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Bu dərgi Avropa İttifaqının (EU) maliyyə yardımı ilə hazırlanmışdır. Sənədin məzmununa görə Seft
Consulting məsuliyyət daşıyır və burada ifadə olunan fikirlər heç bir halda Avropa İttifaqının rəsmi
mövqeyi kimi qəbul edilə bilməz.
“Qəbələ, İsmayıllı və Qax rayonlarının kənd təsərrüfatı və turizm sahələrində dual peşə təhsili və
təlimi pilotların yaradılması (EDVET) layihəsi“ Avropa İttifaqı (EU) və Almaniya Federal İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Nazirliyinin (BMZ) maliyyə dəstəyi ilə Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq
Cəmiyyətinin (GİZ) “Cənubi Qafqazda özəl sektorun inkişafı və peşə təhsili və təlimi regional
proqramı” (PSD TVET) tərəfindən həyata keçirilir.
Açıqlama: Hazırki dərginin məzmununa və orada ifadə olunmuş fikirlərə görə EU, BMZ və GİZ
məsuliyyət daşımır.
Qeyd 1: Bu kurikulumun hazırlanmasında müvafiq peşə standartından istifadə edilmişdir.
Qeyd 2: Dərgidə istifadə olunan şəkillər açıq mənbələrdən götürülüb.
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Azərbaycan turizm sektoru sürətlə inkişaf etməkdədir. Ölkəmiz artıq dünya turistləri üçün cəlbedici
məkana çevrilir. Ölkəyə gələn turistlərə yüksək standartlara uyğun xidmətin göstərilməsi isə bir çox
faktorlardan asılıdır.
Bu baxımdan turizm-ekskursiya işinin təşkilində bələdçilərin, bələdçi-tərcüməçilərin rolunu
ayrıca qeyd etmək lazımdır. Ekskursiya xidməti turistlərə təqdim edilən kompleks xidmətin
ayrılmaz hissəsidir. Bu, həm yerli turistlər, həm də ölkəmizə gələn xarici turistlər üçün eyni
dərəcədə gərəklidir: Turizm sektorunda ekskursiya xidməti mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu xidmət
informasiya-məlumatlandırıcı, təbliğat vasitəsi olmaqla yanaşı, həmçinin təşkilati, vasitəçi, ticarət,
idman-əyləncə, bəzi hallarda operativ-nəzarət fəaliyyətini də əhatə edir.
Ekskursiya xidmətinin keyfiyyəti bu gün ilk növbədə bu sahədə çalışan mütəxəssislərin
ixtisas səviyyəsi, peşə bilikləri, təcrübəsi, təşkilatçılıq bacarığı ilə müəyyən edilir.Böyük bədii
qalereyalar,ixtisaslaşmış muzeylər, sərgi salonları, yarmarkalar və digər turizm müəssisələri öz
işini mükəmməl bilən ixtisaslı ekskursiya bələdçilərinin xidmətlərindən istifadə edirlər.Turistlərə
göstərilən xidmətlərin səviyyəsi bələdçinin bilik və təcrübəsindən çoxasılıdır.
Avropa İttifaqının dəstəyi ilə təşkil olunmuş bu layihədə Bələdçilik modulu beş təlim nəticəsini
əhatə edir. Məqsədimiz bu modulu tamladıqdan sonra tələbənin yüksək turizm - ekskursiya işini
təşkilini bacarmağıdır.
Modulumuzun 1 - ci təlim nəticəsini mənimsəyən tələbə bələdçilik sənətinin tarixini, mahiyyətini
və bələdçilik peşəsi ilə bağlı hüquqi - normativ sənətləri biləcək.
2- ci təlim nəticəsində tələbə eksursiyanın təsnifatını, əsas əlamətlərini, icmal və tematik ekskursiyanı
öyrənir.
3-ci 4-ci təlim nəticələrin mənimsəyən tələbə eksursiyanın təşilini həmçinin ekskursiyanın
təşkili zamanı qonaqlar qrupunun tələb və gözləntilərini dəqiq müəyyənləşdirməyi,qonaqların
təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etməyi, effektiv ekskursiya cədvəlin hazırlamağı bacaracaq.
5- ci təlim nəticəsində tələbinin turizm agentlikləri ilə əməkdaşlıq etmək üçün bilməsi vacib olan
məqamlar nəzərdə tutmuşdur.
Moduldakı hər bir informasiya tələbənin turizm sektorunda yüksək standartlara cavab verən bələdçi
kimi yetişməsi üçün nəzərdə tulmuşdur.
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Modulun adı: Bələdçilik
Modulun kodu: 3
Saatlar və kredit: 262
Modulun ümumi məqsədi: Modulu bitirdikdən sonra tələbə bələdçilik sənətinin tarixini
mahiyyətini və bələdçilik üçün qanuni tələbləri bilir və Azərbaycana gələn qonaqlar qrupu üçün
ekskursiya işinin təşkilini bacarır.

Təlim nəticəsi 1: Bələdçilik sənətinin tarixini, mahiyyətini və bələdçilik üçün qanuni tələbləri
bilir.
Qiymətləndirmə meyarları
1. Bələdçilik peşəsinin bu gününü və keçmişini uzlaşdırır.
2. Ekskursiyanın mahiyyətini müəyyən edir.
3. Peşəkar bələdçi peşəsi ilə bağlı hüquqi normativ sənətləri sadalayır.

Təlim nəticəsi 2: Ekskursiyanın əlamətlərini və təsnifatını bilir.
Qiymətləndirmə meyarları
1. Ekskursiyanın əsas əlamətlərini müəyyən edir.
2. Ekskursiyanın təsnifatını sadalayır.
3. İcmal ekskursiyalar haqqında danışır.
4. Tematik ekskursiyaları sadalayır.

Təlim nəticəsi 3: Azərbaycana gələn qonaqlar qrupu üçün görməli yerlərə və ya maraqlı
yerlərə ekskursiyaların təşkilini bacarır.
Qiymətləndirmə meyarları
1. Qonaqlar qrupunun tələb və gözləntilərini dəqiq müəyyənləşdirir.
2. Şərh etmə prinsipilərini düzgün müəyyənləşdirir
3. Müvafik məlumat mənbələrindən effektiv istifadə edir.
4. Effektiv ekskursiya cədvəlini hazırlayır.

Təlim nəticəsi 4: Ekskursiyanın təşkilini və keçirilmə texnikasını bacarır.
Qiymətləndirmə meyarları
1. Yola düşməzdən əvvəl ekskursiyanın maddi – texniki tərəflərini həll edir.
2. Ekskursiyadan öncə təhlükəsizlik haqqında təlimatları əvvəlcədən məlumatlandırır.

6

Ƹ'Œ1Œ)ā1 ā0 ƹ24)9 19 39 3
5*ā+ā0 &ā=&.

4. Bütün ekskursiya boyu qrupunun birlikdə olmasını təmin edir.
5. Qrupun təhlükəsizliyi və müdafiəsini effektiv təmin edir.

Təlim Nəticəsi 5: Səyahətləri təşkil edən turizm agentlikləri ilə əməkdaşlığı bacarır.
Qiymətləndirmə meyarları
1. Turizm firmaları və agentlikləri ilə əlaqələri düzgün müəyyən edir.
2. Turizm agentliklərinin təklif etdiyi məlumatları qonaqlara düzgün çatdırır.
3. Səyahətləri təşkil edən turizm agentlikləri ilə əlaqə yaradaraq onların xidmətlərindən istifadə
üçün qonaqlara təkliflər hazırlayır və qonaqların tələb və istəklərini onların diqqətinə çatdırır.
4. Kokteylərin yanında verilən gəlyanaltıları sadalayır
5. Şeykeri işlətmə qaydalarına əsasən istifadə edir
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1.1.1. BƏLƏDÇİLİK PEŞƏSİNİN BU GÜNÜ VƏ KEÇMİŞİNİ UZLAŞDIRIR
N¬aNcNcUFƦe8FcFceN£NaǚBǚXǚXǚN

Turizmin yaranması inkişaf tarixinin 5 mərhələyə bölmək olar.
I mərhələ - Qədim dünya səyahətləri: Qədim dövürlərdən V əsirə qədər olan dövrü əhatə edir.
II mərhələ - Orta əsr səyahətləri: V əsrdən XV əsrə qədər olan dövrü əhatə edir.
III mərhələ - Qızıl dövrün coğrafi ixtiraları: XVI - XVIII əsrləri əhatə edir.
IV mərhələ - Kütləvi turizmin yaranma tarixi: XIX - XX əsrin ortalarını əhatə edir.
V mərhələ - Beynəlxalq turizmin qloballaşması və beynəlmiləlləşməsi: XX əsrin ikinci yarısından
XXI əsrin əvəllərinə qədər ( Bu günə qədər olan dövrü) əhatə edir.
Azərbaycanda turizmin tarixinə qısa ekskursiya
Bu gün müasir insanı səyahətlərsiz, gəzintilərsiz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Bütün tarixi
dövrlərdə insanlar müxtəlif məqsədlərdən irəli gələrək gəzmək, səyahət etmək fəaliyyəti ilə də
məşğul olmuşlar. Lakin, XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq turizm dünyada əsaslı şəkildə sosialmədəni sahəyə çevrildi. Turizm təkcə insanların səyahətlərinin təşkilinə, onların mənəvi həzzinə
xidmət etmir, eyni zamanda turizm insanların müxtəlif bilgilərlə maarifləndirmək, onların dünya
görüşlərini inkişaf etdirmək funksiyalarını yerinə yetirir. Tətbiqi kulturologiya elmi turizmə
kulturologiyanın böyük bir sahəsi və asudə vaxt şəraitində sosial mədəni fəaliyyətin bir növü kimi
yanaşır.
Azərbaycanın

turizm

profilli

ölkəyə

çevrilməsi və dünya arenasında öz sözünü
deməsi üçün böyük potensialı vardır. Zəngin
təbii sərvətləri, qədim tarixi və memarlıq
abidələri, özünəməxsus mentaliteti, əlverişli
coğrafi mövqeyi, Xəzərin sahil zonaları
turizmin

inkişafında

xüsusi

əhəmiyyət

kəsb edir. Odlar ölkəsində turizmin inkişaf
etdirilməsinin perspektivlərindən bəhs edərkən istər-istəməz onun bu istiqamətdə mövcud tarixi
təcrübəsinin nəzərdən keçirilməsinə də ehtiyac duyulur. Belə ki, tarixin müxtəlif çağlarında
Azərbaycanı seyr etmiş əcnəbi coğrafiyaşünaslar, səyyahlar bu ölkənin gəzməli, istirahət üçün
əliverişliliyini daim qabarıq şəkildə təsvir etmişlər. Antik çağların görkəmli zəka sahibləri Plini,
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əliverişliliyini daim qabarıq şəkildə təsvir etmişlər. Antik çağların görkəmli zəka sahibləri Plini,
Plutarx, Heradot, Ptolomey, Strabon, sonrakı tarix mərhələlərində Marko Polo, Ryui Qonzales
Klaxvio, Afanasi Nikitin, İosafat Barbara, Ambrocco Kontraini, Antoni Cenkinson, Vincensi
Akeksandri, Sadko, Övliyə Çələbi, Fedor Kotov, Aleksandr Düma Azərbaycana səyahət etmiş, ölkənin
qədimi adət-ənənələti, təbiət gözəlliklərini, ən əsası isə qonaqpərvər azərbaycanlıların səmimiliyi,
insanpərvərliyindən cəsarətlə fikir söyləmişlər.
İlk səyahətlərin yaranması
Səyahət daha qədim anlayışdır. Səyahətdə məkan və zaman məhdudiyyəti yoxdur. Səyahətlər və
yerdəyişmələr insanları tarix boyu müşahidə etmişdir. İnsan cəmiyyəti təkminləşdikcə səyahətlərdə
dəyişmişdir. Turizm müxtəlif insan sivilizasiyalarının yaranmasında və inkişafında mühüm rol
oynamışdır. 5 min il bundan əvəl dünyanın müxtəlif yerlərində - Çində, Hindisanda, Yaxın Şərqdə,
Yunanıstanda insan sivilizasiyaları əmələ gəlmişdi. İnsanlar ölkələr arası səyahətlərə çıxmış iqtisadi
əlaqələr yaratmış və ideya mübadiləsi aparmışlar. O dövrün qabaqcıl ideyalarının yayan alimlər və
məşhur səyyahlar formalaşmışdır. Herodotun, Strabonun, Pifaqorun, Demokritin, Platonun və
başqa alimlərin elmi mübadiləri Avropa sivilizasiyasının yaranmasına səbəb olmuşdur.
Orta əsrlərdə səyahət edən ayrı - ayrı şəxslər, diplomatlar, tacirlər, zəvvarlar və başqa adamlar
olmuşdursa XIX əsri əvəllərindən uzun sürən səyahətlər qısa və çoxda böyük xərc tələb etməyən
ucuz başa gələn turist səfərləri ilə əvəz olunmağa başlayır. Səfərə çıxan turistlərin sayı sürətlə artır.
Bununda əsas səbəbi kapitalizmin inkişafı idi. Müsair kütləvi turizmin əsasını qoyan Tomas Kuk
olmuşdur. O, 1841 - ci ildə Böyük Birtaniyada Midland Railvay şirkəti ilə müştərək olaraq 500 adamın
Lankasterdən Lonqoburqa səyahətin təşkil
etmişdir.1847 - ci ildən başlayaraq Kukun
yaratdığı ilk turist kompaniyası səyahətə
getmək istəyənlərə bilet satmağa başladı.
Tomas Kuk 1863 - ci ildə İsveçə və 1868 - ci
ildə Şimali Amerikaya böyük səyahətlər
təşkil

etmişdir.Amerkaya

səyahətçilər

gəmilərlə göndərilirdi. Bu cür səyahətlər
aylarla davam edirdi. 1868 - ci ildə Kuk ilk
dəfədə dünya səyahətinidə təşkil etmişdir.
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1.2.1. EKSKURSİYANIN MAHİYYƏTİNİ MÜƏYYƏN EDİR
)UUN¥eBe}}Fc%e

Ekskursiya - ətraf aləmi əyani dərketmə vasitəsidir. Müəyyən şəhərin və ya regionun görməli yerləri,
təbiəti, tarixi, məişət xüsusiyyətləri ilə tanış olma prosesidir.
«Ekskursiya» sözü latın «ekskursio» (çıxış, səyahət, səfər) sözündən qəbul olunmuşdur.
Müasir anlayışda ekskursiya - diqqətə layiq yerlərin, tarixi və mədəniyyət abidələrinin metodiki
düşünülmüş nümayişi və bu obyektlərlə bağlı hadisələrin nəql edilməsidir. Başqa sözlə ekskursiya
- diqqətəlayiq obyektlərə (mədəniyyət abidələri, muzeylər, müəssisələr, müəyyən ərazi və s.) baş
çəkməklə dərketmənin forma və metodudur. Ekskursiya bir qayda olaraq, ekskursiya bələdçisinin
rəhbərliyi ilə kollektiv və ya fərdi şəkildə həyata keçirilir.
Ekskursiya – iki mühüm prosesin nəticəsidir: onun işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi.
Bu proseslər bir-birilə bağlıdır. Ekskursiya məhsulunun yaradılması – menecer və ekskursiya
bələdçilərinin fəal iştirakını tələb edən
mürəkkəb prosesdir. Gələcək ekskursiyanın
məzmunu, dərketmə dəyəri bu şəхslərin bilik
və təcrübə səviyyəsindən, səriştəsindən,
pedaqogika

vəpsiхologiyanın

əsaslarını

mənimsəməsindən, ekskursiyaçılara təsir
göstərə bilən ən effektli üsulları seçmək
qabiliyyətindən birbaşa asılıdır.

