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163. TURĐZM MARKETĐNQĐNĐN MĐLLĐ SƏVĐYYƏDƏ APARILMASI
Beynəlxalq turizmin arenası müxtəlif ölkələrin kəskin rəqabət sferası-na
çevrilmişdir. Onların çoxu üçün turizm milli ixracın vacib hissəsidir. Bu
rəqabət mübarizəsinin nəticələri ölkələrin turizm siyasətindən asılıdır.
Olkənin turist siyasəti - turist sənayesinin inkişafına yönəldilmiş, turist
sərvətlərindən səmərəli istifadə edib turizm fəaliyyətinin iqtisadi
effektliyini təmin edən, dövlət tərəfindən görülən biitiin tədbirlərin
cəmidir. Turist siya-səti ölkə siyasətinin bütün xüsasiyyətlərini özündə əks
etdirir. Əgər dövlət əhalinin güzaramılı yaxşılaşdırmaq və həyat
səviyyəsini qaldırmaq istəyir-sə. deməli onun turist siyasəti də çevik və
səmərəli olmalıdır. Belə dövlət
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imkan tapır və turizmə çoxlu sərmayə qoyur, iş yerləri açır və turizrn sənayesini inkişaf etdirir. Turizm sənayesinin inkişafı turizmin inkişafına
səbəb olur.
Turizm siyasətinin məqsədi, konkret iqtisadi və siyasi şəraitlə və turist
sənayesinin kamilliyi ilə sıx bağlıdır. Bu məqsədlərdən ən vacibi milli
turist məhsulunun beynəlxalq turist bazarlarma çıxarılması və satılmasıdır.
Bun-dan ötrü, turizm sahəsində marketinq tədbirlərinin görülməsi
vacibdir. Milli səviyyədə aparılan turizmin marketinqinin strategıyası
dövlətin bey-nəlxalq səviyyədə turist imicini yaratmaq və xarici turistləri
ölkəyə cəlb et-məkdir.
Ölkənin imici, ÜTT-a görə - ölkənin bütün xüsusiyyətiərindən, şəxsi
təcrübədən, şaiyələrdən, toplanmış məlumatlardan, ölkə (turist mərkəzi)
haqqmda yaranan təsəwüıiərdir. Đmicin məqsədi insan təsəwüründə pis,
yaxşı və ya əla təsəvvür yaratmaqdır. tmic bir neçə səviyyədə yarana bilər;- məişət, sosial-iqtisadi və işgüzar səviyyələrdə.
Ölkənin sosial-iqtisadi imici, Dünya Bankmm nəzərincə, adam başma
düşən millı məhsulun payı, təbii sərvətlərin bolluğu və əhalinin maariflənmə dərəcəsi ilə təyin olunur.
Đşgüzar imic: milli iqtisadiyyatın və maliyyə sisteminin dinamik olma-sı,
insan resursları, təbii sərvətlərin, infrastrukturun olması, ölkənin sər1
mayə qoymaq bacanğı ilə ölçülür. Sadalanan faktorlan cəm halında götürdükdə rəqabət qabiliyyətinə görə işgüzar imicin birinci yerlərini ABŞ,
ı
Yaponiya, Danimarka, Niderland, Isveçrə, Almaniya tuturlar.
Turizm sahəsində ölkənin imicinin yaradılması marketinqin əsas vəzifəsidir və bu vəzifəni ölkənin Milli Turist Təşkilatı (MTT) yerinə
yetirməli-dir. Bu da onun göstərdiyi səylərdən, başqa orqanlara etdiyi
təsirlərdən, qanunvericilikdə, vergi siyasətində, maliyyə, iqtisadi, siyasi,
sosial sahələr-də göstərdiyi təşəbbüslərdən asılıdır. MTT-dan başqa,
turizm siyasətində qanunvericilikdə başqa orqanlarda iştirak edirlər. Lakin
MTT-in əsas və-zifəsi milli turist məhsulunu xarici bazarlarda hərəkətə
gətirməkdir. Bu fə-aliyyəti görmək üçün bir çox tədbirlərin həyata tətbiqi

nəz-ərdə tutulur. Bu tədbirlər reklam-informasiya xüsusiyyətlərini
daşıyırlar.
Nümunə üçün bir neçə ölkələrin bu sahədə gördüyü işlərlə tantş olaq.
Məsələn, ABŞ-ın turizm və səyahətlər Baş Đdarəsinin tərkibində marketinqlə məşğul olan xüsusi büro var. Bu büroya aşağıdakı vəzifələrin yerinə
yetirilməsi tapşırılmışdır:
- Turizm sahəsində lazını olan məlumatların toplanması və turist
müəssisələrinə ötürülməsi, turizmin ixracına işləyən müəssisələrin
mükcifatlandırılması:
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Müəssisələrə və xarici ölkələrdə reklamla məşğul olan təşkilatlara yardım
göstərilməsi;
Marketinq sahəsində olan layihələrin və proqramlarm əlaqələn-dirilməsi; .
ABŞ-na turist səfərlərinin stimullaşdırılması;
Xaricdə ABŞ-nı təbliğ edən turoperatorlara yardımlarm göstə-rilməsi;
Beynəlxalq nümayəndələrin ABŞ-da konfranslarda, simpozium və
konqreslərdə ıştirakma köməklik göstərmək;
Potensial turistlərə turist marşrutları haqqmda məlumat vermək.
Almaniyada xarici marketinq Alman Turizm Mərkəzi tərəfindən aparılır. Bu Təşkilat Almaniya hökuməti tərəfındən yaradılmış və xaricdə 14
Nümayəndəliyi və ölkə daxilində 4000 partnyoru var. O, ölkə imicinin yaradılması və qorunması, ölkəyə xarici turistlərin cəlb olunması və beynəlxalq turizmdə Almaniyanm paymm artınlması ilə məşğuldur.
. Fransada bu fəaliyyətlə «Mezon de la France» məşğul olur. Onun
büdcəsi Turizm Nazirliyinin və xaricdə, Fransa turist məhsulunu təbliğ
edən və fəaliyyət göstərən özəl şirkətlərin hesabına formalaşır. Fransa milli turist təşkilatınm dünyanm 27 ölkəsində nümayəndəliyi var. Fransa turizm sahəsində xaricdə öz nümayəndəliklərinin saymı çoxaltmağa çalışmır, əksinə onlarm iş fəaliyyətini təkmilləşdirməyə səy göstərir. Belə olan
halda, risk minimaldır, xərclər də azdır, turizmdən əldə olunan gəlir isə
maksimaldır. «Mezon de la France»in əsas fəaliyyəti başqa ölkələrin dövlət turist təşkilatlan ilə əlaqə yaradılması, xarici nümayəndəliklərə azad və
rahat işləmək üçün şərait yaratmaqdır.
«Mezon de la France»ın marketinqi turist bazarlarmda olan yeniliklə-ri
diqqətlə izləyir, aktiv rəqabət siyasəti aparır və bazara keyfiyyətli məh-sul
çıxartmaqda rəqibləri olan Đspaniya və Đtaliyadan heç də geri qalmır.
Müxtəlif qiymətlərlə, cürbəcür və Ispaniyada heç olmayan turist məhsullarını bazara çıxardır. Tələbatı formalaşdırmaq və satışı şirinləşdirmək
üçün müxtəlif ölkələrdə cürbəcür reklam-informasiya kompaniyaları keçirdir.
Bundan başqa, mərkəzin xarici nümayəndəlıkləri müstəqil olaraq
kommersiya fəaliyyəti ilə də məşğul olurlar. «Mezon de la France» optimal qiymət siyasəti aparır və tələb edir ki, onun turoperatorları turları

münasıb qıymətlərlə satsmlar, ona görə ki, turistlər «qiymət və keyfiyyət»
probleminə çox həssasdırlar.
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Marketinqin çətin problemlərindən biri də onun
maliyyələşdirilməsi-dir. «Mezon de la France» dövlət və özəl
maliyyələşdirilməsindən birgə istifadə edir və çox gözəl nəticələr
əldə edir.
Ümumiyyətlə, bütün ölkələrdə milli məhsulun beynəlxalq
bazarlarda hərəkətə gətirilməsi dövlət vəsaitlərinin hesabına olur.
Onlar bilavasitə dövlət büdcəsindən - bir hissəsi kommersiya ilə
məşğul olan turizm müəs-sisələrinin hesabma (məsələn,
mehmanxanalarm), bir hissəsi isə özəl müəsk
sisələrdən əldə olunan vergilərin hesabma formalaşırlar.
Məsələn, Ispani-ya, Sinqapur, Tayland, Tunis, Polşa kimi
ölkələrdə bu məbləğ ancaq döv-lət vəsaitlərinin hesabına
formalaşır. Honkonqda - 95 %, Cənubi Afrika Respublikasmda
(CAR) - 80 %, trlandiyada - 89 % və Avstraliyada isə -78 %
dövlətin hesabına formalaşır. Başqa ölkələrdə də milli məhsulun
rek-lamında özəl sektorun sərmayəsindən istifadə olunur.
Đş burasındadır ki. reklam xaricdə də çox baha başa gəlir. eyni
zaman-da milli turist məhsulunu beynəlxalq bazarlarda
yerləşdirmək və irəlilə-mək son dərəcədə zəruridir. Məsələn,
Fransada bu məqsədə sərf olunan 1 dollara 300 dollar gəlir
götürülür, Böyük Britaniyada isə 220 $. Marketin-qin milli
səviy}^ədə aparılması turızm sənayesinin formalaşmasmda da
məqsədə uyğundur. Bəzi ölkələrin səfırlikləri də (əgər xüsusi
nümayəndə-lik yoxdursa) öz ölkəsinin turist imicini qaldırmağa
səy göstərirlər.

XVIIFƏSĐL
17.1. TURĐST MÜƏSSĐSƏLƏRĐNDƏ MARKETĐNQ
TƏMA YÜLLƏRĐNĐN ĐNKĐŞAFI
Turizmdə marketinqin əmələ gəlməsinə və inkişafma səbəb iqtisadi və
rəqabət mühitinin yaranması və turizm məhsuluna olan tələbatm dəyişkənliyidir. Tələbatın dəyişkənliyi marketinqin inkişafına təsir göstərən daha güclü faktordur. Turizm məhsuluna olan tələbatm dəyişkənliyi bir çox
amillərdən asılıdır ki. bu da potensial turistin davranışmda özünü büruzə
verir, yəni göstərir. Bununla əlaqədar, turist səfərlərinin motivlərində aktiv
istirahət etməyə və səfərlərdən həzz almağa üstünlük verilir. Turist səfərlərində xüsusi maraq doğuran turizm növləri xüsusi yer tutur.
Turizmdə marketinqin mahiyyəti də ondadır ki, turist müəssisələri
hazırladığı məhsulu hamıya yox, ancaq ayrı-ayrı qruplara istiqamətləndirirlər. Məsələn, xaricdə tez-tez fərdi formada təşkil olunmuş ekzotik səfərlərə rast gəlmək olur. Ya da ki, ov turizmini götürək. Qrupda 5-6 turist
olur. Onlara yüksək səviyyədə xidmət göstərilir. Belə fərdi turist səfərləri
çoxlu gəlir gətirir. Məsələn, Qafqaz turuna olan belə bir qrupun ov səfəri
Azərbaycanda 6-8 min dollara başa gəlir.
Dünyamn məşhur turist və istirahət mərkəzlərinə (Kanar adalan, An-talya
və s.) olan kütləvi turist səfərləri o qədər də populyar deyil. Müasir
turistlər qeyri-adi turist məhsulu axtarırlar. Baxmayaraq ki, təhlükəlidir.
onları sualtı mağaralar, timsahlarm və ya ilanlarm fermaları maraqlandırır. Məsələn, Meksikanm Yukatan yarımadasmda olan sualtı mağaralar-da
üzmək çox dəbdədir. Müasir turistləri qeyzerlərlə, yanar dağlarla (Bakı), püskürən vulkanlarla, qletçerlərlə (Đslandiya), ilan mağaraları ilə (Tayland) tanış olmaq və onları müşahidə etmək maraqlandırır.
Fərdi turizm pərəstişkarlarmm arasmda Avropa ölkələrinə velosipedlə
səfərə çıxanlar, Arktikaya getmək istəyənlər və Kosmosa uçmaq
arzusunda olanlar da var. Lakin bu axırıncı səfər hələ ki, çox bahadır, 1012 mln dollardır. Uu adamlar sakit istirahət əvəzinə ekzotikaya üstünlük
verirlər.
Turist səfərlərinin təkrar olunması yə müddəti də dəyişir. Məzuniyyət-lər
bir neçə hissəyə parçalanır. Şənbə-bazar günlərı istirahət etməyə və qısa
■

səfərlərə çıxmağa ıstifadə olunur. Aylıq məzuniyyət qısa müddətli turist
səfərlərinm təşkilınə sərf olunur. Qısa müddətli turist səfəri yaxşı təşkil
olunmuş, intensiv və çoxlu da xərc tələb edir.
Müasir turist sətərlərində ölkədən xaricə getmə tələbləri, daxili turist
səfərlərinə nisbətən üstünlük təşkil edir. Bu hal xüsusən Azərbaycana aıddir. Vətəndaşlanmız xaricdə çox da baha olmayan qiymətə keyfiyyətli turist xidmətiərtndən istifadə edə bilirlər. Daxildə isə belə şərait hələ ki. ya143
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ranmamışdır. Qiymətlə məhsulun keyfiyyəti arasmda böyük uyğunsuzluq
var. Ona 'görə də, hələ ki, valyuta ölkədən xaricə gedən turistlərlə çıxarılır.
Müasir zamanda ekzotikalı ölkələrə (Çinə, Yaponiyaya, Taylanda,
Đndoneziyaya və s.) səfərlərin sayı artmaqdadır.
Beləliklə, turist xidmətlərində baş verən struktur dəyişmələr, rəqabətin
formalarmm və turistlərin davranışlarınm dəyişilməsi turist müəssisələrini
marketinq sahəsində yeni tədbirlər axtarıb tapmağa məcbur edir. Bu funksiyalar arasında müştərilərlə təmasda olmaq ön plana keçir. Müştərilərlə
uzun müddətli münasibətlərin qurulması marketinqə sərf olunan xərclərdən az olsa da daha effektli olur. Məsələn, məlumdur ki, yeni müştərinin
tapılması, firmaya məhsulun köhnə müştəriyə satılmasından altı dəfə baha
başa gəlir. Əgər müştəri səfərin təşkilindən narazı qalarsa, onun etimadını
təkrar qazanmaq firmaya 25 dəfə baha' başa gəlir. Bu onu göstərir ki, turistə (müştəriyə) göstərilən xidmət nə qədər düşünülmüş və hazırlıqlı olmalıdır ki, onu itirməyəsən.
Turizm xidməti elə bir qarşılıqlı sahədir ki, orada təklifin keyfıyyəti
xidmətin keyfiyyətindən fərqlənməməlidir, yəni ayrılmazdır. Müştəriyə
sa-tıcı qismində fırmanm bütün işçiləri iştirak edirlər. Onlar faktiki olaraq
təklif olunan turist məhsulunun bir hissəsidirlər. Ona görə də, marketinq
bütün personalm fəlsəfəsinin ayrılmaz hissəsidir və marketinq funksiyasını
onlarınhamısıaparmalıdır. Bucürşəraitinyaranmasımarketinqəyenibaxışlarla yanaşmağı tələb edir. Bu cür yanaşmamn nəzəri əsasları marketinq
münasibətlərininkomepsivasıdır.
17.2. MARKETĐNQ MÜNASĐBƏTLƏRĐNĐN KONSEPSĐYASI
Bu konsepsiya ona əsaslanır ki, marketinqin klassik üsulları turist
müəssisəsi qarşısmda duran məsələləri həll etməyə' qadir deyil. Müəssisənin mədəniyyəti, personalm şəxsi keyfiyyətləri və turistlərlə kontaktı
olma-dan, turizmdə marketinq inkişaf edə bilməz və bu sahədə görülən
tədbirlə-rin səmərəliliyi çox aşağı olar.
Beləliklə, marketinq münasibətləri konsepsiyası ağırlıq mərkəzini.
marketinqin texnologiyasından alıcılarla yaradılan və uzun müddət sürən
münasibətlərə, yəni sosial münasibətlərə yönəidir. Marketinqin burada
əsas məqsədi dəyişmir, əvvəlki kimi alıcıların bütün tələblərinin

ödənilməsi kimi qalır. Ancaq bu məqsədə aparan üsullar dəyişir. Alıcılarla
uzun müd-dət səmimi münasibətlərin saxlanılması «sinerqiçeski» effekt
yaradır. Bu effektin mənası ondadır ki, alıcılarda satıcıya qarşı sədaqət və
sabitlik ya-ranır, alıcıda konservatizm yaranır. o. turist məhsulunu almaq
üçün satıcı. 144

nı dəyişmək istəmir. Bu zaman PARETO effekti əmələ gəlir. Bu o deməkdir ki, 20 % müştəri gəlirin 80 %-ni təşkil edir. Müştərinin öz satıcısım dəyişmək istəməməsi rəqabətin universal formasıdır və bu onu göstərir ki,
satıcı keyfiyyətli məhsul təklif edərək müştərilərini saxlaya bilir, itirmir.
Marketinq münasibətləri satıcmın müştəri ilə hər bir görüşünü şəxsi
(səmimi) görüş kimi qiymətləndirməyi təklif edir. Alıcılarla qurulmuş səmimi münasibətlər qiymətli resurs kimi qəbul olunmalıdır, bu cür münasibətlər fırmanm sərvəti hesab olunur. Səmimi münasibətləri yaradan insanlardır, ona görə də, məhsulun irəliləməsində (satılmasmda) əldə olunan
nailıyyətlərin səbəbi məhsulun özündən qabaq müştəri ilə səmimi münasibətləri yaratmağı bacaran satıcmm intellektindən, bacanğmdan, personaIm xüsusi keyfiyyətlərindən asılıdır.
Apanlan müşahidələr göstərir ki, alıcılarla əlaqələrin kəsilməsinə sə-bəb
olan hallann 68 %-i müştəriyə qarşı diqqətsiz və kobud rəftar nəticə-sində
baş verirsə, 14 %-i məhsulun keyfıyyətinə olan narazılıqdan doğur.
Buradan aydm olur ku müştəri haqqmda düşünmək, ona qayğıkeşlik fəlsəfəsi çox vacib tədbirlərdən biridir. Personal müştəri müəssisəyə daxil
olanda onu xoş məramla və gülər üzlə qarşılamağı, diqqətlə onun arzu və
istəkləri ilə tanış olmağı, problem yaranarsa, ondan çıxış yollannı tapmağı
bacarmalıdır.
Turist müəssisəsi marketinq münasibətləri çərçivəsində müxtəlif seqmentlərlə və ayrı-ayn müştərilərlə əlaqələri hansı səvıyyədə qurmağı
əvvəl-cədən təyin etməlidir. Bu münasibətlər aşağıdakı səviyyədə qurula
bilinər:
Passiv münasibətlər - menecer məhsulu satır və başqa heç bir tədbir
görnıür;
Həssas reaksiya verən - menecer məhsulu satır və deyir ki, bir problem
yaranarsa, mənə müraciət edin;
Məsuliyyətli münasibətlər - məhsulu satdıqdan bir az sonra menecer
alıcınm məhsulun keyfiyyəti haqqm-da fikrini öyrənir;
Aktiv münasibətlər - müştəri ilə daim əlaqə saxlayır, bayramları təbrik
edir, yeni turist mövsümünə hazırlanmış məhsullar haqqında məlumatlar
verir və s.;
Partnyorluq münasibətləri - müştərilərin rəğbətini qazanmaq və onlan
itirməmək məqsədı ilə onlarla müntəzəm olaraq əlaqələrin saxlanılması.

Beləlıklə, marketinq münasibətlərinin konsepsiyası ahcılara keyfıyyət-li
xidmətlərin göstərilməsinin təşkilinə yönəldilmişdir. Əldə olunan nəticələrin qiymətləndirilməsi alıcılarm bütün səfər boyu səfərdən razılığmın dərəcəsi ilə ölçülür,
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17.3. TURĐST MƏHSULUNA OLAN TƏLƏBAT
1. Turizmdə təhbat anlayışı
Ümumiyyətlə, tələbat - şüurlu surətdə adət olunmuş zəruriyyətdir. O,
cəmiyyətdə istehsalm baş vermiş inkişafı nəticəsində formalaşır. Tələbatm
formalaşmasma tarixi, milli, coğrafi xüsusiyyətlər və həyat şəraiti təsir
göstərir. Sosial mühit intellektual inkişaf səviyyəsi tələbatm tərkibini təyin
edir. Əhali, onun müxtəlif təbəqələri, tələbatı ödəmək üçün müxtəlif yollar
axtarıb tapırlar.
Həyat tərzinin dəyişməsi, insanın maddi və maliyyə vəzıyyətinin yüksəlməsi turist məhsuluna olan tələbatı yaratmışdır. Turizm, müasir insanların sosial tələbatmın təzahürüdür.
Baza.r iqtisadiyyatı şəraitində istehsalm əsas tənzimləyicisi qiymət qanunudur. Tələbatlarm təmin olunması bazar mexanizmi tərəfındən təmin
olunur. Başqa sözlə desək, hər hansı bir istehsal növünün inkişafı tələb və
təklif qanunları əsasmda baş verir.
Đnsanlarm tələbatı rəngarəng və çoxdur. Onlar bir-birindən forma və
məzmun cəhətcə fərqlənirlər. Tələbatlar iki cür olur: şəxsi və ictimai tələbatlar. Turizm tələbatı - şəxsi tələbatdır. Đnsanlarm biri-birilə ünsiyyətdə
olması ictimai tələbatdır.
. Turizmdə tələbat anlayışının açılmasmm çətinliyi ondadır ki, o istehsalm bütün fazalarında - həm istehsalda və həm də istehlakda iştirak edir.
Đstehsalm məhsulu kimi təiəbat şəxsi istehlak prosesində əmələ gəlir. Tələbatı öyrənəndə ödənişə qadir tələbatı öyrənirlər,. yəni o tələbatı ki, o xidmətlərlə və ya mallarla təmin olunsun. O tələbatı ki, onu pul vahidi ilə
ödəmək olsun. Tələbat istehlakın bir forması kimi bazardakı alıcıların və
ya istehlakçılarm cəmi ilə ölçülür. Alıcı yoxdursa, tələbat da yoxdur.
m
2. Turizm məhsuluna olan təfabatın formalaşması
Turizm sahəsində tələbatm əmələ gəlməsi və inkişafı istehsalın maddi
bazasmm inkişafı ilə bilavasitə əlaqədardır. Đnsanın maddi tələbləri nə qə-

dər tam ödənirsə, o qədər də onun turist məhsuluna tələbatı çoxalır (Ac
adam yuxuda darı görür, turist məhşulu görmür). Turist xidmətləri insanı
mənəvi cəhətdən qidalandınr.
Turizm məhsulu iqtisadi kateqoriyadır, buna baxmayaraq, o psixo-fızioloji xarakter daşıyır.- Bu h.al turist məhsulundan istifadə edən
adamların psixologiyasım, davranış motivlərinin öyrənilməsini tələb edir.
I
* ■■
■
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Turist məhsuluna olan tələbat aşağıdakı faktorlardan asılıdır: gəlir,
xidmətin qiyməti və asudə (boş) vaxt. Bundan başqa, tələbat eyni zamanda alıcınm hazırlığmdan, onun mədəni səviyyəsindən və turist məhsulunun
özünün cazibədarlığmdan asılıdır.
Turizmin inkişafı ilə əlaqədar turistlər tərəfindən turist məhsuluna tə-ləbat
yaranır. Madam ki, bu tələbatm yaranmasma səbəb 2 əsas element-dir pul və boş vaxt, biz onların mənbələrinə nəzər salaq.
Turizm maliyyələşdirməsinin iki yolu var: turistlərin şəxsi gəliri və so-sial
fondun vəsaitləri. Boş vaxtm mənbəyi vətəndaşlara verilən məzuniy-yətlər
və şənbə-bazar günlərıdir.
Turizm iqtisadiyyatımn əsasını qoyanlar B. Xinsiker və K. Krapf tu■
rizmin tələbatına belə tərif verirlər: «Iqtisadi cəhətdən turizm tələbatı turistlərin müəyyən qiymətlərlə almaq istədiyi mallarm və turist xidmətlərinin miqdarıdır». Başqa sözlə desək, turizm tələbatı turist gedən ölkənin
qiymətləri ilə əlaqədar turist xidmətləri və mallarm şəxsi istifadəsidir.
II Dünya Müharibəsindən qabaq turizm elitar xarakter daşıyırdı, geniş
əhali kütləsi turist səfərlərində iştirak etmirdı. Lakin müharibədən sonra
əhalinin bir hissəsi varlanmağa başladı. Fəhlə sinfı əmək haqqmm
artırılması və məzuniyyətlərin uzadılması uğrunda apardığı mübarizələr-də
qalib gəldi. Kütləvi turizm genişlənməyə başladı. Turizm məhsuluna olan
tələbat artmağa başladı.
P. Maslov yazır ki, «insanm istehlak sahəsi - psixologiya elminin bir
sahəsidir. Bu sahədə kütləvi tələbat prosesi, insanlarm arzu və istəkləri və
davranış motivlərı biri-birilə vəhdət təşkil edir».
Turizm bütün vaxtlarda ətraf mühiti öyrənmək, həyat proseslərini dərk
etmək maraqları ilə bağlı olmuşdur. Gələcəkdə də bu maraqlar genişlənəcəkdir. Hər hansı bir marşrutun seçilməsi, səfərin müddəti, xidmətlərdən istifadə - qidalanma, əyləncə və s., bunlar hamısı turistin şəxsi davranışı və keyfiyyətlərindən asılıdır. Məhz ona görə də, potensial turistlərin
müxtəlif situasiyalarda davramşmı analiz etmək turist xidmətlərinin müəyyən bazarm seqmentində təhlilini aparmaq turist müəssisələri üçün çox
vacibdir.
i. Tııvist mdhsulumın ictimai xavakter daşıması

t
I
Turizm tələbatı insan cəmiyyətinin müəyyən inkişaf mərhələsində əmələ
gəlir. Yorğunluq əvvəlki mərhələlərdə də olmuşdur. Lakin onu ara-dan
götürmək və əvvəlki insan qüwəsini turist səfərlərinin köməyi ilə
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bərpa etmək ancaq inkişaf etnıiş sivil ölkələrin bünövrəsi əsasmda mümkün olmuşdur.
Beləliklə, turizm tələbatı orqanizmin zəifləməsi nəticəsində meydana
gələn prosesdir. Bu proses düşünülmüş şəkildə insanm normal funksiyalannı turist səfərləri vasitəsilə bərpa etməyə yönəlmişdir. Deməli, tu-rist tələbatı şəxsi tələblər qrupuna aiddir və onun ödənilməsi şəxsi istehlak sistemində baxıla bilər.
Turizm tələbatı özünü və ətraf mühiti dərk etmək məqsədini güdür və bu
sahədə turizmin imkanları sonsuzdur. Dərk etmə evolusiyanın vacib
elementidir. Dərk etmə olmasa. insan sivilizasiyası inkişaf edə bilməz. Digər tərəfdən, turizmin bir çox elementləri mütəmadi olaraq cazibədarlıq
«fonu» yaradır. Bu iki çox vacib olan element turizm tələbatmı insan ehtiyac qrupunun vacib tələbatma çevirmişdir.
Turizm tələbatmm yaranması insanın motivasiya nəzərıyyəsinə əsasla-nır.
Bu nəzəriyyəyə görə turizm tələbatı insan davranışınm motivləridir.
Turizm sahəsində məşhur tədqiqatçı P. Berneker belə hesab edir ki, turist
tələbatının əsas səbəblərindən biri səyahətin ürəkaçan olması və insana sevinc gətirməsidir. Tədqiqatçı R.M. Kasımov turist tələbatmı ınsanm təbii
tələbatı kimi qiymətləndirir, bu tələbatı insan turist səfəri zamanı ödəmiş
olur. Turist tələbatmm bir sistem kimi öyrənilməsi bu anlayışı dialektik
üsulla təhlil etməyə imkan verir. Sistem nöqteyi nəzərindən turist tələbatınm ödənilməsi insanm özü-özünü tənzimləmə prosesinə bənzəyir. Đnsanm
şəxsi kontaktlara olan ehtiyacları, yaşayış mühitini dəyişmək ehtiyacları
özünü biruzə verir. Đnsan daim psixoloji uyğunluq axtarır və qrup tərkibində hərəkət etməyə meyl göstərir.
Turizm tələbatı eyni zamanda ictimai xarakter daşıyır və ictimai tələbatdır.
Siyasi-iqtisadi elmin nəzəriyyəçiləri təsdiq edirlər ki, ictimai tələbatlar
istehsalın inkişafma səbəb olurlar. Onlar öz tələbatlarmı ödəmək üçün
istehsalatı dəyişirlər.
Beləliklə, belə bir nəticəyə gəlmək olar. Turizm tələbatı təbii tələbat-dır və
insanın inkişafı nəticəsində meydana gəlmişdir. Đstehlak prosesi nöqteyinəzərindən. o, insanm şəxsi tələbatıdır. Đctimai istehsal nöqteyi nəzərindən
isə, o, ictimai xarakter daşıyır və ictimai tələbatdır. Aparılan təhlil
göstərdi. ki, turizm tələbatı cəmiyyət və insan inkişaf etdikcə geniş-lənir

və dərinləşir. Turizm tələbatı insan yaşadıqca yaşayacaqdır, cəmiy-yət
dəyişdikdə onun ancaq strukturu dəyişəcəkdir. Beləliklə, turizmin
tələbatmı insanm təbii və tarixi tələbatı kimi qəbul etmək lazımdır. Bu
tələbat turist səfərləri zamanı ödənilmiş olur.
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17.4. TURĐST MƏHSULUNA OLAN SORĞU
2. Turist sovğusu anlayışı
Turist sorğusu - turist məhsuluna olan tələbatdan doğur. Turist xidmətlərinə olan sorğu, istehsal və mal - pul dövriyyəsi olan yerdə əmələ gəlir. Əwəlki mühazirədə «turizm tələbatı» haqqmda qeyd etmişdik ki, «turizm tələbatı» şüurlu formada adət olunmuş zəruriyyətdir. Yəni, «turizm
tələbatı» insan orqanizminin sağlam qalması üçün lazım olan vacib funksional elementdir. Göründüyü kimi, «turizm tələbati» abstrakt anlayışdır,
baxmayaraq ki. o, iıısanın normal funksiyası üçün çox vacib elementdir.
Turist soreusu isə - konkretdir və «turizm tələbatmın» real hissəsidir. Turist sorğusunu gerçəkləşdirən və inkişaf etdirən tələbatm üç forması mövcuddur: pul ödənişli, həqiqi və absolyut tələbat forması. Bu klassifıkasiyadan aydm görünür ki, turist sorğusu bu tələbatlarm turist bazarına çıxarılan formasıdır. Turist tələbatlarmm hamısı ödənilmir, ancaq pul ekvivalenti ilə təmin olunan tələbat ödənilir.
Turist sorğusunu öyrənəndə ödənişli sorğunu öyrənirlər, yəni o sorğu-nu
ki, turist məhsulu və pul vəsaiti ilə təmin olunmuş olsun. Sorğunun bu
konkret hissəsi ictimai tələbatın mallara və turist xidmətlərinə aid olan bir
hissəsidir. Ödənişli sorğunun vasitəsi ilə cəmiyyət, faktiki olaraq
istehlakm və milli gəlirin müxtəlif təbəqələr arasmda paylanmasma nail
ola bilir. De-məli, turist sorğusu bazarm vasitəsilə ölkə daxilində sinfı
münasibətləri tənzimləyir. Bazar münasibətlərində istehsalm ziddiyyətləri
özünü büruzə verir. Bu ziddiyyətlər nəticəsində istehsal öz formasmı
dəyişir və inkişaf edir. Məsələn, artıq kəl arabasma sorğu (ehtiyac)
yoxdur. Deməli, onun istehsalı başqa malla, məsələn, avtomobillə əvəz
olunur. Turist sorğusunu turist məhsuluna sifariş kimi də qiymətləndirmək
olar.
Turist mallarma və xidmətlərinə olan sorğu turistlər tərəfmdən verilir.
Turist sorğusu əsas iki elementlə xarakterizə olunur; pul və boş vaxtla. Bura turist mallarınm və xidmətlərinin qiymətini də əlavə etmək lazımdır.
Madam ki, turist sorğusu pul və boş vaxtla xarakterizə olunur, onda onla■
■
rın mənbələrinə nəzər salaq.

Bizə bu gun turizm maliyyələşdirməsinin iki mənbəyi məlumdur - turistlərin şəxsi gəliri və sosial fond (yəni dövlət tərəfindən maliyyələşdirmə
mənbəyi). Əgər Azərbaycanı konkret götürsək, bu 2 mənbəyin ikisi də çox
zəifıdər. Deməli, turist sorğusunun səviyyəsi də yüksək ola bilməz. Qaldı
ki, boş vaxtın olmasına, onun mənbəyi məzuniyyətlər və şənbə-bazar günləridir.
1
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Sorğu turist tələbatınm gerçəkləşmiş formasıdır. Tələbat isə qüwələri və
istehsal münasibətlərinin inkişaf səviyyəsinin göstəricisidir. Deməli, sorğu da ölkədə yaranmış istehsal münasibətlərini özündə əks etdirir. Sorğu
milli gəliri müxtəlif təbəqələrə paylayan bir alətə çevriür. Burada turist
sorğusu müstəsnalıq təşkil etmir. Məhz ona görə də, turist tələbatı ümumi
milli məhsulun əhalinin müxtəlif təbəqələri arasmda bölüşdürülməsi zamanı turist sorğusuna çevrilir.
Beləliklə, turist sorğusu tək şəxsi yox, eyni zamanda ictimai tələbatı da
özündə əks etdirir.
2. Turist sorğusunım turizm inkişafına tdsiri
Turizm məhsuluna olan ictimai tələbat hər zaman turist mallarmın və
xidmətlərinin istehsalmdan çoxdur, ona görə ki, tələbat mürəkkəb və geniş
anlayışdır və onu tam təmin etmək üçün ölkənin imkanları məhduddur.
Turist tələbatının inkişafı ilə onu tam təmin etmək arasmda əmələ gələn
ziddiyyətlər turist bazarmm formalaşmasma və inkişafma müsbət təsir
göstərən faktordur.
Turist sorğusu ödəriişli tələbatın tək cəmi deyil. eyni zamanda rəqa-bətli
turist məhsuluna olan tələbatdır. Bu baxımdan, o, tələbatla sıx əlaqə-dardır
və keyfıyyətli turist məhsulunun formalaşmasma və inkişafına tə-kan
verir.
*
■
ı
Turist sorğusunun məzmunu turist tələbatıdır. Turist xidmətlərinin və
mallarınm istifadəsi və bazarda satılması oriun yaranması ilə əlaqədardır.
Turist xidmətlərinin istehlakı rəqabətli turist sorğusunu onün təklifı ilə tarazlaşdırır. Bu hal turizmin spesifık xüsusiyyətlərindən biri kimi onu başqa mallardan fərqləndirir. Ona görə də, turist sorğusunun öyrənilməsi turist tələbatmm inkişafma təsir göstərən faktorlardan başlayır.
Turist sorğusunun formalaşmasma müxtəlif faktorlar təsir göstərir. Bu
faktorların intensivliyi zamanla əlaqədar və müxtəlif turist qrupları üçün
dəyişir. Elə hal olur ki. iqtisadi faktorlar kölgədə qalır və psixo-fızio-loji
faktorlar ön plana gəlir, başqa bir halda isə iqtisadi faktorlar həlledici rol
oynayır. Faktiki olaraq, turist sorğusu bazarda istehsälın aparıcı qüv-vəsi
kimi çıxış edir, onun formalaşmasmm iqtisadi aspektləri isə bazar münasibətlərində avdın görünürlər/

5. Iı/rof sorğusunun formalaşmasına təsir göstərən faktorlar
Turist sorğusuna və onun formalaşmasma təsir göstərən faktorları 2 qrupa
bölmək olar: sosial iqtisadi və psixo-fizioloji faktorlar. I qrupa tu-rist
məhsulunun istehsalı, onun həcmi və strukturu aiddir. Bu qrup sorğu-nun
formalaşmasının əsas mənbəyidir, onun hesabma şəxsi və ictimai is-tehlak
fondlan yaranır. Başqa bir faktor əhalinin illik gəliridir, onun məbləğindən turizmə sərf olunan xərcləriıı miqdarı təyin olunur. Vacib faktorlardan biri turizm mallarma və xidmətlərinə və onlann keyfiyyətinə sərf
olunan pulların mütənasibliyidir.
Sosial faktorlar böyük bir qrupu əhatə edir. Bura əhalinin miqdarı, cinsi,
yaşı, sosial inkişaf səviyyəsi, turist xidmətlərindən və mallarından is-tifadə
etmə xüsusiyyətləri. milli ənənələri, tarixi şəraiti aiddir. Ailənin tər-kibi də
bövük rol ovnavır.
Psixo-fızioloji faktoıiarm tərkibində əsas rolu ayrı-ayn turistlərin psixologiyası. mənəvi-psixoloji faktoru. moda. reklam, onların mədəni inkişaf səviyyəsi əsas yer tutur.
Turist sorğusunu formalaşdıran və onun dəyişməsinə təsir göstərən
faktorları qarışdırmaq olmaz. Lakin ola bilsin ki, eyni faktor iki formada
özünü göstərsin; birinci formada məhsulun keyfiyyətinə, ikinci formada
isə onun miqdarına təsir göstərsin.
Turist sorğusuna təsir göstərən faktorlar mənfi və müsbət xarakter daşıya
bilərlər. Başqa sözlə desək, onlar sorğunun inkişafına, ya da ki. tənəzzülünə səbəb ola bilərlər. Bu keyfıyyətdə bəzi faktoıiar turist sorğusunun elastikliyinə səbəb olurlar. Elastiklik turist bazarına məxsus olan kəmiyyətdir. O, turist sorğusu ilə hər hansı bir faktorun funksional əlaqəsini
göstərir. Bu əlaqənin səviyyəsi elastiklik əmsalı ilə ölçülür. Elastiklik
əmsa-Jı turist sorğusunun hər hansı bir faktorun dəyişməsindən asılı olaraq
də-yişməsini göstərir. Elastiklik əmsalı rəqəmləıiə və qrafiklə göstərilir.
Ədəbiyyatda ən çox turist sorğusunun turist məhsulunun qiymətindən
asılıhğı tədqiq olunur. Lakin iqtisadiyyatçılar göstərirlər ki, turist sorğusu
başqa faktoıiardan asılı olaraq da dəyişir. Məsələn, başqa mallarm (ərzaq
və s.) qiymətlərinin dəyişməsindən, turistlərin gəlirinin miqdarından. boş
vaxtmm olmasmdan asılı dəyişir.

Ümumiləşdirərək beiə deyə bilərik ki, turist sorğusunun funksiyası üç
qrup dəyişənlərdən - tələbat və istəkdən, məhsulun münasib qiymətlərindən və müştərinin ödəniş qabiliyyətindən və azad vaxtm strukturundan
asıhdır. Turist xidmətlərinin qiymətləri isə məhsulun maya dəyərindən və
keyfıyyətindən asıĐı olaraq dəyişir. • .,
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XVIIIFƏSĐL
18.1. TURISTBAZARI
/. Turist bazarımn xarakteristikası
Turist bazarı turist mallarınm alış-verişini təmin edən, sorğu ilə təklifı
tarazlaşdıran ictimai və iqtisadi bir hadisədir. Turist bazarına hər şeydən
əvvəl müxtəlif turist mallarmm və xidmətlərinin satışı çıxarılır. Turist bazarı onun bütün iştirakçılarmı təyin edir: turist məhsulunu satanları, onların rəqiblərini, alıcıları, vasitəçiləri, turist məhsullarmı, bazarın fəaliyyət
şərtlərini və s.
Başqa mal bazarları kimi turist bazarı da çox müxtəlifdir. Onun
strukturunda öz masştabma görə xırda bazarlar da olur. Bununla əlaqə-dar,
turist bazarı öz əlamətlərinə görə marketinq üçün vacib olan müxtəlif
qruplara bölünür:
■& Daxili turizm bazarını qeyd etmək olar. Daxili bazar ölkə daxilində
turistlərin bir rayondan başqa rayona olan səyahətləridir;
"y* Beynəlxalq turist bazarı özü də iki cür olur. ölkəyə gəlmə turist bazarı
və
ölkədən xaricə gedən turist bazarı;
Səyahət məqsədinə gorə turist bazarları:
■♦■ Rekreasiya, işgüzar, elmi, idman, dərketmə, mədəni, dini, etnik və s.
bazarlar;
Nəqliyyat formasına görə:
-3* Piyada, dəmiryolu, aviaturist, dəniz və çay turisti, avtoturist, veloturist
vəs.
Marketinqfəaliyyətinəgörə:
-£ M əqsədyönlü, məsələn, reklam məqsədi ilə , yeni turist marşrutu ilə
tanışlıq və s.
■^ Gələcəyi olmayan və ya perspektivli turist bazarı;
"£ Əsas və ya köməkçi istiqamətli turist bazarı.
Turist bazarları keyfiyyət əlamətlərinə görə də bir-birindən fərqlənir-lər.
Umumiyyətlə, turist bazarı böyük və sonsuzdur. Əhalinin 10 %-dən bir az
çoxu bu nəhəng bazardan istifadə edir və turist səfərlərində iştirak edirlər.
Ola bilsin ki. daha çox əhali bu bazardan istifadə etmək istəyir: Lakin tək
istəməklə arzuya çatmaq mümkün olmür. Istəyi olanların 40%-i səyahət
etməyə real imkana malikdir və onların səfərin qiymətini ödəməyə imkanı

var. Ona görə də, həmin 40 % əhali turist bazarınm iştirakçısıdır.
Mənimsənilmiş turist bazarı o bazardır ki, müştərilər artıq orada turist xidmətlərindən istifadə edirlər. Onlar potensial bazarın 5 %-ni təşkil edirlər.
Ümumi bazarın bu cür qruplara bölünməsi turizm marketinqinin
planlaşdırılması üçün çox vacibdir. Satışın fniqdarından narazı qalan fir152

malar gələcəyi təhlil edir və xidmət göstərdiyi bazarm seqmentində öz fəaliyyətini genişləndirirlər.
Beləliklə, müxtəlif əlamətlərinə görə qruplara bölünməsi, bazarın öyrənilməsini asanlaşdırır və onun iş xüsusiyyətlərini təyin edir.
2. Bazar konyunkturasııun qiyımtlmdirilməsi
Konyunktura - müxtəlif faktorlarm və şəraitin təsiri nəticəsində turist
sorğusu ilə turist təklifı arasmda mütənasibliyi və qiymətlərin səviyyəsini
və dəyişmə dinamikasmı araşdıran. konkret zamanda iqtisadi vəziyyətdir.
Turist bazarını öyrənəndə, birinci olaraq konyukturanı təyin edirlər. Madam ki, konyunktura bazarm müəyyən zamandakı vəziyyətini təyin edir,
deməli o, kommersiya məsələlərinin- həlli üçün lazımdır. Lakin belə qərar
çıxaran zaman ümumi iqtisadi əlaqələri nəzərə almaq lazımdır.
Turist bazarınm konyunkturası müxtəlif faktorlarm təsiri nəticəsində
formalaşır və inkişaf edir. Onlardan ən əsası - iqtisadi, siyasi, sosial, elmitexniki və sairədir. Konyunkturanı öyrənəndə, onun əsas dəyişmə səbəblərini təhlil etraək kafi deyil. Hansı faktorun nə dərəcədə təsir göstərməyini
və proqnozlaşdırmasmı bacarmaq lazımdır. Hər zamanm öz hökmü var.
Ona görə də, faktorlar müxtəlif zamanlarda necə dəyişə bilər? Bunları təyin etmək lazımdır. Bu məsələni o zaman düzgün həll etmək olar ki. bazarda baş verən son hadisələr və proseslər tədqiqat zamanı nəzərə alınsm.
Turist bazarmm konyunkturası sorğu ilə təklifm mütənasibliyini. qiymətlərin səviyyəsini, bazara çıxmaq üçün törənən maneçilikləri, rəqabətin
vəziyyətini, bazarda dövlət tərəfindən gedən tənzimləmə proseslərini,
məh-sulu satmaq üçün kommersiya şəraitini, sorğunun mövsüm
dəyişmələrini və başqa parametrlərin dəyişmələrini xarakterizə edir. Bir
bazarda olan konyunkturanm vəziyyətini mexaniki olaraq başqa bazara,
onlar nə qədər yaxm olsalar da. tətbiq etmək olmaz. Əgər turist bazarı
qeyri-sabit olarsa, o zaman ardı kəsilmədən bazarda müşahidələr
aparmağa ehtiyac yaranır.
Turist bazarmm konyunkturasmm öyrənilməsi müəyyən ardıcıllıqla
aparılır: hazırlıq mərhələsi, konyunkturanm inkişafı prosesində müşahidələrin aparılması. konyunktura haqqmda cəmlənən məlumatlarm təhlili
və nəhayət, proqnozlarm verilməsi.

