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İSTİFADƏ OLUNAN ANLAYIŞLAR 

 

Bacarıq Verilmiş iş üzrə vəzifə və fəaliyyətləri yerinə yetirmək qabiliyyətidir. 

Bacarıq səviyyəsi Həyata keçirilən fəaliyyətlərin əhatəliliyi və mürəkkəbliyi ilə müəyyən 
olunur, burada fəaliyyətlərin mürəkkəbliyi əhatə üzərində üstünlüyə 
malikdir. Hər bir bacarıq səviyyəsi üzrə müvafiq bilik səviyyəsi tələb olunur. 
ISCO-da, eləcə də Məşğulluq Təsnifatında aşağıdakı dörd geniş bacarıq 
səviyyəsi müəyyən edilir: 

Birinci bacarıq səviyyəsi 

Birinci bacarıq səviyyəsi üzrə peşələr sadə və dövri fiziki fəaliyyətlərin 
yerinə yetirilməsini zəruri edir. Bundan əlavə, birinci bacarıq səviyyəsində 
bir çox peşələr fiziki güc və dözümlülük tələb etdiyi halda, əksəriyyətində 
sadə yazıb-oxuma və rəqəmlərlə işləmə bacarığı tələb olunur. Bu bacarıqlara 
ehtiyac duyulduğu halda belə, onlar işin əsas hissəsini təşkil etmir.  

Birinci bacarıq səviyyəsinə daxil olan bəzi peşələrdə səriştəli fəaliyyət üçün 
ibtidai təhsili və ya əsas təhsilin birinci mərhələsini başa vurmaq (ISCED üzrə 
1-ci səviyyə) tələb oluna bilər. Bəzi işlər üçün isə iş yerlərində qısamüddətli 
təlimlər tələb oluna bilər. 

Birinci bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələr ixtisası olmayan işçi 
qüvvəsini əhatə edir.  

İkinci bacarıq səviyyəsi 

İkinci bacarıq səviyyəsi üzrə bütün peşələrdə səriştəli fəaliyyət üçün tələb 
olunan bilik və bacarıqlar, adətən, ümumi orta təhsilin birinci mərhələsini 
başa vurmaqla (ISCED üzrə 2-ci səviyyə) əldə olunur. Bəzi peşələrdə ümumi 
orta təhsilin ikinci mərhələsini bitirmək zəruri hesab olunur (ISCED üzrə 3-
cü səviyyə) ki, bura ixtisaslaşmış peşə təhsili və iş yerlərində həyata keçirilən 
təlim də daxil ola bilər. Müəyyən peşələr ümumi orta təhsili bitirdikdən 
sonra ilk peşə-iхtisas təhsili almağı (ISCED üzrə 4-cü səviyyə) tələb edir. Bəzi 
hallarda isə iş təcrübəsi və iş yerlərində həyata keçirilən təlim formal təhsili 
əvəz edə bilər. 

İkinci bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələrə ixtisaslı işçilər 
daxildir.  

Üçüncü bacarıq səviyyəsi 

Üçüncü bacarıq səviyyəsindəki peşələr, adətən, ixtisaslaşmış sahə üzrə geniş 
praktiki, texniki və metodoloji biliklər tələb edən mürəkkəb texniki və 
praktiki fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsini əhatə edir. Bu bacarıq səviyyəsi 
üzrə peşələr, ümumiyyətlə, yüksək səviyyədə yazıb-oxuma və rəqəmlərlə 
işləmə bacarığı, eləcə də inkişaf etmiş ünsiyyət bacarığı tələb edir. 

Üçüncü bacarıq səviyyəsi üzrə tələb olunan bilik və bacarıqlar, adətən, 
ümumi orta təhsil bazasına əsaslanan təhsil müsəssisələrində 1-3 illik təhsil 
vasitəsi ilə əldə olunur (ISCED üzrə 5b səviyyəsi). Azərbaycanda bu bacarıq 
səviyyəsinə uyğun təhsil adətən orta ixtisas təhsili müəssisələrində 
(kolleclər) verilir. Bəzi hallarda müvafiq sahə üzrə geniş iş təcrübəsi və iş 
yerlərində həyata keçirilən uzunmüddətli təlim formal təhsili əvəz edə bilər. 

Üçüncü bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələr əsasən texniki 
işçiləri əhatə edir. 
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Dördüncü bacarıq səviyyəsi 

Dördüncü bacarıq səviyyəsinə, adətən, ixtisaslaşmış sahə üzrə geniş nəzəri 
və praktiki biliklər əsasında mürəkkəb problemlərin həlli və qərarların qəbul 
edilməsini tələb edən fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi daxildir. Bu bacarıq 
səviyyəsi üzrə peşələr, ümumiyyətlə, yüksək səviyyədə yazıb-oxuma və 
rəqəmlərlə işləmə bacarığı, eləcə də təkmilləşmiş ünsiyyət bacarığı tələb 
edir. 

Dördüncü bacarıq səviyyəsi üzrə tələb olunan bilik və bacarıqlar, adətən, ali 
təhsil müəssisələrində birinci və ya daha yüksək elmi dərəcənin verilməsi ilə 
yekunlaşan 3-6 illik təhsil vasitəsi ilə əldə olunur (ISCED üzrə 5a səviyyəsi və 
ya daha yüksək səviyyə). Bu bacarıq səvviyyəsi üçün Azərbaycanda adətən 
bakalavriat və daha yüksək təhsil pillələri uyğun gəlir. 

Dördüncü bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələrə menecerlər, 
mühəndislər, müəllimlər, həkimlər və s. daxildir ki, bunlar çox vaxt 
peşəkarlar adlandırılır. 

Bilik Təhsil və ya təcrübə vasitəsilə əldə edilən məlumat və faktlar toplusunu 
əhatə edir. 

Əlavə / ümumi 
səriştələr 

Müvafiq əmək fəaliyyətini həyata keçirə bilmək üçün tələb olunan səriştələrə 
əlavə olaraq, arzuolunan faydalı səriştələri əhatə edir. Buraya əmək 
fəaliyyətini təkmilləşdirə bilən, bir çox peşələr üçün ümumi olan və 
gələcəkdə tələb olunacaq səriştələr daxildir. Bunlar işçilərin fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi üçün əsas kimi çıxış etmir. 

Əvvəlki təlimin 
tanınması 

 

Harada və necə təhsil almasından asılı olmayaraq, qeydə alınmış ixtisaslar və 
vahid standartlar baxımından insanların əvvəlki təliminin tanınması 
prosesidir. İnsanlar təhsil müəssisəsində formal təlim keçmələrindən və ya 
qeyri-formal təlim əldə etmələrindən asılı olmayaraq, öyrənmə prosesini heç 
vaxt dayandırmırlar. 

Əvvəlki təlimin qiymətləndirilməsi və tanınması prosesi aşağıdakı kimidir: 

 Şəxsin nə bildiyi və nə bacardığının müəyyənləşdirilməsi; 

 Şəxsin bilik və bacarıqlarının xüsusi standartlar, səriştələrin 
qiymətləndirilməsi üzrə əlaqəli meyarlar ilə müqayisə edilməsi; 

 Bu standartlara münasibətdə təlimin qiymətləndirilməsi; 

 Şəxsin formal, qeyri-formal və informal təlimlər vasitəsilə keçmişdə 
topladığı bacarıq, bilik və təcrübənin tanınması. 

Fəaliyyət Fərdin vəzifələrinin bir hissəsi olan iş və ya məsuliyyəti əks etdirir. Buna 
görə də vəzifə bir sıra fəaliyyətlərə bölünür. 

Formal təlim Azərbaycan Respublikasının təhsil və təlim müəssisələrində həyata keçirilir, 
dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə nəticələnir. Təhsil müəssisələrində 
formal təlimlər dövlət təhsil standartlarına uyğun olaraq aparılır. Əldə edilən 
səriştələr testlər vasitəsilə yoxlanır və dövlət təhsil sənədi verilir. 