Ekskursiyalarda məntiqi ardıcıllıq
Ekskursiya zamanı bələdçi nə qədər məlumatlı olsa da yalnız müəyyən məntiqi ardıcıllığa
əməl etməklə o, öz işində uğur qazana bilər. Turizmdə çox sayda bələdçi öz intuisiyasına və keçmiş
təcrübəsinə əsaslanaraq verilmiş tapşırıqları yerinə yetirər və işində uğurlu ola bilər. Təcrübə
göstərir ki, yalnız təbiət və humanitar elmlər sahəsində yüksək məntiqi savada malik bələdçilər
ekskursiyalarda tələb olunan informasiyanı tam və qüsursuz çatdıra bilirlər. Məhz məntiqi ardıcıllıqla
həyata keçirilən tanıtım bələdiçinin söhbətində, ekskursiya təhlilində və ekskursiyanın quruluşunda
öz əksini tapmalıdır. Ekskursiyalar zamanı aşağıdakı məntiqi qanunlar öz əksini göstərir.
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Bunlar:
• müəyyənlik;
• ardıcıllıq;
• əsaslılıq;
• bir-birini inkar etməmə qanunlarıdır.
Bunların tətbiq olunması zamanı istifadə olunan məntiqi üsullar:
• müqayisə;
• təhlil;
• sintez;
• mücərrəd təfəkkür;
• ümumiləşdirmə hesab olunur.
Ekskursiyanın yaradılması zamanı metodist və bələdçilər məntiqi təfəkkürdən doğan:
• Eynilik;
• Əkslik (ziddiyyət);
• Üçüncünün istisna olunması;
• Kifayət qədər əsaslılıq kimi əsas məntiqi təfəkkür qanunlardan istifadə edirlər.
Eynilik qanunu ekskursiyalar zamanı özünü elə göstərir ki, bələdçi baxış zamanı müxtəlif fikirlər
doğuracaq ifadələrə yol verməməli, dolayısı ilə ekskursantların fikirlərini çaşdırma- malıdır.
Əksklik qanunu onunla izah olunur ki, obyekt və ya hadisə haqqında danışılarkən hər hansı iki
əks arqument eyni anda düzgün sayıla bilməz.
Üçüncünün istisnası qanunu ekskursiyalar zamanı bir- birini inkar edən və ya bir-biri ilə eynilik
təşkil edən hal və hadisədən fərqli olaraq üçüncü bir arqumentin mümkün- süzlüyüdür.
Kifayət qədər əsaslılıq qanunu onunla izah olunur ki, istənilən fikrin real qəbul olunması üçün
şübhəsiz olmasına tam əmin olunan digər faktlarla sübut olunmalıdır.
Ekskursiyalar zamanı məntiqi qanunlara əməl olunmasının özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır.
Onlardan ən mühümü odur ki, burada ortaya qoyulmuş əsas tezis və fikirlər ziyarətçi arqumentləri
ilə izah olunur. Belə ki, ekskursiyalar zamanı insanın əldə etdiyi yeni biliklər iki yerə bölünür:
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a) duyğu orqanları vasitəsilə ətraf mühitin dərk olunması ilə qazanılan biliklər;
b) artıq əldə olunmuş məlumatlardan nəticə çıxarılması ilə əldə olunmuş biliklər.
Bu baxımdan, ekskursiyalar zamanı bələdçi məntiqi üsullarla biliklər qazanılmasına diqqət edir.
Ekskursiya prosesində müşahidə olunan obyektin üzərində məntiqi mühakimə aparılması maraq
kəsb edir. Məntiqi mühakimə aşağıdakı məsələlərin həllinə imkan verir:
• Müşahidə olunan obyektin ətrafdakı digər obyektlərdən seçilib ayrılması;
• Təqdimat məqsədilə obyektin maraq kəsb edən xarici görkəminin açılması;
• Obyektlər və onların hissələr arasında əlaqələr.
Beləliklə, məntiqi qanunlar ekskursiyanın hazırlanması və keçirilməsində mühüm rol oynayır.
Bütün ekskursiya metodikası, onun qəbulu məntiqi qanunların tələblərinin nəzərə alınması ilə
qurulur. Bələdçinin də bu sahədəki işi məhz ekskursiyanın tələbləri çərçivəsində qurulacaq məntiqi
ardıcıllıqdan çox asılıdır.

1.3.1. BƏLƏDÇİ PEŞƏSİ İLƏ BAĞLI HÜQUQİ NORMATİV SƏNƏDLƏRİ SADALAYIR
ǚXǚ% NXN)c¬F¥eFeXae} c{k)%

Bələdçi-ölkəyə gələn turistlərin yüksək səviyyədə qarşılayıb, yola salan şəxsdir. Onlar ölkədə qaldığı
müddətdə turistlərlə ünsiyyət qurur, şəhəri tanıdır, tarixi abidələrlə tanış edir, getmək istədikləri
yerlərə istiqamətləndirir, bir sözlə bələdçilik edir. Ölkəyə gələn turistlərin yüksək səviyyədə yola
salınmasında bələdçilərin rolu əvəzsizdir. Bu baxımdan bələdçi-tərcüməçilər və bələdçi-təlimatçılar
peşəkar, dünyagörüşlü, insanlarla ünsiyyət qurmaq bacarığı olan şəxslər olmalıdır. Çünki bu turizm
məhsulunun keyfiyyətinə təsir edir.
Bələdçilər turistlərə məlumat verən şəxsdilər. Onların iki mənalı məlumat verməməsi və ölkə
tarixi haqqında səhv danışmaması üçün o, mütləq Azərbaycan vətəndaşı olmalıdır. Azərbaycanda
təhsilalan xarici vətəndaşlar bələdçilik edə bilməzlər. Bələdçilik birbaşa turizmlə bağlı məsələdir.
Turizmin inkişafı bir tərəfdən güclü infrastrukturun qurulması, müasir otel və istirahət mərkəzlərinin
yaranması ilə şərtlənirsə, digər tərəfdən ölkəyə gələn turistlərin yüksək səviyyədə qarşılanması
üçün bələdçilərin öhtəsinə ağır bir vəzifə qoyur.
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Bələdçilərin hazırlanmasında universitetlərin rolu
böyükdür. Xüsusilə də, xarici dil səviyyəsi yüksək
olan universitetlər - Bakı Slvayan, Dillər və Bakı
Dövlət Universiteti bu işin öhtəsindən yaxşı gəlir.
Azərbaycanda yüksək ixtisaslı bələdçilərin
hazırlanması

hazırda

Mədəniyyət

və

Turizm

Nazirliyinin, Azərbaycan Turizm və Menecment
universitetinin

və

digər

müvafiq

qurumların

qarşısında duran ən vacib vəzifələrdən biridir. Bu
səbəbdən Nazirlik mövcud problemləri aradan
qaldırmaq və fəaliyyəti təkmilləşdirmək üçün mövcud tədbirlər planı hazırlayıb.
Bələdçi lisenziyası almaq üçün Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Azərbaycan
Turizm və Menecment universitetinin birgə təşil etdiyi kurslardan keçərək, atestasiya komissiyasının
imtahanından məqbul qiymət almaq lazımdır.

1.4. TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN FƏALİYYƏTLƏR

Tomas Kukun təşkil etdiyi səyahət trayektoriyasını dünya xəritəsindəgöstərin.
•

Üç

qrupa

sivilizasiyalarının

ayrılaraq
yarandığı

ilk

insan
ölkələri

siyahılaşdırıb, onları dünya xəritəsində göstərin.
•

Turizmin tarixi inkişaf mərhələrinin

təşəkkül tapdığı əraziləri siyahılaşdırın və onları
dünya xəritəsində göstərin.
•

Azərbaycana

gəlmiş

səyahətçilərin

adlarını çəkin və gəzdikləri ölkələri dünya
xəritəsində göstərin
•

Düşünün ki, siz turizm məkanlarından

birinə ekskursiya təşkil etmisiz. Həmin məkanda yerləşən obyektlərin nümayişini (şəkillərdən
istifadə etməklə) rollu oyunlarla göstərin.
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•

Qruplara bölünərək kompüter otağından istifadə etməklə muzeydə olan stentlərdə nümayiş

etdirilən materiallar haqqında informasiya toplayın və onlar haqqında təqdimat hazırlayın.
•

4 qrupa ayrılaraq ekskursiyaların təşkili zamanı məntiqi ardıcıllığın əhmiyyətini əks etdirən

sxem hazırlayın və təqdimatını edin. Təqdimat sonrası digər qrupların materialını qiymətləndirib
güclü və zəif cəhətlərini müəyyənləşdirin
•

Xarici ölkələrdə bələdçiliklə bağlı hansı qanuni

tələblərin olduğunu internet üzərindən araşdırın və Azərbaycanla müqayisəsini edin.
•

Turizmin inkişafında bələdçi faktorunun əhmiyyətinin nədən ibarət olduğunu araşdırın.

1.5. QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Öyrənmə prosesinə bağlı olan qiymətləndirmə meyarı:
“ Bələdçilik peşəsinin bu günü və keçmişini uzlaşdırır.”
•

Turizmin inkişafının tarixi mərhələləri hansılardır?

•

Azərbaycana gələn səyahlar kimlərdi?

•

Azərbaycana gələn ilk rus səyyah kim olmuşdur?

•

İlk insan sivilizasiyalarının yarandığı ölkələr hansılardı?

•

Avropa sivilizasiyasının yaranmasında əsas rolu olan alimlər kimlərdir?

•

Kütləvi turizmin əsası neçənci ildə və kim tərəfindən qoyulmuşdur?

•

XIX əsrdə səyahətə çıxan turistlərin sayının artmasının əsas səbəbi nə idi?

“Ekskursiyanın mahiyyətini müəyyən edir”
•

Ekskursiya nəyə deyilir?

•

Ekskursiyada məntiqi ardıcıllığın rolu nədir?

•

Ekskursiyalar zamanı hansı məntiqi qanunlar öz əksini göstərir?

•

Eynilik qanunu ekskursiyalar zamanı özünü necə göstərir?

•

Ekskursiyalar zamanı məntiqi qanunlar bələdçiyə və metodistə hansı problemləri həll

etməyə imkan verir?
•

Ekskursiyalar zamanı məntiqi qanunlara əməl olunmasının özünəməxsus xüsüsiyyətləri

hansıdır?
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“Bələdçi peşəsi ilə bağlı hüquqi normativ sənədləri sadalayır.”
•

Bələdçi lisenziyası nə üçün lazımdır?

•

Bələdçi niyə fəaliyyət göstərdiyi ölkənin vətəndaşı olmalıdır?

•

Bələdçi lisenziyasının verilməsinə hansı qurumlar nəzarət edir?

•

Bələdçilərin hazırlanmasında hansı unversitetlərin əsas rolu vardır?
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2.1.1. EKSKURSİYANIN ƏSAS ƏLAMƏTLƏRİNİ MÜƏYYƏN EDİR
)UUN¥ecFc8cUN¥eXeFǚǚXeaǚXǚN

Ekskursiyanın funksiyası, onun əsas xüsusiyyətidir. Ekskursiyanın diapozonu çox geniş olur və
demək olar ki, hər bir ekskursiya dərketmə, təhsil, məlumat, tərbiyə, elmi təbliğat, asudə vaxtın
təşkili, mədəni bilik dərəcəsinin genişləndirilməsi və s. funksiyaları yerinə yetirir.
Xüsusiyyət dedikdə, əşyalarm və hadisələrin bir-birindən seçilən və ya oxşar cəhətlərinin olduğu
nəzərdə tutulur. Bütün ekskursiyalar üçün ümumi xüsusiyyətləraşağıdakılardır:
1. Vaxt ölçüsü - 45 dəqiqədən bir sutkayadək;
2. Ekskursiya iştirakçılarının olması (qrup və ya fərdi);
3. Ekskursiya aparan bələdçinin olması;
4. Əyanilik, ekskursiya obyektlərinin yerləşdiyi yerə baxış keçirilməsi;
5. Ekskursiya iştirakçılarının öncədən tərtib olunmuş marşrut üzrə hərəkəti;
6. Obyektlərin məqsədyönlü nümayişi, aidiyyəti üzrə müəyyən mövzunun olması;
7. İştirakçıların aktiv fəaliyyəti (obyektin müşahidə edilməsi, öyrənilməsi və tədqiqi).
Sadalanan xüsusiyyətlərin hətta biri çatışmadıqda keçirilən tədbiri ekskursiya adlandırmaq olmaz.
Ümumi xüsusiyyətlərdən başqa, hər bir ekskursiya növünün öz spesifik xüsusiyyətləri də vardır:
a) avtobusla keçirilən ekskursiyalarda:
- avtobusun aşağı sürətlə hərəkəti zamanı obyektlərin nümayişi;
- avtobus müvəqqəti dayandığı zaman, avtobusdan düşmədən obyektlərin nümayişi;
- ekskursiya iştirakçılarının avtobusdan düşərək obyektlərə baxış keçirilməsi;
b) muzey ekskursiyalarında stenddə nümayiş etdirilən materiallarla tanışlıq;
c) istehsalat ekskursiyalarında - işləyən obyektlərin (dəzgah, aqreqat, mexanizm) nümayişi.
Ekskursiyaçı və gidin təkidi ilə obyektlərə səthi, başdansovdu baxış başqa-başqa anlayışlardır.
Nümayiş obyektlərinin geniş dairəsi, çoxplanlı mövzular, ekskursiya aparma metodikasının lazımi
səviyyədə işlənib hazırlanması, ekskursiyaya müəyyənfunksiyaları yerinə yetirməyə imkan verir.
Bu funksiyaların hər biri insanın tərbiyəsində və təhsilində böyük rol oynayır.
Mədəni-maarif işinin hər bir formasının öz fərqləndirici xüsusiyyətləri var. Ekskursiyanın əsas
xüsusiyyəti - yüksək dərəcədə vətənpərvərlikdir. Digər mühüm xüsusiyyətlər isə müxtəlif növ
ekskursiyalar üçün eyni deyildir. Məsələn, avtobus və piyada, istehsalat və muzey. Amma qeyd
etmək lazımdır ki, yuxarıda sadalanan xüsusiyyətlər hər bir ekskursiya növü üçün məcburidir.
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2.2.1. EKSKURSIYANIN TƏSNİFATINI SADALIYIR
)UUN¥ecFcǚcN8eF

Ekskursiyaların təsnifatı (klassifıkasiyası) - obyektlərin, hadisələrin, anlayışların ümumi
xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, dərəcələrə, hissələrə, siniflərə bölgüsüdür.
Ekskursiya xidməti həm müstəqil (məsələn, istirahət evlərində, klublarda, məktəblərdə), həm də
turizm xidmət kompleksinin hissəsi kimi (turizm firmalarında) göstərilir.
Hazırda ekskursiyaların təsnifatı aşağıdakı göstəricilərə əsasən aparılır:
1. Məzmununa; 2. İştirakçıların tərkibinə və sayına; 3. Keçirildiyi yerə; 4. Hərəkət üsuluna; 5.
Müddətinə; 6. Keçirmə üsuluna. Hər qrupun özünəməxsus komponenti*, spesifikası və xüsusiyyətləri
vardır.
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1. Məzmununa görə ekskursiyalar ümumi (icmal) və tematik ekskursiyalara ayrılır.
2. İştirakçıların tərkibinə və sayına görə ekskursiyalar - fərdi və qrup şəklində, yerli əhali, gəlmə
turistlər, yaşlılar, məktəblilər üçün və s. ayrılır.
Ekskursiya materialının mənimsənilmə xüsusiyyəti yuxarıda göstərilən hər bir qrup üçün keçirilən
tədbirə, onun metodikasına, aparılma texnikasına, həmçinin ekskursiyanın müddətinə müəyyən
dəyişikliklərin edilməsini tələb edir.
3. Keçirildiyi yerə görə ekskursiyalar: şəhər, şəhərkənarı, istehsalat, muzey, kompleks (ekskursiyaların
bir neçə növünün elementlərindən ibarət) olur.
4. Hərəkət üsuluna görə ekskursiyalar: piyada və müxtəlif nəqliyyat növündən istifadə edilən
ekskursiyalara ayrılır. Piyada ekskursiyaların üstünlüyü, hərəkətin lazımi tempini (sürətini)
yaradaraq, nümayiş və danışıq üçün əlverişli şəraitin təmin olunmasıdır.
Nəqliyyat ekskursiyaları (əksər hallarda avtobusla keçirilir) iki hissədən ibarət olur: dayanacaqlarda
ekskursiya obyektlərinin (məsələn, tarixi və mədəniyyət abidələri) təhlili və obyektlər arası yol
boyunca abidələrin və xatirə yerlərinin (yanından keçərək) xarakteristikası haqqında məlumat
verilməsi.
Bəzi ekskursiya müəssisələri, ekskursiyanı trolleybus, tramvay, çay və dəniz gəmiləri, vertolyot və s.
nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməklə təşkil edirlər.
5. Müddətinə görə, ekskursiyalar bir akademik saatdan (45 dəqiqə) bir sutkaya qədər davam edə
bilər.
Qısa müddətli turlar (1 gündən 3-4 günədək) bazar günü (istirahət günləri) marşrutları adlanır, bu
turlarda müxtəlif müddətli bir neçə ekskursiyanın keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Keçirilmə üsuluna görə ekskursiyaların növləri
- Ekskursiya - kütləvi gəzinti. Onun iştirakçıları eyni zamanda 10-20 avtobusla marşurut üzrə hərəkət
edirlər. Hər avtobusda bir bələdçi ekskursiya aparır. Belə ekskursiyalara kütləvi səhnələşdirilmiş
tamaşalar, folklor bayramları və s. daxil edilir;
- Ekskursiya - gəzinti, dərketmə elementləri ilə istirahət elementlərini birləşdirən ekskursiya.
Meşədə, parkda, dənizdə, çayda və başqa yerlərdə keçirilir;
- Ekskursiya - mühazirə (mövzu üzrə danışıq nümayişdən üstün olur);
- Ekskursiya - konsert, avtobus salonunda musiqili əsərləri dinləməklə, musiqi mövzusuna həsr
olunur;
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- Ekskursiya - tamaşa, konkret bədii ədəbiyyat əsərləri əsasında hazırlanmış ekskursiyanın ədəbibədii aparılma formasıdır.
Ekskursiya müxtəlif ekskursiyaçı qruplar üçün tədris işinin aşağıdakı formaları kimi də baxıla bilər:
- Ekskursiya - konsultasiya (məsləhət), ekskursiya iştirakçılarm suallarına əyani cavablar verən,
ixtisasartırılması növlərindən biridir;
- Ekskursiya - nümayiş, ekskursiyaçıların təbiət hadisələri, istehsalat prosesləri və s. ilə yaxından
tanış olmasının ən yaxşı formasıdır;
- Ekskursiya - dərs, bu və ya digər tədris müəssisəsinin tədris proqramına uyğun olan biliyin
çatdırılması formasıdır;
- Tədris ekskursiyası (ixtisaslaşmış auditoriya üçün) ekskursiya işçilərinin ixtisasının və təhsilinin
artırılması formasıdır;
- Sınaq ekskursiyası, ekskursiyaların hazırlanması və keçirilməsi üzrə fərdi işin həlledici
mərhələsi, hazırlıq keçən tələbə və ya işləyən ekskursiya bələdçilərin hazırladıqları yeni ekskursiya
mövzularının marşrutda yoxlanılma formasıdır;
- Nümunə ekskursiyanın məqsədi, konkret obyektdə bu və ya digər metodiki üsulun köməyi ilə
müəyyən yarım mövzunun açılması nümunəsini göstərməkdən və s. ibarət olan tədris ekskursiya
formasıdır;
- Reklam məqsədli ekskursiya. Ekskursiyaların dəqiq olaraq müəyyən qruplara bölünməsi,
təcrübədə şərti xarakter daşısa da, ekskursiya təşkilatlarının fəaliyyəti üçün böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Ekskursiyaların düzgün klassifikasiyası, ekskursiya bələdçisinin müştərilərlə apardığı
işin yaxşı təşkili üçün şərait yaradır, ixtisaslaşmanı asanlaşdırır və metodiki bölmələrin fəaliyyəti
üçün zəmin yaradır. Yeni ekskursiya mövzularının hazırlanması zamanı müxtəlif bilik sahələrinin
nailiyyətlərindən istifadə olunur.
Turların və marşurutların təsnifatı
Müasir beynəlxalq turizm xidmətləri bazarında çoxsaylı tur
və turist marşrutları mövcuddur. Bunlar çox rəngarəngdir və
müxtəlif istehlakçı qruplarına ünvanlanır. Tur və transturlarm
bir neçə təsnifat növləri vardır və hər bir növ müəyyən
təsnifat xüsusiyyəti ilə (günlərin sayı, nəqliyyat növü, tərkibi
və s.) seçilir.
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Turlar satış zamanı xidmətlər paketinin formalaşmasına və tərkibinə görə, inklüziv və sifarişli
turlara ayrılır:
İnklüziv turlar - tərkibinə müəyyən, dəqiq, öncədən planlaşdırılmış xidmətlər dəsti daxil edilən
turlardır.
Sifarişli (fərdi) turlar - müştərinin istəyinə və seçiminə görə xidmətlər paketinin tərkibi birbaşa
satış zamanı formalaşan turlardır.

