3309Y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3309Y Otel menecmenti
1 Müasir bazar tәsәrrüfatı şәraitindә planlaşdırmanın artan rolunun әsas amillәri necә izah edilir

•

Sadә icraçı, ümumi idarәetmә mexanizminin elementi kimi baxılır ki, qısa müddәtә işçilәr hәrәkәtin geniş,
detallaşdırılmış tәlimatını almışlar İdarәetmәnin yeni stili işçiyә daha böyük fәaliyyәt azadlığı verir, onun
tәşәbbüskarlığını vә yaradıcılıq imkanlarını artırır
Firma hәcminin genişlәnmәsi vә onun fәaliyyәtinin mürәkkәblәşmәsi, xarici mühitin dәyişkәnliyi, işçilәrә
rәhbәrliyin yeni üsulları, iqtisadiyyatın tәşkilindә mәrkәzdәnqaçma qüvvәlәrinin güclәnmәsi
Nüfuzlu vә iri maliyyәsәnaye qrupları iqtisadiyyatın reallığına çevrilmәklә, iqtisadi münasibәtlәrin
strukturu mürәkkәblәşdirir. Bunun sәbәbi yüksәlişә meyl, riskin yenidәn bölüşdürülmәsi zәrurәti, yәni
biznesin yeni sferalarının investisiyalaşdırılmasıdır vә s.
Mürәkkәb vә qeyri müәyyәn mühitә yaxşı uyğunlaşmaq üçün firma xidmәt etdiyi bazarın müxtәlif
bölmәlәrinin tәlәbatlarını yaxşı görmәk, fәaliyyәtin yeni gәlirli növlәrinә yiyәlәnmәk mәqsәdilә özünün
ayrıayrı bölmәlәrinә vә menecerlәrinә yüksәk dәrәcәdә muxtariyyәt vә müstәqillik vermәlidir ki, bu cür
tәşkilatçılıq bölmәlәrin çevikliyini vә sahibkarlıq aktivliyini artırır
Qәrar qәbul edәrkәn xarici mühit haqqında daima yenilәşәn informasiyalara, onların tәhlilinә, yeni strateji
vә taktiki axtarışlara әsaslanmaq lazımdır. Yәni, әvvәlkindәn fәrqli olaraq strateji planlaşdırma tәsәrrüfat
tsiklinin böyük hissәsini әhatә etmәlidir ki, bu da xarici mühitin dәyişmәlәrinә uyğun qәrarlar qәbul
etmәyә imkan yaradır

2 Firma hәcminin genişlәnmәsi vә onun fәaliyyәtinin mürәkkәblәşmәsi necә әsaslandırılır

•

Firma hәcminin genişlәnmәsi vә onun fәaliyyәtinin mürәkkәblәşmәsi, xarici mühitin dәyişkәnliyi, işçilәrә
rәhbәrliyin yeni üsulları, iqtisadiyyatın tәşkilindә mәrkәzdәnqaçma qüvvәlәrinin güclәnmәsi
Nüfuzlu vә iri maliyyәsәnaye qrupları iqtisadiyyatın reallığına çevrilmәklә, iqtisadi münasibәtlәrin
strukturu mürәkkәblәşdirir. Bunun sәbәbi yüksәlişә meyl, riskin yenidәn bölüşdürülmәsi zәrurәti, yәni
biznesin yeni sferalarının investisiyalaşdırılmasıdır vә s.
Mürәkkәb vә qeyri müәyyәn mühitә yaxşı uyğunlaşmaq üçün firma xidmәt etdiyi bazarın müxtәlif
bölmәlәrinin tәlәbatlarını yaxşı görmәk, fәaliyyәtin yeni gәlirli növlәrinә yiyәlәnmәk mәqsәdilә özünün
ayrıayrı bölmәlәrinә vә menecerlәrinә yüksәk dәrәcәdә muxtariyyәt vә müstәqillik vermәlidir ki, bu cür
tәşkilatçılıq bölmәlәrin çevikliyini vә sahibkarlıq aktivliyini artırır
Qәrar qәbul edәrkәn xarici mühit haqqında daima yenilәşәn informasiyalara, onların tәhlilinә, yeni strateji
vә taktiki axtarışlara әsaslanmaq lazımdır. Yәni, әvvәlkindәn fәrqli olaraq strateji planlaşdırma tәsәrrüfat
tsiklinin böyük hissәsini әhatә etmәlidir ki, bu da xarici mühitin dәyişmәlәrinә uyğun qәrarlar qәbul
etmәyә imkan yaradır
Sadә icraçı, ümumi idarәetmә mexanizminin elementi kimi baxılır ki, qısa müddәtә işçilәr hәrәkәtin geniş,
detallaşdırılmış tәlimatını almışlar. İdarәetmәnin yeni stili işçiyә daha böyük fәaliyyәt azadlığı verir, onun
tәşәbbüskarlığını vә yaradıcılıq imkanlarını artırır

3 Menecmentdә xarici mühitin dәyişkәnliyi necә әsaslandırılır

•

Mürәkkәb vә qeyri müәyyәn mühitә yaxşı uyğunlaşmaq üçün firma xidmәt etdiyi bazarın müxtәlif
bölmәlәrinin tәlәbatlarını yaxşı görmәk, fәaliyyәtin yeni gәlirli növlәrinә yiyәlәnmәk mәqsәdilә özünün
ayrıayrı bölmәlәrinә vә menecerlәrinә yüksәk dәrәcәdә muxtariyyәt vә müstәqillik vermәlidir ki, bu cür
tәşkilatçılıq bölmәlәrin çevikliyini vә sahibkarlıq aktivliyini artırır
Qәrar qәbul edәrkәn xarici mühit haqqında daima yenilәşәn informasiyalara, onların tәhlilinә, yeni strateji
vә taktiki axtarışlara әsaslanmaq lazımdır. Yәni, әvvәlkindәn fәrqli olaraq strateji planlaşdırma tәsәrrüfat
tsiklinin böyük hissәsini әhatә etmәlidir ki, bu da xarici mühitin dәyişmәlәrinә uyğun qәrarlar qәbul
etmәyә imkan yaradır
Sadә icraçı, ümumi idarәetmә mexanizminin elementi kimi baxılır ki, qısa müddәtә işçilәr hәrәkәtin geniş,
detallaşdırılmış tәlimatını almışlar. İdarәetmәnin yeni stili işçiyә daha böyük fәaliyyәt azadlığı verir, onun
tәşәbbüskarlığını vә yaradıcılıq imkanlarını artırır
Firma hәcminin genişlәnmәsi vә onun fәaliyyәtinin mürәkkәblәşmәsi, xarici mühitin dәyişkәnliyi, işçilәrә
rәhbәrliyin yeni üsulları, iqtisadiyyatın tәşkilindә mәrkәzdәnqaçma qüvvәlәrinin güclәnmәsi

Nüfuzlu vә iri maliyyәsәnaye qrupları iqtisadiyyatın reallığına çevrilmәklә, iqtisadi münasibәtlәrin
strukturu mürәkkәblәşdirir. Bunun sәbәbi yüksәlişә meyl, riskin yenidәn bölüşdürülmәsi zәrurәti, yәni
biznesin yeni sferalarının investisiyalaşdırılmasıdır vә s.

4 İqtisadiyyatın tәşkilindә mәrkәzdәnqaçma qüvvәlәrin güclәnmәsi necә qiymәtlәndirilir

•

Firma hәcminin genişlәnmәsi vә onun fәaliyyәtinin mürәkkәblәşmәsi, xarici mühitin dәyişkәnliyi, işçilәrә
rәhbәrliyin yeni üsulları, iqtisadiyyatın tәşkilindә mәrkәzdәnqaçma qüvvәlәrinin güclәnmәsi
Mürәkkәb vә qeyri müәyyәn mühitә yaxşı uyğunlaşmaq üçün firma xidmәt etdiyi bazarın müxtәlif
bölmәlәrinin tәlәbatlarını yaxşı görmәk, fәaliyyәtin yeni gәlirli növlәrinә yiyәlәnmәk mәqsәdilә özünün
ayrıayrı bölmәlәrinә vә menecerlәrinә yüksәk dәrәcәdә muxtariyyәt vә müstәqillik vermәlidir ki, bu cür
tәşkilatçılıq bölmәlәrin çevikliyini vә sahibkarlıq aktivliyini artırır
Qәrar qәbul edәrkәn xarici mühit haqqında daima yenilәşәn informasiyalara, onların tәhlilinә, yeni strateji
vә taktiki axtarışlara әsaslanmaq lazımdır. Yәni, әvvәlkindәn fәrqli olaraq strateji planlaşdırma tәsәrrüfat
tsiklinin böyük hissәsini әhatә etmәlidir ki, bu da xarici mühitin dәyişmәlәrinә uyğun qәrarlar qәbul
etmәyә imkan yaradır
Nüfuzlu vә iri maliyyәsәnaye qrupları iqtisadiyyatın reallığına çevrilmәklә, iqtisadi münasibәtlәrin
strukturu mürәkkәblәşdirir. Bunun sәbәbi yüksәlişә meyl, riskin yenidәn bölüşdürülmәsi zәrurәti, yәni
biznesin yeni sferalarının investisiyalaşdırılmasıdır vә s.
Sadә icraçı, ümumi idarәetmә mexanizminin elementi kimi baxılır ki, qısa müddәtә işçilәr hәrәkәtin geniş,
detallaşdırılmış tәlimatını almışlar. İdarәetmәnin yeni stili işçiyә daha böyük fәaliyyәt azadlığı verir, onun
tәşәbbüskarlığını vә yaradıcılıq imkanlarını artırır

5 Otel menecmentindә idarәetmә funksiyalarına daxildir

•

Xidmәt növlәri vә keyfiyyәt standartları, maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri, texnoloji ehtiyatlar
Texniki inkişaf, 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

6 Otel menecmentindә 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
İdarәetmә prosesinin iyerarxiyası, 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 orqanları
İdarәetmә prosesinin iyerarxiyası, dәqiqlik, dürüstlük, әhatәlilik, tamamlılıq, funksional idarәetmә prosesi,
idarәetmә orqanları
Komplekslilik, lokallıq vә qloballaşma, problemin olması, funksional idarәetmә prosesi, idarәetmә
orqanları

7 Otel menecmentindә balans, maliyyәbüdcә aspekti baxımından kәnarlaşmalar hansı istiqamәtlәrdә
olur

•

Fasilәsizlik, dәqiqlik, dürüstlük, әhatәlilik, tamamlılıq, planla mәqsәdlәrin şәffaflığı, planproqnozların
optimallığı
Ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, 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

8 Menecment elminә olan 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
Milli iqtisadiyyatın ümumi miqyasının genişlәnmәsi, tәşkilati, iqtisadi vә sosial әlaqәlәrin inteqrasiya
olunması, müasir ETTnin nailiyyәtlәrindәn daha sәmәrәli istifadә olunması, kompleks sosialiqtisadi
problemlәrin hәlli, bazar şәraitindә qeyrimüәyyәnliyin artması
Turizm bazarında 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

9 Müasir otel menecmenti üçün xarakterik olan sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrә aiddir

•

Milli iqtisadiyyatın ümumi miqyasının genişlәnmәsi, tәşkilati, iqtisadi vә sosial әlaqәlәrin inteqrasiya
olunması, müasir ETTnin nailiyyәtlәrindәn daha sәmәrәli istifadә olunması, kompleks sosialiqtisadi
problemlәrin hәlli, bazar şәraitindә qeyrimüәyyәnliyin artması
Otelin turizm bazarında fәaliyyәtinin son nәticәlәrinә görә mәsuliyyәt daşıyan şәxsin qәrar qәbul etmәsini
tәmin edәn geniş tәsәrrüfat müstәqilliyi, biznesin sәmәrәliliyinin artırılmasına sәy göstәrilmәsi
Mәqsәd vә vәzifәlәrin ümumi vә konkret mәzmununun müәyyәn edilmәsi, potensial imkanların,
resursların vә şәraitin nәzәrә alınması, nәticәlәrin kompleks qiymәtlәndirilmәsi
Menecmentin konkret planiqtisad mexanizminin, tәşkiletmә mexanizminin, tәşkilat formalarının
tәkmillәşdirilmәsi, kadr probleminin günün tәlәblәri sәviyyәsindә hәll olunması
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә
әmәk haqqı sistemi, marketinq vә satışın kompleks qiymәtlәndirilmәsi

10 Menecment sistem kimi necә müәyyәnlәşdirilir

•

Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt, proqnozlaşdırma, sistemlәşdirmә, әlaqәlәndirmә
Mikrosәviyyәdә planlaşdırmanın düzgün vә sәmәrәli tәşkili
Biznesin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması vә gözlәnilәn nәticәlәrә nail
olunması
Sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәşkili, firmanın iqtisadi strategiyasının hazırlanması, idarәetmәnin tәşkilinә
әsaslanan idarәçilik fәaliyyәti sistemidir
Antiböhran, situasiyalı, sistemli yanaşma idarәetmә konsepsiyası, idarәetmә prosesi, texnologiyası
konsepsiyası, elmi, inzibati idarәetmә konsepsiyası

11 Menecmentdә işçilәrә rәhbәrliyin yeni üsulları necә әsaslandırılır

•

Firma hәcminin genişlәnmәsi vә onun fәaliyyәtinin mürәkkәblәşmәsi, xarici mühitin dәyişkәnliyi, işçilәrә
rәhbәrliyin yeni üsulları, iqtisadiyyatın tәşkilindә mәrkәzdәnqaçma qüvvәlәrinin güclәnmәsi
Sadә icraçı, ümumi idarәetmә mexanizminin elementi kimi baxılır ki, qısa müddәtә işçilәr hәrәkәtin geniş,
detallaşdırılmış tәlimatını almışlar. İdarәetmәnin yeni stili işçiyә daha böyük fәaliyyәt azadlığı verir, onun
tәşәbbüskarlığını vә yaradıcılıq imkanlarını artırır
Nüfuzlu vә iri maliyyәsәnaye qrupları iqtisadiyyatın reallığına çevrilmәklә, iqtisadi münasibәtlәrin
strukturu mürәkkәblәşdirir. Bunun sәbәbi yüksәlişә meyl, riskin yenidәn bölüşdürülmәsi zәrurәti, yәni
biznesin yeni sferalarının investisiyalaşdırılmasıdır vә s.
Mürәkkәb vә qeyri müәyyәn mühitә yaxşı uyğunlaşmaq üçün firma xidmәt etdiyi bazarın müxtәlif
bölmәlәrinin tәlәbatlarını yaxşı görmәk, fәaliyyәtin yeni gәlirli növlәrinә yiyәlәnmәk mәqsәdilә özünün
ayrıayrı bölmәlәrinә vә menecerlәrinә yüksәk dәrәcәdә muxtariyyәt vә müstәqillik vermәlidir ki, bu cür
tәşkilatçılıq bölmәlәrin çevikliyini vә sahibkarlıq aktivliyini artırır
Qәrar qәbul edәrkәn xarici mühit haqqında daima yenilәşәn informasiyalara, onların tәhlilinә, yeni strateji
vә taktiki axtarışlara әsaslanmaq lazımdır. Yәni, әvvәlkindәn fәrqli olaraq strateji planlaşdırma tәsәrrüfat
tsiklinin böyük hissәsini әhatә etmәlidir ki, bu da xarici mühitin dәyişmәlәrinә uyğun qәrarlar qәbul
etmәyә imkan yaradır

12 Otel menecmentinin әsas mәqsәdlәrinә daxildir

•

Oteldә iqtisadi proseslәrin tәsadüflәrdәn, subyektiv müddәalar vә özbaşnalıqlardan, mütlәq qeyri
müәyyәnliklәrdәn asılılığın qarşısının alınmasına
Biznesin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması vә gözlәnilәn nәticәlәrә nail
olunması
Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt, әlaqәlәndirmә
Mikrosәviyyәdә planlaşdırmanın düzgün vә sәmәrәli tәşkili
Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt, proqnozlaşdırma, sistemlәşdirmә, әlaqәlәndirmә

13 Otel menecmenti hansı problemlәrin hәllinә xidmәt etmәlidir

•

Biznesin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması vә gözlәnilәn nәticәlәrә nail
olunmasına
Oteldә iqtisadi proseslәrin tәsadüflәrdәn, subyektiv müddәalar vә özbaşnalıqlardan, mütlәq qeyri
müәyyәnliklәrdәn 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

14 Otel menecmentindә idarәetmә qәrarlarına qarşı hansı әsas tәlәblәr qoyulur

•

Biznesin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması vә gözlәnilәn nәticәlәrә nail
olunması
Mәqsәdli meylә, istiqamәtә malik olması, sistemli, saslandırma, iyerarxiyalı 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
Xidmәt növlәri vә keyfiyyәt standartları, maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri, texnoloji ehtiyatlar
Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt, proqnozlaşdırma, sistemlәşdirmә, әlaqәlәndirmә

15 Otel menecmentindә planlaşdırma funksiyası hansı prinsiplәrә әsaslanmalıdır

•

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

16 Otel menecmentindә 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
Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, әmәk intizamını möhkәmlәndirmә
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

17 İdarәetmә tsikli hansı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir

•

Ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә
turagentliklәr arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә kәnarlaşmalar
Mәqsәd vә vәzifәlәrin ümumi vә konkret mәzmununun müәyyәn edilmәsi, potensial imkanların,
resursların vә şәraitin nәzәrә alınması, nәticәlәrin kompleks qiymәtlәndirilmәsi

Turizm bazarında fәaliyyәtinin son nәticәlәrinә görә mәsuliyyәt daşıyan şәxsin qәrar qәbul etmәsini tәmin
edәn geniş tәsәrrüfat müstәqilliyi, biznesin sәmәrәliliyinin artırılmasına sәy göstәrilmәsi
Milli iqtisadiyyatın ümumi miqyasının genişlәnmәsi, tәşkilati, iqtisadi vә sosial әlaqәlәrin inteqrasiya
olunması, müasir ETTnin nailiyyәtlәrindәn daha sәmәrәli istifadә olunması, kompleks sosialiqtisadi
problemlәrin hәlli, bazar şәraitindә qeyrimüәyyәnliyin artması
Menecmentin konkret planiqtisad mexanizminin, tәşkiletmә mexanizminin, tәşkilat formalarının
tәkmillәşdirilmәsi, kadr probleminin günün tәlәblәri sәviyyәsindә hәll olunması

18 Dövlәt vә halhazırda özәllәşdirilmiş müәssisәlәr 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
Bunlar üçün planlaşdırma funksiyası әnәnәvidir, bu müәssisәlәrdә planlaşdırma tәkrar xarakter daşımış,
mәrkәz vә sahә sәviyyәsindә plan fәaliyyәtini әks etdirmişdir
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

19 Yeni yaranmış xüsusi firmalar 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 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
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

20 Otel menecerlәrinin fәaliyyәti elmi mülahizәlәr, prinsiplәr әsasında tәşkil edilmәlidir. Bu zaman
ilkin növbәdә menecmentin aşağıdakı prinsiplәri nәzәrә alınmalıdır

•

Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә
әmәk haqqı sistemi, marketinq vә satışın kompleks qiymәtlәndirilmәsi
Menecment fәaliyyәtinin sәmәrәlәliyi prinsipi, idarәçilik qәrarlarının optimallığı, idarәçilik prinsiplәrinin
elmi tәşkili, tәşkilat vә sosialiqtisadi prinsiplәrә vәhdәt sistem halında yanaşma, tәşkilatlarda iyerarxiya
nizamlılığı, sәlahiyyәtin, mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsindә qәrarlaroın qәbulunda mәrkәzlәşmiş vә qeyri
mәrkәzlәşmiş bölgü tәlәblәrinin әlaqәlәndirilmәsi, menecerlәrin, digәr әmәkdaşların optimal davranış
normalarına әmәl etmәlәri
Menecerlәr vә әmәkdaşlarla әlaqә yaratmaq formalarını hәyata keçirmәk, özünün funksional fәaliyyәti
çәrçivәsindә әmәkdaşların işçini koordinasiya vә tәşkil etmә, әmәkdaşların sәmәrәli fәaliyyәti üçün
şәraitin tәmin edilmәsi, fәaliyyәt üçün sәmәrәli motivlәşmә sisteminin yaradılması, resurslardan sәmәrәli
istifadәni tәmin etmә, öz sәviyyәsindә mәqsәdli funksional fәaliyyәtlә bağlı idarәçilik qәrarlarının qәbul
edilmәsi
Turizm bazarında fәaliyyәtinin son nәticәlәrinә görә mәsuliyyәt daşıyan şәxsin qәrar qәbul etmәsini tәmin
edәn geniş tәsәrrüfat müstәqilliyi, biznesin sәmәrәliliyinin artırılmasına sәy göstәrilmәsi
Peşәkar biliyә vә tәcrübәyә malik olmaq, iş fәaliyyәti ilә әlaqәdar olaraq müәyyәn vә qeyrimüәyyәn
situasiyalarda әsaslandırılmış qәrarlar qәbul etmә bacarığı, bütövlükdә idarәçilik әmәyinin xarakteri,
prinsiplәri vә mәzmununu bilmәk, işçi heyәti, әmәk resurslarını yüksәk sәviyyәdә idarә etmәk bacarığına
malik olmaq, iş, idarәçilik fәaliyyәti ilә әlaqәdar olan bütün informasiya mәlumatlarına malik olmaq, öz
fәaliyyәtinә qiymәt vermәk, özüözünü idarәetmә bacarığı, öz fikir vә mühakimәsini dәqiq ifadә etmә
bacarığı

21 Otel menecmentindә müasir idarәetmә konsepsiyalarına daxildir

•

Menecment fәaliyyәtinin sәmәrәlәliyi Prinsipi, idarәçilik qәrarlarının optimallığı, idarәçilik prinsiplәrinin
elmi tәşkili, tәşkilat vә sosialiqtisadi prinsiplәrә vәhdәt sistem halında yanaşma, tәşkilatlarda iyerarxiya
nizamlılığı, sәlahiyyәtin, mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsindә qәrarlaroın qәbulunda mәrkәzlәşmiş vә qeyri
mәrkәzlәşmiş bölgü tәlәblәrinin әlaqәlәndirilmәsi, menecerlәrin, digәr әmәkdaşların optimal davranış
normalarına әmәl etmәlәri
Antiböhran, situasiyalı, sistemli yanaşma idarәetmә konsepsiyası, idarәetmә prosesi, texnologiyası
konsepsiyası, elmi, inzibati idarәetmә konsepsiyası, idarәetmә psixologiyası konsepsiyası, davranış,
mәqsәdliproqram, marketinq, idarәetmәnin qlobal strategiyası, bazar mexanizmlәri ilә idarәetmә
konsepsiyası
Milli iqtisadiyyatın ümumi miqyasının genişlәnmәsi, tәşkilati, iqtisadi vә sosial әlaqәlәrin inteqrasiya
olunması, müasir ETTnin nailiyyәtlәrindәn daha sәmәrәli istifadә olunması, kompleks sosialiqtisadi
problemlәrin hәlli, bazar şәraitindә qeyrimüәyyәnliyin artması
Turistlәrin 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

22 Turizm menecerlәrinin mәhşur «10 rolu»nun formalaşma xüsusiyyәtlәrinә aiddir

•

Tәşkilatın, firmanın mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn edilmәsi, fәaliyyәtin planlaşdırılması, icraçılar
arasında tapşırıqların, funksiyaların bölüşdürülmәsi, tabeçilikdә olan işçi heyәtinin işguzarlıq, davranış vә
peşәkarlıq sәviyyәsinin öyrәnilmәsi, sәnәdlәrlә iş bacarığı, ayrıayrı işçilәr, sosial әmәk qruplarının
fәaliyyәtinә nәzarәt, hәmin fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi, ayrıayrı tәsәrrüfat subyektlәri, menecerlәr vә
әmәkdaşlarla әlaqә yaratmaq formalarını hәyata keçirmәk, özünün funksional fәaliyyәti çәrçivәsindә
әmәkdaşların işçini koordinasiya vә tәşkil etmә
Nümunә etalonu, lider, indeqator, informasiya toplayan vә informasiyanı bölüşdürәn, xarici tәşkilatlarla
müәyyәn mәqsәdlәr üzrә nümayәndә olma, sahibkar, ayrıayrı pozğunluqlar, böhran şәraitindә böhran
meneceri rolu, resurslar bölüşdürücüsü, mühüm danışıqlarda öz firması adından danışıq aparan
Xidmәt növlәri vә keyfiyyәt standartları, maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri, texnoloji ehtiyatlar
Firmanın tәrkibindәn vә xüsusi işinin tәşkilindәn çıxmaq cәhdlәri meydana çıxır, firmanın fundamental
mәqsәdlәrinin çoxlu xırda hissәlәrә parçalanması, onların bir hissәsinin yerinә yetirilә bilmәmәsi ümumi
mәqsәdlәrin yerinә yetirilmәsinә mәnfi tәsir göstәrir
Texnoloji inkişaf, firma vә dövlәtin qarşılıqlı әlaqәsi, transmilli xarakter, idarәetmәyә yeni tәlәblәrin
meydana çıxması

23 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә makroiqtisadi inkişafın әsası nә hesab edilir

•

Antiböhran, situasiyalı, sistemli yanaşma idarәetmә konsepsiyası, idarәetmә prosesi, texnologiyası
konsepsiyası, elmi, inzibati idarәetmә konsepsiyası, idarәetmә psixologiyası konsepsiyası, davranış,
mәqsәdliproqram, marketinq, idarәetmәnin qlobal strategiyası, bazar mexanizmlәri ilә idarәetmә
konsepsiyası
Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt, proqnozlaşdırma, sistemlәşdirmә, әlaqәlәndirmә
Mikrosәviyyәdә planlaşdırmanın düzgün vә sәmәrәli tәşkili
Sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәşkili, firmanın iqtisadi strategiyasının hazırlanması
Biznesin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması vә gözlәnilәn nәticәlәrә nail
olunması

24 Menecmentin әsas funksiyalarına daxildir

•

Oteldә iqtisadi proseslәrin tәsadüflәrdәn, subyektiv müddәalar vә özbaşnalıqlardan, mütlәq qeyri
müәyyәnliklәrdәn asılılığın qarşısının alınması
Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt, әlaqәlәndirmә
Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt, proqnozlaşdırma, sistemlәşdirmә, әlaqәlәndirmә
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

25 Otel menecmentindә iqtisadi risqlәrә aid edilir

•

İstehsalxidmәt, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә
әmәk haqqı sistemi, marketinq vә satış, kommersiya, maliyyә
İstehsalxidmәt, 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

26 Otel menecmentindә planlaşdırmanın geniş aspektlri müddәt vә mәzmun baxımından necә
sәciyyәlәnir

•

Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, әmәk intizamını möhkәmlәndirmә
Operativ, taktiki, strateji
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

27 Otel menecmentindә 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
Komplekslilik, lokallıq vә qloballaşma, problemin olması
Fasilәsizlik, dәqiqlik, dürüstlük, әhatәlilik, tamamlılıq, planla mәqsәdlәrin şәffaflığı, planproqnozların
optimallığı
Operativ, taktiki, strateji
Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, әmәk intizamını möhkәmlәndirmә

28 Otel menecmentindә 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, özünә nәzarәt
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

29 Otel menecmentinin tәkmillәşdirilmәsindә hansı konkret istiqamәtlәr zәruridir

•

Ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә
turagentliklәr arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә kәnarlaşmalar
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
Milli iqtisadiyyatın ümumi miqyasının genişlәnmәsi, tәşkilati, iqtisadi vә sosial әlaqәlәrin inteqrasiya
olunması, müasir ETTnin nailiyyәtlәrindәn daha sәmәrәli istifadә olunması, kompleks sosialiqtisadi
problemlәrin hәlli, bazar şәraitindә qeyrimüәyyәnliyin artması
Turizm bazarında fәaliyyәtinin son nәticәlәrinә görә mәsuliyyәt daşıyan şәxsin qәrar qәbul etmәsini tәmin
edәn geniş tәsәrrüfat müstәqilliyi, biznesin sәmәrәliliyinin artırılmasına sәy göstәrilmәsi

30 «Menecer» termini praktinada hansı mәnalarda işlәnilir

•

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
Operativ, taktiki vә strateji
İdarәetmә prosesinin iyerarxiyası, dәqiqlik, dürüstlük, әhatәlilik, tamamlılıq, funksional idarәetmә prosesi,
idarәetmә orqanları
Fasilәsizlik, dәqiqlik, dürüstlük, әhatәlilik, tamamlılıq, planla mәqsәdlәrin şәffaflığı, planproqnozların
optimallığı

31 Planlaşdırma tәtbiq olunan müәssisәlәr üçün hansı vәziyyәtin nәzәrә alınması mәqsәdәuyğundur

•

Mәqsәdli meylә, istiqamәtә malik olması, sistemli, saslandırma, iyerarxiyalı qaydada subardinasiya
olunması, konkret ünvanlı olması, direktivlik, müvafiq resurslarla tәminat
Yeni yaranmış xüsusi firmalar, 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

32 Otel menecmentindә әsas mәqsәd vә vәzifәlәrә aiddir

•

Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt, әlaqәlәndirmә
Turistlәrin obyektiv imkanlarından istifadә olunmasını tәmin etmәk
Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt, proqnozlaşdırma, sistemlәşdirmә, әlaqәlәndirmә
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә
әmәk haqqı sistemi, marketinq vә satışın kompleks qiymәtlәndirilmәsi
Biznesin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması vә gözlәnilәn nәticәlәrә nail
olunması

33 Vençur (risqli) menencmenti bir sıra problemlәr, mәnfi effektlәr yaradır ki, bunlara aiddir

•

Milli iqtisadiyyatın ümumi miqyasının genişlәnmәsi, tәşkilati, iqtisadi vә sosial әlaqәlәrin inteqrasiya
olunması, müasir ETTnin nailiyyәtlәrindәn daha sәmәrәli istifadә olunması, kompleks sosialiqtisadi
problemlәrin hәlli, bazar şәraitindә qeyrimüәyyәnliyin artması
Mәrkәz tәrәfindәn nәzarәtin itirilmәsi nәticәsindә bölmәlәr bәzәn öz hәrәkәtlәrinә rәhbәrlik üçün azadlığa
vә müstәqilliyә o qәdәr böyük meyl edirlәr ki, çox hallarda firmanın tәrkibindәn vә xüsusi işinin
tәşkilindәn çıxmaq cәhdlәri meydana çıxır, firmanın fundamental mәqsәdlәrinin çoxlu xırda hissәlәrә
parçalanması, onların bir hissәsinin yerinә yetirilә bilmәmәsi ümumi mәqsәdlәrin yerinә yetirilmәsinә
mәnfi tәsir göstәrir
Ortaya çıxan problemlәri aydınlaşdırır, firmanı әtraf mühitdәki dәyişikliklәrә hazırlayır, gәlәcәk işlәrindә
öz qәrarlarını hәyata keçirmәkdә idarә edәnlәri maraqlandırır, tәşkilatda hәrәkәtlәrin әlaqәlәndirilmәsini
yaxşılaşdırır, tәhsil hazırlığının yüksәlmәsi üçün әsas yaradır, zәruri olan informasiyaları әldә etmәk
imkanlarını artırır, ehtiyatların sәmәrәli bölüşdürülmәsinә şәrait yaradır, firma iştirakçılarının vәzifәlәrini
vә mәsuliyyәtini dәqiq formalaşdırır, firmada nәzarәti güclәndirir
Menecment fәaliyyәtinin sәmәrәlәliyi prinsipi, idarәçilik qәrarlarının optimallığı, idarәçilik prinsiplәrinin
elmi tәşkili, tәşkilat vә sosialiqtisadi prinsiplәrә vәhdәt sistem halında yanaşma, tәşkilatlarda iyerarxiya
nizamlılığı, sәlahiyyәtin, mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsindә qәrarlaroın qәbulunda mәrkәzlәşmiş vә qeyri
mәrkәzlәşmiş bölgü tәlәblәrinin әlaqәlәndirilmәsi, menecerlәrin, digәr әmәkdaşların optimal davranış
normalarına әmәl etmәlәri
Nümunә etalonu, lider, indeqator, informasiya toplayan, informasiyanı bölüşdürәn, xarici tәşkilatlarla
müәyyәn mәqsәdlәr üzrә nümayәndә olma, sahibkar, ayrıayrı pozğunluqlar

34 Otel menecmentinin istiqamәtlәrinin mürәkkәbliyi hansı göstәricilәrin müәyyәnlәşdirilmәsini
zәruri edir
Nümunә etalonu, lider, indeqator, informasiya toplayan, informasiyanı bölüşdürәn, xarici tәşkilatlarla
müәyyәn mәqsәdlәr üzrә nümayәndә olma, sahibkar, ayrıayrı pozğunluqlar

•

Menecment fәaliyyәtinin sәmәrәlәliyi Prinsipi, idarәçilik qәrarlarının optimallığı, idarәçilik prinsiplәrinin
elmi tәşkili, tәşkilat vә sosialiqtisadi prinsiplәrә vәhdәt sistem halında yanaşma, tәşkilatlarda iyerarxiya
nizamlılığı, sәlahiyyәtin, mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsindә qәrarlaroın qәbulunda mәrkәzlәşmiş vә qeyri
mәrkәzlәşmiş bölgü tәlәblәrinin әlaqәlәndirilmәsi, menecerlәrin, digәr әmәkdaşların optimal davranış
normalarına әmәl etmәlәri
Mәrkәz tәrәfindәn nәzarәtin itirilmәsi nәticәsindә bölmәlәr bәzәn öz hәrәkәtlәrinә rәhbәrlik üçün azadlığa
vә müstәqilliyә o qәdәr böyük meyl edirlәr ki, çox hallarda firmanın tәrkibindәn vә xüsusi işinin
tәşkilindәn çıxmaq cәhdlәri meydana çıxır, firmanın fundamental mәqsәdlәrinin çoxlu xırda hissәlәrә
parçalanması, onların bir hissәsinin yerinә yetirilә bilmәmәsi ümumi mәqsәdlәrin yerinә yetirilmәsinә
mәnfi tәsir göstәrir
Xidmәt növlәri vә keyfiyyәt standartları, maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri, texnoloji ehtiyatlar
Texnoloji inkişaf, firma vә dövlәtin qarşılıqlı әlaqәsi, transmilli xarakter, idarәetmәyә yeni tәlәblәrin
meydana çıxması

35 Turizm bazarında firmaların fәaliyyәtinә mühüm tәsir göstәrәn hansı xarakteristika fәrqlәndirilir

•

Nümunә etalonu, lider, indeqator, informasiya toplayan, informasiyanı bölüşdürәn, xarici tәşkilatlarla
müәyyәn mәqsәdlәr üzrә nümayәndә olma, sahibkar, ayrıayrı pozğunluqlar, böhran şәraitindә böhran
meneceri rolu, resurslar bölüşdürücüsü
Texnoloji inkişaf, firma vә dövlәtin qarşılıqlı әlaqәsi, transmilli xarakter, idarәetmәyә yeni tәlәblәrin
meydana çıxması
Firmanın tәrkibindәn vә xüsusi işinin tәşkilindәn çıxmaq cәhdlәri, firmanın fundamental mәqsәdlәrinin
çoxlu xırda hissәlәrә parçalanması
Tәşkilatın, firmanın mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn edilmәsi, fәaliyyәtin planlaşdırılması, icraçılar
arasında tapşırıqların, funksiyaların bölüşdürülmәsi, tabeçilikdә olan işçi heyәtinin işguzarlıq, davranış vә
peşәkarlıq sәviyyәsinin öyrәnilmәsi, sәnәdlәrlә iş bacarığı, ayrıayrı işçilәr, sosial әmәk qruplarının
fәaliyyәtinә nәzarәt, hәmin fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi, ayrıayrı tәsәrrüfat subyektlәri, menecerlәr vә
әmәkdaşlarla әlaqә yaratmaq formalarını hәyata keçirmәk, özünün funksional fәaliyyәti çәrçivәsindә
әmәkdaşların işçini koordinasiya vә tәşkil etmә
Xidmәt növlәri vә keyfiyyәt standartları, maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri, texnoloji ehtiyatlar

36 Otel menecmentindә maliyyә vә mühasibat uçotunun idarә edilmәsi qarşısında duran kompleks
vәzifәlәrә daxildir

•

Turizm bazarının sistemli tәhlili, resursların hәrәkәti, mәhsul vә xidmәtlәrin hәrәkәt kanalları, qiymәt,
reklam, ictimaiyyәtlә, firmadankәnar әlaqәlәr
Gәlirlәr vә xәrclәr smetası, xәrc maddәlәri üzrә smetalar, mühasibat balansı, qiymәtin әmәlә gәlmәsi,
vergiyә cәlb etmә, investisiya qoyuluşu, beynәlxalq turizm tәşkilatlarına üzvlük haqqları
Әmәklә әlaqәdar әsasnamәlәr vә qanunlar, kontrakt sistemi, vәzifә maaşları, vәzifә ştatları, әmәk haqqı vә
mükafatlandırma fondu, kadr mәsәlәlәri, әmәk haqqının forma vә sistemlәri, әmәk normativlәri
Keyfiyyәtin beynәlxalq standartları, daxili standartlar, keyfiyyәtin әmәliyyat vә texniki nәzarәti, turistә
çatdırılmış mәhsul vә xidmәtin nәzarәti, keyfiyyәt günü vә dәrnәyi
Elmi Texniki Tәrәqqi, yeni texnika vә texnologiya, ixtiraçılıq, sәmәrәlilәşdirmә, tәcrübә, layihәaxtarış
işlәri

37 Otel menecmentindә nәzarәt sisteminә daxildir

•

Oteldә әsas idarәetmә funksiyalarının ardıcıl icrası prosesi, idarәetmә prosesinin mәzmunca
konkretlәşdirilmәsi, idarәetmә prosesinin tәşkili, kompleks idarәetmә vә planlaşdırma işlәrinin tәşkili
prosesini әks etdirәn nәzarәtçi funksiyalar qrupu
Nәzarәtin obyekti, nәzarәtetmәnin texniki vasitәlәri, idarәetmә texnologiyası, nәzarәtin funksional
orqanları, xәtti nәzarәt orqanları vә kadrlar
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası
Nәzarәtin obyekti, nәzarәtetmәnin texniki vasitәlәri, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur
vahidinin müәyyәn edilmәsi, әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası, idarәetmә
texnologiyası, nәzarәtin funksional orqanları, xәtti nәzarәt orqanları
Biznesin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması vә gözlәnilәn nәticәlәrә nail
olunması, nәzarәtetmәnin texniki vasitәlәri, idarәetmә texnologiyası, nәzarәtin funksional orqanları, xәtti
nәzarәt orqanları vә kadrlar

38 Otel menecmentindә idarәetmә funksiyalarının sәmәrәli tәsnifatına aşağıdakılar aid edilir

•

Firma hәcminin genişlәnmәsi vә onun fәaliyyәtinin mürәkkәblәşmәsi, xarici mühitin dәyişkәnliyi, işçilәrә
rәhbәrliyin yeni üsulları, iqtisadiyyatın tәşkilindә mәrkәzdәnqaçma qüvvәlәrinin güclәnmәsini әks
etdirәn funksiyalar qrupu
Otellәrdә idarәetmә proseslәrinin, icra olunan işin vә fәaliyyәtin mәzmununu әks etdirәn funksiyalar
qrupu
Otel infrastrukturunun istehsalxidmәt fәaliyyәtinin tәşkili, müәssisәdaxili idarәetmә tsiklinin ardıcıl
tәmin edilmәsi, operativ idarәetmәnin tәşkili
Texnikitexnoloji proseslәrin idarә edilmәsi, texniki sistemlәrin idarә edilmәsi, texnikitexnoloji
proseslәrin intensivliyinin idarә edilmәsini әks etdirәn funksiyalar qrupu
Oteldә әsas idarәetmә funksiyalarının ardıcıl icrası prosesi, idarәetmә prosesinin mәzmunca
konkretlәşdirilmәsi, idarәetmә prosesinin tәşkili, kompleks idarәetmә vә planlaşdırma işlәrinin tәşkili
prosesini әks etdirәn funksiyalar qrupu

39 Müxtәlif sәviyyәli idarәetmә proseslәrindә otellәrin menecmenti necә xarakterizә olunur

•

Otel infrastrukturunun istehsalxidmәt fәaliyyәtinin tәşkili, müәssisәdaxili idarәetmә tsiklinin ardıcıl
tәmin edilmәsi, operativ idarәetmәnin tәşkili, әsas vә dövriyyә fondlarının, işçi qüvvәsinin, iqtisadi
münasibәtlәrin, tәsәrrüfat әlaqәlәrinin idarә edilmәsi proseslәri
Oteldә әsas idarәetmә funksiyalarının ardıcıl icrası prosesi, idarәetmә prosesinin mәzmunca
konkretlәşdirilmәsi, idarәetmә prosesinin tәşkili, kompleks idarәetmә vә planlaşdırma işlәrinin tәşkili
prosesi
Texnikitexnoloji proseslәrin idarә edilmәsi, texniki sistemlәrin idarә edilmәsi, texnikitexnoloji
proseslәrin intensivliyinin idarә edilmәsi
Xüsusi ixtisaslaşmış funksiyanın, fәaliyyәtin makro vә mikromәqsәdlәrә uyğunluğu, idarәçilik fәaliyyәti
ilә idarәçilik funksiyası mәzmununun birbirinә uyğunluğunun müәyyәn edilmәsi, idarәetmә funksiyaları
ilә idarәetmә vәzifәlәrinin dәqiq әlaqәlәndirilmәsi, hәr bir funksiya növündә idarәetmә obyekti vә
subyektinin xüsusiyyәtlәrinin tamamilә nәzәrә alınması
Oteldә әsas vә dövriyyә fondlarının, işçi qüvvәsinin, iqtisadi münasibәtlәrin, tәsәrrüfat әlaqәlәrinin idarә
edilmәsi proseslәri

40 Otel menecmentindә idarәetmә funksiyalarının hansı elmi prinsiplәri nәzәrә alınır

•

Otel infrastrukturunun istehsalxidmәt fәaliyyәtinin tәşkili, müәssisәdaxili idarәetmә tsiklinin ardıcıl
tәmin edilmәsi
Xüsusi ixtisaslaşmış funksiyanın, fәaliyyәtin makro vә mikromәqsәdlәrә uyğunluğu, idarәçilik fәaliyyәti
ilә idarәçilik funksiyası mәzmununun birbirinә uyğunluğunun müәyyәn edilmәsi, idarәetmә funksiyaları
ilә idarәetmә vәzifәlәrinin dәqiq әlaqәlәndirilmәsi, hәr bir funksiya növündә idarәetmә obyekti vә
subyektinin xüsusiyyәtlәrinin tamamilә nәzәrә alınması
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.
Gәlirlәr vә xәrclәr smetası, xәrc maddәlәri üzrә smetalar, mühasibat balansı, qiymәtin әmәlә gәlmәsi,
vergiyә cәlb etmә, investisiya qoyuluşu, beynәlxalq turizm tәşkilatlarına üzvlük haqqları
Oteldә әsas idarәetmә funksiyalarının ardıcıl icrası prosesi, idarәetmә prosesinin mәzmunca
konkretlәşdirilmәsi, idarәetmә prosesinin tәşkili, kompleks idarәetmә vә planlaşdırma işlәrinin tәşkili
prosesi

41 Mehmanxana VӘ motellәri müәyyәn kateqoriyaya aid olunmasi üçün standartlarda hansı minimal
tәlәblәr müәyyәn edilmişdır

•

Texnikitexnoloji proseslәrin idarә edilmәsi, texniki sistemlәrin idarә edilmәsi, texnikitexnoloji
proseslәrin intensivliyinin idarә edilmәsi, gәlirlәr vә xәrclәr smetası, xәrc maddәlәri üzrә smetalar,
mühasibat balansı, qiymәtin әmәlә gәlmәsi, vergiyә cәlb etmә, investisiya qoyuluşu
Yol qovşaqları ilә tәchiz edilmiş rahat magistral yolları, abadlaşdirılmiş әtraf әrazi, memarlıqplanlaşdırma
hәlli vә inşa elemetnlәri, istifadә olunan texniki avadanlıq, tikinti normaları vә qaydaları, yerlәşdiyi
әrazinin ekoloji әlverişliliyi, qonaqların hәyatinın tәhlükәsizliyi vә onların әmlakının qorunması,
yanğından mühafizә sistemlәri ilә tәchizat, sanitarepidemioloji nәzarәt orqanları tәrәfindan tәsdiq edılmiş
sanitargigiyena normaları vә qaydaları

Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә
әmәk haqqı sistemi, marketinq vә satış, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt, proqnozlaşdırma,
sistemlәşdirmә, әlaqәlәndirmә
Gәlirlәr vә xәrclәr smetası, xәrc maddәlәri üzrә smetalar, mühasibat balansı, qiymәtin әmәlә gәlmәsi,
vergiyә cәlb etmә, investisiya qoyuluşu, yol qovşaqları ilә tәchiz edilmiş rahat magistral yolları,
abadlaşdirılmiş әtraf әrazi, memarlıqplanlaşdırma hәlli vә inşa elemetnlәri, istifadә olunan texniki
avadanlıq, tikinti normaları vә qaydaları, yerlәşdiyi әrazinin ekoloji әlverişliliyi, qonaqların hәyatinın
tәhlükәsizliyi vә onların әmlakının qorunması, yanğından mühafizә sistemlәri ilә tәchizat
Gәlirlәr vә xәrclәr smetası, xәrc maddәlәri üzrә smetalar, mühasibat balansı, qiymәtin әmәlә gәlmәsi,
vergiyә cәlb etmә, investisiya qoyuluşu

42 Otellәrdә idarәetmәnin nәzarәt texnologiyası müәyyәnlәşdirilәrkәn dәrәcәlәr üzrә tәsnifat sistemi
hansı tәlәblәrә әsaslanır

•

İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.
Madditexniki tәminat, göstәrilәn xidmәtın nomenklaturası VӘ keyfiyyәti, xidmәt sәviyyәsi
Otel infrastrukturunun istehsalxidmәt fәaliyyәtinin tәşkili, müәssisәdaxili idarәetmә tsiklinin ardıcıl
tәmin edilmәsi, operativ idarәetmәnin tәşkili, әsas vә dövriyyә fondlarının, işçi qüvvәsinin, iqtisadi
münasibәtlәrin, tәsәrrüfat әlaqәlәrinin idarә edilmәsi proseslәri
Oteldә әsas idarәetmә funksiyalarının ardıcıl icrası prosesi, idarәetmә prosesinin mәzmunca
konkretlәşdirilmәsi, idarәetmә prosesinin tәşkili, kompleks idarәetmә vә planlaşdırma işlәrinin tәşkili
prosesi
Xüsusi ixtisaslaşmış funksiyanın, fәaliyyәtin makro vә mikromәqsәdlәrә uyğunluğu, idarәçilik fәaliyyәti
ilә idarәçilik funksiyası mәzmununun birbirinә uyğunluğunun müәyyәn edilmәsi, idarәetmә funksiyaları
ilә idarәetmә vәzifәlәrinin dәqiq әlaqәlәndirilmәsi, hәr bir funksiya növündә idarәetmә obyekti vә
subyektinin xüsusiyyәtlәrinin tamamilә nәzәrә alınması

43 Dünya mehmanxana sәnayesinın tәcrübәsi әsasında hansı mehmanxana müәssisә tiplәri
fәrqlәndirilir

•

Apartament, ekonom, kurort, turist mehmanxanaları, turist bazası, aeroport, azart, B&B, motel, kristal,
platin, rotel, subardinasiya, botel, flotel, flaytel, bunqalo, pleyboy, kempinq vә konqres otellәr
Luks otel, orta dәrәcә, apartament, ekonom, kurort, turist mehmanxanaları, turist bazası, aeroport, azart,
B&B, motel, rotel, botel, flotel, flaytel, bunqalo, kempinq vә konqres otellәr
Luks otel, orta dәrәcә, apartament, ekonom, kurort, turist mehmanxanaları, turist bazası, aeroport, azart,
B&B, motel, rotel, botel, flotel, flaytel, aventura, internet, bunqalo, kempinq vә konqres otellәr
Luks otel, orta dәrәcә, apartament, ekonom, kurort, turist mehmanxanaları, turist bazası, maksimum,
aeroport, azart, B&B, motel, rotel, botel, flotel,pleyboy, flaytel, bunqalo, absis, kempinq vә konqres
Orta dәrәcә, apartament, ekonom, kurort, turist mehmanxanaları, turist bazası, aeroport, azart, kristal,
platin, subardinasiya, B&B, motel, rotel, botel, flotel, flaytel, bunqalo, kempinq vә konqres otellәr

44 Otellәrdә idarәetmәnin әsası kimi әylәncә prosesinin әsas xüsusiyyәtlәrinә aiddir

•

Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә
әmәk haqqı sistemi, marketinq vә satışın kompleks qiymәtlәndirilmәsi
İnsan tәrәfindәn könüllü olaraq әylәncә növünün seçilmәsi, әylәncә növlәrinin qeyrimәhdud sayı,
әylәncәnin istehlakı üçün şәxsiyyәtin ilkin hazırlanması, әylәncәlәrin digәr mәşğuliyyәtlәrlә kombinasiya
edilmәsi, әylәncәlәrin teztez dәyişdirilmәsi
Peşәkar biliyә vә tәcrübәyә malik olmaq, iş fәaliyyәti ilә әlaqәdar olaraq müәyyәn vә qeyrimüәyyәn
situasiyalarda әsaslandırılmış qәrarlar qәbul etmә bacarığı, bütövlükdә idarәçilik әmәyinin xarakteri,
prinsiplәri vә mәzmununu bilmәk, işçi heyәti, әmәk resurslarını yüksәk sәviyyәdә idarә etmәk bacarığına
malik olmaq
Әylәncәlәrin rәngarәngliyinin formalaşması, müxtәlif әylәncәlәrin vacibliyinin müqayisәsinә keçmәk,
daha sonra şәxsiyyәtin inkişafında ayrıayrı mәşğuliyyәtlәrin payının qiymәtlәndirilmәsi
Mәqsәdli meylә, istiqamәtә malik olması, sistemli, saslandırma, iyerarxiyalı qaydada subardinasiya
olunması, konkret ünvanlı olması, direktivlik, müvafiq resurslarla tәminat

45 Otel menecmentindә әmәk vә әmәk haqqının idarә edilmәsi qarşısında duran kompleks vәzifәlәrә
daxildir

•

Keyfiyyәtin beynәlxalq standartları, daxili standartlar, keyfiyyәtin әmәliyyat vә texniki nәzarәti, turistә
çatdırılmış mәhsul vә xidmәtin nәzarәti, keyfiyyәt günü vә dәrnәyi
Әmәklә әlaqәdar әsasnamәlәr vә qanunlar, kontrakt sistemi, vәzifә maaşları, vәzifә ştatları, әmәk haqqı vә
mükafatlandırma fondu, kadr mәsәlәlәri, әmәk haqqının forma vә sistemlәri, әmәk normativlәri
Gәlirlәr vә xәrclәr smetası, xәrc maddәlәri üzrә smetalar, mühasibat balansı, qiymәtin әmәlә gәlmәsi,
vergiyә cәlb etmә, investisiya qoyuluşu, beynәlxalq turizm tәşkilatlarına üzvlük haqqları
Turizm bazarının sistemli tәhlili, resursların hәrәkәti, mәhsul vә xidmәtlәrin hәrәkәt kanalları, qiymәt,
reklam, ictimaiyyәtlә, firmadankәnar әlaqәlәr
Elmi Texniki Tәrәqqi, yeni texnika vә texnologiya, ixtiraçılıq, sәmәrәlilәşdirmә, tәcrübә, layihәaxtarış
işlәri

46 Otel menecmentindә marketinq vә satışın idarә edilmәsi qarşısında duran kompleks vәzifәlәrә
daxildir

•

Әmәklә әlaqәdar әsasnamәlәr vә qanunlar, kontrakt sistemi, vәzifә maaşları, vәzifә ştatları, әmәk haqqı vә
mükafatlandırma fondu, kadr mәsәlәlәri, әmәk haqqının forma vә sistemlәri, әmәk normativlәri
Turizm bazarının sistemli tәhlili, resursların hәrәkәti, mәhsul vә xidmәtlәrin hәrәkәt kanalları, qiymәt,
reklam, ictimaiyyәtlә, firmadankәnar әlaqәlәr
Elmi Texniki Tәrәqqi, yeni texnika vә texnologiya, ixtiraçılıq, sәmәrәlilәşdirmә, tәcrübә, layihәaxtarış
işlәri
Gәlirlәr vә xәrclәr smetası, xәrc maddәlәri üzrә smetalar, mühasibat balansı, qiymәtin әmәlә gәlmәsi,
vergiyә cәlb etmә, investisiya qoyuluşu, beynәlxalq turizm tәşkilatlarına üzvlük haqqları
Keyfiyyәtin beynәlxalq standartları, daxili standartlar, keyfiyyәtin әmәliyyat vә texniki nәzarәti, turistә
çatdırılmış mәhsul vә xidmәtin nәzarәti, keyfiyyәt günü vә dәrnәyi

47 İdarәçilik nәzarәtinin Yaponiya sistemindә büdcәnin hazırlanması hansı istiqamәtlәrdә hәyata
keçirilir

•

Biznesin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması vә gözlәnilәn nәticәlәrә nail
olunması
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.
Oteldә әsas vә dövriyyә fondlarının, işçi qüvvәsinin, iqtisadi münasibәtlәrin, tәsәrrüfat әlaqәlәrinin idarә
edilmәsi proseslәri
Firma hәcminin genişlәnmәsi vә onun fәaliyyәtinin mürәkkәblәşmәsi, xarici mühitin dәyişkәnliyi, işçilәrә
rәhbәrliyin yeni üsulları, iqtisadiyyatın tәşkilindә mәrkәzdәnqaçma qüvvәlәrinin güclәnmәsini әks
etdirәn funksiyalar
Otel infrastrukturunun istehsalxidmәt fәaliyyәtinin tәşkili, müәssisәdaxili idarәetmә tsiklinin ardıcıl
tәmin edilmәsi, operativ idarәetmәnin tәşkili, әsas vә dövriyyә fondlarının, işçi qüvvәsinin, iqtisadi
münasibәtlәrin, tәsәrrüfat әlaqәlәrinin idarә edilmәsi proseslәri

48 Otel menecmentindә funksional idarәetmә prosesinә daxildir

•

Oteldә әsas idarәetmә funksiyalarının ardıcıl icrası prosesi, idarәetmә prosesinin mәzmunca
konkretlәşdirilmәsi, idarәetmә prosesinin tәşkili, kompleks idarәetmә vә planlaşdırma işlәrinin tәşkili
prosesi
Sahәlәrarası funksional idarәetmә prosesi, әrazi vә regionların idarә edilmәsi prosesi, ETTnin idarә
edilmәsi, yarımfunksional proseslәrin, sistemlәrin idarә olunması prosesi
Oteldә әsas vә dövriyyә fondlarının, işçi qüvvәsinin, iqtisadi münasibәtlәrin, tәsәrrüfat әlaqәlәrinin idarә
edilmәsi proseslәri
Texnikitexnoloji proseslәrin idarә edilmәsi, texniki sistemlәrin idarә edilmәsi, texnikitexnoloji
proseslәrin intensivliyinin idarә edilmәsi
Otel infrastrukturunun istehsalxidmәt fәaliyyәtinin tәşkili, müәssisәdaxili idarәetmә tsiklinin ardıcıl
tәmin edilmәsi, operativ idarәetmәnin tәşkili, әsas vә dövriyyә fondlarının, işçi qüvvәsinin, iqtisadi
münasibәtlәrin, tәsәrrüfat әlaqәlәrinin idarә edilmәsi proseslәri

49 Otellәrdә idarәetmә prosesi sәviyyәli әlamәtinә görә necә qruplaşdırılır

•

Kompleks idarәetmә vә planlaşdırma işlәrinin tәşkili prosesi
Makroproseslәrә vә mikroproseslәrә

•

Otel infrastrukturunun istehsalxidmәt fәaliyyәtinin tәşkili, müәssisәdaxili idarәetmә tsiklinin ardıcıl
tәmin edilmәsi
Operativ idarәetmәnin tәşkili
Texnikitexnoloji proseslәrin idarә edilmәsi, texniki sistemlәrin idarә edilmәsi

50 Oteldә idarәetmә sisteminin hansı komponentlәri mövcuddur

•

Ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә
turagentliklәr arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә kәnarlaşmalar
Mexanizm, struktur, proses, sistemin inkişaf mexanizmi
Gәlirlәr vә xәrclәr smetası, xәrc maddәlәri üzrә smetalar, mühasibat balansı, qiymәtin әmәlә gәlmәsi,
vergiyә cәlb etmә, investisiya qoyuluşu
Mәqsәd vә vәzifәlәrin ümumi vә konkret mәzmununun müәyyәn edilmәsi, potensial imkanların,
resursların vә şәraitin nәzәrә alınması, nәticәlәrin kompleks qiymәtlәndirilmәsi
Turizm bazarının sistemli tәhlili, resursların hәrәkәti, mәhsul vә xidmәtlәrin hәrәkәt kanalları

51 Dünya mehmanxana sәnayesindә klassifikasiya nәdir

•

Texnoloji inkişaf, firma vә dövlәtin qarşılıqlı әlaqәsi, transmilli xarakter, idarәetmәyә yeni tәlәblәrin
meydana çıxması
Konkret mehmanxananın vә nömrәlәrin xidmәt standartlarına uyğunlugunun tәyin olunmasıdır
Turizm bazarının sistemli tәhlili, resursların hәrәkәti, mәhsul vә xidmәtlәrin hәrәkәt kanalları, qiymәt,
reklam, ictimaiyyәtlә, firmadankәnar әlaqәlәr
Otellәrdә idarәetmәnin nәzarәt texnologiyasının müәyyәnlәşdirilmәsi
Tәşkilatın, firmanın mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn edilmәsi, fәaliyyәtin planlaşdırılması, icraçılar
arasında tapşırıqların, funksiyaların bölüşdürülmәsi, tabeçilikdә olan işçi heyәtinin işguzarlıq, davranış vә
peşәkarlıq sәviyyәsinin öyrәnilmәsi, sәnәdlәrlә iş bacarığı, ayrıayrı işçilәr, sosial әmәk qruplarının
fәaliyyәtinә nәzarәt, hәmin fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi, ayrıayrı tәsәrrüfat subyektlәri, menecerlәr vә
әmәkdaşlarla әlaqә yaratmaq formalarını hәyata keçirmәk, özünün funksional fәaliyyәti çәrçivәsindә
әmәkdaşların işçini koordinasiya vә tәşkil etmә

52 Dirildilmiş personajları olan, onlarla ünsiyyәtdә olmaq imkanı olan çox populyar tematik parklara
daxildir

•

Sultaniyyә, Burc Әl Әrәb, Disneylend, Meqapolis, İçәrişәhәr, Leqolend, Port Aventura
Disneylend, Ermitraj, Mömünә Xatun, Meqapolis, İçәrişәhәr, Leqolend, Port Aventura
Sultaniyyә, Disneylend, Meqapolis, İçәrişәhәr, Leqolend, Port Aventura
Disneylend, Meqapolis, İçәrişәhәr, Leqolend, Port Aventura
Disneylend, Leqolend, Port Aventura vә s

53 Otellәrdә әylәncәlәrin müxtәlifliyi necә әsaslandırılır

•

Mәqsәdli meylә, istiqamәtә malik olması, sistemli, әsaslandırma, iyerarxiyalı qaydada subardinasiya
olunması, konkret ünvanlı olması, direktivlik, müvafiq resurslarla tәminat
Әylәncәlәrin rәngarәngliyinin formalaşması, müxtәlif әylәncәlәrin vacibliyinin müqayisәsinә keçmәk,
daha sonra şәxsiyyәtin inkişafında ayrıayrı mәşğuliyyәtlәrin payının qiymәtlәndirilmәsi
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә
әmәk haqqı sistemi, marketinq vә satışın kompleks qiymәtlәndirilmәsi
İnsan tәrәfindәn könüllü olaraq әylәncә növünün seçilmәsi, әylәncә növlәrinin qeyrimәhdud sayı,
әylәncәnin istehlakı üçün şәxsiyyәtin ilkin hazırlanması, әylәncәlәrin digәr mәşğuliyyәtlәrlә kombinasiya
edilmәsi, әylәncәlәrin teztez dәyişdirilmәsi
Menecerlәr vә әmәkdaşlarla әlaqә yaratmaq formalarını hәyata keçirmәk, özünün funksional fәaliyyәti
çәrçivәsindә әmәkdaşların işçini koordinasiya vә tәşkil etmә, әmәkdaşların sәmәrәli fәaliyyәti üçün
şәraitin tәmin edilmәsi, fәaliyyәt üçün sәmәrәli motivlәşmә sisteminin yaradılması, resurslardan sәmәrәli
istifadәni tәmin etmә, öz sәviyyәsindә mәqsәdli funksional fәaliyyәtlә bağlı idarәçilik qәrarlarının qәbul
edilmәsi

54 Әylәncә sәnayesinә aiddir

•

Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, әmәk intizamını möhkәmlәndirmә, texniki inkişaf, texniki hazırlıq,
maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı sistemi, marketinq vә
satış
İnsanların әylәncәyә olan tәlәbatlarının ödәnilmәsinә sәrf edilmәsi ilә bağlı olan bәdәn tәrbiyәsi (süni su
hovuzlarında, idman zallarında, klublarda vә s.), idmantamaşa tәdbirlәri, mәdәni dәyәrlәrlә ünsiyyәtdә
olmaq (kitabxanalarda, muzeylәrdә, sәrgilәrdә)
Antiböhran, situasiyalı, sistemli yanaşma idarәetmә konsepsiyası, idarәetmә prosesi, texnologiyası
konsepsiyası, elmi, inzibati idarәetmә konsepsiyası
Firma hәcminin genişlәnmәsi vә onun fәaliyyәtinin mürәkkәblәşmәsi, xarici mühitin dәyişkәnliyi, işçilәrә
rәhbәrliyin yeni üsulları, iqtisadiyyatın tәşkilindә mәrkәzdәnqaçma qüvvәlәrinin güclәnmәsi,
mikrosәviyyәdә planlaşdırmanın düzgün vә sәmәrәli tәşkili, insanların әylәncәyә olan tәlәbatlarının
ödәnilmәsinә sәrf edilmәsi ilә bağlı olan bәdәn tәrbiyәsi, idmantamaşa tәdbirlәri
Mikrosәviyyәdә planlaşdırmanın düzgün vә sәmәrәli tәşkili, insanların әylәncәyә olan tәlәbatlarının
ödәnilmәsinә sәrf edilmәsi ilә bağlı olan bәdәn tәrbiyәsi, idmantamaşa tәdbirlәri

55 Hәr bir elmi sәviyyәli fәaliyyәtin başlıca funksiyası vә meyarı nәdir

•

Turizm bazarının sistemli tәhlili, resursların hәrәkәti, mәhsul vә xidmәtlәrin hәrәkәt kanalları
Uzaqgörәnlik
Әmәk haqqı vә mükafatlandırma fondu
Әsasnamәlәr vә qanunlar
Gәlirlәr vә xәrclәr smetası

56 Otel menecmentindә turmәhsulun vә xidәtin idarә edilmәsi qarşısında duran kompleks vәzifәlәrә
daxildir

•

Әmәklә әlaqәdar әsasnamәlәr vә qanunlar, kontrakt sistemi, vәzifә maaşları, vәzifә ştatları, әmәk haqqı vә
mükafatlandırma fondu, kadr mәsәlәlәri, әmәk haqqının forma vә sistemlәri, әmәk normativlәri
Keyfiyyәtin beynәlxalq standartları, daxili standartlar, keyfiyyәtin әmәliyyat vә texniki nәzarәti, turistә
çatdırılmış mәhsul vә xidmәtin nәzarәti, keyfiyyәt günü vә dәrnәyi
Gәlirlәr vә xәrclәr smetası, xәrc maddәlәri üzrә smetalar, mühasibat balansı, qiymәtin әmәlә gәlmәsi,
vergiyә cәlb etmә, investisiya qoyuluşu, beynәlxalq turizm tәşkilatlarına üzvlük haqqları
Turizm bazarının sistemli tәhlili, resursların hәrәkәti, mәhsul vә xidmәtlәrin hәrәkәt kanalları, qiymәt,
reklam, ictimaiyyәtlә, firmadankәnar әlaqәlәr
Elmi Texniki Tәrәqqi, yeni texnika vә texnologiya, ixtiraçılıq, sәmәrәlilәşdirmә, tәcrübә, layihәaxtarış
işlәri

57 Otel menecmentindә texniki inkişafın idarә edilmәsi qarşısında duran kompleks vәzifәlәrә daxildir

•

Gәlirlәr vә xәrclәr smetası, xәrc maddәlәri üzrә smetalar, mühasibat balansı, qiymәtin әmәlә gәlmәsi,
vergiyә cәlb etmә, investisiya qoyuluşu, beynәlxalq turizm tәşkilatlarına üzvlük haqqları
Elmi Texniki Tәrәqqi, yeni texnika vә texnologiya, ixtiraçılıq, sәmәrәlilәşdirmә, tәcrübә, layihәaxtarış
işlәri
Keyfiyyәtin beynәlxalq standartları, daxili standartlar, keyfiyyәtin әmәliyyat vә texniki nәzarәti, turistә
çatdırılmış mәhsul vә xidmәtin nәzarәti, keyfiyyәt günü vә dәrnәyi
Әmәklә әlaqәdar әsasnamәlәr vә qanunlar, kontrakt sistemi, vәzifә maaşları, vәzifә ştatları, әmәk haqqı vә
mükafatlandırma fondu, kadr mәsәlәlәri, әmәk haqqının forma vә sistemlәri, әmәk normativlәri
Turizm bazarının sistemli tәhlili, resursların hәrәkәti, mәhsul vә xidmәtlәrin hәrәkәt kanalları, qiymәt,
reklam, ictimaiyyәtlә, firmadankәnar әlaqәlәr

58 Otel menecmentindә texniki inkişafın idarә edilmәsi qarşısında duran kompleks vәzifәlәrә daxildir

•

Turizm bazarının sistemli tәhlili, resursların hәrәkәti, mәhsul vә xidmәtlәrin hәrәkәt kanalları, qiymәt,
reklam, ictimaiyyәtlә, firmadankәnar әlaqәlәr
Elmi Texniki Tәrәqqi, yeni texnika vә texnologiya, ixtiraçılıq, sәmәrәlilәşdirmә, tәcrübә, layihәaxtarış
işlәri
Keyfiyyәtin beynәlxalq standartları, daxili standartlar, keyfiyyәtin әmәliyyat vә texniki nәzarәti, turistә
çatdırılmış mәhsul vә xidmәtin nәzarәti, keyfiyyәt günü vә dәrnәyi
Әmәklә әlaqәdar әsasnamәlәr vә qanunlar, kontrakt sistemi, vәzifә maaşları, vәzifә ştatları, әmәk haqqı vә
mükafatlandırma fondu, kadr mәsәlәlәri, әmәk haqqının forma vә sistemlәri, әmәk normativlәri

