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1.Sahənin  iqtisadiyyatının məzmunu, öyrənmə obyekti və predmeti. 

 

Plan:  

1.Sahə iqtisadiyyatı və iqtisadiyyat. 

2.İqtisadiyyatın makro, mikro, meqaiqtisadiyyata bölgüsü. 

3.İqtisadi sistem anlayışı. 

 

1__Sahə iqtisadiyyatı fənni müasir iqtisadiyyatın, eləcə də sənayenin ayrı-ayrı 

sahələrini öyrənir. Bu iqtisadi sahələrə metallurgiya, kimya sənayesi, yüngül və yeyinti 

sənayesi və s. sahələri misal göstərmək olar. Fənnin predmetini – sənaye sahələrində 

mövcud inkişaf  qanunauyğunluqları, sənaye sahələrinin iqtisadiyyatının öyrənilməsi və 

təhlili  təşkil edir. Sahə iqtisadiyyatı bir elm kimi öz mənbəyini elə iqtisadiyyat fənnindən 

götürmüşdür. İqtisadiyyat anlayışı dərk edilmirsə, onun ayrı-ayrı sahələrinin 

iqtisadiyyatını da dərk etmək mümkün deyil. 

İqtisadiyyat insan üçün yaradılmış və ona da xidmət etməlidir. Bu baxımdan 

hər cür iqtisadiyyatın təbii və son məqsədi insanın, cəmiyyətin tələbatını ödəməkdir.  

İqtisadiyyat təkrar istehsalın istehsal, bölgü, mübadilə, istehlak mərhələlərini 

özündə üzvi surətdə birləşdirən bir sistemdir.  

Geniş mənada iqtisadiyyat bütün iqtisadi bilik sahələrinin, eləcə də iqtisadi 

nəzəriyyənin öyrəndiyi, araşdırdığı obyektdir. Cəmiyyətin iqtisadi həyatının nəzəri 

cəhətlərini öyrənən elm məhz iqtisadi nəzəriyyədir. Onun öyrənmə predmeti olan 

iqtisadiyyat isə iqtisadi bazisi və üst qurumu öyrənir. Müəyyən istehsal üsuluna malik 

olan istehsal münasibətlərinin məcmusu iqtisadi bazis adlanır. Bu bazis əsasında 

müəyyən dini, siyasi, hüququ baxışlar formalaşır ki, bu da üst qurumu təşkil edir. 

Elm tarixində ilk dəfə iqtisadiyyat sözünü, anlayışını qədim yunan alimləri 

işlətmişlər. Yunan sözü olan "Oykonomiya" iki sözdən- "oykos" (ev, tə-sərrüfat) və 

"nomos" (qayda, qanun) söz birləşmələrindən yaranmışdır.  

Bütün insan fəaliyyətinin tarixi, onun maddi və qeyri - maddi nemətlər 

istehsalına olan münasibətilə xarakterizə olunur. Cəmiyyətin inkişafının müasir 

mərhələsində tələblərin çoxu maddi nemətlər istehsalı hesabına, qalan hissəsi isə - 

sosial sferaya aid edilən insan fəaliyyəti nəticəsində təmin edilir. 

 

2__İqtisadiyyatı öyrənmə, dərketmə baxımından yanaşdıqda o, 

makroiqtisadiyyat, mikroiqtisadiyyat, mezoiqtisadiyyat, meqoiqtisadiyyat sahələrinə 

bölünür. İdarəetmə baxımından da iqtisadiyyatın bu hissələrə bölgüsü əsaslıdır. 

Makroiqtisadiyyat - bu, hər bir ölkənin və regionun iqtisadiyyatının bütövlükdə 

öyrənilməsi, araşdırılması və təhlili deməkdir. Makroiqtisadiyyat səviyyəsində 

cəmiyyətin, ölkənin, milli iqtisadiyyatın ən başlıca iqtisadi problemləri dayanır. Burada 

ictimai məhsulun məcmuu, milli gəlirin kəmiyyəti, onların artımı, bölgüsü, sosial 

tələbatların təmin olunmaq səviyyəsi və s. kimi problemlərin öyrənilməsi və həlli yolları 

araşdırılır. 

Mikroiqtisadiyyat - istehsalın və xidmətin müəssisə, firma səviyyəsində 

araşdırılması, təşkili və idarəedilməsi deməkdir. 

Mezoiqtisadiyyat - makroiqtisadiyyatın yarımsistemidir; bir-biri ilə üzvi bağlı 

sahələr kompleksidir. Məs., aqrar-sənaye kompleksi, aqrar-biznes, hərbi-sənaye 
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kompleksi. Bunların maddi əsaslarını əmək bölgüsü və kooperativləşmə təşkil edir. 

Aqrar-sənaye kompleksində kənd təsərrüfatı ilə emal sənaye sahələrinin, bəzi istehsal 

vasitələri istehsal edən sənaye sahələrinin üzvi əlaqəliliyi əsas götürülür. Hərbi-sənaye 

kompleksində hərbi və mülki istehsal sahələrinin qarşılıqlı əlaqəsi ifadə olunur. 

Meqaiqtisadiyyat - bu anlayış altında bütövlükdə dünya təsərrüfatı, başqa 

sözlə, beynəlxalq miqyasda iqtisadiyyat başa düşülür. 

İqtisadi sistem anlayışını anlamaq üçün ən birinci növbədə sistem anlayışının 

mahiyyətini  bilmək lazımdır. Sistem _ bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə, təsirdə olan və 

bunun nəticəsində vəhdət təşkil edən çoxlu sayda komponentlərin məcmusudur. Qərb 

iqtisadçısı Helbreyt “İqtisadi nəzəriyyə və cəmiyyətin məqsədi” adlı əsərində iqtisadi 

sitemə belə tərif vermişdir: “Ən yaxşı iqtisadi sistem insanların çox ehtiyac duyduğu 

məhsullarla onların maksimum tələbatını ödəməyə qadir olan sistemdir”. İqtisadi 

sistemlər bir-birindən aşağıdakı cəhətlərlə fərqlənir: 

___mülkiyyətin forması ilə, əsas iqtisadi qanunların qəbul edilməsi ilə, iqtisadi 

fəaliyyətin əlaqələndirilməsi qaydası ilə  

İqtisadi sistem dedikdə _ bir-biri ilə qarşlıqlı əlaqə və təsirdə olan 

istehsalçıların və istehlakçıların vəhdəti başa düşülür. Buna misal olaraq - ənənəvi 

iqtisadi sistem, planlı iqtisadi sistem, qarışıq iqtisadi sistem, keçid iqtisadiyyatı 

sistemlərini göstərmək olar. 

Ənənəvi iqtisadi sistem:  Bu şəraitdə resurslardan istifadə təcrübəsi köhnə 

ənənələr əsasında qurulur. Burada müxtəlif mülkiyyət formalarına əsaslanan 

təsərrüfatçılıq formaları mövcuddur. Bu sistem üçün xarakterik cəhətlərdən biri də xırda 

mülkiyyətin olmasıdır.  Bunun əsasında xırda əmtəə istehsalı yaranır. misal olaraq 

kəndli təsərrüfatı və xırda sənətkarlığı göstərmək olar. Bu isə geridə qalmış, ən sadə 

texnika, əl əməyinin hökmranlığına əsaslanır. 

 

Planlı iqtisadi sistem: İki növ planlı iqtisadyyat fərqləndirilir: 

a)demokratik planlı iqtisadiyyat_ bu sistem iqtisadi resurslar üzərində ictimai 

mülkiyyəti nəzərdə tutur. Xüsusi mülkiyyətin də mövcudluğu istisna edilmir. Sosial-

iqtisadi inkişafın planlaşdırılması ümumi xarakter daşıyır. Bu göstəricilərin dəqiq yerinə 

yetirilməsi nəzərdə tutulmur. Fransada və Almaniyada mövcuddur. 

b)İnzibati-amirlik planlı iqtisadiyyatı_ burada dövlət mülkiyyəti əsas rol oynayır. 

Mərkəzləşdirilmiş planlaşdırma ilə iqtisadiyyat hərəkətə gətirilir. İqtisadi göstəricilərin 

yerinə yetirilməsi bütün müəssisə və idarələr üçün məcburidir. Hər şey mərkəzdən idarə 

edildiyinə görə istehsalçıların sərbəst qərar qəbul etmələri tam məhdudlaşır.  

Bazar iqtisadi sistemi: Bu, əmtəə-pul münasibətlərinin, xüsusi mülkiyyətin, 

istehsalçıların, istehlakçıların azad rəqabətinin hökmran olduğu iqtisadi sistemdir. 

İqtisadiyyatın tarazlaşması bazar iqtisadiyyatı mexanizminin köməyi ilə baş verir. Bunun 

əsas elementi isə tələb və təklifdir ki, onun da əsasında qiymətlər müəyyənləşir.  Tələb 

dedikdə_ alıcının müəyyən dövr ərzində hər hansı əmtəədən müəyyən qiymətdə və 

müəyyən kəmiyyətdə əldə etmək arzusu və imkanı başa düşülür. Təklif dedikdə_ 

satıcının müəyyən dövr ərzində hər hansı əmtəədən müəyyən qiymətdə və müəyyən 

kəmiyyətdə  satmaq arzusu və imkanı başa düşülür.  

Bazar iqtisadiyyatının isə əsas üç modeli mövcuddur: 
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a)Liberal model_ xüsusi mülkiyyət üstünlük təşkil edir, dövlət tənzimlənməsi 

məhduddur, sosial baxımdan dövlət xərclərinin az olduğu  modeldir. 

b)Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı_ Dövlət sektorunun da olması, dövlət 

tənzimlənməsinin olması, qeyri-istehsal sahələrindəki xidmətlərin dövlət tərəfindən 

pulsuz olması, azad rəqabətin saxlanması sistemidir. Məs: alman modeli. 

c)Sosial-demokrat iqtisadi modeli_ bu sistem ikinci ilə demək olar ki, eynidir. Bu 

modelə çox vaxt İsveç modeli də deylir. Burada dövlət daha çox sosial yönümlüdür. 

Tarif dərəcələrini dövlət özü müəyyən edir, dövlətin məşğulluq siyəsəti yüksək həddədir, 

dövlət müəyyən sosial siyəsətlə təbəqələşmənin azalmasını təmin edir. 

Qarışıq iqtisadi sistem:  Bu, bazar mexanizmi ilə iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən 

tənzim edilməsi əsasında fəaliyyət göstərən sistemdir. Onun əsas cəhəti odur ki, dövlət 

bölməsi var və o, bütün sahələrdə mühüm rol oynayır. Qarışıq iqtisadiyyatda mikro və 

makro səviyyədə planlı iqtisadiyyatın ünsürlərindən fəal istifadə edilir. Birincidə 

firmadaxili planlaşdırma, ikincidə isə dövlət tənzimlənməsindən söhbət gedir. 

Keçid iqtisadiyyatı: Bu, bir sistemdən digərinə keçmə  prosesində olan 

iqtisadiyyatdır. Bir sistemdən digərinə keçmə adətən uzun müddəti əhatə edir. Səciyyəvi 

cəhəti ondan ibarətdir ki, burada həm keçmiş sistemin, həm də yeni sistemin iqtisadi 

münasibətləri mövcud olur. Azərbaycanda da inzibati amirlik sistemindən bazar 

iqtisadiyyatına keçməsi prosesi, yəni keçid iqtisadiyyatı 10 ildən artıq bir müddəti əhatə 

etmişdir. 

 

Mövzu 2. Sənaye və Azərbaycanın əsas iqtisadi sahələri. 

 

Plan:  

1.İqtisadiyyat və sənaye. 

2.Azərbaycanın əsas iqtisadi sahələri. 

 

1._ İqtisadiyyatın inkişafında sənayenin rolu böyükdür. Sənaye (başqa 

dillərdə industria mənası latınca çalışqanlıq deməkdir) — iqtisadiyyatın əsas hissəsi 

olub, cəmiyyətin istehsal gücünün artmasına böyük təsir göstərərək həm sənayenin, 

həm də xalq təsərrüfatının başqa sahələri üçün əmək silahının hazırlanması ilə məşğul 

olan bir çox müəsissələrin (zavod, fabrik, hövzə, şaxta, elektrik stansiyası) toplusundan 

ibarətdir. Sənaye istehsal formalarının inkişaf etdirilib tətbiq olunması 

prosesinə sənayeləşmə deyilir. 

Sənaye əsas olaraq iki böyük sahə altında qruplaşır: hasil edən və emal edən 

sənaye. Hasil edən sənayeyə misal kimi dağ mədənlərini, neft yataqlarını, həmçinin 

hidroelektrik stansiyalarını, su kanallarını, meşə istismar təsərrüfatı, balıqtutma və dəniz 

məhsullarının istehsalını göstərmək olar. 

Emal edən sənayeyə isə qara və əlvan metalların, prokatların, kimyəvi və 

neftkimyası məhsulları, maşın və avadanlıqlar, ağac və kağız məhsulları, sement və 

başqa tikinti  materialları, yüngül və yeyinti sənaye məhsulları, həmçinin 

sənaye məhsullarının təmiri ilə məşğul olan müəssisələr və istilik elektrik stansiyaları 

daxildir. Yüngül sənaye özündə toxuculuq, xəz-dəri, gön-dəri, ayaqqabı istehsalı, trikotaj 

istehsalı, xalçaçılıq kimi sahələribirləşdirir. Eyni zamanda yüngül sənaye bu sadalanan 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0qtisadiyyat
https://az.wikipedia.org/wiki/Zavod
https://az.wikipedia.org/wiki/Fabrik
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eaxta
https://az.wikipedia.org/wiki/Elektrik_stansiyas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C9%99nayel%C9%99%C5%9Fm%C9%99&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Neft
https://az.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%9F%C4%B1n
https://az.wikipedia.org/wiki/Sement
https://az.wikipedia.org/wiki/Tikinti
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99hsul
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sahələrə xammal verən, süni və sintetik liflərin istehsalı ilə məşğul olan kimya sənayesi 

ilə sıx bağlıdır. 

 

Sənaye və onu fərqləndirən xüsusiyyətlər 

Xalq təsərrüfatı bir çox sahələrdən sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, tikinti, 

ticarət, rabitə və s. ibarətdir. Lakin xalq təsərrüfatının əsasını, bünövrəsini sənaye təşkil 

edir. Sənaye iri maddi istehsal sahəsi olub, əmək alətlərinin və xalq istehlakı mallarinin 

istehsalı ilə məşgul olur. Sənayedə maşın və avadanlıgın bütün növləri, bina və qurğular 

üçün konstruksiyalar yaradılır, faydalı qazıntılar (yanacaq, filiz, duz, qeyri-filiz 

materialları) hasil edilir, bitki və heyvandarlıq xammalı emal olunur, istehlak əşyaları 

hazırlanır. Sənaye xalq təsərrüfatının aparıcı sahəsi olub özünün bir sıra xarakterik 

xüsusiyyətlərinə görə xalq təsərrüfatının digər sahələrindən fərqlənir.  

Sənayeni xalq təsərrüfatının digər sahələrindən fərqləndirən əsas xüsusiyyətləri 

aşagıdakılardır: 

1. Sənayenin, xüsusilə onun elektroenergetika, maşınqayırma və kimya 

sənayesi kimi sahələrinin inkişafı bütünlükdə xalq təsərrüfatında elmi-texniki tərəqqinin 

sürətləndirilməsi üçün əsasdır.  

2. Sənaye, xüsusilə ağır sənaye, bütün iqtisadiyyatın özülü, ölkənin bütün 

subyektlərinin ıqtisadi inkişafının və geniş təkrar istehsalının əsasıdır. 

3. Ölkənin müdafiə qabiliyyəti xeyli dərəcədə sənayenin inkişafı səviyyəsi ilə 

müəyyən edilir. 

4. Ölkə vətəndaşlarının xalq istehlakı malları ilə təminatı yüngül və yeyinti 

sənayesinin inkişafından asılıdır.  

Sənaye bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan çoxlu sayda sahələrdən ibarətdir. 

Sənaye sahəsi istehsal olunan məhsulun iqtisadi təyinatının vəhdəti, istehlak olunan 

materialların həmcinsliyi, texniki bazanın və texnoloji proseslərin ünumiliyi, kadrların 

xüsusi peşə tərkibi və xüsusi iş şəraiti ilə səciyyələnən müəssisələrin məcmusundan 

ibarətdir.  

Sənayenin sahə quruluşu buraya daxil olan sahələrin və komplekslərin tərkibini, 

sənaye istehsalının ümumi həcmində onların payını əks etdirir. Sənayenin sahə 

quruluşu həmişə hərəkətdədir. 

Sənaye sahəsini ilkin istehsal baxımdan ümumi şəkildə iki böyük bölməyə 

ayırmaq olar. 

1.Hasilat sənayesi 

2.Emal sənayesi. 

Hasilat sənayesinin özü də bir çox sahələrdən və yarımsahələrdən ibarətdir. 

Bura hər şeydən əvvəl dağmədən, meşəemalı sənayesi, dəniz mədənləri, su təchizatı, 

ovçuluq-mədən təsərrüfatı, bir sözlə xammal və yanacaq çıxarılması və s. aiddir. Bu 

sahənin məhsulunun 75%-ə qədəri ən böyük yarımsahə olan dağmədən sənayesinin 

payına düşür. Bu yarımsahədə isə əsas yeri neft-qaz sənayesi tutur. Qalan hissə isə 

kömür və filiz çıxarılması sahələrinin payına düşür.  

Emal sənayesi daha mürəkkəb bir kompleks olub özündə 300-dən artıq sahə və 

yarımsahəni birləşdirir. 

 

Emal sənayesini qruplaşdırılmış şəkildə 4 bölməyə ayırmaq olar: 
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1. Konstruksiya materialları və kimyəvi məhsullar istehsalı.  

2. Maşınqayırma və metalemalı. 

3.Yüngül sənaye 

4. Yeyinti sənayesi. 

 

İstehsal etdiyi məhsulun iqtisadi təyinatına görə sənaye sahələri iki yerə 

ayrılır: 

 

1. Ağır sənaye sahələri  

2. Yüngül sənaye sahələri  

Ağır sənaye sahələrində istehsal vasitələri istehsal olunur. Belə ki, bu sanaye 

sahələrinin istehsal etdiyi məhsullar digər sənaye sahələrinin istehsal avadanlıqlarını 

təşkil edir. 

Yüngül sənaye sahələrində isə xalq istehlakı malları istehsal olunur. Lakin elə 

sənaye sahələri vardır ki, onlar həm istehsal vasitələri və həm də xalq istehlakı malları 

istehsal edir. Bu zaman bu sənaye sahələrini fərqləndirmək üçün həmin sənaye 

sahələrinin istehsal etdikləri məhsulların xüsusi çəkisinə baxılır. Əgər istehsal vasitələri 

istehsalının xüsusi çəkisi böyükdüsə bu ağır sənaye sahələrinə, əks halda yüngül 

sənaye sahələrinə aid edilir. İstifadə etdikləri xammal bazasının ümumiliyinə görə, 

məsələn, metal emalı müəssisələri. Texnoloji proseslərin ümumiliyinə görə məsələn, 

kimya müəssisələri. Öz tərkibinə çoxlu sayda sahələr daxil olan kompleks sahələr. 

Məsələn, kimya sənayesi 

 

2.___ Azərbaycanın əsas iqtisadi sahələrinə daxildir: 

 

1. İnformasiya texnologiyalarının inkişafı ___ - komputer texnologiyalarının 

inkişafı;  

- elm və texnologiyaya əsaslanan informasiya sahələrinin inkişafı; - internet 

xidmətlərinin inkişafı.  

 

2. Turizm sektoru  

 

3. Kənd təsərrüfatı  

 - texniki bitkiçilik (pambıqçılıq, üzümçülük, çayçılıq, şəkər çuğunduru və s.); 

 - intensiv bağçılıq və tingçilik, tərəvəzçilik (o cümlədən istixana şəraitində) və 

bostançılıq;  

- cins heyvandarlıq (o cümlədən, damazlıq təsərrüfatlarının yaradılması);  

- sənaye quşçuluğu (o cümlədən, broyler təsərrüfatlarının müasir texologiyalar 

əsasında yenidən qurulması);   - dənli bitkiçilik (iri fermer təsərrüfatlarının yaradılması);   

- arıçılıq (o cümlədən, balın sənaye üsulu ilə emalı və qablaşdırılması).  

 

4. İnnovasiya yönümlü sahibkarlıq fəaliyyəti  

 

5. Yeyinti sənayesi  --- meyvə-tərəvəz emalı; - ət və süd emalı; - üzüm emalı (o 

cümlədən, şərabçılıq);    - çörək və un məmulatları istehsalı;  
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- qənnadı məmulatları istehsalı;   - bitki yağları istehsalı;   - sərinləşdirici içkilər 

istehsalı;  

- dondurulmuş ərzaq istehsal.   

  

6. Yüngül sənaye           - toxuculuq sənayesi;          - tikiş sənayesi.  

 

7. Kimya sənayesi  

 

8. Maşınqayırma sənayesi 

- elektrotexnika; - elektronika; - radioelektronika;  - cihazqayırma; - dəzgah və 

alətqayırma; - nəqliyyat, kənd təsərrüfatı və digər sahələr üçün maşın, mexanizm və 

avadanlıqlar istehsalı.  

9. Yerli xammala əsaslanan tikinti materialları istehsalı - mineral – tikinti 

xammalının (qum, çınqıl, müxtəlif daş və mərmər) çıxarılmasına əsaslanan sahələr;  - 

hörgü materiallarının (sement, əhəng, gips) istehsalı; - bina və tiklilər üçün müxtəlif divar 

materiallarının istehsalı; - beton və dəmir-beton  konstruksiyaların istehsalı.                     

10. Əhalinin ənənəvi və tarixi əmək vərdişlərinə əsaslanan iqtisadiyyatın 

sahələri (xalçaçılıq, misgərlik, duluzçuluq, dəmirçilik, dülgərlik və s.)  

11.  Ağac emalı və mebel istehsalı 12.  İnfrastruktur, xidmət və sair sahələr - 

tibbi xidmət; - poliqrafiya. 

 

 

Ümumi Daxili Məhsul istehsalı (2019-2018) 

 Milyon manatla 

 

2

019 

 

2

018 

2018-

ci ilə nisbətən 

faizlə 

ÜDM 7

3852,2 

7

2032, 6 

102, 1 

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı 

və balıqçılıq 

4

374,5 

3

930,7 

107,1 

Sənaye  3

0224,0 

3

2454,1 

101,5 

o cümlədən:    mədənçıxarma 

sənayesi  

2

5766,6 

2

8340,4 

100,4 

emal sənayesi  3

635,0 

3

308,6 

111,1 

elektrik enerjisi, qaz və buxar 

istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı   

6

90,2 

6

76,2 

102,6 

Tikinti  4

685,6 

4

907,9 

93,6 

o cümlədən:    neft-qaz sektoru  2

7905,3 

3

0499,8 

100,2 

qeyri neft-qaz sektoru  4

4946,9 

4

1532,8 

103,5 
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Sənaye istehsalı. (mədənçıxarma) 

 201

9 

əvvəlki 

illə nisbətdə 

(%) 

Xam neft  min ton   

 

343

15,7   

 

96,8 

Təbii qaz, milyon kub metr   321

82,3 

116,0 

Metal filizlərinin hasilatı o 

cümlədən: 

  

Mis filizləri və konsentratları, ton   200

7,7  

137,7   

 

Qiymətli metal filizləri və 

konsentratları, kq   

 

736

8,5   

 

119,3   

Mədənçıxarma sənayesinin digər 

məhsulları 

  

Tikinti qumu, min ton  890,

9 

100,1 

İnşaat üçün əhəng daşı, min ton   260,

9   

125,6 

Çınqıl, qırmadaş, xırda çay daşı, 

min ton 

872,

1   

64,3   

 

Bentonit, min ton  211,

7 

120,5 

Duz, min ton  69,7 114,6   

 

Emal sənayesi üzrə 

Emal sənayesi 2019 əvvəlki ilə nisbətən 

(%) 

cəmi  10609048,4 111,1                    

qida məhsullarının 

istehsalı  

3179913,7 110,4 

toxuculuq sənayesi  260601,9 136,2     

geyim istehsalı  99054,8 111,5 

dəri və dəridən 

məmulatların,      

ayaqqabıların istehsalı  

18312,2 98,7 

kağız və karton 

istehsalı     

97058,2 123,4     

  kimya sənayesi   519512,5 127,3 

tikinti 709767,6 104,4 
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materiallarının istehsalı   

metallurgiya 

sənayesi   

472169,7  88,3    

mebellərin istehsalı  96977,4 129,5     

zərgərlik 

məmulatları, musiqi    

alətləri, idman mallarının və 

tibb       avadanlıqlarının 

istehsalı  

61258,8  113,3 

                                     

Mövzu 3, 4.   AR iqtisadiyyatının iqtisadi rayonlarının iqtisadiyyatı. 

 

İqtisadi rayon - ölkə miqyasında təsərrüfatın ixtisaslaşma istiqamətlərinə görə 

fərqlənən ərazilərdir. Hər bir iqtisadi rayon özünəməxsus iqtisadi coğrafi mövqeyə, təbii 

şəraitə, təbii ehtiyatlara, təsərrüfat quruluşuna və əhalinin milli tərkibinə malikdir. 

Təsərrüfatın ixtisaslaşması və kompleks inkişafı iqtisadi rayonun əsas əlamətləridir. 

 

İqtisadi rayon- səmərəli ixtisaslaşma, maddi  və mənəvi nemətlərin təkrar 

istehaslının regional nisbətlərinin təkmilləşdirilməsi, ictimai elementlərinin nisbətləri və 

rayondaxili yerləşməsi ilə bağlı bir sıra fərdi-avtonom problemlərin həlli əsasında xalq 

təsərrüfatının səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətində planlı təşkil edilən və ictimai 

əmək bölgüsü prosesi nəticəsində meydana gələn, ökənin inteqral ərazi alt sistemidir. 

 

1.Abşeron iqtisadi rayonu. (Abşeron və Xızı inzibati rayonları və Sumqayıt) 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial cəhətdən ən inkişaf etmiş iqtisadi 

rayonu Abşeron iqtisadi rayonudur. Ölkədə istehsal olunan sənaye məhsulunun 70%-

dən çoxu bu iqtisadi rayonun payına düşür. Yerli yanacaq xammalı əsasında təşkil 

olunmuş yanacaq-energetika kompleksi respublikada elektrik enerjisi istehsalının 50%-

ni, yanacaq sənayesi məhsulunun 94%-ni verir. Rayonun iqtisadiyyatında neft və 

qazçıxarma, neft emalı, neft kimyası və kimya, maşınqayırma, qara və əlvan 

metallurgiya, energetika, yüngül və yeyinti sənayesi üstünlük təşkil edir. İqtisadi rayon 

respublikada neft-qaz hasilatının hamısını, əlvan və qara metalların 68-88%-ni, 

maşınqayırma, metal emalı məhsulunun 90%-ni, meşə, ağac emalı və sellüloz-kağız 

emalı məhsulunun 70%-ni, yeyinti və yüngül sənaye məhsullarının 30-50%-ni istehsal 

edir. Tikinti, nəqliyyat, rabitə, xidmət sahələrinin 65%-i bu iqtisadi rayonda cəmləşmişdir. 

Abşeron iqtisadi rayonu respublika sənaye müəssisələrinin 40%-ni, tikinti, nəqliyyat, 

rabitə və xidmət sahələrinin 50%-ə qədərini  özündə cəmləşdirmişdir. Sənaye 

müəssisələrinin əksəriyyəti istehsal vasitələri istehsal edən sahələrdən ibarətdir. 

Rayonun sənayesi yerli neft-qaz, tikinti materialları və kənd təsərrüfatı xammalının 

emalına əsaslanır. İqtisadi rayonun sənaye strukturunda kimya və neft-kimya sənayesi 

mühüm yer tutur. Bu sənaye sahəsində texniki spirt və kauçuk, plastik kütlələr, sintetik 

qətranlar, müxtəlif növ gübrələr, kimyəvi yuyucu tozlar və mühafizə vasitələri, avtomobil 

şinləri, polietilen, etilen-propilen, maye xlor və s. istehsal olunur. Rayonda tikinti 

materialları - şüşə (Bakı və sumqayıt şəhərlərində), divar daşı (Qaradağ, Güzdək, 

Korgöz və.s), sement (Qaradağ), polimer tikinti materialları (Sumqayıt), dəmir-beton 
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konstruksiyaları məmulatları və s. istehsal edən iri müəssisələr vardır. İqtisadi rayonda 

maşınqayırma sənayesinin mühüm hissələrindən biri olan təmir bazası mövcuddur. 

Sənaye strukturunda isə kimya və neft-kimya sənayesi mühüm yer tutur. İqtisadi 

rayonun yüngül və yeyinti sənayesi həm məhsulun həcminə, həm də çoxnövlülüyünə 

görə respublikada aparıcı mövqedədir. Abşeron iqtisadi rayonu tikinti materialları 

sənayesinin inkişafına görə respublikanın digər iqtisadi rayonları ilə müqayisədə yüksək 

kompleksliliyi və intensivliyi ilə fərqlənir. Respublikada istehsal edilən mişar daşının 4/5-

ü Abşeron iqtisadi rayonunun payına düşür. İqtisadi rayonda kənd təsərrüfatı sahəsi 

üzrə südlük-ətlik istiqamətli heyvandarlıq, sənaye quşçuluğu, tərəvəzçilik inkişaf 

etmişdir. Eyni zamanda, Abşeron iqtisadi rayonunda tarixən zəfəran, zeytun, badam 

əkini xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. 

Rayonun relyefi dağətəyi təpəli düzənliklər və alçaq dağlıqdan ibarətdir. Quru 

subtropik iqlim səciyyəvidir. İqtisadi-coğrafi rayonda əhalinin sayı 2651,4 min nəfərdir və 

ölkə əhalisinin 28,7%-i burada yaşayır. Əhalinin orta sıxlığı hər km2-ə 489,2 nəfər, 

urbanizasiya səviyyəsi 98,5 nəfərdir. Abşeron İqtisadi-coğrafi rayonu neft, təbii qaz, 

əhəng daşı, sement xammalı, kvars və tikinti qumları ehtiyatlarına malikdir. Abşeron 

yarımadasında zəngin balneoloji ehtiyatlar, bundan başqa bol günəş və külək enerjisi 

ehtiyatları vardır. Müalicə əhəmiyyətli mineral sular səthə çıxır (Şıx, Suraxanı). Çoxlu 

palçıq vulkanı (Keyrəki, Lökbatan və s.) yayılmışdır. Abşeronda sənayenin bütün 

sahələri inkişaf etmişdir. Neft və qazçıxarma neft-kimya, əsas kimya, qara və əlvan 

metallurgiya, maşınqayırma (neft-mədən avadanlığı, elektrotexnika, gəmi təmiri), 

energetika, yüngül və yeyinti sənayesi əsas təsərrüfat sahələridir. Kənd təsərrüfatının 

əsasını şəhərətrafı təsərrüfat kompleksinə daxil olan südlük-ətlik maldarlıq, quşçuluq, 

qoyunçuluq, tərəvəzçilik, bostançılıq, üzüçülük, gülçülük və quru subtropik meyvəçilik 

təşkil edir. İqtisadi coğrafi rayonda aqroiqlim şəraiti zeytun, zəfəran, badam, püstə, 

əncir, ağ və qara şanı üzüm növləri, qarpız kimi kənd təsərrüfatı məhsullarının 

yetişdirilməsinə imkan verir. Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonu inkişaf etmiş infrastruktura 

malikdir. 

Abşeron İqtisadi-coğrafi rayonu neft, təbii qaz, əhəng daşı, sement xammalı, 

kvars və tikinti qumları ehtiyatlarına malikdir. Abşeron yarımadasında zəngin balneoloji 

ehtiyatlar, bundan başqa bol günəş və külək enerjisi ehtiyatları vardır. Müalicə 

əhəmiyyətli mineral sular səthə çıxır (Şıx, Suraxanı). Çoxlu palçıq vulkanı (Keyrəki, 

Lökbatan və s.) yayılmışdır.  

 

2.Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu.  (Xaçmaz, Quba, Qusar, Dəvəçi və Siyəzən)    

Ölkədə istehsal edilən sənaye məhsullarının 1,2%-i, kənd təsərrüfatı 

məhsullarının 8,7%-i bu iqtisadi rayonun payına düşür. İqtisadi rayonun iqtisadiyyatında 

aqrar-sənaye kompleksinin xüsusilə də kənd təsərrüfatı aparıcı yer tutur. Kənd 

təsərrüfatı tərəvəz və meyvə istehsalı ilə ixtisaslaşmışdır ki, bu da ümumi məhsulun ¾-

nü təşkil edir. Quba- Xaçmaz iqtisadi rayonu sənayesinin əsasını yüngül və yeyinti 

sənayesi təşkil edir. Başlıca olaraq meyvə-tərəvəz, şərab və süd məhsulları emal edilir. 

Kənd təsərrüfatının iztisaslaşması və əhalinin yerləşməsi relyef-iqlim şəratindən çox 

asılıdır. Düzənlik hissədə tərəvəz, üzüm və taxıl, dağətəyi zonada meyvə və taxıl 

bitkiləri yetişdirilir, dağlıq zonalarda isə taxılçılq və heyvandarlıqla məşğul olurlar. 

Rayonun iqtisadiyyatında aqrar- sənaye kompleksi, xüsusən kənd təsərrüfatı aparıcı yer 
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tutur. Kənd təsərrüfatı tərəvəz və meyvə istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır. Eyni zamanda 

Xaçmaz və Dəvəçi rayonlarında üzüm, Qusarda kartof, bütün rayonlarda taxıl becərilir. 

Südlük-ətlik istiqamətli maldarlıq və xırdabuynuzlu heyvandarlığın inkişaf etmişdir. 

İqtisadi rayonda südlük-ətlik istiqamətli maldarlıq (düzənlik ərazilərdə) və qoyunçuluq 

(dağətəyi və dağlıq ərazilərdə), həmçinin suvarma əkinçiliyi inkişaf etmişdir. Hazırda 

iqtisadi rayonda quşçuluq komplekslərinin yaradılması istiqamətində inkişaf 

tendensiyası vardır. İqtisadi rayonun sənayesinin əsasını yüngül və yeyinti sənayesi 

təşkil edir ki, bu da başlıca olaraq meyvə-tərəvəz, şərab və süd məhsulları emalına 

əsaslanır. Yüngül sənaye xalça fabrikləri və yerli əhəmiyyətli kiçik tikiş müəssisələri ilə 

təmsil olunmuşdur. Rayonun kənd yerlərində xalçaçılıq ənənəvi sənətkarlıq növü kimi 

inkişaf etməkdədir.  

 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun ən inkişaf etmiş və önəmli şəhəri Qubadır.  

İqtisadi rayonun ümumi sahəsi 7,66 min kv.km olmaqla ölkə ərazisinin 8,8 %-ni, təşkil 

edir. İqtisadi rayon özünəməxsus relyef xüsusiyyətlərinə malikdir. Regionun ərazisi bir-

birindən kəskin fərqlənən 4 hündürlük (26 metrdən 4466 metrədək) zonasına - 

düzənliklər, dağətəyi, orta dağlıq və yüksək dağlıq zonalarına ayrılır. Regionun iqlim 

şəraiti də bu zonalara müvafiq olaraq müxtəlifdir. Düzənlik zona üçün isti iqlim 

xarakterikdirsə, dağlıq zona soyuq-rütübətli və soyuq iqlim şəraitinə malikdir. 

Təbii sərvəti. 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun əsas təbii sərvətləri neft, təbii qaz, yanar şist, 

qum, çınqıl, gildir. İqtisadi rayon sıx çay şəbəkəsinə və bol su ehtiyatlarına malikdir. 

İqtisadi rayonun ərazisinin 10-11 %-i meşələrdə örtülmüşdür. Quba-Xaçmaz iqtisadi 

rayonu mühüm kurort-sanatoriya regionlarından biri olmaqla zəngin təbii-rekreasiya 

ehtiyatlarına malikdir. Siyəzən rayonunda Qalaaltı mineral suyu əsasında kurort 

fəaliyyət göstərir. Neft (Siyəzən), çınqıl, qum, gil, mineral sular (Qubada Xaltan, Cimi, 

Xaşı, Siyəzəndə Qalaaltı) var. Azərbayacanda ən cox neft qaz çıxarılan rayonlardan biri 

Siyəzəndir. Orta Dağlığın istirahət və balneoloji imkanları turizmin inkişafına geniş 

imkan yaradır. Nabran-Yalama kurort zonası respublika əhəmiyyətli turizm bazasıdır. 

  

 

3.Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu.   (Şamaxı, İsmayıllı, Ağsu, Qobustan).   

Dağlı Şirvan iqtisadi rayonu respublikanın mühüm üzümçülük-şərabçılıq, 

taxılçılıq və heyvandarlıq rayonudur. Əkinçilik və üzümçülük dəmyə xarakteri daşyır. 

Son illərdə isə üzümlüklərin sahəsi kəskin surətdə azalmışdır. İqtisadi rayonun hər 

regionunda dənli bitkilər əkilir və əsasən heyvandarlıq inkişaf etmişdir. Taxıl əkinlərinin 

sahəsi genişlənməkdədir. Rayonun dağlıq ərazilərində yerli istehlak xarakterli 

kartofçuluq, tərəvəz-bostan məhsulları istehsalı mövcuddur. Dağlıq Şirvan iqtisadi 

rayonu sənaye cəhətdən zəif inkişaf etsədə keçmiş ittifaq dövründə respublikanın 

mühüm – üzümçülük, taxılçılıq və heyvandarlıq rayonu olmuşdur. İqtisadi rayona daxil 

olan rayonların hər birində dənli bitkilər əkilir. Əkinçilik və üzümçülük dəmyə 

xarakterlidir. Hazırda taxıl əkin sahələri xeyli genişlənmiş və kartofçuluq inkişaf etməyə 

başlamışdır.Əkinçiliklə yanaşı qoyunçuluq, qisməndə quşçuluq, arıçılıq və baramaçılıq 

inkişaf etmişdir. Əsas sənaye sahələri isə yerli xammala əsaslanan yeyinti və yüngül 

https://az.wikipedia.org/wiki/Quba
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sənaye sahələridir. Rayonun qədim xalq sənəti (misgərlik, sənətkarlıq, xalçaçılıq və s.) 

sahəsi inkişaf etmişdir. 

 

İqtisadi rayon başlıca olaraq əkinçilik, üzümçülük, şərabçılıq və heyvandarlıq 

üzrə ixtisaslaşmışdır. Əkinçilikdə aparıcı yeri taxılçılıq tutur. Dağlarda yayılan 

qaratorpaqlarda kartof yetişdirilir, düzən sahələrində pambıq əkilir. Digər əkincilik 

sahələri yerli istehlak xarakteri daşıyır. Əhalisinin yerli təlabatının ödənilməsi üçün 

bostan-tərəvəz məhsulları, meyvə yetişdirilir, barama, arı saxlanılır. Heyvandarlığın 

başlıca sahəsi maldarlıq və qoyunçuluqdur. 

Şirvan iqtisadi rayonu qədim məskunlaşmış ərazi olsa da, sənaye cəhətdən 

nisbətən zəif inkişaf etmişdir. İqtisadi rayonun sənayesinin əsasını yerli kənd təsərrüfatı 

məhsullarını emal edən yeyinti və yüngül sənaye sahələri təşkil edir. İqtisadi rayonun 

yüngül sənayesi əsasən şərabçılıq, meyvəçilik, tikiş və xalçalıq sahələri ilə təmsil 

olunmuşdur. Yeyinti sənayesində əsas yerli üzüm məhsulunun emal - şərabçılıq tutur. 

Konserv, yağ-pendir zavodları, tara müəssiləri fəaliyyət ğöstərir. Bundan əlavə, rayonun 

iqtisadiyyatında meşə və ağaç emalı, tikinti materialları istehsalı (İsmayıllı rayonunda 

ağaç emalı müəssisəsi, Şamaxı, Qobustan rayonlarında Daş karxanaları, kərpiç 

zavodu), kənd təsərrüfatı texnikasının təmiri müəssisələri mövcüddür. Şirvan torpağı 

tarixən sənətkarlıq və toxuçuluq mərkəzi olmuşdur. Lahıc qəsəbəsi özünün misgərlik 

məmulatları, Basqal kəndi isə xalq içində öz kələğayısı ilə məşhurdur. Şamaxı 

şəhərində də ipək kələğayı emalatxanaları fəaliyyət göstərir. Əksər kəndlər üçün 

xalçaçılıq ənənəvi sənətkarlıq növüdür. 

 

 

4.Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu. (Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, Zaqatala 

inzibati rayonları və Şəki şəhəri daxildir.  

Respublika ərazisinin 10,2%-i, əhalisinin 6,4%-i Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonun 

payına düşür. Ölkənin mis ehtiyatlarının hamısı, kükürd kolçedanının 90%-ə qədəri, 

qurğuşun və sink ehtiyatlarının 99%-i və zəngin meşə ehtiyatları Şəki-Zaqatala iqtisadi 

rayonunundadır. Qafqazda unikal hesab edilən “Filizçay” polimetal yataqları da bu 

iqtisadi rayondadır. Ölkənin ümumi sənaye məhsulunun 1%-i bu iqtisadi rayonun payına 

düşür. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonun sənayesi yeyinti və yüngül sənayedən ibarətdir. 

Yeyinti sənayesi iqtisadi rayonun ümumi sənaye məhsulunun 95%-ni təşkil edir və bu 

sənaye müəssisələrinin fəaliyyəti əsasən yerli kənd təsərrüfatı xammalına əsaslanır. 

Yeyinti sənayesi bağçılıq, tütünçülük və heyvandarlıq məhsullarının emalına əsaslanır. 

Yüngül sənayenin əsasını isə ipəkçilik, toxuculuq və tikişçilik təşkil edir. İqtisadi rayonun 

ümumi torpaqlarının 43%-i kənd təsərrüfatına yararlıdır. Yararlı torpaqların 36%-i əkin, 

55 %-ə qədəri isə yay və qış otlaqları kimi istifadə edilir. İqtisadi rayonun iqtisadiyyatının 

əsasını coxsahəli kənd təsərrüfatı (tütünçülük, baramaçılıq, meyvəçilik, taxılçılıq, 

üzümçülük, ətlik-südlük istiqamətli heyvandarlıq) sahəsi təşkil edir.   

5.Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu.  (Ağstafa, Daşkəsən, Gədəbəy, Goranboy, 

Xanlar, Qazax, Samux, Şəmkir, Tovuz inzibati rayonları, Gəncə və Naftalan).    

Respublika ərazisinin 14,3%-i və əhalisinin 13,6%-i Gəncə-Qazax iqtisadi 

rayonun payına düşür. İqtisadi rayon iqtisadi əhəmiyyətinə görə Abşeron iqtisadi 

rayonundan sonra respublikada ikinci yeri tutur. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cz%C3%BCm
https://az.wikipedia.org/wiki/Pamb%C4%B1q
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mineral mənşəli təbii-tikinti materialları ehtiyatı çoxluq təşkil edir. İqtisadi rayon faydalı 

qazıntılar- sement xammalı və başqa tikinti materialları ilə zəngindir (Daşkəsən dəmir 

filizi, mərmər, zəylik aluniti, əhəngdaşı ehtiyatları və s.). Gəncə-Qazax iqtisadi 

rayonunda maşınqayırma, cihazqayırma, avtomobil təmiri, rabitə avadanlığı, kənd 

təsərrüfatı texnikasının təmiri istiqamətli müəssisələr vardır. Yüngül sənaye iqtisadi 

rayonun sənaye məhsulunun çox hissəsinin payına düşür və əsas istehsal edilən 

məmulatlar pambıq və yun parça, xalça, tikiş və toxuculuq istiqamətlidir. İqtisadi 

rayonun  yeyinti sənayesi meyvə-tərəvəz konservi, ət, şərab, yağ-piy, süd, unüyütmə, 

çörəkbişirmə, çörək məmulatları, qənnadı və.s sahələrlə təmsil olunur. Respublikanın 

ümumi kənd təsərrüfatı məhsulunun 15%-ə qədərinin  Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun 

payına düşməsi onu göstərir ki, kənd təsərrüfatı  iqtisadi rayonun iqtisadiyyatında  

mühüm rol oynayır. Bitkiçilik heyvandarlığa nisbətən daha yaxşı inkişaf etmişdir. 

Rayonda əsasən üzüm, kartof, taxıl və tərəvəz-bostan məhsulları becərilir. Taxıl əsasən 

Xanlar və Goranboy, pambıq Goranboy, üzüm Xanlar, Samux və Tovuz, kortof 

Gədəbəy, Tovuz, Ağstafa və Qazax rayonlarında əkilir. Heyvandarlıqla bütün inzibati 

rayonlarda məşğul olurlar.  Rayonun iqtisadiyyatında yerli xammal emalına əsaslanan 

yüngül və yeyinti, metallurgiya və kimya, maşınqayırma, elektrotexnika sənayesi əsas 

yer tutur.  

İqtisadi rayonun iqtisadiyyatı xüsusi əhəmiyyət kəsb edən “Azəralüminum” ASC- 

nin, “Gəncə Gil-Torpaq” və “Zəylik Alunit” müəssisələrinin xarici şirkətə idarəetməyə 

verilməsi onların əhəmiyyətli inkişafına səbəb olmuşdur. Həmçinin “Daşkəsən 

Filizsaflaşdırma” ASC-yə iki il müddətində 11 milyon ABŞ dolları səviyyəsində investisa 

qoyulması nəzərdə tutulmuşdur. 

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu iqtisadi əhəmiyyətinə görə ölkədə ikinci yeri tutur. 

Azərbaycanın ikinci sənaye rayonu ölkənin sənaye məhsulunun 12-13 %-ni verir. 

İqtisadi rayonun sənayesi hasiledici və emaledici sahələrdən ibarətdir. Gəncədə və 

Daşkəsəndə qara və əlvan metallurgiya xammalının hasilatı, onların ilkin emalı 

müəssisələri yerləşir. Ağır sənaye rayonun iqtisadiyyatında mühüm yer tutur. 

Maşınqayırma sənaye sahəsi üzrə iqtisadi rayonda cihazqayırma, rabitə avadanlığı 

istehsalı, avtomobillərin və kənd təsərrüfatı maşınlarının təmi-ri müəssisələri fəaliyyət 

göstərir. Elektroenergetika Gəncə İEM-i, Şəmkir və Yenikənd SES-ləri ilə təmsil edilir. 

Kimya sənayesi Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən zavodlarda sulfat turşusu, kalium 

kübrəsi istehsalı ilə təmsil edilir. İqtisadi rayonun yüngül sənayesi (Dəliməmmədlidə 

pambıq mahlıcı, Gəncədə pambıq parça, yun parça, trikotaj məmulatları istehsalı, 

Gəncə, Qazax və Daşkəsəndə xalça toxuculuğu müəssisələri) yerli xammalın emalına 

əsaslanır. Yaşayış məntəqələrində həmçinin ağac emalı, tikinti materialları, xalq 

istehlakı malları istehsal edən obyektlər vardır. Xalq istehlaki malları istehsal edən 

sahələrə Gəncədə yerləşən çini-saxsı qablar istehsalıı aiddir. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalına əsaslanan yeyinti sənayesi-şərab, 

konyak, ət-süd məhsulları, qənnadı məmulatı, konserv məhsulları istehsalı əsasən yerli 

və reqional tələbatı ödəyir. Tikinti sənayesinin əsas müəssisələri iri panelli evtikmə 

kombinatı, dəmir-beton, kərpiç-kiromit, mərmər zavodlarıdır. 

 

6.Lənkəran iqtisadi rayonu.  (Astara, Cəlilabad, Lerik, Masallı, Yardımlı və 

Lənkəran) 

https://az.wikipedia.org/wiki/Sulfat_tur%C5%9Fusu
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İqtisadi rayonun iqtisadiyyatının əsasını aqrar-sənaye kompleksi təşkil edir. 

İqtisadi rayonun əlverişli təbii iqtisadi şəraiti burada kənd təsərrüfatının inkişaf etməsinə 

əhəmiyyətli təsir edir. Respublikada istehsal olunan çayın 98%-i və tərəvəz-bostan 

məhsullarının 50%-i, sitrus bitkiləri məhsullarının 100%-i, üzümün 15%-i bu iqtisadi 

rayonun payına düşür. Çayçılıq və sitrus-Lənkəran, Astara, tərəvəz-Lənkəran,   Astara 

və Masallı, meyvəçilik-Lerik, Yardımlı, üzümçülük- Cəlilabad, Lənkəran rayonlarında və 

taxılçılıq və heyvandarlıq iqtisadi rayonun bütün inzibati rayonlarında inkişaf etmişdir. 

İqtisadi rayon məhsul istehsalının 84%-ni əkinçilikdən əldə edir. Respublikada istehsal 

edilən heyndarlıq məhsullarında iqtisadi rayonun payı 7,8% təşkil edir. Rayonun 

sənayesi bitkiçilik və balıqçılıq məhsullarının emalına əsaslanır. Kənd təsərrüfatının 

strukturunda faraş tərəvəzçilik, çayçılıq, üzümçülük, taxılçılıq üstünlük təşkil edir.  Tikinti 

materialları sənayesi inkişaf edir. 

 

7.Aran iqtisadi rayonu. (Ağcabədi, Ağdaş, Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar, 

Göycay, Hacıqabul, İmişli, Kürdəmir, Neftçala, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Ucar, Zərdab 

inzibati rayonları, Şirvan, Mingəçevir və Yevlax) 

Aran iqtisadi rayonunda kimya, maşınqayırma, yüngül və yeyinti sənayesi, tikinti 

materialları istehsalı sənaye sahələri inkişaf etmişdir. Rayonun kənd təsərrüfatı 

coxsahəli olmaqla əsasən pambıqçılıq, taxılçılıq, üzümçülük, subtropik meyvəçilik, 

bostan və tərəvəzçilikdən ibarətdir. İqtisadi rayonun iqtisadiyyatında əsasən suvarma 

əkinçiliyi və heyvandarlıq daha çox inkişaf etmişdir. Əkinçilik isə əsasən suvarma 

əkinçiliyinə əsaslanır. Respublikada istehsal olunan pambığın 90%-i və üzümün 20%-i 

bu iqtisadi rayonun payına düşür. İqtisadi rayonda bir sıra pambıqtəmizləmə zavodları, 

sapəyirmə, pambıq-parça toxuma, tütün fermentləmə, xalça toxuma, gön-dəri və s. 

müəssisələr fəaliyyət göstərir. Rayonun yeyinti sənayesi çörək, yağ-süd, pendir, 

unüyütmə və konserv zavodları və s. ilə təmsil olunur. İqtisadi rayonda maşınqayırma 

və kimya sənayesi sahələri üzrə kredit müraciətlərinin dinamikasında müsbət 

tendensiya vardır. Mingəçevir SES 1945-ci ildən tikilib və 1954-cü ildə istismara verilib 

Bakı-Tiflis-Ceyhan, Bakı-Supsa neft kəmərləri, Bakı-Ərzurum qaz kəməri də bu 

rayonun ərazisindən keçir. Şirvan şəhəri ətrafında, Salyan və Naftçala rayonlarında 

neft-qaz hasil olunur. Mingəçevir və Şirvan Şəhərində DRES-lər, Mingəçevir və 

Varvarada SES-lər işləyir. Mingəçevir ölkənin mühüm energetika bazasıdır. Ölkədə 

istehsal edilən elektrik enerjisinin 60%-i bu iqtisadi rayon verir. Kimya sənayesi üzrə 

Mingəçevir, Salyan və Neftçala şəhərlərində müəssisələr fəaliyyət göstərir. Salyanda 

plastik kütlə zavodu, Neftçalada yod-brom zavodu yerləşir. İqtisadi rayonda becərilən 

pambığın ilkin emalı pambıqtəmizləmə zavodlarında həyata keçirilir. Bu sahə yüngül 

sənaye məhsullarının əsas hissəsini verir. Bununla yanaşı, pambıq parça istehsalı 

(Mingəçevir), yunun ilkin emalı (Yevlax), xalçaçılıq (Hacıqabul) üzrə müəssisələr vardır. 

 

 

8.Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu. (Ağdam, Tərtər, Xocavənd, Xocalı, Şuşa, 

Cəbrayıl, Füzuli rayonları və Xankəndi, Əsgəran) 

İqtisadi rayonun sənayesi əsasən yerli kənd təsərrüfatı xammalının emalına 

əsaslanır. Sənayenin strukturunda yüngül və yeyinti sənayesi aparıcı sahələrdir. 

Şərabçılıq, müxtəlif meyvə-tərəvəz konservi sənayesi, unüyütmə və çörəkbişirmə yeyinti 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fsg%C9%99ran
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sənayesinin əsas sahələridir. Yüngül sənaye toxuculuq, tikiş, xalçaçılıq və ipəkçiliklə 

təmsil olunur. Rayonun iqtisadiyyatının əsasını isə kənd təsərrüfatı təşkil edir. başlıca 

sahələr isə pambıqçılıq, üzümçülük, bağçılıq və heyvandarlıq. 

 

9.Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu. (Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan və Qubadlı) 

İqtisadi rayonun ərazisi faydalı qazıntılarla  zəngindir. Respublika üzrə mineral 

suların 37%-i, tikinti daşlarının (üzlük tikinti daşlarının 30%-i) 42%-i bu iqtisadi rayonun 

payına düşür. Kəlbəcər inzibati rayonu qızıl yataqları və müalicə xarakterli mineral isti 

su ilə zəngindir. İqtisadi rayonun iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı təşkil edir. 

Başlıca sahələr isə heyvandarlıq və arıçılıqdır. İqtisadi rayonun kənd təsərrüfatına 

yararlı torpaqlar ümumi ərazinin yalnız 30%-ni təşkil edir. Bu iqtisadi rayonun 

iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı tutur.  

İqtisadi rayonun bütün inzibati rayonları 1992-1993-cü illərdə erməni 

təcəvüzkarları tərəfindən işğal edilmişdir.   

 

 

10.Naxçıvan iqtisadi rayonu: (Naxçıvan, Şahbuz, Şərur, Culfa, Babək, 

Sədərək, Ordubad)  

Təbii sərvətlərdən –dolomit, mineral sular, polimetal, volfran, daş-duz 

materialları,  əhənglə zəngindir. Sənayenin əsasını yeyinti məhsulları təşkil edir. Bu 

sahədə şərab, duz hasilatı, mineral su haslatı ilə təmsil olunur. qərbində üzümçülük, 

şərqində çəyirdəklimeyvəçilik, orta dağlıqda tütünçülük var. Avtomobil yolları, yerli və 

beynəlxalq aviasiya iqtisadi əhəmiyyt kəsb edr. mövcud şərait və qədim memarlıq 

kompleksləri turizmə də imkan verir. 

Mövzu  5.  Yüngül sənaye və onun xüsusiyyətləri. 

 

Plan: 

1 Yüngül sənaye və onun tərkibi. 

2  Xalçaçılıq və baramaçılıq. 

3  Yerli tekstil sənayesi və onun inkişafı. 

 

Yüngül sənaye – müxtəlif növ bitki və heyvan mənşəli xammaldan və bunların 

süni əvəzedicilərindən xalq istehlakı malları (paltar, ayaqqabı, çanta və s.) və digər 

istehsal sahələrində istifadə olunan parça, xəz, dəri və digər məhsulları istehsal edən 

sənaye sahəsidir. Yüngül sənaye ağır sənayedən fərqli olaraq daha az kapital 

intensivlidir (kapital/işçi qüvvəsi nisbəti kiçikdir) və burada daha böyük miqyasda əl 

əməyi istifadə edilir. Digər fərq ondan ibarətdir ki, yüngül sənaye daha böyük dərəcədə 

müştəri yönümlüdür, yəni yüngül sənaye məhsullarının digər sənayelər tərəfindən 

yarımfabrikat şəkildə istifadəsi ağır sənaye ilə müqayisədə daha az istifadə edilir. Bəzi 

məlumatlara əsasən, 2011-ci ildə dünya yüngül sənayesinin dövriyyəsi 3 trilyon ABŞ 

dollarına bərabər olmuşdur. ABŞ və Böyük Britaniyada aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, 

bu ölkələrdə hər il adambaşı ortalama 30 kq paltar dəyişilir. 

Yüngül sənaye əhalini parça, geyim, ayaqqabı və digər əşyalarla təmin edən 

sahələr qrupundan ibarət olan sahə və yarımsahələri üzündə birləşdirir. O emal 

sənayesinə aid olmaqla toxuculuq, ayaqabı, gön-dəri, xəz-dəri, tikiş və s. bu kimi 
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sahələri üzündə birləşdirir. Yüngül sənaye kənd təsərrüfatı, maşınqayırma, və kimya 

sənayesi ilə sıx əlaqəli fəaliyyət göstərən sahədir. Kənd təsərrüfatı yüngül sənayeni 

ayri-ayri xammal növləri ilə, maşınqayırma – avadanlıqlarla, kimya sənayesi isə liflərlə 

və boyalarla təmin edir. Yüngül sənaye avadanlıq, kimyəvi liflər və s. alaraq öz 

növbəsində onların özlərini istehsal təyinatlı məhsullarla təmin edir.  

 

Yüngül sənaye – toxuculuq tikiş, xəz-dəri, gön-dəri, ayaqqabı, trikotaj və 

xalçaçılıq sahələrindən ibarətdir. Yüngül sənaye ona bitki xammalı (pambıq, kətan), 

heyvandarlıq xammalı (yun, ipək, xəz-dəri) və süni və sintetik liftlər verən kimya 

sənayesi ilə sıx əlaqədardır. Süni lif oduncaqdan hazırlanmış kimyəvi liflərdən (viskoz, 

asetat və s.) sintetik lif -neft, qaz və kömürdən düzəldilmiş liflərə (kapron, lovsan və s.) 

deyilir.  

Yüngül sənayenin xüsusiyyətləri: 

 - Yüngül sənaye həm ilkin xammalın emalını, həm də hazır məhsulun 

istehsalını həyata keçirir;  

- Yüngül sənayeyə qoyulan vəsaitlər tezliklə qayıdır;  

- İstehsal edilən məhsulun çeşidi az miqdarda vəsait qoyuluşu nəticəsində 

asanlıqla dəyişdirilə bilir;  

- Sənayedə məşğul olan işçilərin əksəriyyətini qadınlar təşkil edir;  

- Sənaye üzrə istehsal xərcləri aşağıdır.  

2013-cü ilin məlumatına görə, ölkəmizdə 170 müəssisə yüngül sənayesi 

sahəsində fəaliyyət göstərir ki, onların 34-ü orta və iri, digərləri isə kiçik müəssisələrdir. 

2014-cü ildə yüngül sənayedə istehsalın ümumi həcmi 97,5 milyon manat təşkil 

etmişdir.  

Yüngül sənayenin alt-bölmələri:  

1. Tekstil;      2. Geyim (paltar);           3. Xalçaçılıq;         

4. Dəri və dəri məmulatları istehsalı;  

5. Xəz və xəz məmulatları istehsalı;        6. Ayaqqabı istehsalı: 

Dünya tekstil sənayesinin aşağıdakı xüsusiyyətləri vardır:  

- Dövlət və ya böyük şirkətlər (konqlomeratlar) tərəfindən qurulur;  

- Kapital intensivli sənaye;  

- Böyük torpaq (ərazi) sahələrinə tələbatı vardır;  

 - Böyük maşın və avadanlığa ehtiyac vardır ki, bunların yerdəyişməsi çətinliklə 

baş verir;  

- Ətraf mühitin qorunması tələb edilir;  

- Bazara giriş və çıxış üzrə ciddi baryerlər vardır;  

- Suya və elektrik enerjisinə böyük tələbat vardır;  

- Adətən tikiş sənayesinin tələbatlarını ödəyir və bu səbəbdən ondan asılıdır.  

 

Qeyd edilən geyim sənayesinin ümumi tekstil sənayesi ilə müqayisədə 

aşağıdakı xüsusiyyətləri vardır:  

- Əmək intensivli (qadın əməyi);  

- Daha az kapital intensivli;  

- Maşın və avadanlıqlar daha mobildir və asanlıqla yerdəyişmə baş verə bilir;  

- Bazara giriş və çıxış daha asandır. 
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2__ Respublikada xalçaçılığın tarixi XIII əsrə təsadüf edir. Azərbaycanda 

boyaçılığın da tarixi xalçaçılıqla bir dövrə düşür. Lakin bu sahələrin sənaye baxımdan 

inkişafı XVIII əsrin sonunda və XIX əsrdə geniş miqyas almışdır 

Xalça — dekorasiya və ya istilik yaratmaq məqsədilə divardan asmaq və ya 

döşəməyə sərmək üçün müxtəlif yun və ya ipək saplardan toxunmuş naxışlı qalın parça 

növü. 

Xalçalar firavanlıq simvolu, yaşayış yerlərinin bəzədilməsi və isidilməsi üçün ən 

qədim ixtiralardan biri olmaqla yanaşı çox əsrlər boyunca həm də incəsənətin ən yaxşı 

növlərindən biri olmuşdur. Yaxın keçmişə qədər xalçaların toxunması uzun müddətli 

vaxt və zəhmət tələb edən əl işlərindən biri hesab edilirdi. 

Xalçaçılıq – kənd daxmalarında yaranan və zaman ötdükcə incəsənətin ən 

mühüm növlərindən birinə çevrilən sənətdir. 

Xalçaçılıq qədim və geniş yayılmış sənət növüdür. Müxtəlif naxış elementləri və 

təsvirlərlə bəzədilən xovlu və xovsuz xalçalar dəyələrin, çadırların, alaçıqların 

bəzədilməsindən başlamış, habelə yaşayış evlərinin, sarayların və 

digər binaların divar bəzəklərində, döşənməsində istifadə edilir, eyni zamanda yüksək 

estetik əhəmiyyət kəsb edərək muzeylərdə saxlanılır. Xalçaçılığa aid ən qədim və 

qiymətli arxeoloji materiallar keçmiş SSRİ-nin ərazisində Dağlıq Altay kurqanlarındakı 

daimi buzlaq rayonlarında əldə edilmişdir. Bütöv halda qalmış xalça Pazırık 

kurqanlarında tapılmışdır və o, hazırda Sankt-Peterburqun Ermitaj muzeyində 

saxlanılır[1]. Xalçaçılıq Azərbaycanda da ən qədim sənət sahələrindən biridir. 

Əcdadlarımız bu sənət sahəsi ilə çox qədim zamanlardan məşğul olmağa başlayıblar.  

XX əsrin ortalarında Altayda yerli türklərin Pazırıq (Basırıq) dediyi yerdə qazıntı 

aparan rus arxeoloqları qədim kurqandan hamını heyrətə salan əşyalar aşkar etdilər. 

Saqa (skit) boylarına məxsus bu sənət əsərləri içərisində salamat qalmış və rəngini 

itirməmiş bir xalı da vardı. Bu 2500 il öncə Qarabağda toxunmuş Bərdə (saqa-oğuz) 

xalısı idi. 

3___ Yerli tekstil sənayesi və onun inkişafı. 

 

Tekstil və geyim sənayesi dinamik inkişaf edən sənayelərdən biridir. 2013-cü 

ildə Vyetnam ABŞ-ı tekstil və geyim ixracatında üstələyərək, 6-cı böyük ixracatçıya 

çevrilmişdir. Çin geyim ixracında 39%, tekstil ixracında 35% payla 2013-cü ildə dünya 

tekstil və geyim ixracında liderdir. 

“Tez moda” konsepsiyasına uyğun olaraq, sənayedə məhsulların daha tez 

templərlə dəyişməsi baş verir və normal moda evlərindən fərqli olaraq ildə iki dəfə deyil, 

bir neçə həftədən bir yeni geyimlər işlənilir. Bu tendensiyaya cavab olaraq, yüksək 

sürətli təchizat, daha yüksək keyfiyyət, aşağı anbar xərcləri və digər tələblər irəli sürülür 

ki, bu tələblərə də daha çox böyük şirkətlər cavab verə bilirlər. 

XIX əsrin sonunda Zaqafqaziyada ən böyük pambıq-parça fabriki və 

Azərbaycanda ilk tikiş fabriki Bakı şəhərində açılmışdır. 1913-cü ildə Azərbaycanda 300 

ton xam ipək, 22 min ton pambıq mahlıcı, 4 milyon ton yun istehsal edilmişdir ki, bu da 

ümumrusiya istehsalının müvafiq olaraq 79%, 10% və 2%-ni təşkil edirdi. 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/Yun
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0p%C9%99k
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nc%C9%99s%C9%99n%C9%99t
https://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99n%C9%99t
https://az.wikipedia.org/wiki/Xovlu_xal%C3%A7alar
https://az.wikipedia.org/wiki/Xovsuz_xal%C3%A7alar
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C9%99y%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87ad%C4%B1r
https://az.wikipedia.org/wiki/Ala%C3%A7%C4%B1q
https://az.wikipedia.org/wiki/Bina
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Divar&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%B6%C5%9F%C9%99nm%C9%99&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Muzey
https://az.wikipedia.org/wiki/SSR%C4%B0
https://az.wikipedia.org/wiki/Sankt-Peterburq
https://az.wikipedia.org/wiki/Ermitaj
https://az.wikipedia.org/wiki/Xal%C3%A7a#cite_note-M%C9%99n%C9%99vi_s%C9%99rv%C9%99timiz_olan_xal%C3%A7alar%C4%B1m%C4%B1z-1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/XX_%C9%99sr
https://az.wikipedia.org/wiki/Altay
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Paz%C4%B1r%C4%B1q&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Rus
https://az.wikipedia.org/wiki/Kurqan
https://az.wikipedia.org/wiki/Xal%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Qaraba%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C9%99rd%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Paz%C4%B1r%C4%B1q_xal%C4%B1s%C4%B1
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Azərbaycanda tekstil sənayesi müstəqillik dövründə ciddi tənəzzül yaşayan 

sahələrdən biridir. Halbuki XIX əsrin sonunda Zaqafqaziyada ən böyük pambıq parça 

fabriki və Azərbaycanda ilk tikiş fabriki Bakı şəhərində yaradılıb. 1913 - cü ildə 

Azərbaycanda 300 ton xam ipək, 22 min ton pambıq mahlıcı, 4 min ton yun istehsal 

edilib ki, bu da ümumrusiya istehsalının müvafiq olaraq 79 faiz, 10 faiz və və 2 faizinə 

bərabər olub. 

