3322y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3322Y Turizmin әsasları
1 Turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri,
sәrnişin nәqliyyatı, rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal tәsәrrüfatı

•

Kompleklәşdirici, servis, zәmanәt ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr
Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, xaricә olan sәyahәtlәr balansı, abadlaşdırılmış әtraf әrazi, madditexniki
avadanlıqların tikinti normalarına uyğunluq balansı
Turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri, sәrnişin
nәqliyyatı, rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal tәsәrrüfatı
Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı, yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin
coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması, yeni şirkәtlәr tәsis etmәklә turizm fәaliyyәtinin
genişlәndirilmәsi
Firmanın ehtiyatları, mәhsulun yekcins olma dәrәcәsi, rәqiblәrin marketinq strategiyası

2 Turist sәfәrinin qәrara alınması vә hәyata keçmәsindә mәslәhәtçi vә vasitәçilәrә görә tәlәbin
seqmentlәşmәsinin әsas amillәr qrupuna daxildir

•

Turoperatorlar, turagentlәr, kütlәvi informasiya vasitәlәri
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
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri, turizm mәhsulunun
yayılması üzrә turist firmaları, turist reklaminformasiya idarәlәri, turist müәssisәlәri
Sәfәrin motivi, turistin tipi, mövsümilik, sәfәrin tәşkili, forması, müddәti istifadә olunan nәqliyyat vasitәlәri,
yerlәşmә vasitәlәri, maliyyәlәşmә mәnbәlәri
Hәr bir mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi

3 Coğrafi meyarlara görә seqmentlәşmәnin tәlәbat amillәrinә daxildir

•

Daimi yaşayış ölkәsindәn, turist sәfәrlәrinin coğrafi mәqsәdlәrindәn
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi
Nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsinin qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr sistemi
Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı, yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin
coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması, yeni şirkәtlәr tәsis etmәklә turizm fәaliyyәtinin
genişlәndirilmәsi
Axıcı marketinq vәziyyәtinin tәhlili, tәhlükә vә imkanlar, mәsәlәlәr vә problemlәr, marketinq strategiyası,
fәaliyyәt proqramı, büdcә vә yoxlama qaydaları

4 Turizm bazarına tәsir edәn әsas amillәrә daxildir

•

Tәbiiekoloji, sosialiqtisadi, idxalixrac vә rәqabәt amillәri
Turizm tәdarükçülәri, turoperatorlar, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri xidmәtlәri
Tәbiiekoloji, sosialiqtisadi, siyasi, demoqrafik amillәr
Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin
genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması

5 Turizm xidmәtlәri bazarı hansı iqtisadi sistemin tәrkib elementidir

•

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

6 Turizm xidmәtlәri bazarında istehlakçıların psixoqrafik seqmentlәşmәsi qrupuna aiddir

•

Turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә daxili vә beynәlxalq nәqliyyat xәrclәri, sәnayesindә xarici investisiya qoyuluşu,
turizmin inkişafı istiqamәtindә digәr ölkәlәr tәrәfindәn verilәn kreditlәrdәn daxil olmalarа görә
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri, turizm mәhsulunun
yayılması üzrә turist firmaları, turist reklaminformasiya idarәlәri, turist müәssisәlәri
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Hәyat tәrzinin әlamәtlәrinә vә onların boş vaxtlarının mәqsәd istiqamәtlәrinә görә, şәxsiyyәt vә davranış
xüsusiyyәtlәrinә әsasәn vә hәmçinin turmәhsulun istehlakına münasibәt stereotiplәrinә әsasәn
Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin
genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsinin qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr sistemi

7 Mәqsәdli bazarın seçilmәsi üçün hәlli zәruri olan göstәricilәrә daxildir

•

Bazarın hansı seqmentini әhatә etmәk vә onun üçün sәrfәli seqmenti necә müәyyәn etmәk
Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsini necә müәyyәn etmәk
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi
Yerli hakimiyyәtin reklaminformasiya sahәsindә fәallığı, yerli vә hakimiyyәt sәviyyәsindә azad adminstrativ vә
vergi siyasәti, xüsusi investisiya tәşәbbüsünün hәvәslәndirilmәsi
Zәhmәtkeşlәrin gәlirlәrinin artması, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olması, asudә vaxtdan sәmәrәli istifadә,
cәmiyyәtin psixofizioloji resurslarının bәrpası

8 Turizm bazarının differensasiyası nәdir

•

Beynәlxalq turizmdә müәyyәn müddәtә vә ya daimi reyslәrlә uçan tәyyәrәlәrdә yerlәrin bir qisminin icarәyә
alınması haqqında müqavilәdir
Bazarın müxtәlif tәlәb seqmentlәrinә bölünmәsi
Bazarın müxtәlif elementlәrinin seçilmәsi
Realizә olunan turizm xidmәtlәrinin hәcmi vә ya turizm xidmәtlәrinin realizә olunmasından әldә edilәn gәlirlәr
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi

9 Turizm bazarının fәaliyyәti üçün bazar iqtisadiyyatının әsas prinsiplәrinә aşağıdakılar daxildir

•

İstehsalxidmәt vә digәr mәhsullarının istehsalı, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya
çatdırılmasında aralıq fәaliyyәt
Turistlәrә xidmәt göstәrәn qida müәssisәlәrindә yerlәrin sayı; turistlәrә xidmәt göstәrәn ticarәt, ictimaiiaşә,
әylәncә müәssisәlәri, aqua parklar, әmәk ehtiyatları, onların xarakteri vә bu kimi göstәricilәr
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Realizә olunan turizm xidmәtlәrinin hәcmi vә ya turizm xidmәtlәrinin realizә olunmasından әldә edilәn gәlirlәr,
işçi qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә olunmasının әsas göstәricilәri, istehsal fondundan istifadәnin göstәricilәri,
turizm xidmәtlәrinin maya dәyәri, mәnfәәt, rentabellik
Rәqabәt mübarizә prinsipinin hökmran olması, turizmin maddi bazası üzәrindә şәxsi әmlak hüququ, hәm
istehlakçı, hәm dә müştәri üçün azad seçim hüququ, әhali gәlirlәrinin, әmәyin nәticәsindәn vә әmәk bazarındakı
vәziyyәtdәn asılılığı

10 Turizm bazarının inkişafında regional informasiya mәrkәzlәrinin vәzifәlәri aşağıdakı problemlәrin hәllini
zәrurilәşdirir:

•

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

İstehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması, ölçülә bilәn
ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә olunması, turizm firmalarının fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi
göstәricilәri, beynәlxalq turizmin inkişaf göstәricilәri

11 Turist bazarının mahiyyәti onun hansı funksiyalarında ifadә olunur

•

Turist mәhsulunun istehlakçıya çatdırılması prosesinin tәşkil olunması, әmәyә materialmaddi stimulun iqtisadi
tәminatı, turizm infrastrukturunun inkişafının hüqüqu vә investisiya yönümlü dәstәyi
Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin
mövcudluğu, istehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması,
ölçülә bilәn ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә olunması
Ölkәnin müsbәt imicinin yaradılması, xarici turistlәr ücün ölkәnin cәlbedici turizm istiqamәtindә irәlilәmәsi,
inhisarçılığa şәrait yaradan bazarın formalaşdırılması
Milli sәviyyәdә marketinq tәdqiqatları, turizm infrastrukturunun inkişafının hüqüqu vә investisiya yönümlü
dәstәyi, marketinq konsepsiyalarının müәssisәlәr üçün onların reallaşdırılması istiqamәtindә mәslәhәtlәrlә
hazırlanması vә emal edilmәsi, mәslәhәt xidmәtlәri
Turist mәhsuluna olan dәyәrin vә istehlak dәyәrinin realizә olunması, turist mәhsulunun istehlakçıya çatdırılması
prosesinin tәşkil olunması, әmәyә materialmaddi stimulun iqtisadi tәminatı

12 Turizm bazarına tәsir edәn әsas amillәr hansılardır

•

Tәbiiekoloji, sosialiqtisadi, siyasi, demoqrafik amillәr
Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin
genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Turizm tәdarükçülәri, turoperatorlar, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri xidmәtlәri
Tәbiiekoloji, sosialiqtisadi, idxalixrac vә rәqabәt amillәri
Landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması

13 Turizm bazarının inkişafında regional informasiya mәrkәzlәrinin vәzifәlәri aşağıdakı problemlәrin hәllini
zәrurilәşdirir:

•

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

14 Turizm fәaliyyәti üzrә seqmentlәşәn firmalar aşağıdakı funksiyaları tәcrübә vә vәsaitlәrinә uyğun
planlaşdırır

•

Tәlәbatı öyrәnir, xidmәt tәchizatları vә әmәkdaşları ilә müqavilә bağlayır, nәqliyyat orqanları ilә müqavilә
bağlayır, marşrutları seçir
Siyasi proseslәrә müdaxilә edir
Deokratik proseslәrә zidd manevrlәr hәyata keçirmәklә siyasi proseslәrә әsassız müdaxilә edir vә inhisarçılığa
şәrait yaradır
Siyasi proseslәrә müdaxilә edir vә inhisarçılığa şәrait yaradır
İnhisarçılığa şәrait yaradır

15 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
Turist tәlәbi, turizm mәhsulunun tәklifi, qiymәt vә rәqabәt elementlәrinin qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr sistemidir
Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin
genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsinin qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr sistemidir

16 Turizmin sәmәrәliliyini müәyyәnlәşdirәn iqtisadi effektlәrin әn әhәmiyyәtli olanları aşağıdakılardır

•

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

17 Turizm bazarının differensasiyası nәdir

•

Beynәlxalq turizmdә müәyyәn müddәtә vә ya daimi reyslәrlә uçan tәyyәrәlәrdә yerlәrin bir qisminin icarәyә
alınması haqqında müqavilәdir
Bazarın müxtәlif elementlәrinin seçilmәsi
Bazarın müxtәlif tәlәb seqmentlәrinә bölünmәsi
Realizә olunan turizm xidmәtlәrinin hәcmi vә ya turizm xidmәtlәrinin realizә olunmasından әldә edilәn gәlirlәr
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi

18 Turizmin bazarında irәlilәyişinin mәqsәdi aşağıdakı istiqamәtlәrә bölünür

•

İstehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası,
iqtisadiyyatın digәr sahәlәrinin inkişafına tәsir edәn vә ödәmә balansının sabit saxlanılması funksiyası
Mağazalar, turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri,
sәrnişin nәqliyyatı, rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal tәsәrrüfatı
Dünya ölkәlәri üzrә turizm, dünyanın ayrıayrı regionları üzrә turizm, ölkәnin ayrıayrı regionları üzrә turizm,
turistin yaşamağı, yerlәşmәsi
Yerli xüsusiyyәtlәrә uyğun struktura malik turizm komplekslәrinin tikilmәsi, әlaqә vasitәlәrinin modernizasiyası
vә infrastrukturun inkişafı, turizm kadrlarının inkişafı
Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi

19 Bazarın seqmentlәşmәsi hansı iqtisadi prosesi ifadә edir

•

Bazarın seqmentlәşmәsi bazarın elә hissәlәrә bölünmәsidir ki, burada istehlakçıların tәlәblәrinin ümumiliyi
sәciyyәlәnir
Bazarın seqmentlәşmәsindә әhalinin mәşğulluğunu tәmin edir, әhalinin öz mәdәni irsinә marağı artır, iqtisadi
cәhәtdәn zәif inkişaf etmiş regionlarda әtraf mühitin mühafizәsi mәsәlәlәri hәll edilir
Mağazalar, turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri,
sәrnişin nәqliyyatı, rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal tәsәrrüfatı
Dünya ölkәlәri üzrә turizm, dünyanın ayrıayrı regionları üzrә turizm, ölkәnin ayrıayrı regionları üzrә turizm,
turistin yaşamağı, yerlәşmәsi
Bazarın seqmentlәşmәsi әhalinin öz mәdәni irsinә marağı artırmaq, iqtisadi cәhәtdәn zәif inkişaf etmiş regionlarda
әtraf mühitin mühafizәsi mәsәlәlәri hәll edilmәsinin ümumiliyi ilә sәciyyәlәnir

20 Turizm bazarında mövqe strategiyasının işlәnib hazırlanması vә seçimi hansı mәrhәlәlәrin hәyata
keçirilmәsini nәzәrdә tutur

•

Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, кonsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn konsultasiya
xidmәti göstәrәn fәaliyyәt, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasında aralıq fәaliyyәt
Yerli hakimiyyәtin reklaminformasiya sahәsindә fәallığı, yerli vә hakimiyyәt sәviyyәsindә azad adminstrativ vә
vergi siyasәti, xüsusi investisiya tәşәbbüsünün hәvәslәndirilmәsi
Turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә daxili vә beynәlxalq nәqliyyat xәrclәri, sәnayesindә xarici investisiya qoyuluşu,
turizmin inkişafı istiqamәtindә digәr ölkәlәr tәrәfindәn verilәn kreditlәrdәn daxil olmalar
Firmanın strateji planlaşdırılmasının әsasını tәşkil edir vә şirkәtin gәlәcәyinә mühüm tәsir göstәrmәklә marketinq
qәrarlarının işlәnib hazırlanmasına şәrait yaradır
Rәqiblәrin aşkar edilmәsi, rәqiblәrin mәhsulu barәdә istehlakçıların fikirlәrinin toplanması, rәqiblәrin
mövqelәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi, alıcıların vә onların davranış xarakterinin öyrәnilmәsi, seçilmiş mәhsul vә
xidmәt növünün yoxlanması

21 Turizm bazarına investisiyaları cәlb etmәk üçün biznesplanın müxtәlif funksiyaları vardır: hansı sәhfdir?

•

Turizm bazarına potensial şәriklәrin cәlb olunmasına kömәk edir
Pul vәsaitlәrinin cәlb edilmәsinә xüsusi xidmәt edir
Turizm tәşkilatlarının әsas fәaliyyәtinin inkişaf prosesindә qiymәtdlәndirmә vә nәzarәt funksiyası
Turizm firmalarının baş strategiyasında ümümi konsepsiyanın işlәnmәsindә istifadә olunur
Firmanın bütün fәaliyyәtini tәmin edir

22 Coğrafi meyarlara görә seqmentlәşmә aşağıdakılardan asılı olaraq müәyyәn edilir

•

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

23 Mәqsәdli bazarlara daxildir

•

Sosialdemoqrafik, psixoqrafik, iqtisadi
Coğrafi, sosialdemoqrafik, elitar, iqtisadi
Coğrafi, sosialdemoqrafik, elitar
Coğrafi, sosialdemoqrafik, iqtisadi
Coğrafi, sosialdemoqrafik, psixoqrafik

24 Bazarın seqmentlәşmәsi hansı iqtisadi prosesi ifadә edir

•

Turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә daxili vә beynәlxalq nәqliyyat xәrclәri, sәnayesindә xarici investisiya qoyuluşu,
turizmin inkişafı istiqamәtindә digәr ölkәlәr tәrәfindәn verilәn kreditlәrdәn daxil olmalar
Bazarın seqmentlәşmәsi әhalinin öz mәdәni irsinә marağı artırmaq, iqtisadi cәhәtdәn zәif inkişaf etmiş regionlarda
әtraf mühitin mühafizәsi mәsәlәlәri hәll edilmәsinin ümumiliyi ilә sәciyyәlәnir
Bazarın seqmentlәşmәsi bazarın elә hissәlәrә bölünmәsidir ki, burada istehlakçıların tәlәblәrinin ümumiliyi
sәciyyәlәnir
Bazarın seqmentlәşmәsindә әhalinin mәşğulluğunu tәmin edir, әhalinin öz mәdәni irsinә marağı artır, iqtisadi
cәhәtdәn zәif inkişaf etmiş regionlarda әtraf mühitin mühafizәsi mәsәlәlәri hәll edilir
Firmanın strateji planlaşdırılmasının әsasını tәşkil edir vә şirkәtin gәlәcәyinә mühüm tәsir göstәrmәklә marketinq
qәrarlarının işlәnib hazırlanmasına şәrait yaradır

25 Turizm bazarında mövqe strategiyasının işlәnib hazırlanması vә seçimi hansı mәrhәlәlәrin hәyata
keçirilmәsini nәzәrdә tutur

•

Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, кonsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn konsultasiya
xidmәti göstәrәn fәaliyyәt, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasında aralıq fәaliyyәt
Firmanın strateji planlaşdırılmasının әsasını tәşkil edir vә şirkәtin gәlәcәyinә mühüm tәsir göstәrmәklә marketinq
qәrarlarının işlәnib hazırlanmasına şәrait yaradır
Turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә daxili vә beynәlxalq nәqliyyat xәrclәri, sәnayesindә xarici investisiya qoyuluşu,
turizmin inkişafı istiqamәtindә digәr ölkәlәr tәrәfindәn verilәn kreditlәrdәn daxil olmalar
Yerli hakimiyyәtin reklaminformasiya sahәsindә fәallığı, yerli vә hakimiyyәt sәviyyәsindә azad adminstrativ vә
vergi siyasәti, xüsusi investisiya tәşәbbüsünün hәvәslәndirilmәsi
Rәqiblәrin aşkar edilmәsi, rәqiblәrin mәhsulu barәdә istehlakçıların fikirlәrinin toplanması, rәqiblәrin
mövqelәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi, alıcıların vә onların davranış xarakterinin öyrәnilmәsi, seçilmiş mәhsul vә
xidmәt növünün yoxlanması

26 Bazarı әhatә etmәk seçimi zamanı aşağıdakı amillәri nәzәrә almaq vacibdir
Sәhiyyәnin vәziyyәti, tәhsil vә әhalinin mәşğulluq sәviyyәsi, orta ömür müddәti, alıcılıq
Tәlәbat, onun ödәnilmә dәrәcәsi, istehlak sәviyyәsi, onun quruluşu
Resursların keyfiyyәt vә kәmiyyәti, tәlәb vә tәklif amillәri, bölgü amillәri
Siyasi hәyata daxil olma, coğrafiiqtisadi, iqtisadi, әhali vә ekoloji amillәr

•

•

Firmanın ehtiyatları, mәhsulun yekcins olma dәrәcәsi, mәhsulun hәyat dövrünün mәrhәlәsi, bazarın yekcinslik
dәrәcәsi, rәqiblәrin marketinq strategiyası

27 Turizmdә seqmentlәşmәnin әsas әlamәtlәrinә daxil deyil?

•

Psixorafik.
Sosialiqtisadi
Demoqrafik
Coğrafi
Siyasi

28 Turizm bazarının seqmentlәşmәsi turizm müәssisәsinә aşağıdakı istiqamәtlәrdә kömәk edir: Hansı
sәhfdir?

•

Heyәtin idarә olunmasına
Real vә uğurlu mәqsәdin әldә olunmasına imkan yaradır.
İstehlakçıların tәlәbatını maksimum sәviyyәdә ödәmәyә imkan verir
Daha perspektivli mәqsәdli bazar seçimindә mühüm rol oynayır
Optimal marketinq strategiyası seçiminә kömәk edir

29 Mәqsәdli bazar nәdir?

•

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

30 Turizm bazarında seqmentlәşdirmәnin әsas mәqsәdi nәdir?

•

Bazardakı mühiti öyrәnmәk
Satışın hәcmini artırmaq
Bazarın hәcmini müәyәnlәşdirmәk
Turizm mәhsulunun ünvanlılığını tәmin etmәk
İstehlakçıların tәlәbatlarını öyrәnmәk

31 İstehlakçı davranışı hәmişә aşağıdakı sosial amillәrin tәsiri altında olur. Hansı düz deyil?

•

Sosial status vә rol
Ailә
Müxtәlif qruplaşmalar
Sosial vәziyyәt,
Siyasi mühit

32 Turizm bazarına investisiyaları sәlb etmәk üçün biznesplanın müxtәlif funksiyaları vardır: hansı sәhfdir?

•

Turizm bazarına potensial şәriklәrin cәlb olunmasına kömәk edir
Pul vәsaitlәrinin cәlb edilmәsinә xüsusi xidmәt edir
Turizm tәşkilatlarının әsas fәaliyyәtinin inkişaf prosesindә qiymәtdlәndirmә vә nәzarәt funksiyası
Turizm firmalarının baş strategiyasında ümümi konsepsiyanın işlәnmәsindә istifadә olunur
Firmanın bütün fәaliyyәtini tәmin edir

33 Turizm xidmәti istehlakçılarının psixoqrafik seqmentlәşmәsi qrupuna aiddir
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin
genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsinin qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr sistemi
Turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә daxili vә beynәlxalq nәqliyyat xәrclәri, sәnayesindә xarici investisiya qoyuluşu,
turizmin inkişafı istiqamәtindә digәr ölkәlәr tәrәfindәn verilәn kreditlәrdәn daxil olmalarа görә

•

Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri, turizm mәhsulunun
yayılması üzrә turist firmaları, turist reklaminformasiya idarәlәri, turist müәssisәlәri
Hәyat tәrzinin әlamәtlәrinә vә onların boş vaxtlarının mәqsәd istiqamәtlәrinә görә, şәxsiyyәt vә davranış
xüsusiyyәtlәrinә әsasәn vә hәmçinin turmәhsulun istehlakına münasibәt stereotiplәrinә әsasәn

34 Turizmin bazarında irәlilәyişinin mәqsәdi aşağıdakı istiqamәtlәrә bölünür

•

İstehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası,
iqtisadiyyatın digәr sahәlәrinin inkişafına tәsir edәn vә ödәmә balansının sabit saxlanılması funksiyası
Mağazalar, turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri,
sәrnişin nәqliyyatı, rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal tәsәrrüfatı
Dünya ölkәlәri üzrә turizm, dünyanın ayrıayrı regionları üzrә turizm, ölkәnin ayrıayrı regionları üzrә turizm,
turistin yaşamağı, yerlәşmәsi
Yerli xüsusiyyәtlәrә uyğun struktura malik turizm komplekslәrinin tikilmәsi, әlaqә vasitәlәrinin modernizasiyası
vә infrastrukturun inkişafı, turizm kadrlarının inkişafı
Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi

35 İstehlakçı davranışı hәmişә aşağıdakı sosial amillәrin tәsiri altında olur. Hansı düz deyil?

•

Sosial status vә rol
Ailә
Müxtәlif qruplaşmalar
Sosial vәziyyәt,
Siyasi mühit

36 Bazarı әhatә etmәk seçimi zamanı aşağıdakı amillәri nәzәrә almaq vacibdir

•

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

37 Turizmdә seqmentlәşmәnin әsas әlamәtlәrinә daxil deyil?

•

Psixorafik.
Sosialiqtisadi
Demoqrafik
Coğrafi
Siyasi

38 Turist sәfәrinin qәrara alınması vә hәyata keçmәsindә mәslәhәtçi vә vasitәçilәrә görә tәlәbin
seqmentlәşmәsinin әsas amillәr qrupuna daxildir

•

Turoperatorlar, turagentlәr, tanış kütlәvi informasiya vasitәlәri
Sәfәrin motivi, turistin tipi, mövsümilik, sәfәrin tәşkili, forması, müddәti istifadә olunan nәqliyyat vasitәlәri,
yerlәşmә vasitәlәri, maliyyәlәşmә mәnbәlәri
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri, turizm mәhsulunun
yayılması üzrә turist firmaları, turist reklaminformasiya idarәlәri, turist müәssisәlәri
Mehmanxanaların, panseonatların, turbazaların, sanatoriyaların, çarpayı fondları vә otaqların sayı
Hәr bir mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi

39 Turizmdә mәqsәdli bazarlar hansı meyarlarla müәyyәn edilir

•

Yerli hakimiyyәtin reklaminformasiya sahәsindә fәallığı, yerli vә hakimiyyәt sәviyyәsindә azad adminstrativ vә
vergi siyasәti, xüsusi investisiya tәşәbbüsünün hәvәslәndirilmәsi
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi
Coğrafi, sosialdemoqrafik, psixoqrafik
Sәfәrin motivi, turistin tipi, mövsümilik, sәfәrin tәşkili, forması, müddәti istifadә olunan nәqliyyat vasitәlәri,
yerlәşmә vasitәlәri, maliyyәlәşmә mәnbәlәri

Turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri, sәrnişin
nәqliyyatı, rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal tәsәrrüfatı

40 Coğrafi meyarlara görә seqmentlәşmәnin tәlәbat amillәrinә daxildir

•

D) Axıcı marketinq vәziyyәtinin tәhlili, tәhlükә vә imkanlar, mәsәlәlәr vә problemlәr, marketinq strategiyası,
fәaliyyәt proqramı, büdcә vә yoxlama qaydaları
Daimi yaşayış ölkәsindәn, turist sәfәrlәrinin coğrafi mәqsәdlәrindәn
Nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsinin qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr sistemi
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi
Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı

41 Turizm fәaliyyәti üzrә seqmentlәşәn firmalar aşağıdakı funksiyaları tәcrübә vә vәsaitlәrinә uyğun
planlaşdırır

•

Deokratik proseslәrә zidd manevrlәr hәyata keçirmәklә siyasi proseslәrә әsassız müdaxilә edir vә inhisarçılığa
şәrait yaradır
İnhisarçılığa şәrait yaradır
Tәlәbatı öyrәnir, xidmәt tәchizatları vә әmәkdaşları ilә müqavilә bağlayır, nәqliyyat orqanları ilә müqavilә
bağlayır, marşrutları seçir, turist mәhsulunu buraxmağı planlaşdırır, hәr bir göndәriş dәyәrinin hesablanması vә
onun reallaşmasını hәyata keçirir, marşrutlar üzrә kadr hazırlayır, reklam vә mәlumatlar yayır, gәliş vә gediş
icazәsini alır vә sәnәdlәri hazırlayır
Siyasi proseslәrә müdaxilә edir
Siyasi proseslәrә müdaxilә edir vә inhisarçılığa şәrait yaradır

42 İstifadә olunan nәqliyyat vasitәlәrinә görә tәlәbin seqmentlәşmәsinin әsas amillәr qrupuna daxildir

•

Axıcı marketinq vәziyyәtinin tәhlili, tәhlükә vә imkanlar, mәsәlәlәr vә problemlәr, marketinq strategiyası,
fәaliyyәt proqramı, büdcә vә yoxlama qaydaları
Ailә gәlirlәri, yaş, cins, turistin sәnәti, peşәsi, ailә başçısının sәnәti, daimi yaşayış mәntәqәsinin ölçüsü, ailәvi
turizm, milliyyәt, dini inanclar
Turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri, sәrnişin
nәqliyyatı, rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal tәsәrrüfatı
Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, xaricә olan sәyahәtlәr balansı, abadlaşdırılmış әtraf әrazi, madditexniki
avadanlıqların tikinti normalarına uyğunluq balansı
Avtoturizm, aviaturizm, veloturizm, avtobus turizmi, dәniz vә çay kruiz turizmi, nәqliyyat vasitәlәrinin digәr
növlәri

43 Turizm bazarının seqmentlәşmәsi turizm müәssisәsinә aşağıdakı istiqamәtlәrdә kömәk edir: Hansı
sәhfdir?

•

Real vә uğurlu mәqsәdin әldә olunmasına imkan yaradır.
Optimal marketinq strategiyası seçiminә kömәk edir
İstehlakçıların tәlәbatını maksimum sәviyyәdә ödәmәyә imkan verir
Daha perspektivli mәqsәdli bazar seçimindә mühüm rol oynayır
Heyәtin idarә olunmasına

44 İstehlakçıların seqmentlәşmәsinә daxildir

•

Turist mәhsuluna olan dәyәrin vә istehlak dәyәrinin realizә olunması, turist mәhsulunun istehlakçıya çatdırılması
prosesinin tәşkil olunması, әmәyә materialmaddi stimulun iqtisadi tәminatı
Rәqabәt mübarizә prinsipinin hökmran olması, turizmin maddi bazası üzәrindә şәxsi әmlak hüququ, hәm
istehlakçı, hәm dә müştәri üçün azad seçim hüququ
Müәyyәn mәqsәdli turist qruplarına: gәnclәr, әhıl yaşlılar, imkanlı vә mәhdud imkanlı insanlar, uşaqlı valideynlәr,
idmançılar vә s. istiqamәtlәnmәklә tәlәbatın ödәnilmәsi
Realizә olunan turizm xidmәtlәrinin hәcmi vә ya turizm xidmәtlәrinin realizә olunmasından әldә edilәn gәlirlәr,
işçi qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә olunmasının әsas göstәricilәri, istehsal fondundan istifadәnin göstәricilәri,
turizm xidmәtlәrinin maya dәyәri, mәnfәәt, rentabellik
Rәqabәt mübarizә prinsipinin hökmran olması, turizmin maddi bazası üzәrindә şәxsi әmlak hüququ

45 Turizm bazarında seqmentlәşdirmәnin әsas mәqsәdlәrinә aiddir?

•

Bazardakı mühiti öyrәnmәk.
Satışın hәcmini artırmaq
Bazarın hәcmini müәyәnlәşdirmәk.
Turizm mәhsulunun ünvanlılığını tәmin etmәk
İstehlakçıların tәlәbatlarını öyrәnmәk

46 Turizm bazarını әhatә etmәk seçimi zamanı hansı amillәr nәzәrә alınmalıdır

•

Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı, yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin
coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması, yeni şirkәtlәr tәsis etmәklә turizm fәaliyyәtinin
genişlәndirilmәsi
Firmanın ehtiyatları, mәhsulun yekcins olma dәrәcәsi, rәqiblәrin marketinq strategiyası
Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, xaricә olan sәyahәtlәr balansı, abadlaşdırılmış әtraf әrazi, madditexniki
avadanlıqların tikinti normalarına uyğunluq balansı
Turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri, sәrnişin
nәqliyyatı, rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal tәsәrrüfatı
Kompleklәşdirici, servis, zәmanәt ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr

47 İstifadә olunan nәqliyyat vasitәlәrinә görә tәlәbin seqmentlәşmәsinin әsas amillәr qrupuna daxildir

•

Axıcı marketinq vәziyyәtinin tәhlili, tәhlükә vә imkanlar, mәsәlәlәr vә problemlәr, marketinq strategiyası,
fәaliyyәt proqramı, büdcә vә yoxlama qaydaları
Ailә gәlirlәri, yaş, cins, turistin sәnәti, peşәsi, ailә başçısının sәnәti, daimi yaşayış mәntәqәsinin ölçüsü, ailәvi
turizm, milliyyәt, dini inanclar
Turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri, sәrnişin
nәqliyyatı, rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal tәsәrrüfatı
Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, xaricә olan sәyahәtlәr balansı, abadlaşdırılmış әtraf әrazi, madditexniki
avadanlıqların tikinti normalarına uyğunluq balansı
Avtoturizm, aviaturizm, veloturizm, avtobus turizmi, dәniz vә çay kruiz turizmi, nәqliyyat vasitәlәrinin digәr
növlәri

48 Sәfәrin motivinә görә tәlәbin seqmentlәşmәsinin әsas amillәr qrupuna daxildir

•

Avtoturizm, aviaturizm, veloturizm, avtobus turizmi, dәniz vә çay kruiz turizmi, nәqliyyat vasitәlәrinin digәr
növlәri
Turoperatorlar, turagentlәr, tanış kütlәvi informasiya vasitәlәri
Firmanın ehtiyatları, mәhsulun yekcins olma dәrәcәsi, rәqiblәrin marketinq strategiyası
Ailә gәlirlәri, yaş, cins, turistin sәnәti, peşәsi, ailә başçısının sәnәti, daimi yaşayış mәntәqәsinin ölçüsü, ailәvi
turizm, milliyyәt, dini inanclar
Rekreasiya turizmi, işgüzar turizm, idman turizmi, müşahidә turizmi, kommunikasiya turizmi

49 Sәfәrin motivinә görә tәlәbin seqmentlәşmәsinin әsas amillәr qrupuna daxildir

•

Ailә gәlirlәri, yaş, cins, turistin sәnәti, peşәsi, ailә başçısının sәnәti, daimi yaşayış mәntәqәsinin ölçüsü, ailәvi
turizm, milliyyәt, dini inanclar
Rekreasiya turizmi, işgüzar turizm, idman turizmi, müşahidә turizmi, kommunikasiya turizmi
Turoperatorlar, turagentlәr, tanış kütlәvi informasiya vasitәlәri
Firmanın ehtiyatları, mәhsulun yekcins olma dәrәcәsi, rәqiblәrin marketinq strategiyası
Avtoturizm, aviaturizm, veloturizm, avtobus turizmi, dәniz vә çay kruiz turizmi, nәqliyyat vasitәlәrinin digәr
növlәri

50 Turizmdә tәklif necә ifadә olunur

•

İstehsalxidmәt vә digәr mәhsullarının istehsalı, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya
çatdırılmasında aralıq fәaliyyәt, maliyyәxidmәt vә mәhsulların reallaşması üçün pul vәsaitlәrinin yaradılması vә
istifadәsi ilә bağlı xüsusi fәaliyyәt növü, кonsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn konsultasiya
xidmәti göstәrәn fәaliyyәt
Beynәlxalq ticarәtin genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
İstirahәt vә sәyahәt zamanı turistә lazım olan turizm vә onunla әlaqәdar xidmәtlәrin çeşidli toplusudur
Turizm müәssisәlәrinә ilkin olaraq müxtәlif maliyyә qrupları tәrәfindәn qısamüddәtli kreditlәrin verilmәsi,
uzunmüddәtli maliyyә yardımlardır
Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi

51 Turizmin sosialiqtisadi inkişafı әrazi vә sahә prinsiplәrinә uyğun olaraq hansı xüsusiyyәtlәri özündә
birlәşdirir

•

İqtisadi inkişaf strategiyası vә strateji planlaşdırma prinsiplәri
Vahid mәqsәd vә birbirini әvәz edәn resursların planlaşması vә istifadәsinin bazar xüsusiyyәtlәrini nәzәrә almaqla
İqtisadi artım, investisiya prioritetlәri, әrazi vә regional inkişaf
Dövlәt himayәsi, onun yaratdığı şәrait, turistlәrin tәhlükәsizliyi üçün mühit, fәrdi sahibkarlara stimullaşdırıcı
şәrait yaratmaq yolu ilә
Planlaşma, tәşkilati quruluş, obyektlәr vә idarәetmә mexanizmlәri nәzәrә alınmaqla

52 Turizmin sosialiqtisadi inkişafın tәrkib hissәsi kimi hansı prinsiplәrә әsaslanır

•

İqtisadi potensialın strukturu, istehlak seqmentlәrinin sosialdemoqrafik prinsiplәrә әsasәn
Dövlәt himayәsi, onun yaratdığı şәrait, turistlәrin tәhlükәsizliyi üçün mühit
Digәr sahәlәrә vahid sistem halında funksional әlaqәlәrin mәqsәdli proqram metodologiyasına uyğun olaraq
ierarxiya prinsiplәrinә
İqtisadi artım, investisiya prioritetlәri, әrazi vә regional inkişafın ierarxiya prinsiplәrinә әsaslanır
Ölkәnin iqtisadi inkişaf konsepsiyası, resurs potensialının növü, tәşkilatı idarәetmәnin sәmәrәliliyi prinsiplәri

53 Turist mәhsuluna olan tәlәbat aşağıdakı faktorlardan asılıdır:

•

İqtisadi, konyuktur, elmitexniki, maliyyә, isehsal, investisiya
İqtisadi, konyuktur, maliyyә, isehsal, investisiya
Gәlir, xidmәtin qiymәti vә asudә vaxt
Kompleklәşdirici, servis, zәmanәt
Marketinq, maliyyә, isehsal, investisiya

54 Turizmdә tәlәbatın formalaşmasına tәsir göstәrәn amillәrә daxildir:

•

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

55 Hansı tәşkilatlar xidmәt tәdarükçülәri adlanır

•

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

56 Turizm sәnayesi dedikdә nә başa düşülür?

•

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

57 Turizm mәhsulunun hansı istehlak xüsusiyyәtlәri vardır

•

Bütövlük, effektlilik, etibarlılıq, aşkarlıq, çeviklik, qonaqpәrvәrlik
Bazarın seqmentlәşmәsi amillәri

Bazarın seqmentlәşmәsi amillәri
Dәyәriәrin toplanması, mәqsәdli bazar amillәri
Torpaq, әmәk vә kapital amillәri

58 Turizm mәhsulu nәyi әks etdirir?

•

Turizmin ekoloji istiqamәtlәndirilmәsidir
Sәyahәt zamanı turistin tәlәbatını ödәmәk üçün lazım olan maddiistehlak malları vә qeyrimaddi istehlak
dәyәrinin toplusudur
Mehmanxanaların xidmәt standartlarına uyğunluğunun tәyin olunması
Marketinq tәdqiqatları, biznes planların әsaslandırılmasıdır
Dövlәt miqyasında turizm firmalarının istehsalxidmәt vә region әhalisinin turist xidmәtlәrinin tәşkilindә
mәnfәәtin әldә olunmasını bildirir

59 Turizm bazarının әsas әmtәә forması nәdir

•

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

60 Reklam prosesinin prinsipial sxeminә daxildir

•

Res¬pub¬likada yeni tikilmiş istirahәt vә turizm komplekslәrinә qoyulmuş investisiyaların orta mәblәği
Reklam verәn turist müәssisәlәri, reklam agentliyi, reklamın yayılması üsulları, istehlakçı
Sahәnin infrastrukturunun yaradılması
Xarici turistlәrә xidmәt etmәk imkanı olan müәssisәlәrdә qiymәtlәrin baha olması
Mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yeni xidmәt vә marşurutların daxil edilmәsi, böyük
gәlir gәtirәn turların xüsusi reklamı, kreditlә sәyahәtin reklamı

61 Gәlirlәrin turizm sahәsindә ölçülmәsi necә ölçülür

•

İqtisadi artım, investisiya prioritetlәri, әrazi vә regional inkişafla
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrinin real qiymәtlәrdә dәyәr kәmiyyәti ilә
Mәqsәdlәr vә konkret resurslar әsasında
Texnoloji resurslar vә onlardan istifadә seqmentlәri ilә
Ölkәnin iqtisadi inkişaf konsepsiyası, resurs potensialının növü, tәşkilatı idarәetmәnin sәmәrәliliyi ilә

62 Turizm mәhsulunun irәlilәyişinin mәqsәdi hansı istiqamәtlәrә bölünür

•

Sağlamlığı bәrpa etmәk, dünya görüşünu genişlәndirmәk vә istirahәtәylәncә vәzifәlәrini yerinә yetirmәk
Turagentlәrlә vә turoperatorlarla әmәkdaşlıq vә onların dәstәyini qazanmaq imkanı kimi marketinq cәhdlәri
Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi
Turizm sahәsindә yaranan istehsal münasibәtlәrini birlәşdirmәlidir, turizmin bütün resurslarından sәmәrәli istifadә
olunmasına nail olmalıdır, turizmdә istehsal aspektlәrini vә istehsal münasibәtlәrini tәsdiq edәn elmi tәmsil
etmәlidir
Turizm layihәsinin miqyası üzrә, layihәnin mәqsәdli istiqamәtlәnmәsi üzrә, turizm müәssisәsinin hәyat dövrünün
müxtәlif mәrhәlәlәrindә hәyata keçirilәn investisiya dövrünün xarakteri vә tәrkibi üzrә, dövlәt müdaxilәsinin
dәrәcәsi üzrә, pul vәsaitlәri istifadәsinin iqtisadi effektivlik sәviyyәsi

63 Turizm mәhsulunun irәlilәyişinin mәqsәdi aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә qruplaşdırılır

•

İqtisadi sәmәrәlilik, şәxsi azadlıq vә mәnәvi etik normalar.
İnsanların istehlakçı kimi, yalnız ayrıayrı dövrlәr vә hәtta il әrzindә deyil, bütün hәyatları boyu öz gәlirlәrinin
artmasına çalışırlar.
İnsan kapitalı әhalinin rifah halını xarakterizә edir vә ona görә dә işçi qüvvәsinin keyfiyyәt göstәricisi kimi çıxış
edә bilәr.
İnsanların tәhsillәri vә peşәkar hazırlıqları haqqındakı qәrarları, bununla bağlı olan xәrclәri vә gәlәcәkdә әldә edә
bilәcәk daha yüksәk gәlirlәri
Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi

•

64 Ümumi tәsnifata görә mәişәt xidmәti sahәlәrinә aşağıdakılar aiddir

•

Nәqliyyat, tәhsil, sәhiyyә vә bank xidmәtlәri
Nәqliyyat vә mebellәrin tәmiri, camaşırxanalar, kirayә mәntәqәlәri, bәrbәrxanalar vә nәqliyyat xidmәtlәri, tәhsil
xidmәtlәri
Mebellәrin tәmiri, camaşırxanalar, kirayә mәntәqәlәri, bәrbәrxanalar vә nәqliyyat vә sәhiyyә xidmәtlәri
Tikiş vә tәmir müәssisәlәri, sәhiyyә vә sığorta xidmәtlәri
Tikiş vә tәmir müәssisәlәri, nәqliyyat vә mebellәrin tәmiri, camaşırxanalar, kirayә mәntәqәlәri, bәrbәrxanalar vә
nәqliyyat xidmәtlәri

65 Turizm sәnayesinә daxildir

•

Komfort tәbii şәraitin olması, landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, inkişaf etmiş hidroqrafik
şәbәkәlәrin vә tәbii su hovuzlarının olması, tәbiәt obyektlәrinin tәmiz vә yararlı vәziyyәtdә olması, ekoloji
vәziyyәtin yaxşı olması
Turizm fәaliyyәti tәşkilatçıları, daşınma vasitәlәri, mehmanxana sәnayesi, ictimai iaşә sistemi, әylәncә sistemi vә
attraksionlar, infrastruktur, dinc münasibәtlәr, iqtisadi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr
Turistlәrin yaşadığı ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, ölkәlәr
arasında dostluq, mehriban qonşuluq, dinc münasibәtlәr
Turizm fәaliyyәti tәşkilatçıları, daşınma vasitәlәri, mehmanxana sәnayesi, ictimai iaşә sistemi, әylәncә sistemi vә
attraksionlar, turizm infrastrukturu, sığorta işi, bank vә maliyyә xidmәtlәri, informasiya xidmәtlәri, turizm
informasiya mәrkәzlәri
İqtisadi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası
әmәkdaşlıq

66 Turizm sәnayesinә necә tәrif vermәk olar

•

Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daxilindә vә
bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması sistemidir.
Ölkәlәr arasında dostluq, mehriban qonşuluq, dinc münasibәtlәr, iqtisadi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr,
turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası әmәkdaşlıq sazişlәrinin fәallaşması sistemidir.
Turizm sәnayesi beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması sistemidir.
Turizm sәnayesi turist üçün maddi vә qeyrimaddi istehsal sahәlәrindә müxtәlif mәhsul vә xidmәtlәr hazırlayan
müәssisә vә tәşkilatların mәcmusudur.
Turizm sәnayesi әhalinin artımı dünya turizm potensialını yüksәldir, insanların ömür müddәtinin artması vә
tәqaüd yaş hәddinin azalması, turizmdә üçüncü yaş qrupuna aid olan insanların çoxalması sistemidir.

67 Reklam fәaliyyәtinin hәyata keçmәsinin әsas mәrhәlәlәrinә aiddir

•

Res¬pub¬likada yeni tikilmiş istirahәt vә turizm komplekslәrinә qoyulmuş investisiyaların orta mәblәği
Reklam verәn turist müәssisәlәri, reklam agentliyi, reklamın yayılması üsulları, istehlakçı
[yeni cavab]Xarici turistlәrә xidmәt etmәk imkanı olan müәssisәlәrdә qiymәtlәrin baha olması, müharibә şәraiti,
xarici turistlәrin cәlb olunması üçün müasir regional sosial infrastruktur sahәlәrin yaradılmaması
Reklam tәdqiqatları, reklam mәqsәdinin müәyyәnlәşdirilmәsi, reklamın müraciәti üzrә qәrarın qәbul olunması,
reklamın yayılması üsullarının seçilmәsi, reklam büdcәsinin hazırlanması, reklam fәaliyyәtinin effektivliyinin
qiymәtlәndirilmәsi
Mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yeni xidmәt vә marşurutların daxil edilmәsi, böyük
gәlir gәtirәn turların xüsusi reklamı, kreditlә sәyahәtin reklamı

68 İrәlilәyiş üzrә fәaliyyәtin effektliyini yoxlamaq nә vaxt hәyata keçirilir

•

Yalnız irәlilәyişin mәqsәdlәri müәyyәn edildikdәn sonra
Reklam tәdqiqatları, reklam mәqsәdinin müәyyәnlәşdirilmәsi, reklamın müraciәti üzrә qәrarın qәbul olunması,
reklamın yayılması üsullarının seçilmәsi, reklam büdcәsinin hazırlanması, reklam fәaliyyәtinin effektivliyinin
qiymәtlәndirilmәsindәn sonra
Kompleks vә qrup turları vasitәsi ilә bir mәhsula çәkilәn xәrclәrin azaldılması vә mәrkәzlәşdirilmiş bronlaşdırma
sistemindәn istifadә edilmәsi
Reklam verәn turist müәssisәlәri, reklam agentliyi, reklamın yayılması üsulları, istehlakçıların asudә vaxtlarında
Xarici turistlәrә xidmәt etmәk imkanı olan müәssisәlәrdә qiymәtlәrin baha olması, müharibә şәraiti, xarici
turistlәrin cәlb olunması üçün müasir regional sosial infrastruktur sahәlәrin yaradılmamasında

69 Satışın effektivliyinin yüksәlmәsi özündә aşağıdakıları birlәşdirir

•

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

70 Tәlәbin bölüşdürülmәsi prosesi özündә aşağıdakıları birlәşdirir

•

Kompleks vә qrup turları vasitәsi ilә bir mәhsula çәkilәn xәrclәrin azaldılması vә mәrkәzlәşdirilmiş bronlaşdırma
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
Mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yeni xidmәt vә marşurutların daxil edilmәsi, böyük
gәlir gәtirәn turların xüsusi reklamı, kreditlә sәyahәtin reklamı
Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi
Qarşılıqlı tәsir mövsümlәrindә qiymәtlәrin tәrәddüd etmәsi, xüsusi kateqoriyalı müştәrilәrin cәlb edilmәsi

71 Bazarın yayılması istiqamәtinә aiddir

•

Kompleks vә qrup turları vasitәsi ilә bir mәhsula çәkilәn xәrclәrin azaldılması vә mәrkәzlәşdirilmiş bronlaşdırma
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
Mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yeni xidmәt vә marşurutların daxil edilmәsi, böyük
gәlir gәtirәn turların xüsusi reklamı, kreditlә sәyahәtin reklamı
Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi
Qarşılıqlı tәsir mövsümlәrindә qiymәtlәrin tәrәddüd etmәsi, xüsusi kateqoriyalı müştәrilәrin cәlb edilmәsi

72 Turizmin tәşkilinin metodoloji xüsusiyyәtlәrinә daxildir

•

Ölkәnin iqtisadi inkişaf konsepsiyası, resurs potensialının növü, tәşkilatı idarәetmәnin sәmәrәliliyi
Turist kontingentinin tәlәbinin uyğun mövcud şәraiti nәzәrә alınmaqla tәdqiqi vә planlaşması
İqtisadi inkişaf strategiyası vә strateji planlaşdırma
Planlaşma, tәşkilati quruluş, obyektlәr vә idarәetmә mexanizmlәri arasında bağlı olan elementlәr
İqtisadi artım, investisiya prioritetlәri, әrazi vә regional inkişaf xüsusiyәtlәri

73 Turizmin sahә olaraq formalaşması hansı aspektlәrdәn ölçülür

•

İqtisadi potensialın strukturu, istehlak seqmentlәrinin sosialdemoqrafik xüsusiyyәtlәri әsasında
Texnoloji resurslar vә onlardan istifadә prizmasından
Makro vә mikro sәviyyәli problemlәrin reallaşması prizmasından
İqtisadi artım, investisiya prioritetlәri, әrazi vә regional inkişafla
İqtisadi inkişaf strategiyasının vә strateji planlaşdırma әsasında

74 Turizmin sosialiqtisadi problemlәri hansı xüsusiyyәtlәrlә müәyyәnlәşir

•

İqtisadi potensialın strukturu, istehlak seqmentlәrinin sosialdemoqrafik xüsusiyyәtlәri ilә
İqtisadi artım, investisiya prioritetlәri, әrazi vә regional inkişaf xüsusiyyәtlәri ilә
İqtisadi inkişaf strategiyasının vә strateji planlaşdırmanın tәrkib hissәsi ilә
Ölkәnin iqtisadi inkişaf konsepsiyası, resurs potensialının növü, tәşkilatı idarәetmәnin sәmәrәliliyi
xüsusiyyәtlәrinә әsasәn
Digәr sahәlәrә vahid sistem halında funksional әlaqәlәrin mәqsәdli proqram metodologiyasına uyğun olaraq
ierarxiya prinsiplәri

75 Turagentlәrin hәvәslәndirmә tәdbirlәrinә daxildir

•

•

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
Әvvәlcәdәn çoxlu turist xidmәtlәrini sifariş edәn turistlәrә qiymәtdә güzәştlәr; Turun müddәtini pulsuz 13 gün
uzatmaq; Kompleks xidmәt paketinә pulsuz әlavә xidmәtlәrin verilmәsi
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.
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
İnvestisiya 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

76 Turistlәri hәvәslәndirәn tәdbirlәrә daxildir

•

Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
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.
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
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.
İnvestisiya 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

77 Turizm sahәsindә standart nәdir?

•

Müәssisәnin nizamnamә kapitalına onun idarә edilmәsindә iştirak etmәk vә onun fәaliyyәtindәn uzunmüddәtli
gәlir götürmәk mәqsәdilә vәsait qoyuluşudur
İnvestisiya 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
Fiziki şәxsin xüsusi investisiyasıdır, hansi ki tәnzimlәnәn aralıq vaxtda, adәtәn tәqaüdә çıxdıqdan sonra
әmanәtçiyә tәyin edilmiş gәlir gәtirir
Turist mәhsulunun müәyyәn keyfiyyәtә vә tәhlükәsizlik normalarına cavab vermәsini tәsdiq edәn sәnәddir

78 Turizm mәhsulunun imicinin yaradılması hansı mәqsәdlәri daşıyır:

•

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, kommunikasiya vasitәlәrinin düzgün seçimi bacarığı, qarşıya mәqsәd qoyma bacarığı, qәrar
qәbul edәrkәn әsaslandırma, işi sәmәrәli tәşkil etmәk qabiliyyәti vә s.
Turizm layihәsinin miqyası üzrә, layihәnin mәqsәdli istiqamәtlәnmәsi üzrә

79 Turizm mәhsulu hansı sәviyyәlәrdә olur

•

Maliyyә güzәştlәri, “yarımmaliyyә”xarakterli güzәştlәr, digәr tәdbirlәr
Ümumi ideyası olan mәhsul, real hazırlanmış vә keyfiyyәtli mәhsul
Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, paylaşdırma
Marketinq riski, maliyyә riski, isehsal riski, ödәmә balansının sabit saxlanılması
Planlaşdırma, tәnzimlәn, mәmilli turist mәhsulunun

80 Turizm mәhsulunun aşağıdakı istehlak xüsusiyyәtlәri vardır

•

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

81 Turizm mәhsulunun hәrәkәtinin nәticәlәrinә birbaşa tәsir edәn göstәricilәrә aiddir

•

Mәdәniyyәt müәssisәlәri  muzeylәr, teatrlar, sәrgi vә konsert zalları, istirahәt vә idman mәşğәlәlәri üçün yerlәr,
pәrakәndә ticarәt şәbәkәsi, parklar, әylәncә mәrkәzlәri, attraksionlar, tarixi abidәlәr
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri, turizm mәhsulunun
yayılması üzrә turist firmaları, turist reklaminformasiya idarәlәri
Ölkәnin müsbәt imicinin yaradılması, xarici turistlәr ücün ölkәnin cәlbedici turizm istiqamәtindә irәlilәmәsi,
inhisarçılığa şәrait yaradan bazarın formalaşdırılması
Kompleks sәfәrlәr, istirahәt üçün xidmәtlәr paketi vә kompleks turlarla bağlı xәrclәr, yerlәşdirmә, qidalanma,
nәqliyyat xәrclәri
Müştәrilәrin vәrdişlәrinin dәyişdirilmәsi, onların davranışı, ticarәt münasibәtlәrin dәyişmәsi, reklam fәalliyyәti,
iqtisadi vәziyyәt, beynәlxalq, siyasi mühit

82 Turizm sәnayesinә aiddir

•

İstehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqi
Xidmәt, satış, reklam, marketinq, tәlәbin öyrәnilmәsi
Xidmәtlәr paketi rekvizitlәri, turist yollayışlarının qiymәtlәri
Antropogen tәsir, saglamlıq funksiyası, dağ ekosistemlәri
Mehmanxanalar, iaşә obyektlәri, sәnaye vә ekskursiya büroları

83 Bazar seçiminin әsas kriteriyasına aiddir

•

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
olunmasına nail olmalıdır, turizmdә istehsal aspektlәrini vә istehsal münasibәtlәrini tәsdiq edәn elmi tәmsil
etmәlidir
[yeni cavab]Xidmәt sahәlәrinin sosial xidmәtinin tәnzimlәnmәsi mexanizmi formasında
Turagentlәrlә vә turoperatorlarla әmәkdaşlıq vә onların dәstәyini qazanmaq imkanı kimi marketinq cәhdlәri

84 Turizm sahәsindә ümumi sәmәrә necә qiymәtlәndirilir

•

Dövlәt himayәsi, onun yaratdığı şәrait, turistlәrin tәhlükәsizliyi üçün mühit, fәrdi sahibkarlara stimullaşdırıcı
şәrait yaratmaq yolu ilә
Texnoloji resurslar vә onlardan istifadә seqmentlәri ilә
İqtisadi artım, investisiya prioritetlәri, әrazi vә regional inkişaf payı ilә
Mәqsәdlәrin, resursların, proqnozların mümkünlüyü vә resursların dәyişmә meyllәri әsasında әmtәәxidmәt
dövriyyәsindә iştirak payı ilә
ÜDM artımında, mәşğulluq sәviyyәsinin yüksәldilmәsindә, valyuta ehtiyyatları vә ölkәdә әmtәәxidmәt
dövriyyәsindә iştirak payı ilә

85 Turizm mәhsuluna olan tәlәbin seqmentlәşmәsinin sosial meyarlarına daxildir

•

Yerli hakimiyyәtin reklaminformasiya sahәsindә fәallığı, yerli vә hakimiyyәt sәviyyәsindә azad adminstrativ vә
vergi siyasәti, xüsusi investisiya tәşәbbüsünün hәvәslәndirilmәsi
Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin
genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsinin qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr sistemi
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Ailә gәlirlәri, yaş, cins, turistin sәnәti, peşәsi, ailә başçısının sәnәti, daimi yaşayış mәntәqәsinin ölçüsü, ailәvi
turizm, milliyyәt, dini inanclar

Mehmanxanaların, panseonatların, turbazaların, sanatoriyaların, çarpayı fondları vә otaqların sayı, turistlәrә
xidmәt göstәrәn qida müәssisәlәrindә yerlәrin sayı

86 Turizm mәhsulu aşagıdakı xüsusiyyәtlәrinә görә digәr sahәnin xidmәtlәrindәn fәrqlәnir:

•

Turizm kompleksi müxtәlif komponentlәr arasında mürәkkәb münasibәt sitemini xarakterizә edir.
Turizm mәhsulunun formalaşması mәkan vә zaman amillәrindәn asılıdır.
Turizm mәhsuluna tәlәb gәlir vә qiymәt sәviyyәsinә münasibәtdә çox elastikdir, amma daha çox sosial vә siyasi
şәrtlәrdәn asılıdır, turmәhsulun qiymәti üçün ölçü hәddi yoxdur: alış vә istehlaka qәdәr mәhsulun keyfiyyәti
haqqında tәsәvvür yaratmaq mümkün deyil
Turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә qalmalarının orta davamlıq müddәti, dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin
fәallaşması xidmәtlәri ilә fәrqlәnir
Turizmin maliyyәresurs problemlәrinin hәllindә aktiv rol oynayır, turizmdә kadr tәminatının tәkmillәşdirilmәsi
istiqamәtindә ixtisaslaşma vә birbaşa dövlәtin müdaxilәsi ilә ali ixtisaslı kadrların formalaşmasına zәmanәt yaradir

87 Turizm mәhsuluna olan tәlәbin seqmentlәşmәsinin psixoloji meyarlarına daxildir

•

Firmanın strateji planlaşdırılmasının әsasını tәşkil edir vә şirkәtin gәlәcәyinә mühüm tәsir göstәrmәklә marketinq
qәrarlarının işlәnib hazırlanması
Sәfәrin motivi, turistin tipi, mövsümilik, sәfәrin tәşkili, forması, müddәti istifadә olunan nәqliyyat vasitәlәri,
yerlәşmә vasitәlәri, maliyyәlәşmә mәnbәlәri
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri, turizm mәhsulunun
yayılması üzrә turist firmaları, turist reklaminformasiya idarәlәri, turist müәssisәlәri
Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı, yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin
coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması, yeni şirkәtlәr tәsis etmәklә turizm fәaliyyәtinin
genişlәndirilmәsi
Uzaq gәlәcәk üçün iqtisadiictimai hadisәlәrin inkişaf istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsi vә hәmin inkişafı
sәciyyәlәndirәn sistemin, hadisәnin bu vә ya digәr istiqamәtdә inkişaf ehtimalını göstәrir

88 Turizm mәhsuluna olan tәlәbin seqmentlәşmәsinin coğrafi meyarlarına daxildir

•

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
Turist gәldiyi ölkә, turist sәfәrinin coğrafi mәqsәdi
Turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri, sәrnişin
nәqliyyatı, rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal tәsәrrüfatı
Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı, yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin
coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi
Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, xaricә olan sәyahәtlәr balansı, abadlaşdırılmış әtraf әrazi, madditexniki
avadanlıqların tikinti normalarına uyğunluq balansı

89 Turizm mәhsulunun irәlilәyişinin mәqsәdi hansı istiqamәtlәrә bölünür

•

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

90 Turizm mәhsulunun hәrәkәtә gәtirilmәsi

•

Turizm mәhsulunun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi tәdbiridir.
Turizm mәhsulunu komplekslәşdirәn fәaliyyәtdir
Turizm mәhsulunun hazırlanması üçün görülәn işlәrin mәcmusudur
Turizm mәhsulunun satışına yönәldilmiş tәdbirlәr kompleksidir
Turizm mәhsulunun istehsalı vә satışı prosesidir

91 Rәqabәt nәdir?

•

Bazara daha çox mәhsul çıxarmaq uğrunda istehsalçılar arasında mübarizә
Turizm bazarında daha yaxşı mövqe tutmaq vә ya monopoliya uğrunda müәssisәlәr arasında gedәn mübarizә
İstehsalçıların bazarda daha çox mal satmaq uğrunda mübarizәsi
Bazarda qiymәtlәrә nәzarәt uğrunda istehsalçılar arasında kәskin mübarizә
Daha keyfiyyәtli mәhsul istehsal etmәk uğrunda istesalçılar arsında

92 Turizm mәhsulu nәdir?

•

Әhalinin asudә vaxtdan sәmәrәli istifadәsi üçün tәklif olunan xidmәtlәrin mәcmuusudur
Turistin istirahәtә olan tәlәbatının ödәnilmәsi üçün tәklif olunan xidmәtlәr toplusu
Turistlәrә göstәrilәn xidmәtlәr kompleksidir
Turistlәrә tәklif olunan qidalanma, yerlәşmә, istirahәt vә әylәncә xidmәtlәrinin mәcmuusudur
Turistlәrin sәyahәt zamanı qidalanmasını vә yerlәşmәsini tәmin edәn xidmәt

93 Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrinin qiymәti müәyyәnlәşdirilәrkәn aşağıdakılardan istifadә olunur

•

Xәrclәr, tәlәbat, rәqabәt
Gәlirlәr
Aktiv ödәmә balansı
Multiplikator effekt
Mәcmu gәlir

94 Turizm mәhsulunun irәlilәyişinin mәqsәdi aşağıdakı istiqamәt üzrә müәyyәn olunur

•

Xidmәtlәr paketi rekvizitlәri, turist yollayışlarının qiymәtlәri
İstehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqi
Kütlәvi informasiya vasitәlәri, çap reklam nәşrlәri, kino vә video reklam, küçә reklamı, suvenirlәr, sәrgilәr, birjalar,
yarmarkalar
Bazarın yayılması, mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yeni xidmәt vә marşurutlara
tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi
Hәrәkәt fәallığı, mәkdaşların gәlirin artırılmasında maraqlı olması, firmanın gündәlik işinin tәşkili, yekun gәlirin
әldә olunması

95 Turizm sәnayesinin investisiya inkişafı hansı amillәri tәyin edir

•

Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, кonsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn konsultasiya
xidmәti göstәrәn fәaliyyәt
Ölkәlәr arasında dostluq, mehriban qonşuluq, dinc münasibәtlәr, iqtisadi, ticarәt
Rәqabәtin meydana gәlmәsi, turoperator strukturunun formalaşması vә onun sonrakı ixtisaslaşmasını
Turizm sahibkarlığında daha çox tәkrarlanan vә tez bir zamanda әks olunmasını tәlәb edәn risklәri
Müqavilә öhdәliyinin pozulması vә digәr sәbәblәrә görә mümkün zәrәrin dәymәsi vә onun sonrakı
ixtisaslaşmasını

96 Turizm dövriyyәsinin sürәti hansı göstәricilәrdәn asılıdır

•

Turizm müәssisәlәrinin әldә edә bilәcәyi bilәcәyi illik gәlirin turizm xidmәtinin hәcminә olan nisbәti ilә
Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi
Turizmin mövsümi xarakter daşımasından
Kapital qoyuluşunun illik gәlirә nisbәti ilә
Turizm müәssisәlәrinin әldә edә bilәcәyi bilәcәyi illik gәlirin turizm xidmәtinin hәcminә olan nisbәti ilә

97 Turizm dövriyyәsi öz strukturuna görә birbirilә qarşılıqlı әlaqәdә olan hansı elementlәri әhatә edir.

•

Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi
Turizmin mövsümi xarakter daşımasından
Daxili turizm, xarici turizm, gәlmә turizm
Turizm müәssisәlәrinin әldә edә bilәcәyi bilәcәyi illik gәlirin turizm personalına olan nisbәti ilә
Turizm sahәsindә yaranan istehsal münasibәtlәrini birlәşdirmәlidir, turizmin bütün resurslarından sәmәrәli istifadә
olunmasına nail olmalıdır

98 Turizm sahәsinin sosialiqtisadi mahiyyәtini müәyyәnlәşdirәn sxemә aiddir

•

Makro vә mikro sәviyyәli problemlәrin reallaşması prizmasından müәyyәnlәşdirәn sxem
Texnoloji resurslar vә onlardan istifadә modellәri
İqtisadi artım, investisiya prioritetlәri, әrazi vә regional inkişaf
r sahәlәrә vahid sistem halında funksional әlaqәlәrin mәqsәdli proqram metodologiyasına uyğun olaraq ierarxiya
prinsiplәri
Mәqsәdliresurs vә proqnoz modellәr

99 Turizm sәnayesinә daxildir

•

Hәr hansı bir ölkә vәtәndaşlarının sәfәr etdiyi ölkәlәrdә turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin әldә olunmasına, xidmәt
üçün zәruri malların idxalına, ölkәdәn gedәn turistlәrin xarici nәqliyyat kompaniyaları tәrәfindәn daşınması,
başqa ölkәlәrdә turizmin inkişafı istiqamәtindә investisiya qoyuluşları, turizmin inkişafı istiqamәtindә xarici
ölkәlәrin uzun müddәtli kreditlәrinin qaytarılması
Turizm xidmәti vә mәhsullarının xarici vә daxili turistlәrә satışından, turizm müәssisәlәri üçün turizm mәhsulları
vә avadanlığının ixracından, turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә daxili vә beynәlxalq nәqliyyat xәrclәri, sәnayesindә
xarici investisiya qoyuluşu
Turizm xidmәti vә mәhsullarının xarici vә daxili turistlәrә satışından, turizm müәssisәlәri üçün turizm mәhsulları
vә avadanlığının ixracından, turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә daxili vә beynәlxalq nәqliyyat xәrclәri, sәnayesindә
xarici investisiya qoyuluşu
İstehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyas, turizm fәaliyyәti tәşkilatçıları, daşınma
vasitәlәri, mehmanxana sәnayesi, ictimai iaşә sistemi, әylәncә sistemi vә attraksionlar, turizm infrastrukturu,
sığorta işi, bank vә maliyyә xidmәtlәri, informasiya xidmәtlәri, turizm informasiya mәrkәzlәri
Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin
mövcudluğu, istehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması,
ölçülә bilәn ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә olunması
Turizm fәaliyyәti tәşkilatçıları, daşınma vasitәlәri, mehmanxana sәnayesi, ictimai iaşә sistemi, әylәncә sistemi vә
attraksionlar, turizm infrastrukturu, sığorta işi, bank vә maliyyә xidmәtlәri, informasiya xidmәtlәri, turizm
informasiya mәrkәzlәri

100 Turizm sәnayesinin funksiyalarına aiddir

•

Kommersiya vә qeyrikommersiya marketinqi, onların fәrqlәndirilmәsi
Turizmin inkişafına kapital qoyuluşlarının zәruriliyi
İstirahәt edәnlәrә әylәnmәk imkanının verilmәsi, fәrdi yorğunluq hissindәn azad olunması
Kommersiya bölmәsindә turizm xidmәtinin risq xüsusiyyәtlәri
Qoruq, yasaqlıq vә milli parkların rekrasion istifadәsi

101 Destinasiya menecmentindә dәrәcәlәrә ayırma nәdir

•

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

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

•

İnkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә
dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası әmәkdaşlıq sazişlәri, komfort tәbii şәraitin olması
İnkişaf mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi, öz startegiyasını iqtisadiyyatdakı vә biznes şәrai¬tindәki dәyişikliklәrә
uyğunlaşdırmaq
Yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması
Bir tәrәfdәn hәr hansı tәşkilatın materialları әsasında әrazi tәsәrrüfatının bazarın potensial seqmenti kimi fәaliyyәt
meylini üzә çıxarmaq mümkün deyil, digәr tәrәfdәn, tәşkilata kәnarda yalnız onun öz materialları әsasında tәsir
göstәrәn amillәri aşkar etmәk olmur
Üstün istiqamәtlәrin saxlanılması vә rәqabәti qabaq¬layan yeni fәaliyyәt formalarının inkişafı