Hazırlıq mərhələsində tədqiqat apanlan obyekt təyin olunur, informa-siya
mənbələri dəqiqləşdirilir və konyunkturanın əsas parametrləri öyrənilir.
Đkinci mərhələdə.konyunkturamn inkişafı istiqamətində müşahidələr
aparılır. məlumatlar toplanır. yoxlanılır, məlumatlarda düzəlişlər aparıhr
və obyektin vəziyyəti öyrənılir. Konyunktura haqqında toplanan məlu153
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matlarm məqsədi bazarın formalaşmasmm qanünauyğuniuğunu və inki-şaf
təmayüllərini öyrənməkdir. Konyunktura proqnozu bazarın inkişafı-nm
perspektivliyini və turist müəssisəsinin taktika və strategiyasını təyin
etmək üçün istifadə olunur. Verilən proqnozlarm keyfıyyəti apanlan müşahidələrin dəqiqliyindən, analizlərin dərmliyindən, faktlara verilən qiymətlərdən və konyunkturanm inkişafmdan asılıdır.
3, Turisi bazcırımıı həcminin təyin olunması
Bazarın həcmi bazarda müəvvən müddətdə satılan turist xidmətləri-nin və
mallannm miqdarı ilə ölçülür. Bazarm həcmi orada işləməyin nıümkün
olub və ya olmamasmı göstərir. Bəzən bazann həcmini bazarda alış-veriş
əməliyyatlarmda iştirak edən turistlərin sayı və turist xidmətləri-nin
satılmasından əldə olunan gəiirın miqdan ilə də ölçürlər. Bazarm həc-mini
və onun dəyişmə təmayüllərini öyrənərək fırma hər hansı bir bazarın, onun
iştirakı üçün perspektivli olmasım təyin edır. Əgər bazarın həcmi balacadırsa, böyük imkanları olan firmanın orada iştirakma lüzum yoxdur:
bazara daxil olmada firmamn xərcləri ola bilsin ki, özünü doğrultmadı.
Bəzən belə də ola bilər ki, böyük həcmdə olan bazara daxil olmaq o qədər
də səmərəli olmur. Belə bazarda rəqabət çox qüvvətli olur. Bazarm başqa
bir göstəricisi də bazarda fəaliyyət göstərən firmamn payıdır, yəni ki,
tutumudur. Bazarda tutum (pay) nə qədər böyük olarsa, gəlir bir o qə-dər
də çox olar. Turist firmasınm praktıkasmda mütləq bazarm həcmi və
tutumu haqqmda məlumatlarm olması vacib sayılır.
18.2. TURĐST MƏHSULU.
i. Turist ımhsulumm stmkturu
Turist bazarmda qazanılan müvəffəqiyyətlər məhsulun cazibədarlı-ğmdan
asılıdır. Turist məhsulu mürəkkəb və müxtəlif elementlərin biıiəşməsindən əmələ gəlir:
Turisti səyahətə sövq edən təbii sərvətlər, mədəni və tarixi abidələr,
memarlıq nümunələri;
Otellər, mehmanxanalar, restoranlar, istirahət ocaqları. səfərə çıxmaq
qərarma gəlməkdə təsir göstərməsələr də. onlarsız səfər də baş tutmaz;
Nəqliyyat vasitələri turistləri sürət yox, birinci növbədə qiymət cəhətdən maraqlandırııiar.
Bura məhsulun keyfiyyəti və onun satılmasmdan əldə olunan gəlir
arasında kompromis yaradan informasiya təchizatı da aiddir.
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Turist məhsulunu qiymətləndirəndə bilmək lazımdır ki, bu məhsul ki-mə
lazımdır və onu kim alacaqdır? Bu suala cavab tapılandan sonra, yəni artıq
məhsulun kiməsə vacib olmasmı aydmlaşdırdıqdan sonra. həmm adam
alıcıya çevrilir.
Marketinqin əsas vəzifəsi də elə odur ki, insanlära lcızım olan malları və
xidmətləri iazım olan vaxtda, lazım olan yerdə və- kızım olan keyfiyyətdə
(qiymətdə) təşkil etsin.
..■_•■.
Turist müəssisələri hazırladığı məhsullarm alıcıhq qabüiyyətini diq7
qətlə öyrənməlidirlər. Xüsusilə məhsulun üstünlüklərinı diqqət mərkəzində saxlamalıdniar.
■■ •
Məlumdur ki. təcrübədə əsas və əlavə turist xidmətləri anlayışı var. Əsas
turist məhsulu standart turist xidmətlərinin.toplusu olur. bu toplu «pekidj
tur» kimi bir paketdə turistlərə satılır. Adı mallann satışmda oldu-ğu kimi
turist məhsulu üç səviyyədə olur: ümumi ideyası olan məhsul. real
hazırlanmış və keyfiyyətli məhsul.
Hər hansı bir turist məhsulunun əsasım hər hansı bir tələbatm ödənil-məsi
təşkil edir. Ona görə də. məhsulun özəyini, onun məzmununu açıqla-yan
ideya təşkil edir, yəni hər hansı bir problemin həllinə yönəlmiş, hər hansı
bir tələbatm ödənilməsinə istiqamətlənən tədbir olur. Turist məh-sulunu
əldə edən turist faktiki nəyi alır? Faktiki olaraq o, əllə toxunub
yoxlanılması mümkün olmayan məhsul alır. Onun aldığı şey özünün müəyyən tələbatının ödənilməsinə xidmət edır. Belə olduğu halda, turist müəssisəsinə öz məhsulunu tərifləmək yox. onun alıcıya verdiyi xeyirdən danışmaq daha sərfəlidir. Ona görə də. 1 JVfe-li şəkildə. II səviyyədə turist
məhsulunun turistə lazım olan və tələblərinə uyğun olan xüsusiyyətlər sadalanır: məhsulun keyfiyyəti. komfortluluğu. prestijliyi, iqtisadi cəhətdən
sərfəli olnıası. təhüikəsizliyi, təəssüratlı olması və s.
II! Alıcılara göstəribn xidmdtlərin keyfij
yətini qaldirıföRp
II Məhsutun hazırlanması
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Şakil 1. Turist məhsulunun üç səviyyəsi
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Üçüncü səviyyə məhsulun imicinin yaradılması və onun mövqeyinin
möhkəmləndirilməsidir. Turist müəssisəsi öz müştəriləri ilə səmimi
dostluq münasibətləri yaratmaq üçün onlara hərtərəfli yardımçı olmalı və
az da ol-sa onlara xeyir verməyə çalışmalıdır. Bu cür dostluq
münasibətlərini ya-ratmaq üçün müştərilərə keyfıyyətli və operativ
xidmətlər göstərmək, on-lara vaxtlı vaxtmda operativ məlumatlan
çatdırmaq, məsləhətlər vermək və qeyri-formal ünsiyyət münasibətləri
yaratmaq lazımdır. Turist məhsu-lunun mövqeyinin möhkəmlənməsi yeni
müştərilərin cəlb olunmasma və
köhnələrinin itirilməməsinə yardımçıdır.
Məsələn, xidmətin keyfiyyətinin qaldırılması
~- alıcmın sorğusuna əsasən turun operativ təşkil olunması ilə;
alıcıya diqqətli olmaqla, onun arzu və istəklərini operativ yerinə
yetinnəklə;
təklif olunan turun öz həqiqi məzmununa uyğun gəlməsi ilə;
kompleks xidmətlərin bütün komponentlərini müştəri ilə razılaşdırmaqla reallaşır.
Baxmayaraq kif informasiya xidmətləri turistlərə pulsıız göstərilir, tıırist müəssisələri onların vasitəsi ilə öz məhsullarınm çoxunıı sata bilirlər.
Məlumat materiallarının olması və personalın bu materiallardan xəbərdar
olması va alıcılara operativ olaraq sözsüz çatdırılması turist məhsulunun
bir
hissəsidir.
Turist məhsulunun mövqeyinin möhkəmləndirilməsi, müştərilərin
davranışını diqqətlə izləməyi və ona uyğun hərəkət etməyi tələb edir. Rəqabət nöqteyi-nəzərindən bu cur hərəkət, turist müəssisəsinə öz məhsulu■
nun mövqeyini möhkəmlətmək və onun imicini yaratmaq üçün yeni imkanlar yaradır.
2. Turist məhsulunun imicininyaraddması
m
Alıcıları cəlb.etmək-və bäzarm müəyyən seqmentinin tələblərini tam
ödəmək turizm marketinqinin əsaslı konsepsiyasıdır. Turist məhsulunun
imicinin yaradılması müştərilərin təsəvvüründə turist məhsulu haqqmda

rəqiblərin məhsulundan fərqli müsbət rəy yaratmaq məqsədini güdür. Bu
proses hasil olan turişt məhsulunun müsbət cəhətlərini göstərən yaradıcı
prosesdir. Bu yaradıcı proses zamanı alıcmm şüuruna təsir göstərilir ki, bu
məhsul onun çoxdan axtardığı və ona münasib məhsuldur. Hər turist müəssisəsi hazırladığı məhsulun mənfi və müsbət cəhətlərini yaxşı bilirLakin məhsulu qiymətləndirəndə, ona kənardan, yəni müştərinin gözü ilə
bax-maq lazımdır: məhsulun alıcı üçün qiyməti nədədir? Burada məhsulun
alınmasmdan. praktiki üstünlüyündən başqa, psixoloji qiyməti də nəzərdə
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tutulur. Bazarda hər hansı bir məhsulun qiyməti 2 cür olur: həqiqi və ona
bazarda verilən qiymət. Real qiymət, məhsula əvvəlki satış mərhələlərində
verilən qiymətdir. Bazar qiyməti isə, firmanm öz məhsuluna təsəwüründə
verdiyi qiymətdir. Bu qiymət məhsulun bazarda tutduğu mövqedən
asılıdır. Bu qiymət müştərinin məhsula verdiyi qiymətdən fərqlənə bilər.
Belə olduğu halda, turist fırmasmın öz müştəriləri ilə problemləri əmələ
gələ bi-lər. Turist məhsulunun qiyməti bazarm bir seqmentində, o birisinə
nisbətən fərqlənə də bilər. Ona görə də, məhsulun bazarda mövqeyi
bazarm seq-mentlərə bölünməsi ilə sıx bağlıdır. Bunu nəzərə alaraq, turist
müəssisəsi bazarda çevik siyasət aparmalı və müxtəlif seqmentlərdə onun
ıstehsal etdiyi məhsul müxtəlif mövqeləri tutmalıdır. Aydmdır ki,
məhsulun ba-zarda tutduğu mövqeyindən asıh olaraq qiyməti də dəyişir.
Turist məhsulu-nun bazarda tutduğu yer, yəni mövqe müştərıləri
maraqlandıran kəmiyyət-lər üzərində qurulmalıdır. Bu kəmiyyətlər alıcımn xeyri, məhsulun təkrar olunmamazlığı. rəqiblərdən qorunması,
məhsulun almmasmın sadəliyi və s. Fərz edək ki, hazırlanmış məhsulun
bır neçə gözəl xüsusiyyətləri var. Bu zaman məhsulun mövqeyini bazarda
təyin etmək üçün o xüsusiyyətləri seçmək lazımdır ki, məhsulu ən yaxşı
cəhətdən xarakterizə etsin. Onlardan ən yaxşısı «yüksək xidmət
keyfiyyətidir», «ən ucuz qiymətdir», «məhsulun orijinal olmasıdır». Əgər
müəssisə bu göstəricilərdən birinin üzərində öz marketinq strategiyasını
qurmuş olarsa, yaxşı nəticələr əldə edə bilər. Bəzi mütəxəssislər belə
hesab edirlər ki, məhsulun bir neçə əlamətlərinə görə onun bazarda
mövqeyini təyin etmək olar. Lakin təcrübə göstərir ki, əla-mətlərin sayı
çoxaldıqca məhsul öz imicini itirə bilər.
18.3. TURĐST BAZARININ SEQMENTLƏRƏ BÖLÜNMƏSĐ
1. Turist bazannın seqmentləvd bölünmd anlayışı və məqsədi
Turist firmalarmın hər biri yaxşı anlayır ki, onun hazırladığı turist məhsulu
bütün alıcılar üçün cazibədar ola bilməz, ona görə ki, onlar çox-duıiar,
onların seçimi, adət və davranışları müxtəlif və özləri isə böyük coğrafı
məkanda səpələnmişlər. Firmaların turist sərvətləri də tükənməz deyil ki,
bütün turistlərin ehtiyaclarını ödəyə bilsinlər. Ona görə də, yaxşı olar ki,
onlar öz səylərini bazarın bir hissəsində, yəni bir seqmentində cəmləsinlər. Ancaq belə olduğu halda onlar öz məhsullannı sata bilərlər. Belə

bir bazarın seqmentini firma özü elə seçməlidir ki, orada bazar fəaliyyəti
ilə məşğul ola bilsin.
■
Turfırma öz qüvvəsini geniş miqyasda səpələməməlidir. Onsuz da onun.
yuxarıda göstərildiyi kimi, bütün turistlərinin ehtiyacmı ödəməyə
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imkanı yoxdur. Effektli iş fəaliyyəti göstərməkdən ötrü marketinqin məqsədyönlü konsepsiyası ilə süahlanmalıdır ki, bu da dörd tədbirin görülməsini zəruri hesab edir:
l.Bazarın seqmentlərə bölünməsi - onun prinsiplərinin təyin olunması,
alınan seqmentlərin profıllərinin qurulması;
Məqsədyönlü seqmentlərin seçilməsi, onların cazibədarlıq dərəcəsinin
qiymətləndirilməsi və nəticədə bir və ya bir neçə seqmentin seçilməsi;
Seçilmiş seqmentdə və ya seqmentlərdə turist məhsulunun təyin olunması;
Seçilmiş seqmentlərdə kompleks marketinq tədbirlərinin görülməsi.
Seqment - bazarm o hissəsidir ki, orada alıcılar turist məhsuluna ox-şar
tələblərlə iştirak edirlər. Turist bazarmın seqmentləşdirilməsi - onu alıcılarm oxşar tələbləri olan hissələrə bölünməsi deməkdır. Bazarın bir çox
hissəsinə alıcılar müəyyən səbəblərdən çıxa bilmirlər (məsələn, qiymətlər
münasib deyil), bazarın bu hissəsi onları maraqlandırmır. Ona görə də,
firmalar öz qüvvələrini və sərvətlərini o seqmentə yönəltməlidirlər ki, ondan maksimum xeyir götürə bilsinlər:
Turizmi iqtisadi bir proses kimi dərindən dərk etmək üçün turizmə olan
tələbatı təhlil etmək lazımdır. Turizm məhsuluna olan tələbat konsepsiyasmda əsas yeri turist məhsulundan bilavasitə istifadə edən turist
özü tutur. Turistə nə lazımdır? Onun hansı arzu və istəkləri var?
Alıcılar müxtəlif olur. Onlann arzu və istəkləri də müxtəlifdir. Onlann
adətləri müxtəlif şəraitdə formalaşır. tmkanları da müxtəlifdir. Hər adam
üçün turist məhsulu hazırlamaq da mümkün deyil. Mümkün olsa da, belə
məhsul çox baha başa gələr.
Ona görə də turist məhsulunu hazırlayanlar xüsusiyyətləri, istək və arzuları biri-birinə oxşar adamları axtarıb tapır və onları qruplaşdınrlar. Belə qruplaşmalara seqmentləşdirmə deyilir. Seqmentləşdirmə turizm məhsulunun bazarda reallaşdırmaqdan ötrü aparılır, məhz ona görə də turizm
marketinqin vacib bir hissəsidir. Məsələni aydmlaşdırmaqdan ötrü sadə
1
a
b
v
Şffkil 2. Seqmentləşdirmənin növləri (F. Kotler, 1990)
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bir seqmentləşdirmə halını nəzərdən keçirdək. Fərz edək ki, 6 nəfər turistimiz var. Onları 3 seqmentə bölürük.

Burada a - halmda heç bir seqmentləşmə yoxdur, yəni 6 nəfər turistin
istəkləri üst-üstə düşür, b - halında hər alıcı ayrıca seqment təşkil edir, v halında 3 seqment əmələ gəlmişdir. Məsələn, seqmentləşmə gəlirə görə
apanlıb. 1-lə işarələnən seqment o biri ikisindən çoxdur.
2. Məqsədyönlü bazarlar və onlann klassifikasiyası
Yuxarıda göstərilən bazarları - məqsədyönlü bazarlar adlandırırlar.
Məqsədyönlü bazarlar coğrafi, demoqrafık və psixoqrafik əlamətləri ilə
fərqlənirlər. Turist bazarmm coğrafi əlamətlərinə görə seqmentləşməsi
onun həm ölkə daxilində və həm də ölkə xaricində müxtəlif coğrafı zonalara bölünməsini nəzərdə tutur. Turist müəssisəsinə yaxm olan müəssisələr
müəyyən üstünlüyə malikdiıiər. Bazar nə qədər müəssisəyə yaxm olarsa.
bir o qədər də müəssisəyə çoxlu turist cəlb etmək ehtimah var. Turistləri
cəlb etmək üçün turist firması bazar ətrafı şəhəıiərə, yaşayış məntəqələrinə
reklamlarla müraciət ediıiər.
Sosial-demoqrafık əlamətlərin istifadəsi hər seqmentə müəyyən yolla
yaxmlaşmağı tələb edir. Məsələn, son zamanlar qadın turizmi, kənd turizmi, tur-biznes, dağ turizmi, gənclər turizmi və turizmın müxtəlif yeni
növləri genişlənmək üzrədir. Ailə tərkibindən asılı olaraq, fərdi, ailəli turizm və balaca qruplarla turizm təşkil olunur. Psixo-qrafık əlamətlərinə
görə bazarm seqmentlərə bölünməsində alıcılar, onlarm motivləri, psixoloji xüsusiyyətləri, həyat tərzi, davranışlan öyrənilir. Özqiymətlərinəgörə,
turist səfəıiəri kommersiya tipli, iqtisadi, eksklüziv, lüks-tur, sosial turlar
və lap ucuz turlar olur. Yaşa görə isə onlar yeniyetmə, gənclər turizmi,
orta yaşlı və təqaüdçülərin turizmi adlanır.
Təcrübə göstərir ki. turistiər yaxm səfərlərdə intensiv proqramla isti-rahəti
seviıiər və çoxlu pul xərcləyirlər. Belə səfərlərə sosial fondun hesabı-na
təşkii olunan tuıiarı da aid etmək olar. Son zamanlarda, Azərbaycanda
qarışıq rnənbələrdən istifadə dəbə düşmüşdür. Özü də bu pis nəticə vermir.
Məsələn, Qəbələ rayonunda dağlarm qovuşuğunda yeıiəşən «Ay işığmda»
pansionatmda bir günlük istirahət 70000 manatdır. Vətəndaşlarımız üçün
bu baha qiymətdir. Təşkilatlarda bu məbləğin 50 %-i sosial fondun hesabına formalaşanda, vətəndaşlarımız üçün bu məbləğ sərfəli olur. Məsələn.
2003-cü ildə bu yolla «Ay işığmda» pansiönatmda yüzləıiə turist istirahət
etmişdir.

Öz motivlərinə görə turist səfərləri aşağıdakı seqmentlərə bölünürlər:
işgüzar, idman turizmi. rekreasiya. macəra, əyləncə, təhsil turizmi, ekzotik-tur. hobbi-tur və s. Bunlardan bəziiəri daha xırda seqmentlərə bölü1
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nürlər. Bəzən də, onların arasmda sərhəd pozulur. Məsələn, işgüzar-mədəni dərketmə ilə idman rekreasiya ilə qarışır.
Seqmentləşmə prosesində turist müəssisələri çalışırlar ki, eyni tipli turizmin növlərini qruplaşdırsm və eyni tipli səyahətçiləri bir seqmentdə
top-lasmlar. Bu reklam və informasiya problemlərini sadələşdirir. Bazarm
hər bir seqmenti əsas bazar kimi götürülür və onun üçün xüsusi turist
məhsulu hazırlanır. Potensial turistlərin həyat tərzinin təsviri hər
seqmentin tələbatı və sorğusu haqqmda təsəwür yaradır.
Turist sorğusunun seqmentlərə bölünmə təmayülü sonsuzdur. Bu onun-la
izah olunur ki, insanlarm tələbatı çox mürəkkəbdir, turizm və istirahə-tin
rolu insanlarm həyatmda gündən-günə artır. Turist tələbatmın strukturunun mürəkkəbləşməsi nəinki yeni turist seqmentlərinin yaranmasına səbəb olur, eyni zamanda turizmin yeni qarışıq motivlərinin əmələ
gəlməsinə səbəb olur.
18.4. MƏQSƏDYÖNLÜ BAZARLARIN TƏYĐN OLUNMASI
Seqmentləşmə üsulu seçildikdən sonra, fırma seçilən seqmentlərin profilini düzəldir və onların hər birinin cazibədarlığmı qiymətləndirir. Məqsədyönlü bazarm seçilməsi üçün neçə seqment götürülür və hansı yolla
məqsədyönlü seqment seçilir və onun firma üçün xeyri nədədir? Bu suallara cavab tapmaq üçün aşağıdakılan nəzərə almaq lazımdır:
•
Firmanm resurs imkanlan. Əgər resurs imkanları məhduddursa,
onda uyğun marketinq strategiyasmdan istifadə etmək lazımdır;
» Məhsulun rəngarənglilik dərəcəsi. Əgər məhsul sadə və steriotiplidir-sə,
qeyri-diferensial marketinq strategiyası tətbiq olunur. • Bir-birindən fərqli
məhsul üçün differensiallaşmış və uyğun marketinq konsepsiyası daha
faydalıdır;
Məhsulun dövrivvə mərhəiələri. Firma bazara daxil olanda, yeni bir
məhsul bazara çıxartmaq və qeyri-differensial marketinq strategiyasından
istifadə etmək lazımdır;
Bazarın sadəlik dərəcəsi. Əgər ahcılarm tələbi eynidirsə, onlar eyni
zamanda eyni miqdarda məhsul alırlarsa və eyni marağa həssasdılarsa,
onda differensiallaşmamış marketınq strategiyasmdan istifadə etmək olar;
Rəqiblərin marketinq strategivası. Əgər rəqiblər də bazarm seqmentləşməsi ilə məşğul olurlarsa, onda differensialsız marketinqdən istifadə fır-

ma üçün fəlakətə səbəb ola bilər. Əksinə, rəqiblər differensialsız
marketinq tətbiq edirlərsə, fırma diferensiallı marketinqin aparılmasmda
udmuş olar. Əgər firma yığcam strategiyadan istifadə edərək bazara
çıxmaq istəyirsə.
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onda o cazibədar seqment seçməlidir və məqsədyönlü bazarın axtarışma
başlamalıdır. O, elə bazar olmalıdır ki, alıcıların 20 %-i satışm 80 %-ni
təş-kil etsin. Belə seqmenti tapdıqdan sonra fırma o bazara yol
axtarmalıdır. Əgər seqment çoxdan fəaliyyət göstərirsə, deməli orada
mütləq rəqabət var və rəqiblər artıq bazarda öz mövqelərini tutmuşlar.
Həmin bazara da-xil olmaq üçün rəqiblərin mövqeyini və ahcılarm turist
məhsulunu qiymət-ləndirən parametrlərini öyrənmək lazımdır.
Marketinqin klassik qanununa görə, 20-30 % ahcı ümumi məhsulun 70 %ni alır. Tuıizmdə marketinqi elə aparmaq lazımdır ki, həmin 20-30 %
alıcım (klienti) düzgün təyin edəsən.
Turist bazarınm seqmentlərə bölünməsi şirkətin məhsulu bazarda sat-maq
işini asanlaşdırır və onun iş istiqamətlərini təyin edir. Strateji qərar qəbul
etməyə kömək edir. Seqmentləşdirmə müəyyən əlamətlər əsasmda apanhr:
tələbatm həcmi və keyfıyyəti, başqa əlamətlərə görə, məsələn, coğrafiya,
demoqrafıya, sosial-iqtisadi, psixoqrafik, davranış əlamətlərinə görə.
Coğrafi əlamətlərinə görə seqmentləşdirmə tez-tez aparıhr. Turistlər
(ahcılar) bu zaman öz coğrafı əlamətlərinə. adət və ənənələrinə görə qruplaşııiar. Belə qruplaşmada ahcıların davramşı, özünü aparması, axtardığı
üstünlüklər, arzu və şikayətləri eyni olur.
Məsələn, amerikalılar xidmət ərəfəsində çoxlu pul xərcləyhiər, eyni
zamanda görülən xidmətin keyfiyyətinə çox tələbkardılar. Onlar çox vaxtı
şikayət edirlər ki, bu səfərdən çox şey gözləyirdilər.
Đngilislərlə işləmək çox çətindir. Heç vaxtı o dəqiqə şikayət etmirlər.
Lakin sonra şikayət edib, nədən narazı idilərsə, bildirirlər.
Fransızlar qadmlara diqqət yetirməyi çox sevirlər. Onlar ingilis dilinə çox
qısqanırlar və başa düşmürlər ki, niyə bütün dünya fransız yox, ingilis
dilində danışır.
Almanlarla da işləmək çox çətihdir. Onlar dəqiqliyi çox sevirlər. Təş-kilati
məsələlərdə çox həssasdılar. Əgər onlar bilmədən marşrutda dəyişik-lik
olursa, onlar bunu çox ağır qəbul ediıiər. Almanlar dadlı yeməkləri və öz
pivələrini çox sevirlər.
Yaponlar çox asan təşkil olunur, onlaıia işləmək çox asandır. Öz milli
yeməklərini sevirlər, başqa qruplara qanşmağı sevmiıiər. Musiqini və şəkil
(foto) çəkməyi çox sevirlər. Səfərə çox diqqətlə və ciddi hazuiaşırlar.

Turist bazarmm hər ayrılmış seqmenti öz davranışları ilə fərqlənir və
aynca yanaşmağı tələb edir.
Geodemokrafik əlamətlərinə görə seqmentləşmə çox vaxtı coğrafi əlamətlərinə görə seqmentləşmə ilə birgə aparılır. Geodemokrafik əlamətlər
161

urbanizasiya əlamətləridir. Yəni kənd və ya şəhərdə yaşayan alıcı. Bir çox
qruplaşmalarda da bu əlamətlər nəzərə alınır. Son zamanlar, şəhərlə qəsəbə və kənd arasmda olan sərhəd silinmək üzrədir. Adi hallarda şəhərlərdə
istirahət etmək istəyənlərin sayı çoxdur. Düzdür, şəhərlərə daha çox iqtisadi və sosial yardım olunur. Bununla bərabər, şəhərlilər təbiətdən ayrılmışlar, şəhərlərdə əhalinin sıxlığı çox, həyat tərzi gərgin, hava və su isə çirklənmiş olur.
Şəhər böyük olduqca, o qədər də çox şəhər adammm istirahətə və müalicəyə ehtiyacı var. Belə vəziyyət hər yerdə və bütün iri şəhərlərdə var.
Nəhəng şəhərlərm sakinləri təbiətin qoynuna can atırlar.
Demoqrafık əlamətlərinə görə seqmentləşmə müştəriləri cinsinə, yaşı-na.
ailə vəziyyətinə görə qruplaşdırma deməkdir. Bu və ya başqa demo-qrafik
əlamətlər çox asan təyin olunur və onlar ən çox yayılmışdır. Seqmentləşmə başqa əlamətlərinə görə aparılsa da, demoqrafık əlamətlər yenə
də nəzərə almır.
Bu əlamətlərinə görə seqmentləşmədə ÜTT müştəriləri 5 qrupa ayır-mağı
məsləhət görür: I qrupa 14 yaşma kimi olan uşaqlar, II qrupa 15-24 yaşlı
gənclər qrupu, III qrupa 25-44 yaşlı iqtisadi aktiv adamlar, IV qrupa 45-65
yaşlı adamlar, yəni iqtisadi cəhətdən aktiv adamlar (amma uşaqlar-sız və
bəzən də tək olurlar), V qrupa isə 65 yaşdan yuxarı adamlar aiddir. Son
zamanlar bu qrupdan olan müştərilərin sayı artır.
Hər qrupun öz xüsusiyyətləri, davranışı, istək və arzuları var. Onlarm
hamısı qruplaşmada nəzərə almmalıdır.
Sosial-iqtisadi əlamətlərinə görə seqmentləşmə çoxdan aparılır. Bu qrupun
əsas əlamətləri: adam başma düşən illik gəlir, müştərinin statusu, tutduğu
vəzifə və cəmiyyətdə roludur. Gəlir səviyyəsi adamm müəyyən qrupa
mənsub olmasmı, onun təhsilini və s. göstərir. Bu əlamətlərə görə
seqmentləşmə müstəqil aparılır. Müştərinin maddi təminatı, onun alıcıhq
qabiliyyətini təyin edir. Məsələn, ABŞ-da Makdonalds Şirkəti şəhər ətrafında, fəhlələr yaşayan zonada restoran açmışdı. Bu restorana gələn olmurdu və bir azdan o bağlandı. Ona görə ki, bu ətrafda yaşayanlar yemə-,
yi evdə yeyirdilər.
Başqa əlamətlərinə görə də qruplaşmalar var, bunlar hamısı müştərini
öyrənmək üçündür.
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XIX FƏSĐL
19.1. TURĐZMDƏ QĐYMƏT VƏ QĐYMƏT ƏMƏLƏGƏLMƏ
1. Turist ımhsulunun qiyməti marketinq kompleksinin vacib elementi kimi
Turist məhsulunun qiyməti marketinq kompleksinin vacib faktoru-dur.
Müəssisələr çalışırlar ki, bazarda baş verən qiymət qalmaqalından asılı
olmasmlar, özləri müştərilərə və özlərinə münasib qiymət formalaşdırsmlar. Qiymət marketinq vasitələrinin adi bir elementidir, lakin vacib
bir funksiyanı daşıyır - o, satışdan əldə olunan gəliri formalaşdırır. Turizm
biznesinin nailiyyətləri məhsulun qiymətindən asılıdır. Düzgün seçilmiş
qiymət strategiyası uzun müddət rəqabətə dözməyə və müəssisənin iş fəaliyyətinə təsir göstərir.
Bazar şəraitində turist məhsulunun qiyməti ancaq bazar tövsiyyələri-nə
əsaslanmır, eyni zamanda bir çox faktorlarm da təsırinə məruz qalır. Lakin
qiymət əmələgəlmə strategiyäsma məsuliyyətlə yanaşma və onu
konyunkturadan asılı tənzimləmə firma marketinqinin vəzifələridir. Təəssüf ki, bir çox fırmalar, o cümlədən Azərbaycanda da, turist məhsuluna
qiymətlərin təyin olunmasını marketinqin strategiyası ilə əlaqələndirmirlər. Onlar bazara təsir göstərmək üçün bu cür qüwətli silahdan istifadə etmirlər. Bu problemin aktuallığı ondadır ki, qiymət formalaşması əldə olunan gəlirin həcmini formalaşdırır. Kiçik firmalarm resurs imkanları az olduğuna görə, onlarm qiymət rəqabəti aparmağa və bazara təsir göstərməyə imkanları yoxdur. Ona görə də, Azərbaycanda turist bazarı çox ləng
formalaşır, faktiki olaraq turist xidmətlərinin bazarı satıcılarm baza-rıdır.
Marketinq fəaliyyətində qiymət çox vacib rol oynayaraq alıcılarla
satıcıların maraqlarmı tarazlaşdırır. Qiymət turizm marketinqinin nəzarəti
altmdadır, ona görə də, qiymət strategiyasmm tərtib olunması turist fırmasınm vacib problemlərindən biridir. Qiymət strategiyası müəssisənin
ümumi strategiyası ilə sıx bağlıdır. Qiymət strategiyasmm tərtib olunması
bir neçə ardıcıl mərhələlərdən ibarətdir: xarici faktorlarm qiymətin formalaşmasma təsiri; qiymət əmələgətirmə üsulunun seçilməsi və müəssisənin
qiymət strategiyasımn təyin olunması.
3. Xarici faktorların qiymstin formalaşmasına təsiri

Qiymət əmələgəlmə strategiyasmm I mərhələsinin nəticəsi müəssisənin
qiymətləri təyin etməsində onun azad sərhədlərinin təyin olunmasıdır.
Yəni. müəssisə hər hansı bir intervalda sərbəst özü qiymət təyin edə bilər.
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Turist xidmətlərinə qiymət tərtib edəndə müəssisə tələblə təklif arasmda
olan mütənasibliyi, rəqabət aparan qiymətlərin səviyyəsini və dəyişmə
dinamikasmı, dövlət tənzimləmələrini və alıcıların imkanlarım nəzərə
almalıdır. Qiymətlərin təyin olunmasmda turist müəssisəsinin imici də
nəzərə almmalıdır. Turist xidmətlərinə müxtəlif müştərilərin fərdi sorğusu
və tələbatı vardır. Firma öz məhsulunu bazara çıxardanda, onda inam
olmalıdır ki, onun məhsulunu kimsə alacaqdır. Firmamn hörməti nə qə-dər
yüksək olarsa, bir o qədər də ona çox etibar olar və onun məhsulun-dan
istifadə etmək daha çox populyar olar.
Müxtəlif müştərilər firmanm imicini müxtəlif cür qəbul edirlər. Ona görə
ki, onlarm sorğu və tələbləri də müxtəlifdir. Deməli, qiymət strategiyasmda hər seqmentə fərdi yanaşmaq lazımdır. Məsələn, kiçik fırma vaıiı
müştərilər tərəfmdən inamsız qəbul oluna bilər. Lakin çox da imkanı olmayan müştərilər məmuniyyətlə həmin fırmanm məhsulundan istifadə
edərlər. Qiymət əmələgəlməsi prosesinə təsir göstərən faktorlarm araşdınlması qiymətlərin obyektiv təyin olunmasına yardımçıdır. Qiymət əmələgəlmə strategiyası müxtəlif məqsədləri güdə bilər. Onlardan bir neçəsi 3
nömrəli şəkildə göstərilmişdir.
Gəlirin maksimallaşdınlması
t
Məhsulun
Qiymət
Bazarda
keyfıvvətində
əmələgəlməsinin
mövqeyin
I
Bazarda liderlik
Şəkil 3. Qiymət əmələgəlməsinin əsas məqsədləri
Gəlirin maksimallaşdınlması bir çox hallarda, yəni bazara rəqiblərdə
olmayan unikal turist məhsulunu çıxardanda və ya bəzi mallara sorğu təklifdən çox olanda istifadə olunur. Lakin bəzən bazara çıxarılan yeni məhsula alıcılar ehtiyatla yanaşuiar. Bu cür hallar, xüsusən reklam və marketinq fəaliyyəti zəif olanda baş verir.
Yüksək rəqabət şəraitində bəzən də belə ola bilər ki, fırma bazarı itirməmək marağmdadır. Bu zaman o, qiymətləri aşağı salmaq məcburiyyətində olur.
,

Əgər qiymət strategiyasmın məqsədi dəyişərsə, yəni o. bazarda lideıiik
mövqeyini saxlamaq istəyirsə. onda elə qiymətlər seçir ki, uzun müddət
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bazarda fəaliyyət göstərə bilsin. Bundan ötrü, firma müştəriləri itirməmək
üçün məhsulun keyfiyyətini qaldırmalıdır. Keyfıyyətin qaldırılması əlavə
xərclər tələb edir. Firma qiymətləri qaldırmadan bu xərclərə razılaşır. Nəticədə, uzun müddət bazarda qalır və çoxlu gəlir götürür. Bu zaman artıq
o, bazarda lideıiik uğrunda mübarizə aparmrr, bu ona artıq lazım deyil.
3, Qiyımt dimfogdhm üsulumın seçilımsi
Məqsəd aydm olduqdan sonra qiymət təyin edən üsul seçilir. Ümumiyyətlə, qiymətin əmələ gəlməsi məhsulun hazııianmasına sərf olunan
xərclərdən, sorğunun və rəqabətin səviyyəsindən asılıdır. Qiymət strategiyasının tərtibində firma bu üç üsulun qarşılıqh təsırindən istifadə etməlidir. Ona görə ki, onlardan birinə üstünlük vermək çevik qiymət strategiyası ola bilməz və bəzən də itkilərə səbəb ola bilər.
Birinci üsul məhsulun hazııianmasına sərf olunan xərclərin hesablan-ması,
xidmətlər, əmək haqqı və gözlənilən gəlirin əsasında tərtib olunur. Bu
zaman son qiymət təyin olunur və nəticədə, bu qiymətdən aşağı qiymət ola
bilməz. Bu üsul bir neçə başqa faktları nəzərə almır, özü də «israflı» üsul
adlanır: turist sorğusunun səviyyəsi, alıcıların qiymətə olan münasi-bəti və
rəqiblərin qiymət səviyyəsi kənarda qalır. Bu da qiymətin düzgün təyin
edilməsinə mənfi təsir göstərir. Eyni zamanda. «israflı» üsulun müəy-yən
üstünlükləri də var. Birincisi, firma öz xərclərinin strukturunu yaxşı bılir.
Đkıncisı, bu üsulun rəqiblər tərəfmdən tətbiq olunması qiymət rəqa-bətini
aşağı salır. Nəhayət üçüncüsü, firma üçün imkan yaranır ki, turist
məhsuluna olan sorğunun dəyişmələrinə az fikir versin.
Sorğunun səviyyəsi əsasında tərtib olunan qiymət strategiyası alıcıla-rın
istək və arzularmı nəzərə alır və məhsulun satılmasını təmin edən ən əlverişli haldır. Bu üsul o vaxt tətbiq olunur ki, məhsulun satılmasmda onun
qiyməti həlledici rol oynayır. Bu halda turist məhsuluna alıcının verə biləcəyi ən yüksək qiymət təyin olunur.
Rəqabət səviyyəsinə əsaslanan üsul onunla fərqlənir ki, firma öz xərc-ləri
ilə məhsulun qiyməti arasmdakı asılılığı sabit saxlamağa çalışmır.
4. Qiytmt stvategiyasımn tvyin olunması vd gerçəkfoşımsi
Qiymət strategiyası - müəssisənin məqsədinə uyğun qiymət dəyişmə
dinamikasımn seçilməsidir. Qiymət strategiyası məhsulun yeni və ya köhnə olmasından asılıdır.

Məhsulun yenilik dərəcəsi qiymət əmələgəlməsində mühüm rol oyna-yır.
Ona görə ki. yeni va xüsusilə, unikal turist məhsulunun qiymətinin tə165

yin olunmasında bir çox çətinliklər meydana çıxır. Doğrudan da, yeni və
unikal məhsulun qiyməti geniş diapazonda dəyişə bilər və onun dəyişmə
sərhədlərini təyin etmək, hələ olmayan məhsulla müqayisə etmək çox
çətindir. Yeni məhsulun həcmini də proqnozlaşdırmaq çətindir. Bazarda
yeni məhsul haqqında məlumatın olmaması və ya az olması. onun inkişaf
təmayüllərinin məlunı olmaması təbıidir ki. müştərilərdə yeni məhsuia
qarşı inamsızlıq yaradır.
Yeni məhsulun bazarı marketinq tədbirləri ilə yaradılır. Onun xərcləri çox
ola bilər, ona görə ki, bazarda bu məhsulun mövqe tutmasma müəy-yən
sərmayə lazımdır. «Qaymaq götürmək» strategiyası (yüksək qiymət-lər)
məhsulu ilk mərhələdə yuxarı qiymətlə satmağı tələb edir. Bu da an-caq
«yeni məhsul» və rəqabətin olmadığı zamanda mümkündür. Bu üsulu
tətbiq edən fırma, faktiki olaraq monopoliya hüququndan istifadə edir.
Məsələn, ABŞ öz vətəndaşlarmı bir neçə günlüyə kosmik fəzaya səfərə
də-vət edir. Səfərin qiyməti 12 mln dollardır. Bu səfərə getmək istəyən də
çox-dur. Deməli, nə qədər ki, bu səfərin təşkilinə rəqabət yoxdur, qiymət
aşağı düşməyəcəkdir və onu təşkil edənlər öz monopoliya hüquqlarmdan
isti-fadə edəcəklər.
Bazara daxil olmanın bir yolu da turist məhsuluna olan qiymətlərin aşağı
salınmasıdır. Lakin bu üsulun bir neçə mənfi tərəfləri vardır:
Elə situasiya seçmək lazımdır ki, rəqiblər qiymətlərin aşağı salınma-sına
reaksiya verə bilməsinlər;
Məhsulun hazırlanma xərcləri o qədər aşağı olmalıdır ki, çox da yuxarı
olmayan qiymətlərlə də gəlir götürmək mümkün olsun;
Qiymətlərin «aşağı salma oyununa» rəqiblərin qoşulması çox böyük
təhlükə yarada bilər.
Bazara qoşulmağm başqa yolları da var, vaxt az olduğuna görə, on-ları
burada təhlil edə bilmirik.
19.2. RƏQĐBLƏRĐN MARKETĐNQ VASĐTƏSĐLƏ ÖYRƏNĐLMƏSĐ
1. Turist miiəssisəsimn rəqabət mühiti
Rəqabət turist bazarının vacib əlamətlərindən biridir. O. şəxsi və icti-mai
maraqlari tənzimləyir, «görünməyən əl» kimi əməklə kapitalı optimal
bölüşdürmək üçün gəlirin miqdarmı tarazlaşdırır. Turizmdə rəqabət - turist məhsulunu istehsal edən firmalar arasında aparılan mübarizəyə de-

yilir. Bu mübarızədə fırmalar çahşır kı. turistlərin məhsula olan tələbatını
lazımınca ödəsinlər.. Deməli. rəqabət texniki tərəqqinin elementidir.
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Bazann inkişafı, orada iş qurumunun mürəkkəbliyi turist firmasınm
ətrafında yaranan rəqabət mühitindən asılıdır. Rəqabət turist fırmasmm
aktivlik dərəcəsidir. O, marketinqin bir çox xüsusiyyətlərinin göstəricisidir: satış şəraiti, satışm həcmi, qiymətləri, reklamm növləri, satışm stimullaşdııılması və s. Rəqabətin nəticəsində bazarda baş verən dəyişikliklər qısa zamanda özünü büruzə verir. Rəqabətə təsir göstərən faktorlar aşağıdakılardır:
Đmkanları eyni olan firmalarm say çoxluğu. Əgər fırmalarm ölçülərı və
imkanları eynidirsə, onlar eyni dərəcədə rəqabət aparırlar. Əgər hər hansı
bır fırma üçün rəqabət aparmaq çox ağırdırsa, deməli bazarda yeni «lider»
firma peyda olmuşdur.
Əgər turist məhsuluna tələbat azdırsa. onda bazarda rəqabət şiddət-lənir.
Əksinə. bazar genişlənirsə. rəqabət zəifləyir, hamıya işləməyə yer tapıhr.
Bazarda ınkişaf zəifləyəndə. fırmalar bazarda pay uğrunda mübarizə
aparırlar. Bu da yeni ideyalarm yaranmasma səbəb olur, ye-ni əməliyyatlar
və müştəriləri özünə cəlb etmək üçün yeni tədbirlər görülür.
Məhsulun bölünməsi və ayrı-ayrı hissələrlə satılması rəqabəti zəifiədir.
Ona görə ki, belə halda hər firma bazarda öz yerini tuta bilir.
Mövsüm dəyışmələri olanda rəqabət şiddətlənir. Firmalar satışı artırmaqdan ötrü qiyməti aşağı salırlar, güzəştə gedirlər və cürbəcür takti-ki
tədbırlərə əl atırlar.
Rəqabət aparan fırmalar müxtəlif strateji addımlar atdığı zaman, on-larm
arasmda mübarizə kəskinləşir. Mübarizə bir də o vaxt kəskinləşir ki,
fırmalar arasmda resurs, kadr, strategiya, ümumi fırmalarm hör-məti
alıcılarm nəzərində müxtəlif olsun. Bu gür fərqlərin olması onu göstərir ki,
fırmalar hardasa özlərini qeyri-müəyyən apara bilərlər. Yeni firmaların
bazarda peyda olması bazarda olan vəziyyəti tama-milə dəyişə bilər.
Rəqiblərin hərəkətlərini təhlil edib, fırmanm münasib qəraıiar qəbul
etməsi, ona çox vaxt bazarda satışdan alman xeyirdən çox xeyir verə bilər.
Rəqiblərin zəif və güclü tərəflərini öyrənərək onlarm imkanlarmı və sonrakı strategiya və məqsədlərini anlamaq olar. Rəqiblərin zəif cəhətlərini öyrənib, onlarla effektli mübarizə aparmaq və öz üstünlüyünh təmin etmək
oiar.
2. Rəqibhrin hdnkdtinitdhliledən elementbr

Rəqabət aparan bütün rəqiblər haqqında məlumat toplamaq müm-kün
deyil. Ona görə də. rəqiblərin ən əsaslan Amerika älimi M. Porter tə167'

rəfindən təklif edilən sxem ilə təhlil olunur. Bu sxem rəqibləri xarakterizə
edən dörd əsas elementdən təşkil olunmuşdur: gələcək məqsədləri, strategiyası, özü haqqmda məlumat və imkanları. Təhlilin aparılması məlumatlarm toplanmasından başlayır. Toplanmış məlumatlar iki qrupa bölünür:
miqdar və ya formal məlumatlar və keyfiyyət məlumatlan.
Kəmiyyət məlumatlarına - hüquqi təşkilat forması, personalın miqda-rı,
aktivləri, başqa maliyyə mənbələrinə çıxış imkanlan, satış həcmi bazardakı payı. rentabelliliyi, rəhbərləri, fıliallarmm olması, əsas xidmət növləri
və s. aiddir.
Keyfıyyət məlumatlarmdan ən vacibləri - fırmanın hörməti, imici, gələcəyi. personalın iş təcrübəsi. əsas orientivləri, marketinq strategiyasınm
çevikliyi, məhsul strategiyasının səmərəliliyi və başqalan aiddir. Keyfıyyət
məlumatlarına müştərilərin, ekspertlərin və mütəxəssislərin verdiyi rəylər
də əlavə olunur.
Rəqiblər haqqmda ətrafiı məlumatları rəqiblər haqqmda olan xüsusı
cədvəllərdən almaq olar. Bu cədvəllərin materiallarmın təhlili zamanı əsasən rəqiblərin meydana gəlməsi və onların dəyişilməsi haqqmda dürüst
məlumatları, onlarm xüsusiyyətlərini. zəif və qüwətli cəhətlərini, bazara
çıxmağa mane olan ünsürləri, rəqabətə nə qədər tab gətirmək olär və s.
öyrənmək olar. Ardıcıllıqla toplanan bu məlumatlar rəqabət planını tərtib
etməyə imkan verir.
19.3. BAZARXN RƏQABƏT PLANININ TƏRTIBĐ
Rəqiblərin marketinq tədqiqatının son mərhələsi bazarm rəqabət pla-nmm
tərtib olunmasıdır. Bu plan rəqiblərin bazarda tutduğu mövqelərinə görə
klassifikasiyasıdır. Rəqabət planı iki göstərici əsasmda tərtib oluna bilər:
bazarda tutduğu mövqeyilə (payla) və bu mövqenin dəyişmə dina-mikası
ilə. Bazarda firmanm payı onun standart mövqelərini xarakterizə edir.
Məsələn, bazarm lideri, rəqabət potensialı möhkəm olan fırma, rə-qabət
imkanı zəif olan firıııa. bazarm aytsayderləri. Bu göstəricilər statis-tik
göstəricilərdir. Bazarda vəziyyət dinamik olaraq dəyişir. Ona görə də. bu
göstəricinin dəyişməsi ilə əlaqədar müəssisənin mövqeyinin dəyişməsini
öyrənmək olar. Bunu da müəssisənin bazardakı satış payının dəyişməsi ilə
bilmək olar.