Gәlirlәr vә xәrclәr smetası, xәrc maddәlәri üzrә smetalar, mühasibat balansı, qiymәtin әmәlә gәlmәsi,
vergiyә cәlb etmә, investisiya qoyuluşu, beynәlxalq turizm tәşkilatlarına üzvlük haqqları

59 Otel menecmentindә idarәetmә proseslәrinin istehsalxidmәt mәzmununa daxildir

•

Texnikitexnoloji proseslәrin idarә edilmәsi, texniki sistemlәrin idarә edilmәsi, texnikitexnoloji
proseslәrin intensivliyinin idarә edilmәsi
Otel infrastrukturunun istehsalxidmәt fәaliyyәtinin tәşkili, müәssisәdaxili idarәetmә tsiklinin ardıcıl
tәmin edilmәsi, operativ idarәetmәnin tәşkili
Otel infrastrukturunun istehsalxidmәt fәaliyyәtinin tәşkili, müәssisәdaxili idarәetmә tsiklinin ardıcıl
tәmin edilmәsi, operativ idarәetmәnin tәşkili, әsas vә dövriyyә fondlarının, işçi qüvvәsinin, iqtisadi
münasibәtlәrin, tәsәrrüfat әlaqәlәrinin idarә edilmәsi proseslәri
Oteldә әsas vә dövriyyә fondlarının, işçi qüvvәsinin, iqtisadi münasibәtlәrin, tәsәrrüfat әlaqәlәrinin idarә
edilmәsi proseslәri
Oteldә әsas idarәetmә funksiyalarının ardıcıl icrası prosesi, idarәetmә prosesinin mәzmunca
konkretlәşdirilmәsi, idarәetmә prosesinin tәşkili, kompleks idarәetmә vә planlaşdırma işlәrinin tәşkili
prosesi

60 Otel menecmentindә idarәetmә proseslәrinin iqtisadi mәzmununa daxildir

•

Oteldә әsas idarәetmә funksiyalarının ardıcıl icrası prosesi, idarәetmә prosesinin mәzmunca
konkretlәşdirilmәsi, idarәetmә prosesinin tәşkili, kompleks idarәetmә vә planlaşdırma işlәrinin tәşkili
prosesi
Oteldә әsas vә dövriyyә fondlarının, işçi qüvvәsinin, iqtisadi münasibәtlәrin, tәsәrrüfat әlaqәlәrinin idarә
edilmәsi proseslәri
Texnikitexnoloji proseslәrin idarә edilmәsi, texniki sistemlәrin idarә edilmәsi, texnikitexnoloji
proseslәrin intensivliyinin idarә edilmәsi
Otel infrastrukturunun istehsalxidmәt fәaliyyәtinin tәşkili, müәssisәdaxili idarәetmә tsiklinin ardıcıl
tәmin edilmәsi, operativ idarәetmәnin tәşkili, әsas vә dövriyyә fondlarının, işçi qüvvәsinin, iqtisadi
münasibәtlәrin, tәsәrrüfat әlaqәlәrinin idarә edilmәsi proseslәri
Otel infrastrukturunun istehsalxidmәt fәaliyyәtinin tәşkili, müәssisәdaxili idarәetmә tsiklinin ardıcıl
tәmin edilmәsi, operativ idarәetmәnin tәşkili

61 Otel menecmentindә idarәetmә proseslәrinin texniki mәzmununa daxildir

•

Oteldә әsas idarәetmә funksiyalarının ardıcıl icrası prosesi, idarәetmә prosesinin mәzmunca
konkretlәşdirilmәsi, idarәetmә prosesinin tәşkili, kompleks idarәetmә vә planlaşdırma işlәrinin tәşkili
prosesi
Texnikitexnoloji proseslәrin idarә edilmәsi, texniki sistemlәrin idarә edilmәsi, texnikitexnoloji
proseslәrin intensivliyinin idarә edilmәsi
Otel infrastrukturunun istehsalxidmәt fәaliyyәtinin tәşkili, müәssisәdaxili idarәetmә tsiklinin ardıcıl
tәmin edilmәsi, operativ idarәetmәnin tәşkili, әsas vә dövriyyә fondlarının, işçi qüvvәsinin, iqtisadi
münasibәtlәrin, tәsәrrüfat әlaqәlәrinin idarә edilmәsi proseslәri
Oteldә әsas vә dövriyyә fondlarının, işçi qüvvәsinin, iqtisadi münasibәtlәrin, tәsәrrüfat әlaqәlәrinin idarә
edilmәsi proseslәri
Otel infrastrukturunun istehsalxidmәt fәaliyyәtinin tәşkili, müәssisәdaxili idarәetmә tsiklinin ardıcıl
tәmin edilmәsi, operativ idarәetmәnin tәşkili

62 Otel menecmentindә idarәetmә mexanizmi hansı göstәricilәrә әsaslanır

•

Turizm bazarının sistemli tәhlili, resursların hәrәkәti, mәhsul vә xidmәtlәrin hәrәkәt kanalları, qiymәt,
reklam, ictimaiyyәtlә, firmadankәnar әlaqәlәr
İdarәetmәnin ümumi prinsiplәri, idarәetmәnin müxtәlif funksiyaları, iqtisadi sistem qarşısında qoyulan
mәqsәdlәr, idarәetmә sisteminin müvafiq metodları
Elmi Texniki Tәrәqqi, yeni texnika vә texnologiya, ixtiraçılıq, sәmәrәlilәşdirmә, tәcrübә, layihәaxtarış
işlәri
Turizm bazarının sistemli tәhlili, resursların hәrәkәti, mәhsul vә xidmәtlәrin hәrәkәt kanalları, qiymәt,
reklam, ictimaiyyәtlә, firmadankәnar әlaqәlәr, Elmi Texniki Tәrәqqi, yeni texnika vә texnologiya,
ixtiraçılıq, sәmәrәlilәşdirmә, tәcrübә, layihәaxtarış işlәri

Gәlirlәr vә xәrclәr smetası, xәrc maddәlәri üzrә smetalar, mühasibat balansı, qiymәtin әmәlә gәlmәsi,
vergiyә cәlb etmә, investisiya qoyuluşu, beynәlxalq turizm tәşkilatlarına üzvlük haqqları

63 Otellәr neçә kateqoriya üzrә tәsniflәşdirilir

•

1.0
5.0
Lyuks
7.0
4.0

64 Otellәrdә ulduzların sayi hansı göstәricilәrә uyğun olaraq artir

•

Әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası
Xidmәt keyfiyyәtinә
Abadlaşdirılmiş әtraf әrazi, memarlıqplanlaşdırma hәlli vә inşa elemetnlәrinә
Kateqoriya üzrә
Qonaqların hәyatinın tәhlükәsizliyi vә onların әmlakının qorunması, yanğından mühafizә sistemlәri ilә
tәchizat

65 Otellәrdә kateqoriyalar necә işarәlәnir

•

«Xidmәt keyfiyyәti» ilә
«Ulduz» ilә
«Standart» ilә
«Tәsnifat» ilә
«Kateqoriyalar» ilә

66 Әylәncә sәnayesinin müәssisәlәri hansı xüsusiyyәtlәri ilә sәciyyәlәnir

•

Peşәkar biliyә vә tәcrübәyә malik olmaq, iş fәaliyyәti ilә әlaqәdar olaraq müәyyәn vә qeyrimüәyyәn
situasiyalarda әsaslandırılmış qәrarlar qәbul etmә bacarığı, bütövlükdә idarәçilik әmәyinin xarakteri,
prinsiplәri vә mәzmununu bilmәk, işçi heyәti, әmәk resurslarını yüksәk sәviyyәdә idarә etmәk bacarığına
malik olmaq
Xüsusi texnologiyalarla, idarәçilik sistemlәri ilә, fәaliyyәt nәticәlәri ilә, personalın әmәyinin tәşkili ilә
Antiböhran, situasiyalı, sistemli yanaşma idarәetmә konsepsiyası, idarәetmә prosesi, texnologiyası
konsepsiyası, elmi, inzibati idarәetmә konsepsiyası
Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, әmәk intizamını möhkәmlәndirmә, texniki inkişaf, texniki hazırlıq,
maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı sistemi, marketinq vә
satış
Oteldә iqtisadi proseslәrin tәsadüflәrdәn, subyektiv müddәalar vә özbaşnalıqlardan, mütlәq qeyri
müәyyәnliklәrdәn asılılığın qarşısının alınması

67 Otel menecmentindә struktur yenidәnqurmanın müәyyәn edilmәsi imkanlaroına daxildir

•

Ölkә daxilindә strateji regional mövqelәrin inkişafına uyğun qiymәtlәndirmә, planlaşdırma, yeni
xidmәtlәrin daxil edilmәsi, qiymәtqoymaya yeni yanaşma vә s.
Bazar qiymәti, yenidәnqurmanın maksimum imkanları, maliyyә imkanları, yenidәnqurmanın optimal
qiymәti vә sәviyyәsi, daxili vә xarici investisiyanın potensial dәyәrinin hesabatı, struktur vә operativ
imkanlar, otelin faktiki qiymәtlәndirilmәsi
Planlaşdırma zamanı xidmәtin dәyәrinә uyğun istiqamәtlәnmә, mövcud normativin mәqsәdli işlәnmәsi,
strateji investisiya qәrarlarının qiymәtlәndirilmәsi
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Bazar qiymәtlәrinә uyğun olaraq kapitalın strukturunun qiymәtlәndirilmәsi, rәqib kompaniyalarla
kapitalın strukturunun tәhlili, otel biznesinin vә onun mәqsәdli idarә edilmәsinin leqal vә qeyrileqal
gәlirlәrinin tәhlili

68 Otel menecmentindә maliyyә hesabatı necә hәyata keçirilir

•

Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
İstehlak üzrә, kadr tәminatı, xidmәt tәdarükçülәri, rәhbәrliyin tәlәblәri, aksionerlәrin tәlәblәri, dövriyyә
vәsaitlәrindәn istifadә, fiziki kapitalın istifadәsi, dövriyyә fondlarının mәnbәlәri, aksioner kapitalın
mәnbәlәri
İnvestisiyaların emissiyasının zәruriliyi, subsidiyalaşdırılan borclar, xarici investisiya borcları, lizinq,
birbaşa tәdbirlәr
Bazar qiymәtlәrinә uyğun olaraq kapitalın strukturunun qiymәtlәndirilmәsi, rәqib kompaniyalarla
kapitalın strukturunun tәhlili, otel biznesinin vә onun mәqsәdli idarә edilmәsinin leqal vә qeyrileqal
gәlirlәrinin tәhlili
Planlaşdırma zamanı xidmәtin dәyәrinә uyğun istiqamәtlәnmә, mövcud normativin mәqsәdli işlәnmәsi,
strateji investisiya qәrarlarının qiymәtlәndirilmәsi

69 Otel menecmentindә yüksәk sәmәrәliliyә әsaslanan inteqrasiya proseslәrinin xarakteristikasına
daxildir

•

İstehlak üzrә, kadr tәminatı, xidmәt tәdarükçülәri, rәhbәrliyin tәlәblәri, aksionerlәrin tәlәblәri, dövriyyә
vәsaitlәrindәn istifadә, fiziki kapitalın istifadәsi, dövriyyә fondlarının mәnbәlәri, aksioner kapitalın
mәnbәlәri
Ümumi mәqsәdlәrin aydın başa düşülmәsi, sәmimilik, kollektivin birbirinә inamı, sәmәrәli daxili
prosedurlar, uyğunlaşma
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Planlaşdırma vә nәzarәt, insan resursları, tәklif edilәn turmәhsul vә xidmәtlәr
Planlaşdırma zamanı xidmәtin dәyәrinә uyğun istiqamәtlәnmә, mövcud normativin mәqsәdli işlәnmәsi,
strateji investisiya qәrarlarının qiymәtlәndirilmәsi

70 Otel menecmentindә risk faktorlarına daxildir

•

Planlaşdırma zamanı xidmәtin dәyәrinә uyğun istiqamәtlәnmә, mövcud normativin mәqsәdli işlәnmәsi,
strateji investisiya qәrarlarının qiymәtlәndirilmәsi
Turagentliklәrin düzgün planlaşdırılmayan turpaketlәri, turist maraqlarına uyğun balansın pozulması,
idarәetmә iştirakçılarının yekdil olmayan fikirlәri, layihәnin düzgün qiymәtlәndirilmәmәsi
İnvestisiyaların emissiyasının zәruriliyi, subsidiyalaşdırılan borclar, xarici investisiya borcları, lizinq,
birbaşa tәdbirlәr
Ümumi mәqsәdlәrin aydın başa düşülmәsi, sәmimilik, kollektivin birbirinә inamı, sәmәrәli daxili
prosedurlar, uyğunlaşma
Turizm bazarında fәaliyyәtinin son nәticәlәrinә görә mәsuliyyәt daşıyan şәxsin qәrar qәbul etmәsini tәmin
edәn geniş tәsәrrüfat müstәqilliyi, biznesin sәmәrәliliyinin artırılmasına sәy göstәrilmәsi

71 Otel menecmentindә layihәlәrin idarә edilmәsinin standart strukturuna daxildir

•

İnvestisiyaların emissiyasının zәruriliyi, subsidiyalaşdırılan borclar, xarici investisiya borcları, lizinq,
birbaşa tәdbirlәr
Otel layihәlәrinin idarәetmә siyasәti, prosedurlar, detal mәlumatlar, şablon mәlumatlar
Planlaşdırma zamanı xidmәtin dәyәrinә uyğun istiqamәtlәnmә, mövcud normativin mәqsәdli işlәnmәsi,
strateji investisiya qәrarlarının qiymәtlәndirilmәsi
Planlaşdırma vә nәzarәt, insan resursları, tәklif edilәn turmәhsul vә xidmәtlәr
Turagentliklәrin düzgün planlaşdırılmayan turpaketlәri, turist maraqlarına uyğun balansın pozulması,
idarәetmә iştirakçılarının yekdil olmayan fikirlәri, layihәnin düzgün qiymәtlәndirilmәmәsi

72 Otellәrdә uniforma nә üçün zәruridir

•

Sistemin ünsürlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә nisbәt, onlar arasındakı subardinasiyalı әlaqә, bütün
xidmәt personalı peşә hazırlığı keçmәlidır, baçarıq sәviyyәsi göstәrilәn xidmәtlәrә uyğun olmalıdır, xarici
dil bılmәk «bir ulduz» vә «iki ulduz» kateqoriyalı mehmanxanalarda, qonaqların qәbulu VӘ
yerlәşdirilmәsi xidmәti işçilәrinin bir xarici dili bilmәsi kifayәtdır
Bütün kateqoriyalı mehmanxanaların qonaqlarla ünsiyyәtdә olan personalı seçilәn forma, paltar, bәzi
hallarda şәkli, adi VӘ soyadi qeyd olunan şәxsi döş nişanı olan forma geymәlidirlәr, uniforma geyim
hәmişә tәmiz VӘ sәliqәli olmalıdir
Bütün kateqoriyalı mehmanxanaların personalı müvafiq sertifikat almaq üçün vaxtaşırı tibbi müayinәdәn
keçmәlidır
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.
Bütün kateqoriyalı mehmanxanaların personalı müәssiәdә qonaqpәrvәrlik mühiti yaratmağı bacarmalıdır,
personal qonaqlara qarşı dözümlu VӘ tәmkinli olmali, onların xahişlәrini yerinә yetirәrkәn xeyirxahlıq
VӘ mehribanlıq münasibәti nümayiş etdirmәlidır

73 Mehmanxanaların butün kateqoriyaları üçün peşә etikasına aiddir

•

Sistemin ünsürlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә nisbәt, onlar arasındakı subardinasiyalı әlaqә, bütün
xidmәt personalı peşә hazırlığı keçmәlidır, baçarıq sәviyyәsi göstәrilәn xidmәtlәrә uyğun olmalıdır, xarici
dil bılmәk «bir ulduz» vә «iki ulduz» kateqoriyalı mehmanxanalarda, qonaqların qәbulu VӘ
yerlәşdirilmәsi xidmәti işçilәrinin bir xarici dili bilmәsi kifayәtdır
Bütün xidmәt personalı peşә hazırlığı keçmәlidır, baçarıq sәviyyәsi göstәrilәn xidmәtlәrә uyğun olmalıdır,
xarici dil bılmәk «bir ulduz» vә «iki ulduz» kateqoriyalı mehmanxanalarda, qonaqların qәbulu VӘ
yerlәşdirilmәsi xidmәti işçilәrinin bir xarici dili bilmәsi kifayәtdır
Bütün xidmәt personalı peşә hazırlığı keçmәlidır, baçarıq sәviyyәsi göstәrilәn xidmәtlәrә uyğun olmalıdır,
ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә
turagentliklәr arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә kәnarlaşmalar
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.
Texnikitexnoloji proseslәrin idarә edilmәsi, texniki sistemlәrin idarә edilmәsi, texnikitexnoloji
proseslәrin intensivliyinin idarә edilmәsi

74 İdarәetmә sisteminin normal fәaliyyәt göstәrmәsi üçün hansı şәrtlәr mövcuddur

•

Oteldә әsas idarәetmә funksiyalarının ardıcıl icrası prosesi, idarәetmә prosesinin mәzmunca
konkretlәşdirilmәsi, idarәetmә prosesinin tәşkili, kompleks idarәetmә vә planlaşdırma işlәrinin tәşkili
prosesi
İdarәedәn vә idarәolunan sistemlәr arasında sәbәbnәticә әlaqәlәrinin olması, dinamikliyi, sistemdә
müәyyәn parametrlәrin olması, sistemin fәallığı, idarәedici informasiyanın toplanması, sistemin
bütövlüyü, vәhdәtliliyi
Otel infrastrukturunun istehsalxidmәt fәaliyyәtinin tәşkili, müәssisәdaxili idarәetmә tsiklinin ardıcıl
tәmin edilmәsi, operativ idarәetmәnin tәşkili, әsas vә dövriyyә fondlarının, işçi qüvvәsinin, iqtisadi
münasibәtlәrin, tәsәrrüfat әlaqәlәrinin idarә edilmәsi proseslәri
Oteldә әsas vә dövriyyә fondlarının, işçi qüvvәsinin, iqtisadi münasibәtlәrin, tәsәrrüfat әlaqәlәrinin idarә
edilmәsi proseslәri
Sahәlәrarası funksional idarәetmә prosesi, әrazi vә regionların idarә edilmәsi prosesi, ETTnin idarә
edilmәsi, yarımfunksional proseslәrin, sistemlәrin idarә olunması prosesi

75 Mehmanxana VӘ motellәrin müәyyәn kateqoriyaya aid olunması üçün standartlarda hansı
minimal tәlәblәr müәyyәn edilmişdır
Oteldә әsas idarәetmә funksiyalarının ardıcıl icrası prosesi, idarәetmә prosesinin mәzmunca
konkretlәşdirilmәsi, idarәetmә prosesinin tәşkili, kompleks idarәetmә vә planlaşdırma işlәrinin tәşkili
prosesi әlverişli olmalıdır
Otel infrastrukturunun istehsalxidmәt fәaliyyәtinin tәşkili, müәssisәdaxili idarәetmә tsiklinin ardıcıl
tәmin edilmәsi, operativ idarәetmәnin tәşkili, әsas vә dövriyyә fondlarının, işçi qüvvәsinin, iqtisadi
münasibәtlәrin, tәsәrrüfat әlaqәlәrinin idarә edilmәsi proseslәri tәmin olunmalıdır

•

İdarәedәn vә idarәolunan sistemlәr arasında sәbәbnәticә әlaqәlәrinin olması, dinamikliyi, sistemdә
müәyyәn parametrlәrin olması, sistemin fәallığı, idarәedici informasiyanın toplanması, sistemin
bütövlüyü, vәhdәtliliyi, istifadә olunan texniki avadanlıq, tikinti normaları vә qaydaları uyğun olmalıdir,
ekoloji şәraiti yaşayış üçün әlverişli olmalıdır, yaşayan qonaqların hәyatının tәhlükәsizliyi vә onların
әmlakının qorunması tәmin olunmalıdır
Sahәlәrarası funksional idarәetmә prosesi, әrazi vә regionların idarә edilmәsi prosesi, ETTnin idarә
edilmәsi, yarımfunksional proseslәrin, sistemlәrin idarә olunması prosesi tәmin olunmalıdır, yanğından
mühafizә sistemlәri ilә tәchiz olunmalıdır, sanitarepidemioloji nәzarәt orqanları tәrәfindan tәsdiq edılmiş
sanitargigiyena normalarına vә qaydalarına riayәt edilmәlidir
Memarlıqplanlaşdırma hәlli vә inşa elemetnlәri, istifadә olunan texniki avadanlıq, tikinti normaları vә
qaydaları uyğun olmalıdir, ekoloji şәraiti yaşayış üçün әlverişli olmalıdır, yaşayan qonaqların hәyatının
tәhlükәsizliyi vә onların әmlakının qorunması tәmin olunmalıdır, yanğından mühafizә sistemlәri ilә tәchiz
olunmalıdır, sanitarepidemioloji nәzarәt orqanları tәrәfindan tәsdiq edılmiş sanitargigiyena normalarına
vә qaydalarına riayәt edilmәlidir

76 Nömrә fondunda bir VӘ iki yerlik nömrәlәrin sayi üç, dörd vә beş ulduzlu mehmanxanalarda nә
qәdәr olmalıdır

•

80%dәn az
1.0
60%dәn cox
60%dәn az
50%dәn az

77 Mehmanxananın xidmәt personalına olan tәlәblәri şәrti olaraq necә qruplaşdırılır

•

Tәnzimetmә, nәzarәtetmә, kvalifikasiya, davranış tәrzi, uniforma
Kvalifikasiya, davranış tәrzi, uniforma
İyerarxiyalılıq, kvalifikasiya, davranış tәrzi, uniforma
Kvalifikasiya, әks qayıdış әlaqә, davranış tәrzi, uniforma
Kvalifikasiya, davranış tәrzi, nәzarәtetmә, uniforma

78 Otel menecmentindә idarәetmә sistemi hansı müstәqil bloklardan ibarәtdir

•

Turistlәrlә turagentliklәr arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә kәnarlaşmalar
Tәnzimetmә vә komandavermә, nәzarәtetmә
İyerarxiyalılıq vә әks qayıdış әlaqә
Tәnzimetmә, nәzarәtetmә, iyerarxiyalılıq vә әks qayıdış әlaqә
Tәnzimetmә vә komandavermә, nәzarәtetmә, mәhdudiyyәt

79 Sistemli obyektlәr bütövlükdә özünә daxil edir

•

Sistemli tәhlili, resursların hәrәkәti, mәhsul vә xidmәtlәrin hәrәkәt kanalları
Giriş, proseslәr, çıxış, mәqsәd, әks әlaqә vә mәhdudiyyәt
Әmәklә әlaqәdar әsasnamәlәr vә qanunlar, kontrakt sistemi, vәzifә maaşları, vәzifә ştatları, әmәk haqqı vә
mükafatlandırma fondu, kadr mәsәlәlәri, әmәk haqqının forma vә sistemlәri, әmәk normativlәri
Keyfiyyәtin beynәlxalq standartları, daxili standartlar, keyfiyyәtin әmәliyyat vә texniki nәzarәti, turistә
çatdırılmış mәhsul vә xidmәtin nәzarәti
Turizm bazarının sistemli tәhlili, resursların hәrәkәti, mәhsul vә xidmәtlәrin hәrәkәt kanalları, qiymәt,
reklam, ictimaiyyәtlә, firmadankәnar әlaqәlәr

80 Otel menecmentindә idarәetmә fәaliyyәtinin inkişaf göstәricilәrinә daxildir

•

İstehlak üzrә, kadr tәminatı, xidmәt tәdarükçülәri, rәhbәrliyin tәlәblәri, aksionerlәrin tәlәblәri, dövriyyә
vәsaitlәrindәn istifadә, fiziki kapitalın istifadәsi, dövriyyә fondlarının mәnbәlәri, aksioner kapitalın
mәnbәlәri
Ölkә daxilindә strateji regional mövqelәrin inkişafına uyğun qiymәtlәndirmә, planlaşdırma, yeni
xidmәtlәrin daxil edilmәsi, qiymәtqoymaya yeni yanaşma vә s

Bazar qiymәtlәrinә uyğun olaraq kapitalın strukturunun qiymәtlәndirilmәsi, rәqib kompaniyalarla
kapitalın strukturunun tәhlili, otel biznesinin vә onun mәqsәdli idarә edilmәsinin leqal vә qeyrileqal
gәlirlәrinin tәhlili
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Turagentliklәrin düzgün planlaşdırılmayan turpaketlәri, turist maraqlarına uyğun balansın pozulması,
idarәetmә iştirakçılarının yekdil olmayan fikirlәri, layihәnin düzgün qiymәtlәndirilmәmәsi

81 Otel menecmentindә komanda mәdәniyyәtinin formalaşma göstәricilәrinә daxildir

•

Bazar qiymәtlәrinә uyğun olaraq kapitalın strukturunun qiymәtlәndirilmәsi, rәqib kompaniyalarla
kapitalın strukturunun tәhlili, otel biznesinin vә onun mәqsәdli idarә edilmәsinin leqal vә qeyrileqal
gәlirlәrinin tәhlili
Hәr bir şәxsin qiymәtlәndirilmәsi sistemi, fәrdi fәaliyyәt obrazı, hәr bir şәxsin sәrbәst düşüncә tәrzi
Ümumi mәqsәdlәrin aydın başa düşülmәsi, sәmimilik, kollektivin birbirinә inamı, sәmәrәli daxili
prosedurlar, uyğunlaşma
Planlaşdırma zamanı xidmәtin dәyәrinә uyğun istiqamәtlәnmә, mövcud normativin mәqsәdli işlәnmәsi,
strateji investisiya qәrarlarının qiymәtlәndirilmәsi
Layihәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, strukturun formalaşdırılması, risk, problem vә dәyişikliklәrin
planlaşdırılması, nәzarәt, monitorinq, hesabat

82 Otellәrin inzibatiidarәetmә layihәlәrinin reallaşdırılması hansı mәnbәlәr hesabına baş verir

•

Planlaşdırma zamanı xidmәtin dәyәrinә uyğun istiqamәtlәnmә, mövcud normativin mәqsәdli işlәnmәsi,
strateji investisiya qәrarlarının qiymәtlәndirilmәsi
Planlaşdırma vә nәzarәt, insan resursları, tәklif edilәn turmәhsul vә xidmәtlәr
Layihәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, strukturun formalaşdırılması, risk, problem vә dәyişikliklәrin
planlaşdırılması, nәzarәt, monitorinq, hesabat
Turizm bazarında fәaliyyәtinin son nәticәlәrinә görә mәsuliyyәt daşıyan şәxsin qәrar qәbul etmәsini tәmin
edәn geniş tәsәrrüfat müstәqilliyi, biznesin sәmәrәliliyinin artırılmasına sәy göstәrilmәsi
İnvestisiyaların emissiyasının zәruriliyi, subsidiyalaşdırılan borclar, xarici investisiya borcları, lizinq,
birbaşa tәdbirlәr

83 Otellәrdә layihәlәrin idarә olunmasına daxildir

•

Planlaşdırma vә nәzarәt, insan resursları, tәklif edilәn turmәhsul vә xidmәtlәr
Bazar qiymәtlәrinә uyğun olaraq kapitalın strukturunun qiymәtlәndirilmәsi, rәqib kompaniyalarla
kapitalın strukturunun tәhlili, otel biznesinin vә onun mәqsәdli idarә edilmәsinin leqal vә qeyrileqal
gәlirlәrinin tәhlili
Ümumi mәqsәdlәrin aydın başa düşülmәsi, sәmimilik, kollektivin birbirinә inamı, sәmәrәli daxili
prosedurlar, uyğunlaşma
Layihәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, strukturun formalaşdırılması, risk, problem vә dәyişikliklәrin
planlaşdırılması, nәzarәt, monitorinq, hesabat
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi

84 Otellәrdә davranış tәrzinә daxildir

•

Sistemin ünsürlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә nisbәt, onlar arasındakı subardinasiyalı әlaqә, bütün
xidmәt personalı peşә hazırlığı keçmәlidır, baçarıq sәviyyәsi göstәrilәn xidmәtlәrә uyğun olmalıdır, xarici
dil bılmәk «bir ulduz» vә «iki ulduz» kateqoriyalı mehmanxanalarda, qonaqların qәbulu VӘ
yerlәşdirilmәsi xidmәti işçilәrinin bir xarici dili bilmәsi kifayәtdır
Bütün kateqoriyalı mehmanxanaların personalı müәssiәdә qonaqpәrvәrlik mühiti yaratmağı bacarmalıdır,
personal qonaqlara qarşı dözümlu VӘ tәmkinli olmali, onların xahişlәrini yerinә yetirәrkәn xeyirxahlıq
VӘ mehribanlıq münasibәti nümayiş etdirmәlidır
Bütün kateqoriyalı mehmanxanaların personalı müvafiq sertifikat almaq üçün vaxtaşırı tibbi müayinәdәn
keçmәlidır

Bütün kateqoriyalı mehmanxanaların qonaqlarla ünsiyyәtdә olan personalı seçilәn forma, paltar, bәzi
hallarda şәkli, adi VӘ soyadi qeyd olunan şәxsi döş nişanı olan forma geymәlidirlәr, uniforma geyim
hәmişә tәmiz VӘ sәliqәli olmalıdir
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.

85 Otellәrdә idarәetmә strukturu nәyi ifadә edir

•

İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.
Sistemin ünsürlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә nisbәt, onlar arasındakı subardinasiyalı әlaqә
Otellәrdә idarәetmә proseslәrinin, icra olunan işin vә fәaliyyәtin mәzmununu әks etdirәn funksiyalar
Texnikitexnoloji proseslәrin idarә edilmәsi, texniki sistemlәrin idarә edilmәsi, texnikitexnoloji
proseslәrin intensivliyinin idarә edilmәsi
Ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә
turagentliklәr arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә kәnarlaşmalar

86 Otellәrdә idarәolunmazlıq nәdәn asılıdır

•

İşçilәrә rәhbәrliyin yeni üsullarından
Obyektin tәşkilolunma qabiliyyәtindәn
Otellәrdә neqativ idarәetmәdәn
Struktur islahatlardan
Otellәrdә idarәolunmazlığından

87 Otel menecmentindә idarәetmә sisteminin başlıca prinsiplәrinә daxildir

•

Turizm bazarının sistemli tәhlili, resursların hәrәkәti, mәhsul vә xidmәtlәrin hәrәkәt kanalları
İyerarxiyalılıq vә әks qayıdış әlaqә prinsiplәri
Mәhsul vә xidmәtlәrin hәrәkәt kanalları
Mәhsul vә xidmәtlәrin hәrәkәt kanalları, iyerarxiyalılıq vә әks qayıdış әlaqә prinsiplәri
Keyfiyyәtin әmәliyyat vә texniki nәzarәti, turistә çatdırılmış mәhsul vә xidmәtin nәzarәti

88 Otel menecerlәrinin idarәetmә zamanı planlaşdırılan әsas mәqsәdlәrinә daxildir

•

Planlaşdırma zamanı xidmәtin dәyәrinә uyğun istiqamәtlәnmә, mövcud normativin mәqsәdli işlәnmәsi,
strateji investisiya qәrarlarının qiymәtlәndirilmәsi
İstehlak üzrә, kadr tәminatı, xidmәt tәdarükçülәri, rәhbәrliyin tәlәblәri, aksionerlәrin tәlәblәri, dövriyyә
vәsaitlәrindәn istifadә, fiziki kapitalın istifadәsi, dövriyyә fondlarının mәnbәlәri, aksioner kapitalın
mәnbәlәri
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
İnvestisiyaların emissiyasının zәruriliyi, subsidiyalaşdırılan borclar, xarici investisiya borcları, lizinq,
birbaşa tәdbirlәr
Ölkә daxilindә strateji regional mövqelәrin inkişafına uyğun qiymәtlәndirmә, planlaşdırma, yeni
xidmәtlәrin daxil edilmәsi, qiymәtqoymaya yeni yanaşma vә s.

89 Otel menecmentindә qarhıya çıxan çatışmamazlıqların hәlli özündә hansı bölmәlәri birlәşdirir

•

Turizm bazarında fәaliyyәtinin son nәticәlәrinә görә mәsuliyyәt daşıyan şәxsin qәrar qәbul etmәsini tәmin
edәn geniş tәsәrrüfat müstәqilliyi, biznesin sәmәrәliliyinin artırılmasına sәy göstәrilmәsi
Risklәrin, problemlәrin vә dәyişikliklәrin idarә edilmәsi
Ümumi mәqsәdlәrin aydın başa düşülmәsi, sәmimilik, kollektivin birbirinә inamı, sәmәrәli daxili
prosedurlar, uyğunlaşma
Turagentliklәrin düzgün planlaşdırılmayan turpaketlәri, turist maraqlarına uyğun balansın pozulması,
idarәetmә iştirakçılarının yekdil olmayan fikirlәri, layihәnin düzgün qiymәtlәndirilmәmәsi

Bazar qiymәtlәrinә uyğun olaraq kapitalın strukturunun qiymәtlәndirilmәsi, rәqib kompaniyalarla
kapitalın strukturunun tәhlili, otel biznesinin vә onun mәqsәdli idarә edilmәsinin leqal vә qeyrileqal
gәlirlәrinin tәhlili

90 Otellәrdә tipik investisiya layihәlәrinin strukturuna aiddir

•

Layihәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, strukturun formalaşdırılması, risk, problem vә dәyişikliklәrin
planlaşdırılması, nәzarәt, monitorinq, hesabat
Biznes planın hazırlanması vә layihәnin reallaşdırılması
Bazar qiymәtlәrinә uyğun olaraq kapitalın strukturunun qiymәtlәndirilmәsi, rәqib kompaniyalarla
kapitalın strukturunun tәhlili, otel biznesinin vә onun mәqsәdli idarә edilmәsinin leqal vә qeyrileqal
gәlirlәrinin tәhlili
Turagentliklәrin düzgün planlaşdırılmayan turpaketlәri, turist maraqlarına uyğun balansın pozulması,
idarәetmә iştirakçılarının yekdil olmayan fikirlәri, layihәnin düzgün qiymәtlәndirilmәmәsi
Planlaşdırma vә nәzarәt, insan resursları, tәklif edilәn turmәhsul vә xidmәtlәr

91 Mehmanxanaların kateqoriyalar üzrә klassifikasiyası hansı kompleks tәlәblәrdәn ibarәtdir

•

Bazar qiymәtlәrinә uyğun olaraq kapitalın strukturunun qiymәtlәndirilmәsi, rәqib kompaniyalarla
kapitalın strukturunun tәhlili, otel biznesinin vә onun mәqsәdli idarә edilmәsinin leqal vә qeyrileqal
gәlirlәrinin tәhlili
Madditexniki tәminat, nomenklatura vә göstәrilәn xidmәtlәrin keyfiyyәti, xidmәtlәrin sәviyyәsi
Ümumi mәqsәdlәrin aydın başa düşülmәsi, sәmimilik, kollektivin birbirinә inamı, sәmәrәli daxili
prosedurlar, uyğunlaşma
Layihәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, strukturun formalaşdırılması, risk, problem vә dәyişikliklәrin
planlaşdırılması, nәzarәt, monitorinq, hesabat
Planlaşdırma zamanı xidmәtin dәyәrinә uyğun istiqamәtlәnmә, mövcud normativin mәqsәdli işlәnmәsi,
strateji investisiya qәrarlarının qiymәtlәndirilmәsi

92 Otellәrdә tibbi tәlәblәrә daxildir

•

Sistemin ünsürlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә nisbәt, onlar arasındakı subardinasiyalı әlaqә, bütün
xidmәt personalı peşә hazırlığı keçmәlidır, baçarıq sәviyyәsi göstәrilәn xidmәtlәrә uyğun olmalıdır, xarici
dil bılmәk «bir ulduz» vә «iki ulduz» kateqoriyalı mehmanxanalarda, qonaqların qәbulu VӘ
yerlәşdirilmәsi xidmәti işçilәrinin bir xarici dili bilmәsi kifayәtdır
Bütün kateqoriyalı mehmanxanaların personalı müvafiq sertifikat almaq üçün vaxtaşırı tibbi müayinәdәn
keçmәlidır
Bütün kateqoriyalı mehmanxanaların qonaqlarla ünsiyyәtdә olan personalı seçilәn forma, paltar, bәzi
hallarda şәkli, adi VӘ soyadi qeyd olunan şәxsi döş nişanı olan forma geymәlidirlәr, uniforma geyim
hәmişә tәmiz VӘ sәliqәli olmalıdir
Bütün kateqoriyalı mehmanxanaların personalı müәssiәdә qonaqpәrvәrlik mühiti yaratmağı bacarmalıdır,
personal qonaqlara qarşı dözümlu VӘ tәmkinli olmali, onların xahişlәrini yerinә yetirәrkәn xeyirxahlıq
VӘ mehribanlıq münasibәti nümayiş etdirmәlidır
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.

93 Otellәrdә idarәetmә strukturuna necә yanaşma mövcuddur

•

Differensial
Funksional
İdarәolunmazlıq
Proporsional
Mexanizm

94 Otellәrdә optimal idarәetmә nәzәriyyәsindә mühüm yeri hansı nәzәriyyә tutur

•

Fundamentalizm
İdarәolunmazlıq
Merkantalizm

Dialektika
Funksional

95 Nömrә fondunda bir VӘ iki yerlik nömrәlәrin sayi bir ulduzlu mehmanxanalarda nә qәdәrdәn az
olmamalıdır

•

30%dәn az
60%dәn az
40%dәn az
50%dәn az
70%dәn az

96 Nömrә fondunda bir VӘ iki yerlik nömrәlәrin sayi iki ulduzlu mehmanxanalarda nә qәdәrdәn az
olmamalıdır

•

40%dәn az
50%dәn az
80%dәn az
70%dәn az
60%dәn az

97 Otelin ümumi inzibati xidmәtlәrinә daxildir

•

Firma hәcminin genişlәnmәsi vә onun fәaliyyәtinin mürәkkәblәşmәsi, xarici mühitin dәyişkәnliyi, işçilәrә
rәhbәrliyin yeni üsulları, iqtisadiyyatın tәşkilindә mәrkәzdәnqaçma qüvvәlәrinin güclәnmәsi
İctimai iaşә, operativ nәşr, ekspedisiya, nәqliyyat xidmәti, mәsuliyyәt hüququ, nәqliyyat xәrclәri,
materialtexniki tәminat, sağlamlığın sığortalanması, xidmәt mәrkәzlәrinin idarә olunması
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.
Sistemin ünsürlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә nisbәt, onlar arasındakı subardinasiyalı әlaqә
İş vaxtı fondu, şablon tabellәr, portfel layihәlәr, layihә üzrә görülәcәk işin smetası, әmәkdaşların layihә
üzrә fәaliyyәti, әlavә resursların cәlb edilmәsi yolu ilә sәmәrәliliyin әldә edilmәsi

98 Otellәrdә resursların planlaşdırılması prosedurlarına daxildir

•

İqtisadi artım, regionlaşma, texnoloji proseslәr, mәntiqi zәncirә uyğunluq
İş vaxtı fondu, şablon tabellәr, portfel layihәlәr, layihә üzrә görülәcәk işin smetası, әmәkdaşların layihә
üzrә fәaliyyәti, әlavә resursların cәlb edilmәsi yolu ilә sәmәrәliliyin әldә edilmәsi
Ali rәhbәrlik, personalın idarә olunması, maliyyә, mәntiq, marketinq tәdqiqatları, texnoloji yenilik, sosial
iqtisadi inkişafın proqnozu, dövlәt tәnzimlәnmәsi
Әrazinin alınması, әrazinin icarәsi, mülkiyyәtә malik olmaq, torpaq sahәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә
turagentliklәr arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә kәnarlaşmalar

99 Otellәrin qloballaşma amillәrinә daxildir

•

Sistemin ünsürlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә nisbәt, onlar arasındakı subardinasiyalı әlaqә
İqtisadi artım, regionlaşma, texnoloji proseslәr, mәntiqi zәncirә uyğunluq
Әrazinin alınması, әrazinin icarәsi, mülkiyyәtә malik olmaq, torpaq sahәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Ali rәhbәrlik, personalın idarә olunması, maliyyә, mәntiq, marketinq tәdqiqatları, texnoloji yenilik, sosial
iqtisadi inkişafın proqnozu, dövlәt tәnzimlәnmәsi
Otelin dәyәri, hәyat tsiklinin qiymәtlәndirilmәsi, xidmәtlәrin inteqrasiyası, texniki xidmәtin
layihәlәndirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, mәsuliyyәt, xәrclәrә nәzarәt, sәmәrәlilik, xidmәt

100 Otel infrastrukturlarının planlaşdırılması vә proqnozlaşdırılması zamanı hansı göstәricilәrdәn
istifadә olunur

•

Planlaşdırma, tәşkil etmә, kadr tәminatı, yerlәşmә, nәzarәt, qiymәtlәndirmә
510 illik plan, 35 illik plan, makrosәviyyәdә әrazinin qiymәtlәndirilmәsi vә proqnozlaşdırılması,
maliyyә planlaşdırılması, kapitalın inkişaf planının işlәnib hazırlanması
İşçi qәbulu, standart vә normativlәrin müәyyәn edilmәsi, qrafiklәrin tәrtibi, informasiya sistemlәrindәn
istifadә, müqavilәlәrin idarә edilmәsi, prosedur vә siyasәtin reallaşdırılması
Әrazi bölgüsü, әrazinin reyestri, makro vә mikrosәviyyәdә әrazinin proqnozlaşdırılması, әrazinin idarә
olunması
Ali rәhbәrlik, personalın idarә olunması, maliyyә, mәntiq, marketinq tәdqiqatları, texnoloji yenilik, sosial
iqtisadi inkişafın proqnozu, dövlәt tәnzimlәnmәsi

101 Otel menecmentindә nәzarәt sisteminә daxildir

•

İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.
İşçi qәbulu, standart vә normativlәrin müәyyәn edilmәsi, qrafiklәrin tәrtibi, informasiya sistemlәrindәn
istifadә, müqavilәlәrin idarә edilmәsi, prosedur vә siyasәtin reallaşdırılması
Otelin dәyәri, hәyat tsiklinin qiymәtlәndirilmәsi, xidmәtlәrin inteqrasiyası, texniki xidmәtin
layihәlәndirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, mәsuliyyәt, xәrclәrә nәzarәt, sәmәrәlilik, xidmәt
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin inndeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
İş vaxtı fondu, şablon tabellәr, portfel layihәlәr, layihә üzrә görülәcәk işin smetası, әmәkdaşların layihә
üzrә fәaliyyәti, әlavә resursların cәlb edilmәsi yolu ilә sәmәrәliliyin әldә edilmәsi

102 Otellәrin idarә olunmasında hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur

•

Milli vә beynәlxalq iqtisadiyyatda ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi, bazara yeni növ mәhsul vә xidmәtlәrin
daxil olması, hәyatı zәruri olan zövqün dәyişilmәsi, turizmin dövlәt tәnzimlәnmәsi siyasәtinin
yenilәnmәsi
Planlaşdırma, tәşkil etmә, kadr tәminatı, yerlәşmә, nәzarәt, qiymәtlәndirmә
Otelin dәyәri, hәyat tsiklinin qiymәtlәndirilmәsi, xidmәtlәrin inteqrasiyası, texniki xidmәtin
layihәlәndirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, mәsuliyyәt, xәrclәrә nәzarәt, sәmәrәlilik, xidmәt
Sistemin ünsürlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә nisbәt, onlar arasındakı subardinasiyalı әlaqә
Әrazi bölgüsü, әrazinin reyestri, makro vә mikrosәviyyәdә әrazinin proqnozlaşdırılması, әrazinin idarә
olunması

103 Otel infrastrukturlarında idarәetmәnin әsaslarına aiddir

•

Milli vә beynәlxalq iqtisadiyyatda ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi, bazara yeni növ mәhsul vә xidmәtlәrin
daxil olması, hәyatı zәruri olan zövqün dәyişilmәsi, turizmin dövlәt tәnzimlәnmәsi siyasәtinin
yenilәnmәsi
Otelin dәyәri, hәyat tsiklinin qiymәtlәndirilmәsi, xidmәtlәrin inteqrasiyası, texniki xidmәtin
layihәlәndirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, mәsuliyyәt, xәrclәrә nәzarәt, sәmәrәlilik, xidmәt
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.
Әrazi bölgüsü, әrazinin reyestri, makro vә mikrosәviyyәdә әrazinin proqnozlaşdırılması, әrazinin idarә
olunması
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin inndeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri

104 Otel menecmentindә idarәetmә zamanı ssenarilәrin işlәnibhazırlanması zamanı hansı göstәricilәr
nәzәrә alınır

•

Әlverişli metodikanın seçilmәsi, proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin
qiymәtlәndirilmәsi, diskontlaşdırma yolu ilә pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
Otel bazarına daxil olan yeni mәhsul vә qiymәtlәrin geniş çeşiddә satışa uyğun olaraq planlaşdırılması,
mehmanxana tәsәrrüfatında yeni formalaşmış әvәzedici turmәhsul vә xidmәtlәrin tәyinatı
Milli vә beynәlxalq iqtisadiyyatda ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi, bazara yeni növ mәhsul vә xidmәtlәrin
daxil olması, hәyatı zәruri olan zövqün dәyişilmәsi, turizmin dövlәt tәnzimlәnmәsi siyasәtinin
yenilәnmәsi

İstehlak üzrә, kadr tәminatı, xidmәt tәdarükçülәri, rәhbәrliyin tәlәblәri, aksionerlәrin tәlәblәri, dövriyyә
vәsaitlәrindәn istifadә, fiziki kapitalın istifadәsi, dövriyyә fondlarının mәnbәlәri, aksioner kapitalın
mәnbәlәri
İstehlakçı bazarının seqmentlәşmәsinin tәhlili, rәqabәtbiznes sisteminin tәhlili, xidmәt strukturunun
tәhlili

105 Otellәrdә tәşkilati iqtisadi tәdbirlәrin qiymәtlәndirilmәsi hansı mәrhәlәlәrdәn asılıdır

•

Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin inndeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
Әlverişli metodikanın seçilmәsi, proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin
qiymәtlәndirilmәsi, diskontlaşdırma yolu ilә pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
Otel bazarına daxil olan yeni mәhsul vә qiymәtlәrin geniş çeşiddә satışa uyğun olaraq planlaşdırılması,
mehmanxana tәsәrrüfatında yeni formalaşmış әvәzedici turmәhsul vә xidmәtlәrin tәyinatı
Milli vә beynәlxalq iqtisadiyyatda ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi, bazara yeni növ mәhsul vә xidmәtlәrin
daxil olması, hәyatı zәruri olan zövqün dәyişilmәsi, turizmin dövlәt tәnzimlәnmәsi siyasәtinin
yenilәnmәsi
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi

106 Otellәrin mәqsәdli kapital strukturunun müәyyәnlәşdirilmәsi zamanı hansı kompleks tәdbirlәrin
tәtbiqi zәruridir

•

Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Bazar qiymәtlәrinә uyğun olaraq kapitalın strukturunun qiymәtlәndirilmәsi, rәqib kompaniyalarla
kapitalın strukturunun tәhlili, otel biznesinin vә onun mәqsәdli idarә edilmәsinin leqal vә qeyrileqal
gәlirlәrinin tәhlili
İnvestisiyaların emissiyasının zәruriliyi, subsidiyalaşdırılan borclar, xarici investisiya borcları, lizinq,
birbaşa tәdbirlәr
Bazar qiymәti, yenidәnqurmanın maksimum imkanları, maliyyә imkanları, yenidәnqurmanın optimal
qiymәti vә sәviyyәsi, daxili vә xarici investisiyanın potensial dәyәrinin hesabatı, struktur vә operativ
imkanlar, otelin faktiki qiymәtlәndirilmәsi
İstehlak üzrә, kadr tәminatı, xidmәt tәdarükçülәri, rәhbәrliyin tәlәblәri, aksionerlәrin tәlәblәri, dövriyyә
vәsaitlәrindәn istifadә, fiziki kapitalın istifadәsi, dövriyyә fondlarının mәnbәlәri, aksioner kapitalın
mәnbәlәri

107 Otel menecmentindә mülkiyyәtin istifadәsi göstәricilәrinә daxildir

•

İqtisadi artım, regionlaşma, texnoloji proseslәr, mәntiqi zәncirә uyğunluq
Әrazinin alınması, әrazinin icarәsi, mülkiyyәtә malik olmaq, torpaq sahәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Firma hәcminin genişlәnmәsi vә onun fәaliyyәtinin mürәkkәblәşmәsi, xarici mühitin dәyişkәnliyi, işçilәrә
rәhbәrliyin yeni üsulları, iqtisadiyyatın tәşkilindә mәrkәzdәnqaçma qüvvәlәrinin güclәnmәsi
Sistemin ünsürlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә nisbәt, onlar arasındakı subardinasiyalı әlaqә
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin indeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri

108 Otellәrdә işçi yerlәrinә olan tәlәbatın islahatı üçün hansı amillәr nәzәrә alınır

•

Ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә
turagentliklәr arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә kәnarlaşmalar
İslahatların menecmenti, avadanlıqlar vә cihazların tәyinatı üzrә düzgün müәyyәnlәşdirilmәsi, material
texniki tәminat, layihәlәrin idarә olunması
İqtisadi artım, regionlaşma, texnoloji proseslәr, mәntiqi zәncirә uyğunluq
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Әrazinin alınması, әrazinin icarәsi, mülkiyyәtә malik olmaq, torpaq sahәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi

109 Otel menecmentindә tipik bölgü kanallarına daxildir

•

Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin inndeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
Turizm mәhsulu vә xidmәt istehsalçıları, turoperatorlar, turagentliklәr, istehlakçılar, dövlәt
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
İş vaxtı fondu, şablon tabellәr, portfel layihәlәr, layihә üzrә görülәcәk işin smetası, әmәkdaşların layihә
üzrә fәaliyyәti, әlavә resursların cәlb edilmәsi yolu ilә sәmәrәliliyin әldә edilmәsi
İqtisadi artım, regionlaşma, texnoloji proseslәr, mәntiqi zәncirә uyğunluq

110 Otel menecmentinin mәntiqi sisteminә daxildir

•

Firma hәcminin genişlәnmәsi vә onun fәaliyyәtinin mürәkkәblәşmәsi, xarici mühitin dәyişkәnliyi, işçilәrә
rәhbәrliyin yeni üsulları, iqtisadiyyatın tәşkilindә mәrkәzdәnqaçma qüvvәlәrinin güclәnmәsi
Proqnoz, ehtiyatların mövcud vәziyyәti, tәlәbat sifarişlәrinin tәhlili, mәhsul vә xidmәt istehsalı
İş vaxtı fondu, şablon tabellәr, portfel layihәlәr, layihә üzrә görülәcәk işin smetası, әmәkdaşların layihә
üzrә fәaliyyәti, әlavә resursların cәlb edilmәsi yolu ilә sәmәrәliliyin әldә edilmәsi
Ali rәhbәrlik, personalın idarә olunması, maliyyә, mәntiq, marketinq tәdqiqatları, texnoloji yenilik, sosial
iqtisadi inkişafın proqnozu, dövlәt tәnzimlәnmәsi
Ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә
turagentliklәr arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә kәnarlaşmalar

111 Rәqabәt şәraitindә otellәrin fәaliyyәtinin strateji biznes planına daxildir

•

Milli vә beynәlxalq iqtisadiyyatda ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi, bazara yeni növ mәhsul vә xidmәtlәrin
daxil olması, hәyatı zәruri olan zövqün dәyişilmәsi, turizmin dövlәt tәnzimlәnmәsi siyasәtinin
yenilәnmәsi
Ali rәhbәrlik, personalın idarә olunması, maliyyә, mәntiq, marketinq tәdqiqatları, texnoloji yenilik, sosial
iqtisadi inkişafın proqnozu, dövlәt tәnzimlәnmәsi
Әrazinin alınması, әrazinin icarәsi, mülkiyyәtә malik olmaq, torpaq sahәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin indeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
İş vaxtı fondu, şablon tabellәr, portfel layihәlәr, layihә üzrә görülәcәk işin smetası, әmәkdaşların layihә
üzrә fәaliyyәti, әlavә resursların cәlb edilmәsi yolu ilә sәmәrәliliyin әldә edilmәsi

112 Otel biznesindә gәlirlәrin diskontlaşdırılması zamanı hansı göstәricilәr nәzәrә alınır

•

Otelin dәyәri, hәyat tsiklinin qiymәtlәndirilmәsi, xidmәtlәrin inteqrasiyası, texniki xidmәtin
layihәlәndirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, mәsuliyyәt, xәrclәrә nәzarәt, sәmәrәlilik, xidmәt
Kapitalın strukturu, biznesin nәticәlәri, biznesin inkişaf perspektivi, ümumi iqtisadi amillәr, risklәr vә s.
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin inndeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
İş vaxtı fondu, şablon tabellәr, portfel layihәlәr, layihә üzrә görülәcәk işin smetası, әmәkdaşların layihә
üzrә fәaliyyәti, әlavә resursların cәlb edilmәsi yolu ilә sәmәrәliliyin әldә edilmәsi
Ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә
turagentliklәr arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә kәnarlaşmalar

113 Şәxsi otellәrdә idarәetmәnin üstünlüklәrinә daxildir

•

Balanslaşdırılmış maliyyә siyasәti, minimal yatırım, riskin aşağı olması
Geniş maliyyәlәşdirmә variantlarının seçilmәsi, dәqiq vergi hesabatı
Otelin dәyәri, hәyat tsiklinin qiymәtlәndirilmәsi, xidmәtlәrin inteqrasiyası, texniki xidmәtin
layihәlәndirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, mәsuliyyәt, xәrclәrә nәzarәt, sәmәrәlilik, xidmәt
Kapitalın strukturu, biznesin nәticәlәri, biznesin inkişaf perspektivi, ümumi iqtisadi amillәr, risklәr vә s.
Müәssisәdә idarәetmә strukturlarının olmaması, inzibati asılılığın az olması, minimal kapital qoyuluşu,
vergitutmada zәif uçot

114 Otel menecmentindә idarәetmәnin hәyat tsiklinә aiddir

•

Planlaşdırma, proqnozlaşdırma, maliyyәlәşdirmә, icarә, tikinti, proqram, konsepsiya, plan, layihә,
modernlәşdirmә, qiymәtlәndirmә, satış
Әrazi bölgüsü, әrazinin reyestri, makro vә mikrosәviyyәdә әrazinin proqnozlaşdırılması, әrazinin idarә
olunması
Otelin dәyәri, hәyat tsiklinin qiymәtlәndirilmәsi, xidmәtlәrin inteqrasiyası, texniki xidmәtin
layihәlәndirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, mәsuliyyәt, xәrclәrә nәzarәt, sәmәrәlilik, xidmәt
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә
turagentliklәr arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә kәnarlaşmalar

115 Otel menecmentindә rәqabәtin formalaşmasına tәsir edәn hansı metodlar mövcuddur

•

Otel bazarına daxil olan yeni mәhsul vә qiymәtlәrin geniş çeşiddә satışa uyğun olaraq planlaşdırılması,
mehmanxana tәsәrrüfatında yeni formalaşmış әvәzedici turmәhsul vә xidmәtlәrin tәyinatı
Milli vә beynәlxalq iqtisadiyyatda ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi, bazara yeni növ mәhsul vә xidmәtlәrin
daxil olması, hәyatı zәruri olan zövqün dәyişilmәsi, turizmin dövlәt tәnzimlәnmәsi siyasәtinin
yenilәnmәsi
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin inndeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
İstehlakçı bazarının seqmentlәşmәsinin tәhlili, rәqabәtbiznes sisteminin tәhlili, xidmәt strukturunun
tәhlili
İstehlak üzrә, kadr tәminatı, xidmәt tәdarükçülәri, rәhbәrliyin tәlәblәri, aksionerlәrin tәlәblәri, dövriyyә
vәsaitlәrindәn istifadә, fiziki kapitalın istifadәsi, dövriyyә fondlarının mәnbәlәri, aksioner kapitalın
mәnbәlәri

116 Otel menecmentindә qiymәtәmәlәgәlmә metodu zamanı hansı göstәricilәr müәyyәnlәşdirilir

•

Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
İstehlak üzrә, kadr tәminatı, xidmәt tәdarükçülәri, rәhbәrliyin tәlәblәri, aksionerlәrin tәlәblәri, dövriyyә
vәsaitlәrindәn istifadә, fiziki kapitalın istifadәsi, dövriyyә fondlarının mәnbәlәri, aksioner kapitalın
mәnbәlәri
Otelә әmәkdaşlıq edәn yeni investisiya komplekslәrinin rentabelliyi otelә daxil olan maliyyә
mәnbәlәrinin, biznesin digәr mәnbәlәri üzrәoperativ hesabatların tәmin olunması, otelin
investisiyalaşdırılması zamanı daimi rentabelliyin idarә edilmәsi üçün kapitalın normativlәri
Milli vә beynәlxalq iqtisadiyyatda ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi, bazara yeni növ mәhsul vә xidmәtlәrin
daxil olması, hәyatı zәruri olan zövqün dәyişilmәsi, turizmin dövlәt tәnzimlәnmәsi siyasәtinin
yenilәnmәsi
Әlverişli metodikanın seçilmәsi, proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin
qiymәtlәndirilmәsi, diskontlaşdırma yolu ilә pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi

117 Otel menecmentinin tәşkilatiiqtisadi idarәetmә probleminin hәlli zamanı maliyyә alәtlәrinin
bazar qiymәtlәndirilmәsi zamanı hansı göstәricilәr nәzәrә alınır

•

Ölkә daxilindә strateji regional mövqelәrin inkişafına uyğun qiymәtlәndirmә, planlaşdırma, yeni
xidmәtlәrin daxil edilmәsi, qiymәtqoymaya yeni yanaşma vә s.
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Bazar qiymәti, yenidәnqurmanın maksimum imkanları, maliyyә imkanları, yenidәnqurmanın optimal
qiymәti vә sәviyyәsi, daxili vә xarici investisiyanın potensial dәyәrinin hesabatı, struktur vә operativ
imkanlar, otelin faktiki qiymәtlәndirilmәsi

İstehlak üzrә, kadr tәminatı, xidmәt tәdarükçülәri, rәhbәrliyin tәlәblәri, aksionerlәrin tәlәblәri, dövriyyә
vәsaitlәrindәn istifadә, fiziki kapitalın istifadәsi, dövriyyә fondlarının mәnbәlәri, aksioner kapitalın
mәnbәlәri, kapitalın strukturunun qiymәtlәndirilmәsi, rәqib kompaniyalarla kapitalın strukturunun tәhlili,
otel biznesinin vә onun mәqsәdli idarә edilmәsinin leqal vә qeyrileqal gәlirlәrinin tәhlili
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.

118 Otellәrdә mәsuliyyәtin struktur informasiya elementlәrinә daxildir

•

Milli vә beynәlxalq iqtisadiyyatda ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi, bazara yeni növ mәhsul vә xidmәtlәrin
daxil olması, hәyatı zәruri olan zövqün dәyişilmәsi, turizmin dövlәt tәnzimlәnmәsi siyasәtinin
yenilәnmәsi
Әrazinin alınması, әrazinin icarәsi, mülkiyyәtә malik olmaq, torpaq sahәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin inndeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
İş vaxtı fondu, büdcә, faktlar, qiymәt, indeks

119 Otellәrdә aktivlәrin bazar qiymәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsindә hansı amillәr nәzәrә alınır

•

Otelin dәyәri, hәyat tsiklinin qiymәtlәndirilmәsi, xidmәtlәrin inteqrasiyası, texniki xidmәtin
layihәlәndirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, mәsuliyyәt, xәrclәrә nәzarәt, sәmәrәlilik, xidmәt
Әrazi bölgüsü, әrazinin reyestri, makro vә mikrosәviyyәdә әrazinin proqnozlaşdırılması, әrazinin idarә
olunması
Әrazinin alınması, әrazinin icarәsi, mülkiyyәtә malik olmaq, torpaq sahәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Ali rәhbәrlik, personalın idarә olunması, maliyyә, mәntiq, marketinq tәdqiqatları, texnoloji yenilik, sosial
iqtisadi inkişafın proqnozu, dövlәt tәnzimlәnmәsi
Material aktivlәr, maliyyә aktivlәri

120 Otellәrdә әrazi planlaşdırılması zamanı hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur

•

İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.
Ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә
turagentliklәr arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә kәnarlaşmalar
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Otelin dәyәri, hәyat tsiklinin qiymәtlәndirilmәsi, xidmәtlәrin inteqrasiyası, texniki xidmәtin
layihәlәndirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, mәsuliyyәt, xәrclәrә nәzarәt, sәmәrәlilik, xidmәt
Әrazi bölgüsü, әrazinin reyestri, makro vә mikrosәviyyәdә әrazinin proqnozlaşdırılması, әrazinin idarә
olunması

121 Birgә müәssisәlәrdә idarәetmәnin üstünlüklәrinә daxildir

•

Kapitalın strukturu, biznesin nәticәlәri, biznesin inkişaf perspektivi, ümumi iqtisadi amillәr, risklәr vә s.
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.
Geniş maliyyәlәşdirmә variantlarının seçilmәsi, dәqiq vergi hesabatı
Müәssisәdә idarәetmә strukturlarının olmaması, inzibati asılılığın az olması, minimal kapital qoyuluşu,
vergitutmada zәif uçot
Balanslaşdırılmış maliyyә siyasәti, minimal yatırım, riskin aşağı olması

122 Otel menecmentindә nәzarәtin üstünlüklәrinә daxildir
Balanslaşdırılmış maliyyә siyasәti, minimal yatırım, riskin aşağı olması

•

Әrazi bölgüsü, әrazinin reyestri, makro vә mikrosәviyyәdә әrazinin proqnozlaşdırılması, әrazinin idarә
olunması
Kapitalın strukturu, biznesin nәticәlәri, biznesin inkişaf perspektivi, ümumi iqtisadi amillәr, risklәr vә s.
Müәssisәdә idarәetmә strukturlarının olmaması, inzibati asılılığın az olması, minimal kapital qoyuluşu,
vergitutmada zәif uçot
Geniş maliyyәlәşdirmә variantlarının seçilmәsi, dәqiq vergi hesabatı

123 Otel menecmentindә müxtәlif sahәlәrin vә komplekslәrin fәaliyyәti üçün zәruri tәdbirlәrә aiddir

•

Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin inndeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
Milli vә beynәlxalq iqtisadiyyatda ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi, bazara yeni növ mәhsul vә xidmәtlәrin
daxil olması, hәyatı zәruri olan zövqün dәyişilmәsi, turizmin dövlәt tәnzimlәnmәsi siyasәtinin
yenilәnmәsi
Әlverişli metodikanın seçilmәsi, proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin
qiymәtlәndirilmәsi, diskontlaşdırma yolu ilә pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
İstehlakçı bazarının seqmentlәşmәsinin tәhlili, rәqabәtbiznes sisteminin tәhlili, xidmәt strukturunun
tәhlili
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi

124 Otel menecmentindә modellәşmәyә daxildir

•

Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin inndeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
Firma hәcminin genişlәnmәsi vә onun fәaliyyәtinin mürәkkәblәşmәsi, xarici mühitin dәyişkәnliyi, işçilәrә
rәhbәrliyin yeni üsulları, iqtisadiyyatın tәşkilindә mәrkәzdәnqaçma qüvvәlәrinin güclәnmәsi
İş vaxtı fondu, şablon tabellәr, portfel layihәlәr, layihә üzrә görülәcәk işin smetası, әmәkdaşların layihә
üzrә fәaliyyәti, әlavә resursların cәlb edilmәsi yolu ilә sәmәrәliliyin әldә edilmәsi
Ofismenecer, coğrafi mәkan, regional vә ya divizional idarәetmә, beynәlxalq
Milli vә beynәlxalq iqtisadiyyatda ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi, bazara yeni növ mәhsul vә xidmәtlәrin
daxil olması, hәyatı zәruri olan zövqün dәyişilmәsi, turizmin dövlәt tәnzimlәnmәsi siyasәtinin
yenilәnmәsi

125 Otel menecmentindә emprik tәdqiqatların hansı әsas faktorları mövcuddur

•

İstehlak üzrә, kadr tәminatı, xidmәt tәdarükçülәri, rәhbәrliyin tәlәblәri, aksionerlәrin tәlәblәri, dövriyyә
vәsaitlәrindәn istifadә, fiziki kapitalın istifadәsi, dövriyyә fondlarının mәnbәlәri, aksioner kapitalın
mәnbәlәri
Milli vә beynәlxalq iqtisadiyyatda ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi, bazara yeni növ mәhsul vә xidmәtlәrin
daxil olması, hәyatı zәruri olan zövqün dәyişilmәsi, turizmin dövlәt tәnzimlәnmәsi siyasәtinin
yenilәnmәsi
Otel bazarına daxil olan yeni mәhsul vә qiymәtlәrin geniş çeşiddә satışa uyğun olaraq planlaşdırılması,
mehmanxana tәsәrrüfatında yeni formalaşmış әvәzedici turmәhsul vә xidmәtlәrin tәyinatı
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin inndeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi

126 Otellәrdә bazar alternativlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı hansı maliyyә alәtlәrindәn istifadә
edilir
Planlaşdırma vә nәzarәt, insan resursları, tәklif edilәn turmәhsul vә xidmәtlәr
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.