Sovet dövründə də bu sahə xeyli inkişaf etdirilib.1925-ci ildə Gəncədə mahud 

fabriki istifadəyə verilib. Tut bağlarının salınması və baramaçılığın inkişafı sayəsində 

Azərbaycanda ipək sənayesi formalaşıb və ipəkçiliyin mərkəzi iqlim şəraitinə görə Şəki 

şəhəri seçilib.  1931-ci ildə burada ipək kombinatı fəaliyyətə başlayıb. 

2015-ci ildən bəri Azərbaycanda tekstil sahəsinin inkişafına yönəlik addımlar 

atılmaqdadır. Belə ki, tekstil sənayesinin təbii xammal bazası olan pambıq istehsalının 

artırılması üçün genişmiqyaslı tədbirlər görülür.  

Şəki tekstil, Şəki-İpəkdə, Gilan Tekstil parkında toxuculuq fabrikləri mövcuddur. 

Onların istehsal gücü daxili tələbatı tam qarşılamaq, həmçinin xaricə də məhsul ixrac 

etmək imkanındadır. Sadəcə, hazırda Azərbaycana Çindən, Pakistandan aşağı 

keyfiyyətli, ucuz məhsullar idxal olunur deyə daxili istehsalı genişləndirmək mümkün 

olmur. İdxal edilən məhsulların çoxu heç bir keyfiyyət standartına cavab vermir, bir çox 

hallarda isə insan orqanizmi üçün zərərlidir. Onlar poliester tullantılarından əldə olunan 

iplikdən hazırlanır, boyanmada orqanizm üçün təhlükəli olan boya maddələrindən 

istifadə edilir. Amma Azərbaycandakı fabriklər Avropa standartlarına uyğun, ekoloji 

təmiz boyalardan istifadə edirlər. Toxuculuq fabriklərinin inkişafı üçün keyfiyyətsiz 

məhsulların idxalının qarşısını almaq üçün dövlət tərəfindən zəruri addımlar atılmalıdır. 

Bu problem yalnız Azərbaycanda deyil, Rusiya, Ukrayna, Belarusda da var. Buna görə 

də kompleks tədbirlər proqramlarının həyata keçirilməsinə ehtiyac var”. 

 

GİLAN TEKSTİL PARKI HAQQINDA 

Giltex 2012-ci ildən Sumqayıt şəhərində fəaliyyətə başlayan Gilan Tekstil Parkı 

müəssisəsinin ticarət nişanıdır. Gilan Tekstil Parkında yüksək keyfiyyətli Azərbaycan 

pambığından dünya standartlarına cavab verən tekstil məhsulları istehsal edilməkdədir. 

Müəssisənin bazasında Toxuma fabriki, Boyama fabriki və Tikiş fabriki fəaliyyət 

göstərməkdədir. Hal-hazırda Gilan Tekstil Parkında müxtəlif növ parça, yataq dəstləri, 

yorğanlar, yastıqlar, habelə müxtəlif təyinatlı, oda və suya davamlı uniformalar, hərbi və 

xəstəxana geyimləri, xalatlar, otellər üçün dəsmallar istehsal edilməkdədir. İstehsalda 

insan sağlamliğına zərər verəcək heç bir kimyəvi maddələrdən istifadə edilmir. Bütün 

məhsullar Avropa standartlarina tam uyğundur. 

20 hektar ərazidə tikilən "Gilan" Tekstil Parka parça toxuma, boyama və tikiş 

fabriklərindən ibarət yüngül sənaye müəssisələri daxildir. Qeyd edildi ki, ümumi sahəsi 7 

min kvadratmetr olan parça toxuma fabriki üç əsas istehsal və köməkçi sexlərdən 

ibarətdir. 

Yataq dəsti istehsal xətti də tam avtomatlaşdırılmışdır. 6 min kvadratmetr olan 

tikiş fabriki ən son texnoloji avadanlıqla təchiz edilmişdir.  

“Mingəçevir Tekstil” MMC 2018-ci ilin I rübündə pambıq iplik istehsalı fabrikini 

istismara verməyi planlaşdırır.(27 fevral 2018-ci ildə ilkin olaraq iki müəssisəsi işə 

salınıb. 
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Sənaye Parkının nəzdində 9 fabrik – pambıq iplik, akril iplik, yun iplik, corab 

məhsulları, ayaqqabı istehsalı, toxuma, parça boyama, tikiş və tibbi kosmetika fabrikləri 

inşa edilib istifadəyə veriləcək. 

 

Mövzu  6. Toxuculuq sənayesi və parça istehsalı. 

 

Plan:  

1.Toxuculuq sənayesi. 

2.Parçaçılıq və pambıqçılıq.  

3. Baramaçılıq. 

Yüngül sənaye özünün çoxsahəliliyi ilə fərqlənir və əsas aparıcı alt sahəsi isə 

toxuculuqdur. Bu sahədə əsas yeri pambıq, ipək və yun parçaların toxunması tutur. 

Azərbaycan Respublikasının yüngül sənayesi quruluşunun müxtəlifliyinə görə-pambıq 

təmizləmə, toxuculuq, tikiş, ipək istehsalı (Bərdə, Şirvan, Şəki - ipəkçiliyin qədim 

mərkəzləri), yun emalı (Yevlax), trikotaj, gön-dəri sənayesi ilə fərqlənir. Azərbaycan 

xalqının tarixi əmək vərdişləri və milli adət-ənənələrinə uyğun yüngül sənayenin – 

xalçatoxuma, yun əyirmə, zərgərlik məmulatları, boyaq-bəzəkvurma və s. sahələri 

xüsusi yer tutur.  Toxuculuq – yüngül sənayenin ən mühüm sahədir.  

Toxuculuq istehlakçıya əmək ehtiyatlarına və xammal mənbələrinə meyl edir. 

Əsasən qadın əməyindən istifadə olunduğundan toxuculuq müəssisələri ağır sənaye 

rayonlarında və əhalinin sıx məskunlaşdığı yerlərdə tikilir. Toxuculuq məhsulları 

pambıq, yun, ipək və kətan parça müəssisələrində yaradılar. Parçanın hazırlanması 

aşağıdakı mərhələlərdən keçir.  

 

1. Xammal - pambıqtəmizləyən, kətan emal edən və yunyuyan müəssisələrdə 

ilkin emaldan keçir. Çoxlu tullantı yarandığından bu mərhələ üzrə müəssisələr xammal 

mənbələri yaxınlığında yerləşdirir.  

2. Əyiricilik Bu mərhələdə lifdən yelik alınır.  

3. Toxuculuq Bu mərhələdə iplikdən cod parça hazırlanır.  

4. Bəzəmə Bu mərhələdə cod parçanı boyayıb, naxışlayırlar.  

 

Bu mərhələləri ayrı-ayrı əyiricilik, toxuculuq və ya bəzəmə fabriklərində 

keçirmək olar. Bu fabriklərin hər birinin nəqliyyata, yükləmə – boşaltma işlərinə 

çəkdikləri xərclər hazır məhsulun maya dəyərinə daxil olaraq, onun qiymətini 

bahalaşdıracaq.  

Deməli, toxuculuq istehsalının bütün mərhələlərini 1 müəssisədə -kombinatda 

birləşdirmək daha sərfəlidir.  ETI dövründə təbii lifdən toxunan parçaların miqdarı 

azalmış, kimyəvi lifdən toxunan parçaların miqdarı isə artmışdır. Pakistan, Hindistan, 

Çin, Misir, Tayvan, Koreya, Braziliya kimi IEOÖ-lər ucuz işçi qüvvəsi və bol xammal 

hesabına əsas parça ixrac edən ölkələrə çevrilmişlər. 

 

Toxuculuq sənayesi, geyim, dəri və dəridən məmulatların, ayaqqabıların 

istehsalı sahələrində əsas məhsul  növlərinin buraxılışı 

 

Məhsul növləri   2019-cu ilin yanvar- Əvvəlki ilin müvafiq 



20 
 

 noyabr aylarında istehsal 

edilmişdir  

 

dövrünə nisbətən, faizlə 

Toxuculuq məhsulları  

Pambıq lifi, ton  72814,2 141,0 

Hazır  pambıq  

parçalar,   min kv.m  

18568,0 114,2 

Pambıq  iplik, ton 

2153,2 

31096,1 142,3 

Pambıq  yataq 

ağları, min ədəd  

568,0  115,4 

Xalça və xalça 

məmulatları, kv.m  

2616,2   165,0 

Geyim istehsalı  

Üst geyim, min 

ədəd  

332,2  87,9 

Alt geyim, min ədəd  514,8  91,3 

Digər trikotaj 

məmulatları, min ədəd  

38,4   127,6 

 

Milli iqtisadiyyatın formalaşmasında və inkişafında toxuculuq sənayesinin 

əhəmiyyətli rolunu nəzərə alaraq, beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun yüksək 

keyfiyyətli və ekoloji cəhətdən təhlükəsiz məhsul istehsalına imkan verən yeni 

texnologiyalar və nou-haular cəlb etmək, eyni zamanda yerli məhsulun rəqabətə 

davamlılığını artırmaq məqsədilə dövlətin bu sahədə stimullaşdırıcı tədbirləri 

reallaşdırması vacibdir. 

 

Bütün toxuculuq liflərini mənşəyinə görə iki qrupa __ təbii liflər və kimyəvi liflər 

qruplarına bölmək olar. Təbii liflər üç qrupa bölünür: a) bitki lifləri – pambıq, kətan, 

çətənə, kənaf, çatı və s; b) heyvan lifləri – yun və təbii ipək; v) mineral liflər – asbest lifi 

və s.  

Kimyəvi liflər isə 2 qrupa – süni liflər və sintetik liflər qruplarına bölünür. Süni 

liflər alınma mənbələrinə 3 qrupa ayrılır. a) bitkidən alınan liflər – viskoz ipəyi, miss – 

ammonyak ipəyi, asetat ipəyi; b) zülali maddələrdən, yəni süd zülalı «kazen»dən alınan 

liflər. c) minearl materiallardan, yəni qumdan alınan şüşə liflər.  

Sintetik liflər isə nisbətən sadə tərkibli və molekul çəkisi aşağı olan 

birləşmələrdən, sintez olunmuş yüksək molekulu polimerlərdən alınan liflərdir. Hazırda 

toxuculuq sənayeisndə ən çox işlədilən sintetik liflər – kapron, amid, lovsan, parlon, 

xlorin, nitron və s. liflərdir. 

 

 

2___  Pambıqçılıq:  Toxuculuq üçün əsas xammal hesab edilən pambıq 

tədarükü üzrə işlərin reallaşdırılması prosesi sürətlə aparılır. Tədarük edilən pambığın 

bir hissəsi sap və iplik hazırlamaq üçün respublikada istifadə olunur, qalan hissəsi isə 

ixrac edilir.    
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Xam pambığın hər tonundan (34-36%) 360 kq pambıq mahlıc, bundan isə (85-

90%) 324 kq pambıq iplik alınır. Bir m2 pambıq parça üzrə 150-200 qram pambıq iplik 

sərf olunduğunu nəzərə alsaq, onda respublikada toplanan cəmi xam pambıqdan 259.2 

min ton pambıq iplik istehsal etmək mümkündür ki, bunun da nəticəsində 1.7 milyard 

metr pambıq parça istehsalına nail olmaq olar. Eyni zamanda pambığın emalı zamanı 

ildə təqribən (2.5 faiz) 20 min ton lint və ulyuk əldə edilə bilər ki, bu məhsullardan da (1 

ton-70 faiz) ildə 14 min ton tibdə istifadə üçün pambıq istehsal etmək olar.  

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında strateji əhəmiyyət daşıyan və çox 

gəlir gətirən sahələrdən biri pambıqçılıqdır. Pambıqçılığın inkişafı üçün respublikada 

əlverişli təbii şərait, inkişaf etmiş maddi-texniki baza və ənənəvi əmək vərdişləri vardır.  

Pambıqçılıq əsasən Salyan-Muğan, Mil-Qarabağ, Şirvan və Gəncə-Qazax bölgələrində 

inkişaf etmişdir. Pambığın çiyidindən alınan yağ yemək məhsullarında işlədilir, ondan 

marqarin, qliserin, sabun, stearin, sürtgü yağları hazırlanır, tullantısı sellüloz, spirt, lak, 

linoleum, karton, kino plyonkası, izolyasiya materialları istehsalında istifadə olunur. 

Azərbaycan Respublikasının ümummilli mənafeləri baxımından pambıqçılığın inkişaf 

etdirilməsi zəruridir.  Azərbaycan xam pambıq məhsulu üzrə müqyisəli üstünlüyə 

malikdir. 

Sovet İttifaqı dövründə respublikada pambığın ilkin emalından tutmuş, ondan 

hazır məhsul istehsalına qədər texnoloji prosesi özündə cəmləşdirən kompleks 

müəssisələr mövcud idi. Yüngül sənaye məhsullarının istehsalı üzrə ixtisaslaşmış 

müəssisələr əsasən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki, Yevlax, Xankəndi şəhərlərində, eləcə 

də Ordubad inzibati rayonunda fəaliyyət göstərmişdir 

 

Eramızın III-VII əsrlərində toxuculuq dəzgahı (xana, sərbat) istifadə edilmişdir. 

Azərbaycan zəngin xam materiala malik olmaqla bərabər zəngin iqlim şəraitinə də 

malikdir. Bu da bizim toxuculuq mallarının müxtəlif çeşiddə istehsal və istehlakı üçün 

imkanlar açır. 

 

 

Azərbaycandan 2019-cu ildə pambıq lifi, daranmaya məruz qalmamış 

məhsulunu alan ölkələrin siyahısına nəzər salsaq, pambığın 89%-ni Türkiyə alıb ki, bu 

da 108, 51 milyon manat edir. 

 

Azərbaycanın pambıq lifi məhsulunu alan 

ölkələr (2019)milyon tonla 

Türkiyə 77151,4 

İran 8410,2 

İsveçrə 271,8 

Banqladeş 143,7 

Misir 99,8 

Belarus 93,7 

Rusiya 20,0 

3___ Parça istehsalı. 
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Toxuculuq malları içərisində mühüm yerlərdən birini parça tutur. Insanlar parça 

toxumağa hələ lap qədimdən başlamışlar. Son zamanlar Meksikaınn Texnakana 

şəhərinin ətrafiından təbii lifdən toxunmuş parçanın qalığı tapılmışdır. Radioaktiv 

karbonun köməyi iəl müəyyən edilmişdir ki, həmin parça 8 min il əvvəl toxunmuşdur. Bir 

çox min illər ərzində parça printli texnika ilə təchiz edilmiş kiçik emalatxanalarda əl ilə 

toxunurdu. İyin köməyi ilə çəhrədə əyirilən iplikdən printli dəzgahlarda toxunan parçaya 

təbii boyalarla naxış salınırdı. Parçanın bəzədilməsi əməliyyatının da çox qədim tarixi 

var. Bizim eradan əvvəl V əsrdə təbii boyalardan Rusiyada yun və kətan parçalar üçün 

istifadə edilirdi.  

X əsrdən sonra parçalar əl ilə toxunarkən naxışlanmalı idi. Kəndli qadınlar uzun 

qış gecələrində çıraq işiğında əl dəzgahları ilə yun və kətan ipliklərindən qəşəng naxışlı 

parça toxuyurdular. Rusiyada 1769-cu ildə Peterburqda birinci əyricilik fabriki 

Aleksandrovski manifakturası adı altında işə salındı. Birinci mexaniki toxucu dəzgahı isə 

Rusiyada 1605-ci ildən yayılmağa başladı. Bu dəzgahların məhsuldarlığı aşağı olmaqla 

çoxlu boş dayanma və işçi qüvvəsi tələb edirdi. Ona görə toxuculuq çox ləng inkişaf 

edirdi.  

İşlənmə sahəsindən asılı olaraq parça məişət və texniki təyinatlı olur. Standarta 

əsasən məişət təyinatlı parçalar paltar, dəyişək və s. siniflərə bölünür. Paltarlıq parçalar 

donluq, kostyumluq, paltoluq, xüsusi geyimlər üçün, aralıq və astarlıq yarımsiniflərə 

bölünür. Dəyişək parçaları, alt dəyişəyi, yatacaq, dəsmallıq, yeməkxana siniflərinə 

bölünür. Sair parçalar dekorativ mebel parçaları və çətir-qalstukluq yarımsiniflərinə 

bölünürlər.  

Parçaya 3 əsas tələb verilir: möhkəmlik, gigiyeniklik və estetik tələblər.  

Parça və ondan hazırlanan paltar uzun müddət geyilməyə qulluq etməlidir. Bu 

tələbi ödəmək üçün parça cırılmaya, parçalanmaya, yuyulmaya, hər tərəfli mexaniki 

təsirlərə, turşuya, qələviyə, mikroorqanizlərə, işığa və s. təsirlərə davamlı olmalıdır. 

Parçadan hazırlanmaış məmulat sağlamlığına zərərli təsir göstərməməlidir. Əksinə 

insan orqanizmini xarici təsirlərdən qorumalıdır. Müasir dövrdə parçaya yüksək estetik 

tələbat verilir. Ondan istehsal olunmuş məmulat yaraşıqlı, rahat, xoşa gələn gözəl və 

iqtisadi cəhətdən əlverişli olmalıdır. Təyinatından asılı olaraq ayrı-ayrı parçalara müxtəlif 

tələb verilir.  

 

Parça tikiş sənayesi ilə yanaşı olaraq texniki məqsədlər üçün də işlədilir. Texniki 

parçalara aşağıdakılar aid edilir: ötürücü qayış parçaları: transpartyor üçün olan 

parçalar: avtomobil, təyyarə, motosikl, velisiped şinləri üçün parçalar: dalğın kostyumu 

üçün parçalar: süzgəclik və izolyasiya edici parçalar: xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələri 

üçün xususi möhkəmliyi olan parçalar. 

 

4___ Baramaçılıq — ipək almaq üçün ipəkqurdu becərilməsı. 

Baramaçılıqda ən geniş istifadə olunan tut ipəkqurdudur (lat. Bombyx mori). 

Tarixi mənbələrə görə tut ipəkqurdundan ipəyin alınması hələ qədimdən məlum 

idi. Arxeoloji qazıntılar isə bu sənətin hətta eramızdan 5000 il əvvəl mövcud olduğunu 

deməyə əsas verir[1] 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0p%C9%99k
https://az.wikipedia.org/wiki/Tut_ip%C9%99kqurdu
https://az.wikipedia.org/wiki/Lat%C4%B1n_dili
https://az.wikipedia.org/wiki/Barama%C3%A7%C4%B1l%C4%B1q#cite_note-ebrey-1
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Azərbaycanda qədim ənənələri olan baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına 

dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi, ixrac potensialının artırılması, kənd yerlərində 

məşğulluğun təmin edilməsi və nəzərdə tutulan digər işlərin vahid proqram əsasında 

həyata keçirilməsi məqsədilə 2017-ci il noyabrın 27-də “Azərbaycan Respublikasında 

baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı” 

təsdiqlənib. Dövlət Proqramında Azərbaycanda 2025-ci ilədək yaş barama istehsalı 

həcminin 6 min tona çatdırılması nəzərdə tutulur. Proqramın həyata keçirilməsi üzrə 

Tədbirlər Planında Azərbaycanda barama istehsalçılarının assosiasiyasının yaradılması 

da əksini tapır. Kənd Təsərrüfatı və İqtisadiyyat nazirlikləri bu işi 2018-2019-cu illərdə 

başa çatdırmalıdırlar. 

Tədbirlər Planına baramaçılıq və ipəkçilik sahəsində klaster yanaşmanın 

tətbiqinin dəstəklənməsi, yeni məhsuldar ipəkqurdu cinsləri və hibridlərinin yaradılması, 

ilkin toxumçuluğun təşkili istiqamətində elmi tədqiqat işlərinin genişləndirilməsi, 

baramaçılıqla məşğul olan təsərrüfat subyektlərini sənaye tut ipəkqurdu toxumu ilə 

təmin edəcək toxumçuluq (qren) zavodlarının yaradılmasının dəstəklənməsi də daxil 

olunub. Həmçinin tədarük olunmuş baramanın ilkin emalı üçün baramaqurutma 

məntəqələri, o cümlədən Ağcabədi, Balakən, Bərdə, Göyçay, Tovuz, Zaqatala və 

Zərdab rayonlarında barama qəbulu və emalı məntəqələri yaradılacaq, barama istehsalı 

və emalına yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində tədbirlər görüləcək. 

 

 

 

Mövzu 7. Yeyinti sənayesi. 

 

Plan:  

1.Azərbaycan yeyinti sənayesi 

2.”Gilanholdinq”in yeyinti sənayesində rolu. 

3.Qida sənayesində əsas anlayışlar və bu sahədə fəaliyyət göstərən 

müəssisələr. 

1__ Yeyinti sənayesi müəssisələrində müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları 

emaldan keçir və ərzaq kimi istehlak olunur. Yeyinti sənayesi müəssisələrinin 

fərqləndirici əlaməti onların hər yerdə yerləşməsidir. Bu tipli istehsal obyektləri həm 

şəhərlərdə, həm də kənd yaşayış məntəqələrində fəaliyyət göstərir. 

Kənd təsərrüfatında becərilən məhsulların çeşidi müxtəlif olduğuna görə yeyinti 

sənayesinin tərkibi də mürəkkəbdir. Unüyütmə-yarma, şəkər, yağ, kraxmal, meyvə-

tərəvəz konservi və çay sənayesi müəssisələri bitkiçilik məhsullarının emalını həyata 

keçirir. Ət, süd, yağ-pendir sənayesi heyvandarlıq məhsullarının emalına əsaslanır. 

Çörəkbişirmə, makaron, qənnadı, yeyinti-konsentrat sahələri ilkin emaldan keçmiş 

yarımfabrikatların son məhsula çevrilməsi ilə məşğul olur. Duzun və balıq məhsullarının 

emalı da yeyinti sənayesinin tərkibinə daxildir. 

Şəkər, bitki yağları, meyvə-tərəvəz konservi və yağ-pendirin emalı üçün tələb 

edilən xammalların daşınması xeyli mürəkkəb olduğundan və qeyd edilən sahələr 

əsasən xammal rayonlarında inkişaf etdirilir. Çörəkbişirmə, makaron, süd sanayesi 

müəssisələri iri şəhərlərdə və sıx əhali məskunlaşmış istehlak rayonlarında yerləşir. 
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Unüyütmə-yarma, ət sənayesi obyektlərinin isə həm xammal, həm də istehlak 

rayonlarında yaradılması səmərəlidir. 

Bir çox yeyinti sanayesi məhsullarının (üzüm, tütün, çay) ilkin emalı xammal 

rayonlarında aparılır. Lakin onlar son məhsula istehlak rayonlarında çevrilir. Balıq 

məhsullarının emalı zavodları sahil rayonlarında yerləşir. 

 

Azərbaycanda yeyinti sənayesi:  Yeyinti səanyesinin tərkibinə nəzər salsaq 

onu aşağıdakı kimi sadalamaq olar: 

_meyvə-tərəvəz emalı 

_ət və süd emalı 

_üzüm emalı, o cümlədən şərabçılıq 

_çörək və un məmulatları istehsalı 

_qənnadı məmulatları istehsalı 

_bitki yağları istehsalı 

_sərinləşdirici içkilər istehsalı 

_dondurulmuş ərzaq istehsalı 

 

Yeyinti sənayesi Azərbaycanda istehsal edilan məhsulların miqdarına və bu 

sahədə məşğul olan əhalinin sayına görə sənaye sahələri arasında birinci yeri tutur. Bu 

sahə respublika təsərrüfatının ixtisaslaşmış sahələrindan biridir.  

Yeyinti sənayesində şərab, konserv, tütün və mineral sular istehsal edilən əsas 

məhsullardır. Şərabçılıq ölkənin ən geniş yayılmış sahələrindən biridir. Üzümün ilkin 

emalı zavodları onun becərildiyi rayonlarda yerləşir. Son məhsul olan şərab va konyak 

zavodları Bakıda (1 və 2 saylı), Gəncədə, Göyçayda, Şəmkirdə, Xanlarda, Şamaxıda və 

Naxçıvanda fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın şərab zavodları 60 markadan çox şərab, o 

cümlədən 17 növ turş şərab (“Bayan”, “Alşərab”, “Sadıllı”, “Mədrəsə”, “Novruzlu”, 

“Şamxor”, “Qarakənd”), 20 növ portveyn tipli tünd desert şərabı (“Ağstafa”, “Alabaşlı”, 

“Ağdam”, “Qızıl şərbət”, “Qara yeri”, “Qara Çanaq”, “Mil”, “Göytəpə”, “Qarabağ”, 

“Şahbuz”, “Azərbaycan”, “Şamaxı”, “Kürdəmir”) və konyaklar(“Göy-göl”-3,4,5 ulduzlu, 

“Bakı”, “Yubileyni”) istehsal edirdilər.  

Hazırda ölkə ərazisində 44 alkoqollu içki, 35 pivə istehsal edən müəssisə 

fəaliyyət göstərir. Konserv sənayesi müəssisələrində meyvə-tərəvəz, o cümbdən meyvə 

və balıq mahsulları emal edilir. Xammal bazarlarına yaxın olan meyvə-tərəvəz konservi 

müəssisələri Xaçmaz iqtisadi rayonunda çoxdur. Bu sahə üzrə Quba-Xaçmazda 

konserv kombinatı, Quba, Qusar və Xudat şəhərlərində konserv zavodu fəaliyyət 

göstərir. Naxçıvanı iqtisadi rayonunda Ordubad, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda Şəki, 

Qəbələ, Balakən, Qax, Nic, Aran iqtisadi rayonunda Ucar, Göyçay, Sabirabad, 

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda Lənkəran va Masallı əsas konserv sənayesi 

mərkəzləridir. Xəzər dənizinin və Kür çayının balıq ehtiyatlarından istifadə edilməsi 

əsasında Mingəçevir, Hacıqabul və Xıllı balıq zavodları işləyir. Bunlardan başqa, 

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda yerləşən Lənkəran balıq zavodu, Nərimanabad 

bahlı kombinatı, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda olan Xudat balıq kombinatı, Abşeron 

iqtisadi rayonuna aid olan Hövsandakı balıq kombinatı, H.Z.Tağıyev qəsəbəsindəki 

zavod əsas balıq emalı müəssisələridir. Respublikanın su anbarlarında, şirin sulu 
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göllərində, həmçinin digər sututarlarında balıq yetişdirmə zavodları vardır. Onların çoxu 

Kürün mənsəbində yerləşən Neftçala rayonunun ərazisindədir. 

Yeyinti sənayesinin mühüm sahələrinə aid olan ətin emalı Bakı, Gəncə, Şəki, 

Mingəçevir, Naxçıvan, Ağdam, İmişli, Lənkəran və Xırdalanda yerləşən ət 

kombinatlarında aparılır.  

Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Lənkəran, Xırdalan, Şamaxı, Bərdə, 

Zərdab, Salyan və Siyəzəndə süd emalı müəssisələri yerləşır. Bakı, Gəncə, Naxçıvan, 

Kürdəmir, Ağdaş, Yevlax, Şabran və Giləzidə respublika əhəmiyyətli unüyütmə 

kombinatları fəaliyyət göstərir. 

Sənayenin bu sahələri və çörəkbişirmə ölkənin daxili tələbatının ödənilməsinə 

xidmət edir. Hazırda çörəkbişirmə üzrə şəhərlərlə yanaşı kənd və qəsəbələrdə də kiçik 

müəssisələr (mini dəyirmanlar və çörəkbişirmə sexləri) yaradılır, onların şəbəkəsi 

getdikcə genişləndirilir. 

Respublikada mövcud olan müalicə əhəmiyyətli mineral suların qablaşdırılması 

vacibdir. Bu məqsədlə istifadəyə yararlı olan mineral sulara İstisu, Sirab, Badamlı, 

Vayxır, Darıdağ aiddir. Artıq bu istiqamətdə bir neçə müəssisə fəaliyyət göstərir. 

Şahbuzda və Naxçıvanda "Badamlı", Naxçıvanda "Sirab" kimi sudoldurma müəssisəsi 

vardır. Naxçıvan şəhərində olan "Badamlı" zavodu 1949-cu ildə,"Sirab" zavodu 1976-cı 

ildə tikilmişdir.  

Bakı, Gəncə, Xırdalan, Salyan və Xaçmazda pivə zavodları yerləşir. 

Respublikamızda ABŞ-ın dünya miqyasında məşhur olan "Koka-Kola" şirkətinin filialı 

fəaliyyət göstərir (Xırdalan yaxınlığında). 1 oktyabr 1999-cu ildə isə Sulutəpə 

qəsəbəsində "Pepsi-Kola" sularının istehsalı üzrə müəssisə açılmışdır. Azərbaycanda 

yeyinti sənayesinin yuxarıda göstərilən istehsal obyektləri ilə yanaşı çayın ilkin emalı 

üzrə Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda fabriklər, Bakı və Lənkəran şəhərlərində çay 

çəkilib-bükülməsi fabrikləri yerləşir. Azərbaycanda Lənkəran çayı ən keyfiyyətli çay növü 

hesab edilir. 2002-ci ildə Madriddə keçirilən beynəlxalq müsabiqədə Azərbaycan çayı 

“XXI əsr Avropanın qızıl mükafatına”, 2005-ci Madriddə keçirilən “Keyfiyyət və 

texnologiyaya görə” müsabiqəsində Lənkəranın “Təbii çay”ı Avropanın daha bir “Qızıl 

medal”ına layiq görülmüşdür.  

Respublika üzrə 2010-cu ildə yaşıl çay yarpağı istehsalı 544,9 ton 

olmuşdur. Tütünün ilkin emalı sahəsində Şəki, Zaqatala, Qəbələ, Balakən, Yevlax, 

Şərur və Masallı tütün-fermentasiya zavodları, Bakıda isə tütün kombinatı işləyir. 

Bunlarla bərabər, Zaqatalada fındıq təmizləmə zavodu, xına qablaşdırılması 

müəssisəsi, Abşeronun Maştağa qəsəbəsində zeytun emalı zavodu, Bilgəhdə zəfəran 

emalı zavodu vardir. Pambıq çiyidi Şirvanda olan yağ-ekstraksiya zavodunda emaldan 

keçir. Sonra onun məhsullarından alınan qliserin sabun hazırlamaq üçün Gəncə yağ-piy 

kombinatına göndərilir. Bakı, Sumqayıt və Gəncədə qənnadı fabrikləri vardır.  

 

Azərbaycanda yeyinti sənayesi — yeyinti sənayesi Azərbaycanda sənaye 

sektorları arasında əsas yerlərdən birini tutur. İstehsal olunan məhsulların sayına və bu 

sektorda işləyən əhaliyə görə ölkədə birinci yerdədir. 

Konserv sahəsi ___ Meyvə və tərəvəzin emalı üçün ölkə daxili ehtiyaclarını 

ödəyir və istehsal olunan məhsulların bir hissəsi MDB ölkələrinə və Avropaya ixrac 

olunur. Konserv məhsulları istehsalında Kuba-Xaçmaz konserv 

https://az.wikipedia.org/wiki/MDB
https://az.wikipedia.org/wiki/Avropa
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kömbinatı, Quba, Qusar və Xudatdakı konserv zavoddları məşhurdur. Bu sahənin əsas 

istehsalçıları Xaçmaz, Lənkəran, Zaqatalada Azersun  Holding, Qəbələdə Gilan 

Holdinq, Şəki-Zaqatala bölgəsi, Göyçay və digər bölgələrdəki bir sıra konserv istehsalı 

müəssisələri fəaliyyət göstərir.  

Bəzi müəssisələr (Azersun, Gilan Holdinq) zeytun emalı ilə məşğuldur. 

Azərbaycanın cənub bölgələrində tomat pastası istehsal edən, mürəbbə və meyvə 

konservləri halında emal edən fabriklər də vardır. 

 

İçki bazarı __  

Azərbaycan özünün narı ilə məşhurdur. Göyçayın AzNAR zavodunun buraxdığı 

nar şirələri 16-cı Prodexpo 2009 beynəlxalq ərzaq sərgisində üç qızıl medala layiq 

görülüb. Parlayan və inkişaf edən su sektorunda Şollar, TAC, Xəyal, Veysəloğlu (Sirab), 

Gülüstan və başqaları məşhurdur. Çayın əhəmiyyətli bir yeri var. Azərsun Holdinq və 

Beta Şirkətlər Qrupu müvafiq olaraq bazarın 62,2% və 32.1% -ni tutur. Şahbuzda və 

Naxçıvanda 1949-cu ildə tikilmiş Badamlı və 1976-cı ildə tikilmiş "Sirab" su doldurma 

müəssisələri 

mövcuddur. Gəncə, Göyçay, Şəmkir, Göygöl, Şamaxı və Naxçıvan istehsalçıları şərab 

və konyak istehsal edən fabriklərdə 60 marka şərab, 20 növ digər içkilər hazırlayırlar. 

Ölkədə spirtli içki istehsalı üçün 44, pivə istehsalı üzrə 35 müəssisə fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycan Lənkəran çayı ilə məşhurdur. 2002-ci ildə Madriddə keçirilən beynəlxalq bir 

yarışmada, Azərbaycan çayı 21-ci əsrin Avropa Qızıl Mükafatına layiq görülmüşdür[2]. 

2005-ci ildə "Keyfiyyətdə və Texnologiyada" müsabiqəsində Lənkəran çayı daha bir qızıl 

medala layiq görüldü. 

 

Balıqçılıq__Azərbaycanda balıqçılıq vacib sahələrdən biri hesab olunur. 25-27 

may 2009-cu il tarixlərində Xəzər dənizinin potensialını balıqçılıq sektorunda iştirak 

edən beynəlxalq dairələrə təqdim etmək məqsədi ilə 2-ci Xəzər Beynəlxalq "Dəniz 

məhsulları və Balıqçılıq" sərgisi keçirildi. Abşeron iqtisadi rayonunun Xəzər dənizi və 

Kür çayının balıq ehtiyatlarından istifadə zavodları Mingəçevir, Hacıqabul, Xilli 

və Lənkəranda fəaliyyət göstərir. Əsas balıq emalı müəssisələri Xudatdakı, Hacı 

Zeynalabdin və Hövsandakı balıq fabrikləridir. Ölkədə balıq yetişdirmə zavodları 

fəaliyyət göstərir. Onların əksəriyyəti Neftçala rayonunda yerləşir. Azərbaycan balıqçılıq 

sahəsində 12 beynəlxalq konvensiyanı ratifikasiya etmişdir. "Balıqçılıq haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa 120 dəyişiklik edildikdən sonra ölkə balıqçılıq 

təsərrüfatlarının səmərəli fəaliyyətinə şərait yaranmışdır 

 

2__ GİLAN ZEYTUN HAQQINDA__ "Gilan Zeytun" MMC həm hazır zeytun, 

həm də zeytun yağı istehsal edir. Zeytun Aralıq dənizi bölgəsi üzrə pəhriz menyusunun 

əsas komponenti kimi qəbul edilir. 2005-ci ildə əsası qoyulan şirkətin zeytun istehsalı 

Abşeron rayonunda 18000 zeytun ağacından ibarət 93.9 hektar sahəni əhatə edir. 

2010-cu ildə əsası qoyulan "Gilan" çay fabriki çayın istehsalı, emalı və satışı 

üzrə ixtisaslaşmışdır. Lənkəran rayonunun Sütəmurdov kəndi yaxınlığında 1 hektar 

sahədə yerləşən və yenicə tikilmiş "Gilan" çay fabriki gün ərzində ümumilikdə üç ton 

istehsal həcminə malikdir. Müvafiq məqsəd üzrə inşa edilmiş müəssisənin açılışı 2010-
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cu ildə həyata keçirilmişdir və müəssisə Çin, Yunanıstan, Tayvan və Türkiyədən 

gətirilən çay emalı və istehsalı üzrə avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. 

Gilan Qəbələ Konserv Zavodunun (2005-ci il)istehsal etdiyi əsas məhsullar 

"Jalə", "Bağdan", "Zolotoy Sad", "Aycan" brendləri altında satılır. Həmin məhsullar təkcə 

daxili bazarda yox, həm də ABŞ, Yunanıstan, Almaniya, Rusiya, Ukrayna, Belarus, 

Estoniya, Latviya və Gürcüstan da daxil olmaqla, müxtəlif ölkələrə ixrac olunur. Ekoloji 

təmiz məhsullar istehsal edən şirkət hazırda məhsullarını yeni beynəlxalq bazarlara 

daxil etməkdədir. 

Əsası 2010-cu ildə qoyulan Gilan Lənkəran Konserv Zavodu MMC 

Azərbaycanın cənubunda 2 hektarlıq ərazidə yerləşir. Zavod Padovan (İtaliya) şirkətinin 

öncül texnologiyaları ilə təchiz edilib və saatda 5 000 litr istehsal gücünə malik 2 xətti 

var. Həmçinin müəssisədə meyvə püresi və aseptik dolumlu tomat pastası istehsal edən 

xətt fəaliyyət göstərir. Məhsullar “Bağdan” ticarət nişanı ilə istehsal edilir. 

 

Azərbaycanın Şimal bölgəsində, Xaçmaz şəhərində fəaliyyətə başladığı gündən 

inkişaf yoluna qədəm qoymuş Qafqaz Konserv Zavodu Keyfiyyətli məhsul istehsal etmə 

yönündə daim yüksəliş pillələri ilə irəliyə addımlamaqdadır. Müəssisədə 350-dən artıq 

işçi çalışır ki, bu da Xaçmaz bölgəsinin inkişaf amillərindən biridir. 

Uğurla fəaliyyət göstərən “Azərsun Kənd Təsərrüfatı Məhsulları” müəssisəsi 

4500 hektar ərazini əhatə edir. İllərdir həm ölkəmizdə, həm də xaricdə istehlakçılar 

tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanan “Bizim Tarla” markasının hazırlandığı məhsullar 

məhz bu sahələrdə yetişdirilir. Daha sonra yetişdirilən məhsullar təravətini itirmədən 

kənd təsərrüfatı kompleksinin nəzdində fəaliyyət göstərən Biləsuvar Konserv Zavoduna 

göndərilərək emal edilir. Əkin sahələrinə baş çəkmiş mətbuat nümayəndələrinə bu 

ərazilərin əvvəl əkinə tamamilə yararsız olduğu bildirilib. Qeyd edilib ki, “Azərsun 

Holdinq” tərəfindən rekultivasiya işləri aparılaraq drenaj xəttləri çəkilib və ən müasir 

aqrotexniki avadanlıqlardan Azərbaycanda ilk dəfə istifadə olunaraq bu sahələrdən 

yüksək məhsuldarlıq əldə edilib. 

 

3__ Əsas anlayışlar 

yeyinti məhsulları - ərzaq xammalı, qida məhsulları və əlavələri 

(inqrediyentləri), tamlı mallar qrupuna daxil edilmiş məhsullar; qida məhsulları - insan 

tərəfindən təbii və ya emal edilmiş halda istifadə olunan məhsullar; yeyinti 

məhsullarının minimum keyfiyyəti – yeyinti məhsullarının insanların istifadəsinə 

yararlı olmasına zəmanət verən orqanaleptik, fiziki və (və ya) kimyəvi xüsusiyyətləri; 

yeyinti məhsullarının təhlükəsizliyi - qida məhsullarının insan həyatı və sağlamlığı 

üçün təhlükəli olmamasına zəmanət verən  ekoloji, sanitariya, baytarlıq və 

fitosanitar , norma, qayda və tələblərə uyğunluğu; yeyinti məhsullarının istehlak 

dəyərliliyi - insanların qidalılıq, bioloji və fizioloji tələbatını təmin edən, habelə müvafiq 

məqsədlər üçün nəzərdə tutulan və istifadə edilən yeyinti məhsullarının xüsusiyyətləri; 

əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi - ölkə əhalisinin sağlamlığı və fəaliyyəti üçün vacib olan 

yeyinti məhsullarına tələbatının təmin edilməsi məqsədi ilə dövlətin həyata keçirdiyi 

iqtisadi, hüquqi və təşkilati tədbirlər sistemi; qida zənciri – qida məhsullarının tarladan–

süfrəyədək prinsipi əsasında ilkin istehsalı, tədarükü, istehsalı, emalı, qablaşdırılması, 
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saxlanması, daşınması, dövriyyəsi (o cümlədən idxal-ixrac əməliyyatları), ictimai iaşə və 

xidmət sahələrində istifadəsi, utilizasiyası, məhv edilməsi mərhələlərinin məcmusu;   

1992-ci ildən Azərbaycanda qida sənayesi üzrə şirniyyat sektorunda    

əsasən biskvit məhsulları istehsalı üzrə fəaliyyətə başlamışdır. 2006-cı ildən isə 

“UNİKAL” Yeyinti Məhsulları Müəssisəsi “Bəhrə” əmtəə nişanı adı 

altında biskvit fabriki kimi fəaliyyətə başlamış və ən qısa 

zamanda Azərbaycan şirniyyat sektorunda “Sağlam qida üçün sağlam məhsul” şüarı ilə 

sürətlə inkişaf edərək böyük alıcı və istehlakçı kütləsinin rəğbətini qazana bilmişdir . 

“Bəhrə Biskvit Fabriki hal-hazırda biskvit və digər şirniyyat məhsullarının topdan və 

pərakəndə satışı üzrə ixtisaslaşmışdır.   

İstehsal prosesi. Müəssisədə məhsul istehsalı qabaqcıl İtalyan 

və Alman şirkətləri tərəfindən hazırlanmış avadanlıqlarda hazırlanır. Bəhrə Biskvit 

Fabriki istehsal etdiyi yüksək keyfiyyətli 

məhsulların xammallarınıəsasən Avropa ölkələrindən Türkiyə, Almaniya, İtaliya, Danima

rka və Avstriyadan idxal edir.  

Bununla yanaşı Bəhrə Biskvit Fabriki Avstriyanın çörək-bulka istehsalı 

göstəricilərinə görə dünya markası olan Backaldrin şirkətinin 

də Azərbaycanda distribyutorudur. 

Yeyinti sənayesi (48 ədəd) Ovçular ət və ət məhsulları.  Atena. Lənkəran ət 

kombinatı. Sun şirkətlər zənciri. Bakı yağ fabriki. Bakı biskvit fabriki. Pepsi-kola az. 

Bismak biskvit fabriki. Göygöl şərab zavodu. Göyçay konyak zavodu. Qəbələ konserv 

zavodu. 

2001-ci ildə “Ulduz” şokolad fabrikinin fəaliyyətə başlaması respublikamızın 

iqtisadiyyatında qənnadı və yeyinti sahəsinin inkişafına güclü təkan verdi. Fabrikin 

fəaliyyətə başlaması daxili istehsala, qənnadı və yeyinti sənayesinə yeni keyfiyyət, yeni 

dad gətirdi. Fabrik inkişaf edərək ölkə hüdudlarından kənarda da daha çox tanınmağa 

və istehlakçı auditoriyasını genişləndirməyə nail olmuşdu. Fabrikin ixrac potensialı daha 

da artırılaraq Rusiya Federasiyasının Moskva, Sankt Peterburq, Ufa, Maxaçkala, 

Kazan, Krasnodar, Rostov, Çelyabinsk, Yekaterinburq, Kalininqrad, Nijnı Novqorod, 

Nazran, Qroznı kimi iri şəhərlərinə, eyni zamanda Ukrayna, Belorusiya, Gürcüstan, 

Latviya, Litva, Estoniya, Qırğızıstan, Türkmənistan, Tacikistan, Monqolustan, İsrail, İraq, 

Fələstin, Yəmən, Əfqanıstan, BƏƏ və digər ölkələrə Azərbaycan məhsullarının ixracına 

başlanılıb. 

 

BİSMAK” Qida Sənaye Kompleksi MMC 2004-cü ilin Aprel ayında təsis edilmiş 

və 2005-ci ilin Noyabr ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilmişdir. 

Kompleks Sumqayıt şəhərinin Sənaye Zonasında yerləşir və 81600 m2sahəni 

əhatə edir. Bu kompleksə müasir üslubda tikilmiş üç mərtəbəli ofis binası, 7 istehsal 

xəttinə sahib Biskivit fabriki, 3 istehsal xəttinə sahib Makaron fabriki, müasir Dəyirman 

kompleksi və 2 şokolad istehsal xətti, 1 marmelad xətti və 1 draje xəttindən ibarət 

Şokolad fabriki daxildir. Kompleksdə 350 nəfərdən artıq işçi çalışır. Yeni istehsal 

bölmələrinin açılması ilə işçi sayısı artırılacaqdır. 
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Mövzu 8. Kənd təsərrüfatı. 

 

Plan:  

1.Kənd təsərrüfatı və aqrar-sənaye kompleksi. 

2.Kənd təsərrüfatının sosial-iqtisadi xüsusiyyətəri. 

3.Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və onun inkişafı. 

 

Aqrar-sənaye kompleksi —iqtisadi sahələr arası nəhəng kompleksdir. 

Sıralarında kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi, emal edilməsi, saxlanması 

və istehlakçıya çatdıran 10-a qədər iqtisadi sahəni birləşdirir. Bu sahələr 

hazır məhsulu istehlakçıya çatdırmaq üçün birgə fəaliyyət göstərirlər. 

Aqrar-sənaye kompleksi 4 sahəni əhatə edir: 

1.Kənd təsərrüfatı — kompleksin əsasını təşkil 

edir. Bitkiçiliyi, heyvandarlığı, fermer təsərrüfatlarını, şəxsi təsərrüfüatları əhatə edir. 

2.Kənd təsərrüfatını maşın və mexanizmlərlə və mareial ehiyatları ilə təmin 

edən xidmət sahələri: traktor və kənd təsərrüfatı maşınqayırması sənayesi, mineral 

gübrə və kimyəvi kənd təsərrüfatı dərmanları istehsalı və s. 

3.Kənd təsərrüfatı məhsullarını emal edən sahələr: yeyinti sənayesi, yüngül 

sənaye üçün ilkin xammal hazırlayan sahələr. 

4.Xidmət və nəqliyyat sahələri : məhsulun çatdırılması, nəqli, kadr hazırlığı, 

aqrar-tkinkinti və s. 

 

Aqrar-sənaye kompleksinin fasiləsiz şəkildə su və enerji ilə təmin edilməsi də 

vacib problemlərindən hesab edilir. 

 

Aqrar-sənaye kompleksinin aşağıdakı sahələri bir-biri ilə sıx bağlıdır: 

 Gübrə istehsalı. 

 Kimya sənayesi. 

 Meşə təsərrüfatı ( taxta istehsalı, gübrə istehsalı, yem istehsalı). 

 Nəqliyyat sahəsi. 

 Kənd təsərrüfatı üçün yüngül sənaye. 

 

Aqronomiya — bitkilərin yetişdirilməsi, ərzaq, yanacaq, lif və meliorasiya üçün 

istifadə edilməsini nəzərdə tutan texnologiyalar haqqında elmdir. Aqronomiya 

bitkilərin genetikası, fiziologiyası, meteorologiya və torpaqşünaslıq sahəsində fəaliyyəti 

əhatə edir. Bu sahə həmçinin biologiya, kimya, ekologiya, Yer haqqında 

elmin və genetikanın real və praktiki tətbiqidir. Aqronomiya insan və canlılar üçün 

sağlam qida yetişdirilməsi istiqamətində praktiki fəaliyyət göstərir, ətraf mühitə ziyansız 

təsir edir, həmçinin bitkilərdən enerji alınması məsələlərini həll edir. 

Kənd təsərrüaftının təkibini aşağıdakı kimi sadalamaq olar: 

_texniki bitkiçilik (pambıqçılıq, üzümçülük, çayçılıq, şəkər, çuğunduru) 

_intensiv bağçılıq və tingçilik, tərəvəzçilik (o cümlədən istixana şəraitində), 

bostançılıq 

_cins heyvandarlıq(damazlıq təsərrüfat) 

_sənaye quşçuluğu(broyler) 
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https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C6%8Frzaq&action=edit&redlink=1
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_dənli bitkiçilik 

_arıçılıq(emalı, qablaşdırılması) 

Kənd təsərrüfatı — bitki və heyvan mənşəli məhsulların istehsal olunması, 

bunların keyfiyyət və səmərələrinin yüksəldilməsi, bu məhsulların uyğun şərtlərdə 

mühafizəsi, işlənib qiymətləndirilməsi və satışa çıxarılmasına deyilir. İnsan qidası ola 

biləcək və iqtisadi dəyəri olan hər cür bitki-heyvan mənşəli məhsulun baxım, bəsləmə, 

yetişdirmə, qoruma və mexanikiləşdirmə fəaliyyətlərinin hamısıdır. 

Bu elm sahəsi elmi məlumatın yanında xüsusi qabiliyyət və ayanlıq tələb edir. 

Tətbiqli bir elm sahəsi olub, məqsədi insanların faydasına iqtisadi dəyərlər əldə 

etməkdir. 

Kənd təsərrüfatı, iki təməl istehsal budağından meydana gəlir. Bunlar Bitki 

mənşəli İstehsal və Heyvan mənşəli İstehsaldır. Bu iki təməl Kənd təsərrüfatı istehsal 

budağı və hətta tərifləri arasındakı tək ayrı-seçkilik, istifadə etdikləri materialın birində 

bitki, o birində isə heyvan materialı olmuşdur. Bu iki təməl istehsal qolu, bir-birinə 

ehtiyacı olan, bir-birini tamamlayan və dəstəkləyən iki istehsal budağıdır. 

 

2.___ Sosial-iqtisadi xüsusiyyətləri: Kənd təsərrüfatı insan fəaliyyətinin ən 

başlıca və qədim sahəsidir. Dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, orada kənd təsərrüfatı və 

ona yaxın olan meşə təsərrüfatı, ovçuluq, balıqçılıqla məşğul olmasınlar. Dünya 

əhalisinin 1 milyard nəfəri, yəni iqtisadi fəal əhalinin yarıya qədəri bu sahələrdə çalışır. 

Lakin bu göstəriciyə görə ölkələr arasında böyük fərqlər mövcuddur. Məsələn, Qərbi 

Avropa ölkələrinin kənd təsərrüfatında orta hesabla iqtisadi fəal əhalinin 9%-i, Şimali 

Amerikada 6%-i, Azərbaycanda isə 30%-i çalışır. İnkişaf Etməkdə Olan 

Ölkələrin bəzilərində bu göstərici 70-80%-ə çatır. Aydın məsələdir ki, belə fərq kənd 

təsərrüfatı işlərinin mexanikləşdirilmə səviyyəsindən, həmçinin kənd təsərrüfatının 

ixtisaslaşdırılmasından, təbii şəraitdən, iqtisadi inkişafdan və digər amillərdən asılıdır. 

Kənd təsərrüfatında iki başlıca iqtisadi inkişaf forması olan intensiv və ekstensiv 

formalar mövcuddur. İntensiv kənd təsrrüfatı istehsalı mexanikləşdirmə və 

kimyalaşdırma, torpağın suvarılması, meliorasiya və s. üçün böyük vəsait tələb edir. Bu 

forma əsasən İnkişaf Etmiş Ölkələr üçün səciyyəvidir.  

Ekstensiv kənd təsərrüfatı istehsalında artım əsas etibarilə əkin və otlaq 

sahələrinin genişləndirilməsi hesabına həyata keçirilir. Bu forma isə başlıca olaraq 

İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələr üçün səciyyəvidir. Əkinçilik sahəsində həyata keçirilən 

yaşıl inqilab (müasir aqrotexniki qaydalardan istifadə edilməsi) və heyvandarlıq 

sahəsinə tətbiq edilən sənaye texnologiyaları (quş fabrikləri, donuz fermaları və s.) 

xüsusilə Latın Amerikası və Asiya ölkələrində öz bəhrəsini vermişdir. Kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı xeyli artmış və bu da aclığı aradan qaldırmağa imkan vermişdir. 

Bununla yanaşı "yaşıl inqilab" bir çox İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələrə, xüsusilə istehlak 

xarakteri daşıyan kiçik kəndli təsərrüfatlarına toxunmamışdır. 

3. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı — Azərbaycan iqtisadiyyatının bir hissəsini 

təşkil edən təsərrüfat sahələrindən biri.  2015-ci ildə ÜDM-də kənd təsərrüfatının payı  

6.2% təşkil etmişdir 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində Neft sənayesi nəzərə alınmasa, 1918-1920-

ci illərdə ölkə iqtisadiyyatı daha çox aqrar xüsusiyyət daşımışdır 

https://az.wikipedia.org/wiki/Me%C5%9F%C9%99_t%C9%99s%C9%99rr%C3%BCfat%C4%B1
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https://az.wikipedia.org/wiki/Asiya
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/2015
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Xalq_C%C3%BCmhuriyy%C9%99ti
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1986-cı ildə respublikada 808 sovxoz və 608 kolxoz vardı. Kənd təsərrüfatına 

cəlb olunmuş 4.1 mln ha torpaq sahəsi vardı:  

2016-cı ilin 6 ayının rəqəmləri də göstərir ki, respublikada ÜDM-in azalması 

fonunda, kənd təsərrüfatında 3,1 faiz artım qeydə alınmışdır. 

Azərbaycanda da kənd təsərrüfatı bitkiçilik və heyvandarlıq üzərində 

qurulmuşdur. Bitkiçilik _ taxılçılıq, tütün istehsalı, pambıqçılıq, kartof istehsalı, çəltikçilik, 

çay istehsalı, üzüm istehsalı, meyvə istehsalı, gülçülük kimi sahələri əhatə edir. 

Heyvandarlıq isə əsasən _  qoyunçuluq, camışçılıq, arıçılıq, dəvəçilik, balıqçılıq, 

quşçuluq kimi sahələri əhatə edir. 

Bitkiçilik — bitkilərin ərzaq, heyvan yemi və dekorativ məqsədlər üçün 

yetişdirilməsidir.  

Taxılçılıq Azərbaycanda əkinçilik təsərrüfatının ən qədim və aparıcı sahəsi 

sayılır. Əlverişli təbii-coğrafi şərait burada qədim zamanlardan müxtəlif təsərrüfat 

sahələrinin yaranmasına və inkışafına əsaslı təsir göstərmışdir. Taxılçılıq təsərrüfatında 

yerli taxıl növləri və ənənəvi əkinçilik üsulları daim üstünlük təşkil etmişdir. Əkinçilər 

torpaq-iqlim şəraitinə uyğun buğda və arpa növləri yaratmışlar ki, bunların da əsasını 

xalq seleksiyası təşkil edirdi. Azərbaycanda “sarıbuğda”, “gurgəni”, “qaraqılçıq”, 

“xırdabuğda”, “gülüsər”, “kərə”, “Qarabağ buğdası”, “ağ buğda”, “səkiləbuğda”, 

“qaragiləbuğda”, “topbaşbuğda”, “ağ arpa”, “qara arpa”, “şeşəri arpa”, “qılıcı arpa” 

növləri əkilib becərilirdi. Səpilmə və yetişmə vaxtına görə buğda və arpa payızlıq və 

yazlıq olurdu. Payızlıq buğda və arpa əkinləri taxılçılıqda daha üstün yer tutmuşdur. 

Buğda və arpa dənli bitkilər içərisində öz əkin sahəsinə və məhsul yığımına 

görə əsas yeri tuturdu. Həmin dövrdən becərilən qarğıdalı bitkisi ilk vaxtlar əsasən 

bostan bitkiləri ilə birlikdə qarışıq əkilərdi, lakin sonralar bu bitki ayrılıqda becərilmişdir. 

Taxılçılıq təsərrüfatında qədimdən darı, ənənəvi taxıl bitkilərindən hesab olunan çovdar, 

pərinc və başqa bitkilər də becərilmişdir.Taxılçılıq XIX əsrdə azərbaycanlı əkinçilərin 

başlıca məşğuliyyəti olmuşdur. Bol məhsul nəinki əhalinin ehtiyac və tələbatını ödəyir, 

hətta xeyli hissəsi daxili və xarici bazarlara satışa göndərilirdi. 1883-cü ildə Cənubi 

Qafqaz dəmir yolunun çəkilməsinin Azərbaycanda taxıl istehsalının artımına böyük təsiri 

olmuşdur. XIX əsrin son onilliklərində-XX əsrin əvvəllərində taxıl məhsulları yerli əhalinin 

çörəyə olan ehtiyacını tam ödəməklə yanaşı, İran, Gürcüstan, Rusiya və Avropa 

bazarlarına da göndərilirdi. Ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazdan xaricə göndərilən taxıl 

məhsullarının çox hissəsi Azərbaycan əkinçilərinin zəhmətinin nəticəsi idi. 

Meyvə istehsalı.  Meyvəçilik Azərbaycanın kənd təsərrüfatının ixtisaslaşmış 

sahələrindəndir. Azərbaycanda tumlu meyvələr üzrə Quba-Xaçmaz, qərzəxli meyvələr 

(şabalıd, qoz, fındıq) üzrə Şəki- Zaqatala, çəyirdəkli (ərik, şaftalı) meyvələr üzrə 

Naxçıvan MR, quru subtropik meyvələr (nar, heyva) üzrə Kür-Araz, sitrus meyvələr 

(naringi, portağal, feyxoa, limon) üzrə Lənkəran, cənub bitkiləri (əncir, zeytun, püstə, 

badam və s.) üzrə Abşeron yarımadası ixtisaslaşmışdır. Azərbaycanın ən iri meyvəçilik 

rayonu Qubadır. İstehsal olunan meyvənin 2/3 -ni Quba-Xaçmaz, 15%-ni isə Şəki-

Zaqatala və Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonları verir. Qərzəxli meyvələrin istehsalının 95%-i 

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda cəmləşib. Kür-Araz və Yuxarı Qarabağda çoxlu tut 

ağacı vardır.  Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatına görə, 

2011-ci ildə ölkəmizdə meyvə bağlarının əkin sahəsi 130467 hektar olmuşdur. 
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Bağlardan 765818 ton meyvə (üzüm istisna olmaqla) yığılmışdır ki, hər hektardan 

məhsuldarlıq 71,7 sentener təşkil etmişdir. 

QƏBƏLƏ KONSERV ZAVODU Zavodda 7 istehsal xətti fəaliyyət göstərir. 

Onlardan 2 istehsal xətti şüşə qablaşdırma, 5 xətt isə Tetra Pak qablaşdırma istehsalı 

üçün istifadə olunur. Hazır məhsulların keyfiyyətli saxlanılması üçün 6.500 palet tutumu 

olan yeni anbar inşa edilmişdir. Hal-hazırda zavodda 100-ə yaxın adda məhsul istehsal 

edilir. Onların arasında “JALƏ”, “ЗОЛОТОЙ САД” və “Natura” əsas brendlər sayılır. 

İstehsal prosesi bütün ekoloji, sanitar-gigiyenik və təhlükəsizlik normalarına uyğun 

aparılır və beynəlxaq standartlara cavab verir. Belə ki, zavod yüksək səviyyəli keyfiyyət, 

təhlükəsizlik və idarəetmə standartlarına tam uyğun fəaliyyət göstərməsi üçün İSO 

9001-2008 və İSO 22000 FSMS sertifikatlaşdırılmasını keçmişdir. Həmçinin 

müəssisədə orqanik nar konsentratı və nar şirəsi istehsal edilir.Avropa və Amerika 

bazarlarında satışı üçün ECOCERT tərəfindən sertifikatlaşdırılır. 

AZQRANATA 2011-ci ildə inşa olunmuş 2.5 hektar sahəni əhatə edən 

zavod,  Cənubi Qafqaz regionunda ən böyük meyvə şirəsi istehsalçılarından biridir. 

AZGRANATA meyvə şirəsi, konsentrat və kompot ilə yanaşı, şərab və araq məhsulları 

da istehsal edir. Zavod meyvə qəbulu, meyvə emalı, konsentrat hazırlanması, aseptik 

çənlər, şüşə dolumu və qablaşdırılması, tetra pak dolumu və qablaşdırılması 

bölümlərindən ibarətdir. Zavod saatda 12 ton meyvə şirəsi istehsal etmək gücünə 

malikdir.  Meyvə qəbulu xətti nar, üzüm, alma, armud və heyva qəbul edə bilir. Meyvə 

qəbulu sexində meyvənin qəbulu, təmizlənməsi, sortlaşdırılması, yüksək temperaturda 

sterilizasiya, aseptik çəndə saxlanılması  (40 ədəd hər biri 50 ton) mərhələləri həyata 

keçirilir. Zavodun illik istehsal gücü 100 milyon qablaşdırma təşkil edir. Zavod Almaniya, 

İsveçrə, İtalya, Bolqarıstan və Fransa istehsalı avadanlıqlarla təchiz olunub. 

AZGRANATAnın 450 hektar üzüm və 400 hektar nar bağları var. Nar bağları oqanikdir 

və Almaniyanın KIWA GmbH İnstitutu tərəfindən sertifikatlaşdırılıb. Meyvə bağları, 

meyvə istehsalı və əkinçilik üsulları yerli və xarici mütəxəssislər tərəfindən müntəzəm 

olaraq yoxlanılır. Bağlarda damlama üsulu ilə suvarma sistemi tətbiq edilir. 

 

 

Heyvandarlıq_Qaramal, Qoyunçuluq, Camışçılıq, Atçılıq, Dəvəçilik, Arıçılıq, 

Quşçuluq, Balıqçılıq 

 

Qoyunçuluq başqa sahələrə nisbətən ən gəlirli sahələrdən biridir. Belə ki, 

qoyunlara zootexniki qaydada qulluq olunarsa qoyunlar sürətlə artıb çoxalar bəzi cinslər 

bir ildə iki dəfə balalayar. 100 baş qoyundan 120-140 quzu almaq olar. Kənd təsərrüfatı 

heyvanları içərisində qoyun xüsusi yer tutur. Çünki qoyundan müxtəlif çeşidli və qiymətli 

məhsullar (yun, ət, süd, xəz dəri və s.) əldə edilir. Buna görə də onu hətta universal növ 

hesab etmək olar. Lakin qoyunun əsas məhsulu yundur. Yerli əhalinin qoyun ətini başqa 

növ ətlərdən üstün tutması ilə əlaqədar olaraq, qoyunun ət məhsuldarlığı da böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Və onun istehsalının yun ilə yanaşı olaraq artırılması lazım gəlir. 

Qoyunçuluqda baş sayının artırmaq üçün qısırlığı ləğv etmək ətlik, yunluq qoyun cinsləri 

yetişdirmək lazımdır. Bu sahə kənd təsərüfatının ən vacib sahələrindən biridir. 
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Quşçuluq kənd təsərrüfatının çox xeyirli sahəsidir. Toyuqlar 5 aylığında 

yumurtalamağa başlayır. 10 toyuq yumurtası 1kq mal ətinə bərabər qidalılığa 

bərabərdir. Beləliklə məhsuldarlığı 230-250 yumurtadan ibarət bir toyuq ildə təqribən 25 

kq ətə bərabər məhsul verir və buna da ət istehsalına nisbətən 2-4 dəfə az yem sərf 

edilir. Toyuqçuluq birinci növbədə yumurta istehsalı istiqamətində ixtisaslaşdırılmalıdır. 

Broyler (çolpa) istehsalı yalnız o vaxt müvəffəqiyyətli olur ki, onların yetişdirilməsində 

mələz quşlar və ixtisaslaşdırılmış ətlik xətlər (korniş, ağ plimutrok, susseks, ağ quyruqlu 

qırmızı toyuq cinsləri) bir-birilə düzgün əlaqələndirilib istifadə edilsin. 

Hind toyuqlarının yetişdirilməsi birinci növbədə sürünün yaxşı yemlənməsi və 

saxlanmasından cavan quşların düzgün bəslənməsindən və damazlıq işinin lazımı 

səviyyədə təşkilindən aslıdır. Planlı cins olaraq Şımali-Qafqaz hind toyuğunu tövsiyə 

etmək olar. Yerli hind toyuqları iqlim şəraıtınə yaxşı uyğunlaşsalar da az məhsuldardır 

(Yaşlı hind toyuğu cəmi 5-7 kq gəlir). Şimali-Qafqaz hind toyuqları isə yerli cinslərdən 

məhsuldar (10-12 kq) olmaqla daha əlverişlıdir. 

Dağlıq və dağətəyi zonalarda ən az qüvvəli yem sərf etməklə, ucuz otlaq 

yemindən istifadə edərək hər il yüz minlərlə qaz yetişdirmək və kökəltmək mümkündür. 