Bazarm rəqabət planının həcmi firmanın bazar. payımn dəyişmə klassifikasiyası əsasmda qurulur. Bu müəssisənin 16 tipli vəziyyətini
xarakteri-zə edir. Ən görkəmli qrup I qrupdur. Bu qrup başqalarından öz
rəqabət aparmaq imkanları ilə fərqlənir. Bu qrupa rəqabət aparmaq
imkanlan da168

im çoxalan liderlər aiddir. Rəqabət imkanları daim zəifləyən qrup bazarm
aytsayderləridir. Əgər müəssisələrin bazar payları eyni olarsa, onda ranjirovka bazar paymm sabitlik dərəcəsi ilə aparılır. Bu dərəcə alıcıların firmanm xidmətlərinə sadiqüyini göstərir, yəni xidmətlərin neçə faizi daimi
alıcılar tərəfındən alınır. Bazar paymm (dolyasmın) sabitlik göstəricisi
qrup daxilindəki yerləri təyin edir.
Bazarın rəqabət planınm formalaşma matrisi
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10 nömrəli cədvəldə bazarm rəqabət planının formalaşma matrisi göstərilmişdir. Cədvəl-10 müəssisənin bazarda tutduğu rəqabət statusunu
göstərir.
Rəqabət statusunun qiymətləndirilməsi bir neçə bir-birilə əlaqədə olan
müəssisələrin həllinə imkan yaradır: ^ Rəqabət vəziyyətinin
xüsusiyyətlərini təyin etmək olur; -y* Rəqabətdə aparıcı firmalan aid
etmək olur: ^ Firmaya ən yaxın rəqibləri təyin etmək olur;
> Müəssisənin bazar iştirakçılan arasında mövqeyini ayırd etmək olur.
Bu müəssisələrin kompleks şəkliııdə həlli müəssisəyə rəqabətə tab
gətirmək və ya qalib gəlmək üçün düzgün strategiya tərtib etməyə imkan
varadııv
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XXFƏSIL
20.1. TURĐST FIRMASININ MARKETĐNQ MƏHSUL STRATEGĐYASI
/. Məhsul strategiyasımnformalaşması
Turist bazarında işləmək üçün, hər şeydən əvvəl keyfıyyətli turist məhsulu
lazımdır. Belə məhsulu istehsal etmək üçün məhsul strategiyası olmalıdır.
Turist müəssisəsinin ümumi strategiyasında məhsul strategiyası əsas yer
tutur. Bu onunla izah olunur ki, turizm məhsulu bazara təsir gös-tərən ən
əsas qüvvədir və müəssisənin gəlir mənbəyidir. Bundan başqa. o.
marketinq kompleksinin mərkəzi elementidir. Qiymət, satış, müştərilərin
tələblərinin təmin olunması, bunlar hamısı məhsulla əlaqədardır.
Amerika marketoloqu S. Maqjarlo haqh olaraq qeyd etmişdir ki, «... əgər
məhsul alıcmm xoşuna gəlmirsə və onun tələbini ödəmirsə. heç bir
marketinqə əlavə xərclər turist firmasmın vəziyyətini bazarda dəyişə bilməz».
Đqtisadi inkişaf və müəssisənin təhlükəsizliyinin təminatı. xüsusilə ba-zar
iqtisadiyyatı şəraitində, hazırlanmış məhsuldan asılıdır. Yeni və keyfiyyətli məhsul bazar tərəfmdən yaxşı qəbul olunarsa, müəyyən müddətə müəssisəyə rəqiblərinə qarşı üstünlük verir və gəlir gətırir.
Məhsul strategiyasmm əsas məqsədi məhsulun bazar tələbinə uyğun növ
sırasının strukturunun optimallaşmasıdır. Belə strategiyanm olmama-sı
təklifin strukturunun qeyri-sabit olmasma səbəb olur. Bu cür hallarda
qəbul olunan marketinq qərarları elmi əsaslara yox, hissiyyata əsaslanır,
bu da ki, müəssisənin maraqlarmı uzun müddət təmin edə bilmir. Əksiııə,
yaxşı düşünülmüş məhsul strategiyası turist məhsulunun istehsalmı optimallaşdırır və imkan verir ki, yeri gələrsə bu sahədə qəbul olunmuş qərarlara lazımi düzəlişlər verilsin. Məhsul strategiyasmm tərtib oiunması məhsulun gələcəyini nəzərə almalı və onun strukturunu optimallaşdırmağa imkan verməlidir. Məhsul strategiyası yeni məhsul hazırlanmasına zəmin yaradır.
2. Turist mdhsulunun formalaşması və inkişaf dövrhri
Hər hansı mal və ya məhsul nə qədər gözəl əlamətlərə malik olsa da, gec
və ya tez bazarda başqa bir məhsul tərəfmdən sıxışdınlıb çıxanlacaq-dır.
Ona görə ki, bazarda ancaq tələbat daimidir, onun təminolma vasitə-ləri
isə dəyişkəndir. Bazarda təklif olunan hər bir malın öz dövrü var, o dövr
ərəfəsində onu alırlar.
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Turist məhsulü da öz inkişafmda ardıcıl mərhələlərdən keçir. Bu mərhələlər satılma həcmi və gəlirin dəyişməsi ilə xarakterizə olunur.
c
I. Ilk mərhəhdə məhsul bazara çıxarıhr və turist müəssisəsi onu cəmiy-yətə
təqdim edir. Bu mərhələ satışm az olması və onun nəticəsi olaraq, ge-lirin
də az olması ilə xarakterizə olunur. Bu mərhələdə marketinq xərcləri
həddindən çox olur. Lakin məhsul yeni olduğuna görə, bu mərhələdə rəqabət olmur. Məhsulun bazara çıxarılma və orada mövqe tutma müddəti
çox vaxt uzana bilər və məhsulun keyfıyyətindən, alıcılarm tələbinə uyğun
gəlməsindən, marketinq strategiyasının düzgün seçilməsindən və tətbiq
olunmasından asılıdır.
II. Inkişaf məvhəhsi satış həcminin və gəlirin artması ilə xarakterizə olunur. Bu mərhələdə də hələ marketinqə çoxlu pul xərclənir. Lakin bu mərhələdə artıq rəqabət başlayır və marketinqə xərclənən pul alıcılarda məhsulun keyfiyyəti haqqında inam yaratmağa və satışm genişlənməsinə istifadə olunur. Bu mərhələnin üstünlüyü ondadır ki, hansı fırmalar ki hamıdan qabaq yeni məhsulu bazara çıxardırlar, elə onlar müəyyən üstünlüyə malikdirlər. «Geri qalanlar» çalışacaqlar ki, öz məhsullarmı təkmilləşdirsinlər və buna da əlavə xərc lazımdır. Đnkişaf mərhələsində firma yeni
bazarlan fəth etməyə, məhsula yeni müştəriləri cəlb etməyə və çoxlu gəlir
götürməyə çalışır.
Kamillik məvhəhsi satışm artmasmm zəifləməsi və stab.illəşməsi ilə xarakterizə olunur. Bu mərhələdə müştərilərin sayı çoxalmır. Lakin gəlirin
miqdarı bir az azalır, amma yenə də yüksək olaraq qalır.
|
Zəifləmə məvhəhsində turist sferası bu məhsuldan artıq doyur. Mütə-madi
olaraq satışm həcmi və gəlir azalır. Bazarda yeni məhsullar peyda olur.
Həmin məhsula isə artıq tələbat yoxdur. Bu dövr çox davam edə bi-lər.
Lakin rəqabət mübarizəsi azaldığına görə marketinqə əlavə xərclər edib,
məhsulun ömrünü bazarda uzatmağa dəyməz. Firmaya yeni məhsul
haqqmda düşünmək lazımdır.
20.2. TƏKLĐF OLUNAN MƏHSULUN STRUKTURUNUN
OPTĐMALLAŞMASI

Turist məhsulunun inkişafı müəyyən mərhələlərlə əlaqədə olduğunu büən
firma qarşısında 3 əsas problem yaranır:
O. tənəzzüldə olan məhsulu əvəz etmək üçün yeni məhsul yaratmağa hazır
olmalıdır;
Fırma satışda olan məhsulun bütün mərhələlərində işı səmərəli təşkil etməyi və gəlir götürməyi bacarmalıdır;
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3. Firma təklif etdiyi məhsulun strukturunu bütün mərhələlərdə optimallaşdırmağı bacarmalıdır. Turist məhsuĐunun strukturunun
optimallaşdınlmasmın məqsədi on-dadır ki, bazara müxtəlif vaxtlarda
çıxarılan məhsullarm ümumi satışmı və gəlirini optimallaşdırasan.
Müəssisənin bu zaman satış həcmi sabit qa-lar. Bundan başqa,
müəssisənin ehtiyatmda müxtəlif məhsullarm olması onu gözlənilməz
hadisələrdən qoruyur. Ola bilsin ki; bazarda konyunk-tura və alıcıların
tələbatı dəyişsin.
Müəssisə daim bazarın gözlənilməz hadisələrindən özünü sığortalamalıdır. Firma eyni zamanda neçə nıəhsulu bazara çıxarda bilər? Belə bir
məhdudiyyət yoxdur. Eyni zamanda, aşağıdakı məhsul qruplarmm olması
məqsədə uyğun hesab olunur:
Đnkişaf mərhələsində olan və əsas gəliri verən qrup (A);
Kamillik mərhələsində olan və gəlirin sabitliyini təmin edən qrup (B);
Gələcək gəliri təmin edə bilən strateji yeni məhsul (V);
" Đnkişaf mərhələsində olan və əsas satışm həcmini təmin edən taktiki
məhsul (Q).
Bu məhsullann mütənasibliyini və bazarda payım nəzərə almaq çox
vacibdir. Praktika göstərir ki, ideal halda bu əsas məhsullarm payı bazarda 75-85 % təşkil edir. Təbii ki. nıəhsulun struktur sırasında tənəzzülə
uğrayan məhsul da olacaqdır (E). Onlann bazarda saxlanılması faydasızdır. Lakin firma onlardan lazımınca istifadə edə bilər. Məsələn, sırada
tənəzzül və ya yeni məhsulun olması başqa məhsullann satışına maraq
oyadır, köhnəlmiş məhsula nisbətən, onlar təzə görünürlər.
Deməli, dörd məhsul (A. B, V, Q) bazara elə ardıcıilıqla çıxanlır ki,
ümumi satışın həcmi sabit qalsın. Müxtəlif yenilik dərəcəsi olan və eyni
za-manda bazarda satılan məhsullarm strukturunun optimallaşması mü-əssisəyə sabit gəlir gətirir və onun bütün xərclərinin ödənilməsinə səbəb
olur.
▲ Satışın həcmi

> za m a n
A
B
V
Q
...
0
Şfjkil 4. Inkişaf nıərhəbsindən asılı olan yenj məhsulların hazara
çıxaniması
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4 JVfe-li şəkildən görünür ki, bazara çıxarılan təzə məhsullara bir müddətdən sonra sorğu azalır və ona münasib olaraq satışın həcmi də azalır.
Məhsulun strukturunun optimallaşması nəticəsində, baxmayaraq ki, ayrıayrı məhsullarm (A, B, V, Q) satış həcmi parabola şəklində dəyişir, fırmanm ümumi satışı nisbətən düz xətt şəklində, zaman oxuna paralel olaraq
çox az miqdarda dəyişir.
20.3. TURIZMĐN MARKETĐNQ FƏALĐYYƏTĐNDƏ YENĐ
MƏHSULLAR
L Yeni tuvist məhsulunun hazıvlanma zəmrəti
1
Bazarda olan məhsulla bərabər, yeni turist məhsulunun hazııianmasınm həddən artıq çox böyük əhəmiyyəti var. Bunu, hamıdan əvvəl ahcılar
gözləyirlər. Yeni məhsul həmişə insanları sevindirir. Ona görə ki, insanlarm zövqü tez-tez dəyişir, yeni texnologiya və yeni imkanlar yeni məhsulun
yaranmasma ehtiyac yaradır. Turistlər dərketmə səviyyəsi yüksək olan,
maraqh və bəzən də unikal və ya qeyri-ordinar turist məhsulları gözləyirlər. Əlbəttə, rəqabət aparanlar bazardan kənar qalmamaq üçün çalışırlar
ki, belə məhsulları yaratsmlar.
' .
Yeni məhsulu yaratmaq çox da asan məsələ deyil. O, yüksək ustalıq;
istedad və inadkaıiıq.tələb edir. Məhsulda yenilik yaradıcılıq fəaliyyətidir
və özü özlüyündə kommersiya mənasında yüksək qiymətləndirilir.
Yeni məhsulun hazuianması və bazara çıxarılması böyük risklə bağlı-dır
(18-20 %)'. Bunun əsas səbəblərindən bir neçəsi müştərilərin tələbatmm
düzgün qiymətləndirilməməsi, bazarda satışm həcminin düzgün təyin
olunmaması, satışda buraxılan səhvlər,..reklamm aparılmaması, rəqiblərin
nəzərə almmaması və s. ola bilər.
Beləliklə. yeni məhsulun tərtib olunmasi və bazara çıxarılması yüksək •
dərəcədə qeyri-müəyyənliklərlə əlaqədardır. Amerika marketoloqu T. Zevitta yazır: «... heç bir şey bu qədər vaxt və pul aparmırN bu qədər
müqavi-mətlərə və bəlalara rast gəlmir, yeni uğursuz məhsul yaratmaqla
bu qədər öz karyerasma ziyan vurmur». Yenilik yaratmaq hpqiqətən
yara:danm özü üçün böyük təhlükədir. Eyni zamanda. (əgər müsbət
nəticələr almar.sa)
■
■ •

onun böyük ma.ddi xeyri də vardır.:v
.......
Bazar iqtisadiyyatıriın. məntiqi "bebdif: «r$qabətdə yenilikləri tez mənimsəyən. yeni məhsulu hazııiayıb rəqiblərindən qabaq bazara çıxardan
qalib gəlir». ' * '
73

2. Yeni turist tmhsulunun hazırlanmasının dsas mərhəhhri
Turizm marketinqinin konsepsiyası öyrədir ki, yeni məhsulun tərtib
olunması kompleks təhlilə ehtiyacı olan mürəkkəb və çoxtərəfli bir prosesdir. Onun hazırlanması aşağıdakı mərhələlərdən təşkil olunur:
I. Đdeya axtanşı və ideyanm seçilməsi II. Seçilmiş ideyanm genişlənməsi və
yoxlanılması
Marketinq strategiyasmm tərtibatı
Marketinq imkanlarınm təhlili V. Turist məhsulunun tərtibi
VI. Bazarda məhsulun smaqdan çıxarılması
Yeni məhsulun tərtib olunması ideya axtarışmdan başlayır. Müxtəlif ideya
mənbələri məlumdur. Onlardan ən birincisi alıcılar özləridir. Onla-rm istək
və arzuları, tələb və təklifləri ilə onlarla söhbət zamanı, turist sə-fərlərinin
müzakirəsində, onlardan alman məktub və şikayətlərdən və şəxsi görüşlərdə
tanış olmaq olar. Başqa bir mənbə turist səfərlərinin nəticələri-ni təhlil edən
və turist məhsulunun təkmilləşmiş variantmı təklif edən alimlərdir. Bundan
başqa, firma rəqabət aparan firmalarm məhsullarım izləməli və onlaıın
ıiıüsbət cəhətlərini özü götürməli və tətbiq etməlidir.
Đdeyalar nə qədər çox olsa da, onlardan birini seçmək və gerçəkləşdir-mək
üçün yollar axtarmaq lazımdır. Seçilmiş variant turistlərin müzakirə
süzgəcindən keçirilir və fırma üçün nə qədər münasib olması təhlil olunur.
Müştərilərlə sorğu zamanı seçilmiş variantm gələcəyini, satılma ehtimallarmı öyrənmək olar.
Aydındır ki, tərtib olunan yeni məhsul təkrar ölunmaz və unikal ol-malıdır.
Belə məhsulun hazırlanması yeni təklifm ən məsuliyyətli mərhələ-sidir.
Yeni məhsul hazır olandan sonra marketinq tədqiqatları başlamr. Sonra
müəssisənin bazar imkanları təhlil olunur və məhşulun perspektiv-ləri
öyrənilir. Axırda yeni məhsul bazar şəraitində smaqdan çıxarılır. Axı-rmcı
mərhələnin məqsədi müştəriləri məhsulla tamş etməkdir. Bu sınaq za-manı
reklam kompaniyası başlayır, jurnalistlər, ekspertlər və mütəxəssislər ilk
eksperimental səfərə dəvət olunurlar. Firmanm personalı üçün bu tur tanışlıq
səfəridir. Başqa smaq üsulu yeni məhsulu balaca bir qrupa satıl-masıdır. Bu
sınaq səfərləri zamanı turun nöqsanlarım öyrənib ona lazımi düzəlişlər
verirlər. Bu düzəlişlərin verilməsində və rast gəlinən nöqsanların aradan
qaldırılmasmda firmanm bütün personah iştirak edir.
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3. Yeni turist məhsulunun bazara çıxarılması
Ortaya belə bir sual çıxır. Yeni hazırlanmış məhsulu bazara nə vaxt çıxartmaq olar? Müəəssisə, bundan ötrü əlverişli vaxt seçməlidir. Bu vaxtm
düzgün seçilməsi məhsulun bazardakı əlverişli mövqeyinə təsir göstərir.
Yeni məhsulu bazara çıxararkən savadlı informasiya-reklam kompaniyası
apar-maq lazımdır. Bu cür kompaniyanm aparılması məhsulun tezliklə
bazarda tamnmasma səbəb olacaqdır. Belə kompaniyanm aparılmasmda belə
bir suala cavab tapmaq lazımdır. Nəyə görə müştərilər rəqiblərin məhsulunu
yox, təklif olunan yeni məhsulu almalıdırlar?
Yeni məhsulun mövqeyini bazarda möhkəmlətməkdən ötrü agentliklər və
müştərilər arasmda və ümumiyyətlə, radio və televiziya reklammdan geniş
istifadə etmək lazmıdır. Bu məqsədlə seminarlar və təqdimetmə mərasimləri
keçirdirlər.
Qaldı ki alıcılara, onlan yeni məhsula cəlb etmək üçün maraqlandırıcı
tədbirlər görürlər. Bu tədbirlər müxtəlif ola bilər. Məsələn, suvenirlərin və
ya çox da baha olmayan hədiyyələrin təqdim olunması. Hədiyyə qismində
ba-laca selafan torbacıqda sığorta, səfərin təsnifatı, plam, firmanm kataloqu,
müxtəlif marşrutlar haqqmda məlumatlar və bloknot avtokarandaşla birgə
turistə təqdim olunur. Hər bir hədiyyənin qiyməti 10 $-dan çox dlmur,
effekti isə məhsulu almaq istəyən yeni turistlər olur. Bəzi firmalar hədiyyə
qismində turistlərə firmamn embleması olan yol çantası təqdim edjrlər.
Çantaya xüsusi yaddaş kitabçaları, firmanm bäzara çıxarılan turları haqqmda məlumatlar,. qiymətlər, marşrutlarm təsnifatı, kiçik lüğətlər və s.
qoyulur. Turistlər hərəkət şdən zaman bütün vətəndaşlar firmanm embleması olan çantaya həsrətlə baxıb səyahət haqqmda düşünür və firmanı yada salırlar. Bəzi firmalar turistləri «tələyə» sahrlar, məsələn, nahar vaxtı turistləri
yol qırağı restorana və ya avtomaşm kirayə mərkəzinə gətirirlər.
Beləliklə, yeni turist məhsulunu hazırlayanda və bazara çıxardanda el-mipraktiki arqumentlərə və marketinq tədqiqatlarınm nəticələrinə əsaslan-maq
lazımdır. Belə nəticələr və praktiki təcrübələrdən istifadə olunmazsa, külli
miqdarda yeni məhsulun tərtib olunmasma sərf olunan xərclər ola bil-sin ki,
özünü doğrultmasın.
20.4. TURĐST MÜƏSSĐSƏSĐNIN MARKETĐNQĐNDƏ
MƏHSULUN ŞƏXSĐ SATIŞI

L Şdxsi satış prosesi
Fərdi görüşiər və söhbət zamanı turist məhsulunun satılması prakti-kada
geniş yayılmışdır. Müştəri ilə ünsiyyətdə satıcı rolunda firmamn bü-tün
işçiləri iştirak edirlər. Bu ünsiyyət telefon vasitəsilə, poçt ilə və şəxsi
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görüş zamanı mümkün olur. Turist məhsulunun abstrakt xarakter daşıması, onun çətin təsəwür olunması personaldan xüsusi davranış tələb edir.
Personal müştəridə xüsusi inam yaratmağı, inandırmağı və ağıllı
məsləhətlər verməyi bacarmalıdır. Turist məhsulunu almağm müştəriyə
xeyirli olmasım inandırmaqda və bu məhsulu almağa təkid etməkdə şəxsi
görüşlər əvəzsizdir. Ehtiyac olarsa, bu gür görüşləri məqsədyönlü auditoriyalarda da keçirtmək olar.
Şəxsi görüşlər 2 məqsədlə təşkil olunur: birincisi şəxsi əlaqələri yarat-maq
və ikincisi turist məhsulunu satmaq üçün. Şəxsi görüş ərəfəsində məhsulun
satılmasma «direk-marketinq» deyilir, bu məhsul satışmm adi bir
formasıdır. Onun üstünlüyü ondadır ki, şəxsi görüş zamanı müştərini
inandırmaq, onun şübhələrinə arqumentli cavab vermək, şifahi nitqin ən
gözəl (atalar sözləri, nümunələr və s.) cəhətlərindən istifadə etmək mümkündür.
Müştəri ilə (klientlə) əlaqə yaratmaq üçün, onu qəbul etməyi, söhbətə
başlamağı, işə diqqətlə yanaşmağı, diqqətlə münasibətlərin inkişafım
izləyib satış məqammı düzgün seçməyi bacarmaq lazımdır. Şəxsi görüş
ərəfəsində müştərini. məhsulu almağa təkid edən əsaslı motivlər axtarıb
A
A
■
tapmalı, onun şübhələrinə və nigarançıhğına diqqətlə yanaşmalı, müştərinin tələbatını, istək və arzularmı hər zaman ödəməyə hazır olmasını göstərmək lazımdır. .
Bütün bunlarm hamısmı cəmləşdirsək, şəxsi satışı aşağıdakı ardıcü
mərhələlərdən təşkil olunmuş klassik bir proses kimi qəbul etmək olar:
Müştərinin qəbul olunmasT və onunla işgüzar, lakin səmimi əlaqə
yaratmaq;
Onun tələbatmı diqqətlə öyrənmək;
Məhsulu təqdim etmək;
Yaranmış şübhələri yaymdırmaq;
Məhsulu satmaq;
Satışdan sonra əlaqələri davam etdirmək.
2. Müştdrinin qəbulu və onunla ümiyyMin yavanması
Müştərinin qəbulu böyük ustahq tələb edir. Onun sonrakı səmimiliyi və
açıq ünsiyyətə başlaması bu qəbuldan asıhdır. Müştərinin özünü sər-bəst

aparmasmdan və satıcmm onun diqqətini ələ almaq bacarığından ası-lı
olaraq səmimi ünsiyyət forması yaranır. Söhbət zamanı satıcı özünü şən və
təkəbbürlü aparmalıdır. Onun özünü inamla və optimizmlə aparması
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müştəriyə mütləq müsbət təsir göstərməlidir. Satıcı müştərini diqqətlə dinləməli, onun tələbatmı və arzularını başa düşməlidir.
Satıcmm tək optimistliyi yox, onun xarici görünüşü də çox vacibdir. Onun
təmiz və eleqant geyiməsi də alıcıya təsir göstərir. Satıcı diqqətli və söhbət
sevər olmalıdır. Müştərinin məhsul haqqmda olan şübhələrinə şə-rik
olaraq, eyni zamanda onu inandırmalıdır ki, bu məhsul ona münasib və
onun axtardığı məhsuldur.
Müştəri ilə ünsiyyət (kontakt) yaratmağm bir neçə üsulu var. Birincisi odur
ki, söhbəti alıcını ən çox maraqlandıran mövzudan başlamaq lazım-dır.
Đkincisi, o dəqiqə müştərini valeh edən frazadaıı və ya surətdən (atalar
sözündən) və ya maraqlı yumordan başlamaqdır. Üçüncüsü ~ müştəriyə
ehtiramla yanaşmaq və bildirmək lazımdır ki. onun şəxsiyyətinə yüksək
qiymət verir. Bu bütün adamların xoş arzu-sudur ki, onu tanısmlar və şəxsiyyətinə qiymət versinlər. Müştərinin şəx-siyyətinə qiymət verilməsi
yara-dıcı bir atmosfer yaradır və məhsulun ona satılmasma vacib bir
proses ki-mi yanaşmağa vadar edır. Dördüncü üsul birincidən onunla
fərqlənir ki, birincidə satıcı ümu-mı sözlərlə, suallarla alıcmın
maraqlarmdan danışır-dısa, lakin dördüncü-də yorulmadan ancaq alıcmı
maraqlandıran və nara-hat edən problemlər-dən danışır. Alıcı bu
məsələləri əvvəlcədən hazırlayır və təhlil edir. Beşinci üsul, müştəri ilə
birbaşa, müqəddiməsiz əsas məsələ-yə başlayır. müştərini maraqlandıran
və onun tələbinə uyğun məhsul təq-dim edir. Doğrudan da. kim sərfəli.
ruhuna oxşar, keyfiyyətli məhsuldan imtina edər, əgər o, həqiqətən səfərə
çıxmaq istəyirsə?
3. Müştərinin təfobatımn araşclırılması
Məhsul o vaxt yaxşı satılar ki, müştərinin tələbatı. arzu və istəkləri öyrənilsin və nəzərə almsm. Müştərini başa düşmək üçün söhbət zamanı
onun davranışma fikir verməli və diqqətlə ona qulaq asmaq lazımdır.
Müştərinin qəbulu zamanı alıcınm bir neçə cür özünü aparması mövcuddur. Onlardan ən çox yayümışı. I davranıs forması - kömək və müştəriyə yardım davranışıdır. Bu cür davranışla firmanın nümayəndəsi ~ satıcı
müştərıni sakitləşdirır və ona məhsulu almaqda köməklik göstərir. Belə
davranış müştərini qərar qəbul etməyə ürəkləndirmək. onu şübhələrdən
yaymdırmaq üçün tətbiq olunur.
...

II davranış forması - hakım mövqeyindən çıxış etməkdir. Bu halda sa-tıcı
alıcıya. onun qərar qəbul etməsinə tənqidi yanaşır. Bu cür satıcmın işə
yanaşması xeyir vermir və satışı poza bilər.
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davranıs forması - sual formasında ünsiyyət davam edir. Bu halda
müştərini qorxudub hürkütməmək üçün verilən suallar çox nəzakətli olmalıdır.
- Đzahedici davranıs forması onunla xarakterizə olunur ki, satıcı müştərinin
motivlərini, hərəkətlərini başa düşmək və onlann əsasında müş-tərinin
şəxsiyyətini aydmlaşdırmağa çalışır. Bu forma müştərinin davranı-şını
təhlil etməkdən ötrüdür. Lakin bu halda ehtiyatlı olmaq tələb olunur.
V
- başa diişmə formasıdır. Satıcı müştərini dərindən dərk edir və
diqqətlə ona qulaq asır. Müştəri bundan ürəklənir və axıra kimi sözünü söyləyir və ürəyini satıcıya açır. Satış prosesində bu cür davranışı idarə etmək
çox çətindir, böyük hövsələ tələb edir. Bu forma fikir aynlığı baş verəndə
tətbiq olunur.
Nəhayət satıcı-alıcı münasibətlərində bir ünsiyyət formasma da rast
gəlmək mümkündür - cavabdan qaçmaq. Söhbət alıcı üçün maraqsız
olanda və ya məsuliyyəti öz üzərinə götürmək istəməyəndə satıcı məharətlə mövzunu dəyişir. «balıq kimi sürüşüb» söhbətdən qaçır.
Ünsiyyətin ən gözəl xüsusiyyəti insanı dinləməkdir. Çox adam bunu
bacarnıır. Bundan ötrü, təcrübə və səbr lazımdır. Đnsam diqqətlə dinləmək
böyük takt tələb edir. Xüsusilə aktiv dinləmə vacibdir.
Beləliklə, şəxsi satış məharəti satıcınm şəxsi bacarığmdan, ünsiyyətındən asılıdır.
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BEŞINCĐ HISSƏ TURĐZMDƏ REKLAM-ĐNFORMASĐYA TƏMĐNATI
X XIFƏSĐL
21.1 TURĐZMDƏ REKLAM-ĐNFORMASĐYA TƏMĐNATININ ƏSAS t
MƏQSƏDĐ VƏ ONUN TURĐZMĐN ĐNKĐŞAFINDA ROLU
Turizm dünya təsərrüfatmm yüksək gəliri olan dinamik bir sahəsidir.
Dünya məhsulunun 10 %-ini turizm məhsulu təşkil edir. Hər on iş yerindən biri turizm sənayesinin hesabma açüır. Ümumdünya Turist Təşkilatının (ÜTT) hesablamalanna görə turist səyahətlərındə iştirak edənlərin sayı
2000-ci ildə 700 mln nəfər olmuşdur. Beynəlxalq turizmdən əldə olu-nan
gəlir 476 mlrd $„ beynəlxalq nəqliyyat daşınmalanndan əldə olunan gəlir
isə 93 mlrd $ olmuşdur. ÜTT proqnozlarma görə 2020-ci ildə ümumi
turistlərin miqdarı 2 dəfə artacaq, beynəxalq turizmdən gələn gəlirlərin
miqdarı isə 1,2 trl $ olacaqdır.
Turizmi reklam-informasiya təminatı olmadan inkişaf etdirmək qeyri
mümkündür. Đnformasiya özü xidmətin bir sahəsidir. O, həm turistə, həm
də turizmin təşkilatçılarma lazımdır. Turist səfərə hazırlaşanda və səfər
ərəfəsində ona turist mərkəzinin yerləşdiyi yer, bu yerdə yaşayan əhali, onlarm adət və ənənələri, mərkəzin gözəlliyi haqqmda külĐH miqdarda məlumatlar lazımdır. Turizm bilməlidir ki, putyovkanm qiyməti neçəyədir, onu
haradan almaq olar, yol bıletmi necə sifariş etmək olar və s. Reklam-informasiya təminatmın məqsədi bütün bu lazım olan məlumatları turistə çatdırmaq və onu turist səfərinə təkid etməkdir.
Kəskin rəqabət şəraitində bu vəzifəni yerinə yetirmək çox da asan de-yil.
Reklam informasiya fəaliyyətinin məqsədi turist məhsulunun üstünlüklərini alıcıya çatdırmaq, onda turist məhsuluna maraq oyatmaq və onu
hərəkətə gətirməkdir. Turipv sənayesinin vəzifələri məhsulu hazuiamaqla
bitmir, onu gərək öz sahibinə çatdırmağı da bacarasan. Bu axırıncı işi reklam-informasiya təminatı (RĐT) görür. Buradan aydmdır ki, RĐT turizm
sənayesinin aynlmaz bir tərkib hissəsidir.
Reklam nə deməkdir və onun turizmdə rolu nədədir?;Reklam alıcıları
məlumatlandıran və bunun nəticəsində turizm məhsuluna həvəsləndirən bir
prosesdır. Bu proses turist agentlikləri ilə turistlər arasmda əlaqə yara-dır,
təklif olunan məhsulun turist üçün zəruri olmasmı turistlərə inandırır və
onları bu sahədə qərar qəbul etməyə hazırlayır. Əlbəttə, bu fəaliyyət tu-rist

bazarmm marketinqi ilə paralel aparılır. Hər turist məhsulunun öz alı-cısı
var. Ona görə də, turist reklam məlumat fəaliyyəti müəyyən partnyorw
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lara və turist qruplarma istiqamətlənir. Turist bazarları müəyyən seqmentlərə bölündüyü kimi, RĐT də məqsədyönlü, konkret seqmentlərdə apanlır.
Burada bir şeyi unutmaq lazım deyil ki, reklam informasiya fəaliyyəti
konkret hər hansı bir şəxslə aparılmır və adamlar arası ünsiyyət forması da
deyil. Onun məqsədi ancaq turist məhsulunu təqdim etməkdir. Deməli. bu
fəaliyyət turagent və turoperatorlarm idarəetmə (menecment)
funksiyasıdır.
RĐT, bir proses kimi, öz qiyməti və strategiyası olan məhsuldur. Rek-lam
turoperator və turagentliklərin funksiyalarmı idarə edir. O. ahcılara
məlumatları müxtəlif yollarla çatdırır: radio. televiziya, qəzet və jurnallar,
müxtəlif sərgilər vasitəsilə və s. Gəliri çoxaltmaq məqsədi ilə turoperator
və turbürolar çalışııiar ki, çoxlu məhsul satsınlar. Lakin turist bazarmda
kəskin rəqabət gedir və hər bir kəs çalışır ki, öz məhsulunun üstün cəhətlərıni açıqlasm. Məhsulu irəlılətmək üçün marketinq strategiyası tərtib
olunur. Bu cür strategiya 4 elementin kombinasiyasım özündə əks etdirir.
Bu elementlər «P» hərfı ilə başlanan ingilis sözləridir: product. price (qiymət), promotion (məhsulun irəliləməsi), plas (satılma yeri). Bu üsullardan
hər biri turist məhsulunu satmaq və ya müştəriləri cəlb etməkdən ötrü istifadə oluna bilər. Məlumatlarm alıcılara çatdırılması reklamm əsas vəzifəsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, reklam, ötürmə mənbəyindən asılı olaraq,
çox da ucuz başa gəlmir. Lakin aydındır ki, o, turist məhsulunun satılmasma və çoxlu gəlir əldə olunmasma qulluq edir, deməli turizmin inkişafmı
təmin edir.
1
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ı
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Reklamın azadhğı
Reklamın azad olması məhsulun rəqabət aparan turist bazarlarma sərbəst
çıxmaq imkanıdır. Bu sərbəst çıxış turist məhsullarmm təkmilləşdirilməsinə və yeni turist məhsullarınm yaranmasma səbəb olur. Azad reklam kompaniyası bazar iqtisadiyyatmm vacib elementidir. O, bu sahədə
əmək məhsüldarhğını artırır, keyfiyyəti aşağı olan məhsullarm sıradan çıx: masma gətirir. Reklam, kütləvi satışm bir aləti kimi, inkişafa və həyat tərzinin yüksəlməsinə səbəb olur. O, bütün istehsalat sahələrində tərəqqiyə
qulluq edir və inkişafm carçısıdır. Alıcılarm qarşısında yeni proqramlar,

yeni-yeni məhsullan təbliğ edərək bu məhsullarm yə yeni proqramlarm
alıcılara alınmasını təkid edir və bununla. alıcıların özünə də, onların inkişafına və təkmilləşməsinə də təsir göstərir.
Bu kursun əsas məqsədi informasiya reklam fəaliyyətinin turist məhsulunun formalaşmasındakı rolunu göstərməkdir. Əsas məsələ, müxtəlif
4
turist təşkilatlarmın bu sahədəki təcrübəsini işıqlandırmaq. onların istifa180

də etdiyi metodları və vasitələri təhlil etmək və informasiya-reklamm
xüsusiyyətlərini araşdırmaqdır. Ədəbiyyatda və xüsusilə, Azərbaycan dilində belə araşdırmalar bu vaxta kimi turizm sahəsində aparılmamışdır.
Ona görə də, kursun mahiyyətini açıqlayanda xarici ölkələrin təcrübəsini
Đimumiləşdirməklə bərabər, Azərbaycan realhqlan da nəzərə almmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda turizm sahəsin-də
informasiya reklam fəaliyyəti zəif inkişaf etmişdir. Bunun bir neçə səbə-bi
var. Qeyd etdiyimiz kimi, informasiya reklam məhsulu çox da ucuz de-yil.
Turist şirkətləri Azərbaycanda böyük iqtisadi imkanlara malik deyil-dir.
Dövlət strukturları turizmin inkişafına sərmayə ayırmırlar, turist sek-toru
Azərbaycanda iqtisadiyyatm prioritet sahəsinə hələ ki çevrilməmişdir.
Reklam informasiya fəaliyyətini qüvvətləndirmədən turizmin inkişafmı təmin etmək, Azərbaycan turizminin imicini yaratmaq mümkün deyil.
Reklam informasiya fəaliyyətini yüksək səviyyədə aparmaq liçün. yeni
ideyalar tərtib etməyə və tədqiqat işlərini aparmaq üçün turist şirkət-lərinin
çoxu reklam üzrə mütəxəssislərə üz tuturlar. Böyük;kompaniyala-rm
tərkibində reklam-informasiya şöbələri fəaliyyət göstərirlər. _
Nəhəng turist şirkətləri, xaricdə özləri reklam-məlumat kompaniyala-rmı
aparırlar. Reklam kompaniyası müəyyən seqmentdə, müəyyən vaxtda
informasiya vasitələrinin bütün növlərindən istifadə etməklə müxtəlif tədbirlərin kompleks şəkildə görülməsinə deyilir.
■
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21.2 TURAGENTLĐKLƏRDƏ REKLAM VƏ ĐNFORMASĐYA
FORMALARIVƏ NÖVLƏRĐ
■
_
Informasiya reklamı müxtəlif vasitələrlə məlumatları alıcılara çatdırır.
Reklamm əsas vasitələri - qəzetlər, jurnallar, radio, televiziya, kataloqlar,
p
bukletlər, məlumat vərəqləri və lövhələri, nəqliyyat elankrı və s. Bu vasitələrin hamısı 3 qrupa bölünürlər:
I
qrup - dövriyyə nəşriyyatmda olan çap materialları. Bu qrupa poliqrafık üsulla hazırlanan reklamların hamısı aiddir;
II
qrupa - radio reklamlar, şifahi məlumatlar və elanlar aiddir;

III
qrupa - tele və kino reklamlar, şifahi tekstlə müşahidələnən və
nümayiş olunan eksponantlar və s.
I. I qrup reklanı vasitələri. Bu qrupun meneceri çap olunmuş reklam
materiallarının və tipoqrafıya ışinin bütün incəliklərini, çap olunan bütün
məcmuələrin reytinqini və öz klientlərinin reklama olan tələbini yaxşı bilməlidir. Çap olunmuş reklam materiallarmın özləri müxtəlif növlərdən
olur: jurncil reklamları, kitab reklamı, bukletlər, kataloqlar, afışalar, təq181

vimlər, applikasiyalar, yarlıklar, qələmlər və başqa xırdavat mallar, bağışlamaq üçün lazım olan suvenirlər. Bu reklam materiallannm hamısında
fırmanm embleması və materialların nişanı olmalıdır.
Dövriyyə nəşriyyatma qəzetlər, jurnallar, xüsusi turizmə həsr olunmuş
məcmuələr və buraxılışlar (pullu və pulsuz) aiddir. Bu məcmuələ-rin
hamısında reklam şöbəsi var. Reklam şöbəsinin rəhbəri (meneceri) redaktorla birgə öz məcmuəsində reklamm qiymətini təyin edir. Reklam meneceri reklamın hazırlanma prosesinə rəhbərlik edir. Hazırlanmış reklam
materialı lazım olan auditoriyaya və əraziyə istiqamətlənməlidir. Əgər bu
istiqamət düz seçilməzsə, reklam öz əhəmiyyətini itirmiş olur. Məsələıı,
«Ekstram» qəzeti Moskvada çap olunur, orada da azad satılır (yayılır).
Moskva şəhərində bu qəzetin özünə məxsus alıcıları və partnyorları var.
Saxalinə aid olan reklamm bu qəzetdə çap olunması məqsədə uyğun deyil,
ona görə ki, bu qəzet Saxalinə çatmır.
2001-ci ildən Azərbaycanda mütəmadi olaraq turizm sahəsində
1
«AZERBAIYAN REVIEW» jurnalı və «Turizm yenilikləri» çap edilməyə
baş-lamlmışdır. Bu məcmuələrdə turist şirkətlərinin məlumatları və
reklamları çap olunur.
Kitab reklamı. Son zamanlar yeni çap olunmuş kitablarm arxa-smda
reklam çap olunması dəbə düşmüşdür. Lakin bu cür reklam forma-smdan
ehtiyatla istifadə etmək lazımdır. Reklamm məzmunu kitabm məz-mununa
uyğun gəlməli və ya yaxm olmalıdır. Reklamı kitabda münasib yerdə
yerləşdirmək lazımdır. Məsələn, turist agentliyinin reklammı turist
göndərdiyi ölkələrin təsnifatı verildiyi kitablarda yerləşdirmək məqsədə
uyğundur. Bu cür reklamın qiyməti çox yuxarı və sponsoıiuğa yaxındır.
Reklam verən kompaniya, eyni zamanda öz imicini qaldırır.
Bukletlər. Bu məcmuə hər hansı firmanı və ya onun məhsulunu rek-lam
edir. Bukletdə reklam teksti ilə bərabər rəngli şəkillər, fırma rəhbər-lərinin
şəkilləri, sponsorluq edən təşkilatm cəmiyyətdə rolu, xeyriyyəçilik
fəaliyyəti göstərilir. Buklet, ümumiyyətlə ən keyfiyyətli və rəngli kağızdan
hazırlanır. Onları partnyorlarla görüşdə, prezentasiya mərasimində, kontrakt bağlayanda və ya sərgi təşkilində təqdim ediıiər.

Reklam vərəqləri. Bu vərəqləri rəngli kağızda cürbəcür şəkillərlə və tekst
materialları ilə birgə hazııiayırlar. Onlar sərgilərdə və yarmarkalarda gələn
adamlara paylanılır.
#
m
Kataloqlar. Kataloqlar müxtəlif maliarı və xidmətləri reklam edən çap
məcmuəsidir. Malların qısa xarakteristikası və qiymətləri burada göstərilir. Umumiyyətlə. turoperatoıiar kataloqda qarşıda gələn mövsüm proq182

ramlarmı reklamda göstərirlər. Kataloqlar sərgilərdə iştirak edənlər və ən
çox turagentlər və turoperatorlar arasında paylanıhr.
Afişalar. Böyük ölçülərdə olan rəngli reklam məcmuələrində külli
miqdarda illüstfasiyälardan istifadə olunur. Onlar küçələrdə istifadə olunur.
Təqvimlər. applikasiyalar, yarhqlar, qələmlər və başqa mallar suvenir
şəklində reklam məqsədi ilə satılır və ya paylanır. Bu mallarm hamısında
firmanın markası və nişanınm olması vacibdir.
Xarici çöl reklamı şəhərlərin küçələrində və yaşayış məntəqələrinin divarlarmdan asılır. Bu reklamın xüsusiyyəti onu qısa müddətdə görüb
yadda saxlamaqdadır. Umumiyyətlə, reklam kompaniyası xarici reklamla
başlanmır. O, reklam kompaniyasım davam etdirir və sona çatdırır. Xarici
reklam qısa, konkret böyük ölçüdə və gözə çarpan olur. Bu reklamm
üstünlüyü ondadır kl müştəri gözləmədiyi anda təsadüfən onunla rast-laşır.
Lakin avtomaşında və ya piyada gedən müştəri birdən-birə istirahətə
getmək fikrinə düşür. Xarici reklamları 'tərtib edəndə daim belə bir sualla
rastlaşırlar. Bu da təsadüfi deyıldir. Şəhərin hər bir yerinin müəyyən reklam qiyməti vardır. Ən yuxan qiymət mərkəzi küçələr, adamlarm çox olduğu yerlərdır.
II. Audio reklam. Bu reklamlar radionun müxtəlif kanallannda verilən
reklamlardır. Məsələn, Azərbaycanı götürsək, son zamanlar müxtəlif dalğalarda çoxlu radio kanallar audio reklam fəaliyyəti ilə məşğul olurlar.
Bundan başqa, belə verilişlər ticarət mərkəzlərində, kinoteatrlarda. nəqliyyatda (metro daxil olmaqla) təşkil olunurlar. Radiö reklam kəsərli olmaqdan ötrü, reklam üzrə menecer əsaslanmış reklam kompaniyasınm planını
tərtib edir. Audio reklam kompaniyası zamanı radionun bütün üstünlüklərindən istifadə etməlidir. Əvvəlcədən radio stansiyasınm əhatə etdiyi
seq-ment haqqmda məlumat toplayır, sonra reklam agenti radio
stansiyaların,
I
redaktorların müxtəlif proqramlarınm iş qrafıki haqqmda məlumat toplayır. Sonra insana xoş gələn səsi olan diktor təyin olunur. Reklam verilişlərinin vaxtı və intervalı razılaşdırılır.