103 Destinasiya menecmentinin metodoloji bazasını tәşkil edir

•

Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәtini, habelә idarәetmәnin forma vә üsullarının işlәnib hazırlanmasını şәrtlәndirәn
iqtisadisosial amil vә tәzahürlәrin öyrәnilmәsi ilә mәşğul olan sahә kimi
Bölgәlәrdәki tәsәrrüfatların әhalinin hәyat vә fәaliyyәtinin idarә olunması ilә bağlı qarşılıqlı tәsir göstәrәn vә
vahid komplekslәr kimi әrazi tә¬sәrrüfatlarını idarә etmәk haqqında nәzәri tәdqiqatlar
Sağlamlıq, idman, turizm üçün istifadә olunan vә bu işlәr üçün kompleks tәbii rekreasiya sәrvәtlәrinә malik olan
әrazilәrdә
Tәbii müalicәvi sәrvәtlәrin axtarılması vә ekspert qiymәtlәndirilmәsi
Әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin hәcminin artması

104 Dövlәt vә bәlәdiyyә menecmen¬tinin әsas funksiyalarından birinә aiddir

•

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

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

•

Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәti
Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qoyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi
Dövlәt idarәetmә orqanları, iqtisadi rayonların (regionların) nümayәndәli orqanları
Regionun imicinin formalaşdırılması; xaricdә marketinq keçirilmәsi; mühüm turizm bazarlarında yerli tәşkilatın
nümayәndәliyi yaradılması
Regional idarәetmә orqanlarının status vә funksiyalarının keyfiyyәtli dәyişikliyi, regional menecmentin yeni
sistemini formalaşdırmağın zәruriliyi

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

•

Turizmin inkişafının planlaşdırılması, turizm mәhsulunun satışının әlaqәlәndirilmәsi
Vahid әrazi, tәsәrrüfat tәşkilatları vә müvafiq idarәetmә strukturları ilә birlәşmiş istehsalat sistemlәri vә sosial
infrastrukturun çoxsaylı hәlqәlәrinin mürәkkәb birlәşmәsi
Dövlәt idarәetmә orqanları
Turizm agentlәri birliyi, mehmanxana vә restoran tipli turizm tәşkilatları, yerli sәviyyәli turizm tәşkilatları, ölkәyә
xarici turistlәrin cәlb edilmәsi üzrә reklam tәşkilatları
İxtisaslaşma vә tәsәrrüfatın kompleksliliyi, yәni rayonun, ölkәnin xalq tәsәrrüfatın yeri vә onun daxili iqtisadi
әlaqәlәri

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

•

Dövlәt idarәetmә orqanları, iqtisadi rayonların (regionların) nümayәndәli orqanları
Turizmin inkişafının planlaşdırılması, turizm mәhsulunun satışının әlaqәlәndirilmәsi
İxtisaslaşma vә tәsәrrüfatın kompleksliliyi, yәni rayonun, ölkәnin xalq tәsәrrüfatın yeri vә onun daxili iqtisadi
әlaqәlәri
Vahid әrazi, tәsәrrüfat tәşkilatları vә müvafiq idarәetmә strukturları ilә birlәşmiş istehsalat sistemlәri
Turizm agentlәri birliyi, mehmanxana vә restoran tipli turizm tәşkilatları, yerli sәviyyәli turizm tәşkilatları, ölkәyә
xarici turistlәrin cәlb edilmәsi üzrә reklam tәşkilatları

108 Turizm menecmentinә daxil edilmiş tәşkilati strukturlar hansı tәşkilatları әhatә edir

•

Turizmin inkişafının planlaşdırılması, turizm mәhsulunun satışının әlaqәlәndirilmәsi
Beynәlxalq, milli, regional vә yerli sәviyyәdә dövlәt vә fәrdi tәşkilatları
Regional idarәetmә orqanlarının status vә funksiyalarının keyfiyyәtli dәyişikliyi, regional menecmentin yeni
sistemini formalaşdırmağın zәruriliyini
İctimaiiqtisadi sistem, turizm siyasәti, әtraf alәm siyasәti, iqtisadiyyatın maraqları, dövlәtin maraqları, әhalinin
maraqları, ehtiyatlar vә ekoloji sistem

Turizm agentlәri birliyi, mehmanxana vә restoran tipli turizm tәşkilatları, yerli sәviyyәli turizm tәşkilatları, ölkәyә
xarici turistlәrin cәlb edilmәsi üzrә reklam tәşkilatları

109 Destinasiyaların rәqabәt vahidinә daxildir

•

Ölkәyә xarici turistlәrin cәlb edilmәsi üzrә reklam tәşkilatları
Turizm agentlәri birliyi, mehmanxana vә restoran tipli turizm tәşkilatları
Turizmin inkişafının planlaşdırılması, turizm mәhsulunun satışının әlaqәlәndirilmәsi
Regional idarәetmә orqanlarının status vә funksiyalarının keyfiyyәtli dәyişikliyi, regional menecmentin yeni
sistemini formalaşdırmağın zәruriliyi
İctimaiiqtisadi sistem, turizm siyasәti, әtraf alәm siyasәti, iqtisadiyyatın maraqları, dövlәtin maraqları, әhalinin
maraqları, ehtiyatlar vә ekoloji sistem

110 Destinasiyanın rәqabәt vahidi kimi strateji mәqsәdlәrinә aiddir

•

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

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

•

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

112 Turizm regionu hansı göstәricilәr әsasında qiymәtlәndirilir

•

Turizm agentlәri birliyi, mehmanxana vә restoran tipli turizm tәşkilatları, yerli sәviyyәli turizm tәşkilatları, ölkәyә
xarici turistlәrin cәlb edilmәsi üzrә reklam tәşkilatları
Dövlәt idarәetmә orqanları, iqtisadi rayonların (regionların) nümayәndәli orqanları, regionların nümayәndәli vә
icra orqanları
İctimaiiqtisadi sistem, turizm siyasәti, әtraf alәm siyasәti, iqtisadiyyatın maraqları, dövlәtin maraqları, әhalinin
maraqları, ehtiyatlar vә ekoloji sistem
İstirahәt edәnlәrin özlәrinin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla
Yaşayış, yer, landşaft vә ekskursiya

113 Hansı әrazilәr destinasiya ola bilәr

•

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

114 Hazırda mütәxәssislәr turist tәlәbatının formalaşmasına, turizm mәrkәzlәrinin vә turizmdә sahibkarlığın
uğurlu fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn amillәri aşağıdakı kimi tәsniflәşdirirlәr:
Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idxalixrac vә rәqabәt
elementlәri
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Turist tәlәbi qiymәt, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri

•

Keyfiyyәt, etibarlılıq, tәhlükәsizlik, qiymәtin inandırıcı olması, istehlakçıların seqmentlәşmәsi
Tәbiәt amillәri, sosialiqtisadi, turizm sәnayesinin maddi bazası, istirahәt yerlәrinin infrastrukturu, turizm tәklifi

115 Turizm daha çox әmәk ehtiyatlarının işә cәlb olunması, gәlirli olması vә nisbәtәn tez zamanda öz
xәrclәrini ödәmәsi ilә әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәlmәsinә necә tәsir göstәrir:

•

Birbaşa vә bilavasitә
Dolayı
Müsbәt vә mәnfi
Konkret, müsbәt vә mәnfi
Birbaşa, bilavasitә, konkret, müsbәt vә mәnfi

116 Turizmin bәrpaedici funksiyalarına daxildir:

•

İqtisadi, ticarәt, elmitexniki әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә әmәkdaşlıq sazişlәri
İnsanın vә ya cәmiyyәtin müәyyәn istehsalat vә mәişәt mәsәlәlәrinin hәlli üçün sәrf olunmuş qüvvәsinin
bәrpasına istiqamәtlәnmiş funksiyası
Şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yolu ilә fәrdin yorğunluq hissindәn azad olması, әylәncә funksiyası,
intellektual funksiya
Keyfiyyәt, etibarlılıq, tәhlükәsizlik, qiymәtin inandırıcı olması, istehlakçıların seqmentlәşmәsi
Turistlәrin yaşadığı ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili siyasi stabilliyi

117 Mütәxәssislәr turizm xidmәtinin rәqabәt davamlığına tәsir göstәrәn aşağıdakı amillәri qeyd edirlәr:

•

Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idxalixrac vә rәqabәt
elementlәri
Turist tәlәbi qiymәt, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Keyfiyyәt, etibarlılıq, tәhlükәsizlik, qiymәtin inandırıcı olması, istehlakçıların seqmentlәşmәsi, qiymәtlәrin
mövsümü differensasiyası, endirimlәrin differensasiya sistemi
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Tәbiәt, sosialiqtisadi, turizm sәnayesinin maddi bazası, istirahәt yerlәrinin infrastrukturu, turizm tәklifi

118 Destinasiya menecmenti hansı zәruri şәrtlәri diqtә edir

•

Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, hәr bir
mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi
Regionların tәsәrrüfat fәaliyyәtini, habelә idarәetmәnin forma vә üsullarının işlәnib hazırlanmasını şәrtlәndirәn
iqtisadisosial amil vә tәzahürlәrin öyrәnilmәsi ilә mәşğul olan sahә kimi
Yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması
Regional idarәetmә orqanlarının status vә funksiyalarının keyfiyyәtli dәyişikliyi, regional menecmentin yeni
sistemini formalaşdırmağın zәruriliyini
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri

119 Beynәlxalq turizmdә sosial amillәrә aiddir:

•

Ölkәlәr arasında dostluq, mehriban qonşuluq, dinc münasibәtlәr
İqtisadi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası
әmәkdaşlıq sazişlәri, komfort tәbii şәraitin olması
İnsanların hәyat vә fәaliyyәt şәraiti ilә bağlı olan amillәr
Yaxşı iqlim vә komfort tәbii şәraitin olması, landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, inkişaf etmiş
hidroqrafik şәbәkәlәrin vә tәbii su hovuzlarının olması
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi

120 Beynәlxalq turizmdә iqtisadi amillәrә aiddir:

•

Dünya iqtisadiyyatında әmtәә istehsalına nisbәtәn, xidmәt istehsalı artımının daha yüksәk olması meyli
nәticәsindә xidmәt istehlakı payının artması, elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi
Turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanmasına vә tәtbiq edilmәsinә nail olmaq, tәbii
inhisarçılığa şәrait yaratmaq
İşçi qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә olunmasının әsas göstәricilәri, istehsal fondundan istifadәnin göstәricilәri
Әmәk mәhsuldarlığı, әmәk haqqı ödәmәlәrinin sәviyyәsi, dövriyyә vәsaitlәrini tәkrar istehsalı, ödәmә qabiliyyәti,
maliyyә sabitliyi

Turistlәrә xidmәt göstәrәn qida müәssisәlәrindә yerlәrin sayı; turistlәrә xidmәt göstәrәn ticarәt, ictimaiiaşә,
әylәncә müәssisәlәri, aqua parklar, әmәk ehtiyatları, onların xarakteri vә bu kimi göstәricilәr

121 XX әsrin ikinci yarısından turizmin inkişaf sәbәblәri aşağıdakı kimidir:

•

Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin
genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Yaxşı iqlim vә komfort tәbii şәraitin olması, landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması
İqtisadi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası
әmәkdaşlıq sazişlәri
Siyasi, iqtisadi, sosial, mәdәniyyәt vә tәhsilin yayılması, nәqliyyatın inkişafı, informasiya vasitәlәrinin inkişafı
Yaxşı iqlim vә komfort tәbii şәraitin olması, landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, elmitexniki
vә mәdәni әlaqәlәr

122 İctimai şüurun transformasiyasına daxildir:

•

Tәbiәt amillәri, sosialiqtisadi, turizm sәnayesinin maddi bazası, istirahәt yerlәrinin infrastrukturu, turizm tәklifi
Şәhәr hәyatı, stress, sürәtli hәyat ritmi, insanlarla әlaqәnin olmaması ilә sәciyyәvidir, şәhәrin gәrgin hәyatından
ayrılmaq, ruhi tarazlıq axtarışı, adamlarla әlaqә, tәbiәtә qovuşmaq üçün turizmdәn istifadә
Turist tәlәbi qiymәt, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, turizm agentliklәri
Cәmiyyәtin mәnәvi zәnginliyi sistemindә prioritetlәrin dәyişmәsinә әsaslanır, istehlakçının mәnәvi zәnginliyi
sistemindә, hәmçinin asüdә vaxt haqqında nәzәri konsepsiyada dәyişikliyi nәzәrdә tutur

123 Turizmdә urbanizasiya amillәrinә daxildir:

•

Tәbiәt amillәri, sosialiqtisadi, turizm sәnayesinin maddi bazası, istirahәt yerlәrinin infrastrukturu, turizm tәklifi
Şәhәr hәyatı, stress, sürәtli hәyat ritmi, insanlarla әlaqәnin olmaması ilә sәciyyәvidir, şәhәrin gәrgin hәyatından
ayrılmaq, ruhi tarazlıq axtarışı, adamlarla әlaqә, tәbiәtә qovuşmaq üçün turizmdәn istifadә
Turist tәlәbi qiymәt, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, turizm agentliklәri
Cәmiyyәtin mәnәvi zәnginliyi sistemindә prioritetlәrin dәyişmәsinә әsaslanır, istehlakçının mәnәvi zәnginliyi
sistemindә, hәmçinin asüdә vaxt haqqında nәzәri konsepsiyada dәyişikliyi nәzәrdә tutur

124 İş vaxtının azalması vә asüdә vaxtın çoxalması amllәrinә aiddir:

•

Qәrbi Avropanın bir sıra ölkәlәrindә sәnayedә çalışanların iş vaxtı 1950ci ildәki illik 2350 saatdan 1987ci ildә
1716 saata qәdәr azaldı, orta statistik mәzuniyyәt 1950ci ildә 12 gündәn 1988ci ildә 31 günә qәdәr artdı, iş
vaxtının azalması әmәyin intensivliyinin artması ilә müşayәt olunurdu.
İstehlak xәrclәri strukturuna әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsiri
Dünya iqtisadiyyatında әmtәә istehsalına nisbәtәn, xidmәt istehsalı artımının daha yüksәk olması meyli
nәticәsindә xidmәt istehlakı payının artması, elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi
Kommunukasiya vә informasiya texnologiyaları vasitәlәrinin inkişafında uğurlar, urbanizasiya, ictimai şüurun
transformasiyası
Nәqliyyatın vә kommunikasiya vasitәlәrinin inkişafı turizmin inkişafında mühüm stimul oldu

125 Ictimai sәrvәtlәrin artmasına aiddir:

•

İstehlak xәrclәri strukturuna әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsiri, Qәrbi Avropanın bir sıra ölkәlәrindә adambaşına düşәn
ümümdaxili mәhsulun vә gәlirlәrin artması yemәyә vә zinәt әşyalarına xәrclәrin azalması, nәticәdә bu ölkәlәrin
vәtәndaşlarının istehlak xәrclәri strukturunda turizmin payı artması
İxtisaslaşmiş kadrların vakant iş yerlәri ilә tәmin olunmasi
Dünya iqtisadiyyatında әmtәә istehsalına nisbәtәn, xidmәt istehsalı artımının daha yüksәk olması meyli
nәticәsindә xidmәt istehlakı payının artması, elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi
İctimai sәrvәtlәrin vә әhalinin gәlirlәrinin artması, iş vaxtının azalması vә asüdә vaxtın çoxalması
Nәqliyyatın vә kommunikasiya vasitәlәrinin inkişafı turizmin inkişafında mühüm stimul oldu

126 İkinci dünya müharibәsindәn sonra turizmin inkişafını sürәtlәndirәn amillәrә aiddir:
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi
Yaxşı iqlim vә komfort tәbii şәraitin olması, landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, inkişaf etmiş
hidroqrafik şәbәkәlәrin vә tәbii su hovuzlarının olması

•

İqtisadi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası
әmәkdaşlıq sazişlәri
İctimai sәrvәtlәrin vә әhalinin gәlirlәrinin artması, iş vaxtının azalması vә asüdә vaxtın çoxalması, avtomobil
nәqliyyatı vә aviasiyada, kommunukasiya vә informasiya texnologiyaları vasitәlәrinin inkişafında uğurlar,
urbanizasiya, ictimai şüurun transformasiyası
Yaxşı iqlim vә komfort tәbii şәraitin olması, landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, elmitexniki
vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası әmәkdaşlıq sazişlәri

127 Turizmin sosialmәdәni sahәlәrә tәsiri Vә әhalinin sosial müdafiәsinin tәşkili hansı istiqamәtlәr üzrә
formalaşir:

•

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

128 Turizmdә kredit riskinin azalmasi, investisiyaların bölgüsu vә bazar prinsiplәrinә uyğun tәşkilati
idarәetmә prinsiplәrinin hәyata keçirilmәsi hansı sistemblok üzrә qruplaşdirılır:

•

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

129 Avtomobil nәqliyyatı vә aviasiyada, kommunikasiya vә informasiya texnologiyaları vasitәlәrinin
inkişafında uğurlar aşağıdakı kimidir:

•

Qәrbi Avropanın bir sıra ölkәlәrindә sәnayedә çalışanların iş vaxtı 1950ci ildәki illik 2350 saatdan 1987ci ildә
1716 saata qәdәr azaldı, orta statistik mәzuniyyәt 1950ci ildә 12 gündәn 1988ci ildә 31 günә qәdәr artdı, iş
vaxtının azalması әmәyin intensivliyinin artması ilә müşayәt olunurdu.
İstehlak xәrclәri strukturuna әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsiri
Dünya iqtisadiyyatında әmtәә istehsalına nisbәtәn, xidmәt istehsalı artımının daha yüksәk olması meyli
nәticәsindә xidmәt istehlakı payının artması, elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi
İctimai sәrvәtlәrin vә әhalinin gәlirlәrinin artması, iş vaxtının azalması vә asüdә vaxtın çoxalması
Nәqliyyatın vә kommunikasiya vasitәlәrinin inkişafı turizmin inkişafında mühüm stimul oldu, cәmiyyәtin
mobilliyininin artması şәrtlәndi, nәqliyyat vasitәlәri yaradılmasındakı uğurlar, hava nәqliyyatının inkişafı,
aviabiletlәrin ucuzlaşması, avtomobil bumu, orta istehlakçı üçün avtomobillәrin qiymәtinin әl çatan olması

130 Turizmin tәkrar istehsaletmә funksiyasına aiddir:

•

İqtisadi, ticarәt, elmitexniki әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә әmәkdaşlıq sazişlәri
İnsanın vә ya cәmiyyәtin müәyyәn istehsalat vә mәişәt mәsәlәlәrinin hәlli üçün sәrf olunmuş qüvvәsinin
bәrpasına istiqamәtlәnmiş funksiyası
Şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yolu ilә fәrdin yorğunluq hissindәn azad olması, әylәncә funksiyası,
intellektual funksiya
Keyfiyyәt, etibarlılıq, tәhlükәsizlik, qiymәtin inandırıcı olması, istehlakçıların seqmentlәşmәsi
Turistlәrin yaşadığı ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili siyasi stabilliyi

131 Turizm tәklifinә aiddir:
Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idxalixrac vә rәqabәt
elementlәri
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Turist tәlәbi qiymәt, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri

•

Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, turizm agentliklәri
Turizm mәrkәzinin mәdәni zәnginliyi

132 İstirahәt yerlәrinin infrastrukturuna aiddir:

•

Ayrıayrı maddi nemәtlәrin bütövlükdә istehlak hәcmindә xüsusi çәkisi әsasında sosial idarәetmәnin metodoloji
prinsipidir
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
olunmasına nail olmalıdır, turizmdә istehsal aspektlәrini vә istehsal münasibәtlәrini tәsdiq edәn elmi tәmsil
etmәlidir
Xidmәt sahәlәrinin sosial xidmәtinin tәnzimlәnmәsi mexanizmi formasında
Turizm sәnayesinin tәlәbatının ödәnilmәsi üçün vacib olan yerüstü vә yeraltı qurğular (kommunikasiyalar, yollar,
işıqlandırma sistemi, çimәrliklәr, avtomobil dayanacaqları, bağpark tәsәrrüfatı vә s.)

133 әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi baxımından bilavasitә tәsirә daxildir:

•

Turizm mәrkәzlәrindә servis xidmәtlәrinin geniş şәbәkәsinin inkişafı ilә bağlıdır. Bu obyektlәrin fәaliyyәti hәm
gәlmә turistlәrә, hәm dә yerli әhalinin xidmәtinә yönәlir
İqtisadi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası
әmәkdaşlıq sazişlәri
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi
Yaxşı iqlim vә komfort tәbii şәraitin olması, landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, inkişaf etmiş
hidroqrafik şәbәkәlәrin vә tәbii su hovuzlarının olması
Turizm müәssisәsi vә firmanın tәklif etdiklәri xidmәtin genişlәnmәsi ilә әlaqәdar işçilәrin әmәk haqlarının artması
sayәsindә onların gәlirlәrinin yüksәlmәsindә özünü biruzә verir

134 Destinasiya menecmenti iqtisadi elm sahәsi kimi necә tәzahür edir

•

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

135 İqtisadi rayon әmәlәgәlmәnin әsas struktur elementlәrinә aiddir

•

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

136 әtraf mühitin mühafizәsi sahәsindә aparılan tәdbirlәrin sәmәrәliliyini tәmin etmәk üçün әsas prioritet
istiqamәtlәrә aiddir
Әhalinin su tәchizatının yaxşılaşdırılması üçün içmәli su ehtiyatlarının yaradılması, su ehtiyatlarından sәmәrәli
istifadәnin stimullaşdırılması, müasir tәlәblәrә cavab verәn kanalizasiya sistemlәrinin qurulması vә tәmizlәyici
qurğuların tikilmәsi
Sәhiyyәnin iqtisadiyyatı

•

İstehsalatda tullantısız texnologiyanın tәtbiqi, Bakıda vә ölkәnin digәr iri şәhәrlәrindә mәişәt tullantılarının emalı
zavodlarının tikilmәsi
Әhalinin ekoloji tәhsili vә maariflәndirilmәsi işinin tәşkili
«Meşәlәrin bәrpası vә artırılmasına dair» Milli Proqramda nәzәrdә tutulan meşәbәrpa vә meşәsalma işlәrindәn
әlavә digәr sahәlәrdә meşәbәrpa vә meşәsalma işlәrinin hәyata keçirilmәsi

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

•

Turizm mәhsulunun satış hәcminin artırılması, turizm mәhsulu vә tamamlayıcı xidmәt nomenklaturasının
genişlәndirilmәsi, xidmәtin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsulunun xәrc elementlәrinin, maya dәyәrinin
aşağı salınması, satış bazarının genişlәnmәsi
İstifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tarixәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan xalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi
Kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
Bölgәlәrdәki tәsәrrüfatların әhalinin hәyat vә fәaliyyәtinin idarә olunması ilә bağlı qarşılıqlı tәsir göstәrәn vә
vahid komplekslәr kimi әrazi tә¬sәrrüfatlarını idarә etmәk haqqında nәzәri tәdqiqatlar
İqtisadi rayon әmәlә gәlmәnin tәbii әsaslarının genişlәnmәsini әks etdirәn amillәr

138 Beynәlxalq turizm hansı amillәrin tәsiri altında qruplaşdırılır vә inkişaf edir?

•

Demoqrafik, iqtisadi vә sosial
Makrosәviyyәli reklamlar
Turizmin tәbiәtdәn istifadә etmә növlәri
Xәtti, radial, kombinasiyalı
Konstruktiv tәdbirlәr, tәşkilatı tәdbirlәr

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

•

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

140 Turizmdә istehlakçıların seqmentlәşmәsinә aiddir:

•

Mәdәnimәişәt xidmәtlәri, әhaliyә göstәrilәn ictimai iaşә xidmәtlәri, әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri, sәrnişin
nәqliyyatı, rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal tәsәrrüfatı
Tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman, turizm vә sosialmәdәni servis
Tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman, turizm vә sosialmәdәni servis,
istehsal, mәdәnimәişәt xidmәtlәri
[yeni cavab]Turizm infrastrukturu, sığorta işi, bank vә maliyyә xidmәtlәri, tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә
incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman, turizm, istehsal, mәdәnimәişәt xidmәtlәri
Turist xidmәti müәyyәn mәqsәdli turist qruplarına (gәnclәr, ahıl yaşlılar, imkanlı vә mәhdud imkanlı insanlar,
uşaqlı valideynlәr, idmançılar vә s.) istiqamәtlәnmәli vә müәyyәn qrupların tәlәbatının ödәnilmәsinә yönәlmәlidir

141 Turizmdә etibarlılıq amilinә aiddir:

•

Şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yolu ilә fәrdi yorgünluq hissindәn azad olmasi, әylәncә funksiyası,
intellektual funksiya
Әylәncә vә intellektual funksiyalar, şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yolu ilә fәrdin yorğunluq
hissindәn azad olması
İstehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqi
Turizm infrastrukturu, turizm sәnayesi vә lisenziya sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
Real xidmәtin reklamlara vә yayılan mәlumatlara uyğunluğu, yәni müştәri sifariş etdiyi vә pulunu ödәdiyi xidmәti
mütlәq alacağına әmin olmalıdır

142 Turizmdә keyfiyyәt amilinә aiddir:

•

Turizmdә hәr bir ayrıca xidmәtin istehlak keyfiyyәti, sәyahәtin tipinә vә növünә uyğun olan xidmәtlәr toplusu,
xidmәtin proqram vә texnologiyasının optimal olması, bütün göstәrilәn xidmәtlәrin yüksәk sәviyyәyә uyğunluğu
vә s. daxil edilir.
Turizm infrastrukturu, turizm sәnayesi vә lisenziya sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
Turizm mәrkәzlәrindә baş verә bilәcәk tәbii vә texnogen qәzalar zamanı turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin
olunması, epidemioloji, bakterioloji vә başqa tibbi tәhlükәlәrin qarşısının alınması vә müәyyәn rәsmiyyәtә riayәt
olunması; turistlәrin daşınması zamanı onların tәhlükәsizliyinin tәşkili; turistlәrin sәyahәt zamanı sığortalanması
Turizm mәrkәzinin mәdәni zәnginliyi
İstehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqi

143 Turistlәrin tәhlükәsizliyinin qorunması üçün nәzәrdә tutulan tәdbirlәrә aiddir:

•

Turizm infrastrukturu, sığorta işi, bank vә maliyyә xidmәtlәri, tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә incәsәnәt,
bәdәn tәrbiyәsi vә idman, turizm, istehsal, mәdәnimәişәt xidmәtlәri
Rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal tәsәrrüfatının idarә edilmәsi, elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә
incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman, turizm vә sosialmәdәni servis, istehsal, turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin
olunması
Turizm mәrkәzlәrindә baş verә bilәcәk tәbii vә texnogen qәzalar zamanı turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin
olunması, epidemioloji, bakterioloji vә başqa tibbi tәhlükәlәrin qarşısının alınması vә müәyyәn rәsmiyyәtә riayәt
olunması
Tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman, turizm vә sosialmәdәni servis,
istehsal, mәdәnimәişәt xidmәtlәri, turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin olunması, epidemioloji, bakterioloji vә
başqa tibbi tәhlükәlәrin qarşısının alınması vә müәyyәn rәsmiyyәtә riayәt olunması
Tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman, turizm vә sosialmәdәni servis, әhaliyә
göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri

144 Turizmdә qiymәtlәrin mövsümü differensasiyasına daxildir:

•

Qeyrimövsüm istehlakçıları cәlb etmәk mәqsәdilә vә ilin müxtәlif dövrlәrindә turist axınının sabitlәşmәsi üçün
mövsümi tәlәbata görә qiymәtlәrin differensasiyası olmalıdır. Yüksәk mövsümdә qiymәtlәr arta bilәr, qeyri
mövsümdә isә enә bilәr.
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
İnsanin vә ya cәmiyyәtin müәyyәn istehsalat VӘ mәişәt mәsәlәlәrinin hәlli üçün sәrf olunmuş qüvvәsinin
bәrpasına istiqamәtlәnmiş tәkrar istehsal etmә funksiyasi
İstehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqi

145 Turizm sәnayesinin maddi bazasına aiddir:

•

Әhalinin artımı dünya turizm potensialını yüksәldir, insanların ömür müddәtinin artması vә tәqaüd yaş hәddinin
azalması, turizmdә üçüncü yaş qrupuna aid olan insanların çoxalmasına sәbәb olur, etnik turist axını
Bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması, beynәlxalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması
Estetik qavrama vә rahatlıq baxımından turistlәrin tәlәbatının ödәnilmәsi üçün әsas yerüstü tikililәr
(mehmanxanalar, qidalanma vә әylәncә müәssisәlәri, idmankurort qurğuları vә s.).
Turistlәrin yaşadığı ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, ölkәlәr
arasında dostluq, mehriban qonşuluq, dinc münasibәtlәr, iqtisadi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist
mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası әmәkdaşlıq sazişlәri
Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin
genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi

146 Tәbiәt amillәrinә aiddir:
Ölkәlәr arasında dostluq, mehriban qonşuluq, dinc münasibәtlәr, iqtisadi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr,
turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası әmәkdaşlıq sazişlәri
İqtisadi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası
әmәkdaşlıq sazişlәri, komfort tәbii şәraitin olması
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daxilindә vә
bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması, beynәlxalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması

•

•

Turistlәrә әlçatan olan tәbii sәrvәtlәrin olması (istirahәt yerlәrinin coğrafi vәziyyәti, iqlim, flora, fauna, su
hövzәsinә yaxınlıq, komfortluluq vә cәlbedici gözәl tәbii abidәlәri vә s.)
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daxilindә vә
bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması, landşaftların vә tәbiәtin
diqqәtәlayiq yerlәrinin olması

147 әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi baxımından birbaşa tәsirә daxildir:

•

Turizm müәssisәsi vә firmanın tәklif etdiklәri xidmәtin genişlәnmәsi ilә әlaqәdar işçilәrin әmәk haqlarının artması
sayәsindә onların gәlirlәrinin yüksәlmәsindә özünü biruzә verir
İqtisadi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası
әmәkdaşlıq sazişlәri
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi
Yaxşı iqlim vә komfort tәbii şәraitin olması, landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması
Turizm mәrkәzlәrindә servis xidmәtlәrinin geniş şәbәkәsinin inkişafı ilә bağlıdır. Bu obyektlәrin fәaliyyәti hәm
gәlmә turistlәrә, hәm dә yerli әhalinin xidmәtinә yönәlir

148 Destinasiya menecmentinin subyekti kimi hansı orqanlar çıxış edir

•

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

149 Beynәlxalq turizmdә demoqrafik amillәrә aiddir:

•

Demoqrafik, iqtisadi vә sosial
Bronlaşdırma sistemi vә inzibati xidmәtlәr
Ekskursiyakütlәvi gәzintilәr
Reklam mәqsәdli ekskursiyaların hәyata keçirilmәsi
Dünya әhalisinin artımı, urbanizasiya prosesi nәticәsindә әhalinin şәhәrlәrdә cәmlәşmәsi daim hәrәkәtdә olan
hәyat tәrzinin stereotipinin formalaşması

150 Sosialiqtisadi amillәrә aiddir:

•

Turistlәrin yaşadığı ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, ölkәlәr
arasında dostluq, mehriban qonşuluq, iqtisadi, ekoloji, sosialiqtisadi, siyasi, demoqrafik amillәr
İstifahәt yerlәrinin inkişaf sәviyyәsi (dil, ölkәnin iqtisadi vә mәdәni inkişafının sәviyyәsi)
Turistlәrin yaşadığı ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, әhalinin
әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi
Turistlәrin yaşadığı ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, ölkәlәr
arasında dostluq
Tәbiiekoloji, sosialiqtisadi, siyasi, demoqrafik amillәr

151 .Turistlәrin tәrkibinә vә sayına görә ekskursiyalar aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir

•

әrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Tarixiölkәşünaslıq, arxeoloji, maddi tarixi mәnbәlәrin nümayişi, etnoqrafik, hәrbitarixi, tarixibioqrafik, tarixi
muzeylәr ekskursiyaları
Qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Әdәbibioqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbi
bәdii.
Әdәbibioqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbi
bәdii

152 Turizmdә ekskursiyaların tәsnifatı hansıı göstәricilәrә әsasәn aparılır

•

İstehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqi, hәrәkәt fәallığı, mәkdaşların gәlirin
artırılmasında maraqlı olması, firmanın gündәlik işinin tәşkili, yekun gәlirin әldә olunması
Kütlәvi informasiya vasitәlәri, çap reklam nәşrlәri, kino vә video reklam, küçә reklamı, suvenirlәr, sәrgilәr, birjalar,
yarmarkalar
Hәrәkәt üsuluna, müddәtinә, keçirilmә üsuluna, mәzmununa, iştirakçıların tәrkibinә vә sayına, keçirildiyi yerә
Xidmәtlәr paketi rekvizitlәri, turist yollayışlarının qiymәtlәri
Xidmәt, satış, reklam, marketinq, tәlәbin öyrәnilmәsi

153 Tәşkilinin xarakterinә görә sәyahәtlәr necә qruplaşdırılır?

•

Turist tәlәbi qiymәt, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, turizm agentliklәri
Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idxalixrac vә rәqabәt
elementlәri
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, turizm agentliklәri, turistlәr, turist tәlәbi qiymәt, idxalixrac vә
rәqabәt elementlәri
Qrup şәklindә, fәrdi, öncәdәn tәşkil olunmuş, özfәaliyyәt, stasionar, sәyyar vә sosial turizm

154 Turizmdә ekskursiyalar hansı mәqsәdlәri daşıyır

•

Turizm xidmәti vә mәhsullarının xarici vә daxili turistlәrә satışından
Tәbiәti mühafızә etmәk, tariximәdәni arxitektura abidәlәrini qorumaq hisslәri aşılamaq, topoqrafiya biliklәrinә
yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә, tanış olmayan yerdә sәmti
müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk vә s.
Res¬pub¬likada yeni tikilmiş istirahәt vә turizm komplekslәrinә qoyulmuş investisiyaların orta mәblәği
Mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yeni xidmәt vә marşurutların daxil edilmәsi, böyük
gәlir gәtirәn turların xüsusi reklamı, kreditlә sәyahәtin reklamı
Xarici turistlәrә xidmәt etmәk imkanı olan müәssisәlәrdә qiymәtlәrin baha olması, müharibә şәraiti, xarici
turistlәrin cәlb olunması üçün müasir regional sosial infrastruktur sahәlәrin yaradılmaması

155 Turizmdә ekskursiyaya çıxarkәn ekskursiya iştirakçılarının lazımi tәdbirlәrinә aiddir

•

Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idxalixrac vә rәqabәt
elementlәri
Sәfәrә çıxarkәn mütlәq rahat paltar, ilk tibbi yardım çantası götürmәk
Turist tәlәbi qiymәt, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Tәbiәt, sosialiqtisadi, turizm sәnayesinin maddi bazası, istirahәt yerlәrinin infrastrukturu, turizm tәklifi

156 әlamәtlәrinә görә turizm növlәri necә qruplaşdırılır?

•

Turizmin tәbiәtdәn istifadә etmә növlәri
Xәtti, radial, kombinasiyalı
Aktiv vә passiv
Valyuta vә valyutasız.
Makrosәviyyәli reklamlar

157 Xarakterik әlamәtlәrinә görә turizmin formaları aşağıdakı növ müxtәlifliyinә bölünür:

•

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

158 Tarixi ekskursiyalar hansı yarımqruplara bölünür

•

Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Maddi tarixi mәnbәlәrin nümayişi, etnoqrafik, hәrbitarixi, tarixibioqrafik, tarixiölkәşünaslıq, arxeoloji
Әdәbibioqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbi
bәdii.
Şәhәrin memarlıq tikililәrinin nümayişi
İstehsalattarixi, istehsalatiqtisadi, istehsalattexniki, şagirdlәr üçün peşә yönümlü

159 Turizmdә sәnәtşünaslıq ekskursiyalarına daxildir

•

İncәsәnәt xadimlәrinin hәyat vә yaradıcılığı ilә bağlı yerlәr, rәsm qalereyası vә sәrgi zallarına, muzeylәrә, rәsam vә
heykәttaraşların emalatxanalarına
Әdәbibioqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbi
bәdii.
İstehsalattarixi, istehsalatiqtisadi, istehsalattexniki, şagirdlәr üçün peşә yönümlü
Tarixiölkәşünaslıq, arxeoloji, maddi tarixi mәnbәlәrin nümayişi, etnoqrafik, hәrbitarixi, tarixibioqrafik, tarixi
muzeylәr ekskursiyaları
Şәhәrin memarlıq tikililәrinin nümayişi, müәyyәn tarixi dövrün memarlıq әdidәlәrinin nümayişi

160 Daxili turizmә hansı sәyahәtlәr 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
Sәyahәtin әsas mәqsәdi, sәyahәtin tәşkilinin xarakteri, turist axınının intensivliyi, turun davamiyyәt müddәti,
qrupda olanların yaş fәrqi, istifadә edilәn nәqliyyat növü, әmәkdaşlıq forması vә s.
Ümumi beynәlxalq hüquqlarla tәnzimlәnәn dövlәtlәrarası münasibәtlәrә, beynәlxalq şәxsiyyәt hüquqları ilә
tәnzimlәnәn әcnәbi vәtәndaşlara münasibәtlәr, turizm mübadilәsi zamanı yaranan münasibәtlәr
Azәrbaycan Respublikasında yaşayan vәtәndaşların vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrin başqa ölkәyә sәyahәtidir.
Azәrbaycan Respublikasında yaşayan vәtәndaşların vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrin Azәrbaycan
Respublikasının hüdudları daxilindә sәyahәtlәr.

161 Turizmdә memarlıq şәhәrsalma ekskursiyalarına daxildir

•

Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Tarixiölkәşünaslıq, arxeoloji, maddi tarixi mәnbәlәrin nümayişi, etnoqrafik, hәrbitarixi, tarixibioqrafik, tarixi
muzeylәr ekskursiyaları
Әdәbibioqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbi
bәdii.
İstehsalattarixi, istehsalatiqtisadi, istehsalattexniki, şagirdlәr üçün peşә yönümlü
Memarlıq tikililәrinin nümayişi, müәyyәn tarixi dövrün memarlıq әdidәlәrinin nümayişi, bir memarın
yaradıcılığını әks etdirәn, baş layihә üzrә şәhәrlәrin planlaşdırılması vә abadlaşdırılması ilә tanışlıq

162 Bәlәdçinin danaşığında hansı mәsәlәlçr әks olunur

•

Nümayiş zamanı, dayanacaq nöqtәlәrinin düzgün seçilmәsi, әlverişli vaxt, mövsüm seçimi, müәyyәn ekskursiya
mövzusu ilә heç bir әlaqәsi olmayan obyektlәrdәn ekskursiyaçıların diqqәtini yayındırmaq imkanı
Ekskursiya obyektlәrinin nümayişi vә obyekt haqqında danışıq
Şәrh etmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vermәk vә hәmin anda ekskursiyaçının görә bilmәdiklәri әlavә etmәklә
bәrpa etmәk
Obyektin müxtәlif görünüş nöqtәlәrindәn nümayişi zamanı metodiki üsullardan istifadә mәqsәdilә
ekskursiyaçıların hәrәkәt etmәk imkanının olması, ekskursiya bәlәdçisinin bacarığı vә tәcrübәsi, ekskursiyaçıların
hazırlıq dәrәcәsi
Ekskursiyaçıların obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan eksponatlarla
ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi

163 Ekskursiya bәlәdçisinin danışığına tәlәblәrә aiddir

•

Görünәnlәri şәrh etmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vermәk vә hәmin anda ekskursiyaçının görә bilmәdiklәri әlavә
etmәklә bәrpa etmәk
Ekskursiyaçıların obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan eksponatlarla
ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi
Nitq әlaqәsi, mәntiq, yığcamlıq, inandırıcılıq, ifadә sadәliyi, fikir tamamlığı, nümayişlә әlaqәlilik, elmilik, süjet,
konkretlik

Ekskursiya bәlәdçisinin suallarına ekskursiyaçılar cavab verir, izah etmә zamanı әmәlә gәlәn suallara ekskursiya
bәlәdçisi özü cavab verir
Obyektin müxtәlif görünüş nöqtәlәrindәn nümayişi zamanı metodiki üsullardan istifadә mәqsәdilә
ekskursiyaçıların hәrәkәt etmәk imkanının olması, ekskursiya bәlәdçisinin bacarığı vә tәcrübәsi

164 Konkret ekskursiya metodikasına aiddir

•

Obyektlәrin nümayiş etdirilmәsi, bu obyektlәrә ekskursiyaçıların baxışının tәşkili, nümayiş vә danışıq
metodikasının müәyyәn üsullarından istifadә edilmәsindәn ibarәt fәaliyyәt proqramıdır
Ekskursiyaçıların obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan eksponatlarla
ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi
Görünәnlәri şәrh etmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vermәk vә hәmin anda ekskursiyaçının görә bilmәdiklәri әlavә
etmәklә bәrpa etmәk
Obyektin müxtәlif görünüş nöqtәlәrindәn nümayişi zamanı metodiki üsullardan istifadә mәqsәdilә
ekskursiyaçıların hәrәkәt etmәk imkanının olması, ekskursiya bәlәdçisinin bacarığı vә tәcrübәsi
Ekskursiya bәlәdçisinin suallarına ekskursiyaçılar cavab verir, izah etmә zamanı әmәlә gәlәn suallara ekskursiya
bәlәdçisi özü cavab verir

165 Tәcrübәdә suallar tәsnifatı necә qruplaşdırılır

•

Ekskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn obyektlәrin nümayiş etdirilmәsi, bu obyektlәrә ekskursiyaçıların baxışının tәşkili
Ekskursiyaçıların obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan eksponatlarla
ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi
Görünәnlәri şәrh etmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vermәk vә hәmin anda ekskursiyaçının görә bilmәdiklәri әlavә
etmәklә bәrpa etmәk
İnsanlar tәrәfindәn ekskursiya zamanı eşitdiklәrinin vә gördüklәrinin, faktiki materialın yadda saxlanılması,
hәmçinin nәticә çıxarılması vә ekskursiyaçılara qısa müddәtli istirahәtin verilmәsi üçün istifadә olunur
İzah etmә zamanı suallara ekskursiya bәlәdçisi özü cavab verir, ekskursiyaçıların diqqәtini artırmaq vә onları
fәallaşdırmaq mәqsәdilә verilәn ritorik suallar, ekskursiya iştirakçıları tәrәfindәn mövzu üzrә verilәn suallar

166 Turizmdә fasilәlәrin rolu vә vәzifәlәrinә aiddir

•

Ekskursiyaçıların obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan eksponatlarla
ekskursiyaçıların tanış edilmәsi
İstehlakçılara vә xidmәtin satışı ilә mәşğul olan firmalara turizm tәklifini geniş hәcmdә istiqamәtlәndirmәyә
yardım etmәkdir
Ekskursiya bәlәdçisinin suallarına ekskursiyaçılar cavab verir, izah etmә zamanı әmәlә gәlәn suallara ekskursiya
bәlәdçisi özü cavab verir
Ekskursiya zamanı eşitdiklәrinin vә gördüklәrinin, faktiki materialın yadda saxlanılması, hәmçinin nәticә
çıxarılması vә ekskursiyaçılara qısa müddәtli istirahәtin verilmәsi üçün istifadә olunur
Ekskursiya obyektini xarakterizә edәn mәlumatlar, obyektin növü, adı, onunla әlaqәli hadisәlәr, yerlәşdiyi әrazi,
qısa tәsviri, müәlliflәri

167 Turmәhsulun irәlilәmәsinin növlәri necә qruplaşdırılır

•

İxtisaslaşdırılmış turizm sәrgilәrindә iştirak etmәk
Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin demoqrafik
tәrkibi
Istehsal vә istehlakın tarazlığı, dinamikası vә artım sürәti
Әmәk haqqı, gәlirlәr, әmәk bazarı, mәşğulluq, kadr hazırlığı, vergilәr, sosial tәminat, sosial müdafiә, mәnzil
siyasәti, yığımın qorunması
Hәr hansı fәaliyyәtindәn, mülkiyyәtdәn, vergilәr vә gömrük rüsumları

168 Sәrgilәrdә reklam fәaliyyәtinin әsas mәqsәdlәrinә aiddir

•

Ekskursiyada açıqlanan әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yerlәşdirilmәsidir
Ekskursiyaçıların diqqәtini artırmaq vә onları fәallaşdırmaq mәqsәdilә verilәn ritorik suallar
Xidmәt satışı ilә mәşğul olan firmalara turizm tәklifini geniş hәcmdә istiqamәtlәndirmәyә yardım etmәk
Fotoşәkillәr, sxemlәr, xәritәlәr, çertyojlar, rәsmlәr, sәnәdlәrin surәti, müәssisәlәrin istehsal etdiklәri mәhsulun
nümunәlәri, digәr әyani vasitәlәr
Ekskursiya obyektini xarakterizә edәn mәlumatlar, obyektin növü, adı, onunla әlaqәli hadisәlәr

169 Turizm marşrutuna daxil olan obyektlәrin pasportuna daxildir

•

Ekskursiyada açıqlanan әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yerlәşdirilmәsidir
Ekskursiyaçıların diqqәtini artırmaq vә onları fәallaşdırmaq mәqsәdilә verilәn ritorik suallar, ekskursiya
iştirakçıları tәrәfindәn verilәn suallar
İstehlakçılara vә xidmәtin satışı ilә mәşğul olan firmalara turizm tәklifini geniş hәcmdә istiqamәtlәndirmәyә
yardım etmәkdir
Fotoşәkillәr, sxemlәr, xәritәlәr, çertyojlar, rәsmlәr, sәnәdlәrin surәti, müәssisәlәrin istehsal etdiklәri mәhsulun
nümunәlәri, digәr әyani vasitәlәr
Mәlumatlar, obyektin növü, adı, onunla әlaqәli hadisәlәr, yerlәşdiyi әrazi, qısa tәsviri, müәlliflәri, yaranma tarixi,
mәnbәlәr

170 Turizmdә ekskursiya bәlәdcisinin portfeli nә aiddir

•

Ekskursiyada açıqlanan әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yerlәşdirilmәsidir
Ekskursiya bәlәdçisinin suallarına ekskursiyaçılar cavab verir, izah etmә zamanı әmәlә gәlәn suallara ekskursiya
bәlәdçisi özü cavab verir, ekskursiyaçıların diqqәtini artırmaq vә onları fәallaşdırmaq mәqsәdilә verilәn ritorik
suallar, ekskursiya iştirakçıları tәrәfindәn mövzu üzrә verilәn suallar
Sәnәdlәrin surәti, müәssisәlәrin istehsal etdiklәri mәhsulun nümunәlәri, istehlakçılara vә xidmәtin satışı ilә mәşğul
olan firmalara turizm tәklifini geniş hәcmdә istiqamәtlәndirmә
Çertyojlar, rәsmlәr, sәnәdlәrin surәti, müәssisәlәrin istehsal etdiklәri mәhsulun nümunәlәri, fotoşәkillәr, sxemlәr,
xәritәlәr
Ekskursiya obyektini xarakterizә edәn mәlumatlar, obyektin növü, adı, onunla әlaqәli hadisәlәr, yerlәşdiyi әrazi,
qısa tәsviri, müәlliflәri

171 Struktur komponentlәrinә görә ekskursiyalara aiddir

•

Bәlәdçi vә ekskursiyaçı
Sahibkar, ekskursiya bәlәdçisi vә ekskursiyaçı
Ekskursiya bәlәdçisi, tәlәbәmüәllim heyәtinin işguzarlığı vә ekskursiyaçı
Müәllim vә tәlәbә
Sahibkar vә işçi heyәt

172 Turizmin növlәrinә daxildir:

•

Kompleks sәfәrlәr, istirahәt üçün xidmәtlәr paketi vә kompleks turlarla bağlı xәrclәr, yerlәşdirmә, qidalanma,
nәqliyyat xәrclәri aid edilir
Turizm xidmәtәri vә turizm mәhsullarının alınmasın sәrf etdiklәri xәrclәr nәticәsindә müәyyәn olunur
Ölkәni tәrk edәn yerli turistlәrin xәrclәri ilә ölkәyә gәlәn xarici tristlәrin yerli turizm mәsulları vә xidmәtlәrin
istehlakına sәrf etdiklәri xәrclәr qarşıqarşıya qoyulur
Keçirilmә yerinә, hәrәkәt vasitәsinә görә, mәqsәdinә görә, yaşla әlaqәdar, iştirakçıların sayına görә, keçirilmә
vasitәsinә görә, keçirilmә xarakterinә görә
Turun tәşkili zamanı turistlәrә göstәrilәn kompleks xidmәtdә iştirak edәn bütün müәssisә vә tәşkilatlar

173 Elmi vә ya konqress turizminә aiddir:

•

Turist firmaları tәrәfindәn tam kompleks şәklindә satılan sәyahәtlәr.
İstirahәt vә müalicә mәqsәdilә hәyata keçirilәn sәyahәtlәr.
Dәrketmә mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn sәyahәtlәr.
Müxtәlif konqresslәrdә, simpoziumlarda, yığıncaqlarda iştirak etmәk mәqsәdi daşıyan sәyahәtlәr.
Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi

174 Rekreasiya turizminә aiddir:

•

İstirahәt vә müalicә mәqsәdilә hәyata keçirilәn sәyahәtlәr.
İstirahәt vә müalicә mәqsәdilә hәyata keçirilәn sәyahәtlәr.
Dәrketmә mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn sәyahәtlәr.
Müxtәlif konqresslәrdә, simpoziumlarda, yığıncaqlarda iştirak etmәk mәqsәdi daşıyan sәyahәtlәr.
Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi

175 Ekskursiyalara aiddir:

•

Turist firmaları tәrәfindәn tam kompleks şәklindә satılan sәyahәtlәr.
İstirahәt vә müalicә mәqsәdilә hәyata keçirilәn sәyahәtlәr.

•

Dәrketmә mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn sәyahәtlәr.
Müxtәlif konqresslәrdә, simpoziumlarda, yığıncaqlarda iştirak etmәk mәqsәdi daşıyan sәyahәtlәr.
Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi

176 İntensiv turlara daxildir:

•

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

177 .İnkluziv turlara daxildir:

•

Turist firmaları tәrәfindәn tam kompleks şәklindә satılan sәyahәtlәr.
Bronlaşdırma sistemi vә inzibati xidmәtlәr
Ekskursiyakütlәvi gәzintilәr
Reklam mәqsәdli ekskursiyaların hәyata keçirilmәsi]
Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi

178 әmәkdaşlıq formasına görә turist qrupları necә tәsniflәşdirilir?

•

Konstruktiv tәdbirlәr, tәşkilatı tәdbirlәr
Makrosәviyyәli reklamlar
Turizmin tәbiәtdәn istifadә etmә növlәri
Xәtti, radial, kombinasiyalı
Valyuta vә valyutasız.

179 Beynәlxalq turizmә hansı sәyahәtlәr 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
Ümumi beynәlxalq hüquqlarla tәnzimlәnәn dövlәtlәrarası münasibәtlәrә, beynәlxalq şәxsiyyәt hüquqları ilә
tәnzimlәnәn әcnәbi vәtәndaşlara münasibәtlәr, turizm mübadilәsi zamanı yaranan münasibәtlәr
Azәrbaycan Respublikasında yaşayan vәtәndaşların vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrin Azәrbaycan
Respublikasının hüdudları daxilindә sәyahәtlәr.
Azәrbaycan Respublikasında yaşayan vәtәndaşların vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrin başqa ölkәyә sәyahәtidir.
Sәyahәtin әsas mәqsәdi, sәyahәtin tәşkilinin xarakteri, turist axınının intensivliyi, turun davamiyyәt müddәti,
qrupda olanların yaş fәrqi, istifadә edilәn nәqliyyat növü, әmәkdaşlıq forması vә s.

180 Beynәlxalq turizmin bölgü meyarlarına aiddir:

•

Dәyәriәrin toplanması
Әlavә xidmәtlәr, bazarın seqmentlәşmәsi
Mәqsәdli bazar xidmәtlәri
Getmә vә gәlmә turizm
Bazarın seqmentlәşmәsi

181 Beynәlxalq turizmin tәsir dairәsi aşağıdakıları әks etdirir:

•

Ümumi beynәlxalq hüquqlarla tәnzimlәnәn dövlәtlәrarası münasibәtlәrә, beynәlxalq şәxsiyyәt hüquqları ilә
tәnzimlәnәn әcnәbi vәtәndaşlara münasibәtlәr, turizm mübadilәsi zamanı yaranan münasibәtlәr
Tәbiәt amillәri, istirahәt yerinin sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәsi, turizm sәnayesinin maddi bazası, istirahәt yerinin
infrastrukturu, turizm tәklifi
Turizm şirkәtinin idarә edilmәsi üçün yeni fәaliyyәt sahәsi üçün hansı idarәetmә proqramı qәbul edilmәsi, yeni
şirkәtlәr tәsis etmәklә turizm fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi
Turizm şirkәtinin idarә edilmәsi üçün yeni fәaliyyәt sahәsi üçün hansı idarәetmә proqramı qәbul edilә bilәr,
iqtisadiyyatın digәr sahәlәrinin inkişafına tәsir edәn vә ödәmә balansının sabit saxlanılması funksiyası qәbul edilә
bilәr

Milli sәviyyәdә marketinq tәdqiqatları, turizm infrastrukturunun inkişafının hüqüqu vә investisiya yönümlü
dәstәyi, marketinq konsepsiyalarının müәssisәlәr üçün onların reallaşdırılması istiqamәtindә mәslәhәtlәrlә
hazırlanması vә emal edilmәsi, mәslәhәt xidmәtlәri

182 Turizmdә әdәbiyyat ekskursiyalarına daxildir

•

Şәhәrin memarlıq tikililәrinin nümayişi, müәyyәn tarixi dövrün memarlıq әdidәlәrinin nümayişi
İstehsalattarixi, istehsalatiqtisadi, istehsalattexniki, şagirdlәr üçün peşә yönümlü
Milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbibәdii, әdәbibioqrafik, әdәbi
tarixi
Tarixiölkәşünaslıq, arxeoloji, maddi tarixi mәnbәlәrin nümayişi, etnoqrafik, hәrbitarixi, tarixibioqrafik, tarixi
muzeylәr ekskursiyaları
Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün

183 Turizmdә istehsalat ekskursiyalarına aiddir

•

Tarixiölkәşünaslıq, arxeoloji, maddi tarixi mәnbәlәrin nümayişi, etnoqrafik, hәrbitarixi, tarixibioqrafik, tarixi
muzeylәr ekskursiyaları
Şәhәrin memarlıq tikililәrinin nümayişi, müәyyәn tarixi dövrün memarlıq әdidәlәrinin nümayişi
İstehsalattexniki, şagirdlәr üçün peşә yönümlü, istehsalattarixi, istehsalatiqtisadi
Әdәbibioqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbi
bәdii
Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün

184 Turizmdә tematik ekskursiyalara aşağıdakılar daxildir

•

Şәhәrin memarlıq tikililәrinin nümayişi, müәyyәn tarixi dövrün memarlıq әdidәlәrinin nümayişi, bir memarın
yaradıcılığını әks etdirәn, baş layihә üzrә şәhәrlәrin planlaşdırılması vә abadlaşdırılması ilә tanışlıq, müasir
memarlıq nümunәlәrinin nümayişi, yeni tikintilәr üzrә
Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Sәnәtşünaslış, әdәbiyyat, tәbiәtşünaslıq (ekoloji), memarlıqşәhәrsalma ekskursiyaları, tarixi, istehsalat
Әdәbibioqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbi
bәdii.
İstehsalattarixi, istehsalatiqtisadi, istehsalattexniki, şagirdlәr üçün peşә yönümlü

185 Turizmin istehsalat – xidmәt prosesindә aşağıdakılar ayrılır:

•

Mağazalar, turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, kirayә mәntәqәlәri
Müәssisәnin qiymәt strategiyasının müәyyәnlәşmәsi
Daxili vә beynәlxalq turizm formasında
Turizmin formaları, turizmin növlәri, turizmin növ müxtәlifliyi.
Әlavә xidmәtlәr, bazarın seqmentlәşmәsi

186 Müxtәlif ekskursiyaçı qruplar üçün tәdris işinin hansı formaları mövcuddur

•

Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
İstehsalattarixi, istehsalatiqtisadi, istehsalattexniki, şagirdlәr üçün peşә yönümlü
Ekskursiyakütlәvi gәzinti, ekskursiyagәzinti, ekskursiyamühazirә, ekskursiyakonsert, ekskursiyatamaşa
Ekskursiyanümayiş, ekskursiyadәrs, tәdris ekskursiyası, sınaq ekskursiyası, nümunә ekskursiyaları, reklam
mәqsәdli ekskursiya
Şәhәrin memarlıq tikililәrinin nümayişi, müәyyәn tarixi dövrün memarlıq әdidәlәrinin nümayişi, bir memarın
yaradıcılığını әks etdirәn

187 әsas turizm xidmәtlәrinә aiddir

•

Müәssisәnin qiymәt strategiyasının müәyyәnlәşmәsi
Qiymәtәmәlәgәlmә metodunun seçilmәsi
Daşınmanın tәşkili xidmәti, yerlәşdirmә, qidalanma
Müәssisәnin xarici münasibәtlәrindә qiymәtә tәsir edәn amillәrin aşkara çıxarılması
Bazarda rәqiblәrin sayının müәyyәnlәşmәsi

188 Sәyahәt iştirakçılarının sayına görә turizm növlәrinin bölgüsü necә hәyata keçirilir

•

İstifadәsi mümkün olmayan, xidmәtlәrin hiss edilmәmәsi, mövsümi dәyişmәlәrә mәruz qalma, müәyyәn yerә
bağlılıg, istehlakçılar
Kommersiya, sosial turizm
Çimәrlik, müalicәvi, dağ turizmi
Fәrdi, qrup halında
Yaşlı adamların, gәnclәr, orta yaş, uşaq turizmi

189 әlavә turizm xidmәtlәrinә aiddir

•

Ekskursiyaların tәşkili üzrә xidmәtlәr, sığorta xidmәtlәri, gidtәrcümәçi vә gidlәrin xidmәti. nәqliyyatın tәşkil
olunması, lәvazimatın, inventarın kirayә xidmәtlәri, rabitә vasitәlәri, iaşә xidmәtlәri
Mәhsulun keyfiyyәti
Rәqabәtli qiymәtin dinamikası vә sәviyyәsi
Tәlәb vә tәklif münasibәtlәri
İstehlakçılar

190 Mәqsәdlәrinә görә turizmin aşağıdakı növlәri vardır

•

Turizm sәnayesi vә qonaqpәrvәrlik sәnayesi
Müalicә vә istirahәt mәqsәdilә kurortrekreasiya turizmi, tәbiәt vә tarix, mәdәniyyәt abidәlәri ilә tanışlıq üçün
dәrketmә turizmi, konqress turizmi, işgüzar danışıqlar aparmaq vә әlaqәlәr qurmaq üçün işöüzar turizmi, dini
ayinlәri icra etmәk imkanı verәn dini turizm, etnik turizm, ekoturizm
Әmәk mәhsuldarlığının artması, şәhәrlәrin böyümәsi, asudә vaxtlarda gәnclәrin neqativ fәaliyyәtlәrinin artması
Zәhmәtkeşlәrin gәlirlәrinin artması, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olması, asudә vaxtdan sәmәrәli istifadә,
cәmiyyәtin psixofizioloji resurslarının bәrpası
İnsanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, turizmdә bazar xidmәti

191 Ekskursiyanın effektliyinin әsas şәrtlәri kimi qәbul edilir

•

Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Sahibkar, ekskursiya bәlәdçisi vә ekskursiyaçı
Ekskursiyada açıqlanan әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yerlәşdirilmәsidir
Verilәn informasiyanın doğru olması
Şәhәrin memarlıq tikililәrinin nümayişi, müәyyәn tarixi dövrün memarlıq әdidәlәrinin nümayişi, bir memarın
yaradıcılığını әks etdirәn, baş layihә üzrә şәhәrlәrin planlaşdırılması vә abadlaşdırılması ilә tanışlıq, müasir
memarlıq nümunәlәrinin nümayişi, yeni tikintilәr üzrә

192 Ekskursiyada kompozisiya nәyi әks etdirir

•

Mövzunun seçilmәsi, biblioqrafiyanını tәrtib edilmәsi, ekskursiya materialının mәnbәyinin müәyyәn edilmәsi,
ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi vә öyrәnilmәsi, ekskursiya marşurunun tәrtib olunması
Açıqlanan әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yerlәşdirilmәsidir
Ekskursiyanını mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn olunması
İnformasiyanın doğru olması
Ekskursiya zamanı hadisә vә әhvalatlar haqqında danışığın әn gәrgin nöqtәsi, anıdır

193 Nümayiş üçün әsas şәrtlәr necә tәsniflәşdirilir

•

Nümayiş zamanı, dayanacaq nöqtәlәrinin düzgün seçilmәsi, әlverişli vaxt, mövsüm seçimi, müәyyәn ekskursiya
mövzusu ilә heç bir әlaqәsi olmayan obyektlәrdәn ekskursiyaçıların diqqәtini yayındırmaq imkanı
Әlverişli vaxt, mövsüm seçimi, müәyyәn ekskursiya mövzusu ilә heç bir әlaqәsi olmayan obyektlәrdәn
ekskursiyaçıların diqqәtini yayındırmaq imkanı, obyektin müxtәlif görünüş nöqtәlәrindәn nümayişi zamanı
metodiki üsullardan istifadә mәqsәdilә ekskursiyaçıların hәrәkәt imkanının olması
Ekskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn obyektlәrin nümayiş etdirilmәsi, bu obyektlәrә ekskursiyaçıların baxışının tәşkili
Ekskursiya obyektlәrinin nümayişi vә obyekt haqqında danışıq
Ekskursiyaçıların obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan eksponatlarla
ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi

194 Nümayiş hansı elementlәrә әsaslanır

•

Nümayiş zamanı, dayanacaq nöqtәlәrinin düzgün seçilmәsi, әlverişli vaxt, mövsüm seçimi, müәyyәn ekskursiya
mövzusu ilә heç bir әlaqәsi olmayan obyektlәrdәn ekskursiyaçıların diqqәtini yayındırmaq imkanı
Mövzu üzrә әdәbiyyatın siyahısı, marşruta dixal olan obyektlәrin pasportu, ekskursiyanın yoxlama mәtni,
ekskursiya bәlәdçilәrinin fәrdi mәtnlәri, marşrutun sxemi, «ekskursiya bәlәdcisinin portfeli»
Obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan eksponatlarla ekskursiyaçıların
tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi
Ekskursiya obyektlәrinin nümayişi vә obyekt haqqında danışıq
Ekskursiyaçıların obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan eksponatlarla
ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi

195 Sәyahәtlәr hansı elementlәrin uyğunlaşmasına әsaslanır

•

Nümayiş zamanı, dayanacaq nöqtәlәrinin düzgün seçilmәsi, әlverişli vaxt, mövsüm seçimi, müәyyәn ekskursiya
mövzusu ilә heç bir әlaqәsi olmayan obyektlәrdәn ekskursiyaçıların diqqәtini yayındırmaq imkanı
Mövzu üzrә әdәbiyyatın siyahısı, marşruta dixal olan obyektlәrin pasportu, ekskursiyanın yoxlama mәtni,
ekskursiya bәlәdçilәrinin fәrdi mәtnlәri
Görünәnlәri şәrh etmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vermәk vә hәmin anda ekskursiyaçının görә bilmәdiklәri әlavә
etmәklә bәrpa etmәk
Obyektlәrin nümayişi vә danışıq
Ekskursiyaçıların obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan eksponatlarla
ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsi

196 Ekskursiya mövzularının hazırlanması sәnәdlәrinә daxildir

•

Ekskursiyaçıların obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan eksponatlarla
ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsidir
Marşruta dixal olan obyektlәrin pasportu, ekskursiyanın yoxlama mәtni, ekskursiya bәlәdçilәrinin fәrdi mәtnlәri,
marşrutun sxemi, «ekskursiya bәlәdcisinin portfeli»
Görünәnlәri şәrh etmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vermәk vә hәmin anda ekskursiyaçının görә bilmәdiklәri әlavә
etmәklә bәrpa etmәk
Ekskursiya obyektlәrinin nümayişi vә obyekt haqqında danışıq
Ekskursiyanını mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn olunması, mövzunun seçilmәsi, biblioqrafiyanını tәrtib edilmәsi,
ekskursiya materialının mәnbәyinin müәyyәn edilmәsi

197 Ekskursiyaların hazırlanma mәrhәlәlәrinә aid olan göstәricilәri sadalayın

•

Ekskursiyaçıların obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan eksponatlarla
ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsidir
Mövzu üzrә әdәbiyyatın siyahısı, marşruta dixal olan obyektlәrin pasportu, ekskursiyanın yoxlama mәtni,
ekskursiya bәlәdçilәrinin fәrdi mәtnlәri, marşrutun sxemi, «ekskursiya bәlәdcisinin portfeli», mövzu üzrә metodiki
işlәmәlәr, ekskursiya materialları, müәyyәn mövzu üzrә ekskursiyanını aparılmasına icazә verilәn bәlәdçilәrin
siyahısı
Görünәnlәri şәrh etmәk, aydınlaşdırmaq, açıqlama vermәk vә hәmin anda ekskursiyaçının görә bilmәdiklәri әlavә
etmәklә bәrpa etmәk
Ekskursiya obyektlәrinin nümayişi vә obyekt haqqında danışıq
Mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn olunması, mövzunun seçilmәsi, biblioqrafiyanını tәrtib edilmәsi

198 Ekskursiyalar keçirilmә üsuluna görә necә qruplaşdırılır

•

Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Fәrdi vә qrup şәklindә, yerli әhali, gәlmә turistlәr, yaşlılar, mәktәblәr üçün
Ekskursiyakonsultasiya, ekskursiyanümayiş, ekskursiyadәrs, tәdris ekskursiyası, sınaq ekskursiyası, nümunә
ekskursiyaları
Ekskursiyakonsert, ekskursiyatamaşa, ekskursiyakütlәvi gәzinti, ekskursiyagәzinti, ekskursiyamühazirә
Әdәbibioqrafik, әdәbitarixi, milli әdәbiyyatın inkişafının müәyyәn dövrlәrini açıqlayan ekskursiyalar, әdәbi
bәdii.

199 Ekskursiyada kulminasiya nәyi әks etdirir
Ekskursiyaçıların obyekti müstәqil müşahidә etmәlәri, «ekskursiya bәlәdçisinin portfelindә» olan eksponatlarla
ekskursiyaçıların tanış edilmәsi, ekskursiya bәlәdçisinin rәhbәrliyi ilә baxışın keçirilmәsidir
Ekskursiyanını mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn olunması, mövzunun seçilmәsi, biblioqrafiyanını tәrtib edilmәsi,
ekskursiya materialının mәnbәyinin müәyyәn edilmәsi, ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi vә öyrәnilmәsidir

•

•

Hadisә vә әhvalatlar haqqında danışığın әn gәrgin nöqtәsidir
Ekskursiyada açıqlanan әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yerlәşdirilmәsidir
Mövzu üzrә әdәbiyyatın siyahısı, marşruta dixal olan obyektlәrin pasportu, ekskursiyanın yoxlama mәtni,
ekskursiya bәlәdçilәrinin fәrdi mәtnlәri, marşrutun sxemi, «ekskursiya bәlәdcisinin portfeli»

200 Turizmin formalara bölgüsü necә hәyata keçirilir:

•

Mağazalar, turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, kirayә mәntәqәlәri
Daxili vә beynәlxalq turizm formasında
Әlavә xidmәtlәr, bazarın seqmentlәşmәsi
Müәssisәnin qiymәt strategiyasının müәyyәnlәşmәsi
Turizmin formaları, turizmin növlәri, turizmin növ müxtәlifliyi.

