvvür et¬mәk
Potensial istehlakçı dairәsinin genişlәndirilmәsi, mәmulatın icra etdiyi funksiyaların sayının artması, alıcı
tәlәbatının dәyişmәsi
Tәşkil edilәcәk biznes, onun satış bazarı, cәlb edilәcәk maliyyә mәnbәlәri vә s. haqqında zәruri informasiyaların
toplanması, toplanmış informasiyaların sistemlәşdirilmәsi
İxtira, elmitәdqiqat işlәri, layihәlәşdirmә, yeniliyin tәtbiqi nәticәlәri
İdeyaların orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların
yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi

343 Destinasiyada sәrnişinlәrәhava limanında göstәrilәn xidmәtlәr

•

Gömrük nәzarәti, Dövlәt Sәrhәd nәzarәti, Aviasiya Tәhlükәsizlik xidmәti, rabitә, banklar, sığorta, maliyyә,
mәslәhәt, reklam, ev tәsәrrüfatı vә asudә vaxtın keçirilmәsilә bağlı xidmәtlәr, TV, radio, tәhsil, tibb mәdәniyyәt,
turizm vә s.
Kafe, restoran, Duty free, ana vә uşaq otağı, bank, yığıb bükmә stolu, fiziki qüsurlu sәrnişinlәr üçün xüsusi xidmәt,
VİP, CİPzal, ilkin tibbi yardım mәntәqәsi, Gömrük nәzarәti, Dövlәt Sәrhәd nәzarәti, Aviasiya Tәhlükәsizlik
xidmәti

Sеqmеntlәşdirmә, каpitаl tәdаvülünün yüкsәк sürәti, bаzаr коnyunкturunun dәyişmәsinә yüкsәк hәssаslıq,
хidmәtlәrin istеhsаlının tәşкilinin spеsifiкliyi,, fiziki qüsurlu sәrnişinlәr üçün xüsusi xidmәt, VİP, CİPzal, ilkin
tibbi yardım mәntәqәsi, Gömrük nәzarәti, Dövlәt Sәrhәd nәzarәti, Aviasiya Tәhlükәsizlik xidmәti
Әrаzi üzrә sеqmеntlәşdirmә, каpitаl tәdаvülünün yüкsәк sürәti, bаzаr коnyunкturunun dәyişmәsinә yüкsәк
hәssаslıq, хidmәtlәrin istеhsаlının tәşкilinin spеsifiкliyi, хidmәtlәrin tәbәqәlәşmәsinin yüкsәк sәviyyәsi, хidmәt
fәаliyyәtinin nәticәlәrinin qеyrimüәyyәnliyi
Mühәndis işi, lizinq, avadanlığa xidmәt, ticarәt, nәqliyyat, rabitә, banklar, sığorta, maliyyә, mәslәhәt, reklam, ev
tәsәrrüfatı vә asudә vaxtın keçirilmәsilә bağlı xidmәtlәr, TV, radio, tәhsil, tibb mәdәniyyәt, turizm vә s.

344 Destinasiyada sәrnişinlәrә hava limanını tәrk etmәsinә qәdәrgöstәrilәn xidmәtlәrәaiddir

•

Sәrnişinlәrin vә müştәrilәrin aeroportda olduqları vaxtı mümkün qәdәr qısaltmaq, sәrnişinlәrin qeydiyyatında,
baqajın verilmәsindә vә s. yaranan bütün növbәlәri lәğv etmәk, uçub gәlәn sәrnişin axınlarının üzüzә gәlmәsinin
qarşısını almaq, teleskopik traplardan geniş istifadә etmәk, VİP (çox vacib sәrnişinlәr) vә CİP (kommersiyaya dair
vacib sәrnişinlәr) sәrnişinlәrin rahatlığını yüksәk sәviyyәdә tәmin etmәk
Aerovağzalların ümumi tәmizliyi vә qaydaqanunu, xidmәti personalın professional hazırlığı vә xarici görnüşü,
aerovağzalların daxili , xarici tәrtibatı vә estetik görnüşü, sәrnişinlәrә verilәn mәlumatların dolğunluğu, dәqiqliyi
vә vaxtı vaxtında olması, aerovağzal әtrafında fәaliyyәt göstәrәn müasir mehmanxanalar
Aviaşirkәtlәrin nümayәndәliklәri, sәrnişin daşımalarının tәşkili xidmәti, tәhlükәsizlik xidmәti, baqaj xidmәti,
sәrhәd, gömrük vә immiqrasiya xidmәti, sәrnişinlәrin istirahәtini, qidalanmasını, boş vaxtının sәmәrәli
keçrilmәsini tәqdim edәn müәssә vә tәşkilatlar
Mülki aviasiyanın tәhlükәsiz vә nizamlı inkişafının tәşkili, hava gәmilәrinin layihәlәndirilmәsi, tәhlükәsiz,
müntәzәm, effektiv vә qәnaәtcil hava gәmilәrindә sәrnişin tәlәbatının mәmnuniyyәti, ağılsız itkilәrin qarşısını
almaq
Biletlәrin vә yerlәrin aviaşirkәtin agentliyi vasitәsilә bron edilmәsi, yerlәrin bron edilmәsi vә aviabiletlәrin
alınması bronetmә sistemlәri vasitәsilә hayata keçirilir, aviaşirkәt ilә yerlәrin kvotası ilә bağlı müqavilә bağlanır,
turist daşımaları üçün çarter aviareyslәrin tәşkili

345 Destinasiyada hava limanlarının sәrnişinlәr üçün rahat vә cәlbedici olması tәmin etmәk üçün hansı
tәdbirlәrin görülmәsi vacibdir

•

Biletlәrin vә yerlәrin aviaşirkәtin agentliyi vasitәsilә bron edilmәsi, yerlәrin bron edilmәsi vә aviabiletlәrin
alınması bronetmә sistemlәri vasitәsilә hayata keçirilir, aviaşirkәt ilә yerlәrin kvotası ilә bağlı müqavilә bağlanır,
turist daşımaları üçün çarter aviareyslәrin tәşkili
Aviaşirkәtlәrin nümayәndәliklәri, sәrnişin daşımalarının tәşkili xidmәti, tәhlükәsizlik xidmәti, baqaj xidmәti,
sәrhәd, gömrük vә immiqrasiya xidmәti, sәrnişinlәrin istirahәtini, qidalanmasını, boş vaxtının sәmәrәli
keçrilmәsini tәqdim edәn müәssә vә tәşkilatlar
Aerovağzalların ümumi tәmizliyi vә qaydaqanunu, xidmәti personalın professional hazırlığı vә xarici görnüşü,
aerovağzalların daxili , xarici tәrtibatı vә estetik görnüşü, sәrnişinlәrә verilәn mәlumatların dolğunluğu, dәqiqliyi
vә vaxtı vaxtında olması, aerovağzal әtrafında fәaliyyәt göstәrәn müasir mehmanxanalar
Mülki aviasiyanın tәhlükәsiz vә nizamlı inkişafının tәşkili, hava gәmilәrinin layihәlәndirilmәsi, tәhlükәsiz,
müntәzәm, effektiv vә qәnaәtcil hava gәmilәrindә sәrnişin tәlәbatının mәmnuniyyәti, ağılsız itkilәrin qarşısını
almaq
Sәrnişinlәrin vә müştәrilәrin aeroportda olduqları vaxtı mümkün qәdәr qısaltmaq, sәrnişinlәrin qeydiyyatında,
baqajın verilmәsindә vә s. yaranan bütün növbәlәri lәğv etmәk, uçub gәlәn sәrnişin axınlarının üzüzә gәlmәsinin
qarşısını almaq, teleskopik traplardan geniş istifadә etmәk, VİP (çox vacib sәrnişinlәr) vә CİP (kommersiyaya dair
vacib sәrnişinlәr) sәrnişinlәrin rahatlığını yüksәk sәviyyәdә tәmin etmәk