III. Kino və telereklam. Reklamm bu növü tamaşaçıların veriliş zamanı
orta hesabla miqdarınm təyin olunmasını tələb edir. Kino və telereklam
yüksək imicə malikdir. Tamaşaçılar başa düşürlər ki, əgər reklam televerilişlərdə gedirsə, deməli firmanın vəziyyəti yaxşıdır. Bu cür reklamın qiy■ məti son dərəcə bahadir. Televerilişlər vasitəsi ilə reklam verən fırma
baza-rın yeni seqmentlərini ələ keçirdə bilər və öz məhsulunün
satışrnıgenişlən-dirə bilər. Bundan başqa. o. öz məhsulunu satmaqdan
ötrü;yeni vasitəçilə-ri cəlb edə bilər. Telereklamların təşkilinin müxtəlif
yolları vardır.}Ohlarp
m
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dan ən vacibi studiyanm veriliş proqrammı satın almaq, firmanm reklam
rolikinin və ayrı-ayrı reklam elanlarmm təşkilidir. Reklam proqramlarmm
tərtibi alıcılann tələblərinə uyğun olmalıdır. Reklam roliklərini tərtib etməkdən ötrü turist təşkilatı reklam mütəxəssisinə müraciət edir, o da reklam roliki çəkir, onun tekstini hazırlayır, müəyyən müddəti onu veriliş
proqramlanna əlavə edir.
Reklam elanları. Bu reklamı televiziyada təşkü etmək çox asandır. Reklam
elanında turfirma yeni marşrutlar, qiymətli istirahətin şərtləri haqqmda
məlumatlar verir.
Beləliklə, yuxarıda göstərildiyi kimi, turist firmalarmm geniş miqyas-da
reklamın müxtəlif formalarmdan istifadə etmək imkanları vardır. Reklamın hər hansı bir növündən istifadə etmək fırmanm büdcəsindən və reklamın istiqamətindən asüıdır. Turist fırmaları ümumi maliyyə dövriyyəsindən ancaq 10 %-ni istifadə edə bilərlər. Buna görə də, turizm sahəsində
olan reklamlar yüksək dərəcədə, başqa sahələrə nisbətən ünvanlı olmalıdırlar. Bu turist sahəsində reklamm vacib xüsusiyyətidir. Turist firması nadir hallarda televiziya reklamlarından istifadə edir. Televiziya reklanıı çox
baha başa gəlir. Turist firması, bu reklamdan öz imicini qaldırmaqdan ötrü
istifadə edir. Ona görə də, turizm şirkətləri ən çox dövriyyə çap nəşriyyatından istifadə edirlər, öz elanlarmı qəzetlərdə, xüsusi jurnallarda,
reklam lövhələrində yerləşdirir və bilavasitə poçtla göndərilir. Sərgilərdə
və turist ekspozisiyalarında iştirak etmək də yaxşı nəticələr verir. Bu reklam informasiya texnologiyasmı dərindən bilmək, informasiya materiallarmdan bacarıqla istifadə etmək imkanları yaradır. Bu imkanlardan məharətlə istifadə edə bilən turist şirkətləri yaxşı nəticə əldə edirlər.
1
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2L3 Turizntdə sərgi və ekspozisiya işhrinin təşkili
I
*
Turist fırması öz alıcılan və partnyorları qarşısmda daim öz imicini
qaldırmah, öz müştəriləri ilə müntəzəm əlaqə saxlamalı və təklif etdiyi
proqramlar haqqmda onlarin fıkrini bilməlidir. Bundan ötrü, turist təşkilatları turizm sahəsində sərgilər və ekspozisiyalar təşkil etməlidir. Böyük
ustalıqla təşkil olunmuş sərgilər turist məhsulunun hərəkətə gətirilməsinə .

kömək edir. Yaxşı planlaşdınlmış və təşkil olunmuş sərgi və nümayiş
olunmuş eksponatlar müştərilərin gözündə firmanın imicini qaldıra bilər
və turist əlaqələrini genişləndirər. Bu da satışa yeni müştərilərin cəlb olunI
masını. satış məhsulunun miqdarınm artırılmasını təmin edir. Sərgidə turist fırması alıcılarla bilavasitə kontakta girir. öz məhsulunun müsbət və
I
ı
■
*
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mənfı cəhətlərini öyrənir və alıcılara yeni proqramlar haqqmda məlumatlarverir.
I
Bəziləri turist sərgilərini və ekspozisiyaları yerində satış reklamı ilə qarışdırırlar. Yerində satışla ekspozisiyalar arasmda fərq ondadır ki, ekspozisiyalar müəssisələrdə pərakəndə məhsul satışlarmı nümayiş etdirmirlər.
Sərgi və ekspozisiyalarm əsas məqsədi reklam olunan turist məhsullarınm
topdan satışmı təmin etməkdir. Bu cür ekspozisiyalar öz xarakterinə görə
informasiya və maarifləndirmə xarakteri daşıyırlar. Onlar ixtisaslaşmış
auditoriyada yeni turist proqramlarım və marşrutlarmı təqdim edirlər. Belə ekspozisiyalar alıcıları turist məhsulunu almağa təkid etmirlər. Onlar
ancaq turist məhsulu ətrafmda yaxşı əhval ruhiyyə yaradır və firmanın
müsbət imicini möhkəmləndirirlər.
Đmic - ingilis sözüdür. Onun mənası surət, nəinsə əksi deməkdir.'Mütəxəssislərin rəyincə fırmanm admı və onun satış nişanım fırmanm təqdimatmda çox böyük rolu vardır. Hər şey addan başlayır. Alıcılar üçün firmanm admm çox böyük əhəmiyyəti var. Firmanm adı, satış markası və
embleması cazibədardısa, müştərilər ona etibarla yanaşırlar. Turist bazarmda rəqabət kəskinləşdikcə, firmaya etibar və inam məsələsi çox vacib
*
əhəmiyyət kəsb edir. Yaxşı satış markası istifadə etməklə və ya tərtib etməklə turist firmalarmm çoxu yaxşı ad qazanır və çoxlu gəlir götürürlər.
Firmanın markasını uzun müddət yüksək səviyyədə saxlamlması onun
imicini qorumaq deməkdir. Firmanm markası iki funksiyam yerinə yetirir qarantiya və reklam funksiyalarını. Birinci funksiyanm pozulması avtomatik olaraq ikincisinin də pozulmasma səbəb olur. Ona görə də, sanballı
fırmalarm sərgi fəaliyyətində yüksək imicinin qorunub saxlamlması reklamm vacib məsələlərindən biridir. Ondan ötrü, fırma sərgidə özünün ən çox
gələcəyi olan proqramlarını və turist məhsulunu nümayiş etdirir.
O firmalar sərgilərdə üstünlük qazanır ki, onlar məşhur və sanballı
partnyorlarla əməkdaşlıq edirlər. Məşhur atalar sözündə deyilir ki: «Mənə
de dostun kimdir, mən də deyim, sən kimsən». Bu atalar sözü bütövlükdə
turizm şirkətinə aiddir. Məşhur təşkilatlarla əməkdaşlığm geniş işıqlandırılması turist firması üçün yaxşı nəticələr verə bilər. Məsələn, turist firma-

smm beynəlxalq təşkilatlarda iştirakı onun imicini partnyorlarm və müştərilərin gözündə qaldırır. Ona görə ki, beynəlxalq təşkilatlar öz adlarını
qoruyur və hər təşkilatla əməkdaşhğa can atmırlar. Sərgi zamanı xidmət
mədəniyyəti, operativlik və firmanın nümayəndələririin sərgidə dəqiq işləməsi müsbət imicin yaranmasma səbəb olur. Xüsusi ilə. işçilərin fırma paltarını qeyd etmək lazımdır. Firmanın iş paltarı onun emblemasma və
fırmanın nişanma uyğun olmalıdır. Đşçilərin firmanın formasında sərgi za185

manı müştərilərə yüksək səviyyədə xidmət göstərməsi korporativ təəsürat
yaradır, firmamn nizam intizamlı və onun etibarlı olmasını göstərir. Turizmin məhsuhma olan inam onun ən vacib xüsusiyyətlərindən biridir. Bu
xüsusiyyətfirmanm imicinə təsir göstərir. Firmanm müsbət imici müştərilərin öz istirahətlərini təşkil etmək üçün bu firmalara müraciət etməsinə
zəmin yaradır.
Turizmi inkişaf etmiş ölkələrin böyük şəhərlərində hər il turist sərgisi və
yarmarkası təşkil olunur. tlk beynəlxalq turist sərgisi Bakıda 2002-ci ilin
may aymda, «Avropa» otelində təşkil olunmuşdur. Ondan bir il sonra
həmin oteldə II dəfə beynəlxalq turist sərgisi təşkil olunmuşdur. Həmin
sərgilərin təşkilində məqsəd Azərbaycanda turizm sənayesinin yaranmasım və turizmin inkişaf istiqamətlərini göstərmək olmuşdur. .
Beynəlxalq turizm sərgisinin təşkili prosesini Moskvada keçirilən «MĐTT97» sərgisinin misalında göstərmək olar. Bu sərgini 1997-ci ildə
Đngiltərənin xüsusiləşdirilmiş «ĐTE» və Rusiyanın «L» və «A» maliyyə
qruplan birgə təşkil etmişdilər.
Sərgidə iştirak etmək istəyən hər bir şirkət 6 ay qabaq ərizə verir. Əri-zədə
şirkətə lazım olan stend sahəsini, onun yerləşdirilməsini və avadanlığı
göstərir. Sərginin hər kvadrat metrinin statusundan asılı olaraq qiyməti
olur. Beynəlxalq miqyasda təşkil olunmuş sərgilərin hər 1 m2-nin qiyməti
çox olur, Yığılan məbləğin əsasında sərgidə paylamaq üçün poliqrafik materiallar hazırlamr. Hər şirkət sərgidə iştirak etmək üçün iş planı, avadanlığı yerləşdirmə planı tərtib edir. Hər firma sərgidə özünə 9 m2-dən az olmayan sahə icarəyə götürür. Hər 1 m2 sahənin qiyməti «MĐTT-97» sərgisində 195 $ olmuşdur.
Stendlərin yerləşdirilməsinin 5 variantı təklif olunur:
I
- Düz xətt üzrə, ancaq bir tərəfdən açıq. Minimal. sahə - 12 m2.
II
- Bucaq şəklində, iki tərəfdən açıq. Minimal sahə - 18 m2. Bu cür
yerləşmədə icarə haqqı 10 % artır.
III
- Yarımada, üç tərəfi açıqdır. Minimal sahə - 36 m2. Əlavə icarə
haqqı 15%artır.
IV
- Ada, dörd tərəfi açıqdır. Minimal sahə ~ 72 m2. Əlavə icarə haqqı
20%-dır.
V
- Đki mərtəbəli stend, əlavə icarə haqqı - 50 %.

I
Qeydə alınma və kataloqlann tərkibinə daxil olma - 325 $. Stendlərin
hazııianması və formalaşması hər firmanın imicinə və iş istiqamətinə
uyğun olmalıdır: Stenddə lazımı qədər əyani reklam materi186

allan olmalıdır. Qulluqçular sərgi iştirakçılarımn bütün suallarına cavab
vermək üçün lazımı qədər məlumatlı olmalıdırlar. Müştəriləri cəlb etməkdən ötrü sərginin gedişi zamanı video materiallardan, artistlərin iştirakmdan, lotereya təşkilindən istifadə etmək olar. Sərgi zamanı turları ucuz
qiymətə satmaq da olar. Bəzi şirkətlər sərgi zamanı satılan turist məhsulundan yaxşı gəlir götürmüşdürlər.
Sərgilərin və yarmarkaların yaxşı təşkil olunması turoperatorlarm
idarəetmə qabiliyyətindən asılıdır. Sərgi - yarmarka fəaliyyəti mehmanxana biznesi ilə sıx əlaqədardır. Məsələn, Amerikada sərgi, yarmarka,
konfrans və turizm sahəsində təşkil olunmuş kütləvi tədbirlərin şəhər iqtisadiyyatma olan müsbət təsirini nəzərə alaraq mehmanxana biznesində
vergiləri azaltmışlar. Bundan ötrü, Nyu-York şəhərinin turizm sənayesi
ştatın adminstrasiyası ilə 4 il mübarizə aparmışdır. Sərgiyə gələn adamlar
otellərdə yerləşirlər. Bundan başqa, onlar muzeylərə, teatrlara, restoranlara, maqazinlərə gedirlər. alış-veriş eduiər. taksilərdən, şəhərin xidmət sahələrindən istıfadə edirlər. Ona görə də, böyük sərgilər şəhərlərdə ticarətin
canlanmasma və iqtisadi inkişafa səbəb oluıiar. Dünyanm müxtəlif yeıiərində və müxtəlif zamanlarda hər il onlarla beynəlxalq turist yarmarkaları,
sərgiləri, birjası və başqa kütləvi turist tədbiıiəri təşkil olunur. Bu tədbiıiəri seminaıiar, press-konfranslar. təqdim olunma mərasimləri müşahidə
ediıiər. Onlarm hamısı fırmalann öz məhsulunu ictimaiyyətə təqdim etməyə, müqavilə bağlamağa, yeni partnyoıiar tapmağa, reklam edərək informasiya yaymağa və nəhayət, təcrübə mübadiləsi aparmağa imkanlar yaradııiar.
Bu tədbiıiərdən ən böyüyü hər il Beıiində təşkil olunan turizm birja-sıdır.
Londonda təşkil olunan beynəlxalq turist yarmarkası. Madriddə təş-kil
olunan beynəlxalq turist sərgisi və s. Firmalarm bu cür ixtisaslaşmış tu-rist
sərgilərində iştirakı turist məhsulunu qabağa irəlilətməkdən ötrüdür.
Bu cür tədbiıiərin görülməsinin əsas məqsədi müştərilərə, turopera-toıiara
və onlarm partnyoriarma külli miqdarda istehsal olunan turist
məhsullarmdan «baş çıxartmağa» kömək etmək və bu məhsulun satışmı
təmin etməkdir.
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XXIIFƏSĐL
22.1 TURĐZM SĐSTEMĐNĐN STRUKTURU
Hal-hazırda turist bazarında iki növ turist təşkilatı fəaliyyət göstərir:
turoperatorlar və turagentlər.
Turoperator turist marşrutlannı tərtib edir və turların komplektləşdi-rilməsi
ilə məşğul olur, onları reallaşdırır, reklam təşkil edir. Tərtib olun-muş
tuıiara, qəbul olunmuş qaydada qiymətlər təyin edir və turagentlərin
köməyi ilə tuıiarın satılmasmı təşkil edir.
Turoperatorlar turizmdə aparıcı rol oynayııiar. Onlar müxtəlif xidmət
sahələrini (nəqliyyat, yeıiəşdirmə, qidalanma, əyləncə, transfer və s.) vahid
məhsulda birləşdirir və turagentlərin köməyi ilə alıcılara çatdırır. Yuxarıda kompleks şəklində göstərilən turist məhsulu əgər ayrılıqda daha çox gəlir gətirirsə, onda turoperator onu ayrı-ayrı da sata bilər. Birinci halda, turoperator turpaketi formalaşdırır və bu halda istehsalçı kimi turist bazarmda çıxış edir. Đkinci halda isə, yəni turist məhsulunun komponentlərini
ayrı-ayrl satdıqda o, məhsulu topdan satan agent kimi çıxış edir. Bu axınncı o zaman baş verir ki, turoperator turizm məhsulunu istehsalçılardan
özünə lazım olandan artıq alır. Bəzən turizmin ayrı-ayrı xidmətlərini turo•perator vahid turpaket formalaşdımıaq istəyənlərə satır.
Praktikada üç növ turoperatora rast gəlmək olar: kütləvi bazara işlə-yənlər,
xüsusi seqmentdə işləyənlər və xarici bazara işləyənlər.
Turagent - bu operatorun turist məhsulunu satan və bilavasitə ba-zarda
fəaliyyət göstərən vasitəçi təşkilatdır. O, öz fəaliyyətinə görə 7-10 % qədər
satılan məhsuldan xeyir götürür. Turagent turoperatordan fərqli olaraq
turun keyfıyyətinə məsuliyyət daşımır. Ümumi qaydada olaraq, o,
müəyyən seqmentə işiəyir və həmin 'seqmentdə operatordan aldığı məhsulu satır. Praktikada bu iki təşkilatm funksiyaları bir-bırinə qarışa bilər.
Məsələn, turagent bəzən turoperatorun rolunu oynaya bilər, yəni turist
məhsulunun fraqmentlərini alıb turpaket formalaşdırıb sata bilər.
Məsələn, Azal nəqliyyat şirkəti kimi, eyni zamanda Azərbaycan turistlərini xaricə göndərən və xarici turistlərin Azərbaycana gəlməsini təşkil
edən turoperator kimi çıxış edir və iki yuxarıda göstərilən funksiyaları yerinə yetirir.

Son zamanlar Azərbaycanm xarici turist əlaqələri gözə çarpan dərəcə-də
genişlənmişdir, Külli miqdarda böyük və balaca həcmlərdə xaricə turist
göndərən və xaricdən turist qəbul edən turoperatorlar və turagentlər yaranmışdır. Ümumi qaydalaıia bazara qoşulan bu turist təşkilatları turistlərə yüksək səviyyədə xidnıət göstərmək rəqabətində məğlub oluriar. On188

lar yüksək səviyyədə turları planlaşdınb və alıcıları istehsal etdikləri turist
məhsuluna lazımı dərəcədə cəlb edə bilmirlər.
Azərbaycan turoperatorlarmm maraqları tez-tez Bakıda fəaliyyət gös-tərən
xarici şirkətlərin maraqları ilə toqquşur. Xarici kompaniyalar Azər-baycan
ərazisində öz fəaliyyətində faktiki olaraq heç bir məhdudiyyətə məruz
qalmırlar. Belə bir şəraitdə onlar Azərbaycan turoperatorlarını təd-ricən
sıxışdırıb, turist bazarmdan çıxarırlar. Onların böyük imkanları var-dır:
qüvvətli maliyyə potensialı, inkişaf etmiş infrastrukturu və s. Azərbaycan
turoperatorlan bu sahədə onlarla rəqabət aparmağa acizdir.
Xarici kompaniyalar öz nəqliyyatlarmdan və kommersiya əlaqələrin-dən
istifadə edərək Azərbaycan nəqliyyat formalarınm boş hərəkət etmə-sinə
və ya dolmamasma səbəb olurlar. Onlar Azərbaycanda vergilərdən boyun
qaçırırlar və Azərbaycan turist infrastrukturuna sərmayə qoymur-lar. Đş
gəlib o dərəcəyə çatıb ki, onlar öz hökumətlərinin köməyi ılə Azər-baycan
vətəndaşlarma Qərb ölkələrinə asanlıqla viza alırlar, halbuki Azər-baycan
turoperatorlarma belə vizaları almaq olduqca çətinləşir. Beləliklə.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlərin hərəkətlərində bu cür hallar
çox olur və buna normal rəqabət mübarizəsi demək olmaz.
Daxili bazarlarda ışləyən turoperatorlarm vəziyyəti heç də yuxarıda
göstərilənlərdən yaxşı deyildır. Azərbaycan turoperatorlarma daxili bazarlarda işləmək maraqsızdır. Ona görə ki, yerli turistlərin alıcılıq qabiliyyəti
çox aşağıdır. Turizm məhsulunun keyfıyyəti və qiyməti araşmda uçurum
yaranmışdır. Xaricə gedən turistlərin sayı 1996-1999-cu illərdə xaricdən
gələn turistlərin saymdan 5 dəfə çox olmuşdur. Halbuki, bu göstərici turizm inkişaf etmiş ölkələrdə əks qiymət daşıyır. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan turistləri külli miqdarda özləri ilə valyutanı xaricə çıxarır və xarici
ölkələrin turizm inkişafına sərmayə qoyurlar.
Azərbaycan fıırizminin inkişafma maneçilik göstərən problemlərdən ən
başhcası Azərbaycanda normal strukturanın olmamasıdır. Azərbaycan turoperatorları, baxmayaraq ki, turizmin inkişafı üçün əllərindən gələni
edirlər, lakin çox ağır bir şəraitdə işləyirlər.
Azərbaycanda turizmin inkişaf etməməsinin səbəblərindən biri də maliyyə mənbələrinin olmamasıdır. Nə hökumət, nə biznes strukturları turizmə sərmayə qoymurlar. Məlumdur ki, onlarla turist mərkəzlərinin bərpa-

sına və turist bazarma qaytarılmasma böyük ehtiyac vardır. Fəaliyyət göstərən turist firmaları ajğır iqtisadi şəraitdə yaşayırlar: yüksək vergilər.
daim artan komunal xərclər, elektrik enerjisinin tez-tez kəsilməsi və turist
bizne-sinə dövlətin himayəsinin zəif olması turoperatorlann fəaliyyətini
daha da ağırlaşdınr.
189

Đnkişaf etmiş xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, turoperator fəaliyyətinin inkişafı, yəni turizmin inkişafı dövlət himayəsindən çox asılıdır.
Xarici ölkələrin çoxunda gəlmə turizmi stimullaşdırmaq üçün konkret
proqramlar tərtib olunur: vergi məsələsində müəyyən güzəştlər nəzərdə tutulur, sərmayə qoymaq üçün münbit şərait yaradılır, turizm biznesi ilə
məşğul olanlara kredıtlər ayrılır və s.
2000-ci ilə qədər ölkədə turist firmalarmm 10 %-i turoperator, 90 %-i isə
turagentlikdir. Bu iki turist təşküatmm öz çəkisinin müxtəlif ol-mağma
baxmayaraq, hər ikisi bərabər lisenziya vergısi verir. 2-3 nəfərdən təşkil
olunmuş turagentlik böyük və qüvvətli turoperator firması qədər lısenziya
almaq üçün vergi verir. Nəticədə turagentliklərin çoxu biznesdə möhkəmlənmədən sıradan çıxırlar və vergi verən təşkilatların sayı azalır. Bu da ölkə iqtısadiyyatına təsir göstərməyə bilməz. 1998-ci ildən sonra turist
fırma-larmın sayı 2 dəfə azalmışdır. Əsasən kiçik və orta turist firmalan
turist bazarını tərk etmişlər. Bu da böyük turoperator şirkətlərinin
mövqelərini daha da möhkəmləndırmişdir. Buna baxmayaraq, turist
bazarmda kəskin rəqabət davam etməkdədir. Ona görə ki, turist
fırmalarımn sayı, yenə də lazım olan tələbatdan çoxdur.
22.2 TURĐZM MƏHSULUNUN HƏRƏKƏTƏ GƏTĐRĐLMƏSĐNDƏ
(SATILMASINDA) HƏVƏSLƏNDĐRĐCĐ TƏDBĐRLƏRĐN VƏ
TƏBLĐĞAT
ÜSULLARININ TƏTBĐQĐ
Turist şirkətlərinin təklif etdiyi turist xidmətlərinə marağı artırmaq-dan
ötrü reklamla bərabər həvəsləndirici üsullardan da geniş istifadə olu-nur.
Turist məhsulunu satmaqdan ötrü müəyyən miqdarda əvvəlcə planlaşdırılmış həvəsləndirıci tədbirlər görülür. Bu tədbirlər reklam və məlumat fəaliyyəti ilə paralel apanlır. Böyük turoperatorlar həvəsləndirmə
üsullarından istifadə etnıə şöbələri yaradırlar. Həvəsləndirmə tədbirləri
aşağıdakılar ola bilər:
Xidmətlərin ayn-ayrı adamlara, turagentin vasitəsilə satılması;
Daimi müştərilərin siyahısmı tərtib edib, onlara bilavasitə turlar haqqmda
poçtla və ya telefonla məlumatlarm göndərilməsi;
Həvəsləndirmə məqsədi ilə müştərilərlə müsabiqələrin və uduşlu
lotereyalarm təşkili və başqa kütləvi tədbirlər:

Turlarm təbliği və «pablik rileyşnz» - (kütləvi informasiya vasitə-lərinin
nümayəndələrinin iştirakı ilə mədəni və kütləvi tədbirlər) mərasimlərinin
təşkili.
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TURIZM

A hcıların həvəshndirilməsi
Alıcıları həvəsləndirən tədbirlər aşağıdakılar da ola bilər:
K
Əvvəlcədən çoxlu turist xidmətlərini sifariş edən turistlərə qiymət-də
güzəştlər;
Turun müddətini pulsuz 1-3 gün uzatmaq;
Kompleks xidmət paketinə pulsuz əlavə xidmətlərin verilməsi (məs., disko
kluba, çimərliyə və s. pulsuz giriş).
Turistlərə pulsuz olaraq firmanm suvenirlərinin və başqa hədiyyə-lərin
paylanması;
Daimi müştərilərə mehmanxanada, restoranda yaxşı və rahat yer-lərin
verilməsi, onlara gül və ya meyvə vazalarmm təqdimi, onlann anadan olan
günlərinin qeyd olunması, bahalı suvenirlərin verilməsi və s.

Turagenthrin həvəshndirmə tədbirhri
Bu tədbirlərin məqsədi turagentlərin xidmətləri satmaqla öz fəaliyyət-lərini
genişləndirmək, yeni satış məntəqələrini yaratmaqdır. Həvəsləndirmə
tədbirləri aşağıdakılar ola bilər: 4- Satılmış məhsula, qəbul olunmuş
normadan artıq kommision faizi
təyin etmək; ■$- Turist qrupuna satılan xidmətlərin qiymətlərində,
əgər çoxlu
xidmət satılarsa, güzəştə getmək (xüsusən yaz və qış aylarmda); -$Topdan satış nümayəndələrinə hədiyyələrin və suvenirlərin təqdimi; ^
Turist birjalarmın təşkili. Bu birjalarda turist xidmətləri bazardakı
qiymətlərdən aşağı qiymətə satılır;
tı
^ Oz əməkdaşları (partnyorları) arasmda pulsuz kataloqlarm paylan-ması;
4- Reklam-informasiya turlarmm topdan satış nümayəndələrinə-pul-suz və
ya böyük güzəştlərlə səyahətlərin təşkil olunması və bu cür səfərlərə
nəşriyyat nümayəndələrinin də dəvət olunması.
Satışı maraqlandırma tədbirləri strateji marketinqin işi əsasmda apa-rılır.
Reklam fəaliyyəti kimi həvəsləndirmə tədbirləri də təqvim günlərində
aparılır. Bu günlər milli və ya beynəlmiləl bayramlar günü, beynəlxalq sərgi günləri, satışın ən çox olan günləri ola bilər. Həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiqi müəyyən xərclərlə əlaqədardır. Ona görə də, əvvəlcədən lazım
olan xərcləri hesablamaq lazımdır. Bu tədbirlərə xərclər faizlə hesablanır
və əvvəlki illərdən çox olmamalıdır. Eyni zamanda, görülən tədbirlərin nəticələri və effektliyi qiymətləndirilməlidir. Bundan ötrü, turistlər arası sorğunun təşkili və satış həcminin əvvəlki illərlə müqayisəsi keçirilir.
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Turizmin təbliği
Həvəsləndirmə tədbirləri ilə bərabər turist xidmətlərinin satılmasmı
canlandırmaqdan ötrü turizmin geniş təbliği təşkil olunur. Bu prosesə ingilislər - pablik rileyşnz deyirlər. Bu sözlərin mənası - ictimaiyyətdə
müəy-yən fikir yaratmaq deməkdir. Turizmdə onun müəyyən fırma
tərəfmdən istifadə olunması həmin firma haqqmda müəyyən ictimai fikir
yaratmaq və onun imicini qaldırmağa qulluq edir. Söhbət firmaya yaxşı ad
qazan-dırmaqdan gedir. Bundan ötrm aşağıdakı müxtəlif tədbirlərdən
istifadə oluna bilər:
Mətbuatda alıcıların diqqətini cəlb etməkdən ötrü fırma haqqmda müəyyən
məlumatlarm verilməsi. Turizmin müəyyən məsələlərini işıqlandırmaqdan
ötrü jurnalistlərin dəvət olunması və onlann se-çilmiş tunst marşrutlarmda
səyahətinin təşkili və bu səyahətin nəti-cələrınin mətbuatda çap olunması.
Bundan başqa, semmarlarm, rhətbuat konfranslarının və turistlərin
diqqətmi cəlb edən başqa kütləvi tədbirlərin keçirilməsi;
Turist firmasmm xeyriyyə tədbirlərində, himayəçilikdə, turizmin gününün
qeyd olunmasmda, müəyyən tematika üzrə - «Turizm və idman», «Turizm
və ekologiya», «Turizm və ailə» və s. kompa-niyalarm təşkilində iştirakı;
Lobbizm - turızm fırmalarmm qanunverici orqanlarla (turizm xey-rinə
olan) qanunlann qəbul olünması üçün birgə əməkdaşlığı.
Məsləhət vermə - hökumət orqanlarına turizmin mahiyyəti və firmamn
fəaliyyəti haqqmda tövsiyələrin və məsləhətlərin verilməsi.
Turiznıin təbliğı cəmiyyətin maarillənməsində və məlumatlandırılma-smda
reklamdan çox-çox ucuz başa gəlir. Ona görə ki, fırma kütləvi informasiya vasitələrində icarə üçiux nə yer götürmür və nə də vaxt sərf etmir.
Jurnalistlərin seçdiyi turizm haqqında maraqlı problemlər geniş oxucu
kütləsini də (potensial turistləri də) maraqlandıra bilər. Turizm haqqmda
məlumat iqtisadiyyatı, idmanı, ətraf mühitin vəziyyətini işıqlandıran müx■
təlif verilişlərm tərkıbmdə gedə bilər. Bu cür təblığatm əks-sədası daha
qüvvətlidir. '
I
*
Məlumatländıncı tuvist sdfəvləri
Bütün dünyada jurnalistlərin turist marşrutlarını ışıqlandıran pulsuz turist
səfərləri təşkil olunur. Jurnalistlər üçün bu səfərlərin məqsədi məlu-mat

toplamaq, sonra isə turist qəzetində və ya jurnahnda çıxış etməkdir. Bu cür
çıxışların təsiri bilavasitə reklamdan çox qüwətli olur. Jurnalistlə192

rin isə'belə səfərlərdə iştirakı reklama sərf olunan xərclərdən çox ucuz başa
gəlir. Jurnalistlərin bu səfərləri turagentlərin səfərlərindən fərqli olur. Turagentlərin səfərləri turu istifadəyə satışdan qabaq hazırlamaq və satmaq
məqsədini güdür. Đlk buraxılış səfərlərinə jurnalistlərdən başqa, onların
verdiyi məlumatlar daha da etibarlı olmaq üçün, adlı-sanlı və məşhur şəxslər də dəvət olunur. Bu cür tədbir məşhur kurortlar və ya turizm mərkəzinin açılışında istifadə olunur.
'
■
22.3 TURĐST MƏHSULUNUN ĐSTEHSAL TEXNOLOGĐYASI
Turist məhsulu - alıcılara kompleks şəklində göstərilən xidmət-lərdir. Bu
xidmətlərin kompleks- şəklində hazırlanmasma - tur deyilir. Bu turlar
turizm sənayesində hazııianüır.
Turizm sənayesinə (buna turizmin infrastrukturu da deyirlər) nəq-liyyat
yerləşdirmə müəssisələri, əyləncə, turist mallan və suvenirləri tica-rət
mağazaları, turoperator və turagentliklər, reklam-informasiya müəssisələri, turizmi idarə edən orqanlar, turizm tədris müəssisələri və elmitədqiqat idarələri, banklar və sığorta kompaniyaları və s. daxildir.
■
I
k1
Turist marşrutlavımn tərtibi
Turist marşrutlarmm tərtibatı turist məhsulunun hazırlanma texnologiyasmın əsas elementlərindən biridir. Bu işin görülməsi yüksək sənətkarlıq tələb edir. Turist marşrutları bir neçə mərhələyə hazırlamr və bu proses
bir neçə ayı əhatə eciir. Bəzən turu tərtib edən şəxs özü bir neçə dəfə marşrutla gedir və onun hazırlığmı yoxlayır. Tərtibatçı marşrutun təhlükəsizliyinə xüsusi fıkir verir. Məsələn, tur avtobusla təşkil olunursa, sərnişinlərin
avtobusda aparılma qaydalarma və başqa normativlərə riayət olunmalı-dır.
Marşrut zamanı harada gecələmək, harada qidalanmaq, harada id-manla
məşğul olmaq, əyləncə və s. bütün təsnifatı ilə göstərilir,
Turist marşrutu tərtib olunanda onun xüsusiyyəti, tarixi abidələrin və
başqa ekskursiyalann təsnifatı verilir. Axırda tərtib olunan marşruta pasport verilir və marşrut təsdiq olunur. Turist marşrutu təsdiq olunduqdan
sonra tur şəklində formalaşır. .
;

Đki cür turun forması yaranır: pekidj tur və inklüziv tur. Pekidj tur tu-rist
xidmətlərinin kompleksidir. Ona yerləşdirmə, qidalahma, nəqliyyat.
idman. tibbi və başqa xidmətlər aiddir. Đnklüziv tura isə turistin istəyindən
asılı olaraq bu xidmətlərin ayrı-ayrı növləri aiddir.
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Praktikada bu axırıncıya çox rast gəlmək olur, yəni turist əvvəl mini-mal
xidmət növü sifariş edir, sonra isə onlardan hansı xoşuna gəlirsə, on-ları
əlavə alır. Bu alman turun qiymətini aşağı salır və vaxta da qənaət edir.
Kompleks tur xidmətlərdən və turistə lazım olan mallardan təşkil olu-nur.
Beləliklə, formalaşan turu turist məhsulu hesab etmək olmaz. Onu turist
məhsulu etməkdən ötrü, o, hələ 4 mərhələdən keçməlidir.
Formalaşması;
Təcvübə sınağmdan keçməsi;
Reklam və təqdim olunma mərasiminin keçirilməsi;
Turlarm satüması.
Bu mərhələlərin bir. yerdə yığılması tur adlana bilər. Bundan başqa,
texniki iqtisadi əsaslandırma apanlmalıdır. Ola bilsin ki, formalaşmış tur
iqtisadi cəhətdən səmərəsiz olsun. Belə turların istifadəyə buraxılması maraqsızdır. Ona görə ki, heç bir gəlir gətirmirlər. Beləliklə, formalaşan turun
2 sərhədi var:
yuxarı - cazibədarlıq, xidmətlərin və mallann kompleksi;
aşağı - gəlirə təsir göstərən iqtisadi səmərəliyi.
Əgər bu iki şərt ödənilirsə, onda turun eksperimental tətbiqinə başla-maq
olar. Turun eksperimental tətbiqi reklam kompaniyası ilə birlikdə aparıhr.
Bundan sonra. xərclərin hesabatı və gəlirin miqdarı təyin olunur. Bütün
güzəştlər və xərclər nəzərə ahndıqdan sonra haznianmış turist məhsulunun qiyməti təyin olunur və məhsul satışa buraxılır. Bu məhsul turoperatorun bazara buraxdığı əsas turist məhsuludur. Bəzi operatorlar turu
formalaşdıranda müştəriləri də dəvət ediıiər. Onlarm gözünün qabağında
və onlarm arzusu nəzərə alınaraq kompüterin köməyi ilə real masştabda
tur formalaşır. Tur formalaşanda onun cazibədar olmasmı, təhlükəsizliyini, kamil olmasmı, yəni tam olmasım, məlumatlı olmasmı. çevikliyini və s.
xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır.
Satılma qaydasmdan və turistin arzusundan asılı olaraq tuıiar fərdi şəkildə
və ya qrup şəklində təşkil oluna bilər.
Fərdi tuıiar turistə müstəqillik və səfərdə azadlıq verir. Lakin fərdi turlar
çox baha başa gəlir. Bütün xidmətlərin xərcini turist tək özü ödə-yir. Qrup
təşkil olunanda isə bu xərclər qruppanın üzvləri arasmda bəra-bər bölünür.
Fərdi tuıiar baha olduğuna görə geniş kütlə tərəfmdən istifa-də olunmur.

Bundan başqa, fərdi tuıiarm təşkili mürəkkəb bir proses-dir. Onları təşkil
etmək üçün yeıiərin və biletlərin planlaşdırılmasmda kompü-terdən
istifadə etməyə ehtiyac vardır. Digər tərəfdən fərdi tuıiar iqtisadi
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cəhətdən çox sərfəlidirlər. Məsələn, 2-3 nəfərdən təşkil olunmuş ovçuluq
turizm səfərini götürək. Bu turizm səfərində tərcüməçi, bələdçi, at sürənlər, yerli ovçular və başqalan qrupa xidmət göstərirlər. Bu turun təşkili
ciddi hazırlıq tələb edir; ov silahma və bioloji növə lisenziyalarm almması,
ov ərazisinin icazəsi, ov prosesində turistlərin müdafıəsi və s. Ona görə də.
novunun
malıdır.
Qruppalı turlarm təşkili asan və ucuz başa gəlir. Ona görə də, geniş turist
kütləsi bu turlarda iştirak edirlər.
Cazibddar turist məhsulumın yavanması
Cazıbədar turist məhsulunun yaranması turoperatorun ən vacib vəzifələrindən biridir. Turist firmasmm bu fəalivvəti, bilavasitə istehsalat xarakteri daşıyır. Bazar siyasəti turist məhsulunu istehsal edən və satan müəssisələr arasmda razılaşdırılmış qərar qəbul olunmasmı tələb edir. Turlarm assortimentləri, onlarm miqdarı və xidmət proqramları adı çəkilən təşkilatlar arasmda razılaşdırılmalıdır.
Turizm məhsulunu yaradanda belə bir sual meydana çıxır. Bu məhsu-lu
kim alacaqdır və turistə nə lazımdır? Turist mehmanxanada ancaq yer
almır, onu təzə hisslər və sürprizlər maraqlandınr; restoranda onu tək
bifşteks və ya kotlet maraqlandırmır, eyni zamanda onu maraqlandıran
rahat şərait ona göstərilən qayğıkeşlik və diqqətdir. Ona görə də, turist
məhsulunu yaradanda, birinci onun xüsusiyyətlərindən və alıcılıq qabiliyyətindən və cazibədarlığmdan başlamaq lazımdır. Turist məhsulunun istehsalmda və satılmasmda bu xüsusiyyətlər əsas götürülür. Bu xüsusiyyətlərin turist məhsulunda olmash birinci mərhələdə. yəni məhsuiun istehsalınm planlaşdirıimasmda turistlərin arzularımn nəzərə almması və sonuncu
mərhələdə turdan sonra turistlərin səfərdən nə qədər razr qaldıqlarını öyrənməklə təyin edilir.
Qpnaqpdvvdrlik
■
Qonaqpərvərlik - turist məhsulunun aynlmaz bir hissəsidir. O, tu-rizmdə
çox qədim bir kateqoriyadır. Onu heç nə ilə ölçmək mümkün de-yil. Lakin
onun olmaması turist məhsulunu çox solğun və mənasız edir və turistin
tələbJəri və arzuları yerinə yetmir. Qonaqpərvərlik nə deməkdir və onu
necə başa düşmək lazımdır? Qonaqpərfərlik elə bir ustalıqdır ki, nəti-
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cədə qonaq hiss edir ki, ev yiyəsi doğrudan da, qonağı qəbul etdiyi üçün
çox xoşbəxtdir. Qonaqpərvərliyin elementləri - nəzakət, qonağı gülər üzlə
qarşılamaq və qonağa hörmətdir. Bundan başqa,
qonağa turizm mərkəzində olan istirahət, əyləncə və tarixi abidələr
haqqmda məlurnat verib, göstərmək lazımdır ki, onu buradä çoxdan
gözləyirlər;
turist regionu və burada olan xidmətlər haqqinda «ağzı dolu» danış-maq və
qonaq qarşısmda turist mərkəzinin müsbət imicini yaratmaq lazımdır;
turistə hər cür diqqət yetirmək, onun xahiş və arzularını tezliklə yeri-nə
yetirmək lazımdır və fikirləşmək gərəkdir ki, qonağa başqa hansı hörməti
etmək olar;
turfirma haqqında məlumatları almaqda qonağa kömək etməli və ona
göstərilən xidmətləri yüksək səviyyəyə qaldırmalı.
Bu pririsiplərin hamısı göstərilən xidmətlərin texnologiyasmda əsas yer
tutmalıdır. Xüsusi ilə, turistlə ünsiyyətdə ona daim hörmət əlamətləri-ni
gostərməli, «turist bir qonaq kimi daim haqlıdır» prinsipini rəhbər
tutmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, qonaqpərvərlik hər xalqın özünəməxsus milli xüsusiyyətlərini daşıyır. Müasir beynəlxalq turizmdə qəbul olunmuş qonaqpərvərlik dünya xalqlarının qonaqpərvərliklərinin sintezidir.
Buna baxmayaraq, Azərbaycan xalqmın qonaqpərvərliyinin parlaq xüsusiyyətləri bütün xalqlar tərəfmdən böyük minnətdarlıqla qəbul olunür.
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XXIII FƏSĐL
23.1 TUROPERATORUN KATALOQU TURIST MƏHSULUNUN
HƏRƏKƏTƏ GƏTIRtLMƏSf NDƏ ƏSAS MƏLUMAT MƏNBƏYĐ DĐR
Alıcılarla əlaqə saxlamaqdan ötrü turist fırmasi reklam-informasiya
məcmuələri hazırlamalıdır. Onlardan ən vacibi turoperatorun kataloqu-dur.
Bu kataloqda tuıiar haqqmda bütün məlumatlar çap olunur. Kom-püter
texnikası olmayan agentliklərdə və müştərilər üçün də buklet və kataloqlardan istifadə etmək çox əlverişlidir.
Turoperator əməkdaşhq etdiyi agentliklərə vaxtındä və lazımi miq-darda
tərtib etdiyi kataloqları göndərməlidir. Böyük həcmli turoperator-Iar hər il
öz turlan haqqında ətraflı kataloqlar hazı'rlayırlar. Bu kataloqlar iki cür
hazırlanır: biri ümumi forrnada, rəngli foto şəkillərlə, o biri isə an-caq
turagentlər üçün, iş zamam istifadə etməkdən ötrü olur. Bu axırmcı-larda
rəngli şəkillər və cürbəcür illüstrasiyalar olmur.
Ümumi formada hazırlanan rəngli kataloqların həcmi böyük olur, onda
çoxlu reklam, informasiya, foto şəkillər və çoxlu təsviri materiallar da
olur. Agentliklər üçün hazırlanan iş kataloqlarmda belə materiallar ol-mur.
Orada turlarm qrafiki, qiyməti, nəqliyyatm iş cədvəli, topdansatış
güzəştlər, turagentlər üçün təyin oluııan kommisionlarm miqdarı və başqa
turlarm təşkili ilə əlaqədar məlumatlar çap olunur. Bundan başqa, iş kataloqlarında operativ məlumatlar, qiymət cədvəlləri, turpaketin qiymətlərinin elementləri, aviabiletin qiyməti, sığorta məbləği, transfer. qiyməti,
mehmanxana xərci, qidalanma və başqa xərclər göstərilir. Turistlər tələb
edirlər ki, bu məlumatlar daha ətraflı verilsin və əlavə lazım olan məlumatları hansı ünvandan axtarıb tapa bilmələri kataloqda göstərilsin.
Kataloqlarda çap olunan materiallara çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Hər
şeydən əvvəl bu materiallar çox savadlı və professional səviyyədə hazırlanmalıdırlar. Bu materiallarda buraxılan səhvlər həmin materiallara
qarşı şübhə oyadır, əgər birinci səhifədə səhv buraxılarsa, bütün tirajm
ləğvinə və maddi itkilərə səbəb ola bilər.
Kataloqda uzun mətnlərin yaxşı oxunması üçün, onlan kiçik hissələrə
bölmək və bu hissələrə maraqlı başlıqlar vermək lazımdır. Turist kataloqunu uzaqdan tanımaq üçün onun və firmanın adını böyük hərflərlə birinci və axırıncı səhifələrdə verirlər, Burada ölkənin adı da olmalıdır.

