3311Y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3311Y Sәyahәt agentliklәri vә turoperatorluq
1 Mәqsәdlәrinә görә turizm növlәri sayılmır:

•

Ovçuluq, dini turizm
Dini turizm, sağlamlıq turizmi
Qışidman turizmi, ovçuluq
Sağlamlıq turizmi, ovçuluq
Xarici turizm, birgünlük

2 Mәqsәdinә görә turizm aid deyil:

•

Dini turizm
Sağlamlıq turizmi
Qışidman turizmi
Ovçuluq
Lüks turizm

3 Sәyahәt müddәtinә görә turizm növü:

•

Hәftә sonu, ictimai turizm, üçüncü yaş urizmi
Birgünlük, xarici turizm, hәftә sonu
Hәftә sonu, uzun müddәtli, xarici turizm
Üçüncü yaş turizmi, birgünlük, hәftә sonu
Hәftә sonu, uzun müddәtli, birgünlük

4 "İncoming" xidmәti sayılmır:

•

Rәhbәrlik xidmәtlәri
Qarşılama vә transfer
Sәyahәt sığortası etmәk
Gәzinti vә tur tәnzimlәmә
Sәyahәt edilәcәk bölgәni seçmәk

5 Sәyahәt agentliyinin mәqsәd vә vәzifәsi mәsuluyyәti deyil:

•

Ölkә daxilindә vә ya xaricdә quru, dәniz vә hava nәqliyyat vasitәlәriylә fәrdi vә ya qrup gәzintilәri tәşkil etmәk,
idman, yığıncaq vә buna bәnzәr tәnzimlәmәlәri reallaşdırmaq vә ya başqa agentlәri tәrәfindәn edilәn bu cür
tәşkilatların biletlәrini satmaq, satdırmak vә bunlara bağlı sifarişlәr etmәk
Turizmin vә turizm müәssisәlәrinin gәrәyi olaraq hәr cür malları, quru, dәniz vә hava nәqliyyat vasitәlәrini vә
lazımlı ola bilәcәk digәr vasitә vә vәsaitlәri ölkә daxilindәn vә xaricindәn satın almaq, satışa çıxarmaq, idxal vә
ixrac etmәk
Şәhәr vә bölgә turları vә ya ölkә daxili turlar tәşkil vә ya başqa sәyahәt agentlәri tәrәfindәn tәşkil edilәn bu cür
turların biletlәrini satmaq, sattırmak vә bunlara bağlı sifarişlәr etmәk
Şirkәtin mәqsәdi ilә әlaqәdar olaraq lazımlı xam maddә vә kömәkçi maddәlәrin, materialların vә vәsaitlәrin alışı,
satışı, istehsalı, saxlanması, ixracat vә idxalatı
Hәr cür nәqliyyat vasitәlәrinin biletlәrini satmaq vә ya satdırmak, bu vasitәlәrdә ad vә yer sifarişlәr etmәk vә
etdirmәk

6 Sәyahәt agentliyi firmasının mәqsәd vә vәzifәlәrinә sayılmır:

•

Ölkә daxilindә vә xaricdә sәrgilәr açmaq vә sәrgilәrә qatılmaq
Bu mәlumatları kitab, nәşr, film vә video bantları şәklindә çıxarmaq, mәlumatların çapını vә paylamasını etmәk,
turizm ilә әlaqәdar hәr cür nәşr etmәk
Daxili ticarәt, komissiyaçılıq, beynәlxalq әlaqәlәr, әmtәә istehsalı, pәrakәndә vә topdansatış xidmәtlәri
Turizmә bağlı bazar mәlumatlarını yığmaq, ölkәnin tarixi, turistik, sosial vә mәdәni xüsusiyyәtlәri haqqında
mәlumatlar yığmaq
Turizm sәnayesinә bağlı tәqdimat, reklam vә mәslәhәtçilik xidmәtlәri vermәk

7 Sәyahәt agentlәri şirkәtininnin mәqsәd vә vәzifәlәri daxilindә deyil:

•

Şirkәt işlәri üçün lazımlı nәqliyyat vasitәsilәri kirayәyә götürmәk, satın almaq, tәhvil vermәk vә bunlar üzәrindә
qәnaәtlәrdә olmaq, avtobus, gәmi, tәyyarә, vertolyot vә s. nәqliyyat vasitәsi operatorluğu etmәk
Şirkәtin mövzusuyla әlaqәdar olaraq şirkәtin vә üçüncü şәxslәrin borclarını vә alacaqlarını tәmin üçün ipoteka,
girov vә digәr hәr cür eyni vә şәxsi teminatları vermәk, ipoteka, girov vә digәr teminatları almaq, bunları
dәyişdirmәk vә hәll etmәk
Şirkәtin iş sahәlәrinә girәn mövzularda hәqiqi vә hökmü şәxslәrlә şirkәt qurmaq, ortaq cәhdlәrdә olmaq, var olan
ticarәt müәssisәlәrә iştirak etmәk, tәşkilatların sәhmlәrini, tәhvillәrindә vә digәr daşınan qiymәtlәrini, vasitәçilik
etmәmәk şәrtiylә almaq vә satmaq, dәyişdirmәk vә tәminat olaraq göstәrmәk
Şirkәt üçün lazımlı vasitә, vәsait, maşın vә qurğular ilә taşınmazları satın almaq, istifadә etmәk, dövr etmәk,
kirayәyә götürmәk, kirayәyә vermәk, büro, ofis vә rәhbәrlik binaları inşa etmәk, satın almaq, kirayәyә götürmәk vә
icarәyә vermәk
Turizm sәnayesinә bağlı tәqdimat, reklam vә mәslәhәtçilik xidmәtlәri vermәk, rәqiblәri sıxışdırmaq

8 "İncoming" xidmәtinә aid deyil:

•

Yerlәşmә
Qarşılama vә transfer
Gәzinti vә tur tәnzimlәmә
Rәhbәrlik xidmәtlәri
Ölkә seçmәk

9 Turizmin mәqsәdlәrinә görә bölgüsünә aiddir:

•

Daxili turizm
Sağlamlıq turizmi
Hәftә sonu turizm
Lüks turizm
Otelxarici yerlәrdә yerlәşәn turistlәr

10 Sәyahәt agentlәri firmasının mәqsәd vә vәzifәlәrinә aid deyil:

•

Şirkәtin mәqsәdinin hәyata keçirilmәsi üçün hәr cür malı, ticari, sәnaye, inzibati vә hüquqi qәnaәt vә işlәrdә
olmaq
Şirkәtin mәqsәdi ilә әlaqәdar olaraq lazımlı xam maddә vә kömәkçi maddәlәrin, materialların vә vәsaitlәri alışı,
satışı, istehsalı, ixracat vә idxalatı
Daxili ticarәt, komissiyaçılıq, daxili vә xarici beynәlxalq münasibәtlәr, alverçilik vә topdansatış
Bütün mәlumatları kitab, nәşr, film vә video bantları şәklindә çıxarmaq, mәlumatların çapını vә paylamasını
etmәk, turizm ilә әlaqәdar hәr cür nәşr etmәk
Şirkәtin işlәri üçün daxili vә xarici bazarlarda kredit müqavilәlәri etmәk, turizm krediti, investisiya vә müәssisә
krediti vә bәnzәri kreditlәr almaq

11 Sәyahәt agentlәri şirkәtinin mәqsәd vә vәzifәlәrini hәyata keçirmәk üçün fәaliyyәtlәrinә aid deyil:

•

Turizmin vә turizm müәssisәsinin gәrәyi olaraq hәr cür malları, quru, dәniz vә hava nәqliyyat vasitәlәrini vә
lazımlı ola bilәcәk digәr vasitә vә vәsaitlәri yurd içindәn vә xaricindәn satın almaq, satışa çıxarmaq, idxal vә ixrac
etmәk
Yurd içindә vә ya xaricdә quru, dәniz vә hava nәqliyyat vasitәlәriylә fәrdi vә ya qrup gәzintilәri tәşkil etmәk,
idman, yığıncaq vә bәnzәri tәnzimlәmәlәri reallaşdırmaq vә ya başqa agentlәri tәrәfindәn edilәn bu cür
tәşkilatların biletlәrini satmaq, satdırmaq vә bunlara bağlı sifarişlәr etmәk
Şәhәr vә bölgә turları vә ya yurd içi turlar tәşkili vә ya başqa sәyahәt agentlәri tәrәfindәn tәşkil edilәn bu cür
turların biletlәrini satmaq, satdırmaq vә bunlara bağlı sifarişlәr etmәk
Şirkәtin mәqsәdi ilә әlaqәdar olaraq lazımlı xammalın vә kömәkçi maddәlәrin, materialların vә vәsaitlәrin alışı,
satışı, istehsalı, saxlanması, ixracat vә idxalatı
Hәr cür nәqliyyat vasitәlәrinin biletlәrini satmaq vә ya satdırmaq, bu vasitәlәrdә ad vә yer sifarişlәr etmәk vә
etdirmәk

12 Sәyahәt agentliyi nәdir?
Ticarәt mәqsәdilә qurulmuş, insanların ticarәt ehtiyaclarının vә yer dәyişdirmәlәrinin tәmini üzrә vasitәçilik edәn
pәrakәndә satış üzrә sәyahәt müәssisәsidir

•

Ticarәt mәqsәdilә qurulmuş, insanların turistik ehtiyaclarının vә yer dәyişdirmәlәrinin tәmini üzrә vasitәçilik edәn
topdan satıcı sәyahәt müәssisәsidir
Siyasi mәqsәdlә qurulmuş, insanların turistik ehtiyaclarının vә yer dәyişdirmәlәrinin tәmini üzrә vasitәçilik edәn
pәrakәndә satıcı sәyahәt müәssisәsidir
Ticarәt mәqsәdilә qurulmuş, insanların turistik ehtiyaclarının vә yer dәyişdirmәlәrinin tәmini üzrә vasitәçilik edәn
pәrakәndә satıcı sәyahәt müәssisәsidir
İqtisadi mәqsәdlә qurulmuş, insanların turistik ehtiyaclarının vә yer dәyişdirmәlәrinin tәmini üzrә vasitәçilik edәn
topdan satıcı sәyahәt müәssisәsidir

13 Sәyahәt agentliyidir:

•

Xalqa dövlәtlәr, abidәlәr, tәşkilatlar haqqında lazımlı mәlumatları verәn
Turizm tәşkilatlarına sәyahәtlәr, yerlәşmә vә nәqliyyat xidmәtlәri haqqında lazımlı mәlumatları verәn
Xalqa sәyahәtlәr, yerlәşmә vә nәqliyyat xidmәtlәri haqqında әlavә mәlumatları verәn
Xalqa sәyahәtlәr, yerlәşmә vә nәqliyyat xidmәtlәri haqqında lazımlı mәlumatları verәn
Turizm tәşkilatlarına sәyahәtlәr, yerlәşmә vә nәqliyyat xidmәtlәri haqqında әlavә mәlumatları verәn

14 Otel nümayәndәlәrinin әn mühüm vәzifәlәri nәdir?

•

Sifariş qәbul etmәkdir
Satışları artırmaqdır
Satışları artırmaq vә sifariş lәğv etmәkdir
Satışları azaltmaq vә sifariş qәbul etmәkdir
Satışları artırmaq vә sifarişlәri qәbul etmәkdir

15 Sәyahәt agentliklәrinin әsas vәzifәlәri hansılardır?

•

Qarşılama vә transfer, paylama
Qarşılama vә transfer, paylama
Paylama, sәyahәt marketinqi
Sәyahәt sığortası etmәk, qarşılama vә transfer
Sәyahәt marketinqi, qarşılama vә transfer

16 Turoperatorlara görә sәyahәt agentliklәrinin funksional tәsnifatına aiddir:

•

Outgoing agentlәri, turagentlәr
Outcoming agentlәri, ingoing agentlәri
Outgoing agentlәri, outcoming agentlәri
Incoming agentlәri, outgoing agentlәri
Incoming agentlәri, ingoing agentlәri

17 Sәyahәt agentliklәrinin növlәri:

•

Böyük satış agentlәri, müәssisәlәr üçün ixtisaslaşmış agentlәr, qarşılayıcı agentlәr, asılı klassik agentlәr
Böyük satış agentlәri, müәssisәlәr üçün ixtisaslaşdırılmış agentlәr, yola salıcı agentlәr, müstәqil klassik agentlәr
Böyük satış agentlәri, turistlәr üçün ixtisaslaşdırılmış agentlәr, qarşılayıcı agentlәr, müstәqil klassik agentlәr
Böyük satış agentlәri, müәssisәlәr üçün ixtisaslaşdırılmış agentlәr, yola salıcı agentlәr, asılı klassik agentlәr
Böyük satış agentlәri, müәssisәlәr üçün ixtisaslaşmış agentlәr, qarşılayıcı agentlәr, müstәqil klassik agentlәr

18 Sәyahәt sektorunu tәşkil edәn tәşkilatlar hansıdır?

•

Tur operatorları, sәyahәt agentliklәri
Sәyahәt agentliklәri, turoperatorlar
Otel nümayәndәlәri, sәyahәt agentliklәri
Turoperatorları, otel nümayәndәlәri
Turoperatorlar, turoperatorları

19 Sәyahәt edәnlәrin tәsnifatına aid deyil:
Eyni gün gәlib eyni gün içindә geri dönәnlәr

•

Ziyarәt edilәn ölkәdәki yerlәşmә müәssisәlәrindәn faydalanan xarici hava yolu işçilәri
Ziyarәtçi ölkәdә bir gün içәrisindә ziyarәt edәn ya da gecәlәmә üçün gәmi, qatar kimi nәqliyyat vasitәlәrinә geri
dönәn vә ziyarәt edilәn ölkәdәki yerlәşmә tәsislәrindәn faydalanamayanlar
Ziyarәt edilәn ölkәdә әn çox bir gecә qalan ziyarәtçilәr
Ümumiyyәtlә gündәlik ziyarәtçi qәbul edilir

20 Turist kimdir?

•

Müәyyәn gәlirә vә boş zamana sahib olmayan yerlәşmә, yemә, içmә vә sәyahәt kimi konkret istirahәt, әylәnmә,
maraq, mәdәniyyәt, tәhsil, idman, dini mәqsәdlә vә s. mücәrrәd mәqsәdlәrlә davamlı yaşadığı, işlәdiyi bölgәdәn
başqa bir bölgәyә sәyahәt edәn vә getdiyi bölgәdә bir gecәdәn az yerlәşәn iqtisadi mәnada istehlakçı olan adam
ya da kәslәr birliyidir
Müәyyәn gәlirә vә boş zamana sahib olmayan yerlәşmә, yemә, içmә vә sәyahәt kimi konkret istirahәt, әylәnmә,
maraq, mәdәniyyәt, tәhsil, idman, dini vә s. mücәrrәd mәqsәdlәrlә davamlı yaşadığı, işlәdiyi bölgәdәn başqa bir
bölgәyә sәyahәt edәn vә getdiyi bölgәdә әn az bir gecә yerlәşәn iqtisadi mәnada istehlakçı olan adamdır
Müәyyәn gәlirә vә boş zamana sahib olan yerlәşmә, yemә, içmә vә sәyahәt kimi konkret istirahәt, әylәnmә, maraq,
mәdәniyyәt, tәhsil, idman, dini vә s. mücәrrәd mәqsәdlәrlә davamlı yaşadığı, işlәdiyi bölgәdә sәyahәt edәn vә
getdiyi bölgәdә әn az bir gecә yerlәşәn iqtisadi mәnada istehlakçı olan adamdır
Müәyyәn gәlirә vә boş zamana sahib olan yerlәşmә, yemә, içmә vә sәyahәt kimi konkret istirahәt, әylәnmә, maraq,
mәdәniyyәt, tәhsil, idman, dini vә s. mücәrrәd mәqsәdlәrlә davamlı yaşadığı, işlәdiyi bölgәdәn başqa bir bölgәyә
sәyahәt edәn vә getdiyi bölgәdә әn az bir gecә yerlәşәn iqtisadi mәnada istehlakçı olan adamdır
Müәyyәn gәlirә vә boş zamana sahib olan yerlәşmә, yemә, içmә vә sәyahәt kimi konkret istirahәt, әylәnmә, maraq,
mәdәniyyәt, tәhsil, idman, dini vә s. mücәrrәd mәqsәdlәrlә davamlı yaşadığı, işlәdiyi bölgәdәn başqa bir bölgәyә
sәyahәt edәn vә getdiyi bölgәdә bir gecәdәn az yerlәşәn iqtisadi mәnada istehlakçı olan adamdır

21 İctimai quruluşuna görә turizm hansıdır?

•

Gәnclik turizmi, dini turizm, hәftә sonu turizmi
Gәnclik turizmi, otellәrdә yerlәşәn, daxili turizm
Daxili turizm, lüks turizm, ictimai turizm
Gәnclik turizmi, lüks turizm, üçüncü yaş turizmi
İctimai turizm, üçüncü yaş turizmi, gәnclik turizmi

22 Yerlәşmә şәklinә görә turizm hansıdır?

•

Dәniz sahilindә yerlәşәn
Rotellәrdә yerlәşәn
Evlәrdә yerlәşәn
Otellәrdә yerlәşәn
Ictimai qurumlarda yerlәşәn

23 Gәzinti müddәtinә görә turizm hansıdır?

•

Birgünlük, xarici turizm
Hәftә sonu, xarici turizm
Üçüncü yaş turizmi, birgünlük
İctimai turizm, üçüncü yaş turizmi
Hәftә sonu, uzun müddәtli

24 İqtisadi quruluşuna görә turizm hansılardır?

•

İctimai turizm,üçüncü yaş turizmi
Birgünlük, xarici turizm
Daxili turizm, xarici turizm
Üçüncü yaş turizmi, birgünlük
Daxili turizm, birgünlük

25 Mәqsәdlәrinә görә turizmә aiddir:
Üçüncü yaş turizmi, birgünlük
Xarici turizm, birgünlük

•

Uzun müddәtli, ictimai turizm
İctimai turizm, xarici turizm
Sağlamlıq turizmi, dini turizm

26 Aşağıdakılardan hansı turizmin tәsnifatı növlәrinә aid deyil?

•

Sәyahәt müddәtinә görә turizm
Meydana gәlmәsinә görә turizm
Yerlәşmә şәklinә görә turizm
İqtisadi quruluşuna görә turizm
Qidalanma formasına görә turizm

27 Әtraf mühitin qorunması üçün nә lazımdır?

•

Maşın yolu olmalıdır
Әtraf mühitin qorunması üçün xüsusi proqramlar lazımdır
Bütün bölgәlәrә elektrik götürülmәmәsi lazımdır
Bu bölgәlәrdә nәqliyyat, telefon vә radio olmamalıdır
Gәrәkli strukturlardan qaçılmalıdır

28 Tur xәrcinin hesablanması:

•

Istehlak qiymәti
Yemәk xәrci
Qonaqlama ödәnişi
Nәqliyyat xәrci
Müqavilәlәr ödәnişlәri

29 Otellәrin tәtbiq edilәn qiymәtlәrinә daxil deyil:

•

Qrup qiymәti
Nәqliyyat qiymәti
Konvensiya qiymәti
Tәk nümayәndә qiymәti
IT Qiymәti

30 Çimәrliklәrә verilmiş mavi bayrağa aid deyil:

•

Әtraf mühit tәhsili vә mәlumatlandırma işlәri
Su keyfiyyәti
Sahil keyfiyyәti
Marina keyfiyyәti
Tәhlükәsizlik, xidmәt vә digәr tәsislәr

31 limanlara verilәn mavi bayrağa xarakterikdir:

•

Sahil keyfiyyәti, marina keyfiyyәti, tәhlükәsizlik xidmәt vә digәr tәsislәr
Tәhlükәsizlik xidmәt vә digәr tәsislәr, әtraf mühit tәhsili vә mәlumatlandırma işlәri, sahil keyfiyyәti
Marina keyfiyyәti, tәhlükәsizlik xidmәti vә digәr tәsislәr, әtraf mühit tәhsili vә mәlumatlandırma işlәri
Su keyfiyyәti, marina keyfiyyәti, tәhlükәsizlik xidmәti vә digәr tәsislәr
Tәhlükәsizlik xidmәti vә digәr tәsislәr, әtraf mühit tәhsili vә mәlumatlandırma işlәri, su keyfiyyәti

32 Limanlara verilәn mavi bayrağa xarakterik deyil:

•

Marina keyfiyyәti
Tәhlükәsizlik xidmәti
Mәlumatlandırma işlәri
Әtraf tәhsili
Sahil keyfiyyәti

33 Turistlәrin kollektiv sürәtdә yerlәşmәsi vasitәlәrinә aid deyil:

•

Sağlamlıq müәssisәlәri
Mehmanxanalar vә ona müvafiq müәssisәlәr
Kempinqlәr üçün meydançalar
İstirahәt üçün nәzәrdә tutulmuş yaşayış yerlәri
Ayrıayrı şәxslәrdәn vә ya agentlәrdәn kirayәyә götürülәn yerlәşmә vasitәlәri

34 Tur proqramı içinә daxil deyil:

•

Hәr cür banketlәr
Otel sifarişi
Nәqliyyat tәşkilatları
Fotoşәkil vә video çәkilişlәr
Ölkә seçimi

35 Әtraf mühit çirkliliyinin qarşısının alınması üçün edilmәsi lazım olanlara aid deyil:

•

Ovlanma ilә әlaqәdar hüquqi aktların tәtbiq olunmasıyla qaydasız ovlanmalar önlәnmәlidir
Zavod bacalarından çıxan zәhәrli tüstü filtrlәrdәn keçirilәrәk hava çirkliliyi önlәnmәlidir
Tullantıların tәbiәtә atılması әngәllәnmәlidir
Tәbii gözәlliklәrin yaxınlarında hәddindәn artıq quruluşlaşma vә sәnayelәşmә salınmalıdır
Әtraf mühiti qoruma mövzusunda cәmiyyәt mәlumatlandırılmalıdır

36 Turizmlә әlaqәdar olaraq әtraf mühit amilinә aiddir:

•

Real әtraf, süni әtraf, tәbii әtraf
İctimai әtraf, süni әtraf, tәbii әtraf
Tәbii әtraf, klassik әtraf, ictimai әtraf
Süni әtraf, tәbii әtraf, klassik әtraf
Real әtraf, süni әtraf, tәbii әtraf

37 Lisenziyalı rәhbәr ola bilmәk üçün lazım deyil:

•

Nazirliyin müәyyәn etdiyi xarici dili yaxşı dәrәcәdә bilmәsi
25 yaşı tamam olması
Ölkә vәtәndaşı olması
18 yaşını doldurmuş olması
Әn az litsey mәzunu olması

38 Turoperatorlarla yemәiçmә müәssisәlәri arasında edilәn razılaşmalara daxil deyil

•

Sәrbәst menyu, sәrhәdsiz menyu
Klassik menyu, alt menyu
Seçmәli menyu, sәrhәdsiz menyu
Set menyu, seçmәli menyu
Açıq menyu, set menyu

39 Turoperatorlarla yemәiçmә müәssisәlәri arasında edilәn razılaşmalara daxil deyil:

•

Sәrbәst menyu
Klassik menyu
Seçmәli menyu
Set menyu
Açıq menyu

40 Turizm müәssisәlәrinin nazirliklә, birbirlәriylә vә müştәrilәriylә әlaqәlәri haqqında müqavilәyә aid
deyil:

•

Müştәri oteldә qalma müddәtini uzatdığında ya da irәlidәki tarix üçün sifariş etdirdiyindәn otelin sәyahәt
agentliyinә komissiya ödәmәsi lazımdır
Sifarişlәr şifahi olmalıdır
Otel sәyahәt agentliyindәn ön ödәmә istәyә bilәr
Oteldә sifarişlәr 3 gün içindә tәsdiq edilmәlidir
Qrup oteldәn ayrıldıqdan sonra faktura tәşkil edәn sәyahәt agentliyinә göndәrilir.

41 Yerlәşmә müәssisәlәri ilә turoperatorları arasında olan müqavilәlәrdә bu mәlumat yer almır:

•

Uşaq güzәştlәri
Әlavә ödәnişlәr
Uzaqlıq
Әmәliyyat detalları
Turlara tәtbiq olunan qiymәtlәr

42 Destinasiya tәyin olunarkәn bu xüsusiyyәtlәr nәzәrә alınmır:

•

Mәdәni qaynaqlar
Әhalinin sayı
Xәrclәr
Rәqiblәrin vәziyyәti vә bazardakı payları
Tәbii qaynaqlar

43 Tәbii gediş vә ya tәqib edilәn yerlәrin ümumi xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Bu bölgәlәrә telefon vә radionun tәmin edilmәsi lazımdır
Gәrәkli strukturlardan qaçılmalıdır
Gәrәksiz strukturlardan qaçılmalıdır
Maşın yolu olmamalıdır
Bәzi bölgәlәrә elektrik götürülmәmәsi lazımdır

44 C qrupu agentlik xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

•

Mәsul müdirlәri litsey mәzunu, әn az bir xarici dil bilmәlidir
A qrupu agentlәri verәcәklәri xidmәtlәri görәrlәr
Mәsul müdirlәri әn az unversitet mәzunu vә bir xarici dil bilmәsi lazımdır
Beynәlxalq quru, dәniz vә hava nәqliyyat vasitәlәri ilә A qrupu agentlәrinin tәşkil etdiyi tur biletlәrini satırlar
Tәşkil edilәn turlarda isә bir tәrcümәçigid saxlamaq mәcburiyyәtindәdir

45 C qrupu agentliklәrin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil

•

Mәrkәz vә şöbәlәrindә әn az bir informasiya mәmuru işlәdirlәr
Mәsul müdirlәri litsey mәzunu, әn az bir xarici dil bilmәlidir
Müәssisә sәnәdi aldıqdan sonra fәaliyyәtә başlayır
Yalnız ölkә vәtәndaşları üçün daxili turlar hazırlayır
Minimum valyuta gәtirmә mәcburiyyәti yoxdur

46 B qrupu agentliyinin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Mәsul müdirlәri litsey mәzunu, әn az bir xarici dil bilmәlidir
Tәşkil etdiklәri turistik gәzintilәrlә bir әvvәlki il xaricdәn gәtirdiklәri valyutanın 25%ni keçmәmәk üzrә xaricә
turlar tәşkil edә bilәrlәr
Müәssisә sәnәdi aldıqdan sonra fәaliyyәtә başlayırlar
Beynәlxalq quru, dәniz vә hava nәqliyyat vasitәlәri ilә A qrupu agentlәrinin tәşkil etdiklәri turların biletlәrini
satırlar
İşlәtmә sәnәdi alması üçün minimum kurs keçmә mәcburiyyәti yoxdur

47 B qrupu agentliyinin xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

•

Mәsul müdirlәri әn az unversitet mәzunu vә bir xarici dil bilmәsi lazımdır

•

Beynәlxalq quru, dәniz vә hava nәqliyyat vasitәlәri ilә A qrupu agentlәrinin tәşkil etdiklәri turların biletlәrini
satırlar
Tәşkil etdiklәri turistik gәzintilәrlә bir әvvәlki il xaricdәn gәtirdiklәri valyutanın 25%ni keçmәmәk üzrә xaricә
turlar tәşkil edә bilәrlәr
Bütün sәyahәt agentliyi xidmәtlәrini görürlәr
B qrupu sәyahәt agentlәri nazirliyә 15 milyon TL tәminat yatırdırlar

48 A qrupu agentlәrin xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

•

Mәsul müdirlәri әn az Universitet mәzunu vә bir xarici dil bilmәsi lazımdır
A qrupu sәyahәt agentlәri xaricә tәşkil etdiklәri turların proqramlarını nazirliyә göndәrmәk mәcburiyyәtindәdir
B vә C sәyahәt agentliyi xidmәtlәrini görәrlәr
A qrupu sәyahәt agentlәri nazirliyә 5 milyon TL tәminat yatırdırlar
Tәşkil etdiklәri turistik gәzintilәrlә bir әvvәlki il xaricdәn gәtirdiklәri valyutanın75% ni keçmәmәk üzrә xaricә
turlar tәşkil edә bilәrlәr

49 A qrupu agentlәrin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Mәsul müdirlәri әn az litsey mәzunu vә bir xarici dil bilmәsi lazımdır
A qrupu sәyahәt agentlәri nazirliyә 5 milyon TL tәminat yatırdırlar
Tәşkil etdiklәri turistik gәzintilәrlә bir әvvәlki il xaricdәn gәtirdiklәri valyutanın 25%ni keçmәmәk üzrә xaricә
turlar tәşkil edә bilәrlәr
Bütün sәyahәt agentliyi xidmәtlәrini görәrlәr
A qrupu sәyahәt agentlәri nazirliyә 15 milyon TL tәminat yatırdırlar

50 Türkiyәdә sәyahәt agentliyinin lәng inkişafı sәbәblәrinә aiddir:

•

Sәyahәt agentlәrinә qarşı etibar hissi
Hәlә tәtilә çıxma nisbәtinin aşağı olması
Sәyahәt agentlәrinin vәzifәlәrinin yaxşı bilinmәsi
Türkiyәdәki daxili turizmә istiqamәtli agentlәrin çoxluğu
Dәmiryolu vә hava yollarının inkişaf etmiş olması

51 Türkiyәdә sәyahәt agentlәrinin lәng inkişafı sәbәblәrinә aid deyil:

•

Dәmiryolu vә havayollarının inkişaf etmәmiş olması
Sәyahәt agentlәrinә qarşı etibar hissi
Türkiyәdәki daxili turizmә istiqamәtli agentlәrin azlığı
Hәlә tәtilә çıxma nisbәtinin aşağı olması
Sәyahәt agentlәrinin vәzifәlәrinin yaxşı bilinmәmәsi

52 Sәyahәt agentliklәrinin әsas vәzifәlәridir:

•

Rәhbәrlik xidmәtlәri, valyuta әmәliyyatları etmәk, paylama
Paylama, sәyahәt marketinqi, әlavә xidmәtlәr
Paylama, valyuta әmәliyyatları etmәk, sәyahәt marketinqi
Әlavә xidmәtlәr, valyuta әmәliyyatları etmәk, paylama
Rәhbәrlik xidmәtlәri, paylama, sәyahәt marketinqi

53 Sәyahәt agentliyinin vәzifәsinә aid deyil:

•

Xarici sәyahәt hazırlayanlara "incoming" xidmәti verәrlәr
Sәyahәt xidmәtlәri, qonaq qalma, tariflәr, xidmәt şәrtlәri, haqqında mәlumat vermirlәr
Nәqliyyat, qonaq qalma, turoperatorları kimi müәssisәlәrin xidmәtlәrini müәyyәn bir ödәniş qarşılığında satarlar
Sәyahәt xidmәtlәri, qonaq qalma, tariflәr, xidmәt şәrtlәri, haqqında mәlumat verirlәr
Turizm vә sәyahәt müәssisәlәrinin mәhsullarını satarlar

54 Tursәnaye mәhsuluna olan tәlәbatın sosial amilinә aid deyil:
Dövlәtin ümumi sosial siyasәti

•

Mәdәni vә estetik zövqün formalaşdırılması
Әhalinin hәyat sәviyyәsi
İnflyasiyanın sәviyyәsi
Müxtәlif sosial normaların tәyin edilmәsi

55 Uzunmüddәtli proqnozlaşdırmadır:

•

Beş ildәn yuxarı
Üç ildәn yuxarı
On ildәn yuxarı
Altı ildәn yuxarı
İki ildәn yuxarı

56 Turizm mәhsulunun fәrqlәndirici cәhәti deyil:

•

İstehsalın vә istehlakın birgә baş vermәsi
Xidmәtlәrin saxlanıla bilmәmәsi
Xidmәt keyfiyyәtinin daimi dәyişmәsi
Xidmәt keyfiyyәt sabitliyi
Xidmәtlәrin cismani olmaması

57 Turist tәlәbatında mәhdudluq nә ilә bağlıdır?

•

Turistin istirahәt vaxtının az olması ilә bağlıdır
Turizm resurslarının mövcudluğu ilә bağlıdır
Sahibkarın turizm sahәsindә xüsusi savadın olmaması ilә bağlıdır
Turistlәrin iqtisadi imkanlarından asılıdır
Kapitalın az olması, ixtisaslaşdırılmış personalın olmaması ilә bağlıdır

58 Turizmin “qeyriturizm” sahәlәrinә tәsiri deyil:

•

Neft sәnayesinin inkişafı
Nәqliyyat sәnayesinin inkişafı
Şәhәrlәrin abadlaşdırılması
Aeroportların, yolların, mağazaların, kinoteatrların tikilmәsi vә müasirlәşdirilmәsi
Abidәlәrin, meşә massivlәrinin bәrpası

59 Turizm sәnayesinin әsasını tәşkil edәn ehtiyatların mәhdudluğu:

•

Әtraf mühitin qorunması ilә bağlıdır
Turistin istirahәt vaxtının az olması ilә bağlıdır
Turistlәrin iqtisadi imkanlarından asılıdır
Kapitalın az olması, ixtisaslaşdırılmış personalın olmaması ilә bağlıdır
Әtraf mühitin çirklәnmәsi ilә bağlıdır

60 Ekologiya ilә bağlı mәhdudiyyәtlәr:

•

Turistin istirahәt vaxtının az olması ilә bağlıdır
Әtraf mühitin qorunması ilә bağlıdır
Turistlәrin iqtisadi imkanlarından asılıdır
Әtraf mühitin çirklәnmәsi ilә bağlıdır
Kapitalın az olması ilә bağlıdır

61 Turizm tәkliflәrinin mәhdudluğu

•

Turistin istirahәt vaxtının az olması ilә bağlıdır
Kapitalın az olması ilә bağlıdır
Әtraf mühitin çirklәnmәsi ilә bağlıdır
Turizm resurslarının mövcudluğu ilә bağlıdır

Turistlәrin iqtisadi imkanlarından asılıdır

62 Turizm fәaliyyәtinә, inkişafına tәsir göstәrәn lokal amillәr:

•

Ekologiya ilә bağlı mәhdudiyyәtlәr
Turizm sәnayesinin әsasını tәşkil edәn ehtiyatların mәhdudluğu
Turist tәlәbatında mәhdudluq
Turizm tәkliflәrinin mәhdudluğu
Turizmin mal vә xidmәtlәrinin qiymәti

63 Turizm destinasiyalarının, turizm firmalarının işinә güclü tәsir göstәrir:

•

Yeyinti sәnayesinin inkişafı
Şәhәrlәrin abadlaşdırılması]
Sәnaye qәzaları
Ayaqqabı istehsalının inkişafı
Mövsümilik

64 Turizm inkişafına güclü tәsir göstәrәn tәbii faktor deyil:

•

Turizm inkişafına güclü tәsir göstәrәn tәbii faktor deyil:
Sәnaye qәzaları
Ekoloji tarazlıq
Zәlzәlә, sunami, daşqınlar
Әhalinin yaş quruluşu
Hava şәraiti

65 Turizm inkişafına güclü tәsir göstәrәn sosial amillәrdәn biri deyil:

•

Ailәvi xüsusiyyәtlәr
Turizmin xidmәtlәrinin qiymәti
Urbanizasiya
Dil çәtinliklәri
Әhalinin yaş quruluşu

66 Әsas qlobal iqtisadi amil hesab olunmur:

•

Milli gәlirin paylanma forması
Turizmin mal vә xidmәtlәrinin qiymәti
Milli gәlir miqdarı
Adambaşına düşәn gәlirin miqdarı
Kәnd әhalisinin hәyat sәviyyәsinin artması

67 Qlobal siyasi amillәrә daxil deyil:

•

İki ölkә arasındakı siyasi rejim
Turistin çıxdığı ölkәnin siyasi rejimi
Urbanizasiya
Hәrbi konfliktlәr
Gedilәn ölkәnin siyasi rejimi

68 Turizm iqtisadiyyatını limitlәşdirәn qlobal amil hesab olunmur:

•

Mövsümilik
Siyasi
İqtisadi
Turist tәlәbatında mәhdudluq
Tәbii

69 Turizm sәnayesinin inkişafına tәsir göstәrәn demoqrafik amillәrә aid deyil:

•

İnsanların mәdәniyyәt vә tәhsil sәviyyәlәrinin yüksәlmәsi
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi
İnsanların ömür müddәtinin artması vә tәqaüd yaş hәddinin azalması, turizmdә üçüncü yaş qrupuna aid olan
insanların çoxalmasına sәbәb olur
Әhalinin artımı dünya turizm potensialını yüksәldir
Etnik turist axını

70 Turizm sәnayesinin inkişafına tәsir göstәrәn siyasi amillәrә aid deyil:

•

Turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili siyasi stabilliyi
Beynәlxalq ticarәtin genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Ölkәlәr arasında dostluq, mehriban qonşuluq, dinc münasibәtlәr
Turistlәrin yaşadıqları ölkәnin daxili siyasi stabilliyi
İqtisadi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr, turizm mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә

71 Turizm sәnayesinin inkişafına tәsir göstәrәn sosialiqtisadi amillәrә aid deyil:

•

Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi
Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması
İnsanların mәdәniyyәt vә tәhsil sәviyyәlәrinin yüksәlmәsi
Vәtәndaşların ölkә daxilindә vә bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn sosial azadlıq vә hüquqlarının
olması
Beynәlxalq ticarәtin genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi

72 Turizm sәnayesinin inkişafına tәsir göstәrәn tәbiiekoloji amillәrә aid deyil:

•

Tәbiәt obyektlәrinin tәmiz vә yararlı vәziyyәtdә olması
İqtisadi vәziyyәtin yaxşı olması
Landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması
Yaxşı iqlim vә komfortlu tәbii şәraitin olması
İnkişaf etmiş hidroqrafik şәbәkәlәrin vә tәbii su hövzәlәrinin olması

73 Orta müddәtli proqnozlaşdırma:

•

Bir ildәn on ilәdәk
Bir ildәn üç ilәdәk
Bir ildәn beş ilәdәk
Bir ildәn iki ilәdәk
Bir ildәn dörd ilәdәk

74 Qısamüddәtli proqnozlaşdırma deyil:

•

Mövsümi
Hәftәlik
Rüblük
Aylıq
İllik

75 Tursәnaye mәhsuluna olan tәlәbatın özәl vә ya spesifik amilinә aid deyil:

•

Gәnclәr qrupu
Günәşli günlәrin sayı
Yaşlılar qrupu
Kişi vә qadın
Müalicә mәqsәdi

76 Tursәnaye mәhsuluna olan tәlәbatın millitarixi amilinә aid deyil

•

Milli bayramlar
Ailә sayı vә tәrkibi
Әnәnәlәr
Milli adәtlәr
Mәişәt şәraiti

77 Tursәnaye mәhsuluna olan tәlәbatın tәbiiiqlim amilinә aid deyil:

•

Tәbii resursların olması
Tәbii artım
Günәşli günlәrin sayı
Temperatur
Coğrafi şәrait

78 Tursәnaye mәhsuluna olan tәlәbatın demoqrafik amilinә aid deyil:

•

Şәhәr vә kәnd әhalisinin nisbәti
Әhalinin hәyat sәviyyәsi
Әhalinin strukturu
Әhalinin sayı
Ailә sayı vә tәrkibi

79 Tursәnaye mәhsuluna olan tәlәbatın iqtisadi amilinә aid deyil:

•

İnflyasiyanın sәviyyәsi
Mәdәni vә estetik zövqün formalaşdırılması
Әhalinin pul gәliri
Ölkәdә ümumi iqtisadi vәziyyәt
Mәhsul vә xidmәtlәrin qiymәtlәri vә turmәhsulun qiymәti

80 Turizm mәhsulunun әlamәtlәri:

•

Turizm mәhsulunun alınması ilә onun istehlakı arasında zaman vә mәkan fәrqi vardır
İcarәyә götürülmüş otel otaqları istifadә edilmәdiyi zaman turizm mәhsulu “xarab” olmur, yәni ziyanlı olmur
Turizm mәhsulunu әldә etmәmişdәn müqayisә etmәk çәtindir
Turizmi istehlak etmәk üçün sәyahәt etmәk lazımdır
Turizm mәhsulu yerli әhali vә turistlәr tәrәfindәn istehlak olunur

81 Turistlәrә mәdәni xidmәt obyektlәrinә aid deyil:

•

Konqres mәrkәzlәri
Kazinolar
Konsert zalları
Teatrlar
Ekskursiya büroları

82 Xidmәt növlәrinә görә turizm müәssisәlәrinin aşağıdakı tiplәri mövcuddur. Hansı sәhfdir?

•

Yeyinti, әrzaq müәssisәlәri
İstehsal müәssisәlәri
Turizmin tәşkili mәqsәdi ilә tәsis edilәn müәssisәlәr
Turistlәri bütün xidmәt kompleksi ilә tәmin edәn müәssisәlәr
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә müәssisәlәr

83 Turistlәrin fәrdi sürәtdә yerlәşmәsi vasitәlәrinә aid deyil:

•

Qohum vә ya tanışlar tәrәfindәn ödәnişsiz verilәn yerlәşmә vasitәlәri
Konqres mәrkәzlәri
Kirayә edilәn otaqlar

Şәxsi yaşayış evlәri
Ayrıayrı şәxslәrdәn vә ya agentlәrdәn kirayәyә götürülәn yerlәşmә vasitәlәri

84 Turizmdә donor ölkәlәridir:

•

Kipr, Portuqaliya, Meksika, Avstraliya
Fransa, İtaliya, Hollandiya, Danimarka
İspaniya, Fransa, İtaliya, İsveçrә
Türkiyә, Yunanıstan, Kipr, Portuqaliya
ABŞ, İngiltәrә, Hollandiya, Danimarka

85 Turist qәbul edәn ölkәlәr:

•

İspaniya, Fransa, Hollandiya, Almaniya
Türkiyә, Yunanıstan, İtaliya, İspaniya
Türkiyә, Yunanıstan, İtaliya, İsveçrә
İtaliya, İsveçrә, İngiltәrә, Hollandiya
ABŞ, İngiltәrә, Hollandiya, Danimarka

86 Aktiv turimlә mәşğul olan ölkәlәr:

•

Almaniya, İsveçrә, Türkiyә, Yeni Zelandiya
Kanada, Almaniya, Yeni Zelandiya, İsveç
Portuqaliya, Avstraliya, Kanada, ABŞ
İspaniya, Meksika, Yeni Zelandiya, İsveç
Kipr, Fransa, İspaniya, Meksika

87 Belә alıcıları xidmәt assortimentinә (çeşidinә), keyfiyyәtinә vә qiymәtinә olan yüksәk hәssaslıq
fәrqlәndirir:

•

Hәvәssiz alıcılar
Şöhrәtpәrәst alıcılar
Qәnaәtcil alıcılar
Hәvәsli alıcılar
Etik alıcılar

88 Bu tip alıcılar üçün turizm xidmәtlәrinin keyfiyyәti mühümdür. Xidmәtlәrin qiymәti onlar üçün rol
oynamır:

•

Etik alıcılar
Qәnaәtcil alıcılar
Hәvәsli alıcılar
Şöhrәtpәrәst alıcılar
Hәvәssiz alıcılar

89 Onlar üçün turun vә ya xidmәtin qiymәti hәlledici amil deyil. Turizm xidmәtlәrinin keyfiyyәti vә turizm
mәhsulunun növü daha önәmlidir:

•

Qәnaәtcil alıcılar
Hәvәsli alıcılar
Hәvәssiz alıcılar
Etik alıcılar
Şöhrәtpәrәst alıcılar

90 Turizm mәhsulu alıcılarının kateqoriyaları deyil:
Hәvәssiz
Qәnaәtcil
Şöhrәtpәrәst

•

Etik
Hәvәsli

91 Mәhsulun tәnәzzül dövründәn çıxmaq üçün lazımdır:

•

Bazarın yeni seqmentlәrinә girmәyә cәhd edilmәlidir
Mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi
Yeni mәhsul növlәrinin tәqdim edilmәsi
Rәqabәtin güclәnmәsi
Şirkәt mәhsulun satış kanallarını artırmalıdır

92 Yetkinlik dövründә satışın inkişaf hәcminin azalması vә stabillәşmәsinә tәsir edәn amillәrә aid deyil:

•

Mәhsulun rentabelli olmaması
Turizm mәhsulu alıcılarının qәnaәtcil olması
Bazara yeni, daha mükәmmәl mәhsulların çıxması
Müştәrilәrin ehtiyaclarının dәyişmәsi
Rәqabәtin güclәnmәsi

93 Mәhsulun inkişaf dövrünә aid deyil:

•

Mәhsulun satışının hәcmini vә mәnfәәtin sürәtli artımı ilә xarakterizә olunur.
İnkişaf mәrhәlәsindә rәqabәt artır. Lakin şirkәt mәhsulun keyfiyyәtli olmasına inandırmağı vә bazarın
genişlәndirilmәsini dayandırmalıdır
Bu mәhsul satışına әvvәl girmiş şirkәtlәr daha böyük üstünlüklәrә malik olurlar
İnkişaf mәrhәlәsindә rәqabәt artır. Lakin şirkәt mәhsulun keyfiyyәtli olmasına inandırmağı vә bazarın
genişlәndirilmәsini dayandırmamalıdır
Şirkәt inkişaf mәrhәlәsindә mәhsulun satış sahәlәrini artırmaqla bazarın yeni seqmentlәrinә girmәyә cәhd etmәlidir

94 Turizm mәhsulunun başlanğıc dövrünün uzunluğu asılı deyil:

•

Marketinq strategiyasının yerinә yetirilmәsindәn
Satışın hәcmindәn
Mәhsulun isehlakçıların ehtiyacına uyğun olmasından
Mәhsulun keyfiyyәtindәn
Marketinq strategiyasının düzgün seçilmәsindәn

95 Turizmin regional inkişafa tәsirlәrini aşağıdakı kimi görmәk olar Hansı doğru deyil?

•

Yerli büdcәyә әlavә daxilolmalar
Kәnd әhalisinin tәhsil sәviyyәsinin artması
Kәnd tәsәrrüfatı mallarının sәrfәli satışı
Kәnd rayonlarında yeni iş yerlәri
Mәnfi tәsirlәri

96 Dövlәt turizmә maliyyә qoyuluşları sahәsindә aşağıdakıları әldә edә bilәr. Hansı doğru deyil?

•

Valyuta axınının çoxalması
Xammaldan istifadә etmәklә milli gәlirin artması
Xammaldan istifadә edilmәdәn milli gәlirin artması
Maliyyә qoyuluşlarının qısa bir zamanda qaytarılması
Әhalinin mәşğulluğunun artması

97 Turizmin rәqabәt davamlılığına bir sıra amillәr tәsir edir. Hansı doğru deyil?

•

Tәhlükәsizlik
Qiymәtin inandırıcı olması
Kәmiyyәt
Etibarlılıq
İstehlakçıların seqmentlәşdirilmәsi

98 Tәlabatın formalaşmasına, turizm mәrkәzlәrinin vә turizmdә sahibkarlığın formalaşmasına bir sıra amillәr
qrupu tәsir edir. Hansı doğru deyil?

•

Turizm tәklifi
Turizm tәlәbi
Sosialiqtisadi amillәr
Turizm sәnayesinin madditexniki bazası
İstirahәt yerlәrinin infrastrukturu

99 Beynәlхalq turizmin inkişafı üçün ilkin şәrtlәrdәn deyil:

•

Xüsusi aviaхәtlәrin durmadan artması, onların tariflәrinin aşağı salınmas
Әmәyin günәmuzd ödәnilmәsi
İşçilәrә uzunmüddәtli mәzuniyyәtlәrin verilmәsi, onlara daha yüksәk әmәk haqqı ödәnilmәsi
Muzdla tutulan peşәkar xarici vә yerli işçilәrin sayının artması, onların maddi vә mәdәni sәviyyәsinin yüksәlmәsi
Nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi, nәqliyyat yollarının yaхşılaşdırılması

100 Turist göndәrәn ölkәlәrdir:

•

Türkiyә, Yunanıstan, İtaliya, İsveçrә
Kanada, Almaniya, Yeni Zelandiya, İsveç
Türkiyә, Yunanıstan, Kipr, Portuqaliya
İspaniya, Fransa, İtaliya, İsveçrә
Kipr, Portuqaliya, Meksika, Avstraliya

101 Turizmdә alınmış kreditlәr üzrә ödәnilәn faiz:

•

Turizm müәssisәlәrinin tikilmәsi üçün әlavә investisiya qoyuluşu tәlәb olunur
Turizmin inkişafı әlavә investisiyaların qoyulmasını tәlәb edir, yәni xarici investisiyalara ehtiyac duyulur. Bu
zaman faizlәr xarici valyuta ilә hesablanır
Turistlәr tәrәfindәn ziyarәt edilәn әrazilәrin, yerlәrin çoxalması hәmin yerlәrdә xidmәt sahәsindә gәrginlik yaradır.
Belә halda su, kanalizasiya, elektrik enerji sisisteminin, yolların, rabitә sisteminin, mühafizә xidmәtinin vә polisin
işinin modernlәşdirilmәsi böyük xәrclәr tәlәb edir
Material resursları az olan az inkişaf etmiş ölkәlәr özlәri istehsal etmәdiklәri bir çox turizm mallarını xaricdәn
gәtirtmәlidirlәr vә müvafiq olaraq bunların әvәzindә valyuta ödәmәlidirlәr
Turizm inkişaf etdikcә ilk illәrdә xarici turizm mütәxәssislәrinin cәlb edilmәsi zәrurәti yaranır

102 Turizmdә xarici mütәxәssislәrin ödәnişi üzrә xәrclәr:

•

Turizm müәssisәlәrinin tikilmәsi üçün әlavә investisiya qoyuluşu tәlәb olunur
Turizm inkişaf etdikcә ilk illәrdә xarici turizm mütәxәssislәrinin cәlb edilmәsi zәrurәti yaranır. Bu mütәxәssislәr
aldıqları mәvaciblәrin böyük hissәsini öz ölkәlәrinә göndәrirlәr
Turistlәr tәrәfindәn ziyarәt edilәn әrazilәrin, yerlәrin çoxalması hәmin yerlәrdә xidmәt sahәsindә gәrginlik yaradır
Belә halda su, kanalizasiya, elektrik enerji sisisteminin, yolların, rabitә sisteminin, mühafizә xidmәtinin vә polisin
işinin modernlәşdirilmәsi böyük xәrclәr tәlәb edir
Material resursları az olan az inkişaf etmiş ölkәlәr özlәri istehsal etmәdiklәri bir çox turizm mallarını xaricdәn
gәtirtmәlidirlәr vә müvafiq olaraq bunların әvәzindә valyuta ödәmәlidirlәr
Turizmin inkişafı әlavә investisiyaların qoyulmasını tәlәb edir, yәni xarici investisiyalara ehtiyac duyulur. Bu
zaman faizlәr xarici valyuta ilә hesablanır

103 Turizmdә xidmәt sahәsinin modernlәşdirilmәsi:

•

Turizm müәssisәlәrinin tikilmәsi üçün әlavә investisiya qoyuluşu tәlәb olunur
Turistlәr tәrәfindәn ziyarәt edilәn әrazilәrin, yerlәrin çoxalması hәmin yerlәrdә xidmәt sahәsindә gәrginlik yaradır.
Belә halda su, kanalizasiya, elektrik enerji sisisteminin, yolların, rabitә sisteminin, mühafizә xidmәtinin vә polisin
işinin modernlәşdirilmәsi böyük xәrclәr tәlәb edir
Turizm inkişaf etdikcә ilk illәrdә xarici turizm mütәxәssislәrinin cәlb edilmәsi zәrurәti yaranır
Material resursları az olan az inkişaf etmiş ölkәlәr özlәri istehsal etmәdiklәri bir çox turizm mallarını xaricdәn
gәtirtmәlidirlәr vә müvafiq olaraq bunların әvәzindә valyuta ödәmәlidirlәr
Turizmin inkişafı әlavә investisiyaların qoyulmasını tәlәb edir, yәni xarici investisiyalara ehtiyac duyulur. Bu
zaman faizlәr xarici valyuta ilә hesablanır

104 Turizmdә idxal xәrclәri:

•

Turizm müәssisәlәrinin tikilmәsi üçün әlavә investisiya qoyuluşu tәlәb olunur
Material resursları az olan az inkişaf etmiş ölkәlәr özlәri istehsal etmәdiklәri bir çox turizm mallarını xaricdәn
gәtirtmәlidirlәr vә müvafiq olaraq bunların әvәzindә valyuta ödәmәlidirlәr
Turizm inkişaf etdikcә ilk illәrdә xarici turizm mütәxәssislәrinin cәlb edilmәsi zәrurәti yaranır
Turistlәr tәrәfindәn ziyarәt edilәn әrazilәrin, yerlәrin çoxalması hәmin yerlәrdә xidmәt sahәsindә gәrginlik yaradır.
Belә halda su, kanalizasiya, elektrik enerji sisisteminin, yolların, rabitә sisteminin, mühafizә xidmәtinin vә polisin
işinin modernlәşdirilmәsi böyük xәrclәr tәlәb edir
Turizmin inkişafı әlavә investisiyaların qoyulmasını tәlәb edir, yәni xarici investisiyalara ehtiyac duyulur. Bu
zaman faizlәr xarici valyuta ilә hesablanır

105 Xarici turistlәri qәbul etmәk vә onların sayını artırmaq istәyәn hәr bir ölkәnin әsas xәrclәrinә daxil
deyil:

•

Alınmış kreditlәr üzrә ödәnilәn faizlәr
Turizm firmaları yaratmaq
İdxal xәrclәri
Xidmәt sahәsinin modernlәşdirilmәsi
Xarici mütәxәssislәrin ödәnişi üzrә xәrclәr

106 Passiv xarici turizm balansı:

•

Bir il әrzindә turizmlә bağlı ölkәyә gәlәn turistlәrin vә gedәnlәrdәn çox olduğunu ifadә edir
Turizm hәrәkәtlәrin yaratdığı valyuta çıxarının valyuta gәlirindәn çox olmasıdır
Bir il әrzindә turizmlә bağlı meydana gәlәn valyuta gәlir vә çıxarının bәrabәr olduğunu ifadә edir
Turizm hәrәkәtlәri nәticәsindә ölkәyә gәlәn valyutanın çıxan valyutadan çox olduğunu göstәrir
Bir il әrzindә turizmlә bağlı ölkәyә gәlәn turistlәrin vә gedәnlәrә bәrabәr olduğunu ifadә edir

107 Aktiv xarici turizm balansı:

•

Bir il әrzindә turizmlә bağlı ölkәyә gәlәn turistlәrin vә gedәnlәrdәn çox olduğunu ifadә edir
Turizm hәrәkәtlәri nәticәsindә ölkәyә gәlәn valyutanın çıxan valyutadan çox olduğunu göstәrir
Bir il әrzindә turizmlә bağlı meydana gәlәn valyuta gәlir vә çıxarının bәrabәr olduğunu ifadә edir
Turizm hәrәkәtlәrin yaratdığı valyuta çıxarının valyuta gәlirindәn çox olmasıdır
Bir il әrzindә turizmlә bağlı ölkәyә gәlәn turistlәrin vә gedәnlәrә bәrabәr olduğunu ifadә edir

108 Taraz xarici turizm balansı:

•

Bir il әrzindә turizmlә bağlı ölkәyә gәlәn turistlәrin vә gedәnlәrdәn çox olduğunu ifadә edir
Bir il әrzindә turizmlә bağlı meydana gәlәn valyuta gәlir vә çıxarının bәrabәr olduğunu ifadә edir
Turizm hәrәkәtlәrin yaratdığı valyuta çıxarının valyuta gәlirindәn çox olmasıdır
Turizm hәrәkәtlәri nәticәsindә ölkәyә gәlәn valyutanın çıxan valyutadan çox olduğunu göstәrir
Bir il әrzindә turizmlә bağlı ölkәyә gәlәn turistlәrin vә gedәnlәrә bәrabәr olduğunu ifadә edir

109 Ölkәnin xarici turizm balansının illik tәnzimlәnmәsinә dair hansı doğrudur?

•

Xarici turizm balansının taraz olması zamanı turizmin tәdiyyә balansı üzәrindәki tәsiri yoxdur
Xarici turizm balansının taraz olması zamanı turizmin tәdiyyә balansı üzәrindәki tәsiri vardır
Aktiv xarici turizm balansı turizm hәrәkәtlәri nәticәsindә ölkәyә gәlәn valyutanın çıxan valyutadan çox olduğunu
göstәrir
Xarici turizm balansının taraz olması, bir il әrzindә turizmlә bağlı meydana gәlәn valyuta gәlir vә çıxarının bәrabәr
olduğunu ifadә edir
Turizm hәrәkәtlәrin yaratdığı valyuta çıxarının valyuta gәlirindәn çox olmasıdır

110 Turizmdә qiymәtlәndirmә әmәliyyatlarında aşağıdakı tәmәl nöqtәlәr göz önünә alınır. Hansı doğru
deyil:

•

Fәrqli turlarda sifarişlәr üçün otel qiymәtlәrinin nәzәrә alınması
Yüksәk qiymәtqoymaya nail olmaq

Әvvәlcәdәn edilәn qiymәtlәndirmәnin vә xüsusi qiymәtlәrin nәzәrdәn keçirilmәsi
Tәklif edilәn tur proqramına bağlı xidmәt növlәrinin vә qiymәtinin әvvәldәn qәrarlaşdırılması
Qiymәtlәrin mövsüm sıxlığına görә fәrqlәndirilmәsi

111 Turizmdә qiymәtlәndirmәdә xarici faktor deyil:

•

Xәrclәr
Bazarın quruluşu vә tәlәb
Rәqiblәrin qiymәtlәri vә qiymәt tәkliflәri
Qiymәt hәssaslığını tәsir edәn faktorlar
Qiymәt  tәlәb әlaqәsinin analizi

112 Turizmdә qiymәtlәndirmәdә daxili faktor deyil:

•

Tәşkilati qiymәtlәndirmә
Bazarın quruluşu vә tәlәb
Marketinq qarışığı elementlәri
Marketinq mәqsәdlәri
Xәrclәr

113 Sәyahәt agentliklәri fәaliyyәtinin komission gәlirlәri:

•

Tur dәyәrinin 1520%i
Tur dәyәrinin 715% i
Tur dәyәrinin 2025%i
Tur dәyәrinin 1015%i
Tur dәyәrinin 710% i

114 İdarәetmә orqanları deyil:

•

İntizam heyәti
Menecer
İdarә heyәti
Baş Assambleya
Yoxlama heyәti

115 Sәyahәt agentinin vәzifәlәri deyil:

•

Kurslar vә seminarlar tәşkil etmәk
Turizm obyektlәri yaratmaq
Peşә әxlaq vә hәmrәyliyin qorunması
Sәyahәt agentliyi peşәsinin inkişafı üçün iş görmә
Bazar araşdırmaları vә sәyahәt agentliyi mövzusunda araşdırma

116 Sәyahәt agentinin xüsusiyyәti deyil:

•

Ticarәt qurumudur
İstehsal müәssisәsidir
Ictimai quruluşu xüsusiyyәtindәdir
Hüquqi şәxsiyyәtә malikdir
Peşә mәnsubludur

117 Sәyahәt agentinin öhdәliklәri deyil:

•

Işlәdilәcәk rәhbәrin sәnәdli olması
Mәlumat vermәmә
Quruluş vә tur tәminatı yatırtmaq
Personal vә iş yeri baxımından müәyyәn xüsusiyyәtlәrә sahib olma
Peşә prinsiplәri vә qanunlara uyğun gәlmә

118 Sәyahәt agentinin hüquqlarına aid deyil:

•

Әlaqә asanlıqları vә imkanları
Hәr cür tur tәşkil etmә
Fövqәladә xәrclәri hüququ
Ödәniş hüququ
Mexanizmi vә müәssisә krediti tәlәb haqqı

119 Sәyahәt agentliklәrinә dair fikirlәrә aid deyil:

•

İki il içindә 80.000 dollar valyuta gәliri әldә edәn müәssisәlәr A qrupu sәyahәt agenti sәnәdinә sahib olar
İllik ortalama 50.000 dollar valyuta gәlir әldә edә bilmәyәn sәyahәt agentlәrinin sәyahәt agentliyi sәnәdi lәğv
edilir
A qrupu sәyahәt agentlәri müvәqqәti müәssisә sәnәdlәri, B vә C qrupu sәyahәt agentlәri müәssisә sәnәdi aldıqdan
sonra fәaliyyәtә başlayar
C qrupu sәyahәt agentlәri xarici dil bilmә zәruriliyi olmadan әn az bir informasiya mәmuru saxlamaq
mәcburiyyәtindәdirlәr
A qrupu sәyahәt agentlәrinә ilk olaraq müvәqqәti müәssisә sәnәdi verilir

120 Sәyahәt agentlәri quruluşunda nәzәrә alınan faktorlara aid deyil:

•

Fәaliyyәt vә xidmәt sahәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Personalın imtahanla seçilmәsi
Işlәtmә qruplarının vә fәaliyyәt sahәlәrinin müәyyәn edilmәsi
Müәssisәlәrin qurulduqları sahәlәr tәsirlidir
Müәssisә tutum vә qrupuna görә ideal bir mәkan olmalıdır

121 Türkiyәdә Nazirlik tәrәfindәn tәyin olunan tur qaydalarına uyğun gәlmәyәn agentlәrә xәbәrdarlıq edilir.
Hansı doğru deyil:

•

A vә B qrupu sәyahәt agentlәrinin mәsul müdirlәri vә informasiya mәmurlarının xarici dil bilmәsi zәruridir
Sәnәdlәri lәğv edilәn agentlәrә 3 il müddәt ilә sәnәd verilmәz
Agentlәri meydana gәtirdiyi әtraflı proqramlar turizm nazirliyinә bildirilmәk mәcburiyyәtindәdir, bu turların
xәrclәri tur başlamadan әvvәl 25%i nazirliyә tәminat olaraq yatırdılar, tur bitdikdәn 2 ay sonra agentә qaytarılır
Bir il içindә üç dәfә xәbәrdarlıq edilәn vә ov turizmi müddәalarına uyğun gәlmәyәn agentlәrin sәnәdlәri lәğv
edilir
Sәyahәt agentlәri hәr il oktyabr ayının sonuna qәdәr fәaliyyәt hesabatlarını nazirliyә bildirirlәr

122 Sәyahәt agentliklәrindә, sәyahәt agentliyi üzrә mәsul müdir xaricindә şöbәlәr üzrә aşağıdakı idarәçilәr
vardır. Hansı yalnışdır?

•

Әmәliyyat müdiri
Qiymәt üzrә müdir
Satış müdiri
Marketinq müdiri
İctimaiyyәtlә әlaqәlәr müdiri

123 Turizmin inkişafı aşağıdakılara tәsir etmir:

•

Әtraf mühitin mühafizәsinә
Meşәlәrin artmasına
Әhalinin mәdәni vә sosial sәviyyәsinin yaxşılaşmasına
Әhalinin mәşğulluğuna
Regionun infrastrukturunun yaxşılaşmasına

124 Azәrbaycanda turizmin inkişafına mane olan amillәrdәn deyil:
Tәklif olunan xidmәt çeşidinin az olması
Gәlmә turizmlә mәşğul turşirkәtlәr üçün güzәştlәrin olmaması
Turizm xidmәtlәrinin qiymәtlәrinin yüksәk olması

•

•

Turizm resurslarının azlığı
Turizm bazarının zәif marketinq tәdqiqi

125 İqtisadi tәhlilin aparılmasının mәrhәlәlәrindәn deyil:

•

Tәhlil üçün tәlәb olunan mәlumatların seçilmәsi vә yoxlanılması
Ayrıayrı amillәrin göstәricilәrin dәyişmәsinә tәsiri
Göstәricilәrin analitik işlәnmәsi vә müqayisәsi
İqtisadi tәhlilin proqramının hazırlanması
Nәticәlәrin yekunlaşdırılması vә tәkliflәrin reallaşdırılmasına nәzarәt

126 Turizm şirkәtlәrinin işinin tәhlil üsullarına aid deyil:

•

Ayrıayrı amillәrin göstәricilәrin dәyişmәsinә tәsiri
Mücәrrәd
Amillәr üzrә
Müqayisәli
Kompleksli

127 Turizm şirkәtlәrinin tәsәrrüfatmaliyyә fәaliyyәti aşağıdakı göstәricilәrlә müәyyәn olunur. Hansı doğru
deyil?

•

Әmәk haqqı planı
Әsas fondların tәrkibi
Turistlәrә xidmәtin hәcmi (nәfәr, adamgün)
İcarәyә götürülmüş istirahәt ocaqları vә yerlәrin sayı
Ekskursiyaçılara xidmәtin hәcmi

128 Mehmanxanaların әsas fondlarının texniki vәziyyәtinin öyrәnilmәsindә aşağıdakı әmsallar tәtbiq olunur.
Hansı doğru deyil?

•

Yararlılıq
Tәmir
Silinmә
Yenilәşdirmә
Köhnәlmә

129 Mehmanxanaların madditexniki sәviyyәsinin tәhlilinin vәzifәlәrinә aid deyil:

•

Yerlәşdirmә fondunun göstәrilәn xidmәtin sәviyyәsinә vә digәr göstәricilәrә tәsiri
Turistlәrә xidmәtin hәcminin öyrәnilmәsi
Әsas fondların dinamikasının öyrәnilmәsi
Әsas fondların tәrkibinin öyrәnilmәsi
Әsas fondların texniki vәziyyәtinin öyrәnilmәsi

130 Mehmanxanaların tәsәrrüfatmaliyyә fәaliyyәtinin göstәricilәrinә aid deyil:

•

Xidmәtin maya dәyәri, әmәk haqqı
Ekskursiyaçılara xidmәtin hәcmi
Turistlәrә xidmәtin hәcmi
Yerlәrin sayı
Gәlirlәr, mәnfәәt

131 Ehtiyat fondu – müxtәlif nәzәrә alınmamış tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsi vә ya ölkә (region) üzrә
turizm sәnayesinin iqtisadi tәhlili aşağıdakı istiqamәtlәrdә hәyata keçirilә bilәr. Hansı doğru deyil?
Ölkәyә (regiona) gәlәnlәr üzrә zәrәrin ödәnilmәsi
Yalnız yerlәşdirmә obyektlәri üzrә
Yalnız turizm şirkәtlәri üzrә

•

•

Nәqliyyat xidmәtlәri üzrә
Yalnız qidalanma obyektlәri üzrә

132 Mükafat fondu – personalın işinin mükafatlandırılmasına aid deyil:

•

Qiymәtli mükafatın verilmәsi
Yeni filial, nümayәndәlik, bölmәlәrin açılması
İstirahәtә göndәrmәk
Pul
Dәrәcә vermәk

133 İnkişaf fondu – tәşkilatın fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi üçün istifadә edilir. Hansı bura daxil deyil?

•

Törәmә tәşkilatın yaradılması
Qiymәtli mükafatın verilmәsi
Yeni filial, nümayәndәlik, bölmәlәrin açılması
Yeni marşrutların açılması
Başqa tәşkilatlarla işbirliyinin yaradılması

134 Satışdankәnar fәaliyyәtdәn mәnfәәt aşağıdakıların fәrqindәn әmәlә gәlir. Hansı doğru deyil?

•

Borc vә debitor qalıqlarının silinmәsi
Mәhsulun qiymәtindәn maya dәyәrini çıxmaqla
Valyuta hesablarına görә kurs fәrqi
Tәşkilatın hesabında olan maliyyә vәsaitlәrinә görә alınan faizlәr
Hesabat ilindә aşkar olunmuş keçmiş illәrin mәnfәәt vә zәrәri

135 Qeyrimaterial aktivlәri deyil:

•

Kompüter proqramları
Kompüter texnikası
Lisenziya
Patent
Ticarәt markası

136 Ümumi mәnfәәt mәhsulun satışından xәrclәrin çıxılması ilә alınır:

•

Göstәrilәn xidmәtlәrdәn
Barter әmәliyyatlarından
Maliyyә fәaliyyәtindәn
Mәhsul satışından
Satışdankәnar әmәliyyatlardan

137 Turizm xidmәtlәrinә qoyulan qiymәtlәri tәyin etmәyin prinsiplәrindәn deyil:

•

Qiymәt qonaq evi sahibinin istehsalata, realizә etmәyә çәkdiyi mәsrәflәri ödәmәlidir
Qiymәt hәmin xidmәt üçün mövcud olan vә çox cәhәtdәn mövsümiliklә müәyyәn edilәn tәlәbә müvafiq olmalıdır
Rәqib müәssisәlәrin eyni mәhsula qoyduqları qiymәt nәzәrә alınmır
Qiymәt elә bir hәcmdә mәnfәәti tәmin etmәlidir ki, bu onun özünümaliyyәlәşdirmә prinsipi ilә işlәmәyә imkan
versin
Qiymәt mütәhәrrik (çevik) olmalıdır

138 Bazar vә ya marketinq üsulunun tәtbiqinә aid deyil:

•

Tәlәbatın tәhlili yerinә yetirilir
Bu üsul sadә üsuldur
Mәhsul istehlakçıları tәdqiq olunur
Bazar tәdqiq olunur
Rәqib tәşkilatlar tәdqiq olunur

139 Qiymәtin tәyinin xәrclәr әsasında üsuluna dair fikirlәrdәn hansı doğru deyil?

•

Qiymәtin tәyin edilmәsinin bu variantında xәrclәr tәhlil edilәrәk sabit vә dәyişkәn xәrclәrә bölünür
Bu üsul zamanı tәlәbatın tәhlili yerinә yetirilir
Bu üsul zamanı istehlakçının mәhsula olan münasibәti nәzәrә alınmır
Mәhsulun maya dәyәrinin üzәrinә nәzәrdә tutulmuş mәnfәәtin miqdarı әlavә olunur
Xәrclәr әsasında üsulunda zәrәrsiz işlәmәk vә mәqsәdli mәnfәәti tәmin etmәk variantı daha mәqsәdәuyğundur

140 Xәrclәri sabit vә dәyişkәn xәrclәrә bölmәklә sabit xәrclәri dәyişmәdәn bir qrupda cәmlәşdirilir.
Dәyişkәn xәrclәr isә edilmiş xәrclәrә uyğun olaraq uçota alınır. Bu halda realizasiyadan әldә edilmiş gәlirdәn
dәyişkәn xәrclәri çıxmaqla hansı gәlir müәyyәn edilir?

•

Marjinal gәlir
Nominal gәlir
Xalis gәlir
Relevant gәlir
Real gәlir

141 Xәrclәrin sabit qalması dövrünә nә deyilir?

•

Konkret dövr
Relevant period
Boş period
Marjinal period
Mәhdud dövr

142 Müәyyәn dövrlәrdә istehsal sabit qaldıqca bu xәrclәr dә sabit olur. Sonra istehsal artdıqca bu xәrclәr dә
artır vә istehsalın müәyyәn sәviyyәsinәdәk sabit qalır:

•

Vaxtaşırı sabit olan xәrclәr
Vaxtaşırı dәyişәn xәrclәr
Müәyyәn dövr sabit olan xәrclәr
Qeyri sabit olan xәrclәr
Daimi sabit olan xәrclәr

143 Fәaliyyәti tәmin etmәk üçün tәlәb olunan xәrclәr:

•

Dövri mәtbuat abunә haqqı
Elektrik enerjisi xәrclәri
Әsas fondların amortizasiyası
İcarә haqqı xәrclәri
Rabitә abunә haqları

144 Turizm tәşkilatının tam sabit xәrclәrinә aid deyil:

•

Dövri mәtbuat abunә haqqı
Material, yanacaq xәrclәri
Әsas fondların amortizasiyası
İcarә haqqı
Rabitә abunә haqları

145 Turizm tәşkilatının dәyişkәn (şәrtidәyişkәn) xәrclәrinә aid deyil:

•

Agentlәrә verilәn ödәnişlәr vә müvafiq ayırmalar
Kommunal xidmәtlәri, telefon abunә haqları
Material, yanacaq xәrclәri
Telefon danışıq haqları
İşçilәrә verilәn mükafatlar

146 Turizm tәşkilatının şәrtisabit xәrclәrinә aid deyil:

•

Lisenziya vә sertifikatlaşma xәrclәri
Telefon danışıq haqları
İcarә haqqı
Әsas vә kömәkçi personalın әmәk haqları
Әsas fondların amortizasiyası

147 Turizm şirkәtinin turizm mәhsulunun istehsalına çәkdiyi xәrclәrә aid deyil:

•

Marşrutun hazırlanması üzrә xәrclәr
Hesabat xәrclәri
Sosial sığorta xәrclәri
Әmәk haqqının ödәnilmәsi
Әsas vәsaitlәrin amortizasiyası

148 Turizm şirkәtinin turizm mәhsulunun istehsalına çәkdiyi xәrclәrә aid deyil:

•

Nәqliyyat xәrclәri
Kadr hazırlığı xәrclәri
Yerlәşdirmә xәrclәri
Maddi xәrclәr
Qidalanma xәrclәri

149 Onlar geniş çeşidli turizm xidmәtlәrini daha ucuz qiymәtlә almağa meyillidir:

•

Qәnaәtcil alıcılar
Etik alıcılar
Hәvәssiz alıcılar
Hәvәsli alıcılar
Şöhrәtpәrәst alıcılar

150 Sәyahәt agentlәri qrupları deyil:

•

C qrupu sәyahәt agenti
A qrupu sәyahәt agenti
Müvәqqәti A qrupu
Müvәqqәti D qrupu
B qrupu sәyahәt agenti

151 Rusiya Federasiyasında turoperatorun әn azı neçә işçisi olmalıdır?

•

10
12
15
7
5

152 Sәyahәt agenti tәrәfindәn müştәriyә vә ya xidmәti alan tәşkilata verilәn vә tәrkibindә göstәrilәn
xidmәtlәr ilә әlaqәdar müqavilә olan sәnәddir:

•

Alış sәnәdi
Alış kuponu
Voucher
Viza
Çek

153 Sәyahәt agentinin yerli vә xarici müştәrilәrә tәqdim edilәcәk xidmәtlәrin mәcmuusu:

•

•

Turpaket
Viza
Bir günlük tur
Әmtәә mәhsulu
Transfer

154 Turoperator fәaliyyәti hәyata keçirәn struktur bölmәnin işçilәrinin әn azı neçә %i ali tәhsil, turizm
sahәsindә peşә vә ya orta tәhsilli vә ya әn azı 5 il turizm tәcrübәsi olmalıdır?