346 Destinasiyada hansıtәşkilati xarakterli tәdbirlәrin beynәlxalq hava limanlarında tәtbiqinin әhәmiyyәtini
göstәrmәk olar :
Biletlәrin vә yerlәrin aviaşirkәtin agentliyi vasitәsilә bron edilmәsi, yerlәrin bron edilmәsi vә aviabiletlәrin
alınması bronetmә sistemlәri vasitәsilә hayata keçirilir, aviaşirkәt ilә yerlәrin kvotası ilә bağlı müqavilә bağlanır,
turist daşımaları üçün çarter aviareyslәrin tәşkili
Mülki aviasiyanın tәhlükәsiz vә nizamlı inkişafının tәşkili, hava gәmilәrinin layihәlәndirilmәsi, tәhlükәsiz,
müntәzәm, effektiv vә qәnaәtcil hava gәmilәrindә sәrnişin tәlәbatının mәmnuniyyәti, ağılsız itkilәrin qarşısını
almaq
Aerovağzalların ümumi tәmizliyi vә qaydaqanunu, xidmәti personalın professional hazırlığı vә xarici görnüşü,
aerovağzalların daxili , xarici tәrtibatı vә estetik görnüşü, sәrnişinlәrә verilәn mәlumatların dolğunluğu, dәqiqliyi
vә vaxtı vaxtında olması, aerovağzal әtrafında fәaliyyәt göstәrәn müasir mehmanxanalar
Aviaşirkәtlәrin nümayәndәliklәri, sәrnişin daşımalarının tәşkili xidmәti, tәhlükәsizlik xidmәti, baqaj xidmәti,
sәrhәd, gömrük vә immiqrasiya xidmәti, sәrnişinlәrin istirahәtini, qidalanmasını, boş vaxtının sәmәrәli
keçrilmәsini tәqdim edәn müәssә vә tәşkilatlar

•

•

Sәrnişinlәrin vә müştәrilәrin aeroportda olduqları vaxtı mümkün qәdәr qısaltmaq, sәrnişinlәrin qeydiyyatında,
baqajın verilmәsindә vә s. yaranan bütün növbәlәri lәğv etmәk, uçub gәlәn sәrnişin axınlarının üzüzә gәlmәsinin
qarşısını almaq, teleskopik traplardan geniş istifadә etmәk, VİP (çox vacib sәrnişinlәr) vә CİP (kommersiyaya dair
vacib sәrnişinlәr) sәrnişinlәrin rahatlığını yüksәk sәviyyәdә tәmin etmәk

347 Dünya praktikasında, hava limanlarının idarә olunması vә inkişafına şәxsi kapitalın cәlb edilmәsinin
hansı formaları var

•

Mülki aviasiyanın tәhlükәsiz vә nizamlı inkişafının tәşkili, hava gәmilәrinin layihәlәndirilmәsi, tәhlükәsiz,
müntәzәm, effektiv vә qәnaәtcil hava gәmilәrindә sәrnişin tәlәbatının mәmnuniyyәti, ağılsız itkilәrin qarşısını
almaq göstәricilәri ilә
Beynәlxalq әlaqәlәrin tәşkili vә ümumi prinsiplәri haqqında sazişlәri, yüklәrin vә sәrnişinlәrin daşınmasının vahid
ümumi şәrtlәrinin müәyyәn edilmәsini, dövlәtlәr arasında nәqliyyat әlaqәlәrinin sadәlәşdirilmәsinә yönәldilmiş
müqavilәlәri ilә
Aviaxәtlәrin şәbәkәsini yaratmalı vә onlardan avişirkәr üçün strateji vacib olanlarını seçmәlidir, aviaşirkәtlәr
ittifaqında çıxış etmәk, kompyuter bronlaşdırma sistemlәrini hәyata keçirmәk, turist müәssisәlәri ilә artan
әmәkdaşlıq vasitәsilә aviabiletlәrin satışı sisteminin inkişafı vә tәşviqi
Biletlәrin vә yerlәrin aviaşirkәtin agentliyi vasitәsilә bron edilmәsi, yerlәrin bron edilmәsi vә aviabiletlәrin
alınması bronetmә sistemlәri vasitәsilә hayata keçirilir, aviaşirkәt ilә yerlәrin kvotası ilә bağlı müqavilә bağlanır,
turist daşımaları üçün çarter aviareyslәrin tәşkilinә görә
Açıq satış, sәhmdar cәmiyyәtin yaradılması, hava limanının hissәlәrinin (vağzalın) vә ya hissә ilә satış, şәxsi
firmalara tikinti vә genişlәndirmә hüququnun verilmәsi, icarәyә verilmәsi (bütöv vә ya hissәhissә), idarәetmә
üçün müqavilә

348 Aviaşirkәtlәrin aviadaşımalar bazarında yeri hansı göstәricilәrlә müәyyәn olunur

•

Aviaxәtlәrin şәbәkәsini yaratmalı vә onlardan avişirkәr üçün strateji vacib olanlarını seçmәlidir, aviaşirkәtlәr
ittifaqında çıxış etmәk, kompyuter bronlaşdırma sistemlәrini hәyata keçirmәk, turist müәssisәlәri ilә artan
әmәkdaşlıq vasitәsilә aviabiletlәrin satışı sisteminin inkişafı vә tәşviqi
Beynәlxalq әlaqәlәrin tәşkili vә ümumi prinsiplәri haqqında sazişlәri, yüklәrin vә sәrnişinlәrin daşınmasının vahid
ümumi şәrtlәrinin müәyyәn edilmәsini, dövlәtlәr arasında nәqliyyat әlaqәlәrinin sadәlәşdirilmәsinә yönәldilmiş
müqavilәlәri ilә
Mülki aviasiyanın tәhlükәsiz vә nizamlı inkişafının tәşkili, hava gәmilәrinin layihәlәndirilmәsi, tәhlükәsiz,
müntәzәm, effektiv vә qәnaәtcil hava gәmilәrindә sәrnişin tәlәbatının mәmnuniyyәti, ağılsız itkilәrin qarşısını
almaq göstәricilәri ilә
Uçuşların tezlik vә mәsafәsinә görә, uçuş sinifinә әsasәn xidmәtin sәviyyәsi, tariflәrin say vә növünә görә,
reyslәrin icra olunma dәqiqliyinә görә, motivasiyaedici planlara görә, tәyyarәnin daxili tәchizatına görә
Biletlәrin vә yerlәrin aviaşirkәtin agentliyi vasitәsilә bron edilmәsi, yerlәrin bron edilmәsi vә aviabiletlәrin
alınması bronetmә sistemlәri vasitәsilә hayata keçirilir, aviaşirkәt ilә yerlәrin kvotası ilә bağlı müqavilә bağlanır,
turist daşımaları üçün çarter aviareyslәrin tәşkilinә görә

349 Destinasiyadaaviatәşkilat vә mәssisәlәrin әsas mәqsәdlәrinә aiddir

•

Uçuşların tezlik vә mәsafәsinә görә, uçuş sinifinә әsasәn xidmәtin sәviyyәsi, tariflәrin say vә növünә görә,
reyslәrin icra olunma dәqiqliyinә görә, motivasiyaedici planlara görә, tәyyarәnin daxili tәchizatına görә
Dövlәt (onların surәtindә hökumәt vә aviasiya adminstrasiyaları), aviaşirkәtlәr vә avia müәssisәlәr, hava limanları,
turist firmaları vә digәr tәşkilatlar – aviaşirkәtlәrin avia daşımaların satışı üzrә agentlәri, tәşkilatlar
Mülki aviasiyanın tәhlükәsiz vә nizamlı inkişafının tәşkili, hava gәmilәrinin layihәlәndirilmәsi, tәhlükәsiz,
müntәzәm, effektiv vә qәnaәtcil hava gәmilәrindә sәrnişin tәlәbatının mәmnuniyyәti, ağılsız itkilәrin qarşısını
almaq
Uçuşların tәhlükәsizliyinin tәmini, mülki aviasiyanın nizamlı inkişafı, hava daşımalarının müntәzәmliyini vә
effektivliyini tәmin etmәk, mülki aviasiyanın iqtisadi sәlahiyyәtli inkişafı, beynәlxalq aeronaviqasiyada uçuşların
tәhlükәsizliyi
Beynәlxalq әlaqәlәrin tәşkili vә ümumi prinsiplәri haqqında sazişlәri, yüklәrin vә sәrnişinlәrin daşınmasının vahid
ümumi şәrtlәrinin müәyyәn edilmәsini, dövlәtlәr arasında nәqliyyat әlaqәlәrinin sadәlәşdirilmәsinә yönәldilmiş
müqavilәlәri