Turist kataloqlan müxtəlif dillərdə hazırlanır. Bu zaman fotomateri-allar
eyni olur. mətnləri isə xarici dillərə çevirmək lazımdır. Tərcüməni
mütəxəssis etməlidir. Bəzən materiaüann tərcüməsində anlaşılmaz şeylərə
rast gəlmək olur.
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Turişt xidmətlərindən istifadə edən ölkələr turist mərkəzinə nə qədər yaxm
olarlarşa, bir o.qədər də istirahətin şərtləri haqqmda kataloqda ət-raflı
məlumatlar olmalıdır. Uzaq ölkələr üçün isə, məlumatlar ümumi for-mada
ola bilər, lakin turist mərkəzinə necə gəlmək lazım olduğu haqda ətraflı
göstərilməlidir.
Kataloqu hazırlayan zaman başqa ölkələrin milli xüsusiyyətlərini nəW'
zərə almaq lazımdır. Məsələn, ingilisləri mütləq havanm temperaturu, yağışın olub olmaması maraqlandırır, fransızları dadlı yeməklər, amerikalıları tikilən binaların qiyməti və s.
Olkə daxili mədəniyyət nümunələri ola bilsin ki, xarici turistləri heç
maraqlandırmasm. Bu ədəbiyyatdan götürülmüş bəzi misralara və atalar
sözünə aiddir. Xarici dilə çevirəndə onlar öz mənasını itirirlər. Ona görə
də kataloqun mətnini xarici dilə o adam çevirməlidir ki, xarici dil ona öz
ana dili qədər tanış olsun. Tərcümə zamanı bəzən belə olur; öz dilimizdə
olan qüvvətli arqumentlər xariciləri dəhşətə gətirir. Məsələn, bir çox xalqĐarın əyləncəsi olan Korridanın bütün elementləri tərcümə' zamanı mətndən tamam çıxarılmalıdır, göyərçin ovu və ya bildirçin ətindən paştet
ingilislər üçün dözülməzdir. ■■%,
■
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Jlliistrativ mateviallavın kataloqda verilmm
Kataloqda illüstrasiya materiallarımn verilməsində məqsəd alıcılarm
diqqətini turist məhsuluna cəlb etməkdir. Lakin bu cür materialların kataloqda yerləşdirilməsi kataloqun hazırlanmasmm maya dəyərini çoxaldır.
Ona görə də, turoperatör otellərlə və fptoqraflarla sıx əməkdaşlıq etməlidir. tlk növbədə turistin motiylərinə təsir göstərən iri planlı fotolar lazımdır. Göstərilən şəkillər şənvə firavan həyatı 'təsvir etməlidirlər. Burada xırda detallann böyük əhəmiyyəti ola bilər. Bu xırda detalların incəliklə verilməsi kataloqun təsir qüvvəsini çoxaldır. Məsələn, şəkildə restoran təsvir
olunur: dümağ təmiz süfrə üzəriridə gözəl qaydada servirovka, ətrafında

üzügülər restoran işçiləri. hər saniyədə gələıı turistlərə xidmət etməyə
hazır vəziyyətdə. bir az kənarda orkestr, oxuyanlar, stollarda gül-çiçək. Bu
foto-ya baxan 'müştəri özüriü o gözəl atmosfçrdə, gül-çiçəyin ətrafında
istirahət etdiyini təsəvvür edir. Fotoşəkildə yaxmda olan dənizin və ya
basseynin də bir hissəsi görsənir. Bu şəkil identifıkasiya fenomeni yaradır,
yəni müştəri özünü axşam, orkestrin musiqisinə qulaq asan və gül-çiçək
arasmda istira-hət edən biznesmenlə müqayisə edir. Müasir kataloqların
üstünlükləri on198
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dadır ki, onlar müştəriləri inandıra bilməlidirlər ki, cənnətin olması realdır; «istəsəniz siz də cənnətə düşmək arzusuna çata bilərsiniz». Katalöqun
tirajı çoxaldıqca, 1 nüsxəsinin qiyməti aşağı düşür. Tifaj nə qədər böyük
olarsa, o qədər də çox turistlərin diqqətini cəlb edər və o qədər də çox turist məhsulu satıla bilər.
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Reklam kataloqunun matbəədə hazırlanması üçün
sifarişintərtib olunmasi
Kataloqu mətbəədə çap etmək üçün sifariş hazırlamaq lazımdır. Bu
sənəddə aşağıdakı məlumatlar olmalıdır; tiraj, format, vərəqdə sətirlərin
sayı. rənglər: ağ-qara, 2 rəngli, tam rəngli. Rəngləri rəqəmlərlə ifadə
edirlər: 4+0, 1+1 və s, I rəqəm - I vərəqdə rənglərin sayı, II - həmin vərəqin arxasında kağızm növü, vərəqlərin -bir-birinə biıiəşmə qaydası (tikilmə yə ya yapışqanla birləşmə), sifarişin hazırlanma müddəti göstərilir. Misal üçün «Vestnik RATA» jurnalmm hazırlanması üçün verilən sifarişi nəzərdən keçirək:
*
Çapın forması - ofset
Format-A4
I vərəq - 4+4, matovo kağız
Daxili blok - 2+2, 32 sətir, kağız - matovo kağızdır. Jalerie Art, 90q/kv.m
Birləşməsi - skrepka ilə
Çap mətbəəsinin plyonkasından
. . 7. Tiraj-5000
8. Hazır olma tarixi -7-12 gün

*
■
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Turoperator və turagentliklərin əməkdaşlıq təcrübəsi göstərir ki, kata-loq
öz vəzifələrim optimal dərəcədə yerinə yetirmək üçün müəyyən tələblə-rə
uyğun gəlməlidir. O tələblərdən bir neçə əsası, məlumatlandırma dərə-cəsi,
kataloqlardan istifadənin sadəliyi, verilən məlumatların dəqiqliyi və
turoperator və turagent əlaqələrinin dəqiq və aydm qurulmasıdır.
Turagentliklərlə əlaqələrin forma və şərtləri düşünülmüş formada öz əksini
bağlanmış müqavilələrdə tapmalıdır. Əgər turagentə satışdan ko-mission
mükafatlandırma ayrılırsa, onun miqdarı göstərilməlidir, katalo-qun
axırıncı səhifələrində «turların turagentlərə və müştərilərə ümumi satış
şərtləri» çap olunur. Bu şərtlər konkret və bütün turlar üçün eyni qaydada
olmalı və mehmanxanaların, nəqliyyatın və restoranlarm da tələblərini nə199

zərə almalıdırlar. Kataloqda göstərilən ümumi qaydalar müştərilərlə bağlanan müqavilələrə də uyğun gəlməlidirlər. Onlan kiçik şriftlə çap etmək
lazım deyil. Tərəflər arasmda münaqişə baş verəndə ABŞ-m məhkəməsi
kiçik şriftlə çap olunan qaydalan nəzərə almır. Məhkəmə belə hesab edir
ki, balaca şriftlə yazılan qaydalar və tələblər müştərini çaşdırır və ona bu
qaydalan öyrənmək çətinlik yaradır. Bu səbəbdən məhkəmənin qərarlan
alıcıların xeyrinə həll olunur. Kataloquıı nöqsanlarından biri də turist
məhsulunun bütün qiymətlərinin turun üstündə göstərilməsidir. Məsələn,
bəzən avia biletin və ya sığortamn turun ümumi qiymətinə aid olunmaması böyük səhv hesab olunur. Turun bü-tün elementlərinin qiymətinm tu-run
öz qiymətinin tərkibində olmaması müştərilərdə çaşqmlıq yaradır.
23.2 TURĐZMDƏ YENĐINFO&MASĐYA TEXNOLOGĐYASI
Müştərilərə xidmət göstərməkdə zaman faktoru həlledici rol oynayır. O
turizm firması udmuş olur ki qısa müddətə, müştəri bir stəkan çay içə-nə
qədər «on-line» rejimində müştəriyə kompleks xidmət göstərilsin. Müş~
təriyə bu cür xidmətin göstərilməsi turagentlə turoperator arasında informasiya əlaqələrinin yaranma formasmdan asılıdır. Məlumdur ki, mehr
manxanada yerin və nəqliyyatda biletin sifariş olunması. operatorun vacib
məsələlərindən biridir. Əgər bu məsələləri avtomatik rejimdə turagentlik
həll edə bilirsə, deməli müştəriyə operativ formada xidmət göstərmiş olur.
Təəssüf ki, praktikada turoperatorlarla turagentlər arasmda infor-masiya
mübadiləsi <<On-line» rejimində tək-tək hallarda mümkün olur.
Əsas əlaqə foıması telefondur, telefaksdır, bunlar da çoxlu vaxt itirilməsinə səbəb olur. «On-line» rejimində əlaqə yaratmaqdan ötrü kompüter texnikası və hər iki partnyorun proqram təchizatı olmalıdır. Ttıragentlə
turoperator arasmda 3 variantda proqram təchizatı qeyd etmək olar:
Turagentlikdə yerləşən müştərilərə avtomatik rejimdə xidmət göstərən
proqram "təchizatı. Bu təchizat turoperatoru turagentlə birləşdirəri
avtomatik sistemiri bir hissəsidir.
Müştərilərə avtomatik rejimdə xidmət göstərən və turagentlikdə yerləşən
proqram təchizatı. Turoperatorla əlaqə başqa bir daxili əläqə formasıilə
saxlanılır.
"
I
*

♦
Turagentlikdə yerləşən avtomatik sistem və proqram təchizatı
müştərilərə avtomatik rejimdə xidmət göstərir və həmin sistemdə
turoperatorda əlaqə saxlamaq üçün'əlavə bir funksiyä vardır.
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Bu proqram təchizatlan turizm sahəsində alıcılara göstərilən xidmət-ləri
avtomatlaşdırmaqdan ötrü yaranmışdır. Məsələn, götürək ANT Gro-up
kompaniyasmm «Continent-ANT» avtomatik kompüter sistemini, Bu
sistemin ideyası Gabriel sistemini xatırladır. Gabriel sistemi aviakompaniyanm biletlərini əvvəlcədən sifariş etmək üçün istifadə olunur. Kompaniyanın əlində bütün məlumatları özündə cəmləyən prosessinq mərkəzi yerləşir. Turoperatorda turlan komplektləşdirən, onları satışa qoyan və
agentliklə hesabat aparan proqram təchizatı, turagentlikdə isə müştərilərə
xidmət edən proqram təchizatı yerləşdirilir. Sistemin bütün fəaliyyəti prosessinq mərkəzindən idarə olunur. Turoperator və turagentliyin kompüterləri adi telefon xətti ilə həmin mərkəzlə əlaqə saxlayır.
Bu sistemin üstünlüyü ondadır ki, tələblərdən ötrü ounun informasiya
problemini prosessinq mərkəzi həll edir. Tərəflərin prosessinq mərkəzindən asılıliğı və sanksiya olmadan sistemin işinə qanşmağmm mümkün olması sistemin mənfı cəhətlərindəndir. Buna oxşar prinsip «Master Tur»
kompleksində «Meqatek» fırması tərəfindən yaradılmışdır. Əwəlki avtomatik sistemdən «Master Tur» onunla fərqlənir ki, sistemi idarə edən prosessinq mərkəzi turoperatorun özündə yaradılır. Baxmayaraq ki, «Master
Tur» turoperatorun fəaliyyətini avtomatik idarəetməkdən ötrü yaranmışdır, bu sistemdən turagentliyin işini avtomatlaşdırmaqdan ötrü istifadə etmək olar. Bu sistemlər aırtıq köhnəlmişdir. ona görə ki, satışı müəyyən
çər-çivədə məhdudlaşdırırlar. Qabaqcıl şirkətlərin çoxu tnternet qlobal
kom-püter sistemindən istifadə edirlər. Məsələn, «Akademservis»
kompaniyası üçün «Đntursoft» firması Đnternetdən istifadə etmək üçün
standart proq-ram təchizatı tərtib etmişdir və texnologiyanm xüsusiyyəti
ondadır ki, tur-lar haqqında məlumat xüsusi tərtib olunmuş bazalarda
saxlanılır. Turlarm ətraflı təşvirindən başqa, yerlər haqqmda məlumat da
bu bazalarda göstə-rilir. Bu da «Akademservis» firmasma müştəriyə onun
sifarişinin qəbul olunması haqqmda cavab verir. Beləliklə, müştəri
agentlikdə olduğu za-man bütün sifarişlərini verir və onlara cavab alır.
Lakin bu sistemin də müəyyən nöqsanları vardır. Bu sistem turoperatorun
elektron xətləri ilə tam əlaqə saxlaya bilmir.
Uçüncü sistemin üstünlüyü ondadır ki, turoperator və turagent bir-birindən
asılı olmciyan, yüksək səviyyədə informasiyaları müdafiə olunan xüsusi
sistemlərdə fəaliyyət göstərirlər. Belə sistemlər xarici ölkələrdə çox-dan

tətbiq olunur. Rusiyanm turist bazarmda «Đntorsoft» kompaniyası yenı
«TOUR-AGENT-2000» proqram təchizatı ■ təklif etmişdir. Bu proq-ram
müştərilərə göstərilən xidmətlərin avtomatlaşdınlmasmdan başqa.
marketinq və mühasibatlıq fəaliyyətini də avtomatlaşdırır.

BeləlikĐə, bütün dünyada böyiik sürətlə informasiya kompüter texnologiyası durmadan inkişaf edir, milyonlaıia insanlarm həyat tərzini dəyişir;
və.turist məhsulunu dünyanm hər yerində irəlilədir. Biz yuxarıda 1997 illərin informasiya texnologiyasmdan misallar gətirdik. Lakin bu
texnologiya5 artıq köhnəlmişdir. Azərbaycan isə heç hələ Rusiyanın
qabaqcıl fırmaları-nm təcrübəsini mənimsəməmişdir.
2003-cü ildə Azərbaycan Respublikası Baş Turizm Idarəsi və Turist
Sənayesinin Đnkişaf Đttifaqı Azərbaycanda Vahid Turist Đnformasiya Şəbəkəsi yaratmaq haqqmda təşəbbüs göstərmişdir (ATĐS). Təəssüf ki, bu
sistemin hansı texnologiya əsasında yaranması məlum deyildir. Vahid
turist informasiya məkam hansı problemləri həll etməli və onun proqram
təchizatçısı kim olmalıdır, o da məlum deyildir.
.Məlumdur ki, insan sivilizasiyası yeni eraya qədəm qoymuşdur ~ bu era
yeni informasiya texnologiyası erasıdir. Gündən-günə yeni informasi-ya
texnologiyasınm rolu insan həyatında ärtır. Ona görə də, yeni infor-masiya
texnologiyasmın turizmə müdaxiləsi gündən günə artır. Bu da onunla izah
olunur ki, turizm insan həyatmm ayrılmaz aktiv bir hissəsidir. Yehi
infomıasiya texnologiyası və turizm bir-birilə sıx bağlıdır. Onları birbirindən artıq ayırmaq qeyri-mümkündür. Bu bir prosesin iki tərəfıdir,
hansı tərəfm bu prösesə daha çox təsir göstərdiyini demək çətindir. Đki tə-:
rəfli olan bu proses dünyamn bütün yerlərində otellərdə yerlərin sifariş
edilməsini, aviabiletlərin bronlaşdırılmasını, avtomaşınla-rm icarəsini və *
turizmdə digər əməliyyatlan asanlaşdırır.
Turizm bazarı ucsuz-bucaqsızdır. Bu nəhəng bazar özü böyük informasiya mənbəyidir. Yeni informasiya texnologiyası olmadan bu bazardan
baş çıxartmaq qeyri-mümkündür. Yeni informasiya texnologiyası bu informasiyam qəbul edir, həzm edir, dəqiqləşdirir və rahat formada müştərilərə çatdınr. Hər turist üçün verilən informasiyanm həcmi tez-tez dəyişir:
müxtəlif nəqliyyatın hərəkət cədvəli, hərəkətin istiqamətləri, cürəbəcür
əla-və məlumatlar. Tək aviakompaniya aviabiletin bronlaşdırılmasmda hər
bir müştəri ilə orta hesabla 25 transaksiya aparır. Türist sənayesi özü də
nəhəng informasiya mənbəyidir. Bu nəhəng informasiyanı həzm etmək,
ondan vaxtmda və səmərəli qərar çıxartmaq üçün yeni informasiya texnologiyası köməyə gəlir.
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23.3 TURĐZM MƏHSULUNUN HƏRƏKƏTƏ GƏTĐRĐLMƏSĐNDƏ
YENĐ REKLAM-ĐNFORMASĐYA TEXNOLOGĐYALARININ ROLU
Mütəxəssislərin fıkrincə, kompüterləşmiş reklam yaxın zamanlarda
reklamm başqa növlərini sıxışdırıb aradan çıxardacaqdır. Bundan əwəlki
mühazirədə qeyd olundu ki, yeni reklam inforrriasiya texnologiyasmm rolu insan həyatında gündən-günə artır və bizim eramız yeni informasiya
texnologiyası erasıdır. Müasir insanlarm həyat tərzi qlobal Internet sisteminin xidmətlərindən geniş istifadəyə əsaslamr. Đnternet - milyonlarla bütün dünyaya səpələnmiş və bir-birilə əlaqəsi olan kompüterlərin cəmidir.
, Hər şeydən əvvəl Đnternet sürətli və etibarlı əlaqə vasitəsidir - E-mail
poçtudur. Bundan başqa, o, işgüzar fəaliyyət üçün, səyahətin təşkili və
kontaktlar üçün ən gözəl vasitədir. O, sistemə qoşulmuş bir kompüterdən o
birisinə məlumatları göndərməyə və qəbul etməyə imkan yaradır, sistemdə olan məlumatlar xəzinəsinə qapı açır. Məlumat aparıcı rolunu
«Veb-serveıiər» oynayırlar. Veb-serverlərdə məlumatları ayrı-ayrı adamlar və fırmalar da yerləşdirə bilərlər. Firmamn Veb-serveri sadə dildə fırma, onun məhsulları və fəaliyyəti haqqmda informasiya yerləşdirir. Bu informasiya Đnternetdə fırmanm reklamma çevrilir və hər maraqlanan şəxs
onunla tanış ola bilər. Ən sadə formada informasiyanm təqdimi veb-səhifələrdə verilir.
Đnformasiya və məlumat sözləri sinonim sözlərdir, bu sözlərin fərqi
ondadır ki, informasiya sözü xalqlar arası qəbul blunmuş və internet sistemində geniş istifadə olunan sözdür. Ona görə də, biz də bu termindən çox
istifadə edirik.
Veb-səhifənin tərtib olunması - hər hansı obyekt və ya proses haqqın-da
yüksək səviyyədə onun xülasəsini və qrafıki materiallarım qısa və kon-kret
oxuculara çatdırmaqdır, Çox vaxt turist firmaları veb-səhifələri hazırlamaqdan ötrü, xüsusi veb-səhifə, veb-serverlər hazırlayan firmaiara müraciət ediıiər. Hazııianmış veb-səhifələr, onları axtarıb tapmaqdan ötrü
kataloqa salınırlar. Bu cur səhifələrin Đnternetdə işıqlandırılmasma reklam-informasiya kompaniyası deyilir, Veb-səhifənin arxasmca veb-server
gəlir. Onların fərqi axırıncıda informasiya həcminin çox olması və
mütəmadi formada verilən məlumatların tez-tez dəyişməsidir. Firma haqqında verilən veb-serverdə məqsəd firmanm Đnternetdə nümayəndəliyini
yaratmaqdır. Reklam serverin köməyi ilə:
•

*& Geniş Internet auditoriyası firma haqqında ətrailı məlumatlcinır;
•& Firmanın geniş ictimaiyyətə təqdim etmə mərasimini təşkil etmək olur:
1
_
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*£ Firmanın imicini yaratmaq olur.
Belə reklam serverin tərtib olunması çox ucuz başa gəlir, alman effekt isə
çox böyükdür. Firma həcmi böyük olmayan veb-serverin hazırlanması
sifarişini vermək və müştəriləri məlumatlandırmaq və firmanın məhsuluna
cəlb etmək üçün gözəl bir alət əldə edir.
Sonrakı mərhələdə fırma reklam serverləri hazırlayır və onlarm kömə-yi
ilə firmanm bütün xidmət növlərini nümayiş etdirir, öz əməkdaşları olan
turagentlikləri qiymətlərin dəyişilməsL təzə menecerin təyin olunması
barədə məlumatiandırır və s. Bu reklam serverində köhnəlmiş məlumatlar
tez-tez dəyişdirilir. Müəyyən bazalarm köməyi ilə bu prosesin özü də avtomatlaşdırılır.
Son zamanlar Internetdə xüsusi serverlərin sayı çoxalmışdır. Bu
serverlərdə müxtəlif ölkələr və şəhərlər haqqmda sorğu-jurnalları verilir.
Bu cür sorğu-jurnalları turoperator və turagentlikləri nəyə görə maraqlandıra bilərlər? .
Aydmdır ki, turoperatorlarm çoxu xarici turistləri öz ölkələrinə gətir-mək
istəyiriər. Öz turist məhsullarmı xarici ölkələrdə necə hərəkətə gətirə
bilərlər? Xarici ölkələrin mətbuatmda reklam materiallan yerləşdirmək
olar və ya həmin ölkələrdə nümayəndəlik açmaq olar və s. Lakin bunlar
hamısı çoxlu xərc tələb edirlər. Hamısmdan yaxşısı, xarici müştərilərin nəzərini öz məhsuluna cəlb etmək üçün ən ucuz yol belə sorğu-jurnalların
Đnternetdə yerləşdirilməsidir. Səfərə getmək istəyən şəxs getmək istədiyi
öl-kə və ya şəhər haqqmda mümkün qədər çox məlumat toplamaq istəyir.
Bu cəhətdən Đnternet əvəzedilməzdir. Ona görə ki. əvvəli. elektron sorğujurnalı sutkada 24 saat açıqdır, ikincisü orada olan məlumatlar mətbuatda
yoxdur.
Dünyanın nəhəng turist şirkətləri artıq turistlərə Đnternet vasitəsilə xidmət
göstərməyin üstünlüklərini yaxşı anlayıblar. Đnformasiyanm açıq və
operativ bir dövründə Azərbaycan turoperatorları Đnternetdə öz Vebsəhifələrini yerləşdiriblər. Onlar öz müştərilərinə Đnternet vasitəsilə turist xidmətlərinin bronlaşdırılmasmı təklif edirlər. Lakin bu «On-line» rejimində
bronlaşdırma Qərb ölkələrininkindən fərqli olaraq maliyyə zəmanəti vermir. Turfırmanm müştərilərlə bronlaşdırmadan sonrakı hesablaşması adi
qaydada olur. Bu ona görə belə olur ki. elektron vasitələri ilə ticarətin
Azərbaycanda hüquqi əsasları tam tərtib olunmamışdır.

2001-ci ilin dekabr aymda Đnternetdə MDB ölkələrini əhatə edən yenı bir
tur sayt təşkil olunmuşdur. Bu sayt öz rəngarəngliyi ilə, gözəl dizaym ilə
əvvəlkilərdən fərqlənir. Onun üstünlükləri - istifadəsinm sadəliyi və ra204

hatlığıdır. Bu saytda Rusiya (Moskva və Sankt-Peterburq) haqqmda istənilən məlumatı tapmaq olar. Turist portalı Moskvada yaranmışdır.
Turkompaniya istənilən vaxtda sayta daxil olä biĐər, öz informasiyası-nı
dəyişə və ya genişləndirə bilər. Bu sayta daxil olanlar 70-ə qədər ölkə və
şəhərlər haqqmda məlumat ala bilərlər. Kurortlar, mehmanxanalar, restoranlar haqqmda ətraflı məlumatlarla tanış ola bilərlər. Bu məlumatlar o
yerlərdə olan jurnalistlərdən alınır, ona görə də dəqiq olurlar. .-.... Turizm
infrastrukturunun ən vacib elementlərindən biri - mehmanxa-nalardır.
Amerika şirkəti olan «Lodjinq Tac Libika» tərtib etdiyi ASU-nu
mehmanxananm civtomatik idarə etməsinə həsr etmişdir. «Lodjinq Tac
Libika» avtomatik idarə etmə sistemi olduqca asan idarə olunur. O, funksional blokdan, qonaqlarm siyahısmı əks etdirən displeydən, müştərilərin
siyahısı və lazım olan məlumatm axtarış blokundan təşkil olunur. Daxil
olan məlumatları araşdırır, hər müştəri haqqında məlumatı yaddaşmda
saxlayır. Bundan başqa, mehmanxananm fəaliyyətinə nəzarət edir və onun
effektli işləməsini təhlil edir. Marketinq siyasətini, maliyyə-təsərrüfat
işlərini və planlaşdırmanı təşkil edir. ASU real zaman sistemində işləyir və
müştəri-server sisteminin quruluşunu istifadə edir, özü də inteqrasiya olan
açıq sistemə malikdir. Sistemin rus variantı tərtib olunmuşdur. Istənilən
məlumatı almaqdan ötrü displeyin uyğun düyməsini basmaq lazımdır.
Standart ekranlardan istifadə olunur.
»
e
1
ASU «Lodjinq Tac Libika» mehmanxananın işini olduqca asanlaşdı-nr.
1997-ci ildə o, Microsoft-un mükafatma layiq görülmüşdür. Sistem zəngin
funksiya blokuna malikdir, mehmanxananm iş texnologiyasma uy-ğunlaşa
bilir və müxtəlif tələblərə cavab verə bilir.
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XXIVFƏSĐL
24.1 MDB VƏ BALTĐKA MƏKANTNDA MEHMANXANA
MƏHSULLARINEN QLOBAL KOMPÜTER SĐSTEMĐNDƏ
HƏRƏKƏTƏ GƏTĐRĐLMƏSĐ (QLOBAL MARKETĐNQ PROQRAMI)
Turizmdə reklam informasiya təminatımn əsas vəzifəsi turizm məhsulunun bütün imkan olan bazarlarda hərəkətə gətirilməsi və satılmasıdır.
Turizm məhsulunun hərəkətə gətirilməsi, bu məhsulun satılması üçün lazım olan tədbirlərin cəmidir.
Turizm məhsulunun ən vacib komponentlərindən biri mehmanxana-lardır.
Mehmanxana tikintisi çoxlu kapital və vaxt tələb edir. SSRĐ döv-ründə
tikilən mehmanxana fondu hal-hazırda lazımmca istifadə olunmur. Bir
vaxtlar var idi ki, bü mehmanxanalar «ağzma kimi» dolu olardı, tu-ristlərin
bir hissəsi isə dəhlizlərdə gecələyirdilər. Hal-hazırda isə mehman-xana
yerlərinin 20-30 %-i ancaq istifadə olunur. Bu da böyük itkilərə sə-. bəb
olur. Ona görə də, MDB məkamnda. o cümlədən də Azərbaycanda
mehmanxana məhsulunun hərəkətə gətirilməsi aktual problemlərdən bıridir. Bu məkanda yaranmış nəhəng turist bazarları ilə əlaqələri kəsmək
Azərbaycan üçün xeyirli ola bilməz.
Son zamanlarda MDB və Baltika ölkələrində bu sahədə çox böyük
dəyişikliklər baş vermişdir: müasir tələbata uyğun yeni mehmanxanalar tikilmiş, onlan idarə etmək üçün avtomatik sistemlər quraşdırılmış və MDB
məkanmda yeni reklam-informasiya texnologiyası əsasında vahid sistem
yaradılmışdır. MDB və Baltika məkanında vahid mehmanxana sis-teminin
assosiasiyası yaradılmışdır. Bu assosiasiyamn öz reklam jurnalı və
vərəqləri çap olunur. Həmçinin assosiasiya ölkələr arası birgə fəaliyyətə
təşəbbüs göstərir.
Hələ SSRĐ-nin 1960-cı illərində təşkil olunmuş Qlobal Bronlaşdırma
Sistemi (Qlobalğnaə Sistema Rezervirovaniə (QSR)) bu vaxta kimi fəaliyyət göstərir və turizm xidmətlərinin satışmda vacib bazarlardan biridir. Bu
sistemin «qızıl» dördlüyü Amadeus / Sistem One,
Qalileo / Apollo,
Sabre / Fantaziya.
Worldspan

60 minə qədər mehmanxananı əhatə edir. onlarm elektron sifarişlərinin
90%-ni təşkil edirlər. Dünyada 500 min turoperator və turagentliklər
əvvəlcədən bronlaşdırılma üçün bu sistemə üz tutur.
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2000-ci ildə 1999-cu ilə nisbətən QSR-də bronlaşdırma 11,4 % artmış, 48
mln (hərəsinin orta hesabla qiyməti 130 $ olan) əlavə bronlaşma üçün
sifariş qəbul olunmuşdur. Mehmanxana şəbəkəsinə daxil olmayan mehmanxanalar QSR-ə eksklüziv olaraq provayder kompaniyasmm təqdimatı
ilə daxil ola bilərlər. Provayder kompaniyasmm bundan ötrü hüquqlan və
texnologiyası olmalıdır.
Beynəlxalq səviyyədə mehmanxanalann məhsulunu hərəkətə gətirmək
üçün «01obal Marketinq Proqramı» hazırlanmışdır. Proqrama uyğun hər
hansı bir oteldə (yerləşməsindən asılı olmayaraq) «Best Eastem Hotels»
vasitəsilə bronlaşdırma aparmaq mümkündür. Otel Best Eastern burada
provaydinq (vasitəçi) rolunu oynayır. O, Rusiyada «Akademser-vis-DMC»
kompaniyası ilə birgə fəaliyyət göstərir. «Akademservis-DMC» tur
bizneslə QSR sistemində 1993-cü ildən işləyir. O, MDB və Baltika məkanmda olan mehmanxanalarm ən böyük pravayderidir. 15 ölkədən 100
şəhərdən 300 mehmanxananı QSR sisteminə təqdim etməyə ixtiyarı var.
O, mehmanxanaları «qızıl dördlüyə» daxil olmağa vasitəçilik edir, özü də I
ay üzvlük haqqı tələb etmir. Bron sifarişlərini QSR-ə TĐSKO kompaniyasmdan alır.* Dünya üzrə elektron bronlaşdırma sifarişlərinin 70 %-i
TĐSKO kompaniyasma daxil olur. Belə sifarişlər daxil olan kimi avtomatik olaraq onları QSR sistemində olan mehmanxanalara göndərir. Bunun-la
da. mehmanxanalarda müstəqil idarə etməyə şərait yaradılır. QSR-ə da-xil
olmaq üçün mehmanxananm meneceri Best Eastern Hotelinə xüsusi
anketlə birlikdə məktub yazır. 20 gündən sonra məktub göndərən mehmanxanaya elektron bronlaşdırma sifarişləri daxil ola bilər. Dünya üzrə
500 min terminalın hər biri mehmanxanaya bronlaşdırma haqqında sifarişlər göndərə bilər.
24.2 MDB VƏ BALTĐKA MƏKANINDA OTELLƏRĐN REGĐONAL
SĐSTEMDƏ HƏRƏKƏTƏ GƏTĐRĐLMƏSĐ PROQRAMI
Regional marketinq proqramı çərçivəsində bu məkanda olan mehmanxanalar bronlaşdırma üçün SĐRENA - sisteminə qoşula bilərlər. Bu
sistem SSRĐ-də yaranmış və aviabiletlərin bronlaşdırılması üçün istifadə
olunurdu. 2000-ci ildən bü sistemdə turist xidmətləri satılmağa başlanmışdır. Turist bazarı kimi «SĐRENA» aşağıdakı xüsusiyyətlərə malıkdir: -vSSRĐ məkanmda mformasiya mərkəzləri olan mehmanxanalarm 70

%-ni əhatə edir. özü də qapalı sistemdir. Bu o deməkdir ki. heç kəs
sistemə müdaxilə edə bilməz.
Tisko kompaniyası buradu pcreklvuçatel rolunu oynavır.
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4- Aktiv hava yollan olan və aviabilet satan şəbəkədir. 7,5 min aviakassası və 20 min kassiri var.
w
j"
^ Dünyanm 23, Sovet Ittifaqımn 15 ölkəsini əhatə edən ərazidə fəaliyyət
göstərir. ■♦- Ildə 18 mln $ gəliri olan (2000 il) turist xidmətlərinin satışını
təmin edir. Regional proqram çərçivəsində, Đnternet texnologiyasından
istifadə edən hər hansı bir mehmanxana iki proqramda iştirak edə bilər:
Qlobal Marketinq Proqramı və Đnternet Marketinq Proqraım. Qlobal
Marketinq Proqramı (Qlobalnaya Sistema Rezervirovaniya) haqqmda
başlanğıcda ətraflı damşdıq. Internet Marketinq Proqramı isə 2002-ci ildə
tərtib olun-muşdur. Onun haqqmda bir az ətraflı danışmağa ehtiyac var.
>
■
Internet Marketinq Proqvämı - 2002
t
m
r
■
r
Bu proqram MDB və Baltika məkamnda yerləşən otellərin məhsulu-nu
qlobal. Đnternet şəbəkəsində hərəkətə gətirməkdən ötrü yaranmışdır.
Bundan ötrü, otellər Best Eastern Hotels (bu otelin elektron ünvanı:
www.tourintel.ru; www.acas.ru) və onun kompanyonu olan Rusiya şirkəti
■
«Akademservis DMS» idarələrində olan Internet saytlardan istifadə edə
bilərlər. Bu saytlar Internet şəbəkəsində çox məşhurdular, onlarm informasiyaları çox aktual, turist xidmətlərinə yönəlmiş və iki dildə şərh olunur
- rus və ingilis dillərində. Bu saytlardan istifadə etmək çox asandır. Bu
proqramm çərçivəsində otellərin hərəkətə gətirilməsi 3 variantda ola bilər:
Standart təqdim olma - otel haqqmda ümumi ilk məlumat, otelin ümumi
şəkli, göstərilən xidmətlərin siyahısı, onlarm qiymətləri. Otellə, standart
məlumatla tanış olmaq müştəriyə və agentliyə qərar qəbul etmək üçün
ümumi məlumat verir.
Oteliıı geniş təqdimatı. Otelin standart təqdimatmdan əlavə, onuıı
haqqmda yeni səhifələrdə geniş məlumatlar, şəkillər və otelin şəhərdə
yerləşən bannerləri haqqmda məlumatlar verilir. Otelin banner reklamı

alıcıların şəhərdə olan başqa (şəbəkəyə aid olmayan) mehmanxanalara
olan marağmdan doğur. Otelin banner reklam lövhələrinə bəzən şəhərin
i
küçələrində də rast gəlmək olur. Lakin Internetdə olan banner reklamı
tamamilə başqa şeydir. Fərq ondadır ki, Internetdə rast gəlinən banner otel
xidmətləri əgər müştərinin xoşuna gəlirsə, düyməni basmaqla sifariş verib
onları almaq olar.
Otelin standart təqdimindən fərqli olaraq geniş təqdimatmda otel istə*
J
diyi dizaym seçə bilir, istədiyi məlumatı genişləndirə bilər. Şəhərə həsr
olunmuş baımer mehmanxanalan şəhərin 3 başqa banner oteli ilə bir paketdə verilir.
;
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3. Proqram - 2002-nin reklam kompanivası - aktiv və proqressiv xidmətləri
satmaq üçün lazım olan kompaniyadır. Bu kompaniya otellər haqqmda
məlumatlan müxtəlif Internet sistemlərində yerləşdirməyə im-kan yaradır.
Bu məlumatları reklam oteli olan Best Eastern Hotels və onun
partnyorlarının saytlarında, axtarış serverlərində, yeni məlumat bloklarında
və telekonfranslarda yerləşdirmək olar. Internet reklamı, adi
ı
t
reklamlardan çox fərqlənir. Internet reklammda Internet texnologiyasını
yaxşı bilən və tnternetdən istifadə edənlərin psixologiyasını öyrənən menecerlər lazımdır. «Best Eastern Hotels» kompaniyasmm menecerləri turist xidmətlərinin və turist mallarınm Internet reklammda və satılmasında
mükəmrnəl təcrübəyə malikdirlər.
24.3 MARKETINQ INFORMASIYASIVƏ ONUN NOVLƏRI
i
Marketinq informasiyası anlayışı vd bıı anlayışın kateqoriyaları
Bazar iqtisadiyyatının bərpa olunması turizm sahəsində istehsalatbiz-nes
fəaliyyətinə marağı artırmışdır. Turizm fəaliyyətində, kəskin rəqabətin
hökm sürdüyü məkanda marketinq informasiyası mühüm rol oynayır.
Marketinq informasiyası nə deməkdir və o reklam informasiyası ilə necə
əlaqədardır? Məlumdur ki, «market» bazar deməkdir (burada söhbət turist bazarından gedir)\ Deməli, marketinq informasiyası turizm bazarmdakı vəziyyəti şərh edir. Bazarda olan situasiyanı bilmədən «kor-koranə»
turist məhsulunu satmaq qeyri-mümkündür.
Marketinq fəaliyyəti turizmdə turizm məhsulunun istehsalçısmdan alıcıya
çatdırmaqla məşğuldur. Əvvəlki mühazirələrdə qeyd etmişdik ki, turizmdə
informasiya da bu məqsədi güdür. Bu iki anlayışm bəs fərqi nədədir?
Onların fərqi ondadır ki, marketinq anlayışı daha genişdir. Turist bazarı
nəhəng və ucsuz-bucaqsızdır. Bu cür bazarlardan «baş çıxarmaq» və
səmərəli fəaliyyət göstərmək üçüıı informasiya lazımdır. Marketinqlə
informasiya bir-birilə sıx bağlıdır.
Beləliklə, marketinq informasiyası maliyyə sərvətləri kimi, təcrübəli
personal kimi və bəlkə də, onlardan artıq turizm məhsulunu satmaqdan
ötrü lazımdır.

Turizmi əhatə edən mühit və hadisələr çox dəyişkəndirlər. Belə şərait-də
turist məhsulunıı hərəkətə gətirmək dəqiq informasiyanm olmasım tə-ləb
edir. Belə məlumatlarm olmaması riskə və fəaliyyətin dayandırılması-na
gətirir. O firma bazarda uzun müddət müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərə

yır və bazarm tələbmə uyğun turist məhsulunu vaxtında və öz yerində bazara satmağa çıxarda bilir. Bazarm konyunkturunu bilm
dür.
üxtəlif növləri vardır və onlar aşağıdaki əlamətlərinə gö-rə qruplara bölünüıiər.

Strategiyanın tətbiqinə nəzarət edir və ehtiyac varsa, düzəliş verməyə kömək edir

umatlar firmada biznesin hal-hazırkı vəziyyətini göstərir. Proqnozlu məlumatlar firmanm gələcəkdə işləmək ehtimalmı göstərir.

əbəbini izah edən informasiyadır.

ə olunur. Firmanm marketinq fəaliyyətinə nəzarət məlu-matları fırmamn hal-hazırkı vəziyyətini təsvir edən məlumatlardır. Baza
əsələn, turistlərin yaşı. cinsi. milliyyəti, ailə vəziyyə-ti, gəlirinin səvıyyəsi, ailə büdcəsi və s.
armın vəziyyəti, turistlərin alıcıhq qabiliyyəti, turist xid-mətlərinin bazarda qiymətləri, ümumi konyunktura, valyutamn məzənn

n mühiti uzun müddət sabit qalır. Dəyişən məlumatla-ra bazarda turist məhsulunun miqdarı və keyfiyyəti aid ola bilər.
nır. II dərəcəli məlumatlar mühasibat və statistik hesa-batlardan götürülmüş məlumatlardır. Onlar firmamn vəziyyəti, bazardakı s
uyğun gəlməlidirlər: aktual olmalı, relevantlı, hadisələri tamam əks etdirməli, məqsədə uyğunluq və tarazlaşdırılmış məlumatlar o
ayanlara isə vaxt itirməmək; məlumatların yarımçıq yox, tam olması fırmanm marketinq fəaliyyətinə təsir göstərən bütün səbəbl
istemi deyilir. Bıı sistem bir neçə altsistemlərə bölünür:

Ilk informasiya toplusu;
Informasiyalarm təhlili.
Praktikada bu altsistemləri müstəqil marketinq informasiya sistemləri
kimi də tanınır. Bu sistemlərin yaranması və fəaliyyət göstərməsi çoxlu
vaxt, maliyyə sərvətləri və bacarıq istəyir. Əgər marketinq
informasiyaları-nın həcmi böyük olarsa, kompüter texnologiyası lazım
olur.
Daxili mavketinq infovmasiya sistemi
Daxili marketinq informasiya sistemi məlumatları müəssisənin özün-dən
toplayır. Bu məlumatlar fırmanm iş fəaliyyətinə aiddir, onlarm təhlili
nəticəsində firmanm fəaliyyətinə qiymət verilir. Daxili informasiya
mənbə-lərindən - statistikanı, mühasibat hesabatlarım, elmi-tədqiqat
materialla-rmı, bağlanmış müqavilələri; yoxlayış materiallarını misal
gətirmək olar. Bu cür məsuliyyətli işi görmək üçün, şübhəsiz kompüter
texnologiyasm-dan istifadə olunur. Daxili marketinq informasiya sistemi
menecerə qərar qəbul etməkdə kömək edir. Lakin qərar qəbul etməkdən
ötrü başqa informasiya sıstemləri də nəzərə almır.
*
Xavici mavketinq infovmasiya sistemi
Məlumatlar bu sistemdə xariei marketinq mühitindən toplanır. Bu
məlumatlar aşağıdakilardır:
Turist bazarmda vəziyyət, xüsusilə fırmanm işlədiyi seqmentdə;
Bazan hərəkətə gətirən qüvvələr (rəqiblər, alıcılar və s.);
Ümumi marketinq informasiyaları. Onların mənbələri - kitab-lar, statistik
məlumatlar, televiziya, radio, məlumatlandırıcılar, kütləvi reklam
fəaliyyətləri, sərgilər, konfranslar, təqdim olma mərasimləri və s.
Xarici informasiya mənbələri çox tərəflidirlər. Ona görə, firmanm maraqlarma cavab verən məlumatlarm hamısmı toplamaq çox çətindir. Toplanan informasiyalann həcmi Pareto effektinə tabedir, yəni 80% məlumat
20% informasiya mənbəyindən götürülür. Böyük informasiya
mənbələrin-dən seçmə üsulu ilə ən vacibləri saxlanılır. Deməli, iki tərəfli
seçim apanlır: əvvəl məlumat mənbələri, sonra isə məlumatların özü
seçilir. Müsbət cə-hətlərinə baxmayaraq, xarici marketinq informasiyaları
hamı üçün açıq aparıhr və konkurentlər qarşısmda heç kəsə üstünlük

vermir. Bu cür məlu-matlara «sərt» məlumatlar deyilir. Məlumatların
çoxu rəqiblər tərəfindən toplana bilinmir və firmaya üstünlük verir. Belə
məlumatlara «yumşaq» məlumatlar devilir.
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24,4 TURĐZM MARKETĐNQĐNDƏ ĐNFORMASĐYA TOPLAMA
QAYDALARI
ĐLKĐN ĐNFORMASĐYA TOPLAMA SĐSTEMĐ
■
Ilkin informasiya toplama sistemi xüsusi marketinq tədqiqatmm aparılmasmı nəzərdə tutur. Bu tədqiqatlarm nəticəsi marketinq sahəsində qərar qəbul etməkdən ötrüdür. Balaca firmalar bu cür tədqiqatları aparmaq
iqtidannda deyil. Belə hallarda. onlar bu sahədə ixtisaslaşmış şirkətlərə
müraciət edirlər. Đlkin məlumat toplama sisteminin əsas üsulları: sorğu.
müşahidə, eksperiment və immitasiya modelləşdirilməsidir.
Sorğu aparılan todqiqatlar arasmda ən çox (90 %) yayılmışdır. Sorğu
şifahi və yazılı aparıla bilinər (məsələn, anketin doldurulması). Informasiya mənbəyindən asılı olaraq sorğu iki cür olur: kütləvi və fərdi. Kütləvi
sorğuda. informasiya mənbəyi əhalinin müəyyən hissəsi. sənəti aparılan
tədqiqatdan uzaq olan şəxslər ola bilər. Kütləvi sorğularm mənbələrini
respondentlər adlandırırlar. Fərdi sorğulann mənbələri öz ixtisaslarını
yaxşı bilən hörmətli şəxslər olur. Ona görə də, bu cür sorğuları bəzən ekspert sorğular da adlandınıiar. Ekspertlərə bir qayda olaraq, sorğunun əvvəlində. bir də axınnda, qərar qəbııl etməkdən qabaq müraciət edirlər.
Ekspert qiymətfondivilmMĐ mavketinq ımlumat ımnbəyi kimi
Statistik məlumatlar və riyazi' modellərin tətbiqi az olduğuna görə
marketinq informasiyasmm toplanmasmda everistik metodlarm tətbiqi
mühüm rol oynayır. Onların arasmda ekspert qərarmm çox böyük əhəmiyyəti var. Ekspertin işə yanaşması böyük təcrübəyə, qabaq görənliyə və
öz ixtisasmın dərin sənətkarhğına əsaslanır. Ekspert qərarı 2 səviyyədə
isti-fadə'oluna bilər; kəmiyyət və keyfıyyət qiymətlərində. Hadisələri,
faktlan bal sistemi iiə qiymətləndirəndə. bəzən ekspertlər səhvlərə yol ni
zamanda, ekspert qiyməti, qərarı elə hallar var ki. yeganə məlumat
mənbəyidir. Məsələn, 3 Statistik materiallarm həcmi az olanda. bazarda
olacaq vəziyyətin proqnozlaşdırılmasında;

j Bəzı hallarda, öiçmək mümkün olmayanda. miqdar təhlilini verməyə
ehtiyac olur. Firmamn marketinq məqsədlərini güdmək üçün belə hallarda ekspert qərarı əvəz olunmazdır.
j Qeyri-müəyyən bazar şəraitində optima.1 marketinq qərannı çıxarmaq
üçün ekspert metodlarından istifadə oiıınan zaman ekspertin şəxsiyyəti
vacib rol oynayır. onun öz sənətini bilmək dərəcəsi. onların iş şəraiti. istifadə etdikləri üsullan. apardıqlan mülahizələr - bunlar hamısı ekspert
qəranna təsir göstərir. Ekspertlərə tələblər: kompotentli oltnaq. komissiyanın işində iştirak etməyə maraqlı olması, işgüzarhq və düzgünlükdür.
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Müşahidə
Müşahidə marketinq tədqiqatlarında axtarış xarakteri daşıyır və öyrənilən obyektlərdən ilkin məlumat toplama üsuludur. Ayrı-ayn adamların,
qruplarm fəaliyyətini, hadisələri izləməklə məlumat toplanır. Müşahidə
müəyyən tədqiqat məqsədi ilə aparılır, özü də sistemlə və planla aparılır.
Müşahidə, ancaq faktları toplamaq deyil, eyni zamanda, onları təhlil et■»
mək və qərar çıxartmaq məqsədilə də aparılır. Oz dəqiqliyinə və etibarlı
olmasına görə, o daim nəzarət altında olur. Məlumat toplama üsulu kimi
onun da mənfi və müsbət cəhətləri var. Müsbət cəhət onun ucuz və sadəliyidir. Müşahidə aparılan obyektlə əlaqəyə girmir. Müşahidə təbii şəraitdə
aparılır. Mənfı cəhətləri isə:
® müşahidəni o vaxt aparmaq olar ki, məsələn, müşahidə olunan şəxs öz
iş yerində olsun;
müşahidə edən şəxsin hadisələri subyektiv qəbul etməsi;
müşahidə olunan şəxsin motivləri nəzərə almmır;
«► əgər müşahidə açıq aparılırsa, təbiilik prinsipi pozulur. Müşahidə
əwəlcə hazırlanmış planla aparılır. Planda müşahidənin vaxtı, yeri,
müddəti, qeydetmə üsulları və s. göstərilir. Çox hallarda müşahidə başqa üsullarla birgə aparılır. Alman nəticələr başqa üsulla alman
nəticələrlə müqayisə olunur. Bəzən də eiə olur ki, müşahidə yolu ilə
alman məlumatları başqa yollarla yoxlamaq mümkün olmur. Məsələn,
sərgi za-manı adamların müəyyən şirkətlərin eksponatları qarşısında uzun
müddət dayanması o şirkətlərin məhsuluna olan maraqdan doğur.
Müşahidə çox sadə olsa da, çoxlu vaxt və səbir tələb edir. Onun
nəticələrinin aparılması saatlarla vaxt aparır. Qərar qəbulu müxtəlif
alternativlərin olmasını tələb edir. Belə alternativlərdən biri də
eksperimentdir.
Eksperiment
Eksperiment vasitəsilə çox dəqiq məlumat almaq olar. Ekspe'rimenti bir
və ya bir neçə dəyişənlə aparmaq olar. Bir dəyişənlə aparılırsa, onda o
faktorun, məsələn. deyək ki, marketinqə (satışa) təsirini öyrənə bilərik.
Bir neçə parametrin eyni zamanda dəyişməsinin firmanm işinə təsirini
öyrən-mək məsələni olduqca çətinləşdirir. Lakin alınan nəticə həqiqətən
çox va-cib məlumatlardır.

Çöl şəraitində aparılan eksperimentlər sistemə təsir göstərən əlavə
■
faktoıiarın (parametrlərin) təsirini nəzərə alır. Laboratoriya şəraitində
aparılan eksperimentlər qismən şərti olur. ona görə də, onun dəqiqliyı aşağı olur. Çöl eksperimentləri çoxlu vaxt və sərmayə tələb edirlər. Eyni za214

■manda, onlar real vəziyyətə çox yaxm olurlar. Bəzən də belə
eksperiment-ləri «şərti marketinq» də adlandırırlar. «Şərti marketinqin»
tədqiqatında öyrənilən obyektlər müxtəlif bazarlar olur. Bu cür
eksperimentlərə bazar-larm testləşdirilməsi də deyilir. Testləşdirmə
prosesində firma öz turist məhsulunu sınaqdan keçirdir. marketinqin
başqa elementlərini də yoxla-yır. Testləşdirmə prosesi çox baha başa
gələn eksperimentdir, özü də kon-fidensial aparılır. Testləşdirməyə
nəzarət xüsusi şirkətlər tərəfmdən aparı-lır. Bu üsulun mənfi cəhəti onun
baha başa gəlməsıdir. Testləşdirilmiş məhsul rəqiblərə də məlum olur.
Rəqiblər bunu bilib, onlar tez müddətə belə məhsulu bazara çıxarda
bilərlər. Zaman faktoru belə hallarda həlledi-ci rol oynayır.
Marketinq infovmasiy asının təhlil sistemi
Bu sistemin məqsədi alınan məlumatları təhlil etmək və bir nəticəyə
gəlmək, onun əsasmda da düzgün qərar qəbul etməkdır. Bu sistem müasir
iqtisadi-riyazi və iqtisadi-statistik üsullarla məlumatları dəqiqləşdirmək
üçündür. Onlardan bir neçəsini ümumi formada biz yada salaq:
Reqression analiz - iki faktor (parametr) arasmdakı asılılığı statistik üsulla
öyrənilməsi (sadə reqressiya). Bir faktorla bir neçə parametrin ara-smdakı
asılılığm statistik üsulla öyrənilməsi (çox faktorlu reqressiya). Mə-sələn,
satılan məhsulun həcmi ilə.onun qiyməti, reklam növü və xidmət səviyyəsi arasmda olan korelyasiyamn öyrənilməsi. Bu sistemin başqa növləri də istifadə olunur. Məs., variasion analiz, faktorlu analiz və s.
■
*
\ m:
ƏDƏBĐYYAT
ffypoBvm A.O. MapKeraHr b TypH3Me. y.ü. Mhhck, «Ho.Boe
3HaHHe», 2003.
HübHHa E,H. TyponepeHTHHr: opraHHsauHH h
AeaTejibHocTb.
«<3>HHaHCbI H CTaTHCTHKa», M., 2000.
3.
KoTJiep 0.? MeHKeH3 JJpi. MapKeTOHr Ha
npeanpwiTHH. M.5
OHHCTaTHH(f)OpT, 1994.
>KypHan «BecTHHK PATA», N<>7 , M., 1997. .
)KypHajı «HH(j)opMauHOHHbiH e>KeMec^qHHK», N* 9, M., 1999.