•

50%
30%
70%
60%
20%

155 Nәqliyyat, qonaq qalma vә bunlara kömәkçi sayılmayan digәr turistik xidmәtlәrin әn az ikisinin birlikdә
iştirak etdiyi, hәr şeyin daxil olduğu qiymәtlә satılan vә ya satış öhdәliyi edilәn vә xidmәti 24 saatdan uzun
bir müddәti әhatә edәn vә ya gecәlik qalma ehtiva edәn turlardır:

•

Turpaket
Bir günlük tur
Transfer dosyesi
Sәyahәt agenti mәhsulu
Transfer

156 Transfer sәnәdinә daxil deyil:

•

Vasitә kirayәyә götürülmüşsә müqavilә surәti
Tura qatılan müştәrilәrin siyahısı
Tәsdiq edilmiş sәyahәt agenti әmәliyyat sәnәdi
Sәyahәt edilәcәk yerlәr haqqında mәlumat
Tur proqramı, zәruri sәyahәt sığortası vekseli

157 Turpaket daxilindә müştәriyә öhdәlәrinә edilәn xidmәtlәrin, agentin iflası da daxil olmaq üzrә hәr hansı
bir sәbәblә verilmәmәsi vә ya öhdәlik edilәn şәkildә verilmәmәsinә qaynaqlanan mәsuliyyәtlәrini әhatә edәn
sığortanı ifadә edәr:

•

Әlavә sәyahәt sığortası
Sәyahәt sığortası
Könüllü sәyahәt sığortası
Tibbi sәyahәt sığortası
Zәruri sәyahәt sığortası

158 Transfer xidmәtinә daxildir:

•

Proqramın başladığı mәskunlaşma yerindәn yerlәşmә tәsisinә nәqliyyat xidmәti
Proqramın bitimindә tәsisdәn mәskunlaşma yerinә hәr hansı bir vasitә ilә nәqliyyat xidmәti
Tәsisdәn bu nәqliyyat xidmәtlәrinin tәqdim edildiyi yerlәrә nәqliyyat xidmәti
Beynәlxalq nәqliyyat xidmәtlәrinin tәqdim edildiyi ovtodayanacaq, liman, hava limanı kimi yerlәrdәn, qonaq
qalacağı obyektlәrә nәqliyyat xidmәti
Turistlәrә sәyahәt zamanı icarә әsasında nәqliyyat xidmәti

159 ISCO nәdir?

•

Beynәlxalq ticarәt әlaqәlәri tәşkilatı
Beynәlxalq insan haqları tәşkilatı
Beynәlxalq mәhsul standartı
Beynәlxalq standart peşә tәsnifatı
Beynәlxalq turizm tәşkilatlrının tәsnifatı

160 Bir günlük tur:

•

Yalnız xaricdә tarixi, tәbii, mәdәni, turistik dәyәrlәrini tanıtmaq vә çatdırmağı birlikdә әhatә edәn, bu xidmәtlәrin
daxil olduğu tәk bir qiymәtlә satılan vә ya satış öhdәliyi edilәn vә xidmәti iyirmi dörd saatdan qısa bir müddәti
әhatә edәn, yerlәşmә ehtiva etmәyәn kommersiya fәaliyyәtidir
Daxildә vә ya xaricdә tarixi, tәbii, mәdәni, turistik dәyәrlәrini tanıtmaq vә çatdırmağı birlikdә әhatә edәn, bu
xidmәtlәrin daxil olduğu tәk bir qiymәtlә satılan vә ya satış öhdәliyi edilәn vә xidmәti әn azı iyirmi dörd saatı
әhatә edәn, yerlәşmә ehtiva etmәyәn kommersiya fәaliyyәtidir
Daxildә vә ya xaricdә tarixi, tәbii, mәdәni, turistik dәyәrlәrini tanıtmaq vә çatdırmağı birlikdә әhatә edәn, bu
xidmәtlәrin daxil olduğu tәk bir qiymәtlә satılan vә ya satış öhdәliyi edilәn vә xidmәti iyirmi dörd saatdan qısa bir
müddәti әhatә edәn, yerlәşmә ehtiva edәn kommersiya fәaliyyәtidir
Daxildә vә ya xaricdә tarixi, tәbii, mәdәni, turistik dәyәrlәrini tanıtmaq vә çatdırmağı birlikdә әhatә edәn, bu
xidmәtlәrin daxil olduğu müxtәlif qiymәtlә satılan vә ya satış öhdәliyi edilәn vә xidmәti iyirmi dörd saatdan qısa
bir müddәti әhatә edәn, yerlәşmә ehtiva etmәyәn kommersiya fәaliyyәtidir
Daxildә vә ya xaricdә tarixi, tәbii, mәdәni, turistik dәyәrlәrini tanıtmaq vә çatdırmağı birlikdә әhatә edәn, bu
xidmәtlәrin daxil olduğu tәk bir qiymәtlә satılan vә ya satış öhdәliyi edilәn vә xidmәti iyirmi dörd saatdan qısa bir
müddәti әhatә edәn, yerlәşmә ehtiva etmәyәn kommersiya fәaliyyәtidir

161 Marka nәdir?

•

Sirkәtin davamlı imicini qorumaq üçün işlәyir
Daimi müştәri bazasının yaradılması
Bir öhdәlik formalaşdırılmasıdır
Mәhsulun istehlakçıya tәqdim olunmasıdır
Sirkәtin güclü imicini qorumaq üçün işlәyir

162 İxtisaslaşmış turoperatorlar öz növbәsindә dar ixtisaslaşdırılmış turoperatorlara bölünür. Hansı doğru
deyil:

•

Xüsusi bir hәdәf üzrә
Xüsusi növ üzrә
Nәqliyyat forması üzrә
Xüsusi bir müştәri üzrә
Xüsusi müәssisә üzrә

163 Lisenziya almaq üçün әrizәçi lisenziya hakimiyyәti orqanına hansı sәnәdlәri tәqdim etmәsi lazım deyil?

•

Tәsis sәnәdlәrinin surәtlәri vә hüquqi şәxs kimi lisenziya әrizәçinin dövlәt qeydiyyatı haqqında şәhadәtnamәnin
surәti  hüquqi şәxs
Adı, soyadı, atasının adı, yaşayış yeri, kimlik sәnәdi  fәrdi sahibkar üçün
Vergi orqanı qeydiyyatı üçün lisenziya alan әrizәçinin şәhadәtnamәsinin surәti
Fәrdi sahibkar kimi vәtәndaşın dövlәt qeydiyyatının surәti
lisenziya orqanı tәrәfindәn baxılması üçün lisenziya üçün müraciәt edәnin maliyyәsinin lazımi mәblәğini tәsdiq
edәn sәnәdi

164 Audit komissiyanın yoxlamaları lisenziyanın dayandırılması ilә nәticәlәnmişsә, yoxlanılma dövründә
pozuntuların aradan qaldırılması üçün әldә bildirişi aldığı vaxtdan neçә gün vaxt verilir?

•

3 gündәn artıq olmamaqla vaxt verilir
1 aydan artıq olmamaqla vaxt verilir
10 gündәn artıq olmamaqla vaxt verilir
5 gündәn artıq olmamaqla vaxt verilir
15 gündәn artıq olmamaqla vaxt verilir

165 Turoperator fәaliyyәti hәyata keçirәn struktur bölmәnin rәhbәri ola bilәr:

•

Әn azı turizm sahәsi üzrә ali vә orta ixtisas tәhsili vә 5 il iş tәcrübәsi olan
Әn azı turizm sahәsi üzrә peşә vә ya orta tәhsilli vә 5 il iş tәcrübәsi olan
Әn azı turizm sahәsi üzrә ali vә orta ixtisas tәhsili vә 10 il iş tәcrübәsi olan
Әn azı turizm sahәsi üzrә ali vә orta ixtisas tәhsili vә 5 il iş tәcrübәsi olan
Әn azı turizm sahәsi üzrә ali vә orta ixtisas tәhsili vә 3 il iş tәcrübәsi olan

166 Turoperatorlara verilәn lisenziyanın müddәti:

•

1 il
2 il
3 il
5 il
10 il

167 Azәrbaycanda turoperatorlara lisenziya verәn orqan:

•

Nazirlәr Kabineti
Maliyyә Nazirliyi
Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf vә Ticarәt Nazirliyi
Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi

168 Rusiya Federasiyasında turoperatorlara lisenziya verәn orqan:

•

Nazirlәr Kabineti
İqtisadi İnkişaf vә Ticarәt Nazirliyi
Maliyyә Nazirliyi
Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi
Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi

169 Turoperatorları ilә vә ya bilavasitә provayderlәrin kömәyilә xaricdә vә ya digәr bölgәlәrdә tur tәşkili ilә
mәşğul olan, turist göndәrәn operatorlardır:

•

Yerli turoperatorlar
İnsiativ turoperatorlar
Xarıcı turoperatorlar
Reseptiv turoperatorlar
Xüsusi turoperatorlar

170 Xidmәt göstәrәnlәrlә (otel, iaşә, istirahәt vә әylәncә obyektlәri, vә s.) birbaşa müqavilәlәr bağlayaraq,
turist qәbulu üzrә xidmәtlәr proqramı hazırlayır, turlar tәşkil edir:

•

Xüsusi turoperatorlar
Yerli turoperatorlar
Xarıcı turoperatorlar
İnsiativ turoperatorlar
Reseptiv turoperatorlar

171 Agentlik sayılmayan işlәr:

•

Turistik gәzinti mәqsәdli müxtәlif vasitәlәrin icarәsi
Tur tәşkil etmәk
Sifariş
Nәqliyyat vasitәlәri biletlәrini satmaq
Turizm müәssisәlәrinin öz mәhsullarını satmaları

172 C qrupu sәyahәt agentlәri üçün doğru deyil:

•

Agent mәrkәzlәrindә vә bağlı şöbәlәrә әn az bir informasiya mәmuru olmalıdır
Xaricdә әlaqәlәri olmadığı üçün yerinә yetirmәlәri lazım olan minimum valyuta sәrhәdi yoxdur
Yalnız ölkә vәtәndaşları üçün yurd içi turlar hazırlayırlar
Fәaliyyәtә başladıqdan sonra müәssisә sәnәdi ala bilәrlәr
TÜRSABa A vә B qrupu agentlәrdә göstәrilәn miqdarlarda üzvlük haqqının ödәnişlәri etmәlәri lazımlıdır

173 B qrupu sәyahәt agentlәri üçün doğru deyil:

•

Quruluş tәminatı olaraq turizm nazirliyinә hәr il müәyyәn miqdarda pul yatırdılması zәruridir
Mәsul müdirlәri әn az lisey mәzunu olması vә bir xarici dil bilmәsi zәruridir
Daha çox outgoing olaraq xidmәt edәn sәyahәt agentlәridir
Agentlәri mәrkәzlәrindә ya da şöbәlәrindә әn az bir informasiya mәmuru olmalıdır tәşkil edilәn yurd içi turlarda da
bir tәrcümәçi rәhbәr saxlamaları zәruridir
Lazımlı şәrtlәri yerinә yetirdikdә birbaşa müәssisә sәnәdi alaraq fәaliyyәtә başlayırlar

174 Sәyahәt agentlәri idarәçiliyinә görә sәyahәt agentlәrinin turistlәrә vermәli olduqları öhdәçilik
xidmәtlәrinә aid deyil:

•

Nәqliyyat vasitәlәri biletlәrini satmaq
Turistik gәzinti mәqsәdli müxtәlif vasitәlәrin icarәsi
Tur tәşkil etmәk
Rezervasyon
Pullu mәlumat

175 Türkiyәdә 1618 saylı "sәyahәt agentlәri vә sәyahәt agentlәri birliyi qanunu" nә vaxt qәbul edilib?

•

20 Sentyabr 1975ci il
18 Sentyabr 1972ci il
22 Sentyabr 1976ci il
20 Sentyabr 1978ci il
28 Sentyabr 1972ci il

176 Mehmanxana müәssisәlәrinin qazancının neçә %i nömrәlәrdәn әldә edilir?

•

30%i
20%i
50%i
40%i
60%i

177 Sәyahәt agentlәrinin transfer vә turlarında istifadә olunan quru yolu sәrnişin daşıma vasitәlәrindә
xüsusiyyәtlәrdәn deyil:

•

Bütün oturacaqlarda tәhlükәsizlik kәmәri olması
Yataq kreslolu olması
Tәmiz vә baxımlı döşәnilmiş olması
Zәruri mәsuliyyәt vә kreslo sığortası ilә yanaşı hәr il müәyyәn mәblәğdәn sәrnişin vә sәyahәt agenti personalının
qәzalarda zәrәr görmәlәrinә qarşı fәrdi qәza sığortası etdirilmiş olması
Sәs xәtlәri olması

178 Sәyahәt agentlәrinin transfer vә turlarında istifadә olunan dәniz sәrnişin daşıma vasitәlәrindә aşağıdakı
xüsusiyyәtlәr olmur:

•

Kafi sayda yanğın söndürmә cihazına sahib olmaq
Tәmiz vә baxımlı olmaq, peşә otağına qeydә olmaq
Qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş lazımi xüsusiyyәtlәrә sahib olmaq
İstifadә müddәtinin әn çox 15 il olması
Hәr il tәyin olunan mәblәğdәn maliyyә mәsuliyyәt sığortası olmaq

179 Sәyahәt agentlәri Rent A Car olaraq tәyin olunan sәyahәt agentliyi fәaliyyәtindә olmaq üçün aşağıdakı
xüsusiyyәtdә olmaq mәcburiyyәtindә deyil:

•

Yerli nәqliyyat vasitәlәri üçün әn çox beş, idxal nәqliyyat vasitәlәri üçün әn çox on yaşında olmaq
Texniki qulluq edilmiş olmaq
Yerli nәqliyyat vasitәlәri üçün әn çox üç, idxal nәqliyyat vasitәlәri üçün әn çox beş yaşında olmaq
Әn az on motorlu quru daşıma vasitәsinin mülkiyyәtlәrindә olması vә ya operator gәtirmәk üçün saxlanması
olmalıdır
Quru yolu nәqliyyatı qanunvericiliyindә göstәrilәn lazımlı şәrtlәri daşımaq

180 Sәyahәt agentlәrinin transfer vә turlarında istifadә olunan quru yolu sәrnişin daşıma vasitәlәrindә
xüsusiyyәtlәrә aid deyil:

•

Ventilyasiya, istilәtmә vә soyutma xәtlәri olması
Hәr 15 kreslo üçün bir әdәd yanğın söndürmә cihazı olması
Ticarәt olaraq qeyd vә qeydiyyatdan keçmiş olması
Quru yolu Yol Hәrәkәti Qanunu vә әlaqәdar qanunvericilik gәrәyi sahib olması zәruri xüsusiyyәtlәr
Әn çox 10 yaşı olması

181 Sәyahәt agenti turlarında tur mәsulu ya da ünvan kitabçasında olması lazımlı sәnәdlәr sayılmır:

•

Sәyahәt agenti müәssisә sәnәdinin notarius tәrәfindәn tәsdiq edilmiş surәti
Tur rәhbәrinin professional turist rәhbәri sәnәdi vә şәxsiyyәt vәsiqәsi
Tura qatılan müştәrilәrin siyahısı
Vasitә nömrәsi vә turist daşıma vasitәsi sәnәdi
Vasitә müştәri tәrәfindәn kirayәyә götürülmüşsә müqavilә surәti

182 Türkiyәnin sәyahәt agentinin transfer fәaliyyәtindә aşağıdakıların olması zәruri sayılmır:

•

TÜRSAB vasitә nömrәsi vә turist daşıma vasitәsi sәnәdi
Sәyahәt agenti müәssisә sәnәdin notarius ya da TÜRSAB tәrәfindәn tәsdiq edilmiş surәti
Transferi edilәn sәrnişinlәrin siyahısı
Vasitә sәyahәt agenti tәrәfindәn kirayәyә götürülmüş isә müqavilә surәti
Tura qatılan avtomobillәrin siyahısı

183 İş yerindә yoxlamanın tәşkilinә aid deyil:

•

Bu görüş yoxlama nәticәsindә nәzarәt tәrәfindәn yazılacaq olan yoxlama hesabatına әsaslandırılması olaraq
yazılar vә nәzarәt etmә protokolu ilә birlikdә nәzarәt orqanına göndәrilir
Yoxlama nәticәsindә tәsbit edilәn xüsusiyyәtlәr açıqca yazılır, ancaq nәzarәt edәn adamın fikri yazılmır
Yoxlama zamanı sәyahәt agenti iş yeri olaraq bildirilәn vә yoxlama edilәn yerdә yalnız sәyahәt agenti sahibinә
imzalatdırılır
Yoxlama zamanı sәyahәt agenti iş yeri olaraq bildirilәn vә yoxlama edilәn yerdәki sәyahәt agenti sahibinә vә ya
mәsul direktora vә ya informasiya mәmurlarından birinә imzalatdırılır
Yoxlama protokolu yoxlamaya gedәn adam tәrәfindәn tәşkil edilir

184 Sәyahәt agentliyinin iş yerindә lazım olan xüsusiyyәtlәrdәn deyil:

•

Sәyahәt agentliyi xidmәtinin tәlәb olunan xüsusiyyәt vә miqdarda masa, yazı maşını kimi vәsaitin olması
Faydalanmaq istәyәnlәrin mütlәq sәrbәstlik vә bәrabәrlik içindә çata bilәcәklәri bir yerdә olması
Sәyahәt agenti xidmәti xaricindә başqa fәaliyyәtin dә olması
Qrupun tәlәb olunan sәyahәt agentliyi fәaliyyәtinә uyğun böyüklükdә vә diqqәtlә tәşkil edilmiş olması
Sәyahәt agenti olduğunu tәyin edәn vә ünvanını daşıyan yazı ya da tablonun sәyahәt agenti iş yeri xaricindәn
görülә bilәr yerdә olması

185 Sәyahәt agenti personalının xüsusiyyәtlәri deyil:

•

A vә B qrupu sәyahәt agentlәrindә vәzifә yerinә yetirәcәk informasiya mәmurlarının Nazirlik tәrәfindәn yaradılan
komissiyanın xarici dil imtahanında müvәffәq olmaları zәruridir
C qrupu sәyahәt agentlәrinin mәrkәz vә şöbәlәrindә әn az bir informasiya mәmuru işlәdilmәsi zәruridir
Sәyahәt agentlәrindә informasiya mәmuru olaraq işlәlәyәcәklәri, turizm ümumi mәdәniyyәti mövzusunda
nazirlikdә qurulan komissiya tәrәfindәn imtahanda müvәffәqiyyәtli olmuş vә informasiya mәmurluğu sifәtini
qazanmış olması lazımdır
A vә B qrupu sәyahәt agentliyinin mәrkәz vә şöbәlәrinin hәr birindә әn az iki informasiya mәmurunun işlәdilmәsi
zәruridir
C qrupu sәyahәt agentlәrinin mәrkәz vә şöbәlәrindә informasiya mәmuru işlәdilmәsi zәruri deyil

186 Sәyahәt agentliyi üzrә direktorun xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Sәyahәt agentliyi personalı olaraq әn az beş il sәyahәt agentliyi fәaliyyәtlәrinә bağlı sahәdә çalışmış olmaq
Qanunda sәyahәt agenti sahibinә dair şәrtlәrә sahib olmaq

Әn az litsey vә ya ona bәrabәr mәktәb mәzunu olmaq,
İnformasiya mәmuru üzrә xarici dil müvәffәqiyyәt sәnәdi sahibi olmaq vә ya professional turist rәhbәri hüququna
sahib olmaq
Ölkә vәtәndaşlıqlı olmaq

187 Sәyahәt agentliyi sahibinin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Sәyahәt agentçiliyı fәaliyyәtindә lisenziyası lәğv olunmaq ittihamı ilә cәzalandırılmış olmamaq
Hiylәgәr, fırıldaqçılıq, üz qızardan cinayәtlәrlә vә ya ağır hәbs cәzası ilә hökm oxunmuş olmamaq
İflas etmiş olmamaq
Qanunda göstәrilәn mәhdudiyyәtlәrin olmaması
18 yaşını bitirmiş vә nәzarәt altında olmaq

188 Ön büro – kömәkçi hissәlәri münasibәtlәri deyil:

•

Fitness mәrkәz, sauna açılış vә bağlanış saatları haqqında ön büroya mәlumat verir
Kömәkçi hissәlәr ön büro ilә teztez әlaqәdә olur
Әylәncә hәftәlik olaraq fәaliyyәtlәri haqqında ön büroya mәlumat verir
Ön büronun satdığı otaqları kömәkçi hissәlәri satışa hazır hala gәtirir
Tennis, su idmanları açılış vә bağlanış saatları haqqında ön büroya mәlumat verir

189 Ön büro – idarәetmә münasibәtlәridir:

•

Qәbula buraxılan qonaq anket formaları idarәetmә şöbәsinә göndәrilir
Fәaliyyәt hesabatlarını ön büro rәhbәrliyә gündәlik olaraq tәqdim etmәk mәcburiyyәtindәdir
Agent mәzәnnәlәri idarәetmә tәrәfindәn müәyyәn edilir
Ön büro, oteldә yerlәşәn, oteldәn ayrılacaq vә otelә gәlәcәk qonaqlar haqqında idarәetmә şöbәsinә mәlumat verir
Ön büronun satdığı otaqları idarәetmә satışa hazır hala gәtirir

190 Ön büro – tәhlükәsizlik münasibәtlәridir:

•

Qәbula buraxılan qonaq anket formaları tәhlükәsizlik şöbәsinә göndәrilir
Ön büro, oteldә yerlәşәn, oteldәn ayrılacaq vә otelә gәlәcәk qonaqlar haqqında tәhlükәsizliyә mәlumat verir
Agent mәzәnnәlәri tәhlükәsizlik tәrәfindәn müәyyәn edilir
Tәhlükәsizlik fәaliyyәt hesabatlarını ön büro rәhbәrliyә gündәlik olaraq tәqdim etmәk mәcburiyyәtindәdir
Ön büronun satdığı otaqları tәhlükәsizlik satışa hazır hala gәtirir

191 Ön büro – marketinqsatış münasibәtlәridir:

•

Agent mәzәnnәlәri marketinqsatış tәrәfindәn müәyyәn edilir
Qәbula buraxılan qonaq anket formaları marketinqsatış şöbәsinә göndәrilir
Fәaliyyәt hesabatlarını ön büro rәhbәrliyә gündәlik olaraq tәqdim etmәk mәcburiyyәtindәdir
Marketinqsatış şöbәsi anket mәlumatlarının doğruluğunu yoxlayır
Ön büronun satdığı otaqları marketinqsatış satışa hazır hala gәtirir

192 Ön büro – texniki xidmәt münasibәtlәridir

•

Qәbula buraxılan qonaq anket formaları bu şöbәyә göndәrilir
Fәaliyyәt hesabatlarını ön büro rәhbәrliyә gündәlik olaraq tәqdim etmәk mәcburiyyәtindәdir
Nömrәlәrdә meydana gәlәn çatışmamazlıqlar texniki xidmәtә bildirilir. Texniki xidmәt dә çatışmamazlıqlar
haqqında ön büroya mәlumat verir
Texniki xidmәt formalardakı mәlumatları nәzәrә alaraq qonaqların arzu vә ya ehtiyaclarını tәyin edir
Ön büro, oteldә yerlәşәn, oteldәn ayrılacaq vә otelә gәlәcәk qonaqlar haqqında texniki xidmәtә mәlumat verir

193 Ön büro – yeyәcәkiçәcәk xidmәtlәri münasibәtlәrinә aid deyil:

•

Yemәk saatlarındakı dәyişikliklәr ön büro ilә razılaşdırılır
Menyunun dәyişdirilmәsi ön büro ilә razılaşdırılır
Wellcome drinkler ön büro  yemәkiçәcәk müәssisәsilә әmәkdaşlıq edilir
Qәbul tәrәfindәn hazırlanan lunch packet

Erkәn nahar, yemәk saatlarındakı dәyişikliklәr ön büroya bildirilir

194 Ön büro – mühasibatlıq münasibәtlәrinә aid deyil:

•

Ön büro da edilәn gündәlik әmәliyyatlar mühasibatlığa hesabatlar halında tәqdim edilir
Ön büronun satdığı otaqları mühasibatlıq satışa hazır hala gәtirir
Qәbulda istifadә edilәn valyuta mәzәnnәlәri
Ön büro tәrәfindәn satılan otaqların qiymәtlәri
Agent mәzәnnәlәri mühasibatlıq tәrәfindәn müәyyәn edilir

195 Ön büro – mәrtәbә xidmәtlәri münasibәtlәrinә aid deyil:

•

Әlavә yataqlarda, körpә yataqlarında ön büro vә mәrtәbә xidmәtlәri әmәkdaşlıq içindәdir
Ön büro tәrәfindәn satılan otaqların qiymәtlәri mәrtәbә xidmәtlәrinә bildirilir
Ön büronun satdığı otaqları mәrtәbә xidmәtlәri satışa hazır hala gәtirir
Ön büro digәr şöbәlәrә nisbәtdә daha çox mәrtәbә xidmәtlәrilә әlaqәlidir
Ayrıca edilәn otaq dәyişikliklәrindә ön büro vә mәrtәbә xidmәtlәri әmәkdaşlıq içindәdir

196 Ön büro haqqında doğru deyil:

•

Ön büro personalı diqqәtli vә nәzakәtli olmalıdır
Nәqliyyat biletlәrinin satışını ön büro hәyata keçirir
Qonaq müәssisәdәn ayrılarkәn yenә qәbulda әlaqәni kәsir
Otaqların satışını ön büro hәyata keçirir
Qonaqların әn çox qarşılaşdığı ön büro personalıdır

197 Ön büroda ehtiyac duyulan zәruri vәsaitlәrinin tәmin edilmәsi üçün saxlama tәlәbi formasını
tәnzimlәyir:

•

Ön büro  marketinq satış
Ön büro  satınalma
Ön büro  kömәkçi hissәlәri
Ön büro  mәrtәbә xidmәtlәri
Ön büro  mühasibatçılıq

198 Anket formasına aid deyil:

•

Qәbulda olan qutuya yığılır
2 nüsxәdәn ibarәt olur
Bu formalar housekeeping tәrәfindәn hәr otağa buraxılır
Qonaqların verilәn xidmәtdәn mәmnun olub olmadıqlarını, dilәk vә ya şikayәtlәrinin nәlәr olduğunun tәsbiti
üçün bu forma istifadә edilir
Forma checkout etmәdәn әvvәl doldurulur

199 Çıxış ödәmә çeki (paid OUT) neçә nüsxә olması lazımdır?

•

5 nüsxә
2 nüsxә
1 nüsxә
3 nüsxә
4 nüsxә

200 Ön kassa alınma forması deyil:

•

Bir nüsxә qonaqlarda, bir nüsxә qәbulda qalır, digәr nüsxә isә mühasibliyә göndәrilir
Dörd nüsxәdә olur
Ödәmә alındığında bu forma istifadә edilәr
Bәzi qonaqlar ödәmәlәrini girişdә vә ya çıxışda edәrlәr
Üzәrindә ardıcıl nömrәsi, ödәmә miqdarı, tarix, qonağın imzası vә xәzinәdarın imzası olur

201 Ön kassa avans forması deyil:

•

Forma üzәrindә tәslim edәn vәzifәlinin vә tәslim alan vәzifәlinin imzası olur
Ödәmә alındığında bu forma istifadә edilir
Nağd xüsusilә valyuta әmәliyyatı zamanı ön kassada olması lazımdır
Mühasibatlığa ön kassaya gәlәn pul üçün tәşkil edilir
Forma üzәrindә ardıcıl nömrәsi, tarix, avans miqdarı olur

202 Ön kassa tәslim kartına aid deyil:

•

Nüsxәdәn biri kassada qalar, biri tәslim edәndә, biri tәslim alanda, digәr isә mühasibliyә göndәrilir
Ödәmә alındığında bu forma istifadә edilәr
Üzәrindә tәhcizlәr cәmi vә tәdiyyәlәr cәmi olur
Mübadilәnin nәqd pul, çeklәr yazıldığı formasıdır
4 nüsxә tәşkil edilir

203 Mesaj formasında zәruri deyil:

•

Üzәrindә otaq nömrәsi, qeydi buraxan adamın adı, qeydi, tarix, saat vә qeydi alan adamın adı olur
Şәxsәn buraxılan mesajlarda bir nüsxә qәbulda qalar, bir nüsxә mesajı buraxan adama, digәri sahibinә göndәrilir
Әn qısa müddәtdә mesaj sahibinә çatdırılmalıdır
Qonaqlara buraxılan mesajlar iki nüsxә yazılar
Telefonla buraxılan mesajlar da bir nüsxә sahibinә verilir, digәr nüsxә qәbulda qalar

204 Front ofisә aid deyil:

•

Ön kassa
Transfer
Mәslәhәt
Sifariş
Qarşılama

205 Sәyahәt agentçiliyindәn mәzun olanlar. Hansı doğru deyil?

•

Restoran administratorluğu
Otel rәhbәrliyi
Turizm vә otel administratorluğu
Turizm vә sәyahәt administratorluğu
Avtobus şoferliyi

206 Aşağıdakılardan hansı insanları sәyahәt etmәyә yönәldәn sәbәblәrdәn biri deyil?

•

Önyarğılardan uzaqlaşma
Sosial әlaqәlәr qurma
Mәdәni tәcrübә qazanma
Әylәncә
Sosial tendensiyalar

207 Dövrlәrlә bağlı sәyahәtә aid aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı yalnışdır?

•

İntibah dövründә hәcc sәyahәtlәri sayәsindә sәnaye vә mәdәni varlıqlar avropaya keçmişdir
Orta әsrә damğasını vuran idman mәqsәdli sәyahәtlәrdir
16cı әsrin әvvәllәrindәn etibarәn İngiltәrәdә “Böyük Tur” adı verilәn bir yürüş keçirilmişdir
İntibah dövründә müasir istirahәt turizminin әsası qoyulmuşdur
Orta әsrdә dini mәqsәdli sәyahәtlәr ön planda idi

208 Roma İmperatorluğu dövründә turist mәqsәdli sәyahәtlәrdә yüksәk artım müşahidә olunmuşdur.
Aşağıdakılardan hansı bunun sәbәblәrindәn biri deyil?

•

Ticarәtin artımı ilә rifahın yüksәlmәsi
Yolların genişlәnmәsi
Güvәnliyin artması
Bu dövrdә müharibәlәrdә Roma İmperatorluğunun qalib gәlmәsi
Roma pulunun hәr yerdә mübadilә vasitәsi olması

209 Aşağıdakılardan hansı insanların sәyahәt etmә mәqsәdlәri arasında yer almaz?

•

Ovçuluq
Turistik mәqsәdlәr
Pul qazanma
Dini mәqsәdlәr
Mövsüm dәyişikliyindәn qorunma

210 Qonaqlama vә sәyahәt xidmәtlәri peşәsi sahәsi altında yer alan peşәlәri. Hansı yalnışdır?

•

Ön büro işçisi (Resepsionist)
Mәrtәbә işçisi
Әmәliyyat işçisi
Rezervasyon işçisi
Reklam işçisi

211 Sahәdә dörd illik ixtisas bunlardır. Hansı bura aid deyil?

•

Ailә vә istehlakçı elmlәri müәllimliyi
Ailә iqtisadiyyatı vә bәslәnmә müәllimliyi
Qida vә pәhriz sağlamlıq yüksәk mәktәbi
Qida vә pәhriz sağlamlıq texnologiyası yüksәk mәktәbi
Ailә vә cәmiyyәt yüksәk mәktәbi

212 Peşә yüksәk mәktәblәrinin iki illik ön lisenziya proqramları. Hansı doğru deyil?

•

Süd vә süd mәhsulları; qida mühәndisliyi, әkinçilik mühәndisliyi
Qida texnologiyası, yağ sәnayesi; bәslәnmә vә pәhriz, biokimya , qida mühәndisliyi, kimya
Meyvә vә tәrәvәz emal; qida mühәndisliyi
Zeytun sәnayesi; mәdәniyyәt bitkilәri istehsalı vә marketinq, әkinçilik mühәndisliyi
Maldarlıq, yun istehsal texnologiyası; әkinçilik mühәndisliyi

213 Peşә yüksәk mәktәblәrinin iki illik ön lisenziya proqramlarına daxil deyil:

•

Ev idarәsi; ailә iqtisadiyyatı vә bәslәnmә müәllimliyi, ailә vә istehlakçı elmlәri müәllimliyi, ev iqtisadiyyatı
Aşbazlıq, hazır yemәk vә aşbazlıq; ailә iqtisadiyyatı vә bәslәnmә müәllimliyi, ailә vә istehlakçı elmlәri
müәllimliyi, bәslәnmә vә pәhriz
Sәnaye toyuqçuluq, qanadlı heyvan yetişdiriciliyi; әkinçilik mühәndisliyi
Turizm vә sәyahәt administratorluğu: ailә iqtisadiyyatı vә bәslәnmә müәllimliyi, ailә vә istehlakçı elmlәri
müәllimliyi
Әt sәnayesi; ailә iqtisadiyyatı vә bәslәnmә müәllimliyi, ailә vә istehlakçı elmlәri müәllimliyi, qida mühәndisliyi

214 Barmenliklә әlaqәdar peşәlәr sayılmaz:

•

Turizm vә sәyahәt administratorluğu
Turizm vә otel administratorluğu
Aşbazlıq
Әczaçılıq
Qanadlı heyvan yetişdiriciliyi

215 Barmen peşә işçilәrindә aranan xüsusiyyәtlәr deyil:
Peşә tәhsilә sahib kәslәr olmaları lazımdır
İş әxlaqına sahib olma

•

Uzun müddәt ayaqda çalışan fiziki kafiliyi olan
Ciddi vә soyuqqanlı olma
İnsanlarla yaxşı ünsiyyәt qura bilәn

216 Barmenlәrin vәzifәlәri deyil:

•

Spirtli vә spirtsiz içki xidmәtlәrini etmәk
Barda әylәncә fәaliyyәtlәri içәrisindә olmaq
Fayl hazırlamaq
Qonaq qәbulu, sifariş vә yola salmaq әmәliyyatlarını yerinә yetirmәk
İş planı etmәk

217 Mәrtәbә işçisinin iş mühiti vә şәrtlәri. Hansı doğru deyil?

•

Mәrtәbә xidmәtlәri vәzifәlisi hәr cür tәmizlik vәsaiti, elektrik süpürgәsi, xalça yuma maşını kimi vasitәlәrdәn
istifadә edәr
Mәrtәbә işçisi vәzifәsini ümumiyyәtlә tәk başına edәr vә çalışarkәn davamlı hәrәkәt halındadır
İş saatları yerinin böyüklüyünә görә dәyişmir
Bu peşәni vәzifә edәnlәr, hәftә sonu vә yaz tәtilindә dә çalışmaq vәziyyәtindә qala bilәr
Mәrtәbә işçilәri, qonaq qalma işlәtmәlәrinin növünә görә mövsümlük fәaliyyәt kimi bütün il boyunca da vәzifә
edә bilmәlidir

218 Mәrtәbә işçisindә axtarılan xüsusiyyәtlәr deyil:

•

Әn az bir xarici dil bilmәsi
Әllәri vә qollarını yaxşı istifadә edәn
Möhkәm vә dayanıqlı bәdәn quruluşuna sahib olması
Gülәr üzlü vә xoşgörüşlü olması
Özünü hәrtәrәfli olaraq ifadә edә bilmәsi

219 Mәrtәbә işçisinin vәzifәlәrinә aid deyil:

•

Mәrtәbә xidmәtlәrindә tәşkilati işlәr görmәk
Müştәrilәrin yerlәşmә xidmәtlәri ilә әlaqәdar tәlәblәrini yerinә yetirmәk
Tәkrarlanan tәmizlik vә baxım xidmәtlәrini icra etmәk
Boş otaqları nәzarәt etmәk, xidmәtә hazır etmәk
Hәr saat yataqları düzәltmәk, otağının ümumi tәmizliyini etmәk

220 Gigiyenik qaydalara uyğun olaraq otaqları, dәhlizlәri vә ümumi sahәlәri tәmizlәyәn, bu sahәlәrin
nizamından mәsul olan adam:

•

Ön büro işçisi
Xadimә
Mәrtәbә işçisi
Barmen
Әmәliyyat işçisi

221 Ön büro işçilәrinin iş tapma imkanları haqqında doğru deyil:

•

Bu sahәdәki mәşğulluq tutumu bölgәyә vә mövsümә görә dәyişir
Xüsusilә yaz aylarında iş tapma şansları yüksәkdir
Ön büro işçilәri hәr cür otel, motel, istirahәt kәndi, ictimai tәsis kimi yerlәşmә vә istirahәt etmә tәsislәrindә çalışar
Xüsusilә tәtil bölgәlәrindә xüsusiyyәtli personala ehtiyac duyulmaqdadır
Xüsusilә yay aylarında iş tapma şansları yüksәkdir

222 Ön büro işçilәrinin istifadә etdiyi vasitә vә vәsaitlәri deyil:

•

Rezervasiya dәftәri vә rezervasiya başlığı
Tәqvim, otaqların planı
Hesab maşını kimi vasitә vәsaitlәri istifadә edәr

•

Avtomobil
Kompüter

223 Ön büro işçilәrinin iş mühiti vә şәrtlәri haqqında doğru deyil:

•

Yaz tәtillәrini vә hәftә sonu çalışmaq vәziyyәtindә qala bilәrlәr
Ön büro işçilәri otel vә ya otelә giriş hissәlәrindә daim göz qarşısında vәzifә yerinә yetirәr
Ön büro işçilәri müştәrilәrlә, otel personalıyla vә sәyahәt agentlәriylә qarşılıqlı olur
Әksәriyyәtlә ayaqda vә insanlarla qarlılıqlı tәsir halında çalışırlar
Bu peşәni vәzifә edәnlәr müәssisәdәki digәrlәrilә deyil, ayrıca çalışması lazımdır

224 Ön büro işçilәrindә aranan xüsusiyyәtlәr. Hansı yalnışdır?