Xidmət proqramının tərkibindən asılı olaraq turlar aşağıdakı tiplərə ayrılır:
- Tematik (mövzulu) turlar proqramında ekskursiya xidmətinin və tematik - dərketmə yönümlü
məşğulluğun (muzeylərə baş çəkmək, folklor bayramlarında iştirak etmək, xarici dillərin öyrənilməsi
və s.) üstünlük təşkil etdiyi turlar;
- Kurort - sağlamlıq turları sağlamlığı bərpaetmə tədbirlərinin və istirahət yönlü məşğulluğun
(kurort proqramları, profilaktik su - palçıq müalicəsi, mineral sulardan istifadə, dəniz kənarında
istirahət, fıto-prosedurlar və s.) üstünlük təşkil etdiyi turlar;
- İdman turları - idman tədbirlərinin və ya fəal hərəkət üsullarının (yürüşlər və gəzintilər, dağ
xizəklərində sürüşmə, velosiped turları, raftinq*, dayvinq**, məcaralı ekspedisiyalar və s.) üstünlük
təşkil etdiyi turlar;
- Kombinə edilmiş turlar - xidmət proqramında tematik, kurort - sağlamlıq və idman - yürüş
turlarının elementlərini birləşdirən turlar.
Qeyd: * Raftinq tur dağ çaylarında içərisi hava ilə doldurulmuş rezin sal və qayıqlarda səyahət.
**Dayvinq - akvalanqla su altına enmə.
Mövsümə görə turlar:
- İl boyu - bunlara illik fəaliyyət qrafiki olan bütün növ turlar aiddir;
- Mövsümi - hər hansı bir mövsüm və ya mövsümlər ərzində fəaliyyət göstərən turlardır. Məsələn,
yay kurort turları - yay aylarında, dağ - xizək turları isə qış-yaz mövsümlərində fəaliyyət göstərir və s.
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Turlar marşrut yolunun quruluşuna görə - xətti, radial,
dairəvi və kombinə edilmiş olur.
- Xətti - bir neçə xidmət məntəqələrinə baş çəkməklə və
xidmətin başlanğıc və son nöqtələrinin üst-üstə düşməməsi
ilə fərqlənən turlar. Məsələn, Bakı-Şamaxı-Şəki-Tbilisi
(şəkil 1).
- Radial (stasionar) - bir qayda olaraq, bir xidmət nöqtəsinə
(məntəqəsinə, şəhərə və ya əraziyə) baş çəkilən turlar.
Məsələn, Bakı-Naxçıvan-Bakı (şəkil 2).
- Dairəvi - bir neçə xidmət nöqtələrinə (məntəqələrinə)
baş çəkilməsi, eyni zamanda xidmətin başlanğıc və son
nöqtələrinin üstüstə düşməsi ilə fərqlənən turlar. Məsələn,
Bakı- Şamaxı-Mingəçevir-Qəbələ-İsmayıllı-Bakı (şəkil 3).
- Kombinasiyalı (kombinə edilmiş) marşrut - xətti və radial marşrutların elementlərinin ixtiyari
kombinasiyasını özündə birləşdirən marşrut. Məsələn, Bakı-Gəncə-Göygöl-Gəncə- Tbilisi (şəkil 4).
edildi. Belə ki. izah olundu ki, bokalların müxtəlif seçilməsinin səbəbi ağızda olan reseptorların
müxtəlif yerlərdə yerləşməsidir. Bu reseptorların yerləşməsi aşağıdakı şəkildə göstərilmişdir.

1

2

4

3

21

8Œ 1 ā2 3Œ8ā(Œā 2

2.3.1. İCMAL EKSKURSİYALAR HAQQINDA DANIŞIR
NaeX)UUN¥eXe

İcmal (ümumi) ekskursiyalar bir qayda olaraq çox mövcud olur. Onları təsadüfən çoxplanlı
adlandırmırlar. Belə ekskursiyalarda tarixi və müasir materiallardan istifadə olunur və çox müxtəlif
obyektlərin (tarixi və mədəniyyət abidələrinin, bina və qurğuların, təbiət obyektlərinin, məşhur
hadisələrin, şəhərsalma və abadlaşdırma elementlərinin, sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələrinin
və s.) nümayişi üzərində qurulur. İcmal ekskursiyalarda hadisələr iri planda izah edilir, şəhər, vilayət,
diyar. respublika, dövlət haqqında ümumi təəssürat yaradır.
İcmal ekskursiyaların öz xüsusiyyətləri var. Tematik ekskursiyalardan fərqli olaraq, burada
mövzunun qısaca və səlist idarə edilməsində müəyyən çətinliklər yaranır. Onlar hazırlanma və
aparılma yerindən asılı olmayaraq ilk növbədə, praktiki olaraq öz strukturuna görə oxşar olur. Bu
ekskursiyaların hər birində bir neçə yarımmövzunun (şəhərin tarixi, sənaye, elm, mədəniyyət,
xalq təhsili və s.) qısa xarakteristikası işıqlandırılır. Eyni zamanda ümumi ekskursiyaların öz
fərqləndirici cizgiləri də vardır. Onlar yalnız müəyyən şəhərə, vilayətə, diyara xas olan tarixi
inkişafın xüsusiyyətləri ilə diktə olunur. Məsələn, hərbi döyüşlərin keçirilməsi haqqında hərbitarixi yarımmövzu yalnız həmin şəhər və vilayətin ümumi ekskursiyalarında öz əksini tapır. Yazıçı,
şair və mütəfəkkir haqqında ədəbi yarım mövzular bu şəxsiyyətlərin həyatı və fəaliyyəti ilə bağlı
olan şəhərin ümumi ekskursiyasına daxil edilir.

Tarixi abidələr
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2.4.1. TEMATİK EKSKURSIYALAR SADALAYIR
)aeNU)UUF¥eXe

Tematik ekskursiyalar - konkret bir mövzunun açılmasına həsr olunur. Əgər bu tarixi ekskursiyadırsa,
onun əsasını bir mövzuda birləşdirilmiş, bir və ya bir neçə hadisə təşkil edə bilər. Əgər bu ekskursiya
memarlıq mövzusundadırsa, şəhərin küçə və meydanlarında yerləşən ən maraqlı memarlıq
abidələri, böyük şəhərlərdə isə qədim memarlıq ansamblları öyrənilmə predmeti ola bilər.
Tematik ekskursiyalar tarixi, istehsalat, sənətşünaslıq, ədəbiyyat, təbiətşünaslıq (ekoloji), memarlıq
- şəhərsalma ekskursiyalarına ayrılır.
Tarixi ekskursiyalar məzmununa görə aşağıda
göstərilən yarımqruplara bölünür:
- tarixi - ölkəşünaslıq;
- arxeoloji, maddi tarixi mənbələrin (qazıntı)
nümayişi;
- etnoqrafik (müxtəlif millət və xalqların məişəti,
adət və ənənələri haqqında);
- hərbi - tarixi (hərbi - xatirə yerləri);
-

tarixi

-

bioqrafık

(məşhur,

tanınmış

şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı olan yerlər);
- tarixi muzeylərə ekskursiyalar.
İstehsalat ekskursiyaları:
- istehsalat - tarixi;
- istehsalat - iqtisadi (bank, birja fəaliyyəti, daşınmaz əmlak bazarı və s.);
- istehsalat - texniki;
- şagirdlər üçün peşə yönümlü.
Sənətşünaslıq ekskursiyaları:
- teatr tarixi;
- musiqi tarixi;
- xalq bədii sənəti;
- incəsənət xadimlərinin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı yerlər;
- rəsm qalereyası və sərgi zallarına, muzeylərə, rəssam və heykəltaraşların emalatxanalarına.
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Ədəbiyyat ekskursiyaları:
- ədəbi - bioqrafık. Yazıçı, şair, dramaturqların və s. həyat və yaradıcılığı ilə bağlı olan xatirə yerlərinə
ekskursiyalar;
- ədəbi - tarixi, milli ədəbiyyatın inkişafının müəyyən dövrlərini açıqlayan ekskursiyalar;
- ədəbi - bədii. Bu, ya digər yazıçının əsərlərində öz əksini tapmış yerlərə təşkil edilənekskursiyalar;
- ədəbiyyat muzeylərinə.
Təbiətşünaslıq ekskursiyaları əsasən ekoloji istiqamətli olur.
Memarlıq - şəhərsalma ekskursiyaları:
- şəhərin memarlıq tikililərinin nümayişi;
- müəyyən tarixi dövrün memarlıq abidələrinin nümayişi;
- bir memarın yaradıcılığını əks etdirən;
- baş layihə üzrə şəhərlərin planlaşdırılması və abadlaşdırılması ilə tanışlıq;
- müasir memarlıq nümunələrinin nümayişi;
- yeni tikintilər üzrə.
Tematik ekskursiyaların bu və ya digər növləri, çox nadir hallarda bir-birindən ayrılıqda olur.
Məsələn, memarlıq - şəhərsalma mövzularında tarixi materiallardan istifadə olunur; təbiət şünaslıq
ekskursiya elementləri hər hansı bir tematik qrupa daxil olan ekskursiyada öz yerini tapır.
Hər şey ekskursiyanın keçirildiyi konkret şəraitdən (bu və ya digər şəhərin, regionun dərketmə
resursundan) asılıdır.

Kəlbəcər rayon Tarix-diyarşünaslıq muzeyi
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2.5. TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN FƏALİYYƏTLƏR

Qruplara bölünərək aşağıda göstərilmiş cədvəldəki bölmələrin izahını yazın (göstərilmş cədvəl
formasında) və təqdimatın edin. Digər qrupların təqdimatını qiymətləndirərək güclü və zəif
cəhətlərini müəyyənləşdirin.

Zəruri biliklər.
Qonaqlar tərəfindən
ödəniləcək qiymətin
müəyyənləşdirilməsi.
Qonaqların sayı.
Turun təbliği.

Turun müzakirəsi.
Təkminləşdirməyə
dair təkliflər.
Qeydlərin
aparılması.

Məlumat vermə

Qiymətləndirmə

Marşurutda həvəsləndirici
oyunlar.
Foto çəkliş.
Ekskursiya cədvəlinə və qiymət
standartlarına nəzarət.
Qonaqlar arasında sorğunun
aparılması.

Nəzarət

İsmayıllı rayonunun Lahıc
qəsəbəsinə ekskursiya

Fəaliyyətlərin
icrası

Planlaşdırma

Tur proqramının seçilməsi.
Turistlərə göstərilən
xidmətlər. Tur xərclərinin
hesablanması.
Məkan haqqında
məlumatların qonaqlara
necə təqdim olunmasını
müəyyənləşdirmək.

Qərar vermə

Məkanla tanışlıq.
Xidmət sahələrinin seçilməsi.
Ekskursiyanın – maddi texniki
tərəflərinin həlli.
Təhülükəsizlik təlimatı.
Resusların seçilməsi.

Marşurutun sifariş olunması.
İş planının yaradılması. Tur
proqramının hazırlanması.
Köməkçi bələdçinin seçilməsi.
Köməkçi bələdçiyə görüləcək
işlər haqqında tapşırıqların
verilməsi.
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•

Aşağda göstərilmiş fəaliyyətləri 4 qrupa bölünərək aranızda bölüşdürüb cavablandırın.

Yekunda bir birinizin işlərini qiymətləndirin.
•

Xətti marşurutu nümunələrlə sxemdə qeyd edin.

•

Radial marşurutu nümunələrlə sxemdə qeyd edin.

•

Dairəvi marşurutu nümunələrlə sxemdə qeyd edin.

•

Kombinə edilmiş marşurutu nümunələrlə sxemdə qeyd edin

•

Turların və marşurutların təsnifatını özündə əks etdirən inklüziv turpaket hazırlayın və

təqdimat edin.
•

İcmal ekskursiyaya xas olan xüsusiyyətləri özündə əks etdirən, hər hansı bir tarixi və

mədəniyyət abidəsini danışıqla təsvir edin və ümumi təəssürat yaradın.
•

Məktəblilərlə təşkil edilmiş ekskursiyalarda mədəni-maarif işinin və vətənpərvərlik hissinin

yüksəldilməsi üçün Azərbaycanın tarixinə aid müxtəlif suallar hazırlayın.
•

Azərbaycanda yerləşən tarix diyarşunaslıq muzeylərində olan arxeoloji, etnoqrafik, hərbi

tarixi, maddi tarixi mənbələri internet üzərindən araşdırın və müzakirə edin.
•

Peşə yönümlü hər hansısa bir istehsalat müəssisəsinin fəaliyyətini araşdırın və təqdimat

hazırlayın.
•

Azərbaycanda olan incəsənət xadimlərinin adını daşıyan ev muzeyləri haqqında məlumat

toplayın (internet və digər mənbələr) və təqdimat hazırlayın.
•

Qruplara bölünərək yerli mədəniyyət şöbəsinin fəaliyyətinə dair məlumat araşdırın və

müzakirə edin.
•

Müxtəlif tarixi dövrlərə aid memarlıq abidələrini araşdırın və əsrlərlə bölgüsün aparın.

•

UNESCO-ya daxil olan Azərbaycan nümunələrini araşdırın və bununla paralel UNESCO -ya

daxil olan dünya mədəniyyət miraslarını da araşdırın və müzakirə edin.

1.3. QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Aşağıdakı qiymətləndirmə meyarına əsasən qiymətləndirəcəksiniz:
“Ekskursiyanın əsas əlamətlərini müəyyən edir.”
•

Ekskursiya hansı funskiyaları yerinə yetirir?

•

Ekskursiya üçün ümumi xüsusiyyətlər hansılardı?

•

Hər bir ekskursiya növünün öz spesifik xüsusiyyətləri hansılardır?

•

Avtobusla keçirilən ekskursiyalarda nümayiş obyektləri hansılardır?
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•

Muzey ekskursiyalarında stenddə nümayiş etdirilən materiallar hansılardı?

•

Ekskursiyanın əsas xüsusiyyəti nədir?

“Ekskursiyanın təsnifatını sadalıyır.”
•

Ekskursiyanın təsnifatı hansı göstəricilərə əsasən aparılır?