6. PeKJiaMHblH JIHCTOK «JIoZI'bHH3 Ta>K JĐHOHKa», M., 2002.
215

ALTINCI HĐSSƏ
TURĐZMĐN MENECMENTĐ
XXV FƏSĐL
25.1 TURĐZMĐN MENECMENTĐNĐN ƏSAS ANLAYIŞLARIVƏ
KATEQORĐYALARI
«Menecment» - ingiüs sözüdür və onun mənası «idarəetmədir». «Menecment» sözü bir neçə mənada işlədilir. bu da çox təbiidir. Ona görə ki,
müəssisənin müxtəlif inkişaf mərhələsində müxtəlıf səviyyədə
idarəetməyə rast gəlmək olur. Məsəiən, texnolojı. maliyyə, korparativ,
fırnksional və s.
Öyrəndiyimiz bu kursda «idarəetmə» və «menecment» sözləri sinonim
kimi işlədilir. lakin «idarəetmə» sözünün anlayışı daha genişdir. Ona görə
ki, bu anlayış msan fəaliyyətinin geniş sahələrini əhatə edir. Məsələn,
avto-mobilin idarə olunmasr və ya texnoloji proseslərin və sistemlərin
idarə olunmasr və s. «Menecment» sözü isə ancaq sosial iqtisadi
proseslərin. tə-sərrüfat fəaliyyətinin və insanlar arası münasibətlərin idarə
olunması de-məkdir.
Sovet dövründə ən çox texnoloji proseslərin idarə olunmasrna fikir verilirdi. Bu sahədə yüzlərlə kitab yazılmışdır. Lakin döviət idarəetmə üsırlu
inzibati-təşkiiat forması oiduğır üçün azad təsərrüfat fəaliyyəti
mimasibət-ləri inkişaf etməmişdir.
Turizm sözünün mənası hamıya yaxşı məlumdur. Bütün əsrlərdə. yer
kürəsində çoxlu səyyahlara rast gəlmək olardı. Lakin turizmin idarəolunma zərurəti son ikı əsrdə meydana gəlmişdir. Bu da onunla izah olunur ki.
turizm son iki əsrdə kütləvi formaya çevrilmiş. turizmin məhsulunun
isteh-salı və satılması mürəkkəbləşmişdir. Bütün zamanlarda turizmin
inkişafı-na iqtisadi, siyasi. sosial və texnoloji faktorlar təsir göstərmişdir.
Bizim hər birimiz turizm sahəsi ilə qismən tanrşıq. ona görə ki. bız harasa istirahət etmək üçün getmişik və öz məzuniyyətimizi öz evrmizdən
kə-narda keçirtmişik. Lakin biz səyahət zamanı turizmr müşahidə edən
mü-rəkkəb proseslər haqqmda düşünməmişik. Səfər zamanı bu cür
proseslərin təşkili və idarə olunması «turizmin menecmenti» deməkdir ki.
bu da öyrə-nilən kursun mahiyyətini təşkil edir.

Son zamanlar kitab mağazalarında ingilis dilindən rus dılinə tərcümə
olunmuş turizmin menecmentinə aid müxtəlif kitablara rast gəimək olar.
Azərbaycan dilində isə. demək olar ki. turizmin menecmentinə həsr olunmuş kitab çox azdır. Mağazalarda olan kitablar bazar iqtisadiyyatı inkişaf
etmiş ölkələrin təcrübəsini əks etdirdiklərınə görə bizim şəraitimizə
uyğıın
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gəlmirlər. Öyrəndiyimiz bu kursda biz xarici ölkələrin təcrübəsini öyrənməklə bərabər çalışmışıq ki, Azərbaycanda da bu sahədə gedən prosesləri
nəzərəalaq.
Belarus Dövlət Đqtisad Universitetinin (BDĐU) professoru N.Đ. Ka-buşkin
Almaniyanın Bremen şəhərindəki Turizm Ali Məktəbinin profes-soru Đ.
Ror tərəfindən təşkil olunmuş seminarda iştirak etmişdir. Bu semi-nar
turizmin iqtisadiyyatı və idarə olunmasma həsr olunmuşdur. N.Ka-buşkin
yazır: «turizmin menecmenti. son nəticədə səyahətin səbəblərini.
motivlərini araşdırmaqla əlaqədardır. Nəyə görə insanlar səyahət edirlər?
Onlar səyahət zamanı nə axtarırlar? Turizmin xidmətinin təklifmə hansı
faktorlar təsir göstərir? Səyahətə vadar edən səbəblər hansılardır? Bu səbəblər nəyin təsiri altmda dəyişir? Bu cür sualları çox vermək olar. Bu sualların hamısına cavabları turizmin menecmentində tapmaq olan)".
Lakin bir şeyi yadda saxlamaq lazımdır ki, səyahətə ancaq pulu olan
adam çıxa bilər. Kütləvi turizm yoxdursa, deməli, turizmin menecmenti
də yoxdur.
Turizmin idavdçilik cəhətdm tmfi
Ədəbiyyatda turizmin müxtəlif təriflərinə rast gəlmək olar. Lakin tu-rizm
anlayışı nəyi əhatə edir? Bu suala bir mənalı cavab vermək olarmı?
Bəziləri turizm dedikdə fəth olunan yolları, dağ cığırlarmı və ya axşamüstü ocaq başmda oxunan mahmları, bəziləri isə tarixi abidələıiə tanışlığı və
ya xarici ölkələrə gedən səfərləri yada salır. Onlar hamısı haqlıdırlar, ona
görə ki, həqiqətən turizm çox rəngarəngdir.
Bu gün biz turizm sözünün mənasım XX əsrin kütləvi. qeyri-adi və parlaq
bir hadisəsi kimi qəbul edirik. O, insan həyatmm bütün sahələrinə
müdaxılə edir. insanlan və ətraf mühiti dəyişdirir. Turizm tək istirahət
məqsədi ilə görülən səfər deyil. evni zamanda. o iqtisadiyyatm bövük bir
sahəsidir. O geniş bir anlayışdır. səfər zamanı bütün prosesləri bir-biri ilə
əlaqələndirən, insanlar arasmda münasibət körpüsü varadan bir hadisədir.
Turizm insanların özünü dəvişir.
Đlk baxışdan turizm anlayışı hamıya aydındır. Ona görə ki, biz harasa
getmişik və ya tıırizm haqqında qəzetlərdə oxumuşuq, televiziyada
veriliş-lərə baxmışıq. Səyahətə çıxmaqdan qabaq turizm bürosundan
məsləhət al-mışıq. Baxmayaraq ki. turizm sözünün mənasını müxtəlif cür

yozmaq olar. əsası odur ki, səyahət zamanı ttırist öz daımi yaşayış yerini
dəyışır. gəldiyi yerdə ışləmir. əmək haqqı almır və etdiyi səfərdən ləzzət
alır.
1 H KaöuıiKiııı. Meııe.'i>KMeıı ı npıi'iMa. Miiiick. BI'DV V.ll.
><Hoısoe 'sııaııııc». 1999.
217

Turizm - səyahətin xüsusi bir növüdür, səyahətə nisbətən o qısa müd-dətə
təşkil olunur. Səyahətdən fərqlənərək turist səfərdən həzz alır, fıziki və
mənəvi cəhətdən istirahət edir.
Eyni zamanda turizm sözünün tərkibinə - turist müəssisələri, təşkilat-ları,
bürolan, vasitəçiləri və regionlar da aiddir. Turizm iqtisadiyyatm gəlir
gətirən bir sahəsidir. Lakin turizmin mənəvi dəyərləri, onun maddi dəyərlərindən yüksəkdir. Ona görə ki, turizm səfərləri eyni zamanda insanlara
psixoloci təsir göstərir və onlarda sülhsevər, insansevər əhvali-ruhiyyə
yaradır.
Turisthrin növhri
Ədəbiyyatda turizmin növləri ətraflı olaraq öz əksini tapmışdır. Lakin
turizmin menecmentini öyrənərkən bir neçə suala düzgün cavab vermək
lazımdır: turist kimdir və ona hansı xidmətlər göstərilir? Bütün turistlər
eyni formada istirahət edirlərmi? Onlarm turist məhsuluna ehtiyacları eynidirmi? Əvvəlcədən deyə bilərik ki, yox. Ona görə ki, turistlər müxtəlif
ölurlar. Onlann xüsusiyyətlərini öyrənməkdən ötrü bütün turistləri iki
qrupa bölmək olar: aktivliyinə görə və həyat tərzinə görə.
Turistlər aktivliyinə görə 6 qrupa bölünür:
Đdman istirahətini sevənlər. Onlar fiziki yükdən çəkinmirlər;
Sakit istirahəti sevənlər. Onlar kənar adamları və səs-küyü sevmirlər.
Onları günəş, qum və dəniz rnaraqlandırır;
Istirahətdən ləzzət alaniar. Onlar çox səriştəlidirlər, istirahət za-manı
özləri üçün əyləncələr axtarırlar və intellektual cəmiyyətə üstünlük
verirlər;
1
Aktiv istirahət edənlər. Bu adamlar təbiəti çox sevirlər və idmanla məşğul
olurlar. Açıq havada olmağı çox sevirlər. Onlar çox vaxt istirahəti
müalicə ilə birləşdirirlər;
Tarixi və mədəni abidələri öyrənənlər. Ən çox bu abidələrlə maraqlamrlar;
Macəra sevənlər. Onlar tək gəzməyi sevirlər və heç nədən də qorx-murlar.
Təbiəti sevirlər və çox həssasdırlar.
Həyat tərzinə görə turistlər aşağıdakı qruplara bölünürlər:

♦
Istirahətdən həzz alanlar. Bu qrupun turistləri istirahətın təşkilinə
çox ciddi fikir verirlər. Onlar istirahətdən həzz alırlar və onun
keyfiyyətinə
çox tələbkardırlar, Sərbəstliyi və idmanı çox sevirlər;
♦
Tendensiyalı turistlər. tstirahət onlar üçün özünü ifadə etmək üçün
bir amildir. Onlar istirahətdən fəxr duyur və onun təşkilinə çox tələbkar218

dııiar. Lakin lüks şəraiti onları maraqlandırmır. Təbiəti və sakitliyi çox
seviıiər;
Ailəvi turistlər. Bu qrupa ailə üzvləri və uşaqlar aiddir. Onlar ailə
şəraitində dost və tanışlarm iştirakı ilə sakit və rahat şəraitdə istirahət etməyi seviıiər. Istəmirlər ki, istirahət zamanı kimsə onlara maneçilik etsin.
Bəzən özləri özlərinə xidmət ediıiər;
Passiv istirahət edənlər. Bu qrup üçün istirahət hamısından va-cibdir;
onlar çox yatıı\ dadlı və çoxlu yeməklər yeyiıiər və qısa məsafələrə
gəzintiyə çıxırlar. Sakitliyi çox seviıiər, onlarm adətləri və rejimləri pozulanda çox narahat oluıiar. Ona görə ki, onlar eksperimenti sevmiıiər.
■
25.2 TURĐZMDƏ MENECMENTĐN YARANMASIVƏ ĐNKĐŞAFI
TARĐXĐNDƏN
Turızm bir elm kimı çox cavandır. Lakin onun kökləri qədim zaman-lara
bağlıdır. Tarixdən bizə məlumdur ki, ilk səyyahiar (beş min il bundan
əwəl) zəvvaıiar olmuşlar. Sonralar isə səyahətçilər, tacirlər və s. onlara
qoşulmuşlar. Onlarm əməllərində müasir turizmin əlamətləri var idi:
yaşa-dığı yeri tərk edib başqa yerə getmək, heç bir zamandan və
məkandan asılı olmayaraq başqa torpaqlarla və millətlərlə tanış olmaq və
s. Lakin müasir turizmin elmi baxışları bu ilk səyahətləri turizm səfərləri
kimi qəbul etmir. Ona görə ki, bu səyahətlərdə müasir turizm üçün vacib
element sayılan «səfərdən həzz almaq» elementi yox idi. Əksinə, bu
səyahətlər, qədim yer dəyişmələr məcburiyyətdən doğurdu və çox vaxt da
həyat üçün təhlükəli olan hadisələıiə dolu olurdu. Nəhayət, bu cür səfəıiər
müəyyən bir məqsə-də çatmaq üçün olurdu: ticarət, dini, yeni torpaqları
kəşf etmək məqsədini güdürdü. Bu məqsədlərin tərkibində keyf. əyləncə,
səfərdən həzz almaq yox idi. Odur ki, bu gün heç kəs deyə bilməz ki,
turizmin menecmenti nə vaxt yaranmışdır. Ümumi formada götürsək,
insan cəmiyyəti yaranan vaxtdan o cəmiyyətin idarə olunmasma ehtiyac
olmuşdur. Hələ ilk insan cəmiyyətlərində istedadlı şəxslər olmuşlar ki,
onlar bu cəmiyyətlərə başçı-lıq etmiş, onlann siyasi, iqtisadi və sosial
problemlərini idarə etmişlər. On-ların müdatiəsinə rəhbəıiik etmişlər,
Turizmin menecmentinin inkişafını 4 əsas mərhələyə bölmək olar: I
mərhələ qədim zamanlardan XIX əsrə qədər olan dövr, II - 1800-1917-ci
ıllər, III - 1917-1990-cı illər və nəhayət, IV mərhələ 1990-cı ildən bu

vaxta kimi. Bu mərhələlər nəqliyyatın formalannın dəyişmələri ilə
əlaqədar ol»
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muşdular; piyada, atla, paravozla, avtomobiL təyyarə ilə yer dəyişmələr
turizmin inkişafına ciddi təsir göstərirdi.
III mərhələ (1917-1990) turizmin menecmentinin yüksəlişi və inkişafı
dövrü olmuşdur. Yeni nəqliyyat formalarının yaranması turistlərin bir
yerdən başqa yerə daşınmasını asanlaşdırmış, tezləşdirmiş və bunlar da
tu-rizmin kütləvi formaya çevrilməsinə kömək etmişdir.
I mərhələ (ən qədım dövr) bütün dövrlərdən uzun olmuş, e.ə. IX-VII
minilliklərdən başlayaraq XVIII əsrə qədər davam.etmişdir.
«Đdarəetmə» - ayrıca bir elmə çevrilməkdən ötrü əsrlərdən bəri insan-lar
təcrübə toplamışlar. E. ə. 3000-2800 illərdə qədim Misirdə ölkəni idarə
etmək üçün inkişaf etmiş dövlət aparatı yaranmışdır (dövlət mə-murları,
yazı yazanlar, münəccimlər və s.). Məlumdur ki, Yaxın Şərqdə təşkil
olunmuş ən qədim dəniz səyahətlərindən biri kimi (e.ə. 1505-1484 illər)
Misirin kraliçası Xatşepsutun mələklər ölkəsi - Punta təşkii etdiyi
səyahəti hesab etmək olar. Bu ölkə Afrikanın şərqində yerləşir.
Qədim yunanlar hələ e.ə. VIII əsrdən soyahətlərə başlamışdılar. Onlar
qədim Olimpiya oyunlarında iştirak və tamaşa edərdilər. Romada Olimpiya oyunlarma gələn qonaqları yerləşdirmək üçün böyük evlər tikilərdi.
Hələ o zamanlardan Olimpiya oyunlanna- gələn qonaqlann məqsədi yeganə idman deyildi. Onlar əybnməyə də vaxt tapırdılar.
Yunan sivilizasiyasının çiçəklənən dövründə şəhərlər və ölkələr arası
əlaqələr yaranmış, bu da turizm mərkəzinə bənzər mərkəzlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bütün Elladadan Olimpiya oyunlarına gələn iştirakçı
və tamaşaçıların toxunulmazlığı bütün ölkələrdə təmin olunardı. Yuxarı
təbəqələrin nümayəndələri «Böyük səyahət» adlı səfərlərə çıxardılar. Bu
səyahətlər haqqında XVII əsr ədəbiyyatmda ətraflı məlumatlar verilmişdir. Sonralar orta təbəqə də belə səfərlərdə iştirak edirdi. Gənclər arasmda
Fransaya, Đtaliyaya, Đspaniyaya və Yunanıstana uzun müddətli səfərlər
dəbə düşmüşdür.
I dövr səyahətləri və onların idarə olunması I hissədə, «turizmin tari-xi»
kursunda ətraflı öz əksini tapmışdır.
Smayelaşım dövrumh turizm menecınentimn inkişaft
XVIII əsrin axuiarında Avropa ölkələrində sənaye inqilablan baş ve-rir.
Sənayenin sürətlə inkışafı iqtisadiyyatııı dirçəlməsinə və o cünılədən
turizmin inkişafma təkan verir. Bıı dövrdə sənaye inkişafı ilə əlaqədar şə-

hərlərdə əhalinin miqdan sürətlə artmağa başlaytr. Qısa bir zamanda (100
ildə) əhalinin miqdan Planetdə 2 dəfə artmış və (1830-1930) 2 mlrd
nəfəra
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çatmışdır. Əhalinin artması insanlarm yer dəyişməsinə səbəb olmuşdur.
Đnsanlar öz köhnə yaşayış yerlərini tərk edib sənaye şəhərlərinə can atırdılar və özlərinə iş yerləri axtarıb tapırdılar. Şəhərlərdə külli miqdarda
tikin-ti və quruculuq işləri apanldığma görə iş yerləri də tapmaq asan
olurdu.
Beləliklə, şəhərlərdə kəskin olaraq əhalinin miqdan artırdı. Bu hal tu-rizm
sahəsində iki böyük sektorun yaranmasma səbəb oldu:
dəmir yolundan istifadə edən şəhər sərnişinlərinin və eyni zamanda.
populyar ekskursiyalardan ıstifadə edənlərin sayı sürətlə artır;
varlı sinif üçün yeni turizm və səyahət bazarmın formalaşması baş verir.'
Kapitalizm dövründə turizmin inkişafı
Turizm və səyahət bazannm yaranması və inkişafı kitabm I hissəsində
ətraflı olaraq öz təşəkkülünü tapmışdır. Bu dövrdə ilk kütləvi səyahət
1841-ci ildə Ingiltərədə Tomas Kuk tərəfindən təşkil olunmuşdur. Tomas
Kuk turizm sahəsində ilk menecer olmuşdur. O zamanlar XVII-XVIII əsrlərdə səyahətə gedən zadəgan ailədən çıxmış kiçik bir qrupa turist qruppası statusu verilirdi. Ona görə ki, Avropa ölkələrində təhsil alan bu qruplar,
eyni zamanda başqa xalqlarm dili və mədəniyyəti ilə maraqlanır, burada
yaxşı əylənir və səfərdən həzz alırdılar.
1
Turizmdə menecmentin formalaşdığı dövrdə (1918-1990) SSRI-də
beynəlxalq turizmin yeni bir strukturası - Umumittifaq Aksioner Cəmiyyəti - «Inturist» yaranmışdır. Bu təşkilat uzun müddət keçmiş SSRI-də
beynəlxalq turizmin idarə olunması ilə məşğul olmuş və özünə məxsus
üsul və qaydalar tərtib etmişdir. Bu Cəmiyyətin beynəlxalq turizmi Sovet
məkamnda idcirəetməsindən ədəbiyyatda lazımınca yazılmışdır. Bu mərkəzləşmiş idarə üsulu idi və onun çoxlu nöqsanları var idi.
Ölkədə beynəlxalq turizmin inkişafı demokratik prinsiplərin inkişafmı
tələb edirdi: pasport. viza, gömrük qanunlarmda külli miqdarda nöqsanların olması turizm menecmentinə böyük əngəllər yaradırdı. Xaricə gedən
və gələn turistlər mükəmməl yoxlanılırdı və bu səfərlər siyasi motivlərlə
əlaqələndirilirdi.
BAQ «Inturist» turizm menecmenti sahəsində optimal «idarəetmə»
strukturaları axtarırdığı dövrdə artıq bu zaman inkişaf etmiş Avropa və
Amerika ölkələrində bazar iqtisadiyyatma uyğun turizmin menecmenti

sahəsində çoxlu təcrübə toplanmışdır və turizmin təşkilindən mln.-la gəlir
sötürdülər.
■
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25.3 TURĐZMIN ĐDARƏETMƏ OBYEKTĐ KIMIXÜSUSĐYYƏTLƏRI
Đlk baxışdan turizmin idarə olunması başqa istehsal sahələrinin idarə
olunmasından çox az fərqlənir. Turist məhsulu alıcılarm hansı təbəqəsi
üçün hazırlanır? Đstənilən məhsul hansı yolla hazırlanır? Gələn turistlərə
nə qədər məhsul hazırlamaq lazımdır? Nə qədər investisiya qoymaq
lazım-dır və onu hansı mənbədən tapmaq olar? Bu suallarm hamısı turizm
üçün spesifik deyildir. Eyni zamanda, turizmin menecmentində bu
məsələlər va~ cib rol oynayırlar. Menecmentin vəzifələri turizmdə olan
xüsusı problem-ləri tapmaq və onların optimal həllini araşdırmaqdır.
Daim yadda saxla-maq lazımdır ki, turizm sehrli bir şey deyil, o ciddi və
ağır bir prosesdir. O, turizm işçilərindən fədakarlıq, bacarıq tələb edir,
işçilər arasmda qeyri-adi münasibətlərin yaranmasını tələb edir.
Diqqətlə araşdırıb tapmaq lazımdır ki, biz, turizm işçiləri başqalann-dan
nə ilə fərqlənirik? Əgər biz, turizm sənayesinin menecerləri, bunu bilməsək, turist məhsulunun alıcıları bunu heç vaxt bilməyəcəklər. Turist
xidmətinin xüsusiyyətləri, turistlərə göstərılən xidmətlərin qeyri-adiliyindən doğur. Ona görə də, turistlərə göstərilən xidmətlərin qeyri-adiliyini
yaxşı bilməliyik ki, menecment alətinin hansı istiqamətdə və nə dərəcədə
mükəmməl tətbiq olunmasını biz qabaqcadan təyin edə bilək.
Turizmin I xüsusiyyəti. Turist regionunun menecerinin regionda olan
bütün təşkilatlardakı vəziyyətdən xəbəri olmalıdır. Turizm regionda bütün
sahələrə dərin müdaxilə edir və onu təşkil edən bütün elementlərlə sıx
əlaqədardır. Belə şəraitdə regionun turist meneceri ayrı-ayrı təşkilatla-rın
və bütün regionun turizm strateji inkişaf proqrammı tərtib etməlidir.
Turizmin II xüsusiyyəti. Turizmi idarə obyekti kimi təsəvvür etmək çox
çətindir və onun son məqsədini də anlamaq çox çətindir. Lakin təşki-latlar
üçün nə region səviyyəsində və nə də təşkilat səviyyəsində bu cür məqsəd
qoyulmur. Onların fəaliyyətinin əsas məqsədi regionda turizmin
inkişafıdır.
Turizmin menecmentinin regiona təsiri çox zəifdir. Onun nə özəl turist
şirkətlərinə təsir qüvvəsi var və nə də turist təşkilatlanna. Turist təşkilatları büdcədən maliyyələşdirilir, onların turizm biznesi ilə məşğul olmağa imkanları yoxdur.

Turizmə həm müştərilər və həm də yerli əhali təsir göstərirlər. Çox vaxtı
onlann maraqları üst-üstə düşmür. Məsələn, yerli əhali narazıdır ki.
turistlər həddən artıq şirin su işlədirlər, halbuki içməli su yerli əhaliyə çatmır. Turist şirkətləri çoxlu miqdarda torpaq icarəyə götürürlər. Bıı səbəb-

dən torpağm qiyməti qalxır və yerli əhali onu ala bilmir. Turizmin meneceri bu cür mübahisəli məsələlərdən çıxış yolu tapmalıdır.
Turizmə təsir göstərən amillərdən biri də turist məhsulunun qeyri-adi
xarakter daşımasıdır: turizm məhsulunu onu istehsal edən yerdən ayırmaq mümkün deyil. Onu ixrac etmək üçün xarici turist gərək özü bu
məhsul istehsal olunan yerə gəlsin. Turizm məhsulunu saxlamaq mümkün
deyil. Qış fəslində istehsal olunan məhsulu qışda, yazda hazırlanan məhsulu isə yazda istifadə etmək olar. Əgər son məqamda müştəri turizm
məhsulundan imtina etsə. onu başqası ilə əvəz etmək olmur.
Turizm məhsulunun xarici effektıni də qeyri-adi kimi qəbul etmək olar.
Turizm regiona gələn turistlərdən külln miqdarda gəlir götürür və bu gəlir
regionun infrastrukturunun inkişafına yönəldilmiş olur.
Turizmin qeyri-adiliyindən (spesifikasmdan) biri də turizm məhsu-luna
olan tələbatdır. Bu tələbat çox müxtəlifdir. Turizm məhsulunu əvvəlcədən görmək və qiymətləndirmək mümkün deyil. Deməli, menecer bu
məhsulun yaxşı olmasmı və turistə faydalı olmasmı sübut etməyi
bacarma-lıdır. Turizm məhsulunu görmək və ya dadma baxrnaq mümkün
deyil. Onun keyfiyyəti geniş diapazonda (sezonların dəyişməsi
nəticəsində) dəyişir. Turizm məhsulunun alıcılarmm müxtəlifliyi bu
məhsulun qeyri-adi olmasmm əlamətlərindən biridir.
Đdarəetmə obyekti kimi turizm çox mürəkkəb və parametrləri səpələn-miş
sistemi xatırladır. Turizmin idarə olunması başqa mürəkkəb sistemlə-rin
idarə olunmasmdan onun spesifık xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərin bir neçəsini biz əvvəlki mövzuda araşdırdıq və qeyd etdik ki,
tu-rıst regionunun menecmenti öz fəaliyyətində adı «insan-insan» sistemli
müəssisələrin təcrübəsinə əsaslanır. Buna baxmayaraq, bir də qeyd
etməli-yik ki, turizmin idarə olunması onun «spesifik» xüsusiyyətlərindən
daha çox asılıdır, ona görə də bu xüsusiyyətləri ətraflı öyrənməyə böyük
ehtiyac duvulur.
8.
Turist xidmətlərindən istifadə edənlərin müxtəliflivi. Turistlər çox
müxtəlif olur. Onlar əsas turist səfərlərinin məqsədi. turist məhsuluna
olan
tələbatla fərqlənirbr. Turistləri ən çox maraqlandıran turist. məhsulunun
qiymətidir, Hər turistin özünə məxsus turist bazarı var. Turistlərin müxtəlifliyinə görə bu bazar ayn-ayn seqmentlərə bölünürlər. Hər turist nö\1i-

nün öz seqmenti var. Məsələn, dağ turizmi və ya dəniz sahili istirahət
müxtəlif seqmentləri təşkil edir. Bundan başqa. öz istirahət üslubuna görə
də turistlər seqmentlərə bölünürlər. Turist meneceri turistlərin bu cür
müxtəlifliymi yaxşı bilməli və hər bir qrup turistlə onun öz «dilində» da2?3

nışmağı bacarmalıdır. Turistlərin tələbinə eyni zamanda ailənin strukturu,
gəliri, yaşı, sənəti və təhsili kimi faktorlar təsir göstərirlər.
9.
Ailənin illik gəliri. Ailənin gəliri turizm məhsuluna olan tələbata
təsir göstərən ən güclü faktordur. Səyahət o adam edə bilər ki, onun pulu
olsun. Başqa sözlə desək, turizmə ehtiyac o zaman reallaşır ki, onun məhsulunu alan olsun. Tədqiqatçılar gəlirlə turizm məhsuluna tələbat arasmda
iki cür asılılığı qeyd edirlər: a) son dərəcədə zəruri olan əşyaları təmin
edən
gəlir (turizm üçün effektli gəlir deyil); b) qiymətli əşyaları almağa imkan
verə bilən gəlir (turizm üçün effektli olan gəlir). I hal -- aydmdır. Əgər
bütün gəlir ailəni ən lazım olan yemək məhsulları ilə təmin etməyə çatırsa,
turizm məhsuluna ehtiyac yoxdur.
Ailənin strukturu da turizm məhsulunun növünə və həcminə təsir göstərir.
Tədqiqatlar göstərir ki, ailə tərkibi 1-2 nəfərdisə, daha tez-tez tu-rist
səfərlərində iştirak edir. nəinki böyük ailələr (5-6 adam). Kiçik ailələr-də
turizmə tələbat ona görə çoxalır ki, ailənin illik büdcəsi az adam arasm-da
(1-2 adam) bölünür və çox olur. Bu cür ailələrin tez-tez səyahətə getməyə daha çox imkanı olur. Bu cür türistlər turizm məhsulunun keyfiyyətinə
çox tələbkar olurlar. Qiymət onlar üçün problem deyil. Məsələm ailə 2
nə-fərdir. Ər və arvad. Đkisi də işləyir, onlarm gəliri ımkan verir ki, ildə
bir ne-çə dəfə turist səfərlərində iştirak etsinlər.
Turist xidmətlərinə yaşın da təsiri az deyildi. Qoca adamlar və uşaqlar
nadir hallarda səfərə gedirlər. Lakin bəzi təqaüdçülər, maddi cə-hətdən
imkanı olanlar turist səfərlərində iştirak edir və səfərin təşkilinə çox
tələbkar olurlar.
Təhsili olan adamların turizm məhsuluııa tələbi çoxdur, nəinki təhsili
olmayanlarm. Xüsusən sənət sahibləri daim maraqlanırlar ki, başqa
şəhərlərdə və ölkələrdə onlarm sənəti öz vətənlərinə nisbətən nə dərəcədə
inkişaf etmişdir. Kiçik müəssisələrin sahibləri məmurlara və qulluqçulara
nisbətən çox az səyahət edirlər. Təhsilli və sənət adamları, eyni zamända
turizmin müxtəlif növlərində iştirak edirlər.

Turist səfərlərinin miqdanna ölkədə olan iqtisadi vəziyyət təsir göstərir.
Hər bir vətəndaşm iqtisadi vəziyyəti ölkədə olan iqtisadi vəziyyət-dən
asılıdır. Đqtisadiyyat ölkədə nə qədər yüksəkdirsə, bir o qədər də tu-rizm
məhsuluna tələbat çoxdur. Đqtisadiyyatı aşaği olan ölkədə kütləvi turizmdən söhbət gedə bilməz.
Sosial faktorlar - üç parametr: həyat şəraiti. əmək şəraiti, təhsil səviyyəsi
və bir də asudə vaxtm olması. Bunlar hamısı turizmin inkişafına təsir
göstərir. Demokratik cəmiyyət. bazar iqtisadiyyatı. eyni zamanda
istehlakı aktiv olan cəmivvətdir. Belə cəmivvət azad. dinamik və savadlı
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cəmiyyətdir. Bu cür cəmiyyətdə insanlar gərgin və səmərəli əməklə
məşğul olur. Belə cəmiyyətdə turizmə də ehtiyac çox böyükdür. Savadlı
cəmiy-yətdə incəsənətə, memarlığa, tärixi abidələrə və. mədəniyyətə meyl
çox yüksəkdir. Bu cəmiyyətin sakinləri istirahəti, həyatda yeniliklərlə
tanış ol-mağı çox sevirlər. Nə qədər cəmiyyətdə peşəkar sənətkarlar var, o
qədər də elmə, sənətə meylı olan turist xidmətlərinə ehtiyac var.
15.
Turizm xüsusiyyətlərindən biri də turizm məhsulunun kompleks
şəklində olmasıdır. Turist xidməti ayrı-ayrı xidmətin növlərindən yığılır.
Lakin turist onu kompleks şəklində qəbul edir. Bu xidmətlərin tərkibində
maddi və qeyri-maddi xidmətlər var. Bu və əlavə xidmətlər müxtəlif
müəssisələrdə hazırlamr. Turistə göstərilən xidmətləri birləşdirib kompleks şəkildə turistə göstərmək üçün menecer bütün təşkilatlarla sıx əlaqə yaratmalıdır. Turist məhsulunun komponentləri ayrı-ayrı şirkətlərdə hazırlanır.
Bu da idarəetməni mürəkkəbləşdirir. Vəziyyətdən çıxmaq üçün
kooperasiyadan istifadə etmək lazımdır.
Son zamanlar turist müəssisələrinin bir yerdə çalışması artmışdır. Tu-rist
regionunun göstərdiyi xidmət «kollektiv məhsul» kimi ortalığa çıxır.
Turist bu «kollektiv turist məhsulunu» öz səyahətinin məqsədi kimi qəbul
edir. O, son səyahətini yada salır və belə təsəvvür edir ki, həmin turist
regi-onuna getsə, artıq ona yaxşı məlum olan turist xidmətləri
göstəriləcək. Be-ləliklə, təsdiq edə bilərik ki, səyahətin məqsədi turist
xidmətləri göstərilən yerə getməkdır. Turist səfərin məqsədini seçirsə,
deməli məzuniyyət zama-nı hara getməyini də qərara almışdır.
16.
Turist xidmətlərinin həcmi iqlimdən, yəni fəsillərdən də asılıdır.
Menecer bunu mütləq nəzərdən qaçırtmamalıdır. Tələbatm iqlimlə əlaqədar dəyişməsi turist müəssisələrində ciddi problemlər yaradır. Ola bilsin
ki, bütün turist sənayesinin fəaliyyəti axsasm. Turizmin bu xüsusiyyətləri
göstərir ki, turizmin idarə olunması başqa obyektlərin idarə olunmasma
bənzəmir. Ona görə də başqa sahələrin idarəetmə modelini turizmin idarə
olunmasma mexaniki olaraq tətbiq etmək qeyri-mümkündür. Turizmi
idarə etmək üçün, onun özünə məxsus idarəetmə modelini tərtib etmək
lazımdır. Belə model çox çevik olmalı və baş verən dəyişiklikləri özündə
əks etdirməlidir.

XXVIFƏSIL
26.1 TURĐZMĐN ĐDARƏOLUNMA SĐSTEMĐ VƏ TƏRKĐBĐ
(STRUKTURU)
Turiztn idarəetmə sistemi kimi
1
Turizm mürəkkəb və parametrləri geniş fəzada səpələnmiş bir sistem-dir.
Onun parametrləri bir-biri ilə sıx əlaqədardır. Başqa idarəetmə sistemlərindən fərqlənərək turizm açıq idarəetmə siştemidir. Bu sistem ayrı-ayrı
onu təşkil edən elementlərlə o qədər sıx .bağlıdır ki, elementlərdən biri ləğv
olunsa, bütün sistem sıradan çıxa bilər. Məsələn, istirahətə gəlmiş turistə
deyirlər ki, yatmağa yer yoxdur. Turist nə etməlidir? Aydındır ki, belə
olduğu halda onun səfəri baş tutmur.
Turizmi idarəetmə sistemi səfər zamanı bütün göstərilən xidmətlərin cəmi,
bu xidmətləri göstərən müəssisələrin bir-birilə və ətraf mühitlə qarşı-lıqlı
əlaqələri, səfər zamanı baş verən bütün hadisələrin və münasibətlərin
cəmidir. Aydm olmaq üçün aşağıda turizmi idarəetmə sisteminin şəkli
göstərilmişdir..
9
lqtisadiyyat Ekologiya

^_

müı obvekti

W

/

/
A

byekti isə turistin məqsədidir, yəni turistə göstərilən xid-mətlərin cəmidir. Turizm idarəetmə sistemi ətraf mühitin mühasirəsində

dən turizmin subyekti ilə obyektinin əlaqələrinin olması (da-xili əlaqələr), digər tərəfdən turist sistemi ilə xarici faktorlar arasmd
də olunur. Hər hansı bir xarici faktor dəyiş-ərsə, sistemdə onu tarazlaşdıran tədbirlər görülür. «Kompensasiya» üsulu-nun əsas m

. Məsələn, ekologiyanm vəziyyəti bir yerdə yaxşı, başqa yerdə ısə dözülməz olur. Bir ölkədə dövlət orqanlan turizmə çox fikir v
iyyətini öyrənib düzgün qərarlar qəbul et-məlidir. Düzgün qərarlarm qəbul olunması menecerin təcrübəsindən və bacarığından a
kədə turizm də inkişaf edir və turizmin inkişafı yüksək

mənfi təsir göstərə bilər. Məsələn, vətəndaşlarm illik gə-lirinin artması və onun bərabər paylanması, valyutanm sabit vəziyyəti, ə
ti turizmə mənfi təsir göstərir. Vətəndaşlarm illik gəliri turizm xidmətlərinə olan tələbata bilavasitə təsir göstərir. Gəlir çoxaland
ir o qədər də çox adam səya-' hətlərdə iştirak edər. Valyutanm sabitliyi də turizm sistemində vacib fak-torlardan biridir. Əgər do
əlverişli-dir. Valyutanm məzənnəsinin böyük miqdarda dəyişməsı eyni xidmət ııö-vünün qiymətlərinin böyük həcmdə dəyişmə

ü o, ıstehsalat faktorlarından, yəni əmək, torpaq və ka-

un reallaşması kapitalın toplanmasma səbəb olur. Beləliklə, turizm sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisə kapitalm toplanmasma
stünlükləri vardır. Turizmə qoyulan sərmayə qısa bir müddətdə özünü doğruldur. Qoyulan kapitalm dövriyyə əmsalı yük-səkdir.

ndə də gəlir alınır, turizmin inkişafı ıriilli gəlirin çoxal-masına səbəb olur. Söhbət birinci effektdən gedir, yəni turizm fəaliyyəti n
məsini, yolların salınmasını və abad-laşmasmı, tarixı abidələrin bərpasmı tələb edir. Bunlar hamısı yeni istehsal sahələrinin yaran
və kənd təsərrüfatma), gəlir külli miqdarda çoxalır.
aldırmağa qulluq edir. Ümumiyyətlə, turistləri sənayesi zəif inkişaf etmiş regionlar daha çox maraqlandırır. Ona görə ki, belə reg
mənbəyidir. Bu rayonlarda əhalinin əmək haqqı sənaye rayonlarmdan çox aşağıdır. Turizm isə əhalinin gəlirini səna-ye rayonla
mdan gedir. Balans o zaman defisitli olur ki, ölkədən xaricə gedən turistlərin sayı. xaricdən gələn turistlərin saymdan çox olur. B
an məsələ deyil və burada beynəlxalq turizm meneceri həlledici rol oynayır.

ridirlər. Ona görə ki, turizm xidmətləri turistlərə bu ob-yektlərdə göstərilir. Turizmin obyektləri əsas üç komponenti əhatə edir: t
a görə də, bu obyektlərin strukturu-nun və funksional fəaliyyətlərinin öyrənilməsi çox vacibdir.

regionu turistə bütövlüklə satılan turist məhsulu və de-məli turistin arzu etdiyi səfərin məqsədi deməkdir. Turist regionunun bu c
i verməlidir. Çox hallarda belə əra-zilər qəbul olunmuş siyasi ərazilərlə uyğun gəlmirlər. Turistin öz tərifində və təsəvvüründə tu
a kontinenti ol-malıdır və s.
entdir. Belə ərazidə turistin istirahəti üçün bütün kom-ponentlər olmalıdır: qalmaq üçün, yatmaq üçün, qidalanmaq və əyləncə ü
rəqabət apara bilməlidir. Hər halda, bundan ötrü o çalı-şır. Ona görə də, region strateji səviyyədə idarə olunmalı və rəqabətə tab
ndıran əsas 4 parametrdir: səfalı yer, landşaft, mənzil, əyləncə (ekskursiya). Turist bir dəfə bu regiona gəlib bu parametrlərin vən bütün şəraiti olan yer kimi baxır.
na görə ki, bu region rəqabət apara bilən bir vahiddir. Turist regionunun məhsuluna qiymət verdikdə ısə, turistin mövqeyi ilə he-

ır. Ona görə ki, turist onu kompleks şəklində qəbul edir.
əzərində, kompleks xidmətlərini ayrı-ayrı elementlərə və pro-seslərə ayırır. Turist isə bütün bu xidmətlərin keyfiyyətini regiona
abətli olması deməkdir. Turist sektoıiarı, bunlarm bazarları və ətraf mühit faktorları regionun rəqabətli olmasma qüwətli təsir gö

sı mövqeni tuturlar? Turist təşkilatları xüsusi idarəetmə strukturuna malikdiıiər, onlar turist regionunda əlaqələndirici rolunu oymin inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmağa çalışır, öz işlərini üç səviyyədə apanrlar: milli, federal və şəhər səviyyəsində. Məsə-l
nal, milli və beynəlxalq səviyyələrdə əhatə edir. Bu təşkilatlarm arasında turist məhsulunu hazırlamaqla aşağı təşkilatlar məşğul o
komponentləri var. Bura yerli turist təşkilatları aiddir.
ıiər. Marketinq funksiyası isə bütün regionlarda imicdən və maliyyə vəziyyətindən asıh olaraq aparılır. Yeıii təşkilatlar öz reklam

turist müəssisələri fəaliyyət göstərir. Onların bir hissəsi müştərilərə birbaşa turist xidmətləri göstəriıiər, başqa bir hissəsi isə, tu-r
urizmlə də məşğul olanlar.

u yaradandır. Yaranan bu turist məhsuluna «kom-pleks tur» deyilir. Bu kompleks turu turoperator müştəriyə öz admdan və öz he
dlərinə görə müxtəlif olurlan

n çox vaxt bu sözlərin mənası üst-üstə düşmür. Turvasit-əçi bütün turist məhsulunu istehsal edən müəssisələrlə əlaqə saxlayır və

cəli rol oynayırlar. Heç bir sahədə turizmdə olduğu qədər va-sitəçilik fəaliyyətinə bu qədər yer verilmir (bu vasitəçilərə çox vaxt

l edilmiş və Azərbaycan turizminin struktur inkişafına maneçilik edən amillər göstərilmışdir. Bu hissədə isə, turizmi təşkil edən

yin etmək mümkün olmur. Turistlər turizm struk-turunun qarşılıqlı təsirini görə bilmiıiər, turist müəssisələri isə hərəsi xid-mətin

urası təyin edir.
mentbrinin funksiyalarmm nizama salmması və işini düzgün təşkil etmək deməkdir. Söhbət müxtəlif səviyyəbrin fəaliyyətinin əl
ması, onun işçiləri və təşkilatları arasmda məqsəd və vəzifəbri optimal paylamaqdan başlayır. Sistemm ele-mentləri, onlarm düzg
atda hamıya məlum olmalıdır. Đdarəetmə strukturunda şöbələr, bölməbr müxtəlif ida-rəetmə səviyyəbrinə bölünüt. Bu bölməbrd
rin konkret vəzifəsi və məsuliyyəti olmalıdır. Onlar ayrı-ayrı qrup-larm iş funksiyasmı yerinə yetirməsində nəzarət edirbr. Ayrıxtəlif səviyyələri idarə edən menecerbr bir-birinə şaquli istiqamətdə tabe olurlar, yəni aşağı səviyyədə olan menecer yuxarıdakın

şınqları da yerinə yetirirbr. Lakin menecerin vəzifəsi nə qədər yuxarıdırsa da, o əlavə funksiyalarla az məşğuldur. Hesabatlar

vəzifədə olan 70 % əlavə funksiyaları yerinə yetirir. Pirami-danm hər sonrakı idarəetmə səviyyəsində az adam iştirak edir.
və ya prezident, idarənin vitse prezidenti ola bilər. Bu qrupda olan rəhbər işçilər aksiya sahiblərinin maraqlannı güdür və təşki-l

n, həcmindən, sahəsindən, ərazisindən və başqa f Jktor-lardan asıh olaraq menecerin funksiyaları bu səviyyələrin üçündə də dəy
arəetmə orqanları bir-biri ilə horizontal və ya şaquli isti-qamətdə bağlıdırlar.