201 Mәqsәdli proqram üsullarının qәbul edilmәsindә mühüm vasitә vә әsas analitik funksional model kimi
hansı iqtisadi kateqoriya qәbul olunur

•

Bazar tipli iqtisadi sistemin formalaşması
Proqnozlaşdırma
Tәnzimlәmә
Planlaşdırma
Modellәşmә

202 Turist sahәsindә gәlirlәrin bölgüsü nә ilә bağlıdır

•

Turoperator vә turagentliklәrin kömәkliyi ilә
ÜDMun artım tempi ilә
Vәsaitlәrin dövriyyә xarakteri ilә
Mәcmu gәlirlәr ilә
Bazar sisteminin formalaşması ilә

203 Turizmin inkişafının daha sәmәrәli yoluna aiddir

•

Hüquqi şәxs kimi, yerli idarәetmә orqanları ilә torpaq fondundan vә yaxud iaşә tәsәrrüfatından istifadәyә görә
icarә haqqı verir, budcә qarşısında müxtәlif vergi ödәmәlәrinә daxil olur
İlkin fәaliyyәt şәraitini yaratmaqla sonrakı illәrdә turizm fәaliyyәtinin maliyyәmaddi dayaqlarını dövlәt vә yerli
vәsaitlәrin stimullaşdırılması hesabına tәşkil etmәk
Struktur model olmaqla, tәlәbatın seqmentlәşmәsi, resurs tәminatı vә tәşkilatıiqtisadi quruluş olaraq funksional
vәzifәlәrin bölgüsünә uyğun ixtisaslaşma sәviyyәsi ilә
Müәyyәn olunmuş normativlәrә uyğun vә müasir texnologiyaları nәzәrә almaqla cari qiymәtlәrdә zәruri olan xәrc
strukturu әsasında yerli vәsaitlәrin stimullaşdırılması hesabına tәşkil etmәk
Kredit resurslarına olan tәlәbatı ödәmәklә, qiymәtli kağızlar bazarında turizm sahibkarlığı ilә mәşğul olmaq üçün
sәhmlәinr buraxılması

204 İslahatların hәyata keçirilmәsi istiqamәtlәri turizm maraqları baxımından hansı formada qiymәtlәndirilir

•

Müәssisәnin nizamnamә kapitalına onun idarә edilmәsindә iştirak etmәk vә onun fәaliyyәtindәn uzunmüddәtli
gәlir götürmәk mәqsәdilә vәsait qoyuluşudur
Müәyyәn olunmuş normativlәrә uyğun vә müasir texnologiyaları nәzәrә almaqla cari qiymәtlәrdә zәruri olan xәrc
strukturu әsasında
Respublikada bazar tipli iqtisadi sistemin formalaşması vә dәrinlәşmәsi istiqamәti olaraq
İstehlakçıların maraqlarını ifadә edәn istehlak davranışı modelini qurmaq vә onun perspektivini qiymәtlәndirmәk
İntuitsiyaya әsaslanaraq üstün gәlir әldә etmәk mәqsәdilә yüksәk risqә gedәn ekstrimal investor tipi

205 Turist dövriyyәsindә iştirak edәn hәr bir subyektin gәlirlәrini hansı metodlarla reallaşdırmaq
mümkündür
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
İntuitsiyaya әsaslanaraq üstün gәlir әldә etmәk mәqsәdilә yüksәk risqә gedәn ekstrimal investor tipi
Respublikada bazar tipli iqtisadi sistemin formalaşması vә dәrinlәşmәsi istiqamәti olaraq bazar metodlarının
reallaşdırılması

•

•

İstehlakçıların maraqlarını ifadә edәn istehlak davranışı modelini qurmaq vә onun perspektivini qiymәtlәndirmәk
Müәssisәnin nizamnamә kapitalına onun idarә edilmәsindә iştirak etmәk vә onun fәaliyyәtindәn uzunmüddәtli
gәlir götürmәk mәqsәdilә vәsait qoyuluşudur

206 Turist firmaları tәsәrrüfat subyekti kimi ölkәdә gәlirlәrin formalaşması vә istifadәsindә iştirak etdiyi
üçün hansı bölgü sistemindә iştirak edir

•

Struktur model olmaqla, tәlәbatın seqmentlәşmәsi, resurs tәminatı vә tәşkilatıiqtisadi quruluş olaraq funksional
vәzifәlәrin bölgüsünә uyğun ixtisaslaşma sәviyyәsi ilә özünün sığorta ödәmәlәrini hәyata keçirir, gömrük vә digәr
ödәmәlәr ilә xәrclәr ödәyir
Hüquqi şәxs kimi, yerli idarәetmә orqanları ilә torpaq fondundan vә yaxud iaşә tәsәrrüfatından istifadәyә görә
icarә haqqı verir, budcә qarşısında müxtәlif vergi ödәmәlәrinә daxil olur, sığorta şirkәtlәri ilә özünün sığorta
ödәmәlәrini hәyata keçirir, gömrük vә digәr ödәmәlәr ilә xәrclәr ödәyir
Kredit resurslarına olan tәlәbatı ödәmәklә, qiymәtli kağızlar bazarında turizm sahibkarlığı ilә mәşğul olmaq üçün
sәhmlәinr buraxılması
İstehlakçıların maraqlarını ifadә edәn istehlak davranışı modelini qurmaq vә onun perspektivini qiymәtlәndirmәk
yolu ilә özünün sığorta ödәmәlәrini hәyata keçirir, gömrük vә digәr ödәmәlәr ilә xәrclәr ödәyir
İlkin fәaliyyәt şәraitini yaratmaqla sonrakı illәrdә turizm fәaliyyәtinin maliyyәmaddi dayaqlarını dövlәt vә yerli
vәsaitlәrin stimullaşdırılması hesabına tәşkil etmәk

207 Dövlәtin turizmin inkişafında әsas vәzifәsi nәdir

•

İstehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası
Struktur siyasәtin tәrkib hissәsi olmaq vә istehsal, bölgü sistemindә onun mәqsәdlәrini ali mәqsәdlәrә uyğun
transformasiya etmәk vәzifәsi
İlkin fәaliyyәt şәraitini yaratmaqla sonrakı illәrdә turizm fәaliyyәtinin maliyyәmaddi dayaqlarını dövlәt vә yerli
vәsaitlәrin stimullaşdırılması hesabına tәşkil etmәk
Proqram xarakterli olmaqla mövcud texnoloji әsasların formalaşması spesifikasını özündә birlәşdirir
Turizm şirkәtinin idarә edilmәsi üçün yeni fәaliyyәt sahәsi üçün hansı idarәetmә proqramı qәbul edilmәsi

208 Turizmdә imitasiya modeli nәdir

•

İstehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası
imitasiya modelinin әsasıdır
Proqram xarakterli olmaqla mövcud texnoloji әsasların formalaşması spesifikasını özündә birlәşdirir
Struktur siyasәtin tәrkib hissәsi olmaq vә istehsal, bölgü sistemindә onun mәqsәdlәrini ali mәqsәdlәrә uyğun
transformasiya etmәk vәzifәsi
Struktur model olmaqla, tәlәbatın seqmentlәşmәsi, resurs tәminatı vә tәşkilatıiqtisadi quruluş olaraq funksional
vәzifәlәrin bölgüsünә uyğun ixtisaslaşma sәviyyәsi ilә
Turizm şirkәtinin idarә edilmәsi üçün yeni fәaliyyәt sahәsi üçün hansı idarәetmә proqramı qәbul edilmәsi, yeni
şirkәtlәr tәsis etmәklә turizm fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsini özündә birlәşdirir

209 Asudә vaxtın sәmәrәli istifadә olunması hansı göstәricilәrlә müәyyәn olunur

•

Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, regional valyuta axınlarının, hәmçinin xaricdәn valyuta daxil olmalarını artırır,
ümumi milli mәhsulun hәcmini yüksәldir, yeni iş yerlәrinin yaradılmasına şәrait yaradır
Kәnd rayonlarında yeni iş yerlәri, kәnd tәsәrrüfatı mallarının sәrfәli satışı, kәnd әhalisinin hәyat sәviyyәsinin
artması, yerli büdcәyә әlavә daxilolmalar yolu ilә
Vәtәndaşların işdәn azad vaxtlarında müsbәt fәaliyyәt növlәrinә cәlb etmәkdәn ibarәt olmaqla, insanları mәnfi hal
olan sәrxoşluqdan, narkotik maddәlәrin qәbulundan, qeyrihüquqi xarakterli, qeyriformal birliklәrdә iştirak
etmәkdәn vә s. neqativ hәrәkәtlәrdәn yayındıra bilәr
İstehlak standarlarına uyğunlaşdırılmış, nisbi vә proqnozlaşdırılan yoxsulluq hәddinin müәyyәn olunması yolu ilә
Yerli xüsusiyyәtlәrә uyğun struktura malik turizm komplekslәrinin tikilmәsi, әlaqә vasitәlәrinin modernizasiyası
vә infrastrukturun inkişafı, turizm kadrlarının inkişafı

210 Turizmin mikroiqtisadi modeli özündә aşağıdakıları birlәşdirir

•

Azad qiymәt sistemi vә mülkiyyәt hüququ
Funksiyanın tәrkibi vә mәzmunu, hәr sәviyyәnin funksional vә xәtt bәndlәrinin sayı, bәndlәr arasında tabeçilik
Proqram xarakterli olmaqla mövcud texnoloji әsasların formalaşması spesifikasını özündә birlәşdirir
Struktur siyasәtin tәrkib hissәsi olmaq vә istehsal, bölgü sistemindә onun mәqsәdlәrini ali mәqsәdlәrә uyğun
transformasiya etmәk vәzifәsi
Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi

211 Turist dövranı necә ifadә olunur

•

Әylәncә vә intellektual funksiyalar, şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yolu ilә fәrdin yorğunluq
hissindәn azad olmasını tәmin edir
Turist turist firmasına turist yollayışı üçün pul ödәyir, turist firması turistә turist yollayışı verir, turist turist
yollayışını turist mәhsuluna, yәni konkret turizm xidmәtlәrinә ödәyir, turist mәhsulunun reallaşdırılması
prosesindә turist, turizm mәhsulunun әldә edilmәsinә sәrf etdiyi puldan razı qalır, turist firması turist bazarının,
turist sәnayesinin inkişafına vә yeni turist mәhsulu növlәrinin yaradılmasına investisiya yatırımı edir
Tәbii resurslardan istifadә üçün lisenziya alınması, әtraf mühitin mühafizәsinin daxili iqtisadi mexanizmini
formalaşdırır
Nәzәrdә tutulan proqrama müvafiq getdiyi ölkәyә daxil olma, orada qalma qaydaları, yerli әhalinin adәtlәri, dini
mәrasimlәr
İstehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiq edir

212 Turist müәssisәlәrinin bölgüsü idarәetmә sistemindә hansı әlamәtlәr üzrә hәyata keçirilir

•

İdarәetmә obyektlәri ilә әlaqәdar әlaqәlәndirici istiqamәtlәr
Nәqliyyat müәssisәlәri, mehmanxana müәssisәlәri
Tәşkilatı strukturların lahiyәlәndirilmәsi
Әmәk proseslәrinin idarә edilmәsi
İmitasiya modellәri vә oyunlar nәzәriyyәsi vasitәsilә

213 Turizmin inkişafı istiqamәtindә tәdqiqatların aparılması sxeminin hazırlanması zamanı hansı plana
uyğun hәrәkәt edilmәlidir

•

Verilәnlәrin yığımı, verilәnlәrin interpretasiyası, hesabatın tәrtibi, nәzarәtyoxlama
Xidmәtlәrin sәviyyәsinә, göstәrilәn xidmәtin nomenklaturasına vә keyfiyyәtinә görә
Turizm xidmәti vә mәhsullarının xarici vә daxili turistlәrә satışından
İstehlak funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası
Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin
mövcudluğu

214 Beynәlxalq tәsnifatda turistin yol xәrcindәn әlavә xәrclәri necә tәsniflәşdirilir:

•

40%qidalanmaya, 8%i ölkә daxili nәqliyyata, 30%i mehmanxanada qalmağa, 22%digәrlәrinә sәrf edilir
4%qidalanmaya, 44%i ölkә daxili nәqliyyata, 30%i mehmanxanada qalmağa, 22%digәrlәrinә sәrf edilir
48%i ölkә daxili nәqliyyata, 30%i mehmanxanada qalmağa, 22%digәrlәrinә sәrf edilir
8%qidalanmaya, 40%i ölkә daxili nәqliyyata, 30%i mehmanxanada qalmağa, 22%digәrlәrinә sәrf edilir
48%qidalanmaya, 52%i mehmanxanada qalmağa sәrf edilir

215 Turist xidmәtlәrinin hansı fәrqli xüsusiyyәtlәri vardır

•

Rәqabәt qabiliyәtli mühitin yaradılmasıdır
Hәr hansı bir ölkәnin daxili vә onun sәrhәdlәrindәn kәnarda tәşkil olunan sәyahәtlәrdir
Dövlәtin milli sәrhәdlәrindәn kәnarda hәyata keçirilәn sәyahәtlәrdir
Sahibkarlıq fәaliyyәtinin sәmәrәli tәşkili
İstifadәsi mümkün olmayan, xidmәtlәrin hiss edilmәmәsi, mövsümi dәyişmәlәrә mәruz qalma, müәyyәn yerә
bağlılıg, istehlakçılar

216 Özfәaliyyәt turizm idarәlәrinә daxil edilir

•

Tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman, turizm vә sosialmәdәni servis
Turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri, sәrnişin
nәqliyyatı, rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal tәsәrrüfatı
Turizm vә sosialmәdәni servis, istehsal, mәdәnimәişәt xidmәtlәri, turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını
satan dükanlar, kirayә mәntәqәlәri, turist, alpinist, velosiped, su idmanı, hava şarları vә s.
Әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri, sәrnişin nәqliyyatı, rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal
tәsәrrüfatı
Turist, alpinist, velosiped, su idmanı, hava şarları vә s.

217 Tarixi İpәk Yolunun bәrpası üzrә beynәlxalq konfrans hansı tarixdә vә harada keçirilmişdir

•

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

218 Turizmin birbaşa tәsir nәticәlәrinә aiddir

•

Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, regional valyuta axınlarının, hәmçinin xaricdәn valyuta daxil olmalarını artırır,
ümumi milli mәhsulun hәcmini yüksәldir, yeni iş yerlәrinin yaradılmasına şәrait yaradır
Vәsait qoyuluşları, turizm müәssisәlәrindәn vә turistlәrdәn әldә olunan gәlirlәr, turizm sahәsindә işlәyәnlәrin
maddi tәminatı, yeni iş yerlәrinin yaradılması, yığımlar vә digәr ödәmәlәr hesabına büdcә artımı tәmin edilir
Mehmanxanaların, panseonatların, turbazaların, sanatoriyaların, çarpayı fondları vә otaqların sayı, marketinq
tәdqiqatları, turizm infrastrukturunun inkişafının hüqüqu vә investisiya yönümlü dәstәyi tәşkil edir
Mәdәniyyәt müәssisәlәri  muzeylәr, teatrlar, sәrgi vә konsert zalları, istirahәt vә idman mәşğәlәlәri üçün yerlәr,
pәrakәndә ticarәt şәbәkәsi, parklar, әylәncә mәrkәzlәri, turizm mәhsullarının idxalı zamanı ölkәdәn valyuta
axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxmasına şәrait yaradılması

219 Dövlәtin turizmә dәstәyi aşağıdakı amillәrlә bağlıdır

•

İdarәetmәdә iqtisadiinzibati vә sosialpsixoloji münasibәtlәr
Turizmdә marketinq xidmәtlәrinin tәşkili
Turizmdә kiçik vә orta biznesin xarakterik cәhәtlәri
Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә iqtisadi münasibәtlәr
Yerli xüsusiyyәtlәrә uyğun struktura malik turizm komplekslәrinin tikilmәsi, әlaqә vasitәlәrinin modernizasiyası
vә infrastrukturun inkişafı, turizm kadrlarının inkişafı

220 Turizmin regional inkişafa tәsirinә daxildir:

•

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

221 Azәrbaycanda turizmi inkişaf etdirmәk mәqsәdilә hansı әsas vәzifәlәr qarşıya qoyulmuıdur?

•

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

222 2006cı il İslam Konfransı Tәşkilatının turizm nazirlәrinin V Konfransı harada keçirilmişdir vә hansı
deklorasiya qәbul olunmuşdur?

•

Azәrbaycanda vә Turizm üzrә Bakı Deklorasiyası qәbul olunmuşdur
Azәrbaycanda vә Turizm üzrә Gәncә Deklorasiyası qәbul olunmuşdur
Qazaxstanda vә Turizm üzrә Bişkek Deklorasiyası qәbul olunmuşdur
Azәrbaycanda vә Turizm üzrә İslam Deklorasiyası qәbul olunmuşdur
Türkiyәdә vә Turizm üzrә Ankara Deklorasiyası qәbul olunmuşdur

223 Azәrbaycan hansı beynәlxalq vә regional tәşkilatlarla turizm sahәsindә әmәkdaşlıq edir?

•

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

224 Azәrbaycanda YUNESKO tәrәfindәn qeydiyyata alınan hansı mәdәniyyәt abidәlәri mövcuddur

•

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

225 Ölkәmizdә neçә tәbii vә tarixi qoruq, müvәqqәti qoruq vә ovçuluq tәsәrrüfatı mövcuddur?

•

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

226 1998ci il setyabr ayının 78dә İpәk Yolunun bәrpası üzrә TRASEKA nәqliyyat dәhlizi proqramı
çәrçivәsindә beynәlxalq konfrans harada keçirilmişdir vә neçә dövlәtin rәsmi nümayәndәlәrinin iştirak
ediblәr?

•

Mәkkәdә 32 dövlәtin vә 13 beynәlxalq tәşkilatın
Moskva şәhәrindә 32 dövlәtin vә 11 beynәlxalq tәşkilatın
Bakı şәhәrindә 32 dövlәtin vә 13 beynәlxalq tәşkilatın
Parisdә 32 dövlәtin vә 13 beynәlxalq tәşkilatın
Tehran şәhәrindә 32 dövlәtin vә 13 beynәlxalq tәşkilatın

227 Turizmin inkişafında vә bu sferada iqtisadiidarәetmә problemlәrinin hәllindә tәlәbtәklifı ilә әlaqәli
olan hansı amillәrin fәrqlәndirilmәsi zәruridir:

•

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

228 Turizmin әn mühüm hansı cәhәtlәri vardır:

•

Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idxalixrac vә rәqabәt
elementlәri
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, turizm agentliklәri
Sәyahәtin tipinә vә növünә uyğun olan xidmәtlәr toplusu, nidmәtin proqramm vә texnologiyalarının optimal
olması
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri

•

Sağlamlaşdırıcı, idman, estetik, idraki, sosialkommunikativ, emosionalpsixoloji, yaradıcılıq

229 Turizmin aşağıdakı mәqsәdlәri vardır:

•

Aviabilet, sürücülük vәsiqәsi, valideynlәrin birindәn etibarnamә
Hümanitar, siyasi, iqtsadi
Sәyahәtә çıxanların hamısının xarici pasportu, aviabilet, vauçer, sürücülük vәsiqәsi, valideynlәrin birindәn
etibarnamә
Turizm üçün tәbiәtin mühafizәsi, landşaft vә onun xüsusiyyәtlәri
Ekskursiyaların keçirilmәsinin texniki şәrtlәri

230 Turizmin qeyriturizm sahәlәrinә tәsirinә aiddir:

•

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

231 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında qanunvericiliyinә әsasәn turist dedikdә hansı şәxslәr
başa düşülür?

•

Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlarının, әcnәbilәrin vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrin müvәqqәti olacağı
ölkәdә ödәnişli fәaliyyәtlә mәşğul olmamaq şәrti ilә istirahәt, sağlamlaşdırma, tanış olma, idrakı, işpeşә, idman vә
dini mәqsәdlәrlә daimi yaşayış yerlәrindәn müvәqqәti getmәlәri (sәyahәtlәri)
Turların komplektlәşdirilmәsi, turizm mәhsulunun formalaşdırılması, hәrәkәtә gәtirilmәsi vә satışı ilә mәşğul olan
turizm tәşkilatı
Konkret müddәtdә konkret marşrut üzrә fәrdi vә ya qrup halında sәfәrdәn ibarәt olan turizm mәhsulunun vauçer
şәklindә satılan forması
İstirahәt, sağlamlaşdırma, tanış olma, idrakı (tarix vә mәdәniyyәt sәrvәtlәrindәn bәhrәlәnmә vә s.). işpeşә (vәzifә
borclarının icra edilmәsi istisna olmaqla), idman vә dini mәqsәdlәrlә getdiyi ölkәdә (yerdә) ödәnişli fәaliyyәtlә
mәşğul olmamaq şәrti ilә (24 saatdan 12 ayadәk müddәtdә) müvәqqәti olan şәxs
Ciddi hesabatlı blank olub, proqramla nәzәrdә tutulmuş xidmәtlәrin ödәnildiyini tәsdiq edәn sәnәd

232 Strukturuna görә turizmin iqtisadiyyatı ilk növbәdә aşağıdakıları hәll etmәlidir

•

Sağlamlığı bәrpa etmәk, dünya görüşünu genişlәndirmәk vә istirahәtәylәncә vәzifәlәrini yerinә yetirmәk
Turizm infrastrukturu sahәsindә elmi tәdqiqatları inkişaf etdirir
Xaricdәn valyuta daxil olmalarını artırır, ümumi milli mәhsulun hәcmini yüksәldir, yeni iş yerlәrinin
yaradılmasına şәrait yaradır, kapitalların yatırılmasına şәrait yaradır
Turizm sahәsindә yaranan istehsal münasibәtlәrini birlәşdirmәlidir, turizmin bütün resurslarından sәmәrәli istifadә
olunmasına nail olmalıdır, turizmdә istehsal aspektlәrini vә istehsal münasibәtlәrini tәsdiq edәn elmi tәmsil
etmәlidir
Turizm fәaliyyәtinә kömәk edir, onun inkişafı üçün şәrait yaradır, ölkә haqqında turizm üçün әhәmiyyәtli birdiyar
kimi tәsәvvür yaradır

233 Turizmin modellәşmәsi hansı prinsiplәr әsasında reallaşır

•

İstehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası,
iqtisadiyyatın digәr sahәlәrinin inkişafına tәsir edәn vә ödәmә balansının sabit saxlanılması funksiyası әsasında
Sahә prinsiplәrindәn daha çox әrazi mәnafeyini tәmin edәn regionlar әsasında
Struktur siyasәtin tәrkib hissәsi olmaq vә istehsal, bölgü sistemindә onun mәqsәdlәrini ali mәqsәdlәrә uyğun
transformasiya etmәk vәzifәsi
Proqram xarakterli olmaqla mövcud texnoloji әsasların formalaşması spesifikasını özündә birlәşdirir
Turizm şirkәtinin idarә edilmәsi üçün yeni fәaliyyәt sahәsi üçün hansı idarәetmә proqramı qәbul edilmәsi, yeni
şirkәtlәr tәsis etmәklә turizm fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi әsasında

234 Turizmin inkişaf modeli necә ölçülür

•

Struktur siyasәtin tәrkib hissәsi olmaq vә istehsal, bölgü sistemindә onun mәqsәdlәrini ali mәqsәdlәrә uyğun
transformasiya etmәk vәzifәsi
Proqram xarakterli olmaqla mövcud texnoloji әsasların formalaşması spesifikasını özündә birlәşdirir
İstehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması vә gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası turizmin
inkişaf modelinin әsasını tәşkil edir
Turizmdә imitasiya modeli ilә
Struktur model olmaqla, tәlәbatın seqmentlәşmәsi, resurs tәminatı vә tәşkilatıiqtisadi quruluş olaraq funksional
vәzifәlәrin bölgüsünә uyğun ixtisaslaşma sәviyyәsi ilә

235 Turizm müәssisәlәrinin hәr birinin fәaliyyәti hansı vәzifәlәri yerinә yetirmәk üçün qurulur vә
tәnzimlәnir

•

Makrosәviyyәli vә mikrosәviyyәli
Mikrosәviyyәli
Struktur siyasәt
Makrosәviyyәli
Meqosәviyyәli

236 Turizm resurslarının tәsnifatında hansı mәqsәdlәr әsas rol oynayır

•

Proqnozlaşdırılan
Funksional modellәr
Funksional mәqsәdlәr
İmitasiya modeli әsasında
Makrosәviyyәli vә mikrosәviyyәli

237 Resurslar hansı sәviyyәlәrә ayrılmaqla, marketinq üzrә defisit vә ehtiyat mәnbәlәri müәyyәnlәşdirir

•

Turizmin resurs potensialının hәcmini, onun strukturunu vә istifadә mexanizmini
Tәlәbat sәvәviyyәsinә vә faktiki resurs potensialına ayrılmaqla
Turizm mәhsulunun qiymәtlәndirilmәsindә
Proqram xarakterli olmaqla mövcud texnoloji әsasların formalaşmasını
Müәyyәn olunmuş normativlәrә uyğun vә müasir texnologiyaları nәzәrә almaqla cari qiymәtlәrdә zәruri olan xәrc
strukturu әsasında

238 Xәrc strukturunda müxtәlif xidmәt vә resurs potensialına malik olan ayrıayrı subyektlәrin mәcmu
xәrclәri nә zaman öz әksini tapır

•

Proqram xarakterli olmaqla mövcud texnoloji әsasların formalaşmasını
Müәyyәn olunmuş normativlәrә uyğun vә müasir texnologiyaları nәzәrә almaqla cari qiymәtlәrdә zәruri olan xәrc
strukturu әsasında
Tәlәbat sәvәviyyәsinә vә faktiki resurs potensialına ayrılmaqla
Turizm mәhsulunun qiymәtlәndirilmәsindә
Turizmin resurs potensialının hәcmini, onun strukturunu vә istifadә mexanizmini

239 Resurslara olan tәlәbat hansı prinsiplәr üzәrindә qurulur

•

Proqram xarakterli olmaqla mövcud texnoloji әsasların formalaşması spesifikasını özündә birlәşdirir
Proqram xarakterli olmaqla mövcud texnoloji әsasların formalaşması spesifikasını özündә birlәşdirir
Müәyyәn olunmuş normativlәrә uyğun vә müasir texnologiyaları nәzәrә almaqla cari qiymәtlәrdә zәruri olan xәrc
strukturu әsasında
Struktur model olmaqla, tәlәbatın seqmentlәşmәsi
Tәlәbat sәvәviyyәsinә vә faktiki resurs potensialına ayrılmaqla

240 Turizmdә makroiqtisadi tәnzimlәmә modelinin әsas mәqsәdi nәyi müәyyәnlәşdirir

•

Azad qiymәt sistemi vә mülkiyyәt hüququ
Funksiyanın tәrkibi vә mәzmunu, hәr sәviyyәnin funksional vә xәtt bәndlәrinin sayı, bәndlәr arasında tabeçilik
Turizmin resurs potensialının hәcmini, onun strukturunu vә istifadә mexanizmini
Struktur siyasәtin tәrkib hissәsi olmaq vә istehsal, bölgü sistemindә onun mәqsәdlәrini ali mәqsәdlәrә uyğun
transformasiya etmәk vәzifәsi

Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi

241 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında qanunvericiliyinә әsasәn turizm dedikdә nә başa
düşülür?

•

Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlarının, әcnәbilәrin vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrin müvәqqәti olacağı
ölkәdә ödәnişli fәaliyyәtlә mәşğul olmamaq şәrti ilә istirahәt, sağlamlaşdırma, tanış olma, idrakı, işpeşә, idman vә
dini mәqsәdlәrlә daimi yaşayış yerlәrindәn müvәqqәti getmәlәri (sәyahәtlәri)
Ciddi hesabatlı blank olub, proqramla nәzәrdә tutulmuş xidmәtlәrin ödәnildiyini tәsdiq edәn sәnәd
Konkret müddәtdә konkret marşrut üzrә fәrdi vә ya qrup halında sәfәrdәn ibarәt olan turizm mәhsulunun vauçer
şәklindә satılan forması
Turoperator tәrәfindәn turların satışı, turizm mәhsulunun hәrәkәtә gәtirilmәsi vә satışı üzrә vasitәçilik fәaliyyәti
göstәrәn fiziki vә ya hüquqi şәxs
İstirahәt, sağlamlaşdırma, tanış olma, idrakı (tarix vә mәdәniyyәt sәrvәtlәrindәn bәhrәlәnmә vә s.). işpeşә (vәzifә
borclarının icra edilmәsi istisna olmaqla), idman vә dini mәqsәdlәrlә getdiyi ölkәdә (yerdә) ödәnişli fәaliyyәtlә
mәşğul olmamaq şәrti ilә (24 saatdan 12 ayadәk müddәtdә) müvәqqәti olan şәxs

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

•

Neapol
Pekin
Milan
Astana
Moskva

243 Manila bәyannamәsindә turizm fәaliyyәtinin aşağıdakı istiqamәtlәri üzrә tövsiyәlәr verilmişdir

•

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

244 Turizmin inkişafının sistem göstәricilәri regionlar üzrә özünә aşağıdakıları daxil edir

•

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

245 Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә müәssisәlәrә aiddir

•

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

246 Turizmdә mәnfi ödәmә balansına malik olan dövlәtlәrә aiddir

•

İtaliya, ABŞ, Türkiyә, Almaniya, Yaponiya, Azәrbaycan
İspaniya, İtaliya, ABŞ, Türkiyә, Almaniya, Yaponiya, Norveç
İspaniya, İtaliya, ABŞ, Türkiyә, Yunanıstan, Fransa, Tunis
Niderland, İsveç, Kanada, Danimarka, Tunis, Tailand, Meksika

•

Almaniya, Yaponiya, Norveç, Böyük Britaniya, Niderland, İsveç, Kanada, Danimarka

247 Turizmdә müsbәt ödәmә balansına malik olan dövlәtlәrә aiddir

•

Niderland, İsveç, Kanada, Danimarka, Tunis, Tailand, Meksika
İspaniya, İtaliya, ABŞ, Türkiyә, Yunanıstan, Fransa, Tunis, Tailand, Meksika
Yaponiya, Norveç, Böyük Britaniya, İsveç, Kanada, Danimarka
İspaniya, İtaliya, ABŞ, Türkiyә, Almaniya, Yaponiya, Norveç
İtaliya, ABŞ, Türkiyә, Almaniya, Yaponiya, Azәrbaycan

248 Kimlәr turist hesab edilir?

•

Mülkiyyәtdәn, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn, vergilәr vә gömrük rüsumları hesabına әldә olunan gәlir mәnbәlәrini
xarici ölkә banklarında yerlәşdirmәk arzusunda olan şәxslәr
Daimi yaşayış yeri olmayan ölkәyә 2 saatdan qısa olmayan müddәtә gәlәn istәnilәn adam, dәrk etmә mәqsәdilә
gәlәnlәr, müalicә almaq üçün sәfәr edәn şәxslәr, konfransda iştirak üçün gedәnlәr, yarışların iştirakçısı olan
idmançılar, 24 saatdan az müddәtә olsa da gәmidәn sahilә çıxan şәxslәr
Daimi yaşayış yeri olmayan ölkәyә 24 saatdan qısa olmayan müddәtә gәlәn istәnilәn adam, dәrk etmә mәqsәdilә
gәlәnlәr, müalicә almaq üçün sәfәr edәn şәxslәr, konfransda iştirak üçün gedәnlәr, biznes fәaliyyәti ilә mәşğul
olmağa gedәnlәr, yarışların iştirakçısı olan idmançılar, 24 saatdan az müddәtә olsa da gәmidәn sahilә çıxan şәxslәr
Daimi yaşayış yeri olmayan ölkәyә 24 saatdan qısa olmayan müddәtә gәlәn istәnilәn adam, dәrk etmә mәqsәdilә
gәlәnlәr, müalicә almaq üçün sәfәr edәn şәxslәr, konfransda iştirak üçün gedәnlәr, yarışların iştirakçısı olan
idmançılar, 24 saatdan az müddәtә olsa da gәmidәn sahilә çıxan şәxslәr
Tәlәbatın yaranma tәbiәti, tәzahür sferası, subyekti, ödәnilmә dәrәcәsi vә kәmiyyәtcә müәyyәnlәşdirilmәsi zamanı
zәruri olan şәxslәr

249 Turizm aşağıdakı komponentlәrdәn ibarәt münasibәtlәr sistemi kim tәyin edilir:

•

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

250 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında qanunvericiliyinә әsasәn tur dedikdә nә başa düşülür

•

Turların komplektlәşdirilmәsi, turizm mәhsulunun formalaşdırılması, hәrәkәtә gәtirilmәsi vә satışı ilә mәşğul olan
turizm tәşkilatı
İstirahәt, sağlamlaşdırma, tanış olma, idrakı (tarix vә mәdәniyyәt sәrvәtlәrindәn bәhrәlәnmә vә s.). işpeşә (vәzifә
borclarının icra edilmәsi istisna olmaqla), idman vә dini mәqsәdlәrlә getdiyi ölkәdә (yerdә) ödәnişli fәaliyyәtlә
mәşğul olmamaq şәrti ilә (24 saatdan 12 ayadәk müddәtdә) müvәqqәti olan şәxs
Turizm vә ekskursiya yollayışlarının satışı, habelә turizmekskursiya fәaliyyәtinin tәşkili üzrә informasiya, reklam,
marketinq vә s. digәr xidmәtlәr göstәrilmәsi ilә mәşğul olan vasitәçi tәşkilat
Ciddi hesabatlı blank olub, proqramla nәzәrdә tutulmuş xidmәtlәrin ödәnildiyini tәsdiq edәn sәnәd
Konkret müddәtdә konkret marşrut üzrә fәrdi vә ya qrup halında sәfәrdәn ibarәt olan turizm mәhsulunun vauçer
şәklindә satılan forması

251 GәncәMingәçevir turist subregionunda ekskursiyaların hәyata keçirilmәsi üçün nadir mәnzәrә XI әsrin
tәbiәt hadisәsinin eksponatlarına daxildir:

•

GöyGöl, Maral göl, Mingәçevir anbarı, Şәmkir DRESin әrazisi
Mingәçevir anbarı, Şәmkir DRESin әrazisi, GöyGöl, Maral göl, Ağ göl
GöyGöl, Maral göl, Ağ göl
Mingәçevir su anbarı, Şәmkir DRESin әrazisi
Mingәçevir anbarı, Şәmkir DRESin әrazisi, GöyGöl, Maral göl

252 20022005ci illәr üçün Turizmin İnkişafına Dair Dövlәt Proqramı vә Proqrama dair Tәdbirlәr planının
7.2 bәndinә uyğun olaraq hansı mәsәlә müәyyәn edilmişdir?

•

Mövcud olan marşrutların vәziyyәtinin tәsdiq edilmәsi, Respublika üzrә әsas turist marşrutlarının yaradılması
Marketinq tәdqiqatları, biznes planların әsaslandırılması
Mehmanxanaların xidmәt standartlarına uyğunluğunun tәyin olunması
Turizm bazarının seqmentlәşmәsi
Dövlәt miqyasında turizm firmalarının istehsalxidmәt vә region әhalisinin turist xidmәtlәrinin tәşkilindә
mәnfәәtin әldә olunmasını bildirir

253 Turizmdә dövlәt tәsәrrüfatının tәşkilindә әmәyin ictimai bölgüsünün mәzmununa aiddir

•

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

254 Turizmdә iqtisadi rayonlaşmanın prinsiplәrinә aiddir

•

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

255 Bakı şәhәrindәki ariximәdәni memarlıq abidәlәrinә aşağıdakılar aid edilir:

•

Mömünә Xatun Türbәsi, «İsmailiyyә» binası, Azәrbaycan Dövlәt Filarmoniyası, «Sәadәt sarayı», Kirxa binası,
keçmiş şәhәr Dumasının binası, Sinemotoqraf binası
«İsmailiyyә» binası, Azәrbaycan Dövlәt Filarmoniyası, «Sәadәt sarayı», Kirxa binası, keçmiş şәhәr Dumasının
binası, Sinemotoqraf binası
Koroğlu qalası, «İsmailiyyә» binası, Azәrbaycan Dövlәt Filarmoniyası, «Sәadәt sarayı», Kirxa binası, keçmiş şәhәr
Dumasının binası, Sinemotoqraf binası
«İsmailiyyә» binası, Koroğlu qalası, Şәki Xan Sarayı, Azәrbaycan Dövlәt Filarmoniyası, «Sәadәt sarayı», Mömünә
Xatun Türbәsi, Kirxa binası, keçmiş şәhәr Dumasının binası, Sinemotoqraf binası
Şәki Xan Sarayı, «İsmailiyyә» binası, Azәrbaycan Dövlәt Filarmoniyası, «Sәadәt sarayı», Kirxa binası, keçmiş
şәhәr Dumasının binası, Sinemotoqraf binası

256 Azәrbaycanda mümkün turizm növlәrinә aiddir:

•

Tikiş vә tәmir müәssisәlәri, nәqliyyat vә mebellәrin tәmiri, camaşırxanalar, kirayә mәntәqәlәri, bәrbәrxanalar vә
nәqliyyat xidmәtlәri
Bütövlük, effektivlik, etibarlılıq, çeviklik
Xәtti, radial, kombinasiyalı, motoxizәk, qolf, müalicәvibalneoloji
Dağ xizәk; motoxizәk; qolf; müalicәvibalneoloji; balıq ovu; ovçuluq; etnoqrafik; tarixiarxeoloji (Qobustan,
Azığ mağarsı); elmivulkanoloji; konqres (hidrometeoroloji, seysmik, ekologiya, balıqçılıq, neft hasilatı, kәnd
tәsәrrüfatı, geosiyasәt, pedaqogika, etnoqrafiya mövzular üzrә); elmisualtı (nadir dәniz florası vә faunası ilә
tanışlıq); Çimәrlik
Kütlәvi informasiya vasitәlәri, çap reklam nәşrlәri, kino vә video reklam, küçә reklamı, suvenirlәr, sәrgilәr, birjalar,
yarmarkalar

257 Turizm marşrutları üzrә turizm fәaliyyәtini tәşkil edәn tәşkilatların vәzifәlәrinә aiddir:

•

Sağlamlığı bәrpa etmәk, dünya görüşünu genişlәndirmәk vә istirahәtәylәncә vәzifәlәrini yerinә yetirmәk
Firmaların ictimaiyyәtlә әlaqәlәrini tәmin edәn vә istehsalatda normal sosialpsixoloji iqlim yaradan xidmәtlәri
İşçi heyәtinin seçilmәsi xidmәtlәri, firmaların ictimaiyyәtlә әlaqәlәrini tәmin edәn vә istehsalatda normal sosial
psixoloji iqlim yaradan xidmәtlәr
Әldә etdiyi lisenziya әsasında turistlәrә xidmәt göstәrmәklә turizm tәşkilatının müәyyәn funksiyaları, turizm
tәşkilatının elan etdiyi mәlumatlara әsasәn, turist xidmәtlәrinin tam şәkildә göstәrilmәsinin tәmin edilmәsi
Yerli hakimiyyәtin reklaminformasiya sahәsindә fәallığı, yerli vә hakimiyyәt sәviyyәsindә azad adminstrativ vә
vergi siyasәti, xüsusi investisiya tәşәbbüsünün hәvәslәndirilmәsi

258 Müasir turizm bazarında turizm firmalarının fәaliyyәtinә tәsir edәn xarakteristikalara aiddir:

•

Texnoloji inkişaf, firma vә dövlәtin qarşılıqlı әlaqәsi, transmilli xarakter, idarәetmәyә yeni tәlәblәr
Turizm infrastrukturu, turizm sәnayesi vә lisenziya sistemi
Trofi, fermer, mәkik turizminin sosialiqtisadi funksiyaları
Asudә vaxtlarda gәnclәrin neqativ fәaliyyәtlәrinin artması
Kommersiya, sosial mәqsәdlәr vә ictimai turizm

259 Traseka Proqramının әsası hansı tarixdә vә harada tәsis edilmişdir?

•

1993cü il, Brüsseldә
1996cü il, Brüsseldә
1994cü il, Moskvada
1991cü il, Pekindә
1993cü il, Bakıda

260 Traseka dәhlizi neçә dövlәtin әrazisindәn keçir?

•

33
28
32
30
41

261 Abidәlәrә aşağıdakılar daxildir:

•

İl әrzindә aydın günlәrin sayına görә respublika İtaliya, İspaniya vә Yunanıstanla müqayisәyә gәlә bilәr,
Azәrbaycan әrazisi boyu 825 km uzanan Xәzәrin dәniz sahillәrinin ucdantutma istirahәt zonasına çevrilmәsi üçün
hәr cür ilkin şәrait mövcuddur
Bazardüzü, Şahdağ, Babadağın vüqarla, әzәmәtlә ucalan zirvәlәri, çoxsaylı şәlalәr, Böyük Qafqazın cәnub
әtәklәrindәn axan çaylar, büllur kimi şәffaf Göygöl, Maral gölün firuzәyi sәthi, Qobustanın sәrt vә eyni zamanda
mәnzәrәli palçıq vulkanları, Lәnkәranın nadir qoruqları, Abşeron vә Nabran bölgәsinin müalicәvi әhәmiyyәtli
narın qumlu çimәrliklәri – Azәrbaycan, turistlәrin gözündә mәhz belә canlanır
Bu abidәlәrә misal olaraq ibtidai insanların Qobustan mağaralarında (Bakıdan 60 km Qәrbdә) qayaüstü rәsmlәrini,
islamaqәdәrki dövrün mәrasim tikililәri – atәşpәrәstlik mәbәdlәri, qüllәlәr, dağların zirvәsindә xristian kilsәlәri vә
ibadәtgahlar, möhtәşәm qala divarları vә qәsrlәr, habelә geniş karvansaralar, İslam mәdәniyyәti dövrünün әzәmәtli
sarayları, memorial, ayin vә digәr tikililәri göstәrmәk olar.
Azәrbaycan turizm sәnayesinin inkişafı üçün zәngin ehtiyatlara malikdir
Xәzәrin suları vә ona yaxın çaylarda qiymәtli balıq növlәri – uzunburun, losos, qızıl balıq vә s. Vardır; Dünyada
tanınmış «Karlovı varı» sularından heç dә geri qalmayan isti vә mineral bulaqlar – Badamlı, Turşsu, İstisu böyük
iqtisadi әhәmiyyәt daşıyır.

262 Çimәrliklәrin xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılar daxildir:
Azәrbaycan turizm sәnayesinin inkişafı üçün zәngin ehtiyatlara malikdir. Bu hәr şeydәn әvvәl, çox әlverişli siyasi
coğrafi mövqedir

•

•

İl әrzindә aydın günlәrin sayına görә respublika İtaliya, İspaniya vә Yunanıstanla müqayisәyә gәlә bilәr,
Azәrbaycan әrazisi boyu 825 km uzanan Xәzәrin dәniz sahillәrinin ucdantutma istirahәt zonasına çevrilmәsi üçün
hәr cür ilkin şәrait mövcuddur; Abşeron yarımadasının Bakı şәhәri әtrafında yerlәşәn dünyada mislibәrabәri
olmayan qumsal çimәrliklәri turistlәr arasında geniş şöhrәt qazanmışdır. Eyni zamanda respublikanın şimalşәrq
sahilindә YalamaXaçmaz zonası çimәrliklәrinin (Bakıdan 220 km aralı) birbaşa sahil zolağında bitәn yarpaqlı
ağac meşәlәr özünün sәrinliyi ilә turistlәri cәlb edir; Çimәrlik mövsümü sentyabrın axırınadәk davam edir. Yod,
brom, ftorlu şәffaf su insana zövq verir vә fayda gәtirir. Yayda suyun hәrarәti + 24, +26 Syә çatır.
Bazardüzü, Şahdağ, Babadağın vüqarla, әzәmәtlә ucalan zirvәlәri, çoxsaylı şәlalәr, Böyük Qafqazın cәnub
әtәklәrindәn axan çaylar, büllur kimi şәffaf Göygöl, Maral gölün firuzәyi sәthi, Qobustanın sәrt vә eyni zamanda
mәnzәrәli palçıq vulkanları, Lәnkәranın nadir qoruqları, Abşeron vә Nabran bölgәsinin müalicәvi әhәmiyyәtli
narın qumlu çimәrliklәri – Azәrbaycan, turistlәrin gözündә mәhz belә canlanır
Azәrbaycanda 1200dәn çox irilixırdalı çay axır. Dağlardan axan bir çox çaylar sәsliküylü әzәmәtli şәlalәlәr
yaradır; Dağlıq yerlәr vә Aranda mövcud göllәr Azәrbaycan torpağının әsil bәzәyidir vә bu göllәrin әn gözәli Göy
göl vә Maral göldür. Xәzәrin suları vә ona yaxın çaylarda qiymәtli balıq növlәri – uzunburun, losos, qızıl balıq vә
s. Vardır; Dünyada tanınmış «Karlovı varı» sularından heç dә geri qalmayan isti vә mineral bulaqlar – Badamlı,
Turşsu, İstisu böyük iqtisadi әhәmiyyәt daşıyır.
Azәrbaycan zәngin tarixә vә qәdim mәdәniyyәtә malik ölkәdir. Azıx mağarasında tapılmış neandertal adamın
sümüklәri onu göstәrir ki, ibtidai insan burada hәlә 250 min il qabaq ilkin paleolit dövründә yaşamışdır;
Ölkәmizin әrazisindә 6 mindәn çox tarixi memarlıq abidәsi mövcuddur.

263 Turizm marşrutları üzrә ekoturizmin tәlәblәrinә riayәt etmә prinsiplәri aşağıdakılardan ibarәtdir:

•

Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, fәaliyyәt prosesindә
әtraf mühitә ziyan vurmamaq, turlar proqramına ekoloji maariflәndirmәnin, tәhsilin elementlәrini daxil etmәk
Marketinq tәdqiqatları, biznes planların әsaslandırılması, fәaliyyәt prosesindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq, turlar
proqramına ekoloji maariflәndirmәnin, tәhsilin elementlәrini daxil etmәk
Tәbiәt kompleksinә böyük miqdarda, qısa müddәtli antropogen rekreasiyanın yüklәnmәsi, mühüm texnogen
tәsirlәr
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ictimaiiqtisadi
sistem, turizm siyasәti, әtraf alәm siyasәti, iqtisadiyyatın maraqları, dövlәtin maraqları, әhalinin maraqları,
ehtiyatlar
Dövlәt miqyasında turizm firmalarının istehsalxidmәt vә region әhalisinin turist xidmәtlәrinin tәşkilindә
mәnfәәtin әldә olunmasını, turlar proqramına ekoloji maariflәndirmәnin, tәhsilin elementlәrini daxil etmәk

264 Mineral sulara aşağıdakılar daxildir:

•

Azәrbaycan zәngin tarixә vә qәdim mәdәniyyәtә malik ölkәdir. Azıx mağarasında tapılmış neandertal adamın
sümüklәri onu göstәrir ki, ibtidai insan burada hәlә 250 min il qabaq ilkin paleolit dövründә yaşamışdır
Azәrbaycanda 1200dәn çox irilixırdalı çay axır. Dağlardan axan bir çox çaylar sәsliküylü әzәmәtli şәlalәlәr
yaradır; Dağlıq yerlәr vә Aranda mövcud göllәr Azәrbaycan torpağının әsil bәzәyidir vә bu göllәrin әn gözәli Göy
göl vә Maral göldür. Xәzәrin suları vә ona yaxın çaylarda qiymәtli balıq növlәri – uzunburun, losos, qızıl balıq vә
s. Vardır; Dünyada tanınmış «Karlovı varı» sularından heç dә geri qalmayan isti vә mineral bulaqlar – Badamlı,
Turşsu, İstisu böyük iqtisadi әhәmiyyәt daşıyır.
Azәrbaycan turizm sәnayesinin inkişafı üçün zәngin ehtiyatlara malikdir. Bu hәr şeydәn әvvәl, çox әlverişli siyasi
coğrafi mövqedir; Azәrbaycan iki dünya sivilizasiyasının qovuşuğunda, Transqafqaz nәqliyyat dәhlizinin
ortasında yerlәşir
Bazardüzü, Şahdağ, Babadağın vüqarla, әzәmәtlә ucalan zirvәlәri, çoxsaylı şәlalәr, Böyük Qafqazın cәnub
әtәklәrindәn axan çaylar, büllur kimi şәffaf Göygöl, Maral gölün firuzәyi sәthi, Qobustanın sәrt vә eyni zamanda
mәnzәrәli palçıq vulkanları, Lәnkәranın nadir qoruqları, Abşeron vә Nabran bölgәsinin müalicәvi әhәmiyyәtli
narın qumlu çimәrliklәri – Azәrbaycan, turistlәrin gözündә mәhz belә canlanır
Bazardüzü, Şahdağ, Babadağın vüqarla, әzәmәtlә ucalan zirvәlәri, çoxsaylı şәlalәr, Böyük Qafqazın cәnub
әtәklәrindәn axan çaylar, büllur kimi şәffaf Göygöl, Maral gölün firuzәyi sәthi, Qobustanın sәrt vә eyni zamanda
mәnzәrәli palçıq vulkanları, Lәnkәranın nadir qoruqları, Abşeron vә Nabran bölgәsinin müalicәvi әhәmiyyәtli
narın qumlu çimәrliklәri – Azәrbaycan, turistlәrin gözündә mәhz belә canlanır

265 Iqlim vә landşaftın göstәricilәrinә daxildir:

•

Dünyada tanınmış «Karlovı varı» sularından heç dә geri qalmayan isti vә mineral bulaqlar – Badamlı, Turşsu,
İstisu böyük iqtisadi әhәmiyyәt daşıyır.
Bazardüzü, Şahdağ, Babadağın vüqarla, әzәmәtlә ucalan zirvәlәri, çoxsaylı şәlalәr, Böyük Qafqazın cәnub
әtәklәrindәn axan çaylar, büllur kimi şәffaf Göygöl, Maral gölün firuzәyi sәthi, Qobustanın sәrt vә eyni zamanda
mәnzәrәli palçıq vulkanları, Lәnkәranın nadir qoruqları, Abşeron vә Nabran bölgәsinin müalicәvi әhәmiyyәtli
narın qumlu çimәrliklәri – Azәrbaycan, turistlәrin gözündә mәhz belә canlanır

Azәrbaycan zәngin tarixә vә qәdim mәdәniyyәtә malik ölkәdir. Azıx mağarasında tapılmış neandertal adamın
sümüklәri onu göstәrir ki, ibtidai insan burada hәlә 250 min il qabaq ilkin paleolit dövründә yaşamışdır;
Ölkәmizin әrazisindә 6 mindәn çox tarixi memarlıq abidәsi mövcuddur. Onların әksәriyyәti Azәrbaycan
әrazisindәn keçәn Böyük İpәk yolu boyunca qәdim karvan yollarının üstündә yerlәşir vә indinin özündә dә heyrәt
doğurur
Azәrbaycan turizm sәnayesinin inkişafı üçün zәngin ehtiyatlara malikdir. Bu hәr şeydәn әvvәl, çox әlverişli siyasi
coğrafi mövqedir
İl әrzindә aydın günlәrin sayına görә respublika İtaliya, İspaniya vә Yunanıstanla müqayisәyә gәlә bilәr,
Azәrbaycan әrazisi boyu 825 km uzanan Xәzәrin dәniz sahillәrinin ucdantutma istirahәt zonasına çevrilmәsi üçün
hәr cür ilkin şәrait mövcuddur

266 Coğrafi mövqenin әsas göstәricilәrinә daxildir:

•

İl әrzindә aydın günlәrin sayına görә respublika İtaliya, İspaniya vә Yunanıstanla müqayisәyә gәlә bilәr,
Azәrbaycan әrazisi boyu 825 km uzanan Xәzәrin dәniz sahillәrinin ucdantutma istirahәt zonasına çevrilmәsi üçün
hәr cür ilkin şәrait mövcuddur; Abşeron yarımadasının Bakı şәhәri әtrafında yerlәşәn dünyada mislibәrabәri
olmayan qumsal çimәrliklәri turistlәr arasında geniş şöhrәt qazanmışdır
Bazardüzü, Şahdağ, Babadağın vüqarla, әzәmәtlә ucalan zirvәlәri, çoxsaylı şәlalәr, Böyük Qafqazın cәnub
әtәklәrindәn axan çaylar, büllur kimi şәffaf Göygöl, Maral gölün firuzәyi sәthi, Qobustanın sәrt vә eyni zamanda
mәnzәrәli palçıq vulkanları, Lәnkәranın nadir qoruqları, Bodrum, Abşeron vә Nabran bölgәsinin müalicәvi
әhәmiyyәtli narın qumlu çimәrliklәri – Azәrbaycan, turistlәrin gözündә mәhz belә canlanır
Azәrbaycan zәngin tarixә vә qәdim mәdәniyyәtә malik ölkәdir. Xәzәrin suları vә ona yaxın çaylarda qiymәtli
balıq növlәri – uzunburun, losos, qızıl balıq vә s. Vardır; Dünyada tanınmış «Karlovı varı» sularından heç dә geri
qalmayan isti vә mineral bulaqlar – Badamlı, Turşsu, İstisu böyük iqtisadi әhәmiyyәt daşıyır.
Azәrbaycan turizm sәnayesinin inkişafı üçün zәngin ehtiyatlara malikdir. Bu hәr şeydәn әvvәl, çox әlverişli siyasi
coğrafi mövqedir; Azәrbaycan iki dünya sivilizasiyasının qovuşuğunda, Transqafqaz nәqliyyat dәhlizinin
ortasında yerlәşir

267 Turizmin madditexniki bazasının vәziyyәti vә inkişafını xarakterizә edәn göstәricilәrә daxildir:

•

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
Beynәlxalq turizmin inkişaf göstәricilәri
Turizm firmalarının fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi göstәricilәri
Mehmanxanaların, panseonatların, turbazaların, sanatoriyaların, çarpayı fondları vә otaqların sayı, marketinq
tәdqiqatları
İstehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması, ölçülә bilәn
ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә olunması, onların xarakteri vә bu kimi göstәricilәr

268 Biznes planın tәrtib olunması zamanı әrazinin әhәmiyyәtli turistkurort zonası kimi tanınması haqqında
aşağıdakı sәnәdlәr hazırlanır:

•

Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Bir vә ya bir neçә unikal tәbii müalicәvi sәrvәtlәrә, bu sәrvәtlәrin lazımi ehtiyatına, kurort tikintisi üçün kifayәt vә
münasib sahәyә malik olmalıdır, ekoloji vә sanitarepidemioloji normalara uyğun gәlmәlidir
Fәaliyyәtdә olan turistkurort obyektlәrinin siyahısı, tәbiimüalicә sәrvәtlәrinin vәziyyәti haqqında balneoloji vә
onların ehtiyatları haqqında ekspert nәticәlәri, tәbii müalicәvi vә başqa tәbii sәrvәtlәrin, әrazinin vәziyyәti
haqqında dövlәt ekoloji vә sanitarepidemioloji tәdqiqatların nәticәlәri
Turizm müәssisәlәrinin vә turizm müәssisәlәrinin tәsnifatı, turizm mәhsullarının tәhlükәsizliyinin vә
keyfiyyәtinin tәmin edilmәsi, turizm mәhsullarının turist tәlәbatına uyğunluq parametrlәrinin
müәyyәnlәhdirilmәsi
Әhalinin yaşlaşması, işlәyәn qadınların sayının artması, gec ailә qurmaq meyllәri, tәnha insanların, ailә
qurmayanların sayının artması, övladsız ailәlәrin sayının artması, ödәnişli mәzuniyyәtlәrin müddәtlәrinin artması,
ailә gәlirlәrinin artması

269 Regional turizm infrastrukturu nәyә xidmәt edir
Müxtәlif idarә vә tәşkilatların birgә fәaliyyәtinin koordinasiyası әsasında xidmәt müәssisәlәrinin xüsusi
komplekslәr şәklindә tәmin olunması
Turizm mәhsulu vә göstәrilәn xidmәtlәrin keyfiyyәtinin daim tәkmillәşmәsi, mәnfәәt normasını artırmaq üçün
xәrclәrin azaldılması

•

Müxtәlif idarә vә tәşkilatların birgә fәaliyyәtinin koordinasiyası әsasında xidmәt müәssisәlәrinin xüsusi
komplekslәr şәklindә tәmin olunması
Ölkәnin sosialiqtisadi inkişafında azad iqtisadi zonaların fәaliyyәti
İqtisaditәşkilati sistem olub, bazar konyukturlarının dәyişikliklәrinә adaptasiya qabiliyyәtinә malik olan
kompleks әrazilәrә

270 Regional turizmin idarә edilmәsindә iqtisadicoğrafi problem kimi perspektivdә beynәlxalq
münasibәtlәrin genişlәndirilmәsi amillәri tәrkibindә hansı göstәrici әsas götürülür

•

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

271 . Regional turizmdә iqtisadicoğrafi problemlәriturizmin tәşkili etibarilә nә ilә bağlıdır

•

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

272 Regional turizmdә antropogen resurslara aiddir

•

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

273 Regional turizmdә iqtisadicoğrafi problemlәrin rasional tәminatı üçün zәruri olan elementlәri
tәsniflәşdirin

•

Mehmanxanaların, panseonatların, turbazaların, sanatoriyaların, çarpayı fondları vә otaqların sayı
Turizm mәhsulunun xüsusiyyәti vә turistlәr üçün cәlbediciliyi, gedilәn yerdә turistlәrin xәrclәrinә ayırdıqları
büdcә vә bunun nә qәdәr teztez tәkrarlanması
Turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri, sәrnişin
nәqliyyatı, rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal tәsәrrüfatı
Müxtәlif idarә vә tәşkilatların birgә fәaliyyәtinin koordinasiyası әsasında xidmәt müәssisәlәrinin xüsusi
komplekslәr şәklindә tәmin olunması
Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, xaricә olan sәyahәtlәr balansı, abadlaşdırılmış әtraf әrazi, madditexniki
avadanlıqların tikinti normalarına uyğunluq balansı

274 Turizmdә iqtisadicoğrafi problemlәrin tәhlili zamanı turizm sәnayesi nәyә xidmәt edir

•

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

275 Turizmdә ictimai әlaqәlәndirmәnin әsası nәdir

•

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

276 Turizmdә rayon әmәlәgәlmәnin qanunauyğuna aiddir

•

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

277 Turizmdә rayon әmәlәgәlmәnin әlamәtlәrinә aiddir

•

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

278 Turizmdә toplanmış material dәyәrlәrinin tәsiri hansı istiqamәtlәrdә özünü göstәrir

•

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

279 Rayonlar arasında әlaqәlәrin inkişafı hansı göstәricilәrlә müәyyәn olunur

•

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

280 Turizmdә konkret olaraq rayon әmәlә gәlmәnin hansı amillәri nәzәrdәn keçirilir

•

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

281 Turizmdә әmәyin әrazi bölgüsü iqtisadi proseslәrin hansı tәrәflәrini nәzәrdә tutur

•

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

282 Turizmdә rayonlaşma amillәrinin rolu vә tәsiri hansı konkret tarixi şәraitdәn asılı olaraq dәyişir

•

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

283 Turist rayonu hansı göstәricilәrә malik olmalıdır?

•

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

284 Ölkәnin regionlarında turist zonalarının vә marşrutlarının tәşkil elilmәsilә bağlı hazırlanmış proqramlar
hansı istiqamәtlәr üzrә hәyata keçirilir?