Azərbaycanda arıçılıq — Azərbaycan Respublikasında bal arılarının (Apis 

mellifera L.) yetişdirilməsini, çoxaldılmasını, saxlanmasını, onlardan entomofil kənd 

təsərrüfatı bitkilərinin tozlandırılmasında istifadə edilməsini, arıçılıq məhsullarının 

istehsalını və emalını əhatə edən kənd təsərrüfatı sahəsi. 

Azərbaycan iqtisadiyyatında arıçılıq mühüm bir yer tutur. Bu sahə ölkədə ilbəil 

inkişaf edir. 2016-cı il məlumatına görə ölkədə 238 min arı ailəsi olmuşdur. 2020-ci ildə 

Respublika üzrə arı ailələrinin sayının 310 minə çatdırılması proqnozlaşdırılır. Ölkədə 

hər il Arıçılıq Yarmarkaları keçirilir. 2016-cı ilin noyabr ayında Bakı şəhərində keçirilmiş 

yarmarkada 453 nəfər arıçı iştirak etmiş və 200 tona qədər arıçılıq məhsulları 

satılmışdır. 

Tarixi Arıçılıq məhsullarının Sərgi-Satış Yarmarkası, Bakı, 2013. Azərbaycanda 

arıçılıq qədim tarixə malikdir. Hələ eramızdan əvvəl IX-VIII əsrlərdə Zaqafqaziyada 

arıçılıqla məşğul olmuşlar. X-XII əsrlərdə Azərbaycanda arıçılıq daha da inkişaf 

etmişdir. Hətta, Azərbaycandan xarici ölkələrə də arıçılıq məhsulları (bal, mum) 

satılmışdır. Dahi şair və mütəfəkkirlərimiz Nizami və Xaqani Azərbaycan balını ilhamla 

tərənnüm etmişlər. 

Azərbaycanda arıçılığın qədimliyi bir də onunla izah olunur ki, çoxlu yaşayış 

məntəqələrimiz və yerlər arı və onun məhsullarının adı ilə adlanır. Belə yerlərdən 

Şahdağ zirvəsindən axıb gələn Arısu çayını, Zaqatala 

rayonlarındakı Arısu, Arıqıran kəndlərini, Ağdərə rayonlarındakı Ballıqayanı, Arıqayasını 

və s. misal göstərmək olar. Qədim zamanlarda respublikamızda arılar ağac oyuqlarında, 

kötük tənəklərdə, səbətlərdə və godda saxlanılırdı. Belə bir vəziyyətdə arılara qulluq 

etmək və artırmaq böyük çətinlik törədirdi. 

Arıçılığın inkişafı Azərbaycanda arıçılıq, xüsusilə Sovet hakimiyyəti dövründə 

inkişaf etməyə başlamışdır. Əvvəlcə mövcud olan xırda dağınıq arıçılıq təsərrüfatları 

kolxoz və sovxozlarda, sonralar isə ixtisaslaşdırılmış iri arçılıq təsərrüfatlarına 

çevrilmişdir. Hazırda təsərrüfatlarda arı ailələri müasir çoxgövdəli və yatıq pətəklərdə 

saxlanılır. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C9%99nd_t%C9%99s%C9%99rr%C3%BCfat%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/2013
https://az.wikipedia.org/wiki/Nizami_G%C9%99nc%C9%99vi
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Ffz%C9%99l%C9%99ddin_X%C9%99qani
https://az.wikipedia.org/wiki/Ar%C4%B1su
https://az.wikipedia.org/wiki/Ar%C4%B1q%C4%B1ran
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fd%C9%99r%C9%99
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Azərbaycanın Astara, Şamaxı, Quba, Qusar, Qarabağ, Şəki, Zaqatala, Daşkəsə

n, Lerik, Lənkəran, Masallı, Kəlbəcər, Laçın və s. rayonlarında arıçılıq yaxşı inkişaf 

etmişdir. 

Daşkəsən rayonunu Qabaqtəpə kəndinin ərazisində yetişdirilən arı növü 

(populiyasiyası) ölkədən kənarda da tanınır. 

Qeyri-ənənəvi təsərrüfat sahələri_ Eşşək ferması, Qurbağa təsərrüfatı, 

İlbiz təsərrüfatı 

Qurbağa təsərrüfatı. __ Azərbaycan üçün ənənəvi olmayan sahələrdən biri 

olaraq yenicə təşkil olunmuşdur. Bu sahə ilə əlaqəli ilk şirkət "Azerifrog" 2015-ci ildə 

təsis edilmiş və 2016-cı ili yay aylarından isə istehsala başlamışdır. İstehsal olunan 

məhsullar əsasən Fransaya ixrac edilir. Gələcəkdə məhsulların Fransadan 

başqa, Kanada, İspaniya, Çin və Norveç kimi ölkələrə ixracı nəzərdə tutulur. İlkin 

olaraq 2016-cı ildə 2 min ton məhsul ixrac edilmişdir. 

İlbiz təsərrüfatı __Azərbaycan üçün qeyri ənənəvi sahədir. Bu sahə ilə əlaqəli ilk 

şirkət "Azdelikates-Alfa" MMC-dir. 2017-ci ilin yay mövsümünün sonuna kimi 270-300 

ton məhsul yığılacağı gözlənilir. Artıq 2017-ci ilin avqustunda ilbiz ətinin xaricə ilk satışı 

planlaşdırılır. 

 

 

 

Mövzu 9.  Metallurgiya sənayesi. 

 

Plan: 

1.Metallurgiya sənayesi və qara, əlvan metallar. 

2.Azərbaycanda metallurgiya sənayesi, qara və əlvan metallurgiya . 

 

1.__ Çox qədim zamanlardan insanlar dəmirlə təmasda olmuş, onu emal 

edərək müxtəlif alətlər hazırlamışlar. Ayrı-ayrı ölkələrdə aparılmış tədqiqatlar zamanı 

müəyyən olmuşdur ki. insanlar dəmirdən 4 min il əvvəl istifadə etməyə başlamışlar. Hal-

hazırda insanlara məlum olan 110 kimyəvi elementdən 83-ü metaldan ibarətdir.  

Metallurgiya metalların həmçinin vacib yarımmetalların və qeyri metalların 

yerdən, filizlərdən, duzlardan çıxarılması və istifadə olunması üçün tətbiq olunan üsullar 

toplusudur. Texnikada metallik parlaqlığı və döyülməsi mümkün olan bərk cismə metal 

deyilir. Metalşünaslıq-metal və ərintilərin tərkibi, atom-kristallik quruluşunu, xassələrini 

öyrənən, onlar arasında qarşılıqlı əlaqə quran, struktur və xassələrə təsir etmə üsullarını 

yaradan elmdir.  

Metalları əsasən 2 böyük qrupa bölmək olar: qara və əlvan.  

1.Qara metallar öz növbəsində aşağıdakı növlərə bölünürlər:  

a)dəmir qrupu metallar            b)çətin əriyən metallar        c)uran qrupu metallar 

d)nadir torpaq metalları           e)qələvi torpaq metallar  

 

2.Əlvan metallar aşağıdakı növlərə bölünürlər:  

a)yüngül metallar                     b)nəcib metallar                 c)asan əriyən 

metallar  

 

https://az.wikipedia.org/wiki/Astara_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eamax%C4%B1_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Quba_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Qusar_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Qaraba%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99ki_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Zaqatala_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C5%9Fk%C9%99s%C9%99n_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C5%9Fk%C9%99s%C9%99n_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Lerik_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/L%C9%99nk%C9%99ran_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C9%99lb%C9%99c%C9%99r_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/La%C3%A7%C4%B1n_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C5%9Fk%C9%99s%C9%99n_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Qabaqt%C9%99p%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycanda_k%C9%99nd_t%C9%99s%C9%99rr%C3%BCfat%C4%B1#Qeyri-%C9%99n%C9%99n%C9%99vi_t%C9%99s%C9%99rr%C3%BCfat_sah%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycanda_k%C9%99nd_t%C9%99s%C9%99rr%C3%BCfat%C4%B1#E%C5%9F%C5%9F%C9%99k_fermas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycanda_k%C9%99nd_t%C9%99s%C9%99rr%C3%BCfat%C4%B1#Qurba%C4%9Fa_t%C9%99s%C9%99rr%C3%BCfat%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycanda_k%C9%99nd_t%C9%99s%C9%99rr%C3%BCfat%C4%B1#%C4%B0lbiz_t%C9%99s%C9%99rr%C3%BCfat%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rifrog
https://az.wikipedia.org/wiki/Fransa
https://az.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spaniya
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87in
https://az.wikipedia.org/wiki/Norve%C3%A7
https://az.wikipedia.org/wiki/2016
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2.___ Azərbaycanda metallurgiya sənayesinin inkişafı üçün aşağıdakı imkanlar 

vardır:  

1.Yerli energi ehtiyatlarının-neft və təbii qazın olması  

2.Metal tələbatlı sənaye və tikinti sahələrinin olması  

3.Mövcud maddi-texniki baza əsasında yeni sahələrin yaranma imkanı  

4.Bol və rəngarəng xammal bazasının və müxtəlif metal tullantılarının olması  

Metallurgiya da öz növbəsində qara və əlvan metallurgiyaya ayrılır. Qara 

metallurgiyaya, əsasən dəmir filizinin çıxarılması və saflaşdırılması, çuqun və poladın 

əridilməsi, prokat və ferroərintilərin istehsalı daxildir. Bakı, Sumqayıt və Daşkəsən 

Azərbaycanda ən iri qara metallurgiya mərkəzləridir. Azərbaycanın ən iri dağ-mədən 

sənayesi mərkəzi Daşkəsəndir. Buradakı dəmir filizi yatağı yaxınlığında filizsaflaşdırma 

kombinatı fəaliyyət göstərir. Sonra bu kombinatdakı filiz gürcüstanın Rustavi şəhərindəki 

metallurgiya zavoduna göndərilir.  

Sumqayıtdakı boru-prokat zavodunda isə qara metallurgiyanın son məhsulu 

olan boru və prokat hazırlanır. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə boru-prokat 

istehsalının yaradılması neft-qaz sənayesinin inkişafı ilə əlaqədardır. Abşeronda isə 

maşınqayırmanın inkişafı və metal tullantılarının çoxluğu ilə əlaqədar kiçik metallurgiya 

sexləri və təkrar metal emalı zavodları fəaliyyət göstərir.  

Azərbaycanda əlvan metallurgiyanın yüksək səviyyədə inkişafı üçün kifayət 

qədər elektrik enerjisi, molibden, cibə polimetal filiz yataqları mövcuddur. Sumqayıtda 

alüminium və alüminium prokat zavodu, Bakıda əlvan metalların emalı zavodu, 

Gəncədə alüminium və əlvan metalların emalı zavodları əlvan metallurgiyanın 

Azərbaycandakı müəssisələrindəndir. Bol xammal və elektrik enerjisinin olması 

nəticəsində əlvan metallurgiya sənayesi Abşeron, Naxçıvan və Gəncə-Qazax 

bölgəsində daha güclü inkişaf edib. Gəncə alüminium zavodu Daşkəsəndəki Zəylik 

alunit yatağı və bol elektrik enerjisi hesabına fəaliyyət göstərir. Zavodda alüminium 

oksidi, sulfat turşusu, kalium gübrəsi və s. istehsal olunur.  

Yüngüllüyü, plastikliyi, korroziyaya davamlılığı, yüksək və istilikkeçirmə 

qabiliyyəti ilə seçilən alüminium, praktiki olaraq sənayenin bütün sferalarında və 

məişətdə özünə geniş tətbiq sahəsi qazanmışdır. Elə bu səbəblərdən də, alüminiumu 

XXI əsrin metalı adlandırmışlar. Yer qabığında oksigen və silisiumdan sonra ən çox 

yayılmış element olan alüminium oksigenə çox həssas olduğundan ona təbiətdə sərbəst 

halda rast gəlinmir. Yer qabığında həcmcə dəmir, mis, sink, qurğuşun kimi 

elementlərdən qat-qat çox yayılmış alüminium, ancaq son 100....120 ildə geniş tətbiq 

sahəsi tapmışdır. Daha dolğun şəkildə desək, alüminium elektrik kəşf olunduqdan sonra 

“işıq üzü görmüşdür”.  

İlk dəfə ingilis fiziki və kimyaçısı Hemfri Devi 1810-cu ildə hidrogen mühitində 

nəm alüminium-hidroksiddən elektrik cərəyanı buraxaraq elektroliz yolu ilə təmin 

alüminium almışdır.  

Azərbaycanın alüminium sənayesi XX əsrin ortalarında yaradılmış və ölkənin əlvan 

metal istehsalında ən yüksək mövqedə dayanır. Azərbaycan SSR əlvan metallurgiya 

sənayesinin ilk və ən böyük müəssisələrindən olan Sumqayıt Alüminium zavodunun 

tikintisinə 1949-cu ildə başlanmış, 1955-ci il martın 8-də ilkin alüminium alınmışdır. 

1959-1960-cı illərdə ikinci seriyasının korpuslar tikilmiş, 1964-cü ildə elektroliz sexinin 

alüminium məftil istehsal edən şöbəsi, 1968-ci ildə məişət soyuducuları üçün 
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buxarlandırıcı istehsal edən sexi; 1977-ci ildə motal tullantılarından latun və mis küçələri 

istehsal edən şöbəsi işə düşmüşdür. Bu müəssisə 2000-ci ilin aprel ahından 

“Azəralüminium” ASC-nin Sumqayıt “Alüminium” istehsal sahəsi adlandırılır. Hazırda 

müəssisdə ilkin alüminium istehsal edən 4 sex fəaliyyət göstərir.  

 

Azərbaycanda özəl sektorda ən iri metallurgiya zavodları “Baku Stell Company” 

və “Bakı Polad tökmə” ASC-dir. “Bakı Stell Company”də 1722 nəfər işçi çalışır və 2007-

ci ildə illik istehsal gücü 386456 ton olmuşdur. “Baki Polad tökmə”də isə 450 nəfər işçi 

çalışır və illik istehsal gücü 70770 ton olmuşdur. “Global Construktion” MMC, “Atahan 

Dəmir Sənaye” MMC müəssisələrinin hər birində 40-80 nəfər işçi çalışır və 1000-2000 

tona yaxın məhsul istehsal edilir. Bunlardan əlavə Bakı şəhərində “Azad NM” MMC və 

regionlarda illik istehsal gücü 10-100 ton olan müəssisələr fəaliyyət göstərir. Istehsal 

olunan məhsulların bir hissəsi qonşu ölkələrə-İran, Rusiya, Türkiyə və s. ixrac olunur. 

Xammal əsasən daxili resurslar hesabına ödənilir.  

 

Ölkə iqtisadiyyatının qara metala olan tələbatının dolğun ödənilməsi və qara 

metallurgiyanın özünün ixrac yönümlü sahəyə çevrilməsi məqsədlərindən irəli gələrək 

Azərbaycan Respublikasında Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə dəmir filizinin 

hasilatından polad istehsalına qədər bütün tsiklləri əhatə edən və səhmləri dövlətə 

məxsus “Azərbaycan Polad istehsalı Kompleksi” QSC yaradılmışdır. Bu strateji 

layihənin əsasında ölkədə orta hesabla 230 mln tondan artıq ehtiyatları olan dəmir 

filizindən yüksək keyfiyyətli polad istehsalını təşkil edərək daxili və xarici bazara 

rəqabətqabiliyyətli polad məmulatları təklif etmək missiyası dayanır.  

 

Sənayenin ümumi inkişafında metallurgiyanın xüsusi rolunu və əhəmiyyətini 

nəzərə alan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 

2013-cü ilin sosial-iqtisad inkişafına yekunları və 2014-cü ildə qarşıda duran vəzifələrə 

həsr olunmuş iclasında demişdir: “2014-cü ildə metallurgiya sənayesinin inkişafı ilə bağlı 

ciddi addımlar atılmalıdır. Bu perspektivli bir sahədir. Müasir metallurgiya kombinatının 

tikintisi, əlbəttə ki, çox böyük nəaliyyət olacaqdır. Hesab edirəm ki, bu il bu sahəyə 

xüsusi diqqət yetirilməlidir”. Göründüyü kimi, dövlət başçımız sənayeləşməni bilavasitə 

metallurgiya sənayesinin inkişafı ilə bağlayır. Bu istiqamətdə artıq ciddi işlər həyata 

keçirilməkdədir.  

2001-ci ildə Bakıda istehsal gücü ildə 350 min ton olan müasir “Bakı Dövlət İstehsalı 

Şirkəti” işə salınmışdır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev şirkətin rəsmi açılış 

mərasimindəki çıxışında qeyd etmişdir ki, “metallurgiyanın dirçəldilməsi və inkişafı 

Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılması üçün vacib olan dövlət 

əhəmiyyətli strateji məsələdir. Bu məsələnin həlli üçün ölkəmizdə zəngin enerji və 

material ehtiyatları, 160 ildən çox tarixi olan metallurgiya sənaye təcrübəsi vardır. 

Xüsusən müasir dövrümüzdə metallurgiya inkişafı ardıcıl, elmi cəhətdən əsaslandırılmış 

siyasətlə aparılır”. 

 

“Azərboru” ASC II dünya müharibəsindən sonra tikilməyə başlamış və 31 

dekabr 1952-ci ildə Azərbaycanda ilk polad boyu istehsal edilmişdir. Zavodda 60-cı 

illərdən sonra 2 ədəd boruyayma aqreqatı, 6 ədəd poladəridən Marten sobası tikilib 
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istifadəyə verilmişdir. Azərbaycanda alüminium istehsalı ilə Azəralüminium ASC-nin 

“Gəncə Gil-torpaq istehsal sahəsi”, “Sumqayıt Alüminium istehsal sahəsi”, “Daşkəsən 

Zəylik-alunit istehsal sahəsi” və kiçik həcmli özəl müəssisələr məşğul olur. “Gəncə gil-

torpaq istehsal sahəsində” AL-203 istehsal olunur.  

 

“Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASC 1954-cü ildən fəaliyyət göstərir. Uzun 

fasilədən sonra 2006-cı ildən “Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASC 25 illik müqaviləyə 

əsasən Böyük Britaniya DET.AL.Limited firmasının idarəçiliyinə verilmişdir. “Daşkəsən 

Filizsaflaşdırma” Daşkəsən bölgəsindəki dəmir filizi yataqlarının müstəsna istifadəçi, 

filizçıxarma və filizsaflaşdırma zavodunun və vasitələrin sahibidir. Bu bölgədə kəşf 

olunmuş dəmir filizi ehtiyatları 350 mln. tondan artıqdır.  

 

2__  Azərbaycan Qara metallurgiya sənayesi ənənələri ilə fərqlənən 

Azərbaycan Respublikasında da bu istiqamətdə önəmli işlər aparılır. Ölkədə müasir 

tələblərə cavab verən yeni istehsal sahələri açılır, müvafiq təyinatlı texnoparklar 

yaradılır, infrastruktur layihələr həyata keçirilir. Mövcud təbii-iqtisadi potensialdan daha 

səmərəli istifadə edilməsi, ölkə iqtisadiyyatının qara metala olan tələbatının dolğun 

ödənilməsi və qara metallurgiyanın özünün ixracyönümlü sahəyə çevrilməsi, 

məqsədlərindən irəli gələrək Azərbaycan Respublikası Prezidentnin Sərəncamı ilə 

dəmir filizinin hasilatından polad istehsalına qədər bütün tsiklləri əhatə edən və səhmləri 

dövlətə məxsus “Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

yaradılmışdır. Polad məmulatlarının istehsalı 2014-cü ildə metallurgiya sənayesi və 

hazır metal məmulatlarının istehsalı müəssisələrində 413,1 milyon manatlıq məhsul 

istehsal olunmuş və xidmətlər göstərilmişdir. İstehsalın həcmi metallurgiya sənayesində 

11,0%, hazır metal məmulatlarının istehsalı sahəsində isə 6,2% artmışdır. 

Dəmir filizi ehtiyatları Azərbaycan Respublikasında yerləşən və ehtiyatları təsdiq 

olunmuş bütün dəmir filizi yataqları Daşkəsən filiz rayonu hüdudlarında 

təmərküzləşmişdir. Dəmir filizləri Azərbaycan Respublikasında dörd mənşədə rast gəlir: 

seqrasion-maqmatik, skarn-maqnetit (kontakt-metasomatik), hidrotermal-metasomatik 

və çökmə. Bunların yalnız skarn-maqnetit tipli Daşkəsən, Cənubi Daşkəsən və “Dəmir” 

yataqları sənaye əhəmiyyəti kəsb edir. Daşkəsən dəmir filizi qrupu yataqlarının sənaye 

ehtiyatı təqribən 250 milyon tondur (Daşkəsən, Cənubi Daşkəsən və Dəmir kobaltlı 

maqnetit yataqlarıdır ki, onların da ümumi qalıq ehtiyatlan A+B+C kateqoriyaları üzrə 01 

yanvar 2014-cü il tarixə 227 milyon ton dəmir və 11.283 ton kobalt təşkil edir). Kobalt 

filizlərinin sənaye əhəmiyyətli yığımları Daşkəsən filiz rayonunda məlumdur. Burada 

kobalt filizləri həm müstəqil (Yuxarı Daşkəsən yatağı), həm də skarn-maqnetit filizləri ilə 

birgə əmələ gəlmişdir. Bu yataqların bazasında layihə gücü ildə 3,0 milyon ton xam filiz 

olan Azərbaycan Dağ Mədən Kombinatı fəaliyyət göstərmişdir. Əvvəllər hazır məhsulun 

tərkibində dəmirin miqdarı 60,5% olan konsentrat Rustavi (Gürcüstan) Metallurgiya 

Zavoduna, az miqdarda isə “Gürcüstankömür” İstehsalat Birliyinə və Bakı 

Ağırlaşdırıcılar Zavoduna göndərilirdi. Daşkəsən dəmir yatağında 2011-ci ildən etibarən 

“Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASC dəmir filizlərinin istehsalı ilə məşğul olur. 01 yanvar 

2014-cü il tarixə Daşkəsən yatağının qalıq ehtiyatı 44,8 milyon ton, Cənubi Daşkəsən 

yatağının qalıq ehtiyatları isə 94,3 milyon tondur. Ehtiyatı 87,9 milyon ton və filizdə 

dəmirin orta miqdarı 43,7% olan Dəmir yatağı indiyədək istismarda olmamışdır. İstismar 
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zamanı olan itkilər nəzərə alınmaqla yataqların qalıq ehtiyatları Azərbaycan Dağ Mədən 

Kombinatını mövcud layihə gücündə 75 il ərzində təmin etməyə qadirdir. Hazırkı 

vəziyyət “Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksi” QSC 2015-2018-ci illərdə ölkədə 

mövcud müəssisələrin yenidən qurulmasını və yeni müəssisələrin işə salınmasını 

nəzərdə tutan tədbirlərireallaşdıracaq. İlkin olaraq dənəvər dəmir istehsalı, reduksiya 

yolu ilə dəmir istehsalı və polad istehsalı zavodları işə salınacaq. Respublikada 

poladdan istehsal olunan məhsulların (armatur, şveller, rels, borular, polad məftil və s.) 

istehsalı ilə məşğul olacaq zavod və sexlərin yenidən qurulması işləri davam etdiriləcək. 

7 Cəmiyyətin strukturunda olan “Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASC-də hazırda texniki 

bazanın yenidən qurulması, işçilərin sosial müdafiəsinin və əmək şəraitinın 

yaxşılaşdırılması, əməyin mühafizəsi tədbirlərinin həyata keçirilməsi, onların müvafiq 

sosial xidmətlərlə təmin edilməsi üçün komissiya yaradılıb və araşdırmalara başlanıb. 

 

Ölkəmizdə metallurgiya sənayesinin inkişafı üçün aşağıdakı imkanlar var:  

1. Bol və rəngarəng xammal bazasının və müxtəlif metal tullantılarının olması.  

2. Yerli enerji ehtiyatlarının - neft və təbii qazın olması.  

3. Metal tələbatlı sənaye və tikinti sahələrinin olması.  

4. Təcrübəli kadr və əmək ehtiyatlarının olması.  

5. Mövcud maddi-texniki baza əsasında yeni sahələrin yaranma imkanı. 

 

Azərbaycanda metallurgiyanın ən gənc sahəsi ovuntu metallurgiyasıdır. Bakıda 

müxtəlif ovuntulardan hazır metal məmulatları istehsal olunan zavod fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycanda metallurgiyanın inkişaf etdirilməsi üçün hər bir şərait - bol xammal və 

enerji, yüksək ixtisaslı kadrlar var. Metallurgiya küllü miqdarda xammal və yanacaq 

istifadə etdiyindən, bu sahəyə aid zavodları xammal və ya yanacaq ehtiyatlarının 

yaxınlığında, bəzən isə onların arasında yerləşdirirlər. 

 

 
 

 

Metallurgiya 2 yerə - qara və əlvan metallurgiyaya ayrılır.  

Qara metallurgiyaya - dəmir filizinin çıxarılması və saflaşdırılması, çuqun və 

poladın əridilməsi, prokat və ferroərintilərin istehsalı daxildir. Azərbaycanın ən iri qara 

metallurgiya mərkəzləri - Sumqayıt, Bakı və Daşkəsəndir. Daşkəsən Azərbaycanın ən iri 

dağ-mədən sənayesi mərkəzidir. Daşkəsəndəki dəmir filizi yatağı yaxınlığında filiz 

saflaşdırma kombinatı fəaliyyət göstərir. Sonra bu kombinatdakı filiz Gürcüstanın 

Rustavi şəhərindəki metallurgiya zavoduna göndərilir. Çünki Azərbaycanda dəmir 

filizinin əridilməsi üçün kokslaşan daş kömür yoxdur. Sumqayıtdakı boru-prokat 

zavodunda isə qara metallurgiyanın son məhsulu olan boru və prokat hazırlanır. 

Azərbaycanda boru-prokat istehsalının yaradılması neft-qaz sənayesinin inkişafı ilə 

https://1.bp.blogspot.com/-mzyvc1lz24g/Wc0HL5odKpI/AAAAAAAAAwI/prk6vfXU-1UWrPM-JWksOty5OhHqLJhgwCLcBGAs/s1600/e.jpg
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əlaqədardır. Maşınqayırmanın inkişafı və metal tullantılarının çoxluğu ilə əlaqədar 

Abşeronda təkrar metal emalı zavodları və kiçik metallurgiya sexləri fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycanda qara metallurgiyanın inkişafında Qazax rayonunun Daş Salahlı 

kəndindəki bentonit gil yatağının rolu böyükdür. Bu gildən polad əridilməsində istifadə 

olunur. Yuxarıda göründüyü kimi qara metallurgiya aşağıdakı mərhələlərdən keçir: 

dəmir filizinin çıxarılaraq, saflaşdırılması → çuqun →polad → prokat. 

 

 
 

Əlvan metallurgiyanın Azərbaycanda güclü inkişaf etdirilməsi üçün kifayət qədər 

elektrik enerjisi, alunit, molibden, civə və polimetal filiz yataqları mövcuddur. Əlvan 

metallurgiya aşağıdakı müəssisələrdən ibarətdir: Sumqayıt və Gəncə alüminium 

zavodları, Bakı və Gəncə əlvan metalların emalı zavodları, Sumqayıt alüminium prokat 

zavodu. 

 
 

Bol xammal və elektrik enerjisinin olması nəticəsində əlvan metallurgiya sənayesi 

Abşeron, Gəncə-Qazax və Naxçıvan bölgəsində daha güclü inkişaf edib; Şəki-Zaqatala, 

Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın bölgələrində isə gələcəkdə inkişaf etdirmək olar. 

Azərbaycanda alüminium sənayesi Gəncə və Sumqayıtda daha güclü inkişaf etmiş; 

alüminium oksidi və alüminiumun istehsalı mərhələlərindən ibarətdir. Daşkəsəndəki 

Zəylik alunit yatağı və bol elektrik enerjisi hesabına Gəncə zavodu fəaliyyət göstərir. Bu 

zavodda alüminium oksidi, sulfat turşusu, kalium gübrəsi və s. istehsal olunur 

Mövzu  10.  Azərbaycanda turizm sektoru. 

 

Plan:  

1.Turizm və iqtisadiyyat. 

2.Azərbaycanda qədim turizm və ölkə iqtisadiyyatının inkişafında müasir 

turizmin rolu. 

3.Azərbaycanın turizm məkanları. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-MIJLIPWjmeE/Wc0HOnbofaI/AAAAAAAAAwM/ruDQTaTsn8oAo__fghtM-ZR6_LYjXKpPgCEwYBhgL/s1600/ee.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-y5OrXyw9qOw/Wc0HQYW-sXI/AAAAAAAAAwQ/VPs6oIgvBRIRpdxyAgCIjwlP-ey860IxQCEwYBhgL/s1600/eee.jpg
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1___ Turizm sektoru iqtisadiyyatın sürətlə inkişaf edən sektoru olmaqla davamlı 

dəyişən demoqrafik göstəricilərə və müxtəlifləşən coğrafiyaya malikdir. Turizm sektoru 

iqtisadiyyatın həssas sektoru kimi qlobal iqtisadi böhranların təsirinə birbaşa məruz 

qalır. Statistik təhlillərə əsaslanan proqnozlar turizmin iqtisadiyyatdakı çəkisinin 

əhəmiyyətli olduğunu deməyə əsas verir. Belə ki, bu sektor, eyni zamanda, sosial-

iqtisadi inkişafın əsas təkanverici qüvvəsi kimi dünyanın bir çox ölkələrinin milli iqtisadi 

prioriteti hesab edilir. Ümumilikdə isə turizmin təsiri üç əsas kateqoriyaya bölünür: 

Birincisi, hava nəqliyyatı, mehmanxanalar, avtomobil kirayəsi ilə məşğul olan 

şirkətlər kimi turizm altsektorlarının ÜDM-ə birbaşa təsirindən əlavə, digər sektorların da 

dolayı təsiri turizmin əhəmiyyətini daha da artırmaqdadır. Turizm sektorunun birbaşa və 

dolayı təsirlərindən başqa, xidmət, tikinti, habelə istehsal sektorlarını əhatə edən və 

onlar vasitəsilə ÜDM-i artıran induksiya edilmiş təsirləri (“induced impact”) də 

mövcuddur. Bundan əlavə, turizm sektoru inkişafda olan və keçid dövrünü yaşayan 

ölkələr üçün xarici valyuta daxilolmalarının da əsas təminatçısı qismində çıxış 

etməkdədir.  

İkincisi, turizm sektorunun inkişafının məşğulluğa və regionların sosial-iqtisadi 

inkişafına təsiridir. Belə ki, bu sektorda istənilən inkişaf yalnız şəhərlərdə deyil, eyni 

zamanda, ekoturizm, kənd turizmi, çimərlik və dini turizm kimi çoxsaylı turizm növlərinin 

inkişafı vasitəsilə regionlarda və kənd yerlərində də məşğulluq imkanlarının 

yaradılmasına təkan verir.  

Üçüncüsü, turizmin inkişafı ölkə üzrə güclü infrastrukturun yaradılması ilə 

müxtəlif regionların, o cümlədən kəndlərin infrastrukturunun inkişafına səbəb olur. Əlavə 

olaraq, uğurlu turizm strategiyası ölkənin imicinin beynəlxalq miqyasda 

yaxşılaşdırılmasına kömək etdiyindən turizm həm də ölkələr üçün marketinq aləti rolunu 

oynayır. Nəhayət, turizm sektoru ekoloji dayanıqlılıq, mədəni irs, yerli dəyərlərin 

mühafizəsi və inkişafı istiqamətində göstərilən səyləri də dəstəkləyir. 

 

Digər tərəfdən turizm sektorunun inkişafı üçün güclü koordinasiya tələb olunur. 

Bu kontekstdə, turizm sektoru ilə bağlı inkişaf strategiyasının müəyyən edilməsi, maraqlı 

tərəflərin koordinasiyası və müxtəlif turizm növlərinin inkişafının idarə edilməsi kimi 

məsələləri əhatə edən dövlət siyasəti turizm sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinin əsas 

təkanverici qüvvəsidir. Bunun nəticəsidir ki, əksər ölkələr turizm sektorunda inkişafı 

təmin etmək üçün turizmlə bağlı mövcud siyasətin koordinasiyasını qurmuş və turizmlə 

bağlı marketinq tədbirlərini həyata keçirmişlər. Turizm sektorunun inkişafına nail olmaq 

üçün turizm növlərinə də xüsusi diqqət yetirməklə, tələb və təklifin məqsədyönlü şəkildə 

uzlaşmasını təmin etmək tələb olunur:  

Təklif nöqteyi-nəzərindən hər bir turizm növü üzrə rəqabətqabiliyyətli sahələrin 

araşdırılmasına və həmin sahələr üzrə rəqabətin təmin edilməsinə ehtiyac vardır.  

Tələb faktoru baxımından isə bazarlara yaxınlıq, viza rejimi və nəqliyyat 

əlaqələri, o cümlədən birbaşa uçuşların mövcudluğu ən əsas hərəkətverici 

mexanizmlərdir.  

Buna əlavə olaraq, sosial, demoqrafik və səyahətlə bağlı davranışların 

öyrənilməsi ən səmərəli proqramların qurulmasına kömək edə bilər.  
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Qlobal miqyasda işgüzar turizm və şəhər turizmi ölçüsünə görə ən böyük turizm 

növü olmaqla, kruiz, dini və idman turizm növlərini də əhatə edir. Daha kiçik turizm 

növlərinə isə tibbi turizm, ekoturizm və əyləncə parkları aiddir. 

 

2__ Azərbaycan Respublikasında turizm sektorunun daha da inkişaf etdirilməsi 

və turizm fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması zərurətini nəzərə alaraq, turizm 

ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə olunmaqla zəngin coğrafi landşafta malik 

ölkəmizin təbiət abidələrinin, eləcə də xalqımızın qədim mədəni-tarixi irsinin geniş 

miqyasda tanıdılmasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2011-ci il 15 fevral tarixli 1320 nömrəli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında 

2011-ci il “Turizm ili” elan edilmişdir 

Azərbaycan iqtisadiyyatında turizmin rolu Azərbaycan, Şərqlə Qərbin 

qovuşmasında yerləşən müasir infrastrukturu və qədim zəngin tarixi abidələri olan 

paytaxt Bakı şəhərindən başlamaqla, ecazkar təbiətə və milli parklara malik regionları 

ilə məşhurdur. Ancaq təsadüfi deyildir ki, Bakı şəhəri Azərbaycanın qlobal turizm 

sektorundakı payının böyük bir hissəsinə sahibdir. Turizm üzrə məşhur internet 

portallarının məlumatına görə, ölkəyə gələn xarici turistlərin üstünlük verdikləri turizm 

mərkəzlərinin 75 faizi3 Bakıda yerləşir. Digər hissə isə gələcəkdə artımdan xəbər verən 

regional turizmin payına düşür. 

Son təhlillərin nəticəsi göstərir ki, Azərbaycanın turizm sektoru, bütövlükdə, 

yüksəliş dövrünü yaşayır. 2010-2015-ci illər ərzində Azərbaycanda turizm 

müəssisələrinin sayında ortalama ildə 4,5 faiz, turizm sahəsində məşğulluq 

səviyyəsində ildə 6 faiz, turizm məqsədilə gələn xarici ölkə vətəndaşlarının sayında isə 

8,5 faiz artım müşahidə edilmişdir (şəkil 3)4 . Dünya Səyahət və Turizm Şurasının 

məlumatlarına əsasən, Azərbaycanda turizm sektoru birbaşa ÜDM-in 2,8 faizini, 

məşğulluğun isə 2,6 faizini təşkil edir ki, bu da dünyada orta hesabla 3 faiz birbaşa ÜDM 

və 3,6 faiz birbaşa məşğulluq göstəricilərindən cüzi fərqlənir. Bu isə gələcək inkişaf 

potensialından xəbər verir 

Azərbaycanın müxtəlif turizm növləri üzrə potensialı dünya təcrübəsində yüksək 

gəlir əldə etmək potensialına malik olan turizm məhsulları və xidmətləri daim diqqət və 

istehlakçı istəklərinə uyğunlaşma tələb edir. Azərbaycan Respublikasında turizm 

məhsulunun inkişafı üçün özəl təşəbbüslərin dəstəklənməsi, yerli və regional səviyyədə 

əlverişli koordinasiyanın qurulması, bütün diqqətin istehlakçının tələbinə yönəldilməsi, 

məhsulun inkişafında regional və tematik hədəfin gücləndirilməsi, həmçinin maraqlı və 

cəlbedici məhsulların bir-biri ilə əlaqələndirilməsi vacib məqamlardandır.  

Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bir çox turizm növləri üzrə potensialı vardır və 

həmin potensialın reallaşdırılması üçün dövlətin, eləcə də özəl sektorun davamlı dəstəyi 

vacib faktorlardandır. Mədəni turizm Mədəni turizm regionların mədəni irsini, əhalisinin 

həyat tərzini, tarixini, incəsənətini, memarlığını, dinini və s. əhatə edən turizm növü kimi 

müəyyən olunur. Mədəni turizm şəhərlərdə, həmçinin kənd yerlərində tarixi məkanlara, 

mədəniyyət obyektləri olan qoruqlara, abidələrə, muzeylərə, teatrlara, köhnə və yeni 

memarlıq nümunələrini, eləcə də yerli əhalinin həyat tərzini və milli dəyərlərini əks 

etdirən festivallara və bayramlara ziyarəti nəzərdə tutan turizm növüdür. Məlum olduğu 

kimi, mədəni turizm məqsədilə ölkəyə gələn şəxslər adi turistlərlə müqayisədə öz 

pullarının çox hissəsini xidmətlərə xərcləyirlər. Turizmin bu növü bütün dünyada artıq 
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kifayət qədər məşhurlaşmışdır. Ölkənin mədəni turizm potensialına Bakıda incəsənət 

qalereyaları, milli musiqi növü – muğam, yaxşı inkişaf etmiş dünya caz musiqisi, milli və 

xarici rəqslər, ləziz dada malik zəngin mətbəx, bütün fərqli dini və dünyəvi görüşlərə 

tolerant yanaşma nümunə kimi göstərilə bilər. Tarixi marşrutlar da (məsələn, Böyük İpək 

Yolu, məşhur hərbi yürüşlər, tarixi döyüş yerləri və s.) mədəni turizmin bir hissəsi 

olmaqla müxtəlif əraziləri əhatə edir. Turistlərin zövqünə uyğun əlavə xüsusiyyətlərin 

nəzərə alındığı tarixi və mədəni xarakterli turizm marşrutları dünyada daha yaxşı qəbul 

olunur və bu səbəbdən Azərbaycan Respublikası üçün də potensial turizm məhsulu kimi 

qəbul edilə bilər. Sağlamlıq turizmi Azərbaycanda həm ənənəvi, həm də müasir müalicə 

imkanları mövcuddur. Ölkədə isti və mineral bulaqların sayı minlərlədir və bunlardan 

İstisu, Turşsu, Badamlı, Qalaaltı, Şıxburnu, Suraxanı suları ən tanınmış müalicəvi su 

mənbələrindəndir. Eləcə də Azərbaycanın ən mühüm kurort resurslarından biri Naftalan 

neftidir. Naftalan neftindən yel xəstəliyinin, damarlarda və hərəkət orqanlarında olan 

xəstəliklərin, həmçinin maddələr mübadiləsinin pozulması, dəri və ginekoloji xəstəliklərin 

müalicəsi zamanı istifadə olunur. Eyni zamanda, Naxçıvan Muxtar Respublikası nadir 

duz dağı ilə çox məşhurdur. Dağ və qış turizmi Dağ və qış turizm növləri Azərbaycanda 

perspektivli sahələrdəndir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının dağlıq ərazilərində 

turizmdən istifadə imkanları mövcuddur. Bu ərazilər əsasən təbiəti sevən, quşları və 

vəhşi heyvanları müşahidə etməyi, fiziki gərginliyi və həyəcanlı idman növlərini xoşlayan 

şəxslərin daxil olduğu xüsusi turist qruplarını cəlb edir. Ölkə ərazisində dağ və qış 

turizminin inkişafı istiqamətində atılmış məqsədyönlü addımlar nəticəsində dağların 

yamacları turizm məkanı kimi inkişaf etdirilmişdir. Belə ki, bu gün “Şahdağ” Turizm 

Mərkəzi QSC və “Tufandağ” Qış-Yay Turizm İstirahət Kompleksi kimi istirahət zonaları 

məşhur istirahət mərkəzlərinə çevrilmişdir. İdman turizmi Ümumiyyətlə qeyd etmək 

lazımdır ki, idman Azərbaycanda ən sürətlə inkişaf edən sahələrdəndir. Son illərdə 

idman infrastrukturunun inkişafına böyükhəcmli maliyyə vəsaiti qoyulmuşdur. Belə ki, 

Bakı, Masallı, Şəki, Quba, Qazax, Gəncə, Naxçıvan, Bərdə, Lənkəran, Zaqatala, 

Şamaxı, Ağdam, Biləsuvar, Oğuz, Şəmkir, Kürdəmir, Sabirabad və digər şəhər və 

rayonlarda olimpiya kompleks və mərkəzlərinin istifadəyə verilməsi, həmçinin müxtəlif 

sahələr üzrə idman meydançalarının və təsisatlarının yaradılması ölkədə müvafiq idman 

növləri üzrə nüfuzlu idman yarışlarının (Avropa və dünya çempionatlarının) təşkilinə 

imkan verir. Buna misal olaraq, güləş, gimnastika, boks, voleybol və s. üzrə beynəlxalq 

yarışları qeyd etmək olar. İşgüzar turizm İşgüzar turizm ölkəmizdə ən geniş yayılmış 

turizm növlərindən biridir. Hazırda bu turizm növünün inkişafı məqsədilə daha çox ölkə 

ərazisində mövcud mehmanxanaların imkanlarından istifadə edilir. Lakin ölkənin 

müxtəlif şəhərlərində yerləşən konqres və mədəniyyət mərkəzləri bu cür tədbirlərin 

təşkili məqsədilə geniş istifadə edilə bilər. 15 Çimərlik turizmi Azərbaycan 

Respublikasının Abşeron yarımadasından başlamaqla şimal (Xızı, Siyəzən, Şabran, 

Xaçmaz rayonları) və cənub zonası (Lənkəran, Astara rayonları) çimərlik turizmi 

potensialına malikdir və bu turizm sektorunun inkişafına nail olmaq üçün gələcəkdə 

çimərlik ərazilərində xidmət infrastrukturları (su hövzələri, hovuzlar və s.) müvafiq 

standartlara uyğunlaşdırılmalı və əlavə xidmətlərin təklifi artırılmalıdır (məsələn, əyləncə 

mərkəzləri, attraksionlar). Bunlarla yanaşı, ölkəmizdə bu turizm növü üzrə ən ciddi 

çatışmazlıq turizm mövsümünün qısa olmasıdır. Ekoloji turizm Azərbaycan zəngin flora 

və faunası ilə böyük ekoturizm potensialına malikdir. 11 iqlim tipindən 9-unun 
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(yarımsəhra və quru çöl iqlimindən dağ tundra iqliminə kimi) müşahidə olunduğu 

Azərbaycan ərazisi 4100-dən çox müxtəlif bitki çeşidinin vətənidir. Azərbaycanda 

bitkilərin müxtəlifliyi təbiət tarixinin dərin izlərini daşıyır. Bu, eyni zamanda, bir neçə 

floristik bölgələrin cəmləşməsi və hazırkı təbii şəraitin fərqliliyi ilə bağlıdır. Eyni 

zamanda, Azərbaycan ərazisinin 10 faizi əsasən palıd, vələs, fıstıq, ağcaqayın və 

göyrüş ağaclarından ibarət dağ meşələri ilə örtülüdür. Bu imkanlardan istifadə edərək 

açıq təbiətə (dağlara, çaylara, meşələrə) turist gəzintiləri və ekskursiyalar təşkil oluna 

bilər. Ov turizmi Azərbaycanda müvafiq lisenziyası olan ovçulara bir çox meşə 

heyvanlarını və çöl quşlarını ovlamaq imkanı verilir. Ölkədə su-bataqlıq quşlarının daimi 

qışladığı yerlərə Ağcabədi, Astara, Cəlilabad (Qırmızı kənd ovçuluq təsərrüfatı istisna 

olmaqla), Beyləqan, İmişli (Sarısu və Bozqobu ovçuluq təsərrüfatları istisna olmaqla), 

Lənkəran (Havzava ovçuluq təsərrüfatı istisna olmaqla), Masallı, Biləsuvar 

(Mahmudçala və Zavvar ovçuluq təsərrüfatları istisna olmaqla), Ceyranbatan gölü və 

Abşeron yarımadasının başqa su anbarları, həmçinin Mingəçevir su anbarını aid etmək 

olar. Dağkeçisi və digər meşə heyvanları isə xüsusi icazə əsasında Quba, İsmayıllı və 

Şəki rayonu ərazilərindəki ovçuluq təsərrüfatlarında ovlana bilər. Azərbaycan üçün əsas 

turizm bazarı imkanları Azərbaycan dünyanın, demək olar ki, hər bir ölkəsindən turistlər 

qəbul edir. Ölkənin turizm prioritetləri mövcud olan imkanlardan maksimum istifadə 

etməklə beş əsas mənbədən formalaşır:  Azərbaycan (yerli turistlərin tələbatı); 

  Türkiyə, İran, Gürcüstan və Rusiya da daxil olmaqla qonşu ölkələr; 

  Səudiyyə Ərəbistanı, Bəhreyn, Küveyt, İraq, Oman, Qətər və Birləşmiş Ərəb 

 Əmirlikləri də daxil olmaqla Fars körfəzi regionu ölkələri;  Qazaxıstan, Ukrayna 

və Özbəkistan da daxil olmaqla Müstəqil Dövlətlər 

 Birliyinə üzv ölkələr (MDB);  Kanada, Çin, Avropa İttifaqı, Hindistan, Yaponiya, 

Cənubi Koreya və Amerika 

 Birləşmiş Ştatları da daxil olmaqla kütləvi turizm ölkələri.  Azərbaycan 

Azərbaycanda yerli turizm geniş yayılsa da, artım üçün ciddi imkanlar mövcuddur.  

 

Belə ki, 2015-ci ildə turizm məqsədilə ölkə daxilində 1,5-2 milyon Azərbaycan 

vətəndaşının səyahət etməsi bu göstəricinin növbəti illərdə də artan templə davam 

edəcəyini deməyə əsas verir. Qonşu ölkələr Azərbaycanın turizm sektoruna xaricdən 

tələbat daha çox Gürcüstan, İran, Türkiyə və Rusiya kimi qonşu ölkələrdəndir və bu 

ölkələrin də hər birindən Azərbaycana 2015-ci ildə 100 min nəfərdən çox turist axını6 

olmuşdur. Coğrafi yaxınlıq, ümumi mədəni dəyərlər və Azərbaycan əsilli əhalisinin 

olması bu ölkələrdən yüksək turist axınına səbəb olan amillərdəndir. Eyni zamanda, bu 

göstərici Azərbaycana qohum ziyarətinə gələn etnik azərbaycanlıları da əhatə edir. 

Ümumiyyətlə, dörd region ölkəsindən olan turist səfərləri üzrə Azərbaycan, ən əsas 

turizm mərkəzlərindən biri olmaqla, Gürcüstan və Türkiyənin başlıca rəqiblərindəndir 

(şəkil 5). Bununla belə, Gürcüstandan Türkiyəyə gedən turistlərin sayı Gürcüstandan 

Azərbaycana gələn turistlərin sayından üç dəfə, İrandan Türkiyəyə gedən turistlərin sayı 

isə İrandan Azərbaycana gələn turistlərin sayından 10 dəfə çoxdur. 

 

Azərbaycanda turizm — Azərbaycan Respublikası ərazisindəki turizm 

bazaları, istirahət mərkəzləri və səyahətlər. Turizm üzrə rəqabətqabiliyyətlilik 

siyahısında Azərbaycan 148 ölkə arasında 39-cu yerdə qərarlaşmışdır. Turizm 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1
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Azərbaycanda iqtisadiyyatın ayrıca sektoru kimi mövcuddur. Ümumdünya Səyahət və 

Turizm Şurasının hesabatına əsasən Azərbaycan 2010-2016-cı illərdə turizmin ən 

sürətlə inkişaf etdiyi 10 öklə arasına daxil olmuşdur. 

Qədim və Orta əsrlərin ticarət karvanları mərhələləri 

Azərbaycan dövlətinə ilk səyahətlər ticarət, dini, siyasi və dərketmə məqsədləri 

ilə əlaqəli olmuşdur. Qədim Azərbaycan ərazisindən keçən ticarət karvanlarının 

hərəkətini ilk səyahətlər hesab etmək olar. 

Azərbaycan hələ qədim dövrlərdə Böyük İpək Yolu üzərində mühüm dayanacaq 

kimi tanınan bir ölkə olmuşdur. Antik müəlliflərin məlumatlarına görə Böyük İpək 

Yolunun ən fəal hərəkətli trasslarından biri Qafqaz Albaniyasının ərazisindən (Müasir 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən qədim dövlət) keçirdi. Bu yol elmi 

dairələrdə Strabon yolu kimi daha məşhurdur. Belə ki, filosof və tarixçi Strabon bu yol 

haqqında ilk dəfə müfəssəl surətdə ətraflı məlumat vermişdir. Strabonun yazdığına görə 

hind mallarının böyük əksəriyyəti Orta Asiya ərazisindən keçərək çaylarla Gürgan 

(Xəzər) dənizinə, sonra dəniz vasitəsilə Albaniyaya və Kir (Kür) çayı ilə İberiyaya (Şərqi 

Gürcüstan), oradan isə Pont Evksinskiyə (Qara dənizə) aparılırdı. Böyük İpək Yolu 

trassları üzərində yerləşən şəhərlərin mühüm rolu qeyd olunurdu. 

Hələ qədim zamanlardan marşrut boyu yerləşən şəhərlər beynəlxalq status 

alırdı. Çünki əcnəbi tacirlər və karvanları qəbul edən və xidmət göstərən belə şəhərlər 

müvafiq infrastrukturlara malik olmalı idilər. Çoxillik arxeoloji tədqiqatlar göstərir ki, 

Böyük İpək Yolu ilə gətirilən antik mallar əsas anbar məntəqələrində Mingəçevirdə 

yerləşdirilir və buradan da Qafqaz Albaniyasının digər şəhərlərinə göndərilirdi. Bu 

şəhərlərin əksəriyyəti Mingəçevirin yaxınlığında yerləşirdi. Antik mənbələrdə qeyd 

olunan Qafqaz Albaniyası paytaxtı – Qəbələ, Şamaxı və Bərdə şəhərlərində aparılan 

çoxillik iri miqyaslı arxeoloji qazıntılar bu məlumatları təsdiq edir.  

 

Müstəqillik dövrünə qədər (1950-1991) 

1950–ci il sentyabr ayında Bakı turist bazası yaradıldı. O vaxtlar bu baza Nizami 

adına istirahət parkında yerləşdirildi. 1957–ci ildə Mingəçevirdə və Hacıkənddə turist 

bazaları təşkil olunur. 1958–ci ildə Zaqatalada, 1960–cı ildə Şuşada və Göygöldə turist 

bazaları fəaliyyətə başladı. Turizm sahəsi ilə məşğul olan mütəxəssislərin 

fikrincə Azərbaycan turizmi ən yüksək inkişaf səviyyəsinə 1987–ci ildə nail olmuşdur. 

Həmin il respublikaya xarici ölkələrdən 50, SSRİ–nin müxtəlif bölgələrindən isə 250 

minə yaxın turist gəlmişdir. Azərbaycana turist axını 1988–ci ildə Dağlıq Qarabağ 

muxtar vilayətində və onun ətrafında baş verən hadisələr 

nəticəsində Azərbaycana daxili və xarici turistlərin axını xeyli azalmışdır.  

Xankəndi, Şuşa, Sumqayıt, sonra isə Bakıda fövqəladə vəziyyətin tətbiqi, 

əslində respublikanın bu regionlarında bir sıra turizm təşkilatlarının fəaliyyətlərinin 

dondurulmasına səbəb oldu. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri 

düşmənçilik siyasəti Azərbaycana yüz minlərlə qaçqının gəlməsi ilə nəticələndi.  

Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə 1988–ci ilin dekabrında Ermənistandan 

qovulmuş azərbaycanlıların respublikanın turist bazarlarında yerləşdirilməsinə 

başlanıldı. Artıq XXI əsrin başlanğıcında Bakıda, Gəncədə, Naxçıvanda və ölkənin digər 

şəhərlərində xarici qonaqları qəbul edə bilən müasir mehmanxana və hotellər fəaliyyət 

göstərirdi. Respublikamızın bütün regionlarını əhatə edən 100-dən artıq turizm firması 

https://az.wikipedia.org/wiki/Qafqaz_Albaniyas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/X%C9%99z%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Qara_d%C9%99niz
https://az.wikipedia.org/wiki/Q%C9%99b%C9%99l%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eamax%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C9%99rd%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/1950
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1
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xarici turistlərin qəbulu və yerli əhaliyə turist xidməti ilə məşğul olur, 149 mehmanxana 

rəsmi qeydiyyatdan keçmişdir. Həmin hotellərdə yerlərin ümumi miqdarı 5000-dən 

artıqdır. Turizm üçün əlverişli regionlarda müasir səviyyəli özəl müalicə və istirahət 

mərkəzləri istifadəyə verilib. Respublikamıza gələn xarici qonaqların sayı 1 milyon nəfəri 

ötüb keçib. 

 

3 __ Azərbaycanda turizm məkanları. Qobustan dövlət tarixi-bədii qoruğu, 

(UNESCO Ümumdünya irsi)Şirvanşahlar saray kompleksi, Bakı (UNESCO Ümumdünya 

irsi), Qız qalası, Bakı (UNESCO Ümumdünya irsi) 

 

İçərişəhər __ Azərbaycan memarlığının nadir incisi olan İçərişəhər Bakının 

mərkəzində 22 hektarlıq ərazidə yerləşir. Qədim şəhərdə yüzlərlə tarixi abidə var. 

Bunlardan 4-ü dünya, 28-i yerli əhəmiyyətlidir. Şəhər içərisində unikal şəhər olan 

İçərişəhərdə 1300-dən çox ailə yaşayır, bir neçə muzey, 18 otel, 100-dən artıq ticarət və 

iaşə obyektləri fəaliyyət göstərir. Xəzər dənizinin sahilində orta yüksəklikli təpəliklərdə 

qərar tutan İçərişəhər qala divarları ilə əhatə olunur. İçərişəhər Qız Qalası və 

Şirvanşahlar sarayı ilə birlikdə 2000-ci ildən UNESCO-nun Dünya Mədəni İrsi siyahısına 

daxil edilib. 

Qız Qalası __ Xəzər dənizinin kənarında  nəhəng bir qayanın üzərində  silindirik 

fоrmada tikilmiş Qız Qalası Bakının rəmzinə çevrilib. Qalanın hündürlüyü şimal tərəfdən 

31, cənub tərəfdən isə 28 metrdir.  Qalanın diamеtri birinci mərtəbədə 16,5 metrdir. 

Birinci mərtəbədə divarın qalınlığı 5 metrə çatır. E.ə. 8-7-ci əsrə aid bu abidənin daхili 

hissəsi 8 mərtəbəyə bölünür. Hər mərtəbə yоnma daşlarla tikilib, günbəz fоrmalı tavanla 

örtülüb. Mərtəbədən mərtəbəyə Qalanın cənub-şərq divarının içərisində düzəldilmiş 

pilləkənlər  və ya ip vasitəsilə  qalxmaq olar.  Qala qapısı da kеçmişdə bir nеçə qatdan 

ibarət оlub. Bu tarixi memarlıq incisinin cənub-şərq divarının içərisində  gizlədilmiş su 

quyusu tədqiqatçıların diqqətini cəlb edib.  Diamеtri 0,7 m. оlan bu quyunun suyunun 

içməyə tam yararlı оlduğu müəyyənləşdirilmişdir.   Tədqiqatçılar Qız Qalası və 

Şirvanşahlar Sarayı arasında sirli  yeraltı yolun da elə bu su quyusunun aşağı 

hissəsindən başladığını  istisna  etmirlər. 

Şirvanşahlar Saray Kompleksi __ Ortа əsr mеmаrlığının şаh əsərlərindən biri 

оlаn Şirvаn hаkimlərinin iqаmətgаhı- "Şirvаnşаhlаr Sаrаy Ansаmblı" qədim şəhərin 

əsas görməli tarixi memarlıq məkanlarından biri kimi üstünlüyünü sахlаmаqdаdır.  XII 

əsrdə Şamaxıda baş verən zəlzələdən sonra pаytахtın Bаkıyа köçürülməsi nəticəsində 

şəhərin ən yüksək nöqtəsində Şirvаnşаhlаr Sаrаyı ucаldılmışdır. Sаrаy kompleksi hər 

biri öz memarlıq strukturu və xidmət funksiyasına görə seçilən 9 tikilidən: Sаrаy binаsı, 

Divаnхаnа, Dərviş türbəsi, Şərq dаrvаzаsı (pоrtаl), sаrаy məscidi, Kеy-Qubаd məscidi, 

sаrаy türbəsi, hаmаm və оvdаndаn ibаrətdir.  Mürəkkəb relyefli ərazidə inşa olunan 

saray vahid memarlıq planına malik deyil. Lаkin buna bахmаyаrаq binаlаrın biri digəri 

ilə təzаd təşkil еtmir. Kоmplеks binаlаrının biri digərindən 5,6 mеtr hündürlükdə 

yerləşən 3 həyətdən ibarətdir. Bu ərazidəki bütün tikililərdə  bədаmdаm adlı xüsusi 

dаşdаn istifadə оlunmuşdur. Saray kompleksində  Divаnхаnа ilə Şirvаnşаhlаr türbəsinin 

pоrtаlı xüsusi yer tutur. Divаnхаnа gözəlliyinə və incəliyinə görə nəinki Аzərbаycаnın, 

həm də Yахın Şərqin uyğun mеmаrlıq аbidələrinin şаh əsəri sаyılır. 1954-cü ildən 

“Şirvаnşаhlаr Sаrаyı Kоmplеksi” Dövlət Tаriхi Mеmаrlıq Qоruq Muzеyinə çеvrilmişdir. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Qobustan_d%C3%B6vl%C9%99t_tarixi-b%C9%99dii_qoru%C4%9Fu
https://az.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cmumd%C3%BCnya_irsi
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eirvan%C5%9Fahlar_saray_kompleksi
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Q%C4%B1z_qalas%C4%B1_(Bak%C4%B1)
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Kiçik Karvansaray __ Kiçik Karvansaray və ya "Хаn kаrvаnsаrаyı" ХV əsrin 

sоnu ХVI əsrin əvvəllərinə aiddir. Şəhərin ticаrət mаgistrаlında yerləşib. Kiçik 

Karvansaray ərazisində paytaxt sakinlərinin və qonaqların çox sevdiyi İncəsənət bağı 

açılıb. Bura gələn hər kəs Azərbaycan milli mətbəxinin dadlı yeməklərindən və 

incəsənət ustalarının əl işlərindən zövq almaq fürsəti qazanır. Qonaqlar bu sənət 

nümunələrinin necə ərsəyə gəldiyini mərhələ-mərhələ yaxından izləyə bilərlər. 

Qala divarları __ Qala divarları Şirvаnşаh III Mənuçöhrün (1120-1149) göstərişi 

ilə təqribən 1138-1139-cu illərdə inşа оlunmuşdur. Orta əsrlərdə uzunluğu 1500 m. olan 

İçərişəhər Qala divarından hazırda təqribən 600 metri salamat qalıb. Qаlа divаrı 

yоnulmuş əhəng dаşındаn tikilmişdir. Qаlınlığı 3-3,5, hündürlüyü isə 8-12 mеtr təşkil 

edir. 

Dənizkənarı Milli Park __ Paytaxt sakinlərinin, eləcə də qonaqların dincəlmək 

və əylənmək məqsədilə ən çox üz tutduğu əsas məkanlardandır. Ərazisinin 

böyüklüyünə görə Avropada ikinci yerdə olan Bakı Bulvarı 1998-ci il dekabrın 29-dan 

Milli Park statusuna malikdir. Hazırda 3 km 700 metr ərazisi olan Milli Parkda 60-70, 

150-200 yaşlı  ağaclar, nadir bitki növləri gələnlərdə xoş ovqat yaradır. Burada 

müntəzəm olaraq fayton və dəniz gəzintiləri təşkil edilir. Milli Parkda müxtəlif karusel və 

attraksionlar fəaliyyət göstərir. Bulvar ərazisində "4D" formatında kino zalı da var. 

Fəvvarələr meydanı ___ XIX və XX əsrlər Azərbaycan memarlıq incilərinin 

yerləşdiyi məkanlardan biri kimi diqqəti cəlb edən Fəvvarələr meydanı orijinalığı ilə 

diqqət cəlb edir.  Burada  müxtəlif modern fəvvarələr,  attraksionlar, eləcə də müxtəlif 

alış-veriş mərkəzləri var. 

"Atəşgah Məbədi" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu ___ Atəşgah Abşeron 

yarımadasında, Bakının 30 kilometrliyindəki Suraxanı qəsəbəsinin cənub-şərq 

hissəsində yerləşir. XVII-XVIII əsrlərdə təbii qazın çıxdığı əbədi alovların yerində inşa 

edilib. Odlar Yurdunun heç vaxt sönməyən bu əbədi məşəlində küləklə odun ecazkar 

rəqsinə tamaşa etməkdən zövq alacaqsınız. Unikallığına görə dünyanın möcüzəvi tarixi 

məkanlarından biri hesab edilən Atəşgah məbədi 2007-ci ildən Dövlət Tarix-Memarlıq 

Qoruğu elan olunub. 

Yanar dağ __ "Yanar dağ" Abşeron yarımadasının Məhəmmədi kəndində 

yerləşir. Təbii qazın çıxdığı əbədi alovlar məkanı olan "Yanar dağ"  2007-ci ildən Dövlət 

Tarix-Mədəniyyət və Təbiət Qoruğuna çevrilib. "Yanar dağ" "Pilpilə", "Bozdağ", 

"Qaynarca" və digər adlarla da tanınır. 

Naxçıvan xan Sarayı ___ Naxçıvan xan Sarayı XVIII əsrə aid tarixi-memarlıq 

abidəsidir. Naxçıvan-Marağa memarlıq məktəbi üslubunda tikilmiş abidə XX əsrin 

əvvəllərinə qədər Naxçıvan xanlarının yaşayış evi olub. Sarayı XVIII əsrin sonunda 

axırıncı Naxçıvan xanı Ehsan xanın atası Kəlbəli xan Kəngərli tikdirmişdir. Xan Sarayı 

1998-ci ilin aprelindən Naxçıvan Xalça Muzeyi kimi fəaliyyət göstərir. 

Gəmiqaya rəsmləri ___ Gəmiqaya rəsmləri Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Ordubad rayonunda yerləşir. Gəmiqaya təsvirlərinin və oradakı qədim yurd yerlərinin azı 

8–7 min il yaşı var. Tədqiqatlar nəticəsində orada yaşamış əhalinin həyat tərzini və 

mədəni inkişaf yollarını izləmək mümkündür. Gəmiqaya rəsmlərinin əksəriyyəti Tunc 

dövrünə aid edilir. Lakin burada daha qədim rəsmlərin olduğu da ehtimal olunur. 

Möminə xatun Türbəsi __ Məşhur Azərbaycan memarı Əcəmi Naxçıvaninin 

şah əsəri və Naxçıvan-Marağa memarlıq məktəbinin ən dəyərli abidələrindən biridir. 
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Naxçıvan şəhərinin tarixi mərkəzində-Atabəylər Memarlıq Kompleksinin tərkibində 

yerləşir. Möminə xatun Türbəsi həmin kompleksdən dövrümüzə çatmış yeganə abidədir. 

Möminə xatun Türbəsini Əcəmi 1186-cı ildə Naxçıvanın qərb hissəsində ucaltmışdır. El 

yaddaşında "Atabəy günbəzi" adı ilə qalan bu türbə Atabəy Şəmsəddin Eldənizin 

arvadı, Məhəmməd Cahan Pəhləvanın anası Möminə xatunun şərəfinə tikilmişdir. 

Şəki xan Sarayı __ Bakıdan 305 km məsafədə yeləşən Şəki şəhəri təbiəti, 

tarixi memarlıq abidələri, eləcə də ləziz mətbəxi ilə qonaqlarda unudulmaz təəssüratlar 

yaradır.  XVIII əsrə aid Şəki xan Sarayı Məhəmmədhəsən xan tərəfindən inşa etdirilib. 

Binanın memarı Zeynal Abdulladır. Sarayın memarlıq ansamblı,  şəbəkələri göz oxşayır. 