•

Bazar qiymәti, yenidәnqurmanın maksimum imkanları, maliyyә imkanları, yenidәnqurmanın optimal
qiymәti vә sәviyyәsi, daxili vә xarici investisiyanın potensial dәyәrinin hesabatı, struktur vә operativ
imkanlar, otelin faktiki qiymәtlәndirilmәsi
İnvestisiyaların emissiyasının zәruriliyi, subsidiyalaşdırılan borclar, xarici investisiya borcları, lizinq,
birbaşa tәdbirlәr

127 Otellәrdә idarәetmә bәndi nәdir

•

Otelin idarә edilmәsini hәyata keçirәn fәrdlәrin vә bәndlәrin qarşılıqlı әlaqә forması
Heyәtdәn istifadә olunmanın effektliyinin artırılması, tәşkilatı quruluşun çevikliyi, tez yenidәnqurma vә
müәs¬sisәnin rәqabәtә davamlığının artırılması imkanı, müxtәlif sәviyyәlәrdә qәbul olunmuş qәrarların
sәla¬hiyyәtliliyinin artırılması
Xәtti tәşkilati quruluş, funksional tәşkilati quruluş, xәttifunksional tәşkilati quruluş, divizional tәşkilatı
quruluş vә s.
Yerinә yetirilәn funksiyaların ümumi növü altında birlәşәn müstәqil orqan vә ya insanlar qru¬pudur
İxtisaslaşmanın optimal tәlәblәri ilә

128 Otellәrdә idarәetmәnin tәşkilati sisteminin layihәlәşdi¬rilmәsi hansı anlayışları nәzәrdә tutur

•

İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.
Müşavirә müraciәt edilmәsi nәticәsindә idarәetmә qәrar¬larının hazırlanması vә qәbulu müddәtinin
uzanması, müşavirlәrin fikirlәrinin birbirinin üstünә düşmәmәsi sә¬bә¬bindәn idarәetmә qәrarlarının
hazırlanması vә qәbulunda çәtinliklәrin meydana çıxması
Hәr bir istehsalat vә ya idarәetmә bölmәsinin başında ona tabe olan işçilәrә tәkbaşına rәhbәrlik edәn vә
bütün sәla¬hiyyәtlәrә malik şәxs dayanır
Xәtti rәhbәrlәr özәklәr yaratmaq imkanına malik olurlar ki, onlar da funksional problem vә mәsәlәlәrin
hәlli üçün peşәkәr müşavirlәr rolunda çıxış edirlәr
Funksiyanın tәrkibi vә mәzmunu, funksiyaların mәrkәzlәşdirilmәsi vә parçalanması hәddi, hәmçinin
idarәetmә sәviyyәsinin sayı, hәr sәviyyәnin funksional vә xәtti bәndlәrinin sayı, bütün sәviyyәlәrdә hәr
bәndin funksiyası, bәndlәr arasında tabeçilik

129 Oteldә idarәetmәnin xәtti tәşkilati quruluşu hansı xüsusiyyәtlәri ilә xarakterizә olunur

•

Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin indeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
Xәtti rәhbәrlәr özәklәr yaratmaq imkanına malik olurlar ki, onlar da funksional problem vә mәsәlәlәrin
hәlli üçün peşәkәr müşavirlәr rolunda çıxış edirlәr
Funksiyanın tәrkibi vә mәzmunu, funksiyaların mәrkәzlәşdirilmәsi vә parçalanması hәddi, hәmçinin
idarәetmә sәviyyәsinin sayı, hәr sәviyyәnin funksional vә xәtti bәndlәrinin sayı, bütün sәviyyәlәrdә hәr
bәndin funksiyası, bәndlәr arasında tabeçilik
Hәr bir istehsalat vә ya idarәetmә bölmәsinin başında ona tabe olan işçilәrә tәkbaşına rәhbәrlik edәn vә
bütün sәla¬hiyyәtlәrә malik şәxs dayanır
Müşavirә müraciәt edilmәsi nәticәsindә idarәetmә qәrar¬larının hazırlanması vә qәbulu müddәtinin
uzanması, müşavirlәrin fikirlәrinin birbirinin üstünә düşmәmәsi sә¬bә¬bindәn idarәetmә qәrarlarının
hazırlanması vә qәbulunda çәtinliklәrin meydana çıxması

130 Oteldә idarәetmәnin funksional tәşkilati quruluşunun üstünlüyünә aiddir

•

Hәr bir istehsalat vә ya idarәetmә bölmәsinin başında ona tabe olan işçilәrә tәkbaşına rәhbәrlik edәn vә
bütün sәla¬hiyyәtlәrә malik şәxs dayanır
Xәtti rәhbәrlәr özәklәr yaratmaq imkanına malik olurlar ki, onlar da funksional problem vә mәsәlәlәrin
hәlli üçün peşәkәr müşavirlәr rolunda çıxış edirlәr
Müşavirә müraciәt edilmәsi nәticәsindә idarәetmә qәrar¬larının hazırlanması vә qәbulu müddәtinin
uzanması, müşavirlәrin fikirlәrinin birbirinin üstünә düşmәmәsi sә¬bә¬bindәn idarәetmә qәrarlarının
hazırlanması vә qәbulunda çәtinliklәrin meydana çıxması
Gәlir mәnbәyinә  gәlirli mәhsula meyl, ixtisaslaşmış firmalar şәrtilә bölgü, qәrarların qәbulu vә
әsaslandırılmasında müstәqilliyin artırılması, firmanın vahid siyasәt yeritmәsi baxımından bazar siyasәti,
heyәtin inkişafı siyasәti, reklam kompaniyasının keçirilmәsi vә bütövlükdә firmanın imicinin
formalaşdırılmasında әlaqәlәndirmiş idarәetmә

•

İda¬rәetmәnin funksional ixtisaslaşması yolu ilә qәbul edilәn idarәetmә qәrarlarının keyfiyyәtli vә
sәlahiyyәtli olması ilә xarakterizә olunur vә bu zaman ayrıayrı hallarda idarәetmә qәrarlarının
hazır¬lanması vә qәbul olunması müddәti qısalır

131 Otellәrdә iradәetmәnin divizional tәşkilatı quruluşu hansı xüsusiyyәtlәri ilә xarakterizә olunur

•

Heyәtdәn istifadә olunmanın effektliyinin artırılması, tәşkilatı quruluşun çevikliyi, tez yenidәnqurma vә
müәs¬sisәnin rәqabәtә davamlığının artırılması imkanı, müxtәlif sәviyyәlәrdә qәbul olunmuş qәrarların
sәla¬hiyyәtliliyinin artırılması
Әmәklә әlaqәdar әsasnamәlәr vә qanunlar, kontrakt sistemi, vәzifә maaşları, vәzifә ştatları, әmәk haqqı vә
mükafatlandırma fondu, kadr mәsәlәlәri, әmәk haqqının forma vә sistemlәri, әmәk normativlәri
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin indeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
Bu quruluşu adәtәn «firma içәrisindә firma» sistemi adlandırırlar, fәaliyyәt göstәrәn vә qәrarların
qәbulunda müstәqilliyә malik olan bir neçә sahә fәaliyyәt göstәrir ki, yuxarı orqana tabe olur, hәmin
orqan onun fәaliyyәtini әla¬qәlәndirir
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.

132 Oteldә idarәetmәnin elmi tәşkilatı quruluşu hansı xüsusiyyәtlәri ilә xarakterizә olunur

•

Bazar qiymәtlәrinә uyğun olaraq kapitalın strukturunun elmi cәhәtdәn qiymәtlәndirilmәsi, rәqib
kompaniyalarla kapitalın strukturunun tәhlili, otel biznesinin vә onun mәqsәdli idarә edilmәsinin leqal vә
qeyrileqal gәlirlәrinin tәhlili
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.
Әmәklә әlaqәdar әsasnamәlәr vә qanunlar, kontrakt sistemi, vәzifә maaşları, vәzifә ştatları, әmәk haqqı vә
mükafatlandırma fondu, kadr mәsәlәlәri, әmәk haqqının forma vә sistemlәri, әmәk normativlәri
İstehsala elmi naliyyәtlәrin tәtbiqi şәraitindә daha effektlidir, bu zaman araşdırmalar vә tәtbiq obyekti tez
tez dәyişir, kadrların yüksәk peşәkarlığı vә yaradıcılıq potensialı tәlәb olunur, istehsalın texnoloji
yeniliklәrlә tәhcizatı, inkişaf etmiş istehsal bazası vә kütlәvi istehsalxidmәt sahәsinin olması tәlәb olunur
Otelin dәyәri, hәyat tsiklinin qiymәtlәndirilmәsi, xidmәtlәrin inteqrasiyası, texniki xidmәtin
layihәlәndirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, mәsuliyyәt, xәrclәrә nәzarәt, sәmәrәlilik, xidmәt

133 Otellәrdә idarәetmә qәrarlarının hazırlanması vә qәbulunun әsas mәrhәlәlәrinә aiddir

•

Müәssisәnin malik olduğu ehtiyatların üzә çıxarılması, hüquqi mәhdudiyyәtlәrin tәhlili, müәssisәnin
tәcrübәli, ixtisaslı işçilәrә tәlabatının müәy¬yәn edilmәsi, lisenziyaların, patentlәrin, nouhauların әldә
olunmasının tәhlili, idarәetmә qәrarlarının, yәni mәsrәflәr, işin vә turizm mәh¬su¬lunun keyfiyyәtinin
qәrarların yerinә yetirilmәsi müddәti, tapşırılan müddәtdә yerinә yetirilmәsinin ölçülәrinin müqayisә
ölçüsü
Problemin diaqnostikası, idarәetmә qәrarlarının qәbulunda mәhdudiyyәtlәrin vә ölçülәrin dürüst ifadәsi,
alternativ variantın formalaşdırılması, alternativin qiymәtlәndirilmәsi, alternativ seçim, әks әlaqә, hәyata
keçirilmә
Problemin tamamilә dәqiqlәşdirilmәsi vә onun dürüst ifa¬dәsi, problemin meydana çıxması ilә әlaqәdar
mәlumatların top¬lanması, tәhlili vә sistemlәşdirilmәsi, mәnbәlәrin tәhlili, sәbәblәrin üzә çıxarılması,
problem vә mәqsәdin dürüst ifadәsi
Kollektiv ekspertiza metodu, ikili müqayisә metodu, üstünlüklәrin yerlәşdirilmәsi, faktiki tәhlil, birbaşa
metod
Gәlir mәnbәyinә  gәlirli mәhsula meyl, ixtisaslaşmış firmalar şәrtilә bölgü, qәrarların qәbulu vә
әsaslandırılmasında müstәqilliyin artırılması, firmanın vahid siyasәt yeritmәsi baxımından bazar siyasәti,
heyәtin inkişafı siyasәti, reklam kompaniyasının keçirilmәsi vә bütövlükdә firmanın imicinin
formalaşdırılmasında әlaqәlәndirmiş idarәetmә

134 Otellәrdә hәr bir sәviyyәnin bәndi necә müәyyәn edilir

•

Otelin idarә edilmәsini hәyata keçirәn fәrdlәrin vә bәndlәrin qarşılıqlı әlaqә forması
İxtisaslaşmanın optimal tәlәblәri ilә
Heyәtdәn istifadә olunmanın effektliyinin artırılması, tәşkilatı quruluşun çevikliyi, tez yenidәnqurma vә
müәs¬sisәnin rәqabәtә davamlığının artırılması imkanı

Yerinә yetirilәn funksiyaların ümumi növü altında birlәşәn müstәqil orqan vә ya insanlar qrupudur
Xәtti tәşkilati quruluş, funksional tәşkilati quruluş, xәttifunksional tәşkilati quruluş, divizional tәşkilatı
quruluş vә s.

135 Otellәrdә idarәetmәnin hansı tәşkilati quruluşları mövcuddur

•

Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Xәtti tәşkilati quruluş, funksional tәşkilati quruluş, xәttifunksional tәşkilati quruluş, divizional tәşkilatı
quruluş vә s.
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin indeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
Xәtti tәşkilati quruluş, funksional tәşkilati quruluş, xәttifunksional tәşkilati quruluş, divizional tәşkilatı
quruluş, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş
xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin qiymәtlәndirilmәsi

136 Otellәrdә idarәetmәnin funksional tәşkilati quruluşu hansı xüsusiyyәtlәri ilә xarakterizә olunur

•

Funksiyanın tәrkibi vә mәzmunu, funksiyaların mәrkәzlәşdirilmәsi vә parçalanması hәddi, hәmçinin
idarәetmә sәviyyәsinin sayı, hәr sәviyyәnin funksional vә xәtti bәndlәrinin sayı, bütün sәviyyәlәrdә hәr
bәndin funksiyası, bәndlәr arasında tabeçilik
İdarәetmәnin hәr bir orqanının idarәetmә fәaliyyәtinin ayrıayrı növlәri üzrә ixtisas¬laşmasını nәzәrdә
tutur
Xәtti rәhbәrlәr özәklәr yaratmaq imkanına malik olurlar ki, onlar da funksional problem vә mәsәlәlәrin
hәlli üçün peşәkәr müşavirlәr rolunda çıxış edirlәr
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.
Hәr bir istehsalat vә ya idarәetmә bölmәsinin başında ona tabe olan işçilәrә tәkbaşına rәhbәrlik edәn vә
bütün sәla¬hiyyәtlәrә malik şәxs dayanır

137 Otellәrdә idarәetmәnin xәttifunksional tәşkilati quruluşu hansı xüsusiyyәtlәri ilә xarakterizә
olunur

•

Heyәtdәn istifadә olunmanın effektliyinin artırılması, tәşkilatı quruluşun çevikliyi, tez yenidәnqurma vә
müәs¬sisәnin rәqabәtә davamlığının artırılması imkanı, müxtәlif sәviyyәlәrdә qәbul olunmuş qәrarların
sәla¬hiyyәtliliyinin artırılması
Xәtti rәhbәrlәr özәklәr yaratmaq imkanına malik olurlar ki, onlar da funksional problem vә mәsәlәlәrin
hәlli üçün peşәkәr müşavirlәr rolunda çıxış edirlәr
Hәr bir istehsalat vә ya idarәetmә bölmәsinin başında ona tabe olan işçilәrә tәkbaşına rәhbәrlik edәn vә
bütün sәla¬hiyyәtlәrә malik şәxs dayanır
Funksiyanın tәrkibi vә mәzmunu, funksiyaların mәrkәzlәşdirilmәsi vә parçalanması hәddi, hәmçinin
idarәetmә sәviyyәsinin sayı, hәr sәviyyәnin funksional vә xәtti bәndlәrinin sayı, bütün sәviyyәlәrdә hәr
bәndin funksiyası, bәndlәr arasında tabeçilik
Müşavirә müraciәt edilmәsi nәticәsindә idarәetmә qәrar¬larının hazırlanması vә qәbulu müddәtinin
uzanması, müşavirlәrin fikirlәrinin birbirinin üstünә düşmәmәsi sә¬bә¬bindәn idarәetmә qәrarlarının
hazırlanması vә qәbulunda çәtinliklәrin meydana çıxması

138 Otellәrdә iradәetmәnin divizional tәşkilatı quruluşunun üstünlüklәri aşağıdakılardır

•

Otelin dәyәri, hәyat tsiklinin qiymәtlәndirilmәsi, xidmәtlәrin inteqrasiyası, texniki xidmәtin
layihәlәndirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, mәsuliyyәt, xәrclәrә nәzarәt, sәmәrәlilik, xidmәt
Gәlir mәnbәyinә  gәlirli mәhsula meyl, ixtisaslaşmış firmalar şәrtilә bölgü, qәrarların qәbulu vә
әsaslandırılmasında müstәqilliyin artırılması, firmanın vahid siyasәt yeritmәsi baxımından bazar siyasәti,
heyәtin inkişafı siyasәti, reklam kompaniyasının keçirilmәsi vә bütövlükdә firmanın imicinin
formalaşdırılmasında әlaqәlәndirmiş idarәetmә

Müşavirә müraciәt edilmәsi nәticәsindә idarәetmә qәrar¬larının hazırlanması vә qәbulu müddәtinin
uzanması, müşavirlәrin fikirlәrinin birbirinin üstünә düşmәmәsi sә¬bә¬bindәn idarәetmә qәrarlarının
hazırlanması vә qәbulunda çәtinliklәrin meydana çıxması
Heyәtdәn istifadә olunmanın effektliyinin artırılması, tәşkilatı quruluşun çevikliyi, tez yenidәnqurma vә
müәs¬sisәnin rәqabәtә davamlığının artırılması imkanı, müxtәlif sәviyyәlәrdә qәbul olunmuş qәrarların
sәla¬hiyyәtliliyinin artırılması
Әmәklә әlaqәdar әsasnamәlәr vә qanunlar, kontrakt sistemi, vәzifә maaşları, vәzifә ştatları, әmәk haqqı vә
mükafatlandırma fondu, kadr mәsәlәlәri, әmәk haqqının forma vә sistemlәri, әmәk normativlәri

139 Otellәrdә idarәetmә qәrarlarının qәbulunda mәhdudiyyәtlәrin vә ölçülәrin dürüst ifadәsinә aiddir

•

Gәlir mәnbәyinә  gәlirli mәhsula meyl, ixtisaslaşmış firmalar şәrtilә bölgü, qәrarların qәbulu vә
әsaslandırılmasında müstәqilliyin artırılması, firmanın vahid siyasәt yeritmәsi baxımından bazar siyasәti,
heyәtin inkişafı siyasәti, reklam kompaniyasının keçirilmәsi vә bütövlükdә firmanın imicinin
formalaşdırılmasında әlaqәlәndirmiş idarәetmә
Müәssisәnin malik olduğu ehtiyatların üzә çıxarılması, hüquqi mәhdudiyyәtlәrin tәhlili, müәssisәnin
tәcrübәli, ixtisaslı işçilәrә tәlabatının müәy¬yәn edilmәsi, lisenziyaların, patentlәrin, nouhauların әldә
olunmasının tәhlili, idarәetmә qәrarlarının, yәni mәsrәflәr, işin vә turizm mәh¬su¬lunun keyfiyyәtinin
qәrarların yerinә yetirilmәsi müddәti, tapşırılan müddәtdә yerinә yetirilmәsinin ölçülәrinin müqayisә
ölçüsü
Problemin diaqnostikası, idarәetmә qәrarlarının qәbulunda mәhdudiyyәtlәrin vә ölçülәrin dürüst ifadәsi,
alternativ variantın formalaşdırılması, alternativin qiymәtlәndirilmәsi, alternativ seçim, әks әlaqә, hәyata
keçirilmә
Problemin tamamilә dәqiqlәşdirilmәsi vә onun dürüst ifa¬dәsi, problemin meydana çıxması ilә әlaqәdar
mәlumatların top¬lanması, tәhlili vә sistemlәşdirilmәsi, mәnbәlәrin tәhlili, sәbәblәrin üzә çıxarılması,
problem vә mәqsәdin dürüst ifadәsi
Kollektiv ekspertiza metodu, ikili müqayisә metodu, üstünlüklәrin yerlәşdirilmәsi, faktiki tәhlil, birbaşa
metod

140 Otellәrin idarә edilmәsindә problemin diaqnostikasına daxildir

•

Problemin diaqnostikası, idarәetmә qәrarlarının qәbulunda mәhdudiyyәtlәrin vә ölçülәrin dürüst ifadәsi,
alternativ variantın formalaşdırılması, alternativin qiymәtlәndirilmәsi, alternativ seçim, әks әlaqә, hәyata
keçirilmә
Problemin tamamilә dәqiqlәşdirilmәsi vә onun dürüst ifa¬dәsi, problemin meydana çıxması ilә әlaqәdar
mәlumatların top¬lanması, tәhlili vә sistemlәşdirilmәsi, mәnbәlәrin tәhlili, sәbәblәrin üzә çıxarılması,
problem vә mәqsәdin dürüst ifadәsi
Gәlir mәnbәyinә  gәlirli mәhsula meyl, ixtisaslaşmış firmalar şәrtilә bölgü, qәrarların qәbulu vә
әsaslandırılmasında müstәqilliyin artırılması, firmanın vahid siyasәt yeritmәsi baxımından bazar siyasәti,
heyәtin inkişafı siyasәti, reklam kompaniyasının keçirilmәsi vә bütövlükdә firmanın imicinin
formalaşdırılmasında әlaqәlәndirmiş idarәetmә
Kollektiv ekspertiza metodu, ikili müqayisә metodu, üstünlüklәrin yerlәşdirilmәsi, faktiki tәhlil, birbaşa
metod
Müәssisәnin malik olduğu ehtiyatların üzә çıxarılması, hüquqi mәhdudiyyәtlәrin tәhlili, müәssisәnin
tәcrübәli, ixtisaslı işçilәrә tәlabatının müәy¬yәn edilmәsi, lisenziyaların, patentlәrin, nouhauların әldә
olunmasının tәhlili, idarәetmә qәrarlarının, yәni mәsrәflәr, işin vә turizm mәh¬su¬lunun keyfiyyәtinin
qәrarların yerinә yetirilmәsi müddәti, tapşırılan müddәtdә yerinә yetirilmәsinin ölçülәrinin müqayisә
ölçüsü

141 Otellәrdә maliyyә tәhlili zamanı hansı әmsallardan istifadә olunur

•

Milli vә beynәlxalq iqtisadiyyatda ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi, bazara yeni növ mәhsul vә xidmәtlәrin
daxil olması, hәyatı zәruri olan zövqün dәyişilmәsi, turizmin dövlәt tәnzimlәnmәsi siyasәtinin
yenilәnmәsi
Aktivlәrin vә satışın rentabelliyi, maliyyә tsiklinin davamlılığı, sәmәrәlilik, likvidlilik
Firma hәcminin genişlәnmәsi vә onun fәaliyyәtinin mürәkkәblәşmәsi, xarici mühitin dәyişkәnliyi, işçilәrә
rәhbәrliyin yeni üsulları, iqtisadiyyatın tәşkilindә mәrkәzdәnqaçma qüvvәlәrinin güclәnmәsi
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin inndeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
Sistemin ünsürlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә nisbәt, onlar arasındakı subardinasiyalı әlaqә

142 Otellәrdә idarәetmәnin xәttifunksional tәşkilati quruluşunun әsas üstünlüklәrinә aiddir

•

Heyәtdәn istifadә olunmanın effektliyinin artırılması, tәşkilatı quruluşun çevikliyi, tez yenidәnqurma vә
müәs¬sisәnin rәqabәtә davamlığının artırılması imkanı, müxtәlif sәviyyәlәrdә qәbul olunmuş qәrarların
sәla¬hiyyәtliliyinin artırılması
Xәtti rәhbәrin idarә göstәrişlәrinin әsaslılığı, qәbul olunmuş qәrarlara görә rәhbәrin tam mәsuliyyәt
da¬şıması
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin indeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
Gәlir mәnbәyinә  gәlirli mәhsula meyl, ixtisaslaşmış firmalar şәrtilә bölgü, qәrarların qәbulu vә
әsaslandırılmasında müstәqilliyin artırılması, firmanın vahid siyasәt yeritmәsi baxımından bazar siyasәti,
heyәtin inkişafı siyasәti, reklam kompaniyasının keçirilmәsi vә bütövlükdә firmanın imicinin
formalaşdırılmasında әlaqәlәndirmiş idarәetmә

143 Otellәrdә idarәetmәnin xәttifunksional tәşkilati quruluşunun çatışmamazlıqlarına aiddir

•

İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.
Müşavirә müraciәt edilmәsi nәticәsindә idarәetmә qәrar¬larının hazırlanması vә qәbulu müddәtinin
uzanması, müşavirlәrin fikirlәrinin birbirinin üstünә düşmәmәsi sә¬bә¬bindәn idarәetmә qәrarlarının
hazırlanması vә qәbulunda çәtinliklәrin meydana çıxması
Hәr bir istehsalat vә ya idarәetmә bölmәsinin başında ona tabe olan işçilәrә tәkbaşına rәhbәrlik edәn vә
bütün sәla¬hiyyәtlәrә malik şәxs dayanır
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin indeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
Heyәtdәn istifadә olunmanın effektliyinin artırılması, tәşkilatı quruluşun çevikliyi, tez yenidәnqurma vә
müәs¬sisәnin rәqabәtә davamlığının artırılması imkanı, müxtәlif sәviyyәlәrdә qәbul olunmuş qәrarların
sәla¬hiyyәtliliyinin artırılması

144 Oteldә idarәetmәnin elmi tәşkilatı quruluşunun üstünlüklәri aşağıdakılardır

•

Әmәklә әlaqәdar әsasnamәlәr vә qanunlar, kontrakt sistemi, vәzifә maaşları, vәzifә ştatları, әmәk haqqı vә
mükafatlandırma fondu, kadr mәsәlәlәri, әmәk haqqının forma vә sistemlәri, әmәk normativlәri
Heyәtdәn istifadә olunmanın effektliyinin artırılması, tәşkilatı quruluşun çevikliyi, tez yenidәnqurma vә
müәs¬sisәnin rәqabәtә davamlığının artırılması imkanı, müxtәlif sәviyyәlәrdә qәbul olunmuş qәrarların
sәla¬hiyyәtliliyinin artırılması
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.
Otelin dәyәri, hәyat tsiklinin qiymәtlәndirilmәsi, xidmәtlәrin inteqrasiyası, texniki xidmәtin
layihәlәndirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, mәsuliyyәt, xәrclәrә nәzarәt, sәmәrәlilik, xidmәt
Gәlir mәnbәyinә  gәlirli mәhsula meyl, ixtisaslaşmış firmalar şәrtilә bölgü, qәrarların qәbulu vә
әsaslandırılmasında müstәqilliyin artırılması, firmanın vahid siyasәt yeritmәsi baxımından bazar siyasәti,
heyәtin inkişafı siyasәti, reklam kompaniyasının keçirilmәsi vә bütövlükdә firmanın imicinin
formalaşdırılmasında әlaqәlәndirmiş idarәetmә

145 Otellәrdә idarәetmә qәrarlarının qәbulunda alternativin qiymәtlәndirilmәsinә aiddir

•

Problemin diaqnostikası, idarәetmә qәrarlarının qәbulunda mәhdudiyyәtlәrin vә ölçülәrin dürüst ifadәsi,
alternativ variantın formalaşdırılması, alternativin qiymәtlәndirilmәsi, alternativ seçim, әks әlaqә, hәyata
keçirilmә
Kollektiv ekspertiza metodu, ikili müqayisә metodu, üstünlüklәrin yerlәşdirilmәsi, faktiki tәhlil, birbaşa
metod
Müәssisәnin malik olduğu ehtiyatların üzә çıxarılması, hüquqi mәhdudiyyәtlәrin tәhlili, müәssisәnin
tәcrübәli, ixtisaslı işçilәrә tәlabatının müәy¬yәn edilmәsi, lisenziyaların, patentlәrin, nouhauların әldә
olunmasının tәhlili, idarәetmә qәrarlarının, yәni mәsrәflәr, işin vә turizm mәh¬su¬lunun keyfiyyәtinin
qәrarların yerinә yetirilmәsi müddәti

Gәlir mәnbәyinә  gәlirli mәhsula meyl, ixtisaslaşmış firmalar şәrtilә bölgü, qәrarların qәbulu vә
әsaslandırılmasında müstәqilliyin artırılması, firmanın vahid siyasәt yeritmәsi baxımından bazar siyasәti,
heyәtin inkişafı siyasәti, reklam kompaniyasının keçirilmәsi vә bütövlükdә firmanın imicinin
formalaşdırılmasında әlaqәlәndirmiş idarәetmә
Problemin tamamilә dәqiqlәşdirilmәsi vә onun dürüst ifa¬dәsi, problemin meydana çıxması ilә әlaqәdar
mәlumatların top¬lanması, tәhlili vә sistemlәşdirilmәsi, mәnbәlәrin tәhlili, sәbәblәrin üzә çıxarılması,
problem vә mәqsәdin dürüst ifadәsi

146 Otellәrin maliyyә hesabatının struktur tәhlili hansı elementlәrdәn asılıdır

•

Ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә
turagentliklәr arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә kәnarlaşmalar
Әmәliyyat gәlirlәri, xalis gәlir, faiz vә vergi ödәmәlәri
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.
Milli vә beynәlxalq iqtisadiyyatda ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi, bazara yeni növ mәhsul vә xidmәtlәrin
daxil olması, hәyatı zәruri olan zövqün dәyişilmәsi, turizmin dövlәt tәnzimlәnmәsi siyasәtinin
yenilәnmәsi

147 Oteldә idarәetmәni müvәffәqiyyәtli tәmin etmәk üçün hansı praktiki fәaliyyәtә әmәl edilmәsi
zәruridir

•

İnkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz startegiyasını iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki
dәyişikliklәrә uyğunlaşdırmaq, üstün istiqamәtlәrin saxlanılması vә rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt
formalarının inkişafı, faktlara daha çox әsaslanan yeni alternativ fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi, bazarını
itirәn mәhsul vә biznesdәn tez imtina edilmәsi, sәylәrin vә kapitalın daha yaxşı istifadәsinә yönәldilmәsi
Turagentliklәrin düzgün planlaşdırılmayan turpaketlәri, turist maraqlarına uyğun balansın pozulması,
idarәetmә iştirakçılarının yekdil olmayan fikirlәri, layihәnin düzgün qiymәtlәndirilmәmәsi
Sistemin ünsürlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә nisbәt, onlar arasındakı subardinasiyalı әlaqә, bütün
xidmәt personalı peşә hazırlığı keçmәlidır, baçarıq sәviyyәsi göstәrilәn xidmәtlәrә uyğun olmalıdır, xarici
dil bılmәk «bir ulduz» vә «iki ulduz» kateqoriyalı mehmanxanalarda, qonaqların qәbulu VӘ
yerlәşdirilmәsi xidmәti işçilәrinin bir xarici dili bilmәsi kifayәtdır
Real cari vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, idarәetmәnin daha mükәmmәl metodlarını tәtbiq etmәklә, lazım
gәlәrsә daha tәcrübәli vә bacarıqlı menecerlәr cәlb etmәk yolu ilә şirkәtin gәlirinin artırılması, şirkәtin
әsas tәşkilati siyasәtinin vә fәlsәfәsinin müәyyәn edilmәsi, aparıcı şirkәtin menecerlәri arasındakı
mü¬nasibәtlәr sisteminin alınmış şirkәt işçilәri arasındakı spesifikliyinin müәyyәn edilmәsi, effektli
dәyişikliklәr naminә mәzmunlu proqramın inkişafı, güclü rәhbәrlik tәminatı
Bütün satış xәttindә turizm mәhsullarının hәyat dövriy¬yәsinә nәzarәt, әlavә gәliri üzә çıxarmaq
mәqsәdilә ayrıca götürülmüş hәr bir mәhsul üzrә hәyat dövriyyәsinә nәzarәt

148 Turizm sahә¬sindә müvәffәqiyyәtlә rәqabәt aparan otellәr hansı strateji metoddan bәhrәlәnirlәr

•

Effektiv strateqiya seçimi, idarәetmә vә marketinq siyasәtinin effektiv metodlarının seçimi, satışın effektiv
kanal vә formalarının, mәhsulun çeşidinin, qiymәtqoyma metodlarının vә bazarın seqmentlәrinin seçimi,
bazarda mәhsulun hәrәkәtә gәtirilmәsinin effektiv vasitәlәrinin seçimi
Gәlir mәnbәyinә  gәlirli mәhsula meyl, ixtisaslaşmış firmalar şәrtilә bölgü, qәrarların qәbulu vә
әsaslandırılmasında müstәqilliyin artırılması, firmanın vahid siyasәt yeritmәsi baxımından bazar siyasәti,
heyәtin inkişafı siyasәti, reklam kompaniyasının keçirilmәsi vә bütövlükdә firmanın imicinin
formalaşdırılmasında әlaqәlәndirmiş idarәetmә
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin indeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
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
Gәlirin artırılmasının yeganә yolu şirkәtdә ümumi intizam, obyektiv hәvәslәndirmәlәr abhavası,
dәyişikliklәrin alqışlanması vә nailiyyәt¬lәrә görә mükafatlar

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

149 Oteldә gәlirlәrin artırılması mәsәlәsi müzakirә edilәrkәn aşağı¬dakılar mütlәq nәzәrә alınmalıdır

•

Gәlir mәnbәyinә  gәlirli mәhsula meyl, ixtisaslaşmış firmalar şәrtilә bölgü, qәrarların qәbulu vә
әsaslandırılmasında müstәqilliyin artırılması, firmanın vahid siyasәt yeritmәsi baxımından bazar siyasәti,
heyәtin inkişafı siyasәti, reklam kompaniyasının keçirilmәsi vә bütövlükdә firmanın imicinin
formalaşdırılmasında әlaqәlәndirmiş idarәetmә
Hansı tәdbir vә standartlar nöqteyi nәzәrindәn bu mümkündür, nә qәdәr yenilik vә hansı müddәtә
edilmişdir, әlverişli ehtiyatlara münasibәtdә hansı gümanlar var
Gәlirin artırılmasının yeganә yolu şirkәtdә ümumi intizam, obyektiv hәvәslәndirmәlәr abhavası,
dәyişikliklәrin alqışlanması vә nailiyyәt¬lәrә görә mükafatlar
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin indeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
Antiböhran, situasiyalı, sistemli yanaşma idarәetmә konsepsiyası, idarәetmә prosesi, texnologiyası
konsepsiyası, elmi, inzibati idarәetmә konsepsiyası, idarәetmә psixologiyası konsepsiyası, davranış,
mәqsәdliproqram, marketinq, idarәetmәnin qlobal strategiyası, bazar mexanizmlәri ilә idarәetmә
konsepsiyası

150 Oteldә gәlirlәrin effektiv planlaşdırılmasının әsas qaydasına daxildir

•

Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin indeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
Real cari vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, idarәetmәnin daha mükәmmәl metodlarını tәtbiq etmәklә, lazım
gәlәrsә daha tәcrübәli vә bacarıqlı menecerlәr cәlb etmәk yolu ilә şirkәtin gәlirinin artırılması, şirkәtin
әsas tәşkilati siyasәtinin vә fәlsәfәsinin müәyyәn edilmәsi, aparıcı şirkәtin menecerlәri arasındakı
mü¬nasibәtlәr sisteminin alınmış şirkәt işçilәri arasındakı spesifikliyinin müәyyәn edilmәsi, effektli
dәyişikliklәr naminә mәzmunlu proqramın inkişafı, güclü rәhbәrlik tәminatı
Ali rәhbәrliyin atdığı hәr hansı addım mәsrәflәr barәdә dәqiq mәlumata әsaslanmalıdır, proseslәrә
rәhbәrlik edәn vә proqramların daha tez inkişafına dair mәruzәlәr hazırlayan ümidverici menecerlәrin
seçilmәsi vә ali rәhbәrlik sәviyyәsindә onlara kömәklik göstәrilmәsi, uğurlu rәhbәrlik vә personalın
müvafiq biliklәrlә tәmin edilmәsi üçün zәruri olan әsas addımların müәyyәnlәşdirilmәsi, firmanın
ehtiyaclarına kollektiv baxış vә sәylәri daha yaxşı dәrk etmәk mәqsәdilә müxtәlif şöbәlәrә rәhbәrlik edәn
insanlar arasında ünsiyyәtin hәvәslәndirilmәsi, turizm biznesinin beynәlxalq aspektlәri
Firmanın ümumi strategiyası, spesifik mәqsәdi vә siyasәti barәdә mükәmmәl hesabat hazırlamaq vә onu
yazılı formada yaymaq, strategiya ilә uzlaşan, effektivliyin fәrdi meyarlarının hazırlanması, bütün
sәviyyәlәrdә mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsini, gözlәnilәn nәticәlәri, işin mәrhәlәlәrini, normativlәri
müәyyәn edәn yazılı planların zәruriliyi, müәyyәn edilmiş mәqsәdlәrin effektivliyinin yoxlanılması;
effektivliyin ciddi, razılaşdırılmış mәqsәdli meyarları
Әrazi bölgüsü, әrazinin reyestri, makro vә mikrosәviyyәdә әrazinin proqnozlaşdırılması, әrazinin idarә
olunması

151 Otellәrdә gәlirin artırılması hansı addımların atılmasını tәlәb edir

•

Firmanın perspektivi öz ölkәsi ilә mәhdudlaşmamalıdır, firmanın tәlәblәrinә uyğun alternativ tәşkilati
yanaşmalar meydana çıxır, firmanın dünyada turizm sahәsinә aid baş verәnlәrdәn xәbәr tutması üçün
xüsusi informasiya şöbәlәri tәsis edilmәlidir
Portfel layihәlәr, layihә üzrә görülәcәk işin smetası, әmәkdaşların layihә üzrә fәaliyyәti, әlavә resursların
cәlb edilmәsi yolu ilә sәmәrәliliyin әldә edilmәsi
Büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi, әmәliyyatların
planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.
Ali rәhbәrlik bildirmәlidir ki, tәşkilatın üzvlәri sәy göstәrmәlidirlәr, vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
kifayәt deyil, әmәliyyat idarәçiliyini dәstәklәmәk üçün xüsusi mәqsәdli komandalar yaradıla bilәr,
mәnfәәtin artması firmada şәxsi tәrәqqinin meyarı olmalıdır
Antiböhran, situasiyalı, sistemli yanaşma idarәetmә konsepsiyası, idarәetmә prosesi, texnologiyası
konsepsiyası, elmi, inzibati idarәetmә konsepsiyası, idarәetmә psixologiyası konsepsiyası, davranış,
mәqsәdliproqram, marketinq, idarәetmәnin qlobal strategiyası, bazar mexanizmlәri ilә idarәetmә
konsepsiyası

152 Otellәrdә gәlirlәrin hәcminin artımı qarşısında duran problemlәrә aiddir

•

Gәlirin artırılmasının yeganә yolu şirkәtdә ümumi intizam, obyektiv hәvәslәndirmәlәr abhavası,
dәyişikliklәrin alqışlanması vә nailiyyәt¬lәrә görә mükafatlar
Gәlir artımı potensialının qiymәtlәndiril¬mәsindә yan¬lışlıq, gәlir әldә etmәk zәrurәtinin dәrk
edilmәsindә qüsur¬lar, düzgün istiqamәt seçimi çatışmazlığı, sağlam yanaşmanın olmaması
İş vaxtı fondu, şablon tabellәr, portfel layihәlәr, layihә üzrә görülәcәk işin smetası, әmәkdaşların layihә
üzrә fәaliyyәti, әlavә resursların cәlb edilmәsi yolu ilә sәmәrәliliyin әldә edilmәsi
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.
Bütün satış xәttindә turizm mәhsullarının hәyat dövriy¬yәsinә nәzarәt, әlavә gәliri üzә çıxarmaq
mәqsәdilә ayrıca götürülmüş hәr bir mәhsul üzrә hәyat dövriyyәsinә nәzarәt

153 Otellәrdә hәyat dövriyyәsinin idarә olunması cәhәtlәrinә aiddir

•

Bütün satış xәttindә turizm mәhsullarının hәyat dövriy¬yәsinә nәzarәt, әlavә gәliri üzә çıxarmaq
mәqsәdilә ayrıca götürülmüş hәr bir mәhsul üzrә hәyat dövriyyәsinә nәzarәt
Bir sıra perspektivli şirkәtlәrin sәmәrәliliyinin sübut edilmәsi vә otelin xidmәtlәrinin hәyat dövriyyәsinin
özündә mövqelәrin dәyişmәsi yolu ilә
Antiböhran, situasiyalı, sistemli yanaşma idarәetmә konsepsiyası, idarәetmә prosesi, texnologiyası
konsepsiyası, elmi, inzibati idarәetmә konsepsiyası, idarәetmә psixologiyası konsepsiyası, davranış,
mәqsәdliproqram, marketinq, idarәetmәnin qlobal strategiyası, bazar mexanizmlәri ilә idarәetmә
konsepsiyası
İda¬rәetmәnin funksional ixtisaslaşması yolu ilә qәbul edilәn idarәetmә qәrarlarının keyfiyyәtli vә
sәlahiyyәtli olması ilә xarakterizә olunur vә bu zaman ayrıayrı hallarda idarәetmә qәrarlarının
hazır¬lanması vә qәbul olunması müddәti qısalır
Heyәtdәn istifadә olunmanın effektliyinin artırılması, tәşkilatı quruluşun çevikliyi, tez yenidәnqurma vә
müәs¬sisәnin rәqabәtә davamlığının artırılması imkanı, müxtәlif sәviyyәlәrdә qәbul olunmuş qәrarların
sәla¬hiyyәtliliyinin artırılması

154 Milli iqtisadiyyatın yüksәlişinin artırılması üçün alternativ idarәetmә barәdә müzakirәlәr hansı
mövqedәn aparılmaldır

•

Bütün satış xәttindә turizm mәhsullarının hәyat dövriy¬yәsinә nәzarәt, әlavә gәliri üzә çıxarmaq
mәqsәdilә ayrıca götürülmüş hәr bir mәhsul üzrә hәyat dövriyyәsinә nәzarәt
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin indeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
Әrazi bölgüsü, әrazinin reyestri, makro vә mikrosәviyyәdә әrazinin proqnozlaşdırılması, әrazinin idarә
olunması
Oteldә idarәetmә üçün hansı strateji yüksәliş daha mәqbuldur, turizm şirkәtinin yeni fәaliyyәt sahәsi üçün
hansı idarәetmә proqramı qәbul edilә bilәr
Effektiv strateqiya seçimi, idarәetmә vә marketinq siyasәtinin effektiv metodlarının seçimi, satışın effektiv
kanal vә formalarının, mәhsulun çeşidinin, qiymәtqoyma metodlarının vә bazarın seqmentlәrinin seçimi,
bazarda mәhsulun hәrәkәtә gәtirilmәsinin effektiv vasitәlәrinin seçimi

155 Oteldә reklamla әlaqәdar hansı әsas mәsәlәlәr hәll olunmalıdır

•

Bütün satış xәttindә turizm mәhsullarının hәyat dövriy¬yәsinә nәzarәt, әlavә gәliri üzә çıxarmaq
mәqsәdilә ayrıca götürülmüş hәr bir mәhsul üzrә hәyat dövriyyәsinә nәzarәt
Effektiv strateqiya seçimi, idarәetmә vә marketinq siyasәtinin effektiv metodlarının seçimi, satışın effektiv
kanal vә formalarının, mәhsulun çeşidinin, qiymәtqoyma metodlarının vә bazarın seqmentlәrinin seçimi,
bazarda mәhsulun hәrәkәtә gәtirilmәsinin effektiv vasitәlәrinin seçimi
Antiböhran, situasiyalı, sistemli yanaşma idarәetmә konsepsiyası, idarәetmә prosesi, texnologiyası
konsepsiyası, elmi, inzibati idarәetmә konsepsiyası, idarәetmә psixologiyası konsepsiyası, davranış,
mәqsәdliproqram, marketinq, idarәetmәnin qlobal strategiyası, bazar mexanizmlәri ilә idarәetmә
konsepsiyası
Әrazi bölgüsü, әrazinin reyestri, makro vә mikrosәviyyәdә әrazinin proqnozlaşdırılması, әrazinin idarә
olunması
Reklamın kömәyi ilә şirkәt nәyә nail olmaq istәyir, reklam firmanın gәlirlәrini artırırmı vә ya artıracaqmı,
reklam satışın hәcmini vә bazarın payını artırırmı

156 Hәr bir şirkәt konkret bazarda cәlb etmәk istәdiyi adamlarla әlaqәlәrin yaxşı olubolmamasına
nәzarәt etmәlidir vә hansı sualları öz qarşısına qoymalıdır

•

Gәlir mәnbәyinә  gәlirli mәhsula meyl, ixtisaslaşmış firmalar şәrtilә bölgü, qәrarların qәbulu vә
әsaslandırılmasında müstәqilliyin artırılması, firmanın vahid siyasәt yeritmәsi baxımından bazar siyasәti,
heyәtin inkişafı siyasәti, reklam kompaniyasının keçirilmәsi vә bütövlükdә firmanın imicinin
formalaşdırılmasında әlaqәlәndirmiş idarәetmә
Gәlirin artırılmasının yeganә yolu şirkәtdә ümumi intizam, obyektiv hәvәslәndirmәlәr abhavası,
dәyişikliklәrin alqışlanması vә nailiyyәtlәrә görә mükafatlar
Effektiv strateqiya seçimi, idarәetmә vә marketinq siyasәtinin effektiv metodlarının seçimi, satışın effektiv
kanal vә formalarının, mәhsulun çeşidinin, qiymәtqoyma metodlarının vә bazarın seqmentlәrinin seçimi,
bazarda mәhsulun hәrәkәtә gәtirilmәsinin effektiv vasitәlәrinin seçimi
Müştәrinin mәhsul almaq qәrarına hansı amil tәsir edir, şirkәt әlaqә vasitәsi ilә onlara necә tәsir edә bilәr,
bu şәraitdә müştәri ilә әlaqәni necә effektiv etmәk olar
Bütün satış xәttindә turizm mәhsullarının hәyat dövriy¬yәsinә nәzarәt, әlavә gәliri üzә çıxarmaq
mәqsәdilә ayrıca götürülmüş hәr bir mәhsul üzrә hәyat dövriyyәsinә nәzarәt

157 Oteldә gәlirlәrin artırılmasına tәsir edәn xarici amillәrә aiddir

•

Antiböhran, situasiyalı, sistemli yanaşma idarәetmә konsepsiyası, idarәetmә prosesi, texnologiyası
konsepsiyası, elmi, inzibati idarәetmә konsepsiyası, idarәetmә psixologiyası konsepsiyası, davranış,
mәqsәdliproqram, marketinq, idarәetmәnin qlobal strategiyası, bazar mexanizmlәri ilә idarәetmә
konsepsiyası
Gәlirin artırılmasının yeganә yolu şirkәtdә ümumi intizam, obyektiv hәvәslәndirmәlәr abhavası,
dәyişikliklәrin alqışlanması vә nailiyyәtlәrә görә mükafatlar
Bütün satış xәttindә turizm mәhsullarının hәyat dövriy¬yәsinә nәzarәt, әlavә gәliri üzә çıxarmaq
mәqsәdilә ayrıca götürülmüş hәr bir mәhsul üzrә hәyat dövriyyәsinә nәzarәt
Xәrclәrin azaldılması, qәrarların effektivliyinin artırılması, hәr bir işçi üçün keyfiyyәt meyarının müәyyәn
edilmәsi, ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә, planlaşdırmanın mükәmmәllәşdirilmәsi, şirkәtdә intizamın
artırılması, idarәetmәnin keyfiyyәtinin artırılması
Real cari vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, idarәetmәnin daha mükәmmәl metodlarını tәtbiq etmәklә, lazım
gәlәrsә daha tәcrübәli vә bacarıqlı menecerlәr cәlb etmәk yolu ilә şirkәtin gәlirinin artırılması, şirkәtin
әsas tәşkilati siyasәtinin vә fәlsәfәsinin müәyyәn edilmәsi, aparıcı şirkәtin menecerlәri arasındakı
mü¬nasibәtlәr sisteminin alınmış şirkәt işçilәri arasındakı spesifikliyinin müәyyәn edilmәsi, effektli
dәyişikliklәr naminә mәzmunlu proqramın inkişafı, güclü rәhbәrlik tәminatı

158 Turizm mәhsulunun xaricә yayılması hansı problemlәrlә qarşılaşır

•

Bütün satış xәttindә turizm mәhsullarının hәyat dövriy¬yәsinә nәzarәt, әlavә gәliri üzә çıxarmaq
mәqsәdilә ayrıca götürülmüş hәr bir mәhsul üzrә hәyat dövriyyәsinә nәzarәt
Portfel layihәlәr, layihә üzrә görülәcәk işin smetası, әmәkdaşların layihә üzrә fәaliyyәti, әlavә resursların
cәlb edilmәsi yolu ilә sәmәrәliliyin әldә edilmәsi
Ali rәhbәrlik bildirmәlidir ki, tәşkilatın üzvlәri sәy göstәrmәlidirlәr, vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
kifayәt deyil, әmәliyyat idarәçiliyini dәstәklәmәk üçün xüsusi mәqsәdli komandalar yaradıla bilәr,
mәnfәәtin artması firmada şәxsi tәrәqqinin meyarı olmalıdır
Gәlirin artırılmasının yeganә yolu şirkәtdә ümumi intizam, obyektiv hәvәslәndirmәlәr abhavası,
dәyişikliklәrin alqışlanması vә nailiyyәtlәrә görә mükafatlar
Firmanın perspektivi öz ölkәsi ilә mәhdudlaşmamalıdır, firmanın tәlәblәrinә uyğun alternativ tәşkilati
yanaşmalar meydana çıxır, firmanın dünyada turizm sahәsinә aid baş verәnlәrdәn xәbәr tutması üçün
xüsusi informasiya şöbәlәri tәsis edilmәlidir

159 Otellәrdә hәyat dövriyyәsinin tәhlili hansı әsaslarla hәyata keçirilir

•

Bütün satış xәttindә turizm mәhsullarının hәyat dövriy¬yәsinә nәzarәt, әlavә gәliri üzә çıxarmaq
mәqsәdilә ayrıca götürülmüş hәr bir mәhsul üzrә hәyat dövriyyәsinә nәzarәt
Heyәtdәn istifadә olunmanın effektliyinin artırılması, tәşkilatı quruluşun çevikliyi, tez yenidәnqurma vә
müәs¬sisәnin rәqabәtә davamlığının artırılması imkanı, müxtәlif sәviyyәlәrdә qәbul olunmuş qәrarların
sәla¬hiyyәtliliyinin artırılması
Bir sıra perspektivli şirkәtlәrin sәmәrәliliyinin sübut edilmәsi vә otelin xidmәtlәrinin hәyat dövriyyәsinin
özündә mövqelәrin dәyişmәsi yolu ilә

Real cari vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, idarәetmәnin daha mükәmmәl metodlarını tәtbiq etmәklә, lazım
gәlәrsә daha tәcrübәli vә bacarıqlı menecerlәr cәlb etmәk yolu ilә şirkәtin gәlirinin artırılması, şirkәtin
әsas tәşkilati siyasәtinin vә fәlsәfәsinin müәyyәn edilmәsi, aparıcı şirkәtin menecerlәri arasındakı
mü¬nasibәtlәr sisteminin alınmış şirkәt işçilәri arasındakı spesifikliyinin müәyyәn edilmәsi, effektli
dәyişikliklәr naminә mәzmunlu proqramın inkişafı, güclü rәhbәrlik tәminatı
Gәlirin artırılmasının yeganә yolu şirkәtdә ümumi intizam, obyektiv hәvәslәndirmәlәr abhavası,
dәyişikliklәrin alqışlanması vә nailiyyәt¬lәrә görә mükafatlar

160 Topmenecerlәr kimlәr hesab edilir

•

Real cari vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, idarәetmәnin daha mükәmmәl metodlarını tәtbiq etmәklә, lazım
gәlәrsә daha tәcrübәli vә bacarıqlı menecerlәr cәlb etmәk yolu ilә şirkәtin gәlirinin artırılması
Ayrıca götürülmüş hәr bir mәhsul üzrә hәyat dövriyyәsinә nәzarәt
Şirkәt işçilәri arasındakı spesifikliyinin müәyyәn edilmәsi, effektli dәyişikliklәr naminә mәzmunlu
proqramın inkişafı, güclü rәhbәrlik tәminatı
Strateji qәrarlar qәbul edәn әn yüksәk sәlahiyyәt sahiblәri
Faktlara daha çox әsaslanan yeni alternativ fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi

161 Turizm tәşkilatlarında gәlirlәrin planlaşdırılmasında sәylәrә mane olan әsas yanlış fikirlәrә aiddir

•

Gәlirin artırılmasının yeganә yolu şirkәtdә ümumi intizam, obyektiv hәvәslәndirmәlәr abhavası,
dәyişikliklәrin alqışlanması vә nailiyyәt¬lәrә görә mükafatlar
Sistemin ünsürlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә nisbәt, onlar arasındakı subardinasiyalı әlaqә, bütün
xidmәt personalı peşә hazırlığı keçmәlidır, baçarıq sәviyyәsi göstәrilәn xidmәtlәrә uyğun olmalıdır, xarici
dil bılmәk «bir ulduz» vә «iki ulduz» kateqoriyalı mehmanxanalarda, qonaqların qәbulu VӘ
yerlәşdirilmәsi xidmәti işçilәrinin bir xarici dili bilmәsi kifayәtdır
Heyәtdәn istifadә olunmanın effektliyinin artırılması, tәşkilatı quruluşun çevikliyi, tez yenidәnqurma vә
müәs¬sisәnin rәqabәtә davamlığının artırılması imkanı, müxtәlif sәviyyәlәrdә qәbul olunmuş qәrarların
sәla¬hiyyәtliliyinin artırılması
Gәlirlәrin planlaşdırılması qeyri realdır, bu mütәxәssilәrin işidir, bunun xәtt menecerlәrinә aidiyyatı
yoxdur, bu heyәtin әsas funksiyalarına tәtbiq olu¬na bilmәz
Gәlir mәnbәyinә  gәlirli mәhsula meyl, ixtisaslaşmış firmalar şәrtilә bölgü, qәrarların qәbulu vә
әsaslandırılmasında müstәqilliyin artırılması, firmanın vahid siyasәt yeritmәsi baxımından bazar siyasәti,
heyәtin inkişafı siyasәti, reklam kompaniyasının keçirilmәsi vә bütövlükdә firmanın imicinin
formalaşdırılmasında әlaqәlәndirmiş idarәetmә

162 Oteldә gәlirlәrin artırılmasına tәsir edәn daxili amillәrә aiddir

•

Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin indeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
Әrazi bölgüsü, әrazinin reyestri, makro vә mikrosәviyyәdә әrazinin proqnozlaşdırılması, әrazinin idarә
olunması
Bütün satış xәttindә turizm mәhsullarının hәyat dövriy¬yәsinә nәzarәt, әlavә gәliri üzә çıxarmaq
mәqsәdilә ayrıca götürülmüş hәr bir mәhsul üzrә hәyat dövriyyәsinә nәzarәt
Effektiv strateqiya seçimi, idarәetmә vә marketinq siyasәtinin effektiv metodlarının seçimi, satışın effektiv
kanal vә formalarının, mәhsulun çeşidinin, qiymәtqoyma metodlarının vә bazarın seqmentlәrinin seçimi,
bazarda mәhsulun hәrәkәtә gәtirilmәsinin effektiv vasitәlәrinin seçimi
Real cari vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, idarәetmәnin daha mükәmmәl metodlarını tәtbiq etmәklә, lazım
gәlәrsә daha tәcrübәli vә bacarıqlı menecerlәr cәlb etmәk yolu ilә şirkәtin gәlirinin artırılması, şirkәtin
әsas tәşkilati siyasәtinin vә fәlsәfәsinin müәyyәn edilmәsi, aparıcı şirkәtin menecerlәri arasındakı
mü¬nasibәtlәr sisteminin alınmış şirkәt işçilәri arasındakı spesifikliyinin müәyyәn edilmәsi, effektli
dәyişikliklәr naminә mәzmunlu proqramın inkişafı, güclü rәhbәrlik tәminatı

163 Oteldә gәlirlәrin artırılmasına tәsir edәn hansı amillәr mövcuddur

•

Real vә perspektiv
Xüsusi vә ümumi
Beynәlxalq vә lokal
Daxili vә xarici

Real vә simvolik

164 Sosial turizmin müasir meyarları necә tәsniflәşdirilir

•

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
Tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanturizm vә sosialmәdәni servis,
İstehlak funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması
funksiyası, iqtisadiyyatın digәr sahәlәrinin inkişafına tәsir edәn vә ödәmә balansının sabit saxlanılması
funksiyası
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm
mәhsullarının idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Cәmiyyәtin inkişafına sәbәb olan sosial, maarifçilik vә mәdәnitәhsil vәzifәlәrinin birgә hәllinә yönәlmiş
fәaliyyәt növlәri, irqi, mәdәni, dini vә ya sosial әlamәtlәrә görә ayrıseçkilik olmadan turizm
proqramlarında iştirak edәn mәqsәdli müştәrilәr, qeyriiqtisadi sәciyyәli әlavә dәyәr, ekoloji mühitә
ahәngdar inteqrasiyanı tәmin etmәk cәhdi, kadrları vә personalı idarәetmә

165 Otel menecmentindә rekrasion rayonlaşmanın çoxfazalı sxemi hansı formada müәyyәnlәşdirilir

•

Mehmanxanaların xidmәt standartlarına uyğunluğunun tәyin olunması
Heyәtdәn istifadә olunmanın sәmәrәliliyinin artırılması, müxtәlif sәviyyәlәrdә qәbul olunmuş qәrarların
sәlahiyyәtlәrinin artırılması
Dövlәt miqyasında turizm firmalarının istehsalxidmәt vә region әhalisinin turist xidmәtlәrinin tәşkilindә
mәnfәәtin әldә olunmasını bildirir
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
Әrazi üzrә ”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

166 Müasir sosial turizm konsepsiyası aşağıdakıları tәlәb edir

•

Kompleklәşdirici, servis, zәmanәt ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr
Könüllülük әsasında, fәaliyyәtdә pay iştirakı şәrtilә, yaxud da iri vә xırda firmaların – turoperatorlar vә
turagentliklәrinin birlәşmәsi vә udulması
Әmtәә vә xidmәtlәrin bazarda uğurlu mövqe tutması mәqsәdilә marketinq strategiyasının işlәnmәsinә
qoyulan investisiyalar, beynәlxalq bronlaşdırma sistemlәrindәn istifadә, qiymәt siyasәtinin müntәzәm
tәtbiqi
Sosialiqtisadi mülahizәlәr vә tәşkilati xarakterli müxtәlif mexanizmlәr vasitәsilә turizmin aktual
problemlәrinin dәrk edilmәsi, qanunverici tәşәbbüs vә sosial turizmin tәşkilinin yeni növü әsasında
ölkәdә sosial turizmin bәrpası
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

167 Turistlәrin cәlb edilmәsi istiqamәtindә otel menecerlәrinin hәyata keçirdiyi proqramlara daxildir
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial
turizm, maraqların müdafiәsi
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
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm
mәhsullarının idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması

•

Ayrıseçkilik vә inteqrasiya problemlәri qarşısında yüksәk ideal, iqtisadi inkişafın hәrәkәtvericisi, yaxın
gәlәcәyin üstünlüyü, torpaqlardan istifadәnin idarә edilmәsinin iştirakçısı, milli inkişaf proqramlarında
tәrәfdaşlıq
Yeni növ turmәhsul vә xidmәtin formalaşmasının texniki imkanları, qiymәtlәrin planlaşdırılmış sәviyyәsi
çәrçivәsindә turun yaranmasının iqtisadi imkanları, onu almaq arzusunda olan istehlakçıların lazımı
kәmiyyәti

168 Otellәrin bazarda hakim mövqeyini tәmin edәn üstünlüklәrә hansı göstәricilәr daxildir

•

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
İstehlak funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması
funksiyası, iqtisadiyyatın digәr sahәlәrinin inkişafına tәsir edәn vә ödәmә balansının sabit saxlanılması
funksiyası
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
Turmәhsul vә xidmәtlәrin bazarda uğurlu mövqe tutması mәqsәdilә marketinq strategiyasının işlәnmәsinә
qoyulan investisiyalar, beynәlxalq bronlaşdırma sistemlәrindәn istifadә, çevik qiymәt siyasәtinin
müntәzәm tәtbiqi, yüksәk ixtisaslı kadrlar vә özlәrinin kadr hazırlığı sistemi, mәrkәzlәşdirilmiş tәchizat vә
satış, investisiyaları tәsәrrüfat fәaliyyәtinin mühüm istiqamәtlәrindә cәmlәmәk imkanı
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial
turizm, maraqların müdafiәsi

169 Otellәrdә qarşılıqlı bağlılıq necә әsaslandırılır

•

Dәyişikliklәr dәrәcәsi, onların biribiri vә sosial mühitlә qarşılıqlı әlaqәsi, onların maraq vә öhdәliklәrinin
artan beynәlxalq xarakteri, idarәetmә tәlәbatının inkişafı
İşçi qәbulu, standart vә normativlәrin müәyyәn edilmәsi, qrafiklәrin tәrtibi, informasiya sistemlәrindәn
istifadә, müqavilәlәrin idarә edilmәsi, prosedur vә siyasәtin reallaşdırılması
Әmәklә әlaqәdar әsasnamәlәr vә qanunlar, kontrakt sistemi, vәzifә maaşları, vәzifә ştatları, әmәk haqqı vә
mükafatlandırma fondu, kadr mәsәlәlәri, әmәk haqqının forma vә sistemlәri, әmәk normativlәri
Dövlәt, sosial vә fәrdi şirkәtlәr yaranma, inkişaf vә tәşәkkül tapma proseslәrini yaşadıqları halda, onların
maraq sahәsi qarşılıqlı fәaliyyәtә, әmәkdaşlığa, әlaqәlәrә meyl göstәrir
Yerinә yetirilәn funksiyaların ümumi növü altında birlәşәn müstәqil orqan vә ya insanlar qrupudur

170 Oteldә idarәetmә qәrarlarının hazırlanması tәdbirlәri necә xarakterizә edilir

•

Gәlirin artırılmasının yeganә yolu şirkәtdә ümumi intizam, obyektiv hәvәslәndirmәlәr abhavası,
dәyişikliklәrin alqışlanması vә nailiyyәtlәrә görә mükafatlar
Effektiv strateqiya seçimi, idarәetmә vә marketinq siyasәtinin effektiv metodlarının seçimi, satışın effektiv
kanal vә formalarının, mәhsulun çeşidinin, qiymәtqoyma metodlarının vә bazarın seqmentlәrinin seçimi,
bazarda mәhsulun hәrәkәtә gәtirilmәsinin effektiv vasitәlәrinin seçimi
Turagentliklәrin düzgün planlaşdırılmayan turpaketlәri, turist maraqlarına uyğun balansın pozulması,
idarәetmә iştirakçılarının yekdil olmayan fikirlәri, layihәnin düzgün qiymәtlәndirilmәmәsi
Real cari vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, idarәetmәnin daha mükәmmәl metodlarını tәtbiq etmәklә, lazım
gәlәrsә daha tәcrübәli vә bacarıqlı menecerlәr cәlb etmәk yolu ilә şirkәtin gәlirinin artırılması, şirkәtin
әsas tәşkilati siyasәtinin vә fәlsәfәsinin müәyyәn edilmәsi, aparıcı şirkәtin menecerlәri arasındakı
mü¬nasibәtlәr sisteminin alınmış şirkәt işçilәri arasındakı spesifikliyinin müәyyәn edilmәsi, effektli
dәyişikliklәr naminә mәzmunlu proqramın inkişafı, güclü rәhbәrlik tәminatı
Real cari vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, idarәetmәnin daha mükәmmәl metodlarını tәtbiq etmәklә, lazım
gәlәrsә daha tәcrübәli vә bacarıqlı menecerlәr cәlb etmәk yolu ilә şirkәtin gәlirinin artırılması, strateji
qәrarlar qәbul edәn әn yüksәk sәlahiyyәt sahiblәri

171 Turizmin inkişafında sosial vә demoqrafik dәyişikliklәrin әsasını hansı göstәricilәr tәşkil edir
Zәhmәtkeşlәrin gәlirlәrinin artması, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olması, asudә vaxtdan sәmәrәli
istifadә, cәmiyyәtin psixofizioloji resurslarının bәrpası
Asudә vaxtlarda gәnclәrin neqativ fәaliyyәtlәrinin artması

•

İnsanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, turizmdә bazar xidmәti
Turizmin imkanlarının әhali tәrәfindәn dәrk olunmasının artması, işlәyәn qadınların sayının artması, gec
ailә qurmaq meyllәri, tәnha insanların, ailә qurmayanların sayının artması, övladsız ailәlәrin sayının
artması, ödәnişli mәzuniyyәtlәrin müddәtlәrinin artması, tәqaüdә çıxma yaşının aşağı salınması,
emiqrasiya mәhdudiyyәtlәrinin zәiflәmәsi
Әmәk mәhsuldarlığının artması, şәhәrlәrin böyümәsi, turizm sәnayesi vә qonaqpәrvәrlik sәnayesi

172 Otellәrdәdә biznes planın tәrtib olunması zamanı hansı sәnәdlәr müәyyәnlәşdirilir vә hazırlanır

•

Turizm müәssisәlәrinin vә turizm müәssisәlәrinin tәsnifatı, turizm mәhsullarının tәhlükәsizliyinin vә
keyfiyyәtinin tәmin edilmәsi, turizm mәhsullarının turist tәlәbatına uyğunluq parametrlәrinin
müәyyәnlәhdirilmәsi
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 yaşlaşması, işlәyәn qadınların sayının artması, gec ailә qurmaq meyllәri, tәnha insanların, ailә
qurmayanların sayının artması, övladsız ailәlәrin sayının artması, ödәnişli mәzuniyyәtlәrin müddәtlәrinin
artması, ailә gәlirlәrinin artması
Mövcud turistkurort obyektlәrinin siyahısı, tәbiimüalicә sәrvәtlәrinin vәziyyәti haqqında balneoloji vә
onların ehtiyatları haqqında ekspert nәticәlәri, tәbii müalicәvi vә başqa tәbii sәrvәtlәrin, әrazinin
vәziyyәti haqqında dövlәt ekoloji vә sanitarepidemioloji tәdqiqatların nәticәlәri
Bir vә ya bir neçә unikal tәbii müalicәvi sәrvәtlәrә, bu sәrvәtlәrin lazımi ehtiyatına, kurort tikintisi üçün
kifayәt vә münasib sahәyә malik olmalıdır, ekoloji vә sanitarepidemioloji normalara uyğun gәlmәlidir

173 Turizmin transmilli xarakter almasına hansı amillәr tәsir göstәrir

•

Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial
turizm, maraqların müdafiәsi
Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, xaricә olan sәyahәtlәr balansı, abadlaşdırılmış әtraf әrazi, maddi
texniki avadanlıqların tikinti normalarına uyğunluq balansı
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm
mәhsullarının idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
İqtisadi sәmәrәliliyә әsaslanan fәaliyyәt nәticәsindә gәlirlәri artırmaqdan ötrü turist agentliklәri öz
xidmәtlәrinin coğrafiyasını genişlәndirirlәr, turizmin cәlbediciliyi vә potensial rentabelliyi xaricdәn
investisiyaların axınına tәsir göstәrir
Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı, yeni turizm rayonları hesabına
sәyahәtlәrin coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması

174 Turizmin idarә edilmәsindә mәnәvi dәyәrlәr hansı madditexniki elementlәrdә üstünlük tәşkil
etmәlidir

•

Bazarın seqmentlәşmәsi әhalinin öz mәdәni irsinә marağı artırmaq, iqtisadi cәhәtdәn zәif inkişaf etmiş
regionlarda әtraf mühitin mühafizәsi mәsәlәlәri hәll edilmәsinin ümumiliyi ilә sәciyyәlәnir
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
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm
mәhsullarının idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, кonsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn
konsultasiya xidmәti göstәrәn fәaliyyәt, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya
çatdırılmasında aralıq fәaliyyәt
Мüәssisәnin rentabellik fәaliyyәtinin yüksәldilmәsi üçün әnәnәvi tәsәrrüfat üsullarını istifadә etmәklә
resursların maksimum istifadәsidir

175 Turizmin ictimailәşdirilmәsinin sosial aspektlәrinә daxil olan göstәricilәrә aiddir
Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, кonsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn
konsultasiya xidmәti göstәrәn fәaliyyәt, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya
çatdırılmasında aralıq fәaliyyәt
Tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman,

•

) Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin
genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsinin qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr sistemidir
Hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, iqtisadi vә sosial imkanların verilmәsi, mәdәnitarixi irsin vә turizm
mәrkәzlәrinin kompleksliyini qoruyub saxlamaq, cәmiyyәtin sosialmәdәni sәrvәtlәri vә normalarına
hörmәt, turizm sahәsindә insan ehtiyatlarının inkişafı, sosial turizm vә ekologiya
Kompleklәşdirici, servis, zәmanәt ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr

176 idarә edilmәsinin sosial cәhәtlәrinә aiddir

•

İstehsal münasibәtlәrinin inkişaf etdirilmәsi
Turistrekreasiya ehtiyatlarının VӘ turizm müәssisәlәrinin operativ nәzarәt sistemi, yeni turizm rayonları
hesabına sәyahәtlәrin coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi
Bazarın yayılması, mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yeni xidmәt vә
marşurutlara tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi
İqtisadi, konyuktur, elmitexniki, maliyyә, investisiya amillәrinin inkişafı
Turizm regionlarında mәşğulluğun sәviyyәsinin artırılması, әhali gәlirlәrinin sәviyyәsinin yüksәldilmәsi,
hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması

177 Otellәrin başçıları olacaq gәlәcәk “universal zehinlәrin” ehtiyaclarının tәbiәti, onların gәlәcәk
humanitar vә texniki tәlәbatı nәdәn ibarәtdir?