•

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

285 әlavә marşrutlara daxildir:

•

BakıAbşeron yarımadasıQobustan, BakıNaxçıvan, BakıŞuşa
BakıAbşeron yarımadasıTiflis, BakıNaxçıvan, BakıŞuşa
BakıAbşeron yarımadasıQobustan, Bakı Tiflis, BakıŞuşa
BakıAbşeron yarımadasıQobustan, BakıTiflis, BakıKәlbәcәr
BakıXaçmaz, BakıAstara, BakıBalakәn, BakıQazax

286 Turizm infrastrukturu iqtisadi tәşkilati sistem olub, hansı resurslarını tәmin edir

•

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

287 Turizmdә iqtisadicoğrafi problemlәrini müәyyәnlәşdirmәk üçün vacib amillәrә aiddir

•

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

288 İqtisadicoğrafi problemlәrinin tәrkibindә tәbiirekrasiya potensialın qorunması vә bәrpası üçün hansı
tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi zәruridir

•

İstifadә edilәn vә ya istismarı nәzәrdә tutulan tәbii sәrvәtlәrin mәcmusu, habelә tarixәn mövcud tәsәrrüfat
fәaliyyәti strukturu vә ya iqtisadi inkişafın planlı strukturuna әsaslanan xalq tәsәrrüfatı vәzifәlәrinin ümumiliyi
Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qoyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi, razidә sәrvәtlәrin müәyyәn olunması vә vәziyyәti üzәrindә müşahidәnin tәşkili
Tikintilәr zamanı әtraf landşaftı maksimal dәrәcәdә qorumaq, qiymәtli, qeyriadi әrazilәrdә qoruq zonalarının
tәşkili ilә qoruq vә yasaqlıq rejiminin tәtbiqi, tәbiәt parkları sisteminin yaradılması, dağlıq regionlarda yaşıllığın
qorunması
İstehsal münasibәtlәri, әmәyin әrazi bölgüsü, iqtisadi vә tәbii resurslar, inzibati әrazi bölgüsü, müxtәlif rayonların
ayrıayrı millәtlәrlә mәskunlaşması
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması

289 әsas marşrutlara daxildir:

•

BakıXaçmaz, BakıAstara, BakıBalakәn, BakıQazax
BakıXaçmaz, BakıLerik, BakıBalakәn, BakıQazax
BakıKürdәmir, BakıAstara, BakıBalakәn, BakıQazax
BakıXaçmaz, BakıAstara, BakıQax, BakıQazax
BakıAbşeron yarımadasıQobustan, BakıNaxçıvan, BakıŞuşa

290 Turizmin iqtisadicoğrafi rayon kimi ixtisaslaşması necә qәbul olunmuşdur

•

Daxili vә regiondaxili çәrçivәdә turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin xammal, әmәk, maliyyә, investisiya, istehsal,
informasiya resursları formasında
Respublikanın rekrasion rayonlaşmasının çoxfazalı bloku şәklindә
Mәhsulu yenilәşdirmә, yeni istehsalat gücünün işә salınması, istehsal gücünün texniki baxımdan yenidәn
silahlanması vә ya yenidәn qurma hesabına artması
Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, konsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn konsultasiya
xidmәti göstәrәn fәaliyyәt, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasında aralıq fәaliyyәt

•

Rayonlararası mübadilә ehtiyacları üçün turizm mәhsulu istehsalı kimi

291 Dünya iqtisadiyyatında dövlәtin turizmә dәstәyi hansı amillәrlә bağlıdır

•

İdarәetmәdә iqtisadiinzibati vә sosialpsixoloji münasibәtlәr
Turizmdә marketinq xidmәtlәrinin tәşkili
Turizmdә kiçik vә orta biznesin xarakterik cәhәtlәri
Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә iqtisadi münasibәtlәr
Yerli xüsusiyyәtlәrә uyğun struktura malik turizm komplekslәrinin tikilmәsi, әlaqә vasitәlәrinin modernizasiyası
vә infrastrukturun inkişafı

292 Beynәlxalq turizmdә iqtisadi risqlәrә aid edilir

•

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

293 Beynәlxalq turizmdә planlaşdırmanın geniş aspektlri müddәt vә mәzmun baxımından necә sәciyyәlәnir

•

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

294 Dünya turizm xidmәtlәri bazarında mәnfәәti artıqmağın әsas yollarına aiddir:

•

Turizm mәhsulunun satış hәcminin artırılması, turizm mәhsulu vә tamamlayıcı xidmәt nomenklaturasının
genişlәndirilmәsi, xidmәtin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, satış bazarının genişlәnmәsi
Marketinq riski, maliyyә riski, isehsal riski, ödәmә balansının sabit saxlanılması
Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, paylaşdırma
Maliyyә güzәştlәri, “yarımmaliyyә”xarakterli güzәştlәr, digәr tәdbirlәr
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәn, mәmilli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm
maraqların müdafiәsi

295 Turizmdә ödәmә balansı aşağıdakı tәrkib hissәlәrdәn ibarәtdir

•

Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, xaricә olan sәyahәtlәr balansı, abadlaşdırılmış әtraf әrazi, madditexniki
avadanlıqların tikinti normalarına uyğunluq balansı
Kompleks sәfәrlәr, istirahәt üçün xidmәtlәr paketi vә kompleks turlarla bağlı xәrclәr, yerlәşdirmә, qidalanma,
nәqliyyat xәrclәri
Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, xaricә olan sәyahәtlәr balansı, istirahәt üçün xidmәtlәr paketi vә kompleks
turlarla bağlı xәrclәr, yerlәşdirmә, qidalanma, nәqliyyat xәrclәri
Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, xaricә olan sәyahәtlәr balansı
Maddtexniki tәminata, xidmәt sәviyyәsinә, göstәrilәn xidmәtin nomenklaturası vә keyfiyyәt balansı

296 Turizmdә ödәmә balansına aid edilir

•

Mәişәt әşyalarının alınması, kompleks sәfәrlәr, istirahәt üçün xidmәtlәr paketi vә kompleks turlarla bağlı xәrclәr,
yerlәşdirmә, qidalanma, nәqliyyat xәrclәri aid edilir
Ölkәni tәrk edәn yerli turistlәrin xәrclәri ilә ölkәyә gәlәn xarici tristlәrin yerli turizm mәsulları vә xidmәtlәrin
istehlakına sәrf etdiklәri xәrclәr qarşıqarşıya qoyulur
Turist xәrclәrinin regionda dövr etmәsinin hәrәkәt verici qüvvәsi – multiplikator effekti ilә müәyyәn olunur
Turistlәrin turizm xidmәtәri vә turizm mәhsullarının alınmasın sәrf etdiklәri xәrclәr nәticәsindә müәyyәn olunur
Kompleks sәfәrlәr, istirahәt üçün xidmәtlәr paketi vә kompleks turlarla bağlı xәrclәr, yerlәşdirmә, qidalanma,
nәqliyyat xәrclәri aid edilir

297 Ümumdünya Turizm Tәşkilatının 2005ci ilә olan mәlumatına әsasәn turist qәbulunun hәcminә görә
lider ölkәlәr hansılar olub (faiz göstәricilәrinә әsasәn

•

Rusiya, Çexiya, ABŞ, Almaniya
Böyük Britaniya, Meksika, Honkonq
Böyük Britaniya, Meksika, Almaniya, Kanada
Türkiyә, Çin, ABŞ, Almaniya
Türkiyә, Çin, ABŞ, Honkonq

298 Turizmdә beynәlxalq axınlarının müasir şәkildә formalaşması vә istiqamәtlәnmәsi aşağıdakı amillәrin
fәaliyyәtinә әsaslanır:

•

İqtisadi, konyuktur, elmitexniki, maliyyә, isehsal, investisiya amili
İstehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması
Turizm şirkәtinin idarә edilmәsi üçün yeni fәaliyyәt sahәsi üçün hansı idarәetmә proqramı qәbul edilmәsi
İstehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası
Planetin artan әhalisinin rekreasiya xidmәtinә olan tәlәbatı, osialiqtisadi amil, adam başına illik gәlirlәr, tәbii,
hәm dә antropoqenik mәnşәli resurs potensialı, infrastruktur amil, başlıca turist regionlarına münasibәtdә ölkәnin
coğrafi mövcudluğu amili

299 Beynәlxalq turizmin inkişafında planlaşdırma funksiyası hansı prinsiplәrә әsaslanmalıdır

•

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

300 Dünya turizminin inkişafında idarәetmә prosesi hansı sәviyyәlәrdә hәyata keçirilir

•

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

301 Turizm sferasında iqtisadi proqnozlaşdırma proqrama uyğun olaraq hansı sәviyyәdә hәyata keçirilir

•

Beynәlxalq
Dövlәt
Müәssisә
Tәşkilat
Lokal

302 Dünya turizmindә marketinq tәdbirlәrinin aparılmasının vacibliyi aşağıdakı kimi tәyin olunur

•

Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, кonsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn konsultasiya
xidmәti göstәrәn fәaliyyәt, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasında aralıq fәaliyyәtdir
Turizmdә reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin mövcudluğu, istehlakçılar üçün
müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması, istehlakçıların digәr mövcud
әmtәә vә xidmәtlәr barәdә mәlumatı olması, ölçülә bilәn ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә olunması
Bu sahәyә vәsait qoyuluşları, turizm müәssisәlәrindәn vә turistlәrdәn әldә olunan gәlirlәr, turizm sahәsindә
işlәyәnlәrin maddi tәminatı, yeni iş yerlәrinin yaradılması ilә müәyyәn olunur
Dövlәt çevrilişlәri vә terror hadisәlәrinin hәyata keçirilmәsi, sәyahәtlәrin sığortalanması, valyuta mübadilәsi vә
yol çeklәrinin komission yığımı, rabitә xәrclәri
Proqnozlaşdırmanın hazırlanması üçün vaxtın ayrılması, tәlәb olunan dәqiqlik sәviyyәsi, araşdırmaq üçün
verilәnlәrin xarakteri, proqnoz verilәn müddәt

303 Beynәlxalq turizmin hansı növlәri populyarlıq baxımından xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir:

•

Parklar, әylәncә mәrkәzlәri, attraksionlar, tarixi abidәlәr
Rekreasiya, еlmi vә işgüzar
Müxtәlif dәrәcәli mehmanxanalar, kaferestoranlar, mәdәniyyәt müәssisәlәri  muzeylәr, teatrlar, sәrgi vә konsert
zalları, istirahәt vә idman mәşğәlәlәri üçün yerlәr
Pәrakәndә ticarәt şәbәkәsi
Aeroportlar, nәqliyyat vә başqa növ terminallar, yollar, torpaqların «sağlamlaşdırılması», nәqliyyat sistemlәri vә
qurğuları

304 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%
Çin Xalq Respublikası; 137,1 milyon nәfәr; 8%
İtaliya; 145,4 milyon nәfәr; 9%
Rusiya; 47,1 milyon nәfәr; 8,2%
ABŞ; 160, 4 milyon nәfәr; 6%

305 Dünya turizminin inkişaf strategiyasına daxildir:

•

Әtraf mühit vә planlaşdırma, kommunikasiya vә sәnәdlәşmә
Dünya miqyaslı ümumi vә ayrıca xarakterli, regional ümumi vә ayrıca, xüsusi vә ixtisaslaşmış
Sәrgi vә yarmarkalarda reklam fәaliyyәti
İctimaisiyasi vә sosialiqtisadi әhәmiyyәtinә görә
Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı, yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin
coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması

306 Beynәlxalq valyuta fondunun turizm haqqında maddәsinә müvafiq olaraq aktiv ödәniş balansına
aşağıdakılar daxil edilir

•

Turizm xidmәti vә mәhsullarının xarici vә daxili turistlәrә satışından daxil olmalar, turizm müәssisәlәri üçün
turizm mәhsulları vә avadanlığının ixracından daxil olmalar
Turizmdә sahәlәrarası vә regionlararası fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsi
Beynәlxalq turizm tәşkilatlarının xüsusi funksiyaları vә kompetensiyası
Turizmin müxtәlif sektorları, dövlәt, sosial vә fәrdi sektorları arasında tәrәfdaşlığın formalaşmasında ardıcıl kursu,
müxtәlif sәviyyәli turizmi idarәetmә orqanları
Tәbiәti qorumaq, sәyahәt zamanı istirahәt, yerdәyişmә azadlığı, infrastrukturun inkişafı, turizmin sağlamlıq
funksiyalarının formalaşdırılması

307 Turizm firmalarının hәcminin genişlәnmәsi vә onun fәaliyyәtinin mürәkkәblәşmәsi necә әsaslandırılır

•

Firma hәcminin genişlәnmәsi vә onun fәaliyyәtinin mürәkkәblәşmәsi, xarici mühitin dәyişkәnliyi, işçilәrә
rәhbәrliyin yeni üsulları, iqtisadiyyatın tәşkilindә mәrkәzdәnqaçma qüvvәlәrinin güclәnmәsi
Nüfuzlu vә iri maliyyәsәnaye qrupları iqtisadiyyatın reallığına çevrilmәklә, iqtisadi münasibәtlәrin strukturu
mürәkkәblәşdirir
Mürәkkәb vә qeyri müәyyәn mühitә yaxşı uyğunlaşmaq üçün firma xidmәt etdiyi bazarın müxtәlif bölmәlәrinin
tәlәbatlarını yaxşı görmәk
İdarәetmәnin yeni stili işçiyә daha böyük fәaliyyәt azadlığı verir, onun tәşәbbüskarlığını vә yaradıcılıq
imkanlarını artırır
Strateji planlaşdırma tәsәrrüfat tsiklinin böyük hissәsini әhatә etmәlidir ki, bu da xarici mühitin dәyişmәlәrinә
uyğun qәrarlar qәbul etmәyә imkan yaradır

308 Beynәlxalq turizmin idarә edilmәsindә xarici mühitin dәyişkәnliyi necә әsaslandırılır

•

Fәaliyyәtin yeni gәlirli növlәrinә yiyәlәnmәk mәqsәdilә özünün ayrıayrı bölmәlәrinә vә menecerlәrinә yüksәk
dәrәcәdә muxtariyyәt vә müstәqillik vermәlidir ki, bu cür tәşkilatçılıq bölmәlәrin çevikliyini vә sahibkarlıq
aktivliyini artırır
Qәrar qәbul edәrkәn xarici mühit haqqında daima yenilәşәn informasiyalara, onların tәhlilinә, yeni strateji vә
taktiki axtarışlara әsaslanmaq lazımdır

Firma hәcminin genişlәnmәsi vә onun fәaliyyәtinin mürәkkәblәşmәsi, xarici mühitin dәyişkәnliyi, işçilәrә
rәhbәrliyin yeni üsulları
İdarәetmәnin yeni stili işçiyә daha böyük fәaliyyәt azadlığı verir, onun tәşәbbüskarlığını vә yaradıcılıq
imkanlarını artırır
Nüfuzlu vә iri maliyyәsәnaye qrupları iqtisadiyyatın reallığına çevrilmәklә, iqtisadi münasibәtlәrin strukturu
mürәkkәblәşdirir. Bunun sәbәbi yüksәlişә meyl, riskin yenidәn bölüşdürülmәsi zәrurәti, yәni biznesin yeni
sferalarının investisiyalaşdırılmasıdır vә s.

309 İqtisadiyyatın tәşkilindә mәrkәzdәnqaçma qüvvәlәrin güclәnmәsi necә qiymәtlәndirilir

•

Nüfuzlu vә iri maliyyәsәnaye qrupları iqtisadiyyatın reallığına çevrilmәklә, iqtisadi münasibәtlәrin strukturu
mürәkkәblәşdirir
Mürәkkәb vә qeyri müәyyәn mühitә yaxşı uyğunlaşmaq üçün firma xidmәt etdiyi bazarın müxtәlif bölmәlәrinin
tәlәbatlarını yaxşı görmәk
İdarәetmәnin yeni stili işçiyә daha böyük fәaliyyәt azadlığı verir, onun tәşәbbüskarlığını vә yaradıcılıq
imkanlarını artırır
Firma hәcminin genişlәnmәsi vә onun fәaliyyәtinin mürәkkәblәşmәsi, xarici mühitin dәyişkәnliyi, işçilәrә
rәhbәrliyin yeni üsulları
Qәrar qәbul edәrkәn xarici mühit haqqında daima yenilәşәn informasiyalara, onların tәhlilinә, yeni strateji vә
taktiki axtarışlara әsaslanmaq lazımdır

310 Transmilli otellәrdә idarәetmәnin nәzarәt texnologiyası müәyyәnlәşdirilәrkәn dәrәcәlәr üzrә tәsnifat
sistemi hansı tәlәblәrә әsaslanır

•

Otel infrastrukturunun istehsalxidmәt fәaliyyәtinin tәşkili, müәssisәdaxili idarәetmә tsiklinin ardıcıl tәmin
edilmәsi, operativ idarәetmәnin tәşkili, әsas vә dövriyyә fondlarının, işçi qüvvәsinin, iqtisadi münasibәtlәrin,
tәsәrrüfat әlaqәlәrinin idarә edilmәsi proseslәri
Oteldә әsas idarәetmә funksiyalarının ardıcıl icrası prosesi, idarәetmә prosesinin mәzmunca konkretlәşdirilmәsi,
idarәetmә prosesinin tәşkili, kompleks idarәetmә vә planlaşdırma işlәrinin tәşkili prosesi
Xüsusi ixtisaslaşmış funksiyanın, fәaliyyәtin makro vә mikromәqsәdlәrә uyğunluğu
Madditexniki tәminat, göstәrilәn xidmәtın nomenklaturası VӘ keyfiyyәti, xidmәt sәviyyәsi
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.

311 Beynәlxalq turizmin әsas funksiyalarına daxildir

•

Oteldә iqtisadi proseslәrin tәsadüflәrdәn, subyektiv müddәalar vә özbaşnalıqlardan, mütlәq qeyri
müәyyәnliklәrdәn asılılığın qarşısının alınması
Biznesin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması vә gözlәnilәn nәticәlәrә nail
olunması
Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt, proqnozlaşdırma, sistemlәşdirmә, әlaqәlәndirmә
Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt, әlaqәlәndirmә
Texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı sistemi,
marketinq vә satış

312 Beynәlxalq turizmin idarә edilmәsinin әsas mәqsәdlәrinә daxildir

•

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

313 Beynәlxalq turizmdә idarәetmә hansı problemlәrin hәllinә xidmәt etmәlidir

•

Texniki inkişaf, texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı
sistemi, marketinq vә satış
Texniki hazırlıq, maliyyә vә mühasibat uçotu, mәhsul vә xidmәtin keyfiyyәti, әmәk vә әmәk haqqı sistemi,
marketinq vә satış
Biznesin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması vә gözlәnilәn nәticәlәrә nail
olunmasına

•

İqtisadi proseslәrin tәsadüflәrdәn, subyektiv müddәalar vә özbaşnalıqlardan, mütlәq qeyrimüәyyәnliklәrdәn
asılılığın qarşısının alınmasına
Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt, proqnozlaşdırma, sistemlәşdirmә, әlaqәlәndirmәyә

314 Beynәlxalq turizmdә idarәetmә funksiyalarına daxildir

•

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

315 Beynәlxalq turizmdә idarәetmә qәrarlarına qarşı hansı әsas tәlәblәr qoyulur

•

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

316 Turizmin sәmәrәliliyini müәyyәnlәşdirәn iqtisadi effektlәrin әn әhәmiyyәtli olanları aşağıdakılardır

•

Mehmanxanaların, panseonatların, turbazaların, sanatoriyaların, çarpayı fondları vә otaqların sayı, turistlәrә
xidmәt göstәrәn qida müәssisәlәrindә yerlәrin sayı
Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, xaricә olan sәyahәtlәr balansı, abadlaşdırılmış әtraf әrazi, madditexniki
avadanlıqların tikinti normalarına uyğunluq balansı
İdarәetmә obyektlәri ilә әlaqәdar әlaqәlәndirici istiqamәtlәr
Turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri
Turizm mәhsulunun xüsusiyyәti vә turistlәr üçün cәlbediciliyi, gedilәn yerdә turistlәrin xәrclәrinә ayırdıqları
büdcә vә bunun nә qәdәr teztez tәkrarlanması

317 Turizmdә istehlakçıların seqmentlәşmәsinә aiddir

•

Gәnclәr, әhıl yaşlılar, imkanlı vә mәhdud imkanlı insanlar, uşaqlı valideynlәr, idmançılar vә s. istiqamәtlәnmәklә
tәlәbatın ödәnilmәsi
Realizә olunan turizm xidmәtlәrinin hәcmi vә ya turizm xidmәtlәrinin realizә olunmasından әldә edilәn gәlirlәr
Turizmin maddi bazası üzәrindә şәxsi әmlak hüququ, hәm istehlakçı, hәm dә müştәri üçün azad seçim hüququ,
әhali gәlirlәrinin, әmәyin nәticәsindәn vә әmәk bazarındakı vәziyyәtdәn asılılığı
Turist mәhsuluna olan dәyәrin vә istehlak dәyәrinin realizә olunması, turist mәhsulunun istehlakçıya çatdırılması
prosesinin tәşkil olunması
Rәqabәt mübarizә prinsipinin hökmran olması

318 Dünya mehmanxana sәnayesindә klassifikasiya nәdir

•

Otellәrdә idarәetmәnin nәzarәt texnologiyasının müәyyәnlәşdirilmәsi
Konkret mehmanxananın vә nömrәlәrin xidmәt standartlarına uyğunlugunun tәyin olunmasıdır
Turizm bazarının sistemli tәhlili, resursların hәrәkәti, mәhsul vә xidmәtlәrin hәrәkәt kanalları, qiymәt, reklam,
ictimaiyyәtlә, firmadankәnar әlaqәlәr
Tәşkilatın, firmanın mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn edilmәsi, fәaliyyәtin planlaşdırılması, icraçılar arasında
tapşırıqların, funksiyaların bölüşdürülmәsi
Texnoloji inkişaf, firma vә dövlәtin qarşılıqlı әlaqәsi, transmilli xarakter, idarәetmәyә yeni tәlәblәrin meydana
çıxması

319 Turizmin ölkә iqtisadiyyatı baxımından xarakteristk xüsusiyyәtlәrini tәhlil edәrkәn idarәetmә
problemlәrinin müzakirәsi hansı mövqedәn aparılmalıdır

•

Turizm şirkәtinin idarә edilmәsi üçün hansı strateji yüksәliş daha mәqbuldur vә yeni fәaliyyәt sahәsi üçün hansı
idarәetmә proqramı qәbul edilә bilәr

Turizm şirkәtinin idarә edilmәsi üçün yeni fәaliyyәt sahәsi üçün hansı idarәetmә proqramı qәbul edilә bilәr,
iqtisadiyyatın digәr sahәlәrinin inkişafına tәsir edәn vә ödәmә balansının sabit saxlanılması funksiyası qәbul edilә
bilәr
İstehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası,
iqtisadiyyatın digәr sahәlәrinin inkişafına tәsir edәn vә ödәmә balansının sabit saxlanılması funksiyası qәbul edilә
bilәr
Turizmin inkşafı әhalinin mәşğulluğunu tәmin edir, әhalinin öz mәdәni irsinә marağı artır, iqtisadi cәhәtdәn zәif
inkişaf etmiş regionlarda әtraf mühitin mühafizәsi mәsәlәlәri hәll edilir
Turizm şirkәtinin idarә edilmәsi üçün hansı strateji yüksәliş daha mәqbuldur, iqtisadiyyatın digәr sahәlәrinin
inkişafına tәsir edәn vә ödәmә balansının sabit saxlanılması funksiyası qәbul edilә bilәr

320 Dünya turizmindә sosialiqtisadi, qlobal risklәr arasında әn cox yayılanlar sırasına aşağıdakıları daxil
edә bilәrik

•

Sosialmaddi tәminatın aşağı düşmәsi, siyasi, xidmәt riski, investisiya riski
İqtisadi siyasәtin dәyişmәsi, siyasi, investisiya riski
Ekoloji, siyasi
İqtisadi siyasәtin dәyişmәsi, sosialmaddi tәminatın aşağı düşmәsi, ekoloji
İqtisadi siyasәtin dәyişmәsi, sosialmaddi tәminatın aşağı düşmәsi, siyasi

321 Turizm idarәetmә sistemi kimi necә müәyyәnlәşdirilir

•

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

322 Beynәlxalq turizmdә makroiqtisadi inkişafın әsası nә hesab edilir

•

Biznesin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin proqnozlaşdırılması, planlaşdırılması vә gözlәnilәn nәticәlәrә nail
olunması
Antiböhran, situasiyalı, sistemli yanaşma idarәetmә konsepsiyası
Mikrosәviyyәdә planlaşdırmanın düzgün vә sәmәrәli tәşkili
Sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәşkili, firmanın iqtisadi strategiyasının hazırlanması
Planlaşdırma, tәşkil etmә, әsaslandırma, nәzarәt, proqnozlaşdırma, sistemlәşdirmә, әlaqәlәndirmә

323 Beynәlxalq turizmin inkişafında planlaşdırma hansı әsaslarla müәyyәn edilir

•

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

324 Beynәlxalq turizmdә balans, maliyyәbüdcә aspekti baxımından kәnarlaşmalar hansı istiqamәtlәrdә olur

•

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

325 Mәqsәdli bazarın seçilmәsi üçün hәlli zәruri olan göstәricilәrә daxildir

•

Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi
Bazarın yayılması, tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsini necә müәyyәn etmәk
Bazarın hansı seqmentini әhatә etmәk vә onun üçün sәrfәli seqmenti necә müәyyәn etmәk
Zәhmәtkeşlәrin gәlirlәrinin artması, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olması, asudә vaxtdan sәmәrәli istifadә
Yerli hakimiyyәtin reklaminformasiya sahәsindә fәallığı, yerli vә hakimiyyәt sәviyyәsindә azad adminstrativ vә
vergi siyasәti

326 Aktiv ödәniş balansına daxildir:

•

Turizm xidmәti vә mәhsullarının xarici vә daxili turistlәrә satışından, turizm müәssisәlәri üçün turizm mәhsulları
vә avadanlığının ixracından, turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә daxili vә beynәlxalq nәqliyyat xәrclәri
Dövlәt çevrilişlәri vә terror hadisәlәrinin hәyata keçirilmәsi, sәyahәtlәrin sığortalanması
Әhalinin öz mәdәni irsinә marağı artır, iqtisadi cәhәtdәn zәif inkişaf etmiş regionlarda әtraf mühitin mühafizәsi
mәsәlәlәri hәll edilir
Turizmin inkşafı әhalinin mәşğulluğunu tәmin edir
Xidmәtlәrin sәviyyәsinә, göstәrilәn xidmәtin nomenklaturasına vә keyfiyyәtinә görә, daxili, daxil olan vә xaric
olan turizm, dünya, ölkәlәr

327 Dünya iqtisadiyyatında turizm firmalarının fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi göstәricilәrinә daxildir:

•

Realizә olunan turizm xidmәtlәrinin hәcmi vә ya turizm xidmәtlәrinin realizә olunmasından әldә edilәn gәlirlәr,
işçi qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә olunmasının әsas göstәricilәri, istehsal fondundan istifadәnin göstәricilәri,
turizm xidmәtlәrinin maya dәyәri, mәnfәәt, rentabellik
Әmәk mәhsuldarlığı, әmәk haqqı ödәmәlәrinin sәviyyәsi, dövriyyә vәsaitlәrini tәkrar istehsalı, ödәmә qabiliyyәti,
maliyyә sabitliyi
İşçi qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә olunmasının әsas göstәricilәri, istehsal fondundan istifadәnin göstәricilәri,
turizm xidmәtlәrinin maya dәyәri, mәnfәәt
Turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanmasına vә tәtbiq edilmәsinә nail olmaq, tәbii
inhisarçılığa şәrait yaratmaq
Turistlәrә xidmәt göstәrәn qida müәssisәlәrindә yerlәrin sayı; turistlәrә xidmәt göstәrәn ticarәt, ictimaiiaşә,
әylәncә müәssisәlәri, aqua parklar, әmәk ehtiyatları, onların xarakteri vә bu kimi göstәricilәr

328 Dövlәt turizmdә maliyyә sәrmayәlәrinin mübadilәsi prosesindә aşağıdakılara nail olur

•

Xidmәtlәr paketi rekvizitlәri, turist yollayışlarının qiymәtlәri
Kütlәvi informasiya vasitәlәri, çap reklam nәşrlәri, kino vә video reklam, küçә reklamı, suvenirlәr, sәrgilәr, birjalar,
yarmarkalar
Hәrәkәt fәallığı, mәkdaşların gәlirin artırılmasında maraqlı olması, firmanın gündәlik işinin tәşkili, yekun gәlirin
әldә olunması
Rәqabәt mübarizә prinsipinin hökmran olması, turizmin maddi bazası üzәrindә şәxsi әmlak hüququ, hәm
istehlakçı, hәm dә müştәri üçün azad seçim hüququ
Bazarın yayılması, mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yeni xidmәt vә marşurutlara
tәlәbin bölüşdürülmәsi, satışın effektivliyinin yüksәlmәsi

329 Turizmdә tәdiyyә balansının passivlәrinә aşağıdakılar daxil edilir

•

Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin
mövcudluğu, istehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması
İstehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası,
iqtisadiyyatın digәr sahәlәrinin inkişafına tәsir edәn vә ödәmә balansının sabit saxlanılması funksiyası
İstehlak funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası,
iqtisadiyyatın digәr sahәlәrinin inkişafına tәsir edәn vә ödәmә balansının sabit saxlanılması funksiyası
Тuristlәrin getdiklәri ölkәdә әmtәә vә turizm xidmәtlәrinin alınmasına çәkdiklәri xәrclәr, turistlәrә xidmәt
göstәrmәk mәqsәdilә idxal olunan mәhsullara çәkilәn xәrclәr, çıxan turistlәrin xarici nәqliyyat kampaniyalarına
ödәdiklәri xәrclәr, ölkәdә turizmin inkişafına qoyulmuş xarici investisiya vә kreditlәrә görә ödәmәlәr
Xidmәtlәrin sәviyyәsinә, göstәrilәn xidmәtin nomenklaturasına vә keyfiyyәtinә görә, daxili, daxil olan vә xaric
olan turizm, dünya, ölkәlәr, regionlar, mahallar, şәhәrlәr üzrә, sosialdemoqrafik meyarlara әsasәn

330 Passiv ödәniş balansına daxildir

•

•

Hәr hansı bir ölkә vәtәndaşlarının sәfәr etdiyi ölkәlәrdә turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin әldә olunmasına, xidmәt
üçün zәruri malların idxalına, ölkәdәn gedәn turistlәrin xarici nәqliyyat kompaniyaları tәrәfindәn daşınması,
başqa ölkәlәrdә turizmin inkişafı istiqamәtindә investisiya qoyuluşları
İstehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası,
iqtisadiyyatın digәr sahәlәrinin inkişafına tәsir edәn vә ödәmә balansının sabit saxlanılması funksiyası
Turizm xidmәti vә mәhsullarının xarici vә daxili turistlәrә satışından, turizm müәssisәlәri üçün turizm mәhsulları
vә avadanlığının ixracından
Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin
mövcudluğu
İstehlak funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası,
iqtisadiyyatın digәr sahәlәrinin inkişafına tәsir edәn vә ödәmә balansının sabit saxlanılması funksiyası

331 İslahatların hәyata keçirilmәsi istiqamәtlәri turizm maraqları baxımından hansı formada qiymәtlәndirilir

•

Müәssisәnin nizamnamә kapitalına onun idarә edilmәsindә iştirak etmәk vә onun fәaliyyәtindәn uzunmüddәtli
gәlir götürmәk mәqsәdilә vәsait qoyuluşudur
Müәyyәn olunmuş normativlәrә uyğun vә müasir texnologiyaları nәzәrә almaqla cari qiymәtlәrdә zәruri olan xәrc
strukturu әsasında
İstehlakçıların maraqlarını ifadә edәn istehlak davranışı modelini qurmaq vә onun perspektivini qiymәtlәndirmәk
Respublikada bazar tipli iqtisadi sistemin formalaşması vә dәrinlәşmәsi istiqamәti olaraq
İntuitsiyaya әsaslanaraq üstün gәlir әldә etmәk mәqsәdilә yüksәk risqә gedәn ekstrimal investor tipi

332 Turist dövriyyәsindә iştirak edәn hәr bir subyektin gәlirlәrini hansı metodlarla reallaşdırmaq
mümkündür

•

Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
İntuitsiyaya әsaslanaraq üstün gәlir әldә etmәk mәqsәdilә yüksәk risqә gedәn ekstrimal investor tipi
Respublikada bazar tipli iqtisadi sistemin formalaşması vә dәrinlәşmәsi istiqamәti olaraq bazar metodlarının
reallaşdırılması
İstehlakçıların maraqlarını ifadә edәn istehlak davranışı modelini qurmaq vә onun perspektivini qiymәtlәndirmәk
Müәssisәnin nizamnamә kapitalına onun idarә edilmәsindә iştirak etmәk vә onun fәaliyyәtindәn uzunmüddәtli
gәlir götürmәk mәqsәdilә vәsait qoyuluşudur

333 Mәqsәdli proqram üsullarının qәbul edilmәsindә mühüm vasitә vә әsas analitik funksional model kimi
hansı iqtisadi kateqoriya qәbul olunur

•

Bazar tipli iqtisadi sistemin formalaşması
Tәnzimlәmә
Planlaşdırma
Proqnozlaşdırma
Modellәşmә

334 Turist sahәsindә gәlirlәrin bölgüsü nә ilә bağlıdır

•

Turoperator vә turagentliklәrin kömәkliyi ilә
ÜDMun artım tempi ilә
Mәcmu gәlirlәr ilә
Vәsaitlәrin dövriyyә xarakteri ilә
Bazar sisteminin formalaşması ilә

335 Turist firmaları tәsәrrüfat subyekti kimi ölkәdә gәlirlәrin formalaşması vә istifadәsindә iştirak etdiyi
üçün hansı bölgü sistemindә iştirak edir
Struktur model olmaqla, tәlәbatın seqmentlәşmәsi, resurs tәminatı vә tәşkilatıiqtisadi quruluş olaraq funksional
vәzifәlәrin bölgüsünә uyğun ixtisaslaşma sәviyyәsi ilә özünün sığorta ödәmәlәrini hәyata keçirir, gömrük vә digәr
ödәmәlәr ilә xәrclәr ödәyir
Kredit resurslarına olan tәlәbatı ödәmәklә, qiymәtli kağızlar bazarında turizm sahibkarlığı ilә mәşğul olmaq üçün
sәhmlәinr buraxılması
İstehlakçıların maraqlarını ifadә edәn istehlak davranışı modelini qurmaq vә onun perspektivini qiymәtlәndirmәk
yolu ilә özünün sığorta ödәmәlәrini hәyata keçirir, gömrük vә digәr ödәmәlәr ilә xәrclәr ödәyir

•

•

Hüquqi şәxs kimi, yerli idarәetmә orqanları ilә torpaq fondundan vә yaxud iaşә tәsәrrüfatından istifadәyә görә
icarә haqqı verir, budcә qarşısında müxtәlif vergi ödәmәlәrinә daxil olur, sığorta şirkәtlәri ilә özünün sığorta
ödәmәlәrini hәyata keçirir, gömrük vә digәr ödәmәlәr ilә xәrclәr ödәyir
İlkin fәaliyyәt şәraitini yaratmaqla sonrakı illәrdә turizm fәaliyyәtinin maliyyәmaddi dayaqlarını dövlәt vә yerli
vәsaitlәrin stimullaşdırılması hesabına tәşkil etmәk

336 Turizmin inkişafının daha sәmәrәli yoluna aiddir

•

Hüquqi şәxs kimi, yerli idarәetmә orqanları ilә torpaq fondundan vә yaxud iaşә tәsәrrüfatından istifadәyә görә
icarә haqqı verir, budcә qarşısında müxtәlif vergi ödәmәlәrinә daxil olur
Struktur model olmaqla, tәlәbatın seqmentlәşmәsi, resurs tәminatı vә tәşkilatıiqtisadi quruluş olaraq funksional
vәzifәlәrin bölgüsünә uyğun ixtisaslaşma sәviyyәsi ilә
Müәyyәn olunmuş normativlәrә uyğun vә müasir texnologiyaları nәzәrә almaqla cari qiymәtlәrdә zәruri olan xәrc
strukturu әsasında yerli vәsaitlәrin stimullaşdırılması hesabına tәşkil etmәk
Kredit resurslarına olan tәlәbatı ödәmәklә, qiymәtli kağızlar bazarında turizm sahibkarlığı ilә mәşğul olmaq üçün
sәhmlәinr buraxılması
İlkin fәaliyyәt şәraitini yaratmaqla sonrakı illәrdә turizm fәaliyyәtinin maliyyәmaddi dayaqlarını dövlәt vә yerli
vәsaitlәrin stimullaşdırılması hesabına tәşkil etmәk

337 Dövlәtin turizmin inkişafında әsas vәzifәsi nәdir

•

İstehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası
Struktur siyasәtin tәrkib hissәsi olmaq vә istehsal, bölgü sistemindә onun mәqsәdlәrini ali mәqsәdlәrә uyğun
transformasiya etmәk vәzifәsi
Proqram xarakterli olmaqla mövcud texnoloji әsasların formalaşması spesifikasını özündә birlәşdirir
İlkin fәaliyyәt şәraitini yaratmaqla sonrakı illәrdә turizm fәaliyyәtinin maliyyәmaddi dayaqlarını dövlәt vә yerli
vәsaitlәrin stimullaşdırılması hesabına tәşkil etmәk
Turizm şirkәtinin idarә edilmәsi üçün yeni fәaliyyәt sahәsi üçün hansı idarәetmә proqramı qәbul edilmәsi

338 Turizmin modellәşmәsi hansı prinsiplәr әsasında reallaşır

•

İstehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası,
iqtisadiyyatın digәr sahәlәrinin inkişafına tәsir edәn vә ödәmә balansının sabit saxlanılması funksiyası әsasında
Proqram xarakterli olmaqla mövcud texnoloji әsasların formalaşması spesifikasını özündә birlәşdirir
Struktur siyasәtin tәrkib hissәsi olmaq vә istehsal, bölgü sistemindә onun mәqsәdlәrini ali mәqsәdlәrә uyğun
transformasiya etmәk vәzifәsi
Sahә prinsiplәrindәn daha çox әrazi mәnafeyini tәmin edәn regionlar әsasında
Turizm şirkәtinin idarә edilmәsi üçün yeni fәaliyyәt sahәsi üçün hansı idarәetmә proqramı qәbul edilmәsi, yeni
şirkәtlәr tәsis etmәklә turizm fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi әsasında

339 Turizmdә imitasiya modeli nәdir

•

İstehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası
imitasiya modelinin әsasıdır
Struktur siyasәtin tәrkib hissәsi olmaq vә istehsal, bölgü sistemindә onun mәqsәdlәrini ali mәqsәdlәrә uyğun
transformasiya etmәk vәzifәsi
Struktur model olmaqla, tәlәbatın seqmentlәşmәsi, resurs tәminatı vә tәşkilatıiqtisadi quruluş olaraq funksional
vәzifәlәrin bölgüsünә uyğun ixtisaslaşma sәviyyәsi ilә
Proqram xarakterli olmaqla mövcud texnoloji әsasların formalaşması spesifikasını özündә birlәşdirir
Turizm şirkәtinin idarә edilmәsi üçün yeni fәaliyyәt sahәsi üçün hansı idarәetmә proqramı qәbul edilmәsi, yeni
şirkәtlәr tәsis etmәklә turizm fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsini özündә birlәşdirir

340 Turizmin inkişaf modeli necә ölçülür

•

İstehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması vә gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası turizmin
inkişaf modelinin әsasını tәşkil edir
Proqram xarakterli olmaqla mövcud texnoloji әsasların formalaşması spesifikasını özündә birlәşdirir
Struktur siyasәtin tәrkib hissәsi olmaq vә istehsal, bölgü sistemindә onun mәqsәdlәrini ali mәqsәdlәrә uyğun
transformasiya etmәk vәzifәsi
Struktur model olmaqla, tәlәbatın seqmentlәşmәsi, resurs tәminatı vә tәşkilatıiqtisadi quruluş olaraq funksional
vәzifәlәrin bölgüsünә uyğun ixtisaslaşma sәviyyәsi ilә
Turizmdә imitasiya modeli ilә

341 Turizm müәssisәlәrinin hәr birinin fәaliyyәti hansı vәzifәlәri yerinә yetirmәk üçün qurulur vә
tәnzimlәnir

•

Makrosәviyyәli vә mikrosәviyyәli
Makrosәviyyәli
Struktur siyasәt
Mikrosәviyyәli
Meqosәviyyәli

342 Turizm resurslarının tәsnifatında hansı mәqsәdlәr әsas rol oynayır

•

Proqnozlaşdırılan
İmitasiya modeli әsasında
Funksional modellәr
Funksional mәqsәdlәr
Makrosәviyyәli vә mikrosәviyyәli

343 Resurslar hansı sәviyyәlәrә ayrılmaqla, marketinq üzrә defisit vә ehtiyat mәnbәlәri müәyyәnlәşdirir

•

Turizmin resurs potensialının hәcmini, onun strukturunu vә istifadә mexanizmini
Proqram xarakterli olmaqla mövcud texnoloji әsasların formalaşmasını
Turizm mәhsulunun qiymәtlәndirilmәsindә
Tәlәbat sәvәviyyәsinә vә faktiki resurs potensialına ayrılmaqla
Müәyyәn olunmuş normativlәrә uyğun vә müasir texnologiyaları nәzәrә almaqla cari qiymәtlәrdә zәruri olan xәrc
strukturu әsasında

344 Xәrc strukturunda müxtәlif xidmәt vә resurs potensialına malik olan ayrıayrı subyektlәrin mәcmu
xәrclәri nә zaman öz әksini tapır

•

Turizmin resurs potensialının hәcmini, onun strukturunu vә istifadә mexanizmini
Tәlәbat sәvәviyyәsinә vә faktiki resurs potensialına ayrılmaqla
Proqram xarakterli olmaqla mövcud texnoloji әsasların formalaşmasını
Turizm mәhsulunun qiymәtlәndirilmәsindә
Müәyyәn olunmuş normativlәrә uyğun vә müasir texnologiyaları nәzәrә almaqla cari qiymәtlәrdә zәruri olan xәrc
strukturu әsasında

345 Resurslara olan tәlәbat hansı prinsiplәr üzәrindә qurulur

•

Proqram xarakterli olmaqla mövcud texnoloji әsasların formalaşması spesifikasını özündә birlәşdirir
Proqram xarakterli olmaqla mövcud texnoloji әsasların formalaşması spesifikasını özündә birlәşdirir
Struktur model olmaqla, tәlәbatın seqmentlәşmәsi
Müәyyәn olunmuş normativlәrә uyğun vә müasir texnologiyaları nәzәrә almaqla cari qiymәtlәrdә zәruri olan xәrc
strukturu әsasında
Tәlәbat sәvәviyyәsinә vә faktiki resurs potensialına ayrılmaqla

346 Turizmdә makroiqtisadi tәnzimlәmә modelinin әsas mәqsәdi nәyi müәyyәnlәşdirir

•

Azad qiymәt sistemi vә mülkiyyәt hüququ
Funksiyanın tәrkibi vә mәzmunu, hәr sәviyyәnin funksional vә xәtt bәndlәrinin sayı, bәndlәr arasında tabeçilik
Struktur siyasәtin tәrkib hissәsi olmaq vә istehsal, bölgü sistemindә onun mәqsәdlәrini ali mәqsәdlәrә uyğun
transformasiya etmәk vәzifәsi
Turizmin resurs potensialının hәcmini, onun strukturunu vә istifadә mexanizmini
Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi

347 Turizmin mikroiqtisadi modeli özündә aşağıdakıları birlәşdirir
Azad qiymәt sistemi vә mülkiyyәt hüququ
Funksiyanın tәrkibi vә mәzmunu, hәr sәviyyәnin funksional vә xәtt bәndlәrinin sayı, bәndlәr arasında tabeçilik
Proqram xarakterli olmaqla mövcud texnoloji әsasların formalaşması spesifikasını özündә birlәşdirir

•

•

Struktur siyasәtin tәrkib hissәsi olmaq vә istehsal, bölgü sistemindә onun mәqsәdlәrini ali mәqsәdlәrә uyğun
transformasiya etmәk vәzifәsi
Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi

348 Turist dövranı necә ifadә olunur

•

Әylәncә vә intellektual funksiyalar, şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yolu ilә fәrdin yorğunluq
hissindәn azad olmasını tәmin edir
Tәbii resurslardan istifadә üçün lisenziya alınması, әtraf mühitin mühafizәsinin daxili iqtisadi mexanizmini
formalaşdırır
Nәzәrdә tutulan proqrama müvafiq getdiyi ölkәyә daxil olma, orada qalma qaydaları, yerli әhalinin adәtlәri, dini
mәrasimlәr
Turist turist firmasına turist yollayışı üçün pul ödәyir, turist firması turistә turist yollayışı verir, turist turist
yollayışını turist mәhsuluna, yәni konkret turizm xidmәtlәrinә ödәyir, turist mәhsulunun reallaşdırılması
prosesindә turist, turizm mәhsulunun әldә edilmәsinә sәrf etdiyi puldan razı qalır, turist firması turist bazarının,
turist sәnayesinin inkişafına vә yeni turist mәhsulu növlәrinin yaradılmasına investisiya yatırımı edir
İstehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiq edir

349 Turist müәssisәlәrinin bölgüsü idarәetmә sistemindә hansı әlamәtlәr üzrә hәyata keçirilir

•

İmitasiya modellәri vә oyunlar nәzәriyyәsi vasitәsilә
Tәşkilatı strukturların lahiyәlәndirilmәsi
Nәqliyyat müәssisәlәri, mehmanxana müәssisәlәri
İdarәetmә obyektlәri ilә әlaqәdar әlaqәlәndirici istiqamәtlәr
Әmәk proseslәrinin idarә edilmәsi

350 Turizmin inkişafı istiqamәtindә tәdqiqatların aparılması sxeminin hazırlanması zamanı hansı plana
uyğun hәrәkәt edilmәlidir

•

Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin
mövcudluğu
Turizm xidmәti vә mәhsullarının xarici vә daxili turistlәrә satışından
İstehlak funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası
Verilәnlәrin yığımı, verilәnlәrin interpretasiyası, hesabatın tәrtibi, nәzarәtyoxlama
Xidmәtlәrin sәviyyәsinә, göstәrilәn xidmәtin nomenklaturasına vә keyfiyyәtinә görә

351 Beynәlxalq tәsnifatda turistin yol xәrcindәn әlavә xәrclәri necә tәsniflәşdirilir:

•

4%qidalanmaya, 44%i ölkә daxili nәqliyyata, 30%i mehmanxanada qalmağa, 22%digәrlәrinә sәrf edilir
48%qidalanmaya, 52%i mehmanxanada qalmağa sәrf edilir
40%qidalanmaya, 8%i ölkә daxili nәqliyyata, 30%i mehmanxanada qalmağa, 22%digәrlәrinә sәrf edilir
8%qidalanmaya, 40%i ölkә daxili nәqliyyata, 30%i mehmanxanada qalmağa, 22%digәrlәrinә sәrf edilir
48%i ölkә daxili nәqliyyata, 30%i mehmanxanada qalmağa, 22%digәrlәrinә sәrf edilir

352 Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә müәssisәlәrә aiddir

•

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

353 Turizmin qeyriturizm sahәlәrinә tәsirinә aiddir:

•

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

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

354 Turizmdә mәnfi ödәmә balansına malik olan dövlәtlәrә aiddir

•

İspaniya, İtaliya, ABŞ, Türkiyә, Almaniya, Yaponiya, Norveç
İtaliya, ABŞ, Türkiyә, Almaniya, Yaponiya, Azәrbaycan
Almaniya, Yaponiya, Norveç, Böyük Britaniya, Niderland, İsveç, Kanada, Danimarka
Niderland, İsveç, Kanada, Danimarka, Tunis, Tailand, Meksika
İspaniya, İtaliya, ABŞ, Türkiyә, Yunanıstan, Fransa, Tunis

355 Turizmdә müsbәt ödәmә balansına malik olan dövlәtlәrә aiddir

•

Niderland, İsveç, Kanada, Danimarka, Tunis, Tailand, Meksika
Yaponiya, Norveç, Böyük Britaniya, İsveç, Kanada, Danimarka
İspaniya, İtaliya, ABŞ, Türkiyә, Almaniya, Yaponiya, Norveç
İspaniya, İtaliya, ABŞ, Türkiyә, Yunanıstan, Fransa, Tunis, Tailand, Meksika
İtaliya, ABŞ, Türkiyә, Almaniya, Yaponiya, Azәrbaycan

356 Kimlәr turist hesab edilir?

•

Mülkiyyәtdәn, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn, vergilәr vә gömrük rüsumları hesabına әldә olunan gәlir mәnbәlәrini
xarici ölkә banklarında yerlәşdirmәk arzusunda olan şәxslәr
Daimi yaşayış yeri olmayan ölkәyә 2 saatdan qısa olmayan müddәtә gәlәn istәnilәn adam, dәrk etmә mәqsәdilә
gәlәnlәr, müalicә almaq üçün sәfәr edәn şәxslәr, konfransda iştirak üçün gedәnlәr, yarışların iştirakçısı olan
idmançılar, 24 saatdan az müddәtә olsa da gәmidәn sahilә çıxan şәxslәr
Daimi yaşayış yeri olmayan ölkәyә 24 saatdan qısa olmayan müddәtә gәlәn istәnilәn adam, dәrk etmә mәqsәdilә
gәlәnlәr, müalicә almaq üçün sәfәr edәn şәxslәr, konfransda iştirak üçün gedәnlәr, biznes fәaliyyәti ilә mәşğul
olmağa gedәnlәr, yarışların iştirakçısı olan idmançılar, 24 saatdan az müddәtә olsa da gәmidәn sahilә çıxan şәxslәr
Daimi yaşayış yeri olmayan ölkәyә 24 saatdan qısa olmayan müddәtә gәlәn istәnilәn adam, dәrk etmә mәqsәdilә
gәlәnlәr, müalicә almaq üçün sәfәr edәn şәxslәr, konfransda iştirak üçün gedәnlәr, yarışların iştirakçısı olan
idmançılar, 24 saatdan az müddәtә olsa da gәmidәn sahilә çıxan şәxslәr
Tәlәbatın yaranma tәbiәti, tәzahür sferası, subyekti, ödәnilmә dәrәcәsi vә kәmiyyәtcә müәyyәnlәşdirilmәsi zamanı
zәruri olan şәxslәr

357 Turizm aşağıdakı komponentlәrdәn ibarәt münasibәtlәr sistemi kim tәyin edilir:

•

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

358 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında qanunvericiliyinә әsasәn tur dedikdә nә başa düşülür

•

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 s. digәr xidmәtlәr göstәrilmәsi ilә mәşğul olan vasitәçi tәşkilat
Ciddi hesabatlı blank olub, proqramla nәzәrdә tutulmuş xidmәtlәrin ödәnildiyini tәsdiq edәn sәnәd
Konkret müddәtdә konkret marşrut üzrә fәrdi vә ya qrup halında sәfәrdәn ibarәt olan turizm mәhsulunun vauçer
şәklindә satılan forması
İstirahәt, sağlamlaşdırma, tanış olma, idrakı (tarix vә mәdәniyyәt sәrvәtlәrindәn bәhrәlәnmә vә s.). işpeşә (vәzifә
borclarının icra edilmәsi istisna olmaqla), idman vә dini mәqsәdlәrlә getdiyi ölkәdә (yerdә) ödәnişli fәaliyyәtlә
mәşğul olmamaq şәrti ilә (24 saatdan 12 ayadәk müddәtdә) müvәqqәti olan şәxs

359 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında qanunvericiliyinә әsasәn turist dedikdә hansı şәxslәr
başa düşülür?

•

Turların komplektlәşdirilmәsi, turizm mәhsulunun formalaşdırılması, hәrәkәtә gәtirilmәsi vә satışı ilә mәşğul olan
turizm tәşkilatı
Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlarının, әcnәbilәrin vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrin müvәqqәti olacağı
ölkәdә ödәnişli fәaliyyәtlә mәşğul olmamaq şәrti ilә istirahәt, sağlamlaşdırma, tanış olma, idrakı, işpeşә, idman vә
dini mәqsәdlәrlә daimi yaşayış yerlәrindәn müvәqqәti getmәlәri (sәyahәtlәri)
Ciddi hesabatlı blank olub, proqramla nәzәrdә tutulmuş xidmәtlәrin ödәnildiyini tәsdiq edәn sәnәd
İstirahәt, sağlamlaşdırma, tanış olma, idrakı (tarix vә mәdәniyyәt sәrvәtlәrindәn bәhrәlәnmә vә s.). işpeşә (vәzifә
borclarının icra edilmәsi istisna olmaqla), idman vә dini mәqsәdlәrlә getdiyi ölkәdә (yerdә) ödәnişli fәaliyyәtlә
mәşğul olmamaq şәrti ilә (24 saatdan 12 ayadәk müddәtdә) müvәqqәti olan şәxs
Konkret müddәtdә konkret marşrut üzrә fәrdi vә ya qrup halında sәfәrdәn ibarәt olan turizm mәhsulunun vauçer
şәklindә satılan forması

360 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında qanunvericiliyinә әsasәn turizm dedikdә nә başa
düşülür?

•

İstirahәt, sağlamlaşdırma, tanış olma, idrakı (tarix vә mәdәniyyәt sәrvәtlәrindәn bәhrәlәnmә vә s.). işpeşә (vәzifә
borclarının icra edilmәsi istisna olmaqla), idman vә dini mәqsәdlәrlә getdiyi ölkәdә (yerdә) ödәnişli fәaliyyәtlә
mәşğul olmamaq şәrti ilә (24 saatdan 12 ayadәk müddәtdә) müvәqqәti olan şәxs
Konkret müddәtdә konkret marşrut üzrә fәrdi vә ya qrup halında sәfәrdәn ibarәt olan turizm mәhsulunun vauçer
şәklindә satılan forması
Turoperator tәrәfindәn turların satışı, turizm mәhsulunun hәrәkәtә gәtirilmәsi vә satışı üzrә vasitәçilik fәaliyyәti
göstәrәn fiziki vә ya hüquqi şәxs
Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlarının, әcnәbilәrin vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrin müvәqqәti olacağı
ölkәdә ödәnişli fәaliyyәtlә mәşğul olmamaq şәrti ilә istirahәt, sağlamlaşdırma, tanış olma, idrakı, işpeşә, idman vә
dini mәqsәdlәrlә daimi yaşayış yerlәrindәn müvәqqәti getmәlәri (sәyahәtlәri)
Ciddi hesabatlı blank olub, proqramla nәzәrdә tutulmuş xidmәtlәrin ödәnildiyini tәsdiq edәn sәnәd

361 Strukturuna görә turizmin iqtisadiyyatı ilk növbәdә aşağıdakıları hәll etmәlidir

•

Sağlamlığı bәrpa etmәk, dünya görüşünu genişlәndirmәk vә istirahәtәylәncә vәzifәlәrini yerinә yetirmәk
Turizm fәaliyyәtinә kömәk edir, onun inkişafı üçün şәrait yaradır, ölkә haqqında turizm üçün әhәmiyyәtli birdiyar
kimi tәsәvvür yaradır
Xaricdәn valyuta daxil olmalarını artırır, ümumi milli mәhsulun hәcmini yüksәldir, yeni iş yerlәrinin
yaradılmasına şәrait yaradır, kapitalların yatırılmasına şәrait yaradır
Turizm sahәsindә yaranan istehsal münasibәtlәrini birlәşdirmәlidir, turizmin bütün resurslarından sәmәrәli istifadә
olunmasına nail olmalıdır, turizmdә istehsal aspektlәrini vә istehsal münasibәtlәrini tәsdiq edәn elmi tәmsil
etmәlidir
Turizm infrastrukturu sahәsindә elmi tәdqiqatları inkişaf etdirir

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

•

Moskva
Milan
Astana
Neapol
Pekin

363 Manila bәyannamәsindә turizm fәaliyyәtinin aşağıdakı istiqamәtlәri üzrә tövsiyәlәr verilmişdir

•

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

364 Turizmin inkişafının sistem göstәricilәri regionlar üzrә özünә aşağıdakıları daxil edir
Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi aid edilir

•

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

365 Turist xidmәtlәrinin hansı fәrqli xüsusiyyәtlәri vardır

•

Rәqabәt qabiliyәtli mühitin yaradılmasıdır
Dövlәtin milli sәrhәdlәrindәn kәnarda hәyata keçirilәn sәyahәtlәrdir
Sahibkarlıq fәaliyyәtinin sәmәrәli tәşkili
İstifadәsi mümkün olmayan, xidmәtlәrin hiss edilmәmәsi, mövsümi dәyişmәlәrә mәruz qalma, müәyyәn yerә
bağlılıg, istehlakçılar
Hәr hansı bir ölkәnin daxili vә onun sәrhәdlәrindәn kәnarda tәşkil olunan sәyahәtlәrdir

366 Turizmin birbaşa tәsir nәticәlәrinә aiddir

•

Mәdәniyyәt müәssisәlәri  muzeylәr, teatrlar, sәrgi vә konsert zalları, istirahәt vә idman mәşğәlәlәri üçün yerlәr,
pәrakәndә ticarәt şәbәkәsi, parklar, әylәncә mәrkәzlәri, turizm mәhsullarının idxalı zamanı ölkәdәn valyuta
axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxmasına şәrait yaradılması
Vәsait qoyuluşları, turizm müәssisәlәrindәn vә turistlәrdәn әldә olunan gәlirlәr, turizm sahәsindә işlәyәnlәrin
maddi tәminatı, yeni iş yerlәrinin yaradılması, yığımlar vә digәr ödәmәlәr hesabına büdcә artımı tәmin edilir
Mehmanxanaların, panseonatların, turbazaların, sanatoriyaların, çarpayı fondları vә otaqların sayı, marketinq
tәdqiqatları, turizm infrastrukturunun inkişafının hüqüqu vә investisiya yönümlü dәstәyi tәşkil edir
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, regional valyuta axınlarının, hәmçinin xaricdәn valyuta daxil olmalarını artırır,
ümumi milli mәhsulun hәcmini yüksәldir, yeni iş yerlәrinin yaradılmasına şәrait yaradır

367 Özfәaliyyәt turizm idarәlәrinә daxil edilir

•

Tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman, turizm vә sosialmәdәni servis
Turizm vә sosialmәdәni servis, istehsal, mәdәnimәişәt xidmәtlәri, turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını
satan dükanlar, kirayә mәntәqәlәri, turist, alpinist, velosiped, su idmanı, hava şarları vә s.
Әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri, sәrnişin nәqliyyatı, rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal
tәsәrrüfatı
Turist, alpinist, velosiped, su idmanı, hava şarları vә s.
Turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, әhaliyә göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri, sәrnişin
nәqliyyatı, rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal tәsәrrüfatı

368 Tarixi İpәk Yolunun bәrpası üzrә beynәlxalq konfrans hansı tarixdә vә harada keçirilmişdir

•

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

369 Dövlәtin turizmә dәstәyi aşağıdakı amillәrlә bağlıdır

•

Turizmdә kiçik vә orta biznesin xarakterik cәhәtlәri
İdarәetmәdә iqtisadiinzibati vә sosialpsixoloji münasibәtlәr
Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә iqtisadi münasibәtlәr
Yerli xüsusiyyәtlәrә uyğun struktura malik turizm komplekslәrinin tikilmәsi, әlaqә vasitәlәrinin modernizasiyası
vә infrastrukturun inkişafı, turizm kadrlarının inkişafı
Turizmdә marketinq xidmәtlәrinin tәşkili

370 Turizmin regional inkişafa tәsirinә daxildir:

•

•

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

371 Asudә vaxtın sәmәrәli istifadә olunması hansı göstәricilәrlә müәyyәn olunur

•

İstehlak standarlarına uyğunlaşdırılmış, nisbi vә proqnozlaşdırılan yoxsulluq hәddinin müәyyәn olunması yolu ilә
Kәnd rayonlarında yeni iş yerlәri, kәnd tәsәrrüfatı mallarının sәrfәli satışı, kәnd әhalisinin hәyat sәviyyәsinin
artması, yerli büdcәyә әlavә daxilolmalar yolu ilә
Yerli xüsusiyyәtlәrә uyğun struktura malik turizm komplekslәrinin tikilmәsi, әlaqә vasitәlәrinin modernizasiyası
vә infrastrukturun inkişafı, turizm kadrlarının inkişafı
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, regional valyuta axınlarının, hәmçinin xaricdәn valyuta daxil olmalarını artırır,
ümumi milli mәhsulun hәcmini yüksәldir, yeni iş yerlәrinin yaradılmasına şәrait yaradır
Vәtәndaşların işdәn azad vaxtlarında müsbәt fәaliyyәt növlәrinә cәlb etmәkdәn ibarәt olmaqla, insanları mәnfi hal
olan sәrxoşluqdan, narkotik maddәlәrin qәbulundan, qeyrihüquqi xarakterli, qeyriformal birliklәrdә iştirak
etmәkdәn vә s. neqativ hәrәkәtlәrdәn yayındıra bilәr

372 Azәrbaycanda turizmi inkişaf etdirmәk mәqsәdilә hansı әsas vәzifәlәr qarşıya qoyulmuıdur?

•

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

373 2006cı il İslam Konfransı Tәşkilatının turizm nazirlәrinin V Konfransı harada keçirilmişdir vә hansı
deklorasiya qәbul olunmuşdur?

•

Türkiyәdә vә Turizm üzrә Ankara Deklorasiyası qәbul olunmuşdur
Azәrbaycanda vә Turizm üzrә İslam Deklorasiyası qәbul olunmuşdur
Qazaxstanda vә Turizm üzrә Bişkek Deklorasiyası qәbul olunmuşdur
Azәrbaycanda vә Turizm üzrә Gәncә Deklorasiyası qәbul olunmuşdur
Azәrbaycanda vә Turizm üzrә Bakı Deklorasiyası qәbul olunmuşdur

374 Azәrbaycan hansı beynәlxalq vә regional tәşkilatlarla turizm sahәsindә әmәkdaşlıq edir?

•

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

375 Azәrbaycanda YUNESKO tәrәfindәn qeydiyyata alınan hansı mәdәniyyәt abidәlәri mövcuddur

•

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

İçәri şәhәr, GöyGöl Milli parkı, Şahdağ Milli parkı, Qız qalası, Şәki Xan sarayı, Möminә Xatun Türbәsi
Şahdağ Milli parkı, İçәri şәhәr, Qız qalası, Şәki Xan sarayı, Möminә Xatun Türbәsi

376 Ölkәmizdә neçә tәbii vә tarixi qoruq, müvәqqәti qoruq vә ovçuluq tәsәrrüfatı mövcuddur?

•

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

377 1998ci il setyabr ayının 78dә İpәk Yolunun bәrpası üzrә TRASEKA nәqliyyat dәhlizi proqramı
çәrçivәsindә beynәlxalq konfrans harada keçirilmişdir vә neçә dövlәtin rәsmi nümayәndәlәrinin iştirak
ediblәr?

•

Parisdә 32 dövlәtin vә 13 beynәlxalq tәşkilatın
Mәkkәdә 32 dövlәtin vә 13 beynәlxalq tәşkilatın
Tehran şәhәrindә 32 dövlәtin vә 13 beynәlxalq tәşkilatın
Bakı şәhәrindә 32 dövlәtin vә 13 beynәlxalq tәşkilatın
Moskva şәhәrindә 32 dövlәtin vә 11 beynәlxalq tәşkilatın

378 Turizmin inkişafında vә bu sferada iqtisadiidarәetmә problemlәrinin hәllindә tәlәbtәklifı ilә әlaqәli
olan hansı amillәrin fәrqlәndirilmәsi zәruridir:

•

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

379 Turizmin әn mühüm hansı cәhәtlәri vardır:

•

Sağlamlaşdırıcı, idman, estetik, idraki, sosialkommunikativ, emosionalpsixoloji, yaradıcılıq
Sәyahәtin tipinә vә növünә uyğun olan xidmәtlәr toplusu, nidmәtin proqramm vә texnologiyalarının optimal
olması
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idxalixrac vә rәqabәt
elementlәri
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, turizm agentliklәri

380 Turizmin aşağıdakı mәqsәdlәri vardır:

•

Aviabilet, sürücülük vәsiqәsi, valideynlәrin birindәn etibarnamә
Hümanitar, siyasi, iqtsadi
Sәyahәtә çıxanların hamısının xarici pasportu, aviabilet, vauçer, sürücülük vәsiqәsi, valideynlәrin birindәn
etibarnamә
Ekskursiyaların keçirilmәsinin texniki şәrtlәri
Turizm üçün tәbiәtin mühafizәsi, landşaft vә onun xüsusiyyәtlәri

381 Turizmә tәsir edәn mәnfi amillәrә aşağıdakılar daxildir:

•

Әhalinin öz mәdәni irsinә marağı artır
İqtisadi böhranların әmәlә gәlmәsi, sәnaye istehsalının aşağı düşmәsi, valyuta sistemindә qeyri stabillik
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi
Real gәlirlәrin artımı, gәlirlәrin daha müntәzәm bölüşdürülmәsi, valyuta kursunun stabil vәziyyәti

Turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanmasına vә tәtbiq edilmәsinә nail olmaq, tәbii
inhisarçılığa şәrait yaratmaq

382 Turizmә tәsir edәn müsbәt amillәrә aşağıdakılar daxildir:

•

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

383 Turizmin birbaşa tәsir nәticәlәrinә daxildir:

•

Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daxilindә vә
bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması, beynәlxalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması
Bu sahәyә vәsait qoyuluşları, turizm müәssisәlәrindәn vә turistlәrdәn әldә olunan gәlirlәr, turizm sahәsindә
işlәyәnlәrin maddi tәminatı, yeni iş yerlәrinin yaradılması
Yaxşı iqlim vә komfort tәbii şәraitin olması, landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, inkişaf etmiş
hidroqrafik şәbәkәlәrin vә tәbii su hovuzlarının olması, tәbiәt obyektlәrinin tәmiz vә yararlı vәziyyәtdә olması,
ekoloji vәziyyәtin yaxşı olması
Siyasi, iqtisadi, sosial, mәdәniyyәt vә tәhsilin yayılması, nәqliyyatın inkişafındakı uğurlar, informasiya
vasitәlәrinin inkişafı
Turizm zonalarının vә turist marşrutlarının müәyyәn olunması, standartların hazırlanması

384 Turizmdә iqtisadi fәaliyyәtin sәmәrәlik göstәricilәrini tәhlil edәrkәn hansı amillәr nәzәrә alınır

•

Turizm zonalarının vә turist marşrutlarının müәyyәn olunması, standartların hazırlanması
Әsas xәrclәrin vә mәnfәәtlәrin tәhlili
Turizm zonalarının vә turist marşrutlarının müәyyәn olunması, standartların hazırlanması
Yaxşı iqlim vә komfort tәbii şәraitin olması, landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması
Mağazalar, turist lәvazimatını, suvenirlәri, idman mallarını satan dükanlar, kirayә mәntәqәlәri, mәdәnimәişәt
xidmәtlәri

385 Turizm sahәsinin inkişaf istiqamәtlәrinә aşağıdakılar daxildir:

•

Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daxilindә vә
bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması
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
Qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, paylaşdırma
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

386 Turizmin sosial әhәmiyyәtinә aiddir

•

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

387 Turizmdә iqtisadi sәmәrәlilik göstәrigilәrinә aiddir

•

Mehmanxanaların xidmәt standartlarına uyğunluğunun tәyin olunması
Turizm bazarının seqmentlәşmәsi
Turizmin ekoloji istiqamәtlәndirilmәsi

•

Dövlәt miqyasında turizm firmalarının istehsalxidmәt vә region әhalisinin turist xidmәtlәrinin tәşkilindә
mәnfәәtin әldә olunmasını bildirir
Marketinq tәdqiqatları, biznes planların әsaslandırılması

388 Beynәlxalq turizm üzrә Haaqa deklorasiyası nә vaxt qәbul olunmuşdur:

•

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

389 Sosialmәdәni infrastrukturlara aiddir

•

Turizm infrastrukturu, sığorta işi, bank vә maliyyә xidmәtlәri, tәhsil vә elm, sәhiyyә
Tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman, turizm vә sosialmәdәni servis,
istehsal, mәdәnimәişәt xidmәtlәri
Tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman, turizm vә sosialmәdәni servis
Rabitә vә informasiya xidmәtlәri, mәnzilkommunal tәsәrrüfatının idarә edilmәsi, elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә
incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman, turizm vә sosialmәdәni servis, istehsal, mәdәnimәişәt xidmәtlәri
Tәhsil vә elm, sәhiyyә, mәdәniyyәt vә incәsәnәt, bәdәn tәrbiyәsi vә idman

390 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında qanunvericiliyinә әsasәn turizm mәhsulunun hәrәkәtә
gәtirilmәsinәsinә daxildir

•

Sәyahәtin tipinә vә növünә uyğun olan xidmәtlәr toplusu, xidmәtin proqram vә texnologiyalarının optimal olması
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daxilindә vә
bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması, beynәlxalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması
Turizm mәhsulunun satışına yönәldilmiş tәdbirlәr kompleksi (reklam, ixtisaslaşdırılmış sәrgilәr, yarmarkalarda
iştirak, turizm mәhsulunun satışı üzrә turizm informasiya mәrkәzlәrinin tәşkili, kataloqların, bukletlәrin vә s. nәşri)
Yerdәyişmәnin aktiv üsullarından istifadә olunmaqla turistlәr tәrәfindәn sәrbәst tәşkil edilәn sәyahәtlәr
Daşınmanın tәşkili xidmәti, yerlәşdirmә, qidalanma

391 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında qanunvericiliyinә әsasәn turizm infrastrukturuna aiddir

•

Turizm mәhsulu istehsalı tәşkilinin kompleksi sistemi vә yaxud mehmanxana vә digәr yerlәşdirilmә, yerdәyişmә,
nәqliyyat vasitәlәrinin, ictimai iaşә, әylәncә obyektlәri vasitәlәrinin tanış olma idrakı, sağlamlaşdırma
Daşınmanın tәşkili xidmәti, yerlәşdirmә, qidalanma
Sәyahәtin tipinә vә növünә uyğun olan xidmәtlәr toplusu, xidmәtin proqram vә texnologiyalarının optimal olması
Maliyyә güzәştlәri, “yarımmaliyyә”xarakterli güzәştlәr, digәr tәdbirlәr
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

392 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında qanunvericiliyinә әsasәn turizm ehtiyatlarına daxildir

•

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 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
Daşınmanın tәşkili xidmәti, 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

393 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında qanunvericiliyinә әsasәn özfәaliyyәt turizminә aiddir
Sәyahәtin tipinә vә növünә uyğun olan xidmәtlәr toplusu, xidmәtin proqram vә texnologiyalarının optimal olması
Sosial ehtiyaclar üçün dövlәtin ayırdığı vәsaitdәn yardımlanan sәyahәt

•

•

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
Zәhmәtkeşlәrin gәlirlәrinin artması, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olması, asudә vaxtdan sәmәrәli istifadә,
cәmiyyәtin psixofizioloji resurslarının bәrpası

394 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında qanunvericiliyinә әsasәn sosial turizmә hansı sәyahәtlәr
daxildir

•

Turizm sәnayesi vә qonaqpәrvәrlik sәnayesi
İnsanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, turizmdә bazar xidmәti
Sosial ehtiyaclar üçün dövlәtin ayırdığı vәsaitdәn yardımlanan sәyahәt
Әmәk mәhsuldarlığının artması, şәhәrlәrin böyümәsi
Asudә vaxtlarda gәnclәrin neqativ fәaliyyәtlәrinin artması

395 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında qanunvericiliyinә әsasәn turizm fәaliyyәtinә aiddir

•

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
Turistlәrә göstәrilәn xidmәtlәr kompleksi (turistlәrin yerlәşdirilmәsi, daşınması, yemәyi üzrә xidmәtlәr kompleksi,
ekskursiya, hәmçinin bәlәdçi (bәlәdçitәrcümәçi) 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
Sәyahәtin tipinә vә növünә uyğun olan xidmәtlәr toplusu, xidmәtin proqram vә texnologiyalarının optimal olması
Daşınmanın tәşkili xidmәti, yerlәşdirmә, qidalanma

396 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında qanunvericiliyinә әsasәn turizm mәhsuluna nә aiddir

•

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
Real gәlirlәrin artımı, gәlirlәrin daha müntәzәm bölüşdürülmәsi, valyuta kursunun stabil vәziyyәti
Yerdәyişmәnin aktiv üsullarından istifadә olunmaqla turistlәr tәrәfindәn sәrbәst tәşkil edilәn sәyahәtlәr
Turistlәrә göstәrilәn xidmәtlәr kompleksi (turistlәrin yerlәşdirilmәsi, daşınması, yemәyi üzrә xidmәtlәr kompleksi,
ekskursiya, hәmçinin bәlәdçi (bәlәdçitәrcümәçi) xidmәtlәri vә sәfәrin mәqsәdlәrindәn asılı olaraq göstәrilәn digәr
xidmәtlәr)

397 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında qanunvericiliyinә әsasәn turagentliklәrә hansı tәşkilatlar
daxildir

•

Turistlәrә göstәrilәn xidmәtlәr kompleksi
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
Yerdәyişmәnin aktiv üsullarından istifadә olunmaqla turistlәr tәrәfindәn sәrbәst tәşkil edilәn sәyahәtlәr
Sosial ehtiyaclar üçün dövlәtin ayırdığı vәsaitdәn yardımlanan sәyahәt

398 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında qanunvericiliyinә әsasәn turoperatorlara hansı tәşkilatlar
daxildir
Yerdәyişmәnin aktiv üsullarından istifadә olunmaqla turistlәr tәrәfindәn sәrbәst tәşkil edilәn sәyahәtlәr
Daşınmanın tәşkili xidmәti, yerlәşdirmә, qidalanma
Turistlәrә göstәrilәn xidmәtlәr kompleksi (turistlәrin yerlәşdirilmәsi, daşınması, yemәyi üzrә xidmәtlәr kompleksi,
ekskursiya, hәmçinin bәlәdçi (bәlәdçitәrcümәçi) xidmәtlәri vә sәfәrin mәqsәdlәrindәn asılı olaraq göstәrilәn digәr
xidmәtlәr)

•

•

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

399 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında qanunvericiliyinә әsasәn turizm vauçeri dedikdә nә başa
düşülür

•

Turistlәrin ümumi sayı, turist günlәrinin sayı, turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә qalmalarının orta davamlıq müddәti
İstirahәt, sağlamlaşdırma, tanış olma
Turların komplektlәşdirilmәsi, turizm mәhsulunun formalaşdırılması, hәrәkәtә gәtirilmәsi vә satışı ilә mәşğul olan
turizm tәşkilatı
Xarici 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
Turizm vә ekskursiya yollayışlarının satışı, habelә turizmekskursiya fәaliyyәtinin tәşkili üzrә informasiya, reklam,
marketinq vә s. digәr xidmәtlәr göstәrilmәsi ilә mәşğul olan vasitәçi tәşkilat

400 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında qanunvericiliyinә әsasәn turizm yollayışı dedikdә nә
başa düşülür

•

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

401 Kursun әsas mәqsәdlәrinә daxildir.

•

Daimi yaşadığı yerdәn kәnarda insan davranışının xüsusiyyәtini әks etdirәn elmi biliklәr sahәsi kimi turizmin
tәdrisi
Әsas xәrclәrin vә mәnfәәtlәrin tәhlili
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daxilindә vә
bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması
Konkret müddәtdә konkret marşrut üzrә fәrdi vә ya qrup halında sәfәrdәn ibarәt olan turizm mәhsulunun vauçer
şәklindә satılan forması
Bu sahәyә vәsait qoyuluşları, turizm müәssisәlәrindәn vә turistlәrdәn әldә olunan gәlirlәr, turizm sahәsindә
işlәyәnlәrin maddi tәminatı, yeni iş yerlәrinin yaradılması, korrupsiya hallarının artırılması

402 Turizmdә asudә vaxt anlayışına hansı göstәricilәri aid etmәk olar

•

Turistlәrә turizmekskursiya müәssisәlәri tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәr kompleksidir
İnsanın birbaşa istehsal vә qeyriistehsal sahәsindәki fәaliyyәti ilә әlaqәdar olmayan vaxtdır
Turist maraqlarının formalaşdırılmasında mәdәni elementlәrin roludur
Rekreasiya fәaliyyәtinin son nәticәsidir
Bәdәn tәrbiyәsi vә idman xidmәtlәrinin sosialiqtisadi funksiyasıdır

403 Turizm insanlara hansı imkanları yaradır?

•

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

404 Azәrbaycan Respublikasınын Turizm Haqqında Qanunu hansı münasibәtlәri müәyyәnlәşdirir

•

•

Azәrbaycan Respublikasında turizm bazarının hüquqi әsaslarının bәrqәrar edilmәsinә yönәldilmiş dövlәt
siyasәtinin prinsiplәrini, turizm fәaliyyәtinin әsaslarını vә turizm sahәsindә meydana çıxan münasibәtlәri
Bakıda Şirvanşahlar sarayı kompleksinә daxil olan Saray binasının 2ci mәrtәbәsinin rekonstruksiyası vә
Divanxananın konservasiyası, Sәadәt sarayının bәrpası
Ölkәni tәrk edәn yerli turistlәrin xәrclәri ilә ölkәyә gәlәn xarici tristlәrin yerli turizm mәsulları vә xidmәtlәrin
istehlakına sәrf etdiklәri xәrclәr qarşıqarşıya qoyulur
Müәssisәnin әsas fondlarının tәrkibinin genişlәndirilmәsi
Bir neçә alternativ layihәlәrdәn daha yaxşısının seçilmәsi ilә әlaqәdar, formalaşdırma haqqında qәrar

405 İdarә olunan sistem kimi turizmin beynәlxalq vә transmilli miqyas halını almasına hansı amillәr tәsir
göstәrir?