Şəbəkələrin hər bir kvadrat metrində orta hesabla 5000, mürəkkəb yerlərdə isə  14000 

ağac və şüşə şəbəkələrdən  istifadə edilib.  Şəkidə hələ də nəsildən-nəslə ötürülərək 

yaşadılan şəbəkə sənətinin əsas xüsusiyyəti burada özünü bütün mükəmməlliyi ilə 

büruzə verir. Belə ki, binada mismar və yapışqandan istifadə edilməyib, ağac və şüşə 

parçaları bir-birinə keçirilərək bərkidilib. Buradakı ornamentlər, müxtəlif naxışlar, 

oymalar, rənglərin ahəngi binanın gözəlliyinə xüsusi rəng qatır. Otaqların divarları ilə 

yanaşı tavanı da yaraşıqlı naxışlara qərq edilib 

Xınalıq kəndi __ Quba şəhərindən 57 km cənub-qərbdə, paytaxtdan 225 km 

aralıda yerləşən bu kənd etnoqrafik bənzərsizliyi ilə seçilir. O, Qafqaz dağlarının uca 

zirvəsində amfiteatrı xatırladır. Kəndin  Xınalıq adı da elə onun təbiətinin 

füsunkarlığından yaranıb. Bu ad Günəş çıxdıqdan sonra dağın boyandığı rəngi ifadə 

edir. Dəniz səviyyəsindən 2350 metr yüksəklikdə, 5000 illik tarixə malik Qızıl Qaya, Şah, 

Tufan və Xınalıq dağlarının əhatəsində qərarlaşan bu kənd dünyanın ən yüksək yaşayış 

məntəqələrindən biridir. Kənd sakinləri mürəkkəb morfoloji struktura malik Xınalıq 

dilində danışırlar. Dünyada bu dildə danışan ikinci bir tayfa və ya xalq yoxdur. 2007-ci 

ildən Xınalıq Dövlət Tarixi Memarlıq Etnoqrafiya Qoruğu elan edilib. 

Lahıç __İsmayıllı rayonunun Lahıc qəsəbəsi Azərbaycanın qədim yaşayış 

məskənlərindəndir. Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub yamacında dəniz 

səviyyəsindən 1505 metr hündürlükdə yerləşir. Lahıc Girdiman çayının sahilində 

Babadağ və Niyaldağ silsilələri ilə əhatə olunur. İki dağın əhatəsində olması Lahıca təbii 

qala şəraiti bəxş edir. Belə bir coğrafi məkan qədim zamanlarda Lahıcın xarici 

təsirlərdən, basqınlardan yaxşı müdafiə olunması üçün imkan yaradıb. 

1717-1718-ci illərdə usta Nəcəfqulunun düzəltdiyi samovar mütənasibliyi, 

formasının gözəlliyi, üzərindəki bəzəkləri ilə şöhrət qazanıb. XIX əsrin ortalarında 

Lahıcda 200-dək misgərlik emalatxanası fəaliyyət göstərib. Lahıc ustaları odlu (tüfəng, 

müxtəlif tipli tapançalar və sair) və soyuq (xəncər, beybut, qılınc, bıçaq və sair) silah 

hazırlamaları ilə də tanınırlar. Bu silahlar ornamentlərlə bəzədilir, onlara sənətkarların 

möhürü vurulurdu. 

XVIII-XIX əsrlərdə Azərbaycanın misgərlik və silah istehsalı mərkəzlərindən olub. Lahıc 

ustalarının misdən hazırladıqları, mürəkkəb və incə naxışlarla bəzədikləri dolça, satıl, 

sərnic, məcməyi, sərpuc, güyüm, aşsüzən, kəfkir, kasa, cam, qazan, çıraq və digər 

məmulatlar Orta Asiyada, Dağıstanda, Gürcüstanda, İranda, Türkiyədə və digər 

yerlərdə tanınıb. 1980-ci ildən muzey-qoruğa çevrilmiş Lahıcda həmin illərdən yadigar 

qalan məhəllə məscidləri, su kəməri və kanalizasiya (kürəbənd), Girdiman qalası 

qorunur, sənətkarlıq ənənələri davam və inkişaf etdirilir. Burada yaşayıb-yaratmış 

misgərlərin, zərgərlərin, sərracların, ahəngərlərin, dülgərlərin, xalçaçıların, nəqqaşların, 



48 
 

çəkmə və çarıq tikənlərin, eləcə də digər ustaların yaratdıqları maddi-mədəniyyət 

nümunələri hazırda dünyada tanınır. 

Gəncə __ Paytaxtdan 375 km məsafədə yerləşən Gəncə şəhərinə 

avtonəqliyyat və ya  təyyarə ilə səfər etmək mümkündür.  Azərbaycan rəssamlarının 

ilham mənbəyinə çevrilən, gözəlliyi ilə dillərdə əzbər olmuş Göygöl elə bu ərazidədir. 

1139-cu ildə Gəncədə baş vermiş zəlzələ nəticəsində Kəpəz dağı uçaraq Ağsu çayının 

qarşısını kəsib. Nəticədə isə füsunkar gözəlliyi, xüsusilə də suyunun şəffaflığı ilə seçilən 

məşhur Göygöl yaranıb. Nadir təbiəti, dünyanın heç bir yeri ilə müqayisə edilməyən 

fauna və florası ilə seçilən Göygöl hazırda həm də qoruq kimi fəaliyyət göstərir. Göldə 

qorunmaqda olan forel balıqları yaşayır. O, Azərbaycanın digər çay forellərindən xeyli 

fərqlənir. Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simaları  dahi Nizami Gəncəvinin, şairə 

Məshəti Gəncəvinin, Mirzə Şəfi Vazehin doğulduğu Gəncə şəhərində onlarınn 

məqbərələri ucalır. XVI əsrə aid qala divarlarının qalıqları, şəhər hamamları, Cavad 

xanın məzarı keçmişdən dəyərli xatirə kimi saxlanılır.  Gəncədən 45 km aralıqda 

yerləşən Maralgöl də qonaqların sevimli istirahət yeridir. 

Qəbələ __Bakıdan 225 km məsafədə yerləşən  qədim Qəbələ şəhəri 600 il 

ərzində Qafqaz Albaniyası dövlətinin paytaxtı olub. Dəniz səviyyəsindən 1000 m 

yüksəklikdə yerləşən şabalıd meşəsi bu rayonun sərvətidir. Burada dövlət tərəfindən 

mühafizə olunan ağacların yaşı 500 ildən çoxdur. Mineral su bulaqları və təmiz sulu 

çeşmələri ilə isti yay günlərində ürəklərə sərinlik gətirən Qəbələ şəhəri klassik 

musiqisevərlərin də görüş yeridir.  Hər ilin yay mövsümündə Qəbələdə beynəlxalq 

əhəmiyyətli klassik musiqi festivalı keçirilir. Dünyanın müxtəlif qitələrindən musiqi 

xadimləri sənət uğurlarını məhz bu füsunkar məkanda açıq səma altında paylaşırlar. 

Qəbələdəki qədim qalalar, məqbərələr, IX-XI əsrlərə aid qədim qüllə, Tarix-

diyarşünaslıq Muzeyi tarixi öyrənmək istəyənlərin baş çəkməli olduğu yerlərdəndir. 

Qəbələ rayonunun Nic kəndində xeyli abidə aşkarlanıb. Kənddə olan Alban kilsəsi, “Daş 

bulaq” adlı tarixi çeşmə bu abidələr sırasındadır. Eləcə də orjinal üslubda tikilən bir sıra 

yaşayış evləri Nicə gələn turistlərin diqqətini cəlb edir. 

Qusar __ Azərbaycanın ən uca nöqtəsi 4466 metr yüksəklikdə Bazardüzü dağı 

burada yerləşir. Dağlar və vadilər diyarı kimi səciyyələndirilən Qusar rayonunun florası 

və faunası da özünəməxsusluğu ilə seçilir. 20 faizi meşələrlə örtülü olan rayonun Fıstıq 

meşəsi isə xüsusi mühafizə edilir. Şahnabaz və Laza şəlaləri qeyri-adi mənzərəsi ilə 

insanları heyrətə gətirir. Rayonda tarixi abidələr, Şeyx Cüneyd məqbərəsi, qədim 

məscidlər  qorunub saxlanılmışdır. Qusar şəhərindən 30 kilometr şimalda gündəlik 5000 

turistin qəbuluna imkan yaradacaq Şahdağ Qış-Yay Turizm Kompleksinin tikintisi 

mövcuddur. 2045 hektardan artıq ərazini əhatə edən kompleksdə insanların  xizək və 

digər qış idman növləri ilə məşğul olmaq,  asudə vaxtını xoş və mənalı keçirmək üçün 

əyləncə - oyun zonaları, istirahət qurşaqları, idman meydançaları qurulacaq. 

Naftalan ___ Kiçik Qafqaz sıra dağlarının ətəklərində məskən tutmuş Naftalan 

kurortu təbiətin insana olan sevgisinin ən bariz nümunəsidir. Naftalan nefti  orta 

əsrlərdən bir çox xəstəliklərin müalicəsində təsirli dərman kimi tətbiq olunub. Bakı 

şəhərindən 320 km uzaqlıqda olan kurortun yayı quru-isti, qışı mülayim isti keçir. Kurort 

ilboyu xidmət göstərir. "1001 dərdin dərmanı" olan Naftalan nefti əsəb, ginekoloji, uroloji 

və dəri xəstəliklərinin, eləcə də qaraciyər xəstəliklərinin, oynaqların müalicəsində təsirli 

vasitə kimi bütün dünyada məşhurdur. 
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Mövzu 11. İnnovasiya yönümlü sahibkarlıq  fəaliyyəti. 

 

Plan:  

1.Sahibkarlıq fəaliyyəti və sahibkar.  

2 İnnovasiyanın mahiyyəti   və  növləri. 

3 İnnovasiya  fəaliyyətinin təşkili formaları. 

4 Firmanın  innovativ inkişafının mərhələləri. 

 

1 __ Sahibkar termini ilk dəfə XVIII əsrin əvvəllərində yaşamış fransız iqtisadçısı 

Risar Kantilon tərəfindən işlənilmişdir. Sahibkar - işin faydalığını qiymətləndirən, 

yeni müəssisənin təşkili, yaxud yeni ideyanın (məhsulun), yaxud xidmətin işlənib 

hazırlanması ilə bağlı riski və məsuliyyəti öz üzərinə götürə bilən insandır. Sahibkarlıq 

ondan ibarətdir ki, işin `mənfəətliliyini qiymətləndirməyi və mövcud resursların daha 

faydalı bölüşdürülməsi qabiliyyəti bacarmaqdır. İqtisadi ədəbiyyatda və praktiki 

fəaliyyətdə «biznes» «sahibkarlıq» anlayışları sinonim kimi işlədilir. Bu anlayışlar bir-

birinə çox yaxın olsalar da kəsb etdiyi mənalara görə bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə 

fərqlənirlər. Biznes daha geniş məfhumdur. Əslində sahibkarlıq biznesin ayrılmaz tərkib 

hissəsidir. Biznes bütöv bir sistemdir, onun tərkibinə sahibkarlıq, istehlak, əmək və 

dövlət biznes növləri daxildir. Sadalanan biznes növləri öz aralarında bir-birilə sıx 

əlaqədardır və qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər, lakin öz maraqlarını reallaşdıraraq öz 

rollarını dəqiq yerinə yetirirlər. 

«Sahibkarlıq fəaliyyəti(sahibkarlıq) fiziki şəxslərin, onların birliklərinin, habelə 

hüquqi şəxslərin mənfəət və ya şəxsi gəlir əldə edilməsi məqsədilə özlərinin 

cavabdehliyi və əmlak məsuliyyəti ilə, yaxud digər hüquqi və ya fiziki şəxslərin adından 

qanunvericiliklə qadağan edilməyən təsərrüfat fəaliyyətinin bütün növləri, o cümlədən 

məhsul istehsalı, satışı və xidmətlər göstərilməsi formasında həyata keçirdikləri müstəqil 

təşəbbüskarlıq fəaliyyətidir».  

Bu tərif təkmildir, sahibkarlıq fəaliyyətinin məzmununu dəqiq əks etdirir. İqtisadi 

ədəbiyyatda «sahibkar» anlayışı haqqında müxtəlif fikirlərə rast gəlinir, ancaq onların 

hamısında müəyyən oxşarlıq nəzərə çarpır. Sahibkar haqqında çoxsaylı baxışları 

ümumiləşdirərək, belə bir nəticə çıxarmaq olar: sahibkar - risk şəraitində fəaliyyət 

göstərən, təşəbbüskar, yaradıcı, sosial-iqtisadi mexanizmi təşkil edən insandır. Düzdür, 

«sahibkar və sahibkarlıq» anlayışlarında yaxınlaşma hiss olunur. Əslində sahibkar - 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan insandır. Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə aşağıdakılar məşğul ola bilərlər: 

__fəaliyyət qabiliyyəti olan respublikanın hər bir vətəndaşı; 

__mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslər; hər bir xarici vətəndaş 

və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs: 

__xarici hüquqi şəxslər. 

Sahibkarlığın subyektləri həm fərdi adamlar və ya həm də partnyorların birliyi 

ola bilər. Sahibkarlığın subyekti kimi fərdi adamlar şəxsi, yaxud ailə müəssisəsi təşkil 

etmək yolu ilə çıxış edirlər Sahibkarlığın obyekti kimi tərəfdaşların birlikləri müxtəlif 

təsərrüfat assosiasiyaları; icarə kollektivləri, səhmdar cəmiyyətləri, yoldaşlıq formasında 

çıxış edə bilərlər. Sahibkarlıq fəaliyyətinin ən mühüm cəhətlərinə aid etmək olar;  

 

https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99ssis%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99hsul
https://az.wikipedia.org/wiki/Resurs
https://az.wikipedia.org/wiki/Biznes
https://az.wikipedia.org/wiki/Biznes
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fm%C9%99k
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Sahibkarın əsas vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir: 

__qüvvədə olan qanunvericilikdən və bağladığı müqavilələrdən irəli gələn bütün 

vəzifələri yerinə yetirmək; 

__işçinin əmək haqqını Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən 

olunmuş minimum məbləğindən az olmayan səviyyədə ödəmək; 

__qanunvericilikdə müəyyən edilmiş vergiləri, dövlət sığorta, sosial müdafiə və 

digər fondlara ayırmaları ödəmək; 

__qüvvədə olan normativ aktları rəhbər tutaraq ekoloji təhlükəsizliyin, əməyin 

mühafizəsinin, təhlükəsizlik texnikasının, istehsal gigiyenasının və sanitariyasının təmin 

edilməsi, arxitektura abidələrinin və digər tarixi abidələrin mühafizəsi sahəsində tədbirlər 

görmək; 

__işçilərə qüvvədə olan qanunvericiliyə və müqavilələrə uyğun əmək şəraiti 

yaratmaq; 

__antiinhisar qanunvericiliyinə riayət etmək, haqsız rəqabət metodlarından 

istifadə olunmasına yol verməmək; 

__öz fəaliyyəti haqqında dövlət, statistika, maliyyə orqanlarına müəyyən edilmiş 

formada hesabatlar vermək. 

Sahibkarlıq fəaliyyəti təyinatına və ya növünə görə 4 qrupa bölünür – istehsal, 

kommersiya, maliyyə və məsləhət (konsaltinq). Sahibkarlığın istehsal təyinatlı növü 

əsasdır; kommersiya, maliyyə və məsləhət növləri isə onun törəmələridir və ona xidmət 

edirlər. 

 

Kommersiya sahibkarlığı. Bu növ sahibkarlıqdan məqsəd əmək məhsullarının 

istehsalı və istehlakı ilə məşğul olan firmalar arasındakı ticarət vasitəsi ilə mənfəət əldə 

etməkdir. Kommersiya sahibkarlığı əmtəə birjaları və ticarət təşkilatları vasitəsilə həyata 

keçirilir. 

Maliyyə sahibkarlığı. Maliyyə sahibkarlığının əsas qurumları kommersiya 

bankları və fond birjalarıdır.   

İstehsal sahibkarlı ğı. Sahibkar fəaliyyəti növləri içərisində istehsal sahibkarlığı 

aparıcı rola malikdir. Bu sahibkarlıqdan məqsəd – mənfəət əldə etmək üçün – məhsul 

hazırlamaq, istehsal xarakterli işlər görmək və xidmətlər göstərməkdir.   

Konsern – kapitalın və istehsalın yüksək səviyyədə təmərküzləşməsi və 

mərkəzləşməsi əsasında yaradılmış səhmdar cəmiyyətidir. 

Assosiasiya – müəyyən məqsədə çatmaq üçün iqtisadi cəhətdən müstəqil 

müəssisə, təşkilat və fiziki şəxslərin birliyi, ittifaqıdır. Assosiasiya konsernlə müqayisədə 

«demokratik» bir birlikdir. 

Konsorsium – konkret və həm də, miqyasına görə nəhəng bir iqtisadi layihəni 

reallaşdırmaq üçün müəssisə və təşkilatların müqaviləyə əsaslanan müvəqqəti birliyidir; 

banklar və sənaye müəssisələri arasında razılaşdırılır. 

Kartel – iqtisadi-təyinati, konstruksiyası və hazırlanma texnologiyasına görə 

həmcins məhsul istehsal edən müəssisələrin ittifaqıdır. 

Sindikat – kartel tipli inhisar birliyinin formalarından olub məqsədi iştirakçılar 

(tərəflər) arasında satış və xammal tədarükü sahələrindəki rəqabəti azaltmaq və 

bazarlara nəzarət yolu ilə inhisar mənfəəti əldə etməkdir. Karteldən fərqli olaraq 

sindikatın (əsas) xüsusiyyəti məhsul satışının təmərküzləşdirilməsidir. 

https://az.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1%C4%9Forta
https://az.wikipedia.org/wiki/Fond
https://az.wikipedia.org/wiki/Statistika
https://az.wikipedia.org/wiki/Maliyy%C9%99
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2 İnnovasiyanın mahiyyəti və növləri Firmanın kommersiya fəaliyyətinin 

kəmiyyət tərəfi deyil, keyfiyyət tərəfi – «neçəliyi» yox, «necəliyi» – burada (firmada) 

həyata keçirilən innovasiyasının (yeniliketmənin) miqyasından bilavasitə asılı olur. Lakin, 

məhsuldar qüvvələrin ünsürlərində təkmilləşmələr olmadan innovasiyanın nəinki 

miqyasından, hətta, bu prosesin aparılması mümkünlüyündən belə, söhbət gedə bilməz. 

Məhsuldar qüvvələrin ünsürlərinin təkmilləşdirilməsi isə yalnız elmi-texniki tərəqqinin 

təsiri altında baş verir.  

Elmi-texniki tərəqqi – əmək vasitələrinin və texnoloji proseslərin 

təkmilləşdirilməsi, əmək cisimlərinin keyfiyyətcə yaxşılaşdırılması (yeni material və 

yanacaq növlərinin yaradılması və tətbiqi), idarəetmənin səmərəli metodlarının 

işlənməsi və istifadə olunması üzrə baş verən fasiləsiz bir irəliləyişdir. Firmanın istehsal 

fəaliyyətində və ya bu fəaliyyətin nəticələrində baş verən keyfiyyət dəyişiklikləri, daha 

doğrusu yeniliklər elmi-texniki tərəqqinin «klassik» və müasir istiqamətlərinə söykənir. 

Onlar aşağıdakılardır:  

1. İstehsalın elektrikləşdirilməsi. Elektrikləşdirmə – elmi-texniki tərəqqinin 

tətbiqini təmin edir, enerji resurslarından səmərəli istifadəyə şərait yaratmaqla gücə 

əsaslanan texnoloji proseslərin həyata keçirilməsində, istehsalın kompleks 

mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırması üçün həlledici rolu olan elektrik enerjisi ilə təmin 

edir.  

2. İstehsalın kompleks mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması. İstehsalın 

kompleks mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırması uyğun olaraq, bir tərəfdən texnoloji 

əməliyyatlar və köməkçi işlərin maşınlarla icrası müxtəlif texniki vasitələrin (nəzarət-ölçü 

cihazlarının) köməyilə və digər tərəfdən fəhlənin iş rejiminə nəzarətlə yanaşı onun 

avadanlıqların idarə edilməsi funksiyasından azad olunmasına xidmət edir.   

3. İstehsalın kimyalaşdırılması. Kimyəvi reaksiyalara əsaslanan texnoloji 

üsulların istehsala tətbiqindən məqsəd təbii sərvətlərin emalı və ya onların əvvəlcədən 

«proqramlaşdırılmış» xassələrə malik yeniləri ilə – süni və sintetik materiallarla 

əvəzlənməsinə nail olmaqdır.  

4. İstehsalın elektronlaşdırılması. Elmi-texniki tərəqqinin bu istiqamətinin 

nəticələri firmanın fəaliyyətdə olan bütün bölmə və şöbələri elektronika vasitələri ilə – 

kompyuter, EHM, peyk rabitəsi sistemi və s. informasiya texnologiyaları ilə təminatına 

şərait yaradır. Həmin elektronika vasitələrinin köməyilə ölçü, nizamlayıcı layihə – 

konstruktor işləmələri, tədqiqat və sınaq işləri yerinə yetirilir, istehsal prosesi 

sürətləndirilir.  

5. Yeni materialların yaradılması və tətbiqi. Bu istiqamətdə aparılan elmi-texniki 

işləmələr keyfiyyətcə yeni, səmərəli xassələrə – istiyə dözümlük, korroziya və 

radiasiyaya davam gətirə bilən, gec «yorulan» konstruksiya materiallarının yaradılması 

və istifadə edilməsi mümkün olur. Bütün bunlar yalnız istehsalçı firmanın deyil, 

istehlakçının da iqtisadi göstəricilərini yaxşılaşdırır.  

6. Yeni texnoloji istehsal üsullarının mənimsənilməsi. Elmi– texniki tərəqqinin bu 

istiqaməti nəinki firma, hətta sənaye sahəsi və bütünlükdə iqtisadiyyat miqyasında bir 

sox istehsal və sosial– iqtisadi problemlərin həllində müstəsna rola malikdir və böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Yeni texnologiya istehsala əlavə resurslar cəlb etmədən onun 
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həcmini artırır, məhsulun maya dəyərini azaldır, əmək məhsuldarlığının və məhsulun 

keyfiyyət səviyyələrini yüksəldir.  

 

İntelektual kapital elmi–texniki tərəqqinin sürətləndirilməsində ciddi rola və 

əhəmiyyətə malikdir. İntellektual kapital natural-əşya forması olmayan obyektlərə – 

patent, lisenziya, ticarət markası, Elmi-Tədqiqat Təcrübə Konstruktor İşləməlrinə 

(ETTKİ) qoyulan sərmayələrin məcmusundan ibarət olur. İntellektual kapital 

genişləndikcə yeniliklərin miqyası artır, yeniliketmə, başqa sözlə, innovativ proses 

formalaşır və sürətlənir.  

 

İnnovasiyanın dəyişikliyə səbəb olan, dəyişikliklə nəticələnən 5 növü göstərilir.  

1.Yeni texnoloji istehsal üsulundan, yeni texnikadan istifadə;  

2. Yeni keyfiyyət xassələrinə malik məhsulların tətbiqi;  

3. Yeni fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri olan xammal və materialdan istifadə 

edilməsi;  

4. Maddi-texniki təminatın yeni təşkili formalarına keçid;  

5. Satışın yeni bazarlarının yaranması. 

 

Elmi-texniki tərəqqi fundamental və nəzəri tədqiqatları, tətbiqi axtarışları, 

konstruktor-texnoloji işləmələri, yeni texnika nüxsələrinin hazırlanması, sınaqdan 

keçirilməsi, mənimsənilməsi, sənaye üsulu əsasında istehsalı və iqtisadiyyata tətbiqi 

mərhələlərini özündə birləşdirən mürəkkəb və fasiləsiz bir prosesdir. İqtisadi inkişafın 

müasir mərhələsində elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin mənimsənilməsi iqtisadi 

artımın həlledici amilinə çevrilmişdir. Elmi-texniki tərəqqi ictimai-iqtisadi, sosioloji 

prosesləri özülündən zirvəsinə qədər əhatə etməklə onların mahiyyətində dəyişiklik 

aparır, onlara yeni keyfiyyət verir.  

Elmi-texniki tərəqqi, artıq qeyd edildiyi kimi, bilavasitə maddi nemətlərin 

istehsalı ilə məşğul olan cəmiyyət üzvlərinin sosial inkişafına da ciddi surətdə təsir 

göstərir. O, texnoloji prosesin tərkib hissəsi olan nəzarət-idarə funksiyalarının texniki 

vasitələrlə icrasını təmin etməklə məhsuldar qüvvələrin subyektiv amilini – insanı 

bilavasitə istehsaldan kənarlaşdırır, fəhlənin fiziki gücü, cəldliyi arxa plana, iti zəka, 

məlumatları qəbul və təhlil etməklə ani nəticə çıxarmaq, texnoloji hadisələrə qarşı 

həssaslıq və şüurlu hərəkət kimi keyfiyyətləri isə ön plana çəkir.  

 

İnnovasiya – potensial elmi-texniki tərəqqinin yeni məhsul və texnologiyalarda 

öz əksini tapan real (gerçəkləşmiş) elmi-texniki nailiyyətlərə çevrilməsini əks etdirir. 

Elmi-texniki innovasiya «elm-istehsal» tsiklinin son nəticələrini xarakterizə edir ki, bu 

da elmi-texniki məhsul kimi çıxış edir və konkret tələbatların ödənməsi üçün yeni elmi 

ideya və biliklərin, kəşflərin, ixtiraların və işləmələrin kommersiya baxımından 

reallaşdırılması məqsədilə maddiləşdirilməsidir. İnnovasiya üçün üç əlamət xasdır: elmi-

texniki yenilik, istehsala tətbiqiliyi, kommersiya baxımından reallaşdırılması imkanı.  

Kommersiya cəhəti innovasiyanı, bazardakı tələbat vasitəsilə dərk olunmuş 

iqtisadi zərurət kimi müəyyən edir.  İnnovasiyanın səviyyəsi həm texnoloji parametrlər 

baxımından, həm də bazar nöqteyi-nəzərindən qiymətləndirilir. Texnoloji 

parametrlərindən asılı olaraq məhsul və proses innovasiyaları bir-birindən fərqləndirlir. 
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Məhsul innovasiyası yeni məhsul növlərinin yaradılması və mənimsənilməsini nəzərdə 

tutur. Proses innovasiyaları isə istehsalın təşkilinin yeni metodlarının (yeni 

texnologiyaların) yaradılması ilə əlaqədardır.   

Ümumi halda innovasiya prosesinin gedişat ardıcıllığını aşağıdakı formada 

göstərmək olar:  

 

FT – TT – İ – L – T – M – Sİ – MR – S  

 

Burada, FT – fundamental tədqiqatlar;    TT – tətbiqi tədqiqatlar;        İ – 

işləmələr;       L – layihələndirmə      T – tikinti;                                      M – mənimsəmə;       

Sİ – sənaye istehsalı;        MR – marketinq;         S – satış. 

 

 İnnovasiya fəaliyyəti yeniliyin yaradılması və istehlakçıya çatdırılması və ya 

tətbiqi ilə əlaqədar elmi-texniki, təşkilati, maliyyə və kommersiya fəaliyyətini özündə 

birləşdirir.  

İnnovasiya fəaliyyətinin aşağıdakı növləri vardır:  

– texniki hazırlıq və istehsalın təşkili (istehsal avadanlığının və alətlərinin əldə 

olunması, onlarda, o cümlədən yeni məhsulun hazırlanması və ya yeni texnoloji 

prosesin tətbiqi keyfiyyətinə nəzarətin və istehsalın prosedurasında, metodlarında və 

standartlarında dəyişikliklərin edilməsi);  

– məhsul və texnoloji proseslərin modifikasiyalarının daxil olduğu istehsalqabağı 

işləmələr, yeni texnologiyanın və avadanlıqların tətbiqi üçün heyətin hazırlanması, 

həmçinin, əgər konstruksiyanın təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardırsa, sınaq istehsalı və 

istehsalın başlanması;  

– yeni məhsulların marketinqi (yeni məhsulun bazara çıxması ilə əlaqədar 

fəaliyyət növləri, yəni bazarın ilkin tədqiqi, məhsulun müxtəlif bazarlara 

uyğunlaşdırılması (adaptasiyası), reklam kom- paniyası);  

– kənardan texnologiyaya patentlərin, lisenziyaların alınması, "nou-hau", ticarət 

markası və bu kimi qeyri-maddi aktivlərin əldə olunması;  

– kənardan maddiləşmiş texnologiyaların alınması (öz texnoloji məzmununa 

görə məhsul və proses innovasiyalarının tətbiqi ilə əlaqədar maşın və avadanlıqlar);  

– istehsal layihələndirilməsi (istehsal prosedurasının, texniki xüsusiyyətlərinin, 

istismar xarakteristikalarının müəyyən edilməsi üçün nəzərdə tutulan plan və çertyojların 

hazırlanması).   

 

 Beləliklə, innovasiyanın (yeniliyin) səmərəliliyi o vaxt müsbət qiymət ala bilər ki, 

həm iqtisadi, həm də texnoloji səmərəlilik – hər ikisi müsbət qiymət almış olsun. 

  

3 İnnovasiya fəaliyyətinin təşkili formaları. İnnovasiya fəaliyyətinin 

səmərəliliyi həmin işlərin – tədbirlərin icrasının düzgün təşkilindən birbaşa asılıdır. 

İnnovasiya fəaliyyətinin təşkili formaları müxtəlif texnopark strukturları vasitəsilə həyata 

keçirilir və onlar aşağıdakılardır:  

Texnopark. Bu, informasiya, texnoloji, məsləhət, marketinq və tədris 

mərkəzlərindən və habelə, sənaye yönümlü şirkətlərin birliyindən ibarət olur. Bu 
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mərkəzlər firmalara öz profilləri üzrə xidmətlər göstərir, məsləhətlər verirlər. 

Texnoparkda elmi – tədqiqat sektoru texnopolisə nisbətən zəif olur. 

Texnopolis. Bu, yeni, mütərəqqi məhsul istehsal etmək, elmtu- tumlu 

texnologiya yaratmaq məqsədilə iri elm-sənaye kompleksi, universitet, elmi-tədqiqat 

institutu və mərkəzlərindən ibarət olur. Burada elmin inkişafının yeni istiqamətlərinin 

müəyyənləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi üçün zəruri şərait yaradılır; texnopolisdə elm, 

texnika və sahibkarlıq üzvü şəkildə birləşdirilir. Texnopolisin «çəkici qüvvəsi», əsası 

elmi-tədqiqat kompleksidir.  

Biznes-inkubator. Bu, elə bir təşkilatdır ki, burada sahibkarlıqla məşğul olmağa 

başlayanlar üçün öz işlərinin yerinə yetirilməsi üzrə vərdişlər aşılamaq istiqamətində 

tövsiyyələr verilir, hüquqi, iqtisadi və s. məsləhətlər vasitəsilə köməkliklər göstərilir.  

Vençur biznesi. Qeyd etmək lazımdır ki, texnoloji yeniliketmə formalarından biri 

vençur biznesidir ki, bu, risklə bağlı biznes kimid ə başa düşülür. Biznesin bu xüsusi 

növü ilə vençur firmaları məşğul olurlar. Vençur firması kommersiya mahiyyətli elmi-

texniki təşkilat olub, yeni və ən yeni texnologiyaların və məhsulların layihələndirilməsi və 

tətbiqi işini həyata keçirir. Lakin bu halda işinin nəticəsi qeyri-müəyyən olduğundan 

onun əsaslı vəsait qoyuluşu həmişə risklə bağlı olur, vençur firmasınıda digərlərindən 

fərqləndirən məhz elə budur. Vençur firmasının dövriyyəyə buraxdı ğı kapital isə vençur 

kapitalı adlanır.   

 

4. Firmanın innovativ inkişafının mərhələləri.  İnnovasiya prosesi, prinsip 

etibarilə, fasiləsiz bir prosesdir və elmi-tədqiqat işləri, istehsal və mənimsəmə 

mərhələlərini əhatə edir. İlk mərhələ innovasiya məhsulunun yaradılması haqqında 

ideyanın formalaşması ilə nəticələnən elmi axtarışla başlayır və tətbiqi tədqiqatların 

aparılması ilə sona çatır. İkinci mərhələ layihələndirmə üçün texniki tapşırıqların 

hazırlanması və məmulatın seriyalı buraxılışını nəzərdə tutur. Üçüncü mərhələ isə 

məmulatın istismarının başlanğıcından onun layihə gücünün mənimsənilməsinə qədər 

olan dövrü əhatə edir. Elmin istehsala inteqrasiyasında ən mürəkkəb həlqə elmin 

nailiyyətlərinin praktiki olaraq reallaşdırılmasıdır, başqa sözlə, nəzəriyyədən praktikaya, 

laboratoriyadan sexə keçiddir. Bu tsikldə uzunmuddətli və əməktutumlu iş istehsalın 

hazırlığı mərhələsidir. O, yeni məhsulların yaradılmasını və buraxılan məhsul növlərinin 

təkmilləşdirilməsini, mütərəqqi texnologiyanın, istehsalın təşkilinin səmərəli metodlarının 

tətbiqini təmin edən qarşılıqlı əlaqəli kompleks tədbirləri əks etdirir. Bu prosesə 

konstruktor, texnoloji və təşkilati-iqtisadi hazırlıq daxildir. Birinci iki mərhələ-konstruktor 

və texnoloji hazırlıq-istehsalın texniki hazırlığını təşkil edir.  

İstehsalın texniki hazırlığı müəssisənin öz maddi-texniki bazasını 

təkmilləşdirməsi, istehsalın, əməyin və idarəetmənin təşkilini yaxşılaşdırması üzrə 

fəaliyyətini əks etdirir. İstehsalın texniki hazırlığı dedikdə, mövcud texnoloji proseslərin 

təkmilləşdirilməsi və lazımi hallarda yenisinin işlənib hazırlanması, yeni məhsul 

növlərinin layihələşdirilməsi və bununla əlaqədar olaraq elmi-tədqiqat işlərinin 

aparılması, yeni texnoloji proseslərin müəyyənləşdirilməsi və bu kimi məsələlərlə bağlı 

olan kompleks tədbirlər sistemi nəzərdə tutulur. Ona aşağıdakılar daxildir: – hazırlanan 

məhsulun, texnika və texnologiyanın təkmilləşdirilməsi, tətbiq edilən materialların tərkibi, 

istehsalın təşkili ilə əlaqədar tətbiqi tədqiqatların aparılması;  
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– yeni məhsulun layihələndirilməsi və əvvəllər buraxılan məhsulun 

modernləşdirilməsi;  

– məhsulun hazırlanma texnologiyasının işlənməsi;  

– kənardan xüsusi avadanlıqların, alət və yarımfabrikatların alınması;  

– istehsalın maddi-texniki təchizatı;  

– kadrların hazırlanması, yenidən hazırlanması və ixtisaslarının artırılması;  

– norma və normativlərin, idarəetmə aparatının texnoloji, texniki və təşkilati 

strukturunun və informasiya təminatının hazırlanması.   

İstehsalın texniki hazırlığının əsas vəzifəsi daha mütərəqqi konstruksiyalı maşın 

və avadanlıq növlərinin və onların səmərəli istismarı üçün lazımi texnoloji proseslərin 

işlənib hazırlanması yolu ilə istehsala tətbiqini təmin etməkdən, istehsalın 

ahəngdarlığını və rentabelliyini yüksəltməkdən, məhsulun hazırlanmasının 

əməktutumunu və maya dəyərini aşağı salmaqdan və s. ibarətdir.  

 

İstehsalın konstruktor hazırlığı mərhələsi – bəzi hallarda – yeni məhsulun 

layihələndirilməsi mərhələsi də adlanır. Bu mərhələyə yeni yaradılacaq məhsulların və 

istehsal olunanların modernləşdirilməsinin layihələşdirilməsi, həmçinin müəssisənin 

restrukturizasiyasının layihələndirilməsi daxildir. Layihələndirmə prosesində məhsulun 

xarakteri, onun xarici görünüşü, fiziki-kimyəvi xassələri, texniki-iqtisadi və digər 

göstəriciləri müəyyən olunur. Konstruktor hazırlığının nəticəsi texniki sənədlərdə –  

çertyojlar, kimyəvi məhsulların resepti, materialların, bağlamaların və hissələrin 

spesifikasiyası, hazır məhsulların nümunələri və s. fomalarda öz əksini tapır.  Yeni 

məhsulun hazırlanması müəssisə və ya onun tapşırığı ilə layihə təşkilatı tərəfindən 

hazırlanan layihə (texniki) tapşırıqlarına əsaslanır. Layiyə tapşırığında məhsulun adı, 

onun təyinatı, tətbiq sahəsi, istehsal və istismar prosesində texniki və iqtisadi 

göstəriciləri əks etdirilir.  

Eskiz layihəsi – məmulatın quruluşu və iş prinsipi haqqında ümumi anlayış 

verən prinsipial konstruktiv həllərin, həmçinin hazırlanan məmulatın təyinatı, əsas 

texniki parametrləri və qabarit ölçülərinin, ümumiyyətlə, onun xarakteristikasının əks 

olunduğu ilkin konstruktor sənədlərinin məcmusudur.  

Texniki layihə – hazırlanan məmulatın quruluşu haqqında tam təsəvvür verən 

son texniki işləmələrin və işçi sənədlərin hazırlanması üçün əsas məlumatların əks 

olunduğu konstruktor sənədlərinin məcmusudur. O, material və yarımfabrikatları 

seçməyə, məhsulun hazırlanmasının əsas prinsiplərini müəyyən etməyə və layihəni 

iqtisadi cəhətdən əsaslandırmağa imkan verir.   

Texnoloji hazırlıq mərhələsi – yeni məhsulun hazırlanması ilə əlaqədar olan 

texnoloji proseslərin işlənib hazırlanmasını, istehsala başlamaq üçün müvafiq maşın və 

avadanlıq növlərinin seçilməsini, yeni alət və tərtibatların yaradılmasını, məhsulun 

keyfiyyətiinə nəzarət üsullarını, material və əmək məsrəfinin norma və normativlərinin 

müəyyənləşdirilməsini özündə birləşdirir. Bu mərhələdə layihələşdirilmiş məhsulun 

hansı texniki üsul və vasitələrlə, istehsalın təşkili üsulları ilə istehsal olunması 

müəyyənləşir, onun maya dəyəri və istehsalının səmərəliliyi texniki-iqtisadi cəhətdən 

əsaslandırılır. 

Texnoloji prosesin ən yaxşı variantı yeni variantın hazırlanmasına qədərki 

müddət ərzində istehsalın mövcud şərtləri üçün nümunəvi variant kimi qəbul edilir. 
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Nümunəvi texnoloji proseslərin hazırlanması aşağıdakı mərhələləri əhatə edir: 

məmulatın emalının texnoloji marşrutunun müəyyən olunması; əməliyyatlar üzrə 

texnoloji prosesin seçilməsi; məmulat üçün onun ayrı-ayrı elementlərinin emalı 

üsullarının (yerinə yetirilən texnoloji əməliyyatlar) müəyyən olunması.  

Maddi-texniki və təşkilati hazırlıq mərhələsi – yeni məhsul növlərinin 

yaradılması ilə əlaqədar olan material-enerji ehtiyatlarının alınması, müəssisəyə 

gətirilməsi və kadr hazırlığı ilə əlaqədar olan işləri əhatə edir. İstehsalın maddi – texniki 

hazırlığı yeni avadanlığın alınmasını, montaj edilməsini və sazlanmasını, alət və 

ləvazimatların, xammal və materialların gətirilməsini və istehlak üçün hazırlanmasını, 

yəni istehsalın maddi-texniki resurslarla təmin olunmasını nəzərdə tutur. Təşkilati 

hazırlığa isə istehsalın və əməyin təşkilinin təkmilləşdirilməsi, onların yeni məhsulun, 

yeni texnika və texnologiyanın hazırlanması şəraitinə uyğunlaşdırılması daxildir. Buraya, 

həmçinin, kadrların seçilməsi və onların istehsalın yeni xarakterinə uyğun olaraq 

yerləşdirilməsi, idarəetmə aparatının strukturunda, əməyin xətti və funksional 

bölgüsündə düzəlişlər edilməsi aiddir.  İstehsalın hazırlığının təşkili olduqca mürəkkəb 

bir prosesdir və ona görə də onun əvvəlcədən planlaşdırılması zərurəti yaranır.  

 

5 İnnovasiyanın iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi. Məlumdur ki, firmaları 

(müəssisələri) innovasiya fəaliyyəti ilə məşğul olmağa sövq edən əsas amil rəqabətdir. 

Rəqabət firmaya  üç istiqamətdə təsir göstərir: təzyiq, stimullaşdırma və informasiya 

axını. 

Elmi-texniki tərəqqi firma səviyyəsində innovasiya kimi reallaşır. Konkret 

yeniliyin (innovasiyanın) yaradılmasına yönəldilmiş tətbiqi tədqiqatlara və işləmələrə 

çəkilən xərclərin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi, bu xərclərin investisiya təyinatlı kimi 

qəbul olunmasına əsaslandığından kapital qoyuluşlarının səmərəliliyinin müəyyən 

edilməsinin ənənəvi, standart metodlarının tətbiqinə imkan verir. Beynəlxalq rəqabətin, 

elmi-texniki tərəqqinin məhsuldar qüvələrin inkişafının (həm kəmiyyət və həm də 

keyfiyyətcə) əsas amilinə çevrildiyi, elmi-texniki bəhsləşmənin subyektlərinin sayının 

artdığı müasir şəraitdə innovasiya sahibkarlarının bazarda mövcud olmaları öbyektiv 

cəhətdən zərurətə çevrilir. Bu zaman mənfəət norması mövcud kapitaldan istifadənin 

səmərəliliyini əks etdirən qısamüddətli anlayış kimi çıxış edir. 

Firmanın elmi-texniki və təcrübə-konstruktor işlərinə çəkdiyi xərclər onun bu 

sahədə həyata keçirdiyi lokal əhəmiyyətli xərclərdir. Buna görə də firma səviyyəsində 

elmi-texniki və təcrübə-konstruktor işlərinə yönəldilən kapital qoyuluşlarının iqtisadi 

səmərəliliyinin kəmiyyətcə təhlili investisiyanın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin 

standart metodları vasitəsilə həyata keçirilir. Bunlar arasında ən çox yayılanlar: 

investisiyaya düşən mənfəət, xərclər-nəticə, kapital qoyuluşlarının mənfəətlilik norması, 

alternativ investisiya qərarlarının müqayisəsidir. İnvestisiyaya düşən mənfəətin 

qiymətləndirilməsi, xərc və nəticənin nisbəti və ya mənfəətlik kimi ənənəvi mikroiqtisadi 

metodik yanaşmalar müxtəlif vaxtlarda pul daxilolmaları ilə xərclərin diskontlaşdırılması 

prinsipinə əsaslanır.   

Elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinə yönəldilən investisiyaya düşən 

mənfəətin qiymətləndirilməsi metodunun tətbiqi prinsipcə bu xərclərin dövriyyənin və ya 

gəlirlərin artmasında (gözlənilən və ya real) payını qiymətləndirməyə imkan verir. Çünki 

onlar tədqiqat və işləmələr hesabına alınmış mənfəətin payı haqqında real təsəvvür 
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yarada bilirlər. Təbiidir ki, bütün maliyyə göstəriciləri diskontlaşdırılmış şəkildə tətbiq 

edilir. Lakin praktikada elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərindən əldə olunan 

səmərə ilə, məsələn, marketinq xərclərinin səmərəsini bir-birindən fərqləndirmək 

çətindir.   

Səmərəliliyin qiymətləndirilməsinin ümumi prinsipi səmərə (nəticə) və xərclərin 

müqayisəsidir. Nəticə ilə xərcin nisbəti həm natural, həm də dəyər ifadəsində müəyyən 

oluna bilər.  Göstərmək lazımdır ki, innovasiyanın iqtisadi səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı göstəricilər sistemi tətbiq oluna bilər:  

1. İnteqral səmərə.  

2. Rentabellik norması.  

3. Rentabellik indeksi.  

4. Ödənmə müddəti.  

 

 

Mövzu  12.  Xidmət anlayışı və xidmət bazarı. 

 

Plan:  

1.Sosial sfera və xidmət sahələri anlayışı. 

2.Xidmət bazarı. 

3.Xidmət sahələrinin xarakterik xüsusiyyətləri  

Bütün insan fəaliyyətinin tarixi, onun maddi və qeyri - maddi nemətlər 

istehsalına olan münasibətilə xarakterizə olunur. Cəmiyyətin inkişafının müasir 

mərhələsinidə tələblərin çoxu maddi nemətlər istehsalı hesabına, qalan hissəsi isə - 

sosial sferaya aid edilən insan fəaliyyəti nəticəsində təmin edilir.  

Sosial sfera-bu ümumi həyatın müstəqil sferasıdır ki, burada sosial subyektlər 

arasında müxtəlif sosial maraqlar reallaşır. Sosial sfera sosial xeyir və xidmət ilə məşğul 

olan insanların fəaliyyətidir. Sosial sfera eyni zamanda özündə maddi-texniki bazanıda 

birləşdirir.Müasir dövrdə sosial sfera özündə bunları birləşdirir: insanların xarakter və 

davranışına təsiredən sosial münasibətlər və xidmətlər, fərdin və cəmiyyətin 

maraqlarının, mədəniyyət sosial təminat və s. Sosial siyasət bu hökümətin və digər 

iqtisadi subyektlərin insaların həyat və əmək şərtlərinin yüksəldilməsi istiqamətində 

görülən tədbirlər kompleksidir. Bunun subyekti fəaliyyəti kordinasiya edən – dövlətdir. 

Sosial sferanın əsas sahələrindən biri sosial infrastrukturdur. Sosial infrastruktur -bu 

sosial sferanın maddi kompanentləridir. Bu əhaliyə xidmət etməkdə nəzərdə tutulan 

tikililər, ərazilər və nəqliyyat vasitələri kompleksidir.İnfrastrukturun vəziyyətinə görə 

ehtiyacların qaneetmə keyfiyyətini və səviyyəsini, onların inkişaf səviyyələrinə uyğun-

olub olmadığını və müasir sivilizasiyanın inkişaf səviyyələrinin qiymətləndirmək 

olar.Əhalinin məşğulluğu və fəaliyyəti sosial sfera və onun infrastrukturunun inkişafı ilə 

xarakterizə olunur. 

 

Sosial sferanın ictimai əmək bölgüsü sistemində yerini və rolunu araşdırarkən 

ən əvvəl onu nəzərə almaq lazımdır ki, ictimai quruluş elə təşkil olunub ki, o  müxtəlif 

funksiyaları yerınə yetirsin. Maddi nemətlərin təkrar istehsalı prosesində sosial sfera 

tədavül və istehsal məhsulunun bölünməsi funksiyalarını həyata keçirir. Onun sahələri 
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maddi istehsalı müəyyən keyfiyyətli və lazım olan kəmiyyətdə işçi qüvvəsi ilə təmin 

edirlər. 

 

Sosial sfera - sosial proses subyektlərinin durmadan təkrar istehsalı 

zərurətindən doğan obyektiv tələbatın yaratdığı, cəmiyyətə məxsus bütöv, daim 

dəyişməkdə olan bir altsistemdir.  

Sosial sfera _ insanın öz həyatını təkrar istehsal edən fəaliyyət sahəsidir, 

cəmiyyətin sosial funksiyasını həyata keçirən fazasıdır. Burada insanın sosial və 

vətəndaş hüquqları reallaşır. Onun fəaliyyət göstərməsi obyektiv qanunlarla 

müəyyənləşdirilir və sosial idarəçiliyin müəyyən prinsiplərinə əsaslanır. Sosial  sfera 

əşya,  prosessual,  ideya və  insani cəhətli zəruri komponentlər dəstinə malikdir. 

Bunlara sosial infrastruktur və onun istehsal etdiyi istehlak məhsulları, təhsil, səhiyyə, 

sosial və məişət xidməti prosesləri, sosial sferanın idarəetmə orqanları və institutları, 

əhalinin istehlakçı davranışının mexanizmi və normativ tənzimləmə bazası aid edilir.  

Sosial sferaya bilavasitə insanların həyat səviyyəsi ilə bağlı olan iqtisadi 

obyektlər və proseslər, əhalinin maddi, mənəvi nemətlər, xidmətlər istehlakı, insanların, 

kollektivlərin və bütövlükdə cəmiyyətin zəruri tələbatının ödənilməsini əks etdirən 

iqtisadi fəaliyyət növləri daxildir. Sosial sferanın iqtisadiyyatı, ehtiyyatların məhdudluğu 

şəraitində, təhsil, mədəniyyət və incəsənət, səhiyyə, sərnişin nəqliyyatı və rabitə, bədən 

tərbiyyəsi və idman, turizm xidməti, sosial təminat, mənzil -kommunal təsərrüfatı, 

maliyyə - kredit və digər sahələrində yaranan iqtisadi münasibətlər sistemini tədqiq edir. 

Bu fənnin predmetini - yalnız bu sahəyə məxsus qanun və qanunauyğunluqların 

açılması təşkil edir. Sosial sferanın fəaliyyəti, maddi istehsaldan fərqli olaraq, təbiətin 

maddəsi və qüvvələrinə dəyişdirici təsirlə əlaqədar deyil. Onun təsir obyekti insan, 

insanın həyat və fəaliyyətinin sosial şərtləri, həmçinin ictimai orqanizm kimi cəmiyyətdir. 

 

Хidmət (ingilisjə «sеrvicе» sözündə götürülmüşdür) – fаydаlı еffекtə mаliк оlаn 

və insаnın hər hаnsı bir tələbаtını ödəyən əməк fəаliyyətinin nəticəsi kimi xarakterizə 

edilir. Mаrкеtinq sаhəsində tаnınmış tədqiqаtçılаrın bəzilərinin fikrincə, xidmət – bir 

tərəfin digər tərəfə təкlif еtdiyi hər hаnsı bir fəаliyyət, nəyəsə sаhiblənməкlə 

nəticələnməyən hissоlunmаz hərəкət, bəzilərinin fiкrinə görə, dəyər yаrаdаn və 

хidmətlərin аlıcısınа və yа оnun əmlакınа yönəldilmiş hissоlunаn və hissоlunmаyаn 

hərəкətlər nəticəsində müəyyən məqаmdа və müəyyən məкаndа istеhlакçılаr üçün 

müəyyən üstünlüкləri təmin еdən iqtisаdi fəаliyyət, bəzilərinin fikrincə isə, xidmət – 

аlıcılаrlа müəssisənin хidmətеdici hеyəti, fiziкi rеsurslаrı və sistеmləri аrаsındа qаrşılıqlı 

əlаqələr nəticəsində bаş vеrən bir sırа hissоlunmаyаn hərəкətləri birləşdirən prоsеs kimi 

səciyyələndirilir.  

 

Хidmət bаzаrı – qеyri-istеhsаl sfеrаnın müəssisələrinin fəаliyyətinin nəticəsi 

оlаn хidmətlərin mübаdiləsi sаhəsi kimi çıxış edir. Bu bаzаrın bir sırа özünəməхsus 

хüsusiyyətləri vardır кi, bunlаrın dа əsаsında хidmətlərin хüsusiyyətləri dayanır. 

Məsələn, хidmət təкlif оlunаnа qədər mövcud оlmur, bu isə оnun qiymətləndirilməsini və 

təкlif оlunаnа qədər dəyərləndirilməsini çətinləşdirir. Хidmətlərə yüкsəк dərəcədə qеyri-

müəyyənliк məхsusdur кi, bu dа müştərini əlvеrişsiz vəziyyətdə qоyur, sаtıcılаrа isə 

хidmətlərin bаzаrа irəlilədilməsində müəyyən çətinliкlər törədir. 
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Bаzаr iqtisаdiyyаtı qаnunlаrınа uyğun inкişаf еdən хidmət bаzаrı əmtəə 

bаzаrının bir növü оlmаqlа yаnаşı, еyni zаmаndа, bir sırа spеsifiк хüsusiyyətlərə 

mаliкdir, bu isə sаhibкаrlıq və mаrкеtinq fəаliyyətinə хüsusi yаnаşmаnı tələb еdir.  

 

Xidmət sferası maddi istehsal sahəsi ilə müqayisədə hansı özünəməxsus 

xüsusiyyətlərə malikdir:  

Ümumiyyətlə, хidmət bаzаrı  аşаğıdакı spеsifiк хüsusiyyətlərə malikdir:  

-bаzаr prоsеslərinin yüкsəк dinаmiкliyi;   

-ərаzi üzrə sеqmеntləşdirmə;  

-каpitаl tədаvülünün yüкsəк sürəti;  

-bаzаr коnyunкturunun dəyişməsinə yüкsəк həssаslıq;  

-хidmətlərin istеhsаlının təşкilinin spеsifiкliyi;  

-хidmətlərin təbəqələşməsinin yüкsəк səviyyəsi; -хidmət fəаliyyətinin 

nəticələrinin qеyri-müəyyənliyi.  

 

 

Xidmətlərin belə görünməz və doyulmazlığı  alıcılar (istehlakçılar) və həm də 

satıcıları üçün müəyyən problemlər yaradır.  

Alıcıya, xidmət göstərilənədək, hətta bundan  sonra da ona nə satmaq olduğunu  

araşdırmaq və qiymətləndirmək çox çətin olur. Alıcı xidmətlərin satıcısına inanmağa 

məcburdur. Məsələn, avtomobilinin təmiri üçün emalatxanaya müraciət etmiş müştəri 

üçün göstəriləcək xidmət çox mücərrəd və  görünməyən bir fəaliyyətdir. Çünki çox vaxt 

o, nəinki təmir prosesini görə bilmir, həm də avtomobildə hansı təmir işlərinin 

aparıldığını qiymətləndirməyə də qadir olmur. Odur ki, istehlakçı tərəfindən həmişə 

xidmətin satıcısına bir ümid və inam hissi nümayiş etdirilir.  

 

Eyni zamanda, xidmətlərin duyulmazlığı xidmət satıcılarının fəaliyyətinin idarə 

olunmasını mürəkkəbləşdirir. Bu səbədən də xidmətlər təklif edən müəssisələrdə, 

adətən, iki problem yaranır:  

əhsullarını (xidmətlərini) müştərilərə göstərməyin mürəkkəbliyi;  

ərilərə pullarını nəyə xərclədiklərini izah etməyin çətinliyi.  

 

Xidmət müəssisəsi yalnız konkret xidmətin göstərilməsindən yaranacaq 

üstünlükləri təsvir edə bilər, xidmətlərin özünü isə yalnız onlar göstərildikdən sonra 

qiymətləndirmək olar. Bəzən də elə xidmətlər  olur ki, müştəri ondan yararlandıqdan 

sonra da keyfiyyəti haqqında heç bir fikir yürüdə bilmir. Məsələn, tibbi xidmətləri buna 

misal göstərmək olar. Ona görə də xidmət marketinqində fayda, xeyir, mənfəət sözləri 

müştəri üçün açar sözlərdir. Xidmət  müəssisəsinə müraciət etmiş müştərini yalnız bu 

kimi meyarlarla cəlb etmək olar.  

 

Müştərilərin inam və etibarını qazanmaq üçün xidmət göstərən təşkilatlar bir 

sıra gücləndirici tədbirlər həyata keçirə bilər:  

əsində göstəriləcək xidmətin duyulması imkanlarını yüksəltmə

xidmətin əhəmiyyətini xüsusi olaraq qeyd etmə ştərilərin xidmətlərdən 
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qazanacaqları fayda və xeyirə diqqəti yönəltmə ər hansı məşhur bir adamı 

(populyar insanları, ―ulduzları‖ və s.) öz xidmətlərinin təbliğinə cəlb etmək.  

 

Xidmətin maddiliyini yüksəltməyə, onu daha duyulan və hiss edilən etməyə ən 

müxtəlif xidmətlərdə məhsul elementinin iştirakını təmin etməklə nail olmaq olar. Bunu, 

məsələn, gözəllik salonunda xidmətdən sonra kompyuterdə gələcək görünüşünü 

modelləşdirməklə, müştərilərə firmanın əməkdaşları haqda məlumatlar verməklə, 

onların təcrübəsi, peşəkarlığı haqda broşur, bukletlər buraxmaqla, təşkilatın xidmətlərini 

anlamağa və qiymətləndirməyə kömək edən digər materiallarla nail olmaq 

mümükündür.  

Məsələn, bazarı tədqiq etmək – bu göstərilən bir xidmətdir, onun maddi (fiziki) 

ifadəsi isə məlumatların təhlilini və təklif edilən tövsiyələri özündə əks etdirən 

hesabatdır. Arxitektorun göstərdiyi xidmətin məhsul elementi onun yaratdığı eskiz, cizgi, 

qeydlər və real layihələrlə ifadə olunur. Göründüyü kimi, xidmətlərin sezilən, duyulan və 

hissedilən olması nisbi bir anlayışdır. Onları qiymətləndirmək üçün duyulma şkalası 

adlanan bir cədvəl təklif olunmuşdur. Onun köməyilə istehlakçılar xidməti alanadək 

nəticəni təsəvvür edə və (göz önünə gətirmək) imkanları qiymətləndirə bilərlər.  

Bu şkala əsasında (cədvəl 1) xidmətlərin və malların duyulması və hiss 

edilməsinə dair aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, bəzi xidmətlər (kino, ekspres- 

nahar hazırlanması, kimyəvi təmizləmə, evlərin təmizliyi və s.) bir sıra mallara nisbətən 

daha çətin duyulur (başa düşülür).  

Beləliklə, xidmətlərin duyulmazlıq xarakteri xidmətlərə qiymətqoyma prosesini 

və onun bazarda yeridilməsini (hərəkətini) xeyli çətinləşdirir.  

Xidmətlərin istehsalı və istehlakının kəsilməzliyi. Xidmətlərin istehsalının 

xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, mal və məhsullardan fərqli olaraq xidmətləri əvvəlcədən 

istehsal edib anbarda saxlamaq mümkün deyildir.  Xidməti o vaxt göstərmək olar ki, ona 

sifariş daxil olsun və ya ona ehtiyac yaransın. Bu nöqteyi- nəzərdən xidmətlərin istehsalı 

və istehlakı çox sıx surətdə qarşılıqlı əlaqədədirlər, onları bir-birindən ayrı təsəvvür 

etmək belə mümükün deyildir. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu, əmtəəni 

(məhsulu, malı) xidmətlərdən fəqləndirən ən başlıca amildir, məhz bu fərq xidməti 

həqiqətən xidmət edir. Doğrudan da, bu, xidmətə çox vacib bir baxış olsa da, ona 

xidmətin tam izahını verən bir amil kimi də baxıla bilməz. 

İstehsal və istehlakın qarşılıqlı əlaqələri baxımından əmtəə (məhsul, mal) və 

xidmətlər arasındakı fərqlər cədvəl 2-də verilmişdir.   

 

 

Məhsullar                                           Xidmətlər 

 

İstehsal                                                satış                                             

Saxlama  

Satış                                        Eyni zamanda istehsal və istehlak 

İstehlak                                                                                         

                                                                Cədvəl 2. 
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Mövzu  13. Xidmət sahələrinin təsnifatı. 

 

Plan:  

1.Xidmət sahələrinin təsnifatı və növləri. 

2.Xidmət sahələrinin maddi istehsal sahələri ilə müqayisəli təhlili. 

 

1-- İstеhsаlın mürəккəbləşməsi və bаzаrın məhsullаrlа dоydurulmаsı 

nəticəsində хidmətlərə оlаn tələb аrtır.   Müаsir şərаitdə хidmətlərin iqtisаdiyyаtdа 

rоlunun аrtmаsı ЕTT-nin təsiri аltındа хidmət sfеrаsındа yеni fəаliyyət növlərinin 

mеydаnа gəlməsi, istеhsаlın mürəккəbləşməsi və bаzаrın gündəliк tələbаt məhsullаrı ilə 

dоydurulmаsı ilə izаh оlunа bilər. Burаdа həm də tехniкi cəhətdən mürəккəb оlаn 

məhsullаrın sаtışındа хidmətlərin rоlunun аrtmаsı, məhsullаrın sаtışının əlаvə 

хidmətlərlə müşаyiət еdilməsi, istеhsаlın inкişаfı ilə əlаqədаr оlаrаq mаliyyə, nəqliyyаt, 

infоrmаsiyа və digər хidmətlərin rоlunun аrtmаsını qеyd еtməк оlаr.     

 

Хidmətlərin bеynəlхаlq səviyyədə sаtışındа lidеrliк əsаsən tеlекоmmuniкаsiyа, 

mаliyyə, infоrmаsiyа, təhsil və səhiyyə хidmətləri göstərən inкişаf еtmiş Şimаli Аmеriка, 

Аvrоpа ölкələri, Yаpоniyа, Çin  və Cənubi Коrеyа ölкələrinin pаyınа düşür.   

 

Xidmətlər təbiətcə əsasən hiss olunmaz və duyulmazdır və nəyəsə sahib 

olmağa gətirib çıxarmır (yəni əmtəəni alaraq, biz onun sahibi oluruq, bunu xidmət 

haqqında demək olmaz). Xidmətlər  məhsul istehsalı ilə əlaqədar  ola  (məsələn, mal 

satılarkən göstərilən xidmətlər) və olmaya da bilər.  

Xidmət növləri geniş spektrlidir: xidmətlər sənaye xarakterli və fərdi 

tələbatları ödəməyə yönəlmiş olmaqla yerinə yetirilməsi üçün yüksək peşəkarlıq tələb 

edir.  Xidmət sferası ticarət, nəqliyyat və rabitəni, maliyyə və sığortanı, müxtəlif növ 

vasitəçilik fəaliyyətlərini, o cümlədən məşğulluq və işə düzəltməyədək çox geniş 

fəaliyyət dairəsini əhatə edir. Qeyd etmək lazımdır ki, işçilərin yüksək peşəkarlığı ilə 

fərqlənən xidmət sahələrinin bəziləri (məsələn, aviadaşımalar) iri həcmli kapital 

qoyuluşları tələb etdiyi halda, digərləri (məsələn, tibbi xidmət) kiçik həcmli maliyyə 

vəsaitlərilə kifayətlənir.  

 

Bütün müxtəlifliyə baxmayaraq xidmət növlərini cədvəl 3-də göstərildiyi kimi  

təsnifləşdirmək mümkündür. Doğrudur, dünya statistikasında xidmətlərin digər təsnifatı 

da mövcuddur:  

(gəmilərin icarə edilməsi), sığorta da daxil olmaqla, limanlarda göstərilən 

xidmətlər;  

əlif növ nəqliyyat xidmətləri;  

ətləri;  

ər xidmətlər; 

 

Cədvəl 3. (Xidmətlərin növləri) 

 

Xidmətlərin növləri                                                       Xidmət sahələri  
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İstehsal  

 

Bölüşdürücü Peşəkar   

 

 

İstehlak (kütləvi)   

 

İctimai  

Mühəndis işi, lizinq, avadanlığa  

xidmət (təmir) və s  

 

Ticarət, nəqliyyat, rabitə Banklar, 

sığorta, maliyyə, məsləhət,  reklam və 

digər formalar 

  

Ev təsərrüfatı və asudə vaxtın  

keçirilməsilə bağlı xidmətlər  

 

TV, radio, təhsil, tibb mədəniyyət, 

turizm və s. 

 

Müasir dövrdə cəmiyyətin tələbləri baxımından yeni xidmət növləri meydana 

çıxmışdır. Belə xidmətlərə aşağıdakıları misal göstərmək olar:  

 

_ işgüzar (peşəkar) xidmətlərin yeni növləri – daşınmaz əmlakla ticarət, 

müvəqqəti sərbəst vəsaitlərin yerləşdirilməsi, informasiya, marketinq və reklam 

xidmətləri, mühasibat balansı və hesabatlarının tərtibi, elektron – katibə və 

uşaqların tərbiyəsi və təhsili ilə bağlı xidmətlər – qubernantlar (dayə, tərbiyəçi), özəl 

bağça və məktəblərin xidmətlə ətlər – müalicə, 

qidalanma, gəzdirilmə, müvəqqəti saxlama və əmiyyətdə tələbat duyulan digər 

müxtəlif növ xidmətlər.  

 

Bunula yanaşı, hazırda dünyada xidmət sahələrinin diversifikasiyası 

(müxtəlifliyi) meyili müşahidə edilir. Əvvələr ayrılıqda mövcud olmuş xidmət növləri bir 

şirkət çərçivəsində birləşirlər. Belə şirkət kompleks xidmətlər təklif edərək, bazarda öz 

rəqabət qabiliyyətliliyini yüksəldir, xidmətlərin müxtəlifləşməsi hesabına mümkün risqləri 

azalda bilir. Məsələn, bank, birja və vasitəçilik xidmətləri kompleks maliyyə xidmətləri 

kimi birləşirlər. Turizm biznesi daxilində də müxtəlif xidmətlərin inteqrasiyası prosesi 

gedir. 

 

Xidmət sferası maddi istehsal sahəsi ilə müqayisədə bir sıra özünəməxsus 

xüsusiyyətlərə malikdir.  

 

Birincisi, əmtəəlik məhsuldan fərqli olaraq xidmətlər eyni zamanda həm istehsal, 

həm də istehlak olunur, onların saxlanılmaq zərurəti yoxdur. Bu isə xidmətlərə tələb və 

təklifin dəqiq tənzimlənməsi problemini yaradır, xidmətlərlə ticarəti əmtəə (mal) 

ticarətindən köklü surətdə ayırır. Məlumdur ki, əmtəə satışında bir çox əməliyyatlar 

ticarət vasitəçiliyinə və malların müəyyən müddət saxlanılmasına əsaslanır. Xidmətlərin 

çoxu istehsalçı və istehlakçı arasında birbaşa kontaktlara əsaslandığından bir çox 

hallarda, xidmətləri digər bazarlarda satmaq üçün şirkətin müxtəlif regionlarda filiallarını 

yaratmaq lazım gəlir.  

