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Əsas / Seçmə Əsas 

Dərsliklər və 
kurs materialları 

Qafarov N.C.Turizmin iqtisadiyyatı. Bakı. 2019 

Tədris metodları Keys təhlili x 

Qrup müzakirəsi x 

Labaratoriya  

Mühazirə x 

Kurs işi  

Problem qoyuluşu və həlli x 

Digər  

Qiymətləndirmə 
meyarı 

Metodlar Son tarix Faiz  (%) 
Aralıq imtahanı  30 

Quiz  10 

Davamiyyət   5 

Aktivlik  5 

Layihə  10 

Final  imtahanı    40 

Yekun  100 

Kursun Məqsədi  Fənnin məqsədi aşağıdakılardır: 
 insanların turizm xidmətlərinə ehtiyaclarını doğuran obyektiv amilləri; 

 insanların turizm xidmətlərinə olan ehtiyaclarının məzmunu və xarakteri, habelə bu 

ehtiyacların müxtəlif meyarlara görə təsnifatı; 
 turizm məhsulu istehlak edən insanların iqtisadi davranışı və onların (turistlərin) 

maraqları; 
 turizm məhsulu istehsalı proseslərinin iqtisadi xüsusiyyətləri, turizm sənayesinin 

təhlili və turizm sektorunun əmək potensialı; 
 həm daxili, həm də xarici bazar şəraitində turizm məhsulunun formalaşması, 

mübadiləsi və satışı proseslərinin iqtisadi xüsusiyyətləri; 

 turizmin həm müəssisə səviyyəsində, həm də sənaye səviyyəsində işləməsinin 

iqtisadi və maliyyə mexanizmlərinin xüsusiyyətləri; 

 həm mikro səviyyədə, həm də makro səviyyədə turizmin iqtisadi və sosial 

səmərəliliyini tədris etmək. 

Kursun Xülasəsi  Bu fənndə turizmin iqtisadi mahiyyəti, turizm fəaliyyətində iqtisadi qanunların 
istifadəsi və burada iqtisadi mexanizmin işləməsi öyrənilir. Fənnin mövzusu milli 
iqtisadi kompleksin bir hissəsi kimi turizm sahəsindəki iqtisadi mexanizmin təşkili 
və işləmə nəzəriyyəsi və təcrübəsinin öyrənilməsidir. 

Öyrənmə 
nəticələri 

Fənnin öyrənilməsi zamanı tələbələr aşağıdakıları bacaracaqdır: 
 turizm iqtisadiyyatı haqqında vahid bir məlumat sistemi formalaşdırmağı; 
 turizm iqtisadiyyatını xarakterizə edən konseptual və terminoloji biliklərə 

yiyələnməyi; 

 turizm anlayışlarının əlaqəsini, daxili məntiqini və turizm fəaliyyətinin təşkilati və 

iqtisadi modelini ortaya qoymağı; 
 turizm fəaliyyətinin effektivliyini qiymətləndirmək üçün metodoloji bacarıqların 

tətbiq edilməsini 

 turizm sektorunun iqtisadi idarəetmə perspektivlərini və xüsusiyyətlərini iqtisadi 

cəhətdən düzgün qiymətləndirməyi; 
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 turizm fəaliyyəti sahəsində işləmək üçün praktik bacarıqlara yiyələnməyi 
Qaydalar  Davamiyyət (davamiyyət düsturla hesablanır: maksimum qiymət 5 baldır, iki 

qayıba görə 1 bal azalır. Buna görə 9-dan çox qayıb varsa davamiyyət balı 0 kimi 
qiymətləndirilir.) 

 Auditoriyada aktivlik (Aktivlik bütün semestr ərzində dərs zamanı verilən 

sualların cavablarına əsasən qiymətləndirilir.) 

 Quiz (4 quiz - hər biri 2.5 bal) (üç hissədən ibarətdir: test tapşırıqları + açıq suallar 
+ təhlil) 

 Layihə ( Tələbələrə ümumi mövzu veriləcək; rəhbər seçiləcək. Keçdikləri 

mühazirələrə əsasən vəziyyəti təhlil edəcəklər. Ya qrup, və ya fərdi şəkildə 

qiymətləndiriləcəklər) 

 Keys təhlil ( Keys təhlili mühazirə əsasında aparılacaq. Keyslər dərs zamanı 
təqdim olunacaq və əsas diqqət tədris olunan materiala yönəldiləcək) 

Tematik plan 

H
əf

tə
 Tarix / 

gün 
Mövzular Dərslik / 

Tapşırıqlar 

1 
 

Turizmin iqtisadiyyatı elminin nəzəri əsasları I Fəsil 

2  Turizmin iqtisadi mahiyyəti, milli iqtisadiyyatın quruluşundakı yeri və rolu II Fəsil 

3  Turizm məhsulları bazarı VI Fəsil 

4  Turizm təşkilatlarının iqtisadi potensialı.  Quiz 1 VII Fəsil 

5  Turizm ehtiyatları V Fəsil 

6  Turizm məhsullarının xüsusiyyətləri. Turizm təşkilatlarının istehsal xərcləri VI Fəsil 

7  Turizm sənayesinin əsasları.  Quiz 2 VII Fəsil 

8  Turizm sənayesin inkişafında investisiyaların əhəmiyyəti VIII Fəsil 

9  Aralıq imthanı  

10  Turizmdə rəqabət, iqtisadi, texnoloji, siyasi və sosial-mədəni mühiti.   II Fəsil 

11  Turizmdə tələb və proqnozlaşdırma, qiymət siyasəti. Quiz 3 XI Fəsil 

12  Turizmdə əmək məhsuldarlığı və əmək haqqı XII Fəsil 

13  Turizm biznesinin xüsusiyyətləri IV Fəsil 

14  Qloballaşma və turizm. Turimzin ətraf mühitə təsirləri. Dayanıqlı turizm.  
Quiz 4 

XV Fəsil 

15  Azərbaycanda turizmin iqtisadi mahiyyəti və idarəedilməsi XIV Fəsil 

  Final İmtahanı  