•

Məzmununa görə ekskursiyalar neçə növə ayrılır?

•

İştirakçıların tərkibinə və sayına görə ekskursiyalar hansı qruplara ayrılır?

•

Şəhər, şəhərkənarı, istehsalat, muzey, kompleks ekskursiyaları ekskursiyaların təsnifatının

hansı göstəricilərinə aiddir?
•

Hərəkət üsuluna görə ekskursiyalar neçə cür olur?

•

Keçirilmə üsuluna görə ekskursiyalar hansı növlərə ayrılır?

•

Turlar satış zamanı xidmətlər paketinin formalaşmasına və tərkibinə görə neçə növə ayrılır?

•

Xidmət proqramının tərkibindən asılı olaraq turlar hansı tiplərə ayrılır?

•

Mövsümünə görə turlar neçə növə ayrılır?

•

Turlar marşurut yolunun qurluşuna görə neçə cür olur?

“İcmal ekskurisyalar haqqında danışır.”
•

İcmal ekskursiyalarda hadisələr necə təsvir edilir?

•

İcmal ekskursiyaların digər ekskursiyalardan fərqi?

•

İcmal ekskursiyaların digər adı nədir?

“Tematik ekskursiyaları sadalayır.”
•

Tematik ekskursiyalar neçə qrupa ayrılır?

•

Tarixi ekskursiyalar hansı yarımqruplara ayrılır?

•

İstehsalat ekskursiyaları hansı yarımqruplara bölünür?

•

Sənətkarlıq ekskursiyaları hansı yarımqruplara bölünür?

•

Ədəbiyyat ekskursiyaları hansı yarımqruplara bölünür?

•

Təbiətşünaslıq ekskursiyaları hansı istiqamətdə olur?

•

Memarlıq - şəhərsalma ekskursiyaları hansı yarımqruplara bölünür?
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3

3.1.1 QONAQLAR QRUPUNUN TƏLƏB VƏ GÖZLƏNTİLƏRİNİ DƏQİQ MÜƏYYƏNLƏŞDİRİR
}kce}Xe}{ccaǚaccN¥¥ǚNcNc8kaeXeƦ%FFXaeFǚceǚN
:qǚǚcǚeeaNXXǚ

Müştəri məmnuniyyəti, müştərinin bir məhsul və ya xidmətdən umduğu və ya gözlədiyini əldə
etməsinin gətirdiyi xoş hissləri ifadə edən psixoloji bir anlayışdır.
Turizm müəssisələrində, müştərilər məhsul və xidmətlərin performansını daha əvvəlki gözləntiləri
ilə müqayisə edərək məmnuniyyət qərarına gəlirlər.Turizm müəssisələrində müştərilərin gözləntiləri
məhsul və xidmət performansını aşarsa məmnuniyyətsizlik, müştəri gözləntiləri qarşılandığında
isə, məmnuniyyət ortaya çıxmaqdadır.
Müştəri məmnuniyyəti, universal bir dəyər deyil.Hər bir müştəri eyni turizm müəssisəsindən
eyni məmnuniyyəti əldə edə bilməz.Bu fərqliliyin təməlində duran və müştərilərin gözləntilərinə
təsir edən müxtəlif keçmiş təcrübə, ehtiyac və hədəflər haqqında çox dəqiq bir fikir əldə etmək
lazımdır.Turizm müəssisələrində müştəri məmnuniyyətinin təmin edilməsi müştərinin əvvəlki
satın aldığından daha keyfiyyətli bir məhsul və xidmət almasıyla mümkündür.Turizm müəssisələri,
müştərilərin gözləntiləri, qəbul olunan müəssisə performansı və müştəri məmnuniyyəti
məlumatlarına bağlı olaraq məlumat əsaslı çalışırlar.
Müştəri məmnuniyyətini davamlı olaraq inkişaf etdirmək istəyən turizm müəssisələrinin aşağıda
göstərilən qaydalar ilə həssas olmaları lazımdır.
•

Müştərilərə qarşı həssas olmaq,

•

Xidmət,istehsal və davranış standartlarını ortaya qoymaq,

•

Maneələri və problemləri təyin edərək yox etmək,

•

Qabiliyyətləri öyrənmək və inkişaf etdirmək,

•

Müştəriləri dinləmək,

•

Davamlı inkişafı gücləndirib dəstəkləmək.

Turizmdə bələdçinin əsas prinsipi müştərilərin ehtiyaclarını qarşılaşmaq və onlara məmnunedici
xidmətin verilməsini təmin etməkdir. Turizm müəssisələrində xidmət keyfiyyəti və performansın
ən yaxşı ölçülməsi isə müştəri məmnuniyyətinin təmin edilməsidir. Turizm müəssisələrində
müştərilər məmnuniyyəti təqdim edilən xidmət və məhsullar ilə gözlədikləri məhsul və xidməti
müqayisə edərək dəyərləndirirlər.
Ekskursiyalarda məmnuniyyətin qiymətləndirilməsi gerçək xidmət təqdimatı müddətində
həyata keçirilir və ümumiyyətlə müştəri ilə xidməti təqdim edən bələdçi arasında bir qarşılıqlı təsir
formalaşır.
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Ekskursantlar rəqibləri ilə mübarizə apara bilmək üçün müştərilərin ehtiyaclarını və gözləntilərini
anlamaq və bunları qarşılamaq məcburiyyətindədirlər.
Qonaqlar qruplarına göstərilən ekskursiya xidməti
Turist və ekskursantlara ekskursiya xidmətinin təşkilini
və keçirilməsini turist firmaları və ya təşkilatları həyata
keçirir. Ekskursantlara göstərilən ekskursiya xidməti
həm ayrıca, həm də ümumi xidmət növü kimi ola bilər
(proqram çərçivəsində turistlərə göstərilən xidmət).
Turizmin təşkilində ekskursiya xidməti mühüm rol
oynayır. Mükəmməl və cəlbedici ekskursiya proqramı
olmadan daxili və xarici turizmin inkişafı mümkün
deyil. Ekskursiya xidmətinin əsas məqsədi turist və

Şəki xan sarayı

ekskursantların tələbatını ödəmək və bu fəaliyyət nəticəsində gəlir əldə etməkdədir. Ekskursiya
xidməti turistlərin tələbatına uyğun gələrsə, bu ekskursiyanın uğuru sayıla bilər. Turistlərə
ekskursiya xidməti göstərmək üçün əvvəlcədən səyahətin məqsədinə uyğun gələn proqram tərtib
olunmalıdır.
Proqramın strukturu və məzmunu turun növü ilə, şəhər marşrutunda ekskursiya imkanları və
qrupun hərəkəti üçün istifadə olunan nəqliyyat ilə müəyyən olunur.
Avtobus, qatar, teploxod ilə səyahət edən turistlərə yol boyu ekskursiya məlumatları verilir.
Turların müxtəlif növ olması, ekskursiya xidmətinin xüsusiyyətini təyin edir. İstirahət. məqsədi ilə
təşkil olunan turların proqramına 1-2 ekskursiya daxil edilir. Bu ekskursiyalar təbiət obyektlərinə
piyada (şəlalə, park və s.) və ya teploxodla dəniz gəzintisi ilə aparılır.
Nəqliyyat ekskursiyalarının təşkilində kiçik aviasiyadan (vertolyot, azyerli təyyarə) istifadə oluna
bilər. Məsələn, ekskursantlar Neft daşlarına və ya Azərbaycanın hər hansı bir rayonuna getmək
üçün kiçik aviasiyadan istifadə edə bilərlər.
İşgüzar turların proqramına, mütləq istehsalat müəssisələrinə və ya obyektlərinə ekskursiya
daxil edilməlidir. Bu turda iştirak edən turistlərin peşə marağına uyğundur.
Tanışlıq, gəzmək, öyrənmək turları daha çox ekskursiya proqramları ilə
ekskursiyalar iri şəhərlərdə, tarixi və mədəni mərkəzlərdə təşkil olunur.
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Tanışlıq və öyrənmək turları, proqram üzrə bir neçə şəhəri və ya yaşayış məntəqəsini gəzməyi
nəzərdə tutur və bunlardan turun tematikasına uyğun ekskursiya seçilir.
Planlı ekskursiyalara adətən, şəhər üzrə icmal ekskursiya, muzey, rəsm qalereyası və
digər görməli yerlər daxil edilir. Planlı ekskursiyalardan başqa, turistlərin şəxsi hesabı ilə əlavə
ekskursiyalar da təşkil etmək olar və ya bir planlı ekskursiya turistlərin arzusu ilə digər ekskursiya
ilə əvəz edilə bilər. Turist putyovka alanda, marşurutun ekskursiya proqramı ilə təmin olunur.
Bu proqrama planlı və əlavə ekskursiyaların siyahısı, tövsiyyə olunaraq sərbəst baxmaq üçün
ekskursiya obyektləri daxil edilir.
Əlavə ekskursiyaların seçimində, ekskursiya rəhbəri turistlərə kömək edir. Bunun üçün
ekskursiya rəhbəri şəhəri və ərazini yaxşı bilməlidir. Bundan başqa ekskursiya rəhbəri əlavə
ekskursiyaların mövzularını, yerli muzeylərin ekspozisiyalarını, iş vaxtını, daxil olma haqqı, sərbəst
gəzintinin marşrutu, şəhər nəqliyyatının işini bilməlidir. Ekskursiya rəhbəri turistləri ekskursiyaya
hazırlamalı, psixoloji əhval-ruhiyyə yaratmalı, dini yerləri ziyarət edərkən turistlərə geyim formasını
tövsiyyə etməlidir.
Müxtəlif qruplarda göstərilən ekskursiya xidməti, bu qrupların mədəni tələbatını,
maraqlarını, ekskursantların müxtəlif qruplara bölünməsiııi nəzərə alaraq, turist təşkilatlarına bir
çox problemləri həll etməyə imkan verir.
Birinci – əhaliyə, o cümlədən tələbə və şagirdlərə göstərilən ekskursiya xidmətini genişləndirmək
lazımdır.
İkinci – ekskursiya zamam, əhalinin artan tələbatını və maraqlarını maksimum təmin etmək
lazımdır.
Üçüncü – ekskursiya işinin səmərəsini və effektliyini artırmaqdır.
Bunun üçün turist təşkilatları, əhalinin hansı kontingenti ilə işlədiyini bilməli, hazırda və
yaxm gələcəkdə kimlər turist təşkiatının xidmətlərindən kimlərin istifadə edəcəyini nəzərə almalı və
istirahət gününün marşrutlarını, səyahət və ekskursiya xidmətlərindən istifadə etmək istəyənlərin
sayını artırmalıdırlar. Bu qruplara daxil olan ekskursantların xarakterik xüsusiyyətlərini qeyd edək:
Birinci qrup – ekskursantlara göstərilən xidmət növündən asılı olaraq ekskursiyaya
münasibət birləşdirir. Bu qrupda birləşən insanları bir-birindən ekskursiyaya bilik mənbəyi kimi
baxmaq və maraq fərqləndirir. Buna görə də bu qrup iki yarımqrupa ayrılır. Birinci yarımqrupa hər
şeyi bilən və hər şey ilə maraqlanan aiddir.
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Birinci yarımqrupa hər hansı konkret elm sahəsinə (incsənət, ədəbiyyat və s.) maraq göstərən
insanalar daxildir.
İkinci yarımqrupa öz asudə vaxtını maraqlı işlərlə zənginləşdirmək istəyən, müəyyən məqsədi
olmayan ekskusantlar daxildir. Bu tip insanlar başqa işləri olmadığına görə ekskursiyada iştirak
edirlər.
Yuxarıda göstərilən yanmqrupların ekskursantları ekskursiyaya müxtəlif münasibət göstərirlər.
Birincilər – istənilən mövzuda olan ekskursiyada eyni maraqla iştirak edirlər.
İkincilər – ancaq müəyyən mövzulu ekskursiyada iştirak edirlər.
Üçüncülər – yaranan şəraitdən asılı olaraq ekskursiyalarda iştirak edirlər.
Əlbəttə ekskursantların bu cür bölgüsü şərtidir. Lakin bu, turist təşkilatlarına bir çox məsələlərin
həllində yardımçı olur.
İkinci qrup - birinci qrupdan daha dəqiq və aydın seçilir. Bu qrup aşağıdakı əlamətlərinə görə
seçilir:
Bu qrup əhali üçün ekskursiyanın işlənib hazırlanması zamanı iştirakçıların sağlamlığı, kurort
rejimi, ekskursiyada hərəkət tempi, yerin relyefi, ekskursiyanın keçirilmə vaxtı nəzərə almmalı və
istirahət edənlərin yemək qaydaları pozulmamalıdır.
Gənclər üçün təşkil olunan ekskursiyalarda metodikaya əsasən fəallıq, temp və piyada hərəkət çox
olmalıdır.
Şagirdlər üçün ekskursiyaları bir neçə qrupa bölmək məqsədə uyğundur. 5-7-ci siniflər və 9-11-ci
siniflər. Hər bir qrupun bu yaşa uyğun xarakterik psixoloji xüsusiyyətiəri var.
Şagirdlər üçün aparılan ekskursiyalar adi ekskursiyadan fərqli olaraq hər bir obyektə baxmaq
üçün avtobusdan düşmək lazımdır və tarixi
mədəni abidələr haqda qısa məlumat verilir.
Ekskursiya zamanı gərginliyi aradan qaldırmaq
üçün müxtəlif oyunlar, viktorinalar keçirilir,
mahnılar oxunur. Bu ekskursiyada, ekskursiya
rəhbərinin «çantası»ndan daha fəal istifadə edilir
və bədii-ədəbi əsərlərdən sitatlar, şeirlər oxunur.
Ekskursiyada məntiqi keçidlərdən məharətlə
istifadə etmək lazımdır. Bu şagirdlərə ekskursiya
mövzusunu daha yaxşı mənimsəməyə kömək
edir və materialın ardıcıllığına riayət olunur.
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3.2.1 ŞƏRHETMƏ PRİNSİPLƏRİNİ DÜZGÜN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİR
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Təqdimat əyaniliyin reallaşma prinsipi olub bir və ya bir neçə ekskursiya obyekti ilə üzbəüz tanış
olmaq imkanı deməkdir. Təqdimat eyni zamanda bələdçinin predmetin mahiyyətini açması
prosesidir.
Ekskursiyalardakı təqdimat çoxmərhələli bir prosesdir. Bəzi hallarda təqdimat obyektin
nümayişi kimi başa düşülsə də bir çox xüsusiyyətlərinə görə onları eyniləşdirmək çətindir. Belə ki,
nümayiş dedikdə, müəyyən qrup insanların diqqətinə çatdırılmaq üçün predmet və ya hadisənin
kütləvi göstərişi başa düşülür. Ekskursiya təqdimatı isə ixtisaslı mütəxəssisin (bələdçinin) rəhbərliyi
ilə konkret bir obyektin ekskursantlara məqsədli şəkildə tanış edilməsi başa düşülür. Başqa sözlə
təqdimat dedikdə nümayişdən fərqli olaraq hadisənin və ya obyektin xüsusiyyətini, qabiliyyətini
və keyfiyyətini açıb göstərmək, nümayiş zamanı ilk baxışda görünməyən tərəflərini ekskursantlara
izah etməkdir.
Təqdimat predmetlə tanış olan ekskursantlara onun mahiyyətinin izah olunması, onun
daha yaxşı başa düşülməsi prosesidir. Bu, başqa sözlə, ilk baxışda nəzərə çarpmayan, amma dərin
məna və əhəmiyyət daşıyan xüsusiyyətlərin üzə çıxarılması, onların əyani olaraq dərk olunması
deməkdir. Əyaniliyin effektli təsiri isə təqdimatın təşkili səviyyəsindən, ekskursantların onu düzgün
qavramasından asılıdır. Məhz təqdimat zamanı insan lazımı qaydada baxmağı, müşahidə etməyi,
öyrənməyi mənimsəyir. Bu da öz növbəsində təqdimatın əsas vəzifəsidir. Ekskursiyası təşkilatçıları
bu mənada mövzunun seçilməsi zamanı təqdimatın məqsədinə uyğun qərar qəbul etməlidirlər.
Təqdimat ekskursantların predmeti seyretmə və baxışından ibarətdir. Əgər bu proeseslər
zamanı heç kim onu nümayiş etdirmir və ya bunun üçün rəhbərlik etmirsə o zaman burada iştirak
edən kütlə tərəfindən passiv qavrama baş verəcəkdir. Baxış və təqdimatın fərqi isə bundan ibarətdir
ki, baxış zamanı insan təkcə predmetin, məsələn: abidənin xarici görünüşünü izləyəcəkdir. Ancaq,
təqdimat baş verdikdə, o həm də seyr etdiyi predmetin müxtəlif cəhətlərinə görə mahiyyətini başa
düşməyə, onu təhlil etməyə nail olur.
Əgər nümayiş zamanı ekskursant ötəri informasiya alırsa, təqdimat zamanı ekskursanta verilən
informasiya sayəsində o kamilləşir. Ekskursiyalar zamanı təqdimat üç elementdən ibarət olur:
- ekskursantın görməli yer üzrə müstəqil müşahidələri;
- ekskursantlar üçün nəzərdə tutulan bələdçinin hazırladığı materiallar üzrə təqdimat;
- bələdçinin rəhbərliyi ilə digər kənar obyektlərin təqdimatı (məsələn, hansısa bir ərazi, burada
yaşayan xalqların adət-ənənəsi, qayda-qanunları, buradakı nəhəng binalar, yollar, körpülər, maraq
doğuran infrastruktur obyektləri və s.).
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Təqdimat süjetli və süjetsiz olaraq iki yerə bölünür. Süjetli təqdimatlar adətən tarixi və məişət
mövzulu ekskursiyalarda təşkil olunur. Süjet xətti olan ekskursiyalarda hökmən bir aparıcı şəxs
vardır. Onun üçün hər hansı bir hərəkət xarakterik olub ekskursiyanın canlanması, ekskursantların
tarixi faktı daha yaxşı yadda saxlaması, hadisələrin əsl mahiyyətini mənimsəməsi mümkün olur.
Ekskursiyalar zamanı təqdimatın aşağıdakı vəzifələri vardır:
-