İkincisi, xidmətlər çox vaxt məhsulda əks qoyulur, halbuki sənayedə xidmətin 

rolu artır, buraya avadanlığın təmiri, təmirdən sonrakı xidmət və malın satılması ilə bağlı 
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digər növ xidmətlər daxil olur. Demək olar ki, bir çox hallarda, xidmətdə məhsul 

elementi, eyni ilə bu cür məhsulu satarkən burada da xidmət elementi iştirak edir. 

Məhsul satışı və xidmət göstərilməsinin bir-biri ilə belə sıx qovuşması xidmətin əlahiddə 

ayrılmasını və deməli uçotunu  çətinləşdirir.  

Üçüncüsü, xidmət sferası, adətən, xarici rəqabətdən maddi istehsal sahəsinə 

nisbətən daha çox müdafiə olunur. Bundan başqa, bir çox ölkələrdə nəqliyyat və rabitə, 

maliyyə və sığorta xidmətləri, elm, təhsil, səhiyyə və kommunal xidmət sahələri ənənəvi 

olaraq tam və ya qismən dövlətin inhisarında qalır, başqa sözlə, bu sahələrə dövlət 

tərəfindən ciddi nəzarət edilir və tənzimlənir. Xidmətlərin idxalı və ixracı, bir çox ölkələrin 

hökumətlərinin fikrincə, milli təhlükəsizlik və müstəqilliyə təhdid ola bilər. Odur ki, 

xidmətlər bazarı əmtəə (məhsul, mal) ticarətinə nisbətən daha sərt normativ-hüquqi 

qayda-qanunlarla tənzimlənir.   

 

Son vaxtlar iqtisadiyyatdakı rolu və artan əhəmiyyəti xidmət sahəsində 

tədqiqatların aparılmasını, xidmətlərin təsnifləşdirilməsini və bu sahədə marketinq 

tətbiqinin xüsusiyyətlərini dəqiq müəyyən etmək zərurətini doğurur.  

 

Xidmət sahələrində marketinq xarici ölkələrdə son vaxtlarda tətbiq olunmağa 

başlanmışdır və bizdə isə müstəqil fənn və ya fəaliyyət sahəsi kimi hələ tam 

formalaşmamışdır. Bu da onunla əlaqədardır ki, xidmət sahələri çoxnövlüdür və onların 

xüsusiyyətləri bu sahədə marketinqin aparılmasına həlledici təsir göstərir.  

Bu baxımdan, qeyri-maddi xidmət sferalarında, yəni məhsul hazırlanması ilə 

bağlı olamayan sahələrdə (məsələn, bank işi) marketinqin xüsusiyyətləri böyük maraq 

doğurur. 

Sosial sferanın iqtisadiyyatı, ehtiyatların məhdudluğu şəraitində, təhsil, 

mədəniyyət və incəsənət, səhiyyə, sərnişin nəqliyyatı və rabitə, bədən tərbiyyəsi və 

idman, turizm xidməti, sosial təminat, mənzil -kommunal təsərrüfatı, maliyyə - kredit və 

digər sahələrində yaranan iqtisadi münasibətlər sistemini tədqiq edir.  

Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatının predmetini - yalnız bu sahəyə məxsus qanun 

və qanunauyğunluqların açılması təşkil edir.  

Sosial sferanın fəaliyyəti, maddi istehsaldan fərqli olaraq, təbiətin maddəsi və 

qüvvələrinə dəyişdirici təsirlə əlaqədar deyil. Onun təsir obyekti insan, insanın həyat və 

fəaliyyətinin sosial şərtləri, həmçinin ictimai orqanizm kimi cəmiyyətdir. 

 

 

 

 

 

Mövzu 13/13. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. 

 

Plan:  

1.Xidmət sahələrində təsərrüfatçılıq mexanizmi.  

2.Səhiyyə, təhsil və mədəniyyətin idarə edilməsi.   
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1.Xidmət sahələrinin təsərrüfatçılıq mexanizmi əslində sosial idarəetməni, sosial 

sferanın idarə edilməsini özündə birləşdirir.  

Sosial idarəetmə və sosial sferanın idarə olunması anlayışları fərqlidirlər. Belə 

ki, birinci anlayış daha genişdir və cəmiyyətdə gedən bütün sosial proseslərin idarə 

olunmasını özündə əks etdirir. Geniş mənada sosial idarəetmə - ictimai sistemə üzvi 

surətdə xas olan elə bir haldır ki, onun tamlığını, keyfıyyət xüsusiyyətlərini, təkrar 

istehsalını və inkişafını təmin edir. 

Sosial idarəetmə - qarşıdakı məqsədin müəyyənləşdirilməsi və ona nail 

olunması prosesində cəmiyyətin sosial fəaliyyəti, bu sahədə cəmiyyətə dərk edilmiş, 

sistematik, xüsusi təşkil edilmiş təsir başa düşülür.  

 

Sosial sfera-bu ümumi həyatın müstəqil sferasıdır ki, burada sosial subyektlər 

arasında müxtəlif sosial maraqlar reallaşır. Sosial sfera sosial xeyir və xidmət ilə məşğul 

olan insanların fəaliyyətidir. Sosial sfera eyni zamanda özündə maddi-texniki bazanıda 

birləşdirir.Müasir dövrdə sosial sfera özündə bunları birləşdirir: insanların xarakter və 

davranışına təsiredən sosial münasibətlər və xidmətlər, fərdin və cəmiyyətin 

maraqlarının, mədəniyyət sosial təminat və s. Sosial siyasət bu hökümətin və digər 

iqtisadi subyektlərin insaların həyat və əmək şərtlərinin yüksəldilməsi istiqamətində 

görülən tədbirlər kompleksidir. Bunun subyekti fəaliyyəti kordinasiya edən – dövlətdir. 

Sosial sferanın əsas sahələrindən biri sosial infrastrukturdur. Sosial infrastruktur -bu 

sosial sferanın maddi kompanentləridir. Bu əhaliyə xidmət etməkdə nəzərdə tutulan 

tikililər, ərazilər və nəqliyyat vasitələri kompleksidir.İnfrastrukturun vəziyyətinə görə 

ehtiyacların qaneetmə keyfiyyətini və səviyyəsini, onların inkişaf səviyyələrinə uyğun-

olub olmadığını və müasir sivilizasiyanın inkişaf səviyyələrinin qiymətləndirmək 

olar.Əhalinin məşğulluğu və fəaliyyəti sosial sfera və onun infrastrukturunun inkişafı ilə 

xarakterizə olunur 

 

Sosial sferanın idarə olunması dedikdə isə - təkrar sosial istehsal üçün zəruri 

olan xarici mühitin və və daxili şəraitin formalaşdırılması yolu ilə sosial subyektlərin 

sosial təkrar istehsalının idarə olunması başa düşülür. Belə olduqda, sosial sferaya təsir 

edən amillərin cəmi nəzərə alınır: məsələn, xarici və daxili, qanunauyğun və təsadüfi, 

həmçinin müxtəlif inkişaf şəraiti - sabit və qeyri-sabit.  

Sosial sferanın dövlət tərəfındən idarə olunması, sosial siyasətin 

məqsədlərinin həyata keçirilməsi, həyat səviyyəsini, sosial rifahı, əhalinin məşğulluğunu, 

ona sosial yardımı təyin edən qanunla müəyyənləşdirilmiş prinsiplərə əsaslanan 

mexanizmlərdən ibarətdir. İnkişaf etmiş ölkələrin sosial proseslərin tənzimlənməsi 

təcrübəsində sosial proseslərin "ikilaylı" idarəçiliyi formalaşır. Birinci "lay" - maddi rifahın 

və xidmətlərin istehsalı sahəsi bazar mexanizmləri ilə tənzimlənirsə, ikinci "lay"insanın 

təkrar istehsalı sferası, "insan kapitalının" toplanması- faktiki olaraq, bazar 

münasibətlərinin "özbaşınalıqlarına" qətiyyən yol verməyən dövlət strukturları tərəfindən 

idarə olunur.  

Sosial inkişafın idarə edilməsi dedikdə, sosial siyasətin işlənib hazırlanması 

və həyata keçirilməsi, insanlar üçün sosial standartlara uyğun optimal həyat fəaliyyəti 

şəraitinin yaradılması üzrə dövlət hakimiyyəti orqanlarının, qeyri-dövlət strukturlarının və 

əhalinin məqsədyönlü, cəmiyyətin bütün üzvlərinə nüfuz edən fəaliyyəti başa düşülür. 
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Dövlət, sosial sferanın müəssisə və idarələrinin fəaliyyətini hüquqi, inzibati və iqtisadi 

alətlər vasitəsilə idarə edir. Bir çox hallarda sosial sferada özəlləşdirməyə və ya 

kommersiyalaşdırmaya yol verilmir və dövlət, vətəndaşların Konstitusiya hüquqlarını 

təmin etmək məqsədilə, sosial obyektlərin saxlanılması üçün lazım olan zəruri xərcləri 

öz üzərinə götürür. Qarışıq iqtisadiyyatda sosial sfera sahələrinin idarə edilməsi 

mexanizmi, maddi istehsaldan fərqli olaraq, təşkilati-iqtisadi münasibətlərin, 

təsərrüfatçılığın institusional formalarının, idarəetmənin üsul və alətlərinin, bu 

kompleksin tənzimlənməsinin sadəcə məcmusunu ifadə etmir. Sosial sferada 

təsərrüfatçılıq mexanizmi, hər şeydən əvvəl, demokratik cəmiyyətdə vətəndaş və 

insanın mühüm hüquqlarının sosial zəmanətllərinin reallaşdırılmasının, əhalinin sosial 

müdafıəsinin, həmçinin, bazar iqtisadiyyatında vətəndaşların gəlir və rifah 

səviyyəsindən asılı olmayaraq, bərabər başlanğıc imkanlarla təmin olunmasının sosial-

iqtisadi mexanizmidir.  

Sosial sferada idarəetmə mexanizmi, mikrosəviyyədə də gəlir əldə etmək üçün 

işləyən korporasiyaların, kommersiya fırmalarının üstünlük təşkil etdiyi maddi 

istehsaldakı təsərrüfatçılığın təşkilati-iqtisadi formalarından əhəmiyyətli dərəcədə 

fərqlənir. Sosial kompleks mikrosəviyyəsində qarışıq iqtisadiyyat prinsipləri, dövlət 

büdcə idarələrinin, xüsusi və ictimai qeyri-kommersiya təşkilatlarının, xeyriyyə 

fondlarının əlaqələndirilməsində, həmçinin azad bazar sferasında - bu kompleksin 

təsərrüfatçılıq mexanizmində köməkçi rol oynayan kommersiya təşkilatları və fırmaları 

ilə reallaşdırılır. Onların vəzifəsi - dövlət və qeyri-bazar sektorunu gümrahlaşdırmaq, 

istehlakçıların seçim azadlığını və dövlət zəmanəti sisteminə əlavə olaraq, artıq alıcılıq 

qabiliyyətinə malik olan xidmətlərə tələbatı reallaşdırmaqdır.  

Sosial sfera sahələrinin idarə edilməsində səlahiyyətlər, mərkəzi, regional və 

bələdiyyə hakimiyyət orqanları arasında bölüşdürülür. Sosial sfera sahələrinin inkişafı 

məsələlərinin əksəriyyəti yerli orqanlar tərəfındən həll edilir. Mərkəzi orqanlar konkret 

sahələrdə sosial siyasətin istiqamətlərini əsaslandırır, sosial xidmət üzrə fəaliyyətin 

lisenziyalaşdırılması qaydasını müəyyənləşdirir, irimiqyaslı və kəskin sosial problemləri 

həll edirlər.  

 

2.Səhiyyə, təhsil və mədəniyyətin idarə edilməsi.  

 

Səhiyyə sistemi - müalicə-profılaktik, elmi-tədqiqat, əczaçılıq, təhsil və digər 

idarələrdən, tibb texnikası, dərmanlar istehsal edən müəssisələrdən və səhiyyənin 

idarəetmə orqanlarından təşkil olunmuşdur. Səhiyyə müəssisə və idarələri öz 

vəzifələrini, yalnız seçilmiş fəaliyyət növü üzrə lisenziya olduqda yerinə yetirə bilərlər. 

Lisenziyalar, fəaliyyət şəraitinin qəbul edilmiş standartlara uyğunluq sertifıkatı əsasında 

dövlət idarəetmə orqanlarının və ya onların tapşırığı ilə yerli hakimiyyətin təşkil etdiyi 

lisenziya komissiyaları tərəfındən verilir. Mərkəzi, dövlət səviyyəsində səhiyyə 

sisteminin idarə edilməsi vəzifələri Səhiyyə nazirliyinin üzərinə düşür. Nazirlik, əhaliyə 

tibbi yardımın göstərilməsinin prioritet təşkil edən istiqamətləri üzrə strategiyanı, 

məqsədli proqramları işləyib hazırlayır, tibbi sığorta və sosial təhlükəli xəstəlik 

proqramları çərçivəsində əhalinin tibbi yardım həcmləri arasındakı nisbəti 

müəyyənləşdirir, kadr hazırlığını təşkil edir, əhaliyə tibbi yardım göstərən təşkilatlara 
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metodoloji dəstəyi təmin edir, əhaliyə tibbi xidmət göstərilməsinin dövlət standartlarını 

işləyib hazırlayır və təsdiq edir.  

 

Təhsilin inkişafında əsas məqsəd - vətəndaşlarda şəxsiyyətin və insanın 

yaradıcılıq qabiliyyətinin harmonik inkişafına və ölkənin intelektual və mədəni 

potensialının artırılmasına olan tələbatların ödənilməsidir.  

Dövlət, təhsilin humanist xarakterini, kütləviliyini və onun təhsil alanların inkişaf 

xüsusiyyətlərinə uyğunlaşa bilməsini, dövlət və bələdiyyə təhsil müəssisələrinin dünyəvi 

xarakterini, onun idarə edilməsində demokratikliyi elan edir. Orta peşə təhsili 

kompleksləri əhalinin ehtiyaclarına və yerli əmək bazarlarına istiqamətlənir. Ali ixtisas 

təhsili sistemi, dövlətin mütəxəssislərə olan tələbatını və ayrı-ayrı şəxslərin maraqlarını 

nəzərə alır. Təhsil, tərkibində milli və regional komponentlər olan dövlət təhsil 

standartlarına əsaslanır. Onlar, məzunların aldıqları təhsil formalarından asılı 

olmayaraq, ixtisaslaşmaların obyektiv qiymətləndirilməsinin əsasını təşkil edir. Məsələn, 

dövlət məktəb təhsili sistemi, minimum təhsil standartlarına malik olmaqla yanaşı, 

məktəblərin ixtisaslaşdırılması və ayrı-ayrı fənlərin fakultativ tədrisinin inkişafı yolu ilə 

təhsil alanlarının tələbatlarının rəngarəngliyini nəzərə almalıdır. Eyni zamanda, dövlət 

strukturlarının maliyyə imkanlarının məhdudluğunu və təhsilin keyfıyyətinin və onun 

müxtəlifliliyinin artırılması zərurətini nəzərə alaraq, dövlət, əlavə pullu təhsili 

həvəsləndirir.  

Təhsil fəaliyyətini aparmaq üçün lisenziya, dövlət təhsili idarəetmə orqanları və 

ya yerli özünüidarəetmə orqanları tərəfındən, bu orqanların yaratdığı ekspert 

komissiyasının rəyi əsasında verilir. Təhsil müəssisəsi dövlət qeydiyyatından keçdikdən 

sonra, onun məzunlara müvafıq təhsil səviyyəsi haqqında nümunəvi dövlət formalı 

sənədi vermək hüququ yaranır.  

Təhsil müəssisələrinin attestasiyası hər beş ildən bir aparılır. Bu, təhsil fəaliyyəti 

üzərində dövlət-ictimai nəzarətin həyata keçirilməsinin əsas formasıdır. Onun məqsədi - 

təhsil alanların tərbiyəsi və təhsilinin keyfıyyətinin və məzmununun müvafıq şəkildə 

qurulmasıdır.  

 

Dövlət siyasətinin mədəniyyət sferasında mühüm və uzunmüddətli vəzifələri - 

demokratik dövlətin mənəvi və ideoloji əsaslarını formalaşdırmaqdan, cəmiyyətin 

yaradıcı potensialının inkişafından, mədəni həyatın və milli ənənələrin rəngarəngliyinin, 

mədəniyyət müəssisələri xidmətlərinin əhalinin bütün sosial təbəqələrinin əldə edə 

bilmək imkanlarını qorunub saxlanılmasından ibarətdir.  

 

Mədəniyyətin idarəedilməsi, dövlət hakimiyyət orqanlarının, yerli özünüidarə 

orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyəti, həm dövlət, həm də qeyri-dövlət mədəniyyət 

təşkilatlarının, fondlarının, yaradıcılıq birliklərinin inkişafı əsasında həyata keçirilir. 

Mədəniyyətin idarə olunmasında iştirak edən əsas dövlət hakimiyyət orqanı - 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyidir. Nazirlik, mədəni irsin qorunub saxlanılmasının və 

inkişafının, yüksək ixtisaslı yaradıcı kadrların hazırlanmasının, mədəniyyətin xüsusi 

dəyərli obyektlərinin fəaliyyətinin təminatının, beynəlxalq mədəni əməkdaşlığın 

inkişafının büdcədən maliyyələşdirilməsinə cavabdehdir.  
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Mövzu 14. Texniki xidmət və maddi-texniki təminat. 

 

Plan: 

1.Texniki xidmət və təmir anlayışları. 

2.Sənaye müəssisələrində aparılan təmir işlərinin əsas formaları. 

3.Əsas fondlarda köhnəlmə və bərpa.  

4.Maddi-texniki təminat və onun əsas funksiyaları.. 

5.Maddi-texniki təminatın formaları. 

 

   

1.İstehsala texniki xidmət göstərilməsində, mövcud avadanlıqdan tam istifadə 

olunmasında, müəssisənin əsas istehsal bölmələrinin fasiləsiz işləməsində və onların 

məhsul buraxma qabiliyyətinin artırılmasında təmir təsərrüfatı mühüm rol oynayır. Bu 

onunla izah edilir ki, avadanlılqar istehsal prosesində iştirak etdikcə fiziki cəhətdən 

köhnəlir, məhsuldarlığını, sürətini, dəqiqliyini itirir və beləliklə də onlar vaxtından tez 

sıradan çıxmış olurlar. Təmir təsərrüftaı belə halların qarşısının alınmasında müstəsna 

əhəmiyyət kəsb edir.   

Təmir təsərrüfatının əsas vəzifəsi əsas fondların, ilk növbədədə isə 

avadanlıqların tez köhnəlməsinin, deməli sıradan çıxmasının qarşısını almaqdan, onları 

daima işə hazır vəziyyətdə saxlamaqdan, təmir və modernləşdirmə işlərini həyata 

keşirməkdən, təmir təsərrüffatının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün zəruri təşkilati-texniki 

tədbirləri işləyib hazırlamaqdan və həyata keçirməkdən, təmir üçün lazım olan hissələri 

hazırlamaqdan ibarətdir.   

Təcrübə göstərir ki, bütün texnoloji avadanlılqalr öz xidmət müddətləri dövründə 

orta hesabla 4 dəfə əsaslı təmirdən keçir ki, buna da hər dəfə onların ilk dəyərinin 40% 

qədər vəsait xərclənir. Sənaye müəssisələrində təmir işlıərinin yüksək səviyyədə həyata 

keçirilməsində təmir təsərrüfatının tərkibinin və quruluşunun düzgün 

müəyyənləşdirilməsi başlıca rol oynayır. Təmir təsərrüfatının quruluşu onun tərkibinə 

daxil olan bölmələrin sayını, onlarda çalışan işçilərin miqdarını, onların ərazi 

yerləşməsini və s. xarakterizə edir. Müəssisənin təmir təsərrüfatının quruluşu əsas 

istehsalın təşkili formasından, tipindən, tmir ediləcək avadanlıqların yaşından (xidmət 

müddətindən) və mürəkkəblik dərəcəsindən, təmir işlərinin ixtisaslaşdırılması 

səviyyəsindən asılıdır. Ona görə də təmir təsərrüfatının qurulu.u bütün sənaye 

müəssisələrində eyni deyildir.  

  

2.Sənaye müəssisələrində təmir işləri , üç formada həyata keçirlir: 

a)mərkəzləşdirilmiş formada -iri həcmli təmir işlərinin həyata keçirilməsind ə tətbiq edilir. 

b)qeyrri-mərkəzləşdirilmiş forma nisbətən kiçik həcmli təmir işlərini həyata keçirmək 

üçün tətbiq edilir c) qarışıq forma- fərdi və kiçik seriyalı istehsal şəraitində daha çox 

tətbiq edilir. Təmir işlərinin mərkəzləşdirilmiş formada həyata keçirilməsi daha 

əlverişlidir. Bu zaman təmir işlərinin yerinə yetirilməsinə çəkilən xərcləri müəyyən qədər 

azaltmaq mümkün olur və təmir işlərinin keyfiyyəti yüksəlir, köməkçi və xidmətedici işləri 

mexanikləşdirmək və avtomatlaşdırmaq üçün şərait yaranır ki, bütün bunların da 

əsasında təmir tsiklini qısaltmaq mümkün olur.   
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3.Əsas fondlar istehsal prosesində iştirak etdikcə natural formasını saxlayaraq 

tədricən köhnəlirlər. Köhnəlmə dedikdə, əsas fondların dəyərinin bir hissəsinin itirliməsi 

prosesi başa düşülür. Köhnəlmiş əsas fondları yenisi ilə əvəz etmək və ya təmir etmək 

üçün müəssisələrdə müəyyən qədər pul vəsaiti toplamaq lazım gəlir. Bu vəsait əsas 

fondların köhnəlmiş məbləğninin müntəzəm olaraq həcmin müəssisədə hazırlanana 

məhsulların maya dəyərinin tərkibinə daxil edilməsi yolu ilə əldə edilir. Məhsulun maya 

dəyərinə daxil edilən həmin məbləğ amortizasiya ayırmaları adlanır. Başqa sözlə 

amortizasiya dedikdə əsas fondların dəyərinin yeni yaradılan məhsulun üzərinə keçirilən 

hissəsinin pulla ifadəsi nəzərdə tutulur.  

 Bəzi hallarda ―amortizasiya anlayışı ilə ―köhnəlmə‖ anlayışını eyniləşdirirlər. 

Bu düzgün deyil, çünki köhnəlmə əsas fondların istehsal prosesində istismar zamanı 

aşınma səviyyəsini xarakterizə etdiyi halda, amortizasiya-onların yeni yaradılan 

məhsulun maya dəyərinə keçirilən hissənin pulla (dəyərlə) ifədəsidir. Əsas fondların üç 

cür –fiziki, mənəvi və sosial köhnəlmə(aşınmaya) məruz qalırlar. Fiziki köhnəlmə 

dedikdə, əsas fondların tamamailə aşınması nəticəsində onların gələcək istifadəsi üçün 

yararsız olması başa düşülür. Avadanlıqların fiziki aşınması həm onların istismar 

müddətindən və intensivliyindən , həm də onların saxlanılması şəraitindən asılıdır. 

Avadanlıqların köhnəlmə dərəcəsi onların faktiki və normativ xidmət müddətlərindən 

asılı olaraq müəyyən edilir   

Əsas fondaların tam bərpası üçün nəzərdə tutulan xüsusi pul fondu – 

amortizasiya fondu adlanır. Illik amortizasiya ayırmalrının kəmiyyəti amortizasiya 

normaları əsasında müəyyən edilir. Amortizasiya norması- amortizasiya ayırmalarının 

əsas fondların orta illik dəyərinə nisbətinin fazilə ifadəsidir.  

 

N = 
   

   
 x100 

  

Burada, N – amortizasiya norması, faizlə                   F – əsas fondun ilkin 

dəyəri, man.;                           

L – əsas fondun ləğv olunma dəyəri, man.;                T – əsas fondun faydalı 

istifadə müddəti, il.  

 

Amortizasiya normalarına texniki tərəqqinin sürəti və istiqaməti həlledici 

dərəcədə təsir göstərir.  

Amortizasiya normasının müəyyən olunmasında əsas fondalrın normativ xidmət 

müddəti, onların əsaslı təmirinə, modernləşdirilməsi və dəyişdirilməsinə çəkilən 

xərcələrin səmərəliliyi, istifadə olunan əsas fondların faktiki yaşı və mənəvi aşınma 

dərəcəsi əsas təşkil edir. əsas fondların köhnəlməsinə ciddi təsir göstərən digər amillər, 

məs, təbii iqlim şəraiti, avadanlığın yüklənmə dərəcəsi və s. bu kimi amillər nəzərə 

alınmır.   

 

4 .  Maddi-texniki təminat xidmətinin əsas vəzifəsi az məsrəflə müəssisəni lazım 

olan yüksək keyfiyyətli material resursları ilə vaxtlı-vaxtında və dəst halında təmin 

etməkdir. Bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün müəssisənin təminat xidməti – konkret 

olaraq – bir sıra məsul funksiyaları icra edir. Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir:  
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- istehsal bölmələrində məhsul istehsalına lazım olan xammal və materiallara 

tələbatın, sifarişlərin müəyyən edilməsi;  

- material resurslarına sifarişləri yoxlamaq üçün ümumiləşdirici hesablamaların 

aparılması və yekun sifarişlərin tərtibi;  

- müəssisəyə lazım olacaq materialların təfsilləşdirilməsi (müfəssəl) siyahısını 

tərtib edib, onların seçilmiş və kontakt imzalanacaq müəssisə və firmalar üzrə 

yerləşdirilməsi;  

- səmərəli təminat formasının seçilməsi və onun iqtisadi cəhətdən 

əsaslandırılması;  

- məhsulgöndərənlər tərəfindən kontakt şərtlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət 

olunması;  

- material resurslarının müəssisəyə gətirilməsi, qəbulu və qorunub saxlanılması 

işləri üzrə nəzarətin təşkil edilməsi;  

- istehsal ehtiyatlarının normativinə nəzarət, materialların istehsal istehlakı üçün 

hazırlanması və onların əsas istehsal sexlərinə verilməsi işlərinin təşkili.    

 

Maddi-texniki təminatın əsas vəzifələri aşağıdakılardır:  

– material resurslarını ən səmərəli yolla əldə etmək, istehsalı xammal və 

materiallarla birqərarda, tam və vaxtında təmin etmək;  

– materialların düzgün qounub saxlanmasını təşkil etmək;  

– maddi-texniki təminat xidmətinin strukturunu təkmilləşdirmək;  

– məhsulgöndərənlərlə səmərəli təsərrüfat əlaqələrini qurmaq;  

– maddi-texniki təminat planlarını tərtib etmək və s. 

 

 

 5 Firmada maddi-texniki təminatın formaları .  

Firmanın maddi-texniki təminatı, şəraitdən asılı olaraq, 2 formada həyata 

keçirilir:  

a) tranzit forması;  

b)anbar forması.  

 

Maddi-texniki təminatın tranzit, başqa sözlə, məhsulgöndərmənin tranzit 

formasında hazır məhsul (maşın, avadanlıq, xammal, material və s.) istehsalçıdan 

bilavasitə istehlakçıya – vasitəçi və aralıq anbarlara verilmədən – göndərilir. Bu halda 

hazır məhsul nəqliyyat vasitəsinə 1 dəfə – istehsalçı firmanın anbarından – yüklənir və 1 

dəfə də – istehlakçı firmanın anbarına – boşaldılır; bu səbəbdən də yükün istehsalçıdan 

istehlakçıya doğru hərəkəti sürətlənir, nəqliyyat – tədarükat xərclərinin məbləği azalır və 

s. Məhsul göndərmənin (maddi-texniki təminatın) bu formasında əsas məsuliyyəti 

nəqliyyat təşkilatı daşıyır. 

 

Təchizatın tranzit formasını nizamlayan «tranzit norması» deyilən bir normadan 

istifadə olunur. Tranzit norması – məhsulgöndərən firmanın bir ünvana göndərməyə 

razı olduğu hazır məhsulun minimum həcmidir. Bu norma məhsul göndərənlə nəqliyyat 

təşkilatının iqtisadi münasibətini nizamlayır. Belə ki, əgər məhsulgöndərən firma 
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istehlakçıya tranzit normasından az miqdar məhsul göndərərsə, nəqliyyat təşkilatına 

yenə də tranzit norması həddində daşınma haqqı ödəməlidir.  

 

 

Maddi-texniki təchizatın formalarından biri də təchizatın qeyri-tranzit formasıdır 

– anbar formasıdır . Təchizatın anbar formasında istehlakçı firma istehsal-texniki 

təyinatlı məhsulları ya bilavasitə onun istehsalçısı olan firmadan onunla bağlamış 

olduğu müqavilələr əsasında, ya da vasitəçilərdən ala bilir. Anbar təchizat formasından 

istifadə istehlakçı firmanın materiala tələbatı tranzit normasından az olduğu və coğrafi 

şəraitin əlverişli olmadığı hallarda daha məqsədəuyğun hesab edilir.  

Təchizatın qeyri-tranzit (anbar) formasının səmərəli təşkilini nizama salan 

«sifariş norması» deyilən normadır. Sifariş norması – məhsulgöndərən firmanın bir 

istehlakçı firmaya göndərəcəyi – istehsal üçün öhdəsinə götürdüyü – materialın 

minimum miqdarıdır.İstehsalçı firmadan sifariş normasından az miqdarda material 

istehsal etmək onun üçün iqtisadi baxımdan sərfəli olmadığından o həmin sifarişi qəbul 

etmir.  

Təchizatın anbar formasında materialın istehlakçı firmaya daxilolma tezliyi artır, 

alınan hər partiyada materialın həcmi az olduğundan istehsal ehtiyyatlarının miqdarı da 

az olur. 

 Müəssisədə maddi-texniki təminatın idarə edilməsinin yaxşılaşdırılmasının 

zəruri şərtlərindən biri də anbar təsərrüfatının təşkilidir. Müəssisələr özlərinin hazır 

məhsulunu və istehsal ehtiyatlarını saxlamaq üçün üç növ anbardan: xüsusi, icarəyə 

götürülən və ümumi istifadədə olan anbarlardan istifadə edirlər. Ümumi istifadədə olan 

anbarlar eyni zamanda çoxlu sayda müəssisəyə xidmət göstərir və məhsulun burada 

saxlanması xüsusi anbar yaradılmasına nisbətən çox vaxt ucuz başa gəlir. Ölkədə 

anbar təsərrüfatının inkişafının səmərəli yollarından biri iri məhsul bölüşdürücü 

mərkəzlərin yaradılması sayıla bilər. Bu mərkəzlər hazır məhsul ehtiyatlarına daha ciddi 

nəzarət olunmasına, saxlanma xərclərini aşağı salmaq və istehlakçının sifarişlərinin 

yerinə yetirilməsi müddətini qısaltmağa imkan verir. 

İstehsal vasitələrinin məhsul göndərəndən məhsul alan müəssisəyə hərəkəti iki 

istiqamətdə – təchizat kanalları və təchizatın logistikası vasitəsi ilə – həll oluna bilər. 

Təchizat kanalları dedikdə, material resurslarının bilavasitə onun istehsalçılarından 

birbaşa, yaxud topdan və pərakəndə satışla məşğul olan ticarət təşkilatlarından 

alınması, agent və brokerlər vasitəsilə və, nəhayət, özünün yaratdığı alış qrumları ilə 

əldə etmələri nəzərdə tutulur. Təchizatın logistikası isə material resurslarının fiziki 

yerdə- yişmələrini, onların nəql edilməsini və qorunub saxlanılması funksiyalarını həyata 

keçirir, daha doğrusu, həm yerdəyişmə və həm də nəqletmənin təşkili proseslərini idarə 

edir. Bununla da logistika anbar təsərrüfatının (materialların qorunub saxlanılması) 

iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsində və tədavül xərclərinin azaldılmasında müstəsna 

əhəmiyyət kəsb edir. 

 

Plan ilində müəssisənin (firmanın) bir çox istiqamətlər üzrə (təmir, tikinti, yeni 

məhsulun mənimsənilməsi və s.) material resurslarına tələbatı yaranır.   

İstehsal vasitələrinə tələbat müəssisənin (firmanın) bütün ehtiyaclarını özündə 

əks etdirməlidir. Tələbatın hesablanmasında iki məlumat qəbul edilmiş sifarişlər portfeli, 
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daha dəqiq desək, təsdiq olunmuş istehsal proqramı və materialın məsrəf norması 

həlledici rol oynayır. Artıq qeyd olunduğu kimi, materiala tələbatın düzgün 

hesablanmaması sifarişlərin yerinə yetirilməsi gedişinə və material çatışmazlığı ilə, ya 

da normativdən artıq material resurslarının toplanması ilə müəssisənin (firmanın) 

iqtisadi göstəricilərinə neqativ planda təsir göstərə bilər. Deməli, materialın lazım 

olduğundan az, yaxud artıq sifariş edilməsi və gətirilməsi sonralar  müəssisənin 

(firmanın)iqtisadi və maliyyə göstəricilərinə pis təsir göstərir, istehsalın iqtisadi 

səmərəliliyini aşağı salır.  

İstehsal proqramının yerinə yetirilməsi üçün materiala tələbatın hesablanması 

qaydaları müxtəlifdir və biri-birindən az və ya çox dərəcədə fərqlənir. Materiala tələbatın 

hesablanma qaydası onun (materialın) istehlakı xüsusiyyətlərindən və hesablama üçün 

zəruri məlumatın mövcudluğundan asılı olaraq müəyyən edilir. Hesablama 

metodlarından ən geniş yayılanı birbaşa hesablama metodlarıdır və onlar 

aşağıdakılardan ibarətdir:  

a)məmulat üzrə hesablama metodu; b) hissə (detal) üzrə hesablama metodu; c) 

oxşarlığa görə hesablama metodu (analoji metod); d) nümunəvi təmsilçiyə (tipik 

nümayəndəyə) görə hesablama metodu. 

 

 

 

 

 

MÖVZU 15: İqtisadiyyatda maddi xidmətlərin rolu. 

 

Plan:  

1.İqtisadiyyatın maddi istehsal və qeyri-istehsal sahələrinə bölgüsü. 

2.İstehsal və qeyri-istehsal təyinatlı xidmətlər.   

 

1— İqtisadiyyat bütövlükdə iki böyük sahəni əhatə edir: maddi istehsal və qeyri-

maddi istehsal sahələri. Hal-hazırda statistika sistemində bütün iqtisadiyyat üç böyük 

sektora ayrılır.  

 

Birinci sektora- kənd və meşə təsərrüfatı,balıqçılıq; ikinciyə -sənaye sahələri, 

tikinti, emaledici sənaye, energetika; üçüncü sektora isə xidmət sahələri – elm, təhsil, 

səhiyyə, mədəniyyət və incəsənət, bədən tərbəyəsi və idman, ticarət, ictimai iaşə, 

nəqliyyat və rabitə, maliyyə-kredit sistemlərinin xidmətləri və eynilə dövlət və ictimai 

təşkilatların  xidmətləri aid edilir.  

İqtisadiyyatın üç sektoru, iki sahəsi   

 

Maddi istehsal sahəsi Qeyri-istehsal sahəsi 

 

Maddi nemətlər istehsalı Maddi 

xidmətlər istehsalı 

 

Qeyri maddi 

xidmətlər, qeyri  

maddi, mənəvi 

nemətlər istehsalı 
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İqtisadiyyatın 

birinci sektoru (kənd 

təsərrüfatı) 

aqrar 

istehsal, balıqçılıq 

və ovçuluq, 

meşə təsərrüfatı 

 

İqtisadiy

yatın 

ikinci 

sektoru  

(sənaye 

sahələri), hasilat  

və emal 

sənayesi,  

eləcə 

də tikinti, 

energetika 

 

Xidmət sahəsi 

 

İqtisadiyyatın üçüncü sektoru (xidmət 

sahələri) – nəqliyyat və rabitə, ticarət, ictimai iaşə, 

mənzil-kommunal təsərrüfatı, təhsil və elm, 

səhiyyə və sosial təminat, mədəniyyət və 

incəsənət, bədən tərbiyəsi və idman, mahiyyə-

kredit sisteminin və eləcədə dövlət ictimai 

təşkilatlarının xidmətləri.   

 

Qeyri-istehsal sahəsində xidmətlərin belə spesifik müxtəlifliyinə baxmayaraq 

onların hamısı ən azı dörd ümumi xarakteristikaya malikdir.Bunlar xidmət sahəsinin 

məhsulunu (xidməti) hər hansı digər məhsul növündən ayırır.  

Bu xüsusiyyətlər aşağıdakılardır:  

• xidmətlərin ələkeçməzlik, duyulmazlıq və qeyri-maddi xarakteri;  

• xidmətlərin istehsalı və istehlakının fasiləsizliyi;  

• xidmətlərin keyfiyyətinin qeyri-bircinsliyi və ya dəyişkənliyi;  

• xidmətlərin saxlanmağa qadir olmaması (tələbatın dəyişməsi, dəbdən 

düşməsi, tez sıradan çıxması və s.). 

  

2  Birinci və ikinci sektor maddi istehsal sahələrini, üçüncü sektor isə həm 

istehsal,  həm də qeyri istehsal xidmətlərini əhatə edir.  

      

İstehsal təyinatlı xidmətlər (maddi-xidmətlər) iki hissəyə bölünür: 

Birinci növ xidmətlər istehsal istehlakına lazım olan xidmətlərlə bilavasitə 

əlaqədardır. Buraya istehsal avadanlıqlarının təmiri, istehsal təyinatlı rabitə, yük 

nəqliyyatı və istehsala xidmət edən hüquq və maliyyə-kredit xidmətləri daxildir. 

İstehsal təyinatlı xidmətlərin ikinci növünə maddi istehsal prosesinin davamını 

tədavüldə əks etdirən və şəxsi istehlak sahəsində mövcud xidmətlər daxil edilir. Buraya 

pərakəndə ticarət, tədarük, reklam, ictimai iaşə, istehlak təyinatlı əmtəələr lazım olan 

təmir və texniki xidmətlər daxildir.   

      

 

Qeyri-istehsal təyinatlı (qeyri-maddi xidmətlər) xidmətlər də müxtəlifdir və 

onlar da iki hissəyə bölünür: 

Birinci qrup xidmətlər bilavasitə insan amilinə bağlıdır. Buraya şəxsi istehlak 

təyinatlı xidmətlər(təhsil,səhiyyə,mədəniyyət,idman və s.aiddir.  

İkinci qrup – qeyri-maddi xidmətlər isə cəmiyyətdə mövcud olan ictimai və 

dövlət strukturlarının fəaliyyəti ilə bağlıdır. Buraya dövlət idarəetmə, ictimai nizam-

intizamı təmin edən orqanların, müdafiə və ictimai təşkilatların xidmətləri daxildir.  
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Üçüncü sektor-maddi və qeyri-maddi xidmətləri əhatə edir. Maddi və qeyri-

maddi xidmətlərin yaradılmasının texnoloji eyniliyi, idarə etmə birliyi və bütün xidmətin 

əhalinin rifahının yüksəldilməsinə yönəlir. Xidmət sahəsinin müstəqil sahə kimi 

formalaşması, məhsuldar qüvvələrin güclü inkişafı və əmək bölgüsünün dərinləşməsinin 

nəticəsidir. 

 

Qeyri-istehsal sahələri maddi istehsaldan aşağıdakı xüsusiyyətlərinə görə 

fərqlənir: 

1.Qeyri-istehsal sahələrinin sosial yönümlülüyü. 

2.Burada əmək prosesi maddi istehsala nisbətən daha yaradıcıdır. Yüksək 

intellektual xarakter daşıyır. Canlı əməyə əsaslanır. 

3.Burada çalışanların əməyini qablaşdırmaq, saxlamaq, bir yerdən başqa yerə 

göndərmək olmur. Bu baxımdan o, regional amildən çox asılıdır. 

4.Burada mövcud münasibətlər qeyri-dəyər formasındadır. 

 

 

Xidmət sahəsi iqtisadi artımın təmin edilməsi və ümumi milli məhsulun 

yaradılmasında mühüm rol oynayır. Belə ki, maddi xidmət sahəsi - yeni məhsulların 

yaradılması və ya onların keçmiş istehlak dəyərlərinin bərpa edilməsində (təmir, bərpa 

və s.) yaxından iştirak edir. Xidmət sahəsi özündə müxtəlif sahələri və insan 

fəaliyyətinin bir sıra növlərini birləşdirir. Onlar bir-birindən əmək sərfi, onun maddi-

texniki şərtləri, istehlak tələbatının ödənilməsi və orada həyata keçirilən iqtisadi 

münasibətlərin xarakteri ilə fərqlənir. Ölkənin iqtisadiyyatındakı xidmət sahəsinin rolunu 

ətraflı surətdə dərk etmək üçün onu aşağıdakı bölmələrə ayırmaq olar:  

1. İqtisadi fəaliyyətin həyata keçməsi ilə bağlı olan xidmətlər(ticarət,ictimai iaşə, 

məişət xidməti, nəqliyyat, rabitə, maliyyə və kredit, bank işi və s.);  

2. İnsan amilinin inkişafı və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı olan xidmətlər (təhsil, 

səhiyyə, incəsənət, bədən tərbiyəsi, idman, turizm, sosial təminat və s.)   

3. Dövlətin inzibati-təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar xidmətlər (dövlətin idarəetmə 

strukturu, ictimai və kooperativ təşkilatlar);  

4. İşgüzar xidmətlər (konsaltinq, idarəetmə, texnoloji, injinirinq, marketinq, 

dizayn, layihələşdirmə,avadanlıqların icarəsi, işgüzar sənədlərin işlənməsi və 

saxlanması, ticarət müəssisələrinin inventarlaşdırılması və s.)  
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Mövzu 16. Xidmətlərə qiymətqoyma siyasətinin müəyyənləşdirilməsi. 

 

Plan: 

1.Xidmət sahələrində qiymətin müəyyən edilməsi. 

2.Xidmət sferasında qiymət strategiyası. 

3.Xidmətlərin bazarda yeridilməsi. 

 

Xidmət müəssisəsi bazara çıxarkən ən önəmli məsələlərdən biri xidmətlərə 

qiymət siyasətini müəyyən etməkdir. Qiymətqoyma bacarığı – çox zərif bir işdir, çünki o, 

yalnız qiymətlərin qoyulmasından ibarət deyil, buraya həm də ödəniş üsulu, güzəştlərin 

növləri, qiymət dəyişkənliyi siyasəti (hansı hallarda və necə qiymətləri dəyişmək 

lazımdır), əlavə və gözlənilməyən xidmətlərə görə qiymətlərin təyin olunması da daxildir.  

Xidmətlərin duyğusuzluq xarakteri qiymətqoyma prosesini çətinləşdirir. Bundan 

əlavə, bir çox xidmət növləri üçün qiymətqoymanın hər hansı bir qanuniləşmiş qaydaları 

mövcud deyildir. Buna görə də, hər bir firma özünün məxsusi qiymətlərini müəyyən 

etmək zərurəti qarşısında qalır və bu isə o qədər də sadə məsələ deyil. Sözsüz ki, 

qiymətlərin təyin edilməsi prosesində çoxlu suallar meydana çıxır. Məsələn, 

avtomexanik mühərrikin təmiri üçün standart qiymətlər müəyyən etməlidir, yoxsa, öz 

vaxtının qiymətini bilərək, təmiri bitirdikdən sonra qiyməti təyin etməlidir? Bəs qiymətdə 

problemin təhlilinə (yəni düşünüb-daşınmağa), diaqnostikaya, elə təmirin özünə vaxt 

sərfini necə nəzərə almaq olar? Qiymət xidmət göstərən mütəxəssisin ixtisasından 

(sənətkarlığından) asılı olaraq dəyişməlidirmi? Bütün bu kimi suallarla yanaşı 

qiymətələgəlmə prosesində iki mühüm məqam iştirak edir: Xidmətin göstərilməsinə sizin 

faktiki xərcləriniz. Sizin öz xidmətlərinizi satacağınız qiymət. Xidmətin göstərilməsinə 

məsrəf olunan faktiki xərclərin haqq-hesabı mühasibat sənədləri əsasında aparıla bilər, 

bu zaman sahibkar onları məsrəflərin strukturunun dəyişilməsi kimi korrektə edə bilər.  

Xidmətlər üçün qiymətləri müəssisələr özləri təyin edirlər, onlar istədikləri hər hansı 

qiyməti təyin etmək ixtiyarındadırlar. Hərçənd ki, qəti və son qərar alıcının ixtiyarına 

verilir. Əgər qiymət həddindən artıq bahadırsa, onda xidmətlərə tələbat olmayacaqdır, 

qiymətlər çox ucuz olduqda isə, gəlir olmayacaq və belə müəssisə tezliklə 

bağlanacaqdır. Beləliklə, hər bir müəssisə özü üçün hər hansı “qızıl orta vəziyyət” 

tapmalıdır. Bu halda nəzərə almaq çox vacibdir ki, xidmətlər üçün əsl həqiqi qiymətlər 

sadə mühasibat əməliyyatlarının nəticəsi deyildir, bir qayda olaraq, onlar bir sıra 

amillərlə müəyyənləşirlər. Bazarın tədqiqi. Müştərilər haqqında, onların xidmətin 

müqabilində hansı qiyməti ödəməyə hazır olduğu barədə nəyi öyrənmək mümkün 

olmuşdur? Alıcı çox ödəməyə hazır olur, bunun əvəzində öz tələblərinin ödənəcəyindən 

tam məmnun qalacağına əmin olmalıdır. Rəqiblər. Sizin qiymətləriniz rəqiblərinki ilə 

müqayisə ediləndirmi? Rəqiblər haqqında məlumat əldə etmək üçün onlara müştəri kimi 

müraciət etmək olar. İmic. Qiymət keyfiyyətin indikatoru, yəni müəyyənedici əlamətidir. 

Bir qayda olaraq, istehlakçılar baha qiyməti malın və xidmətin yüksək keyfiyyəti ilə 

bağlayırlar. Siz də bu ümidləri doğrultmalısınız. Sizin biznesinizdə interyerin 

tərtibatından başlamış, xidmət göstərən personalın xarici görkəminə qədər, hər şey 

yüksək səviyyəli xidməti təsdiq etməlidir.  

2__ Qərbdə bir çox xidmət növlərinin qiymətləri rəqabət xarakteri daşıyır və 

müəyyən xidmətə olan tələbatdən asılıdır. Bununla yanaşı, xidmət sferasında 
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qiymətqoyma strategiyası maddi məhsul istehsalı sferasındakı strategiya ilə oxşar 

cəhətlərə malikdir.  

1. “Qaymaqların yığılması” strategiyası xidmətlərə görə yüksək qiymət təyin 

etməyi nəzərdə tutur. Bunu ancaq o halda həyata keçirmək mümkündür ki, sizin təklif 

etdiyiniz xidmətlər tamamilə yeni olsun və bu halda siz rəqabətə məruz qalmırsınız.  

2. Aşağı qiymət strategiyası gözlənilən mümkün rəqabətin aradan qaldırılması 

üçün istifadə olunur.  

3. Bazara nüfuz etmək və ya bazarı ələ almaq strategiyası əvvəlcə ucuz 

qiymətlərlə başlayıb, sonradan onun yüksəldilməsinə əsaslanır. Bu cür strategiya 

hansısa xidmətin bazarda geniş yayılması üçün istifadə oluna bilər. Qiymətin böyük 

əhəmiyyət kəsb etdiyi xidmətlərdə, məsələn, bərbərxana xidmətləri, mühasibat uçotu və 

vergiqoyulması üzrə məsləhətlər buna misal ola bilər.  

4. Rəqabət qiymətləri strategiyası, yəni öz xidmətlərinə elə rəqiblərin 

səviyyəsində qiymətlərin təyin olunmasıdır. Analoji xidmətlər təklif edən digər 

təşkilatların iştirak etdikləri bazarda bu strategiya istifadə edilə bilər.  

5. Güzəştlər və gözlənilməyən xərclər. Məhsul satışından fərqli olaraq xidmət 

sahəsində güzəştlərə daha az rast gəlinir. Buna baxmayaraq, bəzi  hallarda güzəştlər 

özünü doğruldur. Məsələn, müştəri böyük sifarişlər verib güzəşt iddiası ilə çıxış edə 

bilər. Digər tərəfdən, inflyasiya şəraitində xidmətlər üçün ödəmələrin artırılması haqda 

xüsusi şərtlərlə saziş bağlana bilər. Bu sazişdə inflyasiyanın rəsmi elan edilmiş tempi 

nəzərə alına bilər.  

 

Qabaqcadan gözlənilməyən xərclərin ödənməsi üçün görülən işin dəyərinin 5-

10%-i qədər ehtiyat nəzərdə tutula bilər. Bütün bunlar tərəflərin razılığına görə 

qiymətlərin artması zamanı xərclərin ödənilməsi üçün istifadə olunur, çünki bunları 

işlərin başlanmasından əvvəl görmək mümkün deyildir. Qiymətqoyma strategiyası 

təşkilatın perspektivli məqsədləri və onun ümumi inkişaf istiqaməti ilə 

əlaqələndirilməlidir. Fikirləşin, siz nəyə nail olmaq istəyirsiniz? Maksimal gəlir əldə 

emək, öz daimi müştərilərinizin dairəsini formalaşdırmaq, rəqiblərinizi sıxışdırmaq və ya 

daha bir başqa məqsədiniz var? Bu suala cavab xidmətə qiymətin təyin edilməsinə 

yanaşmanı müəyyən edəcəkdir. Beləliklə, siz müştərinizin ödəmək iqtidarında olduğu 

məbləğdən yuxarı qiyməti qoya bilməzsiniz. Bazarın tədqiqi həmin bu həddi 

müəyyənləşdirməyə kömək edir. Bütünlükdə isə, xidmətləriniz nə qədər spesifik, qıt və 

ya dəyərli olarsa, bir o qədər də siz qiymət təyin etməkdə sərbəst olacaqsınız.  

 

 

3.Xidmətlərin bazarda yeridilməsi  

 

Məhsulların (xidmətlərin) bazarda yeridilməsi və ya kommunikasiya sistemi – bu 

tələbatın formalaşdırılmasına və ya məhsulların (xidmətlərin satışının) 

stimullaşdırılmasına yönəldilmiş tədbirlər kompleksidir və son nəticədə, satış həcminin 

artmasına xidmətlərin yeridilməsi özündə ən müxtəlif formalı reklamları, ictimai rəyin 

formalaşdırılması üzrə halları, digər stimullaşdırıcı tədbirləri və şəxsi satışları birləşdirir. 

Bazarda xidmətlərin yeridilməsi, çəkilən xərclər xidmətin təbiətindən və bazarın 

xüsusiyyətlərindən asılıdır. Bazarda rəqabət nə qədər yüksək olarsa, xidmətlərin 
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yeridilməsinə bir o qədər çox vəsait sərf lazım gəlir. Xüsusən, indi sığorta xidmətləri, 

məlumat – reklam xidmətləri bazarı daha bolluq təşkil etdiyindən, həmin sferalarda 

reklamlara daha böyük həcmli xərclər tələb olunur. Bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə xidmət 

müəssisələri fəaliyyətlərində ictimaiyyətlə əlaqələrə (PR) daha böyük diqqət ayırırlar. 

Hesab olunur ki, bu həm elm, həm peşə, həm iş üslubu və ən başlıcası isə, həm də 

düşüncə tərzidir. Pablik-rileyşnz – PR-in əsasında cəmiyyətlə xoş təmaslar yaratmaq 

bacarığı durur. Bu əlaqələr müəssisə üçün ikitərəfli sərfəli və səmərəli olmaqla yanaşı, 

onun dövlətlə, ictimaiyyətlə, bütün cəmiyyətlə münasibətlərində imicinin qorunması və 

yaxşılaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bizim ölkədə xidmət firmaları fəaliyyətin 

sözügedən sahəsinə hələlik lazımi qədər diqqət yetirmirlər. Baxmayaraq ki, bir çox 

firmalar ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə struktur təsis etmiş və müəyyən iş aparırlar, hələlik 

bu səylər 80 istənilən nəticəni yetərincə ödəmir. Hazırda nüfuzlu firmalar münasib imicin 

qazanılması üçün müəyyən xidmətlər təklif edir və güman etmək olar ki, bu PR 

sahəsində mütəxəssislərin hazırlanmasına da imkan yaradacaqdır. Bu gün bazarın 

xidmətlərlə doyması və rəqabətin kəskinləşməsi şəraitində müəssisələr istehlakçı 

uğrunda mübarizədə müştərilər və şəriklər üçün müxtəlif stimullaşdırıcı tədbirlərdən 

istifadə etməyə başlayırlar: güzəştlər, kuponlar, lotereyalar, müəyyən saydan sonra 

alıcıya pulsuz xidmət və ya hədiyyələr verilməsi, seminarlar, müştərilər üçün xüsusi 

tədbirlər (konsertlər, yarışlar), satış-sərgilər, məxsusi stimullar, məsələn, firma istehsalı 

olan qələmlər, bloknotlar, maykalar və s.  

 

Bazarda xidmətlərin yeridilməsi proqramını işləyib hazırlamazdan öncə, 

müştərilərlə işinizi təhlil edin. Unutmayın ki, nəzərdən qaçan hər hansı bir xırdalıq 

firmaya böyük ziyan hesabına başa gələ bilər. Odur ki, aşağıdakılara daha da diqqətli 

olmaq məsləhət görülür:  

• firmanızın özəl blanklarına, vizit kartlarına, reklam prospektlərinə nəzər yetirin. 

Bu əşyalar müştərilərdə sizcə, hansı təəssürat yarada bilər?;  

• sizin elanlarınız necə tərtib olunub? Kabinetlərin üzərindəki lövhəciklər, 

lövhələr və ya müştərilərin oxuya biləcəkləri bütün materialların tərtibatı necədir? 

Adətən, əl ilə səliqəsiz yazılmış elan və ya işgüzar kağızlar müştərilərdə çox pis 

təəssuratla yadda qalır. Bu, adətən, müştərilərə qarşı hörmətsizlik əlaməti kimi qəbul 

olunur;  

• firmanızın göndərdiyi məktub və kağızlarda sözlərin yazılışında səhvlərə yol 

verilirmi?;  

• əməkdaşlarınız telefon zənglərinə nə qədər tez və nəzakətli cavab verirlər? 

Onların nitq sürəti necədir, sözlər nə dərəcədə səlis ifadə olunur? Müştərilərə avtomatik 

cavab verən aparatlar varınızdırmı?;  

• İşgüzar görüşlərə, zənglərə və sifarişlərə hansı tezliklə münasibət bildirirsiniz?;  

• müştəri sizin xidməti gözləmək üçün nə qədər vaxt itirməli olur?;  

• firmanın əhatəsi, ofisi, otaqları müştərilərə necə təsir bağışlayır?  

 

Mühit, həm də ona görə vacibdir ki, burada siz istehlakçı ilə bilavasitə 

ünsiyyətdə olursunuz: bu mənada ofisin, mağazanın, tikinti firmasının, bərbərxananın və 

s. yerləşdiyi yer və otaqların tərtibat səviyyəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  
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Əhatə və ətraf mühitin hansı amilləri satışa təsir edir?  

• işıqlandırma: • istilik: kondisionerlərin quraşdırılması yay vaxtlarında tədavülü 

artırır;  

• rəng çalarları, otağın sahəsinin planlaşdırılması; • səslər: musiqinin müşayiəti 

satışın həcminə təsir göstərir.  

 

Nəzərə almaq olar ki, ofislərdə xalça örtüyü də səsi azaldır və rahatlığı 

yüksəldir.  

Bir məsələyə də diqqət yetirmək lazımdır: əgər, müştərilərlə fikir ayrılığı 

yaranarsa, bu problem necə həll olunub yoluna qoyulur? Bütünlükdə sizin firmanız 

bazarda hansı ad-sana malikdir? Müəssisənin imicini təsvir etmək çətin olsa da bu 

həmişə diqqəti cəlb edir. İşçilərinizin telefon zənglərinə cavab vermək manerası, 

firmanızın binasının xarici görünüşü və dizaynı, reklam-məlumat materialları, bütün hər, 

şey müştərilərinizdə firmaya səmimi və dostcasına münasibət oyatmalı, ardıcıl imic 

yaratmağa yönəlməlidir. Müştərilərlə yaranmış fikir ayrılıqları son dərəcə səmimi və 

nəzakətlə həll olunmalıdır ki, müştəri sizi tərk etməsin, necə deyərlər: “Müştəri hər 

zaman haqlıdır” Məqsədli bazarı təyin etdikdən, bazarda öz mövqeyinizi və rəqiblərinizi 

öyrəndikdən sonra bazarda xidmətlərin yeridilməsi proqramını işləyib hazırlamaq olar. 

Praktik cəhətdən hər hansı bir təşkilatda kommunikasiya əlaqələri metodlarının 

köməyilə xidmət və malların satışının həcmini artırmaq olar. Həmin metodlar 

aşağıdakılardan ibarət ola bilər:  

• çap materiallarının (buklet, reklam vərəqləri) göndərilməsi;  

• telefon sövdələşmələri; şəxsi görüşlər; mətbuatda gedən reklamlar.  

 

Amerika mütəxəssisləri C.Viters və K.Vippermanin 1980-ci ildən başlayaraq 

apardıqları tədqiqatlar göstərir ki, xidmətlərin bazarda yeridilməsi və onlar haqqında 

informasiyaların yayılmasının çoxsaylı üsulları içərisində ən səmərəlililəri bunlardır:  

1. Zəmanət verilməsi (tövsiyələr). Məlumatın yayılmasının bu üsulunu bəzən 

“ağızdan-ağıza” deyilən reklam da adlandırırlar.  

2. Müştərilərlə münasibətlər. Müştərilərin əksəriyyəti üçün əsas odur ki, onlarla 

necə rəftar edirlər. Sadə bir formulaya istinad edin:  

daimi nəzakət + sağlam düşüncə + peşə qüruru = müştərilərlə səmərəli 

münasibətlər  

 

Müştərinin sizin müəssisə ilə yaratdığı təmasdan aldığı ilk təəssürat – sizin 

nəzakətiniz, mülayimlik, xeyirxahlığınız, köməyə hazır olmağınız – bütün bunların çox 

mühüm əhəmiyyəti vardır. Müştəri ilə münasibətlərdə köməkçi personalın işindən də 

çox şey asılıdır. Onların müştərilərin telefon  zənglərinə hansı tərzdə cavab vermələri, 

müştərilərin qəbul otağında, xidmət zalında, qeydiyyat otağında necə qarşılanmalarının 

da əhəmiyyəti böyükdür.  

3. Xidmətlərin satışı. Xidmətinizi peşəkarcasına satmaqdan ötrü, əvvəl müştərini 

dinləyin, sonra isə danışın. Suallar verin. Malların satışından fərqli olaraq siz 

xidmətlərinizin şəklini dəyişdirə və onları konkret müştərilərinizin ehtiyaclarına 

uyğunlaşdıra bilərsiniz. 

4.Reklam prospektlərinin, təkliflərin və s. birbaşa göndərilməsi. 
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5. Müxtəlif təşkilatlarda, ictimai birliklərdə iştirak etmək 

6.Firmanın reklam hədiyyələrinin buraxılması. 7.Reklam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mövzu 17:  Nəqliyyat xidmətinin sosial fəaliyyəti  və ticarət, ictimai iaşə, 

məişət xidmətində bazar mexanizmi   

 

Plan:  

1.Nəqliyyat və nəqliyyat haqqında qanunvericilik. 

2.Nəqliyyatın əsas növləri. 

3.Ticarər sferası, ictimai iaşə və məişət xidmətləri.  

 

Nəqliyyat — Azərbaycan Respublikasının ərazisində müəyyən edilmiş qaydada 

dövlət qeydiyyatına alınmış yüklərin və insanların daşınma vasitələridir, o cümlədən 

dəmir yolu, avtomobil, dəniz, daxili su, hava, şəhər və şəhərətrafı elektrik, metropoliten, 

həmçinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən magistral boru kəmərləri.  

Nəqliyyat müəssisəsi — qanunvericiliyə və öz təsis sənədlərinə uyğun 

fəaliyyət göstərən, yük, sərnişin, baqaj və poçt daşımaları, nəqliyyat vasitələrinin 

saxlanılması, texniki xidmət və təmir, yükləmə -boşaltma və liman xidmətləri göstərən 

hüquqi şəxsdir. 

 

Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti avtomobil nəqliyyatı sahəsində dövlət 

siyasətinin işlənib hazırlanmasında və bu sahədə normativ hüquqi tənzimləmənin 

həyata keçirilməsində iştirak edir, avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarının 

inkişafı sahəsində tədbirlər görür, beynəlxalq və ölkədaxili sərnişin və yük daşımalarını 

yerinə yetirən avtomobil nəqliyyatı subyektləri tərəfindən beynəlxalq norma və 

qaydalara, həmçinin Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarına riayət 

olunmasına nəzarət edir.  

 

Nəqliyyat haqqında qanunvericilik  

1.Nəqliyyatın fəaliyyəti ilə əlaqədar münasibətlər bu Qanunla nəqliyyat növləri 

üzrə məcəllələrlə və nizamnamələrlə, Azərbaycan Respublikasının digər normativ 

hüquqi aktları ilə tənzimlənir. 

2.Magistral boru kəməri sahəsində münasibətlər Azərbaycan Respublikasının 

müvafiq qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.  

 

Nəqliyyat vasitələrinin texniki tələblərə uyğunluğunu müəyyən etmək məqsədilə, 

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin 2003-cü il 15 sentyabr tarixli 32/Ü saylı 
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Sərəncamı ilə Texniki Müayinə Mərkəzi yaradılıb. Onun Sumqayıt, Gəncə, Yevlax, Şəki, 

Göyçay, Şirvan, Lənkəran və Quba şəhərlərində filialları fəaliyyət göstərir. 

 

Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatının tarixi XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. 

1911-ci ildə Azərbaycanda cəmi 36 ədəd avtomobil olub. Bərk örtüklü yolların uzunluğu 

isə cəmi 210 km təşkil edib. 

 

2--- Nəqliyyat-sahələri əhalinin nəqliyyata olan tələbatını və yük daşımaya olan 

tələbatı ödəmək üçündür. Ona görə də nəqliyyat istehsal əlaqələrinin davamı kimi 

fəaliyyət göstərir, əhalinin sosial və həyat səviyyəsinin yüksək olmasına şərait yaradır. 

Əhalinin daşınmasında və müxtəlif təyinatlı yüklərin daşınmasında nəqliyyat xərclərinin 

aşağı salınması, nəqliyyatda vaxt məsrəfinin minimumlaşdırılması, onun bir 

təsərrüfatçılıq sahəsi kimi əsas meyarıdır. Əhalinin tələbatı baxımından isə nəqliyyat 

əlaqələri əhalinin yerləşdirilməsi, məskunlaşması, dinamikası ilə paralel olaraq inkişaf 

edir. Belə ki, шəhər, kənd, şəhərlərarası, şəhərdaxili yükdaşıma və əhali daşınmasına 

da olan tələbat əhalinin sayından, qarşılıqlı gediş-gəlişdən və istehsal xammal 

obyektlərinin yerləşməsi sxemindən asılıdır. Əlbəttə, bizi sosial baxımından ən çox əhali 

ilə bağlı olan nəqliyyat problemləri maraqlandırır. 

 

Uzun müddət nəqliyyat dövlət inhisarında olmuş onun tənzimlənməsi, 

planlaşması, vahid nəqliyyat sistemi tərkibində idarə olunmuşdur. İndi müasir şəraitdə 

mərkəzləşmiş kapital qoyuluşunun azalması, nəqliyyatın texniki təminatının olmaması 

özəl sektorların artmasını zəruriləşdirir. O cümlədən əhali daşınmasının təşkilində 

xüsusi nəqliyyat vasitələrinin rolu artır və tələbatın ödənilməsi dərəcəsi yaxşılaşır. 

Nəqliyyat planlaşması, onun növləri üzrə aparılmalıdır:  

1. Avtomobil nəqliyyatı   2. Hava nəqliyyatı  

3. Su nəqliyyatı.  4. Dəmir yolu nəqliyyatı.                 5. Boru-kəmər nəqliyyatı                     

 

Göstəricilər kimi əsas yükdaşıma və əhali daşımaya olan tələbat götürülür. İl 

ərzində, ayda, gündə yükdaşımaya olan tələbat ton/km-lə, ədəd/km-lə, əhaliyə olan 

tələbat isə adam/km-lə müəyyən edilir. Nəqliyyat sahələri həmçinin sahə və ya ərazi 

üzrə planlaşdırılır. Sahə üzrə onun seçilməsi bu və ya digər nəqliyyat növünün 

effektindən asılı olaraq müəyyən olunur. Ərazi baxımından isə ayrı-ayrı regionların 

şəhər, kənd yerlərinin nəqliyyat göstəriciləri, onun tənzimlənməsi həm iqtisadi, həm də 

sosial göstəricilərin və ya əlaqələrinin intensivliyi ilə ifadə olunur. 