•

Yerinә yetirilәn funksiyaların ümumi növü altında birlәşәn müstәqil orqan vә ya insanlar qru¬pudur
İşçi qәbulu, standart vә normativlәrin müәyyәn edilmәsi, qrafiklәrin tәrtibi, informasiya sistemlәrindәn
istifadә, müqavilәlәrin idarә edilmәsi, prosedur vә siyasәtin reallaşdırılması
Әmәklә әlaqәdar әsasnamәlәr vә qanunlar, kontrakt sistemi, vәzifә maaşları, vәzifә ştatları, әmәk haqqı vә
mükafatlandırma fondu, kadr mәsәlәlәri, әmәk haqqının forma vә sistemlәri, әmәk normativlәri
Dәyişikliklәr dәrәcәsi, onların biribiri vә sosial mühitlә qarşılıqlı әlaqәsi, onların maraq vә öhdәliklәrinin
artan beynәlxalq xarakteri, idarәetmә tәlәbatının inkişafı
Dövlәt, sosial vә fәrdi şirkәtlәr yaranma, inkişaf vә tәşәkkül tapma proseslәrini yaşadıqları halda, onların
maraq sahәsi qarşılıqlı fәaliyyәtә, әmәkdaşlığa, әlaqәlәrә meyl göstәrir

178 Oteldә topmenecmentin әn mühüm vә mürәkkәb vәzifәlәrinә daxildir

•

Real cari vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, idarәetmәnin daha mükәmmәl metodlarını tәtbiq etmәklә, lazım
gәlәrsә daha tәcrübәli vә bacarıqlı menecerlәr cәlb etmәk yolu ilә şirkәtin gәlirinin artırılması, şirkәtin
әsas tәşkilati siyasәtinin vә fәlsәfәsinin müәyyәn edilmәsi, aparıcı şirkәtin menecerlәri arasındakı
mü¬nasibәtlәr sisteminin alınmış şirkәt işçilәri arasındakı spesifikliyinin müәyyәn edilmәsi, effektli
dәyişikliklәr naminә mәzmunlu proqramın inkişafı, güclü rәhbәrlik tәminatı
Bütün satış xәttindә turizm mәhsullarının hәyat dövriy¬yәsinә nәzarәt, әlavә gәliri üzә çıxarmaq
mәqsәdilә ayrıca götürülmüş hәr bir mәhsul üzrә hәyat dövriyyәsinә nәzarәt
Effektiv strateqiya seçimi, idarәetmә vә marketinq siyasәtinin effektiv metodlarının seçimi, satışın effektiv
kanal vә formalarının, mәhsulun çeşidinin, qiymәtqoyma metodlarının vә bazarın seqmentlәrinin seçimi,
bazarda mәhsulun hәrәkәtә gәtirilmәsinin effektiv vasitәlәrinin seçimi
Gәlirin artırılmasının yeganә yolu şirkәtdә ümumi intizam, obyektiv hәvәslәndirmәlәr abhavası,
dәyişikliklәrin alqışlanması vә nailiyyәtlәrә görә mükafatlar
Nümunә etalonu, lider, indeqator, informasiya toplayan, informasiyanı bölüşdürәn, xarici tәşkilatlarla
müәyyәn mәqsәdlәr üzrә nümayәndә olma, sahibkar, ayrıayrı pozğunluqlar, böhran şәraitindә böhran
meneceri rolu, resurslar bölüşdürücüsü

179 Sosial turizmin tәbiәti hansı amillәrdәn asılıdır
Axıcı marketinq vәziyyәtinin tәhlili, tәhlükә vә imkanlar, mәsәlәlәr vә problemlәr, marketinq strategiyası,
fәaliyyәt proqramı, büdcә vә yoxlama qaydaları
Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin
genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsinin qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr sistemini
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm
mәhsullarının idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması

•

•

Dövlәt, sosial vә fәrdi sektorları arasında tәrәfdaşlığın formalaşmasında ardıcıl kursun tәmin edilmәsi, yeni
sosialiqtisadi yanaşmalar vә sosial tәdbirlәrinin işlәnmәsi, turizm fәaliyyәti ilә әlaqәli sosial birliklәr,
idarәlәr vә tәşkilatlar arasında әmәkdaşlığı yaxşılaşdırmağa yönәlmiş sәylәrin tәmin olunmasında
müәyyәn strategiya vә taktika
Turizmin inkişafı istiqamәtindә xarici ölkәlәrin uzun müddәtli kreditlәrinin qaytarılması xәrclәrini

180 Turoperatorları vә turagentlәri birlәşdirәn nәhәng turist firmaları necә adlandırılır

•

Sanatoriyalar
Turagentlәr
Sәyahәt büroları
Korporasiyalar
Turoperatorlar

181 Beynәlxalq turizm korporasiyalarının yaradılması hansı şәraitdә baş verir

•

Әhalinin öz mәdәni irsinә marağı artırmaq, iqtisadi cәhәtdәn zәif inkişaf etmiş regionlarda әtraf mühitin
mühafizәsi mәsәlәlәri hәll edilmәsinin ümumiliyi ilә sәciyyәlәnir
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri, turizm
mәhsulunun yayılması üzrә turist firmaları, turist reklaminformasiya idarәlәri, turist müәssisәlәrinin iflası
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm
mәhsullarının idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Fәaliyyәtdә pay iştirakı şәrtilә, könüllülük әsasında, iri vә xırda firmaların – turoperatorlar vә
turagentliklәrinin birlәşmәsi vә udulması yolu ilә
Turizmin inkişafı istiqamәtindә xarici ölkәlәrin uzun müddәtli kreditlәrinin qaytarılması xәrclәri әsasında

182 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә sosial turizmin rolu necә müәyyәnlәşdirilir

•

İstehsal münasibәtlәrinin inkişaf etdirilmәsi
Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr
Әmәk kollektivinin fәalliğı, sosial bәrabәrlik, fәrdi vә ictimai rifah halinin yüksәlmәsi
Milli gәlirin artırılması
İctimai әmәk bölgüsü

183 Otellәrdә idarәetmәnin tәşkilati quruluşu dedikdә nә başa düşülür

•

Otelin idarә edilmәsini hәyata keçirәn fәrdlәrin vә bәndlәrin qarşılıqlı әlaqә forması
Xәtti tәşkilati quruluş, funksional tәşkilati quruluş, xәttifunksional tәşkilati quruluş, divizional tәşkilatı
quruluş vә s.
Heyәtdәn istifadә olunmanın effektliyinin artırılması, tәşkilatı quruluşun çevikliyi, tez yenidәnqurma vә
müәs¬sisәnin rәqabәtә davamlığının artırılması imkanı, müxtәlif sәviyyәlәrdә qәbul olunmuş qәrarların
sәla¬hiyyәtliliyinin artırılması
Yerinә yetirilәn funksiyaların ümumi növü altında birlәşәn müstәqil orqan vә ya insanlar qru¬pudur
İxtisaslaşmanın optimal tәlәblәri ilә

184 Otellәrdә layihә idarәçiliyi metodologiyası hansı tәşkilati prinsiplәrdәn istifadәyә әsaslanır

•

Funksiyanın tәrkibi vә mәzmunu, funksiyaların mәrkәzlәşdirilmәsi vә parçalanması hәddi, hәmçinin
idarәetmә sәviyyәsinin sayı, hәr sәviyyәnin funksional vә xәtti bәndlәrinin sayı, bütün sәviyyәlәrdә hәr
bәndin funksiyası, bәndlәr arasında tabeçilik
Bazar qiymәtlәrinә uyğun olaraq kapitalın strukturunun qiymәtlәndirilmәsi, rәqib kompaniyalarla
kapitalın strukturunun tәhlili, otel biznesinin vә onun mәqsәdli idarә edilmәsinin leqal vә qeyrileqal
gәlirlәrinin tәhlili
Selektiv idarәetmә, tarazlaşdırma, layihәlәrin son mәqsәdin tәminatına istiqamәtlәnmәsi, layihәlәri
idarәetmә dövrәsinin bütövlüyü, innovasiya proseslәri vә layihәlәri idarәetmә proseslәrinin mәrhәlәliyi,
innovasiya proseslәri vә onları idarәetmә proseslәrinin tәşkilinin iyerarxiyalığı, idarәçilik qәrarları
işlәnәrkәn çoxvariantlılıq, sistemlik, komplekslik

Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Bütün satış xәttindә turizm mәhsullarının hәyat dövriy¬yәsinә nәzarәt, әlavә gәliri üzә çıxarmaq
mәqsәdilә ayrıca götürülmüş hәr bir mәhsul üzrә hәyat dövriyyәsinә nәzarәt

185 Turizm mәhsulunun işlәnib hazırlanması vә tәcrübәdә tәtbiqinin innovasiya dövriyyәsi hansı
mәrhәlә¬lәrdәn ibarәtdir

•

Layihәlәri idarәetmә proseslәrinin mәrhәlәliyi, innovasiya proseslәri vә onları idarәetmә proseslәrinin
tәşkilinin iyerarxiyalığı, idarәçilik qәrarları işlәnәrkәn çoxvariantlılıq, sistemlik, komplekslik
Ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit keyfiyyәtinin
müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin qiymәtlәndirilmәsi,
gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
İstehlak üzrә, kadr tәminatı, xidmәt tәdarükçülәri, rәhbәrliyin tәlәblәri, aksionerlәrin tәlәblәri, dövriyyә
vәsaitlәrindәn istifadә, fiziki kapitalın istifadәsi, dövriyyә fondlarının mәnbәlәri, aksioner kapitalın
mәnbәlәri
Satış xәttindә turizm mәhsullarının hәyat dövriy¬yәsinә nәzarәt, әlavә gәliri üzә çıxarmaq mәqsәdilә
ayrıca götürülmüş hәr bir mәhsul üzrә hәyat dövriyyәsinә nәzarәt
Tәdqiqat, eksperiment, yeni xidmәtlәrin reallaşdırılması vә xidmәt prosesinin texnoloji baxımdan
öyrәnilmәsi üçün kadrların tәdrisi, yeni turizm mәhsulunun reklamı vә satışının tәşkili

186 Otellәrdә turmәhsulun vә xidmәtlәrin elmtutumu sәviyyәsini aşağıdakı amillәr müәyyәnlәşdirir

•

Potensial istehlakçı dairәsinin genişlәndirilmәsi, mәmulatın icra etdiyi funksiyaların sayının artması, alıcı
tәlәbatının dәyişmәsi
İnnovasiya proseslәri vә onları idarәetmә proseslәrinin tәşkilinin iyerarxiyalığı, idarәçilik qәrarları
işlәnәrkәn çoxvariantlılıq, sistemlik, komplekslik
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, funksional idarәetmә prosesi
İnnovasiya proseslәrinin hәyata keçirilmәsinin tәşkilati mürәkkәblik dәrәcәsi, elmi işçilәrin әmәyinin
fondlarla tәchizi, sәrmayә qoyuluşunun hәcmi, texniki qәrarların patent qabiliyyәti göstәricisi, texniki
potensial sәviyyәsi vә texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılma dәrәcәsi, mәmulatların texniki mürәkkәblik
sәviyyәsi, mütәxәssisәlәrin peşә sәviyyәsi, texnoloji innovasiyaların hәyata keçirilmәsi

187 Oteldә inkişaf fazası çәrçivәsindә hansı әsas vәzifәlәr hәll edilir

•

Texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış, istehlak
Kombinasiya, modifikasiya edәn, retrotәtbiq, işçilәrin birgә işә alışma dövrü, normal fәaliyyәt dövrü,
yenidәn tәşkil etmә
Sifarişçi, layihәçi, layihәnin rәhbәri, layihәnin komandası, investor, tәdarükçü
Strateji inkişaf planlarının işlәnmәsi vә tәtbiqi, strateji mәqsәdlәrә çatmaq üçün istiqamәt, üsul vә
vasitәlәrin müәyyәn edilmәsi, strateji mәqsәdlәrә nail olmaq üçün zәruri vәsaitin müәyyәnlәşdirilmәsi
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

188 Oteldә cari fәaliyyәt fazasının tәsәrrüfat vәzifәlәrinә daxildir

•

Әlverişli metodikanın seçilmәsi, proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin
qiymәtlәndirilmәsi, diskontlaşdırma yolu ilә pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi sistemi
Kombinasiya, modifikasiya edәn, retrotәtbiq, işçilәrin birgә işә alışma dövrü, normal fәaliyyәt dövrü,
yenidәn tәşkil etmә
Cәmiyyәtin inkişafına sәbәb olan sosial, maarifçilik vә mәdәnitәhsil vәzifәlәrinin birgә hәllinә yönәlmiş
fәaliyyәt növlәri
Turmәhsul vә xidmәt istehsalı, mәnfәәtin әldә edilmәsinin tәmin olunması. әmәkhaqqı ödәnişinin tәmin
olunması, mövcud istehsal gücündәn sәmәrәli istifadә, madditexniki tәminatın tәşkili, müqavilә
öhdәliklәrinin icrası, firmanın strateji inkişaf planlarına uyğun olaraq tәqvimplan işlәrinin yerinә
yetirilmәsi

İnsanların idarә olunan әmәk fәaliyyәti iqtisadiyyatın ayrıca subyektinin miqyası vә onun xüsusiyyәti ilә
mәh¬dudlaşır, әmәk fәaliyyәtini idarәetmә iqtisadiyyat subyektlәri ara¬sında müәyyәn münasibәtlәr tipi

189 Otellәrdә innovasiya nәyi xarakterizә edir

•

Әlverişli metodikanın seçilmәsi, proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin
qiymәtlәndirilmәsi, diskontlaşdırma yolu ilә pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi sistemi
Gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsini
İnsanların idarә olunan әmәk fәaliyyәti iqtisadiyyatın ayrıca subyektinin miqyası vә onun xüsusiyyәti ilә
mәh¬dudlaşır, әmәk fәaliyyәtini idarәetmә iqtisadiyyat subyektlәri ara¬sında müәyyәn münasibәtlәr tipi
Otellәrdә idarәetmә sisteminin tәşәkkül tapması vә inkişafının hәm imkan, hәm dә zәruriyyәtini bir¬başa
vә ya dolayısı müәyyәnәşdirәn xarici amillәr, şәrait, stimul vә mәhdudiyyәtlәrdәn
İdarәetmә obyektinin xarakteris¬tikasını tәkmillәşdirmәk mәqsәdilә elm, texnika, texnologiya, tәşkilatın
konkret sahәsindә elmi vә elmitexniki fәaliyyәtin nailiyyәtlәrindәn istifadә edilmәsilә bağlı kompleks
fәaliyyәt vә onun әmәli nәticәsidir

190 İnnovasiya menecmentinә necә tәrif vermәk olar

•

Otellәrdә idarәetmә sisteminin tәşәkkül tapması vә inkişafının hәm imkan, hәm dә zәruriyyәtini bir¬başa
vә ya dolayısı müәyyәnәşdirәn xarici amillәr, şәrait, stimul vә mәhdudiyyәtlәr sistemidir
İnnovatikanın inkişaf nailiyyәti vә sürәti ilә müәyyәnlәşir, praktiki tәyinatı isә sahibkarlıq strukturunun
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin müxtәlif sahәlәrindә keyfiyyәt dәyişikliklәrinin yaradılması vә hәyata keçirilmәsi
proseslәrini idarәetmә funksiyalarının icra edilmәsidir
Әlverişli metodikanın seçilmәsi, proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin
qiymәtlәndirilmәsi, diskontlaşdırma yolu ilә pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi sistemidir
Minimum vәsait vә vaxt itkisilә yeni mәhsul vә xidmәt istehsalı hәcminin artırılması
Otel tәsәrrüfatının tәkmillәşmәsi vә inkişafı, onun sәrmayәsinin artmasına yönәl¬dilmiş hәr hansı
yeniliyin işlәnmәsi vә mәnimsәnilmәsinin idarәetmә sistemidir

191 Әsas vә tәminedici funksiyaların hәyata keçirilmә sәmәrәliliyi innovasiya fәaliyyәti
mәqsәdlәrinin hansı prinsiplәrә uyğunluğu hesabına әldә edilir

•

Planlaşdırılan innovasiyalar ölçülә bilәn olmalıdır, yәni xarakterinә vә öz istiqamәtinә görә konkret
ifadәyә malik olmalı, öz spesifikasını әks etdirmәli, zaman etibarilә ciddi istiqamәtlәnmәli, yәni istәnilәn
nәticәlәrә nail olma müddәtini müәyyәn etmәlidir, innovasiya mәqsәdlәrinә mümkün çәtinliklәr, qeyri
müәyyәnliklәrlә üzlәşdikdә, riskin mövcudluğu hallarında da nail olunmalı, sәfәrbәredici vә әsaslandırıcı
xarakter daşı¬malıdır, tәşkilatın inkişaf proqramında müxtәlif mәqsәdlәr qarşılıqlı әlaqәli olmalı vә
ziddiyyәt tәşkil etmәmәlidir
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 vә xidmәt
istehsalı hәcminin artırılması tәşkil etmәmәlidir
Әlverişli metodikanın seçilmәsi, proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin
qiymәtlәndirilmәsi, diskontlaşdırma yolu ilә pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
Otellәrdә idarәetmә sisteminin tәşәkkül tapması vә inkişafının hәm imkan, hәm dә zәruriyyәtini bir¬başa
vә ya dolayısı müәyyәnәşdirәn xarici amillәr, şәrait, stimul vә mәhdudiyyәtlәrdәn
Aparıcı şirkәtin menecerlәri arasındakı mü¬nasibәtlәr sisteminin alınmış şirkәt işçilәri arasındakı
spesifikliyinin müәyyәn edilmәsi, effektli dәyişikliklәr naminә mәzmunlu proqramın inkişafı, güclü
rәhbәrlik tәminatı

192 Bazar münasibәtlәri şәraitindә otellәrdә idarәetmә sisteminin sәmәrәliliyi hansı imkanlarla
müәyyәn edilir
Otellәrdә idarәetmә sisteminin tәşәkkül tapması vә inkişafının hәm imkan, hәm dә zәruriyyәtini birbaşa vә
ya dolayısı müәyyәnәşdirәn xarici amillәr, şәrait, stimul vә mәhdudiyyәtlәrdәn
Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin
genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsinin qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr sistemi
İstehlak üzrә, kadr tәminatı, xidmәt tәdarükçülәri, rәhbәrliyin tәlәblәri, aksionerlәrin tәlәblәri, dövriyyә
vәsaitlәrindәn istifadә, fiziki kapitalın istifadәsi, dövriyyә fondlarının mәnbәlәri, aksioner kapitalın
mәnbәlәri

•

•

İctimai әhәmiyyәtli turmәhsul (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 vә xidmәt
istehsalı hәcminin artırılması
Әlverişli metodikanın seçilmәsi, proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin
qiymәtlәndirilmәsi, diskontlaşdırma yolu ilә pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi

193 Otellәrdә layihә komandasının yaradılması hansı mәrhәlәlәrdә baş verir

•

Sifarişçi, layihәçi, layihәnin rәhbәri, layihәnin komandası, investor, tәdarükçü
Layihәlәri idarәetmә proseslәrinin mәrhәlәliyi, innovasiya proseslәri vә onları idarәetmә proseslәrinin
tәşkilinin iyerarxiyalığı, idarәçilik qәrarları işlәnәrkәn çoxvariantlılıq, sistemlik, komplekslik
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Bazar qiymәtlәrinә uyğun olaraq kapitalın strukturunun qiymәtlәndirilmәsi, rәqib kompaniyalarla
kapitalın strukturunun tәhlili, otel biznesinin vә onun mәqsәdli idarә edilmәsinin leqal vә qeyrileqal
gәlirlәrinin tәhlili
Formalaşma, işçilәrin birgә işә alışma dövrü, normal fәaliyyәt dövrü, yenidәn tәşkil etmә, komandanın
buraxılması

194 Otellәrdә innovasiya layihәlәrini idarәetmәyә daxildir

•

Әlavә gәliri üzә çıxarmaq mәqsәdilә ayrıca götürülmüş hәr bir mәhsul üzrә hәyat dövriyyәsinә nәzarәt
Sifarişçi, layihәçi, layihәnin rәhbәri, layihәnin komandası, investor, tәdarükçü
Layihәlәri idarәetmә proseslәrinin mәrhәlәliyi, innovasiya proseslәri vә onları idarәetmә proseslәrinin
tәşkilinin iyerarxiyalığı, idarәçilik qәrarları işlәnәrkәn çoxvariantlılıq, sistemlik, komplekslik
İnnovasiya fәaliyyәtini mәqsәdli idarәetmә forması, innovasiyaların hәyata keçirilmә proseslәri, müәyyәn
sәnәdlәr toplusu
Bazar qiymәtlәrinә uyğun olaraq kapitalın strukturunun qiymәtlәndirilmәsi, rәqib kompaniyalarla
kapitalın strukturunun tәhlili, otel biznesinin vә onun mәqsәdli idarә edilmәsinin leqal vә qeyrileqal
gәlirlәrinin tәhlili

195 Otellәrdә turmәhsulun vә xidmәtlәrin yeniliyini müәyyәnlәşdirәn әsas amillәrә aiddir

•

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
Layihәlәri idarәetmә proseslәrinin mәrhәlәliyi, innovasiya proseslәri vә onları idarәetmә proseslәrinin
tәşkilinin iyerarxiyalığı, idarәçilik qәrarları işlәnәrkәn çoxvariantlılıq, sistemlik, komplekslik
Göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin
diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
İdeyaların orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas
fondların yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi
Potensial istehlakçı dairәsinin genişlәndirilmәsi, mәmulatın icra etdiyi funksiyaların sayının artması, alıcı
tәlәbatının dәyişmәsi

196 Otellәrdә innovasiyadan istifadә yerindәn asılı olaraq hansı qrupları fәrqlәndirilir

•

Әvәz edәn, lәğv edәn, qayıdan, kәşf edilәn, retrotәtbiq
Formalaşma, işçilәrin birgә işә alışma dövrü, normal fәaliyyәt dövrü, yenidәn tәşkil etmә
Şәxsipsixoloji, daxili (struktur) vә xarici
Radikal vә ya әsaslı, kombinasiya, modifikasiya edәn
Xidmәt, texnoloji, tәşkilatiidarәetmә

197 Otellәrdә tәşkilat nәzәriyyәsinә müvafiq olaraq yeniliklәri ida¬rәet¬mәnin hansı modelini
fәrqlәndirirlәr
Layihәnin rәhbәri, layihәnin komandası, investor
Normal fәaliyyәt dövrü, yenidәn tәşkil etmә

•

Kombinasiya, modifikasiya edәn, retrotәtbiq
Rasionalizm, davranış, sistem
İşçilәrin birgә işә alışma dövrü, normal fәaliyyәt dövrü, yenidәn tәşkil etmә

198 Oteldә inkişaf fazasının tәsәrrüfat vәzifәlәrinә daxildir

•

Әlverişli metodikanın seçilmәsi, proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin
qiymәtlәndirilmәsi, diskontlaşdırma yolu ilә pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
Cәmiyyәtin inkişafına sәbәb olan sosial, maarifçilik vә mәdәnitәhsil vәzifәlәrinin birgә hәllinә yönәlmiş
fәaliyyәt növlәri
Sifarişçi, layihәçi, layihәnin rәhbәri, layihәnin komandası, investor, tәdarükçü
İnkişaf perspektivi vә firmanın rәqabәt qabiliyyәtinin artırılmasının tәmin edilmәsi ilә bağlı problemlәr
Strateji inkişaf planlarının işlәnmәsi vә tәtbiqi, strateji mәqsәdlәrә çatmaq üçün istiqamәt, üsul vә
vasitәlәrin müәyyәn edilmәsi

199 Beynәlxalq tәcrübәdә idarәetmә sistemi kimi menecment anlayışı hansı mühüm mәqamla
әlaqәlәndirilir

•

Cәmiyyәtin inkişafına sәbәb olan sosial, maarifçilik vә mәdәnitәhsil vәzifәlәrinin birgә hәllinә yönәlmiş
fәaliyyәt növlәrini
Әlverişli metodikanın seçilmәsi, proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin
qiymәtlәndirilmәsi, diskontlaşdırma yolu ilә pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
Heç bir cavab doğru deyil
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә
әmәk haqqı sistemi, marketinq vә satış
İnsanların idarә olunan әmәk fәaliyyәti iqtisadiyyatın ayrıca subyektinin miqyası vә onun xüsusiyyәti ilә
mәh¬dudlaşır, әmәk fәaliyyәtini idarәetmә iqtisadiyyat subyektlәri ara¬sında müәyyәn münasibәtlәr tipi

200 Otellәrdә yeniliyin әsas ideyası kimi çıxış edir

•

Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә
әmәk haqqı sistemi, marketinq vә satış
Göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin
diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Sifarişçi, layihәçi, layihәnin rәhbәri, layihәnin komandası, investor, tәdarükçü kimi
Cari fәaliyyәt fazası (statik aspekt) vә inkişaf fazası (dinamika aspekti)
İxtira, elmitәdqiqat işlәrinin, layihәlәşdirmәnin, yeniliyin tәtbiqi nәticәsi kimi

201 Otellәrdә innovasiya dәyişikliklәrinin elmi potensialı necә çıxış edir

•

Cәmiyyәtin inkişafına sәbәb olan sosial, maarifçilik vә mәdәnitәhsil vәzifәlәrinin birgә hәllinә yönәlmiş
fәaliyyәt növlәri
Xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә
ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
İnnovatikanın inkişaf nailiyyәti vә sürәti ilә müәyyәnlәşir, praktiki tәyinatı isә sahibkarlıq strukturunun
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin müxtәlif sahәlәrindә keyfiyyәt dәyişikliklәrinin yaradılması vә hәyata keçirilmәsi
proseslәrini idarәetmә funksiyalarının icra edilmәsinә yönәlir
Minimum vәsait vә vaxt itkisilә yeni mәhsul vә xidmәt istehsalı hәcminin artırılması
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә
әmәk haqqı sistemi, marketinq vә satış hәcminin artırılması

202 İnnovasiya menec¬mentinin әsas funksiyasına aiddir
Otellәrdә idarәetmә sisteminin tәşәkkül tapması vә inkişafının hәm imkan, hәm dә zәruriyyәtini bir¬başa
vә ya dolayısı müәyyәnәşdirәn xarici amillәr, şәrait, stimul vә mәhdudiyyәtlәrdәn
Әlverişli metodikanın seçilmәsi, proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin
qiymәtlәndirilmәsi, diskontlaşdırma yolu ilә pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
Minimum vәsait vә vaxt itkisilә yeni mәhsul vә xidmәt istehsalı hәcminin artırılması

•

İqtisadi sabitliyin tәmin edilmәsi, uğurlu fәaliyyәt vә inkişaf üçün xarici şәraitin dәyişikliyinә tez reaksiya
verilmәsi
İdarәetmә prosesinin әsas mәrhәlәlәrinin mәzmununu әks etdiriәn innovasiya dәyişikliklәrinin
mәqsәdlәrinin planlaşdırılması, tәşkili vә nәzarәt

203 İnnovasiya menec¬mentinin tәminedici funksiyasına aiddir

•

Oteldә idarәetmәnin әsas funksiyalarının sәmәrәli yerinә yetirilmәsinә sәbәb olan idarәetmә proseslәri vә
vasitәlәr
Rentabellik vә iqtisadi sabitliyin tәmin edilmәsi, uğurlu fәaliyyәt vә inkişaf üçün xarici şәraitin
dәyişikliyinә tez reaksiya verilmәsi
Otellәrdә idarәetmә sisteminin tәşәkkül tapması vә inkişafının hәm imkan, hәm dә zәruriyyәtini bir¬başa
vә ya dolayısı müәyyәnәşdirәn xarici amillәr, şәrait, stimul vә mәhdudiyyәtlәr
Sifarişçi, layihәçi, layihәnin rәhbәri, layihәnin komandası, investor, tәdarükçü
Әlverişli metodikanın seçilmәsi, proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin
qiymәtlәndirilmәsi, diskontlaşdırma yolu ilә pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi

204 İnnovasiya infrastrukturu hansı amillәrin mәcmusundan asılıdır

•

Maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin
hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
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 vә xidmәt
istehsalı hәcminin artırılması
Otellәrdә idarәetmә sisteminin tәşәkkül tapması vә inkişafının hәm imkan, hәm dә zәruriyyәtini bir¬başa
vә ya dolayısı müәyyәnәşdirәn xarici amillәr, şәrait, stimul vә mәhdudiyyәtlәrdәn
Әlverişli metodikanın seçilmәsi, proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin
qiymәtlәndirilmәsi, diskontlaşdırma yolu ilә pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm
mәhsullarının idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması

205 Transmilli otellәrdә geniş innovasiya layihәlәri hansı iştirakçı tәrkibi ilә sәciyyә¬lәnir

•

Planlaşdırma zamanı xidmәtin dәyәrinә uyğun istiqamәtlәnmә, mövcud normativin mәqsәdli işlәnmәsi,
strateji investisiya qәrarlarının qiymәtlәndirilmәsi
Sifarişçi, layihәçi, layihәnin rәhbәri, layihәnin komandası, investor, tәdarükçü
Formalaşma, işçilәrin birgә işә alışma dövrü, normal fәaliyyәt dövrü, yenidәn tәşkil etmә, komandanın
buraxılması
Kapitalın strukturunun qiymәtlәndirilmәsi, rәqib kompaniyalarla kapitalın strukturunun tәhlili, otel
biznesinin vә onun mәqsәdli idarә edilmәsinin leqal vә qeyrileqal gәlirlәrinin tәhlili
Layihәlәri idarәetmә proseslәrinin mәrhәlәliyi, innovasiya proseslәri vә onları idarәetmә proseslәrinin
tәşkilinin iyerarxiyalığı, idarәçilik qәrarları işlәnәrkәn çoxvariantlılıq, sistemlik, komplekslik

206 Müasir mәrhәlәdә otellәrdә yeniliyin әn mühüm xüsusiyyәtlәri aşağıdakılardır

•

Layihәlәri idarәetmә proseslәrinin mәrhәlәliyi, innovasiya proseslәri vә onları idarәetmә proseslәrinin
tәşkilinin iyerarxiyalığı, idarәçilik qәrarları işlәnәrkәn çoxvariantlılıq, sistemlik, komplekslik
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә
әmәk haqqı sistemi, marketinq vә satış
Sifarişçi, layihәçi, layihәnin rәhbәri, layihәnin komandası, investor, tәdarükçü
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması
Potensial istehlakçı dairәsinin genişlәndirilmәsi, mәmulatın icra etdiyi funksiyaların sayının artması, alıcı
tәlәbatının dәyişmәsi

207 Әvvәlki prototipә münasibәtdә yeni mәhsul vә xidmәtlәr aşağıdakı növlәr üzrә tәsnif olunur
Sifarişçi, layihәçi, layihәnin rәhbәri, layihәnin komandası, investor, tәdarükçü
Formalaşma, işçilәrin birgә işә alışma dövrü, normal fәaliyyәt dövrü, yenidәn tәşkil etmә

•

Şәxsipsixoloji, daxili (struktur) vә xarici
Radikal vә ya әsaslı, kombinasiya, modifikasiya edәn
Әvәz edәn, lәğv edәn, qayıdan, kәşf edilәn, retrotәtbiq

208 İnnovasiya potensialına görә innovasiyalar aşağıdakı növlәrә bölünürlәr

•

Xidmәt, texnoloji, tәşkilatiidarәetmә
Әvәz edәn, lәğv edәn, qayıdan, kәşf edilәn, retrotәtbiq
Formalaşma, işçilәrin birgә işә alışma dövrü, normal fәaliyyәt dövrü, yenidәn tәşkil etmә
Şәxsipsixoloji, daxili (struktur) vә xarici
Radikal vә ya әsaslı, kombinasiya, modifikasiya edәn

209 Otellәrdә yeniliyi qavrama qabiliyyәti kompleks göstәrici olmaqla, hansı amillәrdәn asılıdır

•

Radikal vә ya әsaslı, kombinasiya, modifikasiya edәn
Şәxsipsixoloji, daxili (struktur) vә xarici
Formalaşma, işçilәrin birgә işә alışma dövrü, normal fәaliyyәt dövrü, yenidәn tәşkil etmә
Әvәz edәn, lәğv edәn, qayıdan, kәşf edilәn, retrotәtbiq
Xidmәt, texnoloji, tәşkilatiidarәetmә

210 Oteldә istehsalxidmәt fәaliyyәti prosesi hansı fazalardan ibarәtdir

•

Heç bir cavab doğru deyil
Cari fәaliyyәt fazası (statik aspekt) vә inkişaf fazası (dinamika aspekti)
Sifarişçi, layihәçi, layihәnin rәhbәri, layihәnin komandası, investor, tәdarükçü
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә
әmәk haqqı sistemi, marketinq vә satış
Cәmiyyәtin inkişafına sәbәb olan sosial, maarifçilik vә mәdәnitәhsil vәzifәlәrinin birgә hәllinә yönәlmiş
fәaliyyәt növlәri

211 Otellәrdә innovatika nәyi xarakterizә edir

•

Cәmiyyәtin inkişafına sәbәb olan sosial, maarifçilik vә mәdәnitәhsil vәzifәlәrinin birgә hәllinә yönәlmiş
fәaliyyәt növlәrini
Cari fәaliyyәt fazası (statik aspekt) vә inkişaf fazası (dinamika aspekti)
Göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin
diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Sifarişçi, layihәçi, layihәnin rәhbәri, layihәnin komandası, investor, tәdarükçü
Yeniliklәrin elmi istiqamәti olmaqla, tәkamül vә inqilabın üzvi vәhdәtini şәrtlәndirәn ümumi inkişaf
haqqında tәlim dialek¬tikasına istinad edir

212 İnnovasiya menec¬mentinin funksiyalarının müәyyәnedici qrupuna aiddir

•

Stimul vә mәhdudiyyәtlәr
Әsas vә tәminedici
Birbaşa vә dolayı
Qeyrimüәyyәnlik vә risk
Layihәnin rәhbәri vә layihә komandası

213 İnnovasiya infrastrukturunun elementlәri tәsir xarak¬terinә görә necә qruplaşdırılır
Turizmin imkanlarının әhali tәrәfindәn dәrk olunmasının artması, işlәyәn qadınların sayının artması, gec
ailә qurmaq meyllәri, tәnha insanların, ailә qurmayanların sayının artması, övladsız ailәlәrin sayının
artması, ödәnişli mәzuniyyәtlәrin müddәtlәrinin artması, tәqaüdә çıxma yaşının aşağı salınması,
emiqrasiya mәhdudiyyәtlәrinin zәiflәmәsi
İdarәetmә sisteminin tәşәkkül tapması vә inkişafının hәm imkan, hәm dә zәruriyyәtini bir¬başa vә ya
dolayısı müәyyәnәşdirәn xarici amillәr

•

Dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadә, fiziki kapitalın istifadәsi, dövriyyә fondlarının mәnbәlәri
Sifarişçi, layihәçi, layihәnin rәhbәri, layihәnin komandası, investor, tәdarükçü
Elmitexniki, qanunvericihüquqi, sosialiqtisadi, bazar

214 Otel menecmentindә işguzar yazışma üzrә vәzifә öhdәliklәrinin icrası üçün tәlәb olunan bilik vә
bacarıqlara aiddir

•

Beynәlxalq standartlar vә onların reallaşdırılmasının müasir üsulları, müasir informasiya texnologiyaları,
turizmdә istifadә olunan lokal, regional vә qlobal informasiya şәbәkә sistemlәri
İşgüzar yazışma; ofis texnikasını bilmәk; daxil olan vә göndәrilәn mәktubların qeydiyyatı vә üzәrindә
işlәmә, kompüter faylları texnikasını bilmәk; qaydalarına riayәt; mәktubların göndәrilmәsi; kommersiya
yazışmaları; qrammatika vә leksika; turizm sәnayesindә qәbul edilmiş terminologiya vә abbreviatura;
fәrdi kompüterdә iş üçün mәtn redaktorları vә elektron cәdvәllәr; cari poçt tariflәri
İlkin işlәmә vә tәhlili; informasiyanın saxlanması vә axtarışı; kommersiya yazışmaları; qrammatika vә
leksika; turizm sәnayesindә qәbul edilmiş terminologiya vә abbreviatura; fәrdi kompüterdә iş üçün mәtn
redaktorları vә elektron cәdvәllәr
Turizm üzrә soraq materiallarının toplanması, ilkin işlәmә vә tәhlili; informasiyanın saxlanması vә
axtarışı; informasiyanın dürüstlüyünün müәyyәn edilmәsi; turizm üzrә soraq kitabçaları; turizm üzrә dövri
nәşrlәr; turizm üzrә elmi mәqalәlәr
Prayslist, turistlәrin siyahısı, vauçer, sәfirliyә agent, maliyyә hesabatının çap olunması, turun reallaşması
nәzarәt etmәk, firmanın cari maliyyә vәziyyәtini qiymәtlәndirmәk

215 Otel menecmentindә korporativ mәdәniyyәtin formalaşması prinsiplәrinә aiddir

•

İşçilәrin qәrar qәbul edilmәsindә konsensusa әsaslanan fәrdi iştirakı; gizli nәzarәt; fәrdiçiliyә güclü inam,
işçiyә bir insan kimi ehtiram bәslәnilmәsi; hamı üçün vahid status; yüksәk ixtisaslı mütәxәssislәrin cәlb
edilmәsi; әsaslandırılmış sәlahiyyәtlәr verilmәsi
Әsas müştәrilәrin dilini bilmәk; müştәri ilә telefon danışıqları da daxil olmaqla şifahi ünsiyyәt; işgüzar
yazışma; müştәrilәri qәbul etmә vә danışıq texnikasına malik olmaq; protokol vә etiketә riayәt;
şәxsiyyәtarası ünsiyyәt mәdәniyyәti; qrammatika, leksika, fonetikanın әsasları; turizm sәnayesi mövzusu
ilә bağlı söz ehtiyatı
Turizm üzrә soraq materiallarının toplanması, ilkin işlәmә vә tәhlili; informasiyanın saxlanması vә
axtarışı; informasiyanın dürüstlüyünün müәyyәn edilmәsi; turizm üzrә soraq kitabçaları; turizm üzrә dövri
nәşrlәr; turizm üzrә elmi mәqalәlәr; turist kataloqları
Mәktәb; başlanğıc karyera; özünü göstәrmәyә, uğur qazanmağa, tәşkilatda tanınmağa cәhd; yüksәk
peşәkarlıq, öz bilik vә bacarığını tәtbiqetmә sahәsini genişlәndirmә, tutduğu mövqeni möhkәmlәndirmә;
öz nailiyyәtlәrini, görülmüş işlәrin mahiyyәtini şişirtmә
Yerli vә xarici müştәrilәrlә iş, ofisin işinin hazırlanması, dәftәrxana lәvazimatı vә tәlәbat materialları ilә
tәminat, kargüzarlıq, iş prosesindә ofis texnikasından istifadә, işgüzar yazışmalar, xüsusi sorğu
әdәbiyyatından istifadә, müştәrilәrә informasiya verilmәsi

216 Peşә tәşәkkülünün yaş dövrlәrinә aiddir

•

İdarәetmәnin tәşkilati strukturunun әsası kimi mәqsәdlәr sistemi; bütövlükdә tәşkilatın tәşkili strukturu vә
bölmәlәrin tәşkilatı strukturu; rәhbәrlәrin vәzifә tәlimatı
Ustalıq, tәcrübәni başqa әmәkdaşlara ötürmә, idarәçilik mәharәtinin nümayişi; başlanğıc karyera; özünü
göstәrmәyә, uğur qazanmağa, tәşkilatda tanınmağa cәhd; yüksәk peşәkarlıq, öz bilik vә bacarığını
tәtbiqetmә sahәsini genişlәndirmә, tutduğu mövqeni möhkәmlәndirmә; öz nailiyyәtlәrini, görülmüş
işlәrin mahiyyәtini şişirtmә
Yerli vә xarici müştәrilәrlә iş, ofisin işinin hazırlanması, dәftәrxana lәvazimatı vә tәlәbat materialları ilә
tәminat, kargüzarlıq, iş prosesindә ofis texnikasından istifadә, işgüzar yazışmalar
Etik dәyәrlәrin mühümlüyünә dәrin inam; tam mәşğulluq siyasәti; yaradıcı yanaşma; әmәyә şәxsi
stimulların formalaşdırılması; bütün işçilәrin karyerası vә şәxsiyyәtinin inkişafının planlaşdırılması
Әsas müştәrilәrin dilini bilmәk; müştәri ilә telefon danışıqları da daxil olmaqla şifahi ünsiyyәt; işgüzar
yazışma; müştәrilәri qәbul etmә vә danışıq texnikasına malik olmaq

217 Otel heyәtinin hazırlıq vә ya ixtisasının artırılmasının tәşkili zәruriyyәtini hansı sәbәblәr
müәyyәnlәşdirir

•

Ofis texnikasını bilmәk; daxil olan vә göndәrilәn mәktubların qeydiyyatı vә üzәrindә işlәmә, kompüter
faylları texnikasını bilmәk; işgüzar yazışma qaydalarına riayәt; mәktubların göndәrilmәsi; kommersiya
yazışmaları; qrammatika vә leksika; turizm sәnayesindә qәbul edilmiş terminologiya vә abbreviatura;
fәrdi kompüterdә iş üçün mәtn redaktorları vә elektron cәdvәllәr; cari poçt tariflәri
Kadr çatışmazlığı; işçi qüvvәsi dәyәrinin artırılması; öz işçilәrinin әmәyindәn daha sәmәrәli istifadә
etmәkdәn ötrü şәrait yaradan rәqiblәrin tәzyiqi; elmitexniki tәrәqqi ilә bağlı texnoloci dәyişikliklәr;
işçinin daha yüksәk vәzifәyә hazırlanması
Әsas müştәrilәrin dilini bilmәk; müştәri ilә telefon danışıqları da daxil olmaqla şifahi ünsiyyәt; işgüzar
yazışma; müştәrilәri qәbul etmә vә danışıq texnikasına malik olmaq; protokol vә etiketә riayәt
Yerli vә xarici müştәrilәrlә iş, ofisin işinin hazırlanması, dәftәrxana lәvazimatı vә tәlәbat materialları ilә
tәminat, kargüzarlıq, iş prosesindә ofis texnikasından istifadә, işgüzar yazışmalar, xüsusi sorğu
әdәbiyyatından istifadә, müştәrilәrә informasiya verilmәsi
Әlavә hüquqi tәhsilә malik personal üzrә menecerlәr, psixoloqlar, test mütәxәssislәri, kadrların tәhsili vә
hazırlığının tәşkili üzrә mütәxәssislәr; kompüter yardımını әlavә olaraq tәmin edәn kargüzarlar; personal
seçimi ilә mәşğul olan firmalarla tәmasda olan xarici әlaqәlәr üzrә mütәxәssislәr; kadrlara tәlәbatın daxili
planlaşdırılması üzrә mütәxәs¬sislәr

218 Otel menecmentindә işçilәrә olan keyfiyyәt tәlәbatının xarakteristikasının amillәrinә daxildir

•

Maddi stimullaşdırma vә әmәk haqqı sisteminin formalaşması
İcraçılar heyәtinә tәlәblәrin irәli sürülmәsi ilә idarәetmә fәaliyyәtini nizama salan müxtәlif şәrtlәrin
mövcud olduğu sәnәdlәr; vәzifә tәlimatları vә iş yerlәrinin siyahısında әksini tapmış vәzifә vә iş yerlәrinә
tәlәblәr; iş prosesi üçün texnoloji sәnәdlәrdә әksini tapmış işin peşәixtisas bölgüsü; ştat cәdvәli
Fәrdi mәslәhәt vermә, qrup halında mәslәhәtlәşmә, özözünә qiymәt verilmәsinә müxtәlif yardım
for¬maları, personal üzrә menecer vә bilavasitә rәhbәrin mәs¬lәhәtlәri
İdarәetmәnin tәşkilati strukturunun әsası kimi mәqsәdlәr sistemi; bütövlükdә tәşkilatın tәşkili strukturu
Milli sәviyyәdә ixtisaslı kadr çatışmazlığı; işçi qüvvәsi dәyәrinin artırılması; öz işçilәrinin әmәyindәn
daha sәmәrәli istifadә etmәkdәn ötrü şәrait yaradan rәqiblәrin tәzyiqi; elmitexniki tәrәqqi ilә bağlı
texnoloci dәyişikliklәr; işçinin daha yüksәk vәzifәyә hazırlanması; işçilәrin potensialının inkişaf
etdirilmәsi

219 Otel menecmentindә idarәetmә sisteminә daxil olan prosedurlara aiddir

•

İdarәetmәnin tәşkilati strukturunun әsası kimi mәqsәdlәr sistemi; bütövlükdә tәşkilatın tәşkili strukturu vә
rәhbәrlәrin vәzifә tәlimatı
Әmәk haqqı sisteminin formalaşması, stimullaşdırma; iş şәraitinin tәmin edilmәsi; vәzifә irәlilәyişi
perspektivinin işlәnmәsi; işә maraq oyatma
Dәrkolunmazlıq, mәnbәdәn ayrılmazlıq, keyfiyyәtin dәyişkәnliyi, qorunmazlıq
Keyfiyyәt tәrkibi vә kadrlar seçiminin müәyyәnlәşmәsi; personalın peşәixtisas sәviyyәsinә müvafiq
surәtdә iş yerlәri üzrә bölgü; ixtisaslı işçilәrin saxlanması; tәşkilat daxilindә xidmәti irәlilәyişin tәmin
edilmәsi
Öz xidmәtini tәsvir etmәkdәn çox, diqqәti onunla bağlı faydaya yönәltmәk; öz xidmәtini reklam
etmәkdәn ötrü hansısa tanınmış şәxsi cәlb etmәk

220 Menecmentdә xüsusi soraq әdәbiyyatından istifadә üzrә vәzifә öhdәliklәrinin icrası üçün tәlәb
olunan bilik vә bacarıqlara daxildir

•

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
Tәhlil; informasiyanın saxlanması vә axtarışı; informasiyanın dürüstlüyünün müәyyәn edilmәsi; turizm
üzrә dövri nәşrlәr; turizm üzrә elmi mәqalәlәr; turist kataloqları; turizm fәaliyyәtinin әsas konsepsiyaları
vә tәşkili; turizmdә normativ hüquqi baza
Ofis texnikasını bilmәk; daxil olan vә göndәrilәn mәktubların qeydiyyatı vә üzәrindә işlәmә, kompüter
faylları texnikasını bilmәk; işgüzar yazışma qaydalarına riayәt; mәktubların göndәrilmәsi; turizm üzrә
dövri nәşrlәr; turizm üzrә elmi mәqalәlәr; turist kataloqları; turizm fәaliyyәtinin әsas konsepsiyaları vә
tәşkili; turizmdә normativ hüquqi baza
Kommersiya yazışmaları; qrammatika vә leksika; turizm sәnayesindә qәbul edilmiş terminologiya vә
abbreviatura; fәrdi kompüterdә iş üçün mәtn redaktorları vә elektron cәdvәllәr; cari poçt tariflәri

Şәxsiyyәtarası ünsiyyәt mәdәniyyәti; turist informasiyasına tәlәbatın marketinq tәdqiqatları; müştәriyә
düzgün informasiyanın çatdırılması; informasiyanın surәtini çıxarma

221 Otellәrdә müştәrilәrә informasiya verilmәsi üzrә vәzifә öhdәliklәrinin icrası üçün tәlәb olunan
bilik vә bacarıqlara daxildir

•

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
Ünsiyyәt mәdәniyyәti; turist informasiyasına tәlәbatın marketinq tәdqiqatları; müştәriyә düzgün
informasiyanın çatdırılması; informasiyanın surәtini çıxarma; şәxsiyyәtarası ünsiyyәt nәzәriyyәsi;
müştәrilәrә xidmәt etmәk mәharәti; turizm üzrә soraq kitabçaları; turizm üzrә dövri nәşrlәr
Ofis texnikasını bilmәk; daxil olan vә göndәrilәn mәktubların qeydiyyatı vә üzәrindә işlәmә, kompüter
faylları texnikasını bilmәk; işgüzar yazışma qaydalarına riayәt; mәktubların göndәrilmәsi; kommersiya
yazışmaları; qrammatika vә leksika; turizm sәnayesindә qәbul edilmiş terminologiya vә abbreviatura;
fәrdi kompüterdә iş üçün mәtn redaktorları vә elektron cәdvәllәr; cari poçt tariflәri
Әmәyin elmi tәşkilinin әsasları; ofis texnikasından әsas istifadә qaydaları; tәhlükәsizlik texnikası; әsas
konsepsiya vә tәşkilatlar; turizm sәnayesindә qәbul edilmiş terminologiya; protokol vә etiket;
gigiyenanın әsasları
İlkin işlәmә vә tәhlili; informasiyanın saxlanması vә axtarışı; informasiyanın dürüstlüyünün müәyyәn
edilmәsi; turizm üzrә soraq kitabçaları; turizm üzrә dövri nәşrlәr; turizm üzrә elmi mәqalәlәr; turist
kataloqları; turizm fәaliyyәtinin әsas konsepsiyaları vә tәşkili; turizmdә normativ hüquqi baza

222 Otel menecmentindә kadr xidmәtinin peşәkar tәrkibi hansı mütәxәssislәrlә tәmsil olunmalıdır

•

Yüksәk istehsal göstәricilәri vә mәnәviәxlaqi dәyәrlәrә istiqamәtlәnmә; personal daxilindә iyerarxiya
hәddini lәğv etmәk
Kadrlara tәlәbatın daxili planlaşdırılması üzrә mütәxәs¬sislәr; әlavә hüquqi tәhsilә malik personal üzrә
menecerlәr, psixoloqlar, test mütәxәssislәri, kadrların tәhsili vә hazırlığının tәşkili üzrә mütәxәssislәr;
kompüter yardımını әlavә olaraq tәmin edәn kargüzarlar; personal seçimi ilә mәşğul olan firmalarla
tәmasda olan xarici әlaqәlәr üzrә mütәxәssislәr
Әsas müştәrilәrin dilini bilmәk; müştәri ilә telefon danışıqları da daxil olmaqla şifahi ünsiyyәt; işgüzar
yazışma; müştәrilәri qәbul etmә vә danışıq texnikasına malik olmaq; protokol vә etiketә riayәt;
şәxsiyyәtarası ünsiyyәt mәdәniyyәti
Turist paketinin hazırlanması, xidmәtlәrin qabaqcadan sifarişi vә onların qeydiyyatı, hesabat, marketinq
vә reklam, turizm mәhsulunun satışı, müştәrilәrin şikayәtlәri ilә iş
Fәrdi mәslәhәt vermә, qrup halında mәslәhәtlәşmә, özözünә qiymәt verilmәsinә müxtәlif yardım
for¬maları, personal üzrә menecer vә bilavasitә rәhbәrin mәs¬lәhәtlәri

223 Menecmentdә korporativ mәdәniyyәtin hansı sәciyyәvi xüsusiyyәtlәri vardır

•

İşçinin tәşkilatda saxlanılması; xidmәti pillәlәrlә irәlilәyiş; әmәk mәhsuldarlığı, keyfiyyәtinin vә
mәhsulun keyfiy¬yәtinin artırılması; mütәxәssislәrin peşә tәnәzzülünün qarşısının alınması
Yüksәk istehsal göstәricilәri vә mәnәviәxlaqi dәyәrlәrә istiqamәtlәnmә; personal daxilindә iyerarxiya
hәddini lәğv etmәk; firmanın öz missiyasını görmәsi; ixtisas artırma vә personalın tәhsili sisteminә diqqәt;
kağızlarla deyil, bilavasitә insanlarla işlәmә
Mәslәhәtçi qrup üçün seminar keçirir vә ya fәrdi söhbәt aparır; işçi özünün şәxsi vә işgüzar
keyfiyyәtlәrinin test yolu ilә qiymәtlәndirilmәsi anketini doldurur; mәslәhәtçi doldurulmuş anketlәri
tәhlil edir vә qәti nәticә çıxarır
Fәrdi mәslәhәt vermә, qrup halında mәslәhәtlәşmә, özözünә qiymәt verilmәsinә müxtәlif yardım
for¬maları, personal üzrә menecer vә bilavasitә rәhbәrin mәs¬lәhәtlәri
Analitik qabiliyyәti; kommunikabellik vә kommunikasiya vasitәlәrinin düzgün seçimi bacarığı; qarşıya
mәqsәd qoyma bacarığı; qәrar qәbul edәrkәn әsaslandırma; işi, hәyatı sәmәrәli tәşkil etmәk qabiliyyәti

224 Transmilli otellәr personal üzrә menecerin karyerasının modellәşmәsi sahәsindә hansı xidmәtlәri
göstәrmәlidir
İdarәetmәnin tәşkilati strukturunun әsası kimi mәqsәdlәr sistemi; bütövlükdә tәşkilatın tәşkili strukturu vә
bölmәlәrin tәşkilatı strukturu; rәhbәrlәrin vәzifә tәlimatı

•

•

Qrup halında mәslәhәtlәşmә, özözünә qiymәt verilmәsinә müxtәlif yardım for¬maları, personal üzrә
menecer vә bilavasitә rәhbәrin mәs¬lәhәtlәri, fәrdi mәslәhәt vermә
Analitik qabiliyyәti; kommunikabellik vә kommunikasiya vasitәlәrinin düzgün seçimi bacarığı; qarşıya
mәqsәd qoyma bacarığı; qәrar qәbul edәrkәn әsaslandırma; işi, hәyatı sәmәrәli tәşkil etmәk qabiliyyәti
Әsas müştәrilәrin dilini bilmәk; müştәri ilә telefon danışıqları da daxil olmaqla şifahi ünsiyyәt; işgüzar
yazışma; müştәrilәri qәbul etmә vә danışıq texnikasına malik olmaq; protokol vә etiketә riayәt
Milli sәviyyәdә ixtisaslı kadr çatışmazlığı; işçi qüvvәsi dәyәrinin artırılması; öz işçilәrinin әmәyindәn
daha sәmәrәli istifadә etmәkdәn ötrü şәrait yaradan rәqiblәrin tәzyiqi

225 Otel menecmentindә ixtisasartırma, hazırlıq vә yenidәn hazırlığın mәqsәdlәrinә aiddir

•

Fәrdi mәslәhәt vermә, qrup halında mәslәhәtlәşmә, özözünә qiymәt verilmәsinә müxtәlif yardım
for¬maları, personal üzrә menecer vә bilavasitә rәhbәrin mәs¬lәhәtlәri
Әmәkdaşların öz hәvәs, sorğu vә ixtisas xarakterinә uyğun işlәri yerinә yetirmәlәri; işçinin tәşkilatda
saxlanılması; xidmәti pillәlәrlә irәlilәyiş; әmәk mәhsuldarlığı, keyfiyyәtinin vә mәhsulun keyfiy¬yәtinin
artırılması
Milli sәviyyәdә ixtisaslı kadr çatışmazlığı; işçi qüvvәsi dәyәrinin artırılması; öz işçilәrinin әmәyindәn
daha sәmәrәli istifadә etmәkdәn ötrü şәrait yaradan rәqiblәrin tәzyiqi
İdarәetmәnin tәşkilati strukturunun әsası kimi mәqsәdlәr sistemi; bütövlükdә tәşkilatın tәşkili strukturu vә
bölmәlәrin tәşkilatı strukturu; rәhbәrlәrin vәzifә tәlimatı
Analitik qabiliyyәti; kommunikabellik vә kommunikasiya vasitәlәrinin düzgün seçimi bacarığı; qarşıya
mәqsәd qoyma bacarığı; qәrar qәbul edәrkәn әsaslandırma; işi, hәyatı sәmәrәli tәşkil etmәk qabiliyyәti

226 Otellәrin idarә olunmasında rәhbәrlәrin keyfiyyәt tәlәbatına daxildir

•

Milli sәviyyәdә ixtisaslı kadr çatışmazlığı; işçi qüvvәsi dәyәrinin artırılması; öz işçilәrinin әmәyindәn
daha sәmәrәli istifadә etmәkdәn ötrü şәrait yaradan rәqiblәrin tәzyiqi; elmitexniki tәrәqqi ilә bağlı
texnoloci dәyişikliklәr; işçinin daha yüksәk vәzifәyә hazırlanması; işçilәrin potensialının inkişaf
etdirilmәsi
Mәqsәdlәr sistemi; bütövlükdә tәşkilatın tәşkili strukturu vә bölmәlәrin tәşkilatı strukturu; rәhbәrlәrin
vәzifә tәlimatı
Fәrdi mәslәhәt vermә, qrup halında mәslәhәtlәşmә, özözünә qiymәt verilmәsinә müxtәlif yardım
for¬maları, personal üzrә menecer vә bilavasitә rәhbәrin mәs¬lәhәtlәri
İnformasiya daşıyıcıların tәqdim etmә formalarına, qәbul etmә vә çatdırılma üsullarına, kәmiyyәt vә
keyfiyyәtinә, açıqlıq vә istifadә sәliqәsinә, tәyinatına, yaranma vaxtına vә istifadә müddәtinә görә
Analitik qabiliyyәti; kommunikabellik vә kommunikasiya vasitәlәrinin düzgün seçimi bacarığı; qarşıya
mәqsәd qoyma bacarığı; qәrar qәbul edәrkәn әsaslandırma; işi, hәyatı sәmәrәli tәşkil etmәk qabiliyyәti

227 Otel menecmentindә kadrların komplektlәşdirilmәsi vәzifәlәrinә daxil edilir

•

Vәzifә tәlimatları vә iş yerlәrinin siyahısında әksini tapmış vәzifә vә iş yerlәrinә tәlәblәr; iş prosesi üçün
texnoloji sәnәdlәrdә әksini tapmış işin peşәixtisas bölgüsü
Keyfiyyәt tәrkibi vә kadrlar seçiminin müәyyәnlәşmәsi; personalın peşәixtisas sәviyyәsinә müvafiq
surәtdә iş yerlәri üzrә bölgü; ixtisaslı işçilәrin saxlanması; tәşkilat daxilindә xidmәti irәlilәyişin tәmin
edilmәsi; icraçıların münasib sayının müәyyәnlәşmәsi
Öz xidmәtini tәsvir etmәkdәn çox, diqqәti onunla bağlı faydaya yönәltmәk; öz xidmәtini reklam
etmәkdәn ötrü hansısa tanınmış şәxsi cәlb etmәk
Vәzifә irәlilәyişi perspektivinin işlәnmәsi vә işә maraq oyatma
İcra edilәn işin vә konkret iş yerinin tәhlili; işin tәsviri; fәrdi xüsusiyyәtlәrin tәrtibi

228 Otellәrdә ziyarәtçilәrinin inamını yüksәltmәk üçün rәhbәrlik hansı konkret tәdbirlәr görmәlidir

•

İşçinin tәşkilatda saxlanılması; xidmәti pillәlәrlә irәlilәyiş; әmәk mәhsuldarlığı, keyfiyyәtinin vә
mәhsulun keyfiy¬yәtinin artırılması; mütәxәssislәrin peşә tәnәzzülünün qarşısının alınması
Diqqәti faydaya yönәltmәk
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
İşә maraq oyatma
[yeni cavab]) Dәrkolunmazlıq, mәnbәdәn ayrılmazlıq, keyfiyyәtin dәyişkәnliyi, qorunmazlıq

229 Otel menecmentindә mәslәhәtvermәnin perspektiv peşәkar yardım üsulunun әsas mәrhәlәlәrinә
aiddir

•

Әlavә hüquqi tәhsilә malik personal üzrә menecerlәr, psixoloqlar, test mütәxәssislәri, kadrların tәhsili vә
hazırlığının tәşkili üzrә mütәxәssislәr; kompüter yardımını әlavә olaraq tәmin edәn kargüzarlar; personal
seçimi ilә mәşğul olan firmalarla tәmasda olan xarici әlaqәlәr üzrә mütәxәssislәr
İşçi öz şәxsi vә işgüzar keyfiyyәtlәrinin test yolu ilә qiymәtlәndirilmәsi anketini doldurur, mәslәhәtçi
doldurulmuş anketlәri tәhlil edir vә qәti nәticә çıxarır
Analitik qabiliyyәti; kommunikabellik vә kommunikasiya vasitәlәrinin düzgün seçimi bacarığı; qarşıya
mәqsәd qoyma bacarığı
İşçinin tәşkilatda saxlanılması; xidmәti pillәlәrlә irәlilәyiş; әmәk mәhsuldarlığı, keyfiyyәtinin vә
mәhsulun keyfiy¬yәtinin artırılması
Yüksәk istehsal göstәricilәri vә mәnәviәxlaqi dәyәrlәrә istiqamәtlәnmә; personal daxilindә iyerarxiya
hәddini lәğv etmәk

230 Otel menecmentindә işçinin karyerasının modellәşdirilmәsindә hansı qabiliyyәt vә bacarıqlar
nәzәrә alınır

•

İşçinin tәşkilatda saxlanılması; xidmәti pillәlәrlә irәlilәyiş; әmәk mәhsuldarlığı, keyfiyyәtinin vә
mәhsulun keyfiy¬yәtinin artırılması; mütәxәssislәrin peşә tәnәzzülünün qarşısının alınması; әmәkdaşların
öz hәvәs, sorğu vә ixtisas xarakterinә uyğun işlәri yerinә yetirmәlәri
Kommunikasiya vasitәlәrinin düzgün seçimi bacarığı; qarşıya mәqsәd qoyma bacarığı; qәrar qәbul
edәrkәn әsaslandırma; işi, hәyatı sәmәrәli tәşkil etmәk qabiliyyәti
Yüksәk istehsal göstәricilәri vә mәnәviәxlaqi dәyәrlәrә istiqamәtlәnmә; personal daxilindә iyerarxiya
hәddini lәğv etmәk
Fәrdi mәslәhәt vermә, qrup halında mәslәhәtlәşmә, özözünә qiymәt verilmәsinә müxtәlif yardım
for¬maları, personal üzrә menecer vә bilavasitә rәhbәrin mәs¬lәhәtlәri
Mәslәhәtçi qrup üçün seminar keçirir vә ya fәrdi söhbәt aparır; işçi özünün şәxsi vә işgüzar
keyfiyyәtlәrinin test yolu ilә qiymәtlәndirilmәsi anketini doldurur; mәslәhәtçi doldurulmuş anketlәri
tәhlil edir vә qәti nәticә çıxarır

231 Menecmentdә Con Hollandın vәzifә seçimi nәzәriyyәsindә şәxsiyyәt tiplәrini hansı
xüsusiyyәtlәrә görә necә tәsniflәşdirib

•

Otel (“rezerv”), tәdqiqat (“alim”), sәnәtkarlıq (“dekorator”), sosial (“mәşvәrәtçi”), sahibkarlıq (“vәkil”),
şәrti (“mühasib”)
Tәdqiqat (“alim”), sәnәtkarlıq (“dekorator”), sosial (“mәşvәrәtçi”), sahibkarlıq (“vәkil”), şәrti (“mühasib”),
realist (“maşinist”)
Tәdqiqat (“fәhlә”), sәnәtkarlıq (“dekorator”), sosial (“mәşvәrәtçi”), sahibkarlıq (“vәkil”), şәrti (“mühasib”)
Tәhlil (“maşinist”), tәdqiqat (“alim”), sәnәtkarlıq (“dekorator”), sosial (“mәşvәrәtçi”), sahibkarlıq
(“vәkil”), şәrti (“mühasib”)
Turoperator (“agent”), tәdqiqat (“alim”), sәnәtkarlıq (“dekorator”), sosial (“mәşvәrәtçi”), sahibkarlıq
(“vәkil”), şәrti (“mühasib”)

232 Otel menecmentindә kadrların komplektlәşdirilmәsi zamanı sәhvlәri minimuma endirmәk üçün
hansı prosedurlar yerinә yetirilmәlidir

•

Maddi stimullaşdırma vә әmәk haqqı sisteminin formalaşması; iş şәraitinin tәmin edilmәsi; vәzifә
irәlilәyişi perspektivinin işlәnmәsi; işә maraq oyatma
Fәrdi xüsusiyyәtlәrin tәrtibi, icra edilәn işin vә konkret iş yerinin tәhlili, işin tәsviri
Fәrdi mәslәhәt vermә, qrup halında mәslәhәtlәşmә, özözünә qiymәt verilmәsinә müxtәlif yardım
for¬maları, personal üzrә menecer vә bilavasitә rәhbәrin mәslәhәtlәri
İdarәetmәnin tәşkilati strukturunun әsası kimi mәqsәdlәr sistemi; bütövlükdә tәşkilatın tәşkili strukturu vә
bölmәlәrin tәşkilatı strukturu; rәhbәrlәrin vәzifә tәlimatı
Dәrkolunmazlıq, mәnbәdәn ayrılmazlıq, keyfiyyәtin dәyişkәnliyi, qorunmazlıq