•

Daimi, intizamlı vә mәsuliyyәt duyğusu inkişaf etmiş
Sәbirli vә soyuqqanlı olmaq
Yazılı vә şifahi olaraq özünü doğru ifadә edә bilәn
Uzun müddәt işlәyә bilәcәk
Әn az bir xarici dili yaxşı dәrәcәdә yazıb danışa bilәn

225 Ön büro işçisinin vәzifәlәrinә aid deyil:

•

Ön büroda hazırlıq etmәk
Statistik hesabatlar hazırlamaq
Növbә әmәliyyatlarını izlәmәk
Transferlәrin zamanında hәyata keçirilmәsinә nail olmaq
Rezervasiya ilә әlaqәdar әmәliyyatları hәyata keçirmәk

226 Hansı ön büro işçisi deyil:

•

Giriş vә çıxış әmәliyyatlarını hәyata keçirir
Qonaqlara kassa, mini bar, hәkim, tәyyarә vә avtobus rezervasyonu kimi xidmәtlәr verir
İstәk vә şikayәtlәriylә maraqlanır
Tura çıxacaq vasitә vә rәhbәri tәyin edir
Otellәrdә qonaqların gәliş әvvәli hazırlıqlarını edir

227 Әmәliyyat işçilәrindә aranan xüsusiyyәtlәrә aid deyil:

•

Әn az bir xarici dili yaxşı dәrәcәdә bilәn
Gәzmәyi sevәn, yeni insanlarla tanış olmaqdan vә dәyişiklikdәn xoşlanan
İnsanlarla yaxşı ünsiyyәt qura bilәn
Praktiki hәllәr çıxara bilәn
Bütün qrupun mәsuliyyәtini boynuna götürә bilәn güvәn vә cәsarәtә sahib

228 Әmәliyyat işçilәrindә vacib olan xüsusiyyәtlәrdәn deyil

•

Telefon, kompüter, faks, surәtçıxarma vә s. maşınlarından istifadә etmәk
İş әxlaqına uyğun davranma
Düzgün vә sağlam bir quruluşa sahib olma
Әn az iki xarici dil bilmәk
Xarici görünüşünә diqqәt edәn

229 Әmәliyyat işçilәrinin vәzifәlәri deyil:

•

Transferlәrin zamanında hәyata keçirilmәsinә nail olmaq
Qonaqları qarşılayıb hava sahәsi әmәliyyatlarına kömәk etmәk
Kompüter paket proqramlarını istifadә etmәk
Tura çıxacaq vasitә vә rәhbәri tәyin etmәk
Növbә әmәliyyatlarını izlәmәk

230 Әmәliyyat işçilәrinin vәzifәlәri sayılmaz:

•

Gündәlik vә ya hәftәlik tur proqramları hazırlamaq
İş planı hazırlamaq
Agentlik әmәliyyatlarını hәyata keçirmәk
Statistik hesabatlar hazırlamaq
Fayl hazırlamaq

231 Әmәliyyat işçisi deyil:

•

Qonaqların transferlәr üçün alınışı vә paylama saatlarını tәyin edәn sәyahәt agentliyi personalıdır
lazım olan transfermen vә tur tәşkilatçılığının bütün vәzifә vә mәsuliyyәtlәrini yerinә yetirәr
Gündәlik vә hәftәlik tur proqramlar hazırlayar
Qonaq qәbulu, sifariş vә yola salmaq әmәliyyatlarını yerinә yetirir
Qonaqları hava sahәsindә qarşılayıb hava sahәsi әmәliyyatlarına kömәk edir

232 Turizm subyekti dedikdә başa düşülür

•

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

233 Turizm mәhsulunun hәrәkәtә gәtirilmәsinәsinә daхildir

•

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

234 Turizm infrastrukturuna aiddir

•

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

235 Turizm ehtiyatlarına daхildir

•

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

236 Özfәaliyyәt turizminә aiddir

•

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

237 Azәrbaycanda sоsial turizmә hansı sәyahәtlәr daхildir

•

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

238 Azәrbaycan qanunvericiliyinә әsasәn turizm fәaliyyәti

•

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

239 Azәrbaycan qanunvericiliyinә әsasәn turizm mәhsuluna aiddir

•

Real gәlirlәrin artımı, gәlirlәrin daha müntәzәm bölüşdürülmәsi, valyuta kursunun stabil vәziyyәti
Turistlәrә göstәrilәn xidmәtlәr kompleksi (turistlәrin yerlәşdirilmәsi, daşınması, yemәyi üzrә xidmәtlәr kompleksi,
ekskursiya, hәmçinin bәlәdçi xidmәtlәri vә sәfәrin mәqsәdlәrindәn asılı olaraq göstәrilәn digәr xidmәtlәr)
Turoperatorun müddәti 24 saatdan çox olmayan vә turistlәrin yerlәşdirilmәsi (gecәlәmәsi) xidmәtini nәzәrdә
tutmayan vә turizm mәhsulunun formalaşdırılması, hәrәkәtә gәtirilmәsi vә satışı üzrә fәaliyyәti
Turizm layihәsinin miqyası üzrә, layihәnin mәqsәdli istiqamәtlәnmәsi üzrә, turizm müәssisәsinin hәyat dövrünün
müxtәlif mәrhәlәlәrindә hәyata keçirilәn investisiya dövrünün xarakteri vә tәrkibi üzrә, dövlәt müdaxilәsinin
dәrәcәsi üzrә, pul vәsaitlәri istifadәsinin iqtisadi effektivlik sәviyyәsi
Yerdәyişmәnin aktiv üsullarından istifadә olunmaqla turistlәr tәrәfindәn sәrbәst tәşkil edilәn sәyahәtlәr

240 Azәrbaycan qanunvericiliyinә әsasәn turagentliklәrә hansı tәşkilatlar aiddir

•

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

241 Azәrbaycan qanunvericiliyinә әsasәn turagentlәrә kimlәr daхildir

•

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

242 Azәrbaycanda turоperatоrlara hansı tәşkilatlar daхildir

•

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

243 Azәrbaycannın Turizm qanunvericiliyinә әsasәn turizm vauçeri nәdir

•

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

244 Azәrbaycanın Turizm qanunvericiliyinә әsasәn turizm yоllayışı dedikdә nә başa düşülür

•

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

245 Sоsialmәdәni infrastrukturlar

•

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

246 Regionun turistrekreasiya imkanlarının qiymәtlәndirilmәsinin әsas kriteriyaları

•

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

247 Turizmdә insan kapitalı vә оnun rоlu belә qiymәtlәndirilir

•

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

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

248 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında Qanunu hansı münasibәtlәri müәyyәnlәşdirir

•

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

249 Turizmin nоrmativ iqtisadi göstәricilәr sisteminә daхildir

•

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

250 Turizmin beynәlхalq vә transmilli miqyas halına hansı amillәr tәsir göstәrir

•

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

251 Turist axınlarının hәcmini xarakterizә edәn göstәricilәr

•

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

252 Turist axınları dedikdә nә nәzәrdә tutulur

•

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

253 Turizmin inkişafının sоsialiqtisadi göstәricilәr sistemi
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi
Ölkәlәr arasında dоstluq, mehriban qоnşuluq, dinc münasibәtlәr
Iqtisadi, ticarәt, elmiteхniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası
әmәkdaşlıq sazişlәri

•

Iqtisadi, ticarәt, elmiteхniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası
әmәkdaşlıq sazişlәri
Turist axınlarının hәcmi, madditexniki bazanın mövcud vәziyyәti vә inkişafı, turizm firmalarının fәaliyyәtinin
maliyyәiqtisadi, beynәlxalq turizmin inkişaf göstәricilәri

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

•

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

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

•

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

256 Turizmә tәsir edәn mәnfi amillәr

•

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

257 Turizmә tәsir edәn müsbәt amillәr

•

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

258 Aşağıdakılardan hansı, CRMin istismara tәmin edә bilәcәyi әsas qatqılardan biri deyil?

•

Müştәri sәdaqәtindә artım tәmin edilә bilәr
Müәssisәnin hәdәf kütlәsinә istiqamәtli tәsirli planlaşdırma vә tәtbiqlәri dәstәklәyә
Ağızdan ağıza ünsiyyәtlә yeni işmüştәri yaratmağa imkanı tәmin edә bilәr.
Sәhv tәbliğat doğura bilәcәyi gәrәksiz xәrclәrin qarşısını almaq mümkün ola bilәr
Mәhsul ya da xidmәtlәrin daha az xәrclә tәmin edilmәsi mümkün ola bilәr.

259 Aşağıdakılardan hansı, CRMin marketinq fәaliyyәtlәrinә tәmin etdiyi әsas töhfәlәr arasında iştirak
etmәz?

•

Yeni müştәri tapmaq
Çarpaz satış imkanlarından faydalanma
Müştәri sәdaqәti yaratma
İstehsal xәrclәrinә qәnaәt
İtirilәn müştәrinin yenidәn qazanılması

260 Aşağıdakılardan hansı, CRMin әsas mәqsәdlәri arasında sayılmaz?

•

Müştәrilәrlә uzun müddәtli, güclü әlaqәlәr qurulması
Müştәrilәrin araşdırılması
Yeni müştәrilәr qazanmaq
Müştәri әldә tutma
Hәr bir müştәriyә eyni anlayışla yaxınlaşılması

261 Aşağıdakılardan hansı, bir müәssisәdә CRMin reallaşmasındakı әsas addımlardan biri arasında
sayılmaz?

•

Müştәri geri dönüşlәri toplanaraq lazımlı düzәlişlәrin planlaşdırılması
Müştәrilәrin fәrd olaraq tәyin olunması
Mövcud mәhsul vә xidmәtlәrin müştәriyә uyğunlaşdırılması
Çarpaz satış kampaniyalarının planlaşdırılması
Fәal üsullarla ünsiyyәt sәylәrinin aparılması

262 Aşağıdakılardan hansı, CRMdәki әsas addımlardan biri olan "Müştәri seçimi" işindә әsas işlәr arasında
sayılmaz?

•

Bazarı hissәlәrә ayırma
Hәdәf kütlәnin müәyyәnlәşdirilmәsi
Marka vә müştәri planlamaları
Mövqelәndirmә
Tәşkilati tәlәblәr

263 Aşağıdakılardan hansı, CRMdәki әsas addımlardan biri olan "Müştәri seçimi" mәrhәlәsinin ana
mәqsәdidir?

•

Müştәri xәrclәrindә payı artıracaq sәylәrin nә olduğunun müәyyәnlәşdirilmәsi
En karlı müştәrilәrin müәyyәn edilmәsi
Hәr bir müştәriyә әn qazanclı yoldan necә satmağın müәyyәnlәşdirilmәsi
Müştәrinin müәssisәyә (tәşkilata) bağlı hala gәtirilmәsi
Müştәriylә әlaqәnin davamlılığını tәmin etmәk

264 Aşağıdakılardan hansı, CRMdә iştirak edәn әsas addımlar arasında edilmir?

•

Müştәri dәrinlәşdirmә
Müştәri seçimi
Müştәri әldә etmә
Müştәri sınama
Müştәri qoruma

265 Aşağıdakılardan hansı, CRMin ürәyi (mәrkәzi) kimi qiymәtlәndirilә bilәr?

•

Tәdarükçülәr
İşçilәr
Müştәrilәr
İşlәtmә sahiblәri
Cәmiyyәt tәşkilatları

266 Aşağıdakılardan hansı "Müştәri tәmas nöqtәlәr" arasında prioritetli olaraq әlә alınmır?

•

Özünә xidmәt (ATM, Kiosk vә s.)
İstehsal mәrkәzi
İnformasiya mәrkәzlәri
Mağaza
Internet

267 Müәssisә baxımından müvәffәqiyyәtli bir CRM üçün aşağıdakılardan hansı ilә tәsirli bir tәmasın tәmin
edilmәsi ilk prioritet meydana gәtirmәz?

•

Müәssisәnin işçilәri
Reklam agentliklәri
Cәmiyyәt tәşkilatları
Müәssisә tәdarükçülәrin
Müәssisәnin müştәrilәri

268 Aşağıdakılardan hansı, müәyyәn bir mövzuda iş görәrkәn birbirilәriylә әlaqәli mәhsul vә ya xidmәtlәrin
müştәriyә satılmasıdır?

•

Müştәri sәdaqәti
Әn çox böyüyәn müştәri
Әn qiymәtli müştәri
Çarpaz satış
Mәhsulxidmәt dәstәsi

269 Müştәrilәri anlamaq, onun ehtiyacları әtrafında mәhsul vә xidmәtlәri özәllәşdirә bilmәk aşağıdakılardan
hansı ilә açıqlana bilәr?

•

Müştәri fәrqlәndirilmәsi
Şәxslәndirmә
Sәrmayәnin geri dönüşü
Müştәri dәyәri
Müştәrilәri әldә tutmaq

270 Aşağıdakılardan hansı, satış vә ya mәnfәәtin 80%ini müştәrilәrin 20%nin tәmin etdiyi anlayışını ifadә
edir?

•

Müştәri dәyәrlәndirmәsi
Müştәri piramidası
Hәyat boyu müştәri dәyәri
8020 qaydası
Miss müştәrilәr

271 Aşağıdakılardan hansı, müştәri mәlumatı toplama mәrhәlәlәrindәn biri deyil?

•

Alver kartı vermәk
Müştәri mәlumat bazası
Müştәri mәlumatını tәyin etmә
Sәdaqәt
Mәxfilik

272 Aşağıdakılardan hansı, CRM prosesinin pillәlәrindәn biri deyil?

•

CRM proqramlarını tәtbiq etmә
Müştәri mәlumatını analiz etmә
Müştәri mәlumatı toplama
İnformasiya mәrkәzlәri yaratmaq
Әsas müştәrilәri tәyin etmә

273 Aşağıdakılardan hansı, müştәrilәrin tәkrar ziyarәtini, bu yaşadıqları tәcrübәdәn mәmnun qalmalarını
ifadә edәn anlayışdır?

•

Sәdaqәt
Satın alma
Öyrәnәn tәşkilat
Әlaqәlәr
Marketinq

274 Aşağıdakılardan hansı CRM komponentlәrindәn biridir?

•

Mәqsәdli bazar
Tәşkilat
Sәdaqәt
Müştәri
Mәlumat analizi

275 Aşağıdakılardan hansı, CRMә istiqamәtli fikirlәrә aid deyil?

•

CRM vә marka strategiyası fәrqli hәdәflәrә malikdir.
İşçilәrә müştәri haqqında müәyyәn mәlumat verilir.
CRM bir mәlumat texnologiyasıdır.
CRMin tәtbiq mәsuliyyәti tәşkilatdakı digәr işçilәrә verilir.
CRM bazar seqmentlәri ilә başlayır.

276 Aşağıdakılardan hansı, CRM anlayışını müәyyәn edir?

•

Koordinasiya şәbәkәsi yaratmaq
İstifadәçilәrә aid mәlumatların әldә edilmәsi
Mәlumatların yığılması
İş fәaliyyәtinin әhatә etdiyi CRM mәsәlәlәrinin hәlli
Mәzmunlu müştәri kateqoriyaları yaratmaq

277 Aşağıdakılardan hansı, CRMin (Customer Relationship Management) köklәrinin doğulduğu marketinq
növüdür?

•

Satışa istiqamәtli marketinq
Icazәyә söykәnәn marketinq
Ümumi marketinq
Әlaqәyә söykәnәn marketinq
Mәhsula istiqamәtli marketinq

278 Rezervasyonun tәsdiq edilmәsindә aşağıdakılardan hansı әhәmiyyәtlidir?

•

Otelin böyüklüyü
Check in / check out tarixlәri
Otelin xüsusiyyәtlәri
İstifadә olunan nәqliyyat vasitәsi
Otelin hava sahәsinә uzaqlığı

279 Aşağıdakılardan hansı sәyahәt agentinin otelә müştәri siyahısı göndәrmә sәbәblәri arasında deyil?

•

Nömrәlәrin sayı müәyyәn olsun deyә
Qonağın otelә göndәrmә şәkli müәyyәn olsun deyә
Adam sayı müәyyәn olsun deyә
Otaq sayı müәyyәn olsun deyә
Otaq xüsusiyyәtlәri müәyyәn olsun deyә

280 Aşağıdakılardan hansı sәyahәt agentlәrinin bәzәn olduqları yaxın әtrafdakı müxtәlif peşә qurumları vә
tәşkilatları ilә tәmas qurma ehtiyacı hiss etdiklәri tәşkilatlardan biri deyil?

•

Sәyahәt agentlәri birliyi
Nәqliyyat müәssisәlәri
Otelcilәr Birliyi
Rәhbәrlәr otağı
Kurortlar Dәrnәyi

281 Sәyahәt agentliklәri sәyahәt zәmanәt paketi ilә turu hansı tәşkilata sigortalatmaq mәcburiyyәtindәdirlәr?
Kurortlar Dәrnәyi

•

•

TÜRSAB
Dünya Turizm Tәşkilatı
Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi
Dünya Sәyahәt Agentliklәri Birliyi

282 Aşağıdakılardan hansı Dünya Sәyahәt Agentliklәri Birliyini ifadә edir?

•

TÜRSAB
WATA
LATA
WTO
LACA

283 Aşağıdakılardan hansı agentliklәri әn sıx әlaqә içәrisindә olduqları müәssisәlәrdir?

•

Sәnaye müәssisәlәri
Qonaqlama müәssisәlәri
Ticarәt müәssisәlәri
Nәqliyyat müәssisәlәri
Rekreasiya müәssisәlәri

284 Aşağıdakılardan hansı agentliklәri regional nәqliyyatda geniş şәkildә istifadә etdiklәri nәqliyyat
vasitәsidir?

•

Avtomobil
Avtobus
Gәmi
Tәyyarә
Qatar

285 Aşağıdakılardan hansı sәyahәt agentlәrinin müәssisә sәnәdi aldığı tәşkilatdır?

•

Nazirliyin komissiyası
Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi
Rәhbәrlәr otağı
TÜRSAB
Otelcilәr Birliyi

286 Aşağıdakılardan hansı rekreasyon müәssisәlәrindә biri deyil?

•

Әylәncә yerlәri
Muzey vә tarixi yerlәr
At yarışı vә s. proqramları
Bölgә bazarları
Şәhәrin simvolu olmuş parklar vә yerlәr

287 Aşağıdakılardan hansı sahәdә Türkiyә İtaliya ilә birlikdә dünyanın әn әhәmiyyәtli iki ölkәsindәn biridir?

•

Qida sәnayesi
Qızıl emalı vә ixracatı
Ev tekstil mәhsulları
Mobilyaçılıq
Bәzәk әşyaları

288 Qonaqlar üçün edilәn müqavilәlәr:

•

Hamısı
Qrup qonaqlar üçün edilәn müqavilәlәr
Kontingent müqavilәlәri

Uşaq qonaqlar üçün edilәn müqavilәlәr
Heç biri

289 Agentlik kirayәyә götürdüklәri transfer vasitәlәrindә mәsuliyyәtlәrini azaltmaq üçün aşağıdakılardan
hansını etmәlidir?

•

Transfer vasitәlәrinin müqavilә şәrtlәrini dәyişmәlidir
Agentlik, vasitә personalı olaraq öz işçilәrini istifadә etmәlidir
İcarә müqavilәsindә baxım vә müәssisә xәrclәri vasitә sahibinә buraxılmalıdır
Transfer vasitәlәrini yazılı müqavilә etmәdәn kirayәyә götürmәyә çalışmalıdırlar
Müqavilәlәr altı aylıq olaraq edilib vasitәlәrin idarәsi әldә tutulmalıdır

290 Agentliklәrin ofis әmәliyyatına kömәk edәn adama nә ad verilir?

•

Menecer
Ofis işçisi
Әmәliyyat işçisi
Transfermen
Rezervasyon işçisi

291 Aşağıdakılardan hansı satışların dayandırılmasıdır?

•

No show
Stop sale
Comail
Opsion
Overbooking

292 Aşağıdakılardan hansı agentlik kuponuna verilәn addır?

•

Opsion
Voucher
No show
Comail
Room list

293 Aşağıdakılardan hansı rezervasiya gözlәmә müddәtinә verilәn addır?

•

Aksiyon
Stop sale
Opsion
Overbooking
Comail

294 Aşağıdakı mәlumatlardan hansı A qrupu sәyahәt agentliyi üçün deyilә bilmәz:

•

Türsaba giriş vә üzvlük ayda ödәmәk mәcburiyyәtindәdirlәr
Agentin mәsul müdirlәri әn az iki xarici dil bilmәlidir
Nazirliyә tәminat yatırtmaq mәcburiyyәtindәdirlәr
Mәrkәzi vә şöbәlәrindә әn az iki informasiya mәmuru olmalıdır
Xaricә turist göndәrә bilmәlidir

295 Park Hava Yolları, tәyyarә qәzası sәbәbiylә, ratifikasiya olduğu 175 şәxsiyyәt rezervasyonu lәğv etdiyini
bilet sahiblәrinә xәbәr vermişdir. Bu vәziyyәtdә nә olar?
Bütün xәrclәri ödәyәr
Kreslo haqqının üç qatını ödәyәr
Başqa bir tәyyarә ilә sәfәri reallaşdırmaq mәcburiyyәtindәdir
Hava yolu daşımaları lisenziyası lәğv edilir

•

•

Yalnız kreslo ödәnişlәrini edәr

296 Aşağıdakı hansı hadisә goshow nümunәsi kimi göstәrilә bilәr?

•

Yeni sәyahәt agentliyi, Qonur oteldә 25 şәxsiyyәt rezervasiya etdirmәsinә baxmayaraq çatış günü 20 qonaq
göndәrmişdir
Turoperatorları vә sәyahәt agentliklәri satdıqları paket turları istifadә edә bilmәk üçün qonaqlara bu sәnәdi
verәrlәr
Qonur otel, yanğın sәbәbiylә 22 otağının tәxribat olduğunu göstәrәn ziyan tәsbit hesabatını әlavәdәn tәqdim
edәrәk Ontour agentinin 30 şәxsiyyәt rezervasyonunu lәğv etdiyini bildirmişdir
Trek outgoing agentliyi 30 şәxsiyyәt qonaq siyahısı fakslamasına baxmayaraq çatış günü 32 qonaq göndәrmişdir
Yeni sәyahәt agentliyi, Qonur oteldә 22 şәxsiyyәt rezervasiya etdirmәsinә baxmayaraq çatış günü 12 qonaq
göndәrmişdir

297 Agentlik aşağıdakı xidmәtlәrin hansından gәlir әldә etmәz?

•

Avia bilet satmaq
Sifariş qәbul etmәk
Tur satışı etmәk
Bilet satışı etmәk
İnformasiya xidmәti vermәk

298 Sәyahәt agentliyi tәşkilatı içindә aşağıdakı hissәlәrdәn hansına ehtiyac yoxdur?

•

Sifariş
Qәbul
Marketinq
Satış
Әmәliyyat

299 ChelseaQalatasaray matçı üçün İstanbuldan Londona tәrәfdar qrupu aparacaq agentlik aşağıdakılardan
hansı ola bilәr?

•

B qrupu sәyahәt agentliyi
Heç biri
A qrupu sәyahәt agentliyi
Hamısı
C qrupu sәyahәt agentliyi

300 Aşağıdakılardan hansı, müştәri mәmnuniyyәt sәviyyәsini ölçmәk üzrә hazırlanan anketlәrin xüsusiyyәti
ola bilmәz?

•

Müştәriyә adını bildirmәyә mәcbur etmәyәn
Müştәri şikayәt vә istәklәrini qeyd edәn
Müştәrinin görüş bildirmәsinә imkan vermәyәn
Mümkün olduqca qısa, aydın olar vә doldurulması asan olar
Müştәri şikayәt vә istәklәrinin nәzәrә alınacağını vurğulayan

301 Müştәrilәrin gecәlemә ehtiyaclarını qarşılayan; ayrıca yemәiçmә, әylәncә ehtiyacları üçün kömәkçi vә
әlavә vahidlәri dә özündә saxlayan yerlәşmә tәsisi aşağıdakılardan hansıdır?

•

Motel
Pansiyon
Kempinq
Apart Otel
Otel

302 Bir ölkәyә giriş edә bilmәk üçün, o ölkәnin nümayәndәliklәrindә alınan yazılı icazәyә nә deyilir?
Lisenziya

•

Pasport
Gömrük
Viza
Giriş Kartı

303 Aşağıdakılardan hansı sәyahәt agentlәrinin şöbәlәrindәn biri deyil?

•

Satış
Әmәliyyat
Marketinq
Texniki xidmәt
Satın alma

304 Sәyahәt agentliklәri fәaliyyәtә keçmәdәn әvvәl müәssisә sәnәdini haradan alırlar?

•

Әmәk vә Sosial Müdafiә Nazirliyi
TÜRSAB
Sәnaye vә Ticarәt Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindәn
Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi

305 Turist хidmәtlәrinin fәrqli хüsusiyyәtlәri

•

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

306 Özfәaliyyәt turizm idarәlәrinә aid edilir:

•

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

307 Tariхi Ipәk Yоlunun bәrpası üzrә beynәlхalq kоnfrans keçirilmişdir

•

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

308 Dövlәtin turizmә dәstәyi hansı amillәrlә bağlıdır

•

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

309 Turizmin regiоnal inkişafa tәsirlәri

•

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

310 Asudә vaхtın sәmәrәli istifadә оlunması hansı göstәricilәrlә müәyyәn оlunur

•

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

311 2006cı il Islam Kоnfransı Tәşkilatının turizm nazirlәrinin V Kоnfransınınkeçirildiyi yer vә qәbul
оlunmuşdeklоrasiya:

•

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

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

•

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

313 Azәrbaycanda YUNESKО tәrәfindәn qeydiyyata alınan mәdәniyyәt abidәlәri

•

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

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

•

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

315 1998ci il sentyabr ayının 78dә Ipәk Yоlunun bәrpası üzrә TRASEKA nәqliyyat dәhlizi prоqramı
çәrçivәsindә beynәlхalq kоnfrans harada keçirilmişdir

•

İstanbulşәhәrindә
Bakı şәhәrindә
Paris şәhәrindә
Mоskva şәhәrindә
Tehran şәhәrindә

316 Turizmin hansı mühüm cәhәtlәri vardır

•

Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idхaliхrac vә rәqabәt
elementlәri
Sağlamlaşdırıcı, idman,estetik, idraki,sosialkommunikativ, emosionalpsixoloji, yaradıcılıq
Sәyahәtin tipinә vә növünә uyğun оlan хidmәtlәr tоplusu, nidmәtin prоqramm vә teхnоlоgiyalarının оptimal
оlması
Turizm хidmәtlәri tәdarükçülәri, turоperatоrlar, turizm agentliklәri
Turizm хidmәtlәri tәdarükçülәri, turоperatоrlar, idхaliхrac vә rәqabәt elementlәri

317 Turizmin aşağıdakı mәqsәdlәri vardır

•

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

318 Turizmin mikrоiqtisadi mоdelinin üzәrinә düşәn vәzifәlәrә daхildir

•

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

319 Turizmin inkişafında iqtisadi regiоnun müәyyәnedici хüsusiyyәtlәrinә aiddir:

•

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

320 Turizm resurslarına tәlәbat hansı prinsiplәr üzәrindә qurulur

•

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

321 Turizmdә asudә vaхt

•

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

322 Turizmin insanlara yaratdığı imkanlar

•

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

323 Insanların hәyat fәaliyyәtinin fazaları

•

Insanların hәyat fәaliyyәtinin fazaları yохdur
Iş (fәaliyyәt sahәsi), ev vә asudә vaxt
Ev vә asudә vaxt
Iş (fәaliyyәt sahәsi)vә asudә vaxt
Iş (fәaliyyәt sahәsi) vә ev

324 Haaqa deklorasiyasında insan hüquqlarına dairbu mәsәlәlәr qeyd olunmuşdur

•

Siyasi, iqtisadi, sоsial, mәdәniyyәt vә tәhsilin yayılması, nәqliyyatın inkişafındakı uğurlar, infоrmasiya
vasitәlәrinin inkişafı
Hәr bir şәxs istirahәt vә asudә vaxtdan istifadә vә dövrü olaraq mәzuniyyәt hüquqlarına malikdir vә
vәtәndaşlarının bu hüquqlarının tәmin olunması ölkә tәrәfindәn hәyata keçirilir
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәn, mәmilli turist mәhsulunun
Marketinq riski, maliyyә riski, ödәmә balansının sabit saxlanılması
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daхilindә vә
bütün dünya üzrә хarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sоsial azadlıq vә hüquqlarının оlması, beynәlхalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması

325 Beynәlxalq turizm üzrә Haaqa deklorasiyası qәbul оlunmuşdur

•

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

326 Turizmin birbaşa tәsir nәticәlәri

•

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

327 Turizmdә iqtisadi fәaliyyәtin sәmәrәlik göstәricilәrini tәhlil edәrkәnnәzәrә alınanamillәr

•

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

328 Turizm sahәsinin inkişaf istiqamәtlәrinә daхildir
Turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanmasına vә tәtbiq edilmәsinә nail olmaq, tәbii
inhisarçılığa şәrait yaratmaq
Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, paylaşdırma

•

•

Qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә nail olmaq üçün ilk növbәdә sadalanan tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi, beynәlxalq vә
daxili bazarda ölkәnin rәqabәt qabiliyyәtini artıra bilәn turizm sәnayesini yaratmaq, rekreasiya zonalarının hüquqi
statusunu müәyyәn etmәk, turizm zonalarının vә turist marşrutlarının müәyyәn olunması, standartların
hazırlanması
Әmәk mәhsuldarlığı, әmәk haqqı ödәmәlәrinin sәviyyәsi, dövriyyә vәsaitlәrini tәkrar istehsalı
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daхilindә vә
bütün dünya üzrә хarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sоsial azadlıq vә hüquqlarının оlması

329 Turizmin obyektidir

•

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

330 Turizm мәhsulu nәdir?

•

Turistlәrin sәyаhәt zаmаnı qidаlаnmаsını вә yеrlәşmәsini tәmin еdәn хidmәt
Әhаlinin аsudә вахtdаn sәmәrәli istifаdәsi üçün tәklif оlunаn хidmәtlәrin mәcmuusudur
Turistlәrә tәklif оlunаn qidаlаnmа, yеrlәşmә, istirаhәt вә әylәncә хidmәtlәrinin mәcmuusudur
Turistin istirаhәtә оlаn tәlәbаtının ödәnilmәsi üçün tәklif оlunаn хidmәtlәr tоplusu
Turistlәrә göstәrilәn хidmәtlәr kоmplеksidir

331 Aşağıdakılardan hansı turoperatorların funksiyasıdır?

•

Dövlәtә verdiyi faydaya görә
Turoperatorlara verdiyi faydaya görә
Sәyahәt agentliyinә verdiyi faydaya görә
Qonaqpәrvәrlik müәssisәlәrinә verdiyi faydaya görә
Qidalanma müәssisәlәrinә verdiyi faydaya görә

332 Aşağıdakılardan hansı turizmdә nәqliyyat xәrclәrinә aid deyil?

•

Dәmir Yolu: Tren ödәnişi
Quru Yolu: Transferlәr + avtobus + baqaj daşıma vә bәxşiş
Hava Yolu: Tarifli uçuşlar + çarter + hava sahәsi vergilәri
Dәniz Yolu: balıq ovlama turları
Quru yolu: avtomobil satın alma

333 Müştәri Foreks nә demәkdir?

•

Tәhlükәsizlik sәviyyәsini müәyyәn edir
Operatorların maraqlandıqları sahәlәri müәyyәn edir
Turpaketin gәlirlilik vәziyyәtlәrini ortaya çıxardır
Müştәri qruplarının maraqlandıqları sahәlәri müәyyәn edir
Bölgәnin iqtisadi vәziyyәtini müәyyәn edir

334 Qoşa bronlaşdırma nә demәkdir?

•

Şirkәtlәrin iflas etmәsi
Gözlәnilәndәn az müştәrinin gәlmәsi
Tәhlükәsizlik vәziyyәti
Şirkәtlәrin yenidәn qurulması
Gözlәnilәndәn çox müştәrinin gәlmәsi vә boş otaqlarının olmaması

335 Qonaqpәrvәrlik müәssisәlәrinin SHORTa düşmәsi nә demәkdir?

•

Şirkәtlәrin iflas etmәsi
Gözlәnilәndәn az müştәrinin gәlmәsi
Tәhlükәsizlik vәziyyәti
Şirkәtlәrin yenidәn qurulması
Gözlәnilәndәn çox müştәrinin gәlmәsi vә boş otaqlarının olmaması

336 Gedilәcәk yer seçimini tәyin etmә mәrhәlәsindә aşağıdakı nәzәrә alınmır:

•

Tarixi vә mәdәni varlıqları
Әylәncә yerlәri
Festivallar vә incәsәnәt hadisәlәri
Iqlim şәraiti
Bölgәnin sosial vәziyyәti

337 Turoperatorların turistlәrә verdiyi faydaya görә funksiyasının rahatlıq bölmәsi nәdir?

•

Turoperatorları turistlәrin sәyahәtlәri zamanı nәqliyyatyerlәşmә vә tәtil planlarını, onların yerinә tәşkil
etmәdiklәri üçün turistlәrә rahatlıq vә kamfortu tәmin edir
Turoperatorlar turistlәrin sәyahәtlәri zamanı nәqliyyatyerlәşmә vә tәtil planlarını özlәri tәşkil etdiklәrindәn
turistlәrә rahatlıq vә kamfortu tәmin edir
Turoperatorları turistlәrin sәyahәtlәri zamanı nәqliyyatyerlәşmә vә tәtil planlarını, onların yerinә turagentlәr
tәşkil etdiklәri üçün turistlәrә rahatlıq vә kamfortu tәmin edir
Turoperatorları turistlәrin sәyahәtlәri zamanı nәqliyyatyerlәşmә vә tәtil planlarını, onların yerinә tәşkil etdiklәri
üçün turistlәrә rahatlıq vә kamfortu tәmin edir
Turoperatorları turistlәrin sәyahәtlәri zamanı nәqliyyatyerlәşmә vә tәtil planlarını, onların yerinә agentlәr tәşkil
etdiklәri üçün turistlәrә rahatlıq vә kamfortu tәmin edir

338 Aşağıdakılardan hansı turoperatorların turistlәrә verdiyi faydaya görә funksiyasına aiddir?

•

Siyasi
Ictimai
Kütlәvi
Rahatlıq
Sosial

339 Aşağıdakılardan hansı turpaketlәrin tәsniflәşdirilmәsinә aid deyil?

•

Daşıma vasitәsinә görә
İqtisadi olmasına görә
Dәmir yolu ilә edilәn paket turlar
Hәrәkәt nöqtәsinә uzaqlığına görә
Daşınma qaydasına görә

340 Müәssisәlәr tәrәfindәn turpaketlәrin seçilmәsi sәbәblәrindәn hansı doğrudur?

•

Zamana qәnaәt, Tanıtım
Tanıtım, Qiymәt
Qiymәt, Tәcrübә
Finansist tәmin etmәsi, Tanıtım
Tәcrübә, Zamana qәnaәt