Ekskursantlar qarşısında olan obyektin onlara göstərilməsi;

-

Artıq özü olmayan və ancaq şəkil və fotoda olan obyektlərin təqdim olunması;

-

Hadisə olmuş həmin yerdə həmin hadisənin təsəvvürünü yaratmaqla onu təqdim etmək;

-

Tarixdə yaşamış görkəmli şəxsin həmin yerdəki tarixi işlərini canlandırıb təqdim etmək;

-

Obyektin təsvir olunduğu perioda uyğun vəziyyətini təsdiq edən əvvəlki halını göstərən

təqdimat.
Təqdimat zamanı nəzərdə tutulan şərtlər
Ekskursiya obyektinin səmərəli təqdimatını keçirmək üçün aşağıdakı şərtlər ödənilməlidir:
- təqdimat nöqtəsinin düzgün seçilməsi;
- təqdimatın ən sərfəli vaxtının seçilməsi;
- ekskursantların mövzudan uzaq səslənən bütün predmet və hadisələrdən uzaq tutulması;
- ekskursantlarin hərəkətinin onun göstərilmə
metodikası kimi istifadə olunması;
- bələdçilərin bu sahə üzrə həm bilik, həm də vərdişlərinin olması;
- ekskursantların əvvəlcədən bu təqdimata hazırlanması.
Təqdimatın səmərəliliyi təkcə bələdçinin bilik və bacarıqlarından asılı deyildir. O həm də
ekskursantların obyekti necə mənimsəməsinə edilən köməkdən asılıdır. Belə ki, bir çox hallarda
ekskursantlara çox mürəkkəb bina və qurğu, tarixi arxitektura abidəsi, bağ, park, döyüş meydanı
kimi yerlər təqdim olunur ki, onların da asan qavranılması üçün çertyoj, model, maneken
formalarında əvvəlcədən izah edilməsi gərəkdir.Bu baxımdan bələdçinin vəzifəsi ekskursantlara
ən yaxşı tanıtım nöqtəsinin tapılmasına kömək etməkdir.Obyektin ölçüləri, onun miqyası haqqında
əyani təsəvvür yaratmaq üçün ağac, bina, insan, zəng kimi müqayisə predmetləri istifadə oluna
bilər.
Ekskursiyalar zamanı təqdimatın aktivliyi ikitərəfli bir proses kimi nəzərə çarpır. Bunlar,
bələdçinin təqdim olunan obyektin tanıdılmasına yönəlmiş aktivliyi və ekskursantın ona
təqdim olunan obyekti öyrənmək üçün göstərdiyi aktivlikdir. Belə ki, bələdçi öz izahatları ilə
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ekskursantların izlədikləri obyektə daha fərqli bir mövqedən nəzər salmağa çalışır. Bu baxımdan
bələçinin göstərişlərini bir neçə qrupa bölmək mümkündür.
- ekskursantların təqdim olunan oybektin müəyyən hissəsinə diqqət yetirməsini təmin edən
oriyentasiya yönləndirməsi;
- ekskursantların diqqətinin müəyyən obyektə yönəldilməsi;
- təqdim olunan obyektin digərləri ilə müqayisəsinin tövsiyəsi;
- təqdim olunan obyektin daha yaxşı başa düşülməsi üçün onun izahı;
- təqdim olunan obyektin ətrafda onunla eynilik təşkil edənlərdən ayrılması;
- öz müşahidələri əsasında nəticəyə gəlinməsi təklifinin verilməsi.

İnsan öz maraq dairəsi etibarı ilə ətrafdakı predmet və obyektlərə qarşı həssasdır.Bu baxımdan,
ekskursiyalardan kənarda da insanın maraq obyektlərinə münasibəti vardır. Bunlara bir neçə
variantda baxaq:
- ilk olaraq, baxışın ötəri olduğu variantda bir yerə səyahət edən şəxsin, misal üçün iş və ya digər
məqsədlərlə gəldiyi yerdə çox qısa müddətdə hər hansı bir görməli yerlə qısa müddətli tanışlığını
qeyd etmək olar. Burada vaxt və təcrübə azlığı özünü göstərən əsasamillərdəndir.
- ikinci halda, baxış nisbətən daha genişdir. Belə ki, həftəsonu günündə şəhərə və ya şəhərətrafı
biryerə çıxmış şəxs (ekskursant deyil) şəhərdəki abidələr, onların yerləşməsi, xarici görünüşü
haqqında təsəvvür əldə edə bilir. Bu halda ona baxdığı yerlər haqqında tarixi faktların verilməməsi,
onunla birgə ixtisaslı insanların olmaması çətinlik yaradır.
- üçüncü haldaisə qrup halında tanışılıq üçün çıxmış insanların arasında bir və ya bir neçə nəfərin
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öz üstün biliklərindən istifadə etməklə birnöv bələdçi funksiyasını yerinə yetirərək qisməndə olsa
onlara müəyyən məlumatları çatdırmasıdır. Burada bələdçi rolunu oynayan şəxsin yalnız sorğu
xarakterli informasiya çatdırması mümkündür.
Ekskursiya zamanı isə baxış əvvəlcədən seçilmiş obyektlər əsasında aparılır. Burada əsas rolu
təqdimatın metodiki qaydaları və təqdimat obyektinin təhlili tutur. Ekskursiyanı aparan mütəxəssis
- bələdçi bu prosesdə bütün lazımi tələblər çərçivəsində ekskursantlarla ünsiyyət qurur.
Təqdimat müəyyən plan əsasında qurulur və bələdçi bu zaman qeyri-nitq formalı üsullardan istifadə
edir. Bundan əlavə, obyektin ekskursiya yolu ilə təqdimatından başqa müxtəlif növlü təhlillərdən
də istifadə olunur ki, bu zamanda ekskursiyanın kulminasiya nöqtəsinə çatılması mümkün olur.
Təqdimat ekskursiya fəaliyyətinin mühüm bir hissəsi kimi özünə məxsus xüsusiyyətlərə
malikdir. İlk olaraq, onlardan təqdimatın aktivliyini qeyd etmək mümkündür. Belə ki, təqdimat hər
hansı bir təbii və ya tarixi əsərin seyrinə dalınması deyil, onun məqsədyönlü şəkildə müşahidəsi
deməkdir. Buda öz növbəsində həmbələdçi, həmdə ekskursantlarda kifayət qədər fəallığın olmasını
tələbedən bir cəhətdir.
İkinci xüsusiyyət kimi təqdimat zamanı məntiqi ardıcıllığı göstərmək olar. Belə ki,
ekskursiyada hər bir növbəti obyekt mövzunun açılmasında bir pillə rolunu oynayır. Buda öz
növbəsində seçilmiş obyektin digərləri arasında yerini müəyyən edir. Təqdimatın məntiqiliyi və
obyektlər arasındakı əlaqələr ardıcıllığı müəyyən edir.
Üçüncü mühüm cəhət kimi təqdimatın üstün mövqeyini qeyd etmək olar. Təqdimat sız
ekskursiya yoxdur. Əksər ekskursiyalar zamanı təqdimat obyekti arqumentlər qarşısında sübut
vasitəsi hesab olunur.
Növbəti xüsusiyyət kimi təqdimatın müəyyən edici rolunu göstərmək olar. Belə ki, əksəriyyət
ekskursiyalar zamanı təqdimat ekskursiyanın hekayəsindən əvvəl baş verir. Buda öz növbəsində
təqdim olunan obyektin hekayə ilə ekskursantlar tərəfindən qavranılması üçün stimul yaradır. Bir
çox hallarda isə təqdimat və hekayə eyni anda baş verir.
Təqdimatın süjeti onun növbəti bir xüsusiyyətidir. Belə ki, ekskursiya süjeti hər hansı bir
sənət əsərinin süjet xəttindən daha mürəkkəbdir. Belə ki, onun tərkibində hər hansı bir dövlət
xadimi, mədəniyyət və ya incəsənət ustası yaxud hər hansı bir tarixi hadisəyə aid hadisələr
öz əksini tapır. Xüsusən, tematik ekskursiyalar zamanı dəqiq süjet xətti ilə müəyyən olunmuş
ekskursiya təqdimatı baş verir. Təqdimatların sonuncu xüsusiyyəti onun paradoksallığıdır. Bu
ondan ibarətdirki, təqdimat zamanı ekskursantın onun görə bilmədiyi fakt və hadisələr haqqında
təsəvvür əldə etməsi üçündə informasiya verilir. Təkcə gördüyü obyekt haqqında deyil, onun adi
gözlə görünməyən cəhətləri haqqında da məlumat alan ekskursant üçün bu, müəyyən mənada
paradoksal təsəvvü yarada bilir.
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3.3.1 MÜVAFİQ MƏLUMAT MƏNBƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏ EDİR
aǚXaeaǚcǚXǚNc%ǚcNN8e%ǚ

Bələdçi qonaqlar qrupunun gedəcəkləri yerlər barədə məlumatlandıran şəxsdir. Bu baxımdan
bələdçi turun təşkil olunduğu məkan barədə geniş informasiyaya malik olmalıdır. Bələdçi bununla
bağlı informasiya toplama və təqdimat etmə xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirməlidir. Bələdçi tur
təşkili zamanı hər bir xırda məqamlara fikir verməlidir. Yol boyu ekskursantları maraqlandıran
sualları cavalandırmaq üçün, tur təşkil olunan məkana qədər yol xəritəsini bilməli həmçini tur
marşurutunun keçdiyi bölgələr haqqında informasiyaya sahib olmalıdır. Bələdçi ekskursantların
qida fasiləsi zamanı olduqları məkanın mətbəxi barədə informasiyayaları bilməlidir. Bu xüsusiyyətlər
bələdçinin yüksək bacarıqlara, elmilik göstəricilərinə qadir olmasını göstərir. Bələdçi daima yeni
informasiyalara açıq olmalıdır, daimə araşdırmalıdır. Bunu üçün bələdçi İKT biliklərinə sahib
olmalıdır. İKT bilikləri bələdçiyə lazım olduğu zaman anında informasiya əldə etməsinə kömək
edən bir bacarıqdır.
3.4.1 EFFEKTİV EKSKURSİYA CƏDVƏLİNİ HAZIRLAYIR
)88)UN)UUN¥eǚ%ǚXN

Effektiv ekskursiya cədvəli turun təşkilinin daha yüksək səviyyədə olmasını təmin edir. Effektiv
ekskursiya cədvəlində əsas nəzərdə tutulan tələblər.
Ümumi müddəalar - nümunələrlə
1.1 Marşurutun adı və növü: - “İsmayıllını bizimlətanıyın”
1.2 Kim üçün nəzərdə tutulub: - “Tarix və mədəniyyət abidələri ilə maraqlananlar, təbiətə, nadir
heyvan və quşlarla, xalça fabrikində xalçanın hazırlanması, İsmobike velosiped zavodunda
velosipedin hazırlanmasını, həmçinin üzümdən şərabın hazırlanması prosesinin Şotomonalit çaxır
zavodunda görmək istəyənlər üçün nəzərdə tutulub.
1.3 Qrupun optimal sayı ( nəfər): - minumum 4 nəfər, maksimum 26 nəfər
1.4 Marşurutun müddəti (günlə): - 3 gün
1.5 Marşurutun məsafəsi (km): - Bakı - İsmayıllı 170 km
1.6 Marşurutun çətinlik dərəcəsi: - 1- 4
1.7 Marşurutun mövsümü: - (mart, aprel, may, iyun, iyul, avqust, sentyabr)
1.8 İstifadə olunacaq nəqliyyat növü: - Avtobus, avtomobil
1.9 Marşurut üzrə hərəkət üsulu: - maşın, piyada, atla, velosiped
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Bakıdan İsmayıllıya avdobus və avtomobillə yola düşmə.İsmayıllı rayonunun girişində qarşılanma
və oteldə yerləşdirilmə. İsmayılı daxilində tarix və mədəniyyət abidələri və görməli yerlərlə tanışlıq
(Heydər Əliyev Mərkəzi, Tarix diyarşünaslıq muzeyi, Uşaq kitabxanası, İsmabike velosiped zavodu).
Yerli mətbəx nümunələri (pip dolması, Lahıc dolması) ilə tanışlıq və nahar (günorta yeməyi).
İsmayıllı ilə tanışlığın davamı (Şahdağ milli parkı). Otelə qayıdış və şam yeməyi.
İkinci gün oteldə səhər yeməyi. Lahıc qəsəbəsinin tarixi və görməli yerləri ilə tanışlıq.
Lahicda qədim misgərlik sənəti ilə tanışlıq.Nahar fasiləsi.Basqal tarixi mədəniyyət qoruğu, Basqal
hamamı və Basqal məscidi ilə tanışlıq. Otelə qayıdış və şam yeməyi.
Üçüncu gün oteldə səhər yeməyi. Piyada və atla Cavanşir qalasına gəzinti və yerli mətbəx
numunələri ilə tanışlıq, onların hazırlanmasının nümayişi və nahar fasiləsi. Oteldə istirahət və
hazırlıq işlərinin aparılması.Günün ikinci yarısı Bakıya yola düşmə.

İsmayıllı rayonu Lahıc qəsəbəsi

1.10 Yaşayış və yerləşmə şəraiti: - Otel və istirahət mərkəzləri
1.11 Marşurut boyu qidalanma: - Restoran və istirahət mərkəzləri.
1.12 Əsas ekskursiya məntəqələri: - Yerləşdiyi ərazi və ünvanı göstərməklə.
1.13 Bələdçilərin sayı: - Turistlərin sayından asılı olaraq 1 - 3 nəfər.
1.14 Əsas xidmət xərcləri (nəqliyyat xərcələri, qidalanma, yerləşmə və s.): - Turistlərin sayından
asılı olaraq müəyyən olunur.
1.15 Yaşayış məntəqləri yol şəbəkələridə daxil olmaqla marşurut boyu əsas məntəqələri: - Bakı İsmayıllı - Lahic qəsəbəsi, Basqal qəsəbəsi, Xanagah kəndi, Şahdağ milli parkı.
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3.5. TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN FƏALİYYƏTLƏR

•

Yerli qonaq qəbulu müəssisələri ilə tanışlıq.

•

Qonaq qəbulu müəssiələrinin xidmət sahələrini araşdırın vəqeydlər aparın.

•

Qonaqlar qrupunun tələblərinin araşdırın və ona uyğun tur proqramı hazırlayın.

•

Yerli turizm müəssisələrinin xidmət sahələrini araşdırn və qeydlər aparın.

•

Yerli tarix diyarşünaslıq muzeylərinə tur təşkil edərək orda olan tarixi eksponatlar haqqında

təqdimat edin.
•

Görməli yerlər haqqında informasiya

toplayb təqdimat edin (şəkillərdən istifadə
edərək).
•

Azərbaycanda yerləşən xalça muzeyi

haqqında informasiya toplayın (internetdən
və yaxud digər mənbələrdən) və verilmiş vaxt
çərçivəsində təqdimat edin.
•

Azərbaycan Bayraq muzeyi haqqında

informasiya

toplayın

və

verilmiş

vaxt

çərçivəsində təqdimat edin.
•

Azərbaycanda yerləşən miniatür kitab muzeyi haqqında informasiya toplayın və təqdimat

edin.
•

Seçilmiş hər hansısa bir tur proqramına əsasən turun təşkil olunduğu məkan barədə

məlumat mənbələrindən (internet resusları və s.) informasiya toplayın və müzakirə edin
•

Qruplara bölünərəkşimal istiqamətində 3 gün üçün ekskursiya cədvəlini hazırlayın,

həmçinin ekskursiya məkanına uyğun olaraq bələdçinin fərdi mətnini tərtib edin.Sonda digər
qrupla işlərinizin diskusiyasın aparın.
•

Siz Turizm agentliyində bələdçi olaraq çalışırsız. Sizə Azərbaycanın gözəl məkanlarından

biri olan İsmayıllı rayonunun Lahıc qəsəbəsinə ilk dəfə tur təşkil etməyi tapşırırlar. Düşününki
Lahıc qəsəbəsinə ilk dəfə turu siz təşkil edirsiz.
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Tapşırıq
1.