•

Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, turizm agentliklәri, turistlәr, turist tәlәbi qiymәt, idxalixrac vә
rәqabәt elementlәri
İstehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası, gәlirlәrin formalaşdırılması funksiyası,
iqtisadiyyatın digәr sahәlәrinin inkişafına tәsir edәn vә ödәmә balansının sabit saxlanılması funksiyası
Bir tәrәfdәn gәlirlәrini artırmaqdan ötrü turist agentliklәri öz xidmәtlәrinin coğrafiyasını genişlәndirirlәr, digәr
tәrәfdәn bu fәaliyyәt növünün cәlbediciliyi vә potensial rentabelliyi xaricdәn investisiyaların axınına tәsir
göstәrir
Turistlәrin ümumi sayı, turist günlәrinin sayı, turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә qalmalarının orta davamlıq müddәti

406 Turist axınlarının hәcmini xarakterizә edәn göstәricilәrә daxildir:

•

İqtisadi, ticarәt, elmitexniki әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә әmәkdaşlıq sazişlәri
Turistlәrin yaşadığı ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, ölkәlәr
arasında dostluq, mehriban qonşuluq, dinc münasibәtlәr
Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin
genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması, beynәlxalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması
Turistlәrin ümumi sayı, turist günlәrinin sayı, turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә qalmalarının orta davamlıq müddәti

407 Turizmin normativ iqtisadi göstәricilәr sisteminә daxildir:

•

Ölkәni tәrk edәn yerli turistlәrin xәrclәri ilә ölkәyә gәlәn xarici tristlәrin yerli turizm mәsulları vә xidmәtlәrin
istehlakına sәrf etdiklәri xәrclәr qarşıqarşıya qoyulur
İstehsal funksiyası, әhali mәşğulluquna şәrait yaradılması funksiyası
Kompleks sәfәrlәr, istirahәt üçün xidmәtlәr paketi vә kompleks turlarla bağlı xәrclәr, yerlәşdirmә, qidalanma,
nәqliyyat xәrclәri
Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, xaricә olan sәyahәtlәr balansı, abadlaşdırılmış әtraf әrazi, madditexniki
avadanlıqların tikinti normalarına uyğunluğu
Turizm xidmәtlәrinin sәmәrәli fәaliyyәtini tәşkil edәn vә sәmәrәliliyin artması yolunu isbat edәn, xidmәt proqramı
vә istehsal güclәrindәn istifadәnin tәşkilini tәnzimlәyәn normativlәr

408 Kursun predmetinin müәyyәnlәşdirilmәsindә hansı problemlәr iqtisadi aspektdә tәdqiq olunmuşdur?

•

Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daxilindә vә
bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması
Yerdәyişmәnin aktiv üsullarından istifadә olunmaqla turistlәr tәrәfindәn sәrbәst tәşkil edilәn sәyahәtlәr
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daxilindә vә
bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması, beynәlxalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması
Ölkәdaxili vә beynәlxalq turizmin tәcrübәsinә geniş şәkildә istinad edilmәklә milli adәt vә әnәnәlәr, dini
xüsusiyyәtlәr, turizmin sosialiqtisadi mahiyyәti, tarixi mәnşәyi, tәdris problemlәri, turizmin idarә edilmәsi
Konkret müddәtdә konkret marşrut üzrә fәrdi vә ya qrup halında sәfәrdәn ibarәt olan turizm mәhsulunun vauçer
şәklindә satılan forması

409 Turizmin obyekti dedikdә nә başa düşülür
Özünün bir sıra tәlәbatlarını ödәmәk üçün spesifik xidmәtlәrdәn istifadә etmәklә turizm tәdbirlәrinin iştirakçısı
olan şәxsturist
Daimi yaşadığı yerdәn kәnarda insan davranışının xüsusiyyәtini әks etdirәn elmi biliklәr

•

Әsas xәrclәrin vә mәnfәәtlәrin tәhlili
Turizm subyektinin sәyahәti zamanı onun maraq dairәsindә ola bilәcәk elementlәr
Turizm mәhsulunun satışına yönәldilmiş tәdbirlәr kompleksi (reklam, ixtisaslaşdırılmış sәrgilәr, yarmarkalarda
iştirak

410 Turizm subyekti dedikdә nә başa düşülür

•

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

411 Turizmin mikroiqtisadi modelinin üzәrinә düşәn vәzifәlәrә daxildir

•

Firmanın ehtiyatları, mәhsulun yekcins olma dәrәcәsi
Struktur siyasәtin tәrkib hissәsi olmaqla istehsal, bölgü sistemindә onun mәqsәdlәrini ali mәqsәdlәrә uyğun
transformasiya etmәk
Problemin müәyyәn olunması, vәziyyәt analizinin aparılması
Onun resurs potensialının hәcmini, strukturunu vә istifadә mexanizmini müәyyәnlәşdirmәk
Tәlәbat, onun ödәnilmә dәrәcәsi, istehlak sәviyyәsi, onun quruluşu

412 Turizmin inkişafında iqtisadi regionun müәyyәnedici xüsusiyyәtlәrinә aiddir

•

Problemlilik, sosialiqtisadi bütövlük, aktiv funksiya
Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi aid edilir
Turist tәklifinin nizama salınması, texniki әmәkdaşlıq, insan ehtiyatlarına, azad hәrәkәtә, avianәqliyyat, daxili
turizmә aiddir
Reklam mәqsәdli ekskursiyaların hәyata keçirilmәsi, intellektual funksiyalar
Turist axınının hәcmi, gündәlik turist xәrclәrinin orta qiymәti

413 Turizm tәşkilatlarının funksiyaları hansı tәrzdә ifadә edilir

•

Firmanın ümumi strategiyası, spesifik mәqsәdi vә siyasәti barәdә mükәmmәl hesabat hazırlamaq vә onu yazılı
formada yaymaq
Yerli kurort vә regional turizm siyasәtinin işlәnib hazırlanması vә icrası; nәqliyyata ümumi maraqların tәmin
edilmәsi; turist şüurunun formalaşması; mәdәni, folklor, ictimai vә idman hәyatının tәşkili; turizm firmalarının
fәaliyyәtinә rәhbәrlik
Tәklif funksiyasını aşağı sәviyyәli tәşkilatlar öz üzәrinә götürmәlidir, maraqları tәmsil etmә funksiyası eyni
coğrafi fәaliyyәt radiuslu tәşkilatlar tәrәfindәn hәr bir dövlәt strukturu sәviyyәsindә icra edilmәlidir
Sosial müdafiә fonduna әmәk haqqı fondundan vә әmәk haqqından ödәmәlәri keçirir
İlkin işlәmә vә tәhlili; informasiyanın saxlanması vә axtarışı; informasiyanın dürüstlüyünün müәyyәn edilmәsi

414 Turizm tәşkilatlarının müxtәlif sәviyyәlәri arasında öhdәlik vә mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsinә
münasibәtdә onlardan hәr biri üçün hansı funksiyalar fәrqlәndirilir

•

İcraçıların münasib sayının müәyyәnlәşmәsi; keyfiyyәt tәrkibi vә kadrlar seçiminin müәyyәnlәşmәsi
Tәklif funksiyasını aşağı sәviyyәli tәşkilatlar öz üzәrinә götürmәlidir, maraqları tәmsil etmә funksiyası eyni
coğrafi fәaliyyәt radiuslu tәşkilatlar tәrәfindәn hәr bir dövlәt strukturu sәviyyәsindә icra edilmәlidir
Yerli kurort vә regional turizm siyasәtinin işlәnib hazırlanması vә icrası; nәqliyyata ümumi maraqların tәmin
edilmәsi; turist şüurunun formalaşması
Turist müәssisәlәri hәmçinin yerli vә mәrkәzlәşdirilmiş budcә qarşısında müxtәlif vergi ödәmәlәrinә daxil olur
Real cari vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, alınmış şirkәtin harada vә necә aparıcı tәşkilatın strukturları ilә
kәsişdiyinin müәyyәn edilmәsi

415 Destinasiyanın idarәetmә problemlәrini tәhlil edәrkәn xarici ölkәlәrin tәcrübәsindә dövlәt vә özәl turizm
tәşkilatları arasında qarşılıqlı әlaqәdә aşağıdakılar fәrqlәndirilir
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi

•

Real cari vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, alınmış şirkәtin harada vә necә aparıcı tәşkilatın strukturları ilә
kәsişdiyinin müәyyәn edilmәsi
Turizm agentlәri birliyi, mehmanxana vә restoran tipli turizm tәşkilatları, yerli sәviyyәli turizm tәşkilatları, ölkәyә
xarici turistlәrin cәlb edilmәsi üzrә reklam tәşkilatları
Tәklif funksiyasını aşağı sәviyyәli tәşkilatlar öz üzәrinә götürmәlidir
İcraçıların münasib sayının müәyyәnlәşmәsi; keyfiyyәt tәrkibi vә kadrlar seçiminin müәyyәnlәşmәsi

416 Turizm resurslarına tәlәbat hansı prinsiplәr üzәrindә qurulur

•

Әmәyin mәzmununun müәyyәn edilmәsi vә iş yerlәrindә onların sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
Firmanın yarandığı gündәn halhazıra qәdәr bütün turist istiqamәtlәri üzrә
Normativlәrә uyğun vә müasir texnologiyaları nәzәrә almaqla, cari qiymәtlәrdә zәruri olan xәrc strukturu әsasında
Sosialiqtisadi inkişafın tәrkib hissәsi olmaqla xarici invistisiya vә daxili resursların sәmәrәli istifadәsi hesabına
tәlәbat sәviyyәsinin ödәnilmәsinin maksimumlaşdırılması meyarı ilә
Milli sәviyyәdә ixtisaslı kadr çatışmazlığı; işçi qüvvәsi dәyәrinin artırılması

417 Strateji planlaşma obyekti olaraq turizm Azәrbaycanda hansı konsepsiya әsasında inkişaf etdirilә bilәr

•

Firmanın yarandığı gündәn halhazıra qәdәr bütün turist istiqamәtlәri üzrә
Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi
Neft hasilatı vә ondan gәlәn gәlirlәrin dinamikasına uyğun olaraq, cari neft sektorunun inkişafı ilә turizmin
dinamik inkişafı ilә
Müәyyәn verilmiş normativlәrә uyğun vә müasir texnologiyaları nәzәrә almaqla, cari qiymәtlәrdә zәruri olan xәrc
strukturu әsasında
Yerli hakimiyyәtin reklaminformasiya sahәsindә fәallığı, yerli vә hakimiyyәt sәviyyәsindә azad adminstrativ vә
vergi siyasәti

418 Turizmdә idarәetmә prosesinin tәşkili prosesindә tәdqiqatlarının aparılması hansı mәrhәlәlәrdә ifadә
olunur

•

Yüksәk istehsal göstәricilәri vә mәnәviәxlaqi dәyәrlәrә istiqamәtlәnmә
Әlavә hüquqi tәhsilә malik personal üzrә menecerlәr, psixoloqlar, test mütәxәssislәri, kadrların tәhsili vә
hazırlığının tәşkili üzrә mütәxәssislәr
Problemin müәyyәn olunması, vәziyyәt analizinin aparılması, tәdqiqatların aparılması sxeminin hazırlanması
Neft hasilatı vә ondan gәlәn gәlirlәrin dinamikasına uyğun olaraq
Fәrdi mәslәhәt vermә, qrup halında mәslәhәtlәşmә, özözünә qiymәt verilmәsinә müxtәlif yardım for¬maları

419 Regionun turistrekreasiya imkanlarının qiymәtlәndirilmәsindә aşağıdakı әsas kriteriyalardan istifadә
olunur

•

Tәbiiiqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, asudә vaxtın tәşkili üçün sosial infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi,
otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili
Tәbiәtdәn istifadәyә yönәldilәn turizm növüdür
Beynәlxalq ticarәtin genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Turist bazarının seqmentlәşmәsi sxemidir vә uzaqda yaşayanlara mәxsus xüsusiyyәtlәr kimi
Diqqәtәlayiq yerlәrin, tarixi vә mәdәniyyәt әlaqәlәrinin metodiki düşünülmüş nümayişi vә bu obyektlәrlә bağlı
hadisәlәrin nәql edilmәsidir

420 Turizmdә insan kapitalı vә onun rolu necә qiymәtlәndirilir

•

İnsan kapitalı әhalinin rifah halını xarakterizә edir vә ona görә dә işçi qüvvәsinin keyfiyyәt göstәricisi kimi çıxış
edә bilәr
Әhalinin qidalanması vә onların sağlamlığının qorunmas
İqtisadi sәmәrәlilik, şәxsi azadlıq vә mәnәvi etik normala
İnsanlar istehlakçı kimi, yalnız ayrıayrı dövrlәr vә hәtta il әrzindә deyil, bütün hәyatları boyu öz gәlirlәrinin
artmasına çalışırlar
İnsanların tәhsillәri vә peşәkar hazırlıqları haqqındakı qәrarları, bununla bağlı olan xәrclәri vә gәlәcәkdә әldә edә
bilәcәk daha yüksәk gәlirlәri

421 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında qanunvericiliyinә әsasәn turagentlәrә kimlәr daxildir

•

Turoperator tәrәfindәn turların satışı, turizm mәhsulunun hәrәkәtә gәtirilmәsi vә satışı üzrә vasitәçilik fәaliyyәti
göstәrәn fiziki vә ya hüquqi şәxs
Sosial ehtiyaclar üçün dövlәtin ayırdığı vәsaitdәn yardımlanan sәyahәt
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
Turların komplektlәşdirilmәsi, turizm mәhsulunun formalaşdırılması, hәrәkәtә gәtirilmәsi vә satışı ilә mәşğul olan
turizm tәşkilatı

422 .Turizmin inkişafının sosialiqtisadi göstәricilәr sistemi aşağıdakılardan ibarәtdir:

•

Ölkәlәr arasında dostluq, mehriban qonşuluq, dinc münasibәtlәr
İqtisadi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası
әmәkdaşlıq sazişlәri
Turist axınlarının hәcmi, madditexniki bazanın mövcud vәziyyәti
Turist axınlarının hәcmi, madditexniki bazanın mövcud vәziyyәti vә inkişafı, turizm firmalarının fәaliyyәtinin
maliyyәiqtisadi, beynәlxalq turizmin inkişaf göstәricilәri
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi

423 Turizmin inkişafından әldә edilәn mәnfәәtlәrә aşağıdakıları aid etmәk olar

•

Tәklif funksiyasını aşağı sәviyyәli tәşkilatlar öz üzәrinә götürmәlidir, maraqları tәmsil etmә funksiyası eyni
coğrafi fәaliyyәt radiuslu tәşkilatlar tәrәfindәn hәr bir dövlәt strukturu sәviyyәsindә icra edilmәlidir
Әhalinin mәşğulluğunu tәmin edir vә yerli firmaları dәstәklәyәn gәlir gәtirir
Real cari vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, alınmış şirkәtin harada vә necә aparıcı tәşkilatın strukturları ilә
kәsişdiyinin müәyyәn edilmәsi
Yerli kurort vә regional turizm siyasәtinin işlәnib hazırlanması vә icrası; nәqliyyata ümumi maraqların tәmin
edilmәsi; turist şüurunun formalaşması
Kommunal xidmәtә görә icarә haqqı vermәklә öz gәlirlәrini bölüşdürür; turist müәssisәlәri hәmçinin yerli vә
mәrkәzlәşdirilmiş budcә qarşısında müxtәlif vergi ödәmәlәrinә daxil olur;

424 Turizmdә iqtisadi fәaliyyәtin sәmәrәlik göstәricilәrini tәhlil edәrkәn hansı göstәricilәr nәzәrә alınır

•

Xarici ölkәlәrә sәyahәt edәn turistlәrin sayı, xarici turistlәrin turist günlәrinin miqdarı
Qara bazar
Gizli iqtisadiyyat
Әsas xәrclәrin vә mәnfәәtin tәhlili
Qiymәtli Kağızlar Fondu vә Milli Bankın aktivlәri

425 Turizmin inkişafının әsas sәbәblәrinә daxildir

•

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

426 İnsanların hәyat fәaliyyәti hansı fazalara bölünür:

•

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

427 Haaqa deklorasiyasında insan hüquqlarına dair hansı mәsәlәlәr qeyd olunmuşdur:

•

Hәr bir şәxs istirahәt vә asudә vaxtdan istifadә vә dövrü olaraq mәzuniyyәt hüquqlarına malikdir vә
vәtәndaşlarının bu hüquqlarının tәmin olunması ölkә tәrәfindәn hәyata keçirilir

Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daxilindә vә
bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması, beynәlxalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәn, mәmilli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma
Marketinq riski, maliyyә riski, ödәmә balansının sabit saxlanılması
Siyasi, iqtisadi, sosial, mәdәniyyәt vә tәhsilin yayılması, nәqliyyatın inkişafındakı uğurlar, informasiya
vasitәlәrinin inkişafı

428 Turist axınları dedikdә nә başa düşulür

•

Turistlәrin yaşadığı ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, ölkәlәr
arasında dostluq, mehriban qonşuluq
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi
Turistlәrin yaşadığı ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, әhalinin
әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi
Turistlәrin regiona (ölkәyә) mütәmadi olaraq gәlmәlәri
Tәbiiekoloji, sosialiqtisadi, siyasi, demoqrafik amillәr

429 Sәyahәtlәr vә turizm sahәsindә 1996ci ildә umumdünya konfransi vә beynәlxalq konfransda turizm
müәssisәnin idarә edilmәsi üçün aşağidaki zәruri şәrtlәr nәzәrdә tutulub:

•

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

430 Beynәlxalq әlaqәlәrdә beynәlxalq turizmin rolu ilk dәfә nә vaxt vә harada tәhlil edilib.

•

1996ci il 27 sentyabrdan 19 oktyabra kimi, Manilada keçirilәn beynәlxalq turizm konfransinda
1986ci il 27 sentyabrdan 10 oktyabra kimi, Davosda keçirilәn umumdünya turizm konfransinda
1996ci il 27 sentyabrdan 10 oktyabra kimi, Bakıda keçirilәn umumrespublika turizm konfransinda
1986ci il 27 sentyabrdan 10 oktyabra kimi, Manilada keçirilәn umumdünya turizm konfransinda
1986ci il 27 sentyabrdan 19 oktyabra kimi, Brüsseldә keçirilәn beynәlxalq turizm konfransinda

431 Tәbiәtin mühafizәsi tәdbirlәrinin sәmәrәliliyinin ölçülmәsi aşağıdakı kimi müәyyәn edilә bilәr:

•

Fәal istirahәtin vә asudә vaxtın keçirilmәsinin bütün növlәrinә әhalinin tәlәbatı strukturu, adambaşıya düşәn
gәlirin sәviyyәsindә olan fәrqi, әhalinin mobilliyi (çevikliyi), müxtәlif demoqrafiq qrumların üstün tutduqları
digәr sosialiqtisadi amillәr
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daxilindә vә
bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması, beynәlxalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması
Turistlәrin yaşadığı ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, ölkәlәr
arasında dostluq, mehriban qonşuluq, dinc münasibәtlәr
Әgәr qoyulmuş vәsait müәyyәn iqtisadi bölmәdә mәnfәәt verirsә tәbiәti mühafizә xәrclәrinin effektitәbiәtin
çirklәndirilmәsi qarşısının alınması nәticәsinin sәmәrәliliyini әks etdirir, bütün regional әrazini әhatә edir,
insanların sağlamlığında, istirahәtindә, xәstәlәnmәlәrin sayının azalmasında ifadә olunur.
Ekoloji tәhlükәsizlik müәyyәnlәşdirilәrkәn insanların sağlamlığı, böhranından çıxmaq üçün daha az xәrc, bütün
maraqları nәzәrә alaraq tәhlükәsizlik sisteminin aşkarlanması nәzәrdә tutulmalıdır

432 Ekoloji tәhlükәsizlik sahәsindә proqnozlaşdırma tәmayülünü qiymәtlәndirmәk üçün aşağıdakı
prinsiplәrin tәlәblәrinә әmәl olunmalıdır:
Korrupsiya yolu ilә kiçik vә orta sahibkarlığı inkişaf etdirmәklә rәqabәtә davamlı turizm bazasını yaratmaq,
turistlәrә xidmәtin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, beynәlxalq standartlara uyğunluğunu tәmin etmәk, turizmin
dövlәt tәnzimlәnmәsini hәyata keçirmәk
Әgәr qoyulmuş vәsait müәyyәn iqtisadi bölmәdә mәnfәәt verirsә tәbiәti mühafizә xәrclәrinin effektitәbiәtin
çirklәndirilmәsi qarşısının alınması nәticәsinin sәmәrәliliyini әks etdirir, bütün regional әrazini әhatә edir,
insanların sağlamlığında, istirahәtindә, xәstәlәnmәlәrin sayının azalmasında ifadә olunur.

•

Turistlәrin yaşadığı ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, ölkәlәr
arasında dostluq, mehriban qonşuluq, dinc münasibәtlәr
Ekoloji tәhlükәsizlik müәyyәnlәşdirilәrkәn insanların sağlamlığı, böhranından çıxmaq üçün daha az xәrc, bütün
maraqları nәzәrә alaraq tәhlükәsizlik sisteminin aşkarlanması nәzәrdә tutulmalıdır.
Psixofizioloji resurslarının bәrpasi, insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә vaxtdan sәmәrәli
istifadә, әhali gәlirlәrinin artmasi, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olmasi, onun rekreasiyanın bәrpasına vә
dәstәklәnmәsinә istiqamәtlәnmәsi.

433 Ekoloji tәhlükәsizlik ictimai dәyәrlәrә malik olmaqla hansı xüsusiyyәtlәrә malikdir:

•

Ekoloji tәhlükәsizlik müәyyәnlәşdirilәrkәn insanların sağlamlığı, böhranından çıxmaq üçün daha az xәrc, bütün
maraqları nәzәrә alaraq tәhlükәsizlik sisteminin aşkarlanması nәzәrdә tutulmalıdır
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daxilindә vә
bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması, beynәlxalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması
Sәyahәtә çıxanların hamısının xarici pasportu, aviabilet, vauçer, sürücülük vәsiqәsi, valideynlәrin birindәn
etibarnamә verilmәsi
Superüstünlük, ictimai xarakterli olması, digәr sosioloji dәyәrlәrlә әlaqәsi, qeyrimüәyyәnlik, maddi nemәtlәrin
azalması qanuna tabe olmaması, sistem xarakterli fәaliyyәt ilә
Korrupsiya yolu ilә kiçik vә orta sahibkarlığı inkişaf etdirmәklә rәqabәtә davamlı turizm bazasını yaratmaq,
turistlәrә xidmәtin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, beynәlxalq standartlara uyğunluğunu tәmin etmәk

434 Azәrbaycan Respublikasında ekoloji situasiyanın kәskin şәkil alması faktları aşağıdakılardır

•

Әgәr qoyulmuş vәsait müәyyәn iqtisadi bölmәdә mәnfәәt verirsә tәbiәti mühafizә xәrclәrinin effektitәbiәtin
çirklәndirilmәsi qarşısının alınması nәticәsinin sәmәrәliliyini әks etdirir, bütün regional әrazini әhatә edir,
insanların sağlamlığında, istirahәtindә, xәstәlәnmәlәrin sayının azalmasında ifadә olunur.
Psixofizioloji resurslarının bәrpasi, insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә vaxtdan sәmәrәli
istifadә, әhali gәlirlәrinin artmasi, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olmasi, onun rekreasiyanın bәrpasına vә
dәstәklәnmәsinә istiqamәtlәnmәsi.
Sәyahәtә çıxanların hamısının xarici pasportu, aviabilet, vauçer, sürücülük vәsiqәsi, valideynlәrin birindәn
etibarnamә verilmәsi.
Ekoloji cәhәtdәn sәrfәli olmayan zonanın genişlәnmәsi, Ermәnistan Respublikasının әrazi iddiası nәticәsindә
әhalinin mәcburi miqrasiyası ilә әlaqәdar olaraq ölüm әmsalının yüksәlmәsi, ölkә iqtisadiyyatının
transformasiyaya uğraması nәticәsindә texnogen vәziyyәtin gәrginlәşmәsi, atmosferin çirklәnmәsi
Fәal istirahәtin vә asudә vaxtın keçirilmәsinin bütün növlәrinә әhalinin tәlәbatı strukturu, adambaşıya düşәn
gәlirin sәviyyәsindә olan fәrqi, әhalinin mobilliyi (çevikliyi), müxtәlif demoqrafiq qrumların üstün tutduqları
digәr sosialiqtisadi amillәr

435 Ökәnin tәbii sәrvәtlәrindәn sәmәrәli istifadәnin tәmin edilmәsi hәdәflәrinә daxildir:

•

Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daxilindә vә
bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması, beynәlxalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması
Psixofizioloji resurslarının bәrpasi, insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә vaxtdan sәmәrәli
istifadә, әhali gәlirlәrinin artmasi, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olmasi, onun rekreasiyanın bәrpasına vә
dәstәklәnmәsinә istiqamәtlәnmәsi.
Superüstünlük, ictimai xarakterli olması, digәr sosioloji dәyәrlәrlә әlaqәsi, qeyrimüәyyәnlik, maddi nemәtlәrin
azalması qanuna tabe olmaması, sistem xarakterli fәaliyyәti ilә istiqamәtlәnmәsi.
Yeni yataqların aşkar edilmәsi vә istismara verilmәsi, yüksәk perspektivli sahәlәrin kәşfiyatına vә istismarına
xarici sәrmayәlәrin cәlb edilmәsi, әhalinin ekoloji tәmiz su ilә tәminatının yaxşılaşdırılması mәqsәdi ilә yeraltı
suların axtarışı vә kәşfiyyatının hәyata keçirilmәsi, geoekoloji mühitdә baş verәn neqativ dәyişikliklәrin
öyrәnilmәsi, qiymәtlәndirilmәsi vә proqnozlaşdırılması mәqsәdi ilә müvafiq tәdqiqatların genişlәndirilmәsi
Yerüstü vә yeraltı sәrvәtlәrdәn, istehsal tullantılarından, günәş vә külәk enerjisindәn, tәbii hadisәlәrdәn, geotermik
resurslarından, nüvә enerjisindәn sәmәrәli istifadә olunması

436 Meşә ilә örtülü әrazilәrin sahәlәrinin artırılması hәdәflәrinә daxildir:
Әgәr qoyulmuş vәsait müәyyәn iqtisadi bölmәdә mәnfәәt verirsә tәbiәti mühafizә xәrclәrinin effektitәbiәtin
çirklәndirilmәsi qarşısının alınması nәticәsinin sәmәrәliliyini әks etdirir, bütün regional әrazini әhatә edir,
insanların sağlamlığında, istirahәtindә, xәstәlәnmәlәrin sayının azalmasında ifadә olunur.
Fәal istirahәtin vә asudә vaxtın keçirilmәsinin bütün növlәrinә әhalinin tәlәbatı strukturu, adambaşıya düşәn
gәlirin sәviyyәsindә olan fәrqi, әhalinin mobilliyi (çevikliyi), müxtәlif demoqrafiq qrumların üstün tutduqları
digәr sosialiqtisadi amillәr

•

İstilikelektrik stansiyalarında yanacaq kimi yalnız tәbii qazdan istifadә olunmasının tәmin edilmәsi; ekoloji
tәlәblәrә cavab vermәyәn vә xarici ölkәlәrdә istismarda olmuş nәqliyyat vasitәlәrinin ölkәyә gәtirilmәsinin
qarşısının alınması; istehsalatda «Tәmiz texnologiyalar»ın tәtbiq edilmәsi.
«Meşәlәrin bәrpası vә artırılmasına dair» Milli Proqramda nәzәrdә tutulan meşәbәrpa vә meşәsalma işlәrindәn
әlavә digәr sahәlәrdә meşәbәrpa vә meşәsalma işlәrinin hәyata keçirilmәsi; orta dәrәcәdә eroziya prosesinә mәruz
qalmış sahәlәrin bir hissәsindә aqrohidromeliorasiya vә meşәmeliorasiya tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi;
Dövlәt meşә fondu әrazilәrinin bir hissәsindә qoz meyvәli ağac cinslәrindәn ibarәt meşәbağ, bağ vә plantasiya,
qısa qırma dövriyyәli mәqsәdli plantasiya salınması.
Yerüstü vә yeraltı sәrvәtlәrdәn, istehsal tullantılarından, günәş vә külәk enerjisindәn, tәbii hadisәlәrdәn, geotermik
resurslarından, nüvә enerjisindәn sәmәrәli istifadә olunması

437 Mәişәt, istehsalat vә tәhlükәli tullantıların dünya standartlarına uyğun idarә olunmasının tәşkilinin zәruri
olan әsas problemlәrinә daxildir:

•

Superüstünlük, ictimai xarakterli olması, digәr sosioloji dәyәrlәrlә әlaqәsi, qeyrimüәyyәnlik, maddi nemәtlәrin
azalması qanuna tabe olmaması, sistem xarakterli fәaliyyәti.
Sәhralaşmaya qarşı mübarizә sahәsindә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi vә neftlә çirklәnmiş torpaqların
tәmizlәnmәsinә nail olunması.
Әgәr qoyulmuş vәsait müәyyәn iqtisadi bölmәdә mәnfәәt verirsә tәbiәti mühafizә xәrclәrinin effektitәbiәtin
çirklәndirilmәsi qarşısının alınması nәticәsinin sәmәrәliliyini әks etdirir, bütün regional әrazini әhatә edir,
insanların sağlamlığında, istirahәtindә, xәstәlәnmәlәrin sayının azalmasında ifadә olunur.
İstehsalatda tullantısız texnologiyanın tәtbiqi; Bakıda vә ölkәnin digәr iri şәhәrlәrindә mәişәt tullantılarının emalı
zavodlarının tikilmәsi; Tәhlükәli tullantıların idarә edilmәsi üzrә Dövlәt Strategiyasına uyğun olaraq müvafiq
tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi; Bәrk mәişәt tullantılarının sәmәrәli idarә olunması üçün müvafiq tәdbirlәrin
görülmәsi.
İstilikelektrik stansiyalarında yanacaq kimi yalnız tәbii qazdan istifadә olunmasının tәmin edilmәsi; ekoloji
tәlәblәrә cavab vermәyәn vә xarici ölkәlәrdә istismarda olmuş nәqliyyat vasitәlәrinin ölkәyә gәtirilmәsinin
qarşısının alınması; istehsalatda «Tәmiz texnologiyalar»ın tәtbiq edilmәsi.

438 Dövlәtin ekoloji siyasәtinә, әtraf mühitin qorunması vә tәbii resurslardan sәmәrәli istifadә olunmasının
tәnzimlәnmәsi tәdbirlәrinә aiddir:

•

Fәal istirahәtin vә asudә vaxtın keçirilmәsinin bütün növlәrinә әhalinin tәlәbatı strukturu, adambaşıya düşәn
gәlirin sәviyyәsindә olan fәrqi, әhalinin mobilliyi (çevikliyi), müxtәlif demoqrafiq qrumların üstün tutduqları
digәr sosialiqtisadi amillәr
Ekoloji tәhlükәsizlik müәyyәnlәşdirilәrkәn insanların sağlamlığı, böhranından çıxmaq üçün daha az xәrc, bütün
maraqları nәzәrә alaraq tәhlükәsizlik sisteminin aşkarlanması nәzәrdә tutulmalıdır
Superüstünlük, ictimai xarakterli olması, digәr sosioloji dәyәrlәrlә әlaqәsi, qeyrimüәyyәnlik, maddi nemәtlәrin
azalması qanuna tabe olmaması, sistem xarakterli fәaliyyәti
Yerüstü vә yeraltı sәrvәtlәrdәn, istehsal tullantılarından, günәş vә külәk enerjisindәn, tәbii hadisәlәrdәn, geotermik
resurslarından, nüvә enerjisindәn sәmәrәli istifadә olunması
İstilikelektrik stansiyalarında yanacaq kimi yalnız tәbii qazdan istifadә olunmasının tәmin edilmәsi; ekoloji
tәlәblәrә cavab vermәyәn vә xarici ölkәlәrdә istismarda olmuş nәqliyyat vasitәlәrinin ölkәyә gәtirilmәsinin
qarşısının alınması; istehsalatda «Tәmiz texnologiyalar»ın tәtbiq edilmәsi.

439 Azәrbaycanın turizm әhәmiyyәtliliyini nәzәrә alaraq su ehtiyatlarının çirklәnilmәsinin qarşısının
alınması vә әhalinin keyfiyyәtli içmәli su ilә tәmin olunması mәqsәdilә hansı hәdәflәr vardır:

•

Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daxilindә vә
bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması, beynәlxalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması
Psixofizioloji resurslarının bәrpasi, insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә vaxtdan sәmәrәli
istifadә, әhali gәlirlәrinin artmasi, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olmasi, onun rekreasiyanın bәrpasına vә
dәstәklәnmәsinә istiqamәtlәnmәsi.
İstilikelektrik stansiyalarında yanacaq kimi yalnız tәbii qazdan istifadә olunmasının tәmin edilmәsi; ekoloji
tәlәblәrә cavab vermәyәn vә xarici ölkәlәrdә istismarda olmuş nәqliyyat vasitәlәrinin ölkәyә gәtirilmәsinin
qarşısının alınması; istehsalatda «Tәmiz texnologiyalar»ın tәtbiq edilmәsi.
Әhalinin su tәchizatının yaxşılaşdırılması üçün içmәli su ehtiyatlarının yaradılması; su ehtiyatlarından sәmәrәli
istifadәnin stimullaşdırılması; müasir tәlәblәrә cavab verәn kanalizasiya sistemlәrinin qurulması vә tәmizlәyici
qurğuların tikilmәsi; Xәzәr dәnizinin vә transsәrhәd çayların çirklәnmәdәn mühafizәsi; Neft mәhsulları ilә
çirklәnmiş Abşeron göllәrinin tәmizlәnmәsi vә әrazilәrin ekoloji cәhәtdәn sağlamlaşdırılması
«Meşәlәrin bәrpası vә artırılmasına dair» Milli Proqramda nәzәrdә tutulan meşәbәrpa vә meşәsalma işlәrindәn
әlavә digәr sahәlәrdә meşәbәrpa vә meşәsalma işlәrinin hәyata keçirilmәsi; orta dәrәcәdә eroziya prosesinә mәruz
qalmış sahәlәrin bir hissәsindә aqrohidromeliorasiya vә meşәmeliorasiya tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi

440 .Atmosfer havasına atılan zәrәrli maddәlәrin artım tendensiyasının qarşısının alınması vә tullantıların
azaldılmasına nail olunmasında әsas hәdәflәr aşağıdakılardır:

•

Superüstünlük, ictimai xarakterli olması, digәr sosioloji dәyәrlәrlә әlaqәsi, qeyrimüәyyәnlik, maddi nemәtlәrin
azalması qanuna tabe olmaması, sistem xarakterli fәaliyyәti.
Әgәr qoyulmuş vәsait müәyyәn iqtisadi bölmәdә mәnfәәt verirsә tәbiәti mühafizә xәrclәrinin effektitәbiәtin
çirklәndirilmәsi qarşısının alınması nәticәsinin sәmәrәliliyini әks etdirir, bütün regional әrazini әhatә edir,
insanların sağlamlığında, istirahәtindә, xәstәlәnmәlәrin sayının azalmasında ifadә olunur.
Dövlәt meşә fondu әrazilәrinin bir hissәsindә qoz meyvәli ağac cinslәrindәn ibarәt meşәbağ, bağ vә plantasiya,
qısa qırma dövriyyәli mәqsәdli plantasiya salınması.
İstilikelektrik stansiyalarında yanacaq kimi yalnız tәbii qazdan istifadә olunmasının tәmin edilmәsi; ekoloji
tәlәblәrә cavab vermәyәn vә xarici ölkәlәrdә istismarda olmuş nәqliyyat vasitәlәrinin ölkәyә gәtirilmәsinin
qarşısının alınması; istehsalatda «Tәmiz texnologiyalar»ın tәtbiq edilmәsi.
Ekoloji tәhlükәsizlik müәyyәnlәşdirilәrkәn insanların sağlamlığı, böhranından çıxmaq üçün daha az xәrc, bütün
maraqları nәzәrә alaraq tәhlükәsizlik sisteminin aşkarlanması nәzәrdә tutulmalıdır

441 Azәrbaycan Respublikasının әsas ekoloji problemlәri aşağıdakılardan ibarәtdir:

•

Fәal istirahәtin vә asudә vaxtın keçirilmәsinin bütün növlәrinә әhalinin tәlәbatı strukturu, adambaşıya düşәn
gәlirin sәviyyәsindә olan fәrqi
Әgәr qoyulmuş vәsait müәyyәn iqtisadi bölmәdә mәnfәәt verirsә tәbiәti mühafizә xәrclәrinin effektitәbiәtin
çirklәndirilmәsi qarşısının alınması nәticәsinin sәmәrәliliyini әks etdirir
Ekoloji tәhlükәsizlik müәyyәnlәşdirilәrkәn insanların sağlamlığı, böhranından çıxmaq üçün daha az xәrc, bütün
maraqları nәzәrә alaraq tәhlükәsizlik sisteminin aşkarlanması nәzәrdә tutulmalıdır
Su ehtiyatlarının tullantı suları ilә çirklәndirilmәsi, transsәrhәd çirklәnmәyә mәruz qalma; sәnaye müәssisәlәri vә
nәqliyyat vasitәlәri tәrәfindәn atmosfer havasının çirklәnmәsi; turizmin ekoloji sistemә tәsirinin tәnzimlәnmәsi;
torpaqların deqradasiyası; biomüxtәlifliyin seyrәklәşmәsi.
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daxilindә vә
bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması, beynәlxalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması

442 . Turistrekreasiya regionu rekreasiya sәrvәtlәrin tutumu parametrinә görә aşağıdakı normativlәrә
әsaslanaraq qiymәtlәndirilir:

•

Ekoloji tәhlükәsizlik müәyyәnlәşdirilәrkәn insanların sağlamlığı, böhranından çıxmaq üçün daha az xәrc, bütün
maraqları nәzәrә alaraq tәhlükәsizlik sisteminin aşkarlanması nәzәrdә tutulmalıdır
Әylәncә vә intellektual funksiyalar, şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yolu ilә fәrdin yorğunluq
hissindәn azad olması.
Dövlәt meşә fondu әrazilәrinin bir hissәsindә qoz meyvәli ağac cinslәrindәn ibarәt meşәbağ, bağ vә plantasiya,
qısa qırma dövriyyәli mәqsәdli plantasiya salınması.
Antropogen yüklәnmә  müәyyәn zaman müddәtindә әraziyә gәlәn turistlәrin miqdarı vә müvafiq yüklәmәlәr 
antropoekoloji normativlәr
Psixofizioloji resurslarının bәrpasi, insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә vaxtdan sәmәrәli
istifadә

443 Regionun turistrekreasiya imkanlarının qiymәtlәndirilmәsindә aşağıdakı әsas kriteriyalardan istifadә
olunur:

•

Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daxilindә vә
bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması
Psixofizioloji resurslarının bәrpasi, insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә vaxtdan sәmәrәli
istifadә, әhali gәlirlәrinin artmasi, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olmasi, onun rekreasiyanın bәrpasına vә
dәstәklәnmәsinә istiqamәtlәnmәsi.
Әylәncә vә intellektual funksiyalar, şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yolu ilә fәrdin yorğunluq
hissindәn azad olması
Tәbiiiqlim cazibәsi; saf әtraf mühitin olması; asudә vaxtın tәşkili üçün sosial infrostrukturun inkişaf sәviyyәsi;
otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili
Әgәr qoyulmuş vәsait müәyyәn iqtisadi bölmәdә mәnfәәt verirsә tәbiәti mühafizә xәrclәrinin effektitәbiәtin
çirklәndirilmәsi qarşısının alınması nәticәsinin sәmәrәliliyini әks etdirir

444 Turizmin әrazi tәşkili zamanı bu әraziyә aşağıdakılar aid olmalıdır:
Antropogen yüklәnmә  müәyyәn zaman müddәtindә әraziyә gәlәn turistlәrin miqdarı vә müvafiq yüklәmәlәr 
antropoekoloji normativlәr

•

Ekoloji tәhlükәsizlik müәyyәnlәşdirilәrkәn insanların sağlamlığı, böhranından çıxmaq üçün daha az xәrc, bütün
maraqları nәzәrә alaraq tәhlükәsizlik sisteminin aşkarlanması nәzәrdә tutulmalıdır
Psixofizioloji resurslarının bәrpasi, insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә vaxtdan sәmәrәli
istifadә, әhali gәlirlәrinin artmasi, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olmasi, onun rekreasiyanın bәrpasına vә
dәstәklәnmәsinә istiqamәtlәnmәsi.
Fәal istirahәtin vә asudә vaxtın keçirilmәsinin bütün növlәrinә әhalinin tәlәbatı strukturu, adambaşıya düşәn
gәlirin sәviyyәsindә olan fәrqi, әhalinin mobilliyi (çevikliyi), müxtәlif demoqrafiq qrumların üstün tutduqları
digәr sosialiqtisadi amillәr
Bir vә ya bir neçә unikal tәbii müalicәvi sәrvәtlәrә malik olmalıdır; bu sәrvәtlәrin lazımi ehtiyatına malik
olmalıdır; kurort tikintisi üçün kifayәt vә münasib sahәyә malik olmalıdır; ekoloji vә sanitarepidemioloji
normalara uyğun gәlmәlidir; digәr texniki tәchizat mәnbәlәrinә malik olmalıdır.

445 Hökumәt qәrarının qәbulundan sonra aşağıdakı texnikitәşkilati tәdbirlәr hәyata keçirilir:

•

Әgәr qoyulmuş vәsait müәyyәn iqtisadi bölmәdә mәnfәәt verirsә tәbiәti mühafizә xәrclәrinin effektitәbiәtin
çirklәndirilmәsi qarşısının alınması nәticәsinin sәmәrәliliyini әks etdirir, bütün regional әrazini әhatә edir,
insanların sağlamlığında, istirahәtindә, xәstәlәnmәlәrin sayının azalmasında ifadә olunur.
Әrazinin abadlaşdırılması; tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi; sәrhәdlәrin qoyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi; әrazidә sәrvәtlәrin müәyyәn olunması vә vәziyyәti üzәrindә müşahidәnin tәşkili
Fәal istirahәtin vә asudә vaxtın keçirilmәsinin bütün növlәrinә әhalinin tәlәbatı strukturu, adambaşıya düşәn
gәlirin sәviyyәsindә olan fәrqi
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
Antropogen yüklәnmә  müәyyәn zaman müddәtindә әraziyә gәlәn turistlәrin miqdarı vә müvafiq yüklәmәlәr 
antropoekoloji normativlәr.

446 Müvafiq dövlәt orqanların icazәsi ilә ilk növbәdә aşağıdakı sәnәdlәr hazırlanmalı vә müzakirә
edilmәlidir:

•

Ekoloji tәhlükәsizlik müәyyәnlәşdirilәrkәn insanların sağlamlığı, böhranından çıxmaq üçün daha az xәrc, bütün
maraqları nәzәrә alaraq tәhlükәsizlik sisteminin aşkarlanması nәzәrdә tutulmalıdır
Әrazinin tәbiirekreasiya amillәrinin keyfiyyәti haqqında elmi nәticәlәr; tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin ehtiyyatı
haqqında ekspert nәticә; müalicәsağlamlıq zonası, әrazisinin vә onun hüdudları daxilindәki tәbii sağlamlıq
sәrvәtlәrinin vәziyyәti haqqında dövlәt ekologiya vә sanitarepidemioloji ekspertizanın nәticәlәri
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Turist axınının hәcmi, gündәlik turist xәrclәrinin orta qiymәti, madditexniki bazanın vәziyyәti, turist firmalarının
maliyyәiqtisadi göstәricilәrinin fәaliyyәti, beynәlxalq turizmin inkişafını göstәricilәri
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi

447 Cәmiyyәtin hәyatında turizmin sosial әhәmiyyәti aşagıdakılardan ibarәtdir:

•

Turist axınının hәcmi, gündәlik turist xәrclәrinin orta qiymәti, madditexniki bazanın vәziyyәti, turist firmalarının
maliyyәiqtisadi göstәricilәrinin fәaliyyәti, beynәlxalq turizmin inkişafını göstәricilәri
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
Psixofizioloji resurslarının bәrpasi, insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә vaxtdan sәmәrәli
istifadә, әhali gәlirlәrinin artmasi, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olmasi, onun rekreasiyanın bәrpasına vә
dәstәklәnmәsinә istiqamәtlәnmәsi.
Fәal istirahәtin vә asudә vaxtın keçirilmәsinin bütün növlәrinә әhalinin tәlәbatı strukturu, adambaşıya düşәn
gәlirin sәviyyәsindә olan fәrqi, әhalinin mobilliyi (çevikliyi), müxtәlif demoqrafiq qrumların üstün tutduqları
digәr sosialiqtisadi amillәr
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması

448 Rekreasiya kompleksinin formalaşmasında nәzәrә alınan amillәr daxildir:

•

Әgәr qoyulmuş vәsait müәyyәn iqtisadi bölmәdә mәnfәәt verirsә tәbiәti mühafizә xәrclәrinin effektitәbiәtin
çirklәndirilmәsi qarşısının alınması nәticәsinin sәmәrәliliyini әks etdirir, bütün regional әrazini әhatә edir,
insanların sağlamlığında, istirahәtindә, xәstәlәnmәlәrin sayının azalmasında ifadә olunur.
Fәal istirahәtin vә asudә vaxtın keçirilmәsinin bütün növlәrinә әhalinin tәlәbatı strukturu, adambaşıya düşәn
gәlirin sәviyyәsindә olan fәrqi, әhalinin mobilliyi (çevikliyi), müxtәlif demoqrafiq qrumların üstün tutduqları
digәr sosialiqtisadi amillәr

Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Turist axınının hәcmi, gündәlik turist xәrclәrinin orta qiymәti, madditexniki bazanın vәziyyәti, turist firmalarının
maliyyәiqtisadi göstәricilәrinin fәaliyyәti, beynәlxalq turizmin inkişafını göstәricilәri
Ekoloji tәhlükәsizlik müәyyәnlәşdirilәrkәn insanların sağlamlığı, böhranından çıxmaq üçün daha az xәrc, bütün
maraqları nәzәrә alaraq tәhlükәsizlik sisteminin aşkarlanması nәzәrdә tutulmalıdır

449 Rekreasiya kompleksinin resurslarına aiddir:

•

Fәal istirahәtin vә asudә vaxtın keçirilmәsinin bütün növlәrinә әhalinin tәlәbatı strukturu, adambaşıya düşәn
gәlirin sәviyyәsindә olan fәrqi
Müalicәvi bulaqlar, mәnzәrәli landşaftı olan, sağlamlaşdırıcı istirahәt üçün yararlı әrazilәr (hәm tәbii, hәm dә süni
yaradılanlar), nadir heyvanat vә bitki alәmi qorunub saxlanılmış vәhşi tәbiәt guşәlәri vә s.
Turist axınının hәcmi, gündәlik turist xәrclәrinin orta qiymәti, madditexniki bazanın vәziyyәti, turist firmalarının
maliyyәiqtisadi göstәricilәrinin fәaliyyәti, beynәlxalq turizmin inkişafını göstәricilәri
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması
Psixofizioloji resurslarının bәrpasi, insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә vaxtdan sәmәrәli
istifadә, әhali gәlirlәrinin artmasi

450 Rekreasiya zonalarına aiddir:

•

Sağlamlıq, idman, turizm üçün istifadә olunan vә bu işlәr üçün kompleks tәbii rekreasiya sәrvәtlәrinә malik olan
әrazilәr
Ekoloji tәhlükәsizlik müәyyәnlәşdirilәrkәn insanların sağlamlığı, böhranından çıxmaq üçün daha az xәrc, bütün
maraqları nәzәrә alaraq tәhlükәsizlik sisteminin aşkarlanması nәzәrdә tutulmalıdır
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
Әgәr qoyulmuş vәsait müәyyәn iqtisadi bölmәdә mәnfәәt verirsә tәbiәti mühafizә xәrclәrinin effektitәbiәtin
çirklәndirilmәsi qarşısının alınması nәticәsinin sәmәrәliliyini әks etdirir
Turist axınının hәcmi, gündәlik turist xәrclәrinin orta qiymәti, madditexniki bazanın vәziyyәti, turist firmalarının
maliyyәiqtisadi göstәricilәrinin fәaliyyәti, beynәlxalq turizmin inkişafını göstәricilәri

451 Rekreasiya ehtiyatlarının turizm destinasiyalarının inkişafında sosialiqtisadi nәticәlәrinә aid edilir

•

Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri, turizm sahәsindә prinsiplәr vә kompleks münasibәtlәr
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq
Xarici mühit amillәrindәn müdafiә, dәyişәn xarici mühit şәraitindә insanın yaşaması üçün şәraitә adaptasiya, әtraf
mühit amillәrinin insana vә bәşәriyyәtә olan tәsiri vә s.
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması

452 Kurortların rekreasiya tutumunun müәyyәnlәşdirilmәsindә hansı göstәricilәrdәn istifadә edilir

•

Operativ nәqliyyat vә rabitә, reqionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer, tәbii
iqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt
Yataq yerlәrinin sayı, ilk növbәdә bәrpa olunmayan tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur
obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq
Xarici mühit amillәrindәn müdafiә, dәyişәn xarici mühit şәraitindә insanın yaşaması üçün şәraitә adaptasiya, әtraf
mühit amillәrinin insana vә bәşәriyyәtә olan tәsiri vә s.

453 Rekreasiya ehtiyatlarının әrazi baxımından tәdqiqi hansı istiqamәtlәrdә baş verir

•

Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt
Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin xarici
turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsi yolu ilә
Әhalinin xarici turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә
Sәfәr edilәn ölkәnin tәbii, mәdәni, sağlamlaşdırma obyektlәri vә turistlәrin ayrıayrılıqda vә ya kompleks halında
tәlәb vә ehtiyaclarını tәmin edә bilәn, onların fiziki vә mәnәvi qüvvәlәrinin bәrpası

Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri, turizm sahәsindә prinsiplәr vә kompleks münasibәtlәr

454 Rekreasiya coğrafiyası necә tәsniflәşdirilmr

•

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

455 Marşrut üzrә istirahәtin passiv elementlәrindәn istifadә olunmaqla istifadә olunan turist sәyahәtlәrinә
aiddir

•

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

456 Rekreasiya tәsәrrüfatını inkişaf etdirmәk üçün tәbii, texniki vә sosialiqtisadi göstәricilәr mәcmusu necә
qruplaşdırılır

•

Rekreasiya turlarının tәbii, texniki vә sosialiqtisadi göstәricilәr mәcmusu formasında
Rekreasiya resursları formasında
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt formasında
Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxması
Rekreasiya bonitirovkası formasında

457 İqtisadi artım tendensiyasına görә rekreasiya müәssisәlәri qarşısında qoyulmuş vәzifәlәrә daxildir

•

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

458 Rekreasiya müәssisәlәri yaradılarkәn әrazinin keyfiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi necә adlandırılır

•

Rekreasiya turları
Rekreasiya resursları
Rekreasiya turlarının tәbii, texniki vә sosialiqtisadi göstәricilәr mәcmusu formasında
Rekreasiya bonitirovkası
Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxması

459 Rekreasiya ehtiyatlarının hәyat dövriyyәsinin mövqeyini müәyyәnlәşdirәrkәn bazar tәnzimlәmәsi hәyat
dövriyyәsinin profilini şirkәtin bütün mәhsulu çәrçivәsindә inkişaf etdirmәkdә davam edir ki, bu da özündә
hansı iqtisadi parametrlәri ümumilәşdirir
Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin
mövcudluğu, istehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması,
ölçülә bilәn ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә olunması

•

•

Hәyat dövriyyәsinin hәr fazası üzrә şirkәtin satışı vә gәlirlәri arasında faiz nisbәtinin müәyyәn¬lәş¬mәsi,
dәyişikliklәrin hesablan¬ma¬sı vә sonrakı dövrlәr üçün mәnfәәtin layihә vә ixtisasını әldә etmәk mәqsәdilә son 3
5 il әrzindә ixtisasın müәyyәn edilmәsi, şirkәtin profillәmәsinin inkişafı vә onun hәyat dövriyyәsinin cari
ixtisaslaşması ilә tutuşdurulması
Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxmasını, makroiqtisadiyyat baxımından
onun iştirakçılarının kim olması, bölüşdürmә kanalında hazırda baş verәn әsas dәyi¬şik¬liklәrin vә onların inkişaf
meyllәrinin xarakterini tәsәvvür et¬mәk
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ekoloji cәhәtdәn saf
tәbiәt resurslarından istifadә etmәyә üstünlük vermәk, turizm fәaliyyәtindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq, turlar
proqramına ekoloji maariflәnmәnin, tәhsilin vә sağlam hәyat tәrzinin tәbliği elementlәrini daxil etmәk
Hәr hansı bir ölkә vәtәndaşlarının sәfәr etdiyi ölkәlәrdә turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin әldә olunmasına, xidmәt
üçün zәruri malların idxalına, ölkәdәn gedәn turistlәrin xarici nәqliyyat kompaniyaları tәrәfindәn daşınması,
başqa ölkәlәrdә turizmin inkişafı istiqamәtindә investisiya qoyuluşları, turizmin inkişafı istiqamәtindә xarici
ölkәlәrin uzun müddәtli kreditlәrinin qaytarılması

460 Tәsәrrüfatçılıqla mәşğul olan rekreasiya subyektlәrindә investisiya fәaliyyәtinin inkişafın müәyyәn
dövrü üçün investisiya proqramlarının formalaşdırılmasına daxildir

•

Vergi qanunvericiliyi tәlәblәrinin nәzәrә alınması, sosial sferaya aid dövlәt qanunvericiliyinin tәlәblәrinin nәzәrә
alınması, cәmiyyәtin digәr sferalarını tәnzimlәyәn dövlәt qanunlarının nәzәrә alınması
İctimai әhәmiyyәtli mәhsul vә xidmәt istehsalçısı kimi öz missiyasını yerinә yetirәrkәn uğur qazanmaq, rәqabәt
şәraitindә rentabellik vә iqtisadi sabitliyin tәmin edilmәsi
Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu, maliyyә
potensialının vә firmanın aktivlәrinin dәyәrini artırmaq mәqsәdilә fond bazarında tәdavüldә olan qiymәtli
kağızlara maliyyә investisiyaları portfeli, dövriyyә kapitalına investisiyalar, real investisiya layihәlәrinin әlavә
maliyyәlәşmә mәnbәlәri kimi korporativ qiymәtli kağızların emissiyası
Xidmәtlәrin göstәrilmәsini nәzәrdә tutan konkret layihәnin olması, oxşar mәhsul istehsalı vә xidmәt göstәrilmәsi
ilә mәşğul olan müәssisәlәrin istehsaltәsәrrüfat vә kommersiya fәaliyyәtinin hәrtәrәfli öyrәnilmәsi, idarәetmәdә
istifadә olunan texnikiiqtisadi, maliyyәkredit vә sosialtәşkilati mexanizmlәrin öyrәnilmәsi
Müәssisәnin strateji inkişaf konsepsiyasının iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılması

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

•

Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu
Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxmasını, makroiqtisadiyyat baxımından
onun iştirakçılarının kim olması, bölüşdürmә kanalında hazırda baş verәn әsas dәyi¬şik¬liklәrin vә onların inkişaf
meyllәrinin xarakterini tәsәvvür et¬mәk
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ekoloji cәhәtdәn saf
tәbiәt resurslarından istifadә etmәyә üstünlük vermәk
Hәyat dövriyyәsinin hәr fazası üzrә şirkәtin satışı vә gәlirlәri arasında faiz nisbәtinin müәyyәn¬lәş¬mәsi
Xidmәtlәrin göstәrilmәsini nәzәrdә tutan konkret layihәnin olması, oxşar mәhsul istehsalı vә xidmәt göstәrilmәsi
ilә mәşğul olan müәssisәlәrin istehsaltәsәrrüfat vә kommersiya fәaliyyәtinin hәrtәrәfli öyrәnilmәsi

462 Beynәlxalq sәviyyәdә rekreasiya ehtiyatlarının qiymәtlәndirilmәsindә istifadә edilәn strategiyalar hansı
meyarlardan asılı olaraq fәrqlәndirilir

•

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

463 Turistrekreasiya potensialının imkanlarının qiymәtlәndirilmәsindә hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ekoloji cәhәtdәn saf
tәbiәt resurslarından istifadә etmәyә üstünlük vermәk
Xarici mühit amillәrindәn müdafiә, dәyişәn xarici mühit şәraitindә insanın yaşaması üçün şәraitә adaptasiya, әtraf
mühit amillәrinin insana vә bәşәriyyәtә olan tәsiri vә s.
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt
Yataq yerlәrinin sayı, ilk növbәdә bәrpa olunmayan tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur
obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları

•

•

Operativ nәqliyyat vә rabitә, reqionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer, tәbii
iqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili

464 Fәal rekreasiyanı tәsniflәşdirin

•

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

465 Әrazinin tәbiirekreasiya zonasına çevrilmәsindә investorların maraqlarının reallaşma mәrhәlәlәrinә
daxildir

•

Müәssisәnin strateji inkişaf konsepsiyasının iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılması, müәssisәnin fәaliyyәtindәn әldә
edilәcәk mәhsul istehsalı vә satışı hәcmi
Әrazinin planlaşdırılması vә sanatorkurort sahәsinin inkişafı nәzәrә alınmaqla turistrekreasiya vә kurort
kompleksinin baş planı hazırlanır, cәlb olunan investisiyalar, büdcәyә, qeyribüdcә vәsaitlәri hesabına istirahәt
müәssisәsi vә obyektlәrinin iş layihәsi vә tikintisi başlanır, әrazinin әhәmiyyәtli turistkurort zonası kimi
tanınması haqqında sәnәdlәr hazırlanır
Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu
Vergi qanunvericiliyi tәlәblәrinin nәzәrә alınması, sosial sferaya aid dövlәt qanunvericiliyinin tәlәblәrinin nәzәrә
alınması, cәmiyyәtin digәr sferalarını tәnzimlәyәn dövlәt qanunlarının nәzәrә alınması
İctimai әhәmiyyәtli mәhsul vә xidmәt istehsalçısı kimi öz missiyasını yerinә yetirәrkәn uğur qazanmaq, rәqabәt
şәraitindә rentabellik vә iqtisadi sabitliyin tәmin edilmәsi

466 Turist vә rekreasiya sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn subyekt necә adlandırılır

•

İdmançı
Rekreant
Supervayzer
Tәhlükәsizlik xidmәti
Resepşion

467 Turistrekreasiya fәaliyyәti necә tәsniflәşdirilir

•

Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin xarici
turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsidir
Rekreasiya resurslarından vә onunla bağlı madditexniki bazadan istifadә nәticәsindә hәyata keçirilәn insan
fәaliyyәtinin müstәqil hissәsi, insanların rekreasiya tәlәbatlarının ödәnilmәsinin yeni üsullarının mәcmusudur
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәtlәr şәklindә
Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri, turizm sahәsindә prinsiplәr vә kompleks münasibәtlәr formasında
Sәfәr edilәn ölkәnin tәbii, mәdәni, sağlamlaşdırma obyektlәri vә turistlәrin ayrıayrılıqda vә ya kompleks halında
tәlәb vә ehtiyaclarını tәmin edә bilәn, onların fiziki vә mәnәvi qüvvәlәrinin bәrpası vә inkişafına kömәk edә bilәn
digәr obyektlәr mәcmusudur

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

•

Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri, turizm sahәsindә prinsiplәr vә kompleks münasibәtlәr mәcmusudur
Sәfәr edilәn ölkәnin tәbii, mәdәni, sağlamlaşdırma obyektlәri vә turistlәrin ayrıayrılıqda vә ya kompleks halında
tәlәb vә ehtiyaclarını tәmin edә bilәn, onların fiziki vә mәnәvi qüvvәlәrinin bәrpası vә inkişafına kömәk edә bilәn
digәr obyektlәr mәcmusudur
Rekreasiya resurslarından vә onunla bağlı madditexniki bazadan istifadә nәticәsindә hәyata keçirilәn insan
fәaliyyәtinin müstәqil hissәsi, insanların rekreasiya tәlәbatlarının ödәnilmәsinin yeni üsullarının mәcmusudur
Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәtlәrdir

469 Tәbiicoğrafi elementlәrә aiddir

•

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

470 Rekreasiya ehtiyatlarının әrazi baxımından tәdqiqat obyekti kimi hansı sistemlәr әsas götürülür

•

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

471 Statistik nәzarәtin istiqamәtlәrinin konkret istifadәçilәrinә daxildir:

•

Dövlәt sәrhәdlәrini keçdiyi zaman turistlәrdәn dövlәt orqanları tәrәfindәn qәbul olunmuş müәyyәn qaydalara vә
qanunlara riayәt etmәlәri.
Dövlәt xәttini keçәn şәxslәr üçün ölkәdәn çıxarılan vә ölkәyә gәtirilәn mallara vә valyutaya olan gömrük
nәzarәtidir.
Xarici pasportlar, vizalar, gömrük qaydaları, valyuta nәzarәti vә valyuta dәyişmә qaydaları, ölkәyә daxil olma vә
tәk etmә, sanitar qaydaları, ölkәdә yaşamaq vә hәrәkәt qaydaları vә s.
Hökümәtlәr, milli turizm administrasiyaları, şirkәtlәr, turizm әmtәә vә xidmәtlәrinin istehlaçıları
Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idxalixrac vә rәqabәt
elementlәri

472 Turist formallığı nәdir?

•

Gömrük rәsmiyyәtçiliyinin xarici turistlәr üçün vahid şәklә salınması vә sadәlәşdirilmәsi.
Dövlәt sәrhәdlәrini keçdiyi zaman turistlәrdәn dövlәt orqanları tәrәfindәn qәbul olunmuş müәyyәn qaydalara vә
qanunlara riayәt etmәlәri.
Hökümәtlәrdir, milli turizm administrasiyaları, şirkәtlәr, turizm әmtәә vә xidmәtlәrinin istehlaçıları.
Keyfiyyәt, etibarlılıq, tәhlükәsizlik, qiymәtin inandırıcı olması, istehlakçıların seqmentlәşmәsi, qiymәtlәrin
mövsümü differensasiyası, endirimlәrin differensasiya sistemi.
Sәyahәtin әsas mәqsәdi, sәyahәtin tәşkilinin xarakteri, turist axınının intensivliyi, turun davamiyyәt müddәti,
qrupda olanların yaş fәrqi, istifadә edilәn nәqliyyat növü, әmәkdaşlıq forması vә s.

473 Turizm statistikası beynәlxalq turizmin ölkә iqtisadiyyatına qoyuluşunun hansı meyarlarının
qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә olunur?