350 Destinasiyadahava nәqliyyatının әsas iştirakçıları
Mülki aviasiyanın tәhlükәsiz vә nizamlı inkişafının tәşkili, hava gәmilәrinin layihәlәndirilmәsi, tәhlükәsiz,
müntәzәm, effektiv vә qәnaәtcil hava gәmilәrindә sәrnişin tәlәbatının mәmnuniyyәti, ağılsız itkilәrin qarşısını
almaq

•

Uçuşların tәhlükәsizliyinin tәmini, mülki aviasiyanın nizamlı inkişafı, hava daşımalarının müntәzәmliyini vә
effektivliyini tәmin etmәk, mülki aviasiyanın iqtisadi sәlahiyyәtli inkişafı, beynәlxalq aeronaviqasiyada uçuşların
tәhlükәsizliyi
Uçuşların tezlik vә mәsafәsinә görә, uçuş sinifinә әsasәn xidmәtin sәviyyәsi, tariflәrin say vә növünә görә,
reyslәrin icra olunma dәqiqliyinә görә, motivasiyaedici planlara görә, tәyyarәnin daxili tәchizatına görә
Beynәlxalq әlaqәlәrin tәşkili vә ümumi prinsiplәri haqqında sazişlәri, yüklәrin vә sәrnişinlәrin daşınmasının vahid
ümumi şәrtlәrinin müәyyәn edilmәsini, dövlәtlәr arasında nәqliyyat әlaqәlәrinin sadәlәşdirilmәsinә yönәldilmiş
müqavilәlәri
Dövlәt (onların surәtindә hökumәt vә aviasiya adminstrasiyaları), aviaşirkәtlәr vә avia müәssisәlәr, hava limanları,
turist firmaları vә digәr tәşkilatlar – aviaşirkәtlәrin avia daşımaların satışı üzrә agentlәri, tәşkilatlar

351 Aviaşirkәt ilә kvotaya görә bağlanan müqavilә özündә әks etdirmәlidir

•

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

352 Turist firmaları vә aviaşirkәtlәr arasında hansı qarşılıqlı fәaliyyәt formaları mövcuddur

•

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

353 Destinasiyada hava nәqliyyatının inkişafı ilә bağlı problemlәr

•

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

354 ICAOnun mәqsәdi vә vәzifәlәrinә aiddir

•

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

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

•

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

356 Destinasiyada hava daşımaları müәssisәlәri vә tәşkilatlarının әsas mәqsәdlәri

•

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

357 Destinasiyada hava gәmilәri dünyada mәşhur nәqliyyat növü kimi hansı sәbәblәrlә izah olunur
Sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınmasının rahatlığı vә tezliyi, xidmәt personalının yüksәk keyfiyyәti vә tәyyarәdә
tәqdim olunan yerlәrin sinifi, sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınması üçün turfirma vә aviaşirkәt arasında müqavilә
bağlanması üçün әlverişli şәrtlәrin olması
Turagentliklәrdә bron olunmuş biletlәrin sfariş vә alınması, biletlәrin xüsusi saytlardan sifariş vә bronlaşdırılması,
turfirmalara aviaşirkәtlәrin daimi uçuşlarına müntәzәm olaraq aviabiletlәrin sifarişi, sәrnişinlәr üçün çarter
reyslәrinin tәşkili

•

Aviaxәtlәrin şәbәkәsini yaratmalı vә onlardan avişirkәr üçün strateji vacib olanlarını seçmәlidir, aviaşirkәtlәr
ittifaqında çıxış etmәk, kompyuter bronlaşdırma sistemlәrini hәyata keçirmәk, turist müәssisәlәri ilә artan
әmәkdaşlıq vasitәsilә aviabiletlәrin satışı sisteminin inkişafı vә tәşviqi
Mülki aviasiyanın tәhlükәsiz vә nizamlı inkişafının tәşkili, hava gәmilәrinin layihәlәndirilmәsi, tәhlükәsiz,
müntәzәm, effektiv vә qәnaәtcil hava gәmilәrindә sәrnişin tәlәbatının mәmnuniyyәti, ağılsız itkilәrin qarşısını
almaq
Uzaq mәsafәlәrә sәyahәt etmәk üçün әn sürәtli vә rahat nәqliyyat növüdür, aviareyslәrdәki xidmәt sәviyyәsi
turistlәrin әksәriyyәtinin ehtiyacların qane edir

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

•

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

359 Destinasiyada aviasiya vә turizmin әmәkdaşlıqlarının sәbәblәrinә aiddir

•

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

360 Destinasiyada turistrekreasiya potensialının imkanlarının qiymәtlәndirilmәsindә hansı göstәricilәrdәn
istifadә olunur

•

Yataq yerlәrinin sayı, ilk növbәdә bәrpa olunmayan tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur
obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları
Operativ nәqliyyat vә rabitә, reqionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer, tәbii
iqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili
Xarici mühit amillәrindәn müdafiә, dәyişәn xarici mühit şәraitindә insanın yaşaması üçün şәraitә adaptasiya, әtraf
mühit amillәrinin insana vә bәşәriyyәtә olan tәsiri vә s.
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ekoloji cәhәtdәn saf
tәbiәt resurslarından istifadә etmәyә üstünlük vermәk, turizm fәaliyyәtindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq, turlar
proqramına ekoloji maariflәnmәnin, tәhsilin vә sağlam hәyat tәrzinin tәbliği elementlәrini daxil etmәk
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt

361 Destinasiyada turistrekreasiya potensialının imkanlarının qiymәtlәndirilmәsindә hansı göstәricilәrdәn
istifadә olunur
Yataq yerlәrinin sayı, ilk növbәdә bәrpa olunmayan tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur
obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları

•

Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ekoloji cәhәtdәn saf
tәbiәt resurslarından istifadә etmәyә üstünlük vermәk, turizm fәaliyyәtindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq, turlar
proqramına ekoloji maariflәnmәnin, tәhsilin vә sağlam hәyat tәrzinin tәbliği elementlәrini daxil etmәk
Xarici mühit amillәrindәn müdafiә, dәyişәn xarici mühit şәraitindә insanın yaşaması üçün şәraitә adaptasiya, әtraf
mühit amillәrinin insana vә bәşәriyyәtә olan tәsiri vә s.
Operativ nәqliyyat vә rabitә, reqionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer, tәbii
iqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt

362 Turistrekreasiya fәaliyyәti necә tәsniflәşdirilir

•

Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin xarici
turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsidir
Rekreasiya resurslarından vә onunla bağlı madditexniki bazadan istifadә nәticәsindә hәyata keçirilәn insan
fәaliyyәtinin müstәqil hissәsi, insanların rekreasiya tәlәbatlarının ödәnilmәsinin yeni üsullarının mәcmusudur
Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri, turizm sahәsindә prinsiplәr vә kompleks münasibәtlәr formasında
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәtlәr şәklindә
Sәfәr edilәn ölkәnin tәbii, mәdәni, 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 mәcmusudur

363 Destinasiya menecmentindә rekreasiya ehtiyatlarının әrazi baxımından tәdqiqi hansı istiqamәtlәrdә baş
verir

•

Әhalinin xarici turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә
Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin xarici
turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsi yolu ilә
Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri, turizm sahәsindә prinsiplәr vә kompleks münasibәtlәr
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt
Sәfәr edilәn ölkәnin tәbii, mәdәni, sağlamlaşdırma obyektlәri vә turistlәrin ayrıayrılıqda vә ya kompleks halında
tәlәb vә ehtiyaclarını tәmin edә bilәn, onların fiziki vә mәnәvi qüvvәlәrinin bәrpası