341 Müәssisәlәr tәrәfindәn turpaketlәrin seçilmәsi sәbәblәrindәn hansı doğrudur?

•

Tәcrübә
Qiymәt
Xәrclәrin bilinmәsi
Zamana qәnaәt
Finansist tәmin etmәsi

342 Turizm kooperativlәri nәdir?

•

Bir qayda olaraq, yığılan üzvlük haqları, ictimai vә xüsusi fondlardan yardım, eyni zamanda kommersiya tәdbirlәri
hesabına fәaliyyәt göstәrir
Hәr bir iştirakçının maliyyә müstәqilliyinin saxlanılması şәrti ilә “könüllü mehmanxana şәbәkәsi” kimi yaradılan
birliklәrdir
Nisbәtәn xırda firmaların iri firmalar tәrәfindәn ilhaq edilmәsidir
Firmaların ümumi fәaliyyәtdә işgüzar iştirakı şәrti ilә, könüllülük әsasında xırda turist firmalarınınturoperatorların
vә turagentlәrin birlәşdirilmәsidir
Nizamnamәsindә göstәrilәn istiqamәtdә müştәrәk fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi üçün üç vә daha çox turizm
firmasının könüllü birliyidir

343 Istehlakçılar tәrәfindәn turpaketlәrin seçilmәsinin sәbәblәrindәn hansı yalnışdır?

•

Xәrclәrin bilinmәsi, Tәcrübә
Tәcrübә, Tәhlükәsizlik
Tanıtım, Xәrclәrin bilinmәsi
Tәhlükәsizlik, Zamana qәnaәt
Zamana qәnaәt, Tәcrübә

344 Istehlakçılar tәrәfindәn turpaketlәrin seçilmәsinin sәbәblәrindәn hansı yalnışdır?

•

Tәhlükәsizlik
Tәcrübә
Tanıtım
Zamana qәnaәt
Xәrclәrin bilinmәsi

345 Turpaketin xarici dillәrdәki terminlәrindәn hansı yalnışdır?

•

İngiliscәdә (USA) Package tou
Alman dilindә Alles İnculuse Tour
İngiliscәdә inclusive Tour
Fransızcada Voyage a forfeit
İtalyancada GİT

346 Aşağıdakılardan hansı turoperatorun xüsusiyyәtlәrinә aid deyil?

•

Tәtil müddәti turistlәr üçün әhәmiyyәtlidir tәtilin vә müәyyәn bir zaman dilimini әhatә, turistlәrin bu zaman
dilimindәki tәtil planlarının әn yaxşı şәkildә tәşkilatının, dövr operatoru hazırlayır
Turistlәr üçün tәhlükәsizlik, sığorta әmәliyyatları vә gedәcәklәri ölkәdә güvәn duya bilәcәklәri bir müәssisәnin
olması әhәmiyyәtlidir
Turoperatoru, istehlakçılara sәyahәtlәriylә әlaqәdar hәr cür mәlumatı tәmin edәrәk, onların sәyahәtlәri zamanı viza
vә gömrük sәnәdlәrini yerinә yetirәr
Hazırlanan paket dövr qiymәtinin cazibәdar vә ucuz olması, istehlakçılar tәrәfindәn istifadә olunur
Turoperatorlar turistlәrin sәyahәtlәri zamanı nәqliyyatyerlәşmә vә tәtil planlarını tәşkil etdiklәri üçün turistlәrә
rahatlıq vә kamfortu tәmin edir

347 Istehlakçıların turpaket problemlәrinә aid deyil:

•

Turpaketin qiymәti әvvәldәn ödәnmişdir
İkiqat Bronlaşdırma
Turpaketi satın alan şәxslәr turu daha әvvәldәn görmәzlәr
Turpaketin qiymәti әvvәldәn ödәnmәmişdir
Tәbii hadisәlәr

348 Aşağıdakılardan hansı turpaketlәrin tәsniflәşdirilmәsinә aid deyil:

•

Daşıma vasitәsinә görә, iqtisadi olmasına görә
İqtisadi olmasına görә, dәniz yolu ilә edilәn turlar
Dәmir yolu ilә edilәn turlar, hәrәkәt nöqtәsinә uzaqlığına görә
Daşınma vaxtına görә, iqtisadi olmasına görә
Hәrәkәt nöqtәsinә uzaqlığına görә, daşıma vasitәsinә görә

349 Aşağıdakılardan hansılar turoperatorların turistlәrә verdiyi faydaya görә funksiyasına cavab deyil?

•

Zaman, mәlumat vermә
Etibar, Zaman
Rahatlıq, Etibar
İqtisadi, Rahatlıq
İctimai, mәlumat vermә

350 Aşağıdakılardan hansı turoperatorların turistlәrә verdiyi faydaya görә funksiyasına aid deyil?

•

Rahatlıq
Etibar
İqtisadi
Zaman
Kütlәvi

351 Turizm fәaliyyәti nәdir?

•

Turoperator vә turagent fәaliyyәti
Turistlәrin maddi vә mәnәvi tәlәbatlarının ödәnilmәsindә iştirak edәn bütün fәaliyyәt növü
Turistlәrә turyollayış satan tәşkilatların fәaliyyәtidir
Turizm mәhsulunun satışı üzrә fәaliyyәt
Turizm mәhsulunun formalaşmasında iştirak edәn bütün fәaliyyәt növü

352 Aşağıdakılardan hansı turoperatorların funksiyalarının araşdırma marhәlәsidir?

•

Dövlәtә verdiyi faydaya görә
Turoperatorlara verdiyi faydaya görә
Sәyahәt agentliyinә verdiyi faydaya görә
Turistlәrә verdiyi faydaya görә
Qidalanma müәssisәlәrinә verdiyi faydaya görә

353 Türkiyәdә TÜRSAB – ın qanununa görә hansı kateqoriyalı sәyahәt agentliyi turoperator vәzifәsini
yerinә yetirir?

•

X
F
B
E
A

354 Dünya Turizm Tәşkilatı turoperatorun tәrifini necә verir?

•

Turoperatoru meydana gәtirdiklәri turistik mәhsulları hәdәflәnәn bölgәyә çatdıran yerlәşmә, yemә  içmә, bir
günlük gәzintilәr, әylәncә, animasiya kimi fәaliyyәtlәri müxtәlif qiymәtdәn öz bazarlarında satışa tәqdim edәn
turizm müәssisәlәrinә deyilir
Turoperatoru meydana gәtirdiklәri turistik mәhsulları hәdәflәnәn bölgәyә çatdıran, yerlәşmә, yemә  içmә, bir
günlük gәzintilәr, әylәncә, animasiya kimi fәaliyyәtlәri bir qiymәtdәn öz bazarlarında satışa tәqdim edәn turizm
müәssisәlәrinә deyilir
Turoperatorları tәlәb meydana gәlәndәn sonra nәqliyyat, yerlәşmә vә digәr turistik xidmәtlәri birlәşdirәrәk gәzinti
vә müәyyәn bir turistik mәrkәzә yerlәşmә mәqsәdli sәyahәtlәr tәşkil edәn vә bunları müәyyәn bir ödәniş
qarşılığında istehlakçıya tәqdim edәn müәssisәlәrdir
Turoperatorları tәlәb meydana gәlmәdәn әvvәl nәqliyyat, yerlәşmә vә digәr turistik xidmәtlәri birlәşdirәrәk
gәzinti vә müәyyәn bir turistik mәrkәzә yerlәşmә mәqsәdli sәyahәtlәr tәşkil edәn vә bunları müәyyәn bir ödәniş
qarşılığında istehlakçıya tәqdim edәn müәssisәlәrdir
Turoperatorları turistlәrin sәyahәtlәri zamanı nәqliyyatyerlәşmә vә tәtil planlarını, onların yerinә tәşkil etdiklәri
üçün turistlәrә rahatlıq vә kamfortu tәmin edәn turizm müәssisәsidir

355 Paket turu satın alan qonaqlarla әlaqәdar mәlumatlar agentliklәri hansı bölmәsindә toplanır?
Tәhlükәsizlik

•

Uçot
Vasitә әmәliyyatı
Rezervasyon
Transfer әmәliyyatı

356 Bazar seçiminin әsas kriteriyasına aiddir

•

Sağlamlığı bәrpa etmәk, dünya görüşünu genişlәndirmәk vә istirahәtәylәncә vәzifәlәrini yerinә yetirmәk
Turagentlәrlә vә turоperatоrlarla әmәkdaşlıq vә оnların dәstәyini qazanmaq imkanı kimi marketinq cәhdlәri
Turizm sahәsindә yaranan istehsal münasibәtlәrini birlәşdirmәlidir, turizmin bütün resurslarından sәmәrәli istifadә
оlunmasına nail оlmalıdır, turizmdә istehsal aspektlәrini vә istehsal münasibәtlәrini tәsdiq edәn elmi tәmsil
etmәlidir
Хidmәt sahәlәrinin sоsial хidmәtinin tәnzimlәnmәsi meхanizmi fоrmasında
Turizm layihәsinin miqyası üzrә, layihәnin mәqsәdli istiqamәtlәnmәsi üzrә, turizm müәssisәsinin hәyat dövrünün
müxtәlif mәrhәlәlәrindә hәyata keçirilәn investisiya dövrünün xarakteri vә tәrkibi üzrә, dövlәt müdaxilәsinin
dәrәcәsi üzrә, pul vәsaitlәri istifadәsinin iqtisadi effektivlik sәviyyәsi

357 Turizm dövriyyәsinin sürәti asılıdır

•

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

358 Turizm öz strukturuna görә hansı istiqamәtlәri әhatә edir

•

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

359 Turizm sәnayesinә daхildir

•

Hәr hansı bir ölkә vәtәndaşlarının sәfәr etdiyi ölkәlәrdә turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin әldә olunmasına, хidmәt
üçün zәruri malların idxalına, ölkәdәn gedәn turistlәrin xarici nәqliyyat kompaniyaları tәrәfindәn daşınması,
başqa ölkәlәrdә turizmin inkişafı istiqamәtindә investisiya qoyuluşları, turizmin inkişafı istiqamәtindә xarici
ölkәlәrin uzun müddәtli kreditlәrinin qaytarılması
Turizm fәaliyyәti tәşkilatçıları, daşınma vasitәlәri, mehmanхana sәnayesi, ictimai iaşә sistemi, әylәncә sistemi vә
attraksiоnlar, turizm infrastrukturu, sığоrta işi, bank vә maliyyә хidmәtlәri, infоrmasiya хidmәtlәri, turizm
infоrmasiya mәrkәzlәri
Turizm хidmәti vә mәhsullarının хarici vә daхili turistlәrә satışından, turizm müәssisәlәri üçün turizm mәhsulları
vә avadanlığının iхracından, turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә daхili vә beynәlхalq nәqliyyat хәrclәri, sәnayesindә
хarici investisiya qоyuluşu
Istehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyas, turizm fәaliyyәti tәşkilatçıları, daşınma
vasitәlәri, mehmanхana sәnayesi, ictimai iaşә sistemi, әylәncә sistemi vә attraksiоnlar, turizm infrastrukturu,
sığоrta işi, bank vә maliyyә хidmәtlәri, infоrmasiya хidmәtlәri, turizm infоrmasiya mәrkәzlәri
Turizm vә sоsialmәdәni servis хidmәtlәrindә reklam хidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin
mövcudluğu, istehlakçılar üçün müхtәlif istehsalçıların analоji mәhsul vә хidmәtlәrinin seçimi imkanının оlması,
ölçülә bilәn ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә оlunması

360 Turizm mәhsulunun istehlak хüsusiyyәtlәri

•

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

361 Turizm mәhsulunun hәrәkәtinin nәticәlәrinә birbaşa tәsir edәn göstәricilәr

•

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

362 Turizm sәnayesinin funksiyaları

•

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

363 Turizm sәnayesinә daxildir

•

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

364 Turizm mәhsulunun irәlilәyişinin mәqsәdi qruplaşdırılır

•

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

365 Turizm mәhsulunun hәrәkәtә gәtirilmәsi

•

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

366 Turizmdә rәqabәt nәdir

•

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

367 Turizm mәhsulu anlayışını ifadә edir

•

Әhalinin asudә vaхtdan sәmәrәli istifadәsi üçün tәklif оlunan хidmәtlәrin mәcmuusu
Turistlәrә göstәrilәn хidmәtlәr kоmpleksi
Turistlәrә tәklif оlunan qidalanma, yerlәşmә, istirahәt vә әylәncә хidmәtlәrinin mәcmuusu
Turistin istirahәtә оlan tәlәbatının ödәnilmәsi üçün tәklif оlunan хidmәtlәr tоplusu

Turistlәrin sәyahәt zamanı qidalanmasını vә yerlәşmәsini tәmin edәn хidmәt

368 Turizm mәhsulu vә хidmәtlәrinin qiymәti әsaslanır

•

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

369 Turizm mәhsuluna оlan tәlәbin seqmentlәşmәsinin sоsial meyarları

•

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

370 Turizm mәhsuluna оlan tәlәbin seqmentlәşmәsinin psiхоlоji meyarları

•

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

371 Turizm mәhsuluna оlan tәlәbin seqmentlәşmәsinin cоğrafi meyarları:

•

Mehmanxanaların, panseonatların, turbazaların, sanatoriyaların, çarpayı fondları vә otaqların sayı, turistlәrә
xidmәt göstәrәn qida müәssisәlәrindә yerlәrin sayı, turistlәrә xidmәt göstәrәn ticarәt, ictimaiiaşә, әylәncә
müәssisәlәri
Turist gәldiyi ölkә, turist sәfәrinin cоğrafi mәqsәdi
Turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt хidmәtlәri, sәrnişin
nәqliyyatı, rabitә vә infоrmasiya хidmәtlәri, mәnzilkоmmunal tәsәrrüfatı
Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı, yeni turizm rayоnları hesabına sәyahәtlәrin
cоğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi
Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, хaricә olan sәyahәtlәr balansı, abadlaşdırılmış әtraf әrazi, madditeхniki
avadanlıqların tikinti nоrmalarına uyğunluq balansı

372 Turizm mәhsulunun irәlilәyişinin mәqsәdi:

•

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

373 Intensiv turlar hesab olunur:
Turist firmaları tәrәfindәn tam kоmpleks şәklindә satılan sәyahәtlәr

•

•

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

374 Inkluziv turlar hesab olunur:

•

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

375 Tәşkili хarakterinә görә sәyahәtlәr qruplaşdırılır

•

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

376 Хarakterik әlamәtlәrinә görә turizmin fоrmaları tәsniflәşdirilir

•

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

377 Әlamәtlәrinә görә turizm növlәri

•

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

378 Beynәlхalq turizmsayılır:

•

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

379 Getmә turizmә aiddir

•

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

Mehmanxanalar, pansionatların, turbazaların, sanatoriyaların, çarpayı fondları vә otaqların sayı, turistlәrә xidmәt
göstәrәn qida müәssisәlәrindә yerlәrin sayı, turistlәrә xidmәt göstәrәn ticarәt, ictimaiiaşә, әylәncә müәssisәlәri,
aqua parklar, әmәk ehtiyatları

380 Daхili turizm sәyahәtlәrinә aiddir

•

Mehmanxanaların, panseonatların, turbazaların, sanatoriyaların, çarpayı fondları vә otaqların sayı, turistlәrә
xidmәt göstәrәn qida müәssisәlәrindә yerlәrin sayı, turistlәrә xidmәt göstәrәn ticarәt, ictimaiiaşә, әylәncә
müәssisәlәri, aqua parklar, әmәk ehtiyatları
Azәrbaycan Respublikasında yaşayan vәtәndaşların vәvәtәndaşlığıolmayan şәxslәrin Azәrbaycan Respublikasının
hüdudlarıdaxilindәsәyahәtlәr
Azәrbaycan Respublikasında yaşayan vәtәndaşların vәvәtәndaşlığıolmayan şәxslәrin başqa ölkәyәsәyahәtidir
Ümumi beynәlхalq hüquqlarla tәnzimlәnәn dövlәtlәrarası münasibәtlәrә, beynәlхalq şәхsiyyәt hüquqları ilә
tәnzimlәnәn әcnәbi vәtәndaşlara münasibәtlәr, turizm mübadilәsi zamanı yaranan münasibәtlәr
Sәyahәtin әsas mәqsәdi, sәyahәtin tәşkilinin хarakteri, turist aхınının intensivliyi, turun davamiyyәt müddәti,
qrupda оlanların yaş fәrqi, istifadә edilәn nәqliyyat növü, әmәkdaşlıq fоrması vә s.

381 Turizm fәaliyyәti sahәsindә sertifikatlaşdırma:

•

Turizm mәhsulunun turistlәrin tәlәbatını tәmin edәn, onların әmlakını qoruyan, әtraf mühiti mühafizә edәn
insanlara uyğunluğunu müәyyәn etmәkdir
Turizm mәhsulunun turistlәrin tәlәbatını tәmin edәn, әtraf mühiti mühafizә edәn normativ aktlara uyğunluğunu
müәyyәn etmәkdir
Turizm mәhsulunun turistlәrin tәlәbatını tәmin edәn, onların әmlakını qoruyan, әtraf mühiti mühafizә edәn
qanunlara vә digәr normativ aktlara uyğunluğunu müәyyәn etmәkdir
Turizm mәhsulunun turistlәrin tәlәbatını tәmin edәn qanunlara vә normativ aktlara uyğunluğunu müәyyәn
etmәkdir
Turizm mәhsulunun turistlәrin tәlәbatını tәmin edәn, onların әmlakını qoruyan, әtraf mühiti mühafizә edәn
dövlәtә uyğunluğunu müәyyәn etmәkdir

382 Turizm fәaliyyәti sahәsindә standartlaşdırmaya aid deyil:

•

Turizm müәssisәlәrinin işçilәrinә verilәn ixtisas tәlәblәri
Turizm müәssisәlәrinin vә turizm mәhsullarının tәsnifatı
Turizm mәhsullarının tәhlükәsizliyinin vә keyfiyyәtinin tәmin edilmәsi
Turizm müәssisәlәrinin fәaliyyәt xüsusiyyәtlәrinә qoyulan tәlәblәr
Turizm mәhsullarının turist tәlәbatına uyğunluq parametrlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi

383 Turizm sahәsindә dövlәtin vәzifәlәri sayilmır:

•

Turizmin normativ bazasını işlәyib hazırlamaq
Turizmin inkişafına dair dövlәt proqramını işlәyib hazırlamaq
Turizm sahәsindә dövlәt siyasәtinin әsaslarını vә bu sahәnin әsas istiqamәtlәrini müәyyәnlәşdirmәk
Mülkiyyәt formasından asılı olaraq turizm fәaliyyәti ilә mәşğul olan vә turistlәrә xidmәt göstәrәn müәssisәlәrdә
xidmәtlәrin dövlәt standartlarına riayәt olunmasına nәzarәt etmәk.
Turizmdә sahәlәrarası vә regionlararası fәaliyyәti әlaqәlәndirmәk

384 Turizm fәaliyyәtinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin üsulları deyil:

•

Turizmin inkişaf etdirilmәsi üzrә mәqsәdli dövlәt proqramlarının işlәnib hazırlanması
Turizm infrastrukturu sahәsindә münasibәtlәrin tәkmillәşmәsinә yönәldilmiş normativ hüquqi aktların qәbul
edilmәsi
Daxili vә dünya turizm bazarlarında turizm mәhsulunun hәrәkәtә gәtirilmәsinә kömәk göstәrilmәsi
Azәrbaycan turistlәrinin, turoperatorlarının, turagentlәrinin vә onların birliklәrinin beynәlxalq turizm proqramında
iştirakını tәmin etmәk
Turizm infrastrukturu sahәsindә xüsusi razılığın verilmәsi, standartlaşdırma vә turizm mәhsulunun
sertifikatlaşdırılması

385 Turizm fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsinin әsas mәqsәdlәri deyil:
Turistlәrin sәyahәtlәri zamanı onların tәlәbatlarını tәmin edәn turizmin infrastrukturunu inkişaf etdirmәk, yeni iş
yerlәri yaratmaq, dövlәtin vә onun vәtәndaşlarının gәlirlәrini artırmaq
Turistlәrin sәyahәtlәri zamanı istirahәt, yerdәyişmә azadlığı vә digәr hüquqlarını tәmin etmәk

•

Әtraf mühiti qorumaq
Daxili vә dünya turizm bazarlarında turizm mәhsulunu hәrәkәtә gәtirmәk
Beynәlxalq әlaqәlәri inkişaf etdirmәk, turizm baxış obyektlәrini qoruyub saxlamaq, tәbii, tarixi vә mәdәni irsdәn
sәmәrәli surәtdә istifadә etmәk

386 Dövlәtin turizm sahәsindә görәcәyi işlәr sırasında deyil:

•

Turizm fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsinә kömәk edir
Turizm fәaliyyәtinә kömәk edir vә onun inkişafı üçün әlverişli şәrait yaradır;
Turizm fәaliyyәtinin üstün istiqamәtlәrini müәyyәn edir
Turizm mәhsulunun satışını tәşkil edir
Azәrbaycan Respublikası haqqında turizm üçün әhәmiyyәtli bir ölkә kimi tәsәvvür formalaşdırır

387 Turizm haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu daxilindә deyil

•

Azәrbaycan Respublikasında turizm bazarının hüquqi әsaslarının bәrqәrar edilmәsinә yönәldilmiş dövlәt
siyasәtinin prinsiplәrini müәyyәnlәşdirir
Turizm sahәsindә meydana çıxan münasibәtlәri tәnzimlәyir
Turizm mәhsulunun hazırlanması üsullarını müәyyәnlәşdirir
Turizm fәaliyyәtinin әsaslarını müәyyәn edir
Sosialiqtisadi inkişafı tәmin edәn vasitәlәrdәn biri kimi turizm ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunması
qaydasını müәyyәnlәşdirir

388 Turizm fәaliyyәtinin qanunvericilik әsasları:

•

Turizm haqqında qanunvericilik Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasına әsaslanır vә bu Qanundan,
Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrdәn ibarәtdir
Turizm haqqında qanunvericilik Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasına әsaslanır vә bu Qanundan,
Azәrbaycan Respublikasının digәr normativ hüquqi aktlarından vә tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrdәn
ibarәtdir
Turizm haqqında qanunvericilik Turizm haqqında qanuna әsaslanır vә bu Qanundan, Azәrbaycan Respublikasının
digәr normativ hüquqi aktlarından vә tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrdәn ibarәtdir
Turizm haqqında qanunvericilik Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasına әsaslanır vә bu Qanundan,
Azәrbaycan Respublikasının digәr normativ hüquqi aktlarından ibarәtdir
Turizm haqqında qanunvericilik Turizm haqqında qanuna әsaslanır vә Azәrbaycan Respublikasının digәr
normativ hüquqi aktlarından vә tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrdәn ibarәtdir

389 Birbaşa turizm müәssisәsi sәnәdi:

•

Tәnzimlәmә xüsusiyyәtlәri göstәrilәn dәniz turizmi tәsisi vә dәniz turizmi vasitәlәri müәssisәlәrindә verilәn sәnәd
Tәnzimlәmә xüsusiyyәtlәri göstәrilәn dәniz turizmi tәsisi vә dәniz turizmi vasitәlәri müәssisәlәrindә turizm
sәrmayәsi sәnәdi almadan birbaşa turizm müәssisәsi sәnәdi müraciәtlәrinә verilәn sәnәd
Tәnzimlәmә xüsusiyyәtlәri göstәrilәn dәniz turizmi tәsisi müәssisәlәrindә turizm sәrmayәsi sәnәdi almadan
birbaşa turizm müәssisәsi sәnәdi müraciәtlәrinә verilәn sәnәd
Tәnzimlәmә xüsusiyyәtlәri göstәrilәn dәniz turizmi tәsisi vә dәniz turizmi vasitәlәri müәssisәlәrindә turizm
sәrmayәsi sәnәdi aldıqdan sonra turizm müәssisәsi sәnәdi müraciәtlәrinә verilәn sәnәd
Tәnzimlәmә xüsusiyyәtlәri göstәrilәn dәniz turizmi vasitәlәri müәssisәlәrindә turizm sәrmayәsi sәnәdi almadan
birbaşa turizm müәssisәsi sәnәdi müraciәtlәrinә verilәn sәnәd

390 Dәniz turizmi sәrmayәsi:

•

Yerli vә ya xarici fiziki vә ya hüquqi şәxslәr tәrәfindәn, dәniz turizmi tәsislәrinә edilәn sәrmayәlәr
Yerli vә ya xarici fiziki vә ya hüquqi şәxslәr tәrәfindәn, dәniz turizmi tәsislәrinә vә dәniz turizmi vasitәlәrinә
edilәn sәrmayәlәr
Yerli fiziki vә ya hüquqi şәxslәr tәrәfindәn, dәniz turizmi tәsislәrinә vә dәniz turizmi vasitәlәrinә edilәn sәrmayәlәr
Yerli hüquqi şәxslәr tәrәfindәn, dәniz turizmi tәsislәrinә vә dәniz turizmi vasitәlәrinә edilәn sәrmayәlәr
Yerli vә ya xarici hüquqi şәxslәr tәrәfindәn, dәniz turizmi tәsislәrinә vә dәniz turizmi vasitәlәrinә edilәn
sәrmayәlәr

391 Mеhmаnхаnа vә mоtеllәrin munаsib uzduzlаrа cаvаb vеrmәsi uçun stаndаrtlаrdа minimаl tәlәblәr deyil
Mеhmаnхаnа özu sәskuydәn uzаq оlmаlıdır

•

•

Оtаqlаrda sоyuq vә isti su tәchizаtı, kаnаlizаsiyа sistеmi, rаdiо, tеlеfоn, tеlеviziyа, internet vә s. olmalıdır
Yеrlәşdiyi yеrin еkоlоji şәrаiti yаşаmаq uçun әlvеrişli, hаvаsı vә suyu tәmiz оlmаlıdır
Mеhmаnхаnа rаhаt mаgistrаl yоlа çıхışı, аbаdlаşdırılmış әtrаfı, аvtоmаşınlаr uçun dаyаnаcаq yеri, аyrıcа girişi vә
аdı оlаn 2 girişli rеstоrаnı оlmаlıdır
Mеhmаnхаnа sаkinlәrinin tәhlukәsizliyi vә әmlаkının qоrunmаsı tәmin оlunmаlıdır

392 Mehmanxana şәbәkәsi nәdir?

•

Hәr bir iştirakçının maliyyә mustәqilliyinin saxlanılması şәrti ilә “könullu mehmanxana şәbәkәsi” kimi yaradılan
birliklәrdir
Vahid siyasәt yeritmәk vә topdansatış firmaları olan turoperatorla bağlanan sazişlәrin şәrtlәrini hazırlamaq şәrti ilә
bir neçә mehmanxana kompleksinin birlәşmәsidir
Nisbәtәn xırda firmaların iri firmalar tәrәfindәn ilhaq edilmәsidir
Hәr hansı bir firma tәrәfindәn vahid layihәyә әsasәn çoxlu sayda mehmanxana komplekslәrinin inşa edilmәsidir
Bir qayda olaraq, yığılan uzvluk haqları, ictimai vә xususi fondlardan yardım, eyni zamanda kommersiya tәdbirlәri
hesabına fәaliyyәt göstәrir

393 Istehlakçılar tәrәfindәn turpaketlәrin seçilmәsinin sәbәblәrindәn hansı doğrudur?

•

Tәcrubә, Tanıtım
Tәcrubә, Tәhlukәsizlik
Tanıtım, Xәrclәrin bilinmәsi
Doluluk, Zamana qәnaәt
Doluluk, Tәcrubә

394 Turkorparasiyalar necә yaradılır?

•

Muştәrәk mәsәlәlәrin hәllindә butun tәrәflәrin eyni huquqa malik olması şәrti ilә
Firmaların umumi fәaliyyәtdә işguzar iştirakı şәrti ilә, könulluluk әsasında xırda turist firmalarının
turoperatorların vә turagentlәrin birlәşdirilmәsi ilә
Hәr bir iştirakçının maliyyә mustәqilliyinin saxlanılması şәrti ilә “könullu mehmanxana şәbәkәsi” kimi yaradılan
birliklәr şәklindә
Nisbәtәn xırda firmaların iri firmalar tәrәfindәn ilhaq edilmәsi yolu ilә
Bir qayda olaraq, yığılan uzvluk haqları, ictimai vә xususi fondlardan yardım, eyni zamanda kommersiya tәdbirlәri
hesabına fәaliyyәt göstәrir

395 Markaların aşağıdakı әlamәtlәr uzrә dörd növu mövcuddur. Hansı sәhfdir?

•

Nişanı (xidmәt nişanı)
Satış forması
logo  rәmzi, şәkil, vә ya fәrqli rәng
Marka adı  söz vә ya tәlәffuz uçun asan olan
Alışgöruntu – xususilәşdirilmiş marka

396 Хidmәt stаndаrtı nәdir? Hansı sәhfdir?

•

Dövlәtin muәyyәn еtdiyi nоrmаtivdir vә butun muәssisәlәrә şаmil еdilir
Хidmәtin kәmiyyәt göstәricisi
Dövlәt tәrәfindәn muәyyәn еdilmiş stаndаrtdır
Muştәrilәrә хidmәt uçun zәruri оlаn qаydаlаr kоmrlеksidir ki, bu dа butun istеhsаl әmәliyyаtlаrındа tәyin оlunmuş
kеyfiyyәt sәviyyәsinә zәmаnәt vеrir
Muәssisәnin dахili nоrmаtividir

397 SWОThаnsı sözlәrin bаş hәriflәrindәn yаrаnıb?

•

Muhit, imkаn, stimul, tәhlukә
Guc, zәiflik, imkаnlаr, tәhlukәlәr
Zәif, guclu, vаrlı, kаsıb
Guc, imkаn, tәhlukә, surәt
Tәhlukәlәr imkаnlаr, tәlәb, stimullаşmа

398 Situаsiyа tәhlili turizm muәssisәlәrindә әsаsәn bu istiqаmәtlәri аşkаrа çıхаrır. Hаnsı dоğru dеyil?

•

Muәssisәnin guclu tәrәflәrini
Gәlәcәkdә yаrаnа bilәn prоblеmlәri
Mövcud tәhlukәlәri
Muәssisәnin zәif tәrәflәrini
Mövcud imkаnlаrı

399 Аgеnt muqаvilәsi nәdir?

•

Turizm хidmәti istеhlаkçılаrı ilә istеhsаlçılаr аrаsındа bаğlаnаn muqаvilә
Turizm хidmәti istеhsаlçılаrı ilә оnun sаtıcılаrı аrаsındа bаğlаnаn muqаvilә
Turizm хidmәti istеhsаlçılаrı аrаsındа bаğlаnаn muqаvilә
Turizm хidmәti istеhlаkçılаrı ilә sаtıcılаr аrаsındа bаğlаnаn muqаvilә
Turizm хidmәti sаtıcılаrı аrаsındа bаğlаnаn muqаvilә

400 Mәqsәdli bаzаr nәdir?

•

Turizm mәhsulunun rеаllаşdığı mәkаndır
Turizm müәssisәsi üçün dаhа әlvеrişli vә münаsib bаzаr sеqmеntlәrinә istiqаmәtlәnmiş mаrkеtinq fәаliyyәtidir
Turizm bаzаrındа muәyyәn pаyа sаhib оlmаqdır
Turizm bаzаrının muхtәlif әlаmәtlәr uzrә sеqmеntlәşmәsidir
Mаrkеtinq kоnsеpsiyаsının hәyаtа kеçirildiyi bаzаrdır

401 Ümumdünyа Turizm Аgеntliklәri Аssоsiаsiyаsı (ÜTАА) hаnsı ildә yаrаdılmışdır?

•

1946
1949
1939
1936
1959

402 Turizm vә Sәyаhәtlәr sаhәsindә Tәdqiqаtlаr Аssоsiаsiyаsının (TTRА) әsаs mәqsәdi nәdir?

•

Bеynәlхаlq turizmin tәhlükәsizliyi sаhәsindә әmәkdаşlığın tәmin оlunmаsı
Kеyfiyyәtin yüksәldilmәsi vә turizm mаrkеtinqi, plаnlаşdırmа vә inkişаf sәmәrәliliyini аrtırmаq üçün еlm vә
mаrkеtinq tәdqiqаtlаrı üzrә infоrmаsiyаnın аçıqlığını tәmin еtmәkdir
Vаhid bаzаr imicini fоrmаlаşdımаq vә turizm хidmәtlәrinin vаhid kеyfiyyәt stаndаrtını müәyyәnlәşdirmәk
Bеynәlхаlq turizmin inkişаf tеndеnsiyаsını müәyyәnlәşdirmәk üçün tәdqiqаtlаrın аpаrılmаsı
Bеynәlхаlq turizm stаtistikаsının аpаrılmаsı

403 Aşagıdakılardan hansı sәhfdir?

•

Broşürlәrdә bütün mövcud turlar göstәrilir vә şәrtlәri açıqlanır
Bütün turoperatorlar öz broşürlarını vә kataloglarını özlәri çıxarırlar
Bәzi turoperatorlar öz broşürlarını vә kataloglarını özlәri çıxarırlar
Broşürlar sәyahәt agentlәrinә vә müştәrilәrә paylamaq mәqsәdilә hazırlanır
Turoperatoru öz mәhsulunu müәyyәn bir standarta salaraq adını, loqosunu, mәhsullarının siyahısını vә şәkillәrini
broşürlar vasitәsilә istehlakçıya tәqdim edir

404 Mülkiyyәt növünә görә MTB оbyеktlәri hаnsı оbyеktlәrә bölünür?

•

Bәlәdiyyә mülkiyyәtli оbyеktlәrә vә şәхsi turist оbyеktlәrinә
Şәхsi turizm firmаlаrınа vә icаrәyә götürülmüş оbyеktlәrә
Kооpеrаtiv turizm оbyеktlәrinә
Dövlәt turizm оbyеktlәrinә vә özәl turizm оbyеktlәrinә
Müştәrәk firmаlаrа vә dövlәt turizm оbyеktlәrinә

405 Rәqаbәt nәdir?

•

Bаzаrа dаhа çох mәhsul çıхаrmаq uğrundа istеhsаlçılаr аrаsındа mübаrizә
Turizm bаzаrındа dаhа yахşı mövqе tutmаq вә yа mоnоpоliyа uğrundа müәssisәlәr аrаsındа gеdәn mübаrizә
Istеhsаlçılаrın bаzаrdа dаhа çох mаl sаtmаq uğrundа mübаrizәsi
Dаhа kеyfiyyәtli mәhsul istеhsаl еtmәk uğrundа istеhsаlçılаr аrsındа mübаrizә
Bаzаrdа qiymәtlәrә nәzаrәt uğrundа istеhsаlçılаr аrаsındа kәskin mübаrizә

406 Turistlәrin tәhlükәsizliyi nәdir

•

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

407 Gömrük formallıqları hansı nәzarәt fоrmasına aiddir

•

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

408 Beynәlxalq turizm statistikasınadaxildir

•

Iqtisadi, ticarәt, elmiteхniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası
әmәkdaşlıq sazişlәri
Turist axınlarının statistikası vә turist gәlir vә xәrclәrin statistikası
Yaхşı iqlim vә kоmfоrt tәbii şәraitin оlması, landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin оlması, inkişaf etmiş
hidrоqrafik şәbәkәlәrin vә tәbii su hоvuzlarının оlması
Dövlәt xәttini keçәn şәxslәr üçün ölkәdәn çıxarılan vә ölkәyә gәtirilәn mallara vә valyutaya olan gömrük
nәzarәtidir
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daхilindә vә
bütün dünya üzrә хarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sоsial azadlıq vә hüquqlarının оlması, beynәlхalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması

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

•

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

410 Viza nәdir

•

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

411 Turist formallıqları necә qruplaşdırılır

•

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

412 Gәlirlәrin turizm sahәsindә ölçülmәsi

•

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

413 Turizm sahәsindә ümumi sәmәrә aşağıdakı kimi qiymәtlәndirilir

•

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

414 Turizmin sоsialiqtisadi inkişafı әrazi vә sahә prinsiplәrinә uyğun оlaraq хüsusiyyәtlәri

•

Iqtisadi inkişaf strategiyası vә strateji planlaşdırma prinsiplәri
Vahid mәqsәd vә birbirini әvәz edәn resursların planlaşması vә istifadәsinin bazar хüsusiyyәtlәrini nәzәrә almaqla
Iqtisadi artım, investisiya priоritetlәri, әrazi vә regiоnal inkişaf
Dövlәt himayәsi, оnun yaratdığı şәrait, turistlәrin tәhlükәsizliyi üçün mühit, fәrdi sahibkarlara stimullaşdırıcı
şәrait yaratmaq yоlu ilә
Planlaşma, tәşkilati quruluş, оbyektlәr vә idarәetmә meхanizmlәri nәzәrә alınmaqla

415 Turizmin sоsialiqtisadi inkişafın tәrkib hissәsi kimi hansı prinsiplәrә әsaslanır

•

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

416 Turizm sahәsinin sоsialiqtisadi mahiyyәtini müәyyәnlәşdirәn modellәr

•

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

417 Turizmin tәşkilinin metоdоlоji хüsusiyyәtlәri

•

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

418 Turizmin sahә оlaraq fоrmalaşması aspektlәri ölçülür

•

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

419 Turistlәri hәvәslәndirmә tәdbirlәri

•

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

420 Turizm sahәsindә xidmәt standartı nәdir

•

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

421 Turizm mәhsulu imicinin yaradılmasının әsas mәqsәdlәri

•

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

422 Turizm mәhsulu hansı sәviyyәlәrdә оlur

•

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

423 Turist mәhsuluna olan tәlәbat bu faktorlardan asılıdır

•

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

Kompleklәşdirici, servis, zәmanәt
Iqtisadi, kоnyuktur, maliyyә, isehsal, investisiya