İnformal təlim Özünütəlim yоlu ilə bilik və bacarıqlara yiyələnmənin fоrmasıdır. Təhsil və 
təlim müəssisələrindən kənarda həyata keçirilir və təbii olaraq gündəlik 
həyatımızda müşahidə olunur. Formal və qeyri-formal təlimdən fərqli olaraq, 
informal təlim çox vaxt qeyri-ixtiyari baş verir və beləliklə, hətta fərdlərin 
özləri də səriştələrinin artırılmasında onun rolunu hiss etməyə bilər 
(məsələn, kütləvi informasiya vasitələrindən, ictimaiyyət arasında gündəlik 
qarşılıqlı əlaqələrdən və ümumi münasibətlərdən məlumatın əldə edilməsi). 
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O, təlimin həyata keçirilməsi sahəsində (xüsusilə) ixtisaslaşmamış hər hansı 
bir şəxs (yəni ailə üzvləri, digər əlaqəli şəxslər və s.) tərəfindən 
istiqamətləndirildiyi halda, məqsədli xarakter daşıya bilər. İnformal təlim 
ölkə səviyyəsində qəbul edilən diplom və sertifikatların verilməsi ilə 
nəticələnmir. 

İş Fərdin işəgötürən üçün və ya sərbəst məşğulluq şəraitində həyata keçirdiyi 
vəzifə və ya fəaliyyətlərin toplusudur (ISCO-08 -ə uyğun olaraq). 

İşə yanaşma Müəyyən ideya, obyekt, şəxs və ya vəziyyətə müsbət və ya mənfi münasibəti 
əks etdirir. 

Yanaşma fərdin fəaliyyət seçimini, çətinlik, həvəsləndirmə və mükafatlara 
(hamısı birlikdə stimul adlanır) cavab reaksiyasını müəyyən edir. Bu 
baxımdan yanaşma iş üçün xeyli vacibdir.  

Yanaşmanın 4 əsas komponenti var: (1) Emosional: hiss və həyəcan; 
(2) İdrak: məntiqlə həyata keçirilən inam və fikirlər; (3) İradi: fəaliyyət 
meylləri; (4) Qiymət: stimullara mənfi və ya müsbət münasibət. 

Qeyri-formal təlim Təhsil sistemi ilə paralel şəkildə aparılır və dövlət təhsil sənədinin verilməsi 
ilə müşayiət оlunmur. Qeyri-formal təlimlər iş yerlərində və ya formal təlim 
sistemlərinə yardım üçün yaradılmış təşkilat və ya mərkəzlərdə, 
dərnəklərdə, fərdi məşğələlərdə, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və 
qruplarında həyata keçirilə bilər. 

Qiymətləndirmə 
metodu 

Səriştəni ölçmək üçün üsul və ya alətdir. 

Qiymətləndirmə 
paketi 

Fəaliyyət meyarı da daxil olmaqla fərdin səriştələrinin qiymətləndirilməli 
olduğu müxtəlif qiymətləndirmə metodlarıdır. 

Qiymətləndirmə sxemi Qiymətləndirmə standartlarının vəzifələrini və onların yerinə yetirilmə 
istiqamətlərini müəyyən edir. 

Peşə standartları üzrə qiymətləndirmənin məqsədi fərdin müvafiq peşə 
standartını fəaliyyətlər, vəzifələr və ya tapşırıqlar üzrə həyata keçirə 
bilməsini müəyyən etməkdir. Sözügedən tapşırıqlar, peşə standartında 
müəyyən edilən texniki bacarıqları, planlaşdırma və problemləri həlletmə 
biliklərini, gözlənilməz vəziyyətlərdə hərəkət etmək bacarığını, digər şəxslər 
ilə işləmək bacarığını və ünsiyyət bacarıqlarını əhatə etməlidir.  

Peşə standartları üzrə qiymətləndirmənin məqsədlərinə, digər məsələlərlə 
yanaşı, aşağıdakılar daxildir: 
 İşəgötürmə; 
 Karyera yüksəlişi; 
 Bilik və bacarıqlarda olan boşluqların və təlim ehtiyaclarının müəyyən 

edilməsi; 
 İşçi heyətinin qiymətləndirilməsi. 

Qiymətləndirməni planlaşdıran zaman onun xarakterik cəhətlərinə xüsusi 
diqqət yetirmək lazımdır: qiymətləndirmə hansı interval çərçivəsində həyata 
keçirilməlidir, hansı hədəflər müəyyən edilməlidir, hansı qiymətləndirmə 
metodları daha məqsədəuyğundur. Qiymətləndirmə sxemi aşağıdakı 
qiymətləndirmə metodlarından 2 və ya 3-nü əhatə etməlidir: i) Əmək 
fəaliyyətinin müşahidə edilməsi; ii) İşin nəticəsinin qiymətləndirilməsi; 
iii) Simulyasiya; iv) Suallar (şifahi və ya yazılı); v) Layihə işi; vi) Portfel 
əsasında qiymətləndirmə; vii) Dinləmə qiymətləndirməsi; viii) Fərdi 
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araşdırmalar; ix) Müştəri qiymətləndirməsi (məsələn, müştəri sorğu 
formaları), ekspert və şəxsi qiymətləndirmə və s. 

Peşə standartı və peşə standartı üzrə qiymətləndirmə arasındakı əlaqə 
aşağıdakı sxemdə göstərilmişdir. 

  

Məşğulluq təsnifatı 
(MT) 

Ölkədə əmək bazarının inkişafına, beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş uçot 
və statistikaya uyğun olaraq ISCO-08 təsnifatından istifadə edilməklə, onun 
genişləndirilməsi əsasında 2010-cu ildə hazırlanmışdır. Onun strukturu 
ISCO-08 təsnifatının strukturu ilə eynidir. MT Standartlaşdırma, Metrologiya 
və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 20 Dekabr 2010-cu il 180 saylı qərarı ilə 
təsdiq edilmiş və AZT041-2010 nömrəsi ilə dövlət qeydiyyatına alınmışdır. 

Peşə Yüksək oxşarlıq dərəcəsinə malik əsas vəzifə və fəaliyyətlərdən ibarət olan 
işlərin məcmusudur. Şəxsin hər hansı bir peşə ilə bağlılığı onun hazırda 
tutduğu vəzifə, əlavə və ya əvvəlki işləri vasitəsi ilə müəyyən olunur.  

Peşə standartı Konkret peşə sahələrində işçilərin yerinə yetirdikləri əmək funksiyalarına 
qoyulan ümumi tələbləri sistemli şəkildə əks etdirən normativ sənəddir. O, 
müvafiq səriştələr çərçivəsində işçinin bilik, bacarıq və vərdişləri nəzərə 
alınmaqla, onun əmək funksiyalarını yerinə yetirməsinə imkan verəcək 
konkret vəzifə öhdəliklərinin və fəaliyyətlərin siyahısını özündə ehtiva edir. 
Peşə standartı işdəki rolu təyin etməyə, işçinin fəaliyyətini 
qiymətləndirməyə, eləcə də, təkmilləşmə, peşə yüksəlişi üçün yollar 
müəyyən etməyə və hazırlamağa kömək edə bilər.  

Peşə standartları ISCO-ya və Məşğulluq təsnifatına uyğun olaraq 
təsnifatlaşdırılır. 

Peşə standartı üzrə 
qiymətləndirmə 
nümunəsi 

Qiymətləndirmə hər hansı bir sahədə səriştənin aşkar edilməsi məqsədilə 
fərdin fəaliyyətinin aydın şəkildə müəyyən edilmiş standartlar ilə 
müqayisədə ədalətli və dəqiq şəkildə ölçülməsinə imkan verən prosesdir. İş 
yerinin qiymətləndirilməsi prosesi iş yeri ilə bağlı gündəlik fəaliyyətin tərkib 
hissəsini təşkil edir. Qiymətləndirmə zamanı əldə edilən nəticələr fərdlərə öz 
işlərini necə yerinə yetirdiyini öyrənməyə imkan verir. Bu, biliklərin, 
bacarıqların, yanaşma və davranışın inkişaf etdirilməsində, beləliklə, 
səriştənin nümayiş etdirilməsində onlara yardım edir. 

Peşə standartı üzrə qiymətləndirmə nümunəsi qiymətləndirmə sxemi, 
fəaliyyət meyarları, qiymətləndirməni həyata keçirmək üçün zəruri 
qiymətləndirmə metodları və resurslarını əhatə edir. 

Peşə standartı üzrə qiymətlən-
dirmənin hazırlanması metodo-

logiyası / prosedurları 

 

Fəaliyyət meyarı 
. 
. 
Qiymətləndirmə proqramı 
(metodlar, şərtlər və s.) 
 