Qonaqları inandırmaq üçün bu turun digər turlardan fərqləndirən xüsusiyyətini sadalayın.

2.

Lahıc qəsəbəsinə təşkil edəcəyiniz turu həyata keçirmək üçün hansı vasitələrdən istifadə

edəcəyinizi planlaşdırın.
3.

Ekskursiya zamanı ekskursiyaçıların aktiv olması və onlar üçün yaddaqalan olması üçün

əyləncəli oyunlar, sual-cavab viktorinaları hazırlayın.

3.6. QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Aşağıdakı qiymətləndirmə meyarına əsasən qiymətləndirəcəksiniz:
“Qonaqlar qrupunun tələb və gözləntilərini dəqiq müəyyənləşdirir.”
•

Müştəri məmnuniyyəti nədir?

•

Müştəri məmnuniyyətini davamlı olaraq inkişaf etdirmək istəyən turizm müəssisələri hansı

qaydalara əməl etməlidir?
•

Qonaqlar qruplarına göstərilən ekskursiya xidməti zamanı qonağını tələb və gözləntilərin

qarşılamaq üçün nələri bilmək vacibdir?
“Şərh etmə prinsiplərini düzgün müəyyənləşdirir.”
•

Ekskursiyalar zamanı təqdimat neçə elementdən ibarət olur?

•

Ekskursiyalar zamanı təqdimatın hansı vəzifələri vardır?

•

Təqdimatın şərtləri hansıdır?

•

Təqdimatın səmərəliliyinə nə təsir edir?

•

Təqdimatın hansı xüsusiyyətləri vardır?

“Müvafiq məlumat mənbələrindən istifadə edir.”
•

Bələdçi tur zamanı hansı informasiyalar malik olmalıdır?

•

Hansı göstəricilər bələdçini yüksək bacarıqlara, elmilik göstəricilər sahib olmasını bildirir?

•

İKT bilikləri bələdçiyə nə üçün lazımdır?

“Effektiv ekskursiya cədvəlini hazırlayır.”
•

Effektiv ekskursiya cədvəli nə üçün lazımdır?

•

Ekskursiya cədvəlində əsas nəzərdə tutulan tələblər hansılardır?
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•

Ekskursiyanın təşkili zamanı hansı növ nəqliyyatdan istifadə olunur?

•

Ekskursiyada bələdçilərin sayı nədən aslıdır?

4.1.1 YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL EKSKURSİYANIN MADDİ - TEXNİKİ TƏRƏFLƏRİNİ HƏLL EDİR
)UUN¥ecFcae%%Nǚǚ8XǚN

Ekskursiya rəhbəri tur təşkili zamanı onu maddi tərəflərini düzgün müəyyən etmək üçün ilk öncə
effekttiv ekskursiya cədvəlini qurmağı başarmalıdı. Bu cədvəl çərçivəsində hər bir xırda məqamı
dəqqiq müəyyən etməlidir. Turun təşkili zamanı ekskursiyaçılara göstərəcəyi xidməti dəqiq
siyahılaşdırmalıdır. Çünki hər bir xidmət maddiyatla dəyərləndirilir. Tur təşkilinin maddi tərəflərini
müəyyən etmək üçün ekskursiya rəhbəri özü üçün hesabat cədvəli təyin etməlidir. Bu cədvəli təyin
etmək üçün seçilmiş turizm bölgəsinə qədər olan məsafəni düzgün bilməli və bu məsafə qarşılığında
marşurut xərclərinin düzgün təyin etməlidir. Ekskursiya rəhbəri yol məsafəsinin uzunluğunu
nəzərə alaraq marşut xətti boyunca marşurutda keçirdəcəyi əyləncəli oyunların mükafat xərclərini,
nahar fasiləsini (nahar fasiləsi etmək üçün məkan və xidmət xərcləri düzgün müəyyən olunmalıdır),
əgər gedəcəkləri turizm bölgəsində seçilmiş ünvana giriş xərəclərini tur təşkilatçısı qarşılıyırsa
bu xərcləri düzgün müəyyən etməli, həmçinin tur zamanı foto çəklişlərin və bunların disklərdə
qonaqlara verməsi üçün xərcləri düzgün hesablamalıdır. Hər bir ekskusiya rəhbəri şəxsi hesab
cədvəli qurmaq üçün sadə mühasibatlıq biliklərinə malik olmalıdır.
Ekskursiyanın hazırlanma mərhələləri:
1. Ekskursiyanın məqsəd və vəzifələrinin müəyyən olunması.
2. Mövzunun seçilməsi.
3. Ədəbiyyatın seçilməsi və biblioqrafiyanın tərtib edilməsi.
4. Ekskursiya materialının mənbəyinin müəyyən edilməsi. Mövzu üzrə muzey ekspozisiyası və
fondlarla tanışlıq.
5. Ekskursiya obyektlərinin seçilməsi və öyrənilməsi.
6. Ekskursiya marşrutunun tərtib olunması.
7. Marşrut üzrə hərəkət.
8. Ekskursiyanın yoxlama mətninin hazırlanması.
9. «Ekskursiya bələdçisinin portfelinin» komplektləşdirilməsi.
10. Ekskursiya aparılmasının metodiki üsullarının müəyyən edilməsi.
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11. Ekskursiya aparılması texnikasının müəyyən edilməsi.
12. Metodiki göstərişlərin tərtib edilməsi.
13. Fərdi mətnin tərtib edilməsi.
14. Marşrutda ekskursiyanın qəbulu (təhvil verilməsi).
15. Ekskursiyanı turist firmasının turizm məhsulu kimi təsdiq edilməsi.
Hər mərhələnin hazırlanması zamanı müəyyən tələblər yerinə yetirilməlidir.
Hər bir ekskursiyanın effektliyi, onun keçirilmə texnikasından, metodika və keçirilmə texnikasının
əlaqəsindən əsaslı surətdə asılıdır. Ekskursiyanın keçirilməsi üzrə bir sıra tələblər irəli sürülür. Bu
tələblərə aşağıdakılar daxildir:
-

ekskursiya bələdçisinin ekskursiyaçılarla tanış olması;

-

obyektin ətrafinda ekskursiyaçılarrn düzgün yerləşdirilməsi;

-

ekskursiyaçıların avtobusdan çıxması və avtobusa qayıtması;

-

ekskursiya bələdçisinin mikrofondan istifadə etməsi;

-

ekskursiyanın bütövlükdə və ayrı-ayrı yarımmövzuların açıqlanmasına ayrılan vaxta riayət

edilməsi;
-

ekskursiyaçıların suallarma cavab verilməsi və s.

Bələdçinin potfelindən istifadə etmə texnikası
Obeyktlərin nümayişi zamanı metodiki üsullardan istifadə olunmasında bələdçinin potfelinin
əhmiyyəti və rolu böyükdür.Hər ekspanatın - fotoşəkil rəsm, rəsm reproduksiyası, portret, çertiyoj,
sənət surətinin öz sıra nömrəsi var. Buda ekskursiyaçılara nümayiş edilən eksponatların ardıcılığını
müəyyən edir. Ekskursiya bələdçisi eksponatı ekskursiyaçılara öz yerindən göstərə bilər, yaxud
avtobusda daha yaxından tanış olmaq üçün cərgə ilə ekskursiyaçılara ötürə bilər.
Ekskursiyanın metodiki hazırlanmasına əsasən bələdçi audio və video kasetlərdən istifadə edə bilər.
Aparatların saz və işlək vəziyyətdə olduğunu lazımı lent yazılarının olduğunu öncədən yoxlamaq
lazımdır. Bələdçi bu aparatlardan istifadə olunma qaydasını bilməlidir.
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4.2.1 EKSKURSİYADAN ÖNCƏ TƏHLÜKƏSİZLİK HAQQINDA TƏLİMATLARI ƏVƏLCƏDƏN
MƏLUMATLANDIRIR
)UUN¥e%ecqcǚǚBXUǚN¬XNUBe}}Fc%eǚXNae

Ekskursiya rəhbəri tur təşkilini edən zaman bir məsələni daima diqqətdə saxlamalıdır. Hər bir
ekskursiyaçının həyat sağlamlığına ekskursiya rəhbəri cavabdehdir. Buna görədə ekskursiya
rəhbəri təhlükəsizlik barədə müvafiq təlimatları ekskursiyaçılara ekskursiyadan öncə çatdırmalıdır.
Ekskursiya təşkil edən müəsissələrin fəaliyyətinin mühim asbektlərindən biri də səyahət zamanı
turistlərin təlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Riskin mənbəyi müxtəlif ola bilər. Məs: zədələnmə
təhlükəsi, qidazəhərlənməsi, ətrafmühitintəsiri, yanğıntəhlükəsi, biolojivə pisxolojitəsirlər,
gərginlik və s. Bunlardan əlavə turizmdə informasiya təminatından xidmət personalının və
bələdçinin peşə hazırlığından asılı olan digər spesifik risk amilləridə vardır. Təhlükəsizliyin təşkili
- turislər və ekskursavodlar üçün mühim olan bir sıra aspektlərin daxil olduğu kompleks anlayışdır.

4.3.1 QONAĞIN AYDINLAŞDIRMA İLƏ BAĞLI MÜRACİƏTİNİ NƏZAKƏTLƏ CAVABLANDIRIR
)UUF¥e FXeFceXXeFceee)NXaǚN

Ekskursiya təcrübəsində müəyyən sualar təsnifatı formalaşır. Onlar 4 qrupa bölünür.
1.

Ekskursiya bələdçisinin suallarına ekskursiyaçılar cavab verir.

2.

İzah etmə zamanı əmələ gələn suallara bələdçi özü cavabverir.

3.

Ekskursiyaçıların diqqətini artırmaq və onları fəallaşdırmaq məqsədi ilə verilən ritorik

suallar.
4.

Ekskursiya iştirakçıları tərəfindən mövzu üzrə verilən suallar.
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İlk 3 suallar qrupu ekskursiya keçirilməsi metodikası ilə əlaqəlidir. Yalnız 4 - ci suallar qrupu
eksursiya aparılması texnikasına aiddir. Sualların məzmunu müxtəlifola bilər. Ekskursiya obyektləri
ilə məşhur xadimlərin həyatı ilə bağlı suallar çox zaman isə ekskursiyanın mövzusuna aid olmayan
suallar verilir. Ekskursiyanın izahını dəyandırıb bu cür suallara təcili cavab vermək lazım deyil.
Bu auditoriyanın diqqətini ekskursiya mövzusunun mahiyyətinin dərk edilməsindən yayındırır.
Bundan başqa belə suallar qrupun əksəriyyətinin maraq dairəsindən kənarda ola bilər. Ona görədə
bələdçi həmin suallara ekskursiya qurtardıqdan sonra cavab verə bilər. Suallara bu qaydada cavab
veriləcəyini bələdçi ekskursiyanın giriş hissəsində elan edə bilər.
4.4.1 BÜTÜN EKSKURSIYA BOYU QRUPUN BİRLİKDƏ OLMASINI TƏMİN EDİR
)UUN¥eǚXǚ% NNcNc)UUN¥e FXeXeecFƦkXaeF

Ekskursiya bələdçisi nəqliyyat vasitəsinə (avtobus, minik maşını) daxil olarkən ekskursiyaçılarla
tanış olur. O, ekskursiya iştirakçılarını təmsil etdiyi ekskursiya müəssisəsi adından salamlayır, özünü
və sürücünü təqdim edir, yəni ekskursiyanı girişdən başlayır.
Ekskursiya işinin düzgün təşkili üçün, öncədən hazırlıq işləri görülməlidir. Ekskursiya təşkilatçıları
və ya turagentlər bu işləri təşkil edirlər.
Hər mövzunun giriş hissəsi olur. Qrupun tərkibi müxtəlif olduqda (məsələn, yerli əhali və gəlmə
turistlər, yaşlılar və uşaqlar), eyni ekskursiyanm müxtəlif giriş hissəsi olacaqdır. Ekskursiya bələdçisi
ekskursiyaçılara konkret istiqamət verən, onlarla əlaqə yaratmağa imkan verən giriş hissəsinin
hazırlığına və icrasına xüsusi diqqət yetirir.
Ekskursiyaçıların yerdəyişməsi
Ekskursiyaçıların avtobusdan çıxması:
Avtobusdan çıxış üçün ekskursiyaçıları əvvəlcədən hazırlamaq lazımdır. Belə olmadıqda, qrupun
bir hissəsi avtobusda qalmağı üstün tutur və abidə ilə tanışlıq imkanını itirir. Avtobusdan çıxmaq
şərti ilə, dayanacaqların sayı haqqında məlumatın ekskursiyanın giriş hissəsində elan olunması
məsləhətdir. Dayanacaqların əhəmiyyətini ekskursiyaçılara izah etməklə onları obyektin qeyri - adi,
ekzotik olması ilə maraqlandırmaq lazımdır. Nəzərdə tutulan dayanacaqlarda avtobusdan ilk öncə
ekskursiya bələdçisi düşür və bununla qrupa nümunə göstərərək, obyektə hərəkət istiqamətini
təyin edir.
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Dayanacaqların digər hallarda baş verməsi, ekskursiya məqsədi olmayan dayanacaqlar zərurəti
yaranırsa (məsələn, sanitar və ya suvenerlərin alınması), ekskursiya bələdçisi avtobusun yola
düşməsinin dəqiq vaxtını (saat və dəqiqə) elan edir. Ekskursiyaçılardan ekskursiyanın keçirilmə
reqlamentini tələb etmək lazımdır, çünki o avtobusun marşrut üzrə hərəkətinin qrafıkinə təsir edir.
Əgər şəhərkənarı ekskursiyaların dayanacaq vaxtları hər hansı bir səbəbə görə azalır və ya çoxalırsa,
bələdçi bu barədə ekskursiyaçılara məlumat verməlidir.
Ekskursiyaçıların yerdəyişməsi:
Ekskursiyaçıların yerdəyişməsi (avtobusdan obyektə, obyektdən avtobusa, obyektlər
arasında hərəkət) qrup halında həyata keçirilir. Qrupun mərkəzində ekskursiya bələdçisi olmalıdır,
bir neçə nəfər öndə, bir neçəsi yan tərəflərdə, qalanları isə arxa tərəfdə hərəkət edir. Qrup dağınıq
olmamalı, qabaqda gedənlərlə, arxada gedənlərin arasındakı məsafə 5-7 metrdən artıq olmamalıdır.
Ekskursiya bələdçisi marşrut üzrə qrupun mütəşəkkil hərəkətinin pozulmamasına nail olmalıdır.
Qrup üzvləri dağınıq halda olduqda, ekskursiya bələdçisinin yol boyu izahını, şərhlərini, məntiqli
keçidlərini eşitmək çətinləşir.
Təcrübəli bələdçilər qrupun marşrut üzrə hərəkətini bacarıqla idarə edirlər. Qrupun
hərəkətinin surəti, qrupun tərkibindən (uşaqlar, gənclər, orta yaşlı, ahıl yaşlı insanlar), ərazinin
relyefindən (məsələn, dağa qalxmaq, abad olmayan yollarla irəliləmək və s.) asılıdır..
Piyada ekskursiyalarda nümayiş obyektləri bir-birinə yaxın yerləşdikdə, ekskursiyaçtların
hərəkət surəti az olur, ağır addımlarla qrup tələsmədən irəliləyir.
Avtobus ekskursiyalarında qrupun lazımı hərəkət tempinin təyin edilməsi daha mürəkkəbdir.
Bələdçi avtobusdan düşərək tələsik hərəkət etmir. Xüsusən obyektin aralıda yerləşdiyi ərazidə,
o, ekskursiyaçıların əksəriyyətinə avtobusdan çıxmağa imkan yaradır, sonra tələsmədən qrupun
önündə obyektə doğru hərəkət edir. Obyektə çatdıqda, bütün qrup yığıldıqdan sonra bələdçi
danışmağa başlayır.
Ekskursiyaçıların avtobusa qayıtması:
Qrupun avtobusa doğru hərəkətinin önündə ekskursiya bələdçisi gedir. Qrup avtobusa mindiyi zaman
o, girişdən sağ tərəfdə dayanır və avtobusa daxil olan ekskursiyaçıları sayır. Bu iş hiss olunmadan
aparılmalıdır. Bütün ekskursiyaçıların avtobusa daxil olunduğuna əmin olduqdan sonra, bələdçi
avtobusa daxil olur və sürücüyə hərəkətin başlanması üçün şərti işarə verir. Avtobusda yerlərini
tutmuş ekskursiyaçıları saymaq komik situasiyalara, yersiz əsəbiliyə səbəb ola bilər və nəticədə
ekskursiyanın gedişi pozular.
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Ekskursiyaçıların obyektin qarşısında (önündə, ərafında, yanında) yerləşdirilməsi:
Ekskursiya hazırlanarkən bir qayda olaraq, ekskursiya obyektinə baxış zamanı qrupun yerləşməsinin
bir neçə variantı müəyyən edilir. Bu aşağıdakı hallar üçün nəzərdə tutulur:
Metodiki hazırlamada təyin olunmuş yer,
digər qrup tərəfindən tutulmuş və ya həmin yerdə
dayandıqda günəş şüaları gözü qamaşdırır və
obyektə baxmağa imkan vermir. Təklif olunan yerin
istifadə edilməməsinin digər səbəbləri də olur.
Günün isti, qızmar vaxtında qrupların
kölgədə yerləşməsi imkanlarından istifadə olunur.
Yağışlı günlərdə ekskursiyaçıların örtük və
çətirlərdən istifadə edilməsi variantları da nəzərdə
tutulur. Metodika ayrı-ayrı hallarda obyektin baxışı üçün bir neçə nöqtənin seçilməsini tələb edir:
uzaq (obyekt ətraf mühitlə və ya digər obyektlərlə birgə göstərildikdə), yaxın (binanın, qurğunun,
ərazinin, təbiət obyektinin ayrı-ayrı detalları təhlil edildikdə). Bu xüsusiyyətlər «Metodiki hazırlama
göstərişləri» qrafasında qeyd olunur. Hər ekskursiya bələdçisi diqqətlə bu göstərişləri öyrənir və
qrupla marşruta çıxmazdan öncə qrupun obyekti müşahidə etməsi üçün yerləşmə məsələlərini
araşdırır.
Obyektlərə baxış zamanı və avtomagistral yolları keçərkən ekskursiyaçıların təhlükəsizliyi
təmin olunmalıdır.
Bir obyektin yanında bir neçə ekskursiya qrupunu elə yerləşdirmək lazımdır ki. bir ekskursiya
bələdçisinin danışığı digərinə mane olmasın, bir qrup digər qrupun obyekti müşahidə etməsinə
mane olmasın. Muzey ekspozisiyasının nümayişi zamanı qrupların yerləşməsində də belə çətinliklər
əmələ gələ bilər.
4.5.1 QRUPUN TƏHLÜKƏSİZLİYİ VƏ MÜDAFİƏSİNİ EFFEKTİV TƏMİN EDİR
)UUN¥eXe%eǚBXUǚN¬XNU