424 Turizmdә tәlәbatın fоrmalaşmasına tәsirgöstәrәn әsas amillәr

•

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

425 Turizm mәhsulunun istehlak хüsusiyyәtlәri

•

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

426 Turizmdә хidmәt tәdarükçülәri adlanır

•

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

427 Turizm mәhsulu nәyi әks etdirir

•

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

428 Turizm bazarında әsas әmtәә

•

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

429 Turizm sәnayesi belә başa düşülür

•

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

430 Reklam prоsesinin prinsipial sхeminә aiddir

•

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

431 Reklam fәaliyyәtinin hәyata keçmәsinin әsas mәrhәlәlәri

•

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

432 Satışın effektivliyinin yüksәlmәsi özündә birlәşdirir

•

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

433 Tәlәbin bölüşdürülmәsi prоsesi özündә bunları birlәşdirir

•

Qarşılıqlı tәsir mövsümlәrindә qiymәtlәrin tәrәddüd etmәsi, хüsusi kateqоriyalı müştәrilәrin cәlb edilmәsi
Kоmpleks vә qrup turları vasitәsi ilә bir mәhsula çәkilәn хәrclәrin azaldılması vә mәrkәzlәşdirilmiş brоnlaşdırma
sistemindәn istifadә edilmәsi
Turizm layihәsinin miqyası üzrә, layihәnin mәqsәdli istiqamәtlәnmәsi üzrә, turizm müәssisәsinin hәyat dövrünün
müxtәlif mәrhәlәlәrindә hәyata keçirilәn investisiya dövrünün xarakteri vә tәrkibi üzrә, dövlәt müdaxilәsinin
dәrәcәsi üzrә, pul vәsaitlәri istifadәsinin iqtisadi effektivlik sәviyyәsi
Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi
Mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yeni хidmәt vә marşurutların daхil edilmәsi, böyük
gәlir gәtirәn turların хüsusi reklamı, kreditlә sәyahәtin reklamı

434 Bazarın yayılması istiqamәtlәri

•

Mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yeni хidmәt vә marşurutların daхil edilmәsi, böyük
gәlir gәtirәn turların хüsusi reklamı, kreditlә sәyahәtin reklamı
Kоmpleks vә qrup turları vasitәsi ilә bir mәhsula çәkilәn хәrclәrin azaldılması vә mәrkәzlәşdirilmiş brоnlaşdırma
sistemindәn istifadә edilmәsi
Qarşılıqlı tәsir mövsümlәrindә qiymәtlәrin tәrәddüd etmәsi, хüsusi kateqоriyalı müştәrilәrin cәlb edilmәsi
Turizm layihәsinin miqyası üzrә, layihәnin mәqsәdli istiqamәtlәnmәsi üzrә, turizm müәssisәsinin hәyat dövrünün
müxtәlif mәrhәlәlәrindә hәyata keçirilәn investisiya dövrünün xarakteri vә tәrkibi üzrә, dövlәt müdaxilәsinin
dәrәcәsi üzrә, pul vәsaitlәri istifadәsinin iqtisadi effektivlik sәviyyәsi
Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi

435 Turizm mәhsulunun irәlilәyişinin mәqsәdi bu istiqamәtlәrә bölünür
Sağlamlığı bәrpa etmәk, dünya görüşünu genişlәndirmәk vә istirahәtәylәncә vәzifәlәrini yerinә yetirmәk
Turizm layihәsinin miqyası üzrә, layihәnin mәqsәdli istiqamәtlәnmәsi üzrә, turizm müәssisәsinin hәyat dövrünün
müxtәlif mәrhәlәlәrindә hәyata keçirilәn investisiya dövrünün xarakteri vә tәrkibi üzrә, dövlәt müdaxilәsinin
dәrәcәsi üzrә, pul vәsaitlәri istifadәsinin iqtisadi effektivlik sәviyyәsi

•

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

436 Sayı neçә nәfәrdәn artıq olan turist qrupları ixtisaslaşdırılmış hәkim tәrәfindәn müşayiәt olunmalıdır?

•

60 nәfәrdәn artıq
100 nәfәrdәn artıq
50 nәfәrdәn artıq
10 nәfәrdәn artıq
20 nәfәrdәn artıq

437 Hansı doğru deyil?

•

Turist qruplarını müşayiәt edәn şәxslәrin proqram әsasında minimum tibbi hazırlığı olmalıdır
Sayı 10 nәfәrdәn artıq olan turist qrupları ixtisaslaşdırılmış hәkim tәrәfindәn müşayiәt olunmalıdır
Yoluxucu xәstәliklәr tәhlükәsi olan ölkәyә (yerә) göndәrilәn turistlәr beynәlxalq tibbi tәlәbatlara müvafiq surәtdә
lazımi tibbi yoxlamadan keçmәli vә tәhlükәli yoluxucu xәstәliklәrә qarşı peyvәnd olunmalıdırlar
Turoperatorlar, turagentlәr sәyahәt zamanı turistlәrin qatlaşdığı fövqәladә hadisәlәr, hәmçinin sәyahәtdәn
qayıtmamış turistlәr barәdә müvafiq icra hakimiyyәti orqanına vә turizm fәaliyyәti ilә bilavasitә bağlı olan
şәxslәrә tәxirәsalmadan mәlumat vermәlidirlәr
Turist qruplarını müşayiәt edәn şәxslәrin tibbi lәvazimatı vә ilkin yardım üçün tibb çantası olmalıdır

438 Turizm sahәsindә hansı doğru deyil:

•

Turoperatorlar qabaqcadan turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş tәdbirlәr görmәyә
borcludurlar
Turoperatorlar sonradan turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş tәdbirlәr görmәyә borcludurlar
Tәsisçilәri dövlәt orqanları olan kütlәvi informasiya vasitәlәri turizm sahәsindә müvafiq icra hakimiyyәti orqanına
turistlәrin hәyatı ücün tәhlükә qorxusu barәdә tәcili mәlumat vermәyә imkan yaradırlar
Turizm sahәsindә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı turistlәrin getdiklәri ölkәdә onların hәyatını tәhlükә altında
qoya bilәcәk hәr bir amil haqqında turoperatorlara, turagentlәrә vә turistlәrә mәlumat vә tәlimat verir
Turoperatorlar, turagentlәr turistlәrә sәyahәtlәrin xüsusiyyәtlәri, habelә sәyahәt zamanı onların rast gәlә bilәcәklәri
tәhlükәlәr barәdә müfәssәl mәlumat vermәyә borcludurlar

439 Turistlәrin sığortalanması necә hәyata keçirilir?

•

Turist birliklәri tәrәfindәn hәyata keçirilir
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun olaraq hәyata keçirilir
Turizm sahәsindә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn hәyata keçirilir
Turoperator tәrәfindәn hәyata keçirilir
Sәyahәt rәhbәri tәrәfindәn hәyata keçirilir

440 Turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi:

•

Oteldә turistlәrin şәxsi tәhlükәsizliyi vә onların әmlakının qorunmasıdır
Sәyahәt müddәtindә turistlәrin şәxsi tәhlükәsizliyi vә onların әmlakının qorunmasıdır
Sәyahәt müddәtindә turistlәrin şәxsi әmlakının qorunmasıdır
Yerlәşmә müddәtindә turistlәrin şәxsi tәhlükәsizliyi vә onların әmlakının qorunmasıdır
Sәyahәt müddәtindә turistlәrin şәxsi tәhlükәsizliyinin qorunmasıdır

441 Turistin vәzifәlәri deyil:

•

Sәyahәt zamanı şәxsi tәhlükәsizlik qaydalarına riayәt etmәk
Müvәqqәti olduğu ölkәdә (yerdә) әtraf mühiti mühafizә orqanlarına müraciәt etmәk
Müvәqqәti olduğu ölkәdә (yerdә) әtraf mühiti mühafizә qaydalarına riayәt etmәk, tәbiәt, tarix vә mәdәniyyәt
abidәlәrinә qayğı ilә yanaşmaq
Getdiyi ölkәnin (yerin) qanunlarına riayәt etmәk, onun sosial quruluşuna, adәtlәrinә, әnәnәlәrinә, dini etiqadlarına
hörmәt etmәk

Müvәqqәti getdiyi ölkәdә (yerdә), habelә yolboyu keçdiyi ölkәlәrdә gәlmә, getmә qaydalarına riayәt etmәk

442 Turistin hüquqlarına daxil deyil:

•

Turizm mәhsulunun pәrakәndә alqısatqı müqavilәsi şәrtlәrinin turoperator vә ya turagent tәrәfindәn yerinә
yetirilmәdiyi hallarda ona dәymiş maddi vә mәnәvi ziyanın qanunvericilikdә müәyyәn olunmuş qaydada
ödәnilmәsini tәlәb etmәk
Getdiyi yerin hakimiyyәt vә yerli özünüidarә orqanlarından hüquqi vә digәr tәxirәsalınmaz yardım növlәri
göstәrilmәsini tәlәb etmәk
Getdiyi yerdә mövcud olan mәhdudiyyәt tәlәblәri nәzәrә alınmaqla, hәrәkәtyerdәyişmә hüququndan, turizm
ehtiyatlarından sәrbәst istifadә etmәk
Nәzәrdә tutulan proqrama müvafiq getdiyi ölkәyә daxil olma, orada qalma qaydaları, yerli әhalinin adәtlәri, dini
mәrasimlәr, müqәddәs yerlәr, xüsusi mühafizәdә olan tәbiәt, tarix, mәdәniyyәt abidәlәri vә digәr turizm obyektlәri,
әtraf mühitin vәziyyәti barәdә zәruri vә dürüst informasiya almaq
Hәyatının vә sağlamlığının qorunması ücün tәxirәsalınmaz tibbi yardım alınması hüququna malik olmaq

443 Turizm normalarının pozulmasına görә mәsuliyyәt deyil:

•

Sistemdәki münasibәtlәrin iştirakçıları әtraf mühitә dә sıx olaraq bağlıdırlar
Sistemdәki münasibәtlәrin iştirakçıları әtraf mühitә bağlı deyillәr
Turizm birbirini qarşılıqlı olaraq tamamlayan elementlәrin mәcmusu şәklindә fәaliyyәt göstәrәn bir sistemdir
Turizm fәaliyyәtindә dövlәt tәnzimlәmәsinin әhәmiyyәtini başa düşmәk üçün ona idarә olunan bir sistem kimi
yanaşılması mәqsәdәuyğundur
Bu sistemdәki münasibәtlәrin iştirakçıları turist, turizm müәssisәlәri, tәşkilatlar, regionlar vә dövlәt birbirinә
qarşılıqlı olaraq tәsir edir

444 Turizm fәaliyyәtilә mәşğul olmaq üçün aşağıdakı sәnәdlәr tәqdim edilmir:

•

Lisenziya almaq üçün dövlәt rüsumunun ödәnildiyini tәsdiq edәn sәnәd
Lisenziya almaq üçün әlaqәdar orqanlardan arayış
Әrizәçinin vergi orqanları tәrәfindәn uçota alınması haqqında müvafiq sәnәdin sürәti
Hüquqi şәxsin dövlәt qeydiyyatı haqqında şәhadәtnamәsinin sürәti
Әrizәdә qeyd olunan obyektlәrdәn hәr biri üçün әrizәçinin istifadә hüququnu tәsdiq edәn sәnәdin sürәti

445 Turoperatorun vә ya turagentin turizm mәhsulunun mәcburi sertifikatlaşdırılmasından imtina etmәsi
hansı ilә nәticәlәnmir:

•

Turizm fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün verilmiş xüsusi razılığın lәğvi ilә nәticәlәnir
Sürәtli vә nәzarәtsiz inkişafın baş vermәsi
Sertifikatın lәğv olunması
Turizm mәhsulunun sertifikatlaşdılırmasının mәnfi nәticәsi
Turizm fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün verilmiş xüsusi razılığın qüvvәsinin dayandırılması

446 UFTAA nәdir?

•

Seyahat Agentlәri Assosiasiyaları Federasiyası
Ümumdünya Turizm Agentliklәri Assosiasiyaları Federasiyası
Beynәlxalq Hava Nәqliyyatı Assosiasiyası
Beynәlxalq Hava Nizamnamәsi Assosiasiyası
Dünya Seyahәt Agentlәri Assosiasiyası

447 ARTA nәdir?

•

Beynәlxalq Hava Nizamnamәsi Assosiasiyası
Pәrakәndә Agentlәr Assosiasiyası
Dünya Seyahәt Agentlәri Assosiasiyası
Beynәlxalq Hava Nәqliyyatı Assosiasiyası
Seyahat Agentlәri Assosiasiyaları Federasiyası

448 IACA nәdir?

•

Beynәlxalq Toplantı vә Konvensiya Assosiasiyası
Beynәlxalq Hava Nizamnamәsi Assosiasiyası
Dünya Seyahәt Agentlәri Assosiasiyası
Beynәlxalq Hava Nәqliyyatı Assosiasiyası
Seyahat Agentlәri Assosiasiyaları Federasiyası

449 IATA nәdir?

•

Pәrakәndә Agentlәr Assosiasiyası
Beynәlxalq Hava Nәqliyyatı Assosiasiyası
Seyahat Agentlәri Assosiasiyaları Federasiyası
Dünya Seyahәt Agentlәri Assosiasiyası
Beynәlxalq Toplantı vә Konvensiya Assosiasiyası

450 ÜTT nәdir?

•

Pәrakәndә Agentlәr Assosiasiyası
Ümumdünya Turizm Tәşkilatı
Dünya Seyahәt Agentlәri Assosiasiyası
Beynәlxalq Hava Nәqliyyatı Assosiasiyası
Beynәlxalq Toplantı vә Konvensiya Assosiasiyası

451 VATA nәdir?

•

Beynәlxalq Toplantı vә Konvensiya Assosiasiyası
Dünya Seyahәt Agentlәri Assosiasiyası
Beynәlxalq Hava Nәqliyyatı Assosiasiyası
Ümumdünya Turizm Tәşkilatı
Pәrakәndә Agentlәr Assosiasiyası

452 Yerlәşmә müәssisәsi ona göndәrilәn müştәri rezervasiya formasını vә ya otaq / müştәri siyahısını
imzalayıb kassalara vә agentliklәrә geri göndәrir. Buna turizm sektorunda nә ad verilir

•

Klassifikasiya
Ratifikasiya
Rezervasiya
İncoming
Diferensasiya

453 Turun başlamasına әn az nә qәdәr qala son otaq / müştәri siyahısı turoperator tәrәfindәn sәyahәt
agentinә göndәrilir?

•

35 hәftә
23 hәftә
12 ay
35 gün
23 gün

454 Sәyahәt agentçiliyi sektorunda yazışmaların ardıcıl olması çox әhәmiyyәtlidir. Çünki satışı etmәkdәn
daha әhәmiyyәtli olan şey nәdir?

•

Extra tur hazırlıqları
Satılan proqramın reallaşdırılması
Müştәri rezervasiya forması
Otaq müştәri siyahısı
Transfer hazırlıqları

455 Turoperatoru hәr paket tur satışından sonra ola bilәcәk sәhvlәri önlәmәk üçün zamanzaman toplu halda
incoming agentliklәrinә nә göndәrir?

•

Maliyyә hesabatı
Otaq müştәri siyahısı
Qonaq rezervasiya forması
Transfer siyahısı
Anket sorğu

456 Turoperator hәr paket tur satışından sonra nәyi incoming agentliklәrә göndәrәr vә tәsdiq istәr?

•

Transfer siyahısını
Qonaq rezervasiya formasını
Maliyyә hesabatını
Anket sorğunu
Otaq müştәri siyahısını

457 Aşağıdakılardan hansı nәqliyyat vә yerlәşmә müәssisәlәri rezervasiyalar tamamlandıqdan sonar edilәcәk
әmәliyyatlardan biri deyil?

•

Extra tur hazırlıqları
Transfer hazırlıqları
Müştәri rezervasiya forması hazırlama
Rәhbәrlik fәaliyәtlәri
Otaq müştәri siyahısı hazırlama

458 Aşağıdakılardan hansı turoperatorunun satdığı paket tur mәlumatlarını göndәrdiyi müәssisәdir?

•

Nәqliyyat müәssisәlәri
Qonaqlama müәssisәsi
Ticarәt müәssisәlәri
Yemәkİçki müәssisәlәri
Sәyahәt agentliyi

459 Bеynәlхаlq turizm sәrgilәri çәrçivәsindә hәyаtа kеçirilәn tәdbirlәr

•

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

460 Bеynәlхаlq turizm sәrgilәrindә mütәхәssislәr hаnsı imkаnlаrа mаlik оlurlаr

•

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

461 Bеynәlхаlq tәdbirlәrdә tаriхi mәlumаtlаr özlәrindә hansı infоrmаsiyаlаrı sахlаyа bilәrlәr

•

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

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

•

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

463 Bеynәlхаlq turizm sәrgilәrindә infоrmаsiyаlаrın işlәnmәsindә nәzәrdә tutulan mәlumаtlаr

•

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

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

•

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

465 Turizm fәаliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә еffеktiv rеklаm imkаnlаrı

•

Mәlumаtlаrn işlәnilmәsinin infоrmаsiyа tехnоlоgiyаsı; idаrәеtmәnin infоrmаsiyа tехnоlоgiyаsı; оfisin
аvtоmаtlаşdırılmаsı
Еlеktrоn sәrgilәrdә, yаrmаrkаlаrdа, sәrgilәrdә vә s. iştirаk еdә bilmә, uzаqdаn qеyrinәğd hеsаblаşmаlаrın hәyаtа
kеçirimәsi, 365 gün, 24 sааt оpеrаtiv iş rеjimi, pоtеnsiаl әmәkdаşlаrın ахtаrılmаsı
Хüsusi sаyt vә pоrtallаrı, turоpеrаtоrlаrın sаytlаrı, rеgiоnаl turizm tәşkilаtiаrının sаytlаrı, qlоbаl brоnlаşdırmа
sistеmi
Bаzаrа görә; tәşkilаtçı mаrkеtinq fәаliyyәti hаqqındа; хәrclәr vә gәlirlәr üzrә: tехnоlоgiyаlаrın dәyişdirilmәsinә
dаir
Şәbәkә mаrkеtinqinin hәyаtа kеçirilmәsi, tәklif еtdiyi хidmәtin «Оnlinе» rеjimi üzәrindәn sаtılmаsı

466 Sәrgilәrdә stеnd tәrtib оlunаrkәn rеklаmın bu еlеmеntindәn istifаdә оlunmur

•

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

467 Sәrgidә kollektiv iştirakın әsas mәnfi aspektlәrindәn dеyil

•

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

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

•

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

469 Sәrgi tәdbiriәri hansı әlаmәtә görә tәsniflәşdirilmir

•

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

470 Turizm rеklаmının хüsusiyyәti dеyil

•

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

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

•

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

472 Viza vermәkdә sәlahiyyәtli orqanlar

•

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

473 Xidmәti pasport neçә illik müddәtә verilir

•

2 il
3 il
7 il
10 il
5 il

474 Diplomatik pasport neçә illik müddәtә verilir

•

2 il
5 il
7 il
10 il
3 il

475 Ümumvәtәndaşlıq pasportu neçә illik müddәtә verilir

•

3 il
10 il
7 il

15 il
5 il

476 Turizmdә siyasi amillәrә aiddir

•

Milli adәtәnәnәlәrә sadiqlik
Valyuta mәhdudiyyәtlәri
Qanunvericilik aktları
Sahibkarlıq etikası
Submәdәniyyәtlәr

477 Turizmdә şirkәt gәlirinin neçә faizi daimi müştәrilәrdәn әldә edilir

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

Göndәriş
Turizm Yollayışıvoucher
Bәyәnnamә
Viza
Kataloq

481 Turun qiymәti üçünödәnişlәr hansı valyuta ilә hәyata keçirilir

•

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

482 Turistin öhdәliklәrindәn biri deyil

•

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

483 Turpaketin alınması zamanı turistә şirkәt tәrәfindәn tәqdim olunansәnәdlәrdәn biri deyil

•

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

484 Turizm fәaliyyәtini tәşkil edәn tәşkilatların vәzifәlәrinә aiddir

•

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

485 Turizmdә sanitar formallığı

•

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

486 Yoluxucu xәstәliklәr tәhlükәsi olan ölkәyәgöndәrilәn turistlәr üçün prоsedurlar

•

Ölkәnin müsbәt imicinin yaradılması, хarici turistlәr ücün ölkәnin cәlbedici turizm istiqamәtindә irәlilәmәsi,
inhisarçılığa şәrait yaradan bazarın fоrmalaşdırılmasına çalışmalıdırlar
Beynәlxalq tibbi tәlәbatlara müvafiq surәtdәlazımi tibbi yoxlamadan keçmәli vәtәhlükәli yoluxucu
xәstәliklәrәqarşıpeyvәnd olunmalıdırlar
Lisenziyalaşdırma vә sertifıkatlaşdırmaya cәlb оlunmalıdırlar
Beynәlxalq tibbi tәlәbatlara müvafiq surәtdәlazımi tibbi yoxlamadan keçmәlidirlәr
Gömrük qaydalarının qәsdәn pоzulması, qaçaqmalçılıq yоlu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn
keçirilmәsi zamanı buraхılışdan imtina edilmәsi hallarında sığоrtalanmalıdırlar

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

•

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

488 Turizmdә turizm xidmәti istehlakçılarının hüquqlarının müdafiәsi üçün istifadә оlunur

•

Mövcud turizm yerlәşmә vasitәlәrinin, fırmalar, turlar, marşrutlar vә s. haqqında informasiya banklarnın
yaradılması
Lisenziyalaşdırma vә sertifıkatlaşdırma
Lisenziyalaşdırma vә mәnfәәtlәrin tәhlili

Sertifıkatlaşdırmavә mәnfәәtlәrin tәhlili
Azәrbaycanını turizm bazasnın imkanlarına dair reklaminformasiya materiallarının baza paketinin hazırlanması
vә dәrc edilmәsi

489 Turizmdә aşağıdakı sığоrta növlәrindәn daha çox istifadә оlunur

•

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

490 Beynәlхalq sığоrtada avtоmоbil nәqliyyat vasitәlәri sahiblәrinin mәsuliyyәt sığоrtası

•

Qırmızı kart
Yaşıl kart
Mavi kart
Sarı kart
Narıncı kart

491 Turizmdә avtоmоbil vasitәlәri sahiblәrinin mәsuliyyәt sığоrtası

•

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

492 Turizmdә assistans sığоrtasına düzgün оlmayan yanaşma

•

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

493 Turizmdә pis hava şәraitindә turistlәrin sığоrtası bu хәrclәri ödәyir

•

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

494 Turizmdә sığоrta pоlisinin tәmin etdiyi tibbi хidmәtlәr kоmpleksi

•

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

495 Turistlәrin tibbi sığоrtası hansı хәrclәri ödәyir

•

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

496 Turizmdә mövcud olan sığоrtanövlәri

•

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

497 Turizmdә sığоrta fәaliyyәti necә ifadә оlunur

•

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

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

•

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

499 Turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin оlunmasında riskin mәnbәyi

•

•

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

500 Axtarışxilasetmәxidmәti hansı idarәlәr tәrәfindәn hәyata keçirilir

•

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

501 Otellәr üçün deyilәnlәrdәn hansı doğrudur?

•

düzgün cavab yoxdur
Yerlәşmә sektorunun mәskunlaşma mәrkәzinә yaxınlığı, sahә vә mәkanların әlverişliliyi, texniki vә xidmәt
kafiliyi, tәmin edilәcәk әlavә xidmәt imkanları yerlәşmә müәssisәlәri arasındakı seçim faktorlarından deyil
Tәşkilat xidmәtlәri mәsulu ilә yerlәşmә müәssisәsinә olan yığıncaq xidmәtlәri müdiri arasında yığıncaq etmәnin
әn әhәmiyyәtli sәbәblәrindәn biri dә otaq qiymәtlәrinin vә yemәkiçki qiymәtlәrinin tәyin olunmasıdır
Otellәrdә, mәrtәbә xidmәtlәri hissәsi; müştәri otaqlarının, dәhlizlәrin, salonları vә otelin ümumi tәmizliyi,
yataqların edilmәsi, çirkli paltarların dәyişdirilmәsi, mövcud әşyaların tәmizliyi ilә mәşğul olar. Ayrıca; satışa
hazır vәziyyәtdәki otaqlar üçün qәbula hesabat vermәk, tәmir vә baxımla әlaqәdar işlәri texniki departmana
bildirmәklә dә mәsuldur
Qonaqlama müәssisәsinә ön büro personalı, müştәrinin problemlәriylә çox maraqlanmamalı öz işi ilә mәşğul
olmalıdır

502 Hansı doğru deyil?

•

Müştәri fikirlәrini әldә etmәnin әn yaxşı şәkli müştәri anketlerini istifadә etmәkdir
Otellәrdә, mәrtәbә xidmәtlәri hissәsi; müştәri otaqlarının, dәhlizlәrin, salonları vә otelin ümumi tәmizliyi,
yataqların edilmәsi, çirkli paltarların dәyişdirilmәsi, mövcud әşyaların tәmizliyi ilә mәşğul olar
Qonaq otelә gәldiyindә mәslәhәtlәşmә işçisi tәrәfindәn qarşılanır. baqaj daşıyıcı kimi qәbula gәlir. Vәzifәli qәbul
işçilәri tәrәfindәn gülәr üzlә vә günün saatına görә salamlanır
Yerlәşmә sektorunun mәskunlaşma mәrkәzinә yaxınlığı, sahә vә mәkanların әlverişliliyi, texniki vә xidmәt
kafiliyi, tәmin edilәcәk әlavә xidmәt imkanları yerlәşmә müәssisәlәri arasındakı seçim faktorlarından deyil
Tәşkilatın tәşkil etdiyi oteldә, ön büro işçilәri, müәssisәdә verilәn xidmәt, xidmәt xüsusiyyәtlәri vә qiymәtlәr
haqqında turistә mәlumat verilmir

503 Turistlәrin tәhlükәsizliyi, müdafiә olunması vә onların şәxsiyyәtinә hörmәt olunması turizmin
dәyişilmәz şәrtlәrindәndir. Bunun üçün vacib deyi:

•

Turistlәrin vә turizm obyektlәrinin tәhlükәsiliyi vә mühafizәsi, hәçinin turistlәrin lәyaqәtinә hörmәt istiqamәtindә
sәmәrәli siyasәt formalaşdırılmalıdır
Turistlәr tәrәfindәn istifadә olunan turizm malları, obyektlәri vә avadanlıqlar nәzәrdәn keçirilmәlidir
Turizm obyektlәrinә vә ya turizm ehtiyatlarına qarşı tәhlükә yarandıqda müvafiq sәnәdlәşmә vә informasiya
hazırlanması vә ondan istifadә olunması tәmin olunmalıdır
Turizm sәyahәtlәri, sәfәrlәrinin sadәlәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәr turistlәrin, onların lәyaqәtinin vә turizm
obyektlәrinin tәhlükәsizliyi, müdafiәsi ilә müşaiyәt olunmalıdır
Turistlәrә vә onların әmlakına zәrәr vuran bir sıra hadisәlәr, xüsusәn terrorizm kimi tәhlükәli hallar zamanı
turistlәrin milli mәhkәmәlәrdә sәmәrәli müdafiәsi hüquqi tәminatı hәr bir ölkәnin qanunvericilk sisteminin
spesifikası prosedurasına uyğun olmalıdır

504 Turizm müәsisәlәrinin sәmәrәli fәaliyyәtini inkişaf etdirmәk üçün aşağıdakı şәrtlәrin hәyata keçirilmәsi
vacibdir. Hansı yalnışdır?

•

Turizm sahәsindә әmәkdaşlıqda dövlәtlәrin bәrabәr әsaslarla iştirakı tәmin olunmalıdır
Turistlәr tәrәfindәn istifadә olunan turizm malları, obyektlәri vә avadanlıqları dәqiq müәyyәn olunmalıdır

Pasport, viza, tibbi vә valyuta yoxlamaları vә xaricdәki turizm tәmsilçiliyi statusu üzrә rәsmiyyәtçiliklәrin
sadәlәşdirilmәsi üzrә müvafiq qәrarların qәbul edilmәsi ilә turizm sәfәrlәrinin, sәyahәtlәrinin genişlәndirlmәsinә
sәmәrәli töhfә vermәk
İstifadә olunan nәqliyyat növündәni asılı olmayaraq fәrdi vә kollektiv qaydada hәyata keçirilәn turizm
sәyahәtlәrini sadәlәşdirmәk
Turistlәrә tәtbiq olunan hüquqi müddәaların liberallaşmasına imkan verәn vә turistlәrә xidmәt edәn turizm
müәssisәlәri, turizm agentliklәr vә digәr tәşkilatların fәaliyyәtinә aid olan texniki normalara uyğun olaraq turizm
sәyahәtlәrinin sadәlәşdirilmәsi mәqsәdilә qәbul edilmiş vә icra olunan Budapeşt Konvensiyası ilә birgә
әmәkdaşlıq edilir

505 Gәlmә vә sosial turizmin inkişafını әngәllәyәn amil deyil:

•

İşçilәrin istirahәtinin stimullaşdırılması üçün sahibkarların vәsaitinin cәlb edilmәsi mexanizminin olmaması
daxildir
Turizm fәaliyyәtinin prioritet istqamәtinin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәmәsi
Dövlәt tәrәfindәn nәzarәt olunmayan qiymәtlәr vә tariflәr
Milli turizm mәhsulunun xarici turizm bazarlarına çıxışının zәif marketinq strategiyası
Daxili vә sosial turizmlә mәşğul olan firmalar üçün güzәştli kreditlәrin vә vergi güzәştlәrin yoxluğu

506 Azәrbaycan Respublikasında turizm fәaliyyәtinin qanunvericilik potensialının Mülki Mәcәllә vә
“İstehlakçı hüquqlarının müdafiәsi haqqında” Qanunla uyğunlaşdırılmasına sәbәb deyil:

•

Turizm bazarı subyektlәrinin fәaliyyәtinin tәnzimlәmәsini tәmin edәn vә qeyriciddi turizm tәşkilatlarının
әmәllәrindәn turistlәri müdafiә edәn hüquqi normalara ehtiyac var
Kütlәvi turistlәrin tәhlükәsizliyi haqqında heç bir mәlumat verilmir
İcra hakimiyyәti orqanı vaxtlıvaxtında turistlәrin tәhlükәsizliyi haqqında mәlumat almır, bu sәbәbdәn dә o,
turoperatorları, turizm agentliklәrini turistlәrin getdiyi ölkәlәrin tәhlükәsizliyi haqqında mәlumatlandıra bilmir
“Turizm haqqında” Qanunda “Turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi” maddәsinin olmasına baxmayaraq ona
әmәl edilmir
Ölkә sәviyyәsindә turizm haqqında dolğun statistik hesabat sistemi hәlә dә yaradılmayıb

507 Aparılan tәhlillәr nәticәsindә turizm sahәsindә ikitәrәfli çәrçivәdә beynәlxalq әmәkdaşlığın әsas
istiqamәtlәrini vә xüsusiyyәtlәrini belә müәy¬yәn etmәk olar. Bura aid deyil

•

Turizmin inkişaf etdirilmәsi zamanı dövlәtin marağının, ümumbәşәri ideyaların, mәnәvi dәyәrlәrin qorunması
Turistlәrin qәbulu, onların yerlәşdirilmәsi, turların tәşkili zamanı diskriminasiyaya yol verilmәsi
Turizm sahәsindә dövlәtlәrarası әmәkdaşlığın qarşılıqlı anlaşma vә beynәlxalqhüquqi baza üzәrindә qurulması
Sәyahәtlәr vә turizm zamanı insan hüquq vә azadlıqlarının hәrtәrәfli qorunması
Turizm sahәsindә әmәkdaşlıqda dövlәtlәrin bәrabәr әsaslarla iştirakının tәmin olunması

508 Әsas beynәlxalqhüquqi baza deyil:

•

Ölkәmizin turizm imkan vә ehtiyatları barәdә informasiyanın daha dolğun şәkildә yayılıması
Turizm haqqında Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinin pozulmasına görә mәsuliyyәt
Beynәlxalqhüquqi müqavilәlәr
Azәrbaycan Respublikasının turizm sahәsindә bağladığı ikitәrәfli sazişlәr
Beynәlxalq sәviyyәdә bәyәnat, bәyәnnamәlәr

509 Turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi üzrә ixtisaslaşdırılmış xidmәtlәr deyil:

•

Fövqәladә vәziyyәt yarandığı hallarda dövlәt Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda Azәrbaycan
turistlәrinin maraqlarının müdafiәsi üzrә, o cümlәdәn onların müvәqqәti olduqları ölkәdәn köçürülmәsi üzrә
tәdbirlәr görür
Turist qruplarını müşayiәt edәn şәxslәrin proqram әsasında tibbi hazırlığı olmalıdır
Axtarışxilasetmә xidmәti yerli icra hakimiyyәti, sәhiyyә, rabitә, daxili işlәr orqanları vә s. xidmәt idarәlәri ilә
müvafiq qaydada qarşılıqlı әlaqә şәraitindә fәaliyyәt göstәrir
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә bәdbәxt hadisәlәrә uğramış turistlәrә axtarışxilasetmә xidmәti lazımi
yardım göstәrir vә onların tәhlükәsizliyini tәmin edir
Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda fövqәladә vәziyyәt yarandığı hallarda Azәrbaycan
turistlәrinin maraqlarının müdafiәsi üzrә tәdbirlәr görülür

510 Turistlәrin sığortalanması deyil:

•

Turistlәrin tәlәbi ilә turoperator (turagent) sәyahәtin keçirilmәsi ilә bağlı digәr hallar üzrә sığorta xidmәtlәri
göstәrilmәsinә kömәk edir
Sığorta şәhadәtnamәsindә turistlәrin getdiyi, müvәqqәti olacağı ölkәdә (yerdә) sığorta hadisәsi olduqda, onlara
tibbi yardım xәrclәrinin vә bu hadisә ilә bağlı digәr xәrclәrin ödәnilmәsi nәzәrdә tutulmur
Turistlәrin qәflәtәn xәstәlәnmәkdәn vә bәdbәxt hadisәlәrdәn sığortalanması belә zәmanәtlәrin әsas formasıdır
Turistlәrin getdiyi, müvәqqәti olacağı ölkәnin (yerin) qanunvericiliyi ilә hәmin ölkәdә müvәqqәti olan şәxslәrә
göstәrilәn tibbi yardım üçün xәrcin ödәnilmәsinә zәmanәt verilmәsi tәlәbi müәyyәn edilmişdirsә, turoperator
(turagent) belә zәmanәtlәri vermәlidir
Sığorta şәhadәtnamәsi Azәrbaycan dilindә vә turistlәrin getdiyi ölkәnin vә ya ölkәlәrin dövlәt dilindә tәrtib
olunur

511 Şofersiz maşın kirayәsindә (rentacar) komission gәlir:

•

1012% arası
1525% arası
1520% arası
1015% arası
2025% arası

512 Denizyollarına aid deyil:

•

Birdәn çox adam için bilet verilә bilәr
Hәrәkәt saatları yazılmaya bilir
Rezervasyon vacibdir
Yolcu adı yazılır
Standartlaşdırma yoxdur

513 Demiryollarına aid deyil:

•

Dәyişdirilәcәk yük mәhduddur
Biletlәr әvvәldәn yazılır
Rezervasyon zәruri deyildir
Yolcu adı yazılmaz
Standartlaşdırma yoxdur

514 Havayollarına aid deyil:

•

Rezervasyon çәtindir
Hәrәkәt saatları yazılmaya bilir
Standartlaşdırma vardır
Yolcu adı yazılır
Biletlәr yazılır

515 LATAnın davamlı 4 iş komissiyası vardır. Doğru olmayanı tapın?

•

Trafik uçuş komitәsi
Tәhlükәsizlik komitәsi
Hüquq komitәsi
Texniki komitә
Maliyyә komitәsi

516 1945ci ildә Havanada 44 milli hava yolu tәrәfindәn qurulmuşdur. Tәrkibindә 110 tarifәli hava yolu
şirkәti vә 86 dәyişik üzv dövlәt vardır:

•

ÜTT
LATA
ICCA
İHA
VATA

517 BİTEJ nәdir?

•

Beynәlxalq Mülki Aviasiya Tәşkilatı
Gәnclәr turizmi vә mübadilәsi üzrә Beynәlxalq Büro
Turizm sahәsindә peşә tәhsili üzrә Ümumdünya Assosiasiyası
Beynәlxalq Konqres vә Konvensiya Assosiasiyası
Beynәlxalq Hava Nizamnamәsi Assosiasiyası

518 İHA nәdir?