ərin ixtisasmdan düzgün istifadə etməkdir. Đşçilərə tap-şırıq veriləndə onların ixtisası nəzərə alınır. Müəssisədə işlərin düzgün ge

hissələrə bölünməsi və bu işləri yerinə yetirənlərin təyin olunmasıdır. Əməyin funksional bölünməsi hər şeydən əwəl işçilərin öz

lıqla istifadə etməyi və xarici dilləri bilməlıdır. Đxtisaslaşmış işlərdə mütləq işçinin hazırlığı və ixtisası nəzərə alınmalıdır. Yüksə

ardır və ierarxik idarə etmə zamanı, yəni bir neçə ıdarəet-mə zamanı tətbıq olunur. Belə halda idarəetmə funksiyası əsas funksiy
susiyyətin olması zəruridir: intellekt və iradə.
nı qəbul etməkdir. Hər şeydən əvvəl buna səbəb müasir zamanda idarəetmə işlərinin çoxluğudur. Bu işlərin hamısını nizama salm

ƏŞKĐLĐ

şı kollektivdə işçilər arası qeyri-formal münasibətlər də hökm sürür. Görülən iş prosesi ilə əlaqədar formal münasibətlər əmıiər,
formal münasibətlər idarə olunur. Hər bir formal təşkilatm tərkibində qeyri-formal təşkilat yaranır və bu axırmcı təşktivin hər bir üzvü, eyni zamanda müəssisədə yaranan müxtə-lif qrupların üzvüdür.
ər və ya rəhbərlik bu təşkilatı müəssisə qarşısmda qo-yulan vəzifələri həll etmək üçün yaradır. Elə ki, müəssisə işləməyə başlayı
ar hər təşkilatda yaranırlar. Problem ondadır ki, onlar təşkilatda üstünlük təşkil etməsinlər və təşkilatı düzgün yoldan uzaqlaşdırm

rupun əsas süahıdır. Hər bir «sirli teleqrafla» verilən mə-lumatm öz siıii interperetasiyası olur. Beləliklə, qeyri-formal qruplar in
ediıiər. Đş burasmdadır ki, qeyri-formal qruplar norma-dan artıq yaxşı işləyə bilirlər. Bundan ötrü, həmin qrupların fəaliyyətini l
Bu menecerin təcrübəsindən və beıcarığmdan asılıdır. Nə etməli ki, qeyri-formal qruplar sizə işləsinlər?
əşkilatmda var və onları idarə etmək lazımdır;

lə-'daimi iş aparmalı..

yaratmaq lazımdır ki, gələcəkdə o rəhbərliyin qarşıya qoyduğu strateji məqsədi yerinə yetirə bilsin. Đqtisadi cəhətdən səmərəli fə
sitələri səmərəli istifadə edib istehsalı nizama salmaq və sabitliyi təmin etmək, digər tərəfdən isə elə çevik bir təşkilat yaratmaqd
mühitin və işçilərin xüsusiyyətlərinə fikir vermək lazım-dır. Turist bazannda məhsula ehtiyac olduğuna baxmayaraq, turist müəs
ez-tez dəyişməsinə hazır olmasma fı-

əşkilat əmələ gələndə işçilərin şəxsi bacanğı nəzərə almmışdır. Təşkilatm strukturuna istehsal olunan xidmətlərin həcmi, istehsal

r. Müəssisələrin çoxunda bu hal ierarxik birxətli ida-rəetmə üsulunun əksinədir. Lakin I sıraya menecerin şəxsi keyfıyyətləri və
iv tərəfmdən qəbul olunmalıdır. Mü-asir menecerin fəaliyyətində inandırma, idarəetmənin müasir metodlarmer tutur.

mə strukturu işə yaramır. Yeni layihələşdirmə zamanı təşkilatm qarşısmda yenı məqsəd qoyulur. Bu məqsədin məzmunu belədir

ailiyyətlər əldə etsinlər. Sadə sözlə desək, söhbət turist müəs-sisəsinin istehsalat fəaliyyətini optimallaşdırmadan gedir. Đş proses

, qəbul olunan qərarlarm səmərəliliyi, idarəetmə səviy-yələri və hər səviyyədə qəbul olunan qərarlarm həcmi.
yişməsi, səlahiyyətlərin və məsuliyyətlərin düzgün pay-lanması, yeni bölmələrin və elementlərin yaranması və ləğv olunması, fır
olan məhsulun keyfiyyətinə nəzarət, işçilərin idarəetmə prosesinə cəlb olunması, əməyin motivlərinə dəyişiklik və s.
şməsi və təşkilatm texniki təchizatı və s.
şində paralellizm ola, təşkilat strukturunun təkmil olma-ması, çoxlu manqalar və bölmələrin yaradılması və s. Nöqsanlarm arada

istrativ və idarəetmə personalmm miqdan, aparatı saxla-maq üçün lazım olan xərclər təyin olunur.
ptimal olmalıdır, yəni idarəetmə səviyyələri və bölmələrin miqdan minimal olmalıdır. Operativ, etibarlı və çevik olmalıdır.

siyalanmn xüsusiyyəthri
ə idarə olunan proseslər və görülən işlər idarəetmə funk-siyalarıdır. Đdarəetmə funksiyası - idarəetmə fəaliyyətinin bir növüdür. B
baq əwəlcədən fıkirləşmək lazımdır ki, bu işin nəticə-si nə olacaqdır, bu işi necə görmək, əsaslandırmaq və nəzarətini təşkil et-m
lər. Onlar bir-birilə əlaqədə ola da bi~ lər, olmaya da bilərlər. Bəzən onlar biri birinə müdaxilə də oluna bilərlər. Đdarəetmə sistem
darəetmə funksiyalarmı yerinə yetirməlidi. Başlamaq la-zımdır planlaşdırmadan. Əgər işin planı yaxşı qurulubsa, onda o iş yaxş

ırmanı, təşkilat işini, işin görülməsinin motivlərini, işə nəzarət funksiyalarmı görmək lazımdır. Bu funksiyalarm dördü də təş-kil

r etmək olar. Đdarəetmə - insanlarm iradəsi ilə varlıq yaratmaq bacarığıdır. Đdarəetmə elmdir.

i» hazırlanır. Bütün situasiyalar üçün hazır planlaşdırma üsulu yoxdur. Bu proses etaplarla müəyyən səviyyələrdə aparılır. Çox v
ənilir, onlarm bazardakı fəaliyyəti araş-dınlır. Strateji planlaşdırma bu prosesin ən yuxarı səviyyəsidir. Bundan başqa, orta səviy
onunla fərqlənir ki, məsələn, müəssisədə beş-altı şöbə meneceri fəaliyyət göstərirsə, onlardan hər biri başqaları ilə öz işlərini koo

aya aiddir, onlar planlaşdımıamn əsasıdır. Operativ planlarda işçilərə təlimatlar, standartlaşma fəaliyyəti, görülən işlərin təsni-fa
mamn məqsədi bütün işçilər üçün eynidir və müəssisədə hamı bir nəfər kimi müəssisənin məqsədinə qulluq etməli və məqsədə ça
şöbələrdə gö-rülən işlərlə əlaqələndirir. Đşə bu cür məsuliyyətlə yanaşması menecerin şəxsiyyətini gündən-günə təkmilləşdirir.

ilə kapitalm və nəğd pul və başqa s.ərvətlərin giriş və çı-xışma nəzarət etmək olar. Başqa bir üsul - özünü doğrultmanm təhlilidir
miqdarmı təyin etmək olar. Bundan öt-rü, turizmdən daxil olan vəsait, sərf olunan xərclərlə müqayisə olunur. Müqayisə zamanı o
və əldə olan kapitalm miqdarmdan asılıdır. Planlaşdır-ma funksiyasmın köməyi ilə müəssisədə olan qeyri-müəyyənlik problemi

lıdır. Təşkilatçılıq idarəetmə funksivası ärtıq planlaşdı-rılmış işlərin görülməsinin idarə olunmasıdır. O, təşkilatın texniki, iqtisad
mək bölgüsü aparır və bundan ötrü lazım olan vəsaiti təyin edir.
n təşkilatın fəaliyyəti müəssisənin səmərəliliyini artırır, işçilərin əməyindən düzgün və effektli istifadə etməyə imkan verir. Götü
ecer işçilər arası bölüşdürür və hərənin öz məsuliyyətini təyin edir. Söhbət müəssisənin daxilində müxtəlif böl-mələr arası daimi

şirlər. Planlaşdırma təşkilatm əsas məqsədinə çatmaq üçün olan fəaliyyətinə səhnə hazırlayır, təşkilat funksiyası isə əsas kompo
işçi strukturu və müəssisənin həcmin-dən asılı olaraq işçi qrupunu, kollektivini yaradır, onun məqsədini və per-sonalm texnolog

ərinin motivləri.
səyahət baş tutmaz. Səyahətin motivləri ona görə çox vacibdir ki, bu məlumatlar turist bazarmı seqmentlərə bölür, turist axmlaərin hərəsinin öz məqsədi olsun. Belə də ola bilər ki, hər turistin bir neçə məqsədi olsun. Ona görə də, bu məqsədlərin əvəzinə

vacib şərtlərindən biridir.
ölürlər: fiziki, psixoloji, şəxsi, mədəni və prestij və status motivləri. Ədəbiyyatda bu motivlər kifayət qədər açıqlanmamışlar, ona
edən stimullardan söhbət gedir, yəni menecerin apardığı təşkilati işlərdən sonra, müəssisədə qarşıya qoyulan işlərin görülməsi tə
həzz almaq duyğularını inkişaf etdirmək-dir. Bu onu göstərir ki, insanın hər bir hərəkəti müəyyən məqsədə tabedir. O, böyük hə
Özünü və ya başqalarmı öz məqsədinə və ya təşkilatm məqsədlərinə çatmaq üçün iş fəaliyyətinə va-

lər səmərəli işləməyə məhkumdurlar. Lakin sənaye inqila-bmdan sonra cəmiyyətimiz mürəkkəbləşmişdir. Texniki inkişaf insanl
onlarm enerjisini konkret işin görülməsinə necə yönəltsin. Menecerləri hər vaxt belə bir sual çox maraqlandırır. Hansı şə-raitdə

ədir. Əgər o, yüksək sənətə və təcrübəyə malikdirsə, onda o gördüyü işdən həzz alır. Hansı təşkilat ona öz sevdiyi sənətlə işləmə
maq deməkdir, ona özünü realizə etməyə şans verməkdir.

nmuş, iş yeıiəri və işçilərin işləmə motivləri təyin olunmuşdur. Đdarəetmə funksiyasımn bir komponenti qalmışdır ki, o da nəzarə
» silahlan kimi işlədilirdi. Hətta Sovet dövlətinin tərki-bində hammı vəlvələyə salan «Xalq Nəzarət Komitəsi» də yaradılmışdır, b
l» menecment silsiləsində tama-milə başqa məna daşıyır və menecerin ən aktiv idarəetmə fəaliyyətidir. Kontrol (nəzarət) is zam
ün görülməsinə də nəzarət edir. Əwəllər «kontrol» mü-hasibat hesabatmda istifadə olunardı. Bəzi menecerlər onu bu vaxta kimi
tlardan kənara çıxmamasına nəzarət etmək olur. Kim müasir və dəqiq nəzarət formalarından istifadə edirsə, onun rəhbərlik etdiy
naşı, müxtəlif nəzarət sis-temləri olmalıdır. Onun idarə etdiyi sistemlər və strukturlar nəzarətdən çıxmamalıdııiar.
eyası vacib yer tutur. Onlar sistemin realvəziyyətini tutulmuş planlaıia müqayisə ediıiər. Nəticədə sistemdə plana nisbətən müəy

hədə - işçi, material və maliyyə resursunda aparıhr. Onun

i qulluqçular və menecer özü olur. Nəzarət sistemi-nin əks əlaqəsi olur və sərf olunan bütün materiallara və resurslara ope-rativ
nəticələri sonrakı planlaşdırılmalarda istifadə olu-nur. Nəzarət funksiyası idarəetmə prosesinin sonu deyil. Praktikada təş-kilat iş
qulluqçularm motivasiyasmda istifadə olunur. Yuxarı təbəqəli menecerlər öz iş vaxtmm çox hissəsini planlaşdırma və nəzarət fun

hdudiyyətlər qoyur. Bu tələblər menecerin davranı-şına da təsir göstərir. Beləliklə, idarəetmə prinsipləri, menecerin əsas ide-yas

özləri bilər.

əşməsi uçun istənilən düzəlişi aparmaq olar.

aflı mütənasiblik və başqalarıdır. Bu prinsipləri me-necer nəinki>nəzərə almalı, ardı kəsilmədən riayət etməlidir.

əşməsidir, yəni qərar qəbul etdikdə səlahiyyətlərin qulluqçular arasmda optimal bölüşdürülməsidir. Bu prinsipdə vahid ida-rəetm
r və məsuliyyəti də artır. Kollektiv qərar çıxardanda məsuliyyət də kollektivin üzərinə düşür. Tək idarəetmə ilə kolleqial arasmd

üəyyən məqsədə çatmaqdan ötrü obyektə göstərilən müxtəlif təsirlərin nəticəsidir.

əaliyyət menecmentin əsas vəzifələrini reallaşdırmaqdan ötrü tətbiq olunur. Bu metodlar kollektivlərdə və müəssisələrdə istifadə
mələri tətbiq olunur. Bu metodlar biri biri-ni əvəz edir və'daim dinamik tarazlıqda olurlar. Onların obyekti yəni isti-qaməti əməy

metodların əsasmda turist müəssisəsinin vacib idarəetmə funksiyası yerinə yetirilir. Biz əsaslı olaraq inzibati idarəetmə metodun
asiblikdə tətbiqindədir. Inzibati metod rəh-bərin səlahiyyətinə, onun hüquqlarına və onun ixtiyanna əsaslanır. Müəs-sisənin rəhbə
ə eyni deyildir.
metodun üstünlüyü onda idi ki, verilən əmrləı\ sərəncamna ciddi nəzarət oiunurdu. Bu da əmək nizam-intizammı yüksək səviyyədə saxlayırdı.
u nə elmi və nə də praktiki cəlıətdən düzgün hesab et-mək olmaz. Eyni zamanda, tək inzibati metodların tətbiqi axır nəticədə pa

3. Iqtisadi idarəetmə metodlan
Đdarəetmədə bu üsullara üstünlük verilir. Ona görə ki, idarəetmə mü-nasibətləri birinci növbədə iqtisadi
münasibətlərlə, yəni işçilərin marağma uyğun münasibətlərlə təyin olunur. Başqa sözlə desək, idarə olunan obyektin maraqları və müəssisənin qarşısma qoyulan məqsəd iqtisadi metod-ların təsiri ilə həll olunur.
Müəssisələrin idarə olunmasında iqtisadi metod-lara geniş yol verilir. Ona görə ki, bazar iqtisadiyyatına keçid
dövrü müəs-sisələrin kollektivləri tam sərbəst hərəkət edirlər. Kolletivlər maddi fond-lardan, alınan gəlirdən,
əmək haqqından səmərəli istifadə edir və öz ma-raqlarmı güdürlər. Problem ondadır ki, kollektivdə elə şərait
yaranmalıdır ki, iqtisadi metodlar effektli olsunlar. Hər hansı bir idarəetmə funksiyası-nm olmaması bu metodun
effektliyini şübhə altına sala bilər. Đqtisadi me-todlarm effektliyi nəticəsində əmək kollektivi maraqla işləyir, ona
görə ki, onun iqtisadi maraqları qorunur. Đqtisadi maraqlarm tətbiq olunması kol-lektivdə nizam-intizam yaradır.
Fəhlələr öz ixtisaslarım artırır və gördük-ləri işdən həzz alırlar. Praktikada iqtisadi idarəetmə metodlarınm
tətbiqin-də planlaşdırma. təhlil, təsərrüfat hesabı (xozrassçet), qiymət əmələ gətir-mə və maliyyə kimi
proseslərdən istifadə olunur.
Đqtisadi metodlarm müəssisələrdə genişlənməsinə baxmayaraq təşki-latı inzibati idarəetmə metodlarından istifadə
etməyi də yaddan çıxartmaq lazım deyil, ona görə ki, bu axırmcılar müəssisədə gərginlik yarandıqca mərkəzi
idarəetmənin üstünlüklərindən istifadə etməyə imkan verir.
4. Sosial-psixoloji idaraetım metodları
Tədqiqatlar göstərir ki, əməyin məhsuldarlığı psixoloji faktorlardan da asılıdu*. Menecer bu faktorları nəzərə
alaraq məqsədi və problemiəri eyni olan vahid kollektiv yaratmağı bacarmalıdır. Sosialoji tədqiqatlar göstərir ki,
menecerin idarəetmə qabiliyyətinin 15 %-i onun ixtisaslı olma-sından asılıdırsa. 85 %-i adamlaıia danışmaq
qabiliyyətindən asılıdır. O. onunla ışləyən adamlann xasiyyətini, davranışmı, işə və kollektivə müna-sibətlərini
öyrənərək. onun necə hərəkət edə biləcəyini əvvəlcədən proq-nozlaşdırmağı bacarmalıdır. Məlumdür ki. hər
qrupun özünə məxsus psi-xoloji klimatı vardır. Đşçi qrupların yaranmasında psixo-fizioloji uyğunluq nəzərə
almmalıdır. Yaponiyanın sosioloqlan təsdıq ediıiər ki, insanın əh-val-ruhiyyəsindən və işləmək arzusundan asılı
olaraq əmək məhsuldaıitğı 1,5 dəfə arta və ya azala bilər. Sosial psixoloji faktprlara idarəetmə zamanı fikir
verməyəndə koliektivdə qeyri sağlam münasibətlər yarana bilər, bu da ənıək məhsuldaıiığını aşağı salır. Sağlam
münasi-bətlər əmək kollektiv246

i klimat formalaşır, yoldaşlıq müna-sibətləri və kollektivçilik yaranır. Kollektivin hər bir üzvü (91%) ümumi işdən ötrü narahat o

nayır. Burada əsas faktor «insan faktorlandır». tnsanın «ürəyinə» yol tapmalı, onun iqtisadi maraqlarmı nəzərə almalı, xasiyyətidır.

nə məxsus, təkrar olunmaz «xəttidir», özünə məxsus

metodlarıdır. Buradan görünür ki, stillə metod arasmda müəy-yən oxşarlıq var. Stil menecerin metodlarmm tətbiqinə təlimatdır.
iyyətin olmasmı tələb edir. Bundan başqa, ida-rəetmə metodu çevik və dəyişən şəraitə həssasdır. Stil isə dəyişməyərək sa-bit qal
unur. O, menecerin adamlarla ünsiyyət bacarığını və həmin şəxsin qərar qəbul etmək texnologiyasmı əks etdirir.
mkündür. Meneçerin idarəetmə stili onun şəxsi xüsusiy-yətlərindən və keyfiyyətlərindən asılıdır. Iş stilinin tətbiq olunması qarşıy
arın icrasma nəzarət edir. Əgər istiqamətlən-dirici tapsırıq verirsə, onda o, tabeçiliyində olanla onu müzakirə edir və onun təşəbb

olana verir və ona etibar edir.

ü - avtoritar, demokratik və liberal stillərini təklif etmiş-dir. Levinə görə, avtoritar stildə rəhbəıiik bütün ixtiyarı öz əlində cəmləheç nəyi xahiş etmir. Başqa sözlə, onun idarəetmə üsulu əmr və sərəncamlardan təşkil olunur. Avtokrat üçün doğmalar və sterio
nlə işləyə bilmərik» cümləsidir.
m reaksiya gö.stərir, təşkilatm vəziyyəti haqqında məlu-

tdədir. Səlahiyyətlərinin bir hissəsini başqa mütəxəssislərə verir və onlara etibar edir. O tələbkar və ədalətlidir. Qərar.çıxaranda k

Belə rəhbər nəzakətlidir və lazım olarsa, .əvvəlki qərarını işçilərin xeyrinə ləğv etməyə hazırdır. Onlar işdə heç.bir təşəbbüs gös
çox zəifdir, onlar tabeçiliklərində olanla-ra nəzarət edə bilmirlər. Ona görə də onlarm idarəetmə qabiliyyəti zəifdir. Beləliklə, ida
ılılığı QRĐD sistemində qrafiki şəkildə göstərmişlər.
östərilmişdir (şək. 8). Menecerin fəaliyyəti iki ox (X-Y)
ölçünün arasında olan qarşıhqlı əlaqə və onun formalaşdır-dığı idcirə üsulu sxematiq olaraq on ballıq setkada göstərilmişdır. Ən
a. işgüzar kollektivin yaranmasma və ıdarəetməni xarak-

eş halı götürək:
9 bal.
verir və yaxşı nəticələr əldə etmək üçün işçilərə nəyi və necə etməyi sərəncam verir.
t maraqlandırır, nə də işçilər. O, ancaq öz iş yerini qorumaqdan ötrü çalışır.
r: «toxunma mənə, toxunmayım sənə».
meneceri müəssisəni demokratik yollarla idarə edir və onun əmək göstəriciləri ən yüksəkdir.
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damların bir-biri ilə əlaqəsini, təşkilatda müxtəlif məsələlərin həll etməsi bacarığını, idarəetmə xüsusiyyətlərini öyrənmək olur. B
r gözləyəndə, bu təşəbbüskarhğı göstərə də bilər və gös-tərməyə də bilər.

lər, bəziləri isə daxil olan məlumatları ikinci dərəcəli hal kimi qəbul edirlər.

yən isə hörmətdən düşür.

arət altında olarlarsa, ancaq onda yaxşı işləyərlər. Bu tipli

imin fikri onunku ilə düz gəlmirsə, o, onu tabe olmamaq-da günahlandırır. Konflikt baş verəndə o, tərəflərin gətirdiyi dəlillərlə h

q menecer tərəfdən göstərilir: «hər şeyi mən dediyim kimı etməlisən». Belə menecer təsəwür edir ki, adamların fəaliyyətini məhd

yır. O deyir: «Mənə ancaq faktlar lazımdır»j Lakin o, iş-çiləri təhlil aparmağa və öz fıkirlərini təklif etməyə qoymur. O, başqa-la

dakılara açıqlayır. O, həmişə öz ideyalarım açıq nüniayiş edir. O. «ürəyi açıq» və səmimi adamdır. Eyni zamanda, bütün hadisəl
lı olmaq zəiflik əlamətidir. O, tabeçili-yində olanlarm arqumentlərinə heç vaxt qulaq asmır və onları başa düş-

, belə hesab edir ki? bundan ötrü onun kifayət qədər bili-yi, təcrübəsi və səlahiyyətləri vardır. O, qərar qəbul etməkdə heç kəslə

esab edir. Lazım olan məlumatları icraya nəzarət zamanı toplayır. Lazım olan məlumatları topladıqdan sonra o, səhvləri düzəlt-m
şçilərə buraxılan səhvləri düzəltməyə kömək etmir və çalışır ki, onları öz iradəsinə sözsüz tabe etsin.

ən maksimaldır (9 bal). Bu menecer belə fikiıiəşir ki, is-tehsalata göstərilən qayğı çox vaxtı insanlann marağının əleyhinə olur.
ri əsas tutaraq 1.9 tipli menecer işçilər üçün müəssisədə lazım olan şəraiti yaratmağa çalışır. Đdarəetmə funksiyasım o elə yerinə

yumşaqdır» və belə rəhbərin hörməti işçilər arasmda olmur.
n özünə mənfı psixoloji təsir göstərir. 1.9 tipli menece-rin davranış elementləri aşağıdakılardır:
münaqişələr baş verəndə bu cür menecer ətraf-dakıların tərəfini saxlayır. Onun yaddaşı çox zəifdir. Belələri vacib işlərin yerinə
yində olanlarm təşəbbüsünü qəbul edir, lakin özü belə bir addımı atmaqdan çəkinir, ona görə ki, hər hansı bir işi başlayıb və sona
bundadır ki, onlar başqasmm təşəbbüsünə tez qoşulurlar.
ikləri, məsələni həll edəndə, onları çox az maraqlandı-rır. 1.9 tipli rəhbər, ümumiyyətlə, adamlara diqqətlə qulaq asırlar, lakin bü
bir məsələni qaldırırsa, onu çox qarışıq və qeyri-müəy-yən təsvir edir ki, başqalarmda mənfı təsir oyanmasm. Ona görə 1.9 tipli
əndə baş verir. Öz işçiləri ilə yaxşı münasibət saxla-maq üçün o, onlara deyir ki, bu qərarı «yuxarıda qəbul ediblər, istər-istə-məz
əyir ki, kollektivdə yaxşı əhval ruhiyyə yaratsın.

alarından fərqli olaraq bu cür menecerdə təşkilatın və kollektivin maraqlan arasında heç bir daxili ziddiyyət yaranmır. Əksinə, ik
ksimaldır.

O belə hesab edir ki, öz şəxsi maraqlarını güdmək başqa-larmm gözündə hörmətdən düşmək deməkdir. Bu cür menecer öz müna

əllində elə optimal çıxış yolu tapır ki, münaqişə tərəfləri bundan narazı qalmır. Bu sahədə onun prinsipləri belədir:

;

başqalarmm iş qabiliyyətini və təşəbbüskarlığmı səfərbərliyə almağa yönəlmişdir. Menecer tərəfindən tapşırıq alanda işçilərdən
hazııiıqlı, məlumatlı və bacarıqlı oiduğuna görə veri-lən tapşınq təbii hal kimi qəbul olunur.
ması ilə ödənilir. Belə menecer haqqmda deyiıiər: «0 bilir nə danışır», «Onun hər şeydən xəbəri var». 9.9 tipli menecer alman mə
. Onün möhkəm yaddaşı və öz fı-kirlərini daim müdafıəyə hazır olması işçilər arasmda onun hörmətini qal-dırır. Öz mövqeyini

əbul olunan bütün qəraıiarın iştirakçılandır. Qəbul olun-muş qəraıiarın nəticələri və onlarm icrası kollektivdə müzakirə olunur.

oBoe 3HaHHe», 1999.
TopanoB. Y.n., Mhhck, «HoBoe 3HaHHe», 2002.
2.

>HHaHCbI H
M., «K3HHTH», 1999.

q və yer dəyişmələri ilə sıx bağlıdır. Sərhədləri keçərkən turistlər müxtəlif gömrük qaydalarına rast gəlirlər. Bu qaydalarm müxt
nin səbəbi bu ölkələrdə turizm inkişa-fınm müxtəlif səviyyədə olması, dövlətin turizmə münasibətinin müxtəlif-liyidir. Bu da tur
unda milli təşkilatlar turizmin qarşısmda duran mə-sələləri həll edə bilirlər, bəziləri isə çox ləng tərpənirlər və bu problemlərin h

63-cü ildə ÜTT təşəbbüsü ilə təşkil olunmuş Roma Kon-

urizmin hüquq məsələlərinə aid Regionlarda seminarlar

MT nizamnaməsinin 4-cü maddəsində deyilir ki, «BMT - ölkələr arası bu sahədə əmələ gələn narazılıqlarmın həllinin mərkəzi ol~
Beynəlxalq turizmin hüquq problemləri ilə BMT-nin regionlar üzrə komissiyaları da məşğul olurlar.
zmin hüququna həsr olunmuş konfrans təşkil etmişdir. Btı konfrans turizm təşkilinin ümumi strategiyasmı müzakirə etmiş, tu-riz
akirə etmiş və konkret təkliflər irəli sürmüşdür.

zmi ancaq ədalət və ölkələrin hüquqlarmın bərabərliyi və suverenliyi bərqərar olduğu zaman inkişaf edə bilər.
hətə və məzuniyyətə olan tələbatı bir fakt kimi təsdiq olunur. Bu fakt bir çox ölkələrin qanunlarında da öz əksini tapmışdır. Dekl
lər və aztəminatlı vətəndaşla-rın istirahətə olan tələbatını gerçəkləşdirsinlər.
etmişdir. Məsələm bu tövsiyələrdə deyilir ki, turiznı öl-kədə sosial bərabərlik, insanlar arası qarşılıqh anlaşma və cəmiyyətdə so
ölkənin milli gəlirini əhalinin müxtəlif təbəqələri arasında bərabər paylanmasma vasitədir. Bu da cəmiy-yətdə sabitlik və əminlmağa çağırır. O, qeyd edir ki, «turizm təcrübəsində mə-nəvi dəyərlər, iqtisadi dəyərlərdən üstün olmalıdır, insanm tam və harm
iyyətinə və milli dəyərlərinə hörmətlə yanaşmalı».

uri hal kimi yanaşmahdırlar. Đstirahət hüququ vətəndaşların işlə təmin olunmasmdan doğur. Az imkanlı sosial qrup-larm istirahət
u hal bütün dövlətlərin inzibati, maliyyə və hüqu-qi qanunlarında öz əksini tapmalıdır:
ılıdır:
lardan biridir.

nm Akapulka şəhərində turizmə həsr olunmuş Ümum-dünya Müşavirəsi təşkil olunmuşdur. Mü.şavirə Manil Konfransmm Dek-l
arası razılığın mənəvi və intellektu-al əsası olmalıdır».

ntlər arası Konfrans hesab edir ki, turist səfərləri zamanı viza və gömrük məsələlərinin sadələşməsi bütün ölkələrin marağma uy
haqqmda sənəd qəbul etmişdir. Bu sənədi BMT-nin bütün üzvləri imzalamışlar. Bu sənədə görə, bütün dövlətlər turistlərə öz

bleyasmda (1985) Turizmin Xartiyası və Turizmin Ko-deksi qəbul olunmuşdur.

ədbirlər görülmüşdür ki, bu da turizmin Azərbaycanda inkişafında öz təsirini göstərməkdədir.
alanan turizm haqqında Qanun Azərbaycan turizminin in-kişafmda dönüş yaratdı. Bu qanun turizmin idarə olunmasınm hüquqi ə
aslannı müəyyən edir və turizm sa-həsində meydana çıxan münasibətləri tənzimləyir, sosial-iqtisadi inkişafı təmin edən vasitələ

və Turizm Näziıiiyi və onun tərkibində olan Baş Turizm Đdarəsidir. Bu idarə turizmin iqtisadiyyatın başqa sahələri ilə əlaqələrini

ıldə sərgiiər təşkil edir və xarici ölkələrdə təşkil olunan sərgilərdə Azərbaycan nümayəndələri iştirak edirlər. Nazırlik reklam və

zırlanmışdır. Bu diskdə Azərbaycanm təbiəti, mədəniyyə-ti, turizm ehtiyatlan, musiqisi, mətbəxi və ümumiyyətlə, ölkəmiz barəd
yerindən istədiyi məlumatı almaq istəyən hər kəs Nazirliyin Đnternet ünvanmda, (www.mys.gov.az) yeıiəşdirilən bu məlumatlar
şəkildə nəşr edilməyə başlamışdır. Həmin ilin dekabrmm

arşısmda duran problemləri araşdıran

nu satanlar arasında yaranmış alqı-satqı münasibətləri-nin yaranmasıdır. Turist məhsulunu satanlar hüquqi və ya fıziki şəxs ola b
rakçısı turist məhsulunu və ya malla-rmı alaraq əvəzində pul verir. Turist məhsulunun satışı iki cür ola bılər: topdansatış və ya p
hlakçısı demək olar ki, bir-birini görmür və tanımır. Kompleks turist məhsulu turistin yaşadığı yerdə satılır. Məhsulu alan tu-rist
dirir. Ona görə də, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün turizmdə reklam-informasiya fəaliyyəti xüsusi rol oynayır.
bir-birilə azad rəqabət apara bilsin, turist məhsulunu hazırlayanlarm hamısı üçün eyni şərait yaransm, alıcıları seçmək üçün imk
yməti putyovkada göstərilir. Deməli, putyovka özü hə-min müqavilənin ayrılmaz hissəsidir.
yaranmasıdır. Bu məsələ haqqmda turizmin marketin-qi hissəsində ətraflı bəhs etmişdik. Lakin bir faktı burada qeyd etmək yeri-

daşlarıdırlar (yəni partnyorlandırlar). Lakin onların məqsədləri müxtəlifdir: yəni satıcının məqsədi öz məhsulunu baha qiymətə s
almaq istədiyi məhsula mini-mum qiymət kəsmək arzusu bazarın tələb və təklif qanunu əsasmda ta-

nə olsa, yəni təklif tələbatdan çox olarsa", onda bazar alıcı-nındır.
n konyünkturası haqqmda turizmin marketinqi kursun-da ətraflı danışmışdıq.
rict turıstləri Azərbaycan turist bazarına cəlb etmək üçün turist məhsulunün qiyməti ilə keyfıyyətinə ciddi nəzər salmaq lazım-dı
gedirlər və orada orta qiymətə yük-sək səviyyədə xidmətlə rastlaşniar. Hər xaricə istirahətə gedən Azərbaycan vətəndaşı orta he
urizminin özünün sər-mayəyə çox böyük ehtiyacı var. Bu fakt onu göstərir ki, Azərbaycanda öl-kə daxili və gəlmə turizmiri inki
aıi; ötrü turizm infrastrukturunu müasir texnologiya əsasmda müasirləşdirmək. lazımdır. Bundan ötrii, külli miqdarda sərmayə q
nin hələ ki, belə imkanları yoxdur. Xarici investorlar ancaq neft sektoruna sərmayə qoyurlar ki, qısa müd-dətdə qoyduğu sərmayə
lar var. Onlar Öz pullarmı xarici ölkələrdə biznes inkişafına sərf edirlər. Biznes sahəsində hüquqi baza lazımi səviyyədə inkışaf

lar və s. istirahət mərkəzfəri tikilmişdir. Heç də sirr deyil ki. bunlar haniısı kütləvi turistlər üçün deyil, Bu turist ocaqlarında anc
ndə isə bu rəqəm 75 %-ə çatır..

ir. Turist bazarı o zaman səmərəli işləyir ki, alıcılarm alıcılıq qabiliyyəti yüksək olsun. Bu da o zaman olur ki, ölkədə yüksək iq99). Yaponiyada bu rəqəm 30 min $, Sin-qapurda 3633, yeni yaranmış sənaye mərkəzlərində 8-10 min $ təşkil edir. Məsələn, Ru
fəıiərində iştirak etsinlər.

nilmə qaydaları, pasport və vizaya olan tələblər, tu-run ləğv olunma şərtləri, turistlərin sığortalanması, tibbi nəzarət kimi əmə-liy
ğırış kimi qiymətləndirilir, Əgər turist məhsulu fərdi qaydada satılırsa, bu qaydalar öz əksiniturist putyov-kasmda tapır. Bu zama
nət vermək. zəmin olmaq mənalarmı daşıyır. Vauçer turist təşkilatları tərəfmdən xarici ölkələrə səfər edən, turistə və ya turist qr
ir ki, turist ona göstəriləcək xidmətlə-rin dəyərini qabaqcadan ödəmişdir. Vauçerin üçüncü nüşxəsi isə turist göndərən təşkilatda
nur. Ola bilsin ki. bəzi hallarda ölkə daxilində də vauçer tətbiq olunsun.

lanmış bu. müqavilə hüquqi sənəd statusu qazanır, tə-rəflərin qarşıhqlı məsuliyyətlərini təyin edir və aşağıdakı əsas şərtləri özün

şdir. Bu göstərişdə standart kontrakt forması tskäif olunur. Kontrakt alıcı ilə turagentlik tərəfmdən imzalanır.
fərin başlanmasma bir neçə gün qalmış ödənilir.
kənin adət və ənənələri haqqmda, marşrut haqqmda və s. Turun tam qiyməti əsas sərflər əsasmda təyin olunur,' sonra isə əlavə x
tin komissionnusu' 10 %-ə qədər olur. Sam-ballı firmalar kataloqların keyfıyyətinə çox fikir verirlər.
yır. Əgər turistdə belə sığorta polisi varsa, onu turagentliyə təqdim edir, əgər yoxdursa, onda turistin sığortalanmasmı agentlik öz

ALYUTA NƏZARƏTĐ. SƏYAHƏTĐN TƏHLÜKƏSĐZLĐYĐ VƏ

uş müəyyən qaydalara və qanunlara riayət etməkləri tələb olunur. Bu qayda və qanunlara turist formallıqları deyilir. Turist for-m

arı, valyuta nəzarəti və valyuta dəyişmə qaydalan, öl-kəyə daxil olma və ölkəni tərk etmə, sanitar qaydaları, xaıici ölkədə yaşa-m

nsi, yaşı? d'oğulduğu və yaşadığı yer haqqında məlu-matlar göstərilir. Bir çox ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da xarici pa
baycan vətəndaşlarının şəxsıy-yətini təsdiq edən şəxsiyyət vərəqəsi verilir:
radan çıxması haqqmda xarici ölkənin icazəsidir. Bu icazə qeyd şəklində pasportda göstərilir və ya qrup şəklində ayrıca vərəqdə
qədər keçməyə imkan verir. Viza almaq üçün səyahətə dəvət edən turist təşkilatmın və ya başqa bir işgüzar təşkila-tın, ailə üzvlə
an əwəl xaricə getmək istəyən vətəndaşı konsulluğa söhbətə dəvət edə bilər (Məsələn, Italiyaya. Fransaya, ĐngiUərəyə, ABŞ-a g

:
ı ,ı,
I
,
ı „„ mi mfmm
ı
ı
ı ,ı ı jı,ı
^><^>»
ı
■
■■
una yapışdırılır və onun haqqmda həmin pasportda la-zimi qeydlər apanlır. Qeyd etmək lazımdır ki, son zamanlar bəzi turistlər x
baycan vətəndaşiarmdan maliyyə vəziyyəti haqqmda arayış, əks istiqamətdə biletiri almması və əmlakı haqqmda mə-lumat tələb
kələrin maraqlarma uyğun olmasını göstərmiş və bu məsələlərin sadələşdirilməsini tövsiyyə etmişdir.
nəzarəti ləğv etmək haqqmda müqavilə bağlamışlar. Bu ölkələrə Belçika, Niderland, Lüksemburq, Almaniya, Fransa, Đspaniya v

lanmış bu Sazişin nəticəsində bu ölkələrdə turistlərin, işçi qüvvəsinin, kapitalm sərbəst hərəkəti mümkün olmuşdur. Bu da Avrop
ollardır (2003-cü il). Bu da «Avro»-nün üstünlüyünü göstərir. Heç də təsadüfı deyildir ki, dünya turist bazan-nın 59 %-i Avropa
əmin müddətə Şenqen ölkələrinin hamısını müqavi-mətsiz gəzmək olar. Şenqen vizası qrup şəklində verilmir. Şenqen Sazişinə a
Slovakiya, Latviya; Litva və Estoni-ya vətəndaşları üçün təyin olunrnuşdur.
lar. O'nlarm bir hissəsi xarici ölkələrin konsulluqlan-hın iş fejiminin tez-tez dəyişmələri ilä əlaqədardır. Məsələn, Đran konsullu-ğ
olmalı və s. Başqa bir çətinlik yuxanda ;göstərildiyi kimi; konsulluqda müxtəlif sənədlərin (bankda olan hesabm 'ıni'qdäri, ämlak

gətirilən mallara və;valyutaya olan gömrük nəzarətidir. Bu nəzarət gömrük məntəqələri tərəfmdən aparılır. Gömrük formallıqları
i tərəfindən olan nəzarətdir. Əgər qiy-mətli əşyalar, valyuta və başqa mallar gömrük qaydalarına uyğun gəlmir-sə, onda gömrük
ünə qaytanlır. .
qaydaları təsdiq olunmuşdur. Bu qaydalar əlavələrdə göstərilir. Azərbaycan sərhədlərinin şəffaflığı naminə Azərbaycamn işgü-z

şafına yardımçı olacaqdır.
n, ya da ki, çəkisi 50 kq-a qədər olan malları çıxarmağa icazə verilir. Poçtla isə göndərilən malların çəkisi 20 kq, qiyməti.isə 200
umi .məbləğin 1 %-nə qədər vergi rüsumu verməlidir.

ündə qalır. Onu itirəndə təzəsini vermirlər. Deklarasiya təqdim olunduqda gömrük qulluqçusu istəsə (şübhələnsə) vətəndaşın yü-

ə etmişlər.
nmuşdur.
bir faktı da qeyd etmək çox vacibdir. Gömrük qay-daları bütün ölkələrdə eyni deyil. Turistlərin sərbəst hərəkəti üçün bu

ölkədən çıxanlmasma məhdudiyyət qoymur. Məsələn, spirtli içkilər. Əgər turist Finlandiyaya gedirsə, orada spirtli içkilərə məh-

Dünya Səhiyyə Təşkilatı qərar qəbul etmişdir ki, dövlət sərhədlərini keçən turistlər peyvənd olunmahdırlar. Müxtəlif infeksiya x
ar vasitəsi ilə turistlərə çatdırılır.

an ötrü aparılır. Turistlərin sığortalanması Azərbaycan Respublikasınm qanunvericiliyinə uyğun ÖĐaraq həyata keçirilir.
m.xüsusi növləri vardır. Məsələn, havanm dəyişməsi ilə əlaqədar nəqliyyatm gecikməsi və ya xidmətlərin keyfiyyətsiz göstəril-m
$ qədər dəyişir.

rin hamısmı özü ödəməlidin bnun. Lakin son zamanlar-da xaricə gedən turistlərin sığorfälanhiası səfəri təşkil edən tıırist firması
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təşkilatı dövlət televiziya kanalları ilə əhaliyə çatdır-: malıdır. Beynəlxalq turizm təcrübəsində tez-tez rast gəlmək olar ki, ABŞr Nazifliyi 80-ə qədər ölkənin adını al-manlar üçün təhlükəli ölkələr olduğunu qeyd etmişdir. Məsələn, Əfqanıs-tana, Anqolaya.

nclər, tdman və Turizm Nazirliyinin hazırladığı turizm sahəsində normativ-hüdüqi sənədlərin 12-ci maddəsində göstərilir ki, «T
iyyəti ilə bağlı ölan şəxslərə təxirə salmadan məlumat verməlidirlər».

sitələri də daxil öimaqlä mallarım o cümlədən riıüşa-yiət olunmayan baqajda, beynəlxalq poçt göndərişlərində keçirilən istehsal
çinin Azərbaycan Respublikasmm Milli Bankı tərəfindən Azərbaycan Respublikasmm gömrük ərazisindən kənar-da sifariş verilm
yuta sərvətlənnin isə nomi-nal dəyərinin 0,15 faizi miqdannda, Äzərbaycan Respublikasmm Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici neft şir

esabına ahnmış uçuş aparatlarmm, eləcə də pasport və şəxsiy-yət vəsiqələri blanklarımn idxalı üzrə hər bir yük gömrük bəyanna
ük yığımlaıı alınır.

m məqsədi ilə, habelə Azərbaycan Respublikası ərazisində

ı olmayaraq 5 ABŞ dolları məbləğində Azərbaycan Respublikasmm Mılli Bankı tərəfindən müəyyən edilən məzənnəyə görə ma
n malların gömrük rəsmiləşdirilməsinə 30 ABŞ dolla-n, hər əlavə Tranzit Yük Bəyannamələri üçün 10 ABŞ dolları miqdarmda A

mlədən müvəqqəti gətirilən) nəqliyyat vasitələrinin qeydə alınması üçün vəsiqə verilməsinə görə:

m Milli Bankı tərəfindən müəyyən edilən məzən-nəyə uyğun olaraq manatla ödəniş alınır.

in cəmiyyətdə oynadığı aparıcı rolu lazımmca qiy~

imkanlardan ən vacibi turizm sahəsində turizmin hü-quqi bazasını yaratmaq, fəaliyyət göstərən təşkilatlara güzəştli vergi şə-rait

or əmələ gəlmişdir. Ozə! turist1 istirahət•z.oıialärı, pansionatlan, mərkəzləri və s. Deməli turizm sahəsində dövlət idarə sis-temi
rqänlan - milii turizııi 'təş-kilatı (dövlət nümayəndəsi), yerli regional təşkilatlar və özəl turizm sahəsində yaranmış və gündən-gü
kilatı (Gənclər, Idnıan və Turizm Nazirliyi), regional icra o'rqanları və turizmin özəl sektorudur, Bütün dünyada bu üçlüyün bir-b
m sferasmda səmərəli fəaliyyət göstərir ki, onlar partnyorluq münasibətləri qursunlar, bir-birinə kömək etsinlər, əl-ələ verib, belə

liyyətini araşdırırıq. Qeyd etmək lazımdır ki, qısa zamanda Azərbaycarida bu sahədə çoxlu işlər görülmüşdür. Hər şeydən əvvəi
r çox sonrakı vacib sənədlərin yaranmasına yol açdı. Bu qanun Azərbaycan turizmində böyük bir ha-disə olduğuna görə, onu aşa

un ölkə iqtisadiyyatmda qabaqcıl rol oynamasmı qəbul etmiş və gələcəkdə də onun çətin inkişaf problemlərini həll etməyə qa-di

ilməsinə yönəldilmiş dövlət siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin əsaslarmı müəyyən edir və turizm sahəsində meydana ç

n şəxslərin müvəqqəti olacağı ölkədə (yerdə) ödənişli fə-aliyyətlə məşğul olmamaq şərti ilə istirahət, sağlamlaşdırma, tanış olma
əti getmələri (səyahətləri);
n bəhrələnmə və s.),iş-peşə (vəzifə borclarmın icra edil-məsi istisna olmaqla), idman və dini məqsədlərlə getdiyi ölkədə (yerdə)

olan turizm məhsulunun vauçer şəklində satılan forması;
ödənildiyini təsdiq edən sənəd;
parılması üçün əsas olmaqla, turun tərkibinə daxil olan xidmətlər üzərində turistin hüququnu müəyyənləşdirən və xidmətlərin gö
rəkətə gətirilməsi və satışı ilə məşğul olan turizm təşkilatı;
və satışı üzrə vasitəçilik fəaliyyəti göstərən fıziki və ya hüquqi şəxs;

yyətinin təşkili üzrə informasiya, reklam, marketinq və s. digər xidmətlər göstərilməsi ilə məşğul olan vasitəçi təşkilat;

bələdçi (bələdçi-tərcüməçi) xidmətləri və səfərin məqsədlərin-dən asılı olaraq göstərilən digər xidmətlər);
irilməsi (gecələnməsi) xidmətini nəzərdə tutmayan və turizm məhsulunun formalaşdınlması, hərəkətə gətirilməsi və satışı üzrə f
ayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının hüdudlan daxilində səyahətləri;
mayan şəxslərin başqa ölkəyə səyahəti;
olmayan şəxsWfin Azərbaycan Respublikasmm hüdud-iarı daxilində səyahətləri;

əfindən sərbəst təşkil edilən səyahətlər;
yektləri və turistlərin ayn-ayrılıqda və ya kompleks ha-lmda tələb və ehtiyaclarını təmin edə bilən, onların fıziki və mənəvi qüw
mehmanxana və digər yerləşdirilrnə-yerdəyişmə, 'nəqiiy-yat vasitələrinin, ictimai iaşə, əyləncə obyektləri vasitələrinin tanış olm
siya və bələdçı (bələdçi-tərcüməçi) xid-mətləri göstərən təşkilatlann məcmusu:
birlər kompleksi (reklam, ixtisaslaşdırılmış sərgilər, yar-markalarda iştirak. turizm məhsulunun satışı üzrə turizm informasiya m
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və bu qanundan Azərbaycan Respublikasmm digər nor-mativ hüquqi aktlarmdan və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən i

bir ölkə kimı

m baxış obyektıərini qoruyub

hüquai. aktlann qəbul edilməsi:
k göstərilməsi:
əsi: '
məhsulunun sertifikatlaşdınlnıası:

nəlxalq turizm proqrammda iştirakma şərait yaradılması;

aşağıdakılardır: turizmin inkişafma dair dövlət proqramını işləyib hazırlamaq; turizm sahəsində dövlət siyasətinin əsaslanoı və b
likasmı xaricdə əhəmiyyətli turizm ölkəsi kimi tanıtmaq məqsədi ilə informasiya şəbəkəsi yaratmaq; beynəlxalq turizm təşkilatl
lıq üz-rə müqavilələr bağlamaq və onlann həyata keçirilməsi mexanizmini iş-ləyib hazırlamaq; ərazi turizm ehtiyatları kimi qəbu

ərinin və turizm məhsullarmm təsnifatı; turizm məhsullarının təhlükəsizliyinin və keyfiyyətinin təmin edilməsi; turizm məhsulla
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ən tələblər.
şdırma obyektləri müvafıq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılmaqla müvafıq icra hakimiyyəti orqanı tərəfmdən müəyyən edil
aşdırma turizm məhsulunun turistlərin tələbatını təmin edən, onlann əmlakım qoruyan ətraf mühiti mühafızə edən qanunlara və d

m məhsulunun məcburi serti-fikatlaşdınlmasından imtina etməsi, turizm məhsulunun sertifıkatlaşdı-rılmasının mənfı nəticəsi. ha
iş xüsusi razılığm qüwəsinin da-yandırılması və ya ləğvi ilə nəticələnir.
lməsi, standartlaşdırma və tu-rizm məhsulunun sertifıkatlaşdırılması qanunvericiliyə uyğun olaraq hə-yata keçirilir.

ə, tranzit də daxil olmaqla bütün səyahət müddətində aşağıdakı hüquqlara malikdir:
diyi ölkəyə (yerə) daxil olma, orada qalma qaydaları, yerli əhalinin adətiəri. dini mərasimlər, müqəddəs yerlər, xüsusi mühafızəd
vəziyyəti barədə zəruri və dürüst infor-masiya almaq;
əhdudiyyət tələbləri nəzərə alın-maqla hərəkət-yerdəyişmə hüququndan. turizm ehtiyatlanndan sərbəst istifadə etmək;
üçün təxirəsalınmaz tibbi yardım alınması hüququna malik olmaq;
qı müqaviləsi şərtlərinin turope-rator və ya turagent tərəfmdən yerinə yetirilmədiyi hallarda ona dəymiş maddi və mənəvi zərəriə
qaydada ödənilməsini tələb etmək;
təxirəsalınmaz yardım növbri göstərilməsində kömək almaq.
ycan Respublikasından xarici ölkəyə gedən turistin tranzit də daxil olmaqla. səyahət vaxtı aşağıdakı vəzifələri var:
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ələrinə. dini etiqadlanna hörmət etmək;
ət. tarix və mədəniyyət abidələrinə qayğı ilə yanaşmaq;
dalarına riayət etmək;
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Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edılmış ölkəyə (müvəqqətı olduğu yerə) gəlmə və ölkədən (müvəqqət
ulu turızm bazarmın vəziyyəti ilə əlaqədar oläraq və ya-xud da turistin konkret sifarişi üzrə formalaşdınlır.
ni təmin edən turıst qəbulu üzrə turoperatorla müqavi-lələr əsasında tura daxıl olan xidmətlər üzərində hüquqlara malık olur. Tur

nın Mülki Məcəlləsində. həmçinin bu qanunda nəzər-də tutulmuş bütün vacib şərtləri varsa və turoperatorun və ya turagentin tək

bağlanır və o, Azərbaycan Respublikasının qanun-vericiliyinə, o cürnlədən. ıstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində qa

nk rekvizitləri;

hlak xassələri, turistlərin təhlükəşizlik şərtləri, turizm məhsulunun sertifıkatlaşdırılmasınm nəticələri haqqmda düzgün məlu-mat

mayacağı barədə turistin məlumatlandırılması müddəti;
hisələrin tənzimlənməsi və tərəflərə dəymiş ziyanlarm

n və ya turagentdən tura daxil olan bütün xidmətlərin göstərilməsini tələb e'tmək hüququ var.
aviləni dəyişdirməyi və ya onu pozmağı tələb etmək hü-ququ var.

ması üçün müqavilədə göstərilmiş qrupda turistlərin minimal sayımn natamamhğı;

gitutma qaydalarınm tətbiqi və ya mövcud olanlarm

urətdə həyata keçirilir. Zərərin əvəzi kimi ödənilən məbləğ turizm məhsulunun dəyərinin iki mislindən artıq ola bilməz.
ya turagent tərəfmdən verilən turizm yollayışında göstərilir.

turizm məhsulunun satışma yazılı razılıq və Önun sa-tıldığı faktmı təsdiqləyən ilkin hesabat sənədidir.
daxil olan konkret xidmətləri təklif edən şəxslər arasmda qarşılıqlı ödəmələr turizm vauçeri əsasmda həyata keçirilir.