Ekskursiya zamanı ən mühüm tələblərdən biri ekskursantların təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir.
Ümumiyyətlə, turizmdə təhlükəsizlik geniş anlayışdır. Təhlükəsizilk turistləri qəbul edən ölkənin
milli maraqlarının və turistlərin şəxsi təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə sıx bağlı olub, eyni
zamanda ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji tarazlığın qorunmasını da özündə ehtiva etdirir. Tur
səfərlər zamanı təhlükəsizliyi təmin etmək, bu sahə ilə məşğul olan bütün firmaların və məsul
şəxslərin, habelə yerli icra hakimiyyətləri, milli və beynəlxalq təşkilatların diqqətində olmalıdır.
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Səyahətlərin təhlükəsizliyi turizmin tənzimlənməsi üzrə beynəlxalq sənədlərdə də öz əksini
tapmışdır. Bundan əlavə turizmdə təhlükəsizlik məsələləri Turizm haqqında Azərbaycan Respublikası
Qanununda da öz əksini tapmışdır. Təhlükəsizliyin təminatı ölkə ərazisində səyahətçilərin,
turistlərin və ekskursantların gəlişi, mehmanxanada yerləşdirilməsi, onların sağlamlığı, həyatı və
mülkiyyətinin toxunulmazlığına təminat verən milli qanunvericilik çərçivəsində bütöv bir tədbirləri
əhatə edir.
Ekskursiya zamanı turistlərin zədələnməsi, ətraf
mühitin onlara təsiri, səs-küy, toz, yanğın təhlükəsi,
kimyəvi, radioaktiv, bioloji təsirlər, təbii hadisələr,
kriminoqen vəziyyət, yol hərəkəti qaydalarının
pozulması onların təhlükəsizliyinin təmin olunmasını
tələb edən şərtlərdəndir. Təhlükəsizliyin təmin
olunması üçün səyahətlərin və turistlərin qaldığı
yerlərdə təhlükəsizlik normalarının işlənib həyata
Ekskursiyada təhlükəsizlik

keçirilməsi, bu məsələnin vacibliyində ictimaiyyətin
məlumatllandırılması

və

maarifiəndirilməsi,

ekstremal vəziyyətlərlə bağlı problemlərin həlli məqsədilə ikitərəfli, regional və ümumdünya
səviyyəsində beynəlxalq əməkdaşlığın yaradılması bu baxımdan vacib məsələlərdəndir.
Daşınma səyahətin ən təhlükəli mərhələlərindən hesab olunur. Hər nə qədər önləyici və
tənzimləmə tədbirləri alınsa da nəqliyyat vasitələri yüksək təhlükə mənbəyi hesab olunur, arzu
edilməz halların çoxu da məhz nəqliyyat vasitələri ilə daşınma mərhələsində baş verir. Bu baxımdan
baş verə bilən gözlənilməz riskli halların vurduğu zərərlərin sığorta vasitəsilə ödənilməsi üçün
ekskursantların hər birinin sığortalı olması tələb olunur.
Ancaq bütün bunlar baş verməsin deyə, ekskursiyalar zamanı təhlükəsizlik qaydaları
çərçivəsində ekskursantlar avtobusun salonunda hərəkət başlanmazdan əvvəl öz yerlərini tutmalı,
hərəkət bitdikdən sonra avtobusun tam dayanmasına qədər ekskursiya iştirakçıları öz yerlərindən
qalxmamalı, sürücüyə mane olmamalıdırlar. Ekskursiya zamanı intizamsızlıq edən ekskursantlara
qarşı əvvəlcə xəbərdarlıq olunub, daha sonra isə ekskursiyanın davam etdirilməsi və digər
ekskursantların rahatlığının pozulmaması üçün müvafiq tədbir görülməlidir.
Ekskursantlar yolda, xüsusən turist avtobusu ilə səyahət edərkən nəqliyyat vasitəsinin
sürücüsü ilə sıx münasibətdə olurlar. Bələdçi və sürücünün birgə əməkdaşlığı ekskursiyaların uğurlu
keçməsində az rol oynamır. Bu baxımdan, sürücü avtobusun ekskursiya rəhbərinin, yəni bələdçinin
sərəncamında olmasını bilməlidir. Başqa sözlə, ekskursiya rəhbəri marşrut boyunca avtobusun işini
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təsdiq olunmuş hərəkət qrafikinə uyğun olaraq təmin edir.
Marşrut üzrə hərəkət edən ekskursiya qrupunda
bələdçinin vəzifələri aşağıdakı kimidir:
- bələdçi turistlərin sorğu və istəklərinə vaxtında
cavab verməli və bu cür sorğu və istəklər ekskursiya
proqramının çərçivəsindən kənara çıxmadığı və yol
marşrutunda nəzərdə tutulduğu halda onları təmin
etməlidir;
- bələdçi tur avtobusunu idarə edən sürücünün
marşrutla kifayət qədər tanış olmadığı halda ona
kömək etməli, saxlama, dayanacaq və döngə yerlərini

Avtobus turu – Ölkəmizi tanıyaq

qabaqcadan ona bildirməlidir;
- bələdçi və sürücü arasında olan münasibətlər qarşılıqlı şəkildə nəzakətli olmalıdır.
Ekskursiya zamanı tur avtobusunu idarə edən sürücü isə aşağıdakılara əməl etməlidir:
- obyektlərin göstərilməsi və onlar haqqında məlumatların verilməsi üçün ən rahat olan hərəkət
rejiminin seçilməsi;
- müəyyən sahələrdə hərəkət sürətinin azaldılması və ya avtobusun saxlanması;
- turistlərin rahatlığı üçün lazım olduqda istilik və ventilyasiya sistemlərinin işə salınması;
- avtobusa yanacağın nə vaxt doldurulması, hər hansı texniki nasazlıq baş verərsə bunun səbəblərinin
və dayanmanın təxmini müddətinin bələdçiyə və ya ekskursiya üzvlərinə bildirilməsi;
- salonun təmiz saxlanılması; - ekskursiya üçün bələdçinin istifadə etdiyi səs sistemlərinin saz
vəziyyətdə olmasını təmin etməli, təcili tibbi yardım qutusunun tam şəkildə olması qayğısına
qalmalıdır.
Sürücü tərəfindən ekskursiyanın aparılmasına müdaxilə edilməsi, ekskursiya rəhbərinin
verdiyi məlumatlara əlavə etmək səyləri, hərəkət zamanı turistlərlə söhbət aparılması qəti şəkildə
yolverilməzdir.
Turistləri belə riskli amillərin təsirindən mühafizə etmək məqsədilə zəruri olan yerlərdə
onların yanğın təhlükəsinə qarşı xəbərdar olunmaları, obyektlərin və ərazilərin yanğın təhlükəsi
təlimatı ilə təmin edilməsinə sössüz əməl olunması tələb olunur. Ekskursiya avtobusunda yanğınsöndürən qurğunun olması bu baxımdan əsas şərtlərdən biridir. Hər bir turistin şəxsi təhlükəsizliyi
ilə bərabər əmlakının da qorunması həm turistin özünün, həm də bələdçi və sürücünün əsas
vəzifələrindəndir. Belə ki, turistlər pullarını və qiymətli fərdi əşyalarının (foto və videokamera,
bahalı telefon, bəzək və geyim əşyaları və s.) itməməsi üçün xəbərdar olunmalı, onlar bunun üçün
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diqqətli olmalıdırlar. Lakin turistlərin əşyalarının yox olması ilə bağlı hər hansı bir xoşagəlməz
hadisə baş verərsə, bu zaman dərhal turist qəbul edən şirkətin rəhbərliyinə və lazım gəldikdə polisə
məlumat verilməlidir. Bütün bunlar baş verməsin deyə, turistlərin mehmanxana nömrəsində deyil,
seyfdə pul saxlaması, fotoaparat və video- kameraları özləri ilə gəzdirməsi, ekskursiya zamanı özləri
ilə lazım olandan artıq pul götürməmələri və s. barədə tövsiyələr verilməlidir.

4.6. TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN FƏALİYYƏTLƏR

•

Seçilmiş ekskursiya proqramına uyğun olaraq

hesabat cədvəlini hazırlayın və müzakirə edin.
•

Ekskursiya

proqramında

qeyd

olunmuş

ekskursiya məkanına qədər tur marşurutunun
keçdiyi bölgələrin tarixi
•

abidələrinin və turizm obyektlərinin siyahısını

tərtibedin və müzakirəsin aparın.
•

ekskursiya

Ekstrimal tur
•

Ekskursiya

proqramında

qeyd

olunmuş

məkanına uyğun olaraq bələdçin

portfelini əyani vəsaitlərlə hazırlayın.

Siz hər hansısa bir turizm agentliyinin əməkdaşısız. Müdiriniz sizə tapşırıb ki, Azərbaycana

səyahət etməklə bağlı heç bir təcrübəsi olmayan xaricdən gələn qonaqlara Azərbaycanın səyahət
etmək üçün cəlbedici bir yer olduğunu göstərən xüsusiyyətləri qeyd etməklə inandırın.
•

Ekskursiya proqramında qeyd olunmuş ekskursiya məkanına uyğun olaraq qarşılaşa

bilinəcək təhlükə mənbələrini araşdırın.
•

Siz turizm agentliyində bələdçi kimi işləyirsiz. Sizdən

tələb olunur ki, xaricdən gələn qonaqların təhlükəsizliyini və
müdafiəsini təmin etmək üçün görüləcək işləri planlaşdırasız.
Tapşırıq
•

Azərbaycanda olan ekstirimal turizm məkanlarını

siyahılaşdırın.
•

Ekstirimal

məkanların

təhlükəsizliyinin

olunduğunu göstərən əsas məqamları sadalayın.
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•

Qonaqların hüquq – müdafisəini təmin etmək üçün rəsmi qaydaları araşdırın.

•

Qruplara bölünün. Bələdçi və ekskursiyaçı rollu oynunu yaradaraq hər hansısa istehsal

müəssisəsinə tur təşkil edin. Tur daxili ekskursiyaçıları maraqlandıran sualları cavablandırın.
•
tur

Yerli
təşkil

istehsalat
edin.

müəssisələrinə

Tur

çərçivəsində

ekskursiyaçıların birliyini təmin edin.
•

Hər

hansısa

bir

ekskursiya

mövzusuna uyğun giriş hissəsi hazırlayın.
•

Ekskursiya qrupunun hərəkətini,

yerdəyişməsini təmin etmək və reqlamentə
riayət

etməsini

təmin

etmək

üçün

bələdçinin öncədən hazırlayacağı tədbirlər
planını tərtib edin.
•

Babadağ

zirvəsinə

ekskursiya

zamanı turistlər hansı təhlükələrlə qarşılaşa

Qəbələ - Tufan dağ

bilər. Bunu araşdırın və müzakirəsin aparın.
•

Yollarda bədbəxt hadisələr zamanı, xəsarət alanlara ilk tibbi yardımın göstərilməsini rollu

oyunlarla tətbiq edin.
•

Qəbələnin Tufandağ istirahət mərkəzində təhlükəsizliyin təmin olduğunu göstərən əsas

məqamları araşdırın və təqdimat edin (şəkillərlə).

Kanat
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4.7. QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Aşağıdakı qiymətləndirmə meyarına əsasən qiymətləndirəcəksiniz:
“Yoladüşməzdən əvvəl ekskursiyanın maddi – texniki tərəflərini həll edir.”
•

Tur təşkil edilmədən öncə hesabat cədvəlinin tərtib olunması nə üçün lazımdır?

•

Hesabat cədvəlinin hazırlanması zamanı nələrə diqqət yetirmək lazımdır?

•

Ekskursiyanın hazırlanma mərhələləri hansılardır?

•

Bələdçinin portfelinə nələr daxil edilir?

•

Ekskursiyanın keçirilməsi zamanı hansı tələblər nəzərdə tutulur?

“Ekskursiyadan öncə təhlükəsizlik haqqında təlimatları əvəlcədən məlumatlandırır.”
•

Ekskursiyadan öncə təhlükəsizlik barədə təlimatı kim aparmalıdı?

•

Ekskursiyadan öncə hansı təhlükəsizlik qaydalarına diqqət yetirmək lazımdır.

•

Ekskursiya zamanı risk mənbələri hansılardı?

“Qonağın aydınlaşdırma ilə bağlı müraciətini nəzakətlə cavablandırır.”
•

Ekskursiya təcrübəsində sualar təsnifatı neçə qrupa bölünür?

•

Turun mövzusundan kənar sual verilərsə bələdçi həmin suala nə zaman və necə cavab

verməlidir?
“Bütün ekskursiya boyu qrupun birlikdə olmasını təmin edir.”
•

Bələdçi ekskursiyaçılarla ilk tanışlıq zamanı hansı məlumatları ekskursiyaçıların diqqətinə

çatdırmalıdı?
•

Ekskursiyaçıların yerdəyişməsi prosesinə nələr aiddir?

•

Ekskursiyaçılar avtobusa qayıtdıqdan sonra bələdçinin ilk gördüyü iş hansıdır?

“Qrupun təhlükəsizliyi və müdafiəsini effektiv təmin edir.”
•

Ekskursantların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi nə üçün zəruridir?

•

Səyahətlərin təhlükəsizliyi turizmin tənzimlənməsi üzrə hansı beynəlxalq sənədlərdə öz

əksini tapıb?
•

Ekskursiya zamanı təhlükəsizliyin təmin olunması üçün bələdçinin vəzifələri nədir?

•

Ekskursiya zamanı turistlərin şəxsi təhlükəsizliyi necə təmin olunur?