 
 
 
 
 

Vəzifələr / fəaliyyətlər 
.  
. 
Qiymətləndirmə sxemləri 
 
 
 Peşə standartı 

Təlim standartı 
Qiymətləndirmə 
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Peşələrin Beynəlxalq 
Standart Təsnifatı 
(ISCO)  

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) məsul olduğu əsas beynəlxalq 
təsnifatlardan biri olmaqla, beynəlxalq iqtisadi və sosial təsnifat qrupuna 
daxildir. 

ISCO iş prosesində qarşıya qoyulan vəzifə və fəaliyyətlərə müvafiq şəkildə 
müəyyən edilmiş qruplara uyğun olaraq işlərin təşkilində vasitə rolunu 
oynayır. Onun əsas vəzifələri aşağıdakıları təmin etməkdən ibarətdir:  

 Peşələrə dair statistik və inzibati məlumatların beynəlxalq hesabatını, 
müqayisəsini və mübadiləsini həyata keçirmək üçün baza rolunu 
oynamaq; 

 Peşələrin milli və regional təsnifatlarının hazırlanması üçün model 
rolunu oynamaq; 

 Bilavasitə özlərinin milli təsnifatını hazırlamayan ölkələrdə tətbiq oluna 
biləcək sistem rolunu oynamaq. 

O, statistik və müştəri yönümlü proqramlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Müştəri yönümlü proqramlara iş axtaranların iş yerlərinə yönəldilməsi, 
ölkələr arasında işçilərin qısa və uzunmüddətli miqrasiyasının idarə 
edilməsi, peşə təlimi proqramları və təlimatlarının hazırlanması daxildir. 

ISCO-nun ilk versiyası 1957-ci ildə qəbul edilmiş, daha sonra isə ISCO-68, 
ISCO-88 və hazırkı ISCO-08 versiyaları hazırlanmışdır. 

Səriştə Müvafiq əmək fəaliyyətini həyata keçirə bilmək üçün lazımi səviyyədə bilik, 
bacarıq, yanaşma və davranışa malik olmaqdır. 

İş kontekstində istifadə olunan “Səriştə” anlayışı iş yerində tətbiq olunan 
bacarıqları əks etdirir. Səriştə şəxs nəyi bilir (bilik), nəyi bacarır (bacarıq), 
nəyi etmək istəyir (yanaşma) və bunu necə edir (davranış) məhfumlarının 
birləşməsinin nəticəsidir. Beləliklə, səriştə işi yerinə yetirmək üçün lazım 
olan texniki peşə elementləri, ümumi şəxsi xüsusiyyətlər və istəklərin 
birləşməsidir. 

Səriştələr həmçinin işçinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün baza rolunu 
oynayır. 

Təhsilin Beynəlxalq 
Standart Təsnifatı 
(ISCED) 

1970-ci illərin əvvəllərində UNESCO tərəfindən həm ayrı-ayrı ölkələrdə, həm 
də beynəlxalq səviyyədə təhsilə dair statistik məlumatların əldə olunması, 
toplanması və təqdim olunmasına xidmət edən bir vasitə kimi 
hazırlanmışdır. ISCED 1975-ci ildə Cenevrədə keçirilən Təhsilə dair 
Beynəlxalq Konfransda qəbul edilmiş və daha sonra 1978-ci ildə Parisdə 
keçirilən UNESCO-nun Ümumi Konfransında qüvvəyə minmişdir. Hazırda 
istifadə edilən təsnifat ISCED 2011-dir. 

Təlim standartı İş yerində vəzifə və fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi üçün zəruri səriştələri 
(bilik, bacarıq və yanaşmaları, həmçinin əlavə ümumi səriştələri) təsvir edir. 
Bu səbəbdən, onlar fəaliyyət meyarları hesab edilir və aşağıdakı hallarda 
istifadə olunur: 

 istehsaldan ayrılmadan peşə təlimlərinin hazırlanması; 

 istifadəyə yararlı səriştələrin inkişaf etdirilməsi və təmin olunması üçün 
təlim institutları ilə müəssisələr arasında əlaqə; 

 peşə təlimləri üçün təhsil standartları və kurikulumların hazırlanması. 

Vəzifə İşin icrası üçün zəruri olan fəaliyyətləri əhatə edir. 
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A. NÜMUNƏVİ PEŞƏ STANDARTI 

Satış meneceri (turizm müəssisəsi) 
 

Peşəninqısatəsviri 

Turistləri səyahət və qiymətlər barədə məlumatlar ilə təmin etmək, onlara məsləhətlər vermək. 
Səyahət paketlərini, otellərdə yerləri satmaq və sifariş vermək, tədbirlər və turlar təşkil etmək, viza və 
sığorta məsələlərini həll etmək. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  4221 (İdarə qulluqçusu, biletlərin verilməsi 
/ səyahət) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

ISCO 08-də işin kodu:  4221 (Clerk, ticket issuing/travel) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Hazırlanma tarixi: May, 2011-ci il 

Təsdiq edən qurum: …… 

Təsdiq tarixi: …… 

Təklif olunan yenilənmə tarixi: May, 2014-cı il 

 

A.1. İŞƏ DAİR XÜSUSİ MƏLUMAT 

A.1.1. ƏMƏK ŞƏRAİTİ 

 Bu, bir qayda olaraq müştərilərlə üzbəüz, telefon və ya digər elektron vasitələrlə təması 
nəzərdə tutan ofis işidir. İş, həmçinin yerlərdə icra oluna bilər; 

 Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydaları Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyası, Əmək Məcəlləsi, Texniki təhlükəsizlik haqqında Qanun və digər müvafiq 
qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunur. 

 

 

A.1.2. İŞƏ QƏBUL TƏLƏBLƏRİ 

 Əmək münasibətləri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Əmək Məcəlləsi və digər 
normativ-hüquqi aktlarla tənzimlənir; 

 İşə qəbul olunarkən sağlamlıq haqqında tibbi arayış, sonradan vaxtaşırı icbari tibbi 
müayinədən keçmək haqqında tibbi arayış (Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinin qərarı və Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq əmrləri ilə 
nəzərdə tutulduğu hallarda) təqdim olunur; 

 Müvafiq sahədə təcrübə. 
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A.1.3. TABEÇİLİK 

Kimə tabedir: Müəssisə rəhbəri. 

Kim ona tabedir: Yoxdur. 

A.1.4. PEŞƏ STANDARTLARI ÜÇÜN MƏSULİYYƏT VƏ MÜSTƏQİLLİK SƏVİYYƏLƏRİ 

Səviyyələr Məsuliyyət, fəaliyyətlərin mürəkkəbliyi və müstəqillik 

Uyğun 
gələn 

səviyyə 

1 

Planlaşdırılmış qaydada birbaşa nəzarət altında işləmək. 

İş təkrarlanan xarakterə malikdir və mürəkkəb olmayan bir neçə funksiyanı 
əhatə edir. 

 

2 

Nəzarət altında işləmək, kiçik səlahiyyətlərə malik olmaq. 

Təcrübə tələb edən fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi və əlaqələndirilməsi üçün 
məsuliyyət daşımaq. 

Öz fəaliyyətlərini planlaşdırmaq və nəticələri barədə hesabat vermək. 

Digər şəxslərlə əməkdaşlıq etmək və komandada işləmək. 

 

3 

Əvvəlcədən məlum olan vəzifə və fəaliyyətlər çərçivəsində müstəqil 
idarəetmə və komandanın idarə edilməsini həyata keçirmək (eyni zamanda 
həm idarəetmə, həm də istehsal subyekti kimi çıxış etmək). 

İşə yanaşmasını dəyişən şəraitə uyğunlaşdırmaq və dövri problemlərin həlli 
zamanı elementar nəzəriyyələrdən istifadə etmək. 

Digər şəxslərin gündəlik işinə nəzarət etmək, əmək fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi üçün məsuliyyət daşımaq və işin təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı təkliflər vermək. 

İşçilərə rəhbərlik etmək. 

Mürəkkəb fəaliyyətləri əlaqələndirmək və yerinə yetirmək. Ümumi 
təcrübədən istifadə etməklə xüsusi yeni fəaliyyətlər müəyyən etmək. 

 

4 

Yeni və çox vaxt yaradıcı metodlar tələb edən məsələlərlə məşğul olmaq. 
Mürəkkəb məsələlərin həllində geniş təcrübədən istifadə etmək. 