364 Destinasiya menecmentindә rekreasiya coğrafiyası necә tәsniflәşdirilmr

•

Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin xarici
turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsi yolu ilә
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt
Sәfәr edilәn ölkәnin tәbii, mәdәni, sağlamlaşdırma obyektlәri vә turistlәrin ayrıayrılıqda vә ya kompleks halında
tәlәb vә ehtiyaclarını tәmin edә bilәn, onların fiziki vә mәnәvi qüvvәlәrinin bәrpası
Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri, turizm sahәsindә prinsiplәr vә kompleks münasibәtlәr
Әhalinin xarici turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә

365 Destinasiya menecmentindә rekreasiya ehtiyatlarının hәyat dövriyyәsinin mövqeyini
müәyyәnlәşdirәrkәn bazar tәnzimlәmәsi hәyat dövriyyәsinin profilini şirkәtin bütün mәhsulu çәrçivәsindә
inkişaf etdirmәkdә davam edir ki, bu da özündә hansı iqtisadi parametrlәri ümumilәşdirir

•

Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin
mövcudluğu, istehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması,
ölçülә bilәn ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә olunması
Hәyat dövriyyәsinin hәr fazası üzrә şirkәtin satışı vә gәlirlәri arasında faiz nisbәtinin müәyyәn¬lәş¬mәsi,
dәyişikliklәrin hesablan¬ma¬sı vә sonrakı dövrlәr üçün mәnfәәtin layihә vә ixtisasını әldә etmәk mәqsәdilә son 3
5 il әrzindә ixtisasın müәyyәn edilmәsi, şirkәtin profillәmәsinin inkişafı vә onun hәyat dövriyyәsinin cari
ixtisaslaşması ilә tutuşdurulması
Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxmasını, makroiqtisadiyyat baxımından
onun iştirakçılarının kim olması, bölüşdürmә kanalında hazırda baş verәn әsas dәyi¬şik¬liklәrin vә onların inkişaf
meyllәrinin xarakterini tәsәvvür et¬mәk
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ekoloji cәhәtdәn saf
tәbiәt resurslarından istifadә etmәyә üstünlük vermәk, turizm fәaliyyәtindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq, turlar
proqramına ekoloji maariflәnmәnin, tәhsilin vә sağlam hәyat tәrzinin tәbliği elementlәrini daxil etmәk

Hәr hansı bir ölkә vәtәndaşlarının sәfәr etdiyi ölkәlәrdә turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin әldә olunmasına, xidmәt
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

366 Rekreasiya ehtiyatlarının turizm destinasiyalarının inkişafında sosialiqtisadi nәticәlәrinә aid edilir

•

Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri, turizm sahәsindә prinsiplәr vә kompleks münasibәtlәr
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
Xarici mühit amillәrindәn müdafiә, dәyişәn xarici mühit şәraitindә insanın yaşaması üçün şәraitә adaptasiya, әtraf
mühit amillәrinin insana vә bәşәriyyәtә olan tәsiri vә s.
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ekoloji cәhәtdәn saf
tәbiәt resurslarından istifadә etmәyә üstünlük vermәk, turizm fәaliyyәtindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq, turlar
proqramına ekoloji maariflәnmәnin, tәhsilin vә sağlam hәyat tәrzinin tәbliği elementlәrini daxil etmәk
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt

367 Turizm haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanununun әsas anlayışlarında (Maddә 1) turizm
ehtiyatları hansı mәna kәsb edir

•

Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu
Sәfәr edilәn ölkәnin tәbii, mәdәni, 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 mәcmusudur
Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri, turizm sahәsindә prinsiplәr vә kompleks münasibәtlәr mәcmusudur
Rekreasiya resurslarından vә onunla bağlı madditexniki bazadan istifadә nәticәsindә hәyata keçirilәn insan
fәaliyyәtinin müstәqil hissәsi, insanların rekreasiya tәlәbatlarının ödәnilmәsinin yeni üsullarının mәcmusudur
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәtlәrdir

368 Destinasiya menecmentindә rekreasiya ehtiyatlarının әrazi baxımından tәdqiqat obyekti kimi hansı
sistemlәr әsas götürülür

•

Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt
Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin xarici
turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsi
Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri, turizm sahәsindә prinsiplәr vә kompleks münasibәtlәr
Sәfәr edilәn ölkәnin tәbii, mәdәni, sağlamlaşdırma obyektlәri vә turistlәrin ayrıayrılıqda vә ya kompleks halında
tәlәb vә ehtiyaclarını tәmin edә bilәn, onların fiziki vә mәnәvi qüvvәlәrinin bәrpası
Operativ nәqliyyat vә rabitә, reqionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer, tәbii
iqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili

369 Destinasiya menecmentindә rekreasiya tәsәrrüfatını inkişaf etdirmәk üçün tәbii, texniki vә sosialiqtisadi
göstәricilәr mәcmusu necә qruplaşdırılır

•

Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt formasında
Rekreasiya resursları formasında
Rekreasiya bonitirovkası formasında
Rekreasiya turlarının tәbii, texniki vә sosialiqtisadi göstәricilәr mәcmusu formasında
Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxmasını, makroiqtisadiyyat baxımından
onun iştirakçılarının kim olması, bölüşdürmә kanalında hazırda baş verәn әsas dәyi¬şik¬liklәrin vә onların inkişaf
meyllәrinin xarakterini tәsәvvür et¬mәk

370 Destinasiya menecmentindә iqtisadi artım tendensiyasına görә rekreasiya müәssisәlәri qarşısında
qoyulmuş vәzifәlәrә daxildir
Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxmasını, makroiqtisadiyyat baxımından
onun iştirakçılarının kim olması, bölüşdürmә kanalında hazırda baş verәn әsas dәyi¬şik¬liklәrin vә onların inkişaf
meyllәrinin xarakterini tәsәvvür et¬mәk

•

•

Gәlirlәri artırmaq, rentabelliyi yüksәltmәk, bazarda payı artırmaq vә müәssisә sahiblәrinin әldә etdiklәri gәlirlәr
hesabına bu payı maksimumlaşdırmaq
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt
Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxmasını, makroiqtisadiyyat baxımından
onun iştirakçılarının kim olması, bölüşdürmә kanalında hazırda baş verәn әsas dәyişikliklәrin vә onların inkişaf
meyllәrinin xarakterini müәyyәn et¬mәk
Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri, turizm sahәsindә prinsiplәr vә kompleks münasibәtlәr

371 Rekreasiya ehtiyatlarının turizm destinasiyalarının inkişafında ticarәt kanallarının qarşılıqlı
münasibәtlәrindә yarana bilәcәk problemlәrin hәlli üçün marketoloqlar hansı tәdbirlәri üstün tuturlar

•

Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu, maliyyә
potensialının vә firmanın aktivlәrinin dәyәrini artırmaq mәqsәdilә fond bazarında tәdavüldә olan qiymәtli
kağızlara maliyyә investisiyaları portfeli, dövriyyә kapitalına investisiyalar, real investisiya layihәlәrinin әlavә
maliyyәlәşmә mәnbәlәri kimi korporativ qiymәtli kağızların emissiyası
Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxmasını, makroiqtisadiyyat baxımından
onun iştirakçılarının kim olması, bölüşdürmә kanalında hazırda baş verәn әsas dәyi¬şik¬liklәrin vә onların inkişaf
meyllәrinin xarakterini tәsәvvür etmәk
Hәyat dövriyyәsinin hәr fazası üzrә şirkәtin satışı vә gәlirlәri arasında faiz nisbәtinin müәyyәn¬lәş¬mәsi,
dәyişikliklәrin hesablan¬ma¬sı vә sonrakı dövrlәr üçün mәnfәәtin layihә vә ixtisasını әldә etmәk mәqsәdilә son 3
5 il әrzindә ixtisasın müәyyәn edilmәsi, şirkәtin profillәmәsinin inkişafı vә onun hәyat dövriyyәsinin cari
ixtisaslaşması ilә tutuşdurulması
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ekoloji cәhәtdәn saf
tәbiәt resurslarından istifadә etmәyә üstünlük vermәk, turizm fәaliyyәtindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq, turlar
proqramına ekoloji maariflәnmәnin, tәhsilin vә sağlam hәyat tәrzinin tәbliği elementlәrini daxil etmәk
Xidmәtlәrin göstәrilmәsini nәzәrdә tutan konkret layihәnin olması, oxşar mәhsul istehsalı vә xidmәt göstәrilmәsi
ilә mәşğul olan müәssisәlәrin istehsaltәsәrrüfat vә kommersiya fәaliyyәtinin hәrtәrәfli öyrәnilmәsi, idarәetmәdә
istifadә olunan texnikiiqtisadi, maliyyәkredit vә sosialtәşkilati mexanizmlәrin öyrәnilmәsi