•

Ekskursiya zamanı təhlükəsizliyin təmin olunması üçün nə kimi tədbirlər görülməlidir?
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5.1.1 TURİZM FİRMALARI VƏ AGENTLİKLƏRİ İLƏ ƏLAQƏLƏRİ DÜZGÜN MÜƏYYƏN EDİR
N¬aǚce¥)Nc%ǚaǚNǚǚǚƦUNXeXe

Turistlərə xidmət göstərən kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarını əsas fəaliyyət növünə
görə bir neçə qrupa ayırmaq olar: turagentlər, turoperatorlar, turizm sənayesi firmaları və turist
birlikləri.
Turagentlər digər müəssisələrin- turoperatorların, nəqliyyat, qidalanma müəssisələrinin,
yerləşdirmə vasitələrinin və s. xidmətlərini təklif edən vasitəçi turist təşkilatlarıdır. Bir qayda olaraq,
onlar bilavasitə müştəriyə xidmət göstərən kommersiya təşkilatlarıdır.
Turagentlər, istehlakçı üçün sərfəli, rahat formada, müştərinin arzusu ilə turist xidmətlərini
komplektləşdirir, hərəkət marşurutunu razılaşdırır, nəqliyyat və yerləşdirmə vasitələrində yerlərin,
ekskursiya bələdçiləri, gid və tərcüməçilərin ayrılması üzrə, əlaqədar təşkilatlarla müvafiq iş aparır.
Turagent firmalar bir qayda olaraq, digər firmaların(qeyri turist təşkilatı da ola bilər) şöbələri
və ya törəmə müəssisələri ola bilər. Turoperatorlardan savayı, ticarət və nəqliyyat firmaları, iri
banklar, siğorta cəmiyyətləri,
turistlərin
məhsul

istifadəsi

üçün

istehsalçıları

da

turagent firmalar yaradırlar.
Müstəqil
adətən

turizm

sahəsində
olduğu

turagentlər
biznesi

rəqabətin

ölkələrdə

zəif

fəaliyyət

göstərir. Bu halda turagentlər
maliyyə cəhətdən müstəqil
olurlar. Onlar öz kommersiya
fəaliyyətlərini normal sürətdə, çox saylı firmalar, mehmanxanalar, nəqliyyat müəssisələri,
topdansatış turist firmaları və s. ilə sıx əlaqədə həyata keçirirlər.
Turoperatorlar- xüsusi və ya icarəyə götürülmüş turist xidməti vasitəsinə malik olan öz müştərisinə
kompleks xidmət təklif edən turist təşkilatları, eyni zamanda turagentlərlə turizm sənayesi
müəssisələri arasında vasitəçilərdir. Bu təşkilatların böyük əksəriyyəti kommersiya müəssisələridir.
Turoperatorlar - nəqliyyat (su, quru, və hava), yerləşdirmə (mehmanxana, motel, kempinqlər
və s.), servis (müvafiq avadanlığı olan idman meydançaları, sağlamlıq mərkəzləri, əyləncə
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müəssisələri və s.) vasitələrinin, səyahət müddətində siğortanın, ekskursiya, gid və tərcüməçi
xidmətlərinin və s. seçimi və istifadəsi üzrə geniş imkanlar yaradırlar. Həmkarlar təşkilatları və
buna oxşar təşkilatlar adətən qeyri- kommersiya tipli turoperatorlar olsalar da, turizmdən əlavə
fəaliyyətin digər növləri ilə məşğul olduqları üçün, onları xalis turoperator adlandırmaq olmaz.
Turist birlikləri- turizm həvəskarlarının klubları, ittifaqları və digər könüllü birliklərdir.
Turoperatorlardan və turagentlərdən fərqli olaraq, turist birliklərinin 14 fəaliyyətinin məqsədi, gəlir
əldə etmək olmasada bu təşkilatlara və onların keçirdikləri tədbirlərə yardım etmək üçün vəsait
tələb olunur. Turist birlikləri bir qayda olaraq, yığılan üzvlük haqları, ictimai və xüsusi fondlardan
yardım, eyni zamanda kommersiya tədbirləri hesabına fəaliyyət göstərir.
Üzvlük haqları əsasən təşkilatın fəaliyyətinə yardım üçün yönəldilir. Müxtəlif fondlardan
verilən yardımlardan təşkilatın saxlanılması, hər hansı bir tədbirin (yadetmə marşurutları, zəvvarlıq,
hündür dağlara qalxma və s.) həyata keçirilməsi, regionda turizmin inkişafı, peşə təhsilini artırmış
turizm təlimatçılarına, əməkdar turist işçilərinə təqaüdlər verilməsi məqsədi ilə istifadə edilir.
Təşkilatın özünün təşkil etdiyi kommersiya tədbirləri, yuxarıda göstərilən proqramın
hər hansı birini həyata keçirilməsi məqsədini daşıyır. Qeyri-kommersiya təşkilatları olan turist
birliklərinin kommersiya tədbirlərini keçirməsinin səbəbi onunla izah olunur ki, belə tədbirlər
zamanı əldə olunan gəlir, hər hansı bir layihənin reallaşdırılması üçün istifadə edilir və vəsait
kənara çıxarılmır.
Turistlərə xidmət edən elə müəssisələr vardır ki, onların birbaşa turizmə aidiyyatı yoxdur,
ancaq turizmlə müəyyən bağlılığı vardır. Məsələn, yerləşdirmə vasitələri, turist təlabatı malları
istehsalçıları, nəqliyyat şirkətləri, ictimai-iaşə, ticarət müəssisələri, maliyyə-kredit idarələri, sığorta
cəmiyyətləri buna aid ola bilər.
Başqa sahələrə aid olmalarına baxmayaraq, bu cür müəssisələrin turizm sənayesində rolu
böyükdür. Son on illikdə turistlərə xidmət edən müəssisələrlə turist firmaları arasında olan hədd,
tədricən silinir. Belə ki, müəssisələrin çoxu birləşərək, vahid birlik yaradırlar.

5.2.1 TURİZM AGENTLİKLƏRİNİN TƏKLİF ETDİYİ MƏLUMATLARI QONAQLARA DÜZGÜN ÇATDIRIR
k{)ekǚe:)cXǚNcN:ǚ8ǚeXN¥¥ǚNN}eaǚXǚN

Turoperator tərəfindən turizm məhsulunun hazırlanması ilə iş bitmir. Bu məhsulun satışıda
həyata keçirilməlidir. Turizm təşkilatlarının fəaliyyəti zamanı məhsuların satışı iki satış kanalı
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ilə həyata keçirilir. Şirkət daxili kanallar və şirkətdən kənar kanallar. Satışın daxili kanallarına
turoperatorun filialları, nümayəndəlikləri aid edilir. Kənar satış kanallarına vasitəçi turoperatorlar,
turagentlər (hüquqi və fiziki şəxslər) aid edilir. Turoperator hazırladığı məhsulu yalnız öz gücünə
güvənərək geniş miqyasda sata bilməz və əldə etdiyi gəlir də çəkdiyi xərcləri böyük həcmdə üstələyə
bilməz.Bu səbəbdən turoperator, turagentlər şəbəkəsindən istifadə etməklə turizm bazarında
müəyyən mövqe tutaraq məhsulunu daha geniş həcmdə satmağa imkan əldə edir.
Turizm agentliyi - turoperator tərəfindən hazırlanan turizm məhsulunu reklam edən,
istehlakçıya çatdıran hüquqi və ya fiziki şəxsdir. Turoperatorlar tərəfindən agentlərə olan zərurət
bir sıra səbəblərdən əmələ gəlir.
•

Regionlarda turların yaranmsına zərurət - turoperatorun ölkənin bütün regionlarında öz

nümayəndəliklərini filiallarını yerləşdirmək imkanı olmur, Bəzi hallarda həmin regionda turagentin
imkanlarından istifadə etmək daha sərfəli olur.
•

Aperativliyi artırmaqla daha çox müştəriyə turların çatdırılması müştərinin istədiyi turu

seçmək məqsədi ilə uzaq məsafəni qət edərək gəlib məhz turoperatordan turu almaq zərurəti
aradan qalxır. Məs: Məşhur tura təlabat çox olduqda turoperatorun ofis şəraiti bütün müştərilərə
xidmət etməyə imkansız olur. Belə halda müştəri eyni qiymətə bu turu həmin şəhərin, ölkəmizin
başqa ərazilərində fəaliyyətdə olan. Turagentlərdən də ala bilir.
•

Məhsulun reklamının daha geniş şəkildə yayımlandırılması turoperatorunun adının turagent

tərəfindən tanıdılması. Göstərilən səbəbləri nəzərə alaraq və öz işini daha yaxşı kefiyyətcə üstün
səviyyədə qurmaq istəyən turoperator ilk əvvəl əməkdaşlıq etdiyi turagentlərin arasından daha fəal
təşəbüskar olanları seçmək şansını əldə edir.
•

Turagentlərinin əsas vəzifələri aşağdakılardır:

1.

Turoperatorların təşkil etdiyi turların bazarda (regional və şəhər ərazisi) özünün maliyyəsinin

hesabına reklam etməsi. Agent müstəqil olaraq hər hansı turların reklam edilməsi barədə qərar
verməsi.
2.

Potensial müştərilərə turlar barədə düzgün məlumatların çatdırılması. Turagentə müraciət

edən müştəriyə maraqlandığı tur barədə dolğun və ətraflı məlumatın verilməsi.
3.

Turun satışı turoperatorda turun bronlaşdırılması və turoperatordan müvafiq təsdiqin

alınması.
4.

Müştəridən turagörə ödənişin alınması turun dəyərinin və turistin sənədlərinin turoperatora

təqdim edilməsi.
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Turoperatorla turagent arasında iş birliyinin hüquqi statusları arasında bağlanmış müqavilə
ilə təsdiqlənir. Müqaviləyə əsasən turların satışında turoperator öznünün bir sıra hüquqlarını
müəyyən komision mükafatlanmaya görə turagentə təqdim edir. Müqaviləyə əsasən turagent turları
öz adından turoperatora istinadən yada turoperatorun adındn sata bilər. Bir çox turoperatorun
fəaliyyəti turagentlər şəbəkəsinin yaradılmasına yönəlir. Effektivişləyən şəbəkə böyükgəlirin
əldə edilməsinə imkanyaradır. Effektivagent şəbəkəsinin yaradılması böyük zəhmət və vaxt tələb
edir. Agentləri cəlbetməklə eyni zamanda onların iş birliyindən düzgün yararlanmaq üçün sərfəli
stimullaşdırma sistemini tətbiq etmək lazımdır. Bütün bu tədbirlər turizm bazarında baş verən
güclü rəqabət şəraitində baş verir.

5.3.1 SƏYAHYƏTLƏRİ TƏŞKİL EDƏN TURİZM AGENTLİKLƏRİ İLƏ ƏLAQƏ YARADARA QONLARIN
XİDMƏTLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ÜÇÜN QONAQLARA TƏKLİFLƏR HAZIRLAYIR VƏ QONAQLARIN
TƏLƏB VƏ İSTƏKLƏRİNİ ONLARIN DİQQƏTİNƏ ÇATDIRIR
N¬aaǚBXcceFƦFcFBǚ¥eeU) NaǚUaǚ}ǚ%NNXǚk{)ekXeǚ
ǚXǚ% NXǚNcN:ǚ8ǚeXN¥¥ǚN

Turizm məhsulunun satışını həyata keçirmək məqsədi ilə turoperatorlar və turagentliklər
birgə fəaliyyət göstərməlidirlər. Müasir dövrdə turist agentlikləri ilə fəaliyyət istənilən turoperatorun
mövcud və strateji fəaliyyinin əsas istiqamətlərindən biri hesab olunur. Turist agentliyi - elə bir
hüquqi və ya fiziki müəssisədir ki, turoperatorun hazırladığı tur paketi istifadəçiyə çatdırır və onun
reklamı ilə məşğul olur. Agentliklərə təlabat aşağıdakı səbəblərdən yarana bilər.
Turoperatorun hazırladığı turların regionlarda hərəkətinin mühümlüyü hər turoperatorun
perspektivliyi regionda öz müəssisə və filialını açmaq üçün lazımı qədər imkanı yoxdur. Turların
müştəriyə çatdırılması- hər bir müştərinin tur əldə etməsi üçün bir yerdən başqa yerə 10 və ya 100
km-lərlə yol getmək istəyi yoxdur. Ona görə də müştəri üçün turpaketi elə öz doğma şəhərində
turoperatorlarla fəaliyyət göstərən turagentlərdən almaq daha səmərəlidir. Turizm məhsulun satışı
həmçinin turizm məhsulu haqqında dəqiqi informasiya və onun çatdırılmasından olduqca asılıdr.
Müştəri turagentin ofisinə müraciət etdikdə, turagent ona mövcud olan tur haqqında informasiya
verməlidir.Bununla belə tur haqqında olan informasiya hərtərəfli olmalıdır və buna görə də
turagentdən yüksək professionalıq və tur haqqında ətraflı məlumatlar tələb olunur. Turagentin tur
yaratma funksiyası onun müxtəlif turoperatorlardan ayrı- ayrı xidmətləri əldə etməsi və onlardan
turist paketi formalaşdırılmasını özündə birləşdirir. Turizm məhsulunun satışını həyata keçirmək
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üçün həyata keçirilən tədbirlərdən biri də sərgilərdir. Ümumiyyətlə son zamanlar sərgilərin miqyası
dahada genişlənmişdir.
Adətən sərgilər dövlət turizm idarəetmə qurumu tərəfindən təşkil olunur. Məqsəd - ölkənin
turizm potensialını göstərməklə, buraya xarici ölkələrin turizm təşkilatlarını cəlb etməkdir. Tur
şirkətlər bir tədbir zamanı turizm aləmində baş verən yeniliklərlə tanış olurlar, yeni növ xidmətlər
və xidmət üsulları barədə məlumatlar alırlar. Partnyor təşkilatlarla əməkdaşların müvəqqəti
mübadiləsinin keçirilməsi üçün sərgidə turfirmanın təqdim edilməsi yolları aşağıdakılardan
ibarətdir:
- sərgidə iştirak zamanı turfirmanın nailiyyətlərini əks etdirən stendin qoyulması;
- şirkətin fəaliyyəti barədə və ayrıca olaraq hər marşrut barədə broşür və reklam prospektlərinin
paylanması;
- xüsusi suvenir və hədiyyələrin sərgi iştirakçılarına paylanması;
- sərgidə işləyəcək əməkdaşlara xüsusi davranış qaydaları barədə təlim keçirilməsi;
- əməkdaşlar tərəfindən turfirmanın bütün işləri barədə məlumatları istər sərgidə iştirak edən digər
turizm müəssisələrinin nümayəndələrinə, istərsə də ziyarətçiyə ətraflı surətdə izah etmək bacarığı.
Turoperatorlarla bələdçilərin birgə əməkdaşlığı olaraq Turoperator infoturlara bələdçiləri
dəvət edərək marşrutun imkanlarını onlara göstərir. İnfotur zamanı əsasən yerləşmə obyektləri
bələdçilərə göstərilir. İştirakçılar birgün ərzində yaxın ərazidə 4-5 yerləşdirmə obyektiilə tanışolur.
Turoperator əməkdaşlıq etdiyi bələdçilər vaxtında və lazımi miqdarda tərtib etdiyi kataloqları
göndərməlidir. Böyük həcmli turoperatorlar hər il özturları haqqında ətraflı kataloqlar hazırlayırlar.
Orada turların qrafiki, qiyməti, nəqliyyatın iş cədvəli, topdan satış güzəştlər və başqa turların təşkili
ilə əlaqədar məlumatlar çap olunur.

5.4. TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN FƏALİYYƏTLƏR

Turizm firmaları və agentlikləri ilə əlaqə yaradın onların müştəri məmnunluğunu artıran fəaliyyət
sxemini hazırlayın və müzakirə edin:
•

İnternetdən istifadə edərək turizm inkişaf etmiş ölkələrdə olan səyahət agentlikləri,

turoperatorlar və turizm sahəsində əvvəlcədən sifarişetmə xidmətləri göstərən müəssisələrin
fəaliyyəti haqqında təqdimat hazırlayın
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•

İnternet

resurslarından

istifadə

5

etməklə

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm firmalarının
siyahısını tərtib edin.
•

Yaşadıgınız

ərazinin

Turizm

İnformasiya

Mərkəzi ilə əlaqə yaradaraq birgə turpaket hazırlayın.
•

Yerli istehsalat müəssisələrinin fəaliyyətini

özündə əks etdirən foto reklam hazırlayın və
təqdimatın edin.
•

Yerli

orta

təhsil

müəssisəsinin

buraxlış

siniflərinin Peşə təhsili müəssisəsi ilə tanışlığını təmin
etmək üçün həmin sinflərin Peşə təhsili müəssisəsinə
eksursiyasını təşkil edin.
•

Öz ideyanıza əsasən turoperatora təqdim

olunacaq qonaqların tələb və istəklərini özündə əks etdirən təkliflər planı hazırlayın.

5.5. QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Aşağıdakı qiymətləndirmə meyarına əsasən qiymətləndirəcəksiniz:
“Turizm firmaları və agentlikləri ilə əlaqələri düzgün müəyyən edir.”
•

Turistlərə xidmət göstərən kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarını əsas fəaliyyət

növünə görə neçə qrupa ayırmaq olar?
•

Müstəqil turagentlər nə zaman və harda fəaliyyət göstərir?

•

Turoperatorlar kimlərdi?

•

Turist birlikləri necə birliklərdir?

“Turizm agentliklərinin təklif etdiyi məlumatları qonaqlara düzgün çatdırır.”
•

Turoperator hazırladığı məhsulun satışını kimin vasitəsi ilə həyata keçirir.

•

Turagentlərin fəaliyyətinin əsas vəzifələri hansılardır?

•

Turoperatorla turagent arasında iş birliyinin hüquqi statusları necə təsdiqlənir?

“Səyahətləri təşkil edən turizm agentlikləri ilə əlaqə yaradaraq onların xidmətlərindən istifadə
üçün qonaqlara təkliflər hazırlayır və qonaqların tələb və istəklərini onların diqqətinə çatdırır.”
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Turizm məhsulunun satışını həyata keçirmək üçün reklamdan başqa hansı tədbirlər həyata

keçirilir?
•

Turizmdə sərginin keçirilməsində əsas məqsədlər hansılardı?

•

İnfotur zamanı əsasən bələdçilərə nələr göstərilir?
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