Gözlənilməz dəyişiklik olduğu halda əmək fəaliyyətinə rəhbərlik və nəzarəti 
həyata keçirmək. 

Özü və başqaları üçün fəaliyyət meyarları hazırlamaq, onları nəzərdən 
keçirmək və təkmilləşdirmək. 

Gözlənilən və ya gözlənilməz iş rejimi şəraitində qərarların qəbul edilməsinə 
məsuliyyət daşımaq. 

Fərdlərin və qrupların peşəkar inkişafının idarə olunmasına məsuliyyət 
daşımaq. 

Fəaliyyətləri müşahidə etmək, qiymətləndirmək, müvafiq hesabatlar 
hazırlamaq və dəyişikliklər təklif etmək. 
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A.1.5. KARYERA YÜKSƏLİŞİ VƏ SƏRBƏST MƏŞĞULLUQ İMKANLARI 

 Rəhbər vəzifələrə keçid təcrübə vasitəsi ilə mümkündür. 

 

 

A.2. ƏSAS VƏZİFƏLƏRİN (V)  VƏ VƏZİFƏLƏR DAXİLİNDƏ 
FƏALİYYƏTLƏRİN (F) SİYAHISI  

V.1. Müştərilərin səyahətlə bağlı tələblərini müəyyən etmək: 
T.1.1. Müştəriləri mülayim, xoş tərzdə və inamlı şəkildə qarşılamaq; 
T.1.2. Müvafiq sorğu üsullarından və effektiv dinləmə bacarığından istifadə etməklə 

müştərilərin tələblərini müəyyən etmək və nəticələr barədə qeydlər aparmaq; 
T.1.3. Müştərilərin tələbləri barədə fikirləri dəqiq şəkildə ümumiləşdirmək; 
T.1.4. Müştərilərin tələblərinə daha dəqiq şəkildə uyğun gələn müvafiq təkliflər vermək və 

müştərilərin tələblərini daha dəqiq əks etdirən səyahət xidmətlərini müəyyən etmək; 
T.1.5. Səyahət xidmətlərini müştərilər arasında pozitiv, dəstəkləyici və münasib tərzdə təşviq 

etmək; 
T.1.6. Müştəri ilə müzakirə zamanı müvafiq vaxtda əlavə xidmətlərin satış imkanını müəyyən 

etmək və bu imkandan istifadə etmək. 
 
V.2. Səyahət xidmətlərinin satışını təşviq etmək: 

T.2.1. Səyahət xidmətlərinin müştərinin tələblərinə daha dəqiq şəkildə uyğun gələn 
cəhətlərini aydın şəkildə vurğulamaq; 

T.2.2. Faydalı cəhətləri aydın, dəqiq və müştəridə əlavə maraq doğuran tərzdə təşviq etmək; 
T.2.3. Satınalma barədə informasiyaları şərh etmək və onlara uyğun hərəkət etmək; 
T.2.4. Təşkilatın üstünlük verilən operatorlar üzrə siyasətinə uyğun olaraq səyahət 

xidmətlərini təşviq etmək; 
T.2.5. Normativ sənədlərin və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq səyahət xidmətlərini 

təsvir etmək. 
 
V.3. Müştərilərin narazılığını aradan qaldırmaq və onların suallarını cavablandırmaq: 

T.3.1. Müştərilərin narazılıqlarını operativ şəkildə araşdırmaq və müzakirələrin müvafiq 
yerlərində potensial həll yolları təklif etmək; 

T.3.2. Mümkün olduğu təqdirdə müştərilərin narazılıqlarını hər bir tərəfi qane edəcək şəkildə 
həll etmək; 

T.3.3. Sualları satışı təşviq edən və müştərinin etimadını doğruldan tərzdə cavablandırmaq. 
 
V.4. Satışı sona çatdırmaq: 

T.4.1. Müştərilərin satınalma seçimlərinə uyğun olaraq onları pozitiv istiqamətdə 
inandırmaq; 

T.4.2. Razılaşdırılmış bütün xidmətlərin ümumi dəyərini dəqiq şəkildə hesablamaq və 
müştəriyə bildirmək; 

T.4.3. Təşkilatın prosedur qaydalarına və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq satışı 
tamamlamaq. 

 
V.5. Xidmətləri və satışları üzbəüz şəkildə, telefon vasitəsilə və ya elektron vasitələrlə həyata 

keçirmək. 
 
V.6. Standart proqram təminatından istifadə etməklə elektron formatda sifarişlər həyata keçirmək. 
 
V.7. Viza və ya sığorta kimi əlavə xidmətlər təmin etmək. 
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V.8. Nəticələr barədə rəhbərliyə gündəlik və dövri hesabatlar vermək və xidmətlərin və satışın 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı potensial təkliflər vermək. 

 

 

 

A.3.SƏRİŞTƏLƏR HAQQINDA 

Fərdin satış meneceri peşə standartı üzrə vəzifə və fəaliyətləri həyata keçirməsi üçün zəruri olan əsas 
səriştələr satış meneceri peşəsi üzrə müvafiq təlim standartında göstərilmişdir (formal, qeyri-formal 
və informal təlimlər vasitəsilə əldə olunan bilik, bacarıq, yanaşma və davranış). 

 

A.4. QİYMƏTLƏNDİRMƏLƏR HAQQINDA  

Bu peşədə fərdin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi prosesi satış meneceri  peşəsi üzrə müvafiq peşə 
standartının qiymətləndirilməsində öz əksini tapır. Fərdin sistemli qiymətləndirilmələr vasitəsilə 
qiymətləndirilməsi işəgötürənə müxtəlif məqsədlər (yəni işəgötürmə, karyerada irəli çəkmə, heyətin 
qiymətləndirilməsi, təlim ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi) baxımından faydalı ola bilər. 
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B. PEŞƏ STANDARTI ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ NÜMUNƏSİ 

Satış meneceri (turizm müəssisəsi) 
Qiymətləndirməyə dair qısa məlumat 

Səyahət şirkətinin satış nümayəndələrinin qiymətləndirilməsi iş üçün tələb olunan bilik və bacarıqları 
müəyyən edir. Biliklərə idarəetmə, satış, xidmətə münasibət və peşəkarlıq, biliklərə isə turizm və 
nəqliyyat, coğrafiya və tur məhsulları ilə bağlı terminləri aiddir. 

 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  4221 (İdarə qulluqçusu, biletlərin verilməsi 
/ səyahət) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

ISCO 08-də işin kodu:  4221 (Clerk, ticket issuing/travel) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Test versiyası: 01 

Hazırlanma tarixi: May, 2011-ci il 

Təsdiq edən qurum: …… 

Təsdiq tarixi: …… 

 

B.1. FƏALİYYƏT MEYARLARI  

Bu meyarlar peşə standartındakı vəzifə və fəaliyyətlərlə birbaşa əlaqəlidir. Onlar ölçülə bilən formada 
yazılmalıdır ki, qiymətləndirmə nümunələri hazırlayanlar üçün qiymətləndirmə maddələrinin 
formalaşdırılmasında faydalı olsun. Birinci (V.1) və sonuncu (V.8) vəzifələrə uyğun gələn fəaliyyət 
meyarları ilə bağlı nümunə aşağıda göstərilmişdir. 

 

Fəaliyyət meyarı nümunəsi: 

V.1. Müştərilərin səyahətlə bağlı tələblərini müəyyən etmək: 
T.1.1. Müştəriləri mülayim, xoş tərzdə və inamlı şəkildə qarşılamaq; 
T.1.2. Müvafiq sorğu üsullarından və effektiv dinləmə bacarığından istifadə etməklə 

müştərilərin tələblərini müəyyən etmək və nəticələr barədə qeydlər aparmaq; 
T.1.3. Müştərilərin tələbləri barədə fikirləri dəqiq şəkildə ümumiləşdirmək; 
T.1.4. Müştərilərin tələblərinə daha dəqiq şəkildə uyğun gələn müvafiq təkliflər vermək və 

müştərilərin tələblərini daha dəqiq əks etdirən səyahət xidmətlərini müəyyən etmək; 
T.1.5. Səyahət xidmətlərini müştərilər arasında pozitiv, dəstəkləyici və münasib tərzdə təşviq 

etmək; 
T.1.6. Müştəri ilə müzakirə zamanı müvafiq vaxtda əlavə xidmətlərin satış imkanını müəyyən 

etmək və bu imkandan istifadə etmək. 
. . . 