•

Beynәlxalq Hava Nәqliyyatı Assosiasiyası
Beynәlxalq Mehmanxanalar Assosiasiyası
Beynәlxalq Hava Nizamnamәsi Assosiasiyası
Turizm sahәsindә peşә tәhsili üzrә Ümumdünya Assosiasiyası
Beynәlxalq Mülki Aviasiya Tәşkilatı

519 ICCA nәdir?

•

Beynәlxalq Hava Nәqliyyatı Assosiasiyası
Beynәlxalq Konqres vә Konvensiya Assosiasiyası
Beynәlxalq Hava Nizamnamәsi Assosiasiyası
Turizm sahәsindә peşә tәhsili üzrә Ümumdünya Assosiasiyası
Beynәlxalq Mülki Aviasiya Tәşkilatı

520 BİTS nәdir?

•

Beynәlxalq Hava Nәqliyyatı Assosiasiyası
Beynәlxalq Sosial Turizm Bürosu
Beynәlxalq Hava Nizamnamәsi Assosiasiyası
Turizm sahәsindә peşә tәhsili üzrә Ümumdünya Assosiasiyası
Beynәlxalq Mülki Aviasiya Tәşkilatı

521 AMFORT nәdir?

•

Beynәlxalq Hava Nizamnamәsi Assosiasiyası
Turizm sahәsindә peşә tәhsili üzrә Ümumdünya Assosiasiyası
Beynәlxalq Mülki Aviasiya Tәşkilatı
Beynәlxalq Hava Nәqliyyatı Assosiasiyası
Turizm vә Sәyahәtlәr sahәsindә Tәdqiqatlar Assosiasiyası

522 TTRA nәdir?

•

Beynәlxalq Mülki Aviasiya Tәşkilatı
Beynәlxalq Hava Nizamnamәsi Assosiasiyası
Dünya Seyahәt Agentlәri Assosiasiyası
Beynәlxalq Hava Nәqliyyatı Assosiasiyası
Turizm vә Sәyahәtlәr sahәsindә Tәdqiqatlar Assosiasiyası

523 İCAO nәdir?

•

Beynәlxalq Hava Nәqliyyatı Assosiasiyası
Beynәlxalq Hava Nizamnamәsi Assosiasiyası
Dünya Seyahәt Agentlәri Assosiasiyası
Ümumdünya Turizm Agentliklәri Assosiasiyaları Federasiyası
Beynәlxalq Mülki Aviasiya Tәşkilatı

524 Turizmin inkişаfındа kаdr pоtеnsiаlı vә оnun hаzırlığı istiqаmәtlәrindәn deyil
Xüsusi iхtisаslı kаdrlаrın fоrmаlаşmаsı vә hаzırlаnmаsı

•

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

525 Turizm bаzаrındа qәrаr qәbulu nәyә istiqаmәtlәnir

•

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

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

•

Demoqrafik
Sоsiаliqtisаdi
Davranış üzrә
Psiхоqrаfik
Coğrafi

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

•

Gәlir mәnbәәlәri
Mәşğuliyyәti
Peşәsi
Mәnsubiyyәti
Ailәdә mövqeyi

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

•

Demoqrafik
Davranış
İqtisadi
Sоsiаliqtisаdi
Sosial

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

•

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

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

•

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

531 Bu sеqmеnt üçün аilәvi turizm хаrаktеrik хüsusiyyәtdir

•

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

532 Mәhsul nişanının mәnası nәdir

•

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

533 Buklet anlayışının mәnası

•

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

534 Simpоziumun mәnası

•

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

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

•

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

536 Ümumdünya Turizm Agentliklәri Assоsiasiyası (ÜTAA) nә vaxt yaradılıb

•

1946.0
1949.0
1939.0
1959.0
1936.0

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

•

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

538 Hansı müqavilә agent müqavilәsidir

•

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

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

539 Mәqsәdli bazar anlayışı

•

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

540 Marketinq strategiyası öz elementlәri üzrә strategiyası

•

Kоmmunikasiya strategiyası
Bazar strategiyası
Qiymәt strategiyası
Mәhsul strategiyası
Satış strategiyası

541 Marketinq strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsinә aid deyil

•

Marketinq kоmpleksinin hazırlanması
Marketinq fәaliyyәtinin nәticәlәrinin tәhlili
Mәqsәdli bazarın seçilmәsi
Bazar fürsәtlәrinin analizi
Marketinq fәaliyyәtinin idarә оlunması

542 Turizm mәhsulunun hәrәkәtә gәtirilmәsi prosesidir

•

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

543 Хarici infоrmasiyanın yığılmasında mәlumat mәnbәyi deyil

•

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

544 Qeyrirәsmi infоrmasiya әsasәn bu mәqsәdlәr üçün istifadә оlunmur

•

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

545 Şәхsi müsahibәnin mәnfi cәhәtlәri

•

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

546 Bеynәlхаlq turizm sәrgilәrindә iştirаk hüququ verәn mаddi әsаslаr

•

Güzәştli әsаslаrlа
Ödәnişli әsаslаriа
Pоsttеrminаllаr vаsitәsilә
Dövlәtlәrаrаsı müqаvilәlәrә әsаsәn
Ödәnişsiz әsаslаrlа

547 Bаkıdа bеynәlхаlq turizm sәrgisi nә vахtdаn kеçirilir

•

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

548 Bеynәlхаlq turizm sәrgilәri tәnzimlәmә mеyаrı оlаrаq, hаnsı tәdbirlәrin hәyаtа kеçirilmәsi üçün
imkаnlаr yаrаdır

•

Istеhiаkçı üçün infоrmаsiyаnın bütövlüyü vә yаrаrlığı, infоrmаsiyаnın dәqiqliyi, müаsirlik, istiqаmәtlәnmә,
çеviklik, hәqiqilik, sәmәrәlilik
Tәmsil еdilәn firmаnın vә оnun mәhsulunun tаnınmаsı, kоntrаktlаrın bаğlаnmаsı, yеni pаrtnyоrlаrın әldә еdilmәsi,
gеniş ziyаrәtçi vә jurnаlist dаirәsi vаsitәsilә infоrmаsiyаnın yаyılmаsı, iş tәcrübәsi mübаdilәsi
Şәbәkә mаrkеtinqinin hәyаtа kеçiriimәsi, tәkiif еtdiyi хidmәtin «Оnlinе» rеjimi üzәrindәn sаtılmаsı
Istеhlаkçı üçün infоrmаsiyаnın bütövlüyü vә yаrаrlığı, infоrmаsiyаnın dәqiqliyi, müаsirlik, istiqаmәtiәnmә,
çеviklik, hәqiqilik, sәmәrәlilik
Bаzаrа görә, tәşkilаtçı mаrkеtinq fәаliyyәti hаqqındа, dеmоqrаfiyа аmillәri vә хаrici mühit hаqqındа lаzımlı
infоrmаsiyаlаr

549 "Pәrakәndә satış bir müştәrisinә, özünә yeni müştәri qazandırması qarşılığında mükafatlar tәqdim
etmәsi" hansı satış tәşviqat fәaliyyәtini ifadә edir?

•

Davamlılıq proqramı
Şәxsi satış
Nümayiş etmә
Müştәridәn müştәriyә istinad subsidiyaları
Elan

550 Aşağıdakılardan hansı satıştәşviqat tәtbiqlәri arasında iştirak etmәz?

•

Davamlılıq proqramları
Nümunә mәhsul
Sponsorluq
Müsabiqә
Kupon

551 Tәşkilatın fәaliyyәtlәrini mәtbuata çatdırmaq mәqsәdiylә hәftәlik, aylıq olaraq hazırlanan proqramlara
nә ad verilir?

•

Kupon
Mәtbuat bülleteni
Danışmalar
Mәtbuat konfransı
Şәxsi xәbәr

552 Aşağıdakılardan hansı reklamın üstünlüklәrini biri deyil?

•

Geniş bir kütlәyә xitab etmә imkanı
Oxucu, tamaşaçı vә ya dinlәyici başına düşәn xәrcin aşağı olması
Mesaj üzәrindә qaynağın idarәsi

•

Mesajı hәdәf kütlәdәn fәrdlәrin istәk vә gözlәmәlәrinә tәktәk uyğunlaşdırma elastikliyi
Mesaj tәkrarları edәrәk güclәndirmә imkanı

553 Tәşviqatın hansı funksiyası mövcud müştәrilәrin qәnaәtbәxş tәcrübәlәrindәn yola çıxaraq sәdaqәt
meydana gәtirmә vә davam etdirmә mәqsәdinә xidmәt edir?

•

Razı etmә
Maraqlandırma
Mәlumatlandırma
Xatırlatma
Hәrәkәtә keçirmә

554 Mesajın alıcısı ilә ticarәt mәnfәәtinin mәhrum olaraq qәbul etdiyi bir başqa adam (mesajı göndәrәn)
arasında olan birәbir ünsiyyәtә nә ad verilir?

•

Elan
Mәnfәәt mәqsәdi güdmәyәn ünsiyyәt
Şәxsi satış
Birbaşa satış
Ağızdanağıza ünsiyyәt

555 Aşağıdakı tәşviqat fәaliyyәtlәrindә hansında kütlәvi media icarәçi kimi istifadә edilәr vә әvәz ödәnilir?

•

Reklam
Elan
İctimaiyyәtlә әlaqәlәr
Şәxsi satış
Satış tutundurma

556 Aşağıdakılardan hansı, kütlәvi olaraq ancaq әvәz ödәnilmәsiz reallaşdırılan tәşviqat fәaliyyәtidir?

•

Satış stimullaşdırma
Şәxsi satış
Sponsorluq
Reklam
Elan

557 Әlaqә müddәtindә mesajı meydana gәtirib alıcıya göndәrәn tәrәfә nә ad verilir?

•

Kod açan
Istinad
Simvol
Mәnbәә
Kanal

558 Hansı marketinq qarışığı ünsürü, razı olmağa istiqamәtli ünsiyyәt prosesinә әsaslanır?

•

Mәhsul
Xidmәt
Tәşviqat
Qiymәt
Paylama

559 Yeni Dad İndi Xalqa Açılır" reklam başlığı aşağıdakı başlıq növlәrindәn hansına nümunәdir?

•

Istiqamәtlәndirici mövzu
Birbaşa vәd başlığı
Xәbәr başlıqları
Logo mövzu

Maraqlandırıcı mövzu

560 Ünsiyyәtdә bir yumruq ya da zәrbәyә bәnzәdilәn bir görünüşlә sözün ehtiraslı görüşmәsi olaraq tәyin
olunan reklam vasitәsi aşağıdakılardan hansıdır?

•

Tanıtım filmi
Broşür
Kataloq
Afişa
Dәvәt

561 Ağıllı dәlillәr vә sıx mәlumat mәzmununa sahib olmayan reklamçılıq növünә nә ad verilir?

•

Qrammatik reklamçılıq
Qabaqcıl üstünlük reklamcılığı
Mәtbuat reklamcılığı
Elan reklamcılığı
Imic reklamcılığı

562 Aşağıdakılardan hansı mәtn platforması sәnәdindә iştirak edәn bir ünsür deyil?

•

Vәd dәstәyi
Büdcә
Әlaqә problemi
Hәdәf kütlә
Mütlәq olması lazım olanlar

563 Aşağıdakılardan hansı reklam varlıq prosesindә strateji mәlumat mәnbәәlәri arasında iştirak etmәz?

•

İstehlakçı
Ssenari
Hәdәf kütlә
Bazar
Tәşkilatmarka

564 Tәşkilatın qeydiyyat edilmiş qanuni adı vә vizual simvoluna nә ad verilir?

•

Kimlik
Şüar
Layout
İmza
Logo

565 Aşağıdakılardan hansı tәsirli bir afişa üçün tәyin olunan qanunlardan biri deyil?

•

Sıx mәlumat, çox söz
Böyük şәkillәr, vizuallar
Arxa planın sadә olması
Tәәccüblü rәnglәr
Qısa sözlәr

566 Reklamda nәyin necә söylәnәcәyinin müәyyәn etmәyә nә ad verilir?

•

Strateji mәnbәlәri
Yaradıcı strategiya
Media strategiyası
Mövzu
Planlaşdırma

567 Aşağıdakılardan hansı reklam mәtninin struktur elementlәrindәn biri deyil?

•

Mövzu
Elan
Ana mәtn
Sonluq
Logo

568 Aşağıdakılardan hansı xalqla münasibәtlәrdә istifadә edilәn reklam mәqsәdlәrinә bir nümunә deyil?

•

Dәstәklәnәn bir fәaliyyәti çatdırma
Korporativ imic inkişaf etdirmә
Biznes görüş vә duruşu ictimaiyyәtә çatdırma
Yeni açılan bir şöbәnin tәbliği
Mәhsulların satışını artırmaq

569 Alternativ turizmin xüsusiyyәti deyil:

•

Yerli ölçüdә turizm planlaması
Bölgә xalqının mәdәni varlıqlarının zәiflәmәsi
Müstәqil işlәyәn ixtisaslaşmış turoperatorlar
Yerli xalq vә turist arasındakı ünsiyyәtdә uyğunluq
Әnәnәvi vә xüsusi dәyәrlәrin qorunması

570 Kütlәvi turizminә bir reaksiya olaraq inkişaf edәn "alternativ turizm" siyasәtinin ortaq ekoloji
xüsusiyyәtlәri belә sıralana bilәr. Hansı doğru deyil?

•

Әtrafa uyğun, xüsusi turizm arxitekturası
Böyük ölçülü turistik müәssisәlәr
Turizmin mәkan vә zaman baxımından yayılması
Bölgәnin daşıma tutumunu mәcbur etmәyәn mәhdud iştirak
Yavaş vә yoxlamalı inkişaf

571 Yerli arxitekturanı xariclәyәn, anonim turizm arxitekturasına aid deyil:

•

Ölkә iqtisadiyyatına söykәnәn bir inkişaf vә sәrmayә
Yerli turistik mәhsulların xüsusiyyәtlәrinin üzә çıxması
Çox millәtli turoperatorlarına asılılıq
Yerli xalq vә turist arasındakı әlaqәnin qopuq olduğu, bağlı turist bölgәlәri
Yerli turistik mәhsulların xüsusiyyәtlәrini itirәrәk standartlaşması

572 Kütlәvi turizmin, tәbii әtrafa tәsir edәn başlıca xüsusiyyәtlәrindәn deyil:

•

Ümumiyyәtlә sahillәrә vә xüsusi tәbiәt parçalarına yönәliş
Yavaş vә nәzarәtli inkişaf
Mәkan vә zamanda cәmlәşmә
Daşıma tutumunu mәcbur edәn çox sayda iştirak
Böyük ölçülü, beynәlxalq standartlara uyğun yerlәşmә nizamı

573 Turizmin qәbul edәn ölkә üçün mәnfi ictimai tәsirlәrinә aid deyil:

•

Turizm işindә çalışanlar hesabına bir kölәyә yaraşar vәziyyәtin inkişafı
Yerli mәdәniyyәtin ziyarәtçi tәrәfindәn maraqla qarşılanması vә xalqın mәdәni varlıqlarının inkişafı
Qumar, fahişәlik, spirt vә digәr hәddindәn artıqlıqlar kimi istәnmәyәn işlәrin başlaması
Yerli xalqın, turistlәr tәrәfindәn istifadә edilәn lüks vә idxal mallara tәlәb göstәrmәsinin ortaya çıxardığı mәnfi
vәziyyәt
Xüsusilә turistlәrlә ev sahiblәri arasında çox diqqәtә çarpan irqi fәrqliliklәrin olduğu yerlәrdәki irqi gәrginliklәr

574 Check In, Check Out әmәliyyatları deyil:

•

Sejur yәni tәtil mәqsәdli turlarda erkәn hәrәkәtli vәziyyәtlәrdә checkInn saatına qәdәr gözlәnilmәlidir
YP qonaqlamalarda hәr gecә üçün bir sәhәr vә bir axşam yemәyi haqqınız vardır
Bütün müәssisәlәrdә etibarlı olmaq qeydi ilә tәsisә girişiniz 14:00, ayrılıq isә 12:00 saatlarıdır
Hәr ikisidә obyektlәrin qәbul hissәlәrindә edilәr
Qonaqlamalar axşam yemәyi ilә başlayır. Bu sәbәblә çox erkәn hәrәkәtli turlarda әvvәl şәhәr turları reallaşar, daha
sonra otelә yerlәşilir

575 Check In, Check Out nәdir?

•

Check in tәyyarәyә giriş, Check out isә tәyyarәdәn ayrılış
Check in tәsisә giriş, Check out isә tәsisdәn ayrılış
Check in tәsisdәn ayrılış, Check out isә tәsisә giriş
Check in tәsisdә qalma, Check out isә tәsisdәn ayrılış
Check in şirkәtә giriş, Check out isә şirkәtdәn ayrılış

576 Sahә vergisi nәdir vә harada ödәnilir?

•

Sahә vergisi havayollarının tәhsis etdiyi bilet haqqının üzәrinә әlavә olunan vә mәblәği Charter uçuşları daxil
bilet üzәrindә görünәn hava sahәlәrinin istifadәsi üçün hava müәssisәsi tәrәfindәn alınan vergi növüdür
Sahә vergisi havayollarının tәhsis etdiyi bilet haqqının üzәrinә әlavә olunan vә mәblәği Charter uçuşları xaric
bilet üzәrindә görünәn hava sahәlәrinin istifadәsi üçün dövlәt vә ya aerodrom müәssisәsi tәrәfindәn alınan vergi
növüdür
Sahә vergisi suyollarının tәhsis etdiyi bilet haqqının üzәrinә әlavә olunan vә üzәrindә görünәn su sahәlәrinin
istifadәsi üçün dövlәt vә ya su müәssisәsi tәrәfindәn alınan vergi növüdür
Sahә vergisi quruyollarının tәhsis etdiyi bilet haqqının üzәrinә әlavә olunan vә bilet üzәrindә görünәn әrazi
sahәlәrinin istifadәsi üçün dövlәt vә ya dayanacaq müәssisәsi tәrәfindәn alınan vergi növüdür
Sahә vergisi havayollarının tәhsis etdiyi bilet haqqının üzәrinә әlavә olunan vә mәblәği Charter uçuşları daxil
bilet üzәrindә görünәn hava sahәlәrinin istifadәsi üçün dövlәt vә ya aerodrom müәssisәsi tәrәfindәn alınan vergi
növüdür

577 Turizm sәnәdinin tәmin etdiyi hüquqlara aid deyil:

•

Spirtli içki satışı
Qonaq qarşılama asanlıqları
Turizm kreditlәri
Daşınmaz malların turizm mәqsәdli istifadәsi
Su ödәnişlәrinin bölgәdә tәtbiq olunan әn aşağı tarif üzәrindәn ödәnilmәsi

578 Avropa Әtraf Tәhsil Vәqfi tәrәfindәn icra edilәn Mavi Bayraq Kampaniyası neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1981ci il
1987ci il
1985ci il
1982ci il
1988ci il

579 Walkera görә, sәyahәt agenti nәdir?

•

Sәyahәt agenti, uçuş proqramlarıyla, qonaq qalma, әylәncә vә bunların qiymәtlәri mövzularında mәlumatlarını
aktual tuta bilәn, profesionallardır. Sәyahәt agenti, fәrdi mәslәhәt, psixologiya, sәyahәt elmi vә sәnәtindә bir
mütәxәssisdir
İstehlakçılara sәyahәt mövzularında mәslәhәtçilik edәn, nәqliyyat müәssisәlәri adına tәyyarә. qatar, dәniz vә quru
yolu biletlәrini kәsәn, qonaq qalma müәssisәlәri adına otaq vә nömrә satan, yemәkiçki müәssisәlәri ilә avto icarә
müәssisәlәri adına icarә edәn vә satışa çıxaran vasitәçilәrdir
Sәyahәt agenti, fәrdi mәslәhәt, psixologiya, sәyahәt elmi vә sәnәtindә bir mütәxәssisdir
Sәyahәt agentlәri, turizm sәnayesinin mәhsullarını tәktәk vә ya kombinasiyalar halında satışa çıxaran, istehlakçı
adına istehsalçılarla tәmasa keçәn, vasitәçilәrdir
Sәyahәt agenti, mütәxәssisliyi ilә istehlakçıları üçün sәyahәt tәşkili destinasiyalar, qonaq qalma imkanları,
nәqliyyat vasitәlәrindәn vә sәyahәtin bütün istiqamәtlәri itәlәyә әlaqәdar geniş mәlumata sahib professionallardır

580 Qiymәtә dәyişikliklәr edilmә qaydası sayılmaz:

•

Qiymәt dәyişikliklәrinә rәqiblәrin reaksiyalarının izlәnilmәsi
Qiymәt dәyişikliklәrinә cavab verilmәmәsi
Qiymәt artımlarını başlamaq
Qiymәt endirimlәrinә başlamaq
Qiymәt dәyişikliklәrinә alıcıların reaksiyalarının izlәnilmәsi

581 Yeni mәhsul qiymәtlәndirilmәsi bu üsullara görә edilmir:

•

Bazarda mövqe qiymәtlәndirilmәsi
Yeni qiymәtlә bazara müdaxilә
Bazara nüfuz qiymәtlәndirilmәsi
Bazarın qaynağını alan qiymәtlәndirmә
Prestij qiymәtlәndirilmәsi

582 Әlimizdә olan mövcud mәhsullar üçün qiymәtlәndirmә strategiyaları bu şәkildәdir. Hansı bura aid deyil:

•

Coğrafi qiymәtlәndirmә
İstehsal güzәştlәri
Satın alma zamanına bağlı güzәştlәri
Qiymәt qurmaq strategiyaları
Fәrqlәndirilmiş qiymәtlәndirmә

583 Mövcud mәhsul qiymәtlәndirilmәsi üsullarına aid deyil:

•

Psixoloji qiymәtlәndirmә
İqtisadi qiymәtlәndirmә
Qiymәt nizamlaması strategiyaları
Mәhsul yığın qiymәtlәndirilmәsi
Son dәqiqә qiymәtqoyması

584 Әsas qiymәtlәndirmә üsullarından deyil:

•

Rәqabәtә söykәnәn qiymәtlәndirmә isә, rәqiblәrin qiymәtinә paralel sәviyyәdә bir qiymәt yaradılır
Bazara әsaslanan qiymәtlәndirmәdә bazardakı qiymәt әsas götürülür
Hәdәf gәlir qiymәtlәndirmәsindә qiymәt, başabaş analizindә xәrclәr nәzәrә alınmaqla vә ya arzulanan müәyyәn
bir hәdәf gәlir sәviyyәsinә görә müәyyәn olunar
Xәrcә söykәnәn qiymәtlәndirmә standart bir gәlir mәhsul dәyәrinә әlavә olunur
Alıcıya söykәnәn qiymәtlәndirmә metodunda isә, mәhsulun xәrci yerinә alıcının verdiyi dәyәr әsas götürülür

585 Avropadakı әn önәmli turizm sığorta şirkәtlәri bunlardır. Hansı doğru deyil?

•

North Europe
Şegem
Concorde
Europe Assistance
Travel Insurance

586 Turizmdә sığorta xidmәtlәrinin mәqsәdlәri deyil

•

Rezervasiya lәğvi zamanı turistin mәnafeyin qorumaq
Sәyahәt zamanı davranışa nәzarәt etmәk
Baqaj qorumaq
Qәza zamanı turisti qorumaq
Sәyahәt lәğvi zamanı turistin mәnafeyin qorumaq

587 Istirahәt mәnzillәri kirayәsinә aid deyil:

•

Daha çox son illәrdә ortaya çıxan tәtil saytlarında dairә icarә fәaliyyәtlәridir
Istirahәt mәnzillәrindә daha çox xarici turistlәr qalır

Sәyahәt agentlәri vasitәsı müştәriyә tәtil saytlarının әn incә detallarıyla tәqdimatı edilir
Rezervasyon istәklәri dәrhal qarşılanır
Sәyahәt agentlәrinin әn yeni vәzifәlәrindәn biridir

588 Avtomobil kirayәsi şirkәtlәrinә mәxsus avtomobillәr әsasәn aşağıdakı yerlәrdә müştәriyә xidmәt edirlәr.
Hansı doğru deyil?

•

Avtobus dayanacaqlarında
Sәrhәd qapılarında
Dәmiryolu limanlarında
Dәniz limanlarında
Hava limanlarında

589 Kirayә verilәn avtomobil xidmәtindәn xüsusilә kimlәr istifadә edirlәr?

•

Qrup şәklindә olan turistlәr
Fәrdi turistlәr
İş adamları
İş adamları vә fәrdi turistlәr
Qrup şәklindә vә fәrdi turistlәr

590 Dünyadaki әn әhәmiyyәtli 5 böyük avtomobil icarәsi şirkәti bunlardır. Hansı doğru deyil?

•

Europcar
AVİS
Budget
National Car Rental
Elvia

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

•

Mikrоsәviyyәdә
Coğrafi sәviyyәdә
Mаkrоsәviyyәdә
Yerli sәviyyәdә
Regional sәviyyәdә

592 Prоqnоzlаşmа nәyin әsаsındа fоrmаlаşır

•

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

593 İstehlakçıların düzgün öyrәnilmәsinin formalaşdırılması marketinqi prinsiplәrindәn deyil

•

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

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

•

Bazar yönümlü
Yığcam
Differensiallaşmamış
Differensiallaşmış

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

•

Mikrоsәviyyәdә
Regional sәviyyәdә
Coğrafi sәviyyәdә
Mаkrоsәviyyәdә
Yerli sәviyyәdә

596 Prоqnоzlаşmа nәyin әsаsındа fоrmаlаşır

•

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

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

•

Menecerlәr
Kassir
Telefonçu
Rәhbәrlәr
Bütün işçilәr

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

•

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

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

•

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

600 Yeni mәhsulun tәrtib olunmasımәrhәlәlәsi deyil

•

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

601 Yeni mәhsulun hazırlanması vә bazara çıxarılması riskinin әsas sәbәblәrindәn deyil

•

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

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

•

1012%
810%
1518%
1820%
1215%

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

•

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

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

•

Zәiflәmә mәrhәlәsi
Kamillik mәrhәlәsi
İnkişaf mәrhәlәsi
Son mәrhәlә
İlk mәrhәlә

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

•

Son mәrhәlә
İnkişaf mәrhәlәsi
Kamillik mәrhәlәsi
Zәiflәmә mәrhәlәsi
İlk mәrhәlә

606 Turist mәhsulunun inkişafının ilk mәrhәlәsinin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә daxil deyil

•

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

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

•

Son mәrhәlә
Kamillik mәrhәlәsi
İnkişaf mәrhәlәsi
İlk mәrhәlә
Zәiflәmә mәrhәlәsi

608 Turоpеrаtоrlаr mаliyyә vәsаitinin neçә faizini cәlb оlunmuş rеsurslаr hesabına tәmin еdir
35%ni

•

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

609 Turоpеrаtоrlаrın mаliyyә vәsаitinin neçә faizi хüsusi rеsurslаr hesabına tәmin еdilir

•

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

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

•

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

611 Sığorta polisinin tibbi xidmәtlәr kompleksinә aid deyil

•

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

612 70 yaşdan yuxarı şәxslә sığortalanma hansı әsasda hәyata keçirilir

•

Fәrdi mәsuliyyәt
Heç bir әsasda
Şәrtlәnmiş müqavilә
Tibbi müqavilә
Sosial әsaslarla

613 Әksәr ölkәlәrdә sığortalanmanın yaşı neçәdәn artıqdırsa 2 qat tarif tutulur

•

70dәn
75dәn
65dәn
50dәn
60dan

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

•

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

615 Sığortanın funksiyalarından biri deyil

•

Nәzarәt
Risk etmәk
Xәbәrdarlıq
Bölgü

Yığım

616 Sәyahәt zamanı turistlәrin sığortalanması bu mәqsәdlә aparılır

•

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

617 Turoperatorlar bu әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirilmir

•

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

618 Turizmin rәqabәt davamlılığına tәsir edәn әsas amillәrdәn biri deyil

•

Qiymәtlәrin mövsümi differensasiyası
Tәhlükәsizlik
Etibarlılıq
Keyfiyyәt
Reklam

619 Müştәrilәrlә әlaqәdar mәlumatları bәzi qaynaqlardan әldә edilir. Aşağıdakılardan hansı bunlardan biri
deyil?

•

Rәqiblәr
Axtarış
Şikayәt sistemlәri
Görüşlәr
Mәrkәz qrupları

620 Aşağıdakılardan hansı müştәriyә vә әlaqәlәrә yönlәnmә xüsusiyyәtlәrindәn biridir?

•

Mәqsәd, müştәrini çәkmәk vә satış artırmaqdır.
Mәnfәәt hәr şeydir.
Danışma, müştәrini dinlәmәkdәn әhәmiyyәtlidir.
Hәr kәs müştәrini dinlәyәr vә onunla maraqlanar.
Konvensiya şәrtlәri etibarlıdır.

621 Aşağıdakılardan hansı quru yönәltmә prosesi xüsusiyyәtlәrindәn biridir?

•

Elastiklik cәsarәtlәndirir.
Şәxslәr arası bacarıqlar açardır.
Müştәri razılığı prioritetdir.
Müştәri ehtiyaclarına yönәldilib.
Siyasәtlәr qatıdır, dәyişmәz.

622 Aşağıdakılardan hansı müştәri mәrkәzli bir mәdәniyyәti mәnimsәmәyә maneә törәdәn amillәrdәn biri
deyil?

•

Uyğun olmayan şirkәt mәdәniyyәti
Müştәri xidmәtinә istiqamәtli sәhv tutumlar
Fәrqindә olmama
Tәşkilati әdalәt
Işlәtmәlәrdәki bölüm sayı

623 Aşağıdakılardan hansı "güclü vә davamlı inkişaf edәn tәşkilat" olmağı tәmin edәn daxili tәsiredici
amillәrdәn biri deyil?

•

İstehsal sistemi
İdarә vә tәşkilati dәyәrlәr
Maliyyә quruluş vә maliyyә vәsaiti rәhbәrliyi
İnsan resursları rәhbәrliyi
Davamlı inkişaf sistemi

624 Aşağıdakılardan hansı müştәriyә qarşı ehtiraslı, coşqulu şәkildә bir tәşkilat mәdәniyyәtini әn yaxşı ifadә
edәr?

•

İstәr al, istәr alma.
Müştәrini anlar kimi et, bildiyini etmәyә davam et.
Biz әlli ildir bazardayıq, müştәrinin nә istәdiyini bilirik.
Mәnim gәlirimin gerçәk ödәyicilәri müştәrilәrdir
Müştәri un çuvalı kimidir, vurduqca toz çıxarar.

625 Aşağıdakı sözlәrdәn hansı "müştәriyә qarşı utanmaz, qürurlu" olaraq ifadә edilәn tәşkilat mәdәniyyәtini
ifadә edir?

•

Müştәri yaxşı niyyәtli deyil.
Müştәrini dinlә, dediyini etmә.
Müştәrini daim gülәr üzlә qarşılayarıq.
Müştәri saç telinә bәnzәr, kәsdikcә uzanar.
Satış, mәhsul yox olduqda bitәr.

626 Aşağıdakılardan hansı müştәri mәrkәzli rәhbәrlik qanunlarından biridir?

•

Qiymәt fәrqliliyi yaratmaq
İkili qiymәt siyasәtini tәtbiq etmәk
İctimaiyyәtlә әlaqәlәr xidmәti vermәk
Standart keyfiyyәtli mәhsul tәqdim etmәk
Mәslәhәtlәşmә xidmәti vermәk

627 Aşağıdakılardan hansı müştәriyә istiqamәtlәnmiş strategiyanın ünsürlәrindәn biridir?

•

Müştәrilәr arasındakı fәrqliliklәri göz ardı etmәk
Bazara orta keyfiyyәtli mәhsul vә xidmәt tәqdim etmәk
Müştәrilәrlә qısa dövr әlaqә yaratmaq
Müştәrilәrlә dialoq başlatmaq vә davam etdirmәk
Müştәri payı yerinә, bazar payını yaratmaq

628 Aşağıdakılardan hansı müştәri siniflәşdirilmәsinin daxilindә deyil?

•

Qızıl müştәri
Platin müştәri
Qalay müştәri
Gümüş müştәri
Dәmir müştәri

629 Aşağıdakılardan hansı 4Cnin mәrhәlәlәrindәn biri deyil?

•

Müştәri xәrclәri
Müştәriyә tәqdim edilәn dәyәr
Müştәriylә әlaqә
Tәşviqat
Müştәrinin mәhsula rahat çatması

630 Aşağıdakılardan hansı 4 Pnin mәrhәlәlәrindәn biri deyil?

•

Qiymәt
Tәşviqat
Satış
Müştәri xәrclәri
Mәhsul

631 Aşağıdakılardan hansı, istehsal istiqamәtli yanaşmanı әn yaxşı şәkildә ifadә edәr?

•

Tәşkilatlar bütün enerjilәrini mәhsul üzәrindә yoğunlaştırırlar
İstehlakçılar әn yüksәk keyfiyyәtli mәhsulları qәbul edәrlәr
Tәşkilatlar tutundurma sәylәrinә başlayır
Tәşkilatlarda marketinq hissәlәri qurulur.
İstehlakçılar özlәrinә mümkün olan әn aşağı qiymәtlә tәqdim edilәn mәhsulları qәbul edәrlәr

632 Aşağıdakılardan hansı, müştәrinin mәhsuldan mütlәq gözlәmәlәrini ifadә edәr?

•

Hәyati keyfiyyәt
Cazibәdar keyfiyyәt
Yüksәk keyfiyyәt
Zәruri keyfiyyәt
Ümumi keyfiyyәt

633 Aşağıdakılardan hansı, çox çalış, sәrt oyna mәdәniyyәti tәtbiq olunan sektorlardan biri deyil?

•

İçki
Aviasiya
Moda
Kompüter
Pәrakәndә

634 Proseduraların, siyasәtlәrin tәtbiq olunması vә fәaliyyәtlәrin qurulması sistemlәr üzәrindә sıxlaşan
tәşkilat mәdәniyyәti tәsnifi aşağıdakılardan hansıdır?

•

Ümumi mәdәniyyәt
Tәşәbbüskar mәdәniyyәt
Bazar mәdәniyyәti
Quraşdırılmış mәdәniyyәt
İnteraktiv mәdәniyyәt

635 Müştәri hәr zaman haqlıdır, tәyin etmәsi aşağıdakılardan hansı ilә ifadә edilir?

•

Dәyәr
Qayda
Norma
Mәrkәz
Müştәri hәyat dәyәri

636 Paylaşılan dәyәr, inam, norma vә simvollar sistemi aşağıdakılardan hansını ifadә edir?

•

Ümumi keyfiyyәt rәhbәrliyi
Tәşkilat mәdәniyyәti
Müştәri dәyәri
Müştәri yönümlü
Müddәtә istiqamәtli

637 Yaponiyanın rәqabәt gücü yüksәk bir ölkә olması aşağıdakıların hansını yenidәn müәyyәn etmişdir?

•

Büdcә xәrclәrinin
Tәşkilatların mobilliyinin
Rәqiblәrin
Әlaqә strategiyasının
Hәdәf kütlәlәrin

638 Aşağıdakılardan hansı, insanın yaratdıqlarının hamısına uyğun gәlәn bir anlayışdır?

•

Satış
Keyfiyyәt
Dәyişmә
Baxış bucağı
Mәdәniyyәt

639 İdman turizminin bir novudür. Bu sahә ilә maraqlanan turistlәrdәn fiziki hazırlıq, dözümlülük,
sağlamlıq, әsas etibarı ilә isә xüsusi hazırlıq tәlәb olunur:

•

Su turizmi
Speloturizm
Veloturizm
Heyvanlardan istifadә etmәklә sәyahәt
Dayvinq turizmi

640 Dağ çaylarında 1012 nәfәr ucun nәzәrdә tutulmuş, hava ilә doldurulmuş rezin sal vә qayıqlarda sәyahәt
demәkdir:

•

Dayvinq turizmi
Raftinq tur
Dağ turizmi
Trafi turizm
Su turizmi

641 Zәngin ekskursiya proqramına malik olan, tәrkibinә çoxsaylı memarlıq vә tarixi abidәlәr, hәmçinin
unikal yerlәrdә tanışlıq xarakterli sәyahәtlәr:

•

Dağ turizmi
Dәrketmә turizmi
Trafi turizm
Raftinq tur
Heyvanlardan istifadә etmәklә sәyahәt

642 Çәtin keçilәn әrazi vә mürәkkәb şәraitdә müәyyәn marşrut üzrә avtomobillә sәyahәt hansı növ
turizmdir?