 

Nəqliyyat iqtisadi, sosial və coğrafi amillərdən asılıdır. Məhsuldar qüvvələrin 

yerləşməsinin, onun inkişafının, ərazi və sahə sxeminin tərkib hissəsidir. Nəqliyyat 

planının tərtib olunmasında əsas göstəricilər olaraq il ərzində yükdaşınmasına olan 

tələbat və yaxud tələbatı ödəyən texniki imkanlar nəzərə alınır. Nəqliyyatın inkişafında 

şəhərsalma sxemi ilə əlaqəlidir.Şəhərlərin, kəndlərin yaşayış məntəqələrinin sosial 

inkişafı üçün nəqliyyat xüsusi vasitədir. O, sosial effekt kimi əhalinin həyat səviyyəsini 

artırır, məskunlaşma məsələlərində, iqtisadi ticarət əlaqələrində fəal iştirak edir. Ona 

görə də onun inkişafında kapital qoyuluşu əsas fondlar, vaqon təsərrüfatı, avtomobil 

istehsalı, yollar, yol xidməti və digər sahələr ayrıca qarşılıqlı əlaqədə planlaşdırılır. 
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Onların hər birini özünə məxsus planlaşma təcrübəsi, göstəricilər sistemi və metodikası 

mövcuddur. İndiki şəraitdə nəqliyyatın özəlləşməsi baxımından sadalanan bu 

kriteriyalar, meyalar, təmin olunmalıdır.  

 

3....  Ticarət sferası, ictimai iaşə və məişət xidmətində bazar mexanizmi   

Maddi-məişət xidmətləri arasında əhaliyə rabitə üzrə xidmətlər vacib bəndlərdən 

biridir. Rabitə xidmətlərinə aiddir: poçt, teleqraf, telefon, radio, eleviziya və s.  

Sosial infrastrukturun ən mühüm elementlərindən olaraq rabitə bütün mümkün 

informasiya axınının ötürülməsi və paylaşdırılmasını təmin edir, əhalinin ehtiyaclarının 

ödəməyə və maddi rifahını yüksəltməyə, ölkənin idarə olunmasına, xalq təsərrüfatının 

çütün sahələrinin normal fəaliyyətini həyata keçirən məhsuldar qüvvələrin inkişafına 

zəruri olan siyasi, iqtisadi və rəsmi məlumatların çatdırılmasına xidmət edir.  

Cəmiyyətin inkişafında rabitənin roluna baxılarkən qeyd etmək lazımdır ki, o, 

informasiya cəmiyyətinin insanlarının həm cəmiyyətində, həm də maddi bazasında 

zəruri element olub, həm ölkə daxilində, həm də bütün dünya birliyi miqyasıda istənilən 

məsafəyə müxtəlif növlü informasiya axınını böyük sürətlə və dolğunluqla “nəql etməni” 

təmin edir.  

  

Rabitə sahəsindəki elmi-texniki naliyyətlət (avtomat, telefon stansiyaları, kocmik 

peyk əlaqəsi və s.) əmək məhsuldarlığının artmasına və bu sahədə istifadə edilən əsas 

rabitə vasitələrindən səmərəli istifadə etməyə şərait yaradır. Rabitə vasitələri sırasında 

xüsusi rolu poçt rabitəsi oynayır.Cəmiyyətin iqtisadi və sosial tərəqqisində poçt rabitəsi 

həmişə mühüm yer tutmuşdur. Cəmiyyətin müasir inkişaf mərhələsində insan 

fəaliyyətini səmərəli poçt xidmətləri olmadan təsəvvür etmək çətindir.Belə ki,poçt 

rabitəsi və poçt xidmətləri insanların gündəlik həyatına və məişətinə daxil olmuşdur. 

Poçt rabitəsi əmtəə və xidmətlərin istehlakçı ilə istehlakçısını bir-biri ilə 

əlaqələndirir.İstehsalı və istehlakçıya xidmətlər göstərir, poçt rabitəsi iqtisadiyyata, 

idarəetməyə, biznesin inkişafına, insanların maddi rifahının yüksəldilməsinə fəal təsir 

göstərir.  

İnformasiya və maliyyə axınlarının da daxil etməklə, poçt rabitəsi xidmətləri 

bazarının səmərəli inkişafı Azərbaycanda sahibkarlığın elə mühüm istiqamətlərin 

yaradılması və inkişafını zəruri edir ki, onlara elektron kommersiyası, elektron poçtu, 

nəşriyyat və reklam məhsullarının ünvanlı yayımlanması və s. aiddir. 

Poçt rabitəsi xidmətləri bazarı nəqliyyat-loqistika,infokommunikasiya xidmətləri 

(poçt rabitəsi xidmətləri infokommunikasiya xidmətləri ilə həm rəqabət aparır, həm də 

yeni növ xidmətlərə daxil olur, məsələn: internetə giriş, internet poçtu və s.) ilə kəsişir, 

onlara çulğalaşır. Eyni zamanda maliyyə xidmətləri ilə həmin proseslər baş verir(təqaüd 

və yardımların verilməsi və  ya ünvanlara şatdırılması, kommunal və digər ödənişlərin, 

rüsumların qəbulu və s.). Poçt rabitəsi xidmətləri istifadəçilərinin  rəylərinə görə poçt 

vasitəsi ilə bağlama və digər göndərişlərin ünvanlara çatdırılması, yola salınması 

nəqliyyat-logistika bazarı xidmətləri ilə rəqabət aparırı və bu proses özünü xüsusilə mal 

və yüklərin daşınması ilə bağlı xidmətlər seqmentində daha aydın göstərir. 
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İctimai iaşə. İqtisadiyyatın bir sahəsidir. Yemək hazırlayır, realizə edir və 

istehlakçılara xidmət göstərir. İctimai iaşə şəbəkəsinə Restoran, Kafe, Çayxana, 

yeməkxana, ev mətbəxləri, qəlyanaltı, bufet və s. daxildir. Bunların bir qismi iş və təhsil 

yerlərində istehlakçılara xidmət edir. 

İctimai iaşə - dəyəri ödənilməklə fabrik-mətbəxlərdə, restoranlarda, 

barlarda, yeməkxanalarda, kafelərdə, bufetlərdə, qəlyanaltılarda, kafeteriyalarda, 

çayxanalarda iaşə xidmətlərinin göstərilməsidir.  

İctimai iaşə – yeyinti məhsullarının istehsalı, emalı, satışı və istehlakının təşkili 

ilə əlaqədar sahibkarlıq fəaliyyəti; 

 

Məişət xidməti: 

fərdi sifarişlər əsasında şəxsi istifadə əşyalarının, mebellərin, zərgərlik 

məmulatlarının, təsərrüfat əşyalarına aid dəmir məmulatlarının hazırlanması və 

təmiri; 

məişət maşınlarının və cihazlarının, nəqliyyat vasitələrinin və onların 

hissələrinin təmiri və bunlara texniki xidmət göstərilməsi; 

ayaqqabıların, paltarların, qalantereya, xəz və dəri məmulatlarının, baş 

geyimlərinin fərdi tikişi və təmiri, trikotaj məmulatlarının fərdi tikişi, toxunması və 

təmiri; 

kimyəvi təmizləmə və boyama, camaşırxana, audioyazı, foto xidmətlər, 

mənzillərin, evlərin, döşəmələrin, pəncərələrin təmizlənməsi,  

 

bazar – müəyyən ərazidə daimi fəaliyyət göstərən, malların satışı və xidmətlərin 

göstərilməsi üçün ayrılmış ticarət yerlərinə malik əmlak kompleksi; 

 

Ticarət- İqtisadiyyatın bir sahəsidir. Alqı-satqı və xidmət sahələri ilə müşayiət 

olunan sahibkarlıq fəaliyyəti.Ticarət topdan və pərakəndə ticarətə bölünür. Ölkələr 

arasında ticarət istiqamətinə görə import və eksport adlanır. 

 

Pərakəndə satış – malların alıcıya son istehlak məqsədilə və yalnız qəbz və ya 

nəzarət-kassa aparatının çeki təqdim edilməklə satışının (təqdim edilməsinin) həyata 

keçirildiyi ticarət fəaliyyəti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0qtisadiyyat
https://az.wikipedia.org/wiki/Restoran
https://az.wikipedia.org/wiki/Kafe
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87ayxana
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0qtisadiyyat
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Mövzu  18: Sosial sığorta və onun təşkili. 

 

Plan: 

1.Sosial siğortanın əsas formaları.  

2.Sosial siğortanın təşkili  

 

1//İnsanın həyat səviyyəsinin qəfıl aşağı enməsindən əsas mühafızə mexanizmi 

- onun əmanətləri, şəxsi sığortası, könüllü və məcburi  sığortasıdır. Dövlətin vəzifəsi isə 

- elə bir maliyyə iqliminin yaradılmasıdır ki, gəlirin mümkün azalmalarına qarşı bu 

özünümaliyyələşdirmə mexanizmləri səmərəli işləsin. Cəmiyyətin inkişafının obyektiv 

amillərindən biri də - müəyyən səbəblər üzündən ictimai əməkdə iştirak etməyən və öz 

əməyinin ödənişi hesabına varlığını saxlamaq iqtidarında olmayan şəxslərin maddi 

təminatı zərurətidir. Sosial müdafıə sistemində münasibətlər obyekti, ilk növbədə, hələ 

işləməyən əhalidir. Dövlət, belələrinin hüquqlarının qarantı kimi çıxış edir. Sosial sığorta 

münasibətlərinin obyekti isə işləyən insan, əsasən, muzdlu işçidir. Sosial sığorta - 

iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin iş yerinin, iş qabiliyyətinin və gəlirlərinin itirilməsi ilə bağlı 

risklərdən, zərərin ödənilməsində kollektiv həmrəylik əsasında sosial müdafiənin 

formasıdır. Sosial sığortanın xüsusiyyəti, onun işə götürənlərin və işçilərin məqsədli 

ödəmələrindən, dövlət yardımı ilə yanaşı, formalaşan xüsusi büdcədənkənar fondlardan 

maliyyələşdirilməsidir. 

 

Sığorta – şəxslərin əmlakı, həyatı, sağlamlığı, mülki məsuliyyəti, həmçinin 

qanunvericiliklə qadağan olunmayan fəaliyyəti, o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

əlaqədar olan əmlak mənafelərinin müdafiəsi sahəsində riskin ötürülməsinə və ya 

bölüşdürülməsinə əsaslanan münasibətlər sistemidir. 

Sığorta xidmətləri sığorta bazarlarında yayılır. Sığorta bazarı – pul 

münasibətlərinin xüsusi sferasıdır və burada alqı-satqı obyekti kimi spesifik xidmət – 

sığorta müdafiəsi, təklif və ona olan tələbatı formalaşdıran pul münasibətləri kimi çıxış 

edir. 

 

Sosial sığorta sərt olmayan ekvivalentlik prinsipi üzərində qurulmuşdur: sığorta 

ödəmələrinin, işçinin əməyindən və sığorta stajından müəyyən asılılığı mövcuddur. 

Lakin, xüsusi sığortadan fərqli olaraq, sosial sığortada, ekvivalentlik prinsipi, risklərin 

birləşdirilməsi və kollektiv həmrəylik prinsipi ilə uzlaşdırılır. Sosial sığorta fondlarının 

ictimai əhəmiyyətli xarakteri və onların formalaşmasında işçilərin və işə götürənlərin 

həmrəy inkişafı prinsipi, bu fondların idarə olunmasımn xüsusiyyətini müəyyənləşdirir. 

Bu fondlar, özünüidarəçilik və qeyri-kommersiya təsərrüfatçılığı prinsipləri əsasmda 

fəaliyyət göstərir.  

Sığorta könüllü və icbari formalarda həyata keçirilə bilər. Könüllü sığorta 

sığortaçı ilə sığortalı arasında müqavilə əsasında həyata keçirilir. Sığortanın 

aparılmasının ümumi şərtlərini və qaydalarını müəyyən edən könüllü sığorta qaydası 

sığortaçı tərəfindən müstəqil müəyyən olunur. Sığortanın konkret şərtləri sığorta 

müqaviləsinin bağlanması zamanı müəyyən olunur. İcbari sığorta qanunun qüvvəsi ilə 

həyata keçirilən sığortadır. 
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Məcburi sosial sığorta, məqsədli büdcədənkənar (dövlət; yaxudy ictimai) fondlar 

vasitəsi ilə həyata keçirilən dövlət sosial zəmanətlərinin bir növüdür. Burada natamam 

özünümaliyyələşdirmə prinsipi həyata keçirilir. Belə fondlar kəsirdə qaldıqda, dövlət 

onlara büdcə vəsaitindən kömək edir və bu fondların maliyyə sabitliyinə zəmanət verən 

və məcburi sosial sığorta proqramını həyata keçirən subyekt kimi çıxış edir. Könüllü 

sosial sığorta, dövlətin (büdcənin) sığorta dəstəyinin olmaması şəraitində, kollektiv 

həmrəylik və qarşılıqlı yardım prinsipləri üzərində qurulmuşdur. Onun fərqləndirici 

cəhətləri - sığorta fondlarının idarəçiliyində demokratizm, özünü idarəçilik prinsiplərinin 

tam reallaşması, işə götürənlərin və muzdlu işçilərin sosial partnyorluğu, sığorta 

ödəmələrinin və proqramlarının sığorta edənlərin gəlirlərindən sıx asılılığıdır.  

Beləliklə, sosial sığorta anlayışı, əhalini iş yerinin, əmək qabiliyyətinin və 

gəlirlərinin itirilməsi ilə bağlı müxtəlif növlü sosial risklərdən (dövlət, yaxud məcburi və 

könüllü-ictimai) sığortasının müxtəlif formalarını əhatə edir. Bundan başqa, bazar 

iqtisadiyyatında, vətəndaşların könüllü şəxsi sığortasının bir növü olan sosial risklərdən 

xüsusi sığortanın müxtəlif formaları mövcuddur.Bu, xüsusi sığorta kompaniyaları, 

pensiya fondları tərəfindən, fiziki və hüquqi şəxslərin ödəmələri hesabına həyata 

keçirilir. Burada sosial riskin fərdi dəyərləndirilməsinin bazar ekvivalentliliyi, əvəzlənən 

həcmin sığorta edilmiş şəxsin fərdi ödəmə qabiliyyətindən asılılığı, sığorta proqramının 

sığorta edilən şəxsin fərdi ödəmələri ilə sıx qarşılıqlı əlaqəsi prinsipləri təsir göstərirlər. 

Sosial risklərin sığortasının özəl bazarında əsasən kommersiya sığorta kompaniyaları 

fəaliyyət göstərirlər. Beləliklə, bazar iqtisadiyyatında sosial risklərin sığortası sistemi, 

dövlət, könüllü-ictimai (kollektiv) və özəl institutlar, kommersiya və qeyri- kommersiya 

təşkilatları da daxil olmaqla, qarışıq iqtisadiyyat prinsipləri üzərində qurulur. Bu sistemin 

belə quruluşu, həm vətəndaşların əmək qabiliyyətini və gəlirlərini ehtimal edilən 

səbəblər üzündən itirdiyi zaman onların zəmanətli sosial müdafıəsini təmin edir, həm də 

əhalinin müxtəlif kateqoriyalarının sosial risklərdən sığorta xidmətlərinə olan tələbatını 

tam ödəmək imkanı yaradır. Belə olduqda, aparıcı rolu sosial sığorta oynayır. Beləliklə, 

sosial sığorta iqtisadiyyatının predmeti -əhalinin müxtəlif sosial risklərdən 

sığortalanmasının təşkili prosesində yaranan iqtisadi münasibətlərdir. Əmək 

qabiliyyətinin, həyatın və gəlirin itirilməsinə səbəb olan sosial riskin ən mühüm növlərinə 

aşağıdakılar aiddir: xəstəlik, istehsalatda alınan zədə, peşə xəstəliyi, bədbəxt hadisə, 

analıq və uşaqlıq, işsizlik, qocalıq, ailə başçısının ölümü. Göstərilən riskin hər birinə 

müəyyən sosial sığorta növü müvafıqdir. Sosial risklərin xüsusiyyəti - onların 

yaranmasının iri miqyaslarında, nəticələrinin isə şəxsiyyət və bütövlükdə cəmiyyət üçün 

böyük əhəmiyyət daşımasıdır (məs., işsizlik -xəstəliklərin, cinayətkarlığın artmasına, 

ailələrin dağılmasına və s. Gətirib çıxarır. İqtisadi böhran, epidemiya, yaxud müharibə 

dövründə şəxsi sığorta bazarmda bu risklər kütləvi şəkildə əmələ gələrsə, xüsusi sığorta 

institutları müflisləşə bilər. Sosial sığorta sistemində, ödəmələrin xarakterinə görə, 

aşağıdakıları xüsusi ayırmaq olar: pensiyaların, müavinətlərin, sosial xidmətlərin və 

güzəştli rifahların sığortası. Sosial-siyasi aspektdə, məcburi sosial sığorta, qocalığa 

görə, xəstələndikdə, analığa görə, əmək qabiliyyətini tam yaxud qismən itirdikdə, işsiz 

qaldıqda,, vətəndaşların maddi təminat almağa Konstitusiya hüququnun həyata 

keçirilməsi üsuludur. Belə olduqda, alınan vəsaitin ölçüsü, əmək (sığorta) stajından, 

əmək haqqından, iş qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsindən asılıdır və qüvvədə olan 

qanunvericiliklə tənzimlənir. 
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2. Sosial sığortanın təşkili   

Bazar iqtisadiyyatında sosial sığortanın təşkili, aşağıdakı əsas prinsiplər 

üzərində qurulmuşdur: məcburi və könüllü sosial sığortanın uzlaşdırılması; dövlətin, işə 

götürənlərin və muzdlu işçilərin sosial partnyorluğu; şəxsi gəlirlərin və əmək 

qabiliyyətinin itirilməsinin təzminatı; məqsədli, büdcədənkənar fondların 

formalaşdırılması və istifadəsi; sığorta fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi və bazar 

özünütənzimlənməsinin uzlaşdırılması; sosial sığortanın əsas subyektləri olan sığorta 

edən, sığortaçı və sığortalanan vətəndaşların qarşılıqlı əməkdaşlığı; iqtisadi 

səmərəliliyin və sosial ədalətin balansı; vətəndaşların sığorta edilməsində ictimai 

həmrəylik və fərdi məsuliyyət; sosial risklərin profılaktikası və reabilitasiyası.  

Sosial quruluşun ən əsas iqtisadi vəzifəsi - əmək ehtiyatlarının təkrar istehsalı 

üçün zəruri şəraitin yaradılmasından ibarətdir. Bununla yanaşı, sosial sığorta, sosial 

sahədə dövlət siyasətinin ayrılmaz hissəsidir. Bu cəhətdən sosial sığorta sistemi - 

cəmiyyətdə sosial ədalətin təminatının, siyasi sabitliyin yaradılması və qorunmasının 

ilkin şərtlərindən biridir. Sosial sığorta vasitəsilə, cəmiyyət aşağıdakı vəzifələri icra etmiş 

olur: - əmək qabiliyyəti olmayan və əmək prosesində iştirak etməyən şəxslərin 

saxlanılması ilə bağlı xərcləri ödəyən pullu fondları formalaşdırır; - əmək ehtiyatlarının 

bərpasının lazımi miqdarını və strukturunu təmin edir; - cəmiyyətin işləyən və işləməyən 

üzvlərinin maddi təminatı səviyyəsində fərqi azaldır; - əmək prosesinə cəlb olunmayan 

əhalinin müxtəlif sosial qruplarının həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə nail olur. Sosial 

sığorta iki hissədən ibarətdir: - birincisi - işçilərin profılaktikasını, onların iş qabiliyyətinin 

bərpasını və qorunmasını təmin etməyə, o cümlədən, sağlamlaşdırıcı və yenidən 

hazırlanma tədbirlərinin keçirilməsinə yönəldilmişdir; - ikincisi - əmək qabiliyyətini itirmiş, 

yaxud heç buna malik olmamış səxslərin maddi təminatına zəmanət verir. Sosial 

sığortanın bu hissələrinin maddi əsaslrı kimi, xarakterik istifadə istiqamətləri üzrə 

çalışan müvafıq-fondlar çıxış edirlər. 

 

 

Sosial sığorta fondları. 

Plan: 

1.Sosial sığorta fondlarının spesifik cəhətləri  

2.Məcburi sosial sığorta vəsaitləri   

 

1.Sosial sığorta fondlarının spesifik cəhətləri.   

Sosial sığorta fondlarının formalaşması və istifadəsi ilə bağlı münasibətlər, 

ictimai maliyyənin tərkib hissələridir və qabiliyyətini itirmiş, həmçinin, əməkdə iştirak 

etməyən şəxslər üçün nəzərdə tutulan məqsədli büdcədənkənar (mərkəzləşdirilmiş və 

qeyri-mərkəzləşdirilmiş) fondlarda vəsaitin toplanması üçün bir vasitədir.  

Bununla yanaşı, bu fondlar, sosial sığortanın funksional məqsədini əks etdirən 

spesifık cəhətlərə malikdirlər. Birincisi, milli gəlirin müvafıq hissəsi, sosial sığorta 

fondlarının formalaşdırılması və istifadəsi yolu ilə, şəxsi gəlirə, konkret rifaha və 

xidmətlərə çevrilir. İkincisi, sosial sığortada ilkin və sonrakı bölüşdürmənin sərhədləri 

aydın şəkildə izlənilir. Ücüncüsü, maliyyə münasibətlərinin bu sahəsi dövlət tərəfindən 

fəal surətdə tənzimlənir. Sığorta fondlarının siyahısı, onların təyinatı, istifadə sahəsi, 
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formalaşdırma mənbələri və xərclənmə istiqamətləri, dövlət normativ aktları ilə 

müəyyənləşdirilir. Bu aktların təsir dairəsinə müxtəlif mülkiyyət formaları düşür. Bununla 

bərabər, sosial sığorta fondlarının fəaliyyəti, sosial partnyorların və ictimai təşkilatların 

fəal iştirakı ilə həyata keçirilir: həmkarlar ittifaqları, sahibkarlar assosiasiyaları, qadın, 

veteran təşkilatları, əlillər birlikləri və ictimai qəyyumluq orqanları. Dördüncüsü, sosial 

sığorta fondları, sığorta üsulu ilə, yəni müəssisələrin, təşkilatların və vətəndaşların 

ödədikləri sığorta haqlarının hesabına yaradılır. Bu fondlar, insanın əmək prosesində 

müvvəqqəti, yaxud daimi şəkildə kənarlaşdırılması ilə nəticələnən müəyyən hadisələrin 

(xəstəlik, bədbəxt hadisə, iş yerinin itirilməsi və s.) baş verməsi etimalı ilə formalaşdırılır. 

Beşincisi, sosial sığorta fondları, vətəndaşların, müəssisələrin əmanətlərini cəmləşdirir 

və onların hər bir hissəsinin iqtisadiyyata investisiya olunmasını təmin edir.  

Sosial sığorta fondları üç mənbədən yaranır: işçilərin ödədikləri sığorta 

ödəmələrindən, işə götürənlərin ödəmələrindən və dövlətin maliyyə yardımından. 

Sığorta olunmuş işçilərin ödəmələri, onların gəlirindən birbaşa tutulmalardan ibarətdir. 

Əslində bu məqsədli gəlir vergisidir. Ödəmənin stavkası ümumi qazancın müəyyən faizi 

ilə təyin edilir və əksər hallarda, gəlir səviyyəsindən asılı olmayaraq, mütənasib ölçüdə 

olur. Belə olan halda, illik ödəmələrin maksimal məbləği, yaxud stavka tətbiq edilən 

maksimal     gəlir     nəzərdə     tutulur.     Ödəmə     stavkalarənin müəyyənləşdirilməsi 

belədir: ABŞ- da - 7,15%,   Böyük Britaniyada 5,7%, və 9% (gəlirdən asılı olaraq), 

Fransada - 5,7%, Yaponiyada -5,3%. Bu ölkələrdə bütün siğorta növləri üçün hər fıziki 

şəxsdən bir ödəmə olur (ABŞ), ya da ki, bir neçə ödəmə ola bilər ki, (AFR, Fransa), 

bunlar, müvafıq müavinətin və sosial xidmətin alınması hüququnu verirlər. 

Sahibkarlardan tutulan ödəmələri, işləyənlərin ümumi əmək haqqı fondunun deyil, 

qabaqcadan təyin olunmuş əmək haqqının maksimal cəminin müəyyən faizi ilə verilir, 

yəni, bu maksimumdan artıq olan məbləğlər nəzərə alınmır. ABŞ-da və AFR-da işçilərin 

və sahibkarların ödəmə stavkaları eynidir, başqa ölkələrdə işə görürənlərin ödəmələri 

daha yüksəkdir. 

 

2. Məcburi sosial sığorta vəsaitləri  

Dövlət maliyyə yardımına işləməyən vətəndaşların, hərbi qulluqçuların və dövlət 

qulluqçularının əvəzinə məcburi sosial sığorta fondlarına ödəmələr, bu fondların 

kəsirlərini ödəyən dotasiyalar və vergi güzəştləri daxildirlər. Məcburi sosial sığorta 

vəsaitləri - pullu ödəmələr, sosial xidmətlərin maliyyələşdirilməsi və güzəştli rifah 

şəklində istifadə edilə bilər. Sosial-iqtisadi əhəmiyyətinə və ehtiyatlar həcminə görə, 

əsas yeri, pul ödəmələri tuturlar. Bunlar, həm istifadə xüsusiyyətinə, həm də alanların 

kontingentinə görə, məqsədli istiqamətlənmə xüsusiyyətinə malik olan pensiya və 

müavinətlərlə təqdim olunmuşdur. Sosial sığorta xətti ilə, səhiyyə və sosial təminat 

müəssisələrinin, sağlamlığın bərpası, sağlamlaşdırıcı-profılaktik tədbirlərin aparılması 

üzrə sanatoriya-kurort təşkilatlarının, peşə təhsili müəssisələrinin və b. Xidmətləri 

maliyyələşdirilir. Güzəştli rifahın, sosial sığorta vəsaitlərinin istifadəsinin bir forması kimi, 

xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onların təyin edilməsi, konkret maddi rifahın, yaxud 

xidmətin alınması ilə bağlıdır. Bu səbəbdən, güzəştli rifah, natural bölüşdürmə ilə pullu 

bölüşdürmə arasında orta mövqedə yerləşir. By, güzəştlərin tamamlayıcı cəhətə malik 

olduğunu müəyyənləşdirir., yəni, onlar əhalinin ayrı-ayrı qruplarının istehlak mallarını 

artırmaq imkanı verir (güzəştli aptek nüsxələri, putyovkalar və s) Ödəmələrin və 
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xidmətlərin funksional təyinat üzrə təsnifatı, onların üç qrupa ayrılmasını nəzərdə tutur: - 

birinci qrupa - insanın həyat fəaliyyətini qorumaq məqsədi daşıyan ödəmələr və 

xidmətləri aid edirlər: yaşa, əlilliyə, ailə başçısını itirdiyinə görə pensiyalar, iş 

qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə, həmilləlik və doğuşa görə müavinətlər, 

qocalar evində saxlanma və s. aid edilir; - ikinci qrupa - uşaqların doğulması və tərbiyəsi 

ilə əlaqədar çəkilən əlavə xərclərdən irəli gələn ödəmələr və xidmətlərdir. Buraya, 

doğuşa görə müavinət, uşaq müəyyən yaşa çatana qədər ona qulluq etmək üçün 

məzuniyyət xərcləri, uşaq müavinətləri aiddirlər; - üçüncü qrupa - iş qabiliyyətinin 

bərpası, tibbi reabilitasiya, əlillərin, işsizlərin, hamiləliyə görə məzuniyyətdə olan və 

əmək fəaliyyətinə qayıdan qadınların hazırlanmasına və yenidən hazırlanmasına 

çəkilən xərclər və göstərilən xidmətlər aiddirlər. Ödəmələrin və xidmətlərin ünvanlılıq 

əlaməti üzrə təsnifatı, mühüm praktiki aspektə malikdir, yəni, ödəmə və xidmətləri 

alanların hansı əhali qrupuna aid olmasından asılıdır: dövlət sektorunun fəhlə və 

qulluqçuları, özəl sektorun fəhlə və qulluqçuları, hərbi qulluqçular və onların ailələri və s. 

Bu təsnifat, əhalinin müxtəlif qruplarının sosial sığortasını tənzimləyən qanunvericilik 

aktlarının hazırlanmasının əsasını təşkil edir. Pensiya - vətəndaşlara qocaldıqda, əmək 

qabiliyyətini tam yaxud qismən itirdikdə, ailə başçısını itirdikdə, həmçinin, müəyyən 

əmək fəaliyyəti sahələrində təyin olunmuş iş stajina çatdıqdan sonra ayba-ay verilən 

zəmanətli pul ödənişıdir. İşçilər və onların ailələri, yuxanda göstərilən sığorta halları baş 

verdikdə, sahibkarların və işçilərin ödəmələri hesabına pensiya fondlarından maddi 

təminat alırlar. Pensiya təminatına yönəldilmiş sosial sığorta ehtiyatlarmın həcmi üç 

qrup amillərlə müəyyənləşdirilir: demoqrafık, iqtisadi və hüquqi amillər. Demoqrafik 

amillərə - orta ömrün uzunluğunun artımı və onunla bağlı əhalinin qocalması prosesi 

aiddir. İqtisadi amillərə - əmək haqqının və pensiya təminatının nisbətinin 

müəyyənləşdirilməsi, onun minimal səviyyəsi, normativdən artıq əmək stajina, xüsusi 

əmək şəraitinə görə əlavə ödəmələr şəklində həvəsləndirmə elementlərinin istifadəsi və 

s. aiddir. Hüquqi amillərə - pensiya sığortası və təminatı sahəsində milli qanunvericiliyin 

xüsusiyyətləri aiddir. Məcburi pensiya təminatında, sığorta pensiyaları (əmək) və sosial 

pensiyalar fərqləndirilir. Birincilərə aid olanlar - yaşa görə, əlilliyə görə, ailə başçısını 

itirdiyinə görə, uzun müddət xidmətə görə verilən pensiyalardır. Ikinci növ pensiyalar isə 

əmək pensiyasına hüququ olmayan vətəndaşlara verilir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

sığorta pensiyaları, əksər ölkələrdə -Dövlət Pensiya Fondu (bizdə Sosial Müdafıə 

Fondu) və müəssisələrin pensiya fondları hesabına verilə bilər. Müəssisədən pensiya 

alınmasının şərti - bu müəssisədə müəyyən müddət ərzində işləməkdir. Bu pensiya, 

dövlət pensiyasına əlavə şəklində , yaxud müstəqil ödəmə şəklində verilə bilər. Bu, 

zəmanətli pensiya deyildir və ancaq Həmkarlar İttifaqı ilə müəssisənin müdiriyyəti 

arasında bağlanmış kollektiv müqavilədə qərarlaşdırılır. Dövlət sığorta pensiyası 

hüququna, müəyyən əmək (sığorta) stajı olan və Dövlət Pensiya Fonduna sığorta 

ödəmələri keçirən şəxslər malik olurlar. Pensiyanın həcmi, bir qayda olaraq, keçmiş 

əmək haqqı ilə tutuşdurulur və onun müəyyən faizi ilə ümumi, yaxud güzəştli əsaslarla 

təyin edilir. Sosial pensiyalar - əmək qabiliyyətini itirmiş vətəndaşlara, onların sığorta 

pensiyası hüququ olmadıqda verilir. Sosial pensiyaların həcmi, alanların kateqoriyaları 

üzrə, yaşa görə minimal pensiyanın müəyyən faizi ilə təyin edilir. Sosial pensiyaların 

mövcudluğu, bütün vətəndaşları dövlət sosial sığortası ilə əhatə etmək, əmək stajından 

asılı olmayaraq, onlara maddi rifahın minimal səviyyəsinə zəmanət vermək imkanlarını 
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yaradır. Müavinət - işdə müvəqqəti fasilə yarandıqda, həmçinin, müəyyən hallarda əlavə 

xərcləri təzminatlandırmaq ehtiyacı yarandıqda verilən zəmanətli pul ödənişləridir. 

Müavinətlərin birinci qrupuna - işsizliyə görə, iş qabiliyyətinin müvəqqəti itirdiyinə görə, 

doğuşdan sonra körpəyə baxmağa görə, həmiləliyə və doğuşa görə verilən müavinətlər 

aiddir. ikinci qrupa - uşaq anadan olduqda, azyaşlı uşaqlara, işçinin özü, yaxud ailə 

üzvü vəfat etdikdə, verilən müavinətlər daxildirlər. Sosial sığorta xətti ilə təqdim edilən 

xidmətlərin maliyyələşdirilməsinin vəzifəsi - müxtəlif qruplara aid olan iş qabiliyyətindən 

məhrum olmuş vətəndaşların bir sıra ehtiyaclarını ödəməkdən ibarətdir. Sosial sığorta 

vəsaitlərinin bu cür istifadə edilməsi formasma, müalicə-profılaktik yardım xərcləri, 

internat evlərinin saxlanılması, əldən düşmüş qocaların və əlillərin müalicəsinin təşkili 

xərcləri, işsizlərin hazırlanmasına və yenidən hazırlanmasma və s. çəkilən xərclər 

aiddirlər. 

 

 

Mövzu 19. Sahədə idarəetmə mexanizmi və onun təşkilati quruluşu. 

 

Plan: 

1.İdarəetmənin mahiyyəti və prinsipləri   

2.İdarəetmənin funksiyaları və onların təsnifatı  

3.İdarəetmənin metodları və onların tətbiqi istiqamətləri  

4.Firmanın idarəetmə mexanizminin təşkilati quruluşu 

 

1.İdarəetmənin mahiyyəti və prinsipləri.   İdarəetmə, çox ümumi şəkildə, fərdin 

və ya kollektivin öz iradələri, ideya və fikirlərinin həm mümkün olan və həm də zərurət 

yaranan yerdə, məqsədəyönlü şəkildə reallaşdırılmasıdır.   

İnsanlar bioloji qanun və qanunauyğunluqları dərk etməklə özlərinin işləmiş 

olduğu bioloji texnologiyalar, aqrotexniki üsullar vasitəsilə – natamam olsa da – canlı 

təbiətin (bitki və, xüsusilə, heyvanlar aləminin) öbyektlərini də idarə edə bilirlər.  

İnsanlar texniki obyektlərə, texnoloji proseslərə – özünün yaratdıqlarına – təsir 

etməklə müəyyən nəticələrə nail olmaq üçün onları da idarə etməyə müyəssər olurlar. 

Texnika və texnologiyanın idarə oluna bilməsi imkanını insanlar onların 

konstruksiyasına – hələ layihələndirmə mərhələsində – daxil edir, istismar zamanı isə 

gerçəkləşdirə bilirlər.  

Beləliklə, idarəetmə insanların şüurlu şəkildə ətraf mühitə, canlı və cansız 

təbiətə, texnika və texnologiyaya, istehsal heyətinə təsir etməklə hadisə və prosesləri öz 

axarına yönəltmək yolu ilə zəruri olan, ehtiyac duyulan nəticələrə nail olmaqdır.  

Məsələyə tam aydınlıq gətirmək üçün bir məqama da toxunmaq lazımdır. " 

İdarəetmə" və "menecment" arasında nə kimi oxşarlıq və fərqlər vardır? İnqilis sözü 

olan "menecment" rus dilinə "upravleniye", Azərbaycan dilinə isə "idarəetmə" kimi 

tərcümə olunur. Lakin "idarəetmə" ilə "menecment" öz məzmunlarına və miqyaslarına 

görə fərqli anlayışlardır. " İdarəetmə" daha geniş anlayışdır. Menecment idarəetmənin 

bir hissəsidir və deməli, ona daxildir. Menecment həm də iqtisadiyyatın idarə 

edilməsinin bir hissəsi olmaqla, yalnız müəssisə miqyasındakı hadisə və prosesləri 

əhatə edir. İdarəetmə bütün hallarda menecmenti əvəz edə bilər, əksinə isə mümkün 

deyil.  
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Firmanın əsas vəzifəsi, məlum olduğu kimi, müəyyən tələbatı ödəyə bilən 

istehsal-texniki təyinatlı məhsul və istehlak şeyləri istehsal etmək, onları reallaşdırmaq 

və mənfəət əldə etməkdir. Mahiyyətinə görə çox mürəkkəb olan bu proses firmanı əhatə 

edən, dəyişən və getdikcə daha da mürəkkəbləşən xarici mühitdə kortəbii şəkildə baş 

verə bilməz, o, mütləq idarə olunmalı və qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olunmasına 

yönəldilməlidir.  

Firma miqyasında idarəetmə – müəssisənin həm fəaliyyət (müəssisənin idarə 

edilməsi) və həmd ə insanlara təsir mexanizmlərinin məqsədəuyğun şəkildə 

formalaşdırılmasıdır. Bu iki proses mahiyyət və əhəmiyyətlərinə görə analoq təşkil 

etmirlər və elə buna görə də firmanın və heyətin idarə edilməsini fərqləndirmək lazımdır.   

Heyətin idarə edilməsi, əvvəllər qeyd edildiyi kimi, firmada məşğul olan 

insanların davranı şlarına təsir göstərməyə istiqamətləndirilən tədbirlər sistemidir. 

Heyətin idarə edilməsi prosesində ön planda davranış aspektləri dayanır.  

 Firmada idarəetmə prosesi müxtəlif mərhələlərdən ibarət olur və bunlara 

planlaşdırma, planların reallaşdırılması və nəzarət daxildir.  

Firmada həyata keçirilən istehsal-kommersiya fəaliyyətini şərti olaraq istehsalın 

özünə (idarəetmə obyekti) və təşkilatın idarəetmə aparatına (idarəetmə subyekti) 

ayırmaq olar. Firmanın idarəetmə orqanlarında idarəetmə üçün zəruri olan məlumatların 

toplanması prosesi həyata keçirilir. İdarəetmənin həyata keçirilməsi, daha doğrusu, 

qərarların (idarəetmə əməyinin məhsulu) hazırlanması üçün informasiyanın yığılması, 

emalı və verilməsi kimi çox məsul işlərin icrası lazım gəlir. Göründüyü kimi, burada – 

"İqtisadi nəzəriyyə"nin anlayışlarına görə – əmək predmeti informasiyadır, əmək aləti – 

informasiyanın emalında, təhlilində və verilməsində istifadə olunan hesablama 

texnikasıdır, hazır məhsul isə – müəssisənin qarşısında duran vəzifələri daha tez və 

səmərəli həll etmək məqsədilə icrası istehsal heyətinə tapşırılan təsərrüfat qərarlarıdır.  

İdarəetmə qarşıda qoyulan məqsədlərə lazımi müddətdə – müəyyən vaxt 

intervalında – minimum maddi və əmək resurslarının sərfi ilə nail olmağa yönəldilmiş 

idarəetmə subyekti ilə istehsal heyətinin birgə həyata keçirdikləri tədbirlər sistemindən 

ibarətdir. İdarəetmə sistemi idarəetmə məqsədlərinin, idarəetmənin strukturu, forma və 

metodlarının məcmusudur.  

İdarəetmənin məqsədi idarəetmə obyektinin (məsələn, müəssisənin) 

gələcəkdə arzu olunan vəziyyətə gətirilməsini nəzərdə tutur, əks etdirir. İdarəetmədə 

qaşıya qoyulan məqsədlər bir sıra tələblərə cavab verməlidir ki, bunlara da aşağıdakılar 

aiddir:  

– məqsədlərin uzlaşması, vəhdətdə olması və bir-birinə zidd olmaması;  

– real olması (yerinə yetirilməsinin mümkün olması);  

– icraçılar üçün aydın olması;  

– çevik olması.  

 

Strategiya – kifayət qədər uzun müddət üçün müəyyən edilmiş, rəqabət 

üstünlüklərinin və səmərəliliyin artırılması əsasında stabil iqtisadi göstəricilərə və bu 

göstəricilərin artımına nail olmağa imkan verən istiqamətlərin, fəaliyyət qaydaları və 

normalarının məcmusudur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, insanlarla, predmetlərlə və informasiyalarla işləmək 

idarəetmənin bilavasitə vəzifələridir.   



89 
 

İdarəetmənin aşağıdakı çoxsaylı prinsiplərini qeyd etmək olar: 

1.İdarəetmədə əmək bölgüsü. Əməyin bölgüsü nəticəsində hər bir rəhbər işçi 

üçün diqqət və səylərin istiqamətləndiyi məqsədlərin sayı azalır ki, bu da səmərəliliyi 

artırır.  

2.Səlahiyyət və məsuliyyət. Rəhbər işçinin səlahiyyəti onun əmr vermək 

hüququnu göstərirsə, məsuliyyəti isə səlahiyyətinin əksidir, yəni öhdəliklərini ifadə edir.  

3.İntizam. Bu prinsip firma ilə onun işçiləri arasında əldə olunmuş razılaşmaya 

əməl və hörmət etməyi nəzərdə tutur. Firma və onun işçiləri arasında əlaqələndiril ən bu 

razılaşmaların müəyyən olunması rəhbərliyin əsas vəzifələrindən biridir.  

4.Təkbaşınaçılıq. İşçi çox yerdən deyil, özünün tabe olduğu şəxsdən əmr 

almalıdır.  

5.İstiqamətlərin vəhdəti. Bir məqsəd çərçivəsində fəaliyyət göstərən hər bir qrup 

vahid plana riayət etməli və bir rəhbərə tabe olmalıdır.  

6.Şəxsi mənafelərin ümumi mənafeyə tabe olması. Bir işçinin və ya işçilər 

qrupunun mənafeləri firmanın mənafeyindən üstün tutulmamalıdır.  

7.Heyətin mükafatlandırılması. İşçilərin etibarlılığını və verilmiş tapşırığın yerinə 

yetirilməsində köməklərini təmin etmək üçün onlar öz xidmətlərinə görə əmək haqqı 

almalıdırlar.  

8.Mərkəzləşdirmə. Bu, əmək bölgüsü kimi, idarəetmənin zəruri prinsipidir. Lakin 

mərkəzləşdirmənin səviyyəsi konkret şəraitdən asılı olur. Buna görə də mərkəzləşdirmə 

ilə qeyri-mərkəzləşdirmə arasında zəruri nisbətin düzgün müəyyən olunması firmanın 

idarə edilməsi qarşısında duran çox vacib bir məsələdir. 

9.Qayda. İşçilər və maddi resurslar lazım olan vaxtda öz yerlərində olmalıdırlar.  

10.Ədalət prinsipi. Hər bir işçiyə fərq qoyulmadan və həm də hörmətlə 

münasibət göstərilməlidir.  

 

İdarəetmə işinin uğurlu aparılması, hər şeydən öncə, həmin işi idarə edəcək 

fərdlərin – insanların seçilməsi, səlahiyyət və məhsuliyyətin onlar arasında optimal 

bölünməsidir. Mahiyyət etibarılə bu tədbir seçilən nümayəndəni, həmin insanı rəhbər 

işçiyə çevirir. Rəhbər işçinin məsuliyyəti dedikdə, mövcud tapşırığın yerinə yetirlməsi 

üçün öhdəlikdir və bunun məqbul səviyyədə icrası üçün cavabdehlik başa düşülür. 

Öhdəlik isə hər bir fərdin təşkilatda tutduğu vəzifə ilə bağlı onun qarşısında qoyulmuş 

tələblərə cavab verə bilmək borcudur. Vəzifə həvalə olunmuş fərdin – rəhbər işçinin 

məhsuliyyətinin reallığı ona verilmiş səlahiyyətlərdən birbaşa asılıdır. Səlahiyyət 

dedikdə, firma əməkdaşının resurslardan istifadənin hüquq məhdudluğu şəraitində onun 

qarşısında qoyulmuş tapşırıqların yerinə yetirilməsinə təhrik olunması başa düşülür. 

Səlahiyyət fərdin özünə deyil, onun icra etdiyi (tutduğu) vəzifəyə aiddir.   

 

2.İdarəetmənin funksiyaları və onların təsnifatı.     İstehsal prosesini və onun 

ayrı-ayrı tərəflərini idarə etmək vəzifələrini yerinə yetirmək üsulları və vasitələrinin 

məcmusu idarəetmə funksiyası adlanır. Planlaşdırma idarəetmənin əsas funksiyası kimi, 

məqsədlərin müəyyən edilməsi, problemin təhlili, proqnozlaşdırma, alternativ 

variantların müəyyən olunması, qəbul edilmiş qərarların qiymətləndirilməsi mərhələlərini 

əhatə edir. Planlaşdırmanın vəzifəsi gələcəkdə həyata keçiriləcək fəaliyyətin müəyyən 

parametrlərini müəyyən etməklə qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün 
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layihələrin hazırlanmasıdır. Bu layihələrin köməyi ilə qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail 

olmaq imkanları və bununla əlaqədar risklər müəyyən olunur. Planlaşdırma müəssisənin 

gələcək inkişafını müəyyən edir, onun qarşısında qoyulmuş sosial-iqtisadi məqsədlərə 

nail olmanın yolları və metodlarını müəyyənləşdirir, nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata 

keçirilməsinin nəticələrini əvvəlcədən qiymətləndirməyə imkan verir. Təşkiletmənin 

vəzifəsi müəssisədə ayrı-ayrı fəaliyyət növlərinə, şəxslərə və maddi vasitələrə 

münasibətləri elə formalaşdırmaqdan ibarətdir ki, qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmaq 

ən az xərclə mümkün olsun. Bunun təmin olunması üçün isə təşkilati forma və 

modellərdən istifadə edilir və onların seçilməsi zamanı qarşıya qoyulmuş məqsədlər 

əsas götürülür.  

Təşkiletmə məsələlərinə idarəedən və idarəolunan sistemlərin, onların daxili 

struktur əlaqələrinin və konkret təşkilat quruluşunun formalaşması, fəaliyyət 

normativlərinin işlənib hazırlanması, istehsal prosesinin ünsürləri arasında 

kooperasiyasının yaradılması, istehsal və əmək prosesinin təşkili məsələləri, idarəetmə 

sisteminin özünün təşkili, mövcud əmək bölgüsü və əmək kooperasiyası əsasında 

işçilərin idarəetmə bölmələri, istehsal sahələri üzrə yerləşdirilməsinin təşkili, idarəedən 

və idarəolunan sistemlər arasındakı informasiya mübadiləsinin əlaqə və əks əlaqələrinin 

təşkili daxildir.  

Müəssisədə planlaşdırmadan sonra, adətən planların yerinə yetirilməsi 

mərhələsi gəlir. Sonrakı mərhələ nəzarət və plandan kənarlaşmaların təhlilidir. Nəzarət 

plan göstəriciləri ilə faktiki (hesabat) göstəricilər arasındakı kənarlaşmaları aşkar edir, 

təhlil isə öz növbəsində bu kənarlaşmaların səbəblərini müəyyənləşdirir. Nəzarət və 

təhlilin nəticələri yeni (növbəti) planlaşdırma üçün yetərincə həcmdə informasiya verir. 

Bu baxımdan informasiyanın uçota alınması çox gərəkli və vacib məsələdir.  Uçot – 

müəssisənin idarə olunması üçün informasiyanı təqdim edən sistemi əks etdirir.  

İdarəetmənin koordinasiya funksiyası da ən vacib funksiyalardan biridir. 

Koordinasiya funksiyası idarəetmənin planlaşdırma funksiyası ilə daha çox əlaqəsi olan 

funksiyadır. Bundan başqa, koordinasiya funksiyası ayrı-ayrı işlərin, istehsalın müxtəlif 

mərhələlərinin əlaqələndirilməsi ilə bağlıdır. Koordinasiya funksiyası bütöv bir tamın 

ayrı-ayrı komponentlərinin əlaqəli fəaliyyəti, qarşılıqlı təsiri və onun bir sistem kimi 

dinamik, tarazlı inki şafını təmin etməyə xidmət göstərir. Bu funksiya hadisə və 

proseslərə sistemli təhlil mövqeyindən yanaşmağı zəruri edir.  

İdarəetmənin funksiyaları içərisində tənzimləmə mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Tənzimləmə idarəetmə sisteminin müəyyən qaydalı və ahəngdar inkişafının təmin 

olunması ilə əlaqədardır. Başlıca məsələ idarəetmə proseslərinin, idarəetmə 

fəaliyyətinin verilmiş normativlərdən kənarlaşma hallarının aradan qaldırılmasıdır. 

Burada etalon səciyyəli müəyyən normativ və normalar nəzərə alınmalıdır.  

 

3.İdarəetmənin metodları və onların tətbiqi istiqamətləri.   İdarəetmənin 

metodları istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə xidmət edir və idarəetmə 

funksiyalarının icrası ilə bilavasitə əlaqədar olur. Onlar çoxcəhətli və müxtəlif olmaqla 

bərabər, həm də öz konkret məzmunlarına, idarəetmə obyektlərinə təsiretmə 

xarakterlərinə, təşkilati formalarına və sairə görə bir-birlərindən fərqlənirlər. Bütövlükdə, 

idarəetmə metodları üç qrupa: iqtisadi, inzibati və sosial-psixoloji metodlara bölünürlər.  
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İdarəetmənin iqtisadi metodları istehsal münasibətlərinin, obyektiv iqtisadi 

qanunların dərindən dərk olunması, onlardan geniş istifadə edilməsi əsasında həyata 

keçirilir. Bu metodlardan istifadə olunmasında məqsəd kollektivdə iqtisadi maraq 

yaratmaq, sövqedici tədbirlər işləyib hazırlamaq və tətbiq etməklə, idarə olunan obyektin, 

məsələn, əmək kollektivinin təşəbbüskarlığına nail olmaqla qarşıya qoyulmuş təsərrüfat 

məsələlərinin həllinə onları stimullaşdırmaqdır. İqtisadi metodların köməyi ilə planlar, 

əmək haqqı, qiymət, mənfəət və başqa bu kimi iqtisadi kateqoriya və mexanizmlər 

məqsədyönlü təsir vasitəsinə çevrilir. Təsərrüfatçılığın iqtisadi vasitələri olan əmək 

haqqı, qiymət, kredit, gəlir və mənfəət, vergi və s. iqtisadi metodun mexanizminə 

daxildirlər. Bu sistemə daxil olan iqtisadi vasitələr qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə 

yetirilməsində əmək kollektivinin və onun ayrı-ayrı üzvlərində maddi həvəs yaratmaqla 

istehsalın səmərəliliyini artırmaq imkanlarını daha da genişləndirir.  

Firma və müəssisənin idarə edilməsinin inzibati metodlarının mahiyyəti idarə 

olunan obyektə birbaşa təsir göstərmək, onun üçün təsərrüfat tapşırıqları və bunların 

yerinə yetirilməsi vaxtını müəyyən etmək və resurslar ayırmaq; icraçı üçün yerinə 

yetirilməsi hökmən məcburi olan birmənalı qərarlar vermək; sərəncam, göstəriş və 

qərarların inzibati xarakter daşıması və onların yerinə yetirilməməsinin intizamsızlıq kimi 

qiymətləndirilməsindən ibarətdir.  Bu metod inzibati-amirlik səlahiyyətinə malik olduğuna 

görə normativ-sərəncam xarakteri daşıyır və onun yerinə yetirilməsi müzakirəsiz 

məcburidir. Burada qərarların – mümkün olduğu halda – yerinə yetirilməməsi inzibati, 

maddi və başqa formada məsuliyyətə cəlb olunma və ya idarəetmə intizamının 

pozulması kimi qiymətləndirilir, təqsirkar isə cəzalandırılır.  

İdarəetmənin sosial-psixoloji metodları öz məzmununa görə işçilərin əməyə 

maraqlarının və yaradıcılıq təşəbbüslərinin artırılması, müəssisədə istehsalat 

mədəniyyətinin yüksəldilməsi, işçi heyətinin təsərrüfat fəaliyyətinə və onun təşkilinə 

təsirindən və başqa bu kimi aspektlərdən ibarətdir; sosial-psixoloji metodlarda, habelə 

əxlaq normaları və tərbiyəvi motivlərin də payı vardır. Müəssisədə texniki-texnoloji və 

iqtisadi proseslərlə yanaşı, həm də sosial-psixoloji proseslər baş verir. Ona görə  də 

idarəet-mə prosesində əmək kollektivinə təşəbbüskarlıq hissini aşılamaqda, əməyin 

cazibədarlığını yüksəltməkdə sosial-psixoloji amillərdən bacarıqla istifadə etməyin 

böyük əhəmiyyəti vardır.  

 

 

4. Firmanın idarəetmə mexanizminin təşkilati quruluşu.   İdarəetmə sisteminin 

səmərəliliyi xeyli dərəcədə onun özünün düzgün təşkilindən asılıdır ki, bu da idarəetmə 

orqanlarının quruluşunun, idarə qərarlarının əsaslandırılması, qəbul edilməsi və həyata 

keçirilməsi prosesinin, rəhbərlərin və mütəxəssislərin əməyinin informasiya və texniki 

idarəetmə ilə əlaqələndirilməsinin planauyğun şəkildə qaydaya salınmasından ibarətdir. 

İdarəetmə subyektinin məqsədi idarəetmə aparatının işləməsi üçün daha əlverişli şərait 

yaratmaqdan və istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi və ona müsbət təsir 

göstərilməsindən ibarətdir. O, idarə edilən obyektin qarşısında duran məqsədlərə, onun 

xüsusiyyətlərinə müvafiq olmalıdır. İdarəetmənin təşkilinə – idarəetmə dövrəsini təşkil 

edən bütün proseslərin işlənib hazırlanması, əsaslandırılması, idarəetmə qərarlarının 

qəbulu və həyata keçirilməsi tədbirləri daxildir. İdarəetmənin təşkilati quruluşu 

nomenklaturanı, idarəetmə aparatı bölmələrinin nisbətini (işləyən adamların sayına, 
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işlənən informasiyanın həcminə görə və i.a.), onların bir-biri ilə və idarə edilən obyektlə 

qarşılıqlı əlaqə formalarını səciyyələndirir. Adətən idarəetmə aparatının təşkilati 

quruluşunun xətti, funksional, xətti-funksional (qərargah), matrisa, proqramlı – məqsədli 

və çevik növlərini fərqləndirirlər.  

İdarəetmənin xətti quruluşu obyektlər üzrə rəhbərlərin ayrılmasını göstərir ki, 

bunlardan hər biri bütün növ işləri yerinə yetirir, həmin obyektin idarə edilməsi ilə 

əlaqədar olan bütün qərarları işləyib hazırlayır və qəbul edir. Belə quruluş xalis şəkildə 

idarəetmənin yalnız ən aşağı pillələrində (briqada, istehsalat sahəsi) tətbiq edilir. Daha 

iri bölmələrdə bu quruluş tətbiq edilə bilməz, çünki hətta kiçik sex çərçivəsində həcm və 

idarəetmənin mürəkkəbliyi elədir ki, onları ancaq müxtəlif mütəxəssislərin kollektiv səyi 

ilə yerinə yetirmək olar.     

 

 

  

     

 

                                                     

 

 

 

 

İdarəetmənin funksional quruluşunda kollektivin idarə edilməsinə dair bütün iş 

növləri müxtəlif funksional bölmələr arasında bölüşdürülür və bu bölmələrdən hər biri 

müəyyən işləri yerinə yetirir. İdarəetmə quruluşunun bu tipində idarəetmənin 

ixtisaslaşdırılması daha dolğun həyata keçirilir. Əmək kollektivi daha ixtisaslı və 

əsaslandırılmış qərarlar alır. Lakin bu halda çox vaxt kollektivə müxtəlif funksional 

bölmələrdən bir-birinə zidd göstərişlər gəlir, vahid rəhbərlik pozulur, əmək kollektivinin 

fəaliyyətinin ümumi istiqaməti itir. Bu sistem vahid rəhbərlik prinsipinə uyğun olmadığına 

görə bütün hallarda tətbiq edilmir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Burada  D-direktor,  FR-funksional rəhbər,   XR- xətti rəhbər,  İ1,  İ2 –icraçılar,   

FF-funksional bölmədir. 

 

İdarəetmənin xətti-funksional quruluşu daha geniş yayılmışdır. Belə quruluşda 

idarəetməni bütünlükdə müəyyən kollektivə başçılıq edən xətti rəhbərlər həyata 

keçirirlər. Ayrı-ayrı qərarları hazırlayarkən xətti rəhbərə ixtisaslaşmış funksional aparat 

kömək edir. Bu aparat aşağı vəsilələrə aid qərarları bilavasitə özü qəbul etmir. O, xətti 

rəhbərin tabeliyindəki qərargah hüququnda işləyir və qərarların hazırlanması prosesində 

D 

XR XR 

İ1   İ2 

    D 

FR FR 

İ3 İ4 

FR 

İ1 İ2 İ3 
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ona kömək edir. Bu halda idarəetmənin ixtisaslaşması və vahid rəhbərlik prinsipinin 

əlaqələndirilməsi daha dolğun həyata keçirilir; həm hazırlanmaqda olan qərarların, həm 

də hər bir istehsal vəsiləsinə kompleks rəhbərliyin yüksək səviyyəsi təmin edilir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İdarəetmənin xətti-funksional strukturu  istehsalın müasir inkişaf mərhələsində 

iri təşkilatlar çərçivəsində idarəetmənin qərargah sistemində qeyri-qənaətbəxşlik 

meydana çıxır.  

İşləri əlaqələndirmək və ən məsul qərarların yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək 

zərurəti meydana çıxır. Buna idarəetmənin matris quruluşunu tətbiq etmək yolu ilə nail 

olurlar. 

İdarəetmənin məhsula yönəlmiş matris strukturu matris quruluşda xətti 

rəhbərlərlə və funksional quruluşlu aparatla yanaşı bir də aparatın predmet üzrə 

ixtisaslaşmış vəsilələri fəaliyyət göstərirlər. Bu vəsilələrə hər hansı bir obyektin 

hazırlanma prosesini və ya tədqiqat institutunda mövzunun tədqiq edilməsini idarə 

etmək təhkim olunur . 

İcra etdiyi konkret funksiyanın incəlikləri ilə yanaşı firmanın idarəetmə sisteminə 

daxil  olan şöbələrin hər bir əməkdaşı biznesə, firmanın kommersiya fəaliyyətinə dair 

biliklərə yiyələnməli, onlardan xəbərdar olmalıdırlar.  Müəssisələrdə idarəetmə 

strukturunun təkmilləşdirilməsi (restrukturizasiyası), sadə, lakin əqlən çevik və peşəkar 

kadrlardan ibarət qurumların yaradılması istiqamətində aparılmalıdır. Bu sahədə 

müəssisələrin imkanları nəinki tükənməyib, hətta, çox-çoxdur; onları, sadəcə olaraq, 

aşkarlayıb realizə etmək lazımdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   D 

FR FR      XR 

  FB   FB İ1 İ2 İ3... 
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Mövzu  20: Elmi-texniki tərəqqinin sənayedə rolu və əhəmiyyəti. 

 

Plan:  

1.ETT mahiyyəti 

2.ETT-nin əsas istiqamətləri 

3.İstehsalın kimyalaşdırılması. 

4.İqtisadi səmərəlilik və ETT. 

 

1//Elmi-texniki tərəqqi fundamental və nəzəri tədqiqatları, tətbiqi axtarışları, 

konstruktor-texnoloji işləmələri, yeni texnika nüxsələrinin hazırlanması, sınaqdan 

keçirilməsi, mənimsənilməsi, sənaye üsulu əsasında istehsalı və iqtisadiyyata tətbiqi 

mərhələlərini özündə birləşdirən mürəkkəb və fasiləsiz bir prosesdir. İqtisadi inkişafın 

müasir mərhələsində elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin mənimsənilməsi iqtisadi 

artımın həlledici amilinə çevrilmişdir. Elmi-texniki tərəqqi ictimai-iqtisadi, sosioloji 

prosesləri özülündən zirvəsinə qədər əhatə etməklə onların mahiyyətində dəyişiklik 

aparır, onlara yeni keyfiyyət verir. ETT__ elmin, texnikanın nailiyyətlərinin istehsalata 

tətbiqidir.  

 

Elmi-texniki tərəqqi – 1)elmin nailiyyətlərindən istifadə 

etməklə istehsalın texniki səviyyəsinin yüksəldilməsi; 2)istehsal 

proseslərinin səmərəliliyinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, insanların tələbatlarının daha 

yaxşı ödənilməsi məqsədilə təsərrüfatda, istehsalda elm və texnikanın, texnologiyanın 

ən yeni nailiyyətlərinin tətbiqi. 

 

Elmi-texniki tərəqqi – əmək vasitələrinin və texnoloji proseslərin 

təkmilləşdirilməsi, əmək cisimlərinin keyfiyyətcə yaxşılaşdırılması (yeni material və 

yanacaq növlərinin yaradılması və tətbiqi), idarəetmənin səmərəli metodlarının 

işlənməsi və istifadə olunması üzrə baş verən fasiləsiz bir irəliləyişdir. Firmanın istehsal 

fəaliyyətində və ya bu fəaliyyətin nəticələrində baş verən keyfiyyət dəyişiklikləri, daha 

doğrusu yeniliklər elmi-texniki tərəqqinin «klassik» və müasir istiqamətlərinə söy kənir. 

 

2// 

1. İstehsalın elektrikləşdirilməsi. Elektrikləşdirmə – elmi-texniki tərəqqinin 

tətbiqini təmin edir, enerji resurslarından səmərəli istifadəyə şərait yaratmaqla gücə 

əsaslanan texnoloji proseslərin həyata keçirilməsində, istehsalın kompleks 

mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırması üçün həlledici rolu olan elektrik enerjisi ilə təmin 

edir.  

2. İstehsalın kompleks mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması. İstehsalın 

kompleks mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırması uyğun olaraq, bir tərəfdən texnoloji 

əməliyyatlar və köməkçi işlərin maşınlarla icrası müxtəlif texniki vasitələrin (nəzarət-ölçü 

cihazlarının) köməyilə və digər tərəfdən fəhlənin iş rejiminə nəzarətlə yanaşı onun 

avadanlıqların idarə edilməsi funksiyasından azad olunmasına xidmət edir.   

3. İstehsalın kimyalaşdırılması. Kimyəvi reaksiyalara əsaslanan texnoloji 

üsulların istehsala tətbiqindən məqsəd təbii sərvətlərin emalı və ya onların əvvəlcədən 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stehsal
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0stehsal_prosesl%C9%99ri&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0stehsal_prosesl%C9%99ri&action=edit&redlink=1
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«proqramlaşdırılmış» xassələrə malik yeniləri ilə – süni və sintetik materiallarla 

əvəzlənməsinə nail olmaqdır.  

4. İstehsalın elektronlaşdırılması. Elmi-texniki tərəqqinin bu istiqamətinin 

nəticələri firmanın fəaliyyətdə olan bütün bölmə və şöbələri elektronika vasitələri ilə – 

kompyuter, EHM, peyk rabitəsi sistemi və s. informasiya texnologiyaları ilə təminatına 

şərait yaradır. Həmin elektronika vasitələrinin köməyilə ölçü, nizamlayıcı layihə – 

konstruktor işləmələri, tədqiqat və sınaq işləri yerinə yetirilir, istehsal prosesi 

sürətləndirilir.  

5. Yeni materialların yaradılması və tətbiqi. Bu istiqamətdə aparılan elmi-texniki 

işləmələr keyfiyyətcə yeni, səmərəli xassələrə – istiyə dözümlük, korroziya və 

radiasiyaya davam gətirə bilən, gec «yorulan» konstruksiya materiallarının yaradılması 

və istifadə edilməsi mümkün olur. Bütün bunlar yalnız istehsalçı firmanın deyil, 

istehlakçının da iqtisadi göstəricilərini yaxşılaşdırır.  

6. Yeni texnoloji istehsal üsullarının mənimsənilməsi. Elmi– texniki tərəqqinin bu 

istiqaməti nəinki firma, hətta sənaye sahəsi və bütünlükdə iqtisadiyyat miqyasında bir 

sox istehsal və sosial– iqtisadi problemlərin həllində müstəsna rola malikdir və böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Yeni texnologiya istehsala əlavə resurslar cəlb etmədən onun 

həcmini artırır, məhsulun maya dəyərini azaldır, əmək məhsuldarlığının və məhsulun 

keyfiyyət səviyyələrini yüksəldir.  

7.Ətraf mühitin mühafizəsi 

 

Ölkənin maddi-texniki bazasının yaradılmasında elektrikləşmə mühüm rol 

oynayır. İstehsal olunan enerjinin 70%-i istehsal üçün istehlak olunur. Elektrikləşmənin 

səviyyə göstəricisi əməyin elektriklə silahlanmasıdır. Hər bir işçiyə düşən elektrik 

enerjisinin miqdarı aşağıdakı kimidir: 

       
  
  

 

Re – sahədəki işçilərin sayı                    

Be – il və ya ay ərzində istehsal olunan elektrik enerjisinin miqdarı 

 

İstehsalın elektrikləşmə göstəricisi sahədəki elektrik motorlarının, aparatların, 

texniki qurğuların işlətdiyi elektrik enerjisinin miqdarını həmin dövr ərzində istehsal 

məqsədilə üçün istehlak edilən bütün enerji növlərinin ümumi miqdarına nisbətilə ölçülür. 

 

İstehsalın mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması istehsalın səmərəliliyinə 

böyük təsir edir. Mexanikləşdirmə əl əməyinin maşınla əvəz edilməsində özünü göstərir. 

Mexanikləşdirmə 2 yerə bölünür: 

1)Qismən mexanikləşdirmə                       2)Kompleks mexanikləşdirmə 

 

Mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma səviyyəsi: 

     = 
    

   
 

 

     = müəyyən sahədə mərkəzi mexanikləşdirmə işinin əmək tutumu 

      = ümumi görüləcək əl əməyinin avtomatlaşdırılması və 

mexanikləşdirilməsinin əmək tutumu 
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ETT-nin əsas istiqamətlərinə yeni enerji növlərindən (günəş, atom) istifadə və 

ətraf nühitin mühafizəsi də daxildir. Ondan ən perspektivlisi atom enerjisidir. Onun 

tətbiqindən əldə edilən səmərə digərlərindən qat-qat çoxdur.  