 
V.8. Nəticələr barədə rəhbərliyə gündəlik və dövri hesabatlar vermək və xidmətlərin və satışın 

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı potensial təkliflər vermək. 
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B.2. QİYMƏTLƏNDİRMƏ İLƏ BAĞLI RESURSLAR  

a) Material və komponentlər: ehtiyac yoxdur. 

b) Alət və avadanlıqlar: ehtiyac yoxdur. 

c) İstehlak malları: ehtiyac yoxdur. 

 

B.3. QİYMƏTLƏNDİRMƏ METODLARI 

Fərdin səriştəsini qiymətləndirmək məqsədilə aşağıdakı iki metoddan istifadə olunur: (i) fəaliyyətin 
qiymətləndirilməsi və (ii) yazılı test. 

B.3.1. FƏALİYYƏTİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

İcra müddəti: 2 saat 50 dəqiqə 

İşlərin sayı: 9 

 

İşlərin icrasını qiymətləndirmək üçün meyarlar işəgötürən tərəfindən müəyyən olunur. 

 

Əhatə olunan sahələr: 

 

20% Peşəkarlıq: 

 Peşəkarlıq nümayiş etdirmək;  

Peşəkar davranış göstərmək;  

Etik normalara və qanunvericiliyə, qaydalara və təlimatlara uyğunluq;  

Peşəkarlığın artırılması üzrə tədbirlərində iştirak.  

 

15% İnzibatçılıq:  

 Ümumi ofis işlərini yerinə yetirmək;  

Müştərilərin sifarişlərini icra etmək; 

Rezervasiyaları təmin etmək;  

Müştərilərin sifarişlərini emal etmək; 

Ödəniş prosedurlarını yerinə yetirmək;  

Dəyişiklikləri, ləğvetmələri və ödənişlərin qaytarılmasını həll etmək.  

 

20% Satış və müştəri xidməti:  

 Effektiv şəkildə ünsiyyət qurmaq; 

Səyahət məhsullarını və xidmətlərini satmaq;  

Müştəri ilə əlaqə yaratmaq;  

Müştərinin ehtiyaclarını müəyyən etmək;  

Səyahət məhsul və xidmətlərini tövsiyə etmək;  

Xüsusi ehtiyacı olan səyahətçilər üçün sifarişləri idarə etmək;  

Etirazları aradan qaldırmaq;  

Satışı bağlamaq; 

Müştərinin rezervasiyasını izləmək;  
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Müştəri ilə uzunmüddətli münasibətlər saxlamaq;  

 Müştərinin şikayətlərinə baxmaq;  

 Səyahət xidmətləri üzrə marketinq bilikləri tətbiq etmək;  

Marketinq planının hazırlanmasında iştirak etmək;  

Marketinq planını monitorinq etmək;  

Marketinq biliklərini tətbiq etmək;  

Təchizatçılar ilə münasibətlər qurmaq.  

 

25% Səyahət məhsulları: 

 Təyinat nöqtəsi məhsulu ilə bağlı məlumatın çatdırılması; 

Hava nəqliyyatı istifadə olunan məhsul ilə bağlı məlumatın çatdırılması;  

Dəmiryol nəqliyyatı istifadə olunan məhsul ilə bağlı məlumatın çatdırılması.  

 

20% Bilik: 

 Coğrafiya;  

Beynəlxalq dəmir yolu daşımaları üzrə şərtlər;  

Dəmir yolu daşımaları ilə bağlı məlumatları şərh etmək;  

Hava səyahətlərinin təsvirini müəyyən etmək;  

 Kruiz / dəniz daşıma məhsulu ilə bağlı məlumat təmin etmək;  

Dəniz daşımaları şərtləri;   

Kruiz / dəniz informasiyalarını şərh etmək; 

 Səyahət üzrə sığorta məhsulları  barədə məlumat təmin etmək;  

Tədbirlər və attraksionlar barədə bilik nümayiş etdirmək;  

Səyahət üzrə sığorta məhsullarını təmin etmək;  

Məkan məhsulları təmin etmək;  

Tur məhsulları təmin etmək;  

Yerüstü daşıma məhsulları barədə məlumata malik olmaq. 

  

Aşağıda göstərilən hər bir iş üçün 10 dəqiqəlik təqdimat edin. Həm məzmun, həm də təqdimat bacarığı 
qiymətləndiriləcəkdir. Sizə hər bir təqdimat üçün 10 dəqiqə vaxt veriləcəkdir, hər təqdimatın arasında 
isə 10 dəqiqəlik fasilə olacaqdır. 

 

İş nümunəsi 1: Əmək fəaliyyətiniz zamanı üzləşdiyiniz və həlli olmayan hər hansı bir problem barədə 
danışın.Problem nə idi və siz nə etdiniz?  

 

İş nümunəsi 2: Hər hansı bir tapşırığı yerinə yetirmək üçün komitə və ya qrup daxilində işlədiyiniz 
hallar barədə danışın. Bu necə tapşırıq idi? 

 

İş nümunəsi 3: Layihəni başa çatdırmaq üçün ətrafınızda olan şəxslər ilə səmimi və şövqlü olduğunuz 
vəziyyətlər barədə danışın. Bunu necə etdiniz?   

 

İş nümunəsi 4: İş zamanı çox təfsilatlı bir plan hazırlamalı və yerinə yetirməli olduğunuz vəziyyəti 
təsvir edin. Planı hansı müddət ərzində yerinə yetirməli oldunuz?  

 

İş nümunəsi 5: Həddindən artıq emosional olan bir şəxs ilə mürəkkəb bir vəziyyəti həll etməli 
olduğunuz hal barədə danışın. Məsələyə necə yanaşdınız? 
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İş nümunəsi 6: Layihəni başa çatdırmaq üçün ətrafınızda olan şəxslər ilə səmimi və şövqlü olduğunu 
vəziyyətlər barədə danışın. Bunu necə etdiniz?   

 

İş nümunəsi 7: Optimist və şövqlə insanlar qrupuna təqdimat etməli olduğunu  vəziyyət barədə 
danışın. Buna necə hazırlaşdınız? 

 

İş nümunəsi 8: İşdə gözlənilmədən baş verən bir neçə dəyişikliklər ilə qarşılaşdığınız vəziyyət barədə 
nümunə göstərin. Bunlar hansılar idi? 

 

İş nümunəsi 9: Gündəlik işinizi ruh yüksəkliyi ilə yerinə yetirdiyiniz və gördüyünüz işin müqabilində 
mükafatlandırıldığınızı hiss etdiyiniz vaxtlar barədə söhbət açın. Siz necə mükafatlandırılırdınız? 

 

B.3.2. YAZILI QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

İcra müddəti: 35 dəqiqə  

Sualların sayı: 32 

 

Yazılı qiymətləndirməni keçmək üçün tələb olunan düzgün cavabların sayı işəgötürən tərəfindən 
müəyyən olunur. 

Tövsiyə olunan nisbət: 70%. 

 

Sual nümunələri: 

 

1. Geri qayıdan turist ilə üzbəüz görüş zamanı effektiv şəkildə ünsiyyət qurmaq üçün aşağıdakı 
vasitələrdən hansının istifadəsi daha məqsədəuyğundur? 
a- Diqqətlə qulaq asmaq, sözləri düzgün tələffüz etmək və qrammatikaya fikir vermək  
b- Müvafiq dil biliklərindən istifadə etmək, diqqətli və səmimi olmaq  
c- Həssaslıq nümayiş etdirmək, müvafiq jestlərdən və işarələrdən istifadə etmək  
d- Məqbul səviyyədə rəsmiyyətə yol vermək, aydın və ucadan danışmaq  

 
2. Turizm sektorunda qrup çalışması ən yaxşı necə təsvir edilir? 

a- Növbəni vaxtında başlamaqla  
b- Hər bir işçinin oxşar bilik və bacarıqlardan istifadə etməsi ilə  
c- Müəyyən edilmiş işlər üzrə mütəqil şəkildə işləməklə  
d- Verilmiş tapşırığı yerinə yetirmək üçün əməkdaşlıq etməklə  

 