372 Destinasiyada kurortların rekreasiya tutumunun müәyyәnlәşdirilmәsindә hansı göstәricilәrdәn istifadә
edilir

•

Operativ nәqliyyat vә rabitә, reqionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer, tәbii
iqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili
Yataq yerlәrinin sayı, ilk növbәdә bәrpa olunmayan tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur
obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları
Xarici mühit amillәrindәn müdafiә, dәyişәn xarici mühit şәraitindә insanın yaşaması üçün şәraitә adaptasiya, әtraf
mühit amillәrinin insana vә bәşәriyyәtә olan tәsiri vә s.
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ekoloji cәhәtdәn saf
tәbiәt resurslarından istifadә etmәyә üstünlük vermәk, turizm fәaliyyәtindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq, turlar
proqramına ekoloji maariflәnmәnin, tәhsilin vә sağlam hәyat tәrzinin tәbliği elementlәrini daxil etmәk
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt

373 Yataq yerlәrinin sayı, ilk növbәdә bәrpa olunmayan tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni
infrastruktur obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları

•

Operativ nәqliyyat vә rabitә, reqionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer, tәbii
iqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili
Yataq yerlәrinin sayı, ilk növbәdә bәrpa olunmayan tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur
obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları
Xarici mühit amillәrindәn müdafiә, dәyişәn xarici mühit şәraitindә insanın yaşaması üçün şәraitә adaptasiya, әtraf
mühit amillәrinin insana vә bәşәriyyәtә olan tәsiri vә s.
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ekoloji cәhәtdәn saf
tәbiәt resurslarından istifadә etmәyә üstünlük vermәk, turizm fәaliyyәtindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq, turlar
proqramına ekoloji maariflәnmәnin, tәhsilin vә sağlam hәyat tәrzinin tәbliği elementlәrini daxil etmәk
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt

374 Destinasiya menecmentindә fәal rekreasiyanı tәsniflәşdirin

•

Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu
Bәdәn tәrbiyәsi vә sağlamlaşdırıcı növlәr, turistekskursiya, sanatoriyakurort
Operativ nәqliyyat vә rabitә, reqionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq

Coğrafi mövqe, relyef, landşaft, iqlim, su obyektlәri, mineral sular, müalicә palçıqları vә s.
Mәdәnitarixi atmosfer, tәbiiiqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә
xidmәt sahәlәrinin tәşkili

375 Destinasiyada turist vә rekreasiya sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn subyekt necә adlandırılır

•

İdmançı
Rekreant
Resepşion
Supervayzer
Tәhlükәsizlik xidmәti

376 Destinasiyada tәbiicoğrafi elementlәrә aiddir

•

Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu
Coğrafi mövqe, relyef, landşaft, iqlim, su obyektlәri, mineral sular, müalicә palçıqları vә s.
Operativ nәqliyyat vә rabitә, reqionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq
Bәdәn tәrbiyәsi vә sağlamlaşdırıcı növlәr, turistekskursiya, sanatoriyakurort
Mәdәnitarixi atmosfer, tәbiiiqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә
xidmәt sahәlәrinin tәşkili

377 Destinasiyada marşrut üzrә istirahәtin passiv elementlәrindәn istifadә olunmaqla istifadә olunan turist
sәyahәtlәrinә aiddir

•

Әhalinin xarici turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsi
Rekreasiya turları
Rekreasiya resursları
Rekreasiya bonitirovkası
Rekreasiya elementlәri

378 Destinasiya menecmentindә rekreasiya müәssisәlәri yaradılarkәn әrazinin keyfiyyәtcә
qiymәtlәndirilmәsi necә adlandırılır

•

Rekreasiya turlarının tәbii, texniki vә sosialiqtisadi göstәricilәr mәcmusu formasında
Rekreasiya bonitirovkası
Rekreasiya turları
Rekreasiya resursları
Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxmasını, makroiqtisadiyyat baxımından
onun iştirakçılarının kim olması, bölüşdürmә kanalında hazırda baş verәn әsas dәyişikliklәrin vә onların inkişaf
meyllәrinin xarakterini tәsәvvür etmәk

379 Destinasiya menecmentindә beynәlxalq sәviyyәdә rekreasiya ehtiyatlarının qiymәtlәndirilmәsindә
istifadә edilәn strategiyalar hansı meyarlardan asılı olaraq fәrqlәndirilir

•

Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt
Rәqabәt, çeşid, coğrafi, stimullaşdırıcı
Xidmәt, mәmulat, turizm mәhsulları, icra edilәn istehsalat vә mәişәt xidmәtlәri, istehsalın texnoloji proseslәr
Sınaq, nәzarәt, qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma
Әvәz edәn, lәğv edәn, qayıdan, kәşf edilәn, retrotәtbiq

380 Destinasiya menecmentindә yeniliklәr aşağıdakılar ola bilәr

•

Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu, maliyyә
potensialının vә firmanın aktivlәrinin dәyәrini artırmaq mәqsәdilә fond bazarında tәdavüldә olan qiymәtli
kağızlara maliyyә investisiyaları portfeli, dövriyyә kapitalına investisiyalar, real investisiya layihәlәrinin әlavә
maliyyәlәşmә mәnbәlәri kimi korporativ qiymәtli kağızların emissiyası
Xidmәt, mәmulat, turizm mәhsulları, icra edilәn istehsalat vә mәişәt xidmәtlәri, istehsalın texnoloji proseslәri,
tәşkilatın üsul vә vasitәlәri, icra, sınaq, nәzarәt, qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt
Әvәz edәn, lәğv edәn, qayıdan, kәşf edilәn, retrotәtbiq

Vergi qanunvericiliyi tәlәblәrinin nәzәrә alınması, sosial sferaya aid dövlәt qanunvericiliyinin tәlәblәrinin nәzәrә
alınması, cәmiyyәtin digәr sferalarını tәnzimlәyәn dövlәt qanunlarının nәzәrә alınması, yerli özünüidarәetmә
orqanlarının müәyyәn etdiyi bәzi mәcburi ödәmәlәrin nәzәrә alınması, istehsalı tәnzimlәyәn qәrar vә tәlimatların
nәzәrә alınması, cәmiyyәtin istehlak tәlәbatına tam uyğun gәlәn normalaşdırılmış, sertifikatlaşdırilmış, müxtәlif
tibbi sanitar müayinәlәrdәn keçmiş mәhsul istehsalı üzrә dövlәt nәzarәti orqanları ilә hesablaşma xәrclәrinin
nәzәrә alınması

381 Destinasiyada atmosferә atılan zәrәrli maddәlәrin artımının qarşısının alınması vә tullantıların
azaldılması istiqamәtlәrinә daxildir