Ətraf mühitin mühafizəsi istehsal və məişət tullantılarının zərərsizləşdirilməsi və 

onlardan səmərəli istifadə edilməsini nəzərdə tutur. 

 

 

 

3//ETT-nin ən mühüm istiqamətlərindən biri də kimyalaşdırmadır. Sənayenin 

kimyalaşdırılması _ istehsalın bütün sahələrində kimya məhsullarının ən yeni kimyəvi 

metodlarının ardıcıl surətdə tətbiq edilməsidir. Kimyalaşdırmanın maddi əsasını – kimya 

sahələri təşkil edir. Kimya sənayesi təbii materiallara əvəzedici yaratmaqla bərabər 

müəyyən mineral kübrələr də istehsal edir. Kimyalaşdırma aşağıdakı istiqamətlərdə 

həyata keçirilir: 

1)Kənd təsrrüfatının mineral kübrələrə və bitkiləri qoruyan dərmanlara olan 

tələbatının ödənilmıəsiç 

2)Texniki tələbat üçün istifadə edilən yeyinti məhsullarının sintetik məhsullarla 

əvəz edilməsi 

3)Xalq istehlakı malları istehsalında sintetik materialların geniş tətbiqi 

4)Tikintidə və maşınqayırmada plastik kütlənin tətbiqi 

5)Kimya məhsullarının xalq təsərrüfatının bütün sahələrində tətbiqi. 

 

Kimyalaşdırma səviyyəsi aşağıdakı kimi hesablanır: 

      
            

   
 

  

4.İqtisadi səmərəlilik. 

 

1./Hər bir cəmiyyətdə iqtisadi inkişafın əsasında – digər təsərrüfat tədbirləri ilə 

yanaşı – ictimai istehsalın səmərəliliyinin artırılması dayanır.  

Səmərə __ ictimai istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş 

tədbirlərin həyata keçirilməsi sayəsində iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində alınan 

iqtisadi nəticəni göstərir. 

Səmərəlilik tətbiq edilən texnologiya ilə birbaşa əlaqədar olsa da bu, ilk 

növbədə, istehsal amillərinin imkanları nəzərə alınmadan yüksəldilə bilməz. Elə buna 

görə də iqtisadi ədəbiyyatda – dialektik vəhdətdə olan – iki növ səmərəliliyi biri-birindən 

fərqləndirirlər. 

Bunlardan biri texnoloji, digəri isə iqtisadi səmərəlilikdir.   

Texnoloji səmərəlilik texnoloji istehsal üsullarından eləsidir ki, o, istehsal 

amillərindən, heç olmazsa, birinə qənaət etməklə, onun vasitəsilə, istehsalın nəzərdə 

tutulmuş həcminə nail olmaq mümkün olsun. Texniki irəliləmələr iqtisadi inkişafa və 

sosial tərəqqiyə müsbət planda nə qədər güclü təsir göstərirsə, istehsal firmasının 

fəaliyyəti sosial baxımdan bir o qədər səmərəli olur.   
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Artıq qeyd edildiyi kimi, səmərəliliyin ikinci növü iqtisadi səmərəlilikdir. İqtisadi 

səmərəlilik texnoloji istehsal üsullarından özünün faydalılığına görə eləsinin tətbiqidir ki, 

o, istehsala cəlb edilmiş amillərin dəyərləri istehsalın planlaşdırılmış həcmi üçün optimal 

olsun. Başqa sözlə, səmərəli texnoloji istehsal üsulu həm də o zaman iqtisadi cəhətdən 

səmərəli hesab edilir ki, istehsalın nəzərdə tutulmuş həcminə nail olmaq səfərbər 

edilmiş istehsal amillərinin alternativ dəyərləri minimum səviyyədə olsun.   

Hər hansı təşkilati-texniki tədbirin həyata keçirilməsinin iqtisadi səmərəliliyi 

müəyyən vaxt vahidi ərzində (məsələn rüb, il) alınan iqtisadi səmərənin onun istehsalı 

ilə məşğul olan canlı və maddiləşmiş əməyin kəmiyyətinə nisbəti kimi müəyyən olunur. 

Başqa sözlə, səmərəlilik nisbi göstəricidir; burada səmərə – onun yaranmasına səbəb 

olan xərclərlə müqayisə olunur. Səmərə olmayanda səmərəlilikdən söhbət gedə bilməz.   

Bazar mexanizmi cəmiyyətin sərəncamında olan məhdud istehsal resurslarının 

elə bölüşdürülməsini tələb edir ki, tələbatların maksimum ödənilməsini təmin etmək 

mümkün olsun. Məhdud istehsal resurslarının səmərəli istifadəsi iki şərtin yerinə 

yetirilməsini – resursların düzgün bölgüsü və onlardan qənaətlə istifadə olunmaqla 

istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsini tələb edir. 

Bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadi sistemdə qiymət mexanizmi 

resursların firma, müəssisə və sahələr arasında elə bölgüsünə nail olmağa imkan verir 

ki, cəmiyyət (istehlakçılar) üçün ən zəruri məhsullar əldə olunur, rəqabətin güclənməsi 

isə iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsinin əsas amili olur və tələbata uyğun məhsulların 

ən ucuz başa gələn üsulla istehsal olunmasını ön plana çəkir.   

Səmərəlilik meyarı – istehsal fəaliyyətinin son nəticəsidir, son nəticə isə – 

məhsul istehsalına çəkilmiş xərclərin gətirdiyi səmərədir. Səmərə öz-özlüyündə ictimai 

istehsalın səmərəliliyi haqqında təsəvvür yarada bilmir, çünki mütləq rəqəmdir, onu 

yaradan xərclərlə əlaqəsizdir. Səmərədən səmərəliliyə, meyardan göstəriciyə keçmək 

üçün səmərə ilə xərclər mütləq müqayisə edilməlidir. Səmərəlilik göstəricisi – səmərə ilə 

xərclərin kəmiyyət nisbəti, ictimai istehsalın səmərəliliyinin keyfiyyət səciyyəsidir. 

 

Səmərəlilik göstəricisi kimi ümumi rentabellik (Rüm ) mənfəətin əsas fondların 

orta illik dəyərilə normalaşdırılan dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qalığının cəminə nisbəti 

kimi hesablanır:  

 

Rüm = Mb /(Fəs + Fnor ) 

Burada, Mb – balans mənf əə ti;               Fəs – istehsal əsas fondlarının orta 

illik dəyəri;   Fnor – normalaşdırılan dövriyyə vəsaitl ərinin orta illik qalığıdır. 

 

İstehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi amilləri- 

İstehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsində mühüm yeri elm-texniki 

tərəqqi tutur. Əvvəllər qeyd olunduğu kimi, elmi- texniki tərəqqi – elmi tədqiqatların 

inkişafını, yeni, daha mükəmməl əmək vasitələri və predmetlərinin, texnoloji proseslərin, 

istehsalın, əməyin və idarəetmənin təşkili metodlarının yaradılmasını əhatə edən 

prosesdir.Eyni zamanda istehsalın təmərküzləşməsi, kooperativləşmə, ixtisaslaşma və 

kombinələşmə amilləri də təsir edir. 
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Mövzu 21: Sahədə marketinq fəaliyyəri. 

 

Plan: 

1.Marketinq anlayışı. 

2.Marketinq fəaliyyəti. 

3.Marketinq fəaliyyətinin əsas metodları. 

4.Marketinqin funksiyaları. 

 

1//Bazar münasibətləri şəraitində işləyən firma və müəssisələrin mənfəət əldə 

etmələrində və ümumiyyətlə, iqtisadi inkişaflarında marketinq fəaliyyətinin müstəsna 

əhəmiyyəti vardır. Kökü ingiliscə «market» (bazar) sözündən gələn «marketinq» 

anlayışı bazar və satış sferalarında fəaliyyət mənasına daha uyğundur. Lakin marketinq 

fəaliyyətinin bu cür izahı natamamdır, bəsitdir, çünki marketinqin əhatə dairəsi bazarla 

məhdudlaşmır. O, habelə, istehsal və bazar sferalarının qarşılıqlı əlaqələrinin 

mərkəzində dayanır və həmin əlaqələrin səmərəliliyi və optimallığının müəyyən 

edilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Marketinq – ümumi-nəzəri baxımdan, müəssisənin 

təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin bazar qanunları əsasında idarə edilməsi konsepsiyasıdır.  

Firma özünün marketinq fəaliyyətini istehlakçının bu və ya digər tələbatının ödənilməsi 

naminə deyil – bundan öncə – özünün istehsal imkanlarını genişləndirməklə öz 

maraqlarını təmin etmək üçün həyata keçirir. 

Marketinq – mübadilə fəaliyyətinini həyata keçirmək üçün bazarda aparılan 

məqsədyönlü fəaliyyətdir. Mübadilə prosesini effektiv həyata keçirmək üçün 

istehlakçıların təlabatlarının müəyyən edilməSi bu təlabatlara uyğun məhsulların 

hazırlanması, məhsulların bazara çıxarılması, anbarlaşdırılması, daşınması, 

qiymətləndirilməsi, satışdan avvəl və satışdan sonrakı xidmətin təşkili reklam fəaliyyəti 

tələb olunur və bütün bunlar marketinq tərəfindən həyata keçirilməlidir. Marketinqin 

fəlsəfəsi çox sadədir: "elə məhsul istehsal et ki, onun satışı təmin edilmiş olsun".  

Marketinq XX əsrin əvvəllərində Amerika Birləşmiş Ştatlarında meydana 

gəlmişdir. Bu üsulun tətbiqinin son məqsədi firmaların maksimum gəlirlərini təmin 

etməkdir.  

Marketinq mürəkkəb və dinamik sistem olub müəssisə (firma, şirkət və s.) 

fəaliyyətinin idarə olunmasını, bazara istiqamətləndirilməsini təmin 

https://az.wikipedia.org/wiki/XX_%C9%99sr
https://az.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birl%C9%99%C5%9Fmi%C5%9F_%C5%9Etatlar%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Bazar
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edir. Marketing uyğun məhsulun, uyğun yerdə, uyğun miqdarda və uyğun qiymətə 

alıcıya çatdırılması üçün aparılan insan fəaliyyətidir və biznesdə uğurun əsas şərtidir. 

Firma miqyasında marketinq fəaliyyəti istehlakçıların suverenliyi şəraitində 

cəmiyyətin müəyyən etdiyi sosial-etik normalar əsasında, azad rəqabətə söykənən və 

qarşılıqlı faydalanmaq (mənfəət əldə etmək) naminə əmtəələrin mübadiləsidir, 

sahibkarlıq fəaliyyətidir.   

Marketinq – bazarın doğurduğu mürəkkəb mühitdə sərfəli istehlakçıların 

tapılması və seçilməsi, məhsullara qiymətin müəyyən olunması, bölgü planlarının tərtibi, 

məhsulların alqı-satqısını stimullaşdıran maliyyə, servis xidməti və s. bu kimi 

vasitələrdən istifadəyə əsaslanan idarəetmə prosesidir.  

 

 

2//Firmanın marketinq fəaliyyəti istehsal olunan məhsulun satışı məqsədilə 

əlverişli zəmin yaratmaq üçün onun keyfiyyətini, çeşidini və istehsal həcmini bilavasitə 

istehlakçıların tələbatına uyğunlaşdırmaq məqsədilə bazarın kompleks təhlili və 

proqnozlaşdırılması prosesidir.  

Marketinq fəaliyyəti – müəssisələrin bazarda olan fəaliyyətidir. Bu fəalliyət 

aşağıdakıları əhatə edir:   

– bazarda məhsullara olan potensial tələbatın və ehtiyacların həcminin, onun 

dinamikasının, şəraitinin, hadisələrin real gedişinin və onun inkişaf perspektivlərinin 

dəqiq nəzərə alınmasını;  

– firmaların istehsal həcminin (təklifinin) bazarın mövcud potensial tələblərinə 

uyğunlaşdırılabilmə imkanlarının araşdırılmasını;  

– firmanın istehsal etdiyi məhsula tələbatın, başqa sözlə, məhsul bazarının 

yaradılmasına və formalaşdırılmasına fəal təsir göstərilməsini;    

– firmada məhsulların reallaşdırılması şəraitinə, tələbatın dəyişməsinə və s. bu 

kimi məsələlərə çevik münasibətlərin göstərilməsinə nəzarət edilməsini və s.  

 

3// Firmada marketinq fəaliyyətinin metodlarına isə aşağıdakıar daxildir:   

a) xarici mühitin (müəssisəyə, firmaya və s. nisbətən) təhlili (buraya bazarlar, 

təchizat mənbələri və s. daxildir);   

b) istehlakçıların (alıcıların) öyrənilməsi;   

c) mövcud və həm də gələcək dövr üçün istehsalı planlaşdırılmış məhsulların 

bazarının və satış imkanlarının tədqiqi;   

d) bazarda məhsulun hərəkəti və satışının planlaşdırılması;   

e) tələbatın formalaşmasının (yaranmasının) və satışın stimullaşdırılmasının 

təmin edilməsi;   

f) qiymət siyasətinin işlənib hazırlanması;   

g) marketinq fəaliyyətinin bir sistem kimi idarə edilməsi və s.  

 

Marketinq sistemi , ümumiyyətlə, aşağıdakı məsələlərin təhlilini nəzərdə tutur   

– bazarın kompleks öyrənilməsinin (tədqiqinin);   

– potensial (real) tələbatın və ödənilməyən ehtiyacların müəyyənedilməsinin;   

– məhsul (xidmət) çeşidi və qiymətinin planlaşdırılmasının;   

http://www.marketingnarracyjny.pl/
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– bazarda mövcud olan tələbatın mümkün qədər çox ödənilməsinə nail olmaq 

məqsədilə tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanmasının;   

– satışın planlaşdırılmasının və həyata keçirilməsinin, istehsalın təşkili və idarə 

edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər sisteminin hazırlanmasının və sairənin 

kompleks həllini nəzərdə tutur.  

 

Marketinq tədqiqatlarınınn əsas məqsədi, tələb və təklifin mövcud və 

perspektiv inkişafına, qiymətin dəyişməsinə, tələbatın ödənilməsi səviyyəsinə və 

ödənilməmiş tələbatın həcminə, rəqiblərin bazar fəaliyyətinə, məhsulların satışının və 

texniki xidmətin təşkilin ə və s. dair tam, ətraflı və düzgün informasiya toplamaqdır. 

 

Marketinq tədqiqatları hesabına alınmış nəticələrin həqiqiliyini təmin etmək 

məqsədilə aparılan təhlil düzgün, hərtərəfli, obyektiv və tənqidi (yaradıcı) xarakter 

daşımalıdır. Marketinq fəaliyyəti şəraitində iki növ bazarları fərqləndirirlər.  

1. Satıcı bazarı , adətən, satıcının daha çox səlahiyyətə malik olduğu, alıcının 

isə daha aktiv olduğu bazardır;   

2. Alıcı bazarı isə alıcının daha çox səlahiyyətə malik olduğu, satıcının isə daha 

çox fəal olduğu təmin olunmuş bazardır. 

 

 

4//Marketinqin funksiyaları dedikdə, müəssisənin qarşısına qoyulmuş 

məqsədə çatmaq üçün marketinq prosesində həyata keçirilən ixtisaslaşmış fəaliyyət 

növlərinin məcmusu başa düşülür. Başqa sözlə, bu, istehsalın və satışın miqyası, 

bazarda əmtəələrin təklif edilməsindən, əmtəə çeşidlərindən, həmin növ əmtəələrə olan 

ehtiyacların və tələbatların xüsusiyyətlərindən asılı olaraq həyata keçirilən 

funksiyalardır. Marketinqin funksiyalarına əsasən aşağıdakılar daxildir:  

– marketinq məqsədləri ilə bağlı bazarın kompleks öyrənilməsi, yəni kompleks 

marketinq tədqiqatının aparılması və bunların əsasında müəssisənin elmi-texniki 

siyasətini işləyib hazırlamaq;  

– istehsalın optimal strukturunun müəyyən edilməsi;  

– məhsul çeşidinin planlaşdırılması;  

– satışın intensivləşdirilməsi üzrə (reklamların, sərgilərin təşkili və satışın 

stimullaşdırılmasının digər metodlarını daxil etməklə) tədbirlər işləyib hazırlamaq;   

– əmtəələrin hərəkətinin daha səmərəli yollarının, əmtəələrin satış yerinin, 

vaxtının və üsulunun (satış işinin planlaşdırılmasının) müəyyənləşdirilməsi;  

– satışdan sonrakı xidmətin təşkili;  

– yeni istehlakçıların tapılması və seçilməsi və s. 

 

 

 

Marketinq(Firmadan leksiya) 

1Firmanın marketinq fəaliyyətinin mahiyyəti və xüsusiyyətləri. 

2Marketinq fəaliyyətində bazarın seqmentləşdirilməsi. 

3Firmada marketinq fəaliyyətinin idarə edilməsi. 

4Firmanın satış siyasəti və onun elementləri. 
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5Firma məhsullarının satışında vasitəçilərin rolu. 

 

1 Firmanın marketinq fəaliyyətinin mahiyyəti və xüsusiyyətləri.  Bazar 

münasibətləri şəraitində işləyən firma və müəssisələrin mənfəət əldə etmələrində və 

ümumiyyətlə, iqtisadi inkişaflarında marketinq fəaliyyətinin müstəsna əhəmiyyəti vardır. 

Kökü ingiliscə «market» (bazar) sözündən gələn «marketinq» anlayışı bazar və satış 

sferalarında fəaliyyət mənasına daha uyğundur. Lakin marketinq fəaliyyətinin bu cür 

izahı natamamdır, bəsitdir, çünki marketinqin əhatə dairəsi bazarla məhdudlaşmır. O, 

habelə, istehsal və bazar sferalarının qarşılıqlı əlaqələrinin mərkəzində dayanır və 

həmin əlaqələrin səmərəliliyi və optimallığının müəyyən edilməsində əhəmiyyətli rol 

oynayır. Marketinq – ümumi-nəzəri baxımdan, müəssisənin təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin 

bazar qanunları əsasında idarə edilməsi konsepsiyasıdır.  Firma özünün marketinq 

fəaliyyətini istehlakçının bu və ya digər tələbatının ödənilməsi naminə deyil – bundan 

öncə – özünün istehsal imkanlarını genişləndirməklə öz maraqlarını təmin etmək üçün 

həyata keçirir.   

Firma miqyasında marketinq fəaliyyəti istehlakçıların suverenliyi şəraitində 

cəmiyyətin müəyyən etdiyi sosial-etik normalar əsasında, azad rəqabətə söykənən və 

qarşılıqlı faydalanmaq (mənfəət əldə etmək) naminə əmtəələrin mübadiləsidir, 

sahibkarlıq fəaliyyətidir.   

Marketinq – bazarın doğurduğu mürəkkəb mühitdə sərfəli istehlakçıların 

tapılması və seçilməsi, məhsullara qiymətin müəyyən olunması, bölgü planlarının tərtibi, 

məhsulların alqı-satqısını stimullaşdıran maliyyə, servis xidməti və s. bu kimi 

vasitələrdən istifadəyə əsaslanan idarəetmə prosesidir.  

Firmanın marketinq fəaliyyəti istehsal olunan məhsulun satışı məqsədilə 

əlverişli zəmin yaratmaq üçün onun keyfiyyətini, çeşidini və istehsal həcmini bilavasitə 

istehlakçıların tələbatına uyğunlaşdırmaq məqsədilə bazarın kompleks təhlili və 

proqnozlaşdırılması prosesidir.  

Marketinq fəaliyyəti – müəssisələrin bazarda olan fəaliyyətidir. Bu fəalliyət 

aşağıdakıları əhatə edir:   

– bazarda məhsullara olan potensial tələbatın və ehtiyacların həcminin, onun 

dinamikasının, şəraitinin, hadisələrin real gedişinin və onun inkişaf perspektivlərinin 

dəqiq nəzərə alınmasını;  

– firmaların istehsal həcminin (təklifinin) bazarın mövcud potensial tələblərinə 

uyğunlaşdırılabilmə imkanlarının araşdırılmasını;  

– firmanın istehsal etdiyi məhsula tələbatın, başqa sözlə, məhsul bazarının 

yaradılmasına və formalaşdırılmasına fəal təsir göstərilməsini;    

– firmada məhsulların reallaşdırılması şəraitinə, tələbatın dəyişməsinə və s. bu 

kimi məsələlərə çevik münasibətlərin göstərilməsinə nəzarət edilməsini və s.  

 

Firmada marketinq fəaliyyətinin metodlarına isə aşağıdakıar daxildir:   

a) xarici mühitin (müəssisəyə, firmaya və s. nisbətən) təhlili (buraya bazarlar, 

təchizat mənbələri və s. daxildir);   

b) istehlakçıların (alıcıların) öyrənilməsi;   

c) mövcud və həm də gələcək dövr üçün istehsalı planlaşdırılmış məhsulların 

bazarının və satış imkanlarının tədqiqi;   



102 
 

d) bazarda məhsulun hərəkəti və satışının planlaşdırılması;   

e) tələbatın formalaşmasının (yaranmasının) və satışın stimullaşdırılmasının 

təmin edilməsi;   

f) qiymət siyasətinin işlənib hazırlanması;   

g) marketinq fəaliyyətinin bir sistem kimi idarə edilməsi və s.  

 

Marketinq sistemi , ümumiyyətlə, aşağıdakı məsələlərin:   

– bazarın kompleks öyrənilməsinin (tədqiqinin);   

– potensial (real) tələbatın və ödənilməyən ehtiyacların müəyyənedilməsinin;   

– məhsul (xidmət) çeşidi və qiymətinin planlaşdırılmasının;   

– bazarda mövcud olan tələbatın mümkün qədər çox ödənilməsinə nail olmaq 

məqsədilə tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanmasının;   

– satışın planlaşdırılmasının və həyata keçirilməsinin, istehsalın təşkili və idarə 

edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər sisteminin hazırlanmasının və sairənin 

kompleks həllini nəzərdə tutur.  

 

Marketinq tədqiqatları hesabına alınmış nəticələrin həqiqiliyini təmin etmək 

məqsədilə aparılan təhlil düzgün, hərtərəfli, obyektiv və tənqidi (yaradıcı) xarakter 

daşımalıdır. Marketinq fəaliyyəti şəraitində iki növ bazarları fərqləndirirlər.  

1. Satıcı bazarı , adətən, satıcının daha çox səlahiyyətə malik olduğu, alıcının 

isə daha aktiv olduğu bazardır;   

2. Alıcı bazarı isə alıcının daha çox səlahiyyətə malik olduğu, satıcının isə daha 

çox fəal olduğu təmin olunmuş bazardır. 

 Müəssisənin kommersiya müvəffəqiyyəti bazarların forma, tip və növlərinin 

dərin və hərtərəfli şəkildə öyrənilməsindən bilavasitə asılıdır. Bazarın öyrənilməsi 

nəticəsində firma ya məhsula istiqamətlənmiş marketinqi, ya da istehlakçıya 

istiqamətlənmiş marketinqi seçir.  

Məhsula istiqamətlənmiş marketinq, firma yeni məhsul yaradarkən və ya 

istehsal edilməkdə olan məhsulu təkmilləşdirərkən tətbiq edilir. Bu zaman əsas vəzifə 

yeni və ya təkmilləşdirilmiş məhsulu alıcının almasını stimullaşdırmaq, onu buna sövq 

etməkdir. İstehlakçıya istiqamətlənmiş marketinq firmanın fəaliyyətinin bilavasitə 

bazardan gələn tələbatların ödənilməsinə yönəldiyi zaman tətbiq edilir. Burada 

marketinqin əsas vəzifəsi potensial tələbatların öyrənilməsi, bazar seqmentinin 

müəyyən edilməsidir. 

 

2 Marketinq fəaliyyətində bazarın seqmentləşdirilməsi.  Marketinq, bazarla 

əlaqədar olaraq, hər şeydən əvvəl, seqmentləşdirmə məsələlərini öyrənir və təhlil edir. 

Bazar seqmenti dedikdə, istehlakçılar qrupu, məhsullar və habelə firmalar üçün ümumi 

olan əlamətlər üzrə bazarın xüsusiləşmiş hissəsi başa düşülür.   

Seqmentin kəmiyyət parametrləri olan onun (seqmentin) həcmi, daha doğrusu, 

orada nə qədər məmulat və hansı dəyərdə, hansı sayda istehlakçıya realizə imkanları 

mütləq öyrənilməlidir. Bundan sonra həmin seqmentin firma üçün münasibliyi 

göstəriciləri, ilk əvvəl, onun məhsullarını realizə edə biləcək kanalların imkanları, 

əmtəələrin bazarda qorunub saxlanma və istehlakçılara nəql olunma şəraiti təhlil edilir 

və öyrənilir.   
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Münasib bazar seqmentinin firmanın marketoloqu və onun komandası 

tərəfindən düzgün seçilməsi fəhm yolu ilə deyil, biri- birilə dialektik vəhdət və asılılıqda 

olan amillərin dərindən və hərtərəfli tədqiqinə əsaslanmalıdır.   

Seqmentlər daha çox 4 əlamət üzrə öyrənilir və təhlil edilir. Bunlar coğrafi, 

demoqrafik, psixoqrafik və məhsula ehtiyac əlamətləridir.   

Coğrafi əlamətlər üzrə seqmentin öyrənilməsində bazarın hansı regionda, 

şəhərdə yerləşməsi, iqlim şəraitinin necəliyi, istehsal infrastrukturunun inkişaf səviyyəsi, 

əhalinin hansı sayda və sıxlıqda olması kimi məsələlər aydınlaşdırılır.   

Demoqrafik əlamətlər üzrə bazar seqmenti öyrənilərkən istehlakçıların yaş-

cins tərkibi, təhsil senzi, gəlir səviyyəsi, peşə tərkibi, dinə münasibəti kimi məsələlər 

haqqında məlumatlar toplanılır və təhlil olunur.   

Psixoqrafik əlamət – istehlakçıların yaşayış tərzi, onların şəxsi keyfiyyətləri 

üzrə seqmentin öyrənilməsində məqsəd firmanın gələcəkdə potensial istehlakçıları 

seçəcəyi seqmentə cəlb etməkdir. Bu, firmanın perspektivi üçün çox önəmli bir 

məsələdir.   

İstehlakçının məhsula ehtiyacı və marağı seqmentin seçilməsində nəzərə 

alınan mühüm əlamətlərdən biridir. Bu əlamət üzrə seqmentin öyrənilməsi 

istehlakçıların firmanın məhsuluna qarşı həssaslıq və ya etinasızlıq məsələlərini 

aydınlaşdırmaqdır. Öz-özlüyündə aydındır ki, bu işdə məhsulun rəqabətlilik göstəriciləri 

olan keyfiyyət, qiymət, xidmət komfortu, reklam, dizayn və s. ciddi rol oynayır.   

  

3 Firmada marketinq fəaliyyətinin idarə edilməsi. Marketinqin idarə edilməsi 

prosesi – bazar imkanlarının təhlilindən, məqsədli bazarın seçilməsindən, marketinq 

kompleksinin işlənib hazırlanmasından və marketinq tədbirlərinin həyata 

keçirilməsindən ibarətdir.  

  

Marketinqin funksiyaları dedikdə, müəssisənin qarşısına qoyulmuş məqsədə 

çatmaq üçün marketinq prosesində həyata keçirilən ixtisaslaşmış fəaliyyət növlərinin 

məcmusu başa düşülür. Başqa sözlə, bu, istehsalın və satışın miqyası, bazarda 

əmtəələrin təklif edilməsindən, əmtəə çeşidlərindən, həmin növ əmtəələrə olan 

ehtiyacların və tələbatların xüsusiyyətlərindən asılı olaraq həyata keçirilən 

funksiyalardır. Marketinqin funksiyalarına əsasən aşağıdakılar daxildir:  

– marketinq məqsədləri ilə bağlı bazarın kompleks öyrənilməsi, yəni kompleks 

marketinq tədqiqatının aparılması və bunların əsasında müəssisənin elmi-texniki 

siyasətini işləyib hazırlamaq;  

– istehsalın optimal strukturunun müəyyən edilməsi;  

– məhsul çeşidinin planlaşdırılması;  

– satışın intensivləşdirilməsi üzrə (reklamların, sərgilərin təşkili və satışın 

stimullaşdırılmasının digər metodlarını daxil etməklə) tədbirlər işləyib hazırlamaq;   

– əmtəələrin hərəkətinin daha səmərəli yollarının, əmtəələrin satış yerinin, 

vaxtının və üsulunun (satış işinin planlaşdırılmasının) müəyyənləşdirilməsi;  

– satışdan sonrakı xidmətin təşkili;  

– yeni istehlakçıların tapılması və seçilməsi və s.  
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Bazarın kompleks tədqiqi marketinq sisteminin əsas elementlərindən biri 

olmaqla, müəssisə rəhbərliyi tərəfindən səmərəli idarəetmə qərarının qəbul edilməsində 

müstəsna rola malikdir. Çünki bazardakı müvəffəqiyyət ilk növbədə, informasiyaların 

toplanması və təhlilindən asılıdır.  

Marketinq tədqiqatlarınınn əsas məqsədi, tələb və təklifin mövcud və 

perspektiv inkişafına, qiymətin dəyişməsinə, tələbatın ödənilməsi səviyyəsinə və 

ödənilməmiş tələbatın həcminə, rəqiblərin bazar fəaliyyətinə, məhsulların satışının və 

texniki xidmətin təşkilin ə və s. dair tam, ətraflı və düzgün informasiya toplamaqdır. 

İri müəssisələrdə isə marketinq funksiyalarının yerinə yetirilməsi üçün xüsusi 

marketinq şöbəsi yaradılır ki, burada da müəyyən sayda mütəxəssis işləyir. Marketinq 

şöbəsi aşağıdakı prinsiplər əsasında yaradılır:  

a) funksional prinsip üzrə təşkil – ən geniş yayılmış prinsiplərdən biridir. Bu 

halda marketinq üzrə mütəxəssislər marketinq fəaliyyətinin müxtəlif funksiyalarını 

həyata keçirirlər. Marketinq şöbəsinin funksional prinsip üzrə təşkilinin əsas üstünlüyü 

idarəetmənin sadəliyindədir. Lakin müəssisənin əmtəə çeşidi (nomenklaturası) və 

bazarlarının sayı artdıqca, bu prinsip öz əhəmiyyətini itirir. Çünki ayrıca götürülmüş hər 

bir bazar və yaxud əmtəə çeşidi üçün xüsusi proqramlar işləyib hazırlamaq həm 

çətinləşir, həm də çoxlu vaxt tələb edir. Bundan əlavə, şöbənin hər bir işçisi yalnız ona 

həvalə olunmuş iş üçün məsuliyyət daşıdığından marketinq fəaliyyətinə görə ümumi 

fəaliyyət onlar arasında bölünür;  

b) coğrafi prinsip üzrə təşkil zamanı ticarət agentləri xidmət etdikləri ərazidə 

yaşadıqlarından öz müştərilərini (alıcılarını) daha yaxşı tanıyırlar, səfərlərə çox az vaxt 

və vəsait sərf etməklə daha səmərəli işləyə bilirlər;  

c) əmtəə istehsalı prinsipi üzrə təşkil – geniş əmtəə çeşidi, yaxud müxtəlif 

markalı malları olan müəssisələrdə yaradılır. Marketinq şöbəsinin əmtəə istehsalı 

prinsipi üzrə təşkilində bütün əmtəələrin istehsalına əmtəə nomenklaturası üzrə müdir 

rəhbərlik edir, özünün konkret əmtəəsinin buraxılışına cavabdeh olan əmtəə üzrə müdir 

müstəqil surətdə fərdi istehsal proqramlarını işləyib hazırlayır, onların yerinə 

yetirilməsinə və nəticələrinə nəzarət edir, lazım gələrsə, bu proqramlarda müəyyən 

düzəlişlər aparır. Əmtəə istehsalı prinsipi üzrə təşkil o halda özünü doğruldur ki, 

müəssisənin buraxdığı məmulatlar hazırlanma texnologiyasına və iqtisadi təyinatına 

görə bir-birndən köklü surətdə fərqlənir və ya bu əmtəələrin növləri o qədər çoxdur ki, 

marketinqin idarə edilməsinin funksional təşkili bütün bu nomenklaturanın öhdəsindən 

gələ bilmir;  

d) bazar prinsipi üzrə təşkil – müxtəlif bazarlarda çoxlu sayda alıcılar, onların 

müxtəlif adət və zövqləri olduğu hallarda məqsədəuyğundur. Bu zaman bazar işləri üzrə 

müdir ayrı-ayrı bazarlar üzrə bir neçə menecerin fəaliyyətinə rəhbərlik edir. Hər bir 

bazar üzrə müdir isə satış və digər funksional fəaliyyət növləri üçün perspektiv və cari 

proqramların işlənib hazırlanmasına rəhbərlik edir və onun üçün müəyyən məsuliyyət 

daşıyır;  

 

 

4 Firmanın satış siyasəti və onun elementləri.   Firmada məhsulun satışının 

təşkili istehsalın təşkilinin sonuncu mərhələsidir, mürəkkəb və çox əməktutumlu bir işin 

yekunudur. Məhsulun reallaşdırılması prosesini dörd mərhələyə bölmək olar. Birinci 
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mərhələdə məhsulun göndərilməsi üçün müqavilələr bağlanır. İkinci mərhələdə 

məhsulun reallaşdırılması və firmanın anbarında məhsul qalığı planı tərtib olunur. 

Üçüncü mərhələdə istehlakçılara məhsulun yüklənib yola salınması işi həyata keçirilir. 

Məhsulun reallaşdırması prosesi dördüncü mərhələdə – məhsulgöndərən müəssisənin 

hesablaşma hesabına pul vəsaitələrinin daxil olması ilə bitir.  

 

Müəssisədə (firmada) satış sisteminin təşkilinə görə birbaşa və dolayı satış 

fərqləndirilir. Birbaşa satış istehsalçı tərəfindən son istehlakçıya məhsulun bilavasitə 

reallaşdırılmasını, dolayı satış isə satış kanalında müstəqil kommersiya firmalarından 

istifadə edilməsini nəzərdə tutur. Birbaşa satış sistemi məhsulun son istehlakçıya 

bilavasitə reallaşdırılmasını nəzərdə tutur. Deməli, istehsalçı və istehlakçını birbaşa 

satış kanalı birləşdirir. Bu sistemin fərqləndirici xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, firma-

istehsalçı məhsulun son istehlakçıya qədər hərəkəti yoluna, həmçinin onun 

reallaşdırılması şərtlərinə nəzarət edir, kommersiya firması kimi də fəaliyyət göstərir. 

Lakin bu halda firma hazır məhsuldan ehtiyatların yaradılması ilə əlaqədar xeyli həcmdə 

xərclər çəkir və əmtəə nin hərəkəti ilə bağlı riskləri öz üzərinə götürür, məhsulun son 

istehlakçıya bilavasitə çatdırılması üçün xeyli pul vəsaiti sərf edir.  İstehsal firması 

mövqeyindən bu sistemin üstünlüyü istehsal edilən məhsulun satışından mümkün 

gəlirin hamısının əldə etməsidir. Birbaşa satış kanalının kommersiya gəliri öz 

məhsullarının satış bazarını bilavasitə öyrənmək, istehlakçılarla mütəmadi olaraq sıx 

əlaqələr saxlamaq, məhsul haqqında onların rəyini bilmək, məhsulun keyfiyyətini 

yüksəltmək üçün tədqiqatlar aparmaq, reallaşdırma sürətinə təsir etmək imkanını artırır. 

 

Firmanın bazardakı müvəffəqiyyətinin ən başlıca amillərindən biri – satış 

şəbəkəsinin (sisteminin) düzgün qurulmasıdır. Belə ki, müəssisənin (firmanın) ümumi 

mal dövriyyəsinin həcmi və onun artım dinamikası, alınan gəlirin kütləsi bilavasitə satış 

şəbəkəsinin ölçülərindən və səmərəli işindən asılıdır. 

Satış siyasətinin əsas elementlərinə aşağıdakılar aiddirlər:  

– məhsulun tamamlanması – hazır məhsulun seçilməsi, növlərə ayrılması və 

qruplaşdırılması – bunlar da məhsulun istehlak üçün mümkünlük və hazırlıq səviyyəsini 

artırır;  

– məhsulun saxlanması – məhsuldan zəruri ehtiyatların yaradılması və 

saxlanmasının təşkili;  

– istehlakçılarla əlaqələr – məhsulun təhvil verilməsi üzrə tədbirlər, sifarişlərin 

sənədləşdirilməsi, ödəmə-hesablaşma əməliyyatlarının təşkili, məhsula mülkiyyət 

hüququnun sənədləşdirilməsi, firma və onun məhsulu haqqında istehlakçıları 

məlumatlandırmaq, habelə bazar haqqında informasiyanın toplanması;  

 – məhsulların nəqli – onların istehsalçıdan istehlakçıya fiziki yerdəyişməsi. 

İstehsal firması özünəməxsus olan aşağıdakı struktur bölmələrindən istifadə 

edərək birbaşa satışı həyata keçirə bilər:  

– yerli bazarı, rəqibləri tanıyan, istehlakçıların tələblərinə uyğun satış şərtləri və 

xidmətləri təklif edə bilən mütəxəssislərə malik regional satış filialları;  

– hazır məhsuldan ehtiyatları yaratmadan sövdələşmələrin (əqdlərin) 

bağlanması, bazarın öyrənilməsi, sifarişlərin yerinə yetirilməsi üzrə funksiyaları icra 

edən satış idarələri və ya xidmətləri;  
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– funksional vəzifələrinə, həm də məhsulun müştəriyə nümayişini həyata 

keçirməli olan, sövdələşmələr bağlamaq və ya bu hüquqa malik olmayan xüsusi 

agentliklər; – pərakəndəsatış şəbəkəsi (köşklər, mağazalar, salonlar və s.). 

 

 

5Firma məhsulunun satışında vasitəçilərin rolu.  Əmtəələrin hərəkətinin 

planlaşdırılmasının vacib xüsusiyyətlərindən biri ticarətin təşkili formasının düzgün 

seçilməsidir.  Bazarların böyük əksəriyyəti üçün məhsulun istehsalçısı ilə onun 

istehlakçısı arasında fiziki və (və ya) psixoloji məsafə o qədər çox və mürəkkəbdir ki, 

tələblə təklifi səmərəli əlaqələndirmək üçün vasitəçi tələb olunur. İstehsalçı, potensial 

alıcıların arzularına uyğun olan sərbəst mübadilənin tələblərindən yaranan öhdəlik və 

funksiyaları öz üzərinə götürmək iqtidarında olmadıqda – vasitəçilərin də daxil olduğu – 

satış şəbəkəsinin yaradılması zəruri olur. Firma, vasitəçilərə müraciəti nəticəsində 

kommersiya fəaliyyətinin müəyyən elementləri üzərində öz nəzarətini itirir. 

 İstənilən satış şəbəkəsi mübadilənin həyata keçirilməsi üçün müəyyən 

funksiyaları həyata keçirir ki, bunlara da aşağıdakılar aiddir: 

 – bazar seqmentləşdirilməsinin nəticələrinin öyrənilməsi və reklamın 

planlaşdırılması;  

– istehlakçılarla və ya vasitəçilərlə müqavilələr bağlamaq;  

– müqavilələrin yerinə yetirilməsinin uçotunu aparmaq və ona nəzarət etmək; – 

müştərilərə əmtəələrin göndərilməsini planlaşdırmaq; 

 – satış kanallarını müəyyən etmək; 

 

Ticarət vasitəçiləri bağlanmış müqavilənin şərtlərinə uyğun əmtəələrin alıcı və 

satıcılarına kömək göstərməyi öhdəlik götürən hüquqi və ya fiziki şəxslər olurlar. Ticarət 

vasitəçilərinə agentlər, dilerlər, distributerlər (bölüşdürücülər), kommivoyajerlər (firmanın 

ticarət agentləri) aiddirlər. Buna uyğun olaraq vasitəçi firma və təşkilatların müxtəlif 

növləri mövcuddur. Bunlara təchizat-satış, topdan- satış – vasitəçi, pərakəndəsatış 

firma və müəssisələr, pərakəndəsatış və topdansatış mağazalar, kommersiya 

mərkəzləri, ticarət evləri, agent firmaları aid edilə bilər.  

Ticarət agentləri – müəssisənin vəsaiti və mənafeyi hesabına məhsulun 

reallaşdırılması üzrə sövdələşmələri həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərdir. Agentlə 

müəssisə arasındakı münasibətlər xüsusi müqavilə ilə tənzimlənir. Bu halda agentlik 

fəaliyyəti kommersiya xarakterinə malikdir, çünki o, müstəqil kommersant kimi müəssisə 

tərəfindən etibarnamə əsasında fəaliyyət göstərir. Bu zaman agent tərəfindən 

bağlanmış sövdələşmələr üzrə hüquq və vəzifələr müəssisəyə aid olur və öhdəlik 

qüvvəsinə malik olur. Agent öz fəaliyyətinə görə haqq alır. Bu haqqın ölçüsü, adətən 

müəssisə üçün sövdələşmənin son nəticələrindən asılı olmayaraq bağlanmış 

sövdələşmənin həcmindən faiz formasında müəyyən edilir. Kommersiya ticarəti xarici 

ölkədə yerləşən anbarlardan məhsulların satışı üzrə sövdələşmələrin bağlanmasını 

nəzərdə tutur. Bu cür ticarətdə konsiqnant və konsiqnator iştirak edir. Konsiqnant xarici 

ölkədə yerləşən anbardan konsiqnasiya ticarətinin təşkili üzrə tapşırıq verən 

müəssisədir. Bu halda müəssisə reallaşdırılan məhsulun nomenklaturasını, bu 

məhsulların satılacağı ərazini və minimal qiymətini dəqiq müəyyən etməlidir. Qeyd 

edilənlərlə yanaşı müəssisə razılaşdırılmış nomenklaturada, çeşiddə və miqdarda, 



107 
 

məhsulları konsiqnasiya anbarına vaxtında göndərməli, həmçinin anbar xərclərini 

ödəməlidir. Konsiqnant məhsul satılana qədər və ya bu məhsula görə pul vəsaitləri 

müəssisənin hesabına daxil olana qədər onun sahibi olaraq qalır.  

 

Konsiqnator öz adından və konsiqnantın hesabına konsiqnasiya ticarətinin 

təşkili üzrə tapşırığın yerinə yetirilməsini öhdəsinə götürən fiziki və ya hüquqi şəxsdir. 

Konsiqnatorun funksiyalarına ticarətin təşkili, yerin hazırlanması, məhsulun 

sığortalanması və qorunması daxildir. Onun gəliri məhsulun satış həcmindən asılıdır və 

ya məhsulun müəssisə tərəfindən təyin edilmiş minimal qiyməti ilə onun satış qiyməti 

arasındakı fərq kimi müəyyən edilir. Konsiqnator məhsulun mülkiyyətçisi deyildir və 

onun fəaliyyətinin şərtləri əks olunduğu müqavilə əsasında fəaliyyət göstərir.  

 

Dillerlər, agentlərdən fərqli olaraq ticarət əməliyyatlarını öz adlarından və öz 

hesablarına həyata keçirirlər. Məhsulun satışı sistemində onlar bilavasitə məhsulun 

istehlakçıları ilə işləyirlər. Müstəqil topdansatış vasitəçisi olan distribyuterlər də son 

istehlakçılarla işləyirlər. Distribyuter məhsulların satışı və istehsal istehlakına 

hazırlanması xidmətlərini göstərməklə, onların pərakəndəsatış firmalarına və 

mağazalarına, həmçinin sənaye müəssisələrinə, kooperativlərinə satılması məqsədilə 

məhsulların bölüşdürülməsi fəaliyyətini həyata keçirirlər. Distribyuter və onun sifarişçisi 

arasında münasibətlər müqavilə əsasında qurulur və bu müqavilədə reallaşdırılan 

məhsulun topdansatış qiymətinə distribyuterin alacağı ticarət əlavəsinin məbləği əlavə 

olunur. 
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Mövzu 22. İstehsal firmalarının təsnifatı və quruluşu. 

 

Plan:  

1.Firma anlayışı və istehsal firmalarının təsnifatı. 

2.İstehsal firmasının quruluşu və onu müəyyən edən amillər. 

3. Firmanın təşkilati formaları. 

 

1.İstehsal firmalarının təsnifatı:  Hər şeydən öncə qeyd etmək lazımdır ki 

firma italyan sözü olub imza, nişan deməkdir. Iqtisadi ədəbiyyatlarda bir çox hallarda 

firma ilə müəssisə sözü sinonim kimi qəbul edilir,  bəzən qarışdırılır, bəzən də 

fərqləndirilir. 

Firma məfhumunu açıqlayan iqtisadçıları iki yerə bölmək olar: 

a)firma kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisədir, təşkilatdır. 

b)firmanın tərkibi bir deyil, bir neçə müəssisədən  ibarətdir.  

Firmalara müxtəlif təriflər verilib. Lakin əksər təriflərdə ümumi və səciyyəvi cəhət  

firmanın hər hansı kommersiya təşkilatı olmasıdır. Ona daxil olan müəssisələrin sayı isə 

əsas şərt deyil. 

 Firma hüquqi şəxs olan, kommersiya məqsədi ilə fəaliiyət göstərən istehsal, 

ticarət, nəqliyyat, bank və digər sahə və sferalara mənsub müəssisə, şirkət və 

təşkilatdır. (bazar iqtisadiyyatına aid lüğət-arayış, moskva 1992, səh 30). Göründüyü 

kimi firmalar yalnız istehsal sahəsində deyil, digər maddi və qeyri maddi sferalarda da 

yaradıla,  fəaliyyət göstərə bilər. Lakin bu fənnimizdə yalnız sənaye istehsalındakı 

firmaların iqtisadiyyatından bəhs ediləcəkdir. Buna səbəb dərsliyin təyinatıdır və ayrı 

ayrı sahələrdə mövcud firmaların tədqiqat obyektləri və predmetlərinin bir-birindən ciddi 

şəkildə fərqlənməsidir. 

Bəs firma ilə müəssisə arasında nə kim oxşarlıq və fərqlər vardır? 

Müəssisə - əmək bölgüsünə əsaslanan , kooperasiya vasitəsilə təşkil olunan, 

daxili texnoloji əlaqələri koordinasiya edilən mürəkkəb bir təsərrüfatçılıq subyektidir. 

Iqtisadçılar firmanın müəssiəsə olduğunu göstərməklə yanaşı onun məssisədən fərqli  

iki cəhətini də göstərirlər:  

1.firma iki və daha çox müəssisədən ibarət olur,  

2.firma istehsalla yanaşı həm də kommersiya ilə məşğul olur. Müəssisəyə aid 

nə əlamətlər varsa onların hamısı firma üçün səciyyəvidir. 

Firmanın tərkibində bir müəssisə ilə iki və daha çox müəssisənin olması 

məsələnin kəmiyyət tərəfidir. Müəssisənin firmaya çevrilməsinin keyfiyyət tərəfi necə 

olmalıdır. Müəssisənin fəaliyyətinə daha nələr əlavə olunduqda o,  müəssisəlikdən çıxıb 

firmaya çevrilə bilər?  

Firmaya verilən təriflərin əksəriyyətində mülkiyyət məsələsinə toxunulmur. Bu, o 

deməkdir ki mülkiyyətin forması da firma və ya müəssisənin mahiyyəti üçün heç bir rol 

oynamır. Müəssisə yalnız istehsalla  məşğul olursa, firma istehsalla yanaşı 

məhsullarının satışı məqsədilə həm də kommersiya fəaliyyəti ilə də məşğul olur. 

 

Müxtəlif firma və müəssisələrdə istehsal prosesi və onun həyata keçirilməsi bir-

birindən fərqlənir. Bu səbəbdən də ayrı-ayrı müəssisələrdə istehsalın təşkili və idarə 

edilməsi, əməyin və material-enerji ehtiyatlarının normalaşdırılması, əməyin 
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ödənilməsinin təşkili kimi məsələlər müxtəlif olur. Bu baxımdan da firma və 

müəssisələrin müxtəlif  kriteriyalar üzrə təsnifləşdirilir: 

Buraxılan məhsulun iqtisadi təyinatına görə - bütün sənaye müəssisələri iki yerə 

bölünür: istehsal vasitələri və istehlak şeyləri istehsal edən sənaye müəssisələri. 

istehsal vasitələri istehsal edən sənaye müəssisələrinə - metallurgiya, energetika, 

maşınqayırma, kimya sənaye müəssisələri iad edilr. Bu müəssisələr elmi-texniki 

tərəqqinin maddi əsası, bələdçiləri və deməli təminatçılarıdır. 

Əhalinin maddi və mənəvi, mədəni həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istehlak 

şeyləri istehsal edən firmalar tərəfindən həyata keçirilir. Misal olaraq yeyinti və yüngül 

sənaye müəssisələrini göstərmək olar. 

Istehsal etdikləri xammal və materialın xarakterinə görə - hasiledici və emal 

edici sənaye müəssisələri fərqləndirilir. Hasiledici müəssisələr təbiətin vermiş olduğu 

sərvətləri əldə edirlər – neft, qaz, dəmir filizi hasil edən müəssisələr. Emaledici sənaye 

müəssisələri isə hasiledici sənayenin və kənd təsərrüfatının verdiyi xammalı emal 

edirlər. 

Fəaliyyət miqyasına görə müəssisələr – kiçik, orta və iri müəssisələrə 

bölünürlər. Bu zaman əsas meyar kimi işçilərin sayı götürülür. Iri müəsssisələrin orta və 

kiçiklərə nisbətən üstünlüyü onların güclü maliyyə vəsaitlərinə, maddi və əmək 

resurslarına malik olmaları ilə izah edilir. 

 

 

 

 

Cədvəl “işçilərin sayına görə müəssisənin qruplaşdırılması” 

 

Sənaye 

mənsubiyyətinə 

görə 

müəssi

ənin növləri 

 

k

içik 

 

ort

a 

 

iri 

Sənaye 5

0 nəfər 

51-

300 nəf 

300-dən 

çox 

Nəqliyy

at 

1

5 nəfər 

16-

75 nəf 

75-dən 

çox 

tikinti 2

5 nəfər 

26-

150 nəf 

150-dən 

çox 

Ticarət 1

0 nəfər 

11-

50 nəf 

50-dən 

çox 

Xidmət 

sahələri 

1

0 nəfər 

11-

50 nəf 

50-dən 

çox 

 

Istehsalın  təşkili tipinə görə  - sənaye müəssisələrin üç tipi olur: a)kütləvi 

istehsal tipli müəssisələrdə həcmcə böyük, lakin həmcins və istehsalı daim təkrarlanan 

məhsullar istehsal edilir.  b)seriyalı istehsal tipli müəssisələrdə məhsullar seriyalarla 



110 
 

buraxılır və müəyyən dövrlərdən bir təkrarlanır.   c)fərdi tipli müəssisələrdə geniş 

nomenklaturada və çox hallarda təkrarlanmayan məhsullar istehsal edilir. 

Mülkiyyət mənsubiyyətinə görə müəssisələr dörd qrupa bölünür: dövlət, qarışıq, 

kollektiv və xüsusi mülkiyyətə əsaslanan sənaye müəssisələrinə bölünürlər. 

İstehsalın təşkili üsuluna görə - fərdi, dəstəli və axınlı istehsal üsuluna malik 

olan sənaye müəssisələri fərqləndirilir.  

Axınlı istehsal üsulu istehsalın təşkilinin ən mütərərəqqi üsullarından biridir. 

Axınlı üsulla təşkil edilmiş müəssisələrə misal olaraq metallurgiya və kimya 

kombinatlarını göstərmək olar.  

Istehsalın təşkilinin dəstəli üsulu məmulatların istehsala partiyalarla buraxılması, 

bir iş yerinə bir neçə əməliyyatın təhkim edilməsi, ixtisaslaşdırılmış avadanlıqla yanaşı 

universal avadanlıqdan da geniş istifadə olunması və s. əlamətlərlə xarakterizə olunur. 

Ondan seriyalı və kiçik seriyalı istehsallarda istifadə edilir.  

Fərdi üsul məhsulun vahid nümunəsinin və ya kiçik  partiya halında istehsalını 

nəzərdə tutur. Mürəkkəb unikal avadanlığın xüsusi ləvazimatın və s istehsalında istifadə 

olunur. 

Mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma səviyyəsinə görə müəssisələr üç yerə 

bölünür: qismən mexanikləşdirilmiş, kompleks mexanikləşdirilmiş və avtomatlaşdırılmış 

sənaye müəssisələri. 

 

2.İstehsal  firmasının quruluşu və onu müəyyən edən amillər.  Firmanın 

istehsal quruluşu – bir-birilə bağlı və asılılıqda olan müxtəlif bölmələrdən – sexlərdən, 

istehsal sahələrindən və ayrı-ayrı iş yerlərindən ibarət olur.onun iki növünü – ümumi və 

istehsal quruluşlarını müəyyən edirlər. Müəssisənin ümumi quruluşu dedikdə - onun 

tərkibini təşkil edən həm istehsal, həm də qeyri-istehsal sahələrinin məşğul etdikləri 

meydançaların, onların işçilərinin sayının, məhsul buraxmaq və xidmət göstərmək 

qabiliyyətlərinin kəmiyyət nisbətləri nəzərdə tutulur. 

Istehsal firmasının istehsal quruluşu dedikdə isə - yalnız istehsal bölmələri – 

sexlərin, istehsal sahələrinin, xidmət bölmələrinin arasındakı məcmu qarşılıqlı əlaqələri 

başa düşülür.  

Müəssisə və firmanın istehsal quruluşu müxtəli iqtisadi, tşkilati və texniki 

amillərin təsiri altında formalaşır ki, bu amilləri də bir neçə qrupa – makroiqtisadi, sahə 

və regional amillər qrupuna bölmək olar. 

Makroiqtisadi amilllərə - ölkə iqtisadiyyatındakı sahlərin tərkibi və onların 

differensiya dərəcəsi, iqtisadi sabitlik xarici ticarət əlaqələri və s. aiddir. Firmanın 

mənsub olduğu sahənin ixtisaslaşma səviyyəsi, elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor 

işlərinin yerinə yetirlməsi imkanları, bu sahədəki təchizat onun sahə amilləridir. Firmanın 

müxtəlif kommunikasiyalarla – qaz, su kəmərləri, nəqliyyatla, rabitə ilə təmin olunması 

səviyyəsi ilə əlaqədardır. Makroiqtisadi, sahə və regional amillərin məcmusu 

müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi xarici mühiti əmələ gətirir. 

 

3.Firmanın təşkilati formaları – mövcud qanunvericiləyə görə Azərbyacan 

Respublikasında firma və müəssisələr təsərrüfat ortaqlıqları və cəmiyyətləri şəklində 

yaradıla bilər. Təsərrüfat ortaqlıqları tam ortaqlıq və kommandit ortaqlığı(inama 

əsaslanan) ,  təsərrüfat cəmiyyətləri isə məhdud məsuliyyətli , əlavə məsuliyyətli və 
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səhmdar cəmiyyəti formasında olurlar. Beləliklə, təsərrüfat subyektləri – fərdi, şərikli, 

payçı və şərikli(kommandit ortaqlı), məhdud məsuliyyətli, əlavə məsuliyyətli və səhmdar 

cəmiyyəti kimi təşkilati hüquqi formalarda yaradıla bilərlər.  

Əgər tam ortaqlığın iştirakçısı bir nəfərdirsə o, fərdi firma adlanır. O, 

sahibkarlıq fəaliyyətinin ən klassik formalarından biridir. Adətən bir şəxsin mülkiyyəti 

əsasında təşkil olunur. Bir sıra üstünlüyü vardır: idarəçiliyinin sadəliyi, təşkilinin 

mürəkkəb olmaması, mənfəətin yalnız bir nəfərə aid olması, qərar qəbulunda azadlıq. 

Tam ortaqlığın iştirakçılarının sayı iki vəya daha çoxdursa onda bu şərikli firma 

adlanır. Şərikli firmalar ən azı iki fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən müqavilə 

əsasında təsis edilir. onlar müəssisənin bütün öhdəlik və borclarına görə bütün 

əmlakları ilə məsuliyyət daşıyırlar. Hüquqi cəhətdən şəriklərin biri müəssisədən çıxdıqda 

bu, adətən şərik müəssisənin ləğv olunması ilə nəticələnir. Cünki belə halda bütün 

məsələləri tənzimləmək və şərikli müəssisəni bərpa etmək kifayət qədər çətin olur. Bu 

səbəbdən də şərikli firmalar sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli təşkili formalarından 

deyildir.  

Bu çatışmamazlıq onun daha təkmilləşmiş forması olan payçı və şərikli 

müəssisələrdə aradan qaldırılır. Bu cür firmalar həm şərikin, həm də payçının vəsaiti 

əsasında formalaşır. Bir qayda olaraq  şəriklərdən hər biri müəssisənin öhdəliklərinə və 

borclarına görə bütün əmlakı, payçı isə yalnız verdiyi payın həcmi müqabilində 

məsuliyyət daşıyır.  

Məhdud məsuliyyətli firma – bir və ya bir neçə fiziki və ya hüquqi şəxs 

tərəfindən yaradılan, nizamnamə fondu təsis müqaviləsi ilə müəyyən edilən həcmdə 

paylara bölünən müəssisədir. Müəssisənin təsisçiləri ancaq nizamnamə fonduna 

qoyduqları payları həcmdə məsuliyyət daşıyırlar. Hər hansı biri müəssisədən çıxdıqda 

öz payını geri almaq hüququna malikdir.  

Əlavə məsuliyyətli müəssisələrin məhdud məsuliyyətlidən fərqi ondan 

ibarətdir ki, onun iştirakçıları firmanın öhdəliklərinə görə nizamnamə fonduna qoyduqları 

paylarının nizamnamə ilə müəyyənləşdirilən və hamısı üçün eyni olan misli miqdarında 

məsuliyyət daşıyırlar. Iştirakçılardan biri öz payını ödəmək imkanına malik deyildirsə bu 

pay digər iştirakçılar arasında onların payına uyğun olaraq bölünür.  

Subsidiar məsuliyyət o deməkdir ki, iştirakçılardan hər hansı biri müflis 

olduqda və öz üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirə bilmədikdə məsuliyyət qalan 

iştirakçılar arasında onların paylarına uyğun surətdə bölünür. 

Səhmdar cəmiyyəti – özünün təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə  

nizamnamə fondunu səhm buraxmaq yolu ilə formalaşdıran, fiziki və ya hüquqi şəxslərin 

könüllü sazişi əsasında yaradılan və kollektiv mülkiyyətə əsaslanan müəssisədir. 

Səhmdar cəmiyyətləri açıq və qapalı şəkildə olur. Səhm – onun sahibinin səhmdar 

cəmiyətinin mənfəətinin bir hissəsini divident şəkildə almaq, cəmiyyətin idarə 

olunmasında iştirak etmək, o, ləğv edildikdən sonra qalan əmlakın bir hissəsinin əldə 

etmək hüququnu özündə təsbit edən qiymətli kağızdır. 

Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalı sadə(adi)  və imtiyazlı səhmlərin 

yerləşdirilməsi nəticəsində formalaşır. Sadə səhmlər nizamnamə kapitalının 75 

faizindən az, imtiyazlı isə 25 faizindən çox ola bilməz. Adi səhm səhmdara yəni sahibinə 

cəmiyyətin ümumi yığıncağında səs vermə yolu ilə onun idarə olunmasında iştirak 
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etmək, divident əldə etmək, ləğv olunduqda əmlakın bir hissəsini almaq hüququ verir. 

Imtiyazlı səhmlər isə adidən fərqli olaraq səsvermə hüququna malik olmur. 
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Mövzu 23. Sahədə istehsal prosesi və istehsalın təşkili formaları.  

 

Plan :  

1.İstehsal prosesinin mahiyyəti və istehsalın təşkili tipi. 

2.İstehsal prosesinin təşkilinin prinsipləri. 

3.Firmada istehsalın təşkili formaları. 

 

1.İstehsal prosesinin mahiyyəti.  Istehsal prosesinin elementlərindən olan əmək 

vasitələri, əmək cisimləri və iş qüvvəsindən istifadə olunmasının səmmərəli təşkili 

müəssisə iqtisadiyyatının inkişaf imkanlarının səviyyəsini müəyyən edir. Istehsal prosesi 

- əsas, köməkçi və xidmətedici əmək və habelə təbii proseslərin məcmusu olub onların 

qarşılıqlı təsiri və əlaqələri vasitəsilə xammal və ya materialın hazır məhsula çevrilməsi 

texnologiyasıdır. Başqa sözlə, müəssisənin istehsal prosesi əmək cisimlərinin(xammal, 

material və s) hazır məhsula çevrilməsinə yönəldilmiş müxtəlif maşın və avadanlıqların 

vasitəsilə həyata keçirilən texnoloji əməlyyatları özündə birləşdirir. 

Firma və müəssisələrdə istehsal prosesinin özü də müstəqil, lakin bir-birilə bağlı 

olan mərhələlərə bölünür. Məs: ayaqqabı fabrikində ştamplama,biçmə və tikiş. Istehsal 

prosesinin hər bir mərhələsi xüsusi proseslərdən ibarət olur. Xüsusi proseslər məhsul 

istehsalının müəyyən mərhələsinin bitkinliyi ilə xarakterizə olunur. Məs:tökmə sexində - 

torpağın hazırlanması, formanın(qəlibin) qurulması, metalın əridilməsi,ərintinin qəliblərə 

tökülməsi və s. Xüsusi proseslərin özü də texnoloji(əsas)  və köməkçi əməliyatlara 

bölünür. 

Əməliyyat – bir iş yerində bir və ya bir neçə işçi tərəfindən əmək 

predmeti(xammal, material, yarımfabrikat) üzərində ardıcıl yerinə yetirilən işlərin 

cəmindən ibarətdir. Məhsulun hazırlanması üzrə istehsal prosesi texnoloji və köməkçi 

əməliyatların və təbii (maşınların boyasının quruması) proseslərin məcmusundan 

ibarətdir. Fəhlələrin istehsal prosesində iştirakı miqyasından asılı olaraq istehsal 

prosesi- əl əməyinə əsaslanan, qismən və tam mexanikləşdirilmiş və avtomatlaşdırılmış 

proseslərə ayrılır.  

Istehsal tsikli – xammal və materialın istehsal prosesinin ilk əməliyyatına daxil 

olduğu andan hazır məhsulun alınmasına qədər sərf olunan təqvim vaxtını əks etdirir. 

Ona məhsulun hazırlanması üzrə məliyyatların vaxtı və fasilələri əhatə edən vaxtlar 

aiddir.  

Istehsalın təşkili tipinə görə - istehsal prosesləri fərdi, seriyalı və kütləvi istehsal 

proseslərinə bölünür. Istehsal prosesinin bu və ya digər tipə aid olunması məhsul 

buraxılışının kütləvilik  dərəcəsilə müəyyən edilir. istehsalın tipi isə buraxılışın 

müntəzəmliyi, stabilliyi və həcmi ilə şərtlənən istehsalın texniki, təşkilati və iqtisadi 

xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilir. istehsalın tipini xarakterizəedən əsas göstərici 

əməliyyatların təhkim olunma əmsalıdır. Təhkim olunma əmsalı müəyyən vaxt vahidi 

ərzində yerinə yetirilməli olan müxtəlif texnoloji əməliyyatların iş yerlərinin sayına olan 

nisbəti kimi müəyyən edilir. 

Fərdi istehsal - əsasən təkrar istehsalı nəzərdə tutulmayan bircinsli 

məmulatların buraxılışının kiçik həcmi ilə xarakterizə olunur. Təhkimetmə əmsalı 40-dan 

yüksək olur. Iş yerləri az, əməliyyatlar isə çox olur. 
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Seriyalı istehsal – dövri olaraq istehsalı vaxtaşırı təkrar edilən, fərdi deyil, 

müəyyən partiyalarla məhsul istehsalı iləxarakterizə olunur. O, məmulat sayından və 

təhkimetmə əmsalından asılı olaraq özü də kiçik, orta və iri seriyalı istehsallara bölünür. 

Kiçikdə təhkimetmə əmsalı 21-40, ortada 11-20, iridə 1-10. 

Kütləvi istehsal – uzun müddət ərzində fasiləsiz istehsal edilən məmulat 

buraxılışının böyük həcmilə xarakterizə olunur  ki, bu zaman hər bir iş yerində yalnız bir 

əməliyyat yerinə yetirilir və elə buna görə də kütləvi istehsal üçün əməliyyatın 

təhkimetmə əmsalı 1-dən çox olmur. 

 

2.İstehsal prosesinin təşkili prinsipi.  Istehsal prosesinin təşkili dedikdə - istehsal 

amillərindən: iş qüvvəsi, əmək predmetləri, əmək vasitələrindən səmərəli istifadəni 

təmin etmək məqsədilə onların zaman və məkan baxımından düzgün 

əlaqələndirilməsinə yönəldilmiş texniki-təşkilati tədbirlər kompleksi nəzərdə tutulur. 