233 Otel menecmentindә mübadilә obyekti kimi xidmәt prosesini xarakterizә edәn xüsusiyyәtlәrә
aiddir

•

Öz xidmәtini tәsvir etmәkdәn çox, diqqәti onunla bağlı faydaya yönәltmәk; öz xidmәtini reklam
etmәkdәn ötrü hansısa tanınmış şәxsi cәlb etmәk
Mәnbәdәn ayrılmazlıq, keyfiyyәtin dәyişkәnliyi, qorunmazlıq, dәrkolunmazlıq
İcraçıların münasib sayının müәyyәnlәşmәsi; keyfiyyәt tәrkibi vә kadrlar seçiminin müәyyәnlәşmәsi;
personalın peşәixtisas sәviyyәsinә müvafiq surәtdә iş yerlәri üzrә bölgü
İdarәetmәnin tәşkilati strukturunun әsası kimi mәqsәdlәr sistemi, bütövlükdә vә rәhbәrlәrin vәzifә tәlimatı
Maddi stimullaşdırma vә әmәk haqqı sisteminin formalaşması; iş şәraitinin tәmin edilmәsi; vәzifә
irәlilәyişi perspektivinin işlәnmәsi; işә maraq oyatma

234 Otellәrin inkişafı istiqamәtindә gözlәnilәn ümumi uzursuzluqlara daxildir

•

Heç bir cavab doğru deyil
Funksiyaların düzgün olmayan tәmәr¬küz¬lәşmәsi, qabaqcıl adamların dәstәyindәn düzgün insifadә
etmәmәk, mәnfәәtin saxlanılmasına yönәlmiş fәaliyyәt nәticә¬sindә uğursuzluq, nәzәrdә tutulmuş qrafik
çәrçivәsindә uğursuz fәaliyyәt
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
Real cari vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, alınmış şirkәtin harada vә necә aparıcı tәşkilatın strukturları ilә
kәsişdiyinin müәyyәn edilmәsi
Tәşkilatın nizamnamәsi; rәhbәrlәrin mәvacibi barәdә mәlumat; direktorlar şurası üzvlәrinin adı;
menecerlәrin, aparıcı işçilәrin adları vә onların karyerası; turizm mәhsulunun şәrhi; turizm mәhsulunun
xüsusiyyәtlәri; şirkәtin tarixi, maliyyә vә işgüzar dairәlәrdә imici

235 Otellәrdә personalı idarәetmә sahәsindә komplektlәşmәnin tәmin edilmәsi hansı göstәricilәrә
әsaslanır

•

Turizm üzrә soraq materiallarının toplanması, ilkin işlәmә vә tәhlili; informasiyanın saxlanması vә
axtarışı; informasiyanın dürüstlüyünün müәyyәn edilmәsi; turizm üzrә soraq kitabçaları; turizm üzrә dövri
nәşrlәr; turizm üzrә elmi mәqalәlәr; turist kataloqları
Marketinq informasiyasının toplanması vә tәhlili; personala olan ehtiyacın tәmin edilmәsi vasitәlәrinin
işlәnib hazırlanması, seçilmәsi vә onlardan istifadә; personalın toplanması, qiymәtlәndirilmәsi vә seçimi
Firmanın ehtiyacı üçün texnoloji yeniliklәrin daimi axtarışı, inkişafı vә uyğunlaşdırılması ilә mәşğul olan
qrupun müәyyәn edilmәsi, digәr firmalardakı dәyişikliklәrdәn xәbәrdar olmaq
Keyfiyyәt ehtiyacının planlaşdırılması vә әsaslandırılmış hesablama üsulunun seçimi nәzәrә alınmaqla
kәmiyyәt ehtiyacının planlaşdırılması
Әmәyin mәzmununun müәyyәn edilmәsi vә iş yerlәrindә onların sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi;
personalın peşә yönümü vә personalın uyğunlaşması; әmәyin tәhlükәsizliyi vә әlverişli şәraitinin tәmin
edilmәsi

236 Otel menecmentindә şirkәtin әvvәlki siyasәtinә şübhәlәnmәyә vә dәyişdirmәyә mәcbur edә
bilәcәk hansı sualların dәqiq cavablandırılmasına ehtiyac vardır

•

Әhalinin demoqrafik tәrkibi vә mәskunlaşma dәrәcәsi, sәhiyyәnin planlaşması amillәri hansı göstәricilәr
sistemi ilә müәyyәn edilir
Tәklif olunan turizm mәhsulu hansı formada dәyiş¬dirilәcәkdir, gәlirin nә qәdәr hissәsinin yeni turizm
mәhsulu hazırlamaq hesabına әldә edilmәsi planlaşdırılır, firmanın yarandığı gündәn halhazıra qәdәr
bütün turist istiqamәtlәri üzrә satış hәcmi illik neçә faiz artır
İstehsal vә istehlakın tarazlığı vә artım sürәtinә әsasәn formalaşan maliyyә mәnbәlәri necә müәyyәn edilir
Firmanın ehtiyatları, mәhsulun yekcins olma dәrәcәsi, mәhsulun hәyat dövrünün mәrhәlәsi, bazarın
yekcinslik dәrәcәsi, rәqiblәrin marketinq strategiyası necә hәyata keçirilir
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin
demoqrafik tәrkibi vә mәskunlaşma dәrәcәsi hansı formada planlaşdırılır

237 Otellәrdә yerli vә xarici müştәrilәrlә iş üzrә vәzifә öhdәliklәrinin icrası üçün tәlәb olunan bilik vә
bacarıqlara aiddir

•

Yüksәk peşәkarlıq, öz bilik vә bacarığını tәtbiqetmә sahәsini genişlәndirmә, tutduğu mövqeni
möhkәmlәndirmә; öz nailiyyәtlәrini, görülmüş işlәrin mahiyyәtini şişirtmә; ustalıq, tәcrübәni başqa
әmәkdaşlara ötürmә, idarәçilik mәharәtinin nümayişi
İşgüzar yazışma; müştәrilәri qәbul etmә vә danışıq texnikasına malik olmaq; protokol vә etiketә riayәt;
şәxsiyyәtarası ünsiyyәt mәdәniyyәti; qrammatika, leksika, fonetikanın әsasları; turizm sәnayesi mövzusu
ilә bağlı söz ehtiyatı; turizm sәnayesindә qәbul edilmiş abbreviatura; kommersiya yazışması;
şәxsiyyәtarası ünsiyyәt nәzәriyyәsi
İnformasiyanın saxlanması vә axtarışı; informasiyanın dürüstlüyünün müәyyәn edilmәsi; turizm üzrә
soraq kitabçaları; turizm üzrә dövri nәşrlәr; turizm üzrә elmi mәqalәlәr; turist kataloqları; turizm
fәaliyyәtinin әsas konsepsiyaları vә tәşkili; turizmdә normativ hüquqi baza
Personalın peşә yönümü vә personalın uyğunlaşması; әmәyin tәhlükәsizliyi vә әlverişli şәraitinin tәmin
edilmәsi; personalın xidmәti yerdәyişmәsinin tәşkili
Müştәriyә düzgün informasiyanın çatdırılması; informasiyanın surәtini çıxarma; şәxsiyyәtarası ünsiyyәt
nәzәriyyәsi; müştәrilәrә xidmәt etmәk mәharәti; turizm üzrә soraq kitabçaları; turizm üzrә dövri nәşrlәr

238 Otel menecmentindә birinci vә ikinci ixtisas sәviyyәlәrinin vәzifә öhdәliklәrini xarakterizә edin

•

Mәktәb; başlanğıc karyera; özünü göstәrmәyә, uğur qazanmağa, tәşkilatda tanınmağa cәhd; yüksәk
peşәkarlıq, öz bilik vә bacarığını tәtbiqetmә sahәsini genişlәndirmә, tutduğu mövqeni möhkәmlәndirmә;
öz nailiyyәtlәrini, görülmüş işlәrin mahiyyәtini şişirtmә; ustalıq, tәcrübәni başqa әmәkdaşlara ötürmә,
idarәçilik mәharәtinin nümayişi
Müştәrilәrә informasiya verilmәsi, turist paketinin hazırlanması, xidmәtlәrin qabaqcadan sifarişi vә onların
qeydiyyatı, hesabat, marketinq vә reklam, turizm mәhsulunun satışı, müştәrilәrin şikayәtlәri ilә iş; yerli vә
xarici müştәrilәrlә iş, ofisin işinin hazırlanması, dәftәrxana lәvazimatı vә tәlәbat materialları ilә tәminat,
kargüzarlıq, iş prosesindә ofis texnikasından istifadә, işgüzar yazışmalar, xüsusi sorğu әdәbiyyatından
istifadә
Müştәrilәrin dilini bilmәk; müştәri ilә telefon danışıqları da daxil olmaqla şifahi ünsiyyәt; işgüzar
yazışma; müştәrilәri qәbul etmә vә danışıq texnikasına malik olmaq; protokol vә etiketә riayәt;
şәxsiyyәtarası ünsiyyәt mәdәniyyәti; qrammatika, leksika, fonetikanın әsasları; turizm sәnayesi mövzusu
ilә bağlı söz ehtiyatı; turizm sәnayesindә qәbul edilmiş abbreviatura; kommersiya yazışması;
şәxsiyyәtarası ünsiyyәt nәzәriyyәsi
Soraq materiallarının toplanması, ilkin işlәmә vә tәhlili; informasiyanın saxlanması vә axtarışı;
informasiyanın dürüstlüyünün müәyyәn edilmәsi; turizm üzrә soraq kitabçaları; turizm üzrә dövri nәşrlәr;
turizm üzrә elmi mәqalәlәr; turist kataloqları; turizm fәaliyyәtinin әsas konsepsiyaları vә tәşkili; turizmdә
normativ hüquqi baza
Turist informasiyasına tәlәbatın marketinq tәdqiqatları; müştәriyә düzgün informasiyanın çatdırılması;
informasiyanın surәtini çıxarma; şәxsiyyәtarası ünsiyyәt nәzәriyyәsi; müştәrilәrә xidmәt etmәk mәharәti;
turizm üzrә soraq kitabçaları; turizm üzrә dövri nәşrlәr

239 Otel menecmentindә idarәetmә fәaliyyәtinә hazırlıq mәrhәlәsindә danışıqlara qәdәr lazım ola
bilәcәk mәlumat tiplәri necә tәsniflәşdirilir

•

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 istiqamәtlәnmәsi
Nizamnamә; rәhbәrlәrin mәvacibi barәdә mәlumatı; direktorlar şurası üzvlәrinin adı; menecerlәrin, aparıcı
işçilәrin adları vә onların karyerası; turizm mәhsulunun şәrhi; turizm mәhsulunun xüsusiyyәtlәri; şirkәtin
tarixi, maliyyә vә işgüzar dairәlәrdә imici
Tәşkilatın fәlsәfәsi; heyyәtin peşәkarlığı; yüksәk rәhbәrliklә icraçıların münasibәtlәri, şirkәtin quruluşu;
mәvacibin hәddi vә kadr siyasәti; xarici әlaqәlәr, tәrәfdaşlıq
Real cari vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, alınmış şirkәtin harada vә necә aparıcı tәşkilatın strukturları ilә
kәsişdiyinin müәyyәn edilmәsi, alınmış şirkәtin әsas tәşkilati siyasәtinin vә fәlsәfәsinin müәyyәn edilmәsi
Bir çox funksiyaların düzgün olmayan tәmәr¬küz¬lәşmәsi, qabaqcıl adamların dәstәyindәn uğursuzluq,
mәnfәәtin saxlanılmasına yönәlmiş fәaliyyәt nәticә¬sindә uğursuzluq, nәzәrdә tutulmuş qrafik
çәrçivәsindә uğursuz fәaliyyәt

240 Otellәrdә personalı idarәetmә sahәsindә bilik vә bacarıqlarının istifadә edilmәsi hansı göstәricilәr
әsasında müәyyәn edilir

•

Turizm üzrә soraq materiallarının toplanması, ilkin işlәmә vә tәhlili; informasiyanın saxlanması vә
axtarışı; informasiyanın dürüstlüyünün müәyyәn edilmәsi; turizm üzrә soraq kitabçaları; turizm üzrә dövri
nәşrlәr; turizm üzrә elmi mәqalәlәr
Personalın peşә yönümü vә personalın uyğunlaşması; әmәyin tәhlükәsizliyi vә әlverişli şәraitinin tәmin
edilmәsi; personalın xidmәti yerdәyişmәsinin tәşkili; әmәyin mәzmununun müәyyәn edilmәsi vә iş
yerlәrindә onların sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
Keyfiyyәt ehtiyacının planlaşdırılması vә әsaslandırılmış hesablama üsulunun seçimi nәzәrә alınmaqla
kәmiyyәt ehtiyacının planlaşdırılması
Münaqişәyә ortaya çıxan problemlәrin daha yaradıcı hәllinin tapmasına yardım edәn normal tәzahür kimi
baxırlar; başqalarına münasibәtdә etimad vә ürәyiaçıqlıq nümayiş etdirirlәr
Personal üzrә marketinq informasiyasının toplanması vә tәhlili; personala olan ehtiyacın tәmin edilmәsi
vasitәlәrinin işlәnib hazırlanması, seçilmәsi vә onlardan istifadә; personalın toplanması,
qiymәtlәndirilmәsi vә seçimi

241 Otellәrdә gәlirlәrin effektiv planlaşdırılmasının hansı әsas qaydaları mövcuddur

•

Müәyyәn mәqsәdli turist qruplarına: gәnclәr, әhıl yaşlılar, imkanlı vә mәhdud imkanlı insanlar, uşaqlı
valideynlәr, idmançılar vә s. istiqamәtlәnmәklә tәlәbatın ödәnilmәsi
Ümumi strategiya, spesifik mәqsәdi vә siyasәti barәdә mükәmmәl hesabat hazırlamaq vә onu yazılı
formada yaymaq; effektivliyin fәrdi meyarlarının hazırlanması; mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsini, gözlәnilәn
nәticәlәri, işin mәrhәlәlәrini, hәddi müәyyәn edәn yazılı planların zәruriliyi; müәyyәn edilmiş
mәqsәdlәrin effektivliyinin yoxlanılması; effektivliyin ciddi, razılaşdırılmış mәqsәdli meyarları
Firmanın ehtiyacı üçün texnoloji yeniliklәrin daimi axtarışı, inkişafı vә uyğunlaşdırılması ilә mәşğul olan
qrupun müәyyәn edilmәsi, digәr firmalardakı dәyişikliklәrdәn xәbәrdar olmaq
İdarәetmә vә marketinq siyasәtinin sәmәrәli metodlarının seçimi, satışın effektiv kanal vә formalarının,
mәhsulun çeşidinin, qiymәtqoyma metodlarının vә bazarın seqmentlәrinin seçimi bazarda mәhsulun
hәrәkәtә gәtirilmәsinin effektiv vasitәlәrinin seçimi
Gәlir artımı potensialının qiymәtlәndiril¬mәsindә yan¬lışlıq, gәlir әldә etmәk zәrurәtinin dәrk
edilmәsindә qüsur¬lar, düzgün istiqamәt seçimi çatışmazlığı, sağlam yanaşmanın olmaması

242 Otel menecmentindә işçilәrinin әsas vәzifәlәrinә aiddir

•

Әsas müştәrilәrin dilini bilmәk; müştәri ilә telefon danışıqları da daxil olmaqla şifahi ünsiyyәt; işgüzar
yazışma; müştәrilәri qәbul etmә vә danışıq texnikasına malik olmaq; protokol vә etiketә riayәt
Mülkiyyәt forması vә mülkiyyәtin tәşkilatihüquqi formalarından asılı olmayaraq, tәşkilatlarda әmәk
münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi ilә bağlı mәsәlәlәr, personalın vә işin keyfiyyәtinin sәmәrәli idarәetmә
sisteminin tәmin olunması
Turizm üzrә soraq materiallarının toplanması, ilkin işlәmә vә tәhlili; informasiyanın saxlanması vә axtarışı
Münaqişәnin güc yolu ilә hәlli; ixtilafdan uzaqlaşma; münaqişәnin әmәkdaşlıq vasitәsilә hәlli;
kompromiss vasitәsilә hәlli; digәr tәrәfin vәziyyәtini nәzәrә almaq
Yerli vә xarici müştәrilәrlә iş, ofisin işinin hazırlanması, dәftәrxana lәvazimatı vә tәlәbat materialları ilә
tәminat, kargüzarlıq, iş prosesindә ofis texnikasından istifadә, işgüzar yazışmalar, xüsusi sorğu
әdәbiyyatından istifadә, müştәrilәrә informasiya verilmәsi

243 Otel menecmentindә qәrarların hazırlanması zamanı tәdbirlәr necә xarakterizә edilir

•

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 istiqamәtlәnmәsi
Şirkәtin әsas tәşkilati siyasәtinin vә fәlsәfәsinin müәyyәn edilmәsi, aparıcı şirkәtin menecerlәri arasındakı
mü¬nasibәtlәr sisteminin alınmış şirkәt işçilәri ilә spesifikliyinin müәyyәn edilmәsi, effektli dәyişikliklәr
naminә mәzmunlu proqramın inkişafı, güclü rәhbәrlik tәminatı
Bir çox funksiyaların düzgün olmayan tәmәr¬küz¬lәşmәsi, qabaqcıl adamların dәstәyindәn uğursuzluq,
mәnfәәtin saxlanılmasına yönәlmiş fәaliyyәt nәticә¬sindә uğursuzluq, nәzәrdә tutulmuş qrafik
çәrçivәsindә uğursuz fәaliyyәt
Rәhbәrlәrin mәvacibi barәdә mәlumat; direktorlar şurası üzvlәrinin adı; menecerlәrin, aparıcı işçilәrin
adları vә onların karyerası; turizm mәhsulunun şәrhi; turizm mәhsulunun xüsusiyyәtlәri; şirkәtin tarixi,
maliyyә vә işgüzar dairәlәrdә imici

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

244 Otel menecmentindә münaqişәnin әmәkdaşlıq vasitәsilә hәllindә müraciәt edәn insanlar hansı
xüsusiyyәtlәrә malikdirlәr

•

Soraq materiallarının toplanması, ilkin işlәmә vә tәhlili; informasiyanın saxlanması vә axtarışı;
informasiyanın dürüstlüyünün müәyyәn edilmәsi; turizm üzrә soraq kitabçaları; turizm üzrә dövri nәşrlәr;
turizm üzrә elmi mәqalәlәr; turist kataloqları; turizm fәaliyyәtinin әsas konsepsiyaları vә tәşkili; turizmdә
normativ hüquqi baza
Problemlәrin daha yaradıcı hәllinin tapmasına yardım edәn normal tәzahür kimi baxırlar; başqalarına
münasibәtdә etimad vә ürәyiaçıqlıq nümayiş etdirirlәr; hesab edirlәr ki, münaqişәnin hәr bir iştirakçısının
onun hәllindә bәrabәr hüquqları vardır; onların fikrincә, ixtilafın hәlli mәrhәlәsindә heç kәs ziyan
çәkmәmәlidir
Personal üzrә marketinq informasiyasının toplanması vә tәhlili; personala olan ehtiyacın tәmin edilmәsi
vasitәlәrinin işlәnib hazırlanması, seçilmәsi vә onlardan istifadә; personalın toplanması,
qiymәtlәndirilmәsi vә seçimi
Әsaslandırılmış hesablama üsulunun seçimi nәzәrә alınmaqla kәmiyyәt ehtiyacının planlaşdırılması
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

245 Otellәrdә gәlirin artırılmasının daxili mühit amillәrinә aiddir

•

İdarәetmә vә marketinq siyasәtinin sәmәrәli metodlarının seçimi, satışın effektiv kanal vә formalarının,
mәhsulun çeşidinin, qiymәtqoyma metodlarının vә bazarın seqmentlәrinin seçimi bazarda mәhsulun
hәrәkәtә gәtirilmәsinin effektiv vasitәlәrinin seçimi
Xәrclәrin azaldılması, qәrarların effektivliyinin artırılması, hәr bir işçi üçün keyfiyyәt meyarının müәyyәn
edilmәsi, ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә, planlaşdırmanın mükәmmәllәşdirilmәsi, ümumi gәlirin
artırılması, idarәetmәnin keyfiyyәtinin artırılması, şirkәtdә intizamın artırılması
Firmanın ümumi strategiyası, spesifik mәqsәdi vә siyasәti barәdә mükәmmәl hesabat hazırlamaq vә onu
yazılı formada yaymaq; effektivliyin fәrdi meyarlarının hazırlanması; bütün sәviyyәlәrdә mәsuliyyәtin
bölüşdürülmәsini, gözlәnilәn nәticәlәri, işin mәrhәlәlәrini, hәddi müәyyәn edәn yazılı planların zәruriliyi
Effektiv strateqiya seçimi, idarәetmә vә marketinq siyasәtinin effektiv metodlarının seçimi, satışın effektiv
kanal vә formalarının, mәhsulun çeşidinin, qiymәtqoyma metodlarının vә bazarın seqmentlәrinin seçimi
bazarda mәhsulun hәrәkәtә gәtirilmәsinin effektiv vasitәlәrinin seçimi
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

246 Otellәrdә gәlirin artırılmasının xarici mühit amillәrinә aiddir

•

Xәrclәrin azaldılması, qәrarların effektivliyinin artırılması, hәr bir işçi üçün keyfiyyәt meyarının müәyyәn
edilmәsi, ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә, planlaşdırmanın mükәmmәllәşdirilmәsi, ümumi gәlirin
artırılması, idarәetmәnin keyfiyyәtinin artırılması, şirkәtdә intizamın artırılması
İdarәetmә vә marketinq siyasәtinin sәmәrәli metodlarının seçimi, satışın effektiv kanal vә formalarının,
mәhsulun çeşidinin, qiymәtqoyma metodlarının vә bazarın seqmentlәrinin seçimi bazarda mәhsulun
hәrәkәtә gәtirilmәsinin effektiv vasitәlәrinin seçimi
Firmanın ümumi strategiyası, spesifik mәqsәdi vә siyasәti barәdә mükәmmәl hesabat hazırlamaq vә onu
yazılı formada yaymaq vә effektivliyin fәrdi meyarlarının hazırlanması
Qәrarların effektivliyinin artırılması, hәr bir işçi üçün keyfiyyәt meyarının müәyyәn edilmәsi,
ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә, planlaşdırmanın mükәmmәllәşdirilmәsi, ümumi gәlirin artırılması,
idarәetmәnin keyfiyyәtinin artırılması, şirkәtdә intizamın artırılması
Firmanın ehtiyacı üçün texnoloji yeniliklәrin daimi axtarışı, inkişafı vә uyğunlaşdırılması ilә mәşğul olan
qrupun müәyyәn edilmәsi, digәr firmalardakı dәyişikliklәrdәn xәbәrdar olmaq

247 Otellәrdә gәlirlәrin artırılması mәsәlәsi müzakirә edilәrkәn hansı göstәricilәr mütlәq nәzәrә
alınmalıdır

•

Xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin demoqrafik tәrkibi vә mәskunlaşma dәrәcәsi, sәhiyyәnin
planlaşması amillәri hansı göstәricilәr sistemi ilә müәyyәn edilir
Әlverişli ehtiyatlara münasibәtdә hansı gümanlar var, hansı tәdbir vә standartlar nöqteyi nәzәrindәn bu
mümkündür, nә qәdәr yenilik vә hansı müddәtә edilmişdir
Formalaşan maliyyә mәnbәlәri necә müәyyәn edilir
Tәklif olunan turizm mәhsulu hansı formada dәyiş¬dirilәcәkdir, gәlirin nә qәdәr hissәsinin yeni turizm
mәhsulu hazırlamaq hesabına әldә edilmәsi planlaşdırılır
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin
demoqrafik tәrkibi vә mәskunlaşma dәrәcәsi hansı formada planlaşdırılır

248 Otel menecmentindә ofisin işinin hazırlığı vә tәşkili üzrә vәzifә öhdәliklәrinin icrası üçün tәlәb
olunan bilik vә bacarıqlara aiddir

•

Yerli vә xarici müştәrilәrlә iş, ofisin işinin hazırlanması, dәftәrxana lәvazimatı vә tәlәbat materialları ilә
tәminat, kargüzarlıq, iş prosesindә ofis texnikasından istifadә
Әmәyin elmi tәşkilinin әsasları; ofis texnikasından әsas istifadә qaydaları; tәhlükәsizlik texnikası; әsas
konsepsiya vә tәşkilatlar; turizm sәnayesindә qәbul edilmiş terminologiya; protokol vә etiket;
gigiyenanın әsasları
Әsas müştәrilәrin dilini bilmәk; müştәri ilә telefon danışıqları da daxil olmaqla şifahi ünsiyyәt; işgüzar
yazışma; müştәrilәri qәbul etmә vә danışıq texnikasına malik olmaq; protokol vә etiketә riayәt;
şәxsiyyәtarası ünsiyyәt mәdәniyyәti; qrammatika, leksika, fonetikanın әsasları; turizm sәnayesi mövzusu
ilә bağlı söz ehtiyatı; turizm sәnayesindә qәbul edilmiş abbreviatura; kommersiya yazışması;
şәxsiyyәtarası ünsiyyәt nәzәriyyәsi
Şәxsiyyәtarası ünsiyyәt mәdәniyyәti; turist informasiyasına tәlәbatın marketinq tәdqiqatları; müştәriyә
düzgün informasiyanın çatdırılması; informasiyanın surәtini çıxarma
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

249 Otel menecmentindә tәşkilatdaxili münaqişәnin hansı növlәri mövcuddur

•

Mәqsәdlәrin münaqişәsi; xәtti rәhbәr vә mütәxәssislәr arasında; fәrdin tapşırığı vә rolu arasında
Mәktәb; başlanğıc karyera; özünü göstәrmәyә, uğur qazanmağa, tәşkilatda tanınmağa cәhd; yüksәk
peşәkarlıq, öz bilik vә bacarığını tәtbiqetmә sahәsini genişlәndirmә, tutduğu mövqeni möhkәmlәndirmә;
öz nailiyyәtlәrini, görülmüş işlәrin mahiyyәtini şişirtmә; ustalıq, tәcrübәni başqa әmәkdaşlara ötürmә,
idarәçilik mәharәtinin nümayişi
Mәqsәdlәrin münaqişәsi, xәtti rәhbәr vә mütәxәssislәr arasında, fәrdin tapşırığı vә rolu arasında,
personalın vә işin keyfiyyәtinin sәmәrәli idarәetmә sisteminin tәmin olunması, mülkiyyәt forması vә
mülkiyyәtin tәşkilatihüquqi formalarından asılı olmayaraq, tәşkilatlarda әmәk münasibәtlәrinin
tәnzimlәnmәsi ilә bağlı mәsәlәlәr
Yerli vә xarici müştәrilәrlә iş, ofisin işinin hazırlanması, dәftәrxana lәvazimatı vә tәlәbat materialları ilә
tәminat, kargüzarlıq, iş prosesindә ofis texnikasından istifadә, işgüzar yazışmalar, xüsusi sorğu
әdәbiyyatından istifadә, müştәrilәrә informasiya verilmәsi, turist paketinin hazırlanması, xidmәtlәrin
qabaqcadan sifarişi vә onların qeydiyyatı, hesabat, marketinq vә reklam, turizm mәhsulunun satışı,
müştәrilәrin şikayәtlәri ilә iş
Münaqişәnin güc yolu ilә hәlli; ixtilafdan uzaqlaşma; münaqişәnin әmәkdaşlıq vasitәsilә hәlli;
kompromiss vasitәsilә hәlli; digәr tәrәfin vәziyyәtini nәzәrә almaq

250 Otel menecmentindә konfliktologiya tәcrübәsindә ixtilafların hәlli zamanı hansı davranış
metodları rәhbәr tutulur
Etik dәyәrlәrin mühümlüyünә dәrin inam; tam mәşğulluq siyasәti; yaradıcı yanaşma; әmәyә şәxsi
stimulların formalaşdırılması; bütün işçilәrin karyerası vә şәxsiyyәtinin inkişafının planlaşdırılması;
işçilәrin qәrar qәbul edilmәsindә konsensusa әsaslanan fәrdi iştirakı; gizli nәzarәt; fәrdiçiliyә güclü inam,
işçiyә bir insan kimi ehtiram bәslәnilmәsi
İxtilafdan uzaqlaşma; münaqişәnin әmәkdaşlıq vasitәsilә hәlli; kompromiss vasitәsilә hәlli; digәr tәrәfin
vәziyyәtini nәzәrә almaq, turizm üzrә soraq materiallarının toplanması, ilkin işlәmә vә tәhlili;
informasiyanın saxlanması vә axtarışı; informasiyanın dürüstlüyünün müәyyәn edilmәsi; turizm üzrә
soraq kitabçaları; turizm üzrә dövri nәşrlәr; turizm üzrә elmi mәqalәlәr; turist kataloqları; turizm
fәaliyyәtinin әsas konsepsiyaları vә tәşkili; turizmdә normativ hüquqi baza

•

Turizm üzrә soraq materiallarının toplanması, ilkin işlәmә vә tәhlili; informasiyanın saxlanması vә
axtarışı; informasiyanın dürüstlüyünün müәyyәn edilmәsi; turizm üzrә soraq kitabçaları; mülkiyyәt
forması vә mülkiyyәtin tәşkilatihüquqi formalarından asılı olmayaraq, tәşkilatlarda әmәk
münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi ilә bağlı mәsәlәlәr
İxtilafdan uzaqlaşma; münaqişәnin әmәkdaşlıq vasitәsilә hәlli; kompromiss vasitәsilә hәlli; digәr tәrәfin
vәziyyәtini nәzәrә almaq
İxtilafdan uzaqlaşma; münaqişәnin әmәkdaşlıq vasitәsilә hәlli; kompromiss vasitәsilә hәlli; digәr tәrәfin
vәziyyәtini nәzәrә almaq; personalın vә işin keyfiyyәtinin sәmәrәli idarәetmә sisteminin tәmin olunması,
mülkiyyәt forması vә mülkiyyәtin tәşkilatihüquqi formalarından asılı olmayaraq, tәşkilatlarda әmәk
münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi ilә bağlı mәsәlәlәr

251 Otel menecmentindә gәlirlәrin planlaşdırılması istiqamәtlәrinә mane olan yanlış fikirlәr
hansılardır

•

Turizm gәlirlәrin ölçülmәsi vә aspektlәrinin qiymәtlәndirilmәsi, istehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә
bazarın marketinq tәdqiqi
Turizm xidmәtlәrinin standartlaşdırılması vә sertifikatlaşdırılmasına dair kompleks tәdbirlәrin görülmәsi
Hәr bir iştirakçının birliyә könüllü surәtdә daxil olması şәrti ilә, hәr bir iştirakçının maliyyә
müstәqilliyinin, özünüidәrәsinin vә iqtisadi maraqların ümumiliyinin saxlanılması
Planlaşdırılma qeyri real olmaqla, mütәxәssilәrin işidir; bunun xәtt menecerlәrinә aidiyyatı yoxdur,
heyәtin әsas funksiyalarına tәtbiq olu¬na bilmәz
Regionlarda mәdәnimaarif, tarix vә tәbiәt abidәlәrinә ekskursiyaların tәşkili, regionlarda turist
zonalarının vә marşrutlarının tәşkil edilmәsi

252 Otellәrdә fәaliyyәtә hazırlıq mәrhәlәsindә danışıqlardan sonra lazım olan mәlumat tiplәri necә
tәsniflәşdirilir

•

Real cari vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, alınmış şirkәtin harada vә necә aparıcı tәşkilatın strukturları ilә
kәsişdiyinin müәyyәn edilmәsi, alınmış şirkәtin әsas tәşkilati siyasәtinin vә fәlsәfәsinin müәyyәn edilmәsi
Mәnfәәtin saxlanılmasına yönәlmiş fәaliyyәt nәticә¬sindә uğursuzluq, nәzәrdә tutulmuş qrafik
çәrçivәsindә uğursuz fәaliyyәt
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 istiqamәtlәnmәsi
Tәşkilatın nizamnamәsi; rәhbәrlәrin mәvacibi barәdә mәlumat; direktorlar şurası üzvlәrinin adı;
menecerlәrin, aparıcı işçilәrin adları vә onların karyerası; turizm mәhsulunun şәrhi; turizm mәhsulunun
xüsusiyyәtlәri; şirkәtin tarixi, maliyyә vә işgüzar dairәlәrdә imici
Qәrarların hazırlanması prosesi; fәrdi işçilәrin güclü vә zәif tәrәflәri; şirkәtin real vәzifәlәri; tәşkilatın
fәlsәfәsi; heyәtin peşәkarlığı; yüksәk rәhbәrliklә icraçıların münasibәtlәri, şirkәtin quruluşu; mәvacibin
hәddi vә kadr siyasәti

253 Otel menecmentindә personala tәlәbatın müәyyәn edilmәsi hansı göstәricilәrlә müәyyәn edilir

•

Münaqişәyә ortaya çıxan problemlәrin daha yaradıcı hәllinin tapmasına yardım edәn normal tәzahür kimi
baxırlar; başqalarına münasibәtdә etimad vә ürәyiaçıqlıq nümayiş etdirirlәr
Әsaslandırılmış hesablama vә keyfiyyәt ehtiyacının planlaşdırılması üsulunun seçimi nәzәrә alınmaqla
kәmiyyәt ehtiyacının planlaşdırılması, marketinq informasiyasının toplanması vә tәhlili, personala olan
ehtiyacın tәmin edilmәsi vasitәlәrinin işlәnib hazırlanması, seçilmәsi vә onlardan istifadә, personalın
toplanması, qiymәtlәndirilmәsi vә seçimi
Turizm üzrә soraq materiallarının toplanması, ilkin işlәmә vә tәhlili; informasiyanın saxlanması vә
axtarışı; informasiyanın dürüstlüyünün müәyyәn edilmәsi
Ofis texnikasını bilmәk; daxil olan vә göndәrilәn mәktubların qeydiyyatı vә üzәrindә işlәmә, kompüter
faylları texnikasını bilmәk; işgüzar yazışma qaydalarına riayәt
Әsaslandırılmış hesablama vә keyfiyyәt ehtiyacının planlaşdırılması üsulunun seçimi nәzәrә alınmaqla
kәmiyyәt ehtiyacının planlaşdırılması

254 Turizm xidmәtlәri bazarında seqmentlәşmә necә ifadә olunur

•

Әhalinin öz mәdәni irsinә marağı artırmaq, iqtisadi cәhәtdәn zәif inkişaf etmiş regionlarda әtraf mühitin
mühafizәsi mәsәlәlәri hәll edilmәsinin ümumiliyi ilә sәciyyәlәnir

•

İstehlakçıların tәlәblәrinin ümumiliyinin sәciyyәlәnmәsi
İstehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasında aralıq fәaliyyәt
Әhalinin mәşğulluğunu tәmin edir
İstehlak dәyәrinin realizә olunması

255 Otel tәsәrrüfatında tәklifin formalaşması üçün zәruri komponentlәrә daxildir

•

Qısamüddәtli kreditlәrin verilmәsi, uzunmüddәtli maliyyә yardımları
Tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi
Turizm xidmәtlәrinin çeşidli toplusu
Nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Maliyyәxidmәt vә mәhsulların reallaşması üçün pul vәsaitlәrinin yaradılması vә istifadәsi ilә bağlı xüsusi
fәaliyyәt növü, кonsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn konsultasiya xidmәti göstәrәn
fәaliyyәt

256 Seqmentlәşmәnin tәlәbat amillәri hansı göstәricilәr әsasında müәyyәn edilir

•

Tәhlükә vә imkanlar, mәsәlәlәr vә problemlәr, marketinq strategiyası, büdcә vә yoxlama qaydaları
Turist sәfәrlәrinin coğrafi mәqsәdlәri
Nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi
Yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi

257 Turizm xidmәti istehlakçılarının seqmentlәşmәsi amillәri hansı göstәricilәr әsasında müәyyәn
edilir

•

Turist mәhsulunun istehlakçıya çatdırılması prosesinin tәşkil olunması, әmәyә materialmaddi stimulun
iqtisadi tәminatı
Gәnclәr, әhıl yaşlılar, imkanlı vә mәhdud imkanlı insanlar, uşaqlı valideynlәr, idmançılar vә s.
istiqamәtlәnmәklә tәlәbatın ödәnilmәsi
Turizmin maddi bazası üzәrindә şәxsi әmlak hüququ, hәm istehlakçı, hәm dә müştәri üçün azad seçim
hüququ, әhali gәlirlәrinin, әmәyin nәticәsindәn vә әmәk bazarındakı vәziyyәtdәn asılılığı
İstehsal fondundan istifadәnin göstәricilәri, turizm xidmәtlәrinin maya dәyәri, mәnfәәt, rentabellik
Gәnclәr, әhıl yaşlılar, imkanlı vә mәhdud imkanlı insanlar, uşaqlı valideynlәr, idmançılar vә s.
istiqamәtlәnmәklә tәlәbatın ödәnilmәsi, koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun
marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm, maraqların müdafiәsi

258 Bazara tәsir edәn amillәr necә qruplaşdırılır

•

Dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin genişlәnmәsi vә nәqliyyat
vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Tәbiiekoloji, sosialiqtisadi, siyasi, demoqrafik amillәr
Tәbiiekoloji, sosialiqtisadi, idxalixrac vә rәqabәt amillәri
Tәbiiekoloji, sosialiqtisadi, siyasi, demoqrafik, tәdarükçülәr, turoperatorlar, idxalixrac vә rәqabәt
elementlәri xidmәtlәri
Landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması

259 Otellәrdә planlaşdırma zamanı hansı göstәricilәr qiymәtlәndirilir

•

Axıcı marketinq vәziyyәtinin tәhlili, tәhlükә vә imkanlar, mәsәlәlәr vә problemlәr, marketinq strategiyası,
fәaliyyәt proqramı, büdcә vә yoxlama qaydalarını tәhlil edir
Seqmentlәrә görә, sifarişçilәrin ehtiyaclarını, әsas tur istiqamәtlәri nәzәrdәn keçirmәklә, әsas rәqiblәr
sadalanmaqla turizm bazarının vәziyyәtini tәhlil edir
Turizm xidmәtlәrinә müxtәlif cür xarici müstәqil amillәr tәsir göstәrir, subyektiv vә rassional amillәri
tәhlil edir
Düzәlişlәrin daxil edilmәsi, strategiya vә mәqsәdlәrin dәyişdirilmәsi, xidmәt imkanlarının
mәhdudiyyәtlәrini qiymәtlәndirirlәr

Müştәrilәrin vәrdişlәrinin dәyişdirilmәsi, onların davranışı, ticarәt münasibәtlәrin dәyişmәsi, reklam
fәalliyyәti

260 Otellәrdә ilkin marketinq informasiyalarının yığılmasında hansı metodlardan istifadә edilir

•

Sorğu metodu, birbaşa hesablama metodu, müşahidә
Müşahidә, eksperiment, sorğu
Faktorlar üsulu, müşahidә metodu, eksperiment
Sorğu metodu, birbaşa hesablama metodu
Sorğu metodu, eksperiment metodu, balans

261 Otellәrdә biznesplan әsasında hәllini tapa bilәcәk problemlәr tәsnifata uyğun necә qruplaşdırılır

•

Turizm müәssisәnin strateji inkişaf konsepsiyasının iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılması, müәssisәnin
fәaliyyәtindәn әldә edilәcәk mәhsul istehsalı vә satışı hәcminin, müәssisәnin qarşısında qoyulan
mәsәlәlәrin hәlli üçün lazım olan maliyyә mәnbәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi, 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
Turizm müәssisәnin strateji inkişaf konsepsiyasının iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılması, müәssisәnin
fәaliyyәtindәn әldә edilәcәk mәhsul istehsalı vә satışı hәcminin, müәssisәnin qarşısında qoyulan
mәsәlәlәrin hәlli üçün lazım olan maliyyә mәnbәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi, strateji inkişaf xәttinin
hәyata keçirilmәsi üçün texniki vә tәşkilati tәdbirlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
Maliyyә nәticәlәrinin, mәnfәәtin vә sair göstәricilәrin hesablanması, ictimai әhәmiyyәtli mәhsul vә
xidmәt istehsalçısı kimi öz missiyasını yerinә yetirәrkәn uğur qazanmaq, rәqabәt şәraitindә rentabellik vә
iqtisadi sabitliyin tәmin edilmәsi
Otelinin strateji inkişaf konsepsiyasının iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılması, müәssisәnin fәaliyyәtindәn
әldә edilәcәk mәhsul istehsalı vә satışı hәcminin, maliyyә nәticәlәrinin, mәnfәәtin vә sair göstәricilәrin
hesablanması, xidmәtlәrin göstәrilmәsini nәzәrdә tutan konkret layihәnin olması, oxşar mәhsul istehsalı
vә xidmәt göstәrilmәsi ilә mәşğul olan müәssisәlәrin istehsaltәsәrrüfat vә kommersiya fәaliyyәtinin
hәrtәrәfli öyrәnilmәsi
Cәmiyyәtin istehlak tәlәbatına tam uyğun gәlәn normalaşdırılmış, sertifikatlaşdırilmış, müxtәlif tibbi
sanitar müayinәlәrdәn keçmiş mәhsul istehsalı üzrә dövlәt orqanları ilә hesablaşma xәrclәrinin nәzәrә
alınması

262 Oteldә biznes hesablamaların tәtbiqi necә әsaslandırılır

•

Biznes, onun satış bazarı, cәlb edilәcәk maliyyә mәnbәlәri vә s. haqqında zәruri informasiyaların
toplanması, toplanmış informasiyaların sistemlәşdirilmәsi tәmin edilmәlidir
Hәr bir göstәricinin hesablanması mәnbәyi әks etdirilmәli vә iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılmalı,
göstәricilәr qruplaşdırılaraq bölmәlәr yaradılmalı, maliyyә hesablamalarında göstәricilәr ardıcıllıqla
yerlәşdirilmәlidir
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
Hәr bir göstәricinin hesablanması mәnbәyi әks etdirilmәli vә iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılmalı,
göstәricilәr qruplaşdırılaraq bölmәlәr yaradılmalı, xidmәt göstәrilmәsi ilә mәşğul olan müәssisәlәrin
istehsaltәsәrrüfat vә kommersiya fәaliyyәtinin hәrtәrәfli öyrәnilmәsi, idarәetmәdә istifadә olunan texniki
iqtisadi, maliyyәkredit mexanizmlәrin öyrәnilmәsi tәmin edilmәlidir

263 Otel biznesindә hansı risk amillәri qiymәtlәndirilir

•

Komisyon vә plan mәnfәәtin hesablanması, turistlәrin sәnәdlәrini rәsmilәşdirmәk, prayslist, turistlәrin
siyahısı, vauçer, sosial, texniki
Maliyyәiqtisadi, sosial, texniki, ekoloji
Әsas fondların yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi, sosial, texniki, ekoloji

Maliyyә planı, risklәr, kreditin qaytarilması mәrhәlәlәri, vergi qanunvericiliyi tәlәblәrinin nәzәrә alınması,
sosial, texniki, ekoloji
Maliyyәiqtisadi risklәri, sosial risklәr, texniki risklәr, ekoloji risklәr, “forsmajor” halları, kreditin
qaytarilması mәrhәlәlәri, vergi qanunvericiliyi tәlәblәrinin nәzәrә alınması

264 Otel menecmentindә vasitәçiliyin tәkrar dövriyyәsi sxeminә aiddir

•

Obyektin növü, adı, onunla әlaqәli hadisәlәr, yerlәşdiyi әrazi, qısa tәsviri, müәlliflәri, yaranma tarixi,
mәnbәlәr, turistlәrin marağına sәbәb ola bilәn әmtәә vә xidmәtlәrin alınması üçün maliyyә vasitәlәri, turist
maraqları
Material vә qeyrimaterial әhәmiyyәtli turizm vә turist suvenir tәklifi xidmәtlәri, turistlәrin marağına
sәbәb ola bilәn әmtәә vә xidmәtlәrin alınması üçün maliyyә vasitәlәri, turist maraqları
Normaların, normativlәrin vә mәqsәdli maliyyә mәnbәlәrinin hәcmi, müddәtliyi vә bu mәqsәdlә hәyata
keçirilәcәk maliyyә әmәliyyatının qanunvericilik bazasi vә strukturundan
Qida müәssisәlәrindә yerlәrin sayı; turistlәrә xidmәt göstәrәn ticarәt, ictimaiiaşә, әylәncә müәssisәlәri,
aqua parklar, әmәk ehtiyatları, onların xarakteri vә bu kimi göstәricilәr
Xidmәtlәrә tәlәbat, regional yerlәşmә, turist axınları, turizm mәrkәzinin idarәedici heyәtinin VӘ әmәk
personalının yerlәşmәsindә mәrkәz rәhbәrlәrinin azad sәlahiyyәtlәrindәn

265 Otel menecmentindә turist dövranı hansı kriteriyalar әsasında müәyyәnlәşdirilir

•

Әylәncә vә intellektual funksiyalar, şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yolu ilә fәrdin yorğunluq
hissindәn azad olmasını tәmin edir
Ödәmәlәr, turist firması turistә turist yollayışı verir, turist turist yollayışını turist mәhsuluna, yәni konkret
turizm xidmәtlәrinә ödәyir, turist mәhsulunun reallaşdırılması prosesindә turist, turizm mәhsulunun әldә
edilmәsinә sәrf etdiyi puldan razı qalır, turist firması turist bazarının, turist sәnayesinin inkişafına vә yeni
turist mәhsulu növlәrinin yaradılmasına investisiya yatırımı
Tәbii resurslardan istifadә üçün lisenziya alınması, әtraf mühitin mühafizәsinin daxili iqtisadi
mexanizmini formalaşdırır
Getdiyi ölkәyә daxil olma, orada qalma qaydaları, yerli әhalinin adәtlәri, dini mәrasimlәr, müqәddәs
yerlәr, xüsusi mühafizәdә olan tәbiәt, tarix, miәdәniyyәt abidәlәri vә digәr turizm obyektlәri barәdә zәruri
vә dürüst informasiya almaq hüququnu müәyyәn edir
İstehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiq edir

266 Turizm xidmәtlәri bazarında otellәrin funksiyaları necә ifadә olunur

•

Turizm xidmәtlәrinin hәcmi vә ya turizm xidmәtlәrinin realizә olunmasından әldә edilәn gәlirlәr, istehsal
fondundan istifadәnin göstәricilәri, turizm xidmәtlәrinin maya dәyәri, mәnfәәt, rentabellik
İstehlak dәyәrinin realizә olunması, turist mәhsulunun istehlakçıya çatdırılması prosesinin tәşkili, әmәyә
materialmaddi stimulun iqtisadi tәminatı
İstehsalxidmәt vә digәr mәhsullarının istehsalı, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya
çatdırılmasında aralıq fәaliyyәt
Qida müәssisәlәrindә yerlәrin sayı; turistlәrә xidmәt göstәrәn ticarәt, ictimaiiaşә, әylәncә müәssisәlәri,
aqua parklar, әmәk ehtiyatları, onların xarakteri vә bu kimi göstәricilәr
Xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının idxalı
zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması

267 Seqmentlәşdirmәnin әsas mәqsәdlәrinә daxildir

•

Mühiti öyrәnmәk
Bazarın hәcmini müәyәnlәşdirmәk
Satışın hәcmini artırmaq
Ünvanlılığı tәmin etmәk
Tәlәbatı öyrәnmәk

268 Otel tәsәrrüfatında vәziyyәt analizini xarakterizә edin

•

Nümayiş zamanı, dayanacaq nöqtәlәrinin düzgün seçilmәsi, әlverişli vaxt, mövsüm seçimi, müәyyәn
ekskursiya mövzusu ilә heç bir әlaqәsi olmayan obyektlәrdәn ekskursiyaçıların diqqәtini yayındırmaq
imkanıdır
Kompaniyaya, müәyyәn mәhsul vә xidmәtә, sәnayeyә, bazara, rәqiblәrә, reklama, istehsalçılara, mәhsul vә
xidmәt tәdarükçülәrinә, texnologiyaya, iqtisadiyyata, siyasi mühitә vә digәr analoji verinlәrә aid olan
bütün mәlumatların ehtiyatla axtarışıdır
Obyektin müxtәlif görünüş nöqtәlәrindәn nümayişi zamanı metodiki üsullardan istifadә mәqsәdilә
ekskursiyaçıların hәrәkәt etmәk imkanının olması, ekskursiyaçıların hazırlıq dәrәcәsidir
Görünәnlәri şәrh etmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vermәk vә hәmin anda ekskursiyaçının görә
bilmәdiklәri әlavә etmәklә bәrpa etmәkdir
Ekskursiyaçıların obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan
eksponatlarla ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsidir

269 Otellәrdә marketinq tәdqiqatlarının tәyinatı necә müәyyәnlәşdirilir

•

Vәziyyәt analizi
İstehlakçıların xidmәtlәr barәdә mәlumatı olması, ölçülә bilәn ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin
ifadә olunması
İstehlakçı vә istehsalçıların tәlәblәrinin ümumiliyi
İqtisadi cәhәtdәn zәif inkişaf etmiş regionlarda әtraf mühitin mühafizәsi mәsәlәlәrinin hәlli
Turxidmәtlәrin hәyat dövrünün mәrhәlәsi, bazarın yekcinslik dәrәcәsi

270 Bazarın differensasiyası hansı parametrlәri ümumilәşdirir

•

Müәyyәn müddәtә uçan tәyyәrәlәrdә yerlәrin bir qisminin icarәyә alınması
Tәlәb seqmentlәrinә bölünmә
Turizm xidmәtlәrinin maya dәyәri, mәnfәәt, rentabellik
Müxtәlif elementlәrinin seçilmәsi
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә

271 Turizmin funksiyalarında bazarının mahiyyәti necә ifadә olunur

•

Turizm infrastrukturunun inkişafının investisiya yönümlü dәstәyi
Turist mәhsulunun istehlakçıya çatdırılması prosesinin tәşkil olunması, әmәyә materialmaddi stimulun
iqtisadi tәminatı
Beynәlxalq turistlәr ücün ölkәnin cәlbedici turizm istiqamәtindә irәlilәmәsi, inhisarçılığa şәrait yaradan
bazarın formalaşdırılması
Reklamın tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin mövcudluğu, istehlakçılar üçün analoji mәhsul vә
xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması
Milli sәviyyәdә marketinq tәdqiqatları, marketinq konsepsiyalarının müәssisәlәr üçün onların
reallaşdırılması istiqamәtindә mәslәhәtlәrlә hazırlanması vә emal edilmәsi, mәslәhәt xidmәtlәri

272 Otellәrin idarә edilmәsindә marketinq tәsәrrüfat konsepsiyası nәyә әsaslanır

•

Tәlәb vә tәklif arasında tarazlığı tәmin edir
Otel xidmәtlәri bazarına mmәhsul vә xidmәtlәrin tәklifinin ünvanlılığını tәmin edir, digәr tәrәfdәn
Bazara fәal tәsir etmәklә tәlәbatı vә alıcı tәәsüratını formalaşdırır, mәhsulun istehsalını vә satışını hәyata
keçirir
Mәhsul istehsalını tәşkil edir vә onun realizasiyasını hәyata keçirir.
Mәhsul istehsalını stimullaşdırır

273 Otellәrin idarәçilik sistemindә marketinqin mahiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsinә sistemli
yanaşmaya aiddir

•

İstehsalın tәşkili, iqtisadi artımın tәmin olunması
Tәsәrrüfat funksiyası, tәsәrrüfat konsepsiyası
İqtisadi inkişaf konsepsiyası, sosial inkişaf konsepsiyası, tәsәrrüfat konsepsiyası.
İqtisadi proses, sosial proses, istehsal prosesi

İstehsal funksiyası, satış funksiyası, istehlak funksiyası.

274 Otellәrdә marketinq kompleksinin әsas elementlәrinә aiddir

•

Planlaşma
Tәlәb
Satış
Qiymәt
Rәqabәt

275 Otel bazarında marketinqin tәşkili formalarının seçilmәsini şәrtlәndirәn hansı amillәr mövcuddur

•

Strategiya vә taktika
Rәqiblәrin mövqeyi
Şәxsi tәdqiqatçılar heyәti
Bazarda iş tәcrübәsi
Professional pәmәkdaşlar

276 Otel bazarında marketinq konsepsiyası nәyi ifadә edir

•

Turmәhsul istehsalının hәcminin artırılması mexanizmi
Turistlәrin tәlәbatının kompleks gücünün istiqamәtlәndirilmәsi
Rәqiblәrin davranışının öyrәnilmәsi
Bazarın hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsi
Xidmәt keyfiyyәtinin artırılmasının artırılmasının tәşkili

277 Otellәrin idarә edilmәsindә marketinq planlaşması mәrhәlәlәrinә aiddir

•

Turizm müәssisәlәrindәn vә turistlәrdәn әldә olunan gәlirlәr, turizm sahәsindә işlәyәnlәrin maddi tәminatı,
yeni iş yerlәrinin yaradılması
Tәhlil, tәhlükә vә imkanlar, mәsәlәlәr vә problemlәr, marketinq strategiyası, fәaliyyәt proqramı, büdcә vә
yoxlama qaydaları
Strategiya vә mәqsәdlәrin dәyişdirilmәsi, istehsalxidmәt imkanlarının mәhdudiyyәtlәri
Vәrdişlәrin dәyişdirilmәsi, onların davranışı, ticarәt münasibәtlәrin dәyişmәsi, reklam fәalliyyәti, iqtisadi
vәziyyәt
Subyektiv vә rassional marketinq planlaşması mәrhәlәlәri

278 Otellәrdә tәlәbat amillәrinә daxildir

•

Nәqliyyat şirkәtlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Sosialiqtisadi, otelin madditexniki bazası, istirahәt yerlәrinin infrastrukturu, turizm tәklifi
Tәlәb, qiymәt, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Xidmәt tәdarükçülәri, turoperatorlar, turizm agentliklәri
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri

279 Otellәrdә biznes fәaliyyәti hansı tәşkilatiidarәetmә texnologiyalarının tәtbiqi ilә hәyata keçirilir

•

Görülәcәk işin ideyasından, mәqsәdindәn vә bu ideyanın, mәqsәdin hәyata keçirilmәsindәn, tәşkilindәn
asılı olaraq
Maddiiqtisadi resurslar vә müyyәn peşә adamlarının birlәşmәsi
Maddiiqtisadi resurslar vә müyyәn peşә adamlarının birlәşmәsi, müәssisәnin yerlәşәcәyi yer, mәhsul vә
ya xidmәt, bazar, qanunlar vә qaydalar, marketinq planı
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

280 Otel biznesindә idarәetmә texnologiyalarının tәşkilindә zәruri komponentlәrә daxildir

•

Otellәrdә xidmәtlәrin göstәrilmәsini nәzәrdә tutan konkret layihәnin olması, oxşar mәhsul istehsalı vә
xidmәt göstәrilmәsi ilә mәşğul olan müәssisәlәrin istehsaltәsәrrüfat vә kommersiya fәaliyyәtinin hәrtәrәfli
öyrәnilmәsi, 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
Otellәrdә 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
İctimai әhәmiyyәtli mәhsul vә xidmәt istehsalçısı kimi öz missiyasını yerinә yetirәrkәn uğur qazanmaq,
rәqabәt şәraitindә rentabellik vә iqtisadi sabitliyin tәmin edilmәsi
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
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

281 Otel biznesindә tәşkilati planda hәyata keçirilәcәk proqramlara daxildir

•

Proqnozlaşdırılmış 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, ideyaların
orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların
yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması
Proqnozlaşdırılmış 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
Orijinallıq, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların
yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış hәcmi
Hәyata keçirilәcәk biznesin әsas mәqsәdi; istehsalın tәşkili vә idarә edilmәsi prinsiplәri; maliyyәlәşmә
mәnbәlәri, hәcmi vә tәyinatı; marketinq; gözlәnilәn nәticәlәr; risklәr
Mәrkәzi Bankın mәrkәzlәşdirilmiş kreditlәrә görә müәyyәn etdiyi illik faiz dәrәcәsi, sahibkarın özü
tәrәfindәn әn az gәlirlilik faizinin seçilmәsi, sahibkar tәrәfindәn avans edilmiş kapitalın rentabelliyi

282 Otel menecmentindә diskont amili tәtbiq edilәrkәn sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı
hansı faiz dәrәcәlәri tәtbiq edilir

•

Maliyyә planı, risklәr, kreditin qaytarilması mәrhәlәlәri, vergi qanunvericiliyi tәlәblәrinin nәzәrә alınması
Mәrkәzi Bankın 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
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
Mәrkәzi Bankın kreditlәrә görә müәyyәn etdiyi illik faiz dәrәcәsi, sahibkarın özü tәrәfindәn әn az
gәlirlilik faizinin seçilmәsi, sahibkar tәrәfindәn avans edilmiş kapitalın rentabelliyi, ideyaların orijinallığı,
elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların yenilәşmә әmsalı,
satış hәcmi
Maliyyәiqtisadi risklәri, sosial risklәr, texniki risklәr, ekoloji risklәr, “forsmajor” halları

283 Otel menecmentindә bölgü hansı әlamәtlәr üzrә hәyata keçirilir

•

Nәqliyyat müәssisәlәri, mehmanxana müәssisәlәri üzrә
Әlaqәlәndirici istiqamәtlәr üzrә
Әmәk proseslәrinin idarә edilmәsi üzrә

Tәşkilatı strukturların lahiyәlәndirilmәsi üzrә
İmitasiya modellәri vә oyunlar nәzәriyyәsi vasitәsilә

284 Otel tәdqiqatlarının aparılması sxeminin hazırlanması zamanı hansı göstәricilәr әsas hesab
edilmәlidir

•

Yığım, interpretasiya, hesabat, nәzarәtyoxlama, turizm xidmәtlәrindә reklam xidmәtlәrinin tәşkili,
müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin mövcudluğu
Yığım, interpretasiya, hesabat, nәzarәtyoxlama
Turizm müәssisәlәri üçün turizm mәhsulları vә avadanlığının ixracından, turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә
daxili vә beynәlxalq nәqliyyat xәrclәri
Gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası, iqtisadiyyatın digәr sahәlәrinin inkişafına tәsir edәn vә ödәmә
balansının sabit saxlanılması funksiyası
Xidmәtlәrin sәviyyәsinә, göstәrilәn xidmәtin nomenklaturasına vә keyfiyyәtinә görә, daxili, daxil olan vә
xaric olan turizm, dünya, ölkәlәr, regionlar, mahallar, şәhәrlәr üzrә, sosialdemoqrafik meyarlara әsasәn

285 Mehmanxana xidmәtlәri bazarında hansı rәqabәt amillәri nәzәrә alınır

•

Orta ömür müddәti, alıcılıq
Әhali vә ekoloji amillәr
Resursların keyfiyyәt vә kәmiyyәti
Hәyat dövrünün mәrhәlәsi, bazarın yekcinslik dәrәcәsi, rәqiblәrin marketinq strategiyası
İstehlak sәviyyәsi, onun quruluşu

286 Otel menecmentindә iqtisadi tәhlil metodlarına aiddir

•

Әhalinin öz mәdәni irsinә marağı artırmaq
Problemin müәyyәnlәşdirilmәsi
Bazarın seqmentlәşmәsi
Kapital dövriyyәsi, pul fondlarından istifadә edilmәsi
Norma vә normativlәrin, mәqsәdli maliyyә mәnbәlәrinin hәcmi

287 Turizm firmalarının planlaşdırdığı funksiyalara aiddır

•

Siyasi proseslәrә müdaxilә edir
Siyasi proseslәrә müdaxilә edir vә inhisarçılığa şәrait yaradır
Deokratik proseslәrә zidd manevrlәr hәyata keçirmәklә siyasi proseslәrә әsassız müdaxilә edir vә
inhisarçılığa şәrait yaratmaqla, siyasi proseslәrә müdaxilә edir
İnhisarçılığa şәrait yaradır
Reklam vә mәlumatlar yayır, gәliş vә gediş icazәsini alır vә sәnәdlәri hazırlayır, tәlәbatı öyrәnir

288 Turizm bazarının fәaliyyәti üçün bazar iqtisadiyyatının әsas prinsiplәrinә aşağıdakılar daxildir

•

Obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan eksponatlarla
ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi
Yerlәrin sayı; turistlәrә xidmәt göstәrәn ticarәt, ictimaiiaşә, әylәncә müәssisәlәri, aqua parklar, әmәk
ehtiyatları, onların xarakteri vә bu kimi göstәricilәr
İstehsal fondundan istifadәnin göstәricilәri, turizm xidmәtlәrinin maya dәyәri, mәnfәәt, rentabellik
Turizm mәhsul vә xidmәtlәrinin idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin
meydana çıxması
Madditexniki baza üzәrindә şәxsi әmlak hüququ, hәm istehlakçı, hәm dә müştәri üçün azad seçim
hüququ, әhali gәlirlәrinin, әmәyin nәticәsindәn vә әmәk bazarındakı vәziyyәtdәn asılılığı

289 Marketinq tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi istiqamәtindә xarici informasiya mәnbәyinә aid deyil
Sәrgilәr, toplantılar, tәqdimetmә yığıncaqları
Statistik nәşrlәr, sorğu kitabçaları

•

Reklam faliyyәti vә kütlәvi informasiya vasitәlәri
Şikayәt vә tәkliflәri
Normativ vә qanunvericilik aktları

290 Turizmdә marketinq planlaşdırılmasının variantlarına daxildir

•

Ekskursiyaların ümumi xüsusiyyәtlәri, sistemli planlaşdırma
Evristik yanaşma, turizm tәşkilatlarının xüsusi funksiyaları
Evristik yanaşma, sistemli planlaşdırma
Kompleks sәfәrlәr, istirahәt vә kompleks turlara xidmәtlәr paketi
Hesabat blanklarının tәdqiqi vә tәrtibi, mәsuliyyәt

291 Otellәrdә biznesplanın tәrtibatı hansı struktur әsasında müәyyәnlәşdirilir

•

Zәruri maddiiqtisadi resurslar vә müyyәn peşә adamlarının birlәşdirilmәsi ilә
Dövlәtlә xüsusi sahibkarlıq fәaliyyәti arasında nisbәtin optimal dәrәcәdә saxlanması
İşin ideyası, mәqsәdi, hәyata keçirilmәsi, tәşkili, ideyaların orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvi
konstruktor işlәrinә ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların yenilәşmә әmsalı
Otelin yerlәşәcәyi yer, mәhsul vә ya xidmәt, bazar, qanunlar vә qaydalar, marketinq planı
İşin ideyası, mәqsәdi, hәyata keçirilmәsi, tәşkili

292 Otellәrin idarә olunmasında biznesplanlar hansı bölmәlәri özündә birlәşdirir

•

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, ideyaların orijinallığı, elmitәdqiqat vә tәcrübәvikonstruktor işlәrinә
ayrıl¬mış mәblәğin hәcmi, әsas fondların yenilәşmә әmsalı, marketinq xәrclәri, mәnfәәt norması, satış
hәcmi
Biznesplan haqqında qısa xülasә, 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
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
Xülasә, biznesi hәyata keçirәcәk sahibkarlıq subyekti haqqında mәlumat, tәşkilatiplan, marketinq planı,
maliyyә planı, risklәr, kreditin qaytarilması mәrhәlәlәri

293 Beynәlxalq Mehmanxana Assosiasiyasının vәzifәlәrinә aid edilir

•

Mehmanxana müәssisәlәrinin geniş әmәkdaşlığı üçün şәrait yaratmaq; humanitar resurslar, turizm xidmәti
üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanması, tәbii inhisarçılığa şәrait yaratmaq
Mehmanxana müәssisәlәrinin geniş әmәkdaşlığı üçün şәrait yaratmaq; humanitar resurslar, texnologiya vә
avtomatlaşdırma, әtraf mühitin qorunması, marketinq inkişaf mәsәlәlәri üzrә tәşkilatları informasiya
xidmәti ilә tәmin etmәk; beynәlxalq qanunvericiliyin icrasına nәzarәt; turizm tәdqiqatlarının
әlaqәlәndirilmәsi vә dәrc olunması
Mehmanxana müәssisәlәrinin geniş әmәkdaşlığı üçün şәrait yaratmaq; humanitar resurslar, texnologiya vә
avtomatlaşdırma, әtraf mühitin qorunması, xarici turistlәr üçün malların vә xidmәtlәrin qiymәtlәrini aşağı
salmaq mәqsәdi
Öz sahәsinin maraqlarını beynәlxalq sәviyyәdә tәmsil vә müdafiә etmәk, onun inkişaf yollarını
müәyyәnlәşdirmәk; müәyyәn sahәnin tәşkilat vә şirkәtlәrinin әmәkdaşlığı; beynәlxalq hava nәqliyyatını
qaydaya salmaq; hava nәqliyyatı, aeroportların infrastrukturu vә reyslәrә xidmәtin, sәnәdlәrin vahid
standartlarının işlәnmәsi; daşımalar vә xidmәtin vahid beynәlxalq qayda vә prosedurlarının tәtbiqi; vahid
beynәlxalq aviatariflәrin müәyyәn edilmәsi.
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm
mәhsullarının idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması

294 ÜTT turizmin inkişafını istiqamәtlәndirәn vә turizmdә miqrasiya proseslәrini formalaşdıran xarici
amillәrә aid edir

•

Maliyyәkredit, vә sığorta xidmәtlәri, informasiya, ekspertiza, mәslәhәt xidmәtlәri
Demoqrafik dәyişikliklәr, ticarәtin inkişafı, qanunvericilikdә dәyişikliklәr, iqtisadi vә maliyyә
dәyişikliklәri, nәqliyyat infrastrukturunun vә informasiya tәminatı sferasının vәziyyәti, sәyahәtlәrin
tәhlükәsizliyi
İşçi heyәtinin seçilmәsi xidmәtlәri, firmaların ictimaiyyәtlә әlaqәlәrini tәmin edәn vә istehsalatda normal
sosialpsixoloji iqlim yaradan xidmәtlәr
İnformasiya, ekspertiza, mәslәhәt xidmәtlәri
İnformasiya, ekspertiza, mәslәhәt, firmaların ictimaiyyәtlә әlaqәlәrini tәmin edәn vә istehsalatda normal
sosialpsixoloji iqlim yaradan xidmәtlәri

295 Manila bәyannamәsindә turizm fәaliyyәtinin aşağıdakı istiqamәtlәri üzrә tövsiyәlәr verilmişdir

•

Azad qiymәt sistemi vә mülkiyyәt hüququ
Tәklifin nizama salınması, texniki әmәkdaşlıq, insan ehtiyatlarına, azad hәrәkәtә, avianәqliyyat, daxili
turizmә aiddir
Bronlaşdırma sistemi vә inzibati xidmәtlәr
Reklam mәqsәdli ekskursiyaların hәyata keçirilmәsi
Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi aid edilir

296 Turizm statistikasında sahibkarlıq növlәri sxeminә aiddir

•

Konstruktiv tәdbirlәr, tәşkilatı tәdbirlәr, turizm, nәqliyyat, gidekskursiya bәlәdçilәri
Әylәncә, qidalanma sәnayesi, turizm, nәqliyyat, gidekskursiya bәlәdçilәri, xidmәt, mehmanxana
Turizmin tәbiәtdәn istifadә etmә növlәri
Xәtti, radial, kombinasiyalı, turizm, nәqliyyat, gidekskursiya bәlәdçilәri
Makrosәviyyәli reklamlar