3. Hər hansı bir məsləhətçinin yerli şərait ilə tanış olmayan digər yeni məsləhətçi ilə yerli turizm 
sektoru ilə bağlı məlumat və fikir mübadiləsi aparması çox fayadalı olur. Bu cür məlumat və 
fikir mübadiləsinin yeni məsləhətçi üçün ən faydalı cəhətləri hansılar ola bilər? 
a- Münasibətlərin yaradılması 
b- Təkmil ünsiyyət  
c- İşçilərdə mənəvi ruh yüksəkliyinin artırılması  
d- Bilik çatışmazlığının azaldılması  

 
4. Turizm ofisində elektron poçt vasitəsilə məktub göndərməyin və almağın iki üstün cəhəti 

hansılardır? 
a- Çoxaldıcı effekt və dəqiqlik  
b- Məxfilik və xərc baxımından səmərəlilik  
c- Məxfilik və çoxsaylı qəbul edicilər  
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d- Ünsiyyətin sürəti və səmərəliliyi 
 

5. Qrup halında işləmək ilə bağlı aşağıdakı yanaşmalardan hansı daha uğurludur? 
a- Tapşırığı birlikdə müzakirə etmək və ən yaxşı praktik həll yolunu tapmaq  
b- Sizin fikrinizin qrup tərəfindən qəbul edilməli olan yeganə həll yolu olduğuna israr etmək  
c- Strategiyaların sayına dair qərar qəbul etmək üçün müzakirələr aparmaq  
d- Bir nəfər şəxsi lider kimi seçmək və sonra, onun qərar və göstərişlərini qəbul etmək  

 
6. Müştərilərin məlumatlara asan çıxışını təmin etmək üçün Qonaqlar üçün İnformasiya Mərkəzin 

ən yaxşı metodu hansıdır? 
a- Əsas yerlədə nümayişlər  
b- İndkesli mikrofiş sistemi  
c- Xronoloji ardıcıllıq gözlənilməklə broşurlar  
d- Ofis kompüteri vasitəsilə rezervasiya sistemi 

 
7. Aşağıdakılardan hansı biznes məqsədilə Azərbaycana yenidən gəlmiş müştəri ilə davranış 

zamanı ən yaxşı xidmət göstəricisi hesab olunur? 
a- Adi dostluq münasibəti  
b- Operativ və effektiv yardım   
c- Praktik səmimi yanaşma  
d- Məsuliyyətin ötürülməsi  

 

8. Məsləhət xidmətinin erkən mərhələsində pərakəndə turizm agentinin öz müştərisinə göndərə 
bildiyi sənəd hansıdır? 
a- Katirovka 
b- Memorandum 
c- Dəyişikliklər barədə bildiriş  
d- Ləğvetmə barədə məktub 

 
9. Hər hansı bir müştəri otelə zəng vurur və siz onun ləhcəsini başa düşməkdə çətinlik çəkirsiniz. 

Belə vəziyyətdə ən yaxşı həll yolu hansıdır? 
a- Onu telefon xəttində gözlətmək  
b- Bir qədər sonra zəng vurmasını xahiş etmək  
c- İstəyini daha aramla təkrar etməsini xahiş etmək  
d- Zəngi digər həmkar yoldaşa ötürmək 

 
10. Bunlardan hansı Avropada ən böyük turizm məkanıdır? 

a- Tirol 
b- Viktoriya şəlaləsi   
c- San Karlos de Bariloş 
d- Qenting yayalası 

 
11. Bunlardan hansı turizm sənayesinin sektorudur? 

a- Xidmətlər  
b- Suvenirlər 
c- Daşınma 
d- Restoranlar 

 
12. Telefon vasitəsilə müştəriyə məlumat verən zaman aşağıdakılardan hansı sizin müştəri 

xidmətinizi daha yaxşı təşviq edə bilər? 
a- Təqdimat standartlarının gözlənilməsi  
b- Ehtiyacların uyğunlaşdırılması üçün sualların verilməsi  
c- Rəqiblərin məhsullarının qəbul edilməsi  
d- Sənaye üzrə qanun külliyatı  barədə biliklərin nümayiş etdirilməsi  

 



“ISCO88/08-ə uyğun təkmilləşdirilmiş peşə standartlarının və əlaqədar təlim standartlarının hazırlanması”  

 17 

13. Səyahətçinin xarici səfərlər üçün pasport və viza məsələləri barədə məlumat əldə etməsinin ən 
yaxşı yolu hansıdır? 
a- Dünya atlası  
b- Turizm Nazirliyi  
c- Turizm agentliyi  
d- Gömrük idarəsi 

 
14. Səyahət ilə bağlı sığorta xərclərinin qiymətini dəqiq müəyyən etmək üçün ilk növbədə hansı 

məlumata ehtiyacınız vardır? 
a- Müştərinin apardığı yükün ümumi dəyəri  
b- Ölkələrin adı  
c- İstirahət paketinin dəyəri 
d- Müştərinin yola düşdüyü tarix 

 
15. Aşağıdakı vasitələrdən hansı ingilis dilində danışmayan ölkələrdən olan turistlər ilə təmasda 

olan zaman effektiv ünsiyyətin qurulmasına daha yaxşı kömək  göstərir? 
a- Tez-tez danışmaq və əlləri yellətmək  
b- Xoş təəssürat nümayiş etdirmək və çevik olmaq  
c- Əyani vəsaitlərdən istifadə etmək və fərziyyələr etmək  
d- Nümunə təlimatlar vermək və ümumi qəbul olunmuş jestlərdən istifadə etmək  

 
16. Turist çekindən xaricdə istifadə etməyin əsas mənfi cəhəti nədir? 

a- Onlar müəyyən edilmiş tarixə qədər istifadə edilməlidir  
b- Onlar nağd pula çevrilə bilmir  
c- Onlar hər yerdə qəbul edilmir  
d- Onlar yalnız ABŞ dolları ilə verilir  

 
17. Siz, illik büdcə ilə bağlı görüşdə iştirak edən menecerin yerinə telefon zənginə cavab verirsiniz. 

Zəng edən şəxs iş axtaran potensial işçidir. Telefon zəngi ilə necə rəftar edəcəyiniz ilə bağlı ən 
münasib yolu seçin. 
a- Şəxsin ertəsi gün yenidən zəng etməsini xahiş etmək  
b- Zəng edən şəxs barədə təfsilatlı məlumat götürmək və sonradan menecerə vermək  
c- Zəng edən şəxs ilə məşğulluq imkanları barədə söhbət aparmaq  
d- Görüşü kəsmək və zəng edən şəxsi menecer ilə calaşdırmaq. 

 
18.  Gələn turist dedikdə kimlər nəzərdə tutulur? 

a- Korporativ müştəri  
b- Yerli sərnişin  
c- Ölkələr-arası səyahət edən qonaq  
d- Xaricdən olan səyahətçi  

 
19. Aşağıdakı turizm təşkilatlarından hansı biri pərakəndə turizm agentliklərini təmsil edir? 

a- AFTA 
b- IATA 
c- AHA 
d- ATC 

 
20. Tanışlıq xarakterli turların həyata keçirilməsinin yerli topdansatış obyektləri üçün əsas faydası 

nədir? 
a- Ofisdə münasibətlərin təkmilləşdirilməsi  
b- Nabələd yerlər barədə təcrübə  
c- Şirkətin satışının və gəlirinin həcminin artması  
d- Müxtəlif növ məkanların yoxlanılması  

 
21. Daxili turizmin müsbət iqtisadi təsirləri hansılardır? 
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a- Təhsil, çirklənmənin azalması, cinayət hallarının azalması  
b- Cinayət hallarının azalması, çox-mədəniyyətlilik, həyat tərzində dəyişiklik  
c- Mənzil təminatı, işsizlik səviyyəsinin azalması mədəniyyət barədə məlumatlılıq  
d- Məşğulluq səviyyəsinin artması, infrastrukturun yaxşılaşması, gəlirlər səviyyəsinin 

yüksəlməsi  
 

22. Səyahət marşrutunun ən ümumi komponentləri hansılardır? 
a- Məkan, daşıma, sənədləşmə, turist çekləri 
b- Məkan, daşıma, görməli yerlər, transfer  
c- Məkan, transferlər, otaq xidməti, turist çeki  
d- Görməli yerlər, daşıma, transferlər, sənədləşmə  