•

Şәbәkә marketinqinin hәyata keçirilmәsi, tәklif etdiyi xidmәtin “Online” rejimi üzәrindәn satılması, әrazicә uzaq
olan müştәrilәrlә әlaqә yarada bilinmәsi, ucuz kommunikasiya vasitәlәri ilә әlaqәyә çıxış, İnternetin kömәyi ilә
biletlәrin satılması, otel nömrәlәrinin bronlaşdırılması
Ekoloji tәlәblәrә cavab vermәyәn vә xarici ölkәlәrdә istismarda olmuş nәqliyyat vasitәlәrinin ölkәyә
gәtirilmәsinin qarşısının alınması, istehsalatda “Tәmiz texnologiyalar”ın tәtbiq edilmәsi, istilikelektrik
stansiyalarında yanacaq kimi yalnız tәbii qazdan istifadә olunmasının tәmin edilmәsi
İstehsalatda tullantısız texnologiyanın tәtbiqi, Bakıda vә ölkәnin digәr iri şәhәrlәrindә mәişәt tullantılarının emalı
zavodlarının tikilmәsi, tәhlükәli tullantıların idarә edilmәsi üzrә Dövlәt Strategiyasına uyğun olaraq müvafiq
tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi, bәrk mәişәt tullantılarının sәmәrәli idarә olunması üçün müvafiq tәdbirlәrin
görülmәsi
Tәbiiiqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, asudә vaxtın tәşkili üçün sosial infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi,
otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili
Әhalinin ekoloji tәmiz tәminatının yaxşılaşdırılması mәqsәdi ilә yeraltı suların kәşfiyyatının hәyata keçirilmәsi,
geoekoloji mühitdә baş verәn neqativ dәyişikliklәrin öyrәnilmәsi, qiymәtlәndirilmәsi vә proqnozlaşdırılması
mәqsәdi ilә tәdqiqatların genişlәndirilmәsi, geolojikәşfiyyat avadanlığı vә analitik bazanın modernlәşdirilmәsi

382 Destinasiya menecmentindә әtraf mühitin mühafizәsi sahәsindә aparılan tәdbirlәrin sәmәrәliliyini
yüksәltmәk üçün prioritet istiqamәtlәrә daxildir

•

Әhalinin su tәchizatının yaxşılaşdırılması üçün içmәli su ehtiyatlarının yaradılması, su ehtiyatlarından sәmәrәli
istifadәnin stimullaşdırılması, müasir tәlәblәrә cavab verәn kanalizasiya sistemlәrinin qurulması vә tәmizlәyici
qurğuların tikilmәsi
“Meşәlәrin bәrpası vә artırılmasına dair” Milli Proqramda nәzәrdә tutulan meşәbәrpa vә meşәsalma işlәrindәn
әlavә digәr sahәlәrdә meşәbәrpa vә meşәsalma işlәrinin hәyata keçirilmәsi
İstehsalatda tullantısız texnologiyanın tәtbiqi, Bakıda vә ölkәnin digәr iri şәhәrlәrindә mәişәt tullantılarının emalı
zavodlarının tikilmәsi
Sәhiyyәnin iqtisadiyyatının tәmin edilmәsi
Әhalinin ekoloji tәhsili vә maariflәndirilmәsi işinin әrazilәr üzrә tәşkili

383 Destinasiyada ekoturizmin menecment problemlәrinә aiddir

•

Havanın, içmәli suyun, әrzaqların, qidanın ekoloji cәhәtdәn tәhlükәsiz olmasına nәzarәt, sanitarepidemioloji vә
dövlәtin texniki nәzarәti, tәsadüfi vә tanış olmayan tәdarükçülәrdәn әrzaq mallarının alınmasına imkan
verilmәmәsi, tәcili tibbi yardımın vә stasionar tibbi yardım mәntәqәlәrinә çatdırılma vasitәlәrinin olması
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
Operativ nәqliyyat vә rabitә, reqionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer, tәbii
iqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili
İctimai әhәmiyyәtli mәhsul vә xidmәt istehsalçısı kimi öz missiyasını yerinә yetirәrkәn uğur qazanmaq, rәqabәt
şәraitindә rentabellik vә iqtisadi sabitliyin tәmin edilmәsi, uğurlu fәaliyyәt vә inkişaf üçün xarici şәraitin
dәyişikliyinә tez reaksiya verilmәsi, minimum vәsait vә vaxt itkisilә yeni mәhsul istehsalı hәcminin artırılması
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ekoloji cәhәtdәn saf
tәbiәt resurslarından istifadә etmәyә üstünlük vermәk, turizm fәaliyyәtindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq, turlar
proqramına ekoloji maariflәnmәnin, tәhsilin vә sağlam hәyat tәrzinin tәbliği elementlәrini daxil etmәk

384 Tәbiәt kompleksinin obyektlәri estetik tәlәbatın tәmin olunmasına xidmәt etmәklә aşağıdakıları özündә
birlәşdirmәlidirlәr
Qoruqlardan, rekreasiya mәqsәdilә, kәnd tәsәrrüfatı mәqsәdilә vә urbanizasiyalaşdırılmış tәbiәtdәn istifadә etmә
Tәbiәtin turizm üçün mühafizә olunması, tәbiәtin mühafizәsindә turizmin kömәyi, tәbiәtin turizmin mәnfi
tәsirindәn mühafizәsi

•

Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
Landşaft vә onun xüsusiyyәtlәri, sahilyanı obyektlәrin xüsusiyyәtlәri, әrazinin hidrocoğrafi xüsusiyyәtlәri, dağlıq
yerlәrin geomorfoloji xüsusiyyәtlәri, flora vә fauna
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ekoloji cәhәtdәn saf
tәbiәt resurslarından istifadә etmәyә üstünlük vermәk, turizm fәaliyyәtindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq, turlar
proqramına ekoloji maariflәnmәnin, tәhsilin vә sağlam hәyat tәrzinin tәbliği elementlәrini daxil etmәk

385 Toxunulmaz tәbiәtin vә urbanizasiya olunmuş mühitin qarşılıqlı münasibәti kriteriyalarına görә,
tәbiәtdәn istifadә etmәnin xarakteristikaya malik hansı zonaları vardır

•

Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri, turizm sahәsindә prinsiplәr vә kompleks münasibәtlәr
Tәbiәtin turizm üçün mühafizә olunması, tәbiәtin mühafizәsindә turizmin kömәyi, tәbiәtin turizmin mәnfi
tәsirindәn mühafizәsi
Qoruqlardan, rekreasiya mәqsәdilә, kәnd tәsәrrüfatı mәqsәdilә vә urbanizasiyalaşdırılmış tәbiәtdәn istifadә etmә
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
Yataq yerlәrinin sayı, ilk növbәdә bәrpa olunmayan tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur
obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları

386 Destinasiya menecmentindә еkologiya sahәsindә müәyyәn olunmuş әsas mәqsәdlәrә daxildir

•

Tәbiiiqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, asudә vaxtın tәşkili üçün sosial infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi,
operativ nәqliyyat vә rabitә, şәxsi tәhlükәsizliyin tәminatı vә regionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq
Bakıda vә ölkәnin digәr iri şәhәrlәrindә mәişәt tullantılarının emalı zavodlarının tikilmәsi, tәhlükәli tullantıların
idarә edilmәsi üzrә müvafiq tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi, bәrk mәişәt tullantılarının sәmәrәli idarә olunması üçün
müvafiq tәdbirlәrin görülmәsi
İstehsalatda “Tәmiz texnologiyalar”ın tәtbiq edilmәsi
Ölkә iqtisadiyyatının mineralxammal ehiyatları ilә tәminatı mәqsәdilә yeni yataqların istismari, әhalinin ekoloji
tәmiz tәminatının yaxşılaşdırılması mәqsәdi ilә yeraltı suların kәşfiyyatının hәyata keçirilmәsi, geoekoloji
mühitdә baş verәn neqativ dәyişikliklәrin öyrәnilmәsi
Tәbiәtin qorunması sahәsindә fәaliyyәtin koordinasiyasının güclәndirilmәsi yolu ilә milli, regional vә beynәlxalq
sәviyyәlәrdә tәbii ehtiyatların mühafizәsi, elmә әsaslanan inkişaf prinsiplәrinin tәtbiqi, indiki vә gәlәcәk
nәsillәrin maraqlarını tәmin edәn ölkәnin iqtisadi vә insan resurslarının istifadәsindә davamlılığın tәmin edilmәsi

387 Xәzәrәtrafı әrazilәrdә torpaqların deqradasiyası prosesinin vә çirklәnmәsinin qarşısının alınması
hәdәflәrinә daxildir