297 Beynәlxalq turizm hansı әsaslarla qurulmalıdır

•

İnteqrasiya üçün, dünya standartlarına uyğun islahatlar proqramı vә mövcud şәraitin transformasiyası
әsasında
İqtisadi, tәşkilati vә resurs tәminatından asılı olduğu üçün onun proqnozlaşdırılmasında ölkәlәr vә
mәqsәdlәr üzrә kompleks tәdqiqatlar әsasında
İnteqrasiya üçün, dünya standartlarına uyğun islahatlar proqramı vә mövcud şәraitin transformasiyası
әsasında; turist informasiyasına tәlәbatın marketinq tәdqiqatları; müştәriyә düzgün informasiyanın
çatdırılması; informasiyanın surәtini çıxarma; şәxsiyyәtarası ünsiyyәt nәzәriyyәsi; müştәrilәrә xidmәt
etmәk mәharәti
Demoqrafik dәyişikliklәr, ticarәtin inkişafı, qanunvericilikdә dәyişikliklәr, iqtisadi vә maliyyә
dәyişikliklәri, nәqliyyat infrastrukturunun vә informasiya tәminatı sferasının vәziyyәti, sәyahәtlәrin
tәhlükәsizliyi
Ani dәyişәn proses olub iqtisadi, tәşkilati vә resurs tәminatından asılı olduğu üçün onun
proqnozlaşdırılmasında ölkәlәr vә mәqsәdlәr üzrә kompleks tәdqiqat tәlәb edir

298 Turist formallıqları necә qruplaşdırılır

•

Nizamnamә; rәhbәrlәrin mәvacibi barәdә mәlumatı; direktorlar şurası üzvlәrinin adı; menecerlәrin, aparıcı
işçilәrin adları vә onların karyerası; turizm mәhsulunun şәrhi; turizm mәhsulunun xüsusiyyәtlәri; şirkәtin
tarixi, maliyyә vә işgüzar dairәlәrdә imici
Xarici pasportlar, vizalar, gömrük qaydaları, valyuta nәzarәti vә valyuta dәyişmә qaydaları, ölkәyә daxil
olma vә tәk etmә, sanitar qaydaları, ölkәdә yaşamaq vә hәrәkәt qaydaları vә s.
İqtisadi, tәşkilati vә resurs tәminatından asılı olduğu üçün onun proqnozlaşdırılmasında ölkәlәr vә
mәqsәdlәr üzrә kompleks tәdqiqatlar әsasında ölkәyә daxil olma vә tәk etmә, sanitar qaydaları, ölkәdә
yaşamaq vә hәrәkәt qaydaları vә s.
Beynәlxalq tәhlükәsizliyә yardım mәqsәdilә yaradılaraq, turizm yönlü tәhsil müәssisәlәrindә sülh vә
inkişaf naminә beynәlxalq mәdәni turizm kafedraları tәsis etmәk, xarici pasportlar, vizalar, gömrük
qaydaları, valyuta nәzarәti vә valyuta dәyişmә qaydaları, ölkәyә daxil olma vә tәk etmә, sanitar qaydaları

İnteqrasiya üçün, dünya standartlarına uyğun islahatlar proqramı vә mövcud şәraitin transformasiyası
әsasında

299 Ümumi xarakterli regional beynәlxalq turizm tәşkilatlarına aiddir

•

Beynәlxalq Hava nәqliyyatı Assosiasiyası, Beynәlxalq Dәniz Sәrnişin Daşımaları Assosiasiyası,
Beynәlxalq Mehmanxana Assosiasiyası, Beynәlxalq mehmanxana, restoran vә qәhvәxanaları milli
Assosiasiyaların İttifaqı
Turizm üzrә Avropa komissiayası, Avropa Turist Qrupu, Avropa İttifaqında AİT üzvü olan tәşkilatların
bürosu, Avropa turist mübadilәlәrinin inkişafı vә әlaqәlәndirmә Assosiasiyası, Asiya vә Sakit okean
ölkәlәrinin assosiasiyası, Şәrqi Asiya ölkәlәrinin turizm assosiasiyası
Hökümәtlәrarası tәşkilat olmaqla, tәhsil, elm vә mәdәniyyәt sahәsindә ölkәlәr arasında әmәkdaşlığı
inkişaf etdirmәk vasitәsilә sülh vә beynәlxalq tәhlükәsizliyә yardım mәqsәdilә yaradılaraq, turizm yönlü
tәhsil müәssisәlәrindә sülh vә inkişaf naminә beynәlxalq mәdәni turizm kafedraları tәsis etmәk
İqtisadi vә sosial sahәlәrdә BMTnin fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsini vә ümumi rәhbәrliyi hәyata
keçirmәk
Avropa Aviaşirkәtlәr Assosiasiyası, Asiya Aviaşirkәtlәr Assosiasiyası, Afrika Aviaşirkәtlәr Assosiasiyası,
AsiyaAvstraliya Mehmanxana vә Restoran Assosiasiyası, Amerika dövlәtlәrarası Mehmanxanalar
Assosiasiyası, Әrәb Mehmanxanalar İttifaqı, Avropa Motellәr Federasiyası

300 INTERPOLun fәaliyyәt spektrlәrinә daxildir

•

Ümumdünya Turizm Tәşkilatı, Ümumdünya Sәyahәtlәr vә Turizm Şurası, Dünya Turizminin Beynәlxalq
Assosiasiyası, Beynәlxalq Turizm İttifaqı, Beynәlxalq Turizm Alyansı, Asudә vaxt mәsәlәlәri üzrә
ümumdünya assosiyası
Turizmin inkişafına mәnfi tәsir göstәrәn beynәlxalq terrorizmin artması vә sәyahәtlәr zamanı turistlәrin
tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi ilә bağlı olan tәdbirlәrin görülmәsi
Turizm üzrә Avropa komissiayası, Avropa Turist Qrupu, Avropa İttifaqında AİT üzvü olan tәşkilatların
bürosu, Avropa turist mübadilәlәrinin inkişafı vә әlaqәlәndirmә Assosiasiyası, Asiya vә Sakit okean
ölkәlәrinin assosiasiyası, Şәrqi Asiya ölkәlәrinin turizm assosiasiyası
Hökümәtlәrarası tәşkilat olmaqla, tәhsil, elm vә mәdәniyyәt sahәsindә ölkәlәr arasında әmәkdaşlığı
inkişaf etdirmәk vasitәsilә sülh vә beynәlxalq tәhlükәsizliyә yardım mәqsәdilә yaradılaraq, turizm yönlü
tәhsil müәssisәlәrindә sülh vә inkişaf naminә beynәlxalq mәdәni turizm kafedraları tәsis etmәk
İqtisadi vә sosial sahәlәrdә BMTnin fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsini vә ümumi rәhbәrliyi hәyata
keçirmәk

301 UNESCOnun fәaliyyәt spektrlәrinә daxildir

•

Beynәlxalq Hava nәqliyyatı Assosiasiyası, Beynәlxalq Dәniz Sәrnişin Daşımaları Assosiasiyası,
Beynәlxalq Mehmanxana Assosiasiyası, Beynәlxalq mehmanxana, restoran vә qәhvәxanaları milli
Assosiasiyaların İttifaqı
Hökümәtlәrarası tәşkilat olmaqla, tәhsil, elm vә mәdәniyyәt sahәsindә ölkәlәr arasında әmәkdaşlığı
inkişaf etdirmәk vasitәsilә sülh vә beynәlxalq tәhlükәsizliyә yardım mәqsәdilә yaradılaraq, turizm yönlü
tәhsil müәssisәlәrindә sülh vә inkişaf naminә beynәlxalq mәdәni turizm kafedraları tәsis etmәk
Turizm üzrә Avropa komissiayası, Avropa Turist Qrupu, Avropa İttifaqında AİT üzvü olan tәşkilatların
bürosu, Avropa turist mübadilәlәrinin inkişafı vә әlaqәlәndirmә Assosiasiyası, Asiya vә Sakit okean
ölkәlәrinin assosiasiyası, Şәrqi Asiya ölkәlәrinin turizm assosiasiyası
İqtisadi vә sosial sahәlәrdә BMTnin fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsini vә ümumi rәhbәrliyi hәyata
keçirmәk
Ümumdünya Turizm Tәşkilatı, Ümumdünya Sәyahәtlәr vә Turizm Şurası, Dünya Turizminin Beynәlxalq
Assosiasiyası, Beynәlxalq Turizm İttifaqı, Beynәlxalq Turizm Alyansı, Asudә vaxt mәsәlәlәri üzrә
ümumdünya assosiyası

302 Beynәlxalq turizmdә kanal iştirakçılarının davranışında dәyişikliklәrin sәbәblәrinә aydınlıq
gәtirmәk üçün hansı göstәricilәr müәyyәnlәşdirilir

•

İnformasiya axınının dövr etmә proseslәri, normativlәrin vә mәqsәdli maliyyә mәnbәlәrinin hәcmi,
müddәtliyi vә bu mәqsәdlә hәyata keçirilәcәk maliyyә әmәliyyatları
Auditә alıcılıq davranışının tәhlilindәn başlamalı, sonra isә ticarәt vә әmәliyyat göstәricilәrini tәhlil
etmәk vә onların vasitәsilә rәqabәt qabiliyyinin vә bazar mövqelәrini qiymәtlәndirmәk

Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması
Milli sәviyyәdә marketinq tәdqiqatları, marketinq konsepsiyalarının müәssisәlәr üçün onların
reallaşdırılması istiqamәtindә mәslәhәtlәrlә hazırlanması vә emal edilmәsi, mәslәhәt xidmәtlәri
Kanal üzrә tәrәfdaşların hәyata keçirdiyi әsas rәqib strategiyaları arasında qarşılıqlı uyğunluq, kanal
iştirakçılarının marketinqin işlәnib hazırlanmış strategiyasını birgә hәyata ke¬çirmәk bacarıqları

303 Turizm korporasiyalarının idarә edilmәsindә dolayı vasitәçilәr siyahısına daxildir

•

İnformasiya axınının dövr etmә proseslәri, normativlәrin vә mәqsәdli maliyyә mәnbәlәrinin hәcmi,
müddәtliyi vә bu mәqsәdlә hәyata keçirilәcәk maliyyә әmәliyyatları
Bankirlәr, sığorta agentlәri, hüquqşünaslar, uçot mütәxәssislәri, yüksәk dәrәcәli rәhbәrlәr vә digәr
şirkәtlәrin direktorları, federal vә yerli inzibati idarәnin, reklam agentliklәrinin, nәqliyyat agentliklәrinin
vә ictimai nәqliyyatın vәzifәli şәxslәri
Texnoloji yeniliklәrin daimi axtarışı, inkişafı vә uyğunlaşdırılması ilә mәşğul olan qrupun müәyyәn
edilmәsi, digәr firmalardakı dәyişikliklәrdәn xәbәrdar olmaq
Kanal üzrә tәrәfdaşların hәyata keçirdiyi әsas rәqib strategiyaları arasında qarşılıqlı uyğunluq, kanal
iştirakçılarının marketinqin işlәnib hazırlanmış strategiyasını birgә hәyata keçirmәk bacarıqları
Milli sәviyyәdә marketinq tәdqiqatları, marketinq konsepsiyalarının müәssisәlәr üçün onların
reallaşdırılması istiqamәtindә mәslәhәtlәrlә hazırlanması vә emal edilmәsi, mәslәhәt xidmәtlәri

304 Beynәlxalq turizm fәaliyyәtindә turoperatorların fәaliyyәti hansı tiplәr üzrә tәsniflәşdirilir

•

Әlaqәdar, möcüzәli, nәzarәtxilasetmә
Kütlәvi bazar, bazarın ixtisaslaşmış seqmenti, daxili bazar, xarici bazar
Әsas, әlavә, әlaqәdar
Turist tәlәbatı, turist tәlәbi, qiymәtәmәlәgәlmә
Marketinq, assortiment, keyfiyyәt

305 Beynәlxalq turizmin dinamikası nәdir

•

Әlverişli metodikanın seçilmәsi, proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin
qiymәtlәndirilmәsi, diskontlaşdırma yolu ilә pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi sistemi
Ani dәyişәn proses olub iqtisadi, tәşkilati vә resurs tәminatından asılı olduğu üçün onun
proqnozlaşdırılmasında ölkәlәr vә mәqsәdlәr üzrә kompleks tәdqiqat tәlәb edir
İnteqrasiya üçün, dünya standartlarına uyğun islahatlar proqramı vә mövcud şәraitin transformasiyası
әsasında
İqtisadi, tәşkilati vә resurs tәminatından asılı olduğu üçün onun proqnozlaşdırılmasında ölkәlәr vә
mәqsәdlәr üzrә kompleks tәdqiqatlar әsasında
Demoqrafik dәyişikliklәr, ticarәtin inkişafı, qanunvericilikdә dәyişikliklәr, iqtisadi vә maliyyә
dәyişikliklәri, nәqliyyat infrastrukturunun vә informasiya tәminatı sferasının vәziyyәti, sәyahәtlәrin
tәhlükәsizliyi

306 Şenqen müqavilәsi nә vaxt vә harada imzalanmışdır

•

26 mart 1995ci ildә Almaniyanın Şenqen qәsәbәsindә
26 mart 1995ci ildә Luksemburqun Şenqen qәsәbәsindә
16 mart 1995ci ildә Luksemburqun Şenqen qәsәbәsindә
26 mart 1995ci ildә İspaniyanın Madrid şәhәrindә
26 mart 1995ci ildә Almaniyanın Berlin şәhәrindә

307 Sahә xarakterli regional beynәlxalq turizm tәşkilatlarına aiddir
Beynәlxalq Tur operatorlar Federasiasiyası, Ümumdünya Turagentliklәr Federasiasiyası, Ekskursiya vә
turizm proqramları tәşkilatçılarının Beynәlxalq Assosiasiyası
Hökümәtlәrarası tәşkilat olmaqla, tәhsil, elm vә mәdәniyyәt sahәsindә ölkәlәr arasında әmәkdaşlığı
inkişaf etdirmәk vasitәsilә sülh vә beynәlxalq tәhlükәsizliyә yardım mәqsәdilә yaradılaraq, turizm yönlü
tәhsil müәssisәlәrindә sülh vә inkişaf naminә beynәlxalq mәdәni turizm kafedraları tәsis etmәk

•

Hökümәtlәrarası tәşkilat olmaqla, tәhsil, elm vә mәdәniyyәt sahәsindә ölkәlәr arasında әmәkdaşlığı
inkişaf etdirmәk vasitәsilә sülh vә beynәlxalq tәhlükәsizliyә yardım mәqsәdilә yaradılaraq, turizm yönlü
tәhsil müәssisәlәrindә sülh vә inkişaf naminә beynәlxalq mәdәni turizm kafedraları tәsis etmәk
Avropa Aviaşirkәtlәr Assosiasiyası, Asiya Aviaşirkәtlәr Assosiasiyası, Afrika Aviaşirkәtlәr Assosiasiyası,
AsiyaAvstraliya Mehmanxana vә Restoran Assosiasiyası, Amerika dövlәtlәrarası Mehmanxanalar
Assosiasiyası, Әrәb Mehmanxanalar İttifaqı, Avropa Motellәr Federasiyası
Turizm üzrә Avropa komissiayası, Avropa Turist Qrupu, Avropa İttifaqında AİT üzvü olan tәşkilatların
bürosu, Avropa turist mübadilәlәrinin inkişafı vә әlaqәlәndirmә Assosiasiyası, Asiya vә Sakit okean
ölkәlәrinin assosiasiyası, Şәrqi Asiya ölkәlәrinin turizm assosiasiyası
Beynәlxalq Hava nәqliyyatı Assosiasiyası, Beynәlxalq Dәniz Sәrnişin Daşımaları Assosiasiyası,
Beynәlxalq Mehmanxana Assosiasiyası, Beynәlxalq mehmanxana, restoran vә qәhvәxanaları milli
Assosiasiyaların

308 Ümumi xarakterli beynәlxalq turizm tәşkilatlarına aiddir

•

Ümumdünya Turizm Tәşkilatı, Ümumdünya Sәyahәtlәr vә Turizm Şurası, Dünya Turizminin Beynәlxalq
Assosiasiyası, Beynәlxalq Turizm İttifaqı, Beynәlxalq Turizm Alyansı, Asudә vaxt mәsәlәlәri üzrә
ümumdünya assosiyası
Beynәlxalq Hava nәqliyyatı Assosiasiyası, Beynәlxalq Dәniz Sәrnişin Daşımaları Assosiasiyası,
Beynәlxalq Mehmanxana Assosiasiyası, Beynәlxalq mehmanxana, restoran vә qәhvәxanaları milli
Assosiasiyaların İttifaqı
Avropa Aviaşirkәtlәr Assosiasiyası, Asiya Aviaşirkәtlәr Assosiasiyası, Afrika Aviaşirkәtlәr Assosiasiyası,
AsiyaAvstraliya Mehmanxana vә Restoran Assosiasiyası, Amerika dövlәtlәrarası Mehmanxanalar
Assosiasiyası, ӘrәbMehmanxanalar İttifaqı, Avropa Motellәr Federasiyası
Hökümәtlәrarası tәşkilat olmaqla, tәhsil, elm vә mәdәniyyәt sahәsindә ölkәlәr arasında әmәkdaşlığı
inkişaf etdirmәk vasitәsilә sülh vә beynәlxalq tәhlükәsizliyә yardım mәqsәdilә yaradılaraq, turizm yönlü
tәhsil müәssisәlәrindә sülh vә inkişaf naminә beynәlxalq mәdәni turizm kafedraları tәsis etmәk
Turizm üzrә Avropa komissiayası, Avropa Turist Qrupu, Avropa İttifaqında AİT üzvü olan tәşkilatların
bürosu, Avropa turist mübadilәlәrinin inkişafı vә әlaqәlәndirmә Assosiasiyası, Asiya vә Sakit okean
ölkәlәrinin assosiasiyası, Şәrqi Asiya ölkәlәrinin turizm assosiasiyası

309 Beynәlxalq Standartlaşdırma Tәşkilatının fәaliyyәti nәdir

•

Turizm üzrә Avropa komissiayası, Avropa Turist Qrupu, Avropa İttifaqında AİT üzvü olan tәşkilatların
bürosu, Avropa turist mübadilәlәrinin inkişafı vә әlaqәlәndirmә Assosiasiyası, Asiya vә Sakit okean
ölkәlәrinin assosiasiyası, Şәrqi Asiya ölkәlәrinin turizm assosiasiyası
Ümumdünya Turizm Tәşkilatı, Ümumdünya Sәyahәtlәr vә Turizm Şurası, Dünya Turizminin Beynәlxalq
Assosiasiyası, Beynәlxalq Turizm İttifaqı, Beynәlxalq Turizm Alyansı, Asudә vaxt mәsәlәlәri üzrә
ümumdünya assosiyası
İqtisadi vә sosial sahәlәrdә BMTnin fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsini vә ümumi rәhbәrliyi hәyata
keçirmәk
Hökümәtlәrarası tәşkilat olmaqla, tәhsil, elm vә mәdәniyyәt sahәsindә ölkәlәr arasında әmәkdaşlığı
inkişaf etdirmәk vasitәsilә sülh vә beynәlxalq tәhlükәsizliyә yardım mәqsәdilә yaradılaraq, turizm yönlü
tәhsil müәssisәlәrindә sülh vә inkişaf naminә beynәlxalq mәdәni turizm kafedraları tәsis etmәk
Turizm fәaliyyәtinin bütün növlәri tәnzimedici norma vә standartların işlәnmәsi vә tәtbiqini tәlәb etdiyi
turizm xidmәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi

310 Beynәlxalq turizm tәşkilatlarında sәriştәlik vә nәzarәt hansı parametrlәr әsasında
qiymәtlәn¬diril¬mәlidir
İnformasiya axınının dövr etmә proseslәri, normativlәrin vә mәqsәdli maliyyә mәnbәlәrinin hәcmi,
müddәtliyi vә bu mәqsәdlә hәyata keçirilәcәk maliyyә әmәliyyatları
Milli sәviyyәdә marketinq tәdqiqatları, marketinq konsepsiyalarının müәssisәlәr üçün onların
reallaşdırılması istiqamәtindә mәslәhәtlәrlә hazırlanması vә emal edilmәsi, mәslәhәt xidmәtlәri
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması
Kanal üzrә tәrәfdaşların hәyata keçirdiyi әsas rәqib strategiyaları arasında qarşılıqlı uyğunluq,
normativlәrin vә mәqsәdli maliyyә mәnbәlәrinin hәcmi

•

•

Kanal üzrә tәrәfdaşların hәyata keçirdiyi әsas rәqib strategiyaları arasında qarşılıqlı uyğunluq, kanal
iştirakçılarının marketinqin işlәnib hazırlanmış strategiyasını birgә hәyata keçirmәk bacarıqları

311 ÜTTnın hәqiqi, assosiasiya edilmiş vә qoşulmuş üzvlәri haqqında dәqiq mәlumatlar hansılardır

•

43 hәqiqi, 236 assosiasiya edilmiş vә 50 qoşulmuş üzvü
143 hәqiqi, 96 assosiasiya edilmiş vә 550dәn yuxarı qoşulmuş üzvü
143 hәqiqi, 6 assosiasiya edilmiş vә 350dәn yuxarı qoşulmuş üzvü
73 hәqiqi, 236 assosiasiya edilmiş vә 250 qoşulmuş üzvü
143 hәqiqi, 46 assosiasiya edilmiş vә 50 qoşulmuş üzvü

312 Beynәlxalq turizm fәaliyyәtindә “dempinq” nәdir

•

Şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yolu ilә fәrdin yorğunluq hissindәn azad olması, әylәncә
funksiyası, intellektual funksiyanı
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 münasibәtlәri
İnsanın vә ya cәmiyyәtin müәyyәn istehsalat vә mәişәt mәsәlәlәrinin hәlli üçün sәrf olunmuş qüvvәsinin
bәrpasına istiqamәtlәnmiş funksiyasını
Xarici turistlәr üçün malların vә xidmәtlәrin qiymәtlәrini aşağı salmağı

313 Beynәlxalq turizm strukturuna aiddir

•

Sәyahәtlәr bazarı
Menecerlәr
Assosiasiyalar
Supermarketlәr
Әmәk Birjaları

314 Dünyada әn mötәbәr turizm sәrgisi hansıdır, neçәnci ildәn, hansı ayda vә harada keçirilir

•

Beynәlxalq Turizm Birjası, 1976cı ildәn hәr il mart ayı, Madriddә
Beynәlxalq Turizm Sәrgisi, 1996cı ildәn hәr il mart ayı, Brüsseldә
Beynәlxalq Turizm Birjası, 1966cı ildәn hәr il mart ayı, Parisdә
Beynәlxalq Turizm Sәrgisi, 1986cı ildәn hәr il aprel ayı, Madriddә
Beynәlxalq Turizm Birjası, 1966cı ildәn hәr il mart, Berlindә

315 Beynәlxalq turizmin xidmәt göstәricilәrinә aiddir

•

Müvafiq biznes planlara әsaslanan s ahibkarlıq fәaliyyәtinin sәmәrәli tәşkili
Rәqabәt qabiliyәtli mühitin yaradılmasıdır
Hәr hansı bir ölkәnin daxili vә onun sәrhәdlәrindәn kәnarda tәşkil olunan sәyahәtlәrdir
Milli sәrhәdlәrdәn kәnarda hәyata keçirilәn sәyahәtlәr
Milli turizm siyasәtinin beynәlxalq sәviyyәdә davamıdır

316 Beynәlxalq turizmin inkişaf modelinin dinamikası necә müәyyәn olunur

•

Sosialiqtisadi mülahizәlәr vә tәşkilati xarakterli müxtәlif mexanizmlәr vasitәsilә turizmin aktual
problemlәrinin dәrk edilmәsi, qanunverici tәşәbbüs vә sosial turizmin tәşkilinin yeni növü әsasında
ölkәdә sosial turizmin bәrpası
Demoqrafik dәyişikliklәr, ticarәtin inkişafı, qanunvericilikdә dәyişikliklәr, iqtisadi vә maliyyә
dәyişikliklәri, nәqliyyat infrastrukturunun vә informasiya tәminatı sferasının vәziyyәti, sәyahәtlәrin
tәhlükәsizliyi
İqtisadi, tәşkilati vә resurs tәminatından asılı olduğu üçün onun proqnozlaşdırılmasında ölkәlәr vә
mәqsәdlәr üzrә kompleks tәdqiqatlar әsasında
Dәyişәn parametrlәrә әsaslanmaqla vә digәr modellәrlә sistem halında

Dәyişәn parametrlәrә әsaslanmaqla vә digәr modellәrlә sistem halında әlverişli metodikanın seçilmәsi,
proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin qiymәtlәndirilmәsi, diskontlaşdırma yolu ilә
pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi sistemi

317 Hansı Avropa ölkәlәri öz sәrhәdlәrindә nәzarәti lәğv etmәk haqqında ilk dәfә müqavilә
bağlamışlar

•

Azәrbaycan, Lüksemburq, Almaniya, Fransa, İspaniya vә Portuqaliya
ABŞ, Kanada, Belçika, Niderland, Lüksemburq, Almaniya, Fransa, İspaniya vә Portuqaliya, Azәrbaycan,
Gürcüstan
Belçika, Niderland, Lüksemburq, Almaniya, Fransa, İspaniya vә Portuqaliya, Azәrbaycan, Gürcüstan
Belçika, Niderland, Lüksemburq, Almaniya, Fransa, İspaniya vә Portuqaliya
Azәrbaycan, Gürcüstan, Lüksemburq, Almaniya, İspaniya vә Portuqaliya

318 Turizm biznesi vә sahibkarlığı sahәsindә ixtisaslaşmış tәşkilatlara aiddir

•

Ümumdünya Turizm Tәşkilatı, Ümumdünya Sәyahәtlәr vә Turizm Şurası, Dünya Turizminin Beynәlxalq
Assosiasiyası, Beynәlxalq Turizm İttifaqı, Beynәlxalq Turizm Alyansı, Asudә vaxt mәsәlәlәri üzrә
ümumdünya assosiyası
Beynәlxalq Hava nәqliyyatı Assosiasiyası, Beynәlxalq Dәniz Sәrnişin Daşımaları Assosiasiyası,
Beynәlxalq Mehmanxana Assosiasiyası, Beynәlxalq mehmanxana, restoran vә qәhvәxanaları milli
Assosiasiyaların
Turizm üzrә Avropa komissiayası, Avropa Turist Qrupu, Avropa İttifaqında AİT üzvü olan tәşkilatların
bürosu, Avropa turist mübadilәlәrinin inkişafı vә әlaqәlәndirmә Assosiasiyası, Asiya vә Sakit okean
ölkәlәrinin assosiasiyası, Şәrqi Asiya ölkәlәrinin turizm assosiasiyası
Beynәlxalq Tur operatorlar Federasiasiyası, Ümumdünya Turagentliklәr Federasiasiyası, Ekskursiya vә
turizm proqramları tәşkilatçılarının Beynәlxalq Assosiasiyası
Elm vә mәdәniyyәt sahәsindә ölkәlәr arasında әmәkdaşlığı inkişaf etdirmәk vasitәsilә sülh vә beynәlxalq
tәhlükәsizliyә yardım mәqsәdilә yaradılaraq, turizm yönlü tәhsil müәssisәlәrindә sülh vә inkişaf naminә
beynәlxalq mәdәni turizm kafedraları tәsis etmәk

319 Sahә xarakterli dünya beynәlxalq turizm tәşkilatlarına aiddir

•

İqtisadi vә sosial sahәlәrdә BMTnin fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsini vә ümumi rәhbәrliyi hәyata
keçirmәk
Avropa Aviaşirkәtlәr Assosiasiyası, Asiya Aviaşirkәtlәr Assosiasiyası, Afrika Aviaşirkәtlәr Assosiasiyası,
AsiyaAvstraliya Mehmanxana vә Restoran Assosiasiyası, Amerika dövlәtlәrarası Mehmanxanalar
Assosiasiyası, Әrәb Mehmanxanalar İttifaqı, Avropa Motellәr Federasiyası
Turizm üzrә Avropa komissiayası, Avropa Turist Qrupu, Avropa İttifaqında AİT üzvü olan tәşkilatların
bürosu, Avropa turist mübadilәlәrinin inkişafı vә әlaqәlәndirmә Assosiasiyası, Asiya vә Sakit okean
ölkәlәrinin assosiasiyası, Şәrqi Asiya ölkәlәrinin turizm assosiasiyası
Beynәlxalq Hava nәqliyyatı Assosiasiyası, Beynәlxalq Dәniz Sәrnişin Daşımaları Assosiasiyası,
Beynәlxalq Mehmanxana Assosiasiyası, Beynәlxalq mehmanxana, restoran vә qәhvәxanaları milli
Assosiasiyaların İttifaqı
Hökümәtlәrarası tәşkilat olmaqla, tәhsil, elm vә mәdәniyyәt sahәsindә ölkәlәr arasında әmәkdaşlığı
inkişaf etdirmәk vasitәsilә sülh vә beynәlxalq tәhlükәsizliyә yardım mәqsәdilә yaradılaraq, turizm yönlü
tәhsil müәssisәlәrindә sülh vә inkişaf naminә beynәlxalq mәdәni turizm kafedraları tәsis etmәk

320 EKOSOSun fәaliyyәtinә daxildir

•

İqtisadi vә sosial sahәlәrdә BMTnin fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsini vә ümumi rәhbәrliyi hәyata
keçirmәk
Beynәlxalq Hava nәqliyyatı Assosiasiyası, Beynәlxalq Dәniz Sәrnişin Daşımaları Assosiasiyası,
Beynәlxalq Mehmanxana Assosiasiyası, Beynәlxalq mehmanxana, restoran vә qәhvәxanaları milli
Assosiasiyaların İttifaqı
Hökümәtlәrarası tәşkilat olmaqla, tәhsil, elm vә mәdәniyyәt sahәsindә ölkәlәr arasında әmәkdaşlığı
inkişaf etdirmәk vasitәsilә sülh vә beynәlxalq tәhlükәsizliyә yardım mәqsәdilә yaradılaraq, turizm yönlü
tәhsil müәssisәlәrindә sülh vә inkişaf naminә beynәlxalq mәdәni turizm kafedraları tәsis etmәk

Turizm üzrә Avropa komissiayası, Avropa Turist Qrupu, Avropa İttifaqında AİT üzvü olan tәşkilatların
bürosu, Avropa turist mübadilәlәrinin inkişafı vә әlaqәlәndirmә Assosiasiyası, Asiya vә Sakit okean
ölkәlәrinin assosiasiyası, Şәrqi Asiya ölkәlәrinin turizm assosiasiyası
Ümumdünya Turizm Tәşkilatı, Ümumdünya Sәyahәtlәr vә Turizm Şurası, Dünya Turizminin Beynәlxalq
Assosiasiyası, Beynәlxalq Turizm İttifaqı, Beynәlxalq Turizm Alyansı, Asudә vaxt mәsәlәlәri üzrә
ümumdünya assosiyası

321 İslam Konfransı Tәşkilatının turizm nazirlәrinin V Konfransı nә vaxt vә harada keçirilmişdir

•

2009cu il Azәrbaycanda
2007ci il Pakistanda
2006cı il Türkiyәdә
2006cı il Azәrbaycanda
2006cı il İranda

322 Turizm korporasiyalarında marketinq kommunikasiyalarına daxildir

•

Milli sәviyyәdә marketinq tәdqiqatları, marketinq konsepsiyalarının müәssisәlәr üçün onların
reallaşdırılması istiqamәtindә mәslәhәtlәrlә hazırlanması vә emal edilmәsi, mәslәhәt xidmәtlәri
Siqnal sistemindәn istifadә edәn informasiya axınının dövr etmә proseslәri, normativlәrin vә mәqsәdli
maliyyә mәnbәlәrinin hәcmi, müddәtliyi vә bu mәqsәdlә hәyata keçirilәcәk maliyyә әmәliyyatları
Firmanın ehtiyacı üçün texnoloji yeniliklәrin daimi axtarışı, inkişafı vә uyğunlaşdırılması ilә mәşğul olan
qrupun müәyyәn edilmәsi, digәr firmalardakı dәyişikliklәrdәn xәbәrdar olmaq
Kanal üzrә tәrәfdaşların hәyata keçirdiyi әsas rәqib strategiyaları arasında qarşılıqlı uyğunluq, kanal
iştirakçılarının marketinqin işlәnib hazırlanmış strategiyasını birgә hәyata ke¬çirmәk bacarıqları
Siqnal sistemindәn istifadә edәn informasiya axınının dövr etmә proseslәri

323 Otel menecmentinin әsas bazar amillәrinә daxildir

•

Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi
Ekskursiyaların hәyata keçirilmәsi, mülkiyyәt hüququ
Azad qiymәtlәndirmә sistemi vә mülkiyyәt hüququ
Ekskursiyakütlәvi gәzintilәr, azad qiymәtlәndirmә sistemi
Bronlaşdırma sistemi vә inzibati xidmәtlәr

324 Otellәrdә çarpayı fondunun gücü necә müәyyәn olunur Burada: Gç.f  çarpayı fondunun ümumi
say göstәricisi; Çil  il әrzindә istifadә edilәn çarpayı yerlәrinin sayı; Çm  mövsümi istifadә edilәn
çarpayı yerlәrinin sayı; T  mövsümi turist günlәrinin sayı.

•

Gç.f =Çil +(Gm / T)
Gç.f =Çil +(Gm x T)
Gç.f =(Çil x 365) / (Gm x T)
Gç.f =Çil x 365+Gm x T
Gç.f =Çil x 365  Gm x T

325 Respublikanın turizm imicini tәyin edәn mәrhәlәlәrә aiddir

•

Turizm sisteminin bütün subyektlәrinin maraqlarını daha yüksәk dәrәcәdә әlaqәlәdirmәk vә
balanslaşdırmaq imkanına malikdir.
Ölkәnin turizm potensialının qiymәtlәndirilmәsi; ölkәdә informasiyareklam vәsaitlәrinin baza paketinin
vә hәmçinin vahid turizm tәqviminin hazırlanması vә dәrc edilmәsi; beynәlxalq turizm sәrgilәrindә vahid
milli stendlә iştirak etmәsi
Tәdqiqatların vә innovasiyaların dәstәklәnmәsi; turistlәrin cәlb edilmәsi mәqsәdi ilә marketinqin tәtbiq
edilmәsi; ölkәnin imicinin effektiv inkişaf istiqamәtlәrinin hazırlanması
Ölkәnin turizm potensialının qiymәtlәndirilmәsi; onun güclü vә zәif sәviyyәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
mәqsәdli turist qrupları mövqeyindәn ölkәnin mövcud turizm imicinin әsaslandınlması; ölkәnin imicinin
effektiv inkişaf istiqamәtlәrinin hazırlanması

Beynәlxalq turistlәrin cәlb edilmәsinin әsas istiqamәtlәrini tәşkil edәn ölkәnin turizm imicinin
formalaşdırılması, tәrәqqisi vә inkişafına istiqamәtlәnmәk

326 Otel menecmentindә istehlak riski hansı göstәricilәr әsasında müәyyәn olunur

•

Bazarın müәyyәn hissәsinin itirilmәsindә, satış hәcminin vә gәlirin dәyişmәsindә, neqativ dәyişmәlәrin
xarici sferaya tәsirindә, mәsәlәn tur xidmәtinin qiymәtinin aşağı düşmәsi başa düşülür
Тurizmin inkişafı istiqamәtindә xarici ölkәlәrin uzun müddәtli kreditlәrinin qaytarılması xәrclәri
Yatırılmış vәsaitlәrin qaytarrılması vә gәlir gәtirmәsi
Gözlәnilmәz hallar üçün biznes planda әks olunuş xәrclәrdәn cari xәrclәrin cox olmasında
Valyuta mәzәnnәsinin aşağı düşmәsi vә maliyyә böhranının baş vermә ehtimalı

327 Otellәrin idarә olunmasında marketinq riski necә ifadә olunur

•

Gözlәnilmәz hallar üçün biznes planda әks olunuş xәrclәrdәn cari xәrclәrin cox olmasında özünü biruzә
verir.
Yatırılmış vәsaitlәrin qaytarrılması vә gәlir gәtirmәsi riski mәsәlәn, mehmanxana tikintisinә yatırılmış
vәsaitlәrin riski onun realizasiyasının qeyrimüәyyәnliyi ilә bağlıdır vә elәcә dә texniki siyasi
kommersiya faktorların tәsiridir
Valyuta mәzәnnәsinin aşağı düşmәsi vә maliyyә krizisinin baş vermә ehtimalıdır
Bazarın müәyyәn hissәsinin itirilmәsindә, satış hәcminin vә gәlirin dәyişmәsindә, neqativ dәyişmәlәrin
xarici sferaya tәsirindә ifadә olunur
Turizmin inkişafı istiqamәtindә xarici ölkәlәrin uzun müddәtli kreditlәrinin qaytarılması xәrclәri başa
düşülür

328 Otellәrdә situasiyalı idarәetmә proseslәri әhatә edir

•

Qәrar qәbulu imkanlarının müәyyәn edilmәsi, kreditlәr әsasında proqnozlaşdırılan sәmәrәlilik
Problemlәrin diaqnoztikası, tәsir amillәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi, sistemin idarә olunmayan ilkin
cәhәtlәrinin nәzәrdәn keçirilmәsi, arzu olunan vәziyyәtinin müәyyәn olunması
Problemlәrin diaqnoztikası, tәsir amillәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi, alternativlәrin uyğun gәlmәsi
Problemlәrin diaqnoztikası, mәqsәdli proqram üsullarının qәbul edilmәsindә mühüm vasitә vә analitik
funksional model kimi iqtisadi kateqoriyalar
Turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanması, tәbii inhisarçılığa şәrait yaratmaq
mәsәlәlәrinә diqqәt yetirilmәk

329 Otellәrin kateqoriyalara malik olması üçün standartlardakı minimal tәlәblәr hansılardır

•

Yanğından mühafizә sistemlәri, abadlaşdırılmış әtraf әrazisi, turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә
standartların hazırlanmasına nail olmaq, tәbii inhisarçılığa şәrait yaratmaq, madditexniki avadanlıqların
tikinti normalarına uyğun olması, әhalinin sosial vәziyyәti, ekoloji şәrait, sanitargigiyena normalarına
riayәt edilmәlidir
Әmlakın qorunması, yanğından mühafizә sistemlәri, yol işarәlәri ilә tәchiz edilmiş rahat magistrala çıxış
yolları, abadlaşdırılmış әtraf әrazisi, madditexniki avadanlıqların tikinti normalarına uyğun olması,
ekoloji şәrait, sanitargigiyena normalarına riayәt edilmәlidir
Mehmanxanlarda yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri,
turizm mәhsulunun yayılması üzrә turist firmaları, turist reklaminformasiya idarәlәri, әhalinin sosial
vәziyyәti, turist müәssisәlәri müәyyәn edilmişdir
Standartlarda bazarın seqmentlәşmәsi әhalinin öz mәdәni irsinә marağı artırmaq, iqtisadi cәhәtdәn zәif
inkişaf etmiş regionlarda әtraf mühitin mühafizәsi mәsәlәlәri hәll edilmәsi tәlәblәri müәyyәn edilmişdir
Rahat magistrala çıxış yolları, abadlaşdırılmış әtraf әrazisi, madditexniki avadanlıqların tikinti
normalarına uyğun olması, ekoloji şәrait, sanitargigiyena normalarına riayәt edilmәlidir, standartlarda
bazarın seqmentlәşmәsi әhalinin öz mәdәni irsinә marağı artırmaq,qütblәşmә, iqtisadi cәhәtdәn zәif inkişaf
etmiş regionlarda әtraf mühitin mühafizәsi mәsәlәlәri hәll edilmәsi tәlәblәri müәyyәn edilmişdir

330 Otel menecmentindә biznes plan çәrçivәsindә mәsәlәlәr müәyyәnlәşdirilәrkәn nәzәrә alınacaq
problemlәrә daxildir

•

Krediti kim istәyir, mülkiyyәtin hansı formasına aiddir, ciddi hesabat blanklarının tәrtibi düzgündürmü,
nömrә fondu, yüksәk xidmәt nәzәrә alınacaq?
Zәruri kreditin hәcmi nә qәdәrdir, borc götrülәn vәsait harada istifadә olunacaq, müәssisәnin nәzәrdә
tutulan gәlirinin hәcmi nә qәdәr olacaq, alınan borc hansı şәkildә qaytarılacaq?
Krediti kim istәyir, mülkiyyәtin hansı formasına aiddir, bütövlük, effektivlik, etibarlılıq, aşkarlıq, çeviklik
proseslәrinә riayәt edilib?
Krediti kim istәyir, mülkiyyәtin hansı formasına aiddir, ciddi hesabat blanklarının tәrtibi düzgündür?
Krediti kim istәyir, mülkiyyәtin hansı formasına aiddir, kompleks sәfәrlәr, istirahәt vә kompleks turlara
xidmәtlәr paketi tәrtib olunub?

331 Turizmdә hәyat fәaliyyәtini tәmin edәn funksiyalara aiddir

•

Turist taktikası, strategiyası, turist siyasәti vә iqtisadi sәmәrәlilik
Әlaqәlәdirici funksiya; planlaşdırıcı funksiya; tәnzimlәyici funksiya; milli turizm mәhsulunun marketinqi
funksiyası; stimullaşdırıcı funksiya; sosial turizm funksiyası; maraqların müdafıәsi funksiyası
Turizm üçün tәbiәtin mühafizәsi, landşaft vә onun xüsusiyyәtlәri
Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qoyulması vә
istehlak rejimi layihәsinin işlәnilmәsi, razidә sәrvәtlәrin müәyyәn olunması vә vәziyyәti üzәrindә
müşahidәnin tәşkili
Bir vә ya bir neçә unikal tәbii müalicәvi sәrvәtlәrә, bu sәrvәtlәrin lazımi ehtiyatına, kurort tikintisi üçün
kifayәt vә münasib sahәyә, ekoloji vә sanitarepidemioloji normalara uyğun gәlmәlidir

332 Otellәrin idarә olunmasında investisiya riski hansı göstәricilәr әsasında tәyin olunur

•

İnvestisiya riski gözlәnilmәz hallar üçün biznes planda әks olunuş xәrclәrdәn cari xәrclәrin cox olmasında
özünü biruzә verir. Belә halların meydana gәlmәsi bir başa xarici faktorlarla vә firmanın tәşkilati idarә
etmә sәviyyәsinin aşağı olması ilә
Yatırılmış vәsaitlәrin qaytarılması vә gәlir gәtirmәsi
Bazarın müәyyәn hissәsinin itirilmәsindә, satış hәcminin vә gәlirin dәyişmәsindә, neqativ dәyişmәlәrin
xarici sferaya tәsirindә, mәsәlәn tur xidmәtinin qiymәtinin aşağı düşmәsi başa düşülür
Тurizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanmasına vә tәtbiq edilmәsinә nail olmaq,
tәbii inhisarçılığa şәrait yaratmaqla bağlıdır
Valyuta mәzәnnәsinin aşağı düşmәsi vә maliyyә böhranının baş vermә ehtimalı. Onu da qeyd etmәk
lazımdır ki, maliyyә riski daha mütәhәrrik vә müxtәlifdir: faiz, kredit, valyuta, bazar, infilyasiya, ödәmә
qabiliyyәtinin olmaması, maliyyәdәn sui istifadә

333 Otellәrdә mәqsәdli proqram üsullarının qәbul edilmәsindә mühüm vasitә vә analitik funksional
model kimi hansı iqtisadi kateqoriyalar qәbul olunur

•

Bazar tipli iqtisadi sistemin formalaşması
Proqnozlaşdırma metodları
Tәnzimlәmә mexanizmlәri
Planlaşdırma texnologiyaları
Modellәşmә motivlәri

334 Otel menecmentindә problemlәrin aşkara çıxarılması metodlarına daxildir

•

Ekspert sorğu, reqresiya tәhlili, korelyasiya
Reqresiya tәhlili, amillәr üzrә tәhlil, ekspert sorğu
Amillәr üzrә tәhlil, ekspert sorğu,mütәrәqqi üsullar
Reqresiya tәhlili, amillәr üzrә tәhlil, korelyasiya, mütәrәqqi üsullar
Reqresiya tәhlili, amillәr üzrә tәhlil, ekspert sorğu, mütәrәqqi üsullar

335 Otellәrdә risk vә problemlәrin tәhlili zamanı hansı mәsәlәlәrә diqqәt yetirilmәlidir

•

Mehmanxana müәssisәlәrinin geniş әmәkdaşlığı üçün şәrait yaratmaq, humanitar resurslar, turizm xidmәti
üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanması, tәbii inhisarçılığa şәrait yaratmaq mәsәlәlәrinә
diqqәt yetirilmәk

•

Sistemin idarә olunmayan ilkin cәhәtlәrinin nәzәrdәn keçirilmәsi, arzu olunan vәziyyәtinin müәyyәn
olunması
Resursların mәhdudluğu, kreditlәr әsasında proqnozlaşdırılan sәmәrәlilik
Әlverişli qәrarlar qәbulu, kreditlәr әsasında proqnozlaşdırılan sәmәrәlilik
Qәrar qәbulu imkanlarının müәyyәn edilmәsi, kreditlәr әsasında proqnozlaşdırılan sәmәrәlilik

336 Otellәrin tәsnifat meyarlarına daxil deyildir

•

Nömrә fondunun tutumu
Yerlәşdiyi ölkә
Qiymәtlәrin sәviyyәsi
Qonaqların qalma müddәti
Komfort sәviyyәsi, yerlәşdiyi ölkә

337 Otellәrin müvәffәqiyyәtlә fәaliyyәti üçün zәruri amillәrә daxildir

•

Sәfәrlәr, istirahәt vә kompleks turlara xidmәtlәr paketi
Müvafiq olaraq düzgün müәyyәnlәşdirilmiş yerdә tikilmәsi, nömrә fondu, yüksәk xidmәt göstәricilәrinin
olması
Etibarlılıq, aşkarlıq, çeviklik, qonaqpәrvәrlik
Mühasibatlıq blanklarının tәtbiqi, nömrә fondu
Turizm tәşkilatlarının xüsusi funksiyaları vә kompetensiyası

338 Otellәrin madditexniki bazasını xarakterizә edәn göstәricilәrә aiddir

•

İstehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması, ölçülә
bilәn ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә olunması
Otellәrin, 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 istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması, turizm firmalarının
fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi göstәricilәri, beynәlxalq turizmin inkişaf göstәricilәri
Mehmanxanaların, turbazaların, sanatoriyaların, çarpayı fondları vә otaqların sayı, marketinq tәdqiqatları,
marketinq konsepsiyalarının müәssisәlәr üçün onların reallaşdırılması istiqamәtindә mәslәhәtlәrlә
hazırlanması vә emal edilmәsi, mәslәhәt xidmәtlәri
Turizm firmalarının fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi göstәricilәri, beynәlxalq turizmin inkişaf göstәricilәri

339 Turizm statistikası hansı göstәricilәr әsasında müәyyәn edilir

•

Turizm gәlir vә xәrclәrin, axınlarının statistikası, iqtisadi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist
mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası әmәkdaşlıq sazişlәri
Turizm gәlir vә xәrclәrin, axınlarının statistikası
Yaxşı iqlim vә komfort tәbii şәraitin olması, landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması,
inkişaf etmiş hidroqrafik şәbәkәlәrin vә tәbii su hovuzlarının olması
Turizm gәlir vә xәrclәrin, axınlarının statistikası, dövlәt xәttini keçәn şәxslәr üçün ölkәdәn çıxarılan vә
ölkәyә gәtirilәn mallara vә valyutaya olan gömrük nәzarәtidir.
Turizm gәlir vә xәrclәrin, axınlarının statistikası, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması, beynәlxalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması

340 Otellәrin idarә olunmasında maliyyә risklәri tәyinatına görә necә ifadә olunur

•

Faiz, kredit, valyuta, bazar, infilyasiya, ödәmә qabiliyyәtinin olmaması, maliyyәdәn sui istifadә
Valyuta mәzәnnәsinin aşağı düşmәsi vә maliyyә böhranının baş vermә ehtimalı
Gözlәnilmәz hallar üçün biznes planda әks olunuş xәrclәrdәn cari xәrclәrin cox olmasında özünü biruzә
verir. Belә halların meydana gәlmәsi bir başa xarici faktorlarla vә ya firmanın tәşkilati idarә etmı
sәviyyәsinin aşağı olması ilә bağlıdır.

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 faktoru
Тurizmin inkişafı istiqamәtindә xarici ölkәlәrin uzun müddәtli kreditlәrinin qaytarılması xәrclәri başa
düşülür

341 Otel menecmentindә gәlirlәrin bölüşdürülmәsi hansı göstәricilәrlә bağlıdır

•

Turoperator vә turagentliklәrin kömәkliyi ilә
Әldә olunmuş vәsaitlәrin dövriyyә xarakteri ilә
ÜDMun artım tempi ilә
Mәcmu gәlirlәr vә vәsaitlәrin dövriyyә xarakteri ilә
Bazar sisteminin formalaşması ilә

342 Otel menecmentindә iqtisadi risklәr necә tәsniflәşdirilir

•

Biznes plan, kreditlәr, standartlar, xidmәt, kommersiya maliyyә
İstehsal, xidmәt, kommersiya maliyyә
Standartlar, xidmәt, kommersiya maliyyә
Kreditlәr, standartlar, xidmәt, kommersiya maliyyә
Standartlar, xidmәt, kommersiya maliyyә

343 Otellәrdә strаtеgiyаlаrın sеçilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsinә daxildir

•

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 vәfәаliyyәt
istiqаmәtlәrini qiymәtlәndirә bilәr
Otelin bаzаr mövqеyi, hеyәtin ixtisаsı vә pеşәкаrlığı,mәhsullаr vә tәкlif оlunаn хidmәtlәr, qiymәt siyаsәti,
коmmuniкаsiyа sistеmi, rекlаm vә sаtış
İntеnsiv, divеrsifiкаsiyа vаsitәsilә vә intеqrаsiyа inкişаfı
Otellәrin strаtеgiyаsı bаzаr коnyunкturunun tәdqiqi vә prоqnоzu, istеhlакçılаr, хidmәtlәr, rәqiblәrin vә
bаzаr tәsәrrüfаtının digәr еlеmеntlәrinin tәdqiqi

344 Otellәrdә altеrnаtiv strаtеgiyаlаrın hаzırlаnmаsına daxildir

•

Mәqsәdlәr әldә еdilә bilәn, çеviк, ölçülәn, коnкrеt, biribirinә uyğun, әsаs tәsir subyекtlәri üçün vә
mәqsәdlәrә nаil оlmаğа çаlışаnlаr üçün münаsib оlmаlıdır
Özünün rекlаm кompаniyаsı, prоqnоzlаşdırmа, rәqib otellәrin fәаliyyәti, strаtеji mаrкеtinq
plаnlаşdırılmаsı
Otellәrin strаtеgiyаsı bаzаr коnyunкturunun tәdqiqi vә prоqnоzu, istеhlакçılаr, хidmәtlәr, rәqiblәrin vә
bаzаr tәsәrrüfаtının digәr еlеmеntlәrinin tәdqiqi
Mәqsәdlәrә nаil оlmаq vаsitәsidir, mаrкеtinq plаnının bütün аspекtlәrinin uzlаşdırılmаsı, müәssisәnin
fәаliyyәtinin әsаs strаtеji istiqаmәtidir, turist mәhsulunun оptimаl idаrә еdilmәsi vә rеsurslаrın оptimаl
bölgüsüdür
Otelin bаzаr mövqеyi, hеyәtin ixtisаsı vә pеşәкаrlığı,mәhsullаr vә tәкlif оlunаn хidmәtlәr, qiymәt siyаsәti,
коmmuniкаsiyа sistеmi, rекlаm vә sаtış

345 Otellәrin qаrşısındа qоyulаn mәqsәdlәrә әsаs tәlәblәr

•

Mәqsәdlәrә nаil оlmаq vаsitәsidir, mаrкеtinq plаnının bütün аspекtlәrinin uzlаşdırılmаsı, müәssisәnin
fәаliyyәtinin әsаs strаtеji istiqаmәtidir, turist mәhsulunun оptimаl idаrә еdilmәsi vә rеsurslаrın оptimаl
bölgüsüdür
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
Mәqsәdlәr әldә еdilә bilәn, çеviк, ölçülәn, коnкrеt, biribirinә uyğun, әsаs tәsir subyекtlәri üçün vә
mәqsәdlәrә nаil оlmаğа çаlışаnlаr üçün münаsib оlmаlıdır

Mәqsәdyönlü mаrкеtinq fәаliyyәtinin hәyаtа кеçirilmәsinin tәmin еdilmәsi, mаrкеtinqdә fәаliyyәtin vә
qәrаrlаrın кооrdinаsiyаsı, uzunmüddәtli mәqsәdlәrә nаil оlmаsınа zәrәr gәtirәn gәlirin yüкsәldilmәsi
tәşәbbüsünün qаrşısının аlınmаsı

346 Otellәrin qаrşısındа qоyulаn mәqsәdlәrin plаnlаşdırılmаsına daxildir

•

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
Mәqsәdlәr әldә еdilә bilәn, çеviк, ölçülәn, коnкrеt, biribirinә uyğun, әsаs tәsir subyекtlәri üçün vә
mәqsәdlәrә nаil оlmаğа çаlışаnlаr üçün münаsib оlmаlıdır
Mәqsәdlәrә nаil оlmаq vаsitәsidir, mаrкеtinq plаnının bütün аspекtlәrinin uzlаşdırılmаsı, müәssisәnin
fәаliyyәtinin әsаs strаtеji istiqаmәtidir, turist mәhsulunun оptimаl idаrә еdilmәsi vә rеsurslаrın оptimаl
bölgüsüdür
Otelin rәhbәrliyi tәrәfindәn bаzаrın tәhlili әsаsındа fоrmаlаşdırılmаlı, әtrаf mühitdә bаş vеrәn
dәyişiкliкlәrә vахtındа rеакsiyа vеrmәlidir, sоsiаliqtisаdi inкişаfın ümumi tәmаyüllәrinә uyğun оlmаlıdır,
büdcә imкаnlаrı ilә uzlаşmаlıdır

347 Otellәrin dахili mühitinin situаsiyаlı tәhlilini аpаrаrкәn nәzәrә alınmalıdır

•

Otelin bаzаr mövqеyi, hеyәtin ixtisаsı vә pеşәкаrlığı,mәhsullаr vә tәкlif оlunаn хidmәtlәr, qiymәt siyаsәti,
коmmuniкаsiyа sistеmi, rекlаm vә sаtış
Situаsiyаlı tәhlilin аpаrılmаsı
Müәssisәnin bаzаr imкаnlаrının tәhlili, mәqsәd bаzаrlаrının sеçilmәsi, mаrкеtinq коmplекsinin
hаzırlаnmаsı, mаrкеtinq tәdbirlәrinin hәyаtа кеçirilmәsi
Otelin rәhbәrliyi tәrәfindәn bаzаrın tәhlili әsаsındа fоrmаlаşdırılmаlı, әtrаf mühitdә bаş vеrәn
dәyişiкliкlәrә vахtındа rеакsiyа vеrmәlidir, sоsiаliqtisаdi inкişаfın ümumi tәmаyüllәrinә uyğun оlmаlıdır,
büdcә imкаnlаrı ilә uzlаşmаlıdır
Mаrкеtinqin plаnlаşdırılmаsı, otelin dахili vә хаrici mühitinin tәhlili, хаrici mühit hаqqındа infоrmаsiyа,
plаnlаşdırmа vә prоqnоzlаşdırmа

348 Otellәrdәstrаtеji plаnlаşdırılmasında situаsiyаlı tәhlil müәyyәn edir

•

Otelin rәhbәrliyi tәrәfindәn bаzаrın tәhlili әsаsındа fоrmаlаşdırılmаlı, iqtisаdi inкişаfın ümumi
tәmаyüllәrinә uyğun оlmаlıdır, büdcә imкаnlаrı ilә uzlаşmаlıdır
Mаrкеtinqin plаnlаşdırılmаsı, otelin dахili vә хаrici mühitinin tәhlili, хаrici mühit hаqqındа infоrmаsiyа,
plаnlаşdırmа vә prоqnоzlаşdırmа
Otelin bаzаr mövqеyi, hеyәtin ixtisаsı vә pеşәкаrlığı,mәhsullаr vә tәкlif оlunаn хidmәtlәr, qiymәt siyаsәti,
коmmuniкаsiyа sistеmi, rекlаm vә sаtış
Müәssisәnin bаzаr imкаnlаrının tәhlili, mәqsәd bаzаrlаrının sеçilmәsi, mаrкеtinq коmplекsinin
hаzırlаnmаsı, mаrкеtinq tәdbirlәrinin hәyаtа кеçirilmәsi
Otelin dахili rеsurslаrının tәftişi, хаrici vә cәlb еdilmiş vәsаitlәrin istifаdәsi, bütün rеsurslаrın müәyyәn
bаzаrdа аşкаr еdilmiş tәlәblә uzlаşdırılmаsı

349 Otellәrdәstrаtеji plаnlаşdırmаnın sәviyyәlәrinә aiddir

•

Otelin rәhbәrliyi tәrәfindәn bаzаrın tәhlili әsаsındа fоrmаlаşdırılmаlı, iqtisаdi inкişаfın ümumi
tәmаyüllәrinә uyğun оlmаlıdır, büdcә imкаnlаrı ilә uzlаşmаlıdır
Оpеrаtiv mаrкеtinq plаnlаrının hаzırlаnmаsı
Mәqsәdyönlü mаrкеtinq fәаliyyәtinin hәyаtа кеçirilmәsinin tәmin еdilmәsi, mаrкеtinqdә fәаliyyәtin vә
qәrаrlаrın кооrdinаsiyаsı, uzunmüddәtli mәqsәdlәrә nаil оlmаsınа zәrәr gәtirәn gәlirin yüкsәldilmәsi
tәşәbbüsünün qаrşısının аlınmаsı
Situаsiyаlı tәhlilin аpаrılmаsı
Müәssisәnin bаzаr imкаnlаrının tәhlili, mәqsәd bаzаrlаrının sеçilmәsi, mаrкеtinq коmplекsinin
hаzırlаnmаsı, mаrкеtinq tәdbirlәrinin hәyаtа кеçirilmәsi

350 Otellәrdә strаtеji mаrкеtinq plаnlаşdırılmаsına aiddir

•

Müәssisәnin bаzаr imкаnlаrının tәhlili, mәqsәd bаzаrlаrının sеçilmәsi, mаrкеtinq коmplекsinin
hаzırlаnmаsı, mаrкеtinq tәdbirlәrinin hәyаtа кеçirilmәsi
Otelin rәhbәrliyi tәrәfindәn bаzаrın tәhlili әsаsındа fоrmаlаşdırılmаsı, iqtisаdi inкişаfın ümumi
tәmаyüllәrinә uyğun оlmаsı, büdcә imкаnlаrı ilә uzlаşmаsı
Mәqsәdyönlü mаrкеtinq fәаliyyәtinin hәyаtа кеçirilmәsinin tәmin еdilmәsi, mаrкеtinqdә fәаliyyәtin vә
qәrаrlаrın кооrdinаsiyаsı, uzunmüddәtli mәqsәdlәrә nаil оlmаsınа zәrәr gәtirәn gәlirin yüкsәldilmәsi
tәşәbbüsünün qаrşısının аlınmаsı
Özünün rекlаm кompаniyаsı, prоqnоzlаşdırmа, rәqib otellәrin fәаliyyәti, strаtеji mаrкеtinq
plаnlаşdırılmаsı
Mаrкеtinqin plаnlаşdırılmаsı, otelin dахili vә хаrici mühitinin tәhlili, хаrici mühit hаqqındа infоrmаsiyа,
plаnlаşdırmа vә prоqnоzlаşdırmа

351 Otellәrdә mаrкеtinqin idаrә еdilmәsi prоsеsinin аrdıcıllığı

•

Mәqsәdyönlü mаrкеtinq fәаliyyәtinin hәyаtа кеçirilmәsinin tәmin еdilmәsi, mаrкеtinq sfеrаsındакı
fәаliyyәtin vә qәrаrlаrın кооrdinаsiyа еdilmәsi
Özünün rекlаm кompаniyаsı, prоqnоzlаşdırmа, rәqib otellәrin fәаliyyәti, strаtеji mаrкеtinq
plаnlаşdırılmаsı
Müәssisәnin bаzаr imкаnlаrının tәhlili, mәqsәd bаzаrlаrının sеçilmәsi, mаrкеtinq коmplекsinin
hаzırlаnmаsı, mаrкеtinq tәdbirlәrinin hәyаtа кеçirilmәsi
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

352 Otellәrdә mәnfәәtin maksimallaşdırılmasına әsaslanan mәqsәdlәr necә tәsniflәşdirilir

•

Әlverişli metodikanın seçilmәsi, proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin
qiymәtlәndirilmәsi, diskontlaşdırma yolu ilә pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin indeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
Bütün satış xәttindә turizm mәhsullarının hәyat dövriy¬yәsinә nәzarәt, әlavә gәliri üzә çıxarmaq
mәqsәdilә ayrıca götürülmüş hәr bir mәhsul üzrә hәyat dövriyyәsinә nәzarәt
İstehlak üzrә, kadr tәminatı, xidmәt tәdarükçülәri, rәhbәrliyin tәlәblәri, aksionerlәrin tәlәblәri, dövriyyә
vәsaitlәrindәn istifadә, fiziki kapitalın istifadәsi, dövriyyә fondlarının mәnbәlәri, aksioner kapitalın
mәnbәlәri
Firma tәrәfindәn bir neçә il üçün orta mәnfәәtә uyğun olan stabil gәlirin tәyin olunması, kapital
qoyuluşlarının dәyәrinin artması ilә qiymәtin vә mәnfәәtin artımının hesabı, ilkin mәnfәәtin tez alınması
cәhdi

353 Otellәrin turizm bazarda “sağ qala bilmә”si üçün seçdiyi әsas mәqsәdlәrә aiddir

•

Әlverişli metodikanın seçilmәsi, proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin
qiymәtlәndirilmәsi, diskontlaşdırma yolu ilә pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
İstehlakçıların qiymәt tәlәbi elastikdir, istehsal vә xidmәtin maksimal hәcminә vә mәcmu mәnfәәtin
artırılmasına hәr әmtәә vahidindәn gәliri müәyyәn hissәsinin azaldılması yolu ilә nail olmağa çalışır,
reallaşma hәcminin artırılması istehsal xәrclәrin müәyyәn qәdәr azaldacaq, aşağı qiymәtlәr rәqiblәri
qorxudur, geniş istehlak bazarı mövcuddur
İstehlak üzrә, kadr tәminatı, xidmәt tәdarükçülәri, rәhbәrliyin tәlәblәri, aksionerlәrin tәlәblәri, dövriyyә
vәsaitlәrindәn istifadә, fiziki kapitalın istifadәsi, dövriyyә fondlarının mәnbәlәri, aksioner kapitalın
mәnbәlәri
Firma tәrәfindәn bir neçә il üçün orta mәnfәәtә uyğun olan stabil gәlirin tәyin olunması, kapital
qoyuluşlarının dәyәrinin artması ilә qiymәtin vә mәnfәәtin artımının hesabı, ilkin mәnfәәtin tez alınması
cәhdi
İctimai әhәmiyyәtli turmәhsul (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 vә xidmәt
istehsalı hәcminin artırılması

354 Otellәrin idarә olunmasında qiymәt tәnzimlәnmәsinin әsas vasitәlәri necә tәyin edilir

•

Tәlәblә tәklif arasında olan mütәnasiblik, qiymәtlәrin sәviyyәsinin dәyişmә dinamikası, dövlәt
tәnzimlәnmәsi vә turistlәrin imkanları
Xarici faktorların qiymәtin formalaşmasına tәsiri, qiymәtәmәlәgәlmә üsulunun seçilmәsi, qiymәt
strategiyasının tәyin olunması
Qiymәtin yuxarı hәddinin müәyyәn edilmәsi, maya dәyәrinә faizlә rentabelliyin reqlamentlәşdirilmәsi
yolu ilә qiymәtlәrin mәhdudlaşdırılması, vasitәçi mükafatlandırmalarına mәhdudiyyәtlәr qoyulması,
qiymәtlәrin aşağı sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi
Aparıcı şirkәtin menecerlәri arasındakı mü¬nasibәtlәr sisteminin alınmış şirkәt işçilәri arasındakı
spesifikliyinin müәyyәn edilmәsi, effektli dәyişikliklәr naminә mәzmunlu proqramın inkişafı
Rәqiblәrin qiymәtlәrin aşağı salınmasına reaksiya verә bilmәmәsi, turmәhsul 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

355 Otellәrdә bazarda daxil olma yolu kimi xidmәtlәrә olan qiymәtlәrin aşağı salınmasının mәnfi
tәrәflәrinә aiddir

•

İstehsal xәrclәri әsasında qiymәtin tәyin olunması metodu, kapitala gәlir metodu, tәlәbә oriyentasiya ilә
qiymәtin müәyyәn olunması, cari qiymәtlәr sәviyyәsindә qiymәtin tәyin edilmәsi
Tәlәblә tәklif arasında olan mütәnasiblik, qiymәtlәrin sәviyyәsinin dәyişmә dinamikası, dövlәt
tәnzimlәnmәsi vә turistlәrin imkanları
Xarici faktorların qiymәtin formalaşmasına tәsiri, qiymәtәmәlәgәlmә üsulunun seçilmәsi, qiymәt
strategiyasının tәyin olunması
Rәqiblәrin qiymәtlәrin aşağı salınmasına reaksiya verә bilmәmәsi, turmәhsul 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
Aparıcı şirkәtin menecerlәri arasındakı mü¬nasibәtlәr sisteminin alınmış şirkәt işçilәri arasındakı
spesifikliyinin müәyyәn edilmәsi, effektli dәyişikliklәr naminә mәzmunlu proqramın inkişafı, güclü
rәhbәrlik tәminatı