•

Sәyahәtin әsas mәqsәdi, sәyahәtin tәşkilinin xarakteri, turist axınının intensivliyi, turun davamiyyәt müddәti,
qrupda olanların yaş fәrqi, istifadә edilәn nәqliyyat növü, әmәkdaşlıq forması vә s.
Keyfiyyәt, etibarlılıq, tәhlükәsizlik, qiymәtin inandırıcı olması, istehlakçıların seqmentlәşmәsi, qiymәtlәrin
mövsümü differensasiyası, endirimlәrin differensasiya sistemi
Ölkәnin ödәniş balansına tәsiri, turizmin madditexniki bazasının planlaşdırılması üçün inkişaf tendensiyaları vә
әsas istiqamәtlәrin müәyyәn olunması; marketinq tәdbiqatlarının keçirilmәsi vә turizm mәhsulunun potensial
alıcıya gedişi.
Realizә olunan turizm xidmәtlәrinin hәcmi vә ya turizm xidmәtlәrinin realizә olunmasından әldә edilәn gәlirlәr,
işçi qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә olunmasının әsas göstәricilәri, istehsal fondundan istifadәnin göstәricilәri,
turizm xidmәtlәrinin maya dәyәri, mәnfәәt, rentabellik
Rәqabәt mübarizә prinsipinin hökmran olması, turizmin maddi bazası üzәrindә şәxsi әmlak hüququ, hәm
istehlakçı, hәm dә müştәri üçün azad seçim hüququ, әhali gәlirlәrinin, әmәyin nәticәsindәn vә әmәk bazarındakı
vәziyyәtdәn asılılığı

474 Xarici pasport Azәrbaycanda neçә illik müddәtә verilir?

•

20 illik
10 illik

•

5 illik
3 illik
15 illik

475 BMTnin turizm vә beynәlxalq sәyahәtlәr üzrә Roma konfransında valyutanәzarәt rәsmiyyәtçiliyinә
hansı göstәricilәri aid etmәk olar?

•

Turizm sahәsindә beynәlxalq vә milli tәşkilatların tәrәfdaşlığı vә әmәkdaşlığı
Valyuta әldә edilmәsinin sәrbәstlәşdirilmәsi vә valyutanәzarәt prosedurunun yüngüllәşdirilmәsi.
Gömrük rәsmiyyәtçiliyinin xarici turistlәr üçün vahid şәklә salınması vә sadәlәşdirilmәsi
Viza rejiminin yüngüllәşdirilmәsi, vizaların qeydiyyat vә verilmә müddәtinin azaldılması, vizasız girişin tәtbiqi
Xarici pasportların vahid şәkilә salınması vә standartlaşdırılması, hәmçinin onların dәrәcәlәrә ayrılması (fәrdi,
kollektiv, uşaq) vә verilmә prosedurunun sadәlәşdirilmәsi

476 BMTnin turizm vә beynәlxalq sәyahәtlәr üzrә Roma konfransında gömrük rәsmiyyәtçiliyinә hansı
göstәricilәri aid etmәk olar?

•

Viza rejiminin yüngüllәşdirilmәsi, vizaların qeydiyyat vә verilmә müddәtinin azaldılması, vizasız girişin tәtbiqi
Xarici pasportların vahid şәkilә salınması vә standartlaşdırılması, hәmçinin onların dәrәcәlәrә ayrılması (fәrdi,
kollektiv, uşaq) vә verilmә prosedurunun sadәlәşdirilmәsi
Gömrük rәsmiyyәtçiliyinin xarici turistlәr üçün vahid şәklә salınması vә sadәlәşdirilmәsi
Valyuta әldә edilmәsinin sәrbәstlәşdirilmәsi vә valyutanәzarәt prosedurunun yüngüllәşdirilmәsi
Turizm sahәsindә beynәlxalq vә milli tәşkilatların tәrәfdaşlığı vә әmәkdaşlığı

477 BMTnin turizm vә beynәlxalq sәyahәtlәr üzrә Roma konfransında viza rәsmiyyәtçiliyinә hansı
göstәricilәri aid etmәk olar?

•

Valyuta әldә edilmәsinin sәrbәstlәşdirilmәsi vә valyutanәzarәt prosedurunun yüngüllәşdirilmәsi.
Xarici pasportların vahid şәkilә salınması vә standartlaşdırılması, hәmçinin onların dәrәcәlәrә ayrılması (fәrdi,
kollektiv, uşaq) vә verilmә prosedurunun sadәlәşdirilmәsi
Turizm sahәsindә beynәlxalq vә milli tәşkilatların tәrәfdaşlığı vә әmәkdaşlığı
Viza rejiminin yüngüllәşdirilmәsi, vizaların qeydiyyat vә verilmә müddәtinin azaldılması, vizasız girişin tәtbiqi
Gömrük rәsmiyyәtçiliyinin xarici turistlәr üçün vahid şәklә salınması vә sadәlәşdirilmәsi

478 BMTnin turizm vә beynәlxalq sәyahәtlәr üzrә Roma konfransında pasport rәsmiyyәtçiliyinә hansı
göstәricilәri aid etmәk olar?

•

Turizm sahәsindә beynәlxalq vә milli tәşkilatların tәrәfdaşlığı vә әmәkdaşlığı
Xarici pasportların vahid şәkilә salınması vә standartlaşdırılması, hәmçinin onların dәrәcәlәrә ayrılması (fәrdi,
kollektiv, uşaq) vә verilmә prosedurunun sadәlәşdirilmәsi
Viza rejiminin yüngüllәşdirilmәsi, vizaların qeydiyyat vә verilmә müddәtinin azaldılması, vizasız girişin tәtbiqi
Valyuta әldә edilmәsinin sәrbәstlәşdirilmәsi vә valyutanәzarәt prosedurunun yüngüllәşdirilmәsi.
Gömrük rәsmiyyәtçiliyinin xarici turistlәr üçün vahid şәklә salınması vә sadәlәşdirilmәsi

479 Beynәlxalq turizm hüququ institutunun predmeti hansı elementlәrdәn asılıdır

•

Kompleks sәfәrlәr, istirahәt vә kompleks turlara xidmәtlәr paketi
Beynәlxalq turizm tәşkilatlarının xüsusi funksiyaları vә kompetensiyası
Turizm sahәsindә beynәlxalq vә milli tәşkilatların tәrәfdaşlığı vә әmәkdaşlığı
Ciddi hesabat blanklarının tәdqiqi vә tәrtibi, mәsuliyyәt
Bütövlük, effektivlik, etibarlılıq, aşkarlıq, çeviklik, qonaqpәrvәrlik

480 Hava limanına getmәzdәn әvvәl aşağıdakı sәnәdlәrin olması yoxlanılmalıdır

•

Ekskursiyaların keçirilmәsinin texniki şәrtlәri
Sәyahәtә çıxanların hamısının xarici pasportu, aviabilet, vauçer, sürücülük vәsiqәsi, valideynlәrin birindәn
etibarnamә
Turist taktikası, strategiyası, turist siyasәti
Turizm üçün tәbiәtin mühafizәsi, landşaft vә onun xüsusiyyәtlәri
Aviabilet, sürücülük vәsiqәsi, valideynlәrin birindәn etibarnamә

481 Azәrbaycan Respublikasından xarici ölkәyә gedәn turistin tranzit dә daxil olmaqla, sәyahәt vaxtı
aşağıdakı vәzifәlәri vardır

•

Turizm biznesinin nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrinin prorqnozlaşdırılması, planlaşdırılması vә nail olunmasıdır
Getdiyi ölkәnin qanunlarına riayәt etmәk, onun sosial quruluşuna, adәtinә, әnәnәlәrinә, dini etiqadlarına hörmәt
etmәk
Daşınma zamanı turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәşkili
Nәzәrdә tutulan proqrama müvafiq getdiyi ölkәyә daxil olma, orada qalma qaydaları, yerli әhalinin adәtlәri, dini
mәrasimlәr, müqәddәs yerlәr, xüsusi mühafizәdә olan tәbiәt, tarix, miәdәniyyәt abidәlәri vә digәr turizm
obyektlәri, әtraf mühitin vәziyyәti barәdә zәruri vә dürüst informasiya almaq
Mәzmununa, keçirildiyi yerә, hәrәkәt üsuluna, müddәtinә, iştirakçıların tәrkibinә vә sayına, keçirilmә üsuluna
görә

482 Turist sәyahәtә hazıllaşarkәn, tranzit dә daxil olmaqla bütün sәyahәt müddәtindә aşağıdakı hüquqlara
malikdir

•

Turizm infrastrukturu, turizm sәnayesi vә lisenziya sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
İstehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqi
Әylәncә vә intellektual funksiyalar, şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yolu ilә fәrdin yorğunluq
hissindәn azad olması
Nәzәrdә tutulan proqrama müvafiq getdiyi ölkәyә (yerә) daxil olma, orada qalma qaydaları, yerli әhalinin adәtlәri,
dini mәrasimlәr, müqәddәs yerlәr, xüsusi mühafizәdә olan tәbiәt, tarix, miәdәniyyәt abidәlәri vә digәr turizm
obyektlәri, әtraf mühitin vәziyyәti barәdә zәruri vә dürüst informasiya almaq
Tәbii resurslardan istifadә üçün lisenziya alınması, әtraf mühitin mühafizәsinin daxili iqtisadi mexanizminin
formalaşdırılması

483 Beynәlxalq turizmdә beynәllilәşmә prosesi aşağıdakı kimi tәzahür edir

•

Beynәlxalq әnәnә, beynәlxalq ikitәrәfli müqavilә vә sazişlәr, hüququn ümumi vә sahә prinsiplәri
Beynәlxalq turizm tәşkilatlarının xüsusi funksiyaları vә kompetensiyası
Mәsuliyyәt әmtәәnin bazarda daha uğurlu mövqe tutması mәqsәdilә marketinq strategiyasının işlәn¬mәsi¬nә
qoyulan böyük investisiyalar, beynәlxalq bronlaşdırma sistemlәrindәn isti¬fadә
Pasport vә vizaların alınması zamanı rәsmiyyәtçiliyin sadәlәşdirilmәsi, hәtta onun lәğvi, turizm әlaqәlәrinin vә
sәyahәtlәrinin inkişafını asanlaşdıran siyasiiqtisadi tәdbirlәr
İstifadәsi mümkün olmayan, xidmәtlәrin hiss edilmәmәsi, mövsümi dәyişmәlәrә mәruz qalma, müәyyәn yerә
bağlılıg, istehlakçılar

484 Beynәlxalq turizm hüququ institutunun mәnbәyi aşağıdakılar hesab olunur

•

Milli tәşkilatların tәrәfdaşlığı vә әmәkdaşlığı
Beynәlxalq turizm tәşkilatlarının xüsusi funksiyaları
Hüququn ümumi vә sahә prinsiplәri vә sәnayenin inkişafı
Beynәlxalq әnәnә, beynәlxalq ikitәrәfli müqavilә vә sazişlәr, hüququn ümumi vә sahә prinsiplәri
Kompleks sәfәrlәr, istirahәt vә kompleks turlara xidmәtlәr paketi

485 Ümumi xarakterli beynәlxalq turizm tәşkilatlarına aiddir

•

Ümumdünya turizm tәşkilatı, ümumdünya sәyahәtlәr vә turizm şurası, dünya turizminin beynәlxalq assosasiyası,
beynәlxalq turizm ittifaqı, beynәlxalq turizm alyansı, beynәlxalq turoperatorlar federasiyası
Dünya turizminin beynәlxalq assosasiyası, beynәlxalq turizm ittifaqı, ümumdünya turagentliklәr federasiyası
Ümumdünya turagentliklәr federasiyası, beynәlxalq turoperatorlar federasiyası, beynәlxalq turizm ittifaqı,
beynәlxalq turizm alyansı
Ümumdünya turizm tәşkilatı, ümumdünya sәyahәtlәr vә turizm şurası, dünya turizminin beynәlxalq assosasiyası,
beynәlxalq turizm ittifaqı, beynәlxalq turizm alyansı
Ümumdünya sәyahәtlәr vә turizm şurası, dünya turizminin beynәlxalq assosasiyası, beynәlxalq turoperatorlar
federasiyası

486 Regionlar üzrә turizmin inkişafının sistem göstәricilәri özünә aşağıdakıları daxil edir
Turist tәklifinin nizama salınması, texniki әmәkdaşlıq, insan ehtiyatlarına, azad hәrәkәtә, avianәqliyyat, daxili
turizmә aiddir
Bronlaşdırma sistemi vә inzibati xidmәtlәr

•

Reklam mәqsәdli ekskursiyaların hәyata keçirilmәsi, intellektual funksiyalar, şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam
dәyişmәsi yolu ilә fәrdin yorğunluq hissindәn azad olması
Turist axınının hәcmi, gündәlik turist xәrclәrinin orta qiymәti, madditexniki bazanın vәziyyәti, turist firmalarının
maliyyәiqtisadi göstәricilәrinin fәaliyyәti, beynәlxalq turizmin inkişafını göstәricilәri
Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi aid edilir

487 Turizmin inkişafında işçi personalın karyerasının modellәşdirilmәsindә hansı qabiliyyәt vә bacarıqlar
nәzәrә alınır

•

Turizm mәhsulunun xüsusiyyәti vә turistlәr üçün cәlbediciliyi, gedilәn yerdә turistlәrin xәrclәrinә ayırdıqları
büdcә vә bunun nә qәdәr teztez tәkrarlanması
Bazarın müәyyәn hissәsinin itirilmәsindә, satış hәcminin vә gәlirin dәyişmәsindә, neqativ dәyişmәlәrin xarici
sferaya tәsirindә, mәsәlәn tur xidmәtinin qiymәtinin aşağı düşmәsi başa düşülür
Turizm layihәsinin miqyası üzrә, dövlәt müdaxilәsinin dәrәcәsi üzrә, pul vәsaitlәri istifadәsinin iqtisadi effektivlik
sәviyyәsi üzrә
Analitik qabiliyyәti, kommunikasiya vasitәlәrinin düzgün seçimi bacarığı, qarşıya mәqsәd qoyma bacarığı, qәrar
qәbul edәrkәn әsaslandırma, işi sәmәrәli tәşkil etmәk qabiliyyәti vә s.
İnsanlar istehlakçı kimi, yalnız ayrıayrı dövrlәr vә hәtta il әrzindә deyil, bütün hәyatları boyu öz gәlirlәrinin
artmasına çalışırlar

488 Turizmin inkişaf amillәrinә aid olan göstәricilәr aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir

•

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

489 Turizmdә insan amilininn rolu necә qiymәtlәndirilir

•

İnsan kapitalı әhalinin rifah halını xarakterizә edir vә ona görә dә işçi qüvvәsinin keyfiyyәt göstәricisi kimi çıxış
edә bilәr
Әhalinin qidalanması vә onların sağlamlığının qorunmas
İqtisadi sәmәrәlilik, şәxsi azadlıq vә mәnәvi etik normala
İnsanlar istehlakçı kimi, yalnız ayrıayrı dövrlәr vә hәtta il әrzindә deyil, bütün hәyatları boyu öz gәlirlәrinin
artmasına çalışırlar.
İnsanların tәhsillәri vә peşәkar hazırlıqları haqqındakı qәrarları, bununla bağlı olan xәrclәri vә gәlәcәkdә әldә edә
bilәcәk daha yüksәk gәlirlәri

490 Turizmin inkişafının әsas sәbәblәrinә daxildir

•

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

491 Turist tәlәbatının formalaşmasına tәsir edәn amillәrә daxildir

•

Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idxalixrac vә rәqabәt
elementlәri
Turist tәlәbi qiymәt, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, turizm agentliklәri
Tәbiәt, sosialiqtisadi, turizm sәnayesinin maddi bazası, istirahәt yerlәrinin infrastrukturu, turizm tәklifi
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri

492 Resursların әdalәtli bölünmәsini tәmin edәn liberal bazar iqtisadiyyatının qurulması üçün icrası zәruri
olan aşağıdakı vәzifәlәr müәyyәnlәşdirilmişdir:
Mülkiyyәtdәn, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn, vergilәr vә gömrük rüsumları hesabına әldә olunan gәlir mәnbәlәri
hesabına inkişaf istiqamәtinin müәyyәn olunması

•

Yeni istehlak dәyәri yaradan, әvvәl yaradılmış istehlak dәyәrlәrinin saxlanılması vә bәrpası ilә mәşğul olan,
istehlak dәyәrlәrinin yaradılması ilә әlaqәdar olmayan sahәlәr
İstehlak dәyәrlәrinin yaradılması ilә әlaqәdar olmayan sahәlәr
Davamlı vә tarazlı iqtisadi inkişafın tәmin olunması, әhalinin layiqli hәyat sәviyyәsinә nail olunması, dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiyanın hәyata keçirilmәsi, ekoloji tәhlükәsizliyin tәmin olunması.
Zәhmәtkeşlәrin gәlirlәrinin artması, turizmin ekoloji cәhәtdәn zәrәrsiz olması, asudә vaxtdan sәmәrәli istifadә

493 Işguzar xidmәtlәrin qeyritexniki növlәrinә aiddir

•

Maliyyәkredit, vә sığorta xidmәtlәri, informasiya, ekspertiza, mәslәhәt xidmәtlәri
Informasiya, ekspertiza, mәslәhәt, firmaların ictimaiyyәtlә әlaqәlәrini tәmin edәn vә istehsalatda normal sosial
psixoloji iqlim yaradan xidmәtlәri
Informasiya, ekspertiza, mәslәhәt xidmәtlәri
Işçi heyәtinin seçilmәsi xidmәtlәri, firmaların ictimaiyyәtlә әlaqәlәrini tәmin edәn vә istehsalatda normal sosial
psixoloji iqlim yaradan xidmәtlәr
Maliyyәkredit, vә sığorta xidmәtlәri

494 Qarışıq iqtisadiyyat şәraitindә bazar, dövlәt әlaqәlәri vә dövlәtin fәaliyyәti nәdәn ibarәtdir:

•

Satışı yerinә yetirmәk.
Normalar vermәk;
Qanunlar qәbul etmәk;
Islahatlar proqramını sürәtlәndirmәk, iqtisadi siyasәt mexanizmlәrini işlәyib hazırlamaq, proqnozlar vermәk;
Nәzarәt etmәk;

495 Turizm bazarının tәnzimlәnmәsindә h әyat sәviyyәsinin proqnozlaşdırılması prosesindә hansı
göstәricilәr sistemindәn istifadә olunur

•

Mәşğuliyyәt quruluşu, әmtәә tәklifi, әhali gәlirlәri, xidmәt sahәlәrinin inkişafı vә strukturu, әhalinin demoqrafik
tәrkibi
Qanunlar qәbul etmәk;
Istehlak büdcәsinә daxil olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin mәcmuu vә onların qiymәtinin dәyişmә meyllәri
Istehlak olunan maddi vә mәnәvi nemәtlәrin mәcmuu vә tәlәbatın ödәnilmәsi dәrәcәsi
Sintetik vә natural göstәricilәr, maddi rifahın bölgüsünün strukturu vә mütәnasibliklәri

496 Gömrük formallıqları hansı nәzarәt formasına aiddir?

•

Aviabilet, sürücülük vәsiqәsi, valideynlәrin birindәn etibarnamә
Sәyahәtә çıxanların hamısının xarici pasportu, aviabilet, vauçer, sürücülük vәsiqәsi, valideynlәrin birindәn
etibarnamә
Ekskursiyaların keçirilmәsinin texniki şәrtlәri
Dövlәt xәttini keçәn şәxslәr üçün ölkәdәn çıxarılan vә ölkәyә gәtirilәn mallara vә valyutaya olan gömrük
nәzarәtidir
Turizm üçün tәbiәtin mühafizәsi, landşaft vә onun xüsusiyyәtlәri

497 Beynәlxalq turizm statistikasına daxildir:

•

İqtisadi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası
әmәkdaşlıq sazişlәri
Yaxşı iqlim vә komfort tәbii şәraitin olması, landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, inkişaf etmiş
hidroqrafik şәbәkәlәrin vә tәbii su hovuzlarının olması
Dövlәt xәttini keçәn şәxslәr üçün ölkәdәn çıxarılan vә ölkәyә gәtirilәn mallara vә valyutaya olan gömrük
nәzarәtidir.
Turist axınlarının statistikası vә turist gәlir vә xәrclәrin statistikası.
Әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi, yәni turizmin iqtisadi әlverişliliyi, vәtәndaşların ölkә daxilindә vә
bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması, beynәlxalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması

498 Şenqen müqavilәsi nә vaxt, harada vә hansı mәqsәdlә imzalanmışdır?
16 mart 1990ci ildә Vaşinqtonda dörd Amerika 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 Luksemburqda beş Avropa 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.
6 aprel 1985ci ildә Seulda dörd Asiya ölkәsi öz sәrhәdlәrindә nәzarәti lәğv etmәk haqqında müqavilә bağlamışlar

499 Viza nәdir?

•

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

500 Turist formallıqları necә qruplaşdırılır:

•

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

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

•

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

502 Turizm destinasiyalarında innovasiya dәyişikliklәri nәyә istiqamәtlәnir

•

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

503 Turizmin tәbiәtlә vә onun mühafizәsilә qarşılıqlı әlaqәsinin әsas istiqamәtlәrinә aiddir

•

Yataq yerlәrinin sayı, ilk növbәdә bәrpa olunmayan tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur
obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları
Tәbiәtin turizm üçün mühafizә olunması, tәbiәtin mühafizәsindә turizmin kömәyi, tәbiәtin turizmin mәnfi
tәsirindәn mühafizәsi

Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
Qoruqlardan, rekreasiya mәqsәdilә, kәnd tәsәrrüfatı mәqsәdilә vә urbanizasiyalaşdırılmış tәbiәtdәn istifadә etmә
Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri, turizm sahәsindә prinsiplәr vә kompleks münasibәtlәr

504 Turizmin meqaiqtisadi vәziyyәtini hansı göstәricilәrlә sәciyyәlәndirmәk olar

•

Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin
genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Тurizmin ümumdünya mәhsulunda payı; turizmin ümumdünya ixracında payı; turizmdә mәşğul olanların iqtisadi
cәhәtdәn fәal әhalinin ümumi sayında payı; әmtәә vә xidmәtlәrin ümumi istehlakında turist xәrclәrinin payı;
turizm sektoruna investisiyaların ümumi investisiyalarda payı
Turistlәrin yaşadığı ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, ölkәlәr
arasında dostluq
Estetik qavrama vә rahatlıq baxımından turistlәrin tәlәbatının ödәnilmәsi üçün әsas yerüstü tikililәr
Bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının olması, beynәlxalq әmәk
bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması

505 Makrosәviyyәdә istehlakçıların qiymәtin dәyişmәsinә reaksiyası hansı göstәricilәrlә müәyyәn edilir

•

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

506 Turizm tәşkilatlarının müxtәlif sәviyyәlәri arasında öhdәlik vә mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsinә
münasibәtdә onlardan hәr biri üçün hansı funksiyalar fәrqlәndirilir

•

İcraçıların münasib sayının müәyyәnlәşmәsi; keyfiyyәt tәrkibi vә kadrlar seçiminin müәyyәnlәşmәsi
Kommunal xidmәtә görә icarә haqqı vermәklә öz gәlirlәrini bölüşdürür; yerli idarәetmә orqanları ilә torpaq
fondundan vә yaxud iaşә tәsәrrüfatından istifadәyә görә icarә haqqı verir
Yerli kurort vә regional turizm siyasәtinin işlәnib hazırlanması vә icrası; nәqliyyata ümumi maraqların tәmin
edilmәsi
Real cari vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, alınmış şirkәtin harada vә necә aparıcı tәşkilatın strukturları ilә
kәsişdiyinin müәyyәn edilmәsi
Tәklif funksiyasını aşağı sәviyyәli tәşkilatlar öz üzәrinә götürmәlidir, maraqları tәmsil etmә funksiyası eyni
coğrafi fәaliyyәt radiuslu tәşkilatlar tәrәfindәn hәr bir dövlәt strukturu sәviyyәsindә icra edilmәlidir

507 Turistlәrin etimadını möhkәmlәn¬dirmәk üçün xidmәt tәdarükçüsü hansı konkret tәdbirlәr görә bilәr

•

İşçinin tәşkilatda saxlanılması; xidmәti pillәlәrlә irәlilәyiş; әmәk mәhsuldarlığı, keyfiyyәtinin vә mәhsulun
keyfiy¬yәtinin artırılması; mütәxәssislәrin peşә tәnәzzülünün qarşısının alınması
Dәrkolunmazlıq, mәnbәdәn ayrılmazlıq, keyfiyyәtin dәyişkәnliyi, qorunmazlıq
Öz xidmәtini tәsvir etmәkdәn çox, diqqәti onunla bağlı faydaya yönәltmәk
Maddi stimullaşdırma vә әmәk haqqı sisteminin formalaşması; iş şәraitinin tәmin edilmәsi; vәzifә irәlilәyişi
perspektivinin işlәnmәsi; işә maraq oyatma
İcraçıların münasib sayının müәyyәnlәşmәsi; keyfiyyәt tәrkibi vә kadrlar seçiminin müәyyәnlәşmәsi

508 Turist tәşkilatında dispetçer xidmәtinin vәzifәlәrinә aiddir
Dәrnәk rәhbәrlәrinin әmәk müqavilәlәri, kadrlar uçotu üzrә sәnәdlәr, pullu dәrnәklәrin işi üzrә mәdaxil vә mәxaric
smetasının layihәsi

•

•

Hәr hansı ekskursiyanın nәinki tәyin olunmuş gündә. hәm dә ekskursiya sifarişçisi ilә razılaşdırılan dәqiq vaxtda
keçirilmәsini tәmin etmәk
Ekskursiya obyektlәrinin seçilmәsi, turistlәrә tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinin göstәrilmәsi vә bu obyektlәrlә
bağlı hadisәlәr haqda ekskursantların intellektual sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk
Müqayisәli tәhlil, makroiqtisadi göstәricilәr, turizmin maliyyә potensialı, әmәk ehtiyatları, gәlirlәr vә mәnfәәt,
rentabellik vә sәmәrәlilik sәviyyәsi
Turist tәşkilatı vә turist bazaları, mәktәblәr, tәşkilatlar arasında bağlanan müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi

509 Turizmekskursiya әrazilәrindә ekoturizmin tәlәblәrinә riayәt edilmәsi prinsiplәri özündә birlәşdirir

•

Dövlәt miqyasında turizm firmalarının istehsalxidmәt vә region әhalisinin turist xidmәtlәrinin tәşkilindә
mәnfәәtin әldә olunması
Fәaliyyәt prosesindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq, turlar proqramına ekoloji maariflәndirmәnin, tәhsilin
elementlәrini daxil etmәk
Regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ictimaiiqtisadi sistem, turizm siyasәti, әtraf
alәm siyasәti, iqtisadiyyatın maraqları, dövlәtin maraqları, әhalinin maraqları, ehtiyatlar, ekoloji sistem
Tәbiәt kompleksinә böyük miqdarda, qısa müddәtli antropogen rekreasiyanın yüklәnmәsi, mühüm texnogen
prinsiplәr
Biznes planların әsaslandırılması, fәaliyyәt prosesindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq, turlar proqramına ekoloji
maariflәndirmәnin, tәhsilin elementlәrini daxil etmә prinsiplәri

510 Turizm siyasәtindә lokal mәqsәdlәrin göstәricilәrinә aiddir

•

Turizm sәyahәtlәrinin kütlәvilәşdirilmәsi, әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
Turistlәrin tәlabatının ödәnilmәsi vә turizmin davamlı inkişafının tәmin edilmәsi
Ölkәnin iqtisadi vә tarixi inkişaf şәraiti, turizm sәnayesinin inkişaf sәviyyәsi ilә әlaqәdar olmaqla, turizminin
inkişafın ilkin mәrhәlәsinә daxil olması vә onun dünya bazarına inteqrasiyası
Ekoloji tarazlıq, turistlәrin regionda qalma müddәtinin artırılmasına şәrait yaradılması, turizmdәn daxil olan
mәnfәәtin yüksәldilmәsi, turizm infrastrukturundan vә maddi texniki bazadan istifadәnin yaxşılaşdınlması
Tәbii şәraitin mövcudluğu vә mövcud olmamasından, turizm mәqsәdi ilә sәmәrәli vә ya qeyrisәmәrәli
istifadәsindәn asılı olaraq turizm siyasәtinә tәsiri

511 Turistlәrin tәhlükәsizliyini dövlәt әvvәlcәdәn hansı tәdbirlәrlә tәmin edә bilәr

•

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

512 Ekskursiyaçıların getdiklәri ölkәdә onların hәyatını tәhlükә altına qoya bilәcәk hәr bir amil haqqında
turoperator, turagent vә turistlәrә mәlumat vә tәlimat verәn orqanlara daxildir

•

Turizm agentlәri birliyi, mehmanxana vә restoran tipli turizm tәşkilatları, yerli sәviyyәli turizm tәşkilatları
İqtisadi rayonların nümayәndәli orqanları, regionların nümayәndәli vә icra orqanları, şәhәr vә kәnd ra¬yonlarının
yerli özünüidarәtemә orqanları
İctimaiiqtisadi sistem, turizm siyasәti, әtraf alәm siyasәti, iqtisadiyyatın maraqları, dövlәtin maraqları, әhalinin
maraqları, ehtiyatlar vә ekoloji sistem
Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi
Yaşayış, yer, landşaft vә ekskursiya müәssisәlәri

513 Turizmin inkişafında fәaliyyәt göstәrәn fiziki vә hüquqi şәxslәrin tәhlükәsizliyin tәminatı ilә bağlı
mәsәlәlәrinә aiddir

•

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

514 Turizmdә ekskursiyaçıların tәhlükәsizliyi ilә bağlı qruplaşma necә tәsniflәşdirilir

•

Bazarın seqmentlәşmәsi, bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi
Turistlәrin sağlamlıqlarına vә әşyalarına dәymiş ziyan
Avianәqliyyatda peşәkarlığın artırılması, otellәrdә yüksәk sәviyyәli tәhlükәsizlik tәdbirlәri, peşәkar sürücülәrin
olması
Ekskursiyaçıların tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri

515 Ekskursiyaçıların tәhlükәsizliyi ilә bağlı hansı istiqamәtlәr fәrqlәndirilir

•

Hәr bir mәqsәdli seqment üçün marketinq kompleksinin işlәnmәsi
Yerli vә xarici turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
Avianәqliyyatda peşәkarlığın artırılması, otellәrdә yüksәk sәviyyәli tәhlükәsizlik tәdbirlәri, peşәkar sürücülәrin
olması
Ekskursiyaçıların sağlamlıqlarına vә әşyalarına dәymiş zәrәr
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri

516 Turizmekskursiya fәaliyyәtinin inkişafında inkişafı lәngidәn әsas amillәrә daxildir

•

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

517 Turizmdә kurort fәaliyyәtinin inkişafının tәmin olunması necә әsaslandırılır

•

Bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi, әmtәәnin bazarda mövqelәşdirilmәsi, mәqsәdli seqment üçün
marketinq kompleksinin işlәnmәsi
Tәşkilati xarakterli müxtәlif mexanizmlәr vә sosialiqtisadi mülahizәlәr sistemi vasitәsilә turizmin aktual
problemlәrinin dәrk edilmәsi, qanunverici tәşәbbüs vә sosial turizmin tәşkilinin yeni növü әsasında ölkәdә sosial
turizmin bәrpası
Turizm markәzlәrindә tәlәbat VӘ texnogen fәlakәtlәrlә mübarizә vә turistlәr üçün riskin qarşisinı almaq
Rekreasiya tutumu, bәrpa olunmayan tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur obyektlәrinә
tәlәbat
Tәbiiiqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, asudә vaxtın tәşkili üçün sosial infrastrukturların olması vә inkişaf
sәviyyәsi

518 Turizm dövriyyәsinin sürәti hansı parametrlәrdәn asılıdır

•

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

519 Turizm dövriyyәsinin sürәti hansı parametrlәrdәn asılıdır

•

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

520 Turizmekskursiya әrazilәrindә iqtisadicoğrafi problemlәrini müәyyәnlәşdirmәnin amillәrinә aiddir

•

Rayonlararası mübadilә ehtiyacları üçün turizm mәhsulu istehsalı
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması
Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qoyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi
Rekrasion rayonlaşmasının çoxfazalı blokunun yaradılması
Daxili vә regiondaxili çәrçivәdә turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin әmәk, maliyyә, investisiya, istehsal resurslarının
formalaşdırılması

521 Tәnәzzül şәraitindә turizmdә dәyişkәnlik necә müәyyәnlәşdirilir

•

Makroiqtisadi göstәricilәr vә turizmin maliyyә potensialının әsaslandırılması ilә
İstehsal sferasında sahibkarlıq struktularını müdafiә etmәk, mәqsәdyönlü istiqamәtlәndirmәk, yüksәk keyfiyyәtli
turmәhsul vә xidmәtlәrә tәkliflәri dayanıqlı inkişaf etdirmәk üçün şәrait yaratmaq
Yerlәşdirmә, qidalanma, nәqliyyat, mәişәt, ekskursiya, idman vә sağlamlıq xidmәtlәrinin bir mәqsәd vә proqramda
birlәşmәsi
Turizm sәnayesindә elastik qiymәt vә xidmәt tәkliflәri mövcud olduğu üçün insanlar istirahәt etmәk şansını әldәn
vermәk istәmirlәr
Real mövqeyini qiymәtlәndirmәk vә perspektivini әsaslandırmaq

522 Obyektlәrә baxış zamanı vә avtomagistral yoları keçәrkәn tәmin olunmalıdır

•

Marşrut üzrә qrupun mütәşәkkil hәrәkәtinin pozulmamasına
Avtobusun marşrut üzrә hәrәkәtinin qrafikinә
Ekskursiyanın keçirilmә reqlamentini
Ekskursiyaçıların tәhlükәsizliyi
Ayrıayrı hallarda obyektin baxışı üçün bir neçә nöqtәnin seçilmәsi

523 Marşrutun sxemi vә ya xәritәsindә işarә olunur

•

Reproduksiyalar, sәnәdlәrin surәti, müәssisәlәrin istehsal etdiklәri mәhsulun nümunәlәri, digәr әyani vasitәlәr
Yoxlama mәtni әsasında konkret ekskursiya bәlәdçisi tәrәfindәn metodiki hazırlamalar, ekskursiyanını strukturu,
onun marşrutu ilә uyğun olan material obyekti vә hadisәlәr
Mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn olunması, mövzunun seçilmәsi, biblioqrafiyanını tәrtib edilmәsi
Bölgәnin zәngin rekreasiya ehtiyatlarından istifadә etmәklә, tәbii rekreasiya, hәm dә antropogen turizm
ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunmalıdır; termal vә mineral sularının bazası әsasında sanatoriyakurort
kompleksinin yaradılması; ov turizminin inkişafı
Ayrıca vәrәqdә ekskursiyaçıların hәrәkәt yolu göstәrilir, marşrutun başlandığı vә sonu, baxılan obyektlәr, onları
müşahidә etmәk üçün yerlәr, obyektlәrә yaxınlaşmaq üçün dayanacaq yerlәri

524 Turizmdә ekskursiyaların qlobal xarakter daşıması nә ilә şәrtlәnir

•

Mövcud bazardan müştәrilәrin böyük miqdarını yayındırmaq, yeni xidmәt vә marşurutların daxil edilmәsi, böyük
gәlir gәtirәn turların xüsusi reklamı, kreditlә sәyahәtin reklamı
İstehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqi, hәrәkәt fәallığı, mәkdaşların gәlirin
artırılmasında maraqlı olması, firmanın gündәlik işinin tәşkili, yekun gәlirin әldә olunması
İqtisadi potensialının strukturu, onun iqtisadi dövriyyәyә cәlb edilmәsinin әsas istiqamәtlәri, istehlak
seqmentlәrinin sosial demoqrafik xarateristikası ilә
İqtisadi, sosial, mәnәvi, regional, beynәlxalq xarakterinin tәhlili
Mәnfәәtin vә xәrclәrin tәhlili

525 Ekskursiyaya çıxarkәn ekskursiya iştirakçıları nә etmәlidir

•

Yerli hakimiyyәtin reklaminformasiya sahәsindә fәallığı, yerli vә hakimiyyәt sәviyyәsindә azad adminstrativ vә
vergi siyasәti, xüsusi investisiya tәşәbbüsünün hәvәslәndirilmәsi
Bütün lazımi tәdbirlәri әvvәlcәdәn görmәk
Verilәn informasiyanın doğru olması
Topoqrafiya biliklәrinә yiyәlәnmәk, kompasın, göy cisimlәrinin, tәbiәt hadisәlәrinin kömәyi ilә çәtin şәraitdә,
tanış olmayan yerdә sәmti müәyyәn etmәk bacarığını öyrәtmәk

Şәhәrin küçә vә meydanlarında yerlәşәn әn maraqlı memarlıq abidәlәri, böyük şәhәrlәrdә isә qәdim memarlıq
ansambllarının bәrpası

526 Turizm marşrutuna daxil olan obyektlәrin pasportuna daxildir

•

Ekskursiyada açıqlanan әsas sualar üzrә yarımmövzular, giriş vә nәticәnin ardıcıl vә әlaqәli yerlәşdirilmәsidir
Mәlumatlar, obyektin növü, adı, onunla әlaqәli hadisәlәr, yerlәşdiyi әrazi, qısa tәsviri, müәlliflәri, yaranma tarixi,
mәnbәlәr
Fotoşәkillәr, sxemlәr, xәritәlәr, çertyojlar, rәsmlәr, sәnәdlәrin surәti, müәssisәlәrin istehsal etdiklәri mәhsulun
nümunәlәri, digәr әyani vasitәlәr
İstehlakçılara vә xidmәtin satışı ilә mәşğul olan firmalara turizm tәklifini geniş hәcmdә istiqamәtlәndirmәyә
yardım etmәkdir
Ekskursiyaçıların diqqәtini artırmaq vә onları fәallaşdırmaq mәqsәdilә verilәn ritorik suallar, ekskursiya
iştirakçıları tәrәfindәn verilәn suallar

527 Ekskursiya zamanı ekskursiya iştirakçılarının lazımi tәdbirlәrinә aiddir

•

Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idxalixrac vә rәqabәt
elementlәri
Sәfәrә çıxarkәn mütlәq rahat paltar, ilk tibbi yardım çantası götürmәk, idman kostyumu vә yastıdaban ayaqqabı
geymәk, qan tәzyiqini yoxlatmaq, fotoaparat, binokl, tranzistr, kompas götürmәk
Turist tәlәbi qiymәt, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Tәbiәt, sosialiqtisadi, turizm sәnayesinin maddi bazası, istirahәt yerlәrinin infrastrukturu, turizm tәklifi

528 Ekskursiya müәssisәlәrindә texnoloji proseslәrin tәşkilindә hansı inkişaf prinsiplәrinin gözlәnilmәsi
zәruridir

•

Tәlәb olunan investisiyanın ümumi hәcmi, layihәnin hәyata keçirilmәsinә yönәldilәcәk vә investorun özünә
mәxsus olan investisiyanın hәcmi
Komplekslilik, optimallaşdırma, tiplәşdirmә, standartlaşdırma, perspektiv vә fasilәsiz inkişaf prinsiplәri
Turagentlikdә yerlәşәn müştәrilәrә avtomatik rejimdә xidmәt göstәrәn proqram tәchizatı, müştәrilәrә avtomatik
rejimdә xidmәt göstәrәn vә turagentlikdә yerlәşәn proqram tәchizatı
Xaricdә qarşılıqlı әlaqә qurmadan firmanın daxili fәaliyyәtini tәmin edәn avtomatlaşdırılmış proqramlar,
turoperatora paket rejimdә modem vasitәsilә digәr turagentlәrlә әlaqә qurmağa imkan verәn proqramlar
Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә reklam xidmәtlәrinin tәşkili, müәssisәlәr arasında azad rәqabәtin
mövcudluğu, istehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması,
ölçülә bilәn ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә olunması

529 Ekskursiya müәssisәlәrindә vәziyyәtin tәhlili necә xarakterizә edilir

•

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

530 Ekoturizmin tәlәblәrinә riayәt etmә prinsiplәrinә aiddir
Dövlәt miqyasında turizm firmalarının istehsalxidmәt vә region әhalisinin turist xidmәtlәrinin tәşkilindә
mәnfәәtin әldә olunmasını, turlar proqramına ekoloji maariflәndirmәnin, tәhsilin elementlәrini daxil etmәk
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ictimaiiqtisadi
sistem, turizm siyasәti, әtraf alәm siyasәti, iqtisadiyyatın maraqları, dövlәtin maraqları, әhalinin maraqları,
ehtiyatlar
Tәbiәt kompleksinә böyük miqdarda, qısa müddәtli antropogen rekreasiyanın yüklәnmәsi, mühüm texnogen
tәsirlәr
Marketinq tәdqiqatları, biznes planların әsaslandırılması, fәaliyyәt prosesindә әtraf mühitә ziyan vurmamaq, turlar
proqramına ekoloji maariflәndirmәnin, tәhsilin elementlәrini daxil etmәk

•

•

Regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, fәaliyyәt prosesindә әtraf mühitә ziyan
vurmamaq, turlar proqramına ekoloji maariflәndirmәnin, tәhsilin elementlәrini daxil etmәk

531 Turizm fәaliyyәtini tәşkil edәn tәşkilatların vәzifәlәrinә aiddir

•

Sağlamlığı bәrpa etmәk, dünya görüşünu genişlәndirmәk vә istirahәtәylәncә vәzifәlәrini yerinә yetirmәk
Hakimiyyәtin reklaminformasiya sahәsindә fәallığı, yerli vә hakimiyyәt sәviyyәsindә azad adminstrativ vә vergi
siyasәti, xüsusi investisiya tәşәbbüsünün hәvәslәndirilmәsi
Lisenziya әsasında turistlәrә xidmәt göstәrmәklә turizm tәşkilatının müәyyәn funksiyaları, turizm tәşkilatının elan
etdiyi mәlumatlara әsasәn, turist xidmәtlәrinin tam şәkildә göstәrilmәsinin tәmin edilmәsi
İşçi heyәtinin seçilmәsi xidmәtlәri, firmaların ictimaiyyәtlә әlaqәlәrini tәmin edәn vә istehsalatda normal sosial
psixoloji iqlim yaradan xidmәtlәr
Firmaların ictimaiyyәtlә әlaqәlәrini tәmin edәn vә istehsalatda normal sosialpsixoloji iqlim yaradan xidmәtlәri

532 Turizmdә sanitar formallığı nәdir?

•

Assistans sәyahәt edәn insanların vә onların ailәlәrinin tәhlükәsizliyini tәmin edir: qәzalar zamanı xilasedici
әmәliyyatlar aparılarkәn yardımın göstәrilmәsi, mәnәvi, tibbi vә texniki yardımlardır.
Sәrhәdi keçәn şәxslәrin tәhlükәsizliyinintәmin olunması üçün xәstәliklәrdәn qarşısını almaq mәqsәdilә
vaksinasiya olunmasının yoxlanilmasıdır.
Mövcud turizm yerlәşmә vasitәlәrinin, fırmalar, turlar, marşrutlar vә s. haqqında informasiya banklarnın
yaradılmasıdır.
Gömrük qaydalarının qәsdәn pozulması, qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn
keçirilmәsi zamanı buraxılışdan imtina edilmәsi hallarında sığortalanmasıdır.
Turizmdә sığorta polisi хüsusi tәyinat yeri, müәyәn müştәri dairәsi, müәyyәn növ nәqliyyat vasitәsindәn istifadә
xәrclәrini әhatә edir.

533 Yoluxucu xәstәliklәr tәhlükәsi olan ölkәyә göndәrilәn turistlәr hansı prosedurları keçmәlidirlәr?

•

Ölkәnin müsbәt imicinin yaradılması, xarici turistlәr ücün ölkәnin cәlbedici turizm istiqamәtindә irәlilәmәsi,
inhisarçılığa şәrait yaradan bazarın formalaşdırılmasına çalışmalıdırlar
Beynәlxalq tibbi tәlәbatlara müvafiq surәtdә lazımi tibbi yoxlamadan keçmәli vә tәhlükәli yoluxucu xәstәliklәrә
qarşı peyvәnd olunmalıdırlar
Beynәlxalq tibbi tәlәbatlara müvafiq surәtdә lazımi tibbi yoxlamadan keçmәlidirlәr
Lisenziyalaşdırma vә sertifıkatlaşdırmaya cәlb olunmalıdırlar
Gömrük qaydalarının qәsdәn pozulması, qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn
keçirilmәsi zamanı buraxılışdan imtina edilmәsi hallarında sığortalanmalıdırlar

534 Turistlәrin tәhlükәsizliyi, müdafiә olunması vә onların şәxsiyyәtinә hörmәt olunması prinsiplәri
Haaqada nә vaxt vә hansı konfransda müәyyәnlәşdirilmişdir?

•

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

535 Turizm sferasında turizm xidmәti istehlakçılarının hüquqlarının müdafıәsi mәqsәdilә hansı sistemlәrdәn
istifadә olunur:

•

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

536 Turizmdә aşağıdakı sığorta növlәrindәn istifadә olunur

•

Asudә vaxtlarda gәnclәrin neqativ fәaliyyәtlәrinin artması risklәri
Texnoloji inkişaf, firma vә dövlәtin qarşılıqlı әlaqәsi, transmilli xarakter, idarәetmәyә yeni tәlәblәr, turistin vә
onun әmlakının sığortası
Turistin vә onun әmlakının sığortası, turizm firmalarının riskinin sığortası
Kommersiya, sosial mәqsәdlәr vә ictimai turizmin sığortası
Turizm infrastrukturu, turizm sәnayesi vә lisenziya sisteminin sığortası

537 Beynәlxalq sığortada avtomobil nәqliyyat vasitәlәri sahiblәrinin mәsuliyyәt sığortası hansı ad ilә
mәşhurdur?

•

Yaşıl kart
Qırmızı kart
Narıncı kart
Mavi kart
Sarı kart

538 Turizmdә avtomobil vasitәlәri sahiblәrinin mәsuliyyәt sığortasına aiddir:

•

Müqavilәdә göstәrilәn müddәt әrzindә sığortalanmış şәxsin istirahәt zamanı әlverişsiz hava şәraiti olarsa: güclü
leysan yağışları, güclü dәniz qasırğası, aşağı hava temperaturu vә s.
Müqavilәdә göstәrilәn müddәt әrzindә sığortalanmış şәxsin istirahәt zamanı әlverişsiz hava şәraiti olarsa: güclü
leysan yağışları, güclü dәniz qasırğası, aşağı hava temperaturu vә s
Yolnәqliyyat hadisәsi zamanı digәr şәxslәrә mümkün dәymiş zәrәrә görә onların mülkü mәsuliyyәtidir, zәrәr
çәkmiş vәtәndaşlara şikәst olması ilә әlaqәdar dәymiş maddi ziyan vә digәr xәrclәr sığorta şirkәti tәrәfindәn
ödәnilir
Müqavilәdә göstәrilәn müddәt әrzindә sığortalanmış şәxsin istirahәt zamanı әlverişsiz hava şәraiti olarsa: güclü
leysan yağışları, güclü dәniz qasırğası, aşağı hava temperaturu vә s.
Avtomobil vasitәlәri sahiblәrinin mәsuliyyәt sığortası aksioner cәmiyyәtlәr, mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr,
yoldaşlıqlar müәssisәlәri, mәhdud yoldaşlıq müәssisәlәrinin xәrclәrini ödәyәn sığorta növüdür

539 Turizmdә assistans sığortasına düzgün olmayan yanaşma hansıdır?

•

Assistans aksioner cәmiyyәtlәr, mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr, yoldaşlıqlar müәssisәlәri, mәhdud yoldaşlıq
müәssisәlәrinin xәrclәrini ödәyәn sığorta növüdür
Texniki pul vә digәr formada xaricә gedәn turistlәrә vә ya ezamiyyәtә gedәnlәrә yerindә yardım göstәrildmәsi
mәqsәdi ilә, onların xüsusi növ sığortalanmasıdır
Texniki, tibbi vә maliyyә kömәyi vasitәlәri ilә maddinatural formada turistlәrә vә ya ezamiyyәtә gedәnlәrә
yerindә yardım göstәrildmәsi mәqsәdi ilә onların xüsusi növ sığortalanmasıdır
Assistans müqavilә çәrçivәsindә texniki, tibbi vә maliyyә kömәyi vasitәlәri ilә maddinatural formada vә ya pul
vәsaitlәri şәklindә yerindә göstәrilәn xidmәtlәrin siyahısıdır
Assistans sәyahәt edәn insanların vә onların ailәlәrinin tәhlükәsizliyini tәmin edir: qәzalar zamanı xilasedici
әmәliyyatlar aparılarkәn yardımın göstәrilmәsi, mәnәvi, tibbi vә texniki yardımlar

540 Turizmdә pis hava şәraitindә turistlәrin sığortası hansı xәrclәri ödәyir

•

Tәlәbatı öyrәnir, xidmәt tәchizatları vә әmәkdaşları ilә müqavilә bağlayır, nәqliyyat orqanları ilә müqavilә
bağlayır, marşrutları seçir, turist mәhsulunu buraxmağı planlaşdırır, hәr bir göndәriş dәyәrinin hesablanması vә
onun reallaşmasını hәyata keçirir
Gömrük qaydalarının qәsdәn pozulması, qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn
keçirilmәsi zamanı buraxılışdan imtina edilmәsi hallarında sığortalanma
Tibbi xidmәtlәri, stasionarların xidmәtlәri, tәcili yardım maşınlarının daşınması, dәrmanların alınması, bәdbәxt
hadisәnin vә qәfil xәstәliyin doğurduğu xәstәlәrә qulluq, xaricdә ölüm zamanı meyitin ölkәyә nәql olunması
Ambulator vә stasionar xidmәt, tәcili stomotoloji yardım, hәkimin tәyinatına görә dәrmanların dәyәrinin
ödәnilmәsi, ölkәyә gәtirilәn xәrclәr dә daxil olmaqla xәstәnin nәqliyyat xәrclәri
Müqavilәdә göstәrilәn müddәt әrzindә sığortalanmış şәxsin istirahәt zamanı әlverişsiz hava şәraiti olarsa: güclü
leysan yağışları, güclü dәniz qasırğası, aşağı hava temperaturu vә s.

541 Turizmdә sığorta polisi hansı tibbi xidmәtlәr kompleksini tәmin edir?

•

Ambulator vә stasionar xidmәt, tәcili stomotoloji yardım, hәkimin tәyinatına görә dәrmanların dәyәrinin
ödәnilmәsi, ölkәyә gәtirilәn xәrclәr dә daxil olmaqla xәstәnin nәqliyyat xәrclәri
Turizmdә sığorta polisi tur üzrә göstәrilәn xidmәtlәrә daxil olan qiymәtlәr, vergilәr, ofis otaqlarının icarәsi,
avadanlıq, mebel vә inventarın amortizasiyasını ifadә edir

Turizmdә sığorta polisi хüsusi tәyinat yeri, müәyәn müştәri dairәsi, müәyyәn növ nәqliyyat vasitәsindәn istifadә
xәrclәrini әhatә edir
Gömrük qaydalarının qәsdәn pozulması, qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn
keçirilmәsi zamanı buraxılışdan imtina edilmәsi hallarında sığortalanma
Tәlәbatı öyrәnir, xidmәt tәchizatları vә әmәkdaşları ilә müqavilә bağlayır, nәqliyyat orqanları ilә müqavilә
bağlayır, marşrutları seçir

542 Turistlәrin tibbi sığortası hansı xәrclәri ödәyir?

•

Aksioner cәmiyyәtlәr, mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr, yoldaşlıqlar müәssisәlәri, mәhdud yoldaşlıq
müәssisәlәrinin xәrclәrini
Müqavilәdә göstәrilәn müddәt әrzindә sığortalanmış şәxsin istirahәt zamanı әlverişsiz hava şәraiti olarsa: güclü
leysan yağışları, güclü dәniz qasırğası, aşağı hava temperaturu vә s.
Turizmdә tibbi sığorta tur üzrә göstәrilәn xidmәtlәrә daxil olan qiymәtlәr, vergilәr, ofis otaqlarının icarәsi,
avadanlıq, mebel vә inventarın amortizasiyasını ifadә edir
Gömrük qaydalarının qәsdәn pozulması, qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn
keçirilmәsi zamanı buraxılışdan imtina edilmәsi hallarında sığortalanma
Tibbi xidmәtlәri, stasionarların xidmәtlәri, tәcili yardım maşınlarının daşınması, dәrmanların alınması, bәdbәxt
hadisәnin vә qәfil xәstәliyin doğurduğu xәstәlәrә qulluq, xaricdә ölüm zamanı meyitin ölkәyә nәql olunması

543 Turizmdә sığortanın hansı növlәri mövcuddur:

•

Tibbi sığorta, hәyat vә sağlamlığın sığortası, әmlak sığortası, turistlәrin istirahәtdә olduqları zamanı pis hava
hallarında sığortalanma, assistans, nәqliyyatın lәngimәsi halları zamanı sığortalanma, avtomobil nәqliyyatı
vasitәlәrinin sahiblәrinin mәsuliyyәt sığortası, sәfәrin baş vermәsinin qeyrimümkünlüyü ilә әlaqәdar xәrclәrin
sığortası, gömrük qaydalarının pozulması, malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn keçirilmәsi zamanı buraxılışdan
imtina edilmәsi hallarında şopinqturda әmlak risqinin sığortalanması
Xüsusi tәyinat yeri, müәyәn müştәri dairәsi, müәyyәn növ nәqliyyat vasitәsindәn istifadә
Gömrük qaydalarının qәsdәn pozulması, qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn
keçirilmәsi zamanı buraxılışdan imtina edilmәsi hallarında sığortalanma
Aksioner cәmiyyәtlәr, mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr, yoldaşlıqlar müәssisәlәri, mәhdud yoldaşlıq müәssisәlәri
Qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilәn malın müsadirәsi vә ya sәrhәddәn keçirilmәsi zamanı buraxılışdan imtina edilmәsi
hallarında sığortalanma

544 Turizmdә sığorta fәaliyyәti necә ifadә olunur

•

Turizmdә sığorta fәaliyyәti әhalinin vә onun әmlakının, habelә tәhlükәsizliyinin itirilmәsi nәticәsindә müdafiәsi
üçün maliyyә tәminatı rolunu oynayır
Turizmdә sığorta fәaliyyәti problemin müәyyәn olunması, vәziyyәt analizinin aparılmasını ifadә edir
Turizmdә sığorta fәaliyyәti turizm bazarının seqmentlәşmәsini ifadә edir
Turizmdә sığorta fәaliyyәti diqqәtәlayiq yerlәrin, tarixi vә mәdәniyyәt әlaqәlәrinin metodiki düşünülmüş
nümayişi vә bu obyektlәrlә bağlı hadisәlәrin nәql edilmәsidir
Turizmdә sığorta fәaliyyәti tur üzrә göstәrilәn xidmәtlәrә daxil olan qiymәtlәr, vergilәr, ofis otaqlarının icarәsi,
avadanlıq, mebel vә inventarın amortizasiyasını ifadә edir

545 Turist mәrkәzlәrindә tәbii vә texniki fәlakәt turistlәr üçün ciddi tәhlükәdir. Turist firmasi aşağıdakı
problemlәrin hәllinә savadlı vә mәsuliyyәtli yanaşmaqla riski minimuma endirә bilәr

•

Mütәxәssislәrә olan tәlәbatın müәyyәn edilmәsi, turizm ixtisaslarımn vә müvafıq tәlim ixtisaslarnın müәyyәn
edilmәsi, bu sahәdә tәlim proqramlarmın vә metodoloji vәsaitlәrin hazırlanması
Turizm xidmәti vә mәhsullarının xarici vә daxili turistlәrә satışından, turizm müәssisәlәri üçün turizm mәhsulları
vә avadanlığının ixracından daxil olmalar, xarici turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә daxili vә beynәlxalq nәqliyyat
xәrclәri, turizm sәnayesindә xarici investisiya qoyuluşu, turizmin inkişafı istiqamәtindә digәr ölkәlәr tәrәfindәn
verilәn kreditlәrdәn daxil olmalar
Hәr bir turist müәssisәsindә әvvәlcәdәn işlәnib hazirlanmış vә tәsdiq olunmuş «fövqәladә vәziyyәt zamanı
personalın tәdbirlәr plani» birgә xilasetmә işlәrindә iştiraki daxil etmәklә olmalıdir, sәyahәt, ekskursiya, yürüş
zamani turistlәrin nәqliyyatla daşınmasi konkret nәqliyyat vasitәlәrinә aid olan müvafiq tәlәblәrә riayәt edilmәklә
hәyata keçirilmәlidir
Tibbi sığorta, hәyat vә sağlamlığın sığortası, әmlak sığortası, turistlәrin istirahәtdә olduqları zamanı pis hava
hallarında sığortalanma, assistans, nәqliyyatın lәngimәsi halları zamanı sığortalanma
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 üzrә

546 Forma vә mәzmunundan asılı olmayaraq hәr bir turizm fәaliyyәti üzrә seqmentlәşәn orqan, yaxud firma
aşağıdakı funksiyaları vә özünün tәcrübә vә vәsaitlәrinә uyğun planlaşdırır:

•

Maliyyә güzәştlәri, “yarımmaliyyә”xarakterli güzәştlәr, digәr tәdbirlәr
İnvestisiya fәaliyyәtlәri içәrisindә müәssisәnin yeni fәaliyyәt sferalarının mәnimsәnilmәsi, sığorta firmalarının
tәsis edilmәsi, yeni riskli layihәlәrin hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar investisiya formasıdır
Turizm mәhsulunun satış hәcminin artırılması, turizm mәhsulu vә tamamlayıcı xidmәt nomenklaturasının
genişlәndirilmәsi, xidmәtin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, satış bazarının genişlәnmәsi
Tәlәbatı öyrәnir, perspektiv planlaşmada coğrafiyanı vә әmәkdaşları seçir, nәqliyyat orqanları ilә müqavilә
bağlayır, marşrutları seçir, marşrutlar üzrә kadr hazırlayır, reklam vә mәlumatlar yayır, kadrları marşrutlar üzrә tәyin
edir, turizm fәaliyyәtini hәyata keçirir vә s.
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәn, mәmilli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm
maraqlarının müdafiәsi

547 Turistlәrә xidmәt zamanı kimyәvi risk amillәrinin qarşısını almaq üçün aşağıdakı tәdbirlәr zәruridir:

•

İstehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması, ölçülә bilәn
ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә olunması, turizm firmalarının fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi
göstәricilәri, onların xarakteri vә bu kimi göstәricilәr
İstehlakçılar üçün müxtәlif istehsalçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması, turizm
firmalarının fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi göstәricilәri, beynәlxalq turizmin inkişaf göstәricilәri
İstehsalçılar üçün müxtәlif istehlakçıların analoji mәhsul vә xidmәtlәrinin seçimi imkanının olması, ölçülә bilәn
ifadәlәrdә müәssisәlәrin mәqsәdlәrinin ifadә olunması, turizm firmalarının fәaliyyәtinin maliyyәiqtisadi
göstәricilәri, beynәlxalq turizmin inkişaf göstәricilәri
Turizm mәhsulunun satış hәcminin artırılması, turizm mәhsulu vә tamamlayıcı xidmәt nomenklaturasının
genişlәndirilmәsi, xidmәtin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, satış bazarının genişlәnmәsi
Havada, suda, torpaqda, qida mәhsullarında VӘ digәr fizioloji mühitin tәrkibindә zәrәrli kimyәvi maddәlәrin aşkar
etmәsi mәqsәdilә müntәzәm nәzarәt oldugu mühitdә turistlәrә göstәrәn obyektlәrin tikintisini aparmaq VӘ
yerlәşdirmәk.