•

İstilikelektrik stansiyalarında yanacaq kimi yalnız tәbii qazdan istifadә olunmasının tәmin edilmәsi, ekoloji
tәlәblәrә cavab vermәyәn vә xarici ölkәlәrdә istismarda olmuş nәqliyyat vasitәlәrinin ölkәyә gәtirilmәsinin
qarşısının alınması
Sәhralaşmaya qarşı mübarizә sahәsindә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi, neftlә çirklәnmiş torpaqların
tәmizlәnmәsinә nail olunması, tәbiiiqlim cazibәsi; saf әtraf mühitin olması, asudә vaxtın tәşkili üçün sosial
infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili
Әtraf mühitin qorunması sahәsindә fәaliyyәtin koordinasiyasının güclәndirilmәsi yolu ilә milli, regional vә
beynәlxalq sәviyyәlәrdә tәbii ehtiyatların mühafizәsi, elmә әsaslanan inkişaf prinsiplәrinin tәtbiqi
Müәyyәn zaman müddәtindә әraziyә gәlәn vә ya hәmin әrazidә eyni vaxtda olan turistlәrin miqdarı ilә, yәni onun
normaları, müxtәlif tәbii zonaların, müxtәlif biogeosenozların, tәbii sәrvәtlәrin qorunması nәzәrә alınmaqla
gәzinti, piyada turizm vә ekskursiya fәaliyyәtinә tәtbiq etmәklә nail olunması
Sәhralaşmaya qarşı mübarizә sahәsindә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi, neftlә çirklәnmiş torpaqların
tәmizlәnmәsinә nail olunması

388 Destinasiyada turizm resurslarından sәmәrәli istifadәnin tәmin edilmәsi göstәricilәrinә daxildir

•

Milli Proqramda nәzәrdә tutulan meşәbәrpa vә meşәsalma işlәrindәn әlavә digәr sahәlәrdә meşәbәrpa vә
meşәsalma işlәrinin hәyata keçirilmәsi, әrazilәrindә orta dәrәcәdә eroziya prosesinә mәruz qalmış sahәlәrin bir
hissәsindә aqrohidromeliorasiya vә meşәmeliorasiya tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
Әhalinin su tәchizatının yaxşılaşdırılması üçün içmәli su ehtiyatlarının yaradılması, su ehtiyatlarından sәmәrәli
istifadәnin stimullaşdırılması, müasir tәlәblәrә cavab verәn kanalizasiya sistemlәrinin qurulması vә tәmizlәyici
qurğuların tikilmәsi, neft mәhsulları ilә çirklәnmiş Abşeron göllәrinin tәmizlәnmәsi vә әrazilәrin ekoloji cәhәtdәn
sağlamlaşdırılması

•

Yeni yataqların istismari, әhalinin ekoloji tәmiz tәminatının yaxşılaşdırılması mәqsәdi ilә yeraltı suların
kәşfiyyatının hәyata keçirilmәsi, geoekoloji mühitdә baş verәn neqativ dәyişikliklәrin öyrәnilmәsi,
qiymәtlәndirilmәsi vә proqnozlaşdırılması mәqsәdi ilә tәdqiqatların genişlәndirilmәsi vә modernlәşdirilmәsi
İstehsalatda tullantısız texnologiyanın tәtbiqi, Bakıda vә ölkәnin digәr iri şәhәrlәrindә mәişәt tullantılarının emalı
zavodlarının tikilmәsi, tәhlükәli tullantıların idarә edilmәsi üzrә Dövlәt Strategiyasına uyğun olaraq müvafiq
tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi, bәrk mәişәt tullantılarının sәmәrәli idarә olunması üçün müvafiq tәdbirlәrin
görülmәsi
Tәbiiiqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması; asudә vaxtın tәşkili üçün sosial infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi,
otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili, operativ nәqliyyat vә rabitә; şәxsi
tәhlükәsizliyin tәminatı vә regionun stabilliyi

389 Destinasiya menecmentindә müvafiq yüklәmәlәr necә müәyyәnlәşdirilir

•

Cәmiyyәtin psixofizioloji resurslarının bәrpasi, insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә
vaxtdan sәmәrәli istifadә, zәhmәtkeşlәrin gәlirlәrinin artmasi, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olmasi, onun
rekreasiyanın bәrpasına vә dәstәklәnmәsinә istiqamәtlәnmәsilә
Әhalinin tәlәbat strukturu, adambaşıya düşәn gәlirin sәviyyәsindә olan fәrq, әhalinin mobilliyi, müxtәlif
demoqrafiq qruplar vә digәr sosialiqtisadi amillәr tipi ilә
Antropololoji normativlәr olmaqla ekosistemin dayanıqlığını pozmaqla, insan sağlamlığında dәyişikliklәrә gәtirib
çıxarır
Mәlumatlarn işlәnilmәsinin informasiya texnologiyası; idarәetmәnin informasiya texnologiyası; ofisin
avtomatlaşdırılması; qәrar qәbulunu tәmin edilmәsinin informasiya texnologiyası; ekspert sistemlәrinin
informasiya texnologiyası formasında
Müәyyәn zaman müddәtindә әraziyә gәlәn vә ya hәmin әrazidә eyni vaxtda olan turistlәrin miqdarı ilә, yәni onun
normaları, müxtәlif tәbii zonaların, müxtәlif biogeosenozların, tәbii sәrvәtlәrin qorunması nәzәrә alınmaqla
gәzinti, piyada turizm aә ekskursiya fәaliyyәtinә tәtbiq etmәklә

390 Destinasiya menecmentindә әtraf mühitin tәnzimlәnmәsi metodlarına aiddir

•

Iş yerlәri ilә tәminat
Tәşkilati quruluşun yaxşılaşması
Sәhiyyә xidmәtinin yaxşılaşması
Psixolojisosial dәrketmә, inzibati qaydalar, elmitexniki inkişaf
Әhalinin sağlamlığının mühafizәsi vә möhkәmlәndirilmәsi

391 Turizm müәssisәsinin ekologiya menecmenti funksiyasına daxildir

•

Tәbiәtin turizm üçün mühafizә olunması, tәbiәtin mühafizәsindә turizmin kömәyi, tәbiәtin turizmin mәnfi
tәsirindәn mühafizәsi
Tәbiәtin mühafizәsi, bәrpası vә resurs bazasının inkişafı
Aydınlaşdırma vә inandırma, söhbәt vә danışıqlar, tapşırıq, hәvәslәndirmә vә özünütәrbiyә
Planlaşdırma, idarәetmә, texnologiya, nәzarәt, kadrların hazırlanması, fәalların formalaşması, metodika vә elmi
tәdqiqat işlәri
Müvafiq dövlәt orqanlarından tәbiәt resurslarının müәyyәn növündәn istifadә üçün lisenziya alınması, ekoloji
pasportun rәsmilәşdirilmәsi, ictimai ekologiya ekspertizası, dövlәt ekologiya ekspertizası tәrәfindәn obyektin
ekoreviziyasının tәşkili

392 Destinasiyada turistlәrin ekoloji vә tibbi tәhlükәsizliyini hansı tәdbirlәr tәmin edir

•

Operativ nәqliyyat vә rabitә, reqionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer, tәbii
iqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ekoloji cәhәtdәn saf
tәbiәt resurslarından istifadә etmәyә üstünlük vermәk, turizm fәaliyyәtindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq, turlar
proqramına ekoloji maariflәnmәnin, tәhsilin vә sağlam hәyat tәrzinin tәbliği elementlәrini daxil etmәk
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
Havanın, içmәli suyun, әrzaqların, qidanın ekoloji cәhәtdәn tәhlükәsiz olmasına nәzarәt, sanitarepidemioloji vә
dövlәtin texniki nәzarәti, tәsadüfi vә tanış olmayan tәdarükçülәrdәn әrzaq mallarının alınmasına imkan
verilmәmәsi, tәcili tibbi yardımın vә stasionar tibbi yardım mәntәqәlәrinә çatdırılma vasitәlәrinin olması
İctimai әhәmiyyәtli mәhsul vә xidmәt istehsalçısı kimi öz missiyasını yerinә yetirәrkәn uğur qazanmaq, rәqabәt
şәraitindә rentabellik vә iqtisadi sabitliyin tәmin edilmәsi, uğurlu fәaliyyәt vә inkişaf üçün xarici şәraitin
dәyişikliyinә tez reaksiya verilmәsi, minimum vәsait vә vaxt itkisilә yeni mәhsul istehsalı hәcminin artırılması