 
23. Müştəri hər hansı bir əmlak ilə toqquşduqda və ya onun üzərinə yıxıldıqda, turizm ofisində 

biznes hansı növ sığorta ilə əhatə  olunacaqdır? 
a- İctimai məsuliyyət sığortası  
b- Biznes səyahət sığortası  
c- Üçüncü tərəf mülkiyyət sığortası  
d- İşçilərin kompensasiyası sığortası  

 
24. Hər hansı bir müştərinin məxfi tarif dərəcəsinə uyğun olub-olmadığın necə müəyyən etmək 

olar? 
a- İnternetə çıxış imkanı 
b- Məhsulun broşuruna istinad  
c- Məhsul təminatçısı ilə əlaqə 
d- Milli turizm idarəsi ilə əlaqə  

 
25. Müştərinin sorğusuna yazılı cavab hazırlayan zaman hansı yazışma üslubundan istifadə etmək 

lazımdır? 
a- Nəzakətli və düzgün jarqon  
b- Xərc və komisyon barədə məlumat  
c- Aydın və yığcam kommunikasiya  
d- Xərc və təsdiq barədə təfsilatlar 

 
 

26. Siz, hər hansı bir tədbir keçirən komandanın üzvüsünüz. Üzərinizə düşən vəzifələri yerinə 
yetirmək üçün nə etməlisiniz? 
a- Tapşırıqları prioritetlərşdirmək və yekun müddətləri müəyyən etmək  
b- Fikir mübadiləsi aparmaq və vəzifələri ötürmək  
c- Hər bir komanda üzvü üçün plan hazırlamaq və məqsədlər müəyyən etmək  
d- Digərlərinin nə edəcəklərini müəyyən etmək və vəzifələr barədə danışıqlar aparmaq  

 
27. Tarif və vergilər barədə hansı fikir düzgündür? 

a- Tariflər daxili hissədir, vergilər isə əlavələrdir 
b- Tariflər qiymətdir, vergilər isə hökumətin qoyduğu haqdır  
c- Tariflər şərtdir, vergilər isə komisyon haqlarıdır  
d- Tariflər mükafatdır, vergilər isə topdansatış obyektinə ödənilən xərclərdir  

 
28. Aşağıdakı yazışmalardan hansı onun auditoriyasına uyğundur? 

a- Karantin məsləhəti ilə bağlı topdansatış obyektinin agent üçün marşrutu  
b- Agentin müştəriyə hesab borcunun göstərildiyi xoşgəldin məktubu  
c- Topdan satış obyektinin agentə sənaye terminlərinin əks olunduğu qiymət bildirişi  
d- Agentin müştəriyə səyahət abvuaturalarının əks olunduğu təsdiq məktubu  
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29. Hər hansı bir cütlük sizin turizm agentliyində Cənubi Sakit Okean kruizi üçün 2289 ABŞ dolları 
dəyərində iki çarpayılıq yer üçün ödənişli sifariş edir. Komisyon haqqı 12% olduğu təqdirdə 
sizin turizm agentliyinin kruiz təşkilatına hansı məbləği ödəməlidir? 
a- $2014.32 
b- $2563.68 
c- $4028.64 
d- $5127.36 

 
30. Aşağıdakı üslubda olan otaq üçün hansı termindən istifadə olunur?  

 
a- Qonşu 
b- Daxili birləşməli 
c- Kənar birləşməli 
d- Bitişik  

 

31. X turizm mərkəzinin kiçik məsləhətçisi gündəlik əməliyyatlar üçün hesablar üzrə uçot aparır: 

 

Satış üzrə nağd pul  $50 x 8 
$20 x 16 
  $5 x 9 
  $2 x 23 
  $1 x 15 

Telefon vasitəsilə müştəriyə satılmış təyyarə 
biletləri. 
MasterCard vasitəsilə ödəniş edən müştəri. 

$ 895 

Müştəriyə satılmış səyahət sığortası. 
VISA kart vasitəsilə ödəniş edən müştəri  

$650 

Müştəriyə satılmış təyyarə bileti. 
Turist çeki vasitəsilə ödəniş etmiş müştəri. 

$350 

Müştəriyə satılmış tur paket. 
Şəxsi çek vasitəsilə ödəniş etmiş müştəri. 

$1264 

Korporativ müştəri üçün yazılan hesab-
faktura. 

$ 1750 

Kredit kart satışları üzrə yekun məbləğ  VISA: $650 
MasterCard: $895 
Bankcard refund: $190 
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Gündəlik əməliyyatların ümumi məbləği nə qədərdir?  
a- $5545 

b- $5925 

c- $7092 

d- $7470 

 

32. Cənab və xanım Stoun Sinqapura səfər edirlər. Onlarım səfər xərcləri aşağıdakı kimidir: 

 

Səfər məsələləri Xərc Qazanılan komisyon 

Qalmaq, uçuş və transfer məsələləri 
daxil olmaqla 5 gecəlik tur paketi  

adam başına $989.00  12% 

Görməli yerlər üçün müxtəlif turlar  adam başına $110.00  10% 

Səfər sığortası adam başına $95.00  35% 

Turist çeki $A 10 000 1% 

 
Qeyd edilən sifariş üzrə turizm agentliyinin qazanacağı komisyonun ümumi məbləği nə 
qədərdir?  
a- $273.93 

b- $392.61 

c- $425.86 

d- $492.61 

 

 

B.4. NƏTİCƏLƏRİN QEYDƏ ALINMASI 

Hər bir iştirakçı üçün fərdi hesabatlar hazırlanmalı və fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, eləcə də yazılı 
qiymətləndirmə üzrə toplanan balların hesabatı onlara təqdim edilməlidir.Qiymətləndirmə bir nəfər 
üçün bir dəfədən artıq istifadə edildiyi təqdirdə hesabatda qiymətləndirmədən əvvəlki və sonrakı 
ballar arasındakı faiz dəyişikliyi də əks olunmalıdır. 

“Peşə standartları üzrə qiymətləndirmənin hazırlanması prosedurları” adlı sənəddə qiymətləndirmə 
üzrə geniş nəzəri və praktiki məlumatlar verilmişdir. 
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C. MÜƏSSİSƏLƏR ÜÇÜN NÜMUNƏVİ TƏLİM STANDARTI 

Satış meneceri (turizm müəssisəsi) 
Təlim standartına dair qısa məlumat 

Hazırkı təlim standartı turizm müəssisələri, təlim mərkəzləri və institutları, təlim iştirakçıları üçün 
hazırlanmışdır.İşlə bağlı səriştənin nümayiş etdirilməsi üçün tələb olunan bilik və bacarıqların əldə 
edilməsinə xidmət edən təlim proqramları, kurikulumlar və təlim materiallarının hazırlanmasında bu 
standartdan təlimat kimi istifadə etmək olar. Bu standart əsasında hazırlanmış təlimturizm məhsul və 
xidmətlərinin satışıüzrə əsas səriştələrə malik olan, mövcud bilik və bacarıqlarını inkişaf 
etdirmək,geniş profiləmalik olmaq, yaxud işdə məhsuldarlığını artırmaqistəyən şəxslər üçün də uyğun 
ola bilər. 
 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) (bu təlimin müvafiq 
olduğu) peşənin kodu:  

4221 (İdarə qulluqçusu, biletlərin verilməsi 
/ səyahət) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

ISCO 08-də işin kodu:  4221 (Clerk, ticket issuing/travel) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Milli İxtisas Çərçivəsi ilə əlaqə:  

ISCED-də kodu: 34 

Hazırlanma tarixi: May, 2011-ci il 

Təsdiq edən qurum: …… 

Təsdiq tarixi: …… 

Təklif olunan yenilənmə tarixi: May, 2014-cı il 

 

C.1. SƏRİŞTƏLƏRİN QISA TƏSVİRİ 

Bilik:  Əsas istiqamətlərin və səyahət marşrutlarının xüsusiyyətlərini 

 Beynəlxalq və milli nəqliyyat marşrutlarını 

 Turizmlə bağlı ölkə qanunvericiliyini 

 Vizanın verilməsi prosedurlarını və fərdi sığorta şərtlərini 

Bacarıq:  Müştəri xidmətləri və satışı həyata keçirmək 

 Beynəlxalq tələblərə cavab verən peşəkar İT sifariş proqramından istifadə 
etmək, internetdə axtarışlar etmək, məlumat bazaları və elektron cədvəllər kimi 
standart kommunikasiya proqram təminatını tətbiq etmək 