356 Otellәrdә qiymәt strategiyasının ardıcıl mәrhәlәlәrinә daxildir

•

Reqressiv tәhlil vә alınmış nәticәlәrin gәlәcәk dövrә aid edilmәsi metodu әsasında әvvәlki dövrün
verilәnlәrinin tәhlili ilә, öz mәhsuluna müxtәlif qiymәtlәr qoymaqla bazarda tәcrübәlәrin keçirilmәsi
Rәqiblәrin qiymәtlәrin aşağı salınmasına reaksiya verә bilmәmәsi, turmәhsul 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
Tәlәblә tәklif arasında olan mütәnasiblik, qiymәtlәrin sәviyyәsinin dәyişmә dinamikası, dövlәt
tәnzimlәnmәsi vә turistlәrin imkanları
İstehsal xәrclәri әsasında qiymәtin tәyin olunması metodu, kapitala gәlir metodu, tәlәbә oriyentasiya ilә
qiymәtin müәyyәn olunması, cari qiymәtlәr sәviyyәsindә qiymәtin tәyin edilmәsi
Xarici faktorların qiymәtin formalaşmasına tәsiri, qiymәtәmәlәgәlmә üsulunun seçilmәsi, qiymәt
strategiyasının tәyin olunması

357 Otellәrdә qiymәtin tәyin olunmasında әn çox yayılmış metodlara aiddir

•

İstehsal xәrclәri әsasında qiymәtin tәyin olunması metodu, kapitala gәlir metodu, tәlәbә oriyentasiya ilә
qiymәtin müәyyәn olunması, cari qiymәtlәr sәviyyәsindә qiymәtin tәyin edilmәsi
Rәqiblәrin qiymәtlәrin aşağı salınmasına reaksiya verә bilmәmәsi, turmәhsul 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
Reqressiv tәhlil vә alınmış nәticәlәrin gәlәcәk dövrә aid edilmәsi metodu әsasında әvvәlki dövrün
verilәnlәrinin tәhlili ilә, öz mәhsuluna müxtәlif qiymәtlәr qoymaqla bazarda tәcrübәlәrin keçirilmәsi
Tәlәblә tәklif arasında olan mütәnasiblik, qiymәtlәrin sәviyyәsinin dәyişmә dinamikası, dövlәt
tәnzimlәnmәsi vә turistlәrin imkanları
Xarici faktorların qiymәtin formalaşmasına tәsiri, qiymәtәmәlәgәlmә üsulunun seçilmәsi, qiymәt
strategiyasının tәyin olunması

358 Otel menecmentindә qiymәtәmәlәgәlmә metodlarının tәtbiqindә hansı göstәricilәrdәn istifadә
olunur

•

Bazarın mәkanca ayrılması, bazarın işlәnilmәsi hәcmi, bazarla tanışlıq, bazarın işlәnilmәsi üsulu,
marketinq alәtlәrindәn birinin üzәrindә konsentrasiya olunma
İnvestisiya layihәlәri zamanı maliyyә axınlarının tәhlili, riskli layihәlәrә alternativ yatırımlar, xalis gәlirin
müәyyәnlәşdirilmәsi
Böyük dәyişikliklәr üçün şәraitin olması, yüksәk rәhbәrliyin hәrәkәt fәallığı, otelin bütün şöbәlәrindә
gәlir әldә etmәyin vacibliyinin dәrk edilmәsinin stimullaşdırılması
Dәyişәn parametrlәrә әsaslanmaqla vә digәr modellәrlә sistem halında әlverişli metodikanın seçilmәsi,
proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin qiymәtlәndirilmәsi, diskontlaşdırma yolu ilә
pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi sistemi
Alternativlәr, layihәlәrdә mümkün dәyişikliklәr, inflyasiya, risk

359 Otel menecmentindә strategiyanı müәyyәn etmәk mәqsәdilә hansı stateji tәyinedicilәrdәn istifadә
edilir

•

Yüksәk sәviyyәli xәbәrdarlıq, komforta vә xidmәtlәrin kefiyyәtinә yüksәk tәlәbat, fәrdilik, şüurun
ekoloqizmi, qәrarların gözlәnilmәz qәbulu, mobillik, istirahәtdә fiziki vә әqli fәallıq, hәyatdan tәssüratlar
koledoskopunu әldә etmәyә can atmaq
Böyük dәyişikliklәr üçün şәraitin olması, yüksәk rәhbәrliyin hәrәkәt fәallığı, otelin bütün şöbәlәrindә
gәlir әldә etmәyin vacibliyinin dәrk edilmәsinin stimullaşdırılması, gәlirin artırılması işinin fasilәsiz
olduğuna inam, gәlirin yüksәlişindә yeni metodlarla nail olmağa inam
Mehmanxana müәssisәlәrinin geniş әmәkdaşlığı üçün şәrait yaratmaq, humanitar resurslar, turizm xidmәti
üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanması, tәbii inhisarçılığa şәrait yaratmaq mәsәlәlәrinә
diqqәt yetirilmәk
Bazarın mәkanca ayrılması, bazarın işlәnilmәsi hәcmi, bazarla tanışlıq, bazarın işlәnilmәsi üsulu,
marketinq alәtlәrindәn birinin üzәrindә konsentrasiya olunma, ilk mәqsәd, rәqiblәrә münasibәt,
kooperasiyaya, yüksәliş tempinә vә innovasiyaya münasibәt
İnkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz startegiyasını iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki
dәyişikliklәrә uyğunlaşdırmaq, üstün istiqamәtlәrin saxlanılması vә rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt
formalarının inkişafı, şәxsi fikrә deyil, faktlara daha çox әsaslanan yeni alternativ fәaliyyәtin
qiymәtlәndirilmәsi

360 Otellәrdә hansı praktiki fәaliyyәtә әmәl edilmәsi idarәetmәni müvәffәqiyyәtli edir

•

Böyük dәyişikliklәr üçün şәraitin olması, yüksәk rәhbәrliyin hәrәkәt fәallığı, otelin bütün şöbәlәrindә
gәlir әldә etmәyin vacibliyinin dәrk edilmәsinin stimullaşdırılması, gәlirin artırılması işinin fasilәsiz
olduğuna inam, gәlirin yüksәlişindә yeni metodlarla nail olmağa inam
Bazarın mәkanca ayrılması, bazarın işlәnilmәsi hәcmi, bazarla tanışlıq, bazarın işlәnilmәsi üsulu,
marketinq alәtlәrindәn birinin üzәrindә konsentrasiya olunma, ilk mәqsәd, rәqiblәrә münasibәt,
kooperasiyaya, yüksәliş tempinә vә innovasiyaya münasibәt
İnkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz startegiyasını iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki
dәyişikliklәrә uyğunlaşdırmaq, üstün istiqamәtlәrin saxlanılması vә rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt
formalarının inkişafı, şәxsi fikrә deyil, faktlara daha çox әsaslanan yeni alternativ fәaliyyәtin
qiymәtlәndirilmәsi
Yüksәk sәviyyәli xәbәrdarlıq, komforta vә xidmәtlәrin kefiyyәtinә yüksәk tәlәbat, fәrdilik, şüurun
ekoloqizmi, qәrarların gözlәnilmәz qәbulu, mobillik, istirahәtdә fiziki vә әqli fәallıq, hәyatdan tәssüratlar
koledoskopunu әldә etmәyә can atmaq
Mehmanxana müәssisәlәrinin geniş әmәkdaşlığı üçün şәrait yaratmaq, humanitar resurslar, turizm xidmәti
üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanması, tәbii inhisarçılığa şәrait yaratmaq mәsәlәlәrinә
diqqәt yetirilmәk

361 Dövlәt tәnzimlәnmәsinin sәrtlik dәrәcәsinә görә qiymәtlәr qrupu necә müәyyәnlәşdirilir

•

Bazar faktorlarının tәsiri ilә öz dәyәrindәn yayınması ilә
Bazar faktorlarının tәsiri
İlkin mәnfәәtin tez alınması cәhdi
Kapital qoyuluşlarının dәyәrinin artması ilә qiymәtin artımının hesabı
Bazar qiymәtlәri vә tәnzimlәnәn qiymәtlәr

362 Dövlәt tәnzimlәnmәsinin sәrtlik dәrәcәsinә görә qiymәtlәr qrupu necә müәyyәnlәşdirilir

•

Bazar faktorlarının tәsiri
Bazar faktorlarının tәsiri ilә öz dәyәrindәn yayınması ilә
Kapital qoyuluşlarının dәyәrinin artması ilә qiymәtin artımının hesabı
İlkin mәnfәәtin tez alınması cәhdi
Bazar qiymәtlәri vә tәnzimlәnәn qiymәtlәr

363 Otellәrdә qiymәtin stimullaşdırıcı funksiyası necә xarakterizә olunur

•

Hәr bir mәhsul vә xidmәtin qiymәti onun istehsalının mәhdudlaşdırılmasına vә ya onun istehsalının
genişlәndirilmәsinә olan ehtiyacı göstәrir
Qiymәt әmәk mәsrәflәrindәn çıxış edәrәk müxtәlif istehlak xarakterli әmtәә vә xidmәtlәri qarşılaşdırmağa
imkan verir
Bazar faktorlarının tәsiri ilә öz dәyәrindәn yayınması ilә
Firma tәrәfindәn bir neçә il üçün orta mәnfәәtә uyğun olan stabil gәlirin tәyin olunması, kapital
qoyuluşlarının dәyәrinin artması ilә qiymәtin vә mәnfәәtin artımının hesabı, ilkin mәnfәәtin tez alınması
cәhdi
Turmәhsul vә xidmәtlәrin istehsal vә istehlak hәcminә tәsiri dәrәcәsi kimi

364 Otellәrdә balanslaşdırıcı funksiya necә xarakterizә olunur

•

Turmәhsul vә xidmәtlәrin istehsal vә istehlak hәcminә tәsiri dәrәcәsi kimi
Firma tәrәfindәn bir neçә il üçün orta mәnfәәtә uyğun olan stabil gәlirin tәyin olunması, kapital
qoyuluşlarının dәyәrinin artması ilә qiymәtin vә mәnfәәtin artımının hesabı, ilkin mәnfәәtin tez alınması
cәhdi
Bazar faktorlarının tәsiri ilә öz dәyәrindәn yayınması ilә
Hәr bir mәhsul vә xidmәtin qiymәti onun istehsalının mәhdudlaşdırılmasına vә ya onun istehsalının
genişlәndirilmәsinә olan ehtiyacı göstәrir
Qiymәt әmәk mәsrәflәrindәn çıxış edәrәk müxtәlif istehlak xarakterli әmtәә vә xidmәtlәri qarşılaşdırmağa
imkan verir

365 Otellәrdә xәrclәrinin uçot funksiyası necә xarakterizә olunur

•

Bazar faktorlarının tәsiri ilә öz dәyәrindәn yayınması ilә
Qiymәt әmәk mәsrәflәrindәn çıxış edәrәk müxtәlif istehlak xarakterli әmtәә vә xidmәtlәri qarşılaşdırmağa
imkan verir
Firma tәrәfindәn bir neçә il üçün orta mәnfәәtә uyğun olan stabil gәlirin tәyin olunması, kapital
qoyuluşlarının dәyәrinin artması ilә qiymәtin vә mәnfәәtin artımının hesabı, ilkin mәnfәәtin tez alınması
cәhdi
Hәr bir mәhsul vә xidmәtin qiymәti onun istehsalının mәhdudlaşdırılmasına vә ya onun istehsalının
genişlәndirilmәsinә olan ehtiyacı göstәrir
Turmәhsul vә xidmәtlәrin istehsal vә istehlak hәcminә tәsiri dәrәcәsi kimi

366 Qiymәt әmәlәgәlmә üsulunun seçilmәsindә hansı göstәricilәr nәzәrә alınır

•

Әlverişli metodikanın seçilmәsi, proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin
qiymәtlәndirilmәsi, diskontlaşdırma yolu ilә pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
Mәhsul vә xidmәtlәrin hazırlanmasına sәrf olunan xәrclәrin hesablanması, xidmәtlәr, әmәk haqqı vә
gözlәnilәn gәlir
Xarici faktorların qiymәtin formalaşmasına tәsiri, qiymәtәmәlәgәlmә üsulunun seçilmәsi, qiymәt
strategiyasının tәyin olunması
Reqressiv tәhlil vә alınmış nәticәlәrin gәlәcәk dövrә aid edilmәsi metodu әsasında әvvәlki dövrün
verilәnlәrinin tәhlili ilә, öz mәhsuluna müxtәlif qiymәtlәr qoymaqla bazarda tәcrübәlәrin keçirilmәsi
Tәlәblә tәklif arasında olan mütәnasiblik, qiymәtlәrin sәviyyәsinin dәyişmә dinamikası, dövlәt
tәnzimlәnmәsi vә turistlәrin imkanları

367 Otellәrdә xarici faktorların qiymәtin formalaşmasına tәsiri zamanı hansı göstәricilәr nәzәrә alınır

•

Әlverişli metodikanın seçilmәsi, proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin
qiymәtlәndirilmәsi, diskontlaşdırma yolu ilә pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi

•

Tәlәblә tәklif arasında olan mütәnasiblik, qiymәtlәrin sәviyyәsinin dәyişmә dinamikası, dövlәt
tәnzimlәnmәsi vә turistlәrin imkanları
Sosialiqtisadi mülahizәlәr vә tәşkilati xarakterli müxtәlif mexanizmlәr vasitәsilә turizmin aktual
problemlәrinin dәrk edilmәsi, qanunverici tәşәbbüs vә sosial turizmin tәşkilinin yeni növü әsasında
ölkәdә sosial turizmin bәrpası
Rәqiblәrin qiymәtlәrin aşağı salınmasına reaksiya verә bilmәmәsi, turmәhsul 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
İstehsal xәrclәri әsasında qiymәtin tәyin olunması metodu, kapitala gәlir metodu, tәlәbә oriyentasiya ilә
qiymәtin müәyyәn olunması, cari qiymәtlәr sәviyyәsindә qiymәtin tәyin edilmәsi

368 Otel menecmentindә istehlakçıların qiymәtin dәyişmәsinә reaksiyası hansı amillәr әsasında
müәyyәnlәşir

•

İstehsal xәrclәri әsasında qiymәtin tәyin olunması metodu, kapitala gәlir metodu, tәlәbә oriyentasiya ilә
qiymәtin müәyyәn olunması, cari qiymәtlәr sәviyyәsindә qiymәtin tәyin edilmәsi
Reqressiv tәhlil vә alınmış nәticәlәrin gәlәcәk dövrә aid edilmәsi metodu әsasında 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
Tәlәblә tәklif arasında olan mütәnasiblik, qiymәtlәrin sәviyyәsinin dәyişmә dinamikası, dövlәt
tәnzimlәnmәsi vә turistlәrin imkanları
Xarici faktorların qiymәtin formalaşmasına tәsiri, qiymәtәmәlәgәlmә üsulunun seçilmәsi, qiymәt
strategiyasının tәyin olunması

369 Otellәrdә qiymәt sәviyyәsinin tәyin edilmәsi variantlarına daxildir

•

İstehsal xәrclәri әsasında qiymәtin tәyin olunması metodu, kapitala gәlir metodu, tәlәbә oriyentasiya ilә
qiymәtin müәyyәn olunması, cari qiymәtlәr sәviyyәsindә qiymәtin tәyin edilmәsi
Xәrclәrlә müәyyәn olunan minimal sәviyyә, tәlәblә formalaşmış maksimal sәviyyә, qiymәtin mümkün
optimal sәviyyәsi
Rәqiblәrin qiymәtlәrin aşağı salınmasına reaksiya verә bilmәmәsi, turmәhsul 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
Reqressiv tәhlil vә alınmış nәticәlәrin gәlәcәk dövrә aid edilmәsi metodu әsasında әvvәlki dövrün
verilәnlәrinin tәhlili ilә, öz mәhsuluna müxtәlif qiymәtlәr qoymaqla bazarda tәcrübәlәrin keçirilmәsi
Sosialiqtisadi mülahizәlәr vә tәşkilati xarakterli müxtәlif mexanizmlәr vasitәsilә turizmin aktual
problemlәrinin dәrk edilmәsi, qanunverici tәşәbbüs vә sosial turizmin tәşkilinin yeni növü әsasında
ölkәdә sosial turizmin bәrpası

370 Otellәrdә investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı hansı göstәricilәr
tәhlil olunur

•

İnvestisiya layihәlәri zamanı maliyyә axınlarının tәhlili, riskli layihәlәrә alternativ yatırımlar, xalis gәlirin
müәyyәnlәşdirilmәsi
Mehmanxana müәssisәlәrinin geniş әmәkdaşlığı üçün şәrait yaratmaq, humanitar resurslar, turizm xidmәti
üzrә mütәrәqi üsulların vә standartların hazırlanması
Alternativlәr, layihәlәrdә mümkün dәyişikliklәr, inflyasiya, risk
Böyük dәyişikliklәr üçün şәraitin olması, yüksәk rәhbәrliyin hәrәkәt fәallığı, otelin bütün şöbәlәrindә
gәlir әldә etmәyin vacibliyinin dәrk edilmәsinin stimullaşdırılması
Sosialiqtisadi mülahizәlәr vә tәşkilati xarakterli müxtәlif mexanizmlәr vasitәsilә turizmin aktual
problemlәrinin dәrk edilmәsi, qanunverici tәşәbbüs vә sosial turizmin tәşkilinin yeni növü әsasında
ölkәdә sosial turizmin bәrpası

371 Otel xidmәtlәri istehlakçılarının psixolojidavranış xüsusiyyәtlәrinә daxildir
İnkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz startegiyasını iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki
dәyişikliklәrә uyğunlaşdırmaq, üstün istiqamәtlәrin saxlanılması vә rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt
formalarının inkişafı, faktlara әsaslanan alternativ fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi

•

•

Yüksәk sәviyyәli xәbәrdarlıq, komforta vә xidmәtlәrin kefiyyәtinә yüksәk tәlәbat, fәrdilik, şüurun
ekoloqizmi, qәrarların gözlәnilmәz qәbulu, mobillik, istirahәtdә fiziki vә әqli fәallıq, hәyatdan tәssüratlar
koledoskopunu әldә etmәyә can atmaq
Bazarın mәkanca ayrılması, bazarın işlәnilmәsi hәcmi, bazarla tanışlıq, bazarın işlәnilmәsi üsulu,
marketinq alәtlәrindәn birinin üzәrindә konsentrasiya olunma, ilk mәqsәd, rәqiblәrә münasibәt,
kooperasiyaya, yüksәliş tempinә vә innovasiyaya münasibәt
Mehmanxana müәssisәlәrinin geniş әmәkdaşlığı üçün şәrait yaratmaq, humanitar resurslar, turizm xidmәti
üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanması, tәbii inhisarçılığa şәrait yaratmaq mәsәlәlәrinә
diqqәt yetirilmәk
Böyük dәyişikliklәr üçün şәraitin olması, yüksәk rәhbәrliyin hәrәkәt fәallığı, otelin bütün şöbәlәrindә
gәlir әldә etmәyin vacibliyinin dәrk edilmәsinin stimullaşdırılması, gәlirin artırılması işinin fasilәsiz
olduğuna inam, gәlirin yüksәlişindә yeni metodlarla nail olmağa inam

372 Otellәrdә alternativ idarәetmә barәdә müzakirәlәr hansı mövqelәrdәn aparılmaldır

•

Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin indeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında
tәlәbat indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
Otellәrin idarә edilmәsi üçün hansı strateji yüksәliş daha mәqbuldur, yeni fәaliyyәt sahәsi üçün hansı
idarәetmә proqramı qәbul edilә bilәr
Әmәkdaşların öz hәvәs, sorğu vә ixtisas xarakterinә uyğun işlәri yerinә yetirmәlәri, işçinin tәşkilatda
saxlanılması, xidmәti pillәlәrlә irәlilәyiş, әmәk mәhsuldarlığı, keyfiyyәtinin vә mәhsulun keyfiy¬yәtinin
artırılması
Heyәtdәn istifadә olunmanın effektliyinin artırılması, tәşkilatı quruluşun çevikliyi, tez yenidәnqurma vә
müәs¬sisәnin rәqabәtә davamlığının artırılması imkanları
Heç bir cavab doğru deyil

373 Otellәrdә gәlirlәrin yüksәldilmәsi proqramının effektivliyini artırmaq üçün aşağıdakı amillәr
mövcuddur

•

Mehmanxana müәssisәlәrinin geniş әmәkdaşlığı üçün şәrait yaratmaq, humanitar resurslar, turizm xidmәti
üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanması, tәbii inhisarçılığa şәrait yaratmaq mәsәlәlәrinә
diqqәt yetirilmәk
Böyük dәyişikliklәr üçün şәraitin olması, yüksәk rәhbәrliyin hәrәkәt fәallığı, otelin bütün şöbәlәrindә
gәlir әldә etmәyin vacibliyinin dәrk edilmәsinin stimullaşdırılması, gәlirin artırılması işinin fasilәsiz
olduğuna inam, gәlirin yüksәlişindә yeni metodlarla nail olmağa inam
Bazarın mәkanca ayrılması, bazarın işlәnilmәsi hәcmi, bazarla tanışlıq, bazarın işlәnilmәsi üsulu,
marketinq alәtlәrindәn birinin üzәrindә konsentrasiya olunma, ilk mәqsәd, rәqiblәrә münasibәt,
kooperasiyaya, yüksәliş tempinә vә innovasiyaya münasibәt
Yüksәk sәviyyәli xәbәrdarlıq, komforta vә xidmәtlәrin kefiyyәtinә yüksәk tәlәbat, fәrdilik, şüurun
ekoloqizmi, qәrarların gözlәnilmәz qәbulu, mobillik, istirahәtdә fiziki vә әqli fәallıq, hәyatdan tәssüratlar
koledoskopunu әldә etmәyә can atmaq
İnkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz startegiyasını iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki
dәyişikliklәrә uyğunlaşdırmaq, üstün istiqamәtlәrin saxlanılması vә rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt
formalarının inkişafı, şәxsi fikrә deyil, faktlara daha çox әsaslanan yeni alternativ fәaliyyәtin
qiymәtlәndirilmәsi

374 Otellәrdә gәlirin artırılması proqramının effektivliyinin yüksәldilmәsi vә mövcud
çatış¬mamazlıqların aradan qaldırılması amillәrinә aiddir

•

Әmәkdaşların öz hәvәs, sorğu vә ixtisas xarakterinә uyğun işlәri yerinә yetirmәlәri, işçinin tәşkilatda
saxlanılması, xidmәti pillәlәrlә irәlilәyiş, әmәk mәhsuldarlığı, keyfiyyәtinin vә mәhsulun keyfiyyәtinin
artırılması
Hәrәkәt fәallığı, әmәkdaşların gәlirin artırılmasında maraqlı olması, otellәrin gündәlik işinin tәşkili
Şәxsi xәrclәr vә satış ofislәri
Otellәrdә xidmәtlәrin göstәrilmәsini nәzәrdә tutan konkret layihәnin olması
Heyәtdәn istifadә olunmanın effektliyinin artırılması, tәşkilatı quruluşun çevikliyi, tez yenidәnqurma vә
müәs¬sisәnin rәqabәtә davamlığının artırılması imkanı

375 Otellәrdә qiymәtin bölgü vә yenidәn bölgü funksiyası necә xarakterizә olunur

•

Qiymәt әmәk mәsrәflәrindәn çıxış edәrәk müxtәlif istehlak xarakterli әmtәә vә xidmәtlәri qarşılaşdırmağa
imkan verir
Bazar faktorlarının tәsiri ilә öz dәyәrindәn yayınması ilә
[Hәr bir mәhsul vә xidmәtin qiymәti onun istehsalının mәhdudlaşdırılmasına vә ya onun istehsalının
genişlәndirilmәsinә olan ehtiyacı göstәrir
Firma tәrәfindәn bir neçә il üçün orta mәnfәәtә uyğun olan stabil gәlirin tәyin olunması, kapital
qoyuluşlarının dәyәrinin artması ilә qiymәtin vә mәnfәәtin artımının hesabı, ilkin mәnfәәtin tez alınması
cәhdi
Turmәhsul vә xidmәtlәrin istehsal vә istehlak hәcminә tәsiri dәrәcәsi kimi

376 Otellәrdә tәklif olunan mәhsul vә xidmәtlәrin qiymәtlәrinin sәviyyәsi nәyi müәyyәn edir

•

Bazar qiymәtlәri vә tәnzimlәnәn qiymәtlәr
Mәnfәәtin dәrәcәsini
Xarici faktorların qiymәtin formalaşmasına tәsiri, qiymәtәmәlәgәlmә üsulunun seçilmәsi, qiymәt
strategiyasının tәyin olunması
Qiymәtin tәyin edilmәsini
Cari qiymәtlәr sәviyyәsindә qiymәtin tәyin edilmәsi

377 Otellәrdә qiymәti geniş diapazonda dәyişә bilәn amillәrә aiddir

•

Effektli dәyişikliklәr naminә mәzmunlu proqramın inkişafı, güclü rәhbәrlik tәminatı
Yeni, unikal mәhsul vә xidmәtlәr
Mәhsul vә xidmәtlәrin hazırlanmasına sәrf olunan xәrclәrin hesablanması, xidmәtlәr, әmәk haqqı vә
gözlәnilәn gәlir
Reqressiv tәhlil vә alınmış nәticәlәrin gәlәcәk dövrә aid edilmәsi metodu әsasında әvvәlki dövrün
verilәnlәrinin tәhlili ilә, öz mәhsuluna müxtәlif qiymәtlәr qoymaqla bazarda tәcrübәlәrin keçirilmәsi
Tәlәbә oriyentasiya ilә qiymәtin müәyyәn olunması, cari qiymәtlәr sәviyyәsindә qiymәtin tәyin edilmәsi

378 Otel menecmentindә qiymәtәmәlәgәlmәnin xarici faktorlarına aiddir

•

Yeni, unikal mәhsul vә xidmәtlәr, bazarın tәlәblәri, rәqabәt
Bazarın tәlәblәri, rәqabәt
Mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı sistemi, marketinq vә satış
İnnovasiya proseslәrinin hәyata keçirilmәsinin tәşkilati mürәkkәblik dәrәcәsi, elmi işçilәrin әmәyinin
fondlarla tәchizi, sәrmayә qoyuluşunun hәcmi
Yeni, unikal mәhsul vә xidmәtlәr

379 Otel menecmentindә qiymәtәmәlәgәlmәnin daxili faktorlarına aiddir

•

İnnovasiya proseslәrinin hәyata keçirilmәsinin tәşkilati mürәkkәblik dәrәcәsi, elmi işçilәrin әmәyinin
fondlarla tәchizi, sәrmayә qoyuluşunun hәcmi
Marktinqin mәqsәdlәri, marketinqmix strategiyası, qiymәt, qiymәtlәndirmә üçün tәşkilat
Xarici faktorların qiymәtin formalaşmasına tәsiri, qiymәtәmәlәgәlmә üsulunun seçilmәsi, qiymәt
strategiyasının tәyin olunması
İstehsal xәrclәri әsasında qiymәtin tәyin olunması metodu, kapitala gәlir metodu, tәlәbә oriyentasiya ilә
qiymәtin müәyyәn olunması, cari qiymәtlәr sәviyyәsindә qiymәtin tәyin edilmәsi
Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә
әmәk haqqı sistemi, marketinq vә satış

380 Otellәrdә riskli layihәlәrin tәhlili zamanı qiymәtlәndirmәnin hansı metodlarından istifadә olunur

•

İxtilafdan uzaqlaşma, münaqişәnin әmәkdaşlıq vasitәsilә hәlli, kompromis vasitәsilә hәlli, digәr tәrәfin
vәziyyәtini nәzәrә almaq
Ekspert, statistik, analoji
Alternativlәr, layihәlәrdә mümkün dәyişikliklәr, inflyasiya, risk
Tәhlil, alternativ yatırımlar, xalis gәlirin müәyyәnlәşdirilmәsi
Sosialiqtisadi mülahizәlәr vә tәşkilati xarakterli mexanizmlәr

381 Tәkmillәşmә mәqsәdilә peşәkar otel menecerlәrinin istifadә etdiyi vasitәlәrә aiddir

•

Heyәtdәn istifadә olunmanın effektliyinin artırılması, tәşkilatı quruluşun çevikliyi, tez yenidәnqurma vә
müәs¬sisәnin rәqabәtә davamlığının artırılması imkanı
Şәxsi xәrclәr vә satış ofislәri
Hәrәkәt fәallığı vә әmәkdaşların gәlirin artırılması
Әmәkdaşların öz hәvәs, sorğu vә ixtisas xarakterinә uyğun işlәri yerinә yetirmәlәri, işçinin tәşkilatda
saxlanılması
Otellәrdә xidmәtlәrin göstәrilmәsini nәzәrdә tutan konkret layihәnin olması

382 Otellәrdә böyük menecerlәr necә adlandırılır

•

Adminstratorlar
Supervayzerlәr
Departament müdirlәri
Rezervatorlar
Direktorlar

383 Otellәrdә investisiya fәaliyyәti inkişafın müәyyәn dövrü üçün investisiya proqramlarının
formalaşması ilә bağlıdır ki, bura daxildir

•

Maksimal gәlirlәr, satış hәcminin yüksәldilmәsi, turdövriyyәnin yüksәldilmәsi, investisiya xәrclәrinin
aşağı salınması
Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu,
tәdavüldә olan qiymәtli kağızlara maliyyә investisiyaları portfeli, dövriyyә kapitalına investisiyalar,
korporativ qiymәtli kağızların emissiyası, bank de¬pozitlәrinә maliyyә qoyuluşları vә analoji kağızlar
İnvestisiyalaşma obyekti, investisiyalaşma dairәsi, şәxsi investisiya mülkiyyәti, investisiyalaşmada iştirak
xarakteri, investisiyalaşma dövrü
Planlaşdırılmış gәlirin әldә edilmәsinin risk dәrәcәsi, kapital qoyuluşlarının ödәnilmәsinin nisbәtәn uzun
dövrü, investisiyaların iqtisadi qaytarılmasının ağır zonalarının, yәni sabit mәnfәәt әldә edilmәsinә
tәminat vermәyәn zonaların mövcudluğu
Turmәhsul vә xidmәtlәrin reallaşdırılmasından gәlәcәk daxilolmalar, investisiyaların vә maliyyә
mәnbәlәrinin hәddi, investisiya fәaliyyәtindә şәxsi maliyyә vәziyyәtinin tәhlili

384 Otellәrdә investisiya proqramlarının formalaşması hansı prinsiplәrin icrasını nәzәrdә tutur

•

İnvestisiyalaşma obyekti, investisiyalaşma dairәsi, şәxsi investisiya mülkiyyәti, investisiyalaşmada iştirak
xarakteri, investisiyalaşma dövrü
Planlaşdırılmış gәlirin әldә edilmәsinin risk dәrәcәsi, kapital qoyuluşlarının ödәnilmәsinin nisbәtәn uzun
dövrü, investisiyaların iqtisadi qaytarılmasının ağır zonalarının, yәni sabit mәnfәәt әldә edilmәsinә
tәminat vermәyәn zonaların mövcudluğu
Dәyişkәn vә sabit mәsrәflәr,investisiyaya tәlәbat, investisiya qoyulan obyektin hәyat dövriyyәsi, mәhsul
buraxılışının layihә gücü, xidmәtin qiymәtinin gözlәnilәn sәviyyәsi, planlaşdırılan mәnfәәt norması
Turmәhsul vә xidmәtlәrin reallaşdırılmasından gәlәcәk daxilolmalar, investisiyaların vә maliyyә
mәnbәlәrinin hәddi, investisiya fәaliyyәtindә şәxsi maliyyә vәziyyәtinin tәhlili
İnkişafın investisiya strategiyasının vaxtında reallaşması, proqramın ayrılan maliyyә resurslarına
uyğunluğu, investisiya proqramının mәqsәdyönlüyü, gәlirlik vә risk arasında rasional proporsiyalara
riayәt, proqramın icra prosesindә sәmәrәli resursveriminin tәmin olunması

385 Otellәrin idarә edilmәsindә lizinqin üstünlüklәrinә aiddir
Turmәhsul vә xidmәtlәrin reallaşdırılmasından gәlәcәk daxilolmalar, investisiyaların vә maliyyә
mәnbәlәrinin hәddi, investisiya fәaliyyәtindә şәxsi maliyyә vәziyyәtinin tәhlili
Dәyişkәn vә sabit mәsrәflәr,investisiyaya tәlәbat, investisiya qoyulan obyektin hәyat dövriyyәsi, mәhsul
buraxılışının layihә gücü, xidmәtin qiymәtinin gözlәnilәn sәviyyәsi, planlaşdırılan mәnfәәt norması
Әsas vәsaitlәrin әldә edilmәsi üçün yüksәk mәsrәflәr, lizinq müqavilәsinin vaxtından qabaq pozulmasının
çәtinliyi, istifadә edilmiş avadanlığın qalıq mәblәği üzrә reallaşdırılmasının çәtinliyi

•

Planlaşdırılmış gәlirin әldә edilmәsinin risk dәrәcәsi, kapital qoyuluşlarının ödәnilmәsinin nisbәtәn uzun
dövrü, investisiyaların iqtisadi qaytarılmasının ağır zonalarının, yәni sabit mәnfәәt әldә edilmәsinә
tәminat vermәyәn zonaların mövcudluğu
Lizinq alan vә lizinq verәn üçün güzәştli vergi şәraiti, vergi qoyulan mәnfәәt lizinq alan tәrәfdә icarә
ödәnişlәrinin xәrclәrә daxil edilmәsi, lizinq verәn tәrәfdә isә, lizinq üzrә verilәn, lakin lizinq verәnin
aktivlәrinә daxil edilmiş әmlakın amortizasiya ayırmaları hesabına azalır, müqavilәdә lizinq ödәnişlәri
mәblәğinin qabaqcadan qeyd olunması

386 Otellәrin idarә edilmәsindә lizinqin çatışmazlıqlarına aiddir

•

Planlaşdırılmış gәlirin әldә edilmәsinin risk dәrәcәsi, kapital qoyuluşlarının ödәnilmәsinin nisbәtәn uzun
dövrü, investisiyaların iqtisadi qaytarılmasının ağır zonalarının, yәni sabit mәnfәәt әldә edilmәsinә
tәminat vermәyәn zonaların mövcudluğu
Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu,
tәdavüldә olan qiymәtli kağızlara maliyyә investisiyaları portfeli, dövriyyә kapitalına investisiyalar,
korporativ qiymәtli kağızların emissiyası, bank de¬pozitlәrinә maliyyә qoyuluşları vә analoji kağızlar
Maksimal gәlirlәr, satış hәcminin yüksәldilmәsi, turdövriyyәnin yüksәldilmәsi, investisiya xәrclәrinin
aşağı salınması
Әsas vәsaitlәrin әldә edilmәsi üçün yüksәk mәsrәflәr, lizinq müqavilәsinin vaxtından qabaq pozulmasının
çәtinliyi, istifadә edilmiş avadanlığın qalıq mәblәği üzrә reallaşdırılmasının çәtinliyi
Lizinq alan vә lizinq verәn üçün güzәştli vergi şәraiti, vergi qoyulan mәnfәәt lizinq alan tәrәfdә icarә
ödәnişlәrinin xәrclәrә daxil edilmәsi, lizinq verәn tәrәfdә isә, lizinq üzrә verilәn, lakin lizinq verәnin
aktivlәrinә daxil edilmiş әmlakın amortizasiya ayırmaları hesabına azalır, müqavilәdә lizinq ödәnişlәri
mәblәğinin qabaqcadan qeyd olunması

387 Otellәrdә biznesplanların işlәnmәsi vә layihәlәrin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı
hansı göstәricilәr müәyyәn edilir

•

Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu,
tәdavüldә olan qiymәtli kağızlara maliyyә investisiyaları portfeli, dövriyyә kapitalına investisiyalar,
korporativ qiymәtli kağızların emissiyası, bank de¬pozitlәrinә maliyyә qoyuluşları vә analoji kağızlar
İnvestisiyalaşma obyekti, investisiyalaşma dairәsi, şәxsi investisiya mülkiyyәti, investisiyalaşmada iştirak
xarakteri, investisiyalaşma dövrü
Diskont etmә әmsalının hesablanması ilә, göstәri¬cilәrin real şәraitinin adekvat hesablamalarına vә etibar
edilәcәk intervala tәsiri
Dәyişkәn vә sabit mәsrәflәr,investisiyaya tәlәbat, investisiya qoyulan obyektin hәyat dövriyyәsi, mәhsul
buraxılışının layihә gücü, xidmәtin qiymәtinin gözlәnilәn sәviyyәsi, planlaşdırılan mәnfәәt norması
Maksimal gәlirlәr, satış hәcminin yüksәldilmәsi, turdövriyyәnin yüksәldilmәsi, investisiya xәrclәrinin
aşağı salınması

388 Otellәrdә investisiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsinin hәyat tsiklinin tәhlili hansı sәviyyәdә
hәyata keçirilir

•

Effektiv strateqiya seçimi, idarәetmә vә marketinq siyasәtinin effektiv metodlarının seçimi, satışın effektiv
kanal vә formalarının, mәhsulun çeşidinin, qiymәtqoyma metodlarının vә bazarın seqmentlәrinin seçimi
bazarda mәhsulun hәrәkәtә gәtirilmәsinin effektiv vasitәlәrinin seçimi
Maksimal gәlirlәr, satış hәcminin yüksәldilmәsi, turdövriyyәnin yüksәldilmәsi, investisiya xәrclәrinin
aşağı salınması
Planlaşdırılmış gәlirin әldә edilmәsinin risk dәrәcәsi, kapital qoyuluşlarının ödәnilmәsinin nisbәtәn uzun
dövrü, investisiyaların iqtisadi qaytarılmasının ağır zonalarının, yәni sabit mәnfәәt әldә edilmәsinә
tәminat vermәyәn zonaların mövcudluğu
Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu,
tәdavüldә olan qiymәtli kağızlara maliyyә investisiyaları portfeli, dövriyyә kapitalına investisiyalar,
korporativ qiymәtli kağızların emissiyası, bank de¬pozitlәrinә maliyyә qoyuluşları vә analoji kağızlar
İnvestisiya layihәlәrinin imkanlarının tәhlili, layihәdәnkәnar tәdqiqatlar, investisiya layihәlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi

389 Otellәrdә investisiya qәrarlarının qiymәtlәndirilmәsi nәyә әsaslanır

•

Dәyişkәn vә sabit mәsrәflәr,investisiyaya tәlәbat, investisiya qoyulan obyektin hәyat dövriyyәsi, mәhsul
buraxılışının layihә gücü, xidmәtin qiymәtinin gözlәnilәn sәviyyәsi, planlaşdırılan mәnfәәt norması
Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu,
tәdavüldә olan qiymәtli kağızlara maliyyә investisiyaları portfeli, dövriyyә kapitalına investisiyalar,
korporativ qiymәtli kağızların emissiyası, bank de¬pozitlәrinә maliyyә qoyuluşları vә analoji kağızlar
Planlaşdırılmış gәlirin әldә edilmәsinin risk dәrәcәsi, kapital qoyuluşlarının ödәnilmәsinin nisbәtәn uzun
dövrü, investisiyaların iqtisadi qaytarılmasının ağır zonalarının, yәni sabit mәnfәәt әldә edilmәsinә
tәminat vermәyәn zonaların mövcudluğu
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
Turmәhsul vә xidmәtlәrin reallaşdırılmasından gәlәcәk daxilolmalar, investisiyaların vә maliyyә
mәnbәlәrinin hәddi, investisiya fәaliyyәtindә şәxsi maliyyә vәziyyәtinin tәhlili

390 Otellәrdә investisiya qәrarlarının mürәkkәbliyi hansı xüsusiyyәtlәr ilә şәrtlәnir

•

Effektiv strateqiya seçimi, idarәetmә vә marketinq siyasәtinin effektiv metodlarının seçimi, satışın effektiv
kanal vә formalarının, mәhsulun çeşidinin, qiymәtqoyma metodlarının vә bazarın seqmentlәrinin seçimi
bazarda mәhsulun hәrәkәtә gәtirilmәsinin effektiv vasitәlәrinin seçimi
Turmәhsul vә xidmәtlәrin reallaşdırılmasından gәlәcәk daxilolmalar, investisiyaların vә maliyyә
mәnbәlәrinin hәddi, investisiya fәaliyyәtindә şәxsi maliyyә vәziyyәtinin tәhlili
Planlaşdırılmış gәlirin әldә edilmәsinin risk dәrәcәsi, kapital qoyuluşlarının ödәnilmәsinin nisbәtәn uzun
dövrü, investisiyaların iqtisadi qaytarılmasının ağır zonalarının, yәni sabit mәnfәәt әldә edilmәsinә
tәminat vermәyәn zonaların mövcudluğu
Maksimal gәlirlәr, satış hәcminin yüksәldilmәsi, turdövriyyәnin yüksәldilmәsi, investisiya xәrclәrinin
aşağı salınması
Dәyişkәn vә sabit mәsrәflәr,investisiyaya tәlәbat, investisiya qoyulan obyektin hәyat dövriyyәsi, mәhsul
buraxılışının layihә gücü, xidmәtin qiymәtinin gözlәnilәn sәviyyәsi, planlaşdırılan mәnfәәt norması

391 Otellәrdә әsaslı investisiyaların planlaşdırılan ümumi kәmiyyәti hansı nisbәtdә tәmsil olunur

•

Qiymәtqoyma metodlarının vә bazarın seqmentlәrinin seçimi
Lizinq xidmәtlә birlikdә, operativ vә maliyyә, levericlizinq, lizinq «paketdә»
Texniki, tәkrar istehsal, әrazi
Turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanması
Tәbii inhisarçılığa şәrait yaratmaq mәsәlәlәrinә diqqәt yetirilmәk

392 Otellәrdә investisiya qәrarları qәbul etmәk üçün daxili ilk mәlumatlara aiddir

•

Mehmanxana müәssisәlәrinin geniş әmәkdaşlığı üçün şәrait yaratmaq, humanitar resurslar, turizm xidmәti
üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanması, tәbii inhisarçılığa şәrait yaratmaq mәsәlәlәrinә
diqqәt yetirilmәk
Effektiv strateqiya seçimi, idarәetmә vә marketinq siyasәtinin effektiv metodlarının seçimi, satışın effektiv
kanal vә formalarının, mәhsulun çeşidinin, qiymәtqoyma metodlarının vә bazarın seqmentlәrinin seçimi
bazarda mәhsulun hәrәkәtә gәtirilmәsinin effektiv vasitәlәrinin seçimi
Planlaşdırılmış gәlirin әldә edilmәsinin risk dәrәcәsi, kapital qoyuluşlarının ödәnilmәsinin nisbәtәn uzun
dövrü, investisiyaların iqtisadi qaytarılmasının ağır zonalarının, yәni sabit mәnfәәt әldә edilmәsinә
tәminat vermәyәn zonaların mövcudluğu
Maksimal gәlirlәr, satış hәcminin yüksәldilmәsi, turdövriyyәnin yüksәldilmәsi, investisiya xәrclәrinin
aşağı salınması
Dәyişkәn vә sabit mәsrәflәr,investisiyaya tәlәbat, investisiya qoyulan obyektin hәyat dövriyyәsi, mәhsul
buraxılışının layihә gücü, xidmәtin qiymәtinin gözlәnilәn sәviyyәsi, planlaşdırılan mәnfәәt norması

393 Otellәrdә maliyyә lizinqinin növlәrinә daxildir
İnvestisiyalaşma obyekti, investisiyalaşma dairәsi, şәxsi investisiya mülkiyyәti, investisiyalaşmada iştirak
xarakteri, investisiyalaşma dövrü
Effektiv strateqiya seçimi, idarәetmә vә marketinq siyasәtinin effektiv metodlarının seçimi, satışın effektiv
kanal vә formalarının, mәhsulun çeşidinin, qiymәtqoyma metodlarının vә bazarın seqmentlәrinin seçimi
bazarda mәhsulun hәrәkәtә gәtirilmәsinin effektiv vasitәlәrinin seçimi

•

Maksimal gәlirlәr, satış hәcminin yüksәldilmәsi, turdövriyyәnin yüksәldilmәsi, investisiya xәrclәrinin
aşağı salınması
Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu,
tәdavüldә olan qiymәtli kağızlara maliyyә investisiyaları portfeli, dövriyyә kapitalına investisiyalar,
korporativ qiymәtli kağızların emissiyası, bank de¬pozitlәrinә maliyyә qoyuluşları vә analoji kağızlar
Lizinq xidmәtlә birlikdә, levericlizinq, lizinq «paketdә»

394 Otellәrdә investisiya layihәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi üçün tәlәb olunan vacib informasiyalara
daxildir

•

İnvestisiyalaşma obyekti, investisiyalaşma dairәsi, şәxsi investisiya mülkiyyәti, investisiyalaşmada iştirak
xarakteri, investisiyalaşma dövrü
Planlaşdırılmış gәlirin әldә edilmәsinin risk dәrәcәsi, kapital qoyuluşlarının ödәnilmәsinin nisbәtәn uzun
dövrü, investisiyaların iqtisadi qaytarılmasının ağır zonalarının, yәni sabit mәnfәәt әldә edilmәsinә
tәminat vermәyәn zonaların mövcudluğu
Turmәhsul vә xidmәtlәrin reallaşdırılmasından gәlәcәk daxilolmalar, investisiyaların vә maliyyә
mәnbәlәrinin hәddi, investisiya fәaliyyәtindә şәxsi maliyyә vәziyyәtinin tәhlili
Planlaşdırma intervalı, layihәnin әsas texniki xarakteristikası, layihәnin әsas tәqvim xarakteristikası, pul
vahidlәrinin miqyası, inflyasiyanın dinamikası, investisiyaların hәcmi vә onların daxil olma qrafiki,
istehsal hәcminin dinamikası, faiz qoyuluşu vә kredit vermә şәrtlәri, vergi ödәnişlәrinin sәviyyәsi,
layihәni maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri
İnvestisiyalaşma obyekti, investisiyalaşma dairәsi, şәxsi investisiya mülkiyyәti, investisiyalaşmada iştirak
xarakteri, investisiyalaşma dövrü

395 Otellәrdә investisiyaların sәmәrәliliyinin müәyyәnlәşdirilmәsi zamanı hansı göstәricilәr müәyyәn
olunur

•

Effektiv strateqiya seçimi, idarәetmә vә marketinq siyasәtinin effektiv metodlarının seçimi, satışın effektiv
kanal vә formalarının, mәhsulun çeşidinin, qiymәtqoyma metodlarının vә bazarın seqmentlәrinin seçimi
bazarda mәhsulun hәrәkәtә gәtirilmәsinin effektiv vasitәlәrinin seçimi
İnvestisiyalaşma obyekti, investisiyalaşma dairәsi, şәxsi investisiya mülkiyyәti, investisiyalaşmada iştirak
xarakteri, investisiyalaşma dövrü
Dәyişkәn vә sabit mәsrәflәr,investisiyaya tәlәbat, investisiya qoyulan obyektin hәyat dövriyyәsi, mәhsul
buraxılışının layihә gücü, xidmәtin qiymәtinin gözlәnilәn sәviyyәsi, planlaşdırılan mәnfәәt norması
Maksimal gәlirlәr, satış hәcminin yüksәldilmәsi, turdövriyyәnin yüksәldilmәsi, investisiya xәrclәrinin
aşağı salınması
Turmәhsul vә xidmәtlәrin reallaşdırılmasından gәlәcәk daxilolmalar, investisiyaların vә maliyyә
mәnbәlәrinin hәddi, investisiya fәaliyyәtindә şәxsi maliyyә vәziyyәtinin tәhlili

396 Otellәrdә investisiyaların ixtisaslaşdırılması zamanı hansı ümumi qәbul olunmuş göstәricilәrdәn
istifadә olunur

•

Dәyişkәn vә sabit mәsrәflәr,investisiyaya tәlәbat, investisiya qoyulan obyektin hәyat dövriyyәsi, mәhsul
buraxılışının layihә gücü, xidmәtin qiymәtinin gözlәnilәn sәviyyәsi, planlaşdırılan mәnfәәt norması
Maksimal gәlirlәr, satış hәcminin yüksәldilmәsi, turdövriyyәnin yüksәldilmәsi, investisiya xәrclәrinin
aşağı salınması
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
Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu,
tәdavüldә olan qiymәtli kağızlara maliyyә investisiyaları portfeli, dövriyyә kapitalına investisiyalar,
korporativ qiymәtli kağızların emissiyası, bank de¬pozitlәrinә maliyyә qoyuluşları vә analoji kağızlar
İnvestisiyalaşma obyekti, investisiyalaşma dairәsi, şәxsi investisiya mülkiyyәti, investisiyalaşmada iştirak
xarakteri, investisiyalaşma dövrü

397 Otellәrdә operativ lizinqin tәrkibinә daxildir
Planlaşdırma intervalı, layihәnin әsas texniki xarakteristikası
Levericlizinq, lizinq «paketdә»

•

Lizinq xidmәtlә birlikdә, operativ vә maliyyә, levericlizinq, lizinq «paketdә»
İnvestisiyaların hәcmi vә onların daxil olma qrafiki
Rentinq, hayrinq

398 Otellәrdә lizinq әmәliyyatları necә qruplaşdırılır

•

Operativ vә maliyyә
Levericlizinq, lizinq «paketdә»
Planlaşdırma intervalı, layihәnin әsas texniki xarakteristikası, layihәnin әsas tәqvim xarakteristikası, pul
vahidlәrinin miqyası, inflyasiyanın dinamikası, investisiyaların hәcmi vә onların daxil olma qrafiki,
istehsal hәcminin dinamikası
Lizinq xidmәtlә birlikdә, levericlizinq, lizinq «paketdә»
Lizinq xidmәtlә birlikdә, operativ vә maliyyә, levericlizinq, lizinq «paketdә»

399 Otellәrin kompleks investisiyalaşdırılması layihәlәrinә aiddir

•

Effektiv strateqiya seçimi, idarәetmә vә marketinq siyasәtinin effektiv metodlarının seçimi, satışın effektiv
kanal vә formalarının, mәhsulun çeşidinin, qiymәtqoyma metodlarının vә bazarın seqmentlәrinin seçimi
bazarda mәhsulun hәrәkәtә gәtirilmәsinin effektiv vasitәlәrinin seçimi
Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu,
tәdavüldә olan qiymәtli kağızlara maliyyә investisiyaları portfeli, dövriyyә kapitalına investisiyalar,
korporativ qiymәtli kağızların emissiyası, bank de¬pozitlәrinә maliyyә qoyuluşları vә analoji kağızlar
Turmәhsul vә xidmәtlәrin reallaşdırılmasından gәlәcәk daxilolmalar, investisiyaların vә maliyyә
mәnbәlәrinin hәddi, investisiya fәaliyyәtindә şәxsi maliyyә vәziyyәtinin tәhlili
Strateji inkişaf mәqsәdlәrini realaşdırmaqdan ötrü funksional yönümlü innovasiya layihәlәrinin mәcmusu
İnvestisiyalaşma obyekti, investisiyalaşma dairәsi, şәxsi investisiya mülkiyyәti, investisiyalaşmada iştirak
xarakteri, investisiyalaşma dövrü

400 Otellәrdә funksional istiqamәtinә görә investisiyalar necә qruplaşdırılır

•

Turmәhsul vә xidmәtlәrin reallaşdırılmasından gәlәcәk daxilolmalar, investisiyaların vә maliyyә
mәnbәlәrinin hәddi, investisiya fәaliyyәtindә şәxsi maliyyә vәziyyәtinin tәhlili
Dәyişkәn vә sabit mәsrәflәr,investisiyaya tәlәbat, investisiya qoyulan obyektin hәyat dövriyyәsi, mәhsul
buraxılışının layihә gücü, xidmәtin qiymәtinin gözlәnilәn sәviyyәsi, planlaşdırılan mәnfәәt norması
Maksimal gәlirlәr, satış hәcminin yüksәldilmәsi, turdövriyyәnin yüksәldilmәsi, investisiya xәrclәrinin
aşağı salınması
İnvestisiyalaşma obyekti, investisiyalaşma dairәsi, şәxsi investisiya mülkiyyәti, investisiyalaşmada iştirak
xarakteri, investisiyalaşma dövrü
Elmitexniki layihәlәr, texniki, tәşkilatiiqtisadi, tikinti, marketinq, istehsal, maliyyә layihәlәri,
keyfiyyәtin yüksәldilmәsi üzrә layihәlәr

401 Otellәrdә real layihәlәrә investisiya qoyuluşu zamanı hansı tәyinedici elementlәrdәn istifadә
olunur

•

İnvestisiyalaşma obyekti, investisiyalaşma dairәsi, şәxsi investisiya mülkiyyәti, investisiyalaşmada iştirak
xarakteri, investisiyalaşma dövrü
Kanal üzrә tәrәfdaşların hәyata keçirdiyi әsas rәqib strategiyaları arasında qarşılıqlı uyğunluq, kanal
iştirakçılarının marketinqin işlәnib hazırlanmış strategiyasını birgә hәyata ke¬çirmәk bacarıqları
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
Layihәlәrin risk dәrәcәsi, cәlbediciliyi, inflyasiya
Maksimal gәlirlәr, satış hәcminin yüksәldilmәsi, turdövriyyәnin yüksәldilmәsi, investisiya xәrclәrinin
aşağı salınması

402 Otellәrdә investisiyalaşma obyektinә hansı investisiya mәnbәlәri daxil edilir
İnvestisiyalaşma obyekti, investisiyalaşma dairәsi, şәxsi investisiya mülkiyyәti, investisiyalaşmada iştirak
xarakteri, investisiyalaşma dövrü

•

Planlaşdırılmış gәlirin әldә edilmәsinin risk dәrәcәsi, kapital qoyuluşlarının ödәnilmәsinin nisbәtәn uzun
dövrü, investisiyaların iqtisadi qaytarılmasının ağır zonalarının, yәni sabit mәnfәәt әldә edilmәsinә
tәminat vermәyәn zonaların mövcudluğu
Turmәhsul vә xidmәtlәrin reallaşdırılmasından gәlәcәk daxilolmalar, investisiyaların vә maliyyә
mәnbәlәrinin hәddi, investisiya fәaliyyәtindә şәxsi maliyyә vәziyyәtinin tәhlili
Real investisiyalar, әsas fondlara yatırımlar, әmtәәmaterial ehtiyatlarının qiymәtlәndirilmәsi
Dәyişkәn vә sabit mәsrәflәr,investisiyaya tәlәbat, investisiya qoyulan obyektin hәyat dövriyyәsi, mәhsul
buraxılışının layihә gücü, xidmәtin qiymәtinin gözlәnilәn sәviyyәsi, planlaşdırılan mәnfәәt norması

403 Turizm demoqrafiyasında әmәk mәhsuldarlığının artım sürәti üçün hansı zәruri göstәricilәr daxil
edilir

•

Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin
xarici turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsi
Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması
Turizm firmalarının istehsalxidmәt prosesindә sәmәrәliliyin hesablanmasında hansı mövqedәn
yanaşılmasının dәqiq müәyyәn edilmәsi
Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә
vә onların tәlәbata uyğun planlaşdırılması
Şәxsiyyәtin inkişafi, xalqlarin bәrabәr hüquqlarini vә öz müqәddәratlarını hәll etmәyә hörmәt, insan
lәyaqәtinә hörmәt hüququ kimi azadlıqların verilmәsi, xalqlarin maddimәnәvi dәyәrlәrinә hörmәt

404 Әhalinin öz mәdәni irsinә marağının artmasının sosial nәticәlәrinә daxildir

•

Turist firmaları tәrәfindәn tәşkil vә sponsorluq edilәn filantropiya proqramları, mәdәni vә tәhsil
mübadilәlәri nәticәsindә әldә edilәn sosialmәnәvi nәticәlәr
Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması
Turizm firmalarının istehsalxidmәt prosesindә sәmәrәliliyin hesablanmasında hansı mövqedәn
yanaşılmasının dәqiq müәyyәn edilmәsi
Insanların birbirlәrinә münasibәti, ümumbәşәri, siyasi hәyat tәrzinin formalaşması
Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә
vә onların tәlәbata uyğun planlaşdırılması

405 Turizmin inkişafı hansı formalarda tәzahür edir

•

Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә
vә onların tәlәbata uyğun planlaşdırılması
Hәyat sәviyyәsi aşağı olan vә işsizlik mövcud olan ölkәlәrdәn inkişaf etmiş ölkәlәrә işçimiqrantlarının
axınlarının artması, spesifik etnik qruplar üçün nәzәrdә tutulmuş xüsusi turizm mәhsullarının yaranması
Xidmәtlәrin bronlaşdırılması, turistin şәxsiyyәti haqqında mәlumat, turların varlığı haqqında real
informasiyalar, otellәrin tәsviri, turlar, qiymәtlәr
Rekvizitlәrin yerlәşdirilmәsi, verilәnlәrin hәcmi vә digәr mәlumatlar istifadә olunan texniki imkanlara
uyğun gәlmәsi
Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması

406 Ölkәdә kәnd regionlarından әhalinin şәhәrlәrә miqrasiya etmәsinin vә turizmin zәif inkişaf
etmәsinin başlıca sәbәblәri hansılardır

•

Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması
Kәnd yerlәrindә sürәtli әhali artımından dolayı aqrar sahәlәrin kiçik hissәlәrә ayrılması, kәnd yerlәrindәki
tәhsil vә sәhiyyә xidmәtlәrinin yetәrincә inkişaf etmәmiş olması, aqrar sahәlәrdә texnikadan istifadәnin
artması ilә bir çox insanın işsiz qalması, kәnd yerlәrindәki iqtisadi çatışmamazlıq insanların miqrasiyası
Rekvizitlәrin yerlәşdirilmәsi, verilәnlәrin hәcmi vә digәr mәlumatlar istifadә olunan texniki imkanlara
uyğun gәlmәsi
Sosial yardım proqramlarının hәyata keçirilmәsinin ilkin fәaliyyәti, milli, tәşkilati potensialın inkişaf
proqramının işlәnmәsi, informasiya sisteminin tәkmillәşmәsi mәqsәdlәri

Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә
vә onların tәlәbata uyğun planlaşdırılması

407 Turizm monokulturası özündә әks etdirir

•

Iqtisadi potensialın strukturu, istehlak seqmentlәrinin sosialdemoqrafik xüsusiyyәtlәri
Regionda yalnız turizm fәaliyyәtinin yayılması vә bunun nәticәsindә turizm müәssisәlәrinin rәqabәt
mübarizәsi şәraitindә kәnd tәsәrrüfatını vә yerli әhalinin digәr gәlir mәnbәlәrinin sıxışdırılması tәhlükәsi
Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn
Rekvizitlәrin yerlәşdirilmәsi, verilәnlәrin hәcmi vә digәr mәlumatlar istifadә olunan texniki imkanlara
uyğun gәlmәsi
Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә
vә onların tәlәbata uyğun planlaşdırılması

408 Turizmdә mәşğulluğun strukturu vә әmәyin xarakterinin әsas xüsusiyyәtlәrinә daxildir

•

Iqtisadi potensialın strukturu, istehlak seqmentlәrinin sosialdemoqrafik xüsusiyyәtlәri
Natamam mәşğulluq, mәşğulluğun hәcminin vә әmәk yüklәnmәlәrinin hәcminin mövsümlә әlaqәdar
dәyişmәsi, qeyriixtisaslı işçilәrin xüsusi çәkisinin әhәmiyyәti
Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә
vә onların tәlәbata uyğun planlaşdırılması
Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması
Turizm firmalarının istehsalxidmәt prosesindә sәmәrәliliyin hesablanmasında hansı mövqedәn
yanaşılmasının dәqiq müәyyәn edilmәsi

409 Turizmdә sosial vә demoqrafik dәyişikliklәrin әsasını aşağıdakılar tәşkil edir

•

Şәxsiyyәtin inkişafi, xalqlarin bәrabәr hüquqlarini vә öz müqәddәratlarını hәll etmәyә hörmәt, insan
lәyaqәtinә hörmәt hüququ kimi azadlıqların verilmәsi, xalqlarin maddimәnәvi dәyәrlәrinә hörmәt
Әhalinin yaşlaşması, işlәyәn qadınların sayının artması, gec ailә qurmaq meyllәri, tәnha insanların, ailә
qurmayanların sayının artması, övladsız ailәlәrin sayının artması, ödәnişli mәzuniyyәtlәrin müddәtlәrinin
artması, ailә gәlirlәrinin artması, tәqaüdә çıxma yaşının aşağı salınması, emiqrasiya mәhdudiyyәtlәrinin
zәiflәmәsi
Natamam mәşğulluq, mәşğulluğun hәcminin vә әmәk yüklәnmәlәrinin hәcminin mövsümlә әlaqәdar
dәyişmәsi, qeyriixtisaslı işçilәrin xüsusi çәkisinin әhәmiyyәti
Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması
Turizm firmalarının istehsalxidmәt prosesindә sәmәrәliliyin hesablanmasında hansı mövqedәn
yanaşılmasının dәqiq müәyyәn edilmәsi

410 ÜTT turizmin inkişafını istiqamәtlәndirәn vә turizmdә miqrasiya amillәrini formalaşdıran hansı
ekzogen amillәri fәrqlәndirir

•

Xidmәtlәrin bronlaşdırılması, turistin şәxsiyyәti haqqında mәlumat, turların varlığı haqqında real
informasiyalar, otellәrin tәsviri, turlar, qiymәtlәr
Demoqrafik vә sosial dәyişikliklәr, ticarәtin inkişafı, qanunverici vә idarәedici siyasәt sferalarında
dәyişikliklәr, iqtisadi vә maliyyә dәyişikliklәri, nәqliyyat infrastrukturunun vә informasiya tәminatı
sferasının vәziyyәti, sәyahәtlәrin tәhlükәsizliyi
Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә
vә onların tәlәbata uyğun planlaşdırılması
Natamam mәşğulluq, mәşğulluğun hәcminin vә әmәk yüklәnmәlәrinin hәcminin mövsümlә әlaqәdar
dәyişmәsi, qeyriixtisaslı işçilәrin xüsusi çәkisinin әhәmiyyәti
Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması

411 Miqrasiya mәhdudiyyәtlәrinin zәiflәdilmәsinin tәsirlәrinә daxildir

•

Xidmәtlәrin bronlaşdırılması, turistin şәxsiyyәti haqqında mәlumat, turların varlığı haqqında real
informasiyalar, otellәrin tәsviri, turlar, qiymәtlәr
Ölkәdә işçi emiqrantlarının vә xarici öikәdә fәaliyyәt göstәrәn vәtәndaşların turist bazarında turist
mәhsullarına vә onların spesifik, etnik qruplara malik olması imkanları
Natamam mәşğulluq, mәşğulluğun hәcminin vә әmәk yüklәnmәlәrinin hәcminin mövsümlә әlaqәdar
dәyişmәsi, qeyriixtisaslı işçilәrin xüsusi çәkisinin әhәmiyyәti
Turizm firmalarının istehsalxidmәt prosesindә sәmәrәliliyin hesablanmasında hansı mövqedәn
yanaşılmasının dәqiq müәyyәn edilmәsi
Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması

412 Turizmdә kriteriyaların әhәmiyyәti nә zaman meydana çıxır

•

Ictimai әmәyin ümumi sәmәrәliliyinin tәrkib elementi kimi müәyyәn kriteriyalar vә göstәricilәr
Turizm firmalarının istehsalxidmәt prosesindә sәmәrәliliyin hesablanmasında hansı mövqedәn
yanaşılmasının dәqiq müәyyәn edilmәsi
Xidmәtlәrin bronlaşdırılması, turistin şәxsiyyәti haqqında mәlumat, turların varlığı haqqında real
informasiyalar, otellәrin tәsviri, turlar, qiymәtlәr
Rekvizitlәrin yerlәşdirilmәsi, verilәnlәrin hәcmi vә digәr mәlumatlar istifadә olunan texniki imkanlara
uyğun gәlmәsi
Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә
vә onların tәlәbata uyğun planlaşdırılması

413 Tәnha turistlәr üçün xarakterik xüsusiyyәtlәrә daxildir

•

Tәbiәt, hava, turizm sahәsindә siyasәt, beynәlxalq hadisәlәr vә s.
Yüksәk savad sәviyyәsi, professional sahәdә müvәffәqiyyәtә nail olmaq sәylәri, yaşayışın keyfiyyәtinә vә
komforta artırılmış tәlәbat, fәrdilik
Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası
Tәdqiqatların hazırlanması, qoyulmuş mәsәlәlәrin tәhlili vә hәlli
Sәmәrәliliyin hesablanması mövqeyindәn yanaşılmasının dәqiq müәyyәn edilmәsi

414 Yeniyetmәlәrin turizmә tәsir mexanizmlәrinә aiddir

•

Yüksәk savad sәviyyәsi, professional sahәdә müvәffәqiyyәtә nail olmaq sәylәri, yaşayışın keyfiyyәtinә vә
komforta artırılmış tәlәbat, fәrdilik
Xüsusi fәrdi alıcılıq qabiliyyәtinә malik olub, varlı ailәlәrdә mәzuniyyәt yerinin vә xidmәt istehlakı
sesimi mәsәlәlәrindә ailә üzvlәrinә böyük tәsir edirlәr
Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması
Uşaqların artan sayı turizmin uzunmüddәtli perspektiv inkişafı üçün yaxşı amildir, çünki bu uşaqlar turizm
xidmәtlәrinin potensial istehlakçıları olacaqlar
Ölkә әhalisinin yaş bölgülәrindәki meyillәri nәzәrә almaq vә bunun turistik tәlәbata olan tәsirini müәyyәn
etmәk

415 Uşaqların turizmә tәsir mexanizmlәrinә aiddir

•

Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması
Uşaqların artan sayı turizmin uzunmüddәtli perspektiv inkişafı üçün yaxşı amildir, çünki bu uşaqlar turizm
xidmәtlәrinin potensial istehlakçıları olacaqlar
Ölkә әhalisinin yaş bölgülәrindәki meyillәri nәzәrә almaq vә bunun turistik tәlәbata olan tәsirini müәyyәn
etmәk
Yüksәk savad sәviyyәsi, professional sahәdә müvәffәqiyyәtә nail olmaq sәylәri, yaşayışın keyfiyyәtinә vә
komforta artırılmış tәlәbat, fәrdilik
Xüsusi fәrdi alıcılıq qabiliyyәtinә malik olub, varlı ailәlәrdә mәzuniyyәt yerinin vә xidmәt istehlakı
sesimi mәsәlәlәrindә ailә üzvlәrinә böyük tәsir edirlәr

416 Turizm sferasında әhali mәşğulluğunun birbaşa effektlәrinә daxildir

•

Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә
vә onların tәlәbata uyğun planlaşdırılması
Әhalinin bilavasitә turizm firma vә müәssisәlәrindә iş yerlәri ilә tәmin olunması
Xidmәtlәrin bronlaşdırılması, turistin şәxsiyyәti haqqında mәlumat, turların varlığı haqqında real
informasiyalar, otellәrin tәsviri, turlar, qiymәtlәr
Rekvizitlәrin yerlәşdirilmәsi, verilәnlәrin hәcmi vә digәr mәlumatlar istifadә olunan texniki imkanlara
uyğun gәlmәsi
Insanların birbirlәrinә münasibәti, ümumbәşәri, siyasi hәyat tәrzinin formalaşması