393 Turizmin tәbiәtlә vә onun mühafizәsilә qarşılıqlı әlaqәsinin әsas istiqamәtlәrinә aiddir

•

Yataq yerlәrinin sayı, ilk növbәdә bәrpa olunmayan tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur
obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
Qoruqlardan, rekreasiya mәqsәdilә, kәnd tәsәrrüfatı mәqsәdilә vә urbanizasiyalaşdırılmış tәbiәtdәn istifadә etmә
Tәbiәtin turizm üçün mühafizә olunması, tәbiәtin mühafizәsindә turizmin kömәyi, tәbiәtin turizmin mәnfi
tәsirindәn mühafizәsi
Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri, turizm sahәsindә prinsiplәr vә kompleks münasibәtlәr

394 Müasir mәrhәlәdә insan ekologiyasının elmi müddәalarına aiddir

•

Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri, turizm sahәsindә prinsiplәr vә kompleks münasibәtlәr
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ekoloji cәhәtdәn saf
tәbiәt resurslarından istifadә etmәyә üstünlük vermәk, turizm fәaliyyәtindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq, turlar
proqramına ekoloji maariflәnmәnin, tәhsilin vә sağlam hәyat tәrzinin tәbliği elementlәrini daxil etmәk
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
Xarici mühit amillәrindәn müdafiә, dәyişәn xarici mühit şәraitindә insanın yaşaması üçün şәraitә adaptasiya, әtraf
mühit amillәrinin insana vә bәşәriyyәtә olan tәsiri vә s.

395 Destinasiyada qorunan tәbii әrazi necә adlanır

•

Turizm әrazisi
Antropogen әrazi
Turizm әrazisi vә antropogen әrazi
Destinasiya
Tәbii rezervat

396 Ekoloji turizm nәdir

•

Xidmәt yerlәrindә yerli әhalinin iqtisadi maraqlarını nәzәrә alaraq, tәbiәti mühafizә edәn texnologiyanın tәtbiqi
ilә turistlәrә xidmәt edәn turizm formasıdır
Mәişәt tullantılarının emalı zavodlarının tikilmәsi, tәhlükәli tullantıların idarә edilmәsi üzrә müvafiq tәdbirlәrin
hәyata keçirilmәsidir
Makroiqtisadiyyat baxımından onun iştirakçılarının kim olması, bölüşdürmә kanalında hazırda baş verәn әsas
dәyi¬şik¬liklәrin vә onların inkişaf meyllәrinin xarakterini tәsәvvür et¬mәkdir
Turmәhsul vә xidmәtlәrә tәlәbat, әvәzedici әmtәәnin vә ya rәqiblәrin yoxluğu, potensial alıcıların ödәmә
qabiliyyәti, istehlakçı vәrdişlәri vә s.
Turizm müәssisәlәrindә böhran vәziyyәti, yeniliklәri idarәetmәnin mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi,
böh¬ranqabağı, böhran vә postböhran vәziyyәtlәrdә hәyat fәaliyyәtinin tәmin edilmәsidir

397 Destinasiyada turizmekskursiya fәaliyyәtinin mәhdudlaşdığı vә ya tam qadağan edildiyi, mühafizә
olunan tәbii әrazilәr vә tәbiәt obyektlәrinә daxildir

•

Aydınlaşdırma vә inandırma, söhbәt vә danışıqlar, tapşırıq, hәvәslәndirmә vә özünütәrbiyә
Planlaşdırma, idarәetmә, texnologiya, nәzarәt, kadrların hazırlanması, fәalların formalaşması, metodika vә elmi
tәdqiqat işlәri
Tәbiәtin mühafizәsi, bәrpası vә resurs bazasının inkişafı
Tәbiәt abidәlәrә, mühafizә olunan landşaftlar, mağaralar, resurs qoruqları, elmi qoruqlar vә idarә olunan resurs
rayonları, yasaqlıqlar, antropoloji qoruqlar
Tәbiәtin turizm üçün mühafizә olunması, tәbiәtin mühafizәsindә turizmin kömәyi, tәbiәtin turizmin mәnfi
tәsirindәn mühafizәsi

398 Tәbiәtin mühafizәsindә tәrbiyә tәdbirlәrinә daxildir

•

Әhalinin su tәchizatının yaxşılaşdırılması üçün içmәli su ehtiyatlarının yaradılması, su ehtiyatlarından sәmәrәli
istifadәnin stimullaşdırılması, müasir tәlәblәrә cavab verәn kanalizasiya sistemlәrinin qurulması vә tәmizlәyici
qurğuların tikilmәsi
Landşaft vә onun xüsusiyyәtlәri, sahilyanı obyektlәrin xüsusiyyәtlәri, әrazinin hidrocoğrafi xüsusiyyәtlәri, dağlıq
yerlәrin geomorfoloji xüsusiyyәtlәri, flora vә fauna
Planlaşdırma, idarәetmә, texnologiya, nәzarәt, kadrların hazırlanması, fәalların formalaşması, metodika vә elmi
tәdqiqat işlәri
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ekoloji cәhәtdәn saf
tәbiәt resurslarından istifadә etmәyә üstünlük vermәk
Aydınlaşdırma vә inandırma, söhbәt vә danışıqlar, tapşırıq, hәvәslәndirmә vә özünütәrbiyә

399 Tәbiәtin mühafizәsindә konstruktiv tәdbirlәrә aiddir

•

Hәyat dövriyyәsinin hәr fazası üzrә şirkәtin satışı vә gәlirlәri arasında faiz nisbәtinin müәyyәn¬lәş¬mәsi,
dәyişikliklәrin hesablan¬ma¬sı vә sonrakı dövrlәr üçün mәnfәәtin layihә vә ixtisasını әldә etmәk mәqsәdilә son 3
5 il әrzindә ixtisasın müәyyәn edilmәsi, şirkәtin profillәmәsinin inkişafı vә onun hәyat dövriyyәsinin cari
ixtisaslaşması ilә tutuşdurulması
Qoruqlardan, rekreasiya mәqsәdilә, kәnd tәsәrrüfatı mәqsәdilә vә urbanizasiyalaşdırılmış tәbiәtdәn istifadә etmә
Planlaşdırma, idarәetmә, texnologiya, nәzarәt, kadrların hazırlanması, fәalların formalaşması, metodika vә elmi
tәdqiqat işlәri
Tәbiәtin mühafizәsi, bәrpası vә resurs bazasının inkişafı
Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxmasını, makroiqtisadiyyat baxımından
onun iştirakçılarının kim olması, bölüşdürmә kanalında hazırda baş verәn әsas dәyişikliklәrin vә onların inkişaf
meyllәrinin xarakterini tәsәvvür etmәk

400 Destinasiyada tәbiәti mühafizәetmәnin menecment tәdbirlәrinә aiddir

•

Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxmasını, makroiqtisadiyyat baxımından
onun iştirakçılarının kim olması, bölüşdürmә kanalında hazırda baş verәn әsas dәyi¬şik¬liklәrin vә onların inkişaf
meyllәrinin xarakterini tәsәvvür etmәk
Tәbiәtin mühafizәsi, bәrpası vә resurs bazasının inkişafı
Planlaşdırma, idarәetmә, texnologiya, nәzarәt, kadrların hazırlanması, fәalların formalaşması, metodika vә elmi
tәdqiqat işlәri
Qoruqlardan, rekreasiya mәqsәdilә, kәnd tәsәrrüfatı mәqsәdilә vә urbanizasiyalaşdırılmış tәbiәtdәn istifadә etmә
Hәyat dövriyyәsinin hәr fazası üzrә şirkәtin satışı vә gәlirlәri arasında faiz nisbәtinin müәyyәn¬lәş¬mәsi,
dәyişikliklәrin hesablan¬ma¬sı vә sonrakı dövrlәr üçün mәnfәәtin layihә vә ixtisasını әldә etmәk mәqsәdilә son 3
5 il әrzindә ixtisasın müәyyәn edilmәsi, şirkәtin profillәmәsinin inkişafı vә onun hәyat dövriyyәsinin cari
ixtisaslaşması ilә tutuşdurulması