548 Sәyahәt zamanı turistlәrin tәhlükәsizliyi ilә әlaqәdәr işin tәşkilini VӘ tәmin olunmasinı aşagidakı
istiqamәtlәrә ayirmaq olar:

•

Bir vә ya bir neçә unikal tәbii müalicәvi sәrvәtlәrә, bu sәrvәtlәrin lazımi ehtiyatına, kurort tikintisi üçün kifayәt vә
münasib sahәyә, ekoloji vә sanitarepidemioloji normalara uyğun gәlmәlidir
Turizm markәzlәrindә tәlәbat VӘ texnogen fәlakәtlәrlә mübarizә, epidemioloji, bakterioloji va digәr tәbii risklәrin
qarşisının alınması, daşınma zamanı turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәşkili, turistlәrin sığortası, muәssisәlәrinin peşә
mәsuliyyәti, turizm polisi vә tәhlükәsizlik xidmәtinin yaradilmasi.
Әrazinin abadlaşdırılması, tәbiirekreasiya sәrvәtlәrin yenidәn öyrәnilmәsi, sәrhәdlәrin qoyulması vә istehlak
rejimi layihәsinin işlәnilmәsi, razidә sәrvәtlәrin müәyyәn olunması vә vәziyyәti üzәrindә müşahidәnin tәşkili
Tәbiicoğrafi, mәdәnitarixi, sosial, iqtisadi, demoqrafik, siyasi, texnoloji, ekoloji
Turizm üçün tәbiәtin mühafizәsi, landşaft vә onun xüsusiyyәtlәri

549 Turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasında riskin mәnbәyi aşağıdakılardır:

•

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

550 Axtarışxilasetmә xidmәti hansı idarәlәr tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, turizm agentliklәri
Yerli icra hakimiyyәti, sәhiyyә, rabitә, daxili icra orqanları, meşә tәsәrrüfatı, hidrometeorologiya, mülki aviasiya
vә s. xidmәti idarәlәri ilә müvafiq qaydada qarşılıqlı әlaqә şәraitindә
Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idxalixrac vә rәqabәt
elementlәri
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Turist tәlәbi qiymәt, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri

551 Turistlәrin tәhlükәsizliyi dedikdә nә başa düşürsünüz?

•

Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, turizm agentliklәri
Sәyahәt müddәtindә turistlәrin şәxsi tәhlükәsizliyi vә onların әmlakının qorunmasıdır
Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idxalixrac vә rәqabәt
elementlәri
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Turist tәlәbi qiymәt, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri

552 Turizm fәaliyyәti sahәsindә standartlaşdırmaya aiddir

•

Dövlәt miqyasında turizm firmalarının istehsalxidmәt vә region әhalisinin turist xidmәtlәrinin tәşkilindә
mәnfәәtin әldә olunmasını bildirir
Heyәtdәn istifadә olunmanın sәmәrәliliyinin artırılması, müxtәlif sәviyyәlәrdә qәbul olunmuş qәrarların
sәlahiyyәtlәrinin artırılması
Turizm müәssisәlәrinin vә turizm müәssisәlәrinin tәsnifatı, turizm mәhsullarının tәhlükәsizliyinin vә
keyfiyyәtinin tәmin edilmәsi, turizm mәhsullarının turist tәlәbatına uyğunluq parametrlәrinin
müәyyәnlәhdirilmәsi
Mehmanxanaların xidmәt standartlarına uyğunluğunun tәyin olunması, turizm mәhsullarının tәhlükәsizliyinin vә
keyfiyyәtinin tәmin edilmәsi, turizm mәhsullarının turist tәlәbatına uyğunluq parametrlәrinin
müәyyәnlәhdirilmәsi
Marketinq tәdqiqatları, biznes planların әsaslandırılması, turizm mәhsullarının turist tәlәbatına uyğunluq
parametrlәrinin müәyyәnlәhdirilmәsi

553 Turizm fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsinin әsas mәqsәdlәri aşağıdakılardır:

•

Turistlәrin sәyahәtlәri zamanı istirahәt, yerdәyişmә azadlığı vә digәr hüquqlarını tәmin etmәk; әtraf mühiti
qorumaq; turistlәrin sәyahәtlәri zamanı onların tәlәbatlarını tәmin edәn turizmin inkişaf strukturunu 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; turistlәrin sәyahәtlәri zamanı onların tәlәbatlarını tәmin edәn turizmin inkişaf strukturunu inkişaf
etdirmәk, yeni iş yerlәri yaratmaq, dövlәtin vә onun vәtәndaşlarının gәlirlәrini artırmaq
Turizm bazarının hüquqi әsaslarının bәrqәrar edilmәsinә yönәldilmiş dövlәt siyasәtinin prinsiplәrini, turizm
fәaliyyәtinin әsaslarını müәyyәn edir vә turizm sahәsindә meydana çıxan münasibәtlәri tәnzimlәyir
Turizm fәaliyyәtinin üstün istiqamәtlәrini müәyyәn edir vә onun hәyata keçirilmәsinә kömәk edir; Azәrbaycan
Respublikası haqqında turizm üçün әhәmiyyәtli bir ölkә kimi tәsәvvür formalaşdırır
Turizm infrastrukturu sahәsindә münasibәtlәrin tәkmillәşmәsinә yönәldilmiş normativ hüquqi aktların qәbul
edilmәsi; daxili vә dünya turizm bazarlarında turizm mәhsullarının hәrәkәtә gәtirilmәsinә kömәk göstәrilmәsi

554 Turizm haqqında qanunvericicilikdә III Maddә Turizm fәaliyyәtinin dövlәt tәnzimlәnmәsi adlanır vә
hansı bölmәlәri әhatә edir

•

Turizm fәaliyyәtinin üstün istiqamәtlәrini müәyyәn edir vә onun hәyata keçirilmәsinә kömәk edir; Azәrbaycan
Respublikası haqqında turizm üçün әhәmiyyәtli bir ölkә kimi tәsәvvür formalaşdırır.
Turizm infrastrukturu sahәsindә münasibәtlәrin tәkmillәşmәsinә yönәldilmiş normativ hüquqi aktların qәbul
edilmәsi; daxili vә dünya turizm bazarlarında turizm mәhsullarının hәrәkәtә gәtirilmәsinә kömәk göstәrilmәsi
İqtisadi münaqişәlәrin vә bazar münasibәtlәrinin iştirakçıları arasında ziddiyyәtlәrin yumşaldılması, gәlir vә әmәk
haqqının diferensiasiyasının qarşısının alınması
Turizm bazarının hüquqi әsaslarının bәrqәrar edilmәsinә yönәldilmiş dövlәt siyasәtinin prinsiplәrini, turizm
fәaliyyәtinin әsaslarını müәyyәn edir vә turizm sahәsindә meydana çıxan münasibәtlәri tәnzimlәyir, sosialiqtisadi
inkişafı tәmin edәn vasitәlәrdәn biri kimi turizm ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunması
Turistlәrin sәyahәtlәri zamanı istirahәt, yerdәyişmә azadlığı vә digәr hüquqlarını tәmin etmәk; әtraf mühiti
qorumaq

555 Azәrbaycan Respublikasının Turizm Haqqında Qanunu hansı qaydaları müәyyәnlәşdirir

•

Turistlәrin sәyahәtlәri zamanı istirahәt, yerdәyişmә azadlığı vә digәr hüquqlarını tәmin etmәk; әtraf mühiti
qorumaq; turistlәrin sәyahәtlәri zamanı onların tәlәbatlarını tәmin edәn turizmin inkişaf strukturunu inkişaf
etdirmәk, yeni iş yerlәri yaratmaq
İqtisadi münaqişәlәrin vә bazar münasibәtlәrinin iştirakçıları arasında ziddiyyәtlәrin yumşaldılması, gәlir vә әmәk
haqqının diferensiasiyasının qarşısının alınması
Turizm fәaliyyәtinin üstün istiqamәtlәrini müәyyәn edir vә onun hәyata keçirilmәsinә kömәk edir; Azәrbaycan
Respublikası haqqında turizm üçün әhәmiyyәtli bir ölkә kimi tәsәvvür formalaşdırır
Turizm bazarının hüquqi әsaslarının bәrqәrar edilmәsinә yönәldilmiş dövlәt siyasәtinin prinsiplәrini, turizm
fәaliyyәtinin әsaslarını müәyyәn edir vә turizm sahәsindә meydana çıxan münasibәtlәri tәnzimlәyir, sosialiqtisadi
inkişafı tәmin edәn vasitәlәrdәn biri kimi turizm ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunması

Turizm infrastrukturu sahәsindә münasibәtlәrin tәkmillәşmәsinә yönәldilmiş normativ hüquqi aktların qәbul
edilmәsi; turizm fәaliyyәti sahәsindә elmi tәdqiqatların inkişaf etdirilmәsi

556 Azәrbaycan Respublikasının turizm haqqında qanunvericiliyinin 15ci maddәsi hansı prinsiplәrә
әsaslanır

•

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
Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda fövqәladә vәziyyәt yarandığı hallarda Azәrbaycan
turistlәrinin maraqlarının müdafiәsi Fövqәladә vәziyyәt yarandığı hallarda dövlәt Azәrbaycan Respublikasının
hüdudlarından kәnarda Azәrbaycan turistlәrinin maraqlarının müdafiәsi üzrә, o cümlәdәn onların müvәqqәti
olduqları ölkәdәn köçürülmәsi üzrә tәdbirlәr görülür
Turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi üzrә ixtisaslaşdırılmış xidmәtlәr Azәrbaycan Respublikası әrazisindә
bәdbәxt hadisәlәrә uğramış turistlәrә axtarışxilasetmә xidmәti lazımi yardımgöstәrir vә onların tәhlükәsizliyini
tәmin edir
Turistlәrin getdiyi, müvәqqәti olacaq ölkәnin (yerin) qanunvericiliyi ilә hәmin ölkәdә müvәqqәti olan şәxslәrә
göstәrilәn yardım üçün xәrcin ödәnilmәsinә zәmanәt verilmәsi tәlәbi müәyyәn edilmişdirsә, turoperator (turagent)
belә zәmanәtlәri vermәlidir
Turizmin inkişafına dair dövlәt proqramı işlәyib hazırlamaq; turizm sahәsindә dövlәt siyasәtinin әsaslarını
müәyyәnlәşdirmәk; turizmin normativ bazasını işlәyib hazırlamaq

557 Azәrbaycan Respublikasının turizm haqqında qanunvericiliyinin 12ci maddәsi hansı prinsiplәrә
әsaslanır

•

Turistlәrin tәhlükәsizliyi sәyahәt müddәtindә turistlәrin şәxsi tәhlükәsizliyi vә onların әmlakının qorunmasıdır.
Turistlәrin sığortalanması Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun olaraq hәyata keçirilir.
Turoperatorlar vә turagentlәr turistlәrә sәyahәtlәrin xüsusiyyәtlәri, habelә sәyahәt zamanı onların rast gәlә
bilәcәklәri tәhlükәlәr barәdә müfәssәl mәlumat vermәyә, qabaqcadan turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin
edilmәsinә yönәldilmiş tәdbirlәr görmәyә borcludurlar
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
Turizmin inkişafına dair dövlәt proqramı işlәyib hazırlamaq; turizm sahәsindә dövlәt siyasәtinin әsaslarını
müәyyәnlәşdirmәk; turizmin normativ bazasını işlәyib hazırlamaq; turizmdә sahәlәr arası vә regionlar arası
fәaliyyәti әlaqәlәndirmәk; xaricdә әhәmiyyәtli turizm ölkә kimi tanıtmaq mәqsәdi ilә informasiya şәbәkәsi
yaratmaq
Turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi üzrә ixtisaslaşdırılmış xidmәtlәr Azәrbaycan Respublikası әrazisindә
bәdbәxt hadisәlәrә uğramış turistlәrә axtarışxilasetmә xidmәti lazımi yardımgöstәrir vә onların tәhlükәsizliyini
tәmin edir
Turistlәrin getdiyi, müvәqqәti olacaq ölkәnin (yerin) qanunvericiliyi ilә hәmin ölkәdә müvәqqәti olan şәxslәrә
göstәrilәn yardım üçün xәrcin ödәnilmәsinә zәmanәt verilmәsi tәlәbi müәyyәn edilmişdirsә, turoperator (turagent)
belә zәmanәtlәri vermәlidir

558 Turizm fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә idarәetmә qәrarlarının hazırlanması vә qәbulunun әsas
mәrhәlәlәrinә aiddir

•

Turizm sahәsindә xüsusi razılığın verilmәsinin tәminatı
Problemin diaqnoztikası, alternativ variantların formalaşdırılması, alternativlәrin qiymәtlәndirilmәsi, әks әlaqә,
hәyata keçirmәni müәyyәnlәşdirir
Turizm fәaliyyәtinә kömәk edir, onun inkişafı üçün şәrait yaradır, ölkә haqqında turizm üçün әhәmiyyәtli bir diyar
kimi tәsәvvür yaradılması
Turizmin normativ bazasını işlәyib hazırlayır
Turizm infrastrukturu sahәsindә elmi tәdqiqatları inkişaf etdirir

559 Turizm fәaliyyәtinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin üsullarına aiddir

•

Turizm bazarının hüquqi әsaslarının bәrqәrar edilmәsinә yönәldilmiş dövlәt siyasәtinin prinsiplәrini, turizm
fәaliyyәtinin әsaslarını müәyyәn edir vә turizm sahәsindә meydana çıxan münasibәtlәri tәnzimlәyir, sosialiqtisadi
inkişafı tәmin edәn vasitәlәrdәn biri kimi turizm ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunması
Turizm infrastrukturu sahәsindә münasibәtlәrin tәkmillәşmәsinә yönәldilmiş normativ hüquqi aktların qәbul
edilmәsi; daxili vә dünya turizm bazarlarında turizm mәhsullarının hәrәkәtә gәtirilmәsinә kömәk göstәrilmәsi;
turistlәrin hüququ vә maraqlarını müdafiә etmәk

İqtisadi münaqişәlәrin vә bazar münasibәtlәrinin iştirakçıları arasında ziddiyyәtlәrin yumşaldılması, gәlir vә әmәk
haqqının diferensiasiyasının qarşısının alınması
Turistlәrin sәyahәtlәri zamanı istirahәt, yerdәyişmә azadlığı vә digәr hüquqlarını tәmin etmәk; әtraf mühiti
qorumaq; turistlәrin sәyahәtlәri zamanı onların tәlәbatlarını tәmin edәn turizmin inkişaf strukturunu inkişaf
etdirmәk, yeni iş yerlәri yaratmaq, dövlәtin vә onun vәtәndaşlarının gәlirlәrini artırmaq
Turizm fәaliyyәtinin üstün istiqamәtlәrini müәyyәn edir vә onun hәyata keçirilmәsinә kömәk edir; Azәrbaycan
Respublikası haqqında turizm üçün әhәmiyyәtli bir ölkә kimi tәsәvvür formalaşdırır

560 Turizm sferasında müştәrilәrin etimadını möhkәmlәndirmәk üçün xidmәt tәdarükçülәri hansı konkret
tәdbirlәr görülür

•

Turizm xidmәtlәrinin standartlaşdırılması vә sertifikatlaşdırılmasına dair kompleks tәdbirlәrin görülmәsi, turizm
sahәsindә istehlakçıların hüquqlarının qorunmasına dair tәdbirlәrin görülmәsi vә s.
Dövlәt miqyasında turizm firmalarının istehsalxidmәt vә region әhalisinin turist xidmәtlәrinin tәşkilindә
mәnfәәtin әldә olunmasını
Turist fәaliyyәtinin nәticәsindә әldә olunan vәsaitlәr vә bu mәqsәdlә dövriyyәyә cәlb olunan resursların tәkrar
istehsalını tәmin etmәk
Vәzifә irәlilәyişi perspektivinin işlәnmәsi, işә maraq oyatma, maddi stimullaşdırma vә әmәk haqqı sisteminin
formalaşması, iş şәraitinin tәmin edilmәsi
Öz xidmәtini tәsvir etmәkdәn çox, diqqәti onunla bağlı faydaya yönәltmәk, xidmәt üçün orijinal ad fikirlәşmәk,
öz xidmәtini reklam etmәkdәn ötrü hansısa tanınmış şәxsi cәlb etmәk

561 Turizmdә mәnfәәtin bölgüsü vә yenidәn bölgüsü necә ifadә edilir

•

Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda fövqәladә vәziyyәt yarandığı hallarda Azәrbaycan
turistlәrinin maraqlarının müdafiәsi, fövqәladә vәziyyәt yarandığı hallarda dövlәt Azәrbaycan Respublikasının
hüdudlarından kәnarda Azәrbaycan turistlәrinin maraqlarının müdafiәsi üzrә, o cümlәdәn onların müvәqqәti
olduqları ölkәdәn köçürülmәsi üzrә tәdbirlәrә
Dövlәt miqyasında turizm firmalarının istehsalxidmәt vә region әhalisinin turist xidmәtlәrinin tәşkilindә
mәnfәәtin әldә olunması, turizm xidmәtlәrinin standartlaşdırılması vә sertifikatlaşdırılmasına dair kompleks
tәdbirlәrin görülmәsi, turizm sahәsindә istehlakçıların hüquqlarının qorunmasına dair tәdbirlәrin görülmәsilә
Turizm xidmәtlәrinin standartlaşdırılması vә sertifikatlaşdırılmasına dair kompleks tәdbirlәrin görülmәsi, turizm
sahәsindә istehlakçıların hüquqlarının qorunmasına dair tәdbirlәrin görülmәsi, hәr bir iştirakçının birliyә könüllü
surәtdә daxil olması şәrti ilә, hәr bir iştirakçının maliyyә müstәqilliyinin, özünüidәrәsinin vә iqtisadi maraqların
ümumiliyinin saxlanılması ilә
Dövlәt ödәnişlәri ayrılır, yәni vergilәr verilir vә dövlәtә zәruri olan ödәmәlәr ayrılır, mәnfәәtdәn әmәk haqqı
verilir, turist müәssisәsinin genişlәnmәsi vә tәkrar istehsalı üçün zәruri olan material mәsrәflәri ayrılır, turizmin
ehtiyatları yaradılır, investisiya xarakterli tәdbirlәri hәyata keçirmәk üçün müәyyәn valyuta ehtiyatı
formalaşdırılır
Turizmin inkişafına dair dövlәt proqramı işlәyib hazırlamaq; turizm sahәsindә dövlәt siyasәtinin әsaslarını
müәyyәnlәşdirmәk; turizmin normativ bazasını işlәyib hazırlamaq; turizmdә sahәlәr arası vә regionlar arası
fәaliyyәti әlaqәlәndirmәk; xaricdә әhәmiyyәtli turizm ölkә kimi tanıtmaq mәqsәdi ilә informasiya şәbәkәsi
yaratmaq

562 Multiplikator gәlirlәrinin sәmәrәsi hansı amillәr hesabına qiymәtlәndirilir

•

Ümumi daxili mәhsuldan kapital istehlakını çıxdıqdan sonra investisiyanın başlanğıca görә dәyişmәsinә әsasәn
Xarici turistlәr hesabına regionda pul kütlәsinin artmasına vә әmtәәxidmәt bazarında tәlәbin genişlәnmәsinә tәsiri
ilә
Real iqtisadiyyatda fәaliyyәt göstәrәn vergi sistemi, vergi normaları, sosial ödәmәlәr vә tәbii sәrvәtlәrin tәkrar
istehsalını tәmin edәn ayırmalar
Turist fәaliyyәtinin nәticәsindә әldә olunan vәsaitlәr vә bu mәqsәdlә dövriyyәyә cәlb olunan resursların tәkrar
istehsalını tәmin etmәk
İctimai әmәyin sәmәrәliliyinin tәrkib hissәsi olmaqla, maraqların subyekt vә obyektlәr üzrә bölgüsü prizmasından

563 Multiplikatorun xalis milli mәhsuldan fәrqlәnәn hәcmi necә müәyyәnlәşir

•

Real iqtisadiyyatda fәaliyyәt göstәrәn vergi sistemi, vergi normaları, sosial ödәmәlәr vә tәbii sәrvәtlәrin tәkrar
istehsalını tәmin edәn ayırmalar
Әsas fondların tәzәlәnmәsi, aşınma xәrclәri, region fondları, yığım vә ehtiyat fondlarını yaratmaq
Turist fәaliyyәtinin nәticәsindә әldә olunan vәsaitlәr vә bu mәqsәdlә dövriyyәyә cәlb olunan resursların tәkrar
istehsalını tәmin etmәk
Sosialmәişәt infrastrukturun sahәlәrarası kompleksinin diversifikasiya sistemi, tәsәrrüfat bölümündә turizmin
sәrbәstliyi, turist firmasına tәsәrrüfat subyekti kimi baxılması

•

Ümumi daxili mәhsuldan kapital istehlakını çıxdıqdan sonra investisiyanın başlanğıca görә dәyişmәsinә әsasәn

564 Turizmin sәmәrәli idarә edilmәsinin tәşkili quruluşu aşağıdakı bölmәlәrdәn ibarәtdir

•

Sosial mәişәt infrastrukturun sahәlәrarası kompleksinin diversifikasiya sistemi, tәsәrrüfat bölümündә turizmin
sәrbәstliyi, turist firmasına tәsәrrüfat subyekti kimi baxılması
Әsas fondların tәzәlәnmәsi, aşınma xәrclәri, region fondları, yığım vә ehtiyat fondlarını yaratmaq
Real iqtisadiyyatda fәaliyyәt göstәrәn vergi sistemi, vergi normaları, sosial ödәmәlәr vә tәbii sәrvәtlәrin tәkrar
istehsalını tәmin edәn ayırmalar
Sosialmәişәt infrastrukturun sahәlәrarası kompleksinin diversifikasiya sistemi, tәsәrrüfat bölümündә turizmin
sәrbәstliyi, turist firmasına tәsәrrüfat subyekti kimi baxılması
Turist fәaliyyәtinin nәticәsindә әldә olunan vәsaitlәr vә bu mәqsәdlә dövriyyәyә cәlb olunan resursların tәkrar
istehsalını tәmin etmәk

565 Turizmdә mәnfәәt vergisi hansı normalar üzrә hesablanır

•

Turist şirkәtlәrinin mәhsulunun dәyәri ilә xәrclәri topladıqda mәnfәәtdәn vergi
Turist şirkәtlәrinin mәhsulunun dәyәrinin xәrclәrә nisbәti ilә
Real iqtisadiyyatda fәaliyyәt göstәrәn vergi sistemi, sosial ödәmәlәr vә tәbii sәrvәtlәrin tәkrar istehsalı әmsallarını
toplamaqla
Turist şirkәtlәrinin mәhsulunun dәyәrindәn xәrclәri çıxdıqda mәnfәәtdәn vergi
Sosialmәişәt infrastrukturun sahәlәrarası kompleksinin diversifikasiya sistemi, tәsәrrüfat bölümündә turizmin
sәrbәstliyi, turist firmasına tәsәrrüfat subyekti kimi baxılması

566 Turist kalkulyasiyası nәyi müәyyәnlәşdirir

•

Tәnzimlәyici, stimullaşdırıcı, bölgü, fiskal
Struktur dәyişmәlәrinin vә islahatların әsas istiqamәtlәrini
Lisenziyalaıdırma, standartlaıdırma vә sertifikatlaşdırma
Geniş miqyaslı, cari, vә perspektiv
Әlavә dәyәr vergisinin strukturunu

567 Turist firmalarında vergilәr hansı formasiyaları reallaşdırır

•

Tәnzimlәyici, stimullaşdırıcı, bölgü, fiskal
Lisenziyalaıdırma, standartlaıdırma vә sertifikatlaşdırma
Geniş miqyaslı, cari, vә perspektiv
Tәkrar istehsalının nәzәri vә metodoloji aspektlәri
Struktur dәyişmәlәrinin vә islahatların әsas istiqamәtlәrini

568 Turist firmalarında vergitutmanın mәqsәdi nәdir

•

Turist fәaliyyәtinin gәlirlәrinin bir hissәsinin dövlәt ehtiyacları üçün götürmәsi prosesi, onun qanunvericilik
bazası vә qaydalarının tәşkili
Әsas fondların tәzәlәnmәsi, aşınma xәrclәri, region fondları, yığım vә ehtiyat fondlarını yaratmaq
Turist fәaliyyәtinin nәticәsindә әldә olunan vәsaitlәr vә bu mәqsәdlә dövriyyәyә cәlb olunan resursların tәkrar
istehsalını tәmin etmәk
Sosialmәişәt infrastrukturun sahәlәrarası kompleksinin diversifikasiya sistemi, tәsәrrüfat bölümündә turizmin
sәrbәstliyi, turist firmasına tәsәrrüfat subyekti kimi baxılması
Real iqtisadiyyatda fәaliyyәt göstәrәn vergi sistemi, vergi normaları, sosial ödәmәlәr vә tәbii sәrvәtlәrin tәkrar
istehsalını tәmin edәn ayırmalar

569 Turizmin dövlәt tәnzimlәnmәsindә davamlı maliyyә mühitinin tәnzimlәnmәsindә istehsalxidmәt
prosesindә turist firmasında hansı münasibәtlәr formalaşır

•

Müvafıq qanunverici vә normativ hüquqi bazanın yaradılması, turizm bazarının effektiv işlәmәsinin tәmin
edilmәsi, ehtiyatların әldә edilmәsi vә onların turizm mәqsәdi ilә istifadәsi
Turoperator turagentlә birlikdә turist göndәrişlәrinin alınması, turagentlәr arasıda turist göndәrişlәrinin alınması,
turagentlәr mәnzilkommunal orqanlarına kommunal xidmәtә ödәmәlәr edir, yerli orqanlara icarә haqqı vә tәbii
sәrvәtlәrdәn istifadәyә görә bonuslar ödәyir, turist firmalar büdcә olmayan tәşkilatlarla ödәmәlәr edir, turist
firmaları sığorta kompaniyalarы иlя müqavilә bağlıyır vә özlәrini sığortalayır

Turistlәrin sәyahәtlәri zamanı istirahәt, yerdәyişmә azadlığı vә digәr hüquqlarını tәmin etmәk; әtraf mühiti
qorumaq; turistlәrin sәyahәtlәri zamanı onların tәlәbatlarını tәmin edәn turizmin inkişaf strukturunu inkişaf
etdirmәk, yeni iş yerlәri yaratmaq, dövlәtin vә onun vәtәndaşlarının gәlirlәrini artırmaq
Turizm bazarının hüquqi әsaslarının bәrqәrar edilmәsinә yönәldilmiş dövlәt siyasәtinin prinsiplәrini, turizm
fәaliyyәtinin әsaslarını müәyyәn edir vә turizm sahәsindә meydana çıxan münasibәtlәri tәnzimlәyir, sosialiqtisadi
inkişafı tәmin edәn vasitәlәrdәn biri kimi turizm ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunması
Elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәri әsasında turizm sәyahәtlәrinin kütlәvilәşdirilmәsi, dünyanın müxtәlif
ölkәlәrindә әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi

570 Turizmdә maliyyә nәzarәti hansı funksiyaları hәyata keçirir

•

Maliyyә potensialını әsaslandırmaq, maliyyә subyektlәrinin gәlir vә xәrclәri üzәrindә nәzarәti hәyata keçirmәk,
maliyyә resurslarını norma vә normativlәrә uyğun istifadә etmәk
Sosialmәişәt infrastrukturun sahәlәrarası kompleksinin diversifikasiya sistemi, tәsәrrüfat bölümündә turizmin
sәrbәstliyi, turist firmasına tәsәrrüfat subyekti kimi baxılması
Әsas fondların tәzәlәnmәsi, aşınma xәrclәri, region fondları, yığım vә ehtiyat fondlarını yaratmaq
Pul vә ya maddi әşya arasında istehsal vә istifadәdә formalaşan nisbәtilәrin optimal olmasına, israfçılıq vә iqtisadi
әsaslarla xәrc strukturunun formalaşmasına
Real iqtisadiyyatda fәaliyyәt göstәrәn vergi sistemi, vergi normaları, sosial ödәmәlәr vә tәbii sәrvәtlәrin tәkrar
istehsalını tәmin edәn ayırmalar

571 Turizm sfrasında mәhsulun reallaşması hesabına әldә olunan pul vәsaiti vә gәlirlәr hara istiqamәtlәnir

•

Dövlәt miqyasında turizm firmalarının istehsalxidmәt vә region әhalisinin turist xidmәtlәrinin tәşkilindә
mәnfәәtin әldә olunması, turizm xidmәtlәrinin standartlaşdırılması vә sertifikatlaşdırılmasına dair kompleks
tәdbirlәrin görülmәsi
Әsas fondların tәzәlәnmәsi, aşınma xәrclәri, region fondları, yığım vә ehtiyat fondlarını yaratmağa
Turizm xidmәtlәrinin standartlaşdırılması vә sertifikatlaşdırılmasına dair kompleks tәdbirlәrin görülmәsi, turizm
sahәsindә istehlakçıların hüquqlarının qorunmasına dair tәdbirlәrin görülmәsi
Mәcmuu mәhsulun bölgüsündә dövlәt, sahibkar vә ailә pul fondunun formalaşmasını
Real iqtisadiyyatda fәaliyyәt göstәrәn vergi sistemi, vergi normaları, sosial ödәmәlәr vә tәbii sәrvәtlәrin tәkrar
istehsalını tәmin edәn ayırmalar

572 Turizm mәhsulunun hәrәkәtinin nәticәlәrinә birbaşa tәsir edәn göstәricilәrә aiddir

•

Kompleks sәfәrlәr, istirahәt üçün xidmәtlәr paketi vә kompleks turlarla bağlı xәrclәr, yerlәşdirmә, qidalanma,
nәqliyyat xәrclәri
Ölkәnin müsbәt imicinin yaradılması, xarici turistlәr ücün ölkәnin cәlbedici turizm istiqamәtindә irәlilәmәsi,
inhisarçılığa şәrait yaradan bazarın formalaşdırılması
Turistlәrin yerlәşdirilmәsi üzrә, turistlәri nәqliyyatla tәmin edәn müәssisәlәr, iaşә müәssisәlәri, turizm mәhsulunun
yayılması üzrә turist firmaları, turist reklaminformasiya idarәlәri
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, onların davranışı, ticarәt münasibәtlәrin dәyişmәsi, reklam fәalliyyәti,
iqtisadi vәziyyәt, beynәlxalq, siyasi mühit

573 Turizm mәhsul vә xidmәtlәrinin reallaşdırılması mәqsәdilә turoperatorların hәvәslәndirmә tәdbirlәrinә
daxildir

•

Ölkәnin müsbәt imicinin yaradılması, xarici turistlәr ücün ölkәnin cәlbedici turizm istiqamәtindә irәlilәmәsi,
inhisarçılığa şәrait yaradan bazarın formalaşdırılması
İnvestisiya 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
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
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.
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi

574 Satıcı ilә alıcı arasında bağlanmış müqavilә hansı әsas şәrtlәri özündә әks etdirir

•

Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
Milli sәrvәtin itirilmәsi ölkәdә rәqabәt qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi, investisiya cәlbinin aşağı düşmәsi,
adambaşına düşәn milli gәlirin azalması, infilyasiya sәviyyәsinin dәyişmәsi
Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı, yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin
coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması yolu ilә, yeni şirkәtlәr tәsis etmәk
Müqavilәnin nömrәsi, tarixi vә bağlandığı yer; satıcının adı, lisenziya nömrәsi vә aldığı tarix; turistlәrin
rekvizitlәri; turist xidmәtlәrinin göstәrilmә şәrtlәri; tәrәflәrin hüquqları,öhdәliklәri vә mәsuliyyәtlәri; vizanın
açılma qaydaları vә şәrtlәri; vauçerdәn istifadә etmә qaydaları; turistlәrin sığortalanma şәrtlәri; forsmajor şәrtlәri
vә xüsusi hallar; hüquqi vә bank rekvizitlәri; tәrәflәrin imzası, tarix vә satıcının möhürü.
İnvestisiya 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

575 Vauçer hansı sәnәddir?

•

Turizm müәssisәlәrinә ilkin olaraq müxtәlif maliyyә qrupları tәrәfindәn qısamüddәtli kreditlәrin verilmәsi,
uzunmüddәtli maliyyә yardımları
Turizm layihәsinin miqyası üzrә, layihәnin mәqsәdli istiqamәtlәnmәsi üzrә, turizm müәssisәsinin hәyat dövrünün
müxtәlif mәrhәlәlәrindә hәyata keçirilәn investisiya dövrünün xarakteri vә tәrkibi üzrә, dövlәt müdaxilәsinin
Yerli hakimiyyәtin reklaminformasiya sahәsindә fәallığı, yerli vә hakimiyyәt sәviyyәsindә azad adminstrativ vә
vergi siyasәti, xüsusi investisiya tәşәbbüsünün hәvәslәndirilmәsi
Turist tәşkilatları tәrәfindәn xarici ölkәlәrә sәfәr edәn turistә vә ya turist qrupuna verilәn rәsmi sәnәddir
Kütlәvi informasiya vasitәlәri, çap reklam nәşrlәri, kino vә video reklam, küçә reklamı, suvenirlәr, sәrgilәr, birjalar,
yarmarkaların hesabına maliyyә yardımları

576 Turizm mәhsulunun imicinin formalaşdırılması hansı mәqsәdlәri daşıyır:

•

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

577 Mәnfәәtin hesablanma metodikası necә tәsniflәşdirilir

•

İqtisadi münaqişәlәrin vә bazar münasibәtlәrinin iştirakçıları arasında ziddiyyәtlәrin yumşaldılması, gәlir vә әmәk
haqqının diferensiasiyasının qarşısının alınmasıdır, turizm xidmәtlәrinin standartlaşdırılması vә
sertifikatlaşdırılmasına dair kompleks tәdbirlәrin görülmәsi, turizm sahәsindә istehlakçıların hüquqlarının
qorunmasına dair tәdbirlәrin görülmәsidir
Turizmin inkişafına dair dövlәt proqramı işlәyib hazırlamaq; turizm sahәsindә dövlәt siyasәtinin әsaslarını
müәyyәnlәşdirmәk; turizmin normativ bazasını işlәyib hazırlamaq; turizmdә sahәlәr arası vә regionlar arası
fәaliyyәti әlaqәlәndirmәk; xaricdә әhәmiyyәtli turizm ölkә kimi tanıtmaq mәqsәdi ilә informasiya şәbәkәsi
yaratmaq
Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda fövqәladә vәziyyәt yarandığı hallarda Azәrbaycan
turistlәrinin maraqlarının müdafiәsi Fövqәladә vәziyyәt yarandığı hallarda dövlәt Azәrbaycan Respublikasının
hüdudlarından kәnarda Azәrbaycan turistlәrinin maraqlarının müdafiәsi üzrә, o cümlәdәn onların müvәqqәti
olduqları ölkәdәn köçürülmәsi üzrә tәdbirlәrә
Xüsusi mәnfәәt normasını formalaşdırır, hәr bir turist müәssisәnin yerlәşdiyi şәraitdәn, onun tutumundan, istehsal
güclәrindәn, xarici ölkәlәrin vә yerli turistlәrin tәlәbatından asılı olaraq reallaşan, satılan mәhsul vә xidmәtlәrә
görә
Yüksәk peşәkarlıq nümayiş etdirmәk marağında olmaq, müәssisәnin idarә edilmәsi zamanı sәmәrәli qiymәt
siyasәti hәyata keçirmәk, bazarın konyukturasını düzgün qiymәtlәndirmәk vә öz mәhsuluna obyektiv qiymәt
tәyin etmәk

578 Turizm fәaliyyәtinin ölçü meyarlarına daxildir
Xüsusi mәnfәәt normasını formalaşdırır, hәr bir turist müәssisәnin yerlәşdiyi şәraitdәn, onun tutumundan, istehsal
güclәrindәn, xarici ölkәlәrin vә yerli turistlәrin tәlәbatından asılı olaraq reallaşan, satılan mәhsul vә xidmәtlәrә
görә

•

İqtisadi münaqişәlәrin vә bazar münasibәtlәrinin iştirakçıları arasında ziddiyyәtlәrin yumşaldılması, gәlir vә әmәk
haqqının diferensiasiyasının qarşısının alınmasıdır.
Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda fövqәladә vәziyyәt yarandığı hallarda Azәrbaycan
turistlәrinin maraqlarının müdafiәsi Fövqәladә vәziyyәt yarandığı hallarda dövlәt Azәrbaycan Respublikasının
hüdudlarından kәnarda Azәrbaycan turistlәrinin maraqlarının müdafiәsi üzrә
Rәqabәt qabiliyyәtliliyi mәnfәәt normasının orta iqtisadi normadan yuxarı olmaq dәrәcәsi ilә
Turizm xidmәtlәrinin standartlaşdırılması vә sertifikatlaşdırılmasına dair kompleks tәdbirlәrin görülmәsi, turizm
sahәsindә istehlakçıların hüquqlarının qorunmasına dair tәdbirlәrin görülmәsidir.

579 Turizmdә rentabellik sәviyyәsinә aiddir

•

Әlavә xәrclәrin әlavә gәlirlәrә olan nisbәti ilә
Mәnfәәt normasının orta iqtisadi norması
Turizm fәaliyyәtinin ölçü meyarları
Xalis mәnfәәtin xәrclәrә olan nisbәti
Turizm mәhsulunun dәyәr ifadәsi

580 Fond tutumu necә müәyyәn olunur

•

Yüksәk peşәkarlıq nümayiş etdirmәk marağında olmaq, müәssisәnin idarә edilmәsi zamanı sәmәrәli qiymәt
siyasәti hәyata keçirmәk, bazarın konyukturasını düzgün qiymәtlәndirmәk vә öz mәhsuluna obyektiv qiymәt
tәyin etmәk
Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda fövqәladә vәziyyәt yarandığı hallarda Azәrbaycan
turistlәrinin maraqlarının müdafiәsi Fövqәladә vәziyyәt yarandığı hallarda dövlәt Azәrbaycan Respublikasının
hüdudlarından kәnarda Azәrbaycan turistlәrinin maraqlarının müdafiәsi üzrә, o cümlәdәn onların müvәqqәti
olduqları ölkәdәn köçürülmәsi üzrә tәdbirlәrә
Xüsusi mәnfәәt normasını formalaşdırır, hәr bir turist müәssisәnin yerlәşdiyi şәraitdәn, onun tutumundan, istehsal
güclәrindәn, xarici ölkәlәrin vә yerli turistlәrin tәlәbatından asılı olaraq reallaşan, satılan mәhsul vә xidmәtlәrә
görә
Turizmdә istehsal olunan mәhsulun vahidinә düşәn istehsal fondlarını, o cümlәdәn әsas fondları vә dövriyyә
vәsaitlәrini әhatә edir
Turizmin inkişafına dair dövlәt proqramı işlәyib hazırlamaq; turizm sahәsindә dövlәt siyasәtinin әsaslarını
müәyyәnlәşdirmәk; turizmin normativ bazasını işlәyib hazırlamaq

581 Turizm mәhsulunun sertifikasiya olunması aşağıdakı mәqsәdlәri hәyata keçirilir

•

Turizm xidmәti vә mәhsullarının xarici vә daxili turistlәrә satışından, turizm müәssisәlәri üçün turizm mәhsulları
vә avadanlığının ixracından daxil olmalar
Hәr bir turistin xarici ölkә әrazisinә daxil olma vә orada qalma qaydaları haqqında, hәr hansı bir konkret ölkәdә
turizm sәyahәti zamanı davranış qaydalarına, o cümlәdәn yerli adәt vә әnәnәlәrә, mәdәni irsә vә әtraf mühitә
hörmәtlә yanaşması
Dövlәt vә turizm xidmәti istehlakçılarının (turistlәrin) hüquq vә qanuni maraqlarının tәmin edilmәsindә, turizm
xidmәtlәrinin sәviyyәsinin yüksәldilmәsi vә onun beynәlxalq tәlәblәrә müvafiq formada tәşkilindәn ibarәt
olmaqla, lisenziya verilmәsi, sәnәdlәrin rәsmilәşdirilmәsi
Müәssisә, tәşkilat vә sahibkarların vahid әmtәә bazarında fәaliyyәtinә, hәmçinin beynәlxalq iqtisadi, elmitexniki
әmәkdaşlıq vә beynәlxalq ticarәtdә iştirakına şәrait yaradılması; istehlakçıların laqeyd istehsalçılardan
mühafızәsi; mәhsulun әtraf mühit, hәyat vә sağlamlıq üçün tәhlükәsizliyinә nәzarәt; mәhsulun keyfiyyәt
göstәricilәrinin tәsdiq edilmәsi
Turizm xidmәtinә, tәhlükәsizliyin tәmin etmәsinә, әhalinin hәyat vә sağlamlığının qorunmasına, әtraf mühitin
mühavizәsinә, göstәrilәn xidmәtin kompleks vә müasirlik xüsusiyyәtlәrinә olan ümümi tәlәblәri

582 Dövlәt standartları müәyyәn edir

•

Turizm xidmәti vә mәhsullarının xarici vә daxili turistlәrә satışından, turizm müәssisәlәri üçün turizm mәhsulları
vә avadanlığının ixracından daxil olmalar
Hәr bir turistin xarici ölkә әrazisinә daxil olma vә orada qalma qaydaları haqqında, hәr hansı bir konkret ölkәdә
turizm sәyahәti zamanı davranış qaydalarına, o cümlәdәn yerli adәt vә әnәnәlәrә, mәdәni irsә vә әtraf mühitә
hörmәtlә yanaşması
Dövlәt vә turizm xidmәti istehlakçılarının (turistlәrin) hüquq vә qanuni maraqlarının tәmin edilmәsindә, turizm
xidmәtlәrinin sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
Turizm xidmәtinә, tәhlükәsizliyin tәmin etmәsinә, әhalinin hәyat vә sağlamlığının qorunmasına, әtraf mühitin
mühavizәsinә, göstәrilәn xidmәtin kompleks vә müasirlik xüsusiyyәtlәrinә olan ümümi tәlәblәri

Müәssisә, tәşkilat vә sahibkarların vahid әmtәә bazarında fәaliyyәtinә, hәmçinin beynәlxalq iqtisadi, elmitexniki
әmәkdaşlıq vә beynәlxalq ticarәtdә iştirakına şәrait yaradılması; istehlakçıların laqeyd istehsalçılardan
mühafızәsi; mәhsulun әtraf mühit, hәyat vә sağlamlıq üçün tәhlükәsizliyinә nәzarәt; mәhsulun keyfiyyәt
göstәricilәrinin tәsdiq edilmәsi

583 Lisenziyanın tәlәb vә şәrtlәrinә daxildir

•

Turizm xidmәti vә mәhsullarının xarici vә daxili turistlәrә satışından, turizm müәssisәlәri üçün turizm mәhsulları
vә avadanlığının ixracından daxil olmalar, xarici turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә daxili vә beynәlxalq nәqliyyat
xәrclәri, turizm sәnayesindә xarici investisiya qoyuluşu
Müәssisә, tәşkilat vә sahibkarların vahid әmtәә bazarında fәaliyyәtinә, hәmçinin beynәlxalq iqtisadi, elmitexniki
әmәkdaşlıq vә beynәlxalq ticarәtdә iştirakına şәrait yaradılması; istehlakçıların laqeyd istehsalçılardan
mühafızәsi; mәhsulun әtraf mühit, hәyat vә sağlamlıq üçün tәhlükәsizliyinә nәzarәt; mәhsulun keyfiyyәt
göstәricilәrinin tәsdiq edilmәsi
Turizm xidmәtinә, tәhlükәsizliyin tәmin etmәsinә, әhalinin hәyat vә sağlamlığının qorunmasına, әtraf mühitin
mühavizәsinә, göstәrilәn xidmәtin kompleks vә müasirlik xüsusiyyәtlәrinә olan ümümi tәlәblәri
Hәr bir turistin xarici ölkә әrazisinә daxil olma vә orada qalma qaydaları haqqında, hәr hansı bir konkret ölkәdә
turizm sәyahәti zamanı davranış qaydalarına, o cümlәdәn yerli adәt vә әnәnәlәrә, mәdәni irsә vә әtraf mühitә
hörmәtlә yanaşması
Dövlәt vә turizm xidmәti istehlakçılarının (turistlәrin) hüquq vә qanuni maraqlarının tәmin edilmәsindә, turizm
xidmәtlәrinin sәviyyәsinin yüksәldilmәsi vә onun beynәlxalq tәlәblәrә müvafiq formada tәşkilindәn ibarәt
olmaqla, lisenziya verilmәsi, sәnәdlәrin rәsmilәşdirilmәsi

584 Lisenziyalaşdıran orqanların sәlahiyyәtlәrinә aiddir

•

Müәssisә, tәşkilat vә sahibkarların vahid әmtәә bazarında fәaliyyәtinә, hәmçinin beynәlxalq iqtisadi, elmitexniki
әmәkdaşlıq
Turizm xidmәti vә mәhsullarının xarici vә daxili turistlәrә satışından, turizm müәssisәlәri üçün turizm mәhsulları
vә avadanlığının ixracından daxil olmalar, xarici turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә daxili vә beynәlxalq nәqliyyat
xәrclәri, turizm sәnayesindә xarici investisiya qoyuluşu, turizmin inkişafı istiqamәtindә digәr ölkәlәr tәrәfindәn
verilәn kreditlәrdәn daxil olmalar
Dövlәt vә turizm xidmәti istehlakçılarının (turistlәrin) hüquq vә qanuni maraqlarının tәmin edilmәsindә, turizm
xidmәtlәrinin sәviyyәsinin yüksәldilmәsi vә onun beynәlxalq tәlәblәrә müvafiq formada tәşkilindәn ibarәt
olmaqla, lisenziya verilmәsi, sәnәdlәrin rәsmilәşdirilmәsi
Lisenziyanın verilmәsi; lisenziyanın mövcudluğunu tәsdiq edәn sәnәdlәrin rәsmilәşdirilmәsi; lisenziyanın
fәaliyyәtinin dayandırılması, lәğv edilmәsi vә bәrpa edilmәsi; lisenziya alanların lisenziyanın tәlәb vә şәrtlәrinә
uyğun fәaliyyәt göstәrmәlәrinә nәzarәt edilmәsi
Turizm xidmәtinә, tәhlükәsizliyin tәmin etmәsinә, әhalinin hәyat vә sağlamlığının qorunmasına, әtraf mühitin
mühavizәsinә, göstәrilәn xidmәtin kompleks vә müasirlik xüsusiyyәtlәrinә olan ümümi tәlәblәri

585 Turizmdә sәmәrәlilik әmsalı necә müәyyәnlәşdirilir

•

Turizm fәaliyyәtinin ölçü meyarları
Xalis mәnfәәtin xәrclәrә olan nisbәti
Turizm mәhsulunun dәyәr ifadәsi
Әlavә xәrclәrin әlavә gәlirlәrә olan nisbәti ilә
Mәnfәәt normasının orta iqtisadi norması

586 Lisenziyalaşmanın mәqsәdlәrinә aiddir

•

Lisenziyanın verilmәsi; lisenziyanın mövcudluğunu tәsdiq edәn sәnәdlәrin rәsmilәşdirilmәsi; lisenziyanın
fәaliyyәtinin dayandırılması, lәğv edilmәsi vә bәrpa edilmәsi; lisenziya alanların lisenziyanın tәlәb vә şәrtlәrinә
uyğun fәaliyyәt göstәrmәlәrinә nәzarәt edilmәsi
Turizm markәzlәrindә tәlәbat VӘ texnogen fәlakәtlәrlә mübarizә vә turistlәr üçün riskin qarşisinı almaq,
epidemioloji, bakterioloji va digәr tәbii risklәrin qarşisının alınmasi vә müvafiq formallıqlara riayәt edilmәsi
Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda turizm nümayәndәliyi Azәrbaycan Respublikasının turizm
sahәsindә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı dünya bazarında turizm mәhsulunun hәrәkәtә gәtirilmәsi, yayılması
Dövlәt vә turizm xidmәti istehlakçılarının (turistlәrin) hüquq vә qanuni maraqlarının tәmin edilmәsindә, turizm
xidmәtlәrinin sәviyyәsinin yüksәldilmәsi vә onun beynәlxalq tәlәblәrә müvafiq formada tәşkilindәn ibarәt
olmaqla, lisenziya verilmәsi, sәnәdlәrin rәsmilәşdirilmәsi, lisenziyanın mövcud olmasının tәsdiq edilmәsi
Turizm xidmәti vә mәhsullarının xarici vә daxili turistlәrә satışından, turizm müәssisәlәri üçün turizm mәhsulları
vә avadanlığının ixracından daxil olmalar, xarici turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә daxili vә beynәlxalq nәqliyyat
xәrclәri

587 Mehmanxanların müәyyәn kateqoriyaya aid olunması üçün standartlarda minimal tәlәblәr müәyyәn
edilmişdir

•

«Turistekskursiya xidmәti sferasında standartlaşma. Әsas müddәalar», milli standartlar 5064690 «Әhaliyә
xidmәt. Terminlәr vә anlayışlar», milli standartlar 5064494 «Turist  ekskursiya xidmәti. Turist vә
ekskursiyaçılann tәhlükәsizlik tәdbilәrinin tәmin edilmәsi», milli standartlar 506902000 «Turist xidmәtlәri.
Ümumi tәlәblәr», milli standartlar 5068194 «Turistekskursiya xidmәti. Turist xidmәtlәrinin layihәlәndirlmәsi»
Hәr bir turist müәssisәsindә әvvәlcәdәn işlәnib hazirlanmış vә tәsdiq olunmuş «fövqәladә vәziyyәt zamanı
personalın tәdbirlәr plani» birgә xilasetmә işlәrindә iştiraki daxil etmәklә olmalıdir
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 üzrә
İstәnilәn kateqoriyalı mehmanxananın yol işarәlәri ilә tәjhiz edilmiş rahat magistrala çıxış yolları, abadlaşdırılmıq
әtraf әrazisi, avtomaşınlar üçün dayanajaq meydançası, dәrәjәsi vә müәssisәnin adı qeyd olunmuş lövhәsi
olmalıdır, mehmanxananın memarlıqplanlaşdırma hәlli vә inşa elementlәri, istifadә olunan maddi texniki
avadanlıq tikinti normalarına vә qaydalarına uyğun olmalıdır
Turizm xidmәti vә mәhsullarının xarici vә daxili turistlәrә satışından, turizm müәssisәlәri üçün turizm mәhsulları
vә avadanlığının ixracından daxil olmalar, xarici turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә daxili vә beynәlxalq nәqliyyat
xәrclәri, turizm sәnayesindә xarici investisiya qoyuluşu, turizmin inkişafı istiqamәtindә digәr ölkәlәr tәrәfindәn
verilәn kreditlәrdәn daxil olmalar

588 Xidmәt standartı hansı göstәricilәr әsasında müәyyәn olunur

•

Dövlәtin müәyyәn etdiyi normativdir vә bütün müәssisәlәrә şamil edilir.
Dövlәt tәrәfindәn müәyyәn edilmiş standartdır ki, bu da yalnız dövlәt müәssisәlәrinә aiddir
Xidmәtin kәmiyyәt göstәricisi.
Müştәrilәrә xidmәt üçün zәruri olan qaydalar komrleksidir ki, bu da bütün istehsal әmәliyyatlarında tәyin olunmuş
keyfiyyәt sәviyyәsinә zәmanәt verir.
Müәssisәnin daxili normatividir.

589 Turizm mәhsulunun sertifikasiya olunmasına aiddir

•

Turizmin sağlamlıq funksiyalarının formalaşdırılması
Turistlәrin hüquq vә maraqlarının qorunması üçün dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn vasitәdir
Beynәlxalq turizm tәşkilatlarının xüsusi funksiyaları vә kompetensiyası
Turizmdә sahәlәrarası vә regionlararası fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsi
Turizm mәhsullarının hәrәkәtә gәtirilmәsi, mürәkkәblik vә çoxlu sayda idarә sәviyyәlәrinin olmasıdır

590 Turizm tәşkilatının vәzifәlәrinә aiddir

•

Yerli hakimiyyәtin reklaminformasiya sahәsindә fәallığı, yerli vә hakimiyyәt sәviyyәsindә azad adminstrativ vә
vergi siyasәti, xüsusi investisiya tәşәbbüsünün hәvәslәndirilmәsi
İşçi heyәtinin seçilmәsi xidmәtlәri, firmaların ictimaiyyәtlә әlaqәlәrini tәmin edәn vә istehsalatda normal sosial
psixoloji iqlim yaradan xidmәtlәr
Sağlamlığı bәrpa etmәk, dünya görüşünu genişlәndirmәk vә istirahәtәylәncә vәzifәlәrini yerinә yetirmәk
Әldә etdiyi lisenziya әsasında turistlәrә xidmәt göstәrmәklә turizm tәşkilatının müәyyәn funksiyaları, turizm
tәşkilatının elan etdiyi mәlumatlara әsasәn, turist xidmәtlәrinin tam şәkildә göstәrilmәsinin tәmin edilmәsi
Firmaların ictimaiyyәtlә әlaqәlәrini tәmin edәn vә istehsalatda normal sosialpsixoloji iqlim yaradan xidmәtlәri

591 Turizm tәcrübәsindә daha çox istifadә edilәn normativ sәnәdlәrә (standartlara) aşağıdakılar daxildir

•

«Reklam mәqsәdli ekskursiyaların hәyata keçirilmәsi», milli standartlar 5068 «Turizm müәssisәlәrinin işinin
әlaqәlәndirilmәsi», milli standartlar 5064494 «Turist  ekskursiya xidmәti. Turist vә ekskursiyaçılann
tәhlükәsizlik tәdbilәrinin tәmin edilmәsi»,
«Turistekskursiya xidmәti sferasında standartlaşma. Әsas müddәalar», milli standartlar 5064690 «Әhaliyә
xidmәt. Terminlәr vә anlayışlar», milli standartlar 5064494 «Turist  ekskursiya xidmәti. Turist vә
ekskursiyaçılann tәhlükәsizlik tәdbilәrinin tәmin edilmәsi», milli standartlar 506902000 «Turist xidmәtlәri.
Ümumi tәlәblәr», milli standartlar 5068194 «Turistekskursiya xidmәti. Turist xidmәtlәrinin layihәlәndirlmәsi»
«Ekskursiyakütlәvi gәzintilәr milli standartlar» 5064690 «Әhaliyә xidmәt. Terminlәr vә anlayışlar», milli
standartlar 5064494 «Turist  ekskursiya xidmәti. Turist vә ekskursiyaçılann tәhlükәsizlik tәdbilәrinin tәmin
edilmәsi», milli standartlar 506902000 «Turist xidmәtlәri. Ümumi tәlәblәr», milli standartlar 5068194

«Turistekskursiya xidmәti sferasında standartlaşma. Әsas müddәalar», milli standartlar 5064690 «Әhaliyә
xidmәt. Terminlәr vә anlayışlar», milli standartlar 506469 «Bronlaşdırma sistemi vә inzibati xidmәtlәr»«Turist
ekskursiya xidmәti sferasında standartlaşma. Әsas müddәalar», milli standartlar 5064690 «Әhaliyә xidmәt.
Terminlәr vә anlayışlar», milli standartlar 506469 «Bronlaşdırma sistemi vә inzibati xidmәtlәr»
Milli standartlar 5068 «Turizm müәssisәlәrinin işinin әlaqәlәndirilmәsi», milli standartlar 5064494 «Turist 
ekskursiya xidmәti. Turist vә ekskursiyaçılann tәhlükәsizlik tәdbilәrinin tәmin edilmәsi», milli standartlar 50690
2000 «Turist xidmәtlәri. Ümumi tәlәblәr», milli standartlar 5068194 «Turistekskursiya xidmәti. Turist
xidmәtlәrinin layihәlәndirlmәsi»

592 Turist xidmәtlәrinin sertifıkatlaşdırılması aşağıdakı mәqsәdlәri hәyata keçirilir

•

Müәssisә, tәşkilat vә sahibkarların vahid әmtәә bazarında fәaliyyәtinә, hәmçinin beynәlxalq iqtisadi, elmitexniki
әmәkdaşlıq vә beynәlxalq ticarәtdә iştirakına şәrait yaradılması
Hәyat şәraiti üçün normal şәraitin yaradılması, elmitexniki inqilab, yaradıcı әmәyin inkişaf etdirilmәsi, ictimai
münasibәtlәrin humanistlәşdirilmәsi prinsiplәrindәn
Sosial risqin işәgötürәnlәr, muzdla işlәyәnlәr vә mәcburi sosial sığortaya cәlb edilmәli mәsul şәxslәr vә onların
bölüşdürülmәsindәn
Mülkiyyәtdәn, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn, vergilәr vә gömrük rüsumları hesabına әldә olunan gәlir mәnbәlәri
hesabına inkişaf istiqamәtinin müәyyәn olunmasından
İnfilyasiyanın gözlәnilәn sәviyyәsindәn, tәklif «şokundan», işsizliyin tәbii vә cari sәviyyәsi arasındakı fәrqdәn

593 Turistekskursiya xidmәtlәri sferasında aşağıdakı standart kateqoriyalarından istifadә edilir

•

Maddi vә mәnәvi standartlar
Dövlәtlәrarası standartlar, milli standartlar, müәssisәdaxili standartlar
Real vә normativ standartlar
Qeyriiqtisadi vә iqtisadi standartlar
Fiziki, sosial vә intellektual standartlar

594 Milli standartlaşma bir neçә sәviyyәlәrdә hәyata keçirilir: dövlәt, sahәlәr, iqtisadiyyatın bu vә yadigәr
sektoru sәviyyәsindә, tәşkilat, müәssisә, birliklәr sәviyyәsi. Bunlarla әlaqәdar olaraq standartlaşamanın
aşağıdakı normativ sәnәdlәri dә mövcuddur

•

Dövlәt standartı, müxtәlif sahәlәrin standartı, ictimai birliklәrin standartları, firma vә tәşkilati birliklәrin
standartları
Әmәk haqqı, dividend, pensiya vә yardım, tәqaüdlәr, maliyyә sistemindәn daxil olan gәlirlәr, işlәyәnlәrin
işverәnlәrdәn gәlirlәri vә s.
Minimum әmәk haqqı, minimum pensiya vә fәrdi sahibkarlıq
Maddi rifahın bölgüsünün strukturu vә mütәnasibliklәri
Xidmәt haqqları, mәcburi ödәnişlәr, vergilәr vә müxtәlif sahәlәrin standartı, ictimai birliklәrin standartları, firma
vә tәşkilati birliklәrin standartları

595 Standartlaşmanın hәyata keçirildiyi sәviyyәlәrdәn asılı olaraq aşağıdakı növlәri vardır

•

İqtisadi sistemin sәmәrәliliyi, regional xüsusiyyәtlәr, tәşkilatıiqtisadi idarәetmә
Beynәlxalq standartlaşma, regional standartlaşma, milli standartlaşma
İqtisadiyyatın qeyrikommersiya sektorunun fәaliyyәti hesabına
İnsanın fәrdi xarakteristikaları vә keyfiyyәtlәri, iqtisadi sistemin sәmәrәliliyi, sahә, müәssisә, regional
xüsusiyyәtlәr, mülkiyyәt formaları vә s.
Sosialiqtisadi idarәetmә meyarlarına әsasәn

596 Turizm firmalarında sәriştәlik vә nәzarәt hansı nöqteyinәzәrdәn qiymәtlәn¬diril¬mәlidir

•

Kanal üzrә tәrәfdaşların hәyata keçirdiyi әsas rәqib strategiyaları arasında qarşılıqlı uyğunluq, kanal
iştirakçılarının marketinqin işlәnib hazırlanmış strategiyasını birgә hәyata ke¬çirmәk bacarıqları
İstehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqi
Kütlәvi informasiya vasitәlәri, çap reklam nәşrlәri, kino vә video reklam, küçә reklamı, suvenirlәr, sәrgilәr, birjalar,
yarmarkalar
Xidmәtlәr paketi rekvizitlәri, turist yollayışlarının qiymәtlәri
Xidmәt, satış, reklam, marketinq, tәlәbin öyrәnilmәsi

597 Turizm fәaliyyәti sahәsindә standartlaşdırmaya aiddir

•

Marketinq tәdqiqatları, biznes planların әsaslandırılması, turizm mәhsullarının turist tәlәbatına uyğunluq
parametrlәrinin müәyyәnlәhdirilmәsi
Turizm müәssisәlәrinin vә turizm müәssisәlәrinin tәsnifatı, turizm mәhsullarının tәhlükәsizliyinin vә
keyfiyyәtinin tәmin edilmәsi, turizm mәhsullarının turist tәlәbatına uyğunluq parametrlәrinin
müәyyәnlәhdirilmәsi
Mehmanxanaların xidmәt standartlarına uyğunluğunun tәyin olunması, turizm mәhsullarının tәhlükәsizliyinin vә
keyfiyyәtinin tәmin edilmәsi, turizm mәhsullarının turist tәlәbatına uyğunluq parametrlәrinin
müәyyәnlәhdirilmәsi
Heyәtdәn istifadә olunmanın sәmәrәliliyinin artırılması, müxtәlif sәviyyәlәrdә qәbul olunmuş qәrarların
sәlahiyyәtlәrinin artırılması
Dövlәt miqyasında turizm firmalarının istehsalxidmәt vә region әhalisinin turist xidmәtlәrinin tәşkilindә
mәnfәәtin әldә olunmasını bildirir

598 Turizm sferasında standartlaşmanın әsas vәzifәlәri aşağıdakılardan ibarәtdir

•

Turistlәrә göstәrilәn xidmәtin keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturasının vә onlara nәzarәt metodlarının
yaradılması, turizm xidmәti göstәrilmәsinin texnoloji vә nümunәvi proseslәrinә olan mütәrәqqi tәlәblәrin
yaradılması, xidmәtin tәhlükәsizliyini, әhalinin sağlamlığının mühafizәsi
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
Mütәxәssislәrә olan tәlәbatın müәyyәn edilmәsi, turizm ixtisaslarımn vә müvafıq tәlim ixtisaslarnın müәyyәn
edilmәsi, bu sahәdә tәlim proqramlarmın vә metodoloji vәsaitlәrin hazırlanması, ixtisaslaşdırılmış tәdris
müәssisәlәri şәbәkәsinin yaradılmasına vә müәllim kadrların hazırlanmasına kömәk göstәrilmәsi
İstirahәt edәnlәrә әylәnmәk imkanının verilmәsi, fәrdi yorğunluq hissindәn azad olunması
Beynәlxalq standartlaşma, regional standartlaşma, milli standartlaşma

599 Azәrbaycan Respublikasının turizm haqqında qanunvericiliyinin 13cü maddәsi hansı prinsiplәrә
әsaslanır

•

Turistlәrin getdiyi, müvәqqәti olacaq ölkәnin (yerin) qanunvericiliyi ilә hәmin ölkәdә müvәqqәti olan şәxslәrә
göstәrilәn yardım üçün xәrcin ödәnilmәsinә zәmanәt verilmәsi tәlәbi müәyyәn edilmişdirsә, turoperator (turagent)
belә zәmanәtlәri vermәlidir. Turistlәrin qәflәtәn xәstәlәnmәkdәn vә bәdbәxt hadisәlәrdәn sığortalanması belә
zәmanәtlәrin әsas formasıdır
Turistlәrin qәflәtәn xәstәlәnmәkdәn vә bәdbәxt hadisәlәrdәn sığortalanması belә zәmanәtlәrin әsas formasıdır.
Sığorta şәhadәtnamәsindәn turistlәrin getdiyi, müvәqqәti olacağı ölkәdә (yerdә) sığorta hadisәsi olduqda, onlara
tibbi yardım xәrclәrinin vә bu hadisә ilә bağlı digәr xәrclәrin ödәnilmәsi nәzәrdә tutulmalıdır
Turizm müәssisәlәrinin vә turizm müәssisәlәrinin tәsnifatı, turizm mәhsullarının tәhlükәsizliyinin vә
keyfiyyәtinin tәmin edilmәsi, turizm mәhsullarının turist tәlәbatına uyğunluq parametrlәrinin
müәyyәnlәhdirilmәsi
Turizmin inkişafına dair dövlәt proqramı işlәyib hazırlamaq; turizm sahәsindә dövlәt siyasәtinin әsaslarını
müәyyәnlәşdirmәk; turizmin normativ bazasını işlәyib hazırlamaq
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

600 Azәrbaycan Respublikasının turizm haqqında qanunvericiliyinin 14cü maddәsi hansı prinsiplәrә
әsaslanır

•

Turistlәrin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi üzrә ixtisaslaşdırılmış xidmәtlәr Azәrbaycan Respublikası әrazisindә
bәdbәxt hadisәlәrә uğramış turistlәrә axtarışxilasetmә xidmәti lazımi yardımgöstәrir vә onların tәhlükәsizliyini
tәmin edir. Axtarışxilasetmә xidmәti yerli icra hakimiyyәti, sәhiyyә, rabitә, daxili icra orqanları, meşә tәsәrrüfatı,
hidrometeorologiya,mülki aviasiya vә s. xidmәti idarәlәri ilә müvafiq qaydada qarşılıqlı әlaqә şәraitindә fәaliyyәt
göstәrir
Turizm markәzlәrindә tәlәbat VӘ texnogen fәlakәtlәrlә mübarizә vә turistlәr üçün riskin qarşisinı almaq,
epidemioloji, bakterioloji va digәr tәbii risklәrin qarşisının alınmasi vә müvafiq formallıqlara riayәt edilmәsi
Turizmin inkişafına dair dövlәt proqramı işlәyib hazırlamaq; turizm sahәsindә dövlәt siyasәtinin әsaslarını
müәyyәnlәşdirmәk; turizmin normativ bazasını işlәyib hazırlamaq; turizmdә sahәlәr arası vә regionlar arası
fәaliyyәti әlaqәlәndirmәk; xaricdә әhәmiyyәtli turizm ölkә kimi tanıtmaq mәqsәdi ilә informasiya şәbәkәsi
yaratmaq
Turistlәrin getdiyi, müvәqqәti olacaq ölkәnin (yerin) qanunvericiliyi ilә hәmin ölkәdә müvәqqәti olan şәxslәrә
göstәrilәn yardım üçün xәrcin ödәnilmәsinә zәmanәt verilmәsi tәlәbi müәyyәn edilmişdirsә, turoperator (turagent)
belә zәmanәtlәri vermәlidir

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

601 Turizmdә әmәk haqqı sisteminin tәnzimlәnmәsindә regionların potensialının qiymәtlәndirilmәsindә
hansı göstәricilәr xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir

•

Regionların iqtisadi dövriyyәyә cәlb edilmәsi, region resurslarınn istehsal vә xidmәt sferasında dövriyyә
sәmәrәsini vә onun emal dәrinliyini artırmaq mәqsәdi ilә mövcud inteqrasiya sәmәrәsindә istifadә etmәk,
respublikada artan iqtisadi dirçәlişin nәticәlәrini davamlı etmәk üçün üçün yerli resurslar, o cümlәdәn әmәk, әhali
tәbii vә coğrafi üstünlüklәr
Turist fәaliyyәtinin nәticәsindә әldә olunan vәsaitlәr vә bu mәqsәdlә dövriyyәyә cәlb olunan resursların tәkrar
istehsalını tәmin etmәk
Vaxtın, günlәrin tәqvim fondu, nominal fondu, faktiki iş günlәrinin sayı, iş gününün planlı orta davamiyyәti, iş
gününün uzunluğunun ixtisarı ilә bağlı itkilәr, iş günün orta faktiki davamiyyәti, iş vaxtının faydalı fondu
İcra edilәn işin vә konkret iş yerinin tәhlili, işin tәsviri, fәrdi xüsusiyyәtlәrin tәrtibi
İxtisasartırmanın tәşkili vә personalın öyrәdilmәsi; vәzifә irәlilәyişinin planlaşdırılması vә inkişafı, firmada
qarşılıqlı anlaşma ruhunun formalaşdırılması, әmәk haqqı vә güzәşt strukturunun işlәnib hazırlanması, әmәk
davranışının әsaslandırılmasının mәzmunu vә prosesin idarә edilmәsi

602 Daha geniş yayılmış beynәlxalq turizm strukturuna daxildir:

•

Assosiasiyalar
Sәyahәtlәr bazarı
Menecerlәr
Supermarketlәr
Әmәk Birjaları

603 Beynәlxalq konfrans vә forumlarda qәbul edilmiş vasitәlәrә daxildir:

•

Ümumdünya Turagentliklәr Federasiasiyası
Beynәlxalq Hava nәqliyyatı Assosiasiyası
Londonda Ymumdünya sәyahәtlәr bazarı
Beynәlxalq bәyannamәlәr, qәtnamәlәr, sazişlәr, protokollar, tövsiyәlәr
AsiyaAvstraliya Mehmanxana vә Restoran Assosiasiyası

604 Beynәlxalq turizm tәdbirlәrinә hansılar aid deyil?

•

Beynәlxalq Turizm Yarmarkası
Londonda Ymumdünya sәyahәtlәr bazarı
Sәyahәtlәr vә Turizm Moskva Beynәlxalq sәrgisi
Әrәb Mehmanxanalar İttifaqı
Beynәlxalq Turizm Birjası

605 Dünyada әn mötәbәr turizm sәrgisi hansıdır?

•

Beynәlxalq Hava nәqliyyatı Assosiasiyası
OPEK
Ymumdünya Turizm Tәşkilatı
Beynәlxalq Turizm Birjası
Әrәb Mehmanxanalar İttifaqı

606 19501990cı illәr әrzindә Ümumdünya Turizm Tәşkilatı tәrәfin¬dәn hәyata keçirilmiş turizmin inkişafı
meylinin tәhlilindәn çıxış edәrәk beynәlxalq turizmin inkişafı tarixindә әsas istiqamәtlәri müәyyәnlәşdirәn
aşağıdakı sәbәblәri fәrqlәndirmәk olar:

•

Әhalinin artımı dünya turizm potensialını yüksәldir, insanların ömür müddәtinin artması vә tәqaüd yaş hәddinin
azalması, turizmdә üçüncü yaş qrupuna aid olan insanların çoxalmasına sәbәb olur, etnik turist axını
İqtisadi, ticarәt, elmitexniki әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә әmәkdaşlıq sazişlәri
19501990cı illәr әrzindә turistlәrin yaşadığı ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili
siyasi stabilliyi, ölkәlәr arasında dostluq, mehriban qonşuluq, dinc münasibәtlәr

•

1950ci illәr – müharibәdәn sonrakı Avropa vә CәnubŞәrqi Asiyanın bәrpası dövrü, avto vә avianәqliyyatın
inkişafı, turizm üzrә dünya miqyasında mәlumatlar toplanmasının sistemlәş¬diril¬mәsinә başlanması dövrü
19501990cı illәr әrzindә bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn, sosial azadlıq vә hüquqlarının
olması, beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması

607 Beynәlxalq turizmin inkişafına hansı amillәr sәbәb olur?

•

Nәqliyyat şirkәtlәri, yerlәşmә vasitәlәri, qidalanma müәssisәlәri, pәrakәndә satış vasitәçilәri, idxalixrac vә rәqabәt
elementlәri
Turizm xidmәtlәri tәdarükçülәri, turoperatorlar, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Turist tәlәbi qiymәt, idxalixrac vә rәqabәt elementlәri
Siyasi, iqtisadi, texniki, mәdәni vә sosial amillәr (hәm daxili, hәm dә xarici)
Tәbiәt, sosialiqtisadi, turizm sәnayesinin maddi bazası, istirahәt yerlәrinin infrastrukturu, turizm tәklifi

608 Beynәlxalq turizmdә dempinq nәyi ifadә edir?

•

İqtisadi, ticarәt, elmitexniki әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә әmәkdaşlıq sazişlәri
İnsanın vә ya cәmiyyәtin müәyyәn istehsalat vә mәişәt mәsәlәlәrinin hәlli üçün sәrf olunmuş qüvvәsinin
bәrpasına istiqamәtlәnmiş funksiyasını
Şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yolu ilә fәrdin yorğunluq hissindәn azad olması, әylәncә funksiyası,
intellektual funksiyanı
Xarici turistlәr üçün malların vә xidmәtlәrin qiymәtlәrini aşağı salmağı
Turistlәrin yaşadığı ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili siyasi stabilliyi, ölkәlәr
arasında dostluq, mehriban qonşuluq

609 Turizm biznesi vә sahibkarlığı sahәsindә ixtisaslaşmış tәşkilatlara daxildir:

•

KET, ETAG, AITEC, ADCETE, PATA, EATA, FATA, TİAA, KOTAL, KTO, UAT, PATO, ATA
ATӘTin Minsk qrupu, Beynәlxalq Tur operatorlar Federasiasiyası (IFTO), Ümumdünya Turagentliklәr
Federasiasiyası (WTF), Ekskursiya vә turizm proqramları tәşkilatçılarının Beynәlxalq Assosiasiyası (ISTA)
Beynәlxalq Hava nәqliyyatı Assosiasiyası (IATA); Beynәlxalq Dәniz Sәrnişin Daşımaları Assosiasiyası (IPSA);
Beynәlxalq Mehmanxana Assosiasiyası (IHA); Beynәlxalq mehmanxana, restoran vә qәhvәxanaları milli
Assosiasiyaların İttifaqı
Beynәlxalq Turoperatorlar Federasiasiyası (IFTO), Ümumdünya Turagentliklәr Federasiasiyası (WTF), Ekskursiya
vә turizm proqramları tәşkilatçılarının Beynәlxalq Assosiasiyası (ISTA)
Avropa Aviaşirkәtlәr Assosiasiyası (AEA); Asiya Aviaşirkәtlәr Assosiasiyası (OAA); Afrika Aviaşirkәtlәr
Assosiasiyası (AFRAA); AsiyaAvstraliya Mehmanxana vә Restoran Assosiasiyası (AAHRA); Amerika
dövlәtlәrarası Mehmanxanalar Assosiasiyası (IAHA); Әrәb Mehmanxanalar İttifaqı (UAH); Avropa Motellәr
Federasiyası (EMF)

610 Sahә xarakterli regional beynәlxalq turizm tәşkilatlarına aiddir:

•

Beynәlxalq Hava nәqliyyatı Assosiasiyası (IATA); Beynәlxalq Dәniz Sәrnişin Daşımaları Assosiasiyası (IPSA);
Beynәlxalq Mehmanxana Assosiasiyası (IHA); Beynәlxalq mehmanxana, restoran vә qәhvәxanaları milli
Assosiasiyaların İttifaqı.
KET, ETAG, AITEC, ADCETE, PATA, EATA, FATA, TİAA, KOTAL, KTO, UAT, PATO, ATA
ATӘTin Minsk qrupu, Beynәlxalq Tur operatorlar Federasiasiyası (IFTO), Ümumdünya Turagentliklәr
Federasiasiyası (WTF), Ekskursiya vә turizm proqramları tәşkilatçılarının Beynәlxalq Assosiasiyası (ISTA)
Avropa Aviaşirkәtlәr Assosiasiyası (AEA); Asiya Aviaşirkәtlәr Assosiasiyası (OAA); Afrika Aviaşirkәtlәr
Assosiasiyası (AFRAA); Asiya Avstraliya Mehmanxana vә Restoran Assosiasiyası (AAHRA); Amerika
dövlәtlәrarası Mehmanxanalar Assosiasiyası (IAHA); Әrәb Mehmanxanalar İttifaqı (UAH); Avropa Motellәr
Federasiyası (EMF)
Beynәlxalq Turoperatorlar Federasiasiyası (IFTO), Ümumdünya Turagentliklәr Federasiasiyası (WTF), Ekskursiya
vә turizm proqramları tәşkilatçılarının Beynәlxalq Assosiasiyası (ISTA)

611 Ümumi xarakterli regional beynәlxalq turizm tәşkilatlarına aiddir:
ATӘTin Minsk qrupu, Beynәlxalq Tur operatorlar Federasiasiyası (IFTO), Ümumdünya Turagentliklәr
Federasiasiyası (WTF), Ekskursiya vә turizm proqramları tәşkilatçılarının Beynәlxalq Assosiasiyası (ISTA)
Beynәlxalq Turoperatorlar Federasiasiyası (IFTO), Ümumdünya Turagentliklәr Federasiasiyası (WTF), Ekskursiya
vә turizm proqramları tәşkilatçılarının Beynәlxalq Assosiasiyası (ISTA)

•

) Avropa Aviaşirkәtlәr Assosiasiyası (AEA); Asiya Aviaşirkәtlәr Assosiasiyası (OAA); Afrika Aviaşirkәtlәr
Assosiasiyası (AFRAA); Asiya Avstraliya Mehmanxana vә Restoran Assosiasiyası (AAHRA); Amerika
dövlәtlәrarası Mehmanxanalar Assosiasiyası (IAHA); Әrәb Mehmanxanalar İttifaqı (UAH); Avropa Motellәr
Federasiyası (EMF)
KET, ETAG, AITEC, ADCETE, PATA, EATA, FATA, TİAA, KOTAL, KTO, UAT, PATO, ATA
Beynәlxalq Hava nәqliyyatı Assosiasiyası (IATA); Beynәlxalq Dәniz Sәrnişin Daşımaları Assosiasiyası (IPSA);
Beynәlxalq Mehmanxana Assosiasiyası (IHA); Beynәlxalq mehmanxana, restoran vә qәhvәxanaları milli
Assosiasiyaların İttifaqı.