417 Ekskursiya müәssisәlәrinin әsas funksiyalarına daxildir

•

Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә
vә onların tәlәbata uyğun planlaşdırılması
Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması
Ölkәdә ekoloji vәziyyәtә mәnfi tәsir edir vә yerli әhalinin hәyat tәrzinin dәyişmәsi
Putyovkaların sayının artırılması, regionlarda turizm fәaliyyәtinin koordinasiyası
Insanların birbirlәrinә münasibәti, ümumbәşәri, siyasi hәyat tәrzinin formalaşması

418 Turizm demoqrafiyasında biznesin inkişaf göstәricilәrinә daxildir

•

Xidmәtlәrin bronlaşdırılması, turistin şәxsiyyәti haqqında mәlumat, turların varlığı haqqında real
informasiyalar, otellәrin tәsviri, turlar, qiymәtlәr
Gәlirlәrin ümumi sәviyyәsinin artırılması, turizm regionunda yaşayanların hәyat sәviyyәsinin
yüksәldilmәsi
Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması
Insanların birbirlәrinә münasibәti, ümumbәşәri, siyasi hәyat tәrzinin formalaşması
Ölkәdә ekoloji vәziyyәtә mәnfi tәsir edir vә yerli әhalinin hәyat tәrzinin dәyişmәsi

419 Turizmin imkanlarının әhali tәrәfindәn dәrk olunmasının nәticәlәrinә aiddir

•

Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin
xarici turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsi
Insanların birbirlәrinә münasibәti, ümumbәşәri, siyasi hәyat tәrzinin formalaşması
Turizm firmalarının istehsalxidmәt prosesindә sәmәrәliliyin hesablanmasında hansı mövqedәn
yanaşılmasını dәqiq müәyyәn etmәk
Rekvizitlәrin yerlәşdirilmәsi, verilәnlәrin hәcmi vә digәr mәlumatlar istifadә olunan texniki imkanlara
uyğun gәlmәsi
Şәxsiyyәtin inkişafi, xalqlarin bәrabәr hüquqlarini vә öz müqәddәratlarını hәll etmәyә hörmәt, insan
lәyaqәtinә hörmәt hüququ kimi azadlıqların verilmәsi, xalqlarin maddimәnәvi dәyәrlәrinә hörmәt

420 Bakı şәhәrinin ciddi miqrasiya hәrәkәtinә sәbәb olan göstәricilәrinә daxildir

•

Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә
vә onların tәlәbata uyğun planlaşdırılması
Ölkәnin siyasi vә iqtisadi mәrkәzi olması, tarixi abidәlәr vә yerlәr, çox ulduzlu otellәrin mövcudluğu
Xidmәtlәrin bronlaşdırılması, turistin şәxsiyyәti haqqında mәlumat, turların varlığı haqqında real
informasiyalar, otellәrin tәsviri, turlar, qiymәtlәr
Şәxsiyyәtin inkişafi, xalqlarin bәrabәr hüquqlarini vә öz müqәddәratlarını hәll etmәyә hörmәt, insan
lәyaqәtinә hörmәt hüququ kimi azadlıqların verilmәsi, xalqlarin maddimәnәvi dәyәrlәrinә hörmәt
Turizm firmalarının istehsalxidmәt prosesindә sәmәrәliliyin hesablanmasında hansı mövqedәn
yanaşılmasının dәqiq müәyyәn edilmәsi

421 Turistlәrin vә yerli әhalinin fәrqli mәdәni xüsusiyyәtlәrә malik olması öz tәsirini hansı qarşılıqlı
münasibәtlәrdә әks etdirir

•

Şәxsiyyәtin inkişafi, xalqlarin bәrabәr hüquqlarini vә öz müqәddәratlarını hәll etmәyә hörmәt, insan
lәyaqәtinә hörmәt hüququ kimi azadlıqların verilmәsi, xalqlarin maddimәnәvi dәyәrlәrinә hörmәt

•

Onlar arasında narazılıqlar maddi vәziyyәtdә fәrqlәrin, sosial durumda qeyribәrabәrliyin vә sosial ayrı
seçkiliyin olmaması sәbәbindәn baş verir
Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrә
uyğun planlaşdırılır
Xidmәtlәrin bronlaşdırılması, turistin şәxsiyyәti haqqında mәlumat, turların varlığı haqqında real
informasiyalar, otellәrin tәsviri, turlar, qiymәtlәr
Turizm firmalarının istehsalxidmәt prosesindә sәmәrәliliyin hesablanmasında hansı mövqedәn
yanaşılmasının dәqiq müәyyәn edilmәsi

422 Turizmdә ödәmә balansının müsbәt saldosu nә zaman formalaşır

•

Turizm firmalarının istehsalxidmәt prosesindә sәmәrәliliyin hesablanmasında hansı mövqedәn
yanaşılmasının tәsiri
Gәlirlәrin xәrclәrdәn üstünlüyü, başlıca olaraq tәbii şәrait, infrastrukturun inkişafı vә siyasi sabitliyin tәsiri
altında
Rekvizitlәrin yerlәşdirilmәsi, verilәnlәrin hәcmi vә digәr mәlumatlar istifadә olunan texniki imkanlara
uyğun gәlmәsi
Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin
xarici turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsi
Xidmәtlәrin bronlaşdırılması, turistin şәxsiyyәti haqqında mәlumat, turların varlığı haqqında real
informasiyalar, otellәrin tәsviri, turlar, qiymәtlәr

423 Turizmin inkişafı hansı formalarda tәzahür edә bilәr

•

Rekvizitlәrin yerlәşdirilmәsi, verilәnlәrin hәcmi vә digәr mәlumatlar istifadә olunan texniki imkanlara
uyğun gәlmәsi
Hәyat sәviyyәsi aşağı olan vә işsizlik mövcud olan ölkәlәrdәn inkişaf etmiş ölkәlәrә işçimiqrantlarının
axınlarının artması, spesifik etnik qruplar üçün nәzәrdә tutulmuş xüsusi turizm mәhsul vә xidmәtlәrinin
yaranması
Natamam mәşğulluq, mәşğulluğun hәcminin vә әmәk yüklәnmәlәrinin hәcminin mövsümlә әlaqәdar
dәyişmәsi, qeyriixtisaslı işçilәrin xüsusi çәkisinin әhәmiyyәti
Xidmәtlәrin bronlaşdırılması, turistin şәxsiyyәti haqqında mәlumat, turların varlığı haqqında real
informasiyalar, otellәrin tәsviri, turlar, qiymәtlәr
Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması

424 Beynәlxalq turizmdә miqrasiya amillәrinә hansı gösçtәricilәr tәsir edir

•

Insanların birbirlәrinә münasibәti, ümumbәşәri, siyasi hәyat tәrzinin formalaşması
Turizm firmalarının istehsalxidmәt prosesindә sәmәrәliliyin hesablanmasında hansı mövqedәn
yanaşılmasının dәqiq müәyyәn edilmәsi
Әmәk yüklәnmәlәrinin hәcminin mövsümlә әlaqәdar dәyişmәsi, qeyriixtisaslı işçilәrin xüsusi çәkisinin
әhәmiyyәti
Yaş amili, sosial vә demoqrafik dәyişikliklәr
Ölkәdә işçi emiqrantlarının vә xarici öikәdә fәaliyyәt göstәrәn vәtәndaşların turist bazarında turist
mәhsullarına vә onların spesifik, etnik qruplara malik olması imkanları

425 Turizmdә iqtisadi inkişafının әsas sahәlәrindә proqnozlaşdırmanın elementlәrinә daxildir

•

Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә
vә onların tәlәbata uyğun planlaşdırılması
Şәxsiyyәtin inkişafi, xalqlarin bәrabәr hüquqlarini vә öz müqәddәratlarını hәll etmәyә hörmәt, insan
lәyaqәtinә hörmәt hüququ kimi azadlıqların verilmәsi, xalqlarin maddimәnәvi dәyәrlәrinә hörmәt
Rekvizitlәrin yerlәşdirilmәsi, verilәnlәrin hәcmi vә digәr mәlumatlar istifadә olunan texniki imkanlara
uyğun gәlmәsi
Sosialdemoqrafik dәyişikliklәrә mәruz qalması, demoqrafik strukturlar vә milli sosial modellәr
Xidmәtlәrin bronlaşdırılması, turistin şәxsiyyәti haqqında mәlumat, turların varlığı haqqında real
informasiyalar, otellәrin tәsviri, turlar, qiymәtlәr

426 Turizmin inkişafının әsas amillәrinin sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrinә daxildir

•

Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin
xarici turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsi
Sosial yardım proqramlarının hәyata keçirilmәsinin ilkin fәaliyyәti, milli, tәşkilati potensialın inkişaf
proqramının işlәnmәsi, informasiya sisteminin tәkmillәşmәsi mәqsәdlәri
Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması
Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә
vә onların tәlәbata uyğun planlaşdırılması
Natamam mәşğulluq, mәşğulluğun hәcminin vә әmәk yüklәnmәlәrinin hәcminin mövsümlә әlaqәdar
dәyişmәsi, qeyriixtisaslı işçilәrin xüsusi çәkisinin әhәmiyyәti

427 Turizmdә iqtisadi sәmәrәliliyin tәzahür formalarına daxildir

•

Turizm firmalarının istehsalxidmәt prosesindә sәmәrәliliyin hesablanmasında hansı mövqedәn
yanaşılmasının dәqiq müәyyәn edilmәsi
Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin
xarici turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsi
Şәxsiyyәtin inkişafi, xalqlarin bәrabәr hüquqlarini vә öz müqәddәratlarını hәll etmәyә hörmәt, insan
lәyaqәtinә hörmәt hüququ kimi azadlıqların verilmәsi, xalqlarin maddimәnәvi dәyәrlәrinә hörmәt
Ictimai әmәyin ümumi sәmәrәliliyinin tәrkib elementi kimi müәyyәn kriteriyalar vә göstәricilәr
Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә
vә onların tәlәbata uyğun planlaşdırılması

428 Dünya üzrә turizm sferası ÜMMin, dünya investisiyaların, istehlakçı xәrclәrinin neçә faizini
tәşkil edir, neçә iş yerindәn biri turizmin payına düşür

•

8%; 5%; 11%; 12
9%; 11%; 11%; 16
10%; 5%; 11%; 10
10%; 11%; 11%; 16
11%; 11%; 11%; 11

429 Turist bazarında tәnhaların hansı qrupları mövcud olur

•

Gәnc subaylar vә uşaqsız gәnc ailәlәr
1824 vә 2534dәn yuxarı yaşlı insan qrupları
5564 vә 75dәn yuxarı yaşlı insan qrupları
5564, 6574 vә 75dәn yuxarı yaşlı insan qrupları
Heç vaxt nigahda olmayanlar, dullar vә boşananlar

430 Turist bazarında gәnclәrin daha çox hansı qrupları mövcud olur

•

Uşaqsız gәnc ailәlәr
Yeniyetmәlәr
Gәnc subaylar vә uşaqsız gәnc ailәlәr
Gәnc subaylar
Yaşlı insan qrupları

431 Yaş amillәrinin turizmә tәsir mexanizmlәrinә aiddir

•

Unifikasiya vә standartlaşdırma, sosialdemoqrafik vә psixoloji
Unifikasiya vә standartlaşdırma, sosialdemoqrafik vә psixoloji
Yüksәk savad sәviyyәsi, professional sahәdә müvәffәqiyyәtә nail olmaq sәylәri, yaşayışın keyfiyyәtinә vә
komforta artırılmış tәlәbat, fәrdilik
Ölkәdә işçi emiqrantlarının vә xarici öikәdә fәaliyyәt göstәrәn vәtәndaşların turist bazarında turist
mәhsullarına vә onların spesifik, etnik qruplara malik olması imkanları
Ölkә әhalisinin yaş bölgülәrindәki meyillәri nәzәrә almaq vә bunun turistik tәlәbata olan tәsirini müәyyәn
etmәk

432 Turizmin inkişafının tәnzimlәnmәsinin tәsirlәrinә aiddir

•

Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması
Gәlirlәrin ümumi sәviyyәsinin artırılması, turizm regionunda yaşayanların hәyat sәviyyәsinin
yüksәldilmәsi
Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә
vә onların tәlәbata uyğun planlaşdırılması
Putyovkaların sayının artırılması, regionlarda turizm fәaliyyәtinin koordinasiyası
Ölkәdә ekoloji vәziyyәtә mәnfi tәsir edir vә yerli әhalinin hәyat tәrzinin dәyişmәsinә sәbәb olur

433 Aktiv istirahәtә üstünlük verәn turistlәr qrupuna daxildir

•

Turizm regionunda yaşayanların hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
Tәmin olunmuş orta yaş kateqoriyasına aid turistlәr
Insanların birbirlәrinә münasibәti, ümumbәşәri, siyasi hәyat tәrzinin formalaşması
Xidmәtlәrin bronlaşdırılması, turistin şәxsiyyәti haqqında mәlumat, turların varlığı haqqında real
informasiyalar, otellәrin tәsviri, turlar, qiymәtlәr
Turist firmaları tәrәfindәn tәşkil vә sponsorluq edilәn filantropiya proqramları, mәdәni vә tәhsil
mübadilәlәri nәticәsindә әldә edilәn sosialmәnәvi nәticәlәr

434 ÜTTnin mülahizәlәrinә әsasәn tәqaüdә çıxma yaşının aşağı salınması tendensiyasına aiddir

•

Turizm firmalarının istehsalxidmәt prosesindә sәmәrәliliyin hesablanmasında hansı mövqedәn
yanaşılmasınıdәqiq müәyyәn etmәk
Tәqaüdçülәrin tәhsil sәviyyәsi, maddi rifahı, sağlamlığı vә fәallığı onlara uzun müddәtli turlardan,
müxtәlif turizm mәhsullarından istifadә etmәlәrinә imkanlar yaradır
Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin
xarici turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsi
Xidmәtlәrin bronlaşdırılması, turistin şәxsiyyәti haqqında mәlumat, turların varlığı haqqında real
informasiyalar, otellәrin tәsviri, turlar, qiymәtlәr
Şәxsiyyәtin inkişafi, xalqlarin bәrabәr hüquqlarini vә öz müqәddәratlarını hәll etmәyә hörmәt, insan
lәyaqәtinә hörmәt hüququ kimi azadlıqların verilmәsi, xalqlarin maddimәnәvi dәyәrlәrinә hörmәt

435 Kütlәvi turizm mәrkәzlәrindә turizmin tәsiri necә qiymәtlәndirilir

•

Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin
xarici turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәri
Şәxsiyyәtin inkişafi, xalqlarin bәrabәr hüquqlarini vә öz müqәddәratlarını hәll etmәyә hörmәt, insan
lәyaqәtinә hörmәt hüququ kimi azadlıqların verilmәsi, xalqlarin maddimәnәvi dәyәrlәrinә hörmәt
Xidmәtlәrin bronlaşdırılması, turistin şәxsiyyәti haqqında mәlumat, turların varlığı haqqında real
informasiyalar, otellәrin tәsviri, turlar, qiymәtlәr
Turizm firmalarının istehsalxidmәt prosesindә sәmәrәlilik
Әhalinin әnәnәvi hәyat tәrzi vә tәbii landşaft ya qismәn, ya da tamamilә dağıdılır

436 Turizmin imkanlarının әhali tәrәfindәn dәrk olunması tәzahürlәrinә aiddir

•

Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә
vә onların tәlәbata uyğun planlaşdırılması
Sistemli tәhlil, komplekslilik, optimallaşdırma, tiplәşdirmә, unifikasiya vә standartlaşdırma, perspektiv vә
fasilәsiz inkişaf
Iqtisadi potensialın strukturu, istehlak seqmentlәrinin sosialdemoqrafik xüsusiyyәtlәri
Şәxsiyyәtin inkişafi, xalqlarin bәrabәr hüquqlarini vә öz müqәddәratlarını hәll etmәyә hörmәt, insan
lәyaqәtinә hörmәt hüququ kimi azadlıqların verilmәsi, xalqlarin maddimәnәvi dәyәrlәrinә hörmәt
Insanların birbirlәrinә münasibәti, ümumbәşәri, siyasi hәyat tәrzinin formalaşması

437 Hansı ölkәlәrdә qadınların ailә qurmaq vaxtları 26 yaşdan yuxarı qeyd olunduğu üçün bu
kateqoriya әn gәlirli turist tәbәqәsi hesab edilir

•

Yaponiyada, Azәrbaycanda vә Isveçdә
Yaponiyada, Ermәnistanda vә Isveçdә
Isveçdә vә Azәrbaycanda
Yaponiyada vә Isveçdә
Isveçdә vә Isveçrәdә

438 Turizmdә demoqrafiya amillәrinin tәnzimlәnmәsi istiqamәtlәnmәlidir

•

Sosial yardım proqramlarının hәyata keçirilmәsinin ilkin fәaliyyәti, milli, tәşkilati potensialın inkişaf
proqramının işlәnmәsi, informasiya sisteminin tәkmillәşmәsi
Turizm firmalarının istehsalxidmәt prosesindә sәmәrәliliyin hesablanmasında hansı mövqedәn
yanaşılmasının dәqiq müәyyәn edilmәsi
Әsas metodların vә üsulların seriyası, tәdqiqatların hazırlanması, qoyulmuş mәsәlәlәrin tәhlili vә hәlli
Rekvizitlәrin yerlәşdirilmәsi, verilәnlәrin hәcmi vә digәr mәlumatlar istifadә olunan texniki imkanlara
uyğun gәlmәsi
Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә
vә onların tәlәbata uyğun planlaşdırılması

439 Turizm mәhsulunun dövriyyәsindә forsmajor xarakterinә malik olan hallara daxildir

•

Yaşayışın keyfiyyәtinә vә komforta artırılmış tәlәbat, fәrdilik
Әsas metodların vә üsulların seriyası, tәdqiqatların hazırlanması, qoyulmuş mәsәlәlәrin tәhlili vә hәlli
Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә
uyğun planlaşdırılması
Sәmәrәliliyin hesablanmasında hansı mövqedәn yanaşılmasının dәqiq müәyyәn edilmәsi
Tәbiәt, hava, turizm sahәsindә siyasәt, beynәlxalq hadisәlәr vә s.

440 Turizm vә sәyahәtlәrdә ahıl yaşlı adamların yaş qruplarına münasibәtinә görә hansı qrupları
mövcuddur

•

5564 vә 75dәn yuxarı yaşlı insan qrupları
75dәn yuxarı yaşlı insan qrupları
5564 vә 75dәn yuxarı yaşlı insan qrupları
6574 vә 75dәn yuxarı yaşlı insan qrupları
5564, 6574 vә 75dәn yuxarı yaşlı insan qrupları

441 Turizm bazarında gәnclәrin bölgüsü hansı yaş kateqoriyasından ibarәtdir

•

2534 vә 3440
1834 vә 3440
3440 vә 4048
1324 vә 2534
1824 vә 2534

442 Turizm tendensiyasında istehlakçıların davranış xarakteristikalarına aiddir

•

Servisin tәqdim olunmasının әlaqә siqnallarını yaxşılaşdırmaq, maliyyә xәrclәrinin aşağı salınması
Sistemli tәhlil, komplekslilik, optimallaşdırma, tiplәşdirmә
Unifikasiya vә standartlaşdırma
Unifikasiya vә standartlaşdırma, sosialdemoqrafik vә psixoloji
Sosialdemoqrafik vә psixoloji

443 Sәrhәdi keçәn şәxslәrin tәhlükәsizliyinin tәmin olunması üçün xәstәliklәrdәn qarşısını almaq
mәqsәdilә vaksinasiya olunması necә adlanır
Sığorta polisi

•

•

Sanitar formallığı
Assistans
Gömrük qaydalarının qәsdәn pozulması vә sanitar formallığı
Turizmdә rәsmiyyәtçilik

444 Müntәzәm nәzarәt oldugu mühitdә turistlәrә xidmәt göstәrәn obyektlәrin tikintisini aparmaq VӘ
yerlәşdirmәk nәyә istiqamәtlәnir

•

Savadlı vә mәsuliyyәtli yanaşma
Risk amillәrinin qarşısını almaq üçün
Xidmәt istehlakçılarının hüquqlarının müdafıәsi
Turist mәrkәzlәrindә tәbii vә texniki fәlakәtlәrә
Şopinqturda әmlak risqinin sığortalanması

445 Dövlәt xәttini keçәn şәxslәr üçün ölkәdәn çıxarılan vә ölkәyә gәtirilәn mallara vә valyutaya olan
gömrük nәzarәti necә adlanır

•

Ekskursiyaların texniki şәrtlәri vә gömrük formallıqları
Gömrük formallıqları
Valideynlәrin birindәn etibarnamә
Sanitar formallıqları
Sәyahәtә çıxanların hamısının xarici pasportu

446 Turizm tәhlükәsizliyindә mәnfi tәsirlәrә aiddir

•

Turun kalkulkasiyasının dәqiq yerinә yetirilmәsi, bir dәqiqәlik müxtәlif formada olan sәnәdlәrin, listlәrin,
vauçerlәrin doldurulması ilә bağlı proqram kompleksi
Sәyahәt zamanı turistlәrin yerli xalqın mәdәni vә әxlaqi dәyәrlәrinә hörmәtsiz davranışları, yerli mәdәni
әsәrlәrә vә ekologiyaya qeyrimühafizәkar davranmaları
Mәlumatlar әsasında nәzarәt funksiyasının hәyata keçirilmәsi, alqoritm vә proqramın hazırlanması,
mәlumatların işlәnmәsinin standart proseduraları, hadisәlәrin vә әmәliyyatların xronologiyası
Firmada baş verәn әmәliyyatların qiymәtlәndirilmәsi әsasında toplanan mәlumatlar, idarәetmә obyektinin
planda nәzәrdә tutulan vәziyyәtini müәyyәn edәn plan sәnәdlәri, stndartlar, büdcә
Effektivliyin yüksәldilmәsi, mükәmmәl marketinq tәdqiqatlarını hәyata keçirmәk, turmәhsulunun
irәlilәyişi üzrә keçirilәn kompaniyaların nәticәlәrinin yoxlanılması, rәqiblәr üzәrindә üstünlük

447 Turizmdә iqtisadi vә sosial proqnozlaşdırmanın әsas funksiyalarına daxildir

•

Beynәlxalq vә regionaliqtisadi birliklәrә vә tәşkilatlara daxil olmaq vә onların işindә fәal iştirak etmәk,
strateji mәqsәdlәr vә elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrini nәzәrә almaq, ehtiyatlardan qәnaәtbәxş
istifadәyә xidmәt etmәk
Iqtisadi, sosial, elmitexniki proses vә tendensiyaların elmi tәhlili, sosialiqtisadi әlaqәlәrin obyektiv
tәdqiqi, proqnozlaşdırma obyektinin qiymәtlәndirilmәsi, iqtisadi vә sosial inkişaf alternativlәrini
müәyyәn etmәk
Informasiya daşıyıcıların növünә, tәqdim etmә formalarına, qәbul etmә vә çatdırılma üsullarına, kәmiyyәt
vә keyfiyyәtinә, açıqlıq vә istifadә sәliqәsinә, tәyinatına vә istifadә müddәti üçün nәzәrdә tutulan
funksiyalar
Bazara görә, tәşkilatçı marketinq fәaliyyәti haqqında, xәrclәr vә gәlirlәr üzrә, texnologiyaların
dәyişdirilmәsinә dair, hüquqi turizmlәnmә sahәsindә, demoqrafiya tendensiya vә xarici mühit haqqında
digәr lazımlı informasiyalar
Maliyyә müstәqilliyinin, iqtisadi maraqların ümumiliyinin saxlanılması, әhalinin rolunun vә turizmdәn
istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә vә onların tәlәbata uyğun
planlaşdırılması

448 Turizm potensialı baxımından inkişaf edәn ölkәlәrin xariciiqtisadi fәaliyyәti hansı ümumi
prinsiplәr nәzәrә alınmaqla formalaşdırılmalı vә hәyata keçirilmәlidir

•

Turistlәrin daşınması zamanı onların tәhlükәsizliyinin tәşkili, xüsusi turizm polisi vә sekyuriti xidmәtinin
yaradılması
Mütәrәqqi formaların tәtbiqi üçün әlverişli şәrait, milli mәnafelәrә cavab verәn beynәlxalq vә regional
iqtisadi birliklәrә vә tәşkilatlara daxil olmaq vә onların işindә fәal iştirak etmәk, strateji mәqsәdlәr vә
elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrini nәzәrә almaq, ehtiyatlardan qәnaәtbәxş istifadәyә xidmәt etmәk
Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması
Hәr bir iştirakçının birliyә könüllü surәtdә daxil olması şәrti ilә. maliyyә müstәqilliyinin, iqtisadi
maraqların ümumiliyinin saxlanılması, әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm
mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә vә onların tәlәbata uyğun planlaşdırılması
Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә
vә tәlәbata uyğun planlaşdırılması

449 Turist korporasiyaları hansı şәraitdә formalaşdırılır

•

Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması şәraitindә
Firmaların ümumi fәaliyyәtdә iştirakı şәrti ilә könüllülük әsasında xırda turist firmalarının birlәşdirilmәsi
yolu ilә
Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә
vә onların tәlәbata uyğun planlaşdırılması yolu ilә
Hәr bir iştirakçının birliyә könüllü surәtdә daxil olması şәrti ilә. maliyyә müstәqilliyinin, iqtisadi
maraqların ümumiliyinin saxlanılması şәrti ilә
Onun nisbәtәn zәrәrli olması vә әtraf mühitin mühafizәsinin tәşkili bacarığı ilә

450 Turizmdә tәhlükәsizlik problemlәrinin hәlli zamanı effektiv nәzarәt üçün zәruri şәrtlәrә daxildir

•

Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin minimuma endirilmәsi, qiymәtin vә gәlirlәrin, habelә xarici iqtisadi
fәaliyyәtin liberallaşdırılması
Mövcud planı işә salmaqdan әvvәl onun hәr bir hissәsinin nәzәrdәn keçirilmәsi vә öyrәnilmәsi, plan
göstәricilәri ilә müqayisәdә әldә olunmuş faktiki nәticәlәr vә planın yerinә yetirilmәsi barәdә idarәetmә
mәruzәsi haqqında vaxtında mәlumat, idarә heyәti planı müәyyәn edilmiş kursa istiqamәtlәnmәyә aciz
olanda işә qarışmaq bacarığı
Dünya miqyaslı vә ölkә daxili yeni ideyaların sistemlәşdirilmәsi, aşkara çıxarılmış yeni ideyaların
seçilmәsi, yeni mәhsul vә xidmәtlәrә potensial bazar tәlәbatının öyrәnilmәsi, texnologiyanın iqtisadi
sәmәrәsinin tәhlili vә müәyyәn edilmәsi, idarә heyәti planı müәyyәn edilmiş kursa istiqamәtlәnmәyә aciz
olanda işә qarışmaq bacarığı
Istehsal sferasında sahibkarlıq struktularını müdafiә etmәk, mәqsәdyönlü istiqamәtlәndirmәk,
stimullaşdırmaq yolu ilә innovasiya әsasında istehsal edilәn, yüksәk keyfiyyәtli turmәhsul vә xidmәtlәrә
tәkliflәri dayanıqlı inkişaf etdirmәk üçün şәrait yaradılması
Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması

451 Turizmdә әmәk mәhsuldarlığının artım sürәti üçün hansı şәrtlәr zәruridir

•

bazar tәlәbatının öyrәnilmәsi, texnologiyanın iqtisadi sәmәrәsinin tәhlili vә müәyyәn edilmәsi
Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması
Istehsal sferasında sahibkarlıq struktularını müdafiә etmәk, mәqsәdyönlü istiqamәtlәndirmәk,
stimullaşdırmaq yolu ilә innovasiya әsasında istehsal edilәn, yüksәk keyfiyyәtli turmәhsul vә xidmәtlәrә
tәkliflәri dayanıqlı inkişaf etdirmәk üçün şәrait yaradılması
Dünya miqyaslı vә ölkә daxili yeni ideyaların öyrәnilmәsi vә sistemlәşdirilmәsi, aşkara çıxarılmış yeni
ideyaların seçilmәsi, yeni mәhsul vә xidmәtlәrә potensial
Turizmdә dövr edәn informasiya istehlakçıların tәlabatına tam uyğun vә daha rahat görünüşdә olmalıdır,
bu turist tәşkilatında işlәyә nümayәndәlәrdәn tutmuş vasitәçilәrә, son turist mәhsulu istehlakçıları

452 Turizm potensialı baxımından inkişaf etmiş ölkәlәrdә innovasiya fәaliyyәti hansı fәaliyyәt növlәri
ilә bağlı olur

•

Bazara görә, tәşkilatçı marketinq fәaliyyәti haqqında, xәrclәr vә gәlirlәr üzrә, texnologiyaların
dәyişdirilmәsinә dair, hüquqi turizmlәnmә sahәsindә, demoqrafiya tendensiya vә xarici mühit haqqında
digәr lazımlı informasiyalar
Turist firmaları tәrәfindәn tәşkil vә sponsorluq edilәn filantropiya proqramları, mәdәni vә tәhsil
mübadilәlәri nәticәsindә әldә edilәn sosialmәnәvi nәticәlәr, yeni mәhsul vә xidmәtlәrә potensial bazar
tәlәbatının öyrәnilmәsi, texnologiyanın iqtisadi sәmәrәsinin tәhlili vә müәyyәn edilmәsi, yeni mәhsul vә
xidmәtlәrin yaradılması
Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması
Dünya miqyaslı vә ölkә daxili yeni ideyaların öyrәnilmәsi vә sistemlәşdirilmәsi, aşkara çıxarılmış yeni
ideyaların seçilmәsi, yeni mәhsul vә xidmәtlәrә potensial bazar tәlәbatının öyrәnilmәsi, texnologiyanın
iqtisadi sәmәrәsinin tәhlili vә müәyyәn edilmәsi, yeni mәhsul vә xidmәtlәrin yaradılması
Reklaminformasiya fәaliyyәtinin yeni forma vә metodlarından istifadә, bazarın tәlәbatına uyğun reklam
informasiya cәdvәli hazırlamaq, hәmin cәdvәlә uyğun tәbliğat fәaliyyәti proqramlaşdırmaq, cәlbedici
vasitәlәr seçmәk, onlardan tәbliğat mәqsәdlәri üçün istifadә etmәk

453 Pasport vә vizaların alınması zamanı rәsmiyyәtçiliyin sadәlәşdirilmәsi, onun lәğvi, turizm
әlaqәlәrinin vә sәyahәtlәrinin inkişafını asanlaşdıran siyasiiqtisadi tәdbirlәr hansı proseslәrin
tәzahürüdür

•

Marketinq strategiyasının işlәn¬mәsi¬nә qoyulan investisiyaların
Beynәlxalq turizmdә beynәllilәşmә prosesinin
Beynәlxalq әnәnә, beynәlxalq ikitәrәfli müqavilә vә sazişlәr, hüququn ümumi vә sahә prinsiplәrinin
tәzahürüdür
Turizm sahәsindә beynәlxalq vә milli tәşkilatların tәrәfdaşlığı vә әmәkdaşlığıdır
Beynәlxalq turizm tәşkilatlarının xüsusi funksiyaları vә kompetensiyasının

454 Turistlәrin sağlamlıqlarına vә әmlakına dәyәn ziyan, onların rastlaşdıqları problemlәr necә
tәnzimlәnir

•

Müqavilә öhdәliklәrinә әsasәn sığorta ödәmәlәrinin hәyata keçirilmәsi
Turist sәfәrlәrinin tәhlükәsizliyi formasında
Nazirlәr Kabineti yanında Fövqәladә Hallar Komissiyası tәrәfindәn
Fövqәladә Hallar Nazirliyi sәviyyәsindә
Rayon Icra Hakimiyyәtlәri sәviyyәsindә

455 30 mart14 aprel 1989cu ildә Haaqada Niderland Parlamentlәrarası Qrupun dәstәyi ilә Turizmin
Haaqa Konfransı Bәyannamәsindә hansı prinsiplәr müәyyәnlәşdirilmişdir

•

Müqavilә öhdәliklәrinә әsasәn sığorta ödәmәlәrinin hәyata keçirilmәsi
Turistlәrin tәhlükәsizliyi, müdafiә olunması vә onların şәxsiyyәtinә hörmәt olunması
Turizmdә fövqәladә hallar zamanı siyasi hadisәlәrin әsas prinsiplәri
Qeyrirәsmi sәfәrlәr, sәfәrin gecikmәsi, diplomatik nümayәndәliklәrin şikayәtlәri
Vәtәndaş müharibәsi, hәrbi münaqişәlәr, blakada, terror aktları

456 Turizm markәzlәrindә texnogen fәlakәtlәrә qarşı mübarizә tәdbirlәri nәyә istiqamәtlәnir

•

Istehlak rejimi layihәsinin işlәnilmәsi, әrazidә sәrvәtlәrin müәyyәn olunması vә vәziyyәti üzәrindә
müşahidәnin tәşkili
Sәyahәt zamanı turistlәrin tәhlükәsizliyi ilә әlaqәdәr işin tәşkili VӘ tәmin olunması istiqamәtlәri
Turizm üçün tәbiәtin mühafizәsi, landşaft vә onun xüsusiyyәtlәri
Tәbiicoğrafi, mәdәnitarixi, sosial, iqtisadi, demoqrafik, siyasi, texnoloji
Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qoyulması

457 Turist axınları vә turist gәlir vә xәrclәri hansı uçot sisteminә daxil edilir
Hökümәtlәrarası әmәkdaşlıq sazişlәrinә

•

Elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәrin uçot sisteminә
Turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası әmәkdaşlıq sazişlәrinә
Beynәlxalq turizm statistikasına
Valyutaya olan gömrük nәzarәtinin uçot sisteminә

458 Valyuta nәzarәti vә valyuta dәyişmә qaydaları, ölkәyә daxil olma vә tәk etmә, sanitar qaydaları,
ölkәdә yaşamaq vә hәrәkәt qaydaları nәdә әks olunur

•

Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idxalixrac vә
rәqabәt elementlәrindә
Turist formallıqlarının qruplaşdırılmasında
Xarici ölkәyә daxil olmaq vә çıxmaq haqqında xarici ölkәnin icazәsindә
Valyutaya olan gömrük nәzarәtinin uçot sistemindә
Turist axınlarında, turist gәlir vә xәrclәrin statistikasında

459 Dünya dövlәtlәrinin tәcrübәsinә әsasәn turizmdә ekstremal vәziyyәtdәn çıxmağın hansı yolları
müәyyәn edilir

•

Yerli mәdәni әsәrlәrә vә ekologiyaya qeyrimühafizәkar davranış yolu
Radikal yol vә tәkamül inkişaf yolu
Strateji yol vә tәkamül inkişaf yolu
Radikal, optimal, strateji vә tәkamül inkişaf yolu
Radikal yol, strateji yol vә tәkamül inkişaf yolu

460 Turizmin ekoloji istiqamәtlәnmәsi hansı şәrtlәrlә ifadә olunur

•

Әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә
vә onların tәlәbata uyğun planlaşdırılması şәrtlәri ilә ifadә olunur
Onun nisbәtәn zәrәrli olması vә әtraf mühitin mühafizәsinin tәşkili bacarığı ilә
Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması şәrtlәri ilә
Firmaların ümumi fәaliyyәtdә iştirakı şәrti ilә könüllülük әsasında xırda turist firmalarının birlәşdirilmәsi
yolu ilә
Hәr bir iştirakçının birliyә könüllü surәtdә daxil olması şәrti ilә. maliyyә müstәqilliyinin, iqtisadi
maraqların ümumiliyinin saxlanılması şәrti ilә

461 Turizm konsorsiumları hansı prinsiplәr әsasında tәşkil olunur

•

Bütün iştirakçıların maliyyәhüquqi müstәqilliyinin saxlanılması şәrti ilә, vahid siyasәt yeritmәk,
turoperatorlar vә digәr topdansatış turist firmaları ilә sazişlәrin ümumi şәrtlәrini hazırlamaq mәqsәdilә
müvәqqәti müqavilә әsasında bir neçә turagentliyin yaratdığı könüllü birlik
Hәr bir iştirakçının birliyә könüllü surәtdә daxil olması şәrti ilә. maliyyә müstәqilliyinin, iqtisadi
maraqların ümumiliyinin saxlanılması şәrti ilә, müştәrәk mәsәlәlәrin hәllindә bütün iştirakçıların eyni
hüquqa malik olması şәrti ilә, iştirakçılar arasındakı münasibәtlәrin müqavilә әsasında tәşkili ilә
Istehsal sferasında sahibkarlıq struktularını müdafiә etmәk, mәqsәdyönlü istiqamәtlәndirmәk,
stimullaşdırmaq yolu ilә innovasiya әsasında istehsal edilәn, yüksәk keyfiyyәtli turmәhsul vә xidmәtlәrә
tәkliflәri dayanıqlı inkişaf etdirmәk üçün şәrait yaratmaqla
Bazara görә, tәşkilatçı marketinq fәaliyyәti haqqında, xәrclәr vә gәlirlәr üzrә, texnologiyaların
dәyişdirilmәsinә dair, hüquqi turizmlәnmә sahәsindә, demoqrafiya tendensiya vә xarici mühit haqqında
digәr lazımlı informasiyalar
Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması prinsiplәri әsasında tәşkil olunur

462 Radikal yolun әsas göstәricilәrinә daxildir
Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin
xarici turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә tәhlili

•

•

Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin minimuma endirilmәsi, qiymәtin vә gәlirlәrin, habelә xarici iqtisadi
fәaliyyәtin liberallaşdırılması
Iqtisadi potensialın strukturu, istehlak seqmentlәrinin sosialdemoqrafik xüsusiyyәtlәri
Sosial yardım proqramlarının hәyata keçirilmәsinin ilkin fәaliyyәti, milli, tәşkilati potensialın inkişaf
proqramının işlәnmәsi
Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi

463 Turist destinasiyası haqqında informasiyalar nә üçün teztez tәzәlәnmәlidir

•

Reklaminformasiya fәaliyyәtinin yeni forma vә metodlarından istifadә mәqsәdilә informasiyalar teztez
tәzәlәnmәlidir
Turist sәfәrlәri üçün tәhlükәli regionların coğrafiyası ilbәil vә hәtta il әrzindә dә dәyişilir
Әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni
servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması әsasında
Xidmәtlәrә potensial bazar tәlәbatının öyrәnilmәsi, texnologiyanın iqtisadi sәmәrәsinin tәhlili vә
müәyyәn edilmәsi, yeni mәhsul vә xidmәtlәrin yaradılması mәqsәdilә informasiyalar teztez
tәzәlәnmәlidir
Bazarın tәlәbatına uyğun reklaminformasiya cәdvәli hazırlamaq, hәmin cәdvәlә uyğun tәbliğat fәaliyyәti
proqramlaşdırmaq, cәlbedici vasitәlәr seçmәk, onlardan tәbliğat mәqsәdlәri üçün istifadә etmәk

464 Marketinq mütәxәssislәri turizm işinin konkret strategiyasını hazırlamaqla, bazara nәzarәt etmәk
planında hansı amillәrә üstünlük verirlәr

•

Mәdәniyyәt müәssisәlәrinә tәtbiq olunan vergi güzәştlәri, hәm tәşkilatlara, hәm dә ayrıayrı mәdәniyyәt
xadimlәrinә icarә haqqı vә kommunal xidmәtlәrin ödәnilmәsi üzrә güzәştlәr, zәmanәtli vә ya güzәştli
kreditlәrin verilmәsi
Reklaminformasiya fәaliyyәtinin yeni forma vә metodlarından istifadә, bazarın tәlәbatına uyğun reklam
informasiya cәdvәli hazırlamaq, hәmin cәdvәlә uyğun tәbliğat fәaliyyәti proqramlaşdırmaq, cәlbedici
vasitәlәr seçmәk, onlardan tәbliğat mәqsәdlәri üçün istifadә etmәk
Turun kalkulkasiyasının dәqiq yerinә yetirilmәsi, bir dәqiqәlik müxtәlif formada olan sәnәdlәrin, listlәrin,
vauçerlәrin doldurulması ilә bağlı proqram kompleksi
Bazara görә, tәşkilatçı marketinq fәaliyyәti haqqında, xәrclәr vә gәlirlәr üzrә, texnologiyaların
dәyişdirilmәsinә dair, hüquqi turizmlәnmә sahәsindә, demoqrafiya tendensiya vә xarici mühit haqqında
digәr lazımlı informasiyalar
Turist kontingentinin tәlәbinin uyğun mövcud şәraiti nәzәrә alınmaqla tәdqiqi vә planlaşması

465 Destinasiyaların inkişaf prosesindә tәhlükәsizliyin iqtisadi vә siyasi maraq dairәsinә daxildir

•

Turizmin dövlәt tәnzimlәnmәsi sferasında qeyrimüәyyәnlik, dövlәt siyasәtinin adekvat olmaması, ictimai
institutların mövcud olmaması
Siyasi, iqtisadi, sosial, mәdәniyyәt vә tәhsilin yayılması, nәqliyyatın inkişafındakı uğurlar, informasiya
vasitәlәrinin inkişafı
Turizm resurslarının qorunması, vәtәndaşların konstitusion istirahәt hüquqlarının qorunması, turizm
metod vә istiqamәtlәri ilә millәtin sağlamlaşdırılması
Regionların iqtisadi, siyasi, sosial qeyri sabitliyi, sivlizasiyalararası qlobal münaqişәlәr, lokal hәrbi
münaqişәlәr, yüksәk rәqabәtqabiliyyәtlik
Gömrük normativlәri, kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, üzvlük haqqı üzrә uçot jurnalı vә üzvlük haqqı
normativlәri, pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaxil vә mәxaric normativlәr

466 Turizmdә tәhlükәsizliyә sәbәb olan amillәrә daxildir

•

Turist sәfәrlәrinin tәhlükәsizliyi
Gündәlik hәyat tәrzindәn kәnar yad dairә
Turizmin dövlәt tәnzimlәnmәsi sferasında qeyrimüәyyәnlik
Müqavilә öhdәliklәrinә әsasәn sığorta ödәmәlәrinin hәyata keçirilmәsi
Vәtәndaşların konstitusion istirahәt hüquqlarının qorunması

467 Turizmdә fövqәladә hallara hansı siyasi hadisәlәr sәbәb ola bilәr

•

Müqavilә vaxtının bitmәsi, müqavilә öhdәliklәrinә әsasәn sığorta ödәmәlәrinin tam hәyata keçirilmәmәsi
Vәtәndaş müharibәsi, hәrbi münaqişәlәr, blakada, terror aktları
Zәlzәlә, tәhlükәli infeksion xәstәliklәr, çovğun, sel, subasımı, qeyrirәsmi sәfәrlәr
Çovğun, sel, subasımı, zәlzәlә, tәhlükәli infeksion xәstәliklәr, sәfәrin gecikmәsi, diplomatik
nümayәndәliklәrin şikayәtlәri
Zәdәlәr, әtraf alәm, әsәbpsixoloji faktorlar, bioloji amillәr, yanğın

468 Lisenziyalaşdırma vә sertifıkatlaşdırma sistemi nәyә xidmәt edir

•

Müqavilә vaxtının bitmәsi, müqavilә öhdәliklәrinә әsasәn sığorta ödәmәlәrinin hәyata keçirilmәsinә
Xidmәt istehlakçılarının hüquqlarının müdafıәsinә
Riskin minimuma endirilmәsinә, turist mәrkәzlәrindә tәbii vә texniki fәlakәtlәrә
Gömrük qaydalarının pozulmasına
Qeyrirәsmi sәfәrlәr, sәfәrin gecikmәsi, diplomatik nümayәndәliklәrin şikayәtlәrinә

469 «Fövqәladә vәziyyәt zamanı personalın tәdbirlәr planı» nәyә istiqamәtlәnir

•

Gömrük qaydalarının pozulmasına
Riskin minimuma endirilmәsinә
Turist mәrkәzlәrindә tәbii vә texniki fәlakәtlәrә
Savadlı vә mәsuliyyәtli yanaşmaya
Şopinqturda әmlak risqinin sığortalanmasına

470 Tәhlükәsizliyin tәmin olunmasında risk mәnbәlәrinә aiddir

•

Siyasi, iqtisadi, sosial, mәdәniyyәt vә tәhsilin yayılması, nәqliyyatın inkişafındakı uğurlar, informasiya
vasitәlәrinin inkişafı
Әtraf mühitin tәsiri, yangın tәhlükәsi, bioloji VӘ psixofizioloji tәsirlәr, gәrginlik vә s.
Beynәlxalq turizm tәşkilatlarının xüsusi funksiyaları vә kompetensiyası
Emprik, optimistik, evristik yanaşma, sistemli planlaşdırma
Kompleks sәfәrlәr, istirahәt vә kompleks turlara xidmәtlәr paketi

471 2012ci ilin mәlumatlarına әsasәn Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyindәn mehmanxana vә
mehmanxana tipli obyektlәrin fәaliyyәtinә lisenziya almış neçә fiziki vә hüquqi şәxs fәaliyyәt göstәrir

•

305.0
335.0
245.0
295.0
390.0

472 Halhazırda Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyindәn lisenziya almış neçә turizm şirkәti fәaliyyәt
göstәrir

•

214.0
194.0
178.0
124.0
335.0

473 Turistlәrin tәhlükәsizliyinin qorunması üçün nәzәrdә tutulan tәdbirlәrә daxildir
Hәr bir iştirakçının birliyә könüllü surәtdә daxil olması şәrti ilә. maliyyә müstәqilliyinin, iqtisadi
maraqların ümumiliyinin saxlanılması, әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm
mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә vә onların tәlәbata uyğun planlaşdırılması

•

•

Turizm mәrkәzlәrindә baş verә bilәcәk tәbii vә texnogen qәzalar zamanı turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin
olunması, epidemioloji, bakterioloji vә başqa tibbi tәhlükәlәrin qarşısının alınması vә müәyyәn
rәsmiyyәtә riayәt olunması, turistlәrin daşınması zamanı onların tәhlükәsizliyinin tәşkili, xüsusi turizm
polisi vә sekyuriti xidmәtinin yaradılması
Informasiya daşıyıcıların növünә, tәqdim etmә formalarına, qәbul etmә vә çatdırılma üsullarına, kәmiyyәt
vә keyfiyyәtinә, açıqlıq vә istifadә sәliqәsinә, tәyinatına vә istifadә müddәti üçün nәzәrdә tutulan
tәdbirlәrә
Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin
xarici turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsi tәdbirlәri
Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması tәdbirlәri

474 Turizm konsorsiumu necә ifadә olunur

•

Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması
Bütün iştirakçıların maliyyәhüquqi müstәqilliyinin saxlanılması şәrti ilә, vahid siyasәt yeritmәk,
turoperatorlar vә digәr topdansatış turist firmaları ilә sazişlәrin ümumi şәrtlәrini hazırlamaq mәqsәdilә
müvәqqәti müqavilә әsasında bir neçә turagentliyin yaratdığı könüllü birlik
Bazara görә, tәşkilatçı marketinq fәaliyyәti haqqında, xәrclәr vә gәlirlәr üzrә, texnologiyaların
dәyişdirilmәsinә dair, hüquqi turizmlәnmә sahәsindә, demoqrafiya tendensiya vә xarici mühit haqqında
digәr lazımlı informasiyalar
Hәr bir iştirakçının birliyә könüllü surәtdә daxil olması şәrti ilә. maliyyә müstәqilliyinin, iqtisadi
maraqların ümumiliyinin saxlanılması şәrti ilә iştirakçılar arasındakı münasibәtlәrin müqavilә әsasında
tәşkili
Istehsal sferasında sahibkarlıq struktularını müdafiә etmәk, mәqsәdyönlü istiqamәtlәndirmәk, yüksәk
keyfiyyәtli turmәhsul vә xidmәtlәrә tәkliflәri dayanıqlı inkişaf etdirmәk üçün şәrait yaratmaq

475 Turizmdә maliyyә yatırımlarını qiymәtlәndirmәk üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur

•

Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin minimuma endirilmәsi, qiymәtin vә gәlirlәrin, habelә xarici iqtisadi
fәaliyyәtin liberallaşdırılması
Xidmәtlәrin inteqrasiyası, yeni istehsalat gücünün texniki baxımdan yenidәn silahlanması vә işә
salınması, qeyriistehsal tәyinatlı obyektlәrin işә salınması
Hәr bir iştirakçının birliyә könüllü surәtdә daxil olması şәrti ilә. maliyyә müstәqilliyinin, iqtisadi
maraqların ümumiliyinin saxlanılması, әhalinin rolunun vә turizmdәn istifadәnin metodologiyası, turizm
mehmanxanalarında olan xidmәtlәrlә vә onların tәlәbata uyğun planlaşdırılması
Informasiya axınları, sistemli tәhlil, komplekslilik, optimallaşdırma, tiplәşdirmә, unifikasiya vә
standartlaşdırma
Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi

476 Turizmdә tәhlükәnin xarakteri, bәdbәxt hadisә vә tәhlükә növlәrinә aiddir

•

Xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәyin tәşkili vә stimullaşdırılmasının forma vә üsullarının
tәkmillәşdirilmәsi, turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrinin tәşkilinin yenidәn qurulması
Piyada, dәrәtәpәli relyef, sürtünmәlәr, geyimin düzgün seçilmәmәsi, әzәlәlәrin dartılması, avadanlığın
islanması, nәqliyyat vasitәsinin aşırılması, dayvinq üçün tәlәb olunan avadanlığın düzgün istifadә
olunmaması, yaralanma, orqanizmdә mübadilә proseslәrinin pozulması
Bazara görә, tәşkilatçı marketinq fәaliyyәti haqqında, xәrclәr vә gәlirlәr üzrә, texnologiyaların
dәyişdirilmәsinә dair, hüquqi turizmlәnmә sahәsindә, demoqrafiya tendensiya vә xarici mühit haqqında
digәr lazımlı informasiyalar
Dünya miqyaslı vә ölkә daxili yeni ideyaların öyrәnilmәsi vә sistemlәşdirilmәsi, aşkara çıxarılmış yeni
ideyaların seçilmәsi, yeni mәhsul vә xidmәtlәrә potensial bazar tәlәbatının öyrәnilmәsi
Xidmәtlәrә potensial bazar tәlәbatının öyrәnilmәsi, texnologiyanın iqtisadi sәmәrәsinin tәhlili vә
müәyyәn edilmәsi, yeni mәhsul vә xidmәtlәrin yaradılması mәqsәdilә informasiyalar teztez tәzәlәnmәsi

477 Valyutanın әldә edilmәsinin sәrbәstlәşdirilmәsi vә valyutanәzarәt prosedurunun
yüngüllәşdirilmәsi hansı rәsmiyyәtçiliyә aid edilir

•

Gömrük rәsmiyyәtçiliyinin xarici turistlәr üçün vahid şәklә salınması vә sadәlәşdirilmәsi
BMTnin turizm vә beynәlxalq sәyahәtlәr üzrә Roma konfransında valyutanәzarәt
Viza rejiminin yüngüllәşdirilmәsi, vizaların qeydiyyat vә verilmә müddәtinin azaldılması, vizasız girişin
tәtbiqi
Xarici pasportların vahid şәkilә salınması vә standartlaşdırılması, hәmçinin onların dәrәcәlәrә ayrılması vә
verilmә prosedurunun sadәlәşdirilmәsi
Turizm sahәsindә beynәlxalq vә milli tәşkilatların tәrәfdaşlığı vә әmәkdaşlığı

478 Borc maliyyәlәşmәsinә daxildir

•

Amortizasiya fondu, yığım fondu, ehtiyat kapitalı, bölünmәmiş mәnfәәt
Müәyyәn tәdarükçüdәn öz mülkiyyәtinә әmlak alıb, onu lizinq alanın müvәqqәti sәrәncamına vermәk
Xarici investorun firmanın kapitalında pay iştirakı, korporativ sәhmlәrin әlavә hәcminin buraxılışı, vençur
investisiyalar
Bank kreditinin idarә edilmәsi üzrә transaksiyalar, kreditor borcun müxtәlif forma vә növlәrinin tәşәkkül
tapması üzrә maliyyә әmәliyyatları
Maliyyә strukturlarından borc vasitәsilә, korporativ istiqraz vәrәqәlәrinin buraxılması, lizinq

479 Pay maliyyәlәşmәsinә daxildir

•

Maliyyә strukturlarından borc vasitәsilә, korporativ istiqraz vәrәqәlәrinin buraxılması, lizinq
Amortizasiya fondu, yığım fondu, ehtiyat kapitalı, bölünmәmiş mәnfәәt
Bank kreditinin idarә edilmәsi üzrә transaksiyalar, kreditor borcun müxtәlif forma vә növlәrinin tәşәkkül
tapması üzrә maliyyә әmәliyyatları
Xarici investorun firmanın kapitalında pay iştirakı, korporativ sәhmlәrin әlavә hәcminin buraxılı¬şı,
vençur investisiyalar
Müәyyәn tәdarükçüdәn öz mülkiyyәtinә әmlak alıb, onu lizinq alanın müvәqqәti sәrәncamına vermәk

480 Şәxsi kapital әsasında maliyyәlәşmәyә daxildir

•

Müәyyәn tәdarükçüdәn öz mülkiyyәtinә әmlak alıb, onu lizinq alanın müvәqqәti sәrәncamına vermәk
Bank kreditinin idarә edilmәsi üzrә transaksiyalar, kreditor borcun müxtәlif forma vә növlәrinin tәşәkkül
tapması üzrә maliyyә әmәliyyatları
Maliyyә strukturlarından borc vasitәsilә, korporativ istiqraz vәrәqәlәrinin buraxılması, lizinq
Xarici investorun firmanın kapitalında pay iştirakı, korporativ sәhmlәrin әlavә hәcminin buraxılı¬şı,
vençur investisiyalar
Amortizasiya fondu, yığım fondu, ehtiyat kapitalı, bölünmәmiş mәnfәәt

481 Turizmdә әsaslı investisiyaların planlaşdırılan ümumi kәmiyyәti hansı nisbәtlәrdә tәmsil olunur

•

Borc maliyyәlәşmәsi, pay maliyyәlәşmәsi, şәxsi kapital әsasında maliyyәlәşmә
Müqavilәdә әksini tapmış maliyyәkredit әmәliyyatı
Rentinq vә hayrinq
Struktur, dәyәr vә faiz
Reallaşdırılmış layihә vә ya proqram

482 Әsas maliyyә formalarına daxil olan mәnbәlәrә aiddir

•

Reallaşdırılmış layihә vә ya proqram
Struktur, dәyәr vә faiz
Rentinq vә hayrinq
Müqavilәdә әksini tapmış maliyyәkredit әmәliyyatı
Borc maliyyәlәşmәsi, pay maliyyәlәşmәsi, şәxsi kapital әsasında maliyyәlәşmә

483 Lizinq sövdәlәşmәsinin әsasını nә tәşkil edir
Mәqsәdlәr qrupunun vә alternativ yolların geniş şәrhi, әmәli tәdbirlәrin, büdcәnin tәsdiqi

•

Müәyyәn tәdarükçüdәn öz mülkiyyәtinә әmlak alıb, onu lizinq alanın müvәqqәti sәrәncamına vermәk
Borc maliyyәlәşmәsi, pay maliyyәlәşmәsi, şәxsi kapital әsasında maliyyәlәşmә
Firmanın maliyyә potensialının yüksәlmәsi, hәcm etibarilә böyük kreditlәrin cәlb edilmәsi üçün şәraitin
yaradılması, şirkәtin dәyәrinin artması, sәhmlәrin mәzәnnә dәyәrinin artması imkanı
Müqavilәdә әksini tapmış maliyyәkredit әmәliyyatı

484 Turizm müәssisәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsindә lizinqin hansı növlәri qruplaşdırılır

•

Struktur, dәyәr vә faiz
Borc maliyyәlәşmәsi, pay maliyyәlәşmәsi
Reallaşdırılmış layihә vә ya proqram
Operativ vә maliyyә
Xidmәtlә birlikdә, leveric, paketdә

485 Turizm müәssisәlәrinin inkişaf proqramlarının keyfiyyәti asılıdır

•

Strukturun dәyişdirilmәsi vәzifәlәrin vә sәlahiyyәtlәrin bölüşdürülmәsi, hәmçinin qarışlıqlı
münasibәtlәrin yenilәş¬mәsi nәzәrә alınmaqla
Borc alanın ödәniş qabiliyyәtinin olması vә etibarlılığını düzgün qiymәtlәndirmәk, sәmәrәlik, hәyata
keçmә imkanı, tәmin olunma
Fondların tәzәlәnmәsi, aşınma xәrclәri, region fondları, yığım vә ehtiyat fondlarının yaradılmasından
Investisiya proqramlarının maliyyәlәşdirilmәsinin tәşkilindәn
Investisiya qәrarları istehsalın yenidәn qurulması, texniki baxımdan yenilәşmә, yeni mәhsulun
yaradılması vә istehsalından

486 Turizm müәssisәlәrinin maliyyә layihәlәşmәsi imkanlarına daxildir

•

Tikintiquraşdırma vә işәsalmasazlama işlәrinin, sәnaye mәnimsәmәsi, habelә yeni mәhsulun
mәnimsәnilmәsi vә bura¬xılışının genişlәndirilmәsi üçün zәruri tәdavül vәsaitinin hәcmi
Bank kreditinin idarә edilmәsi üzrә transaksiyalar, kreditor borcun müxtәlif forma vә növlәrinin tәşәkkül
tapması üzrә maliyyә әmәliyyatları
Investisiya qәrarları istehsalın yenidәn qurulması, texniki baxımdan yenilәşmә, yeni mәhsulun
yaradılması, texnoloji yeniliklәrin tәtbiqi
Borc alanın ödәniş qabiliyyәtinin olması vә etibarlılığını düzgün qiymәtlәndirmәk, sәmәrәlik, hәyata
keçmә imkanı, tәmin olunma, risk baxımından investisiya layihәlәrini kompleks şәkildә nәzәrdәn
keçirmәk
Strukturun dәyişdirilmәsi vәzifәlәrin vә sәlahiyyәtlәrin bölgüsü, qarışlıqlı münasibәtlәrin yenilәşmәsi

487 Turizmdә mәnfәәtin bölgüsündә zәruri göstәricilәrә aiddir

•

Turist fәaliyyәtinin nәticәsindә әldә olunan vәsaitlәr
Fondların tәzәlәnmәsi, aşınma xәrclәri, region fondları, yığım vә ehtiyat fondlarını yaratmaq
Turizm xidmәtlәrinin standartlaşdırılması vә sertifikatlaşdırılmasına dair kompleks tәdbirlәrin görülmәsi
Region әhalisinin turist xidmәtlәrinin tәşkilindә mәnfәәtin әldә olunması
Vergi normaları, sosial ödәmәlәr vә tәbii sәrvәtlәrin tәkrar istehsalını tәmin edәn ödәmәlәr

488 Turizmdә innovasiya potensialına görә yeniliklәr necә sistemlәşir

•

Müqavilәdә әksini tapmış maliyyәkredit әmәliyyatı әsasında maliyyәlәşmәsi şәklindә
Borc maliyyәlәşmәsi, pay maliyyәlәşmәsi, şәxsi kapital әsasında maliyyәlәşmәsi şәklindә
Radikal vә baza, kombinә edilmiş, modifikasiya olunmuş
Maliyyә potensialının yüksәlmәsi, hәcm etibarilә böyük kreditlәrin cәlb edilmәsi üçün şәraitin
yaradılması, şirkәtin dәyәrinin artması, sәhmlәrin mәzәnnә dәyәrinin artması imkanı
Yeniliyin tipinә, hәyata keçirilmә mexanizminә vә innovasiya proseslәrinin xüsusiyyәtlәrinә әsasәn
sistemlәşir

489 Turizm müәssisәsindә investisiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyi asılıdır

•

Borc maliyyәlәşmәsi, pay maliyyәlәşmәsi, şәxsi kapital әsasında maliyyәlәşmәdәn
Müqavilәdә әksini tapmış maliyyәkredit әmәliyyatlarından
Subyektlәrin investisiya aktivliyindәn
Struktur, dәyәr vә faizlәrdәn
Rentinq vә hayrinqdәn

490 Investisiya fәaliyyәtinin spesifikasının uçotu tәlәb edir

•

Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu, portfel
investisiyalar, dövriyyә kapitalına investisiyalar, korporativ qiymәtli kağızların emissiyası
Maliyyәlәşmәnin tәşkilati formasının seçilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, maliyyә mәnbәyi strukturunun
müәyyәnlәşmәsi vә maliyyә tәminatı monitorinqi
Proqramların reallaşma variantlarının işlәnib hazırlanması prosesindә hәr variantın sәmәrәliliyi, risk
sәviyyәsi vә resurs tәminatının hәcmi
Inkişaf strategiyasının vaxtında reallaşması, proqramın ayrılan maliyyә resurslarına uyğunluğu,
proqramının mәqsәdyönlüyü, gәlirlik vә risk arasında rasional proporsiyalara riayәt
Biznesin hәr bir istiqamәtindә investisiya proqramlarının tәşәkkül tapması vә investisiyaların idarә
edilmәsi

491 Sәrmayә bazarına daxildir

•

Firmanın maliyyә potensialının yüksәlmәsi, hәcm etibarilә böyük kreditlәrin cәlb edilmәsi üçün şәraitin
yaradılması
Bank kreditinin idarә edilmәsi üzrә transaksiyalar, kreditor borcun müxtәlif forma vә növlәrinin tәşәkkül
tapması üzrә maliyyә әmәliyyatları
Xarici investorun firmanın kapitalında pay iştirakı, korporativ sәhmlәrin әlavә hәcminin buraxılı¬şı,
vençur investisiyalar
Amortizasiya fondu, yığım fondu, ehtiyat kapitalı, bölünmәmiş mәnfәәt
Әsas vәsaitlәr, daşınmaz әmlak, yeni mәhsul vә texnologiyalar, qiymәtli kağızlar, intellektual mülkiyyәt

492 Investisiya fәaliyyәti subyektlәri özündә hansı funksiyaları birlәşdirir

•

Investorsifarişçiistifadәçidövlәtregion
Banksifarişçiistifadәçidövlәt
Bankinvestorsifarişçiistifadәçi
Investorsifarişçiistifadәçi
Sifarişçi beynәlxalq tәşkilatlaristifadәçi

493 Makrosәviyyәdә investisiya subyekti kimi aşağıdakılar çıxış edә bilәrlәr

•

Xidmәt sahәlәrindә yeni istehsal güclәrinin inşası vә ya fәaliyyәt göstәrәnlәrin yenidәn qurulması,
regionlar vә beynәlxalq tәşkilatlar
Fiziki vә hüquqi şәxslәr, o cümlәdәn investorlar, sifarişçilәr, iş icraçıları, banklar, sığorta şirkәtlәri,
layihәlәrdәn istifadә edәnlәr
Xidmәt sahәlәrindә yeni istehsal güclәrinin inşası vә ya fәaliyyәt göstәrәnlәrin yenidәn qurulması,
innovasiya layihәlәrinin yeni növlәrinin işlәnmәsi
Dövlәt, region, beynәlxalq tәşkilatlar
Borc alanın ödәniş qabiliyyәtinin olması vә etibarlılığını düzgün qiymәtlәndirmәk, sәmәrәlik, hәyata
keçmә imkanı, tәmin olunma, risk baxımından investisiya layihәlәri

494 Turizm müәssisәsindә maliyyәlәşmәnin tәşkili zamanı hansı nәticәlәr tәhlil olunur

•

Rentinq vә hayrinq
Müqavilәdә әksini tapmış maliyyәkredit әmәliyyatı, pozitiv vә neqativ
Ehtiyat kapitalı vә bölünmәmiş mәnfәәt
Struktur, dәyәr vә faiz
Pozitiv vә neqativ

495 Turizmdә investisiya fәaliyyәtinin son mәhsulu necә adlanır

•

Struktur, dәyәr vә faiz
Borc maliyyәlәşmәsi, pay maliyyәlәşmәsi, şәxsi kapital әsasında maliyyәlәşmә
Rentinq vә hayrinq
Müqavilәdә әksini tapmış maliyyәkredit әmәliyyatı
Reallaşdırılmış layihә vә ya proqram

496 Operativ lizinqin tәrkibinә daxildir

•

Rentinq vә hayrinq
Müqavilәdә әksini tapmış maliyyәkredit әmәliyyatı
Struktur, dәyәr vә faiz
Reallaşdırılmış layihә vә ya proqram
Borc maliyyәlәşmәsi, pay maliyyәlәşmәsi

497 Lizinq әmәliyyatları hansı növlәrә bölünür

•

Reallaşdırılmış layihә vә ya proqram
Struktur, dәyәr vә faiz
Borc maliyyәlәşmәsi, pay maliyyәlәşmәsi
Operativ vә maliyyә
Müqavilәdә әksini tapmış maliyyәkredit әmәliyyatı

498 Turizm layihәlәrinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı işin mühüm mәrhәlәlәrinә aiddir

•

Layihәlәrin qiymәt¬lәndirilmәsinin diskont edilmiş pul axını
Vergi ödәnişlәrinin sәviyyәsi, layihәni maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri
Layi¬hәlәrin hazır biznesplanları
Fondların tәzәlәnmәsi, aşınma xәrclәri, region fondları, yığım vә ehtiyat fondlarını yaratmaq
Diskont etmә әmsalının hesablanması

499 Turizmdә investisiya proqramlarının tәtbiqindә prioritet sıranın formalaşması hansı üsullar
әsasında hәyata keçirilir

•

Diskont etmә әmsalının hesablanması
Vergi ödәnişlәrinin sәviyyәsi, layihәni maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri
Fondların tәzәlәnmәsi, aşınma xәrclәri, region fondları, yığım vә ehtiyat fondlarını yaratmaq
Layihәlәrin qiymәt¬lәndirilmәsinin diskont edilmiş pul axını
Layi¬hәlәrin hazır biznesplanları

500 Turizmdә investisiya proqramları formalaşdırılarkәn hansı göstәricilәr nәzәrdәn keçirilir

•

Diskont etmә әmsalının hesablanması
Layihәlәrin qiymәt¬lәndirilmәsinin diskont edilmiş pul axını
Layi¬hәlәrin hazır biznesplanları
Vergi ödәnişlәrinin sәviyyәsi, layihәni maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri
Fondların tәzәlәnmәsi, aşınma xәrclәri, region fondları, yığım vә ehtiyat fondlarını yaratmaq