 Viza prosedurlarını və sığorta işlərini həyata keçirməki 

 Rus və ingilis dilləri üzrə baza səviyyəsində biliklərə malik olmaq 

 Elektron təqdimatlar hazırlamaq və təqdim etmək 

 Nəticələri qiymətləndirmək və hesabat vermək 

Yanaşma:  Xidmət yönümlü münasibət və davranışlara malikdir 

 Effektiv və nəzakətli şəkildə ünsiyyət qurur 
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 Sahibkarlıq yanaşması əsasında yeni və potensial olaraq faydalı xidmət təminatı 
yolları barədə rəhbərliyə təkliflər verir 

Əlavə / 
ümumi 
səriştələr:  

 Ticarət bacarığı 

 Fransız və alman dillərində yazmaq bacarığı 

 Yaxşı ünsiyyət bacarıqları 

 Hesablama üçün riyazi biliklər 

 Xarici dil bilikləri 

 İnternet üzərindən ticarət aparmaq bacarıqları 

 

Peşə standartına uyğun olaraq,bu peşə üzrə təcrübi və nəzəri təlim keçən turizm müəssisəsinin satış 
meneceri yuxarıda göstərilən səriştələri qazanmaqla, aşağıdakı vəzifə və fəaliyyətləri yerinə yetirə bilər: 

 

Əsas vəzifələrin (V) və vəzifələr daxilində fəaliyyətlərin (F) siyahısı1 

V.1. Müştərilərin səyahətlə bağlı tələblərini müəyyən etmək: 
T.1.1. Müştəriləri mülayim, xoş tərzdə və inamlı şəkildə qarşılamaq; 
T.1.2. Müvafiq sorğu üsullarından və effektiv dinləmə bacarığından istifadə etməklə 

müştərilərin tələblərini müəyyən etmək və nəticələr barədə qeydlər aparmaq; 
T.1.3. Müştərilərin tələbləri barədə fikirləri dəqiq şəkildə ümumiləşdirmək; 
T.1.4. Müştərilərin tələblərinə daha dəqiq şəkildə uyğun gələn müvafiq təkliflər vermək və 

müştərilərin tələblərini daha dəqiq əks etdirən səyahət xidmətlərini müəyyən etmək; 
T.1.5. Səyahət xidmətlərini müştərilər arasında pozitiv, dəstəkləyici və münasib tərzdə təşviq 

etmək; 
T.1.6. Müştəri ilə müzakirə zamanı müvafiq vaxtda əlavə xidmətlərin satış imkanını müəyyən 

etmək və bu imkandan istifadə etmək. 
 
V.2. Səyahət xidmətlərinin satışını təşviq etmək: 

T.2.1. Səyahət xidmətlərinin müştərinin tələblərinə daha dəqiq şəkildə uyğun gələn 
cəhətlərini aydın şəkildə vurğulamaq; 

T.2.2. Faydalı cəhətləri aydın, dəqiq və müştəridə əlavə maraq doğuran tərzdə təşviq etmək; 
T.2.3. Satınalma barədə informasiyaları şərh etmək və onlara uyğun hərəkət etmək; 
T.2.4. Təşkilatın üstünlük verilən operatorlar üzrə siyasətinə uyğun olaraq səyahət 

xidmətlərini təşviq etmək; 
T.2.5. Normativ sənədlərin və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq səyahət xidmətlərini 

təsvir etmək. 
 
V.3. Müştərilərin narazılığını aradan qaldırmaq və onların suallarını cavablandırmaq: 

T.3.1. Müştərilərin narazılıqlarını operativ şəkildə araşdırmaq və müzakirələrin müvafiq 
yerlərində potensial həll yolları təklif etmək; 

T.3.2. Mümkün olduğu təqdirdə müştərilərin narazılıqlarını hər bir tərəfi qane edəcək şəkildə 
həll etmək; 

 
V.4. Satışı sona çatdırmaq: 

T.4.1. Müştərilərin satınalma seçimlərinə uyğun olaraq onları pozitiv istiqamətdə 
inandırmaq; 

T.4.2. Razılaşdırılmış bütün xidmətlərin ümumi dəyərini dəqiq şəkildə hesablamaq və 
müştəriyə bildirmək; 

                                                             

1
Müvafiq sahə üçün olan peşə standartındakı ilə eynidir. 
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T.4.3. Təşkilatın prosedur qaydalarına və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq satışı 
tamamlamaq. 

 
V.5. Xidmətləri və satışları üzbəüz şəkildə, telefon vasitəsilə və ya elektron vasitələrlə həyata 

keçirmək. 
 
V.6. Standart proqram təminatından istifadə etməklə elektron formatda sifarişlər həyata keçirmək. 
 
V.7. Viza və ya sığorta kimi əlavə xidmətlər təmin etmək. 
 
V.8. Nəticələr barədə rəhbərliyə gündəlik və dövri hesabatlar vermək və xidmətlərin və satışın 

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı potensial təkliflər vermək. 
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C.2. TƏLİM İLƏ BAĞLI XÜSUSİ MƏLUMAT 

C.2.1. TƏLİMİN NÖVLƏRİ 

Bu peşə üçün zəruri səriştələr aşağıda göstərilən təlim metodları vasitəsilə əldə edilə bilər: 

Formal təlim 

Tələb olunan formal təlim Uyğun gələn 
təlim növü 

Qeydlər 

Tam orta təhsil2   

Texniki peşə təhsili və ya 
akkreditasiyadan keçmiş təlim 
müəssisəsində təlim 

 Təlim akkreditasiyadan keçmiş peşə 
məktəbləri və sertifikatlaşdırılmış 
müəssisələr tərəfindən təşkil olunur. 

Təlim iqtisadiyyat, ticarət və ya biznes 
inzibatçılığı sahələrində keçirilə bilər. 

İdarəetmə və qabaqcıl planlaşdırma 
bacarıqları uzunmüddətli peşə kursları ilə 
tamamlanan təcrübə əsasında əldə edilə bilər. 

Müəssisələrdə istehsalatdan ayrılmadan 
aparılan peşə təlimi Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin təsdiq etdiyi xüsusi 
qaydalara əsasən müraciət əsasında həyata 
keçirilə bilər. Həmçinin ümumi təhsil verildiyi 
halda müəssisələr Təhsil Nazirliyinin 
qaydalarına da riayət etməlidirlər. 

Əldə edilən səriştələr milli ixtisas çərçivəsində 
istifadə oluna bilər. 

Orta ixtisas təhsili   

Ali təhsil   

Digər:   

 

Qeyri-formal təlim tələb olunan bilik, bacarıq və yanaşmanın genişləndirilməsinə şərait yarada bilər. 

 

Qeyri-formal təlim 

Təlim müəssisələrdə istehsalatdan ayrılmadan aparıla bilər, yalnız bu halda bir sahədən digərinə rəsmi 

keçid imkanları verilmir. 

C.2.2. TƏLİMİN İSTİQAMƏTİ 

Normal ilkin təlim istiqaməti ümumi orta təhsili bitirdikdən sonra peşə təhsili almaq və razılıq 
əsasında turizm müəssisəsində təcrübə keçməkdir. 

                                                             

2Orta təhsil ölkə vətəndaşları üçün icbari xarakter daşıdığından cədvəldə əks olunmayıb. 
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Bəzi hallarda bu təlimə digər sektor və profillərdən üfuqi keçid imkanları mövcuddur. 

Müvafiq müəssisədə əsas funksiyalar üzrə ən azı 3 ay peşə təcrübəsi keçmiş ali təhsilli və xüsusi təlim 
vasitəsi ilə səriştələrini artıran şəxslər üçün alternativ iş istiqamətləri mövcuddur. 

 

C.2.3. ƏVVƏLKİ TƏLİMİN TANINMASI3 

Gələcəkdə xidmət sektoru müəssisəsində ən azı iki il intensiv təcrübəsi olan şəxs səriştələrin 
yoxlanması üçün mürəciət edə və müvafiq olaraq təhsil haqqında sənəd əldə edə bilər, 
yaxudsəriştələrin artırılması üçün təhsil sisteminə cəlb olunmaq məqsədilə qiymətləndirilə 
bilər.Əvvəlki təlimin tanınması Təhsil, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliklərinin qaydalarına 
uyğun olaraq həyata keçirilə bilər.  

 

                                                             

3Azərbaycanda səriştələrin tanınması üçün qiymətləndirmə sistemi hazırda mövcud deyildir. 