612 Beynәlxalq Mehmanxana Assosiasiyasının vәzifәlәrinә daxildir:

•

Turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanması, tәbii inhisarçılığa şәrait yaratmaq
Xarici turistlәr üçün malların vә xidmәtlәrin qiymәtlәrini aşağı salmaq mәqsәdi
Öz sahәsinin maraqlarını beynәlxalq sәviyyәdә tәmsil vә müdafiә etmәk, onun inkişaf yollarını müәyyәnlәşdirmәk
Mehmanxana müәssisәlәrinin geniş әmәkdaşlığı üçün şәrait yaratmaq; humanitar resurslar, texnologiya vә
avtomatlaşdırma, әtraf mühitin qorunması
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması

613 .Sahә xarakterli dünya beynәlxalq turizm tәşkilatlarının mәqsәd vә vәzifәlәri bunlardır:

•

Turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanması, tәbii inhisarçılığa şәrait yaratmaq
turistlәr üçün malların vә xidmәtlәrin qiymәtlәrini aşağı salmaq mәqsәdi
Mehmanxana müәssisәlәrinin geniş әmәkdaşlığı üçün şәrait yaratmaq; humanitar resurslar, texnologiya vә
avtomatlaşdırma
Öz sahәsinin maraqlarını beynәlxalq sәviyyәdә tәmsil vә müdafiә etmәk, onun inkişaf yollarını
müәyyәnlәşdirmәk; müәyyәn sahәnin tәşkilat vә şirkәtlәrinin әmәkdaşlığı; beynәlxalq hava nәqliyyatını qaydaya
salmaq
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları

614 Sahә xarakterli dünya beynәlxalq turizm tәşkilatlarına aiddir:

•

Beynәlxalq Turoperatorlar Federasiasiyası (IFTO), Ümumdünya Turagentliklәr Federasiasiyası (WTF), Ekskursiya
vә turizm proqramları tәşkilatçılarının Beynәlxalq Assosiasiyası (ISTA)
KET, ETAG, AITEC, ADCETE, PATA, EATA, FATA, TİAA, KOTAL, KTO, UAT, PATO, ATA
ATӘTin Minsk qrupu, Beynәlxalq Tur operatorlar Federasiasiyası (IFTO), Ümumdünya Turagentliklәr
Federasiasiyası (WTF), Ekskursiya vә turizm proqramları tәşkilatçılarının Beynәlxalq Assosiasiyası (ISTA)
Beynәlxalq Hava nәqliyyatı Assosiasiyası (IATA); Beynәlxalq Dәniz Sәrnişin Daşımaları Assosiasiyası (IPSA);
Beynәlxalq Mehmanxana Assosiasiyası (IHA); Beynәlxalq mehmanxana, restoran vә qәhvәxanaları milli
Assosiasiyaların İttifaqı.
Avropa Aviaşirkәtlәr Assosiasiyası (AEA); Asiya Aviaşirkәtlәr Assosiasiyası (OAA); Afrika Aviaşirkәtlәr
Assosiasiyası (AFRAA); Asiya Avstraliya Mehmanxana vә Restoran Assosiasiyası (AAHRA); Amerika
dövlәtlәrarası Mehmanxanalar Assosiasiyası (IAHA); Әrәb Mehmanxanalar İttifaqı (UAH); Avropa Motellәr
Federasiyası (EMF)

615 ÜTTnin Nizamnamәnin 3cü maddәsindә әsas mәqsәdlәrә daxildir:

•

Turizm xidmәti üzrә mütәrәqqi üsulların vә standartların hazırlanması, tәbii inhisarçılığa şәrait yaratmaq
Xarici turistlәr üçün malların vә xidmәtlәrin qiymәtlәrini aşağı salmaq mәqsәdi
Mehmanxana müәssisәlәrinin geniş әmәkdaşlığı üçün şәrait yaratmaq; humanitar resurslar, texnologiya vә
avtomatlaşdırma
İqtisadi inkişaf, beynәlxalq qarşılıqlı anlaşmaya, әminamanlıq, tәrәqqi, irqi, cinsi, dil vә din fәrqi qoymadan
bütün insanlar üçün insan hüquqları vә әsas azadlıqlarına ümumi hörmәt vә riayәt edilmәsinә töhfәlәr vermәk
üçün turizmin inkişafına yardım etmәk.
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması

616 Azәrbaycan Respublikası nә vaxt ÜTTnin tam hüquqi üzvülüyünә qәbul edilmişdir?

•

2003cü ilin oktyabr ayında ÜTTnin Baş Assambleyasının XV sessiyasının qәrarı ilә
2001ci ilin oktyabr ayında ÜTTnin Baş Assambleyasının XII sessiyasının qәrarı ilә
2010ci ilin sentyabr ayında ÜTTnin Baş Assambleyasının X sessiyasının qәrarı ilә

•

2001ci ilin sentyabr ayında ÜTTnin Baş Assambleyasının XIV sessiyasının qәrarı ilә
2007ci ilin sentyabr ayında ÜTTnin Baş Assambleyasının XIII sessiyasının qәrarı ilә

617 ÜTTnın neçә hәqiqi, assosiasiya edilmiş vә qoşulmuş üzvlәri vardır?

•

173 hәqiqi, 6 assosiasiya edilmiş vә 250 qoşulmuş üzvü
43 hәqiqi, 236 assosiasiya edilmiş vә 50 qoşulmuş üzvü
143 hәqiqi, 96 assosiasiya edilmiş vә 550dәn yuxarı qoşulmuş üzvü
143 hәqiqi, 6 assosiasiya edilmiş vә 350dәn yuxarı qoşulmuş üzvü
143 hәqiqi, 36 assosiasiya edilmiş vә 50 qoşulmuş üzvü

618 Ümumdünya Turizm Tәşkilatının Birinci Baş Assembleyası nә vaxt, harada keçirilmişdir vә ilk baş
katibi kim seçilmişdir?

•

1995ci ildә Ankara şәhәrindә Tansu Çillәr Baş Katib seçildi
1990cı ildә Moskva şәhәrindә Mixail Qorbaçov Baş Katib seçildi
1995ci ildә Moskva şәhәrindә Boris Yeltsin Baş Katib seçildi
1975ci ildә Madrid şәhәrindә Robert Lonati Baş Katib seçildi
1975ci ildә Madrid şәhәrindә Alberto Karnevali Baş Katib seçildi

619 ÜTTnin Nizamnamәsi nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

2010ci il sentyabr ayının 7dә
1990ci il sentyabr ayının 27dә
1980ci il sentyabr ayının 27dә
1970ci il sentyabr ayının 27dә
2011ci il sentyabr ayının 27dә

620 Ümumi xarakterli beynәlxalq turizm tәşkilatlarına aiddir:

•

Ümumdünya Turizm Tәşkilatı, Ümumdünya Sәyahәtlәr vә Turizm Şurası, Dünya Turizminin Beynәlxalq
Assosiasiyası, Beynәlxalq Turizm İttifaqı, EKOSOS, UNESCO, IBRD
KET, ETAG, AITEC, ADCETE, PATA, EATA, FATA, TİAA, KOTAL, KTO, UAT, PATO, ATA
) EKOSOS, UNESCO, IBRD, WHO, IMF, ICAO, ISO, WMO, FAO, WTO
Ümumdünya Turizm Tәşkilatı, Ümumdünya Sәyahәtlәr vә Turizm Şurası, Dünya Turizminin Beynәlxalq
Assosiasiyası, Beynәlxalq Turizm İttifaqı, Beynәlxalq Turizm Alyansı, Asudә vaxt vә istirahәt mәsәlәlәri üzrә
ümumdünya assosiyası
Beynәlxalq Turizm İttifaqı, Beynәlxalq Turizm Alyansı, Asudә vaxt vә istirahәt mәsәlәlәri üzrә ümumdünya
assosiyası, EKOSOS, UNESCO, IBRD

621 Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının ixtisaslaşmış tәsisatlarına daxildir:

•

EKOSOS, UNESCO, IBRD, WHO, IMF, ICAO, ISO, WMO, FAO, WTO
UNESCO, RD, WHO, IMF, ICAODN, ISO, WMONEK, EKOSOS
UNESCO, RD, WHO, IMF, ICAODN, ISO, WMONEK
EKOSOS, UNESCO, IBRD, WHO, IMF, ICAO, ISO, WMO, WMONEK
EKOSOS, UNESCO, IBRD, WHO, IMF, ICAO, ISO, WMO, FAO, WTO, WMONEK, ICAODN

622 Beynәlxalq turizmdә mülkiyyәtin istifadәsi göstәricilәrinә daxildir

•

Ümumi gәlirlәr vә xәrclәr üzrә, tәlәbat üzrә, әmәk haqqı sferasında, marketinq fәaliyyәtindәki, turistlәrlә
turagentliklәr arasında, turmәhsul vә xidmәtlәrin satış hәcmi üzrә kәnarlaşmalar
Әrazinin alınması, әrazinin icarәsi, mülkiyyәtә malik olmaq, torpaq sahәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Firma hәcminin genişlәnmәsi vә onun fәaliyyәtinin mürәkkәblәşmәsi, xarici mühitin dәyişkәnliyi, işçilәrә
rәhbәrliyin yeni üsulları, iqtisadiyyatın tәşkilindә mәrkәzdәnqaçma qüvvәlәrinin güclәnmәsi
Sistemin ünsürlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә nisbәt, onlar arasındakı subardinasiyalı әlaqә
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin indeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası

623 Beynәlxalq turizmdә işçi yerlәrinә olan tәlәbatın islahatı üçün hansı amillәr nәzәrә alınır

•

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

624 Beynәlxalq turizmdә ümumi inzibati xidmәtlәrinә daxildir

•

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

625 Beynәlxalq turizmdә mәsuliyyәtin struktur informasiya elementlәrinә daxildir

•

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

626 Beynәlxalq turizmdә resursların planlaşdırılması prosedurlarına daxildir

•

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

627 Beynәlxalq turizmdә tipik bölgü kanallarına daxildir

•

İqtisadi artım, regionlaşma, texnoloji proseslәr, mәntiqi zәncirә uyğunluq
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin inndeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası
Turizm mәhsulu vә xidmәt istehsalçıları, turoperatorlar, turagentliklәr, istehlakçılar, dövlәt
smetası, әmәkdaşların layihә üzrә fәaliyyәti, әlavә resursların cәlb edilmәsi yolu ilә sәmәrәliliyin әldә edilmәsi
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi

628 Beynәlxalq turizmdә qloballaşma amillәrinә daxildir

•

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

629 Beynәlxalq turizmdә mәntiqi sisteminә daxildir

•

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

630 Rәqabәt şәraitindә transmilli otellәrin fәaliyyәtinin strateji biznes planına daxildir

•

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

631 Beynәlxalq turizmdә müәssisә aktivlәrinin bazar qiymәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsindә hansı amillәr
nәzәrә alınır

•

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

632 Beynәlxalq turizmdә әrazi planlaşdırılması zamanı hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur

•

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

633 Beynәlxalq turizmdә infrastrukturların planlaşdırılması vә proqnozlaşdırılması zamanı hansı
göstәricilәrdәn istifadә olunur

•

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

634 Beynәlxalq turizmdә nәzarәt sisteminә daxildir
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin inndeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında tәlәbat
indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri
İş vaxtı fondu, şablon tabellәr, portfel layihәlәr, layihә üzrә görülәcәk işin smetası, әmәkdaşların layihә üzrә
fәaliyyәti, әlavә resursların cәlb edilmәsi yolu ilә sәmәrәliliyin әldә edilmәsi

•

İşçi qәbulu, standart vә normativlәrin müәyyәn edilmәsi, qrafiklәrin tәrtibi, informasiya sistemlәrindәn istifadә,
müqavilәlәrin idarә edilmәsi, prosedur vә siyasәtin reallaşdırılması
Otelin dәyәri, hәyat tsiklinin qiymәtlәndirilmәsi, xidmәtlәrin inteqrasiyası, texniki xidmәtin layihәlәndirilmәsi vә
qiymәtlәndirilmәsi, mәsuliyyәt, xәrclәrә nәzarәt, sәmәrәlilik, xidmәt
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.

635 Beynәlxalq turizmdә idarәetmәnin hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur

•

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

636 Beynәlxalq otel biznesindә gәlirlәrin diskontlaşdırılması zamanı hansı göstәricilәr nәzәrә alınır

•

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

637 Birgә müәssisәlәrdә idarәetmәnin üstünlüklәrinә daxildir

•

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

638 Transmilli otellәrdә idarәetmәnin üstünlüklәrinә daxildir

•

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

639 Beynәlxalq turizmdә nәzarәtin üstünlüklәrinә daxildir

•

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

640 Beynәlxalq sәviyyәli turizm müәssisәlәrindә modellәşmәyә daxildir
Turizm mәhsulu vә xidmәtlәrin inndeksi üzrә qısamüddәtli real faiz stavkası, turizm xidmәtlәri bazarında tәlәbat
indeksi müәyyәn olunmuş uzunmüddәtli gәlir vә xәrclәr balansının tәhlili, korporativ risk amillәri

•

İş vaxtı fondu, şablon tabellәr, portfel layihәlәr, layihә üzrә görülәcәk işin smetası, әmәkdaşların layihә üzrә
fәaliyyәti, әlavә resursların cәlb edilmәsi yolu ilә sәmәrәliliyin әldә edilmәsi
Firma hәcminin genişlәnmәsi vә onun fәaliyyәtinin mürәkkәblәşmәsi, xarici mühitin dәyişkәnliyi, işçilәrә
rәhbәrliyin yeni üsulları, iqtisadiyyatın tәşkilindә mәrkәzdәnqaçma qüvvәlәrinin güclәnmәsi
Ofismenecer, coğrafi mәkan, regional vә ya divizional idarәetmә, beynәlxalq
Milli vә beynәlxalq iqtisadiyyatda ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi, bazara yeni növ mәhsul vә xidmәtlәrin daxil
olması, hәyatı zәruri olan zövqün dәyişilmәsi, turizmin dövlәt tәnzimlәnmәsi siyasәtinin yenilәnmәsi

641 Beynәlxalq turizmdә idarәetmәnin hәyat tsiklinә aiddir

•

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

642 Beynәlxalq turizm bazarında idarәetmәnin әsaslarına aiddir

•

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

643 Beynәlxalq turizmdә idarәetmә zamanı ssenarilәrin işlәnibhazırlanması zamanı hansı göstәricilәr
nәzәrә alınır

•

Әlverişli metodikanın seçilmәsi, proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin qiymәtlәndirilmәsi,
diskontlaşdırma yolu ilә pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
Milli vә beynәlxalq iqtisadiyyatda ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi, bazara yeni növ mәhsul vә xidmәtlәrin daxil
olması, hәyatı zәruri olan zövqün dәyişilmәsi, turizmin dövlәt tәnzimlәnmәsi siyasәtinin yenilәnmәsi
İstehlak üzrә, kadr tәminatı, xidmәt tәdarükçülәri, rәhbәrliyin tәlәblәri, aksionerlәrin tәlәblәri, dövriyyә
vәsaitlәrindәn istifadә, fiziki kapitalın istifadәsi, dövriyyә fondlarının mәnbәlәri, aksioner kapitalın mәnbәlәri
Otel bazarına daxil olan yeni mәhsul vә qiymәtlәrin geniş çeşiddә satışa uyğun olaraq planlaşdırılması,
mehmanxana tәsәrrüfatında yeni formalaşmış әvәzedici turmәhsul vә xidmәtlәrin tәyinatı
İstehlakçı bazarının seqmentlәşmәsinin tәhlili, rәqabәtbiznes sisteminin tәhlili, xidmәt strukturunun tәhlili

644 Beynәlxalq turizmdә rәqabәtin formalaşmasına tәsir edәn hansı metodlar mövcuddur

•

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

645 Transmilli otellәrdә qiymәtәmәlәgәlmә metodu zamanı hansı göstәricilәr müәyyәnlәşdirilir
İstehlak üzrә, kadr tәminatı, xidmәt tәdarükçülәri, rәhbәrliyin tәlәblәri, aksionerlәrin tәlәblәri, dövriyyә
vәsaitlәrindәn istifadә, fiziki kapitalın istifadәsi, dövriyyә fondlarının mәnbәlәri, aksioner kapitalın mәnbәlәri
Milli vә beynәlxalq iqtisadiyyatda ümumi vәziyyәtin dәyişilmәsi, bazara yeni növ mәhsul vә xidmәtlәrin daxil
olması, hәyatı zәruri olan zövqün dәyişilmәsi, turizmin dövlәt tәnzimlәnmәsi siyasәtinin yenilәnmәsi

•

Әlverişli metodikanın seçilmәsi, proqnozlaşdırmanın müәyyәnlәşdirilmәsi, parametrlәrin qiymәtlәndirilmәsi,
diskontlaşdırma yolu ilә pillәvari qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
Otelә әmәkdaşlıq edәn yeni investisiya komplekslәrinin rentabelliyi otelә daxil olan maliyyә mәnbәlәrinin,
biznesin digәr mәnbәlәri üzrәoperativ hesabatların tәmin olunması
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi

646 Beynәlxalq turizmin idarә edilmәsindә müxtәlif sahәlәrin vә komplekslәrin fәaliyyәti üçün zәruri
tәdbirlәrә aiddir

•

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

647 Beynәlxalq turizmdә tәşkilati iqtisadi tәdbirlәrin qiymәtlәndirilmәsi hansı mәrhәlәlәrdәn asılıdır

•

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

648 Otel menecmentindә emprik tәdqiqatların hansı әsas faktorları mövcuddur

•

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

649 Turizmdә tәşkilatiiqtisadi idarәetmә probleminin hәlli zamanı maliyyә alәtlәrinin bazar
qiymәtlәndirilmәsi zamanı hansı göstәricilәr nәzәrә alınır

•

Ölkә daxilindә strateji regional mövqelәrin inkişafına uyğun qiymәtlәndirmә, planlaşdırma, yeni xidmәtlәrin daxil
edilmәsi, qiymәtqoymaya yeni yanaşma vә s.
İstehlak üzrә, kadr tәminatı, xidmәt tәdarükçülәri, rәhbәrliyin tәlәblәri, aksionerlәrin tәlәblәri, dövriyyә
vәsaitlәrindәn istifadә, fiziki kapitalın istifadәsi, dövriyyә fondlarının mәnbәlәri, aksioner kapitalın mәnbәlәri,
kapitalın strukturunun qiymәtlәndirilmәsi, rәqib kompaniyalarla kapitalın strukturunun tәhlili, otel biznesinin vә
onun mәqsәdli idarә edilmәsinin leqal vә qeyrileqal gәlirlәrinin tәhlili
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcm vә keyfiyyәtinin, gәlirlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi, gәlirlәrin diskontlaşdırılması, maliyyә ödәmәlәrinin dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Bazar qiymәti, yenidәnqurmanın maksimum imkanları, maliyyә imkanları, yenidәnqurmanın optimal qiymәti vә
sәviyyәsi, daxili vә xarici investisiyanın potensial dәyәrinin hesabatı, struktur vә operativ imkanlar, otelin faktiki
qiymәtlәndirilmәsi
İstiqamәtverici planlaşdırma, büdcәnin vәziyyәtinә cavabdeh olan struktur vahidinin müәyyәn edilmәsi,
әmәliyyatların planlaşdırılması, standart xәrclәrin kalkulyasiyası vә s.

650 Beynәlxalq turizmdә mәqsәdli kapital strukturunun müәyyәnlәşdirilmәsi zamanı hansı kompleks
tәdbirlәrin tәtbiqi zәruridir

•

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

651 Transmilli otellәrdә bazar alternativlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı hansı maliyyә alәtlәrindәn istifadә
edilir

•

Planlaşdırma vә nәzarәt, insan resursları, tәklif edilәn turmәhsul vә xidmәtlәr
İnvestisiyaların emissiyasının zәruriliyi, subsidiyalaşdırılan borclar, xarici investisiya borcları, lizinq, birbaşa
tәdbirlәr
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Kontrakt üzrә vәd olunmuş ödәmәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, maliyyә alәtlәrinin qiymәtlәndirilәn kredit
keyfiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Bazar qiymәti, yenidәnqurmanın maksimum imkanları, maliyyә imkanları, yenidәnqurmanın optimal qiymәti vә
sәviyyәsi

652 Turizmin inkişafının sistem göstәricilәri regionlar üzrә özünә aşağıdakıları daxil edir:

•

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

653 Regionların turizm potensialının vә imkanlarının qiymәtlәndirilmәsindә hansı göstәricilәrdәn istifadә
olunur?

•

xidmәti vә mәhsullarının xarici vә daxili turistlәrә satışından, turizm müәssisәlәri üçün turizm mәhsulları vә
avadanlığının ixracından daxil olmalar
Tәbiiiqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, asudә vaxtın tәşkili üçün sosial infrastrukturların olması vә inkişaf
sәviyyәsi, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili
Ölkәlәr arasında dostluq, mehriban qonşuluq, dinc münasibәtlәr, iqtisadi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr,
turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası әmәkdaşlıq amillәrini
Әmtәәnin bazarda daha uğurlu mövqe tutması mәqsәdilә marketinq strategiyasının işlәn¬mәsi¬nә qoyulan böyük
investisiyalar
İşçi heyәtinin seçilmәsi xidmәtlәri, firmaların ictimaiyyәtlә әlaqәlәrini tәmin edәn vә istehsalatda normal sosial
psixoloji iqlim yaradan xidmәtlәr

654 Ölkәmizin mövcud turistrekreasiya potensialı hansı subregionlar üzrә qruplaşdırılır?

•

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

655 Azәrbaycanda turizmi inkişaf etdirmәk mәqsәdilә aşağıdakı hansı vәzifәlәr qarşıya qoyulmuşdur

•

İnhisarçılıq prinsiplәrinә әsaslanan bazarı inkişaf etdirmәk
Turizm sahәsindә sahibkarlığı inkişaf etdirmәklә rәqabәtә davamlı turizm bazasını yaratmaq, turistlәrә xidmәtin
keyfiyyәtinin yüksәldilmәsini, onun beynәlxalq standartlara uyğunluğunu tәmin etmәk
Tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, кonsultativümumi idarәçiliklә bağlı suallara cavab verәn konsultasiya
xidmәti göstәrәn fәaliyyәt, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasında aralıq fәaliyyәt
Mәhsulu yenilәşdirmә, yeni istehsalat gücünün işә salınması, istehsal gücünün texniki baxımdan yenidәn
silahlanması
İnhisarçılıq prinsiplәrinә әsasәn sahibkarlığı inkişaf etdirmәklә rәqabәtә davamlı turizm bazasını yaratmaq

656 Rekreasiya tәlәbatı necә qruplaşdırılır:

•

Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin
genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
İqtisadi, ticarәt, elmitexniki vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası
әmәkdaşlıq sazişlәrinә tәlәbat
Yaxşı iqlim vә komfort tәbii şәraitin olması, landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması
Yaxşı iqlim vә komfort tәbii şәraitin olması, landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması, elmitexniki
vә mәdәni әlaqәlәr, turist mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası әmәkdaşlıq sazişlәrinә tәlәbat
İctimai tәlәbat; qrup istehsal maraqlarına uyğun tәlәbat; ayrıayrı fәrdlәrin ümumi istirahәt maraqlarına müvafiq
tәlәbat.

657 .Rekreasiya kompleksinin resurslarına aşağıdakıları aid etmәk olar:

•

Şәraitin vә fәaliyyәt növünün tam dәyişmәsi yolu ilә fәrdi yorgünluq hissindәn azad olmasi, әylәncә funksiyası,
intellektual funksiya
Bulaqlar; mәnzәrәli landşaftı olan, sağlamlaşdırıcı, istirahәt üçün yararlı әrazilәr, nadir heyvanat vә bitki növlәri,
qorunub saxlanmış «vәhşi» tәbiәt guşәlәri vә s.
İstehlakçı tәlәbinin araşdırılması üzrә bazarın marketinq tәdqiqi
Turizm infrastrukturu, turizm sәnayesi vә lisenziya sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
İnsanin vә ya cәmiyyәtin müәyyәn istehsalat VӘ mәişәt mәsәlәlәrinin hәlli üçün sәrf olunmuş qüvvәsinin
bәrpasına istiqamәtlәnmiş tәkrar istehsal etmә funksiyasi

658 Dәniz sәyahәtinin rekreantın tәlәbatına uyğun üstünlüklәri aşağıdakılardır:

•

Turistlәrә xidmәt göstәrәn qida müәssisәlәrindә yerlәrin sayı; turistlәrә xidmәt göstәrәn ticarәt, ictimaiiaşә,
әylәncә müәssisәlәri, aqua parklar, әmәk ehtiyatları, onların xarakteri vә bu kimi göstәricilәr
Bu sәyahәt növü rahatlıq baxımından digәr nәqliyyat növlәri ilә sәyahәtdәn üstündür, rekreantlar әylәncә,
müxtәlif yerlәri görmәk
Әmәk mәhsuldarlığı, әmәk haqqı ödәmәlәrinin sәviyyәsi, dövriyyә vәsaitlәrini tәkrar istehsalı
İşçi qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә olunmasının әsas göstәricilәri, istehsal fondundan istifadәnin göstәricilәri
Rekreantla motellәrdә dincәlmәyә getdiyi yerlәrin әrazisi ilә yaxından tanış olmağa imkan verir

659 Avtomobil nәqliyyatının rekreasiya әhәmiyyәti aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

•

Ölkә daxilindә sәyahәtlәrin balansı, xaricә olan sәyahәtlәr balansı, abadlaşdırılmış әtraf әrazi, madditexniki
avadanlıqların tikinti normalarına uyğunluq balansı
Dәniz sәyahәti rahatlıq baxımından digәr nәqliyyat növlәri ilә sәyahәtdәn üstündür, rekreantlar әylәncә, müxtәlif
yerlәri görmәk
Avtomobil nәqliyyatı rekreantla motellәrdә dincәlmәyә getdiyi yerlәrin әrazisi ilә yaxından tanış olmağa imkan
verir
Axıcı marketinq vәziyyәtinin tәhlili, mәsәlәlәr vә problemlәr, marketinq strategiyası, fәaliyyәt proqramı, büdcә vә
yoxlama qaydaları
Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı

660 Rekreasiya tәsәrrüfatı ilә nәqliyyat sistemi arasındakı әsas әlaqәlәr aşağıdakılardır:

•

Firmanın strateji planlaşdırılmasının әsasını tәşkil edir vә şirkәtin gәlәcәyinә mühüm tәsir göstәrmәklә marketinq
qәrarlarının işlәnib hazırlanmasına şәrait yaradır.
İnkişaf etmiş nәqliyyat sistemi әrazinin rekreasiya potensialından istifadәni genişlәndirir, nәqliyyat sistemi xarici
turizm baxımından gәlir vә valyuta gәtirәn bir sahәdir, müasir nәqliyyat sistemi insanları sәyahәtә hәvәslәndirәn
sahәlәrdәn biridir.

Turistlәrin getdiklәri ölkәlәrdә daxili vә beynәlxalq nәqliyyat xәrclәri, sәnayesindә xarici investisiya qoyuluşu,
turizmin inkişafı istiqamәtindә digәr ölkәlәr tәrәfindәn verilәn kreditlәrdәn daxil olmalardır.
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxmasıdır.
Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması, beynәlxalq ticarәtin
genişlәnmәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәkmillәşdirilmәsinin qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr sistemidir.

661 ŞamaxıZaqatala turizmkurort tәsәrrüfatının perspektiv inkişafı üçün aşağıdakıları qeyd edә bilәrik:

•

Qәdim tarixi abidәlәrlә zәngin olmaqla sanatorkurort fәaltyyәtinin tәşkili üçün çox gözәl tәbiәtә vә unikal iqlim
şәraiti
Әlverişli iqlim şәraiti, mineral suları, müalicәvi әhәmiyyәtli palçıqları, narın qumlu sahillәri, nadir tarixi, mәdәni
abidәlәri, bol әmәk ehtiyatları, inkişaf etmiş iqtisadiyyatı vә şәhәr әtrafı kәnd tәsәrrüfatı.
Bölgәnin zәngin rekreasiya ehtiyatlarından istifadә etmәklә, tәbii rekreasiya, hәm dә antropogen turizm
ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunmalıdır; termal vә mineral sularının bazası әsasında sanatoriyakurort
kompleksinin yaradılması; ov turizminin inkişafı.
Turizm fәaliyyәtinin inkişafı üçün әlverişli, ekoloji cәhәtdәn tәmiz havaya, çimәrlik üçün әlverişli dәniz sahillәri,
rekreasiya mәqsәdli kurortsağlamlıq müәssisәlәrinin yaradılması üçün zәngin mineral sular, әlverişli nәqliyyat
infrastrukturu, kütlәvi çimmә mövsümünün 120145 gün tәşkil etmәsi
Ekzotik landşaft, sıx meşә örtüyü, zәngin heyvanat alәmi, qәdim tarixi abidәlәrә malikdir, isti vә şәffaf dәniz, narın
qumlu çimәrliklәr

662 AbşeronQobustan turist subregionun әsas üstünlüklәrinә aiddir:

•

Bölgәnin zәngin rekreasiya ehtiyatlarından istifadә etmәklә, tәbii rekreasiya, hәm dә antropogen turizm
ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunmalıdır; termal vә mineral sularının bazası әsasında sanatoriyakurort
kompleksinin yaradılması; ov turizminin inkişafı.
Әlverişli iqlim şәraiti, mineral suları, müalicәvi әhәmiyyәtli palçıqları, narın qumlu sahillәri, nadir tarixi, mәdәni
abidәlәri, bol әmәk ehtiyatları, inkişaf etmiş iqtisadiyyatı vә şәhәr әtrafı kәnd tәsәrrüfatı.
Ekzotik landşaft, sıx meşә örtüyü, zәngin heyvanat alәmi, qәdim tarixi abidәlәrә malikdir, isti vә şәffaf dәniz, narın
qumlu çimәrliklәr, günәşli günlәrin çox tәkrarlanması (132165 gün), çimәrliklәr tәmizliyi, çimmә mövsümünә
tәsir edәn amillәrin (külәk, rütubәtlilik) az olması, xloridli vә yodlubromlu mineral sularla zәnginlik.
Qәdim tarixi abidәlәrlә zәngin olmaqla sanatorkurort fәaltyyәtinin tәşkili üçün çox gözәl tәbiәtә vә unikal iqlim
şәraiti, mәnzәrәli, ekzotik dağmeşә landşaftına, qәdim tariximәdәni abidәlәrә dünyada analoqu olmayan
yanmayan neft müalicә sanatoriya mәrkәzi, nadir tәbiәt mәnzәrәsi kimi XI әsrin tәbiәt hadisәlәrinin eksponatı
Turizm fәaliyyәtinin inkişafı üçün әlverişli, ekoloji cәhәtdәn tәmiz havaya, çimәrlik üçün әlverişli dәniz sahillәri,
rekreasiya mәqsәdli kurortsağlamlıq müәssisәlәrinin yaradılması üçün zәngin mineral sular, әlverişli nәqliyyat
infrastrukturu, kütlәvi çimmә mövsümünün 120145 gün tәşkil etmәsi

663 QusarDәvәçi turist subregionunun әsas üstünlüklәrinә aiddir:

•

Ekzotik landşaft, sıx meşә örtüyü, zәngin heyvanat alәmi, qәdim tarixi abidәlәrә malikdir, isti vә şәffaf dәniz, narın
qumlu çimәrliklәr, günәşli günlәrin çox tәkrarlanması (132165 gün), çimәrliklәr tәmizliyi, çimmә mövsümünә
tәsir edәn amillәrin (külәk, rütubәtlilik) az olması, xloridli vә yodlubromlu mineral sularla zәnginlik.
Turizm fәaliyyәtinin inkişafı üçün әlverişli, ekoloji cәhәtdәn tәmiz havaya, çimәrlik üçün әlverişli dәniz sahillәri,
rekreasiya mәqsәdli kurortsağlamlıq müәssisәlәrinin yaradılması üçün zәngin mineral sular, әlverişli nәqliyyat
infrastrukturu, kütlәvi çimmә mövsümünün 120145 gün tәşkil etmәsi
Әlverişli iqlim şәraiti, mineral suları, müalicәvi әhәmiyyәtli palçıqları, narın qumlu sahillәri, nadir tarixi, mәdәni
abidәlәri, bol әmәk ehtiyatları, inkişaf etmiş iqtisadiyyatı vә şәhәr әtrafı kәnd tәsәrrüfatı.
Bölgәnin zәngin rekreasiya ehtiyatlarından istifadә etmәklә, tәbii rekreasiya, hәm dә antropogen turizm
ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunmalıdır; termal vә mineral sularının bazası әsasında sanatoriyakurort
kompleksinin yaradılması; ov turizminin inkişafı
Qәdim tarixi abidәlәrlә zәngin olmaqla sanatorkurort fәaltyyәtinin tәşkili üçün çox gözәl tәbiәtә vә unikal iqlim
şәraiti, mәnzәrәli, ekzotik dağmeşә landşaftına, qәdim tariximәdәni abidәlәrә dünyada analoqu olmayan
yanmayan neft müalicә sanatoriya mәrkәzi, nadir tәbiәt mәnzәrәsi kimi XI әsrin tәbiәt hadisәlәrinin eksponatı.

664 GәncәMingәçevir turist subregionunun әsas üstünlüklәrinә aiddir:

•

Turizm fәaliyyәtinin inkişafı üçün әlverişli, ekoloji cәhәtdәn tәmiz havaya, çimәrlik üçün әlverişli dәniz sahillәri,
rekreasiya mәqsәdli kurortsağlamlıq müәssisәlәrinin yaradılması üçün zәngin mineral sular, әlverişli nәqliyyat
infrastrukturu, kütlәvi çimmә mövsümünün 120145 gün tәşkil etmәsi
Qәdim tarixi abidәlәrlә zәngin olmaqla sanatorkurort fәaltyyәtinin tәşkili üçün çox gözәl tәbiәtә vә unikal iqlim
şәraiti, mәnzәrәli, ekzotik dağmeşә landşaftına, qәdim tariximәdәni abidәlәrә dünyada analoqu olmayan
yanmayan neft müalicә sanatoriya mәrkәzi, nadir tәbiәt mәnzәrәsi kimi XI әsrin tәbiәt hadisәlәrinin eksponatı.

Әlverişli iqlim şәraiti, mineral suları, müalicәvi әhәmiyyәtli palçıqları, narın qumlu sahillәri, nadir tarixi, mәdәni
abidәlәri, bol әmәk ehtiyatları, inkişaf etmiş iqtisadiyyatı vә şәhәr әtrafı kәnd tәsәrrüfatı.
Bölgәnin zәngin rekreasiya ehtiyatlarından istifadә etmәklә, tәbii rekreasiya, hәm dә antropogen turizm
ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunmalıdır; termal vә mineral sularının bazası әsasında sanatoriyakurort
kompleksinin yaradılması; ov turizminin inkişafı.
Turizm fәaliyyәtinin inkişafı üçün әlverişli, ekoloji cәhәtdәn tәmiz havaya, çimәrlik üçün әlverişli dәniz sahillәri,
rekreasiya mәqsәdli kurortsağlamlıq müәssisәlәrinin yaradılması üçün zәngin mineral sular, әlverişli nәqliyyat
infrastrukturu, kütlәvi çimmә mövsümünün 120145 gün tәşkil etmәsi

665 LәnkәranAstara turist subregionunun әsas üstünlüklәrinә aiddir:

•

Әlverişli iqlim şәraiti, mineral suları, müalicәvi әhәmiyyәtli palçıqları, narın qumlu sahillәri, nadir tarixi, mәdәni
abidәlәri, bol әmәk ehtiyatları, inkişaf etmiş iqtisadiyyatı vә şәhәr әtrafı kәnd tәsәrrüfatı.
Ekzotik landşaft, sıx meşә örtüyü, zәngin heyvanat alәmi, qәdim tarixi abidәlәrә malikdir, isti vә şәffaf dәniz, narın
qumlu çimәrliklәr, günәşli günlәrin çox tәkrarlanması (132165 gün), çimәrliklәr tәmizliyi, çimmә mövsümünә
tәsir edәn amillәrin (külәk, rütubәtlilik) az olması, xloridli vә yodlubromlu mineral sularla zәnginlik.
Turizm fәaliyyәtinin inkişafı üçün әlverişli, ekoloji cәhәtdәn tәmiz havaya, çimәrlik üçün әlverişli dәniz sahillәri,
rekreasiya mәqsәdli kurortsağlamlıq müәssisәlәrinin yaradılması üçün zәngin mineral sular, әlverişli nәqliyyat
infrastrukturu, kütlәvi çimmә mövsümünün 120145 gün tәşkil etmәsi
Qәdim tarixi abidәlәrlә zәngin olmaqla sanatorkurort fәaltyyәtinin tәşkili üçün çox gözәl tәbiәtә vә unikal iqlim
şәraiti, mәnzәrәli, ekzotik dağmeşә landşaftına, qәdim tariximәdәni abidәlәrә dünyada analoqu olmayan
yanmayan neft müalicә sanatoriya mәrkәzi, nadir tәbiәt mәnzәrәsi kimi XI әsrin tәbiәt hadisәlәrinin eksponatı.
Bölgәnin zәngin rekreasiya ehtiyatlarından istifadә etmәklә, tәbii rekreasiya, hәm dә antropogen turizm
ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunmalıdır; termal vә mineral sularının bazası әsasında sanatoriyakurort
kompleksinin yaradılması; ov turizminin inkişafı.

666 Naxçıvan turist subregionunun әsas üstünlüklәrinә aiddir:

•

Güclü potensial, tәkrarolunmaz tariximәdәni irs, müxtәlif landşaft, Türkiyә vә İranla qonşuluq әlaqәlәri,
rәngarәng әhәng süxurlu dağ massivlәri, tarixi köklәr, soyuq turş mineral bulaqlar vә s.
Bölgәnin zәngin rekreasiya ehtiyatlarından istifadә etmәklә, tәbii rekreasiya, hәm dә antropogen turizm
ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunmalıdır; termal vә mineral sularının bazası әsasında sanatoriyakurort
kompleksinin yaradılması; ov turizminin inkişafı.
Bölgәnin zәngin rekreasiya ehtiyatlarından istifadә etmәklә, tәbii rekreasiya, hәm dә antropogen turizm
ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunmalıdır; termal vә mineral sularının bazası әsasında sanatoriyakurort
kompleksinin yaradılması; ov turizminin inkişafı.
Turizm fәaliyyәtinin inkişafı üçün әlverişli, ekoloji cәhәtdәn tәmiz havaya, çimәrlik üçün әlverişli dәniz sahillәri,
rekreasiya mәqsәdli kurortsağlamlıq müәssisәlәrinin yaradılması üçün zәngin mineral sular, әlverişli nәqliyyat
infrastrukturu, kütlәvi çimmә mövsümünün 120145 gün tәşkil etmәsi
Qәdim tarixi abidәlәrlә zәngin olmaqla sanatorkurort fәaltyyәtinin tәşkili üçün çox gözәl tәbiәtә vә unikal iqlim
şәraiti, mәnzәrәli, ekzotik dağmeşә landşaftına, qәdim tariximәdәni abidәlәrә dünyada analoqu olmayan
yanmayan neft müalicә sanatoriya mәrkәzi, nadir tәbiәt mәnzәrәsi kimi XI әsrin tәbiәt hadisәlәrinin eksponatı.

667 Mәdәni irsin qorunması çәrçivәsindә 31 may 1999cu ildә Azәrbaycan hökumәti ilә Beynәlxalq İnkişaf
Assosiasiyası arasında kredit sazişi hansı mühüm әhәmiyyәt daşıyan tarixi abidәlәr üzrә tәmirbәrpa işlәri
hәyata keçirilmişdir?

•

Bakıda Şirvanşahlar sarayı kompleksinә daxil olan Saray binasının 2ci mәrtәbәsinin rekonstruksiyası vә
Divanxananın konservasiyası, Şәkidә yerlәşәn Xan sarayının bәrpası vә konstruktiv möhkәmlәndirilmәsi,
Naxçıvan MRdә Möminә Xatun türbәsinin konservasiyası vә Qarabağlar kәndindәki QübiXatun türbәsi ilә 2
minarәnin bәrpası
Şәkidә yerlәşәn Xan sarayının bәrpası vә konstruktiv möhkәmlәndirilmәsi, Naxçıvan MRdә Möminә Xatun
türbәsinin konservasiyası vә Qarabağlar kәndindәki QübiXatun türbәsi ilә 2 minarәnin bәrpası, İqtisad
Universitetinin binasının fasadının bәrpası
Bakıda Şirvanşahlar sarayı kompleksinә daxil olan Saray binasının 2ci mәrtәbәsinin rekonstruksiyası vә
Divanxananın konservasiyası, Şәkidә yerlәşәn Xan sarayının bәrpası vә konstruktiv möhkәmlәndirilmәsi,
Naxçıvan MRdә Möminә Xatun türbәsinin konservasiyası vә Qarabağlar kәndindәki QübiXatun türbәsi ilә 2
minarәnin bәrpası, İqtisad Universitetinin binasının fasadının bәrpası
Bakıda Şirvanşahlar sarayı kompleksinә daxil olan Saray binasının 2ci mәrtәbәsinin rekonstruksiyası vә
Divanxananın konservasiyası, Şәkidә yerlәşәn Xan sarayının bәrpası vә konstruktiv möhkәmlәndirilmәsi,
Naxçıvan MRdә Möminә Xatun türbәsinin konservasiyası vә Qarabağlar kәndindәki QübiXatun türbәsi ilә 2
minarәnin bәrpası, Sәadәt sarayının bәrpası
Bakıda Şirvanşahlar sarayı kompleksinә daxil olan Saray binasının 2ci mәrtәbәsinin rekonstruksiyası vә
Divanxananın konservasiyası, Sәadәt sarayının bәrpası

668 Azәrbaycanın turizm subregionlarında investisiya siyasәti necә müәyyәn olunur?

•

Milli sәrvәtin itirilmәsi ölkәdә rәqabәt qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi, investisiya cәlbinin aşağı düşmәsi,
adambaşına düşәn milli gәlirin azalması, infilyasiya sәviyyәsinin dәyişmәsi
Koordinasiya, planlaşdırma, tәnzimlәnmә, milli turist mәhsulunun marketinqi, stimullaşdırma, sosial turizm,
maraqların müdafiәsi
İnvestisiya 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
Milli vә sektor inkişaf çәrçivәsindә formalaşdırılması mühüm әhәmiyyәt kәsb etmәklә yanaşı, qarşılıqlı әlaqәlәrin
tәmin edilmәsi vә uyğunsuzluqlara yol verilmәmәsi üçün yeganә yoldur
Mövcud mәhsulun turizmin tәşәkkül tapmış istiqamәtindә inkişafı, yeni turizm rayonları hesabına sәyahәtlәrin
coğra¬fiyasının genişlәndirilmәsi vә satışın artırılması, yeni şirkәtlәr tәsis etmәklә turizm fәaliyyәtinin
genişlәndirilmәsi

669 Azәrbaycanın turizm subregionlarında dövlәtin turizmә dәstәyi aşağıdakı amillәrlә bağlıdır:

•

Turizmdә marketinq xidmәtlәrinin tәşkili
İdarәetmәdә iqtisadiinzibati vә sosialpsixoloji münasibәtlәr
Turizm vә sosialmәdәni servis xidmәtlәrindә iqtisadi münasibәtlәr
Yerli xüsusiyyәtlәrә uyğun struktura malik turizm komplekslәrinin tikilmәsi, әlaqә vasitәlәrinin modernizasiyası
vә infrastrukturun inkişafı, turizm kadrlarının inkişafı
Turizmdә kiçik vә orta biznesin xarakterik cәhәtlәri

670 Turizm bazarının inkişafında regional informasiya mәrkәzlәrinin vәzifәlәri aşağıdakı problemlәrin
hәllini zәrurilәşdirir:

•

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

671 Subregionlarda turizm bazarının fәaliyyәti üçün bazar iqtisadiyyatının әsas prinsiplәrinә aşağıdakılar
daxildir:

•

Rәqabәt mübarizә prinsipinin hökmran olması, turizmin maddi bazası üzәrindә şәxsi әmlak hüququ, hәm
istehlakçı, hәm dә müştәri üçün azad seçim hüququ, әhali gәlirlәrinin, әmәyin nәticәsindәn vә әmәk bazarındakı
vәziyyәtdәn asılılığı
Rәqabәt mübarizә prinsipinin hökmran olması, turizmin maddi bazası üzәrindә şәxsi әmlak hüququ, hәm
istehlakçı, hәm dә müştәri üçün azad seçim hüququ, әhali gәlirlәrinin, әmәyin nәticәsindәn vә әmәk bazarındakı
vәziyyәtdәn asılılığı
Turistlәrә xidmәt göstәrәn qida müәssisәlәrindә yerlәrin sayı; turistlәrә xidmәt göstәrәn ticarәt, ictimaiiaşә,
әylәncә müәssisәlәri, aqua parklar, әmәk ehtiyatları, onların xarakteri vә bu kimi göstәricilәr
İstehsalxidmәt vә digәr mәhsullarının istehsalı, kommersiyaistehsal olunmuş mәhsulun istehlakçıya
çatdırılmasında aralıq fәaliyyәt
Yerli mәhsul vә xidmәtlәrin, torpaq vә digәr tәbii resursların qiyәmtәlәrinin yüksәldilmәsi, turizm mәhsullarının
idxalı zamanı ölkәdәn valyuta axınları, ekoloji vә sosial problemlәrin meydana çıxması

672 Azәrbaycanın turizm subregionlarında qorunan әrazilәr necә adlanır

•

Antropogen әrazi
Tәbii rezervat
Turizm әrazisi vә antropogen әrazi
Destinasiya

Turizm әrazisi

673 Ekoloji turizm nәyi әks etdirir

•

Turizm müәssisәlәrindә böhran vәziyyәti, yeniliklәri idarәetmәnin mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi,
böh¬ranqabağı, böhran vә postböhran vәziyyәtlәrdә hәyat fәaliyyәtinin tәmin edilmәsidir
Turizm müәssisәlәrindә böhran vәziyyәti, yeniliklәri idarәetmәnin mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi,
böh¬ranqabağı, böhran vә postböhran vәziyyәtlәrdә hәyat fәaliyyәtinin tәmin edilmәsidir
Mәişәt tullantılarının emalı zavodlarının tikilmәsi, tәhlükәli tullantıların idarә edilmәsi üzrә müvafiq tәdbirlәrin
hәyata keçirilmәsidir
Turmәhsul vә xidmәtlәrә tәlәbat, әvәzedici әmtәәnin vә ya rәqiblәrin yoxluğu, potensial alıcıların ödәmә
qabiliyyәti, istehlakçı vәrdişlәri vә s.
Xidmәt yerlәrindә yerli әhalinin iqtisadi maraqlarını nәzәrә alaraq, tәbiәti mühafizә edәn texnologiyanın tәtbiqi
ilә turistlәrә xidmәt edәn turizm formasıdır

674 Ekologiya sahәsindә müәyyәn olunmuş әsas mәqsәdlәrә daxildir

•

Tәbiәtin qorunması sahәsindә fәaliyyәtin koordinasiyasının güclәndirilmәsi yolu ilә milli, regional vә beynәlxalq
sәviyyәlәrdә tәbii ehtiyatların mühafizәsi
İstehsalatda «Tәmiz texnologiyalar»ın tәtbiq edilmәsi
Tәbiiiqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, asudә vaxtın tәşkili üçün sosial infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi,
operativ nәqliyyat vә rabitә, şәxsi tәhlükәsizliyin tәminatı vә regionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq
Bakıda vә ölkәnin digәr iri şәhәrlәrindә mәişәt tullantılarının emalı zavodlarının tikilmәsi
Ölkә iqtisadiyyatının mineralxammal ehiyatları ilә tәminatı mәqsәdilә yeni yataqların istismari, әhalinin ekoloji
tәmiz tәminatının yaxşılaşdırılması mәqsәdi ilә yeraltı suların kәşfiyyatının hәyata keçirilmәsi, geoekoloji
mühitdә baş verәn neqativ dәyişikliklәrin öyrәnilmәsi

675 Atmosferә atılan zәrәrli maddәlәrin artımının qarşısının alınması vә tullantıların azaldılması
istiqamәtlәrinә daxildir

•

Şәbәkә marketinqinin hәyata keçirilmәsi, tәklif etdiyi xidmәtin «Online» rejimi üzәrindәn satılması, әrazicә uzaq
olan müştәrilәrlә әlaqә yarada bilinmәsi, ucuz kommunikasiya vasitәlәri ilә әlaqәyә çıxış
Ekoloji tәlәblәrә cavab vermәyәn vә xarici ölkәlәrdә istismarda olmuş nәqliyyat vasitәlәrinin ölkәyә
gәtirilmәsinin qarşısının alınması, istehsalatda «Tәmiz texnologiyalar»ın tәtbiq edilmәsi
Әhalinin ekoloji tәmiz tәminatının yaxşılaşdırılması mәqsәdi ilә yeraltı suların kәşfiyyatının hәyata keçirilmәsi
İstehsalatda tullantısız texnologiyanın tәtbiqi, Bakıda vә ölkәnin digәr iri şәhәrlәrindә mәişәt tullantılarının emalı
zavodlarının tikilmәsi
Tәbiiiqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, asudә vaxtın tәşkili üçün sosial infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi,
otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili

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

•

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

677 Turizm ehtiyatlarının effektiv tәmin edilmәsi göstәricilәrinә aiddir

•

Әhalinin su tәchizatının yaxşılaşdırılması üçün içmәli su ehtiyatlarının yaradılması, su ehtiyatlarından sәmәrәli
istifadәnin stimullaşdırılması, müasir tәlәblәrә cavab verәn kanalizasiya sistemlәrinin qurulması vә tәmizlәyici
qurğuların tikilmәsi, neft mәhsulları ilә çirklәnmiş Abşeron göllәrinin tәmizlәnmәsi vә әrazilәrin ekoloji cәhәtdәn
sağlamlaşdırılması
Yeni yataqların istismari, әhalinin ekoloji tәmiz tәminatının yaxşılaşdırılması mәqsәdi ilә yeraltı suların
kәşfiyyatının hәyata keçirilmәsi, geoekoloji mühitdә baş verәn neqativ dәyişikliklәrin öyrәnilmәsi

Tәbiiiqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması; asudә vaxtın tәşkili üçün sosial infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi,
otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili, operativ nәqliyyat vә rabitә; şәxsi
tәhlükәsizliyin tәminatı vә regionun stabilliyi
İstehsalatda tullantısız texnologiyanın tәtbiqi, Bakıda vә ölkәnin digәr iri şәhәrlәrindә mәişәt tullantılarının emalı
zavodlarının tikilmәsi
Milli Proqramda nәzәrdә tutulan meşәbәrpa vә meşәsalma işlәrindәn әlavә digәr sahәlәrdә meşәbәrpa vә
meşәsalma işlәrinin hәyata keçirilmәsi, әrazilәrindә orta dәrәcәdә eroziya prosesinә mәruz qalmış sahәlәrin bir
hissәsindә aqrohidromeliorasiya vә meşәmeliorasiya tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi

678 Azәrbaycanın turizm subregionlarında müvafiq yüklәmәlәr necә müәyyәnlәşdirilir

•

Mәlumatlarn işlәnilmәsinin informasiya texnologiyası; idarәetmәnin informasiya texnologiyası
Antropololoji normativlәr olmaqla ekosistemin dayanıqlığını pozmaqla, insan sağlamlığında dәyişikliklәrә gәtirib
çıxarır
Müәyyәn zaman müddәtindә әraziyә gәlәn vә ya hәmin әrazidә eyni vaxtda olan turistlәrin miqdarı ilә
Cәmiyyәtin psixofizioloji resurslarının bәrpasi, insanın әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti, asudә
vaxtdan sәmәrәli istifadә
Әhalinin tәlәbat strukturu, adambaşıya düşәn gәlirin sәviyyәsindә olan fәrq, әhalinin mobilliyi, müxtәlif
demoqrafiq qruplar vә digәr sosialiqtisadi amillәr tipi ilә

679 Tәbiәt kompleksinin obyektlәri estetik tәlәbatın tәmin olunmasına xidmәt etmәklә aşağıdakıları özündә
birlәşdirmәlidirlәr

•

Tәbiәtin turizm üçün mühafizә olunması, tәbiәtin mühafizәsindә turizmin kömәyi, tәbiәtin turizmin mәnfi
tәsirindәn mühafizәsi
Landşaft vә onun xüsusiyyәtlәri, sahilyanı obyektlәrin xüsusiyyәtlәri, әrazinin hidrocoğrafi xüsusiyyәtlәri, dağlıq
yerlәrin geomorfoloji xüsusiyyәtlәri, flora vә fauna
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ekoloji cәhәtdәn saf
tәbiәt resurslarından istifadә etmәyә üstünlük vermәk
Qoruqlardan, rekreasiya mәqsәdilә, kәnd tәsәrrüfatı mәqsәdilә vә urbanizasiyalaşdırılmış tәbiәtdәn istifadә etmә
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması

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

•

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

681 Müasir mәrhәlәdә insan ekologiyasının elmi müddәalarına aiddir

•

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

682 Turizmin tәbiәtlә vә onun mühafizәsilә qarşılıqlı әlaqәsinin әsas istiqamәtlәrinә aiddir
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması

•

•

Tәbiәtin turizm üçün mühafizә olunması, tәbiәtin mühafizәsindә turizmin kömәyi, tәbiәtin turizmin mәnfi
tәsirindәn mühafizәsi
Yataq yerlәrinin sayı, ilk növbәdә bәrpa olunmayan tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur
obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları
Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri, turizm sahәsindә prinsiplәr vә kompleks münasibәtlәr
Qoruqlardan, rekreasiya mәqsәdilә, kәnd tәsәrrüfatı mәqsәdilә vә urbanizasiyalaşdırılmış tәbiәtdәn istifadә etmә

683 Turistrekreasiya potensialının imkanlarının qiymәtlәndirilmәsindә hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur

•

Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq
Operativ nәqliyyat vә rabitә, reqionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer, tәbii
iqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili
Xarici mühit amillәrindәn müdafiә, dәyişәn xarici mühit şәraitindә insanın yaşaması üçün şәraitә adaptasiya, әtraf
mühit amillәrinin insana vә bәşәriyyәtә olan tәsiri vә s.
Yataq yerlәrinin sayı, ilk növbәdә bәrpa olunmayan tәbii sәrvәtlәrin istehsalının dinamikası, yeni infrastruktur
obyektlәrinә tәlәbat, enerji vә su tәchizatı imkanları

684 Әrazinin tәbiirekreasiya zonasına çevrilmәsindә investorların maraqlarının reallaşma mәrhәlәlәrinә
daxildir

•

Müәssisәnin strateji inkişaf konsepsiyasının iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılması
Әrazinin planlaşdırılması vә sanatorkurort sahәsinin inkişafı nәzәrә alınmaqla turistrekreasiya vә kurort
kompleksinin baş planı hazırlanır, cәlb olunan investisiyalar
Strateji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasına yönәldilmiş real investisiya layihәlәrinin mәcmusu
Vergi qanunvericiliyi tәlәblәrinin nәzәrә alınması, sosial sferaya aid dövlәt qanunvericiliyinin tәlәblәrinin nәzәrә
alınması
İctimai әhәmiyyәtli mәhsul vә xidmәt istehsalçısı kimi öz missiyasını yerinә yetirәrkәn uğur qazanmaq, rәqabәt
şәraitindә rentabellik

685 Turistrekreasiya fәaliyyәti necә tәsniflәşdirilir

•

Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin xarici
turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsidir
Rekreasiya resurslarından vә onunla bağlı madditexniki bazadan istifadә nәticәsindә hәyata keçirilәn insan
fәaliyyәtinin müstәqil hissәsi, insanların rekreasiya tәlәbatlarının ödәnilmәsinin yeni üsullarının mәcmusudur
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәtlәr şәklindә
[yeni cavab]Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar,
tәşkilati idarәetmә prinsiplәri, turizm sahәsindә prinsiplәr vә kompleks münasibәtlәr formasında
Sәfәr edilәn ölkәnin tәbii, mәdәni, sağlamlaşdırma obyektlәri vә turistlәrin ayrıayrılıqda vә ya kompleks halında
tәlәb vә ehtiyaclarını tәmin edә bilәn, onların fiziki vә mәnәvi qüvvәlәrinin bәrpası

686 Rekreasiya ehtiyatlarının әrazi baxımından tәdqiqat obyekti kimi hansı sistemlәr әsas götürülür

•

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

687 Rekreasiya ehtiyatlarının әrazi baxımından tәdqiqi hansı istiqamәtlәrdә baş verir

•

Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt
Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi kimi yerli resursların xarici istehsalçılar vә yaxud әhalinin xarici
turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә öyrәnilmәsi yolu ilә
Sәfәr edilәn ölkәnin tәbii, mәdәni, sağlamlaşdırma obyektlәri vә turistlәrin ayrıayrılıqda vә ya kompleks halında
tәlәb vә ehtiyaclarını tәmin edә bilәn, onların fiziki vә mәnәvi qüvvәlәrinin bәrpası
Әhalinin xarici turizm xidmәtindәn istifadә istiqamәtlәrindә

Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr, resurslar, tәşkilati
idarәetmә prinsiplәri

688 Rekreasiya coğrafiyası necә tәsniflәşdirilmr

•

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

689 Marşrut üzrә istirahәtin passiv elementlәrindәn istifadә olunmaqla istifadә olunan turist sәyahәtlәrinә
aiddir

•

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

690 Rekreasiya tәsәrrüfatını inkişaf etdirmәk üçün tәbii, texniki vә sosialiqtisadi göstәricilәr mәcmusu necә
qruplaşdırılır

•

Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili formasında
Rekreasiya bonitirovkası formasında
Rekreasiya turlarının tәbii, texniki vә sosialiqtisadi göstәricilәr mәcmusu formasında
Rekreasiya resursları formasında
Makroiqtisadiyyat baxımından onun iştirakçılarının kim olması

691 Rekreasiya müәssisәlәri yaradılarkәn әrazinin keyfiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi necә adlandırılır

•

Rekreasiya turlarının tәbii, texniki vә sosialiqtisadi göstәricilәr mәcmusu
Rekreasiya turları
Rekreasiya resursları
Rekreasiya bonitirovkası
İnkişaf meyllәrinin xarakterini tәsәvvür et¬mәk

692 İqtisadi artım tendensiyasına görә rekreasiya müәssisәlәri qarşısında qoyulmuş vәzifәlәrә daxildir

•

Bölüşdürmә kanalında hazırda baş verәn әsas dәyi¬şik¬liklәrin vә onların inkişaf meyllәrinin xarakterini tәsәvvür
et¬mәk
Әhalinin rekreasiya fәaliyyәtinin inkişafı vә әrazi tәşkili qanunauyğunluqlarını öyrәnәn elmi istiqamәt
Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxması
Gәlirlәri artırmaq, rentabelliyi yüksәltmәk, bazarda payı artırmaq
Turizm sahәsinin mövcud vәziyyәti, onun tәkmillәşmәsi vә inkişafını müәyyәn edәn amillәr

693 Ekologiyanın mühafizәsi sahәsindә aparılan tәdbirlәrin sәmәrәliliyini yüksәltmәk üçün prioritet
istiqamәtlәrә daxildir

•

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

694 Ekologiyanın tәnzimlәnmәsi metodlarına aiddir

•

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

695 Turizmdә ekologiya menecmenti funksiyasına daxildir

•

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

696 Turizmekskursiya fәaliyyәtinin mәhdudlaşdığı vә ya tam qadağan edildiyi, mühafizә olunan tәbii
әrazilәr vә tәbiәt obyektlәrinә daxildir

•

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

697 Tәbiәtin mühafizәsindә tәrbiyә tәdbirlәrinә daxildir

•

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

698 Tәbiәtin mühafizәsindә konstruktiv tәdbirlәrә aiddir

•

Hәyat dövriyyәsinin hәr fazası üzrә şirkәtin satışı vә gәlirlәri arasında faiz nisbәtinin müәyyәn¬lәş¬mәsi
Planlaşdırma, idarәetmә, texnologiya, nәzarәt, kadrların hazırlanması, fәalların formalaşması, metodika vә elmi
tәdqiqat işlәri
Qoruqlardan, rekreasiya mәqsәdilә, kәnd tәsәrrüfatı mәqsәdilә vә urbanizasiyalaşdırılmış tәbiәtdәn istifadә etmә
Tәbiәtin mühafizәsi, bәrpası vә resurs bazasının inkişafı
Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxması

699 Tәbiәti mühafizәetmәnin menecment tәdbirlәrinә aiddir

•

Destinasiyada müxtәlif xidmәtlәrin necә vә hansı sәbәbdәn meydana çıxmasını, makroiqtisadiyyat baxımından
onun iştirakçılarının kim olması
Qoruqlardan, rekreasiya mәqsәdilә, kәnd tәsәrrüfatı mәqsәdilә vә urbanizasiyalaşdırılmış tәbiәtdәn istifadә etmә
Hәyat dövriyyәsinin hәr fazası üzrә şirkәtin satışı vә gәlirlәri arasında faiz nisbәtinin müәyyәn¬lәş¬mәsi
Planlaşdırma, idarәetmә, texnologiya, nәzarәt, kadrların hazırlanması, fәalların formalaşması, metodika vә elmi
tәdqiqat işlәri
Tәbiәtin mühafizәsi, bәrpası vә resurs bazasının inkişafı

700 .Destinasiyada ekoturizmin menecment problemlәrinә aiddir

•

Operativ nәqliyyat vә rabitә, reqionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer, tәbii
iqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili
Havanın, içmәli suyun, әrzaqların, qidanın ekoloji cәhәtdәn tәhlükәsiz olmasına nәzarәt, sanitarepidemioloji vә
dövlәtin texniki nәzarәti
Turizm vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması, әhaliyә göstәrilәn rekreasion xidmәtlәrinin
hәcminin artması
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ekoloji cәhәtdәn saf
tәbiәt resurslarından istifadә etmәyә üstünlük vermәk
İctimai әhәmiyyәtli mәhsul vә xidmәt istehsalçısı kimi öz missiyasını yerinә yetirәrkәn uğur qazanmaq, rәqabәt
şәraitindә rentabellik vә iqtisadi sabitliyin tәmin edilmәsi

701 Destinasiyada turistlәrin ekoloji vә tibbi tәhlükәsizliyini hansı tәdbirlәr tәmin edir

•

Operativ nәqliyyat vә rabitә, reqionun stabilliyi, beynәlxalq prestij vә mәşhurluq, mәdәnitarixi atmosfer, tәbii
iqlim cazibәsi, saf әtraf mühitin olması, otellәrin keyfiyyәt standartları, qida vә xidmәt sahәlәrinin tәşkili
İctimai әhәmiyyәtli mәhsul vә xidmәt istehsalçısı kimi öz missiyasını yerinә yetirәrkәn uğur qazanmaq
Havanın, içmәli suyun, әrzaqların, qidanın ekoloji cәhәtdәn tәhlükәsiz olmasına nәzarәt, sanitarepidemioloji vә
dövlәtin texniki nәzarәti, tәsadüfi vә tanış olmayan tәdarükçülәrdәn әrzaq mallarının alınmasına imkan
verilmәmәsi, tәcili tibbi yardımın vә stasionar tibbi yardım mәntәqәlәrinә çatdırılma vasitәlәrinin olması
Turkompleks yerlәşdiyi regionun sosialiqtisadi rifahını, davamlı ekoloji inkişafını saxlamaq, ekoloji cәhәtdәn saf
tәbiәt resurslarından istifadә etmәyә üstünlük vermәk
vә ekskursiyalarla, bәdәn tәrbiyәsi vә idmanla mәşğul olanların, sağlamlıq müәssislәrinin muzeylәrin,
kinoteatrların vә s. xidmәtlәrdәn istifadә edәnlәrin sayının artması