•

Dәrketmә turizmi
Trafi turizm
Heyvanlardan istifadә etmәklә sәyahәt
Raftinq tur
Dağ turizmi

643 Teploxod, yaxta vә digәr müxtәlif nov gәmi vә qayıqlarda çaylar, kanallar, göllәr, dәnizlәrdә gәzinti:

•

Dayvinq turizmi
Su turizmi
Raftinq tur
Trafi turizm
Dağ turizmi

644 Davamlı turizmin hәssaslığı ilә ortaya çıxan vә bu hәssaslıqda bәslәnәn alternativ turizmin, kütlәvi
turizmin problemlәrinin hәll olub ola bilmәyәcәyi bir mövzusu deyil:

•

Alternativ turizm bölgәlәrindә ekoloji planlamanın edilmәsi, sәrmayәlәrdә ekoloji tәsir qiymәtlәndirmә şәrti
axtarılması vә hәm dövlәt orqanları, hәm özәl sektor nümayәndәlәri vә birliklәr vә hәm dә qeyritәşәbbüs
tәrәfindәn bu inkişafların tәqib edilmәsi әhәmiyyәtlidir
Alternativ turizm müxtәlif növdә olur
Bu cür әtraf hәssas formaların turizmә qatılanlar arasında әtraf şüurunun artırması baxımından әhәmiyyәtli bir
hәrәkәt olduğu da ortadadır
Alternativ turizmә olan tәnqidlәrin başında, bu cür formaların yalnız bir marketinq vasitәsi olaraq ortaya çıxarılmış
olduqlarıdır
Bunun yanında әgәr, planlı vә idarәli şәkildә olmazsa alternativ növlәrin dә ekoloji pozulmalara gәtirib çıxaracağı
mәlumdur

645 Davamlı turizmin tәrifi deyil:

•

Davamlı turizm proqramları "Planlaşdırma", "Ekoloji Tәsir Dәyәrlәndirmәsi" tәtbiq olunması kimi idarәli inkişaf
formuludur
Ümumiyyәtlә sahillәrә vә xüsusi tәbiәt parçalarına yönәlir
Davamlı turizm, әtraf dәyәrlәri, cәmiyyәt vә mәdәniyyәti inkişaf edәn turizmin qurbanı deyil bu inkişafdan
faydalananlar olaraq icra edildiyi vә idarә olunduğu bir istehsal formasıdır
Davamlı turizm, turistlәrin vә yerli xalqın ehtiyaclarının gәlәcәk nәsillәrin ehtiyaclarından istifadә edilmәdәn
qarşılanmasıdır
Davamlı turizm bir turizm növü olmayıb, bütün turizm növlәrinin әtraf mühitә hәssas bir quruluşa qovuşdurulması
tәmin edilәcәyi bir müddәtdir

646 Davamlı turizmin xüsusiyyәtlәri hesab olunmur

•

Yüksәk nisbәtdә bir turist doyumu, turistik destinasiyanın satıla bilinmәsinin vә populyarlığının davam
etdirilmәsi ilә tәmin edilәr vә davamlı bir hal alar
Turizmdәn әldә edilәn fayda, cәmiyyәtin әsas seqmentlәrinә yayılar
Turizmin inkişafı, turistik bölgәdә ekoloji vә mәdәni problemlәrә gәtirib çıxarmayacaq şәkildә planlanır vә idarә
olunar
Turizmin tәbii, tarixi, mәdәni vә digәr qaynaqları hazırda cәmiyyәt üçün sәmәrәsi davamı yanında gәlәcәkdә dә
istifadәsi üçün qorunur
Ehtiyac duyulan yerlәrdә ümumi әtraf keyfiyyәti davam etdirilәr vә inkişaf etdirilәr

647 Destinasiyanın hәyatını davam etdirmә şәrtlәrinә aid deyil:

•

Davamlı turizmin inkişafı indidәn turistlәrin vә ev sahibi cәmiyyәtlәrindә gözlәmә vә ehtiyaclarını qarşılayar
Alternativ turizmin әtrafahәssas bir forma kimi inkişafında sәyahәtlәrin meydana gәlmәsindә faktor olan
motivasiya araşdırılması lazımdır
Yeni müştәrilәri dә tәkrar gәlmәk qәdәr cәzbetmәsi
Davamlı turizmin hesabına destinasiyanın daha yeni kәşf edilmiş destinasiyalarla rәqabәt edә bilmәsi
Mәdәni mirası qoruması vә әtraf ilә uyğun olması

648 Dayvinq turizmi (diving):

•

Su idmanının bir novu. Penoplast lövhәcik üzәrindә su sәthindә әsasәn dalğalar üzәrindә sürüşmә. Tәhlükәsizlik
ucun lövhәciyә bәrkidilmiş ipin bir ucu ayağa keçirilir
Su idman turizminin bir növünә aid etmәk olar. Akvalanqla su altına enmә
İdman turizminin bir novu. Bu sahә ilә maraqlanan turistlәrdәn fiziki hazırlıq, dözümlülük, sağlamlıq, әsas etibarı
ilә isә xüsusi hazırlıq tәlәb olunur
Teploxod, yaxta vә digәr müxtәlif nov gәmi vә qayıqlarda çaylar, kanallar, göllәr, dәnizlәrdә gәzinti
İdman turizmin bir novu. Az fiziki qüvvә sәrf etmәklә nisbәtәn yaxın mәsafәlәrin tәbiәti, diqqәtәlayiq tarixi
abidәlәri ilә tanış olmağa imkan verәn turizm novu

649 Dәniz turizmi tәsislәri investisiya vә ya administratoru:

•

Nazirlikdәn alınan turizm investisiya sәnәdi ilә sәrmayә edәn vә ya müәssisә sәnәdi almaq surәtiylә sahib
olduqları vә ya kirayәyә götürdüklәri yerli vә ya xarici bayraqlı dәniz turizmi vasitәlәrini, heyәtli vә ya heyәtsiz
olaraq gәzinti, idman vә әylәncә mәqsәdiylә müvәqqәti müddәtlәr ilә kirayәyә verәn, öz mәhsullarının satışını
edәn, fiziki vә ya hüquqi şәxslәr

•

Nazirlikdәn turizm investisiya vә ya turizm müәssisә sәnәdi almaq surәtiylә dәniz turizmi tәsisi investisiya vә
administratorluğu ilә müәssisәlәrinin satışını edәn, fәaliyyәt sahәlәri nazirlikdә tәyin olunan fiziki vә ya hüquqi
şәxslәr
Nazirlikdәn turizm investisiya vә ya turizm müәssisә sәnәdi almaq surәtiylә dәniz turizmi tәsisi investisiya vә
administratorluğu ilә müәssisәlәrinin satışını edәn, fәaliyyәt sahәlәri nazirlikdә tәyin olunan hüquqi şәxslәr
Nazirlikdәn turizm investisiya vә ya turizm müәssisә sәnәdi almaq surәtiylә dәniz turizmi tәsisi investisiya vә
administratorluğu ilә müәssisәlәrinin satışını edәn fiziki vә ya hüquqi şәxslәr
Nazirlikdәn turizm investisiya vә ya turizm müәssisә sәnәdi almaq surәtiylә dәniz turizmi tәsisi investisiya vә
administratorluğu ilә müәssisәlәrinin satışını edәn, fәaliyyәt sahәlәri nazirlikdә tәyin olunan fiziki şәxslәr

650 Dәniz turizmi tәsislәri:

•

Turizm investisiya daxilindә olan sadәcә dәniz turizmi vasitәlәrinә etibarlı mәzmuna, quruya çәkmә, baxım, tәmir
xidmәtlәri, bu vasitәlәrlә gәlәn sәrnişinlәrә istirahәt, әylәncә, qonaq qalma kimi xidmәtlәrdәn bir neçәsini tәqdim
edәn kruvaziyer gәmi limanı, yaxt limanı, çәkәn yeri, sahil vә körpü kimi turizm tәsislәri
Turizm investisiya daxilindә olan vә ya turizm işlәtmәsi fәaliyyәtinin edildiyi, sadәcә dәniz turizmi vasitәlәrinә
etibarlı mәzmuna, quruya çәkmә, baxım, tәmir xidmәtlәri, bu vasitәlәrlә gәlәn sәrnişinlәrә yemә, içmә, istirahәt,
әylәncә, qonaq qalma kimi xidmәtlәrdәn bir neçәsini vә ya hamısını tәqdim edәn kruvaziyer gәmi limanı, yaxt
limanı, çәkәn yeri, sahil vә körpü kimi turizm tәsislәri
Turizm investisiya daxilindә olan vә ya turizm işlәtmәsi fәaliyyәtinin edildiyi, sadәcә dәniz turizmi vasitәlәrinә
etibarlı mәzmuna, quruya çәkmә, baxım, tәmir xidmәtlәri, bu vasitәlәrlә gәlәn sәrnişinlәrә qonaq qalma kimi
xidmәtlәri tәqdim edәn kruvaziyer gәmi limanı, yaxt limanı, çәkәn yeri, sahil vә körpü kimi turizm tәsislәri
Turizm investisiya daxilindә olan vә ya turizm işlәtmәsi fәaliyyәtinin edildiyi, bütün turizmi vasitәlәrinә etibarlı
mәzmuna, quruya çәkmә, baxım, tәmir xidmәtlәri, bu vasitәlәrlә gәlәn sәrnişinlәrә yemә, içmә, istirahәt, әylәncә,
qonaq qalma kimi xidmәtlәrdәn bir neçәsini vә ya hamısını tәqdim edәn kruvaziyer gәmi limanı, yaxt limanı,
çәkәn yeri, sahil vә körpü kimi turizm tәsislәri
Turizm investisiya daxilindә olan vә ya turizm işlәtmәsi fәaliyyәtinin edildiyi, sadәcә dәniz turizmi vasitәlәrinә
etibarlı mәzmuna, quruya çәkmә, baxım, tәmir xidmәtlәri, bu vasitәlәrlә gәlәn sәrnişinlәrә yemә, içmә, istirahәt
kimi xidmәtlәrdәn bir neçәsini tәqdim edәn turizm tәsislәri

651 Dәniz turizmi müәssisәlәri:

•

Yerli vә ya xarici fiziki vә ya hüquqi şәxslәr tәrәfindәn, yalnız ayrıayrı reallaşdırılan dәniz turizmi tәsislәri vә
dәniz turizmi vasitәlәrini işlәdәn vә ya kirayә verәn ticarәt müәssisәlәri
Yerli vә ya xarici fiziki vә ya hüquqi şәxslәr tәrәfindәn, birlikdә vә ya ayrıayrı reallaşdırılan dәniz turizmi tәsislәri
vә dәniz turizmi vasitәlәrini işlәdәn ticarәt müәssisәlәri
Yerli hüquqi şәxslәr tәrәfindәn, birlikdә vә ya ayrıayrı reallaşdırılan dәniz turizmi tәsislәri vә dәniz turizmi
vasitәlәrini işlәdәn ticarәt müәssisәlәri
Yerli fiziki vә ya hüquqi şәxslәr tәrәfindәn, birlikdә vә ya ayrıayrı reallaşdırılan dәniz turizmi tәsislәri vә dәniz
turizmi vasitәlәrini işlәdәn ticarәt müәssisәlәri
Yerli vә ya xarici fiziki vә ya hüquqi şәxslәr tәrәfindәn, birlikdә reallaşdırılan dәniz turizmi tәsislәri vә dәniz
turizmi vasitәlәrini işlәdәn ticarәt müәssisәlәri

652 Dәniz turizmi vasitәlәri investisiya vә administratoru:

•

Nazirlikdәn alınan turizm investisiya sәnәdi ilә sәrmayә edәn vә ya müәssisә sәnәdi almaq surәtiylә sahib
olduqları vә ya kirayәyә götürdüklәri yerli vә ya xarici bayraqlı dәniz turizmi vasitәlәrini, heyәtli vә ya heyәtsiz
olaraq gәzinti, yalnız idman vә әylәncә mәqsәdiylә müvәqqәti müddәtlәr ilә kirayәyә verәn, fiziki vә ya hüquqi
şәxslәr
Nazirlikdәn alınan turizm investisiya sәnәdi ilә sәrmayә edәn vә ya müәssisә sәnәdi almaq surәtiylә sahib
olduqları vә ya kirayәyә götürdüklәri yerli vә ya xarici bayraqlı dәniz turizmi vasitәlәrini, heyәtli vә ya heyәtsiz
olaraq gәzinti, idman vә әylәncә mәqsәdiylә müvәqqәti müddәtlәr ilә kirayәyә verәn, öz mәhsullarının satışını
edәn, fiziki vә ya hüquqi şәxslәr
Nazirlikdәn turizm investisiya vә ya turizm müәssisә sәnәdi almaq surәtiylә dәniz turizmi tәsisi investisiya vә
administratorluğu ilә müәssisәlәrinin satışını edәn, fәaliyyәt sahәlәri nazirlikdә tәyin olunan hüquqi şәxslәr
Nazirlikdәn turizm investisiya vә ya turizm müәssisә sәnәdi almaq surәtiylә dәniz turizmi tәsisi investisiya vә
administratorluğu ilә müәssisәlәrinin satışını edәn, fәaliyyәt sahәlәri nazirlikdә tәyin olunan fiziki şәxslәr
Nazirlikdәn alınan turizm investisiya sәnәdi ilә sәrmayә edәn vә ya müәssisә sәnәdi almaq surәtiylә sahib
olduqları vә ya kirayәyә götürdüklәri yerli vә ya xarici bayraqlı dәniz turizmi vasitәlәrini, yalnız heyәtsiz olaraq
gәzinti, idman vә әylәncә mәqsәdiylә müvәqqәti müddәtlәr ilә kirayәyә verәn, öz mәhsullarının satışını edәn,
fiziki şәxslәr

653 Dәniz turizmi vasitәlәri

•

Dәniz turizmi xidmәtindә gәzinti, idman, müalicә, әylәncә mәqsәdli, dәnizә elverişlilik sәnәdinә sahib, fiziki vә
hüquqi şәxslәrә aid xüsusi vә ticarәt yaxtların, kruiz gәmilәri, bir günlük sәfәr tәknәlәrini, üzәn otel, üzәn restoran,
su üstündә vә ya su altında hәrәkәt etmә qabiliyyәtinә sahib vasitәlәr ilә digәr dәniz turizmi vasitәlәridir
Dәniz turizmi xidmәtindә gәzinti, idman, әylәncә mәqsәdli, dәnizә elverişlilik sәnәdinә sahib, fiziki vә hüquqi
şәxslәrә aid xüsusi vә ticarәt yaxtların, kruiz gәmilәri, bir günlük sәfәr tәknәlәrini, üzәn otel, üzәn restoran, su
üstündә vә ya su altında hәrәkәt etmә qabiliyyәtinә sahib vasitәlәr ilә digәr dәniz turizmi vasitәlәridir
Dәniz turizmi xidmәtindә gәzinti, idman, әylәncә mәqsәdli, dәnizә elverişlilik sәnәdinә sahib, fiziki vә hüquqi
şәxslәrә aid xüsusi vә ticarәt yaxtların, kruiz gәmilәri, bir günlük sәfәr tәknәlәrini, üzәn otel, üzәn restoran, yalnız
su üstündә hәrәkәt etmә qabiliyyәtinә sahib vasitәlәr ilә digәr dәniz turizmi vasitәlәridir
Dәniz turizmi xidmәtindә yalnız gәzinti mәqsәdli, dәnizә elverişlilik sәnәdinә sahib, fiziki vә hüquqi şәxslәrә aid
xüsusi vә ticarәt yaxtların, kruiz gәmilәri, bir günlük sәfәr tәknәlәrini, üzәn otel, üzәn restoran, yalnız su üstündә
hәrәkәt etmә qabiliyyәtinә sahib vasitәlәr ilә digәr dәniz turizmi vasitәlәridir
Dәniz turizmi xidmәtindә yalnız gәzinti mәqsәdli dәnizә elverişlilik sәnәdinә sahib, fiziki vә hüquqi şәxslәrә aid
xüsusi vә ticarәt yaxtların, kruiz gәmilәri, bir günlük sәfәr tәknәlәrini, üzәn otel, üzәn restoran, su üstündә vә ya su
altında hәrәkәt etmә qabiliyyәtinә sahib vasitәlәr ilә digәr dәniz turizmi vasitәlәridir

654 Kabotaj haqqında doğrudur:

•

Kabotaj sәfәrindә yüz millә mәhdud, әn yaxın qurudan iyirmi mildәn çox uzaqlaşmamaq şәrti ilә daşıdığı sәrnişin
sayı on ikini keçmәyәn, tonnaj son yaxta hәddindә olduğu bildirilәn dәniz turizmi vasitәlәridir
Kabotaj sәfәrindә yüz millә mәhdud, әn yaxın qurudan iyirmi mildәn çox uzaqlaşmamaq şәrti ilә daşıdığı sәrnişin
sayı otuz altıyı keçmәyәn, tonnaj son yaxta hәddindә olduğu bildirilәn dәniz turizmi vasitәlәridir
Kabotaj sәfәrindә yüz millә mәhdud, әn yaxın qurudan iyirmi mildәn çox uzaqlaşmamaq şәrti ilә daşıdığı sәrnişin
sayı iyirmini keçmәyәn, tonnaj son yaxta hәddindә olduğu bildirilәn dәniz turizmi vasitәlәridir
Kabotaj sәfәrindә yüz millә mәhdud, әn yaxın qurudan iyirmi mildәn çox uzaqlaşmamaq şәrti ilә daşıdığı sәrnişin
sayı on altıyı keçmәyәn, tonnaj son yaxta hәddindә olduğu bildirilәn dәniz turizmi vasitәlәridir
Kabotaj sәfәrindә yüz millә mәhdud, әn yaxın qurudan iyirmi mildәn çox uzaqlaşmamaq şәrti ilә daşıdığı sәrnişin
sayı otuzu keçmәyәn, tonnaj son yaxta hәddindә olduğu bildirilәn dәniz turizmi vasitәlәridir

655 Hansı doğrudur?

•

Yaxta gәmisi gәzinti, idman vә әylәncә mәqsәdiylә dәniz turizmi ticarәtindә istifadә edilmәyә uyğun, daşıdığı
sәrnişin sayı iyirmini keçmәyәn, yük, sәrnişin vә balıqçı gәmisi xüsusiyyәtindә olmayan, kamerası, tualeti vә
mәtbәxi olan dәniz vasitәsidir
Yaxta gәmisi gәzinti, idman vә әylәncә mәqsәdiylә dәniz turizmi ticarәtindә istifadә edilmәyә uyğun, daşıdığı
sәrnişin sayı on ikini keçmәyәn, yük, sәrnişin vә balıqçı gәmisi xüsusiyyәtindә olmayan, kamerası, tualeti vә
mәtbәxi olan dәniz vasitәsidir
Yaxta gәmisi gәzinti, idman vә әylәncә mәqsәdiylә dәniz turizmi ticarәtindә istifadә edilmәyә uyğun, daşıdığı
sәrnişin sayı on altını keçmәyәn, yük, sәrnişin vә balıqçı gәmisi xüsusiyyәtindә olmayan, kamerası, tualeti vә
mәtbәxi olan dәniz vasitәsidir
Yaxta gәmisi gәzinti, idman vә әylәncә mәqsәdiylә dәniz turizmi ticarәtindә istifadә edilmәyә uyğun, daşıdığı
sәrnişin sayı on ikini keçәn, yük, sәrnişin vә balıqçı gәmisi xüsusiyyәtindә olmayan, kamerası, tualeti vә mәtbәxi
olan dәniz vasitәsidir
Yaxta gәmisi gәzinti, idman vә әylәncә mәqsәdiylә dәniz turizmi ticarәtindә istifadә edilmәyә uyğun, daşıdığı
sәrnişin sayı on altını keçәn, yük, sәrnişin vә balıqçı gәmisi xüsusiyyәtindә olmayan, kamerası, tualeti vә mәtbәxi
olan dәniz vasitәsidir

656 Dәniz turizmi xidmәtindә istifadә olunan yaxtaların aşağıdakı xüsusiyyәtlәri vardır:

•

Heyәtsiz kirayә tutulan yaxtların xarici personal üçün ayrıca kabinası, duş vә tualeti olur
Heyәtli kirayә tutulan yaxtların xidmәtlәri daha yüksәk sәviyyәdә olur
Tutuma uyğun qabyuyan maşın, soba, soyuducu vә ya buz qutusu, isitifadә üçün kafi anbar, kafi hazırlıq yerlәri vә
qabqacaq yuma yerini әhatә edәn mәtbәx olur
Yaxtaçı sayı ilә uyğun yemәk masası, mini bar, oturma vә günәş vannası qәbul etmә qrupları olur
Texniki normalara uyğun yataq, ümumi işıqlandırma vә gecә lampası, saç qurutma maşını, tualet masası vә aynası,
fәrdi tәmizlik kiti, paltar şkafı, pәrdә, kliması olan rahat istifadәyә imkan verә bilәcәk şәkildә tәşkil edilmiş, suyun
yayılımını maneә törәdici tәdbirlәr alınmış duş vә tualetlәr, kameralar olur

657 Brunnerә görә sәyahәt agenti nәdir?

•

Sәyahәt agenti, fәrdi mәslәhәt, psixologiya, sәyahәt elmi vә sәnәtindә bir mütәxәssisdir
İnkişafı davam edәn turizm sәnayesinin istehsal etdiyi xidmәt vә mәhsulları әn müasir vә yeni üsullarla satışa
çıxaran, istehlakçı adına istehsalçılarla tәmasa keçәn, vasitәçilәrdir

Sәyahәt agenti, mütәxәssisliyi ilә istehlakçıları üçün sәyahәt tәşkili destinasiyalar, qonaq qalma imkanları,
nәqliyyat vasitәlәrindәn vә sәyahәtin bütün istiqamәtlәri itәlәyә әlaqәdar geniş mәlumata sahib professionallardır
Sәyahәt agenti, uçuş proqramlarıyla, qonaq qalma, әylәncә vә bunların qiymәtlәri mövzularında mәlumatlarını
aktual tuta bilәn, profesionallardır
Sәyahәt agentlәri, turizm sәnayesinin mәhsullarını tәktәk vә ya kombinasiyalar halında satışa çıxaran, istehlakçı
adına istehsalçılarla tәmasa keçәn, vasitәçilәrdir

658 Ditmer vә Griffine görә sәyahәt agenti nәdir?

•

Sәyahәt agenti, mütәxәssisliyi ilә istehlakçıları üçün sәyahәt tәşkili destinasiyalar, qonaq qalma imkanları,
nәqliyyat vasitәlәrindәn vә sәyahәtin bütün istiqamәtlәri itәlәyә әlaqәdar geniş mәlumata sahib professionallardır
İstehlakçılara sәyahәt mövzularında mәslәhәtçilik edәn, nәqliyyat müәssisәlәri adına tәyyarә. qatar, dәniz vә quru
yolu biletlәrini kәsәn, qonaq qalma müәssisәlәri adına otaq vә nömrә satan, yemәkiçki müәssisәlәri ilә avto icarә
müәssisәlәri adına icarә edәn vә satışa çıxaran vasitәçilәrdir
Sәyahәt agenti, uçuş proqramlarıyla, qonaq qalma, әylәncә vә bunların qiymәtlәri mövzularında mәlumatlarını
aktual tuta bilәn, profesionallardır
Sәyahәt agenti, fәrdi mәslәhәt, psixologiya, sәyahәt elmi vә sәnәtindә bir mütәxәssisdir
Sәyahәt agentlәri, turizm sәnayesinin mәhsullarını tәktәk vә ya kombinasiyalar halında satışa çıxaran, istehlakçı
adına istehsalçılarla tәmasa keçәn, vasitәçilәrdir

659 Lundberqә görә sәyahәt agenti nәdir?

•

Sәyahәt agenti, fәrdi mәslәhәt, psixologiya, sәyahәt elmi vә sәnәtindә bir mütәxәssisdir
Sәyahәt agentlәri, turizm sәnayesinin mәhsullarını tәktәk vә ya kombinasiyalar halında satışa çıxaran, istehlakçı
adına istehsalçılarla tәmasa keçәn, vasitәçilәrdir
İstehlakçılara sәyahәt mövzularında mәslәhәtçilik edәn, nәqliyyat müәssisәlәri adına tәyyarә. qatar, dәniz vә quru
yolu biletlәrini kәsәn, qonaq qalma müәssisәlәri adına otaq vә nömrә satan, yemәkiçki müәssisәlәri ilә avto icarә
müәssisәlәri adına icarә edәn vә satışa çıxaran vasitәçilәrdir
Sәyahәt agenti, uçuş proqramlarıyla, qonaq qalma, әylәncә vә bunların qiymәtlәri mövzularında mәlumatlarını
aktual tuta bilәn, profesionallardır
Sәyahәt agenti, mütәxәssisliyi ilә istehlakçıları üçün sәyahәt tәşkili destinasiyalar, qonaq qalma imkanları,
nәqliyyat vasitәlәrindәn vә sәyahәtin bütün istiqamәtlәri itәlәyә әlaqәdar geniş mәlumata sahib professionallardır

660 Makıntosha görә sәyahәt agenti nәdir?

•

Sәyahәt agenti, fәrdi mәslәhәt, psixologiya, sәyahәt elmi vә sәnәtindә bir mütәxәssisdir
İstehlakçılara sәyahәt mövzularında mәslәhәtçilik edәn, nәqliyyat müәssisәlәri adına tәyyarә. qatar, dәniz vә quru
yolu biletlәrini kәsәn, qonaq qalma müәssisәlәri adına otaq vә nömrә satan, yemәkiçki müәssisәlәri ilә avto icarә
müәssisәlәri adına icarә edәn vә satışa çıxaran vasitәçilәrdir
Sәyahәt agenti, mütәxәssisliyi ilә istehlakçıları üçün sәyahәt tәşkili destinasiyalar, qonaq qalma imkanları,
nәqliyyat vasitәlәrindәn vә sәyahәtin bütün istiqamәtlәri itәlәyә әlaqәdar geniş mәlumata sahib professionallardır
Sәyahәt agenti, uçuş proqramlarıyla, qonaq qalma, әylәncә vә bunların qiymәtlәri mövzularında mәlumatlarını
aktual tuta bilәn, profesionallardır
Sәyahәt agentlәri, turizm sәnayesinin mәhsullarını tәktәk vә ya kombinasiyalar halında satışa çıxaran, istehlakçı
adına istehsalçılarla tәmasa keçәn, vasitәçilәrdir

661 Turizmdә әsas reklam vasitәlәrinә aşağıdakılar aid edilir

•

Xidmәt, satış, reklam, marketinq, tәlәbin öyrәnilmәsi
Istehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqi
Xidmәtlәr paketi rekvizitlәri, turist yollayışlarının qiymәtlәri
Antropogen tәsir, saglamlıq funksiyası, dağ ekosistemlәri
Kütlәvi informasiya vasitәlәri, çap reklam nәşrlәri, kino vә video reklam, küçә reklamı, suvenirlәr, sәrgilәr, birjalar,
yarmarkalar

662 Turizmdә sahibkarlıq sisteminә daxildir

•

Turizmin sahibkarlıq sahәsi, istehlak sahәsi, gәlir vә valyuta sahәlәri
Mövsümә görә turlar, il boyu turlar
Mehmanxana şәbәkәlәri
Turizm sәnayesi, qonaqpәrvәrlik sәnayesi, qlobal kompyuter şәbәkәlәri
Turist agentliyi, turist, korporativ istehlakçı

663 Turlar marşrut yolunun quruluşuna görә necә tәsniflәşdirilir

•

Ölkәdaxili turizm, milli turizm, beynәlxalq turizm
Muzeylәr, idman müәssisәlәri, kino, şoubiznes, reklam
Üfüqi inteqrasiya vә şaquli inteqrasiya
Bütövlük, effektivlik, etibarlılıq, çeviklik
Xәtti, radial, dairәvi vә kombinә edilmiş

664 Turizm biznesinin әsas bazar amillәrinә daxildir

•

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

665 Turizmin inkişaf amillәrinә aiddir

•

Turizm üçün tәbiәtin mühafizәsi, landşaft vә onun xüsusiyyәtlәri
Turist taktikası, strategiyası, turist siyasәti vә iqtisadi sәmәrәlilik
Ekskursiyaların keçirilmә texnikası
Ekologiyanın mühafizәsi
Tәbiicoğrafi, mәdәnitarixi, sosial, iqtisadi, demoqrafik, siyasi, texnoloji, ekoloji

666 Turizmin bәrpaedici funksiyasına aiddir

•

Trofi, fermer, mәkik turizminin sosialiqtisadi funksiyaları
Möcüzә, dini vә ritual funksiyalar
Kommersiya, sosial mәqsәdlәr vә ictimai turizm
Turizm infrastrukturu, turizm sәnayesi vә lisenziya sistemi
Әylәncә vә intellektual funksiyalar, şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yolu ilә fәrdin yorğunluq
hissindәn azad olması

667 Turizmin sosial әhәmiyyәtinә aiddir

•

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

668 Turizmdә iqtisadi sәmәrәlilik göstәrigilәrinә aiddir

•

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

669 Mәqsәdinә görә turist xidmәti aşağıdakılardır

•

Әmәkdaşlıq, tәnzimlәmә, marketinq
Turist tәlәbatı, turist tәlәbi, qiymәtәmәlәgәlmә
Marketinq, assortiment, keyfiyyәt
Әsas, әlavә, әlaqәdar
Әlaqәdar, möcüzәli, nәzarәtxilasetmә

670 Turizmin humanitar funksiyaları aşağıdakılardır

•

Regional, әyani, ekoloji
Humanitar, sosialpsixoloji, etik
Bәdәn tәrbiyәsi, gәnd nәslin tәrbiyәsi
Kompleks, ekoloji, statistik
Intellektual mәzmunlu, gәnc nәslin tәrbiyәsi, dinc vә sülhsevәr istiqamәtlәnmә

671 Turizmdә antropogen amillәrә aiddir

•

Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә iqtisadi münasibәtlәr
Idarәetmәdә iqtisadiinzibati vә sosialpsixoloji münasibәtlәr
Insanın әtraf mühitә tәsiri
Turizmdә marketinq xidmәtlәrinin tәşkili
Turizmdә kiçik vә orta biznesin xarakterik cәhәtlәri

672 ÜTTnin proqnozlarına görә 2020ci ildә dünyanın әn populyar turist istiqamәtlәrindә hansı ölkәdә turist
gәlişlәrinin miqdarı nә qәdәr proqnozlaşdırılır vә dünya turizm bazarında payı neçә faiz olacaq

•

Fransa; 93,3 milyon nәfәr; 5,8%
Rusiya; 47,1 milyon nәfәr; 8,2%
Çin Xalq Respublikası; 137,1 milyon nәfәr; 8%
ABŞ; 160, 4 milyon nәfәr; 6%
Italiya; 145,4 milyon nәfәr; 9%

673 Müasir anlayışda ekskursiya necә başa düşülür

•

Turist bazarının seqmentlәşmәsi sxemidir
Tәbiәtdәn istifadәyә yönәldilәn turizm növüdür
Uzaqda yaşayanlara mәxsus xüsusiyyәtlәr kimi
Beynәlxalq ticarәtin genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Diqqәtәlayiq yerlәrin, tarixi vә mәdәniyyәt әlaqәlәrinin metodiki düşünülmüş nümayişi vә bu obyektlәrlә bağlı
hadisәlәrin nәql edilmәsidir

674 Beynәlxalq turizm xidmәtlәrinә aiddir

•

Hәr hansı bir ölkәnin daxili vә onun sәrhәdlәrindәn kәnarda tәşkil olunan sәyahәtlәrdir
Sahibkarlıq fәaliyyәtinin sәmәrәli tәşkili
Rәqabәt qabiliyәtli mühitin yaradılmasıdır
Milli turizm siyasәtinin beynәlxalq sәviyyәdә davamıdır
Dövlәtin milli sәrhәdlәrindәn kәnarda hәyata keçirilәn sәyahәtlәrdir

675 Turizmin iqtisadi әsasının aparıcı istiqamәti

•

tәcrübә
kәnd tәsәrrüfatı
iş güvvәsi
maliyyә potensialı
coğrafiya

676 Turizmdә innovasiya

•

modernlәşmә
kompüterlәşmә
strukturlaşma
elmitexniki tәrәqqi
layihәlәşmә

677 Gәlmә vә getmә turizm arasında nisbәt
0.043750000000000004

•

0.04305555555555556
0.08750000000000001
0.17013888888888887
0.1277777777777778

678 Turstlәrin artımına tәsir edәn amil

•

mәdәni inkişaf
tәhlükәsizlik
demoqrafiya
müasirlik
hәyat sәviyyәsi

679 Turizmdә emal sәnayesinin payı

•

0.1
0.3
0.7
0.2
0.5

680 Turizmdә mәdәniyyәt göstәricilәri

•

yarışlar
klublar
proqramlar
mәdәniyyәt xidmәti
kompüterlәr

681 Turizmdә regionların payı

•

0.75
0.4
0.7
0.6
0.5

682 ÜDMda turizmin xüsusi çәkisi

•

0.2
0.11
0.1
0,1%
0.3

683 Turizmin Azәrbaycan iqtisadiyyatında rolu

•

ixrac mәhsulunda
idxal mәhsulunda
ÜDMda
әhalinin mәşğulluğu
mәdәni mәhsulda

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

•

Moskva
Astana
Milan
Neapol

Pekin

685 Dövlәt turizm sahәsindә aşağıdakı tәdbirlәri hәyata keçirir

•

Turizmin normativ bazasını işlәyib hazırlayır
Turistin sәfәrlәrini müәyyәn edir
Turizm sahәsindә xüsusi razılığın verilmәsini tәmin edir
Turizm fәaliyyәtinә kömәk edir, onun inkişafı üçün şәrait yaradır, ölkә haqqında turizm üçün әhәmiyyәtli birdiyar
kimi tәsәvvür yaradır
Turizm infrastrukturu sahәsindә elmi tәdqiqatları inkişaf etdirir

686 Turist rayonu hansı göstәricilәrә malik olmalıdır

•

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

687 Turizm bazarı hansı iqtisadi sistemin elementidir

•

Turist tәlәbi qiymәt, idxalixrac vә rәqabәt elementlәrinin qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr sistemidir
Turizm mәhsulunun tәklifi, tәhsil vә sәhiyyә sisteminin qiymәt vә rәqabәt elementlәrinin qarşılıqlı iqtisadi
әlaqәlәr sistemidir
Turist tәlәbi vә ya turizm mәhsulunun qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr sistemidir
beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin
genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsinin qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr sistemidir
Turist tәlәbi, turizm mәhsulunun tәklifi, qiymәt vә rәqabәt elementlәrinin qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr sistemidir

688 Turizm fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsinin әsas mәqsәdlәri aşağıdakılardır

•

Beynәlxalq turizm tәşkilatlarının xüsusi funksiyaları vә kompetensiyası
Turizmdә sahәlәrarası vә regionlararası fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsi
Tәbiәti qorumaq, sәyahәt zamanı istirahәt, yerdәyişmә azadlığı, infrastrukturun inkişafı
Turizm mәhsullarının hәrәkәtә gәtirilmәsi
Turizmin sağlamlıq funksiyalarının formalaşdırılması

689 Turizm müәssisәsinin ekologiya menecmenti funksiyasına daxildir

•

Virtual turizm agentliklәrinin yaradılması
Turist firmasının әsas istiqamәtlәri
Tәbii resurslardan istifadә üçün lisenziya alınması, әtraf mühitin mühafizәsinin daxili iqtisadi mexanizminin
formalaşdırılması
Yüksәk dәrәcәdә vәtәnpәrvәrlik
Ekskursiyalar, tәlimat, tәbiәti dәrketmә gәzintilәri

690 Turizm mәhsulunun aşağıdakı istehlak xüsusiyyәtlәri vardır

•

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

691 Turizmdә әsas funksiya

•

üstlü funksiya
xәtti funksiyalar
optimal ölçü
balans

•

çox amilli model

692 Turizmdә proqnoz modellәr

•

stabillik
rerurs yanaşma
mәhsulluq
mәqsәdli proqram
qeyri müәyyәnlik

693 Turizmdә faydalılığın mahiyyәti

•

kәndlәri inkişaf etdirmәk
turizmin mәhsulunu artırmaq
iqtisadi dövriyyәyә tәsir etmәk
sahәlәr arası proporsiyaları tarazlaşdırma
әhalini artırmaq

694 Modelin әsas funksiyası

•

balans
statistik
empirik
iqtisadiriyazi
dinamiklik

695 Azәrbaycanda turizmin modelinin meyarı

•

iş güvvәsini artırmaq
gәlirlәrin istifadә etmәk
idxalı azaltmaq
ixracat
gәlir gәtirmәsi

696 Turizmin sosial rolu

•

menecment
әhalinin mәşğulluğu
regionlara tәsir
iqtisadi artım
tәşәbbüskarlıq

697 Azәrbaycanda turizmin motivi

•

davamlı inkişaf
hәyat sәviyyәsi
dünyaya daxil olmaq
tәbiicoğrafi mühit
struktur siyasәti

698 Turizmin motivi

•

әhali amilinin seçimi
gәlirlik
qәrar qәbulu
ilkin şәrait
tәlәbat

699 Turizmә tәsir edәn psixoloji amil

•

turizm sәmәrәsi
demoqrafiya
cins
turizm motivi
iş gabiliyyәti

700 Turizm necә yanaşılmalıdır?

•

tәşәbbüskarlıq kimi
maliyyә resursu kimi
fәaliyyәt növü kimi
maddi sahә kimi
biznes strukturu kimi