əmçinin ümumi əmlak maraqlarmm təmsili və mü-dafiəsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasmın qanunvericiliyi ilə müəyyən o
.

m qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada ictimai birliklər yarada bilərlər.
ma, əhalinin turizm sahəsində maarifləndirilməsi, turist-lərin hüquq və marağmm müdafiəsi, turizmin infrastrukturu sahəsində tə

urizm ehtiyatlarmm təsnifatı və qiymət-ləndirilməsi, onlann mühafızəsi rejimi, Azərbaycan Respublikasınm tu-rizm ehtiyatlarmm
asmm qanunveri-ciliyinə müvafıq olaraq müəyyənləşdirilir.
hət müddətində turistlərin şəxsi təhlü-kəsizliyi və onlarm əmlakının qorunmasıdır.
həyata keçirilir.

TURĐZM
Təsisçiləri dövlət orqanları olan kütləvi informasiya vasitələri turizm sahəsində müvafiq icra hakimiyyəti
orqanma turistlərin həyatı üçün təhlü-kə qorxusu barədə təcili məlumat verməyə imkan yaradırlar.
Turoperatorlar və turageritlər turistlərə səyahətlərin xüsüsiyyətləri, habelə səyahət zamanı onlärıri fäst gələ
biləcəkləri təhlükələr barədə mü-fəssəl məlumat verməyə, qabaqcadan turistlərin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsiriə yönəldilmiş tədbirlər görməyə borcludurlar.
Turoperatorlar və turagentlər səyahət zamanı turistlərin qatlaşdığı (üzləşdiyi) fövqəladə hadisələr, həmçinin
səyahətdən. qayıtmamışturistlər barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanma və turizm fəaliyyəti ilə bilavasi-tə
bağlı olan şəxslərə təxirə salmadan məlumat verməlidirlər.
Yoluxucu xəstəliklər təhlükəsi olan Öikəyə (yerə) göndərilən turistlər beynəlxalq tibbi tələbatlara müvafıq
surətdə lazımi tibbi yoxlarrıadan keç-məli və təhlükəli yoluxuçu' xəstəliklərə qarşı peyvənd olunmalıdırlar.
Turist qruplarını müşaiyət edən şəxslərin proqram əsaşmda minimum tibbi hazıriığı, tibbi ləvazimatı və ilkin
yardım üçün tibb çantası olmalıdır. Sayı 100 nəfərdən artıq oian turist qrupları ixtisaslaşdırılmış həkim tərəfındən müşaiyət olunmalıdır.
Madds 13. Turistlərin sığortaĐanması
..
Turistlərin getdiyi, müvəqqəti olacaq ölkənin (yerin) qanunvericiliyi ilə həmin ölkədə 'müvəqqəti olan şəxşlərə
göstərilən yardım üçün xərcin ödənilrriəsinə zəmanət verilməsi tələbi müəyyən edilmişdirsə, turoperator
(turagent) belə zəmanətləri verməlidir. Turistlərin qəflətən xəstələnməkdən və bədbəxt hadisələrdən
sığortalanması belə zəmanətlərin əsas formasıdır.
Sığorta şəhadətnaməsindən turistlərin getdiyi, müvəqqəti olacağı öl-kədə (yerdə) sığorta hadisəsi olduqda, onlara
tibbi yardım xərclərinin və bu hadisə ilə bağlı digər xərclərin ödənilməsi nəzərdə tutulmalıdır.
Sığorta şəhadətnaməsi Azərbaycan dilində və turistlərin getdiyi öikə-ııin və ya ölkələrin döviət diiində tərtib
olunur.
Turistlərin tələbi iiə turoperator (turagent) səyahətin keçiriiməsi iiə bağiı digər hailar (nəqliyyatın ləngiməsi,
şəxsi əmlakm itirüməsi. izafı xərc-lər və s.) üzrə sığorta xidmətləri göstərilməsinə kömək edir.
Maddd 14. Tmistjbrin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə ixtisaslaş dınimış xidmətiər
Azərbaycan Respubiikası ərazisində bədbəxt hadisələrə uğramış tu-ristlərə axtarış-xiiasetmə xidməti lazımi
yardım göstərir və onların təhlükə-sizliyini təmin edir. Axtanş-xilasetmə xidməti yerli icra hakimiyyəti, səhiy-yə.
rabitə. daxiii icra orqanları, meşə təsərrüfatı, hidrometereologiya. mül279

ət göstərir.

an' kənarda Azərbaycan turistlərinin maraqlarmm müdafıəsi üzrə, o cümlədən onlarm müvəqqəti olduqlan ölkədən köçürül-məs

bazarmda turizm məhsulunun hərəkətə gətirilməsi, ya-yılması, satışı məqsədilə Azərbaycan Respublikasınm hüdudlarından kə-n

an Respublikasmm qanunvericiliyinə müvafıq qaydada məsuliyyətlə nəticələnir.
liyev tərəfindən imzalanmışdır.

992-ci ildə sahibkarlara və işguzär adamlara kömək məqsə-di ilə Milli Fondun yaradılması haqqmda fərman hazırlanmışdır. 199
editə böyük ehtiyacı olan sahibkarlar, müxtəlif səbəblərdən kredit götürüb öz bizneslərini inkişaf etdirə bilmirdi-lər. Çox vaxtı, b
arlıq ölkədə zəif inkişaf edirdi.
02-ci il sentyabnn 2~də sahibkarlığm inkişafma həsr olunmuş fərman verdi. Fərmanda deyilir: «... Son illər bu barədə bir sıra işlə
orqanları tərəfmdən sahibkarlıq fə-aliyyəti ilə məşğul olanlara təzyiq vasitəsinə çevrilmiş, bəzi hallarda isə rüşvətxorluğun yaran
icazə (lisenziyanm) olması çox vacibdir. Əwəllər ölkədə 240-dan çox fəaliyyət növünə lisenziya verilməsi tələb olunurdu. Lisen
iyyətində əldə etdiyi gəlirdən vergi də vermir-di. Yeni qaydaya görə turizm sahəsində lisenziya rüsumu 4 dəfə azalmış və onun m

dir. Dövlət sahibkara turizm sahəsində fəaliyyətə icazə vermək üçün müəyyən şərtlər qoyur. Məsələn, sahibkarm bu sahədə təhs

olmaltdır. Əgər turfirma xaricə turist göndərirsə, deməli onun göndərdiyi turistləri qəbul edən şirkətlərlə müqavilələri olmalıdır.

ddətL lisenziyanm tələblərinə yə şərtlərinə nəzarət və lisenziya fəaliyyətini dayandırmaq və ləğv etmə qaydaları öz əksini tapmış

m rol oynayan amillərdən biri bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin lisenziyalaşdınlmasidır. Sgg^illər bu barədə bir sıra işlərin g
orqanları tərəfmdən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlara təzyiq vasitəsinə çevrilmiş, bəzi. hallarda isə rüşvətxorluə əsasmda fəaliyyəti.və lisenziyanın qısa müddətə verilməsi, fak-tiki olaraq, sahibkarl-ığm inkişafina; iqtisadiyyata. ınvestisıya q
bati-bürokra|iJc əngələ çevrilmişdir,

n qısa müddətdə aradan qaldınlmasmı, ilk növbədə,. xüsusi icazə tələb edən fəaliyyət növlərinia sayınm kəskin.surə lisenziya m

aq və bəzi fəaliyyət növlərinə lisenziya verilməsi qaydala-rını daha da.təkmilləşdirmək məqsədi ilə qərara alıram:
verilməsi haqqmda Qaydalar» təsdiq edilsin.
miyyəti orqanlannm siyahısı» təsdiq edilsin. .

senziya) verilən fəaliyyət növlərinin siyahısı» təsdiq edilsin.
erilməsi sahəsində dövlət tənzimləməsini və bu sahədə metodiki rəhbərliyi həyata keçirmək məqsədilə lisenziyalaşdıımıa sahəsin

xüsusi səlahiyyətləri bu fərmanm əlavəsində verilən «Azərbaycan Respublikasmda bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisen-z

:

riya, nömrə, nə vaxt və kim tərəfmdən verilmişdir, ünvanı), fəaliyyət növü;
ya, nömrə, nə vaxt və kim tərəfindən verilmişdir, ünvanı), fəaliyyət növü;

yyət hüququ, icarə, istifadə və s.) təsdiq edən sənədin su-rətı;

ödənildiyini təsdiq edən sənəd;
r Kabineti tərəfindən müəyyən'ediləri əlavə şərtləri əks etdirən sənədlər.

üçün həmin fəaliyyət növünün xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müvafıq rəy alınması üçün aidiyyatı dövlət orqanlanna müraciət e

n gec olmayaraq yazılı məlumat verilir. Onlar aradan qaldırıldıqdan və sənədlər təkrar təqdim edüdikdən sonra onlara 5 gün müd
göstərilməklə beş gün müddətində yazılı məlumat verilir.
ə bu imtinadan qanunvericiliyə uyğun olaraq məhkəmə-yə şikayət ərizəsi verilə bilər.
rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd təqdim edir.
a hüquqi qüvvəsini itirir. .
dair məlumatlar (seriya, nömrə, kim tərəfindən və nə vaxt verilmişdir, ünvanı) dəyişdikdə, yaxud lisenziya itirildikdə ərizəçi 15
ya əsasında, lisenziya'itirildikdə isə müvafıq dövlət or-qanlannm verdiyi müvəqqəti icazə əsasında həyata keçirir. Lisenziya ve-r
ütün sənədlər təqdim edildikdən sonra veriiir.

mləmələrindən biridir. Turizmin planlaşdırılması onuıı xaotik inkişafının qarşısını almaqdan və onun iqtisadi səmərəliliyini təyin

rizm bütün «dərdlərə» dərman deyildir. Məsələn, külli miqdarda sərmayə qoyub müasir təiəblərə uyğun istirahət mərkəzi tikil-m
əri maraqlandırmır və ya isti-rahətin qiyməti turistlərin ımkamna uyğun gəlmir. Ya da ola bilsin ki reklam-informasiya işi yaxşı q
dmca plansız olaraq (biri dəniz kənarına yaxın. biri uzaq) istirahət ocaqları tikilmişdir. Lakin tullantıları təmizləyən qurğular yad
qi aşağı düşür və gələn turistlərin

Bu cür hala Azərbaycanda Nabran zonasmda da rast gəl-mək olur.
zamanı ətraf mühitə ziyan vurmamaq və müvazınətli turizm fəaliyyəti ilə məşğul olmaqdır. Müvazinətli turizm fəalıyyəti o de-m

ənin turist sərvətlərindən səmərəli istifadə etmək. məqsədi ilə əlavə üç dövlət milli parkı - «Şirvan», «AğçöS» və «Ordubad» mil
ak edirlər. «Şirvan» milli parkınm açılı-şmda fondun təsisçisi Mixail Zukkov özü də iştirak etmişdir. «Şirvan» milli parkma əlav
mək üzrədir. Onlardan biri «Bəbir». ikincisi isə «Cü-

örə də onlarm qorunmasma böyük ehtiyac vardır.
ərdə tutulmuşdur. Bundan başqa, Ekologiya Nazirliyi dağ yamaclarmda və düzənliklərdə meşə salma əməliyyatları apanr. Bu əm
yasətində insanların və ətraf mühitin bu çirklənmədən qorunmasma çox böyük yer verilir.

nəd qəbul olunmuş və bu proqrama 182 dövlət qoşul-muşdur. Bu proqram uzun muddətli və müvazinətli turizmi inkişaf etdir-m
un qiymətini təsir qüvvəsi kimi istifadə etməyi; » ətraf mühiti qoruyan və təmiz turist məhsulu istehsal edən yeni proqramlarm

un

hsalatın mənfi təsirlərini neytrallaşdırma xərclərini ödəməlidirlər. Proqramm II məsələsi turizm inkişafmm iqtisadiyyata, sosial-m
mühitin, mədəni və təbii sərvətlərin qorunmasmı nəzərə almaq lazımdır. Proqramda kadrlarm turizm sahəsində haznian-masma
rslar təşkil etmək lazımdır. Dövlət orqanlan turizm sahəsində aparılan tikintiyə nəzarət etməli və ça-lışmalıdırlar ki, tikinti xaoti
tli inkişafma sə-bəb ola bilər.

nti Azərbaycanda 2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafma dair Dövlət Proqrammın təsdiq olunması haqqmda fərman imzalamış

n 9-u mövcuddur. Ölkənin faun'a və flora aləmi müxtəlif və zəngindir. Azərbaycanda 14 təbiı və tarixi qoruq. 17 müvəqqəti qoru

nılır. Ölkənin təbik mədəni və tarixi irsı beynəlxälq turizm ba-zarma daxil olmasına real zəmin yaradır.
bilərin 90 %-dən çoxu ölkə paytaxtına gəliriər. Neft kontraktlarımn işə düşməsi ölkəyə gələn xarici iş adamlarının axmmın art-m
akıda 50 turizm asentliyL 10 mehman-xana vardır. Son vaxtlar ictimai iaşə müəssisələrinin sayı xeyli. artmışdır.
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rinin tikintisi, ölkəvə eələn və xarici ölkəiərə gedən turist-lərin, habelə fəaliyyət göstərən turizrn təşküatlarmın sayımn artması b

ramının əsas məqsədi «Turizm haqqmda» qanunda, ha-belə digər müvafıq normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş müddəalaunmasını təmin etməkdən ibarətdir. Proqramm əsas vəzifələri aşağıdakılardır:
turizmin inkişafına nail olmaq;

atmaq.

çirtmək nəzərdə tutulur:

arşrutlarmın artırılması;
ya və digər mədəni tədbirlərin çeşidinin genişləndirilməsi və müasir standartlara uyğunlaşdırılması;

qsədilə reklam-təbliğat və məlumat-sorğu fəaliyyətinin can-landırılması:

ə imkan verəcəkdir:

uru yaratmaq:
mək:
sinə ııail olmaq;
liyini artırmaq.
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GĐT Nazirliyi, Daxili Đşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi,

Standartlaşdırma,
'r
Metrologiya və Patent üzrə döviət Agentliyi, GĐTN '

TURĐZM
8

Turizm yollayışınm vahid
GIT Nazirliyi,
2002-ci il
nümu-nəvi formasmın
Đqtisadi Đnkişaf
hazırlanması və təsdiq
Nazirliyi, Maliyyə
edilməsi
Nazirliyi
9 Turizm sahəsində xarici
Xarici Işlər
2002ölkələrdə əməkdaşlıq haqqmda Nazirliyi,
2004-cü
hökufflətlər və idarələr arası Gənclər, Đdman və illər
layihələrinin
Turizm
Nazirliyi, 2002-ci il
10 saziş
Turizm
sahəsində
GIT Nazirliyi,
təhlükəsizliyin təmin
Daxiolunmasma dair kompleks
li Đşlər Nazirliyi,
tədbirlər sisteminin
Xarici Đşlər
hazırlanması
NazirliII.Turizm
fəaliyyətinin təşkili və turizmin
inkişafmm idarə olunması
1 2
1 Turizm xtdmətlərinin
standartlaşdı-rılmasma dair
kompleks tədbirlərin görülməsi

3
GITNazirliyi,
Standartlaşdırma
Metrologiya və
Patent üzrə DövAgentliyi
2 Turizm sahəsində istehlakçılann Sət
Đqtisadi
Đnkişaf
hü-quqlarınm qorunmasına dair Nazirlij'i,
təd-birlərin gcrülməsi
Gənclər,
Đdman və
-• Ümumdünya Turizm
Döviət Statistika
J Təşkilatınm (ÜTT) tövsiyələrini Komitəsi, Gənc; və BMT Statis-tik
lər, Đdraan və
■ Komissiyasmm qərarlanaı
Turizm
4 nəzərə alaraq turizm sahəsin-də Nazirliyi,
statistik sis-temin dünya
Azərbaycan Tustandartlarma uyğunrizra
laşdmlması, turizmin bütün
Sənayesinin
Beynəlxalq turizm
GITNazirSiyi
sərgiiərinin. və turizmin
Azərb. Turizm
investisiya layihəiəri sərgiSənayesi
ləriııin təşkiiindo və
Tnkişafı
291

4 .
2002-ci il

20022004cü illər
20022004-cü
illər

2005-ci il
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gi-lərinin təşkili və keçirilməsində iş-

akti-ki konfransların keçirilməsi

rədə beynəlxalq informasiya qovşağı -INTERNET şəbəkəsi vasitəsilə

Sənaye Palatası
(cəlb edilməklə)
Xarici Đşlər Nazirliyi

Gənclər, Idmaıı və Turizm Nazirliyi,
Xarici Đşlər
Nazirliyi

3

GĐT Nazirliyi,
Rabitə Nazirliyi,
Milli Elmlər
Akademiyası,
Mədə-niyyət
Nazirliyi

i və turizm mərkəzi olacaq rayonlarda xalq sənəti nümunələrindən ibarət

kzotik, təbiət. idman. mədəni turizm və s.

*_»-

GIT Nazirliyi,
Azərb. Turizm
Sənayesinin Đnkişaf Đttifaqı, Mədə. niyyət Nazirliyi,
ĐĐN. TicarətSənaye Palatası,
XĐN. Yerli icrä
orqanlan

GIT Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Na*
zirliyi, MEA, Yerli icra hakimiyyəti
orqanlan

*

TURjZM
5

GIT Naziriiyi,
Mütəmadi
ĐĐN, Mədəniyyət
Nazirliyi, Azərb.
Turizm Sənay.
Đnkişafı
Đttifaqı Mütəmadi
6
GĐT Nazirliyi,
informasiya vasitələrində
Televiziya və
Azərbaycamn turizm üçün
Ra-dio
əlverişli ölkə olması barədə
Verilişləri Şirreklam
kompaniyasmın
Az.TSĐĐ,
7 Turizm məlumatı bülleteninin, kəti,
GITNazirliyi,
2002-ci il
tu-rizm fırmalarınm marşrutları Torpaq və
haq-qmda kataloqlann,
Xəritə-çəkmə
mehmanxana təsərrüfatı
Komi-təsi,
obyektlərinin, turist xidAzərb. Turizm
mətlərinin və Azərbaycan
Sənayesinin
8 Azərbaycan ərazisində vahid
GIT Nazirliyi,
2002turist-məlumat şəbəkəsinin
Azərb. Turizm 2004-cü
yaradılması və onun analoji
Sənayesinin
illər
beynəlxalq şəbəkələrə
Đnki-şafı Đttifaqı,
inteqrasiyası
Xarici
9 Ölkədə turizmin obyektlərinin
GIT Nazirliyi,
2002tikin-tisi və yenidən
Đqtisadi Đnkişaf 2003-cü
qurulmasma dair təşkilati işlərin Nazirliyi, Dövlət illər
apanlması və maliyyə
Tikinti və Arximənbələrinin
10 Turizm obyektlərinin investisiya tektura
Đqtisadi Komitəsi
Đnkişaf 2002-ci il
laNazirliyi, GĐT
yihələri haqqmda məlumat
Nazirliyi
IV.Turistlərə xidmətin beynəlxalq standartlar səviyyəsinə çatdınlması,
turizmin infrastrukturunun hərtərəfli inkişafı
1
1

Milli Turizm məhsullanmn
dünya turizm bazanna
çıxarılması ilə bağh reklamməiumat üzrə tədbirlərin hə-yata
keçirilməsi
Daxili və. xarici kütləvi

2
Mədəni və tarixi
obyektləröə xalq yaradıcılıq
və sənətkarhq nümunələriniü
satışı üçün köşk-lərin təşkili,
xalq adət-ənənələrini və
293 mədəni turizmin inkişafım

^ .3
4
Mədəniyyət
Mütəmadi
Nazirüj
yi, GĐT Nazirliyi,
Bakı şəhər Đcra
Hakimiyyəti. Yerli
icra hakimiyyəti

bələdiyyə orqanları

rin-dən suvenirlər istehsalınm təşkili

Məd. Naz.-yi, GIT
Nazirliyi, Yerli icra
hakimiyyəti
orqanları, MEA

baxışmm təşkili

Mədəniyyət Nazir-liyi, GĐT Nazirliyi, Yerli icra orqanlari

n əlaqələndirilməsi

ma dair təkliflərin hazırlanması

GĐT Nazirliyi, Az.TSĐĐ
■•

3

Təhsil Nazirliyi,
GĐT Nazirliyi,
Milli Elmlər
Akademiyası

3

Đqtisadi Đnkişaf Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi,
Ekologiya və Təbii
Sərvətlər NazirliyuGĐT Nazirlivi. Miili

Elmlər Aka-sı

kt-lərinin inkişafı və yerləşdirilməsi baş sxeminin hazırlanması.

IIN, GIT Nazirliyi, MEA, Ekologiya və
Təbii Sərvətlər
Nazirliyi, Məd. Naz.,Torpaq vəXəritəçəkmə Komitəsi

mı-nın hazırlanması (ekoloji, sosial, mədəni

Təhsil Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, GĐ
dəniyyət Nazirliyi,
Səhiyyə Nazirliyi

turizm,

uşaq-

nin qorunması və təbliğ edilməsi məq-sədi ilə milli parklarm

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Nazirlər Kabineti,
Mədəniyyət Nazir-liyi, MEA

üçün ; təbliğat və reklam mərkəzinin ya-1 radılması

_-— ' ■■■-■
Gənclər Idman və
Turizm Naziıiiyi,
Yerli icra hakimiyyəti orqanları

:

. ^

əhlukəsizliyi
ikatlaşmasmm çox böyük əhəmiyyəti var.
bir hissəsidir. Onun məqsədi hazırlanmış turist xidmət-lərini müəyyən keyfiyyət və təhlükəsizlik normalarma uyğunlaşdırmaqdı
abətdən qoruyur. Normativ sənəd kimi, stan-dart turist xidmətlərinin bazannı tənzimləyir, keyfiyyətsiz turist xidmətlə-rinin isteh
storanlar, yeməkxanalar, mədəniyyət ocaqları və s. aid-dir. Standartlaşma bu obyektlərin hamısmda aparılır.
tandartlar, BMT-nin Avropa Komissiyasmm qayda-ları nəzərə almır. Azərbaycan turizmində bu sahədə müəyyən təşəbbüslər gö
lxalq və Rusiya Federasiyasm-da qəbul olunmuş standartlardan istifadə edəcəyik.
əliyyatı III tərəfm yazılı zəmanət verməsidir ki, bu
mayan neytral tərəfdir.
nəzarət və idarə olunmasma imkan yaradır. Bazar iqti-sadiyyatı şəraitində turist məhsulundan istifadə edən turist əsas şəxsiyyət-l
dığma görə bəzi satıcılar keyfiyyəti aşağı olan məhsulu baha qiymətə satııiar, bu da turistlərərin hüquqlarımn pozulmasına səbəb
əri ilə küllı miqdarda valyuta-nı ölkədən çıxardırlar. Təxmini hesablamalar göstərir ki, gedən turistlər

fma sərmayə qoyurlar. Halbuki, Azərbaycan turizminin özünün kapital qoyuluşuna böyük ehtiyacı var.
n xidmətlərin ölkədə qəbul olunmuş standartlara uyğun olmasını təsdiq ediıiər. Turizm sənayesinin müəssisələrinə verilən sertifi
at verən təşkilat zəmanət verir. Tu-rist■ məhsulunun təhlükəsizliyi - turistlərin həyatma və sağlamlığma heç bir riskin olmamasın
q olunur. Bu sənədin bir nüsxəsi .müəssisədə, açıq yerdə saxlanılır.
ə mallar və xidmətlər var ki, onlarm sertifikata ehtiya-cıyoxdur.
kursiya və mehmanxana xidmətlərinin sertifikatlaşması
kodu var. Məsələn; «Mehmanxana xidmətləri» - kod 041201; «Turist marşrutları ilə istirahət və səyahət» - kod 061200; «Istirahə

Bu qrupa turlarm 19-a qədər müxtəlif növləri aid-dir. Nəqliyyat turları, idman, ov və sairə turlar bu qrupa aiddir. Bu qrup-da

avia, gəmiiərlə təşkil olunmuş turlar aiddirlər.
q norma qaydaları ilə tənzimlənir. Bu qaydalarm düz-gün tətbiq olunmasma məsuliyyəti nəqliyyat idarələrı daşıyırlar. Ən çox tu
əqliyyatı idarə edən hər bir şəxs yola düşməkdən qabaq öz məsuliyyətini dərk etdiyi haqqında sənəd imzalama-lıdır. Gəmilərin, p

yetirilməsinə məsuliyyəti su nəqliyyat idarələri daşıyır-lar. Bu təhlükəsizlik qaydaları eyniliklə hava nəqliyyatına da aiddir. Qeyd
sizliyi başqa standartlarda və normativ sə-nədlərdə öz əksini tapmışlar.
man turizmi, dağ turizmi, sualtı səyahət, alpinizm, spe-leo turizm və s. qeyd etmək olar. Turizmin bu növlərində yaş məhdudiyyə
otorlu qayıqlar və başqa idman turizm qruplarmm rəhbər-lərinə, bələdçilərə, tərcüməçilərə xüsusi hazırlıq lazımdır. Bu qruplarm
aq əlaqə saxlamalıdır.
şruta çıxmaqdan əwəl təhlükəsizlik tədbirləri görülmə-lidir. Sovet dövründə belə turist qruplannın təlimatçıları idman klubların-d
malıdırlar.
ər sadəcə «Ekskursiyalar» adlanırlar (kod - 01300).
r: «Xidmətlərin reallaşması» (kod 062100) və «Ekskursi-yalar» (köd 062200). özü də 11. ekskursiya xidmətlərindən ibarətdir; ü
n standarta uyğun olmalıdırlar.

isə konkret mövzu ətrafmda aparılır; tarixi, hərbi vətənpər-vərlik, ədəbiyyat mədəniyyət, tarixi memarlıq abidələrini əhatə edir.
növdə ekskursiya aparmağa imkan yaradır. Son zaman-lar Bakının tarixinə və memarlıq abidələrinə maraq artmışdır. Ekskursiya

arasında çoxlu əcnəbilərə də rast gəlmək olur. Yaz və yay aylarında Bakı buxtasında kruizisəyahətlərinin ardı kəsilmir. Bakı fun
təklif etmişlər. Bu zonanın yaradılmasına spon-sor tapılarsa, Nargin adası Bakılıların sevimli istirahət və ekskursiya mər-kəzinə
ddətli səyahətləri kimi 9 müxtəlif xidmət növləri daxil-dir. Đstirahət günlərinin miqdanndan asılı olaraq bu səyahətlər 2 gündən 5
edlə, atla, xizəklə (qışda), avtomaşınla və speleo tuıiarm təşkilini nəzərdə tutur və qısa səyahətlərin təşküinə sertifi-kat verilir. B
lə başçısı olur. Bu za-man sertifikata ehtiyac olmur.
eçə səbəbi var. Azərbaycanm ərazisi çox da böyük de yildir. Qısa bir müddətə (bir neçə saata) tamamilə başqa iqlim və relyef şər
Doğrudur. bu mərkəzlər özəl sektora aiddir və'orada istirahət qiymətləri bazar qiymətlərinə uyğundur. Baxmayaraq ki, onlar dağ
eyni, konfrans zalı, beynəlxalq rabitə kanalları, radio və televiziyası var. Qiymətlərin yuxarı olması turistlərin heç də qabağım al
dan da yarısı işgüzar adamlardır, yarısı isə xarici şirkətlərdə işləyən və yüksək əmək haqqı alan Azərbaycan vətəndaşlandır. Yerd
tlər ancaq işlə təmin olunmuş vətəndaşlara şamil oluna bilər.

ər turizm mərkəzləri ilə əlaqəyə girib istirahət zonalarma özləri gedirlər. Bu zaman səfərin qiyməti 5-8 % ucuz olur. Turbüro belə
bölünür:
a şəhərciklərində yaşaması (kod 061601);

ır. Bu standartlar ÜTT statistik sənədlərində gös-

xidməti göstərən təşkilatm adı və onun kodu göstərilir. Sertifıkatı olmayan mehmanxananm və turist təşkilatınm özünü reklam e
rayonlarmda olan kommunal mehmanxanalarm heç birinin sertifikatı yoxdur. Lakin bu mehmanxana-larda bir gün qalma qiymə

stlərin yaşamaq' üçün yerləşdirilməsi dövlət tərəfindən təsdiq olunmuş nomenklaturanın tərkibindədir. Restoranlar və kulinariya
sistemi əsasmda apanlır. Könüllü sertifıkasiya verən or-qanlar tərəfindən, müqavilə əsasmda Təhlükəsizlik sertifıkatı almdıqdan
verən orqan ildə bir dəfə obyektdə yox-lama aparır. Yoxlama zamanı verilən sertifikatm şərtlərinin pozulması aş-kar olunarsa, se

rist əlaqələri iqtisadi əlaqələr kimi kəsildi. Bu məkanda yeni Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) yarandı. Birliyin dövlətləri ara-sı
şəbbüsü ilə MDB ölkələrinin Beynəl-xalq Turist Assosasiyası yarandı. Bu assosasiyaya turizm sahəsində birgə fəaliyyət göstərm
və hökumətlərinə Müraciət qəbul etmiş və onları turizm inkişafma və onun məqsədyönlü proqrammm tərtib olunmasma kömək
«Tərəflər turizm sahəsində ümumi turist məkanı yaratmaq üçün çalışacaqlar, turizm sahəsində hüquq nor-malarmı bir-birinə uy

qları sadələşdirməyə çalışacaqlar, turistlərin sosial mü-dafiəsini və təhlükəsizliyini təmin edəcəklər».
yardım göstərəcəklər; turist orqanları, turist müəssisə-ləri və nəqliyyat, turist istehsalçıları, restoranlar, mehmanxanalar arasmda

sı Assambleyası 29 oktyabr 1994-cü ildə «MDB dövlət-lərinin turizm sahəsində əməkdaşlığınm əsas prinsipləri» adlı sənədi qəb

zmin hüquq sahəsində ölkəyə dair öz xüsusiyyətləri olAşqabad. 23 dekabr i 993-eü il

mamalıdır>>. Məsələn, təklif olunmuş qanunun 3^cü mad-dəsində (Dövlətin türizm sahəsində siyasəti) gÖstərilir: «MDB dövlə
iki və hüquqi şəxslər üçün.bu sahədə fəaliyyət göstərmək üçün bərabər. şərait yaradır və beynəlxaiq turizmin inkişafma

rinin və onlarjn turizm sahəsində orqanlannm sərənca-mında aşağıdakılar qalır:

sı və dövlət turizm örqanlarinın maliyyələşdiril-məsi; .

m və mehmanxana xidmətlərinio standartlan hələ'ki tərtib olunmamışdır. Qaldı ki, turizm sahəsində döviət mülkiyyətinin idarə ol
. Eyni zamanda, özəlləşməyən obyektlərin o hissəsi qalmışdır ki, onların "bərpasma və rekonstruksiyasma külli miq-darda sərma
mişdir. Turizmin iııkişafı sahəsində bu ölkədə çoxlu ye-niliklər baş vermişdir. Rusiya Federasiyasmm təbii turist sərvətlər? çox z
dillərdən rus dilinə tərcümə olunur.
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muşdur. Rusiyada yüzlərlə müasir mehmanxanalar hə-lə Sovet dövründə tikilmişdir. Sonrakı illərdə də Rusiya hökuməti ölkəyə x
marşrutları, Moskva, Sankt-Peterburq kimi turist mərkəzləri ildə milyonlarla turist qəbul edirlər. 2000-ci ildə Ru-siya 21,2 mln n
i problemlərin olmamasını təsdiq edirlər. Avropanın kurort zonalarma nisbətən ekoloji vəziyyət bu ölkələrdə heç də pis deyil-dir
tlərin gəlməsi üçün ən vacıb şərt-lərdən biridir. Eyni zamanda, hələ ki, Rusiyada xaricə gedən turistlərin sa-yı ölkəyə gələn turis
ərini xarici ölkələrdə açır. Daxili turizm Rusiyada zəif inkişaf edir. Ona görə də, daxili turizmin min-lərlə müəssisələri, bağlanm

Avropa ölkələrinə nisbətərı aşağı səviyyədədir. Bu öl-kələrdə olan turizm növləri gəncləri? gəliri az olan turistləri, işgüzar adam
rini mənimsəməkdən ötrü aktiv işgüzarlıq fəaliyyətini inkişaf etdirməyə böyük ehtiyac var. Əwəllər bu cür fəaliyyət turizmin mə

MDB məkanmda biznes turizminin inkişafına səbəb ola bilər. Azər.baycanda idman turizminin inkişafı üçün sön zamanlar yaxş
cə məqsədi ilə MDB ölkələrinə gələn

tlər gəlir.
yaraq, MDB öikələri xarici turistləri öz qədim tarixi, memarlıq abidələri, Böyük Đpək yolu turları ilə, qədim Zaqafqaziya öl~ kələ
daim diqqət mərkəzində saxlamalıdırlar. Məsələıı, bu yaxınlarda Qazaxıstanda turistlər üçün dəyəri 40 mln $ olan akvarium ti-k

parklar təşkil olunur və Böyük Đpək yolu istiqamətində yeni turist marşrutĐarı yaranır. Böyük Đpək yolu boyu turistlərin fasiləsiz

məkdaşlığm əsas prinsipləri qanunvericilik aktla-rmda öz əksini tapmış, dövlətlər arası turizmin irikişaf konsepsiyası tərtib olunm
an sərhədləri keçirlər, lakin turist qis-mində yox, öz ailə üzvləri ilə görüşmək və- ya biznes məqsədi ilə bu yer də-

lərindən gələn turistlərin sayı ümumi gəlmə turistlərin 10 %-ni (1997) təşkıi edir. Bu rəqəm 1998-ci ildə 16,8 % olmuş, sonrakı i

də iqtisadi vəziyyətin aşağı olması və turist xidmətləri-nin isə dünya turist qiymətləri ilə bərabərləşməsi kimi izah olunur. Nəqliy
bilər ki, onun' vətəndaşlarının alıcılıq qabiliyyəti olsun, adam başına düşən illik gəlirin miqdarı çoxalsm:

rliyi. Bakı, 2003.
u. Bakı, 1999.

h. h Ct.»,

2000.
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malların Azərbaycan Respublikasının

miş mallan (nəqliyyat vasitələri və aksizli mallar istisna olmaqla) sadələşdirilmiş qaydada bəyan etməklə aşağidakı hallarda qa-n

0 ABŞ dollarına ekvivalent və ya çəkisi 50 kq-dan artıq olmayan malları gətirdikdə (apardıqda);
və ya çəkisi 20 kq-dan artıq olmayan malları aldıqda

xarici ölkədə yaşadığı barədə müvafiq qeydlər olduqda) da-imi yaşayış məqsədilə Azərbaycan Respublikasma köçüb gələrkən (v
ndən keçərək gömrük orqanlarma bə-yan etməklə müşayiət olunan və ya müşayiət olunmayan baqajla gə-tirdikdə (apardıqda);
ama müddəti 1 (bir) ili keçən vətəndaşlar Azər-baycan Respublikasına qayıdan zaman 10000 ABŞ dollarma ekvivalent dəyər həc
üvəqqəti olaraq gətirdikdə (apardıqda);
ğan edilmiş əşyalardan başqa) Azərbaycan Respublika-sınm gömrük sərhədindən keçirdikdə.
əxslər tərəfındən sadələşdirilmiş və güzəştli qaydada ke-

riciliyə uyğun olaraq tutulur.
mrük sərhədindən Azərbaycan Respublikası Daxili Đş-lər Nazirliyinin icazəsi təqdim edildikdə keçirilə bilər.
əri Azərbaycan Respublikasınm gömrük sərhədindən keçirilə bilər. Fiziki şəxslər tərəfmdən 600 qrama qədər balıq kürüsü gömasportunda nəzərdə tutulmuş miqdarda yanacaq keçirə bilərlər.
nə gömrük ödənişləri ödənilmədən məhdudiyyətsiz miqdarda gətirilə bilər.
baycan Respublikasımn gömrük buraxılış məntəqələrindən keçirilməsi qaydaları qüvvədə olan qanunvericiliklə tənzimlənir. ■
k sərhədini keçənədək istehsal-buraxılış tarixindən 1 ilə-dək keçmiş avtonəqliyyat vasitələri gətirilərkən yürüş kilometrindən, gö
ericiliklə müəyyən edilmiş miqdarda digər gömrük ödənişləri alınır.
m 2.2 bəndinə uyğun olaraq sadələşdirilmiş qaydada keçirilən mallardan və mal qismində nəqliyyat vasitələrindən gömrük ödə-n
nf xarici iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturasınm 8703 mal qrupuna aid edilən avtonəqliyyat vasitələri istisna olunmaqla di-g
n buraxılış rejiminə uyğun həcmdə gömrük ödənişlərinə ekvivalent məbləğdə pul vəsati sərhəd-buraxılış məntəqələrin-də depoz

qadağan olunan mallar
ndərişləri vasitəsilə almması qadağan olunmuş mallar:

bi təyinatlı bütün əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi texnika;

asitəsilə göndərilməsi qadağan olunmuş mallar:
blikasmm Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin icazəsi olmayan zooloji, kolleksiyalar, pnlarm hissələri və ya ayn-ayn obyek

bi təyinatlı bütün əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi texnika;

d materiallar;

şlər Nazirliyinin operativ istintaq fəaliyyəti üzrə infor-masiya sistemləri, sənədləri və arxivləri;

buynuzlan;

dbirlərinin keçirilməsi halları istisna olmaqla Azərbay-can Respublikasmm milli mədəniyyət əmlakı Dövlət Siyahısma daxil olan
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əmm etməklə xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin mühüm vasitəsi olan gömrük tarifinin formalaşdırılması və tətbiqi, həmçi

rlərinin və xərclərinin əlverişli nisbətini təmin etmək;

u ərazidən çıxanlması üzərində səmərəli nəzarət etmək;

şəräit yaratmäq.

ədindən keçirilən mallara tətbiq edilən və xaricı iqtisadı

caqdır) uyğun olaraq sistemləşdirilmiş gömrük rüsumu dərəcələrinin məcmusudur. Azərbaycan Respublikasmm xarici iqtisadi f
yən olunur.
ən çıxanlan mallara tətbiq edilir.

n Respublikasmm gömı-ük sərhədindən mal keçirən hüquqi və fıziki şəxslərdən, sövdələşmə növlərindən və digər amillərdən as
əfmdən təyin edilir. Azərbaycan Respublikasmm əl-verişli ticarət rejimi tətbiq etdiyi ölkələrin malları üçün idxal gömrük rü-sum

azları verildiyi hallar istisna olmaqla, əlverişli ticarət rejimi tətbiq olunmayan ölkələrin mallarma və mənşə ölkəsi müəyyən-ləşd
çinin xarici iqtisadi tənzimlənmənin qeyri-tarif tədbirləri Azərbaycan Respublikasmm Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olu
lisi tərəfmdən təyin olunur.

arant tərəfmdən Azərbaycan Respublikasınm göm-rük orqanma bəyan edilir.
an edilməsinin qayda və şərtləri, o cümlədən bəyannamə forması Azərbaycan Respublikasınm Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfınd
ş üsullara uyğun olaraq həyata keçirilir. :

mrük orqanı nəzarət edir.

miş məxfı xarakter daşıyan və kommersiya sirri olan məlumatları gömrük qiymətləndirilməsinin məqsədləri üçün istifadə edə bi
maqla üçünçü şəxsə verilə bilməz.
baycan Respublikasınm gömrük orqanı və onun vəzifəli şəxsləri Azərbaycan Respublikasmm müvafıq qanunvericiliyinə uyğun o

məlumatlar dəqiq, kəmiyyəti təyin oluna bilən və sənəd-lərlə təsdiq edilmiş məlumatlara əsaslanmalıdır.
randıqda deklarant gömrük orqanma Azərbaycan Res-publikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq əmlak girovu qoymaq və ya mütərəfindən gömrük qiymətləndirilmə-sinə uyğun olaraq gömrük rüsumları ödəməlidir.

deklarant tərəfmdən ödənilməlidir'.
məsi müddətinin uzadılmaşı deklarant tərəfmdən mal üçün rüsum ödənişinə möhlət almaqdan ötrü istifadə edilə bilməz.

üyünü təsdiq edən məlumat yoxdursa, yaxud dekla-rantın təqdim etdiyi sənədlərin düzgün olmadığma əsas varsa, bu zaman Azər
larını ardıcıl tətbıq edərək. bəyan edilmiş malın gömrük dəyərini müstəqil şəkıldə təyin edə bilər.

edilmiş gömrük dəyərinin rüsum hesablanması üçün əsas kimi qəbul edilməməsinin səbəbləri barədə ona üç:ay müddətində yaən edilməsinə dair qərarı ilə razılaşmadığı halda, Azərbaycan Respublikasmm Gömrük. Məcəlləsində müəyyən olunmuş qaydad

gömrük dəyərinə əsasən hesablanır, ödənilir və alınır. Gömrük rüsumu respublika büdcəsinə mədaxil edilir.

ardan hər biri ardıcıl olaraq tətbiq edilir. Bu 'zaman hər bir sonrakı üsulun tətbiqi gömrük dəyərini əvvəlki üsulla təyin etmək m

kildə təsdiq etməli və aşağıdakıları əks etdirməlidir:

hiyyətli orqanlarının yazılı şəhadətnaməsi.

amanı tələb olunan digər sənədlərlə birgə təqdim edilir. Şertifikat itirildikdə onun rəsmi təsdiq edilmiş surəti qəbul olunur.
Respublikasımn gömrük orqanı sertifikatı vermiş səla-hiyyətli təşkilatlara və ya malm mənşə ölkəsi kimi göstərilmiş ölkənin di-g

nşə sertifikatı və ya tələb edilmiş məlumatlar təqdim olunmayana qədər göstərilən ölkə malm mənşə ölkəsi hesab edilmir.

ilər ki, həmin malm Azərbaycan Respublikasmm işti-rakçısı olduğu beynəlxalq sazişlərə və ya Azərbaycan Respublikası qa-nun

matm təqdim edilməməsi malm gömrük sərhədindən buraxılmasından imtina edilməsi üçün əsas ola 'bilməz.
ömrük tariflərinin maksimum dərəcələri ilə gömrük rü-sumları ödənildiyi halda buraxılır.

n tətbiqi bu qanunun 35-ci, 36-cı və 37-ci maddələri is-tisna olmaqla, fərdi xarakter daşıya biiməz. Gömrük güzəştləri Azər-bayc
yasəti həyata keçirilərkən qarşılıqh və ya birtərəflı qaydada Azərbaycan Respublikasınm gömrük sərhədindən keçirilən mal-lar üz
verilən güzəştlər başa düşülür.
publikasının NK tərəfindən müəyyən edilir.

asının gömrük ərazisi hüdudlarında aşağıdakı mallar

sı və müstəsna hallarda gömrük rüsumlarmdan azadetmə ki-mi güzəştlər verilə bilər:
rinə uyğun olaraq gömrük nəzarəti altmda Azərbay-can Respublikasınm ərazisinə müvəqqətı gətirilən və həmin ərazidən mü-vəq
q xaricdə investisiya əməkdaşlığı üzrə obyektlərin inşası üçün dəstlə göndərilən mallar;
vlət ehtiyacları üçün Azərbaycan Respublikasmm göm-rük ərazisindən çıxarılan mallar;
namə fonduna pay şəklində Azərbaycan Respublikasmm gömrük ərazisinə gətirilən, həmçinin Azərbaycan Respublikası qanunv
da.və ya Azərbaycan Respublikasmm Milli Məclisi tərəfmdən müəyyən edilmiş qaydada xarici investisiyalarm öz xərcini ödəm

qa normalar müəyyən edilmişsə, bu zaman beynəl-xalq müqavilələrdə nəzərdə tutulan normalar tətbıq edilir.

TURĐZM
Əlavə J\o 3
Azərbaycan Respublikasmda idxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənnıəsi qaydaları
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq olunmuşdur 24 iyun 1997-ci il, JM> 609
(Çıxanlış)
Ölkənin xarici iqtisadı. o cümlədən ticarət əlaqələrinin daha da libe-rallaşdırılması və genişləndirilməsi, bu
sahədə bazar iqtisadiyyatma cavab verən müasir qaydalarm müəyyən edilməsi məqsədi ilə bu qaydalar tənzimlənməlidirlər.
Azərbaycan Respublikasmda bütün şəxslər (bundan sonra rezident-lər) tərəfmdən ixrac-idxal əməliyyatlarmm
həyata keçirilməsi bu qaydalar-la tənzimlənir. Đxrac-idxal əməliyyatlarmm bu qaydalarda nəzərdə tutul-mayan
digər formaları bütün rezidentlər tərəfindən sərbəst surətdə həyata keçirilir.
Sərhədyanı ticarət
Sərhədyanı ticarət, müstəsna olaraq müvafiq sərhədyanı ərazi çərçivə-sində istehsal olunan, eləcə də müvafiq
sərhədyam ərazi çərçivəsində isteh-lakı nəzərdə tutulan mallara münasibətdə yeni ehtiyaclarm ödəniiməsi üçün
Azərbaycan Respublikasmm sərhədyam ərazisində daimi yaşa-yış yeri olan bütün rezidentlər tərəfmdən
Azərbaycan Respublikasmm həm-hüdud dövlətiərlə beynəlxalq müqavilələrində müəyyən olunmuş müvafıq
sərhədyam ərazidə xarici şəxslərlə həyata keçırilə bilər.
Sərhədyam ərazilər və sərhədyanı ticarət qaydaları Ticarət Nazirliyi-nin rəyi ilə Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabineti tərəfmdən müəy-yən olunur
Xarici ticarətdə hesablaşma qaydaian
Đxracda hesablasmalar
Mal (xidmət və intelektual mülkiyyətin) satışı bir qayda olaraq yalnız onların haqlarının qabaqcadan ödənilməsi,
yaxud geri çağrılmayan akkre-ditiv açılması yolu ilə və ya birinci dərəcəli banklarm zəmanəti əsasında həyata
keçirilir. Banklarm birinci dərəcəli əlamətiəri beynəlxalq kredit rey-tinq agentlərinin təminatlarına əsasən
Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tərəfindən müəyyən edilir.
315

çıxanlmasma gömrük orqanları tərəfindən yalnız onların haqqınm ödənildiyü yaxud akkreditiv və ya birinci dərəcəli banklarm z
dim olunduqda icazə verilir.

nə müvafiq olaraq apanlır. Hesablaşmalara nəzarət müvəkkil
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