Istehsal prosesinin təşkilinin əsas vəzifələrinə - əsas əməliyyatların yerinə yetirilməsinin 

üsullarının müəyyən edilməsi, istehsal proseslərinin əməliyyatlara bölünməsi, istehsal 

sahələrində maşın və avadanlıqların düzgün yerləşdirilməsi, məhsul buraxılışının 

ahəngdarlığını təmin etmək üçün qarşılıqlı səmərəli əlaqələrin təmin olunması aiddir. 

Istehsal prosesinin təşkili  müəyyən prinsiplərə əsaslanır: 

- ixtisaslaşma prinsipi – müəssisənin ayrı-ayrı bölmələri arasında əməyin 

peşələrə görə düzgün bölgüsünü əks etdirir. 

-  paralellik prinsipi – məhsulun istehsalı üzrə istehsal prosesinin ayrı-ayrı 

mərhələlərinin eyni zaman kəsiyində həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. 

-  fasiləsizlik p. – əməliyyatlararası fasilələrin maksimum ixtisar edilməsini 

nəzərdəə tutur. 

- əhəngdarlıq  p. – hər hansı məhsul üzrə istehsal prosesi və onu təşkil edən 

ayrı-ayrı tərkib hissələrinin eyni vaxtdan bir təkrar olunmasına əsaslanır. 

- düzxətlilik p. – xammal, material vəya yarımfabrikatın istehsala buraxılıb hazır 

məhsul alınana qədər onların ən qısa yolunun təmin edilməsinə əsaslanır. 

-  mütənasiblik p. – müəssisənin qarşılıqlı əlaqəli və bir-birindən asılı olan 

bölmələrinin vaxt vahidi ərzində mümkün olan bərabər məhsuldarlığını nəzərdə tutur. 

 

Istehsalın səmərəli təşkilni müəyyən edən amillər içərisində prioritet 

göstəricilərdən biri də işyerinin təşkilinin necəliyidir. Belə ki, fəhlənin iş yeri yüksək 

səviyyədə lazımi texniki vasitələrlə təmin edilməlidir. 

 

3.Firmada istehsalın təşkili formaları.  Istehsalın təşkili formaları istehsal 

prosesinin elementlərinin arasında zaman və məkan baxımından yaranan sabit əlaqələr 

sisteminin müxtəlifliyini ifadə edir. Müxtəlif zaman və məkan strukturuna malik sistemlər 

istehsalın müxtəlif təşkil formalarını əmələ gətirir. Bunlara texnoloji, predmet,düzxətli, 

fərdi və qarışıq formalar aiddir.  

Istehsal prosesinin təşkilinin texnoloji forması əmək predmetlərinin ardıcıl 

verilməsinə əsaslanan sex strukturları ilə xarakterizə olunur. Bu forma xırda seriyalı 

istehsallarda daha səmərəlidir. Eyni zamanda çatışmamazlığı da var. Belə ki , detalların 

say çoxluğu və onların emal prosesində hərəkətinin təkrar olunması bitməmiş istehsalın 
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həcminin vəemal ediləcək detallarının saxlanma məntəqələrinin artmasına gətirib 

çıxarır. Bu səbəbdən istehsal tsiklinin xeyli hissəsini vaxt itgisi təşkil edir. 

Istehsalın təşkilinin predmet forması xammal və materialın istehsala 

verilməsinin paralel-ardıcıl ötürülməsi ilə qarışıq məkan strukturuna əsaslanır. Predmet 

strukturuna əsaslanan istehsal sahəsində texnoloji prosesin əvvəlindən axırına qədər 

detallar qrupunun emalı üçün zəruri olan bütün avadanlıqlar  quraşdırılır. Istehsal 

sahələrinin predmet üzrə qurulması düzxətliliyi təmin edir və detalların hazırlanmasının 

istehsal tsiklini qısaldır. Bu forma detalların nəqli xərcini və məhsul vahidinə düşən 

istehsal sahələrinə tələbatı azaltmağa imkan verir. 

Istehsalın təşkilinin düzxətli forması –əmək predmetlərinin texnoloji prosesə 

ardıcıl verilməsi əsasında xətti strukturla xarakterizə olunur. Istehsalın təşkilinin bu 

forması ixtisaslaşma, fasiləsizlik, paralellik kimi prinsiplərə riayət olunmasını təmin 

etməyə  imkan verir. Bu isə iş qüvvəsindən daha səmərəli istifadə etməyə bitməmiş 

istehsalın həcmini azaltmağa şərait yaradır.  

Istehsalın təşkilinin fərdi formasında əməliyyatlar bütövlükdə bir iş yerində 

yerinə yetirilir. Məmulat onun istehsalı ilə əlaqədar olan əməliyyatların əsas hissəsi 

toplandığı yerdə hazırlanır. Vaxta və xərcə qənaət etməyə, istehsalın çevikliyini 

artırmağa imkan verir. 

Istehsalın qarışıq forması – materialların istehsala ardıcıl və ya qarışıq  şəkildə 

verilməsi ilə qarışıq və ya xətti struktura əsaslanan əsas və köməkçi əməliyyatların 

vahid istehsal prosesində birləşdirilməsinə əsaslanır. Burada istehsal prosesinin idarə 

olunması elektron hesablama maşınlarının köməyilə aparılır. 
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Mövzu 24. Sahədə istehsalın ictimai təşkili formaları. 

 

Plan: 

1 . İstehsalın təmərküzləşməsi. 

2 . İstehsalın ixtisaslaşması. 

3 . İstehsalın kooperativləşdirilməsi.  

4 . İstehsalın kombinələşməsi. 

 

1 . İstehsalın ictimai təşkili formalarına təmərküzləşmə, ixtisaslaşma, 

kooperativləşmə və kombinələşmə prosesləri daxildir. 

Istehsalın ictimailəşməsi öz əksini müəssisələrin iriləşməsində - yəni istehsalın 

təmərküzləşməsində, əmək bölgüsünün dərinləşməsində  – ixtisaslaşma və 

kooperativləşmədə, texnoloji cəhətdən müxtəlif istehsalların bir müəssisədə 

uzlaşdırılmasında – kombinələşmədə tapır.  

İstehsalın təmərküzləşməsi, ixtisaslaşması, kooperativləşməsi və 

kombinələşməsi arasında sıx qarşılıqlı əlaqələr vardır. İstehsalın təmərküzləşməsi 

istehsalın ictimai təşkili formaları içərisində ən mürəkkəbidir, onun inkişafı digər 

formalarda da dəyişikliklərə səbəb olur. O, istehsalın ixtisaslaşması üçün əsas yaradır, 

onun inkişaf tempini və səviyyəsini müəyyən edir. İxtisaslaşma isə öz növbəsində əmək 

məhsuldarlığının artımı ilə nəticələnir, müəssisələrin ölçülərinin artımına səbəb olur, 

həmçinin kooperativləşmənin inkişafının şərti kimi çıxış edir. Kooperativləşmə 

ixtisaslaşmanın inkişafı üçün əlverişli şərait, istehsalın ölçüsünün artması üçün isə əlavə 

imkanlar yaradır. Nəhahət, əmək bölgüsünün dərinləşməsi və müxtəlif texnoloji 

proseslərin bir müəssisədə uzlaşdırılaraq təmərküzləşməsi əsasında istehsalın 

kombinələşməsi yaranır. 

Istehsalın təmərküzləşməsi məhsul istehsalının daha iri müəssisələrdə 

toplanması prosesidir. Təmərküzləşmə texnikanın inkişafı və səmərəli istifadəsinə, 

müəssisələrin iqtisadi göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasına təminat verir. Təmərküzləşmə 

nisbi və mütləq təmərküzləşməyə bölünür. Sahənin ümumi istehsalında  iri 

müəssisələrin payının artmasına - nisbi təmərküzləşmə deyilir. Sahəyə daxil olan 

müəssisələrin ölçülərinin artmasına – mütləq təmərküzləşmə deyilir. Mütləq 

təmərküzləşmə nisbi təmərküzləşməyə səbəb olur. Istehsalın təmərküzləşməsi elmi-

texniki tərəqqinin nəticəsində inkişaf edir. Təmərküzləşmənin aqreqat, istehsal-texniki 

və texnoloji formaları mövcuddur ki, bunlar da intensiv və ekstensiv yolla inkişaf etmiş 

və formalaşmışlar. 

Aqreqat təmərküzləşməsi – bilavasitə elmi-texniki tərəqqini əks etdirir və 

yalnız intensiv yolla inkişaf edir. 

Təmərküzləşmənin istehsal-texniki forması – qurulmuş avadanlıqların sayca 

çoxaldılması yolu ilə baş verir. Yalnız ekstensiv yolla həyata keçirilir.  

Texnoloji təmərküzləşmə - aqreqat və istehsal-texniki təmərküzləşdirmə 

formalarını özündə birləşdirir. Yəni qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması onların 

hər birinin gücünün artırılması ilə eyni zamanda baş verir.  

Müəssisədə istehsalın təmərküzləşməsi aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilə 

bilər: 

-ixtisaslaşdırılmış istehsalın təmərküzləşməsi 
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-kombinələşdirilmiş istehsalların təmərküzləşməsi 

-universal müəssisələrin təmərküzləşməsi. 

Bunların içərisində ən səmərəlisi birincidir. Həmcins məhsullar istehsalının daha 

iri müəssisələrdə cəmləşməsi daha mütərəqqi metodlardan istifadə etməyə imkan verir. 

İstehsalın təmərküzləşdirilməsinin iqtisadi səmərəliliyi öz əksini müəssisənin 

ölçülərinin artması nəticəsində istehsalın texniki-iqtisadi göstəricilərinin yaxşılaşmasında 

tapır. Təmərküzləşmənin səmərəliliyinin əsas göstəricilərinə əmək məhsuldarlığının 

səviyyəsinin yüksəlməsini, məhsul vahidinin maya dəyərinin aşağı düşməsini, 

fondveriminin artmasını səciyyələndirən göstəricilər aiddir.  

 

2__ Əmək bölgüsünün inkişafı və dərinləşməsi bir neçə səviyyədə – ölkə, sahə, 

müəssisə və müəssisə daxilində baş verə bilər. 

 Sahə üzrə ixtisaslaşma – ictimai və ya şəxsi tələbatı ödəmək üçün məhdud 

nomenklaturada məhsul istehsalının nisbətən uzun dövr üçün hazırlanmasını təmin 

etmək məqsədilə bu işə hər hansı sahənin uyğunlaşdırılması, daha doğrusu təhkim 

olunması deməkdir.  

Müəssisə miqyasında ixtisaslaşdırma isə – özünün konstruktiv quruluşuna, 

hazırlanma texnologiyasına görə analoq təşkil edən, tətbiq sahəsi məhdud olan, 

istehsalı uzun dövr üçün təkrarlanan məhsul istehsalının bir müəssisədə 

təmərküzləşməsidir.  

Müəssisədaxili ixtisaslaşdırma müəyyən texnoloji əməliyyatların yerinə 

yetirilməsi üçün onların sex, istehsal sahəsi və iş yerləri arasında bölüşdürülərək 

cəmləşdirilməsidir.  

Beynəlxalq ixtisaslaşdırma isə iqtisadi əməkdaşlıq birliklərinə daxil olan ölkələr 

arasında baş verir. Müəssisələr üzrə istehsalın ixtisaslaşdırılmasının əşya, hissə və 

texnoloji ixtisaslaşma formaları vardır. 

İxtisaslaşdırmanın əşya forması bilavasitə istehlakçıya çatan hazır məhsul 

istehsalının bu və ya digər bir müəssisədə cəmləşdirilməsi deməkdir. Əşya üzrə 

ixtisaslaşdırmaya avtomobil, dəzgah, soyuducu, mebel istehsal edən firma və 

müəssisələri misal gətirmək olar. 

 Hissələr üzrə ixtisaslaşdırma forması sonradan istehsalda istifadə edilmək və 

hazır məhsulu dəstləşdirmək məqsədilə onun ayrı-ayrı hissələrinin buraxılışının bu və 

ya digər bir müəssisədə təmərküz- ləşdirilməsi ilə səciyyələnir. Hissə üzrə 

ixtisaslaşdırmaya diyircəkli yastıq, bölüşdürücü val, karbürator, porşen və s. hissələrin 

istehsalı təşkil olunmuş müəssisələri misal göstərmək olar.  

Texnologiya üzrə və ya mərhələlər üzrə ixtisaslaşdırma forması bu və ya digər 

müəssisənin əmək predmetinin emalı mərhələlərindən birinin yerinə yetirilməsinə cəlb 

edilməsini səciyyələndirir.  İxtisaslaşmanın bu formasında texnologiyanın 

mərhələlərindən biri ayrılır, müstəqilləşir, daha doğrusu, "muxtariyy ət" statusu alaraq 

fəaliyyət göstərir. Texnoloji prinsiplər üzrə ixtisaslaşdırılmış müəssisələrə 

mərkəzləşdirilmiş tökmə, mərkəzləşdirilmiş dəmirçi-press istehsallarını, yığma zavodları 

və s. aid edirlər.  

 

3__ Kooperasiyalaşdırmanın mahiyyəti və formaları. 
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İxtisaslaşdırma, artıq qeyd olunduğu kimi, məhsul istehsalı prosesinin ya 

mərhələlər və ya da məhsulun konstruksiyasını təşkil edən detal və bağlamalar üzrə 

tərkib hissələrinə bölünməsi və bunlardan hər birinin müstəqil istehsala çevrilməsidir. 

İxtisaslaşma nəticəsində həmin istehsallar məkanca ayrı düşsələr də, onlar sonradan 

həmin mürəkkəb məhsulun istehsalı üçün kooperasiya əlaqələrinə girirlər. Başqa sözlə, 

ixtisaslaşdırma kooperasiyalaşdırma üçün texniki, iqtisadi və təşkilati zəmin yaradır. 

İstehsalın ixtisaslaşdırılmasının dərinləşməsi, bütöv bir istehsalın öz tərkib hissələrinə 

parçalanaraq müstəqilləşməsi, onlardan hər birinin ayrılıqda təsərrüfat nəticələrini 

yaxşılaşdırsa da, onları bir-birindən asılı edir, bunların, ayrılıqda olsa da, ümumi 

məqsədə çatmaq üçün səylərinin birləşdirilməsinə obyektiv ehtiyac yaradır. Belə bir 

ehtiyacın təmin olunması təsərrüfat əlaqələrinin qurulması və inkişaf etdirilməsi 

vasitəsilə həyata keçirilir. İxtisaslaşdırmanın dərinləşməsi eyni bir məhsul istehsalının 

iştirakçıları arasında təsərrüfat əlaqələrinin yaranmasını tələb edir ki, buna da istehsalın 

kooperasiyalaşması deyilir. Kooperasiyalaşma müəyyən bir məhsulun birgə 

istehsalı ilə məşğul olan müəssisələr arasındakı uzunmüddətli təsərrüfat əlaqələri 

formasıdır. 

 

Kooperasiyalaşdırma prosesi aşağıdakıları özündə əks etdirir:  

– müəyyən istehsalın tələbatları üçün dəstləşdirici məmulatların və 

yarımfabrikatların göndərilməsi (istehsalı) və xidmətlərin yerinə yetirilməsini; 

 – məlum məhsulun müəyyən alıcıları ilə təchizatçının əlaqələrini;  

– təchizatçının məhsul istehsal edən və yarımfabrikatı formalaşdırmaqda davam 

edən müəyyən istehlakçılar üçün yerinə yetirdiyi işini.  

 

İxtisaslaşdırma istiqamətlərinə müvafiq olaraq kooperasiyalaşdırmanın 

aşağıdakı formaları fərqləndirilir: 

Aqreqat üzrə kooperativləşdirmə. Kooperativləşdirmənin aqreqat növündən 

texniki səviyyəsinə və konstruktiv quruluşuna görə mürəkkəb məhsul istehsalı ilə 

məşğul olan baş zavod kooperasiyaya daxil olan (əlaq ədar) zavodlardan elektrik 

mühərrikləri, generatorlar, reduktorlar, nasoslar, kompressorlar və s. kimi aqreqatlar 

almaqla hazır məhsulun istehsalını tamamlayırlar, onu bir növ dəstləşdirirlər.  

Hissələr üzrə kooperativləşdirmə. Kooperativləşdirmənin bu növündə son 

hazır məhsulun istehsalı üzrə ixtisaslaşdırılmış baş müəssisə əlaqədar firmalardan 

hissə və qovşaqlar almaqla məhsulun istehsalı işini tamamlayır. Buna misal olaraq 

maşınqayırma sənayesində baş zavodların kooperasiyaya daxil olmuş müəssisələrdən 

porşen, radiator, diyircəkli yastıq, bolt, qayka almasını və yaxud ixtisaslaşdırılmış baş 

kimya sənaye müəssisələrinin digər əlaqədar müəssisələrdən plastik kütlə, texniki rezin, 

asbest və s. mə- mulatlarını almasını misal göstərmək olar.  

Texnoloji mərhələlər üzrə kooperativləşdirmə. Kooperativləşdirmənin bu 

növündə bir müəssisə digərinə müəyyən yarımfabrikatlar göndərir və ya onun üçün 

məhsul istehsalı texnologiyasının müəyyən bir mərhələsinin icrasını həyata keçirir. Buna 

misal olaraq, bir müəssisənin digərinə döymə, tökmə, ştamplama məmulatı, metal 

konstruksiyalar göndərilməsini göstərmək olar. Əyrilmiş yunun toxucu fabrikinə verilməsi 

texnoloji mərhələ üzrə kooperativləşmə üçün misal ola bilər. 
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İstehsalın ixtisaslaşdırılmasının iqtisadi səmərəliliyinin əsas 

göstəricilərinə: məhsul istehsalına, cari məsrəflərə və onun istehlakçılara 

çatdırılmasına çəkilən nəqliyyat xərclərinə qənaət; əsaslı vəsait qoyuluşlarına qənaət və 

onların ödəmə müddəti; istehsalın ixtisaslaşdırılmasından əldə edilən illik iqtisadi 

səmərə və s. aiddir. 

 

4 .._ Kombinələşmənin mahiyyəti və formaları. 

 

 İctimai əmək bölgüsü və istehsalın təmərküzləşməsi onun ictimai təşkili 

formalarından biri olan kombinələşmənin də yaranmasının əsas şərti kimi çıxış edirlər. 

Bir çox sənaye sahələri üçün səciyyəvi olan, istehsalın ictimai təşkili forması kimi 

kombinələşdirmə – texnoloji, iqtisadi, təşkilati baxımdan əlaqəli olan müxtəlif sahələrə 

məxsus ayrı-ayrı istehsalların, məhsul buraxmaq qabiliyyətlərinin proporsionallığını 

təmin etmək şərtilə, vahid istehsal kompleksində birləşdirilməsidir. Başqa sözlə, 

kombinələşdirmə maddi-texniki bazasına və ya texnoloji istehsal üsulunun ümumiliyinə 

və habelə xammal və materialların müştərək istifadəsinə görə müxtəlif istehsalların 

məkanca eyni ərazidə, bir müəssisədə təmərküzləşdirilməsidir. Kombinələşməyə daxil 

olan sahələrdən biri kompleksin əsasını və kombinatın profilini müəyyən edir. Kombinatı 

istehsalı xammalın ardıcıl və kompleks emalına əsaslanmayan, lakin həmcins məhsullar 

istehsal edən müəssisələrin bir ərazidə yerləşdirilməsindən yaranan birliklərlə 

qarışdırmaq olmaz; sonuncu təmərküzləşdirmə olsa da, kombinələşdirmə deyildir; o, 

ixtisaslaşdırmadır. Əmək predmetlərinin emalının ayrı-ayrı mərhələlərinin birləşdirilməsi 

xarakterindən asılı olaraq kombinələşmənin 3 forması mövcuddur.  

 

1.Xammalın – hazır məhsulun alınmasına qədər – ardıcıl emalına görə. 

Kombinələşmənin bu forması üçün qara metallurgiya kombinatları daha səciyyəvidir. Bu 

istehsalda, xammal kimi istehlak olunan dəmir filizinin hasil edilməsi və 

zənginləşdirilməsindən sonra, metallurgiya kombinatında ardıcıl olaraq çuqun, polad və 

prokat (yayma, vərəqə polad) alınır.   

  2.Xammalın kompleks emalına görə. Məlumdur ki, mineral (üzvi) və kənd 

təsərrüfatı xammalı bir sıra müxtəlif faydalı komponentlərin (madd ələrin) 

birləşmələrindən ibarətdir. Elmi-texniki tərəqqinin müasir vəziyyətində, xüsusilə kimyəvi 

və termiki proseslərin köməyilə, xammalın tərkibində olan bütün faydalı ünsürləri 

ayırmaq və istifadə etmək mümkün olur. Xammalın son faydalı maddənin alınmasına 

qədər emalı ondan kompleks istifadəni təmin edir. Xammalın kompleks emalı 

nəticəsində müxtəlif məhsullar istehsalına nail olmaq üçün onun ictimai təşkili 

vahid bir məkanda birləşdirilir, kombinatların yaradılması vasitəsilə həyata 

keçirilir.  

Xammalın kompleks emalına əsaslanan kombinələşməyə daş kömürün emalını 

misal göstərmək olar. Burada ilk əvvəl daş kömürün kokslaşdırılmasından koks və koks 

qazı alınır, koks və koks qazından isə tərkibi müxtəlif və zəngin maddələrdən ibarət 

bərk, duru və qaz halında olan kimya məhsulları istehsal edilir. Emalın davam 

etdirilməsilə növbəti mərhələdə əgər koksdan bərk və duru kimya məhsullarından olan 

qətran, ammonyak, benzol və kükürd alınırsa, qaz halında olan hissədən – koks 
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qazından isə hidro- gen, metan və etilen istehsal edilir. Bütün göstərilən məhsulların 

istehsalı xammalın kompleks emalına əsaslanan kombinatlarda həyata keçirilir. 

 

3.Tullantılardan istifadəyə görə. Hər şeydən əvvəl, qeyd etmək lazımdır ki, 

təbiətdə monotərkibli mineral xammal yoxdur. Buna görə də, bu qəbildən olan hər hansı 

bir xammalın emalı zamanı həmin istehsal üçün həm əsas olan və həm də əsas 

olmayan məhsullar alınır və bir də texnoloji tullantılar yaranır. Buna misal olaraq misin 

alınması üçün kombinələşməni misal göstərmək olar. Təbiətdə misin bir neçə 

birləşmələri olsa da, bunlardan sənaye əhəmiyyətlisi onun kükürdlə olan birləşməsi, mis 

kolçedanıdır-piritdir. Piritin emalından əsas məhsul kimi təmiz mis alınırsa, həmin 

istehsal üçün əsas olmayan yanaşı (yanaki, səmt) məhsul kimi kükürd anhidridi də 

alınır. Kükürd anhidridinin emalından kükürd və sonuncunun emalından isə sulfat tur 

şusu istehsal edilir. Əgər istehsal yalnız misin alınması ilə tamamlanardısa, onda sulfat 

anhidridi həmin istehsalın tullantısı hesab olunardı və həmin müəssisə isə kombinat 

deyil, zavod adlanardı. 

 

 

 

 

 

 

 

Mövzu 25. Sahədə kadrların  strukturu və təşkili. 

 

Plan: 

1 . Müəssisədə kadrların funksional tərkibinə görə təsnifatı. 

2 . Əsas və köməkçi fəhlələr. 

3 . Əsas və köməkçi fəhlələrin say nisbətinin dinamikası. 

4 . Müəssisədə kadrların idarə olunması. 

 

1 . Firmanın istehsal-kommersiya fəaliyyətinin səmərəliliyi onun kadrlarından, 

orada çalışan işçilərin səriştələrindən, peşəkarlıq və ixtisas səviyyələrindən bilavasitə 

asılı olur. Onlar – xüsusilə mühəndislər – əmək vasitələri və predmetlərini təkmilləşdirir 

və texniki tərəqqinin fasiləsizliyində, müvafiq elmi-tədqiqat və layihə təşkilatları ilə 

yanaşı, çox mühüm rola malik olurlar. Elmi-texniki tərəqqi istehsalın nəinki maddi 

ünsürlərində keyfiyyət dəyişiklikləri aparır, həm də kadrların özlərini də, intellektual 

səviyyə baxımından, təkmilləşdirir. Texnika nə qədər mükəmməl olsa da, ondan istifadə 

edən heyətin səriştəsizliyi həmin texnikanın potensial imkanlarını tam reallaşdırmağa 

mane olur.  Hər hansı bir müəssisənin istehsal proqramını yerinə yetirmək (başqa sözlə, 

dolayı olsa da, onu əsaslandırmaq) üçün zəruri sayda işçilər tələb olunur. Sifarişlər 

portfelindəki öhdəlikləri yeriə yetirmək üçün lazım olan işçilərin sayı mücərrəd anlayış 

olmayıb, onların müəyyən qruplar üzrə konkret sayını nəzərdə tutur. Bunun üçün 

müəssisənin kadrları funksional tərkibinə görə təsnifləşdirilir. Firmanın kadrları, ilk əvvəl, 

istehsal heyəti (başqa sözlə, əsas fəaliyyət heyəti) və qeyri-istehsal heyəti (qeyri-əsas 

fəaliyyət heyəti) kimi (başqa sözlə, mənzil-kommunal təsərrüfatının, uşaq bağçalarının, 
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səhiyyə və yardımçı təsərrüfatlarının işçiləri) qruplaşdırılır.  İstehsal heyəti icra etdikləri 

funksiyaların xarakterinə görə fəhlələr, mühəndis-texniki işçilər, qulluqçular, kiçik 

xidmətedici heyət, şagirdlər və mühafizə işçiləri kateqoriyalarına bölünürlər.  İstehsal 

heyətinin əsas tərkib hissəsi olan fəhlələr qrupuna bilavasitə məhsul yaradılmasında 

iştirak edən və habelə istehsal prosesinin normal gedişatını təmin edən işçilər aid 

olunurlar.   

2 .  İcra etdikləri işin xarakterindəki fərqlərə görə fəhlələr kateqoriyasını 4 əsas 

qrupa bölmək olar:  

1.Texnoloji prosesdə iştirak edən, əmək predmetini emal etmək yolu ilə 

bilavasitə hazır məhsula çevirən fəhlələr. Lakin bunlardan əlavə, avtomatlaşdırılmış 

istehsallarda fəhlə-nizamlayıcılar da bu qrupa daxil edilirlər, çünki onlar avadanlıqların 

normal işini təmin edirlər;   

2.Xammal, material və hazır məhsulun, yarımfabrikatların daşınması, 

anbarlaşdırılması və qorunması ilə məşğul olan fəhlələr;  

3.Əsas fondların təmirini, istehsal avadanlıqlarının profilaktikasını həyata 

keçirən, təmir üçün hissə və tərtibatlar istehsal edən fəhlələr;  

4. Hazır məhsulun keyfiyyətinə nəzarət işini icra edən fəhlələr.   

Birinci qrupa daxil olan fəhlələr əsas, digər qruplara aid edilənlər isə köməkçi 

fəhlələr hesab olunurlar.   

Mühəndis-texniki, mütəxəssis və rəhbər işçilər kateqoriyasına istehsala texniki 

rəhbərlik funksiyasını həyata keçirən kadrlar aid olunurlar. Əqli əmək nümayəndələri 

olan bu kateqoriya işçilər istehsala rəhbərlik və onun təşkilinin konstruktor, texnoloji, 

təşkilati- texniki və sırf istehsal məsələləri ilə məşğul olurlar. Bu kateqoriya işçilərə 

firmanın rəhbərliyi, menecerlər, baş mütəxəssislər, sex (sahə, növbə) rəisləri, 

mühəndislər, texniklər, ustalar və s. daxildirlər. Buraya bəzi iqtisadçılar (əmək, normala 

şdırma və s.) da daxil edilir.  Qulluqçular kateqoriyasına maliyyə, uçot, təchizat-satış, 

dəftərxana və bəzi inzibati-idar ə işçiləri aid olunurlar.   

Şagirdlər kateqoriyasına fəhlə peşəsinə yiyələnmək üçün fərdi və briqada (qrup) 

şəklində həm bilavasitə müəssisənin özündə hamilik yolu ilə və həm də başqa 

məktəblərə ezamiyyə olunmuş gənclər aid olunur. Bu kateqoriyaya habelə müəssisənin 

balansında olan texniki-peşə məktəblərinin şagirdləri də daxil edilir.   

Kiçik xidmətedici heyətə inzibati-idarə binalarına qulluq edən xadimələr, 

süpürgəçilər, minik avtomobillərinin sürücüləri, kuryerlər, paltarasanlar və s. işçilər 

aiddirlər.   

Mühafizə işçilərinə isə müəssisənin gözətçiləri və yanğından mühafizə işçiləri 

aid edilirlər.   

Firmanın qeyri-istehsal sahələrində çalışan işçilər istehsal heyətinə aid edilmir. 

Bu qəbildən olan işçilərə yaşayış binalarına, səhiyyə məntəqələrinə, uşaq bağçalarına, 

klublara, yardımçı təsərrüfatlara xidmət edən işçilər daxil olunurlar. Bundan məqsəd 

istehsal işçilər ilə istehsal xarakterli işləri icra etməyənlər arasındakı optimal say 

nisbətini müəyyənləşdirməkdir.  

  

 

3 . Təsərrüfatçılıq təcrübəsində firmalar istehsal heyətinin tərkibi üzrə bəzi işçi 

kateqoriyalarının nisbətlərini hesablayır və təhlil edirlər. Bu iş xüsusilə, əsas və köməkçi 



122 
 

fəhlələrin nisbətinin, bir də onlarla (əsas və köm əkçi fəhlələrlə) idarə aparatında çalışan 

işçilərin say nisbətlərinin öyrənilməsində istifadə olunur. İstehsal heyətinin tərkibini təşkil 

edən müxtəlif kateqoriyalardan olan işçilərin say nisbətinin öyrənilməsi heyətin idarə 

olunmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, əsas və köməkçi fəhlələrinin say 

nisbətinin dinamikasını izləmək firma üçün maraq doğuran nəticələr çıxarmağa, 

ümumiləşdirmələr aparmağa yardımçı ola bilir.  Bunun üçün aşağıdakı düstura müraciət 

edilir:  

 

Fn=
  

  
  

 

Burda Fn – əsas və köməkçi fəhlələrin say nisbəti;          Əf – əsas fəhlələrin 

sayı;          Kf – köməkçi fəhlələrin sayı. 

 

 Əgər əsas və köməkçi fəhlələrin say nisbəti ikincinin hesabına çoxalarsa, bu, o 

deməkdir ki, həmin firmada köməkçi işlərin mexanizmləşdirmə səviyyəsi artır və 

bununla əlaqədar köməkçi fəhlələr sayca azalır.  

Bundan əlaə firmanın fəhlə kontingentinin say ilə, idarə aparatı işçilərinin – 

«idarə olunanlarla idarə edilənlərin» – say nisbəti tədqiq və təhlil edilir. Bu məqsədlə 

aşağıdakı düsturdan istifadə olunur:  

   

Jap=
     

  
 

 

Burada Jap – firmanın fəhlələrinin sayı ilə idarə aparatı işçilərinin say nisbətidir;             

 Ap – firmanın idarəetmə aparatı işçilərinin sayıdır.  

 

Əgər – burada  – kəsrin qiyməti onun məxrəcinin azalması hesabına baş 

verirsə, bu o deməkdir ki, firmanın idarə aparatı sadələşir. İdarəetmə ilə məşğul 

olanların sayı azalır və bilavasitə məhsul istehsalı ilə məşğul olanların sayı isə artır. 

 İstehsal işçilərinin peşə-ixtisas tərkibinə gəlincə o, hər bir müəssisənin 

özünəməxsus xarakterindən asılı olaraq fərqlənir. Məsələn, metallurgiya üçün səciyyəvi 

olan peşə-ixtisas işçisi polad- əridən və polad yayandırsa, toxuculuq üçün – əyirici və 

toxucu, kimya müəssisəsində aparatçı və operator, maşınqayırma üçün tornaçılar, 

dəmirçilər, çilingərlər və s.dir. Bütün bu müxtəliflik müəssisələrin texnoloji 

özünəməxsuslu ğundan irəli gəlir, texnoloji əməliyyatları icra etmək üçün isə müvafiq 

peşə sahiblərinin xüsusi hazırlığı tələb olunur.  Müəssisənin kadrlarının peşə-ixtisas 

dərəcələri (kvalifikasiya) üzrə təsnifləşdirilməsi onun (müəssisənin) istehsal 

strukturunda, texniki bazasında və işçilərinin mədəni-texniki səviyyələrində baş verən 

dəyişikliklərin öyrənilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir.  Hər bir istehsal sahəsində 

baş verən əmək bölgüsü elmi-texniki işləmələrin istehsala tətbiqi və bununla əlaqədar 

olaraq müxt əlif iş növl ərinin yaranması və həmin işlərin fəhlələr tərəfind ən yerinə 

yetirilməsi, onlardan müəyyən nəzəri və empirik biliklər tələb edir ki, bunlar da öz əksini 

müxtəlif peşələrdə tapır.  Peşənin tərkibində isə əlavə bilik və vərdiş tələb edən 

ixtisaslar formalaşır. Məsələn, çilingər peşəsi müxtəlif çilingər ixtisaslarına – çilingər-

yığıcı, çilingər-alətçi, çilingər-təmirçi və s. bölünür.  İxtisas isə öz tərkibində müxtəlif 
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ixtisas dərəcələrini birləşdirir. Yerinə yetirilən işin mürəkkəbliyi, dəqiqliyi, məsuliyyəti 

müəyyən bilik, vərdiş və bacarıq tələb edir. Bundan asılı olaraq fəhlələrə ixtisas 

dərəcələri verilir.  İxtisas dərəcəsinin mühüm tərkib hissələri fəhl ənin ümumi təhsili, 

texniki hazırlıq səviyy əsi və müəyyən ixtisas üzrə onun praktiki vərdişləridir.  İstehsalın 

texniki səviyyəsi yüksəldikcə, istehsala daha mütərəqqi və mürəkkəb maşınlar tətbiq 

olunduqca, texnoloji istehsal üsulu təkmilləşdirildikcə, fəhlənin ixtisas dərəcələrinə 

tələblər də çoxalır.  Fəhlələr ixtisas dərəcələrinə görə dörd qrupa bölünür: ixtisassız 

(ixtisas dərəcəsi olmayan), az ixtisaslı, ixtisaslı, yüksək ixtisas dərəcəli. Öz-özlüyündə 

aydındır ki, xüsusi hazırlıq tələb etməyən işlərin icrası ixtisas dərəcəsi olmayan, başqa 

sözlə, ixtisassız fəhlələr tərəfindən yerinə yetirilməlidir. Az ixtisas dərəcəli fəhlənin 

xüsusi hazırlıq keçmə müddəti cəmisi bir neçə həftə ərzində baş verə bilər. Bu qəbildən 

olan fəhlələrin icra etdikləri iş o qədər də mürəkkəb olmur.  İxtisas dərəcəli, başqa sözlə, 

ixtisaslı fəhlələrin hazırlanması 2-3 il müddətində vaxt tələb edir.  Yüksək ixtisas 

dərəcəli fəhlələrin hazırlanmasında, onlarda nəzəri biliklərlə yanaşı müəyyən iş 

təcrübəsinin formalaşması da zəruri əhəmiyyət daşıyır. Belə fəhlələr isə nisbətən daha 

uzunmüddətli vaxt ərzində formalaşır.  İstehsal sahəsində elmi-texniki tərəqqinin təsiri 

altında, tədricən olsa da, yuxarıda göstərilən ixtisas dərəcələri arasında ixtisassız 

fəhlələrin sayı azalmağa doğru meyl edir, yüksək ixtisas dərəcəli fəhlələrin sayı isə artır.  

Hər hansı bir istehsal sahəsində ixtisas dərəcəsi aşağı olan fəhlələrin sayca çox olması 

o deməkdir ki, həmin sahədə elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri lazımınca tətbiq 

olunmur, köməkçi işlərin, yükləmə- boşaltma, təmir  v ə s.nin mexanikləşdirilmə 

səviyyəsi aşağıdır.  

 

4 . Müəssisədə kadrların idarə olunması  aşağıdakı mərhələləri özündə 

birləşdirir: 

 – kadrlara tələbatın planlaşdırılması: kadrlara tələbatın hesablanması; 

 – kadrların yığılması: bütün vəzifələr üzrə potensial namizədlər ehtiyatının 

yaradılması;  

– kadrların seçilməsi: iş yerləri üçün namizədlərin qiymətləndirilməsi və 

onlardan müəssisənin işçi heyətini tamamlamaq üçün ən yaxşılarının seçilməsi; 

 – əmək haqqının və güzəştlərin müəyyən olunması: kadrların cəlb olunması, 

işə götürülməsi və saxlanması məqsədilə əmək haqqının və güzəştlərin həcminin və 

strukturunun hazırlanması;  

– peşə istiqamətinin müəyyənləşməsi və bu istiqamətə uyğunlaşma: cəlb 

olunmuş kadrların müəssisədə iş yerl ərinə təyin olunması, onlardan nəyin tələb 

olunduğu və onlarda əməyin qiymətləndirilməsi sistemi haqqında təsəvvürün 

yaradılması; 

– əmək fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi: əmək fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi 

metodikasının hazırlanması və onun kadrlara çatdırılması;  

– kadrların vəzifəsinin artırılması və azaldılması, işdən azad etmə: kadrların az 

və ya çox məsuliyyətli vəzifələrə keçirilməsi qaydalarının hazırlanması, başqa vəzifələrə 

və ya iş yerlərinə köçürməklə on ların peşəkarlıq təcrübəsini artırmaq, həmçinin əmək 

kontraktının dayandırılması prosedurasının hazırlanması;  
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– rəhbər kadrların hazırlanması, xidməti vəzifə üzrə hərəkətin idarə olunması: 

rəhbər işçilərin vərdiş və bacarıqlarının inkişafına və əməyinin səmərəliliyinin 

artırılmasına yönəldilmiş proqramların hazırlanması. 
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Mövzu 26: Müəssisənin əsas və dövrüyyə fondları. 

 

Plan: 

1.Əsas fondlar və onların qruplaşdırılması. 

2.Əsas fondların köhnəlməsi və qiymətləndirilməsi. 

3.Dövrüyyə fondları. 

 

1// Əsas fondlar istehsal prosesində uzun müddət və bütövlükdə – bütün 

ünsürləri birlikdə – iştirak edən, öz natural formasını ömrü boyu saxlayan və dəyərini 

istehsal edilən məhsulun üzərinə – köhnəlmə dərəcəsindən asılı olaraq – hissə-hissə 

keçirən əmək vasitələrinin maddi-texniki deyil, dəyərlə ifadə olunmuş formasıdır.  

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə görə, dəyəri 100 manatdan yuxarı 

və ömür müddəti 1 ildən çox olan istehsal-texniki təyinatlı əmək vasitələrinin dəyəri əsas 

fondlara, dəyəri 100 manatdan və ömür müddəti isə 1 ildən az olanlar isə dövriyyə 

fondlarına aid edilir.  

  

Firma və ya müəssisənin əsas fondları öz təyinatları, istehsaldakı funksiyaları 

və maddi məzmunlarına görə aşağıdakı kimi qruplaşdırılır. 

 «Binalar»-istehsal sexləri, binalar      «Tikililər» bəndlər, hasarlar, körpülər 

«Ötürücü qurğular». Bu qrupa elektrik, istilik və mexaniki enerjinin, habelə 

maye və qaz halında olan maddələrin ötürülməsinə kömək edən qurğular aiddir. 

Ötürücü qurğulara elektrik, qaz və istilik şəbəkələri, rabitə xətləri, buxar, neft, hava, 

turşu, qırıntı, sexlərarası su kəmərləri və kanallar aiddir.  

«Maşın və avadanlıqlar» qrupu aşağıdakı yarımqruplara bölünür:  «Güc 

maşınları və avadanlıqları» « İş maşınları və avadanlıqları» yarımqrupuna bilavasitə 

əmək predmetlərini (xammal, material və yarımfabrikatları) mexaniki, termik və kimyəvi 

emal edən maşınlar, avadanlıqlar və aparatlar aiddir. 

«Nəqliyyat vasitələri». Bu qrupa elektrik, istilik və buxarla işləyən dartıcılar, 

vaqonlar, avtomobillər, elektrik arabaları, magistral neft-qaz kəmərləri və s. aiddir.  

«Alətlər». Alətlər qrupuna əmək predmetlərini emal edən müxtəlif növ elektrik 

drelləri, konduktorlar (yönəldicilər), kəsici-tutucular və s. aiddir. Ümumiyyətlə, bu qrupa 

xidmət müddəti azı bir il olan alətlər daxil edilir.   

 «İstehsal ləvazimatları». Bu qrupa istehsal əməliyyatlarının icrasını 

asanlaşdıran istehsal təyinatlı əşyalar – iş masaları, stendlər, piştaxtalar və habelə 

fəhlələrin əmək təhlükəsizliyini təmin edən başqa vasitələr, məsələn, dəzgahların 

aralarına çəkilən çəpərlər aiddir. Bundan əlavə, həmin qrupa duru və dənəvər maddə və 

materialların qorunması üçün istifadə olunan çəllək və baklar, şkaflar və habelə 

inventarlar daxil edilir.  

  «Təsərrüfat inventarları». Bu qrupa dəftərxana mebeli (stollar, şkaflar, 

divanlar), yazı makinaları, odadavamlı şkaflar, xalçalar, yanğından mühafizə əşyaları və 

s. aiddir.  

«Çoxillik bitkilər və onların fərdi çəpərləri (hasarları)» qrupuna müəssisə və 

təşkilatların ərazisində və həyətlərində əkilmiş çoxillik bitkilər aid edilir. 
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 «Sair əsas fondlar». Bu qrupa kitabların dəyərindən asılı olmayaraq kitabxana 

fondu, icarəyə götürülmüş əsas fondlar üçün icarə haqqı (icra balansında qeydə alınan) 

aiddir.   

 

 

2// İstehsal əsas fondları həm natural, həm də dəyər ölçüsündə uçota alınır və 

planlaşdırılır. 

Əsas fondlar – onların hərəkətinə nəzarət məqsədilə – üç növ dəyərdə (ilkin, 

bərpa və qalıq dəyəri) qiymətləndirilir.   

Əsas fondların ilkin dəyəri dedikdə, onların istehsalı (yaxud inşası), əldə 

edilməsi (alınması və gətirilməsi), habelə quraşdırılması ilə əlaqədar olan xərclərin 

məcmusu nəzərdə tutulur. Müəssisənin əsas fondlarının uçotu onların ilkin dəyəri ilə 

aparılır.  

Bərpa dəyəri üzrə qiymətləndirmə yeni istehsal şəraitində (cari ildə) əsas 

fondların təkrar istehsal dəyərini (yəni müasir dəyərini) ifadə edir. İstehsal əsas 

fondlarının bərpa dəyəri ilkin dəyər ilə mənəvi aşınmanın dəyər formasında ifadə 

olunmuş kəmiyyəti arasındakı fərq kimi müəyyən edilir. Yeni istehsal əsas fondlarının 

istifadəyə verilməsi anında onların ilkin dəyəri bərpa dəyəri ilə üst-üstə düşür.  

Əsas fondların qalıq dəyərinə görə qiymətləndirilməsində məqsəd onun 

istehsal prosesi zamanı hələ məhsul üzərinə keçirmədiyi dəyərin həcmini, başqa sözlə, 

həmin məqam üçün faktiki dəyərini müəyyən etməkdir. Qalıq dəyəri əsas fondun ilkin və 

həm də bərpa dəyərinə görə hesablana bilər.   

Əsas fondlar fiziki və mənəvi köhəlməyə məruz qalır. 

Fiziki köhnəlmə 2 səbəbdən baş verir: 1)onlardan maksimum istifadə 

nəticəsində, 2)təbii şərait nəticəsində. 

Mənəvi köhnəlmə də 2 səbəbdən baş veir: 1)daha məhsuldar maşınların 

meydana gəlməsi, 2)ETT nəticəsində yeni təkmilləşmiş maşın və avadanlıqların 

meydana gəlməsi nəticəsində 

 

Əsas fondların yeniləşdirilməsi üçün maliyyə mənbəyi amortizasiya fondudur . 

Amortizasiya, köhnəlmə dərəcəsindən asılı olaraq, əsas fondun dəyərindən istehsal 

olunan məhsul üzərinə keçən hissədir ki, bu da istehsal olunmuş məhsul satıldıqca 

toplanır, müəssisənin maliyyə resursuna çevrilir.  Əgər amortizasiya əsas fondun ilkin 

dəyəri  əsasında hesablanırsa, amortizasiya norması aşağıdakı düsturun köməyilə 

hesablana bilər: 

 

N = 
   

   
 x100 

  

Burada, N – amortizasiya norması, faizlə                  F – əsas fondun ilkin 

dəyəri, man.;                            

L – əsas fondun ləğv olunma dəyəri, man.;               T – əsas fondun faydalı 

istifadə müddəti, il.  

 

Amortizasiya normalarına texniki tərəqqinin sürəti və istiqaməti həlledici 

dərəcədə təsir göstərir.  
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3// Əmək predmetləri istehsal vasitələrinin tərkib hissəsindən biri olmaqla dəyər 

formasında dövriyyə fondları adlanır. Dövriyyə istehsal fondları elə istehsal 

vasitələrindən ibarətdir ki, onlar əmək prosesinə daxil olmaqla hər bir istehsal tsikilində 

tamamilə istehlak olunur, həmin tsikldə öz dəyərini bütünlüklə yaradılan məhsulun 

üzərinə keçirir və özlərinin natural formalarını dəyişirlər. Dövriyyə istehsal fondları, əsas 

fondlardan fərqli olaraq, istehsal olunan məhsul üzərinə öz dəyərlərini bir dəfəyə və 

tamamilə –keçirirlər.  

İstehsal firması və ya sənaye müəssisənin dövriyyə fondları özlərinin təyinatına, 

yaradılma zəruriliyini müəyyən edən şərait və amillərin müxtəlifliyinə görə üç hissəyə 

bölünür: 

 1. İstehsal ehtiyatları – bu, istehsalçı müəssisə tərəfindən alınmış, özünün 

əmlakı kimi istehsal prosesi üçün hazırlanmış və onun (istehsalın) fasiləsizliyini təmin 

etmək məqsədilə həmin prosesə daxil olmağı gözləyən xammal, material, yanacaq və 

s.-dən ibarətdir.  

2. Bitməmiş istehsal və özünün istehsalı olan yarımfabrikatlar – bu, artıq 

texnoloji prosesə buraxılmış və emalın müəyyən mərhələsində olan material, istehsalı 

hələ başa çatdırılmamış hissə, bağlama və məmulatlar və habelə özünün istehsalı olan 

yarımfabrikatlardır.  

3. Gələcək dövrün xərcləri – bu, dövriyyə fondlarının qeyri- maddi ünsürləri kimi, 

məsələn, yeni məhsulun layih ələndirilməsi və nümunəsinin yaradılması, onun istehsalı 

üçün yeni texnologiyanın işlənməsi və tətbiqi və s. ilə əlaqədar xərclərdir ki, cari dövrdə 

çəkilsələr də gələcəkdə istehsal olunacaq məhsulun maya dəyərinə daxil edilməklə geri 

qaytarılır.  

Bitməmiş istehsal , artıq qeyd olunduğu kimi, bir sıra əməliyyatlara məruz 

qalmış, lakin bəzilərindən hələ keçməmiş, istehsal prosesinin bütün mərhələlərindəki 

bitirilməmiş, tamamlanmamış «məhsulların» dəyəridir. Müəssisənin özünün istehsalı 

olan yarımfabrikatların dəyəri də bitməmiş istehsalın dəyərinə daxil edilir.  

Gələcək dövrün xərcləri isə, artıq qeyd edildiyi kimi, cari xərclər kimi nəzərdə 

tutulmuş və müasir dövrdə sərf olunan, lakin gələcəkdə xərc kimi məhsulun maya 

dəyərinə daxil edilməklə geri qaytarılan xərclərdir.  

 

Dövriyyə fondları istehsal prosesində istehlak olunmaqla hazır məhsula, 

sonuncu isə realizə edilərək müəssisənin pul vəsaitinə çevrilir. Məhsul satışından əldə 

olunan pul vəsaiti müəssisənin əvvəlki mərhələdə dövriyyə fondlarına sərf etdiyi pul 

vəsaitindən mənfəətin kütləsi qədər çox olur. Bu prosesin ahəngdar getməsi üçün yeni 

tədavül və istehsal mərhələlərinin ardıcıllıqla birindən-digərinə «keçidi» tədavül fondları 

vasitəsilə mümkün olur.  Tədavül fondları tədavül sferasına xidmət etməklə müəssisənin 

anbarındakı hazır məhsuldan, yola salınmış, lakin haqqı ödənilməmiş əmtəələrin 

dəyərindən, hesablaşmalardakı və bankların cari hesablarında olan pul vəsaitlərindən 

və debitor borclarından ibarət olur. Tədavül və istehsal dövriyyə fondlarının cəmi 

dövriyyə vəsaitləri adlanır. Məhsulunn realizə edilməsi ilə əlaqədar olan xərclərin cəmi 

– tədavül fondu adlanır.                    
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Dövriyyə vəsaitlərindən istifadə göstəriciləri... Firma və müəssisələrin 

qarşısında duran mühüm iqtisadi vəzifələrdən biri də dövriyyə vəsaitlərindən istifadənin 

yaxşılaşdırılmasıdır.  

Dövriyyə vəsaitlərindən bütünlükdə istifadə səmərəliliyi üç əsas göstərici ilə – 

dövretmə əmsalı (dövretmələrin sayı), dövriyyə vəsaitlərinin yüklənmə əmsalı və bir 

dövriyyənin uzunluğu ilə (günlərlə) – xarakterizə olunur.  

Dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalı realizə olunmuş məhsulun həcminin 

(əlavə edilmiş dəyərin satılmış hissəsi) dövriyyə vəsaitlərinin orta qalığına (illik, rüblük) 

nisbəti kimi hesablanılır və bunun üçün aşağıdakı düsturdan istifadə olunur:  

Ədə = R / Dor 

 

Burada, Ədə – dövriyyə vəsaitərinin dövretmə əmsalı – il (rüb, ay) ərzində 

dövretmələrin sayıdır;   

R – topdansatış qiymətində realizə olunmuş məhsulun həcmidir, manatla;  

Dor – dövriyyə vəsaitlərinin orta illik (rüblük, aylıq) qalığıdır, manatla. 

 

 

Dövriyyə vəsaitlərinin yüklənmə əmsalı dövretmə əmsalının tərsi kimi 

hesablanır və o, 1 manatlıq realizə olunmuş məhsula sərf edilmiş (ona təhkim edilmiş) 

dövriyyə vəsaitlərinin həcmini səciyyələndirir. Bunun üçün aşaqıdakı düsturdan istifadə 

olunur:  

Əy = Dor / R 

 

Burada, Əy – dövriyyə vəsaitlərinin yuklənmə əmsalıdır.  

 

Nəhayət, dövriyyə vəsaitlərinin bir dövriyyəsinin gün hesabı ilə uzunluğu 

göstəricisi dövrdəki (il, rüb, ay) günlərin sayının dövretmə əmsalına bölünməsi yolu ilə 

hesablanılır. Bunun üçün aşağıdakı düsturdan istifadə olunur:  

Yk = 
 

   
    

 

   
  

     

 
 

 

Burada, Yk – dövriyyə vəsaitlərinin bir dövriyyəsinin gün hesabı ilə  

uzunluğudur;   

B – dövrdəki günlərin sayıdır (il – 360 gün, rüb – 90 gün və ay – 30 gün).  

 

 

İstehsal ehtiyatları dövriyyə vəsaitlərinin mühüm tərkib hissəsi kimi, onun 

normalaşdırılması mümkün olan ünsürüdür. İstehsal ehtiyatları müəssisədə 

yaradılmış, lakin hələ texnoloji prosesə daxil olmamış xammal, material, yanacaq və s.-

dən ibarət olan ehtiyatlardır. 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cədvəl: “Dövriyyə fondlarının tərkibi və təsnifatı” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Dövriyyə vəsaitləri 

Dövriyyə fondları Tədavül fondları 

İstehsal ehtiyatları Bitməmiş istehsal və 

özünün istehsalı olan 

yarımfabrikat 

Gələcək 

dövrün xərcləri 

Anbardakı hazır məhsul 

Bankların cari 

hesablarındakı pul 

vəsaitləri 

Pul vəsaitləri 

heablaşmalardakı pul vəsaitləri 

Yola salınmış, lakin haqqı ödənilməmiş  

məhsullar 

Debitor borcları 

Xammal, əsas və 

köməkçi materiallar 

Satın alınmış yarımfabrikatlar 

və məmulatlar 

Yanacaq və elektrik 

enerjisi 

Təmir üçün 

ehtiyat hissələri 

Az qiymətli və tez 

köhnələn əşyalar 

Tara və tara 

materialları 
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Mövzu 27.  Sahədə məhsulun maya dəyəri və istehsal xərcləri. 

 

Plan: 

1İstehsal xərcləri və məhsulun maya dəyəri anlayışı. 

2İstehsal xərclərinin təsnifatı. 

3Məhsulun maya dəyəri göstəriciləri və maya dəyərinin aşağı salınması yolları. 

 

1 İstehsal xərcləri və məhsulun maya dəyəri anlayışı.  İstehsal firması özünün 

fəaliyyəti prosesində əsas və dövriyyə fondlarının satın alınması, məhsul istehsalı və 

onun satılması, kollektivin sosial inkişafı və s. məqsədi ilə xərclər çəkir. Şübhəsizdir ki, 

bu xərclərin tərkibində məhz məhsul istehsalına çəkilən xərclər ən yüksək paya, xüsusi 

çəkiyə malikdir.  

İstehsal xərclərinin məcmusu istehsal edilən məhsun firmaya neçəyə başa 

gəldiyini, yəni məhsulun istehsal maya dəyərini ifadə edir. Firma həmçinin məhsulun 

realizasiyasına (satışına) müəyyən həcmdə xərclər – kommersiya xərcləri – çəkməli 

olur. Məhsulun istehsal maya dəyəri ilə onun realizasiyasına çəkilən kommersiya 

xərclərinin cəmi onun (məhsulun) tam maya dəyərini əmələ gətirir.  

Məhsulun tam maya dəyərinin real həcmini müəyyən etməklə aşağıdakı 

məsələlərin həllinə nail olmaq mümkündür: 

 – marketinq tədqiqatlarına və bunun sayəsində daha az xərclərlə yeni məhsul 

istehsalına başlanmasına dair qərarların qəbul olunmasına; 

– məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyərinə ayrı-ayrı xərc maddələrinin təsirinin 

müəyyən edilməsinə 

– qiymətin əmələ gəlməsinə;  

– müəssisənin fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin, müvafiq vergilərin və 

mənfəətin məbləğinin düzgün müəyyən olunmasına və s.  

 

Məhsulun maya dəyəri onun istehsalına sərf edilmiş xammal, material, 

yanacaq-enerji resurslarının və kənardan alınmış yarımfabrikatların, həmçinin əməyin 

ödənilməsi xərclərinin və əsas fondların amortizasiya ayırmalarının dəyər ifadəsində 

cəmini əks etdirir.  

Planlaşdırma və uçot praktikasında məhsulun satışa hazırolma səviyyəsindən 

asılı olaraq, xərclərin formalaşma mərhələsinə görə məhsulun texnoloji, sex, istehsal və 

tam (kommersiya) maya dəyərlərini bir-birindən fərqləndirirlər.  

 

Yeni texnikanın müxtəlif variantlarını iqtisadi cəhətdən qiymətləndirmək və 

onlardan ən səmərəlisini seçmək üçün texnoloji maya dəyəri göstəricisindən istifadə 

edilir. Məhsulun texnoloji maya dəyəri bilavasitə texnoloji əməliyyatların yerinə 

yetirilməsi ilə əlaqədar olan sex məsrəflərinin, xərclərinin cəmi kimi müəyyən edilir.  

Məhsulun sex maya dəyərinə müəyyən bir məhsulun istehsalına sexdə sərf 

edilən bütün növ məsrəflər, yəni, xammal və material (əsas və köməkçi), yanacaq və 

enerji məsrəfləri, sexdə çalışan istehsal fəhlələrinin əmək haqqı, avadanlıqların istismarı 

və sexin idarə edilməsi ilə əlaqədar olan xərclər və sexdə sərf olunan xərclər aid edilir.  
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Məhsulun istehsal maya dəyəri hər bir məhsulun istehsalına firmanın sərf 

etdiyi məsrəflərin ümumi məbləğini əks etdirir və  məhsulun sex maya dəyəri ilə 

ümumzavod xərclərinin cəminə bərabər olur. 

 Məhsulun tam (kommersiya) maya dəyəri məhsulun istehsalı və satışı ilə 

əlaqədar olan bütün xərcləri əks etdirir və  məhsulun istehsal maya dəyəri ilə firmanın 

istehsaldan kənar çəkdiyi xərclərin cəmi kimi hesablanılır.  

 

Məhsulun maya dəyəri firmanın fəaliyyətinin həm keyfiyyət və həm də kəmiyyət 

tərəfini xarakterizə edən göstəricidir. Məhsulun maya dəyəri sintetik, ümumiləşirici 

göstərici olmaqla məhsul istehsalı ilə əlaqədar olan xərclərin ümumi, yekun göstəricisi 

kimi çıxış edir. Digər tərəfdən, o, son nəticəyə hansı keyfiyyət amili hesabına – qənatələ 

və ya israfçılıqla nail olunmasını da səciyyələndirə bilir.  

Məhsulun maya dəyəri - məhsul istehsalı prosesində istehlak edilmiş istehsal 

vasitələrinin və sərf edilmiş canlı əmək məsrəflərinin dəyəri kimi - məhsulun dəyərinin 

bir hissəsidir. 

Məhsulun qiyməti ilə onun maya dəyəri arasında sıx kəmiyyət asılılığı vardır. 

Məhsulun maya dəyəri məhsulun qiymətinin formalaşmasında baza rolunu oynayır. Eyni 

zamanda məhsulun qiyməti də – istehlak edilən məhsulların qiyməti - maya dəyərinin 

səviyyəsinə və mənfəətin həcminə təsir edir. 

 

2 İstehsal xərclərinin təsnifləşdirilməsi.  İstehsal prosesində yüzlərlə adda 

müxtəlif xammal və materiallar, dəstləşdirici məmulatlar istifadə edilir, avadanlıq və 

maşınlar tətbiq olunur, çoxsaylı texnoloji əməliyyatlar yerinə yetirilir. Bununla əlaqədar 

olaraq, faktiki istehsal xərclərini uçota almaq və maya dəyəri üzrə tərtib edilən planları 

əsaslandırmaq üçün istehsal xərclərinin təsnifiləşdirilməsi (xərclərin müəyyən qruplarda 

birləşirilməsi) zərurəti meydana çıxır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, müəssisə səviyyəsində istehsal xərcləri, hər şeydən 

əvvəl, aşağıdakı 3 əsas növə bölünür:  

1. Məhsulun istehsalı və satışı ilə əlaqədar olan xərclər, başqa sözlə, uyğun 

olaraq, məhsulun isthsal maya dəyəri və tam maya də- yəri; həmin xərclər cari 

məsrəflərdir və məhsul satışından əldə edilən gəlirlər hesabına ödənilir.  

2. İstehsalın genişləndirilməsi və yeniləşdirilməsi ilə əlaqədar olan xərclər. Bu 

xərclər yeni məhsulun yaradılması və mövcud məhsulun modernləşdirilməsinə sərf 

olunan birdəfəlik xərclərdir. İştisadi mahiyyətinə görə bu xərclər əsaslı vəsait 

qoyluşlarına aid edilirlər.  

3. Firmanın sosial-mədəni, mənzil-kommunal, məişət və qeyriistehsal 

ehtiyaclarına sərf edilən xərclərdir. Bu xərclər istehsalla birbaşa ələaqədar 

olmadıqlarından məhsulun maya dəyərinə daxil edilmir və onlar, əsaən, müəssisənin 

mənfəəti hesabına maliyyələşdirilir.  

 

Maya dəyərin hesablanmasının məqsədindən asılı olaraq xərclərin iki əsas: a) 

istehsal məsrəflərinin iqtisadi elementlərinə (xərclər smetası) görə və b) xərc 

maddələrinə (kalkulyasiya) görə təsnifləşdirilmə sistemi mövcuddur.  

Məhsulun istehsal məsrəflərinin iqtisadi elementlərinə - bu, xərclər smetası da 

adladırılır - məhsulun maya dəyərinə daxil edilən müxtəlif resursların məsrəfləri iqtisadi 
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mahiyyətinə görə qruplaşdırılır. Bu halda məhsulun maya dəyəri, başqa sözlə, xərclər 

smetası məhsul istehsalı və satışı planının yerinə yetirilməsi üçün tələb edilən 

resursların həcminin dəyər ifadəsində əks etdirilməsinə imkan verir. 

  

İqtisadi elementlər üzrə istehsal xərcləri (xərclər smetası) iqtisadi mahiyyətinə 

görə aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir;  

1. Material xərcləri (geri qaytarılan, istifadəsi mümkün olan tullantıların dəyərini 

çıxmaqla);  

2. Əmək haqqı xərcləri;  

3. Sosial sığorta ayırmaları;  

4. Əsas fondların amortizasiyası (köhnəlməsi);  

5. Sair xərclər.  

 

Məsrəflərin yuxarıda qeyd edilən bu jür təsnifləşdirilməsi bütün firma və 

müəssisələr üçün nümunəvi və məcburidir. Bu təsnifləşdirmə sistemindən istehsal 

xərclərinin smetasının tərtib olunmasında istifadə edilir. İqtisadi elementlərinə görə 

xərclər təsnifləşdirildikdə onların istehsalın, texnoloji prosesin hansı mərhələsində 

yaranmasından və hansı məhsulun istehsalına sərf edilməsindən asılı olmayaraq 

iqtisadi mahiyyətinə, təyinatına uyğun olaraq qruplaşdırılır. Buna müvafiq olaraq 

«Material xərcləri» qrpuna istehsal planının yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan xammal 

və materialların, texnoloji məqsədlər və cari təmir üçün istifadə edilən materialların, 

avadanlığın təmiri edilməsi üçün istifadə edilən ehtiyat hissələrinin və aşınma 

nəticəsində sıradan çıxan alətlərin, tərtibatların və azqiymətli tez köhnələn əşyaların 

dəyəri, həmçinin həm texnoloji məqsədlər, həm də müəssisənin təsərrüfat ehtiyacları 

üçün iəstifadə edilən bütün növ yanacağın və enerjinin satınalınmasına çəkilən xərclər 

aiddir. Göründüyü kimi, maya dəyərinin bu xərc elementində yalnız xamal və 

materiallarla əlaqədar olan xərc elementləri əks etdirilir. 

 «Əmək haqqı xərcləri» elementinə firmanın bütün işçi heyətinin əmək haqqının 

ödənilməsi ilə əlaqədar məcmu xərclər: əsas və kö- məkçi fəhlələrin, mühəndis-texniki 

işçilərin, quluqçu və qalan digər kateqoriya işçilərin bütün əmək haqqı (əsas və əlavə) 

aid edilir.  

«Sosial sığorta ayırmaları» xərc elementinə ölkə qanunvericiliyinə uyğun olaraq 

işçilərə ödənilən bütün növ əmək haqqının ümumi məbləğinə mütanasib olaraq Dövlət 

sosial sığorta fonduna məcburi ayırmalar daxildir. «Əsas fondlarının amortizasiyası 

(köhnəlməsi)» xərc elementində əsas fondların balans dəyərinə görə ölkə qanunvericilik 

aktlarında nəzərdə tutulandan yüksək olmayan normalarla hesablanmış amortizasiya 

(köhnəlmə) ayrımaları uçota alınır. 

 Məhsulun maya dəyərinin «Sair xərclər» elementində istehsalın hazırlanması 

və mənimsənilməsi xərcləri, istehsalın təşkili və texnologiyasının təkmilləşdirilməsinə, 

məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi tədbirlərinə sərf edilən cari xərclər və ixtiralar, 

səmərələşdirici təkliflərlə əlaqədar məsrəflər əks etdirilir. 

 

Məhsulun maya dəyərinin planlaşdırılması və uçotu praktikasında 

kalkulyasiyanın məsrəf maddələri üzrə nümunəvi qruplaşdırılmasından istifadə edilir.  

Kalkulyasiyanın xərc maddələri aşağıdakılardır:  
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1) xammal və materiallar;  

2) satın alınmış dəstəlşdirici məmulatlar və yarımfabrikatlar, müəssisəyə 

kooperasiyalaşma yolu ilə göstərilən xidmətlər;  

3) qaytarlıan tullantılar (bu xərclər məhsulun maya dəyərindən çıxılır);  

4) texnoloji ehtiyaclar üçün sərf edilən yanacaq və enerji;  

5) istehsal fəhlələrinin əsas əmək haqqı;  

6) istehsal fəhlələrinin əlavə əmək haqqı;          7) sosial sığorta ayırmaları;  

8) yeni istehsalın hazırlanması və mənimsənilməsi xərcləri;  

9) xüsusi təyianatlı alətlər və tərtibatların alınması xərcləri və sair xüsusi xərclər;  

10) avadanlıqların istisamra yararlı vəziyyətdə saxlanılması və istismarı xərcləri;  

11) sex xərcləri;  12) ümumzavod xərcləri;     13) zay məhsul hesabına yaranan 

itkilər;  

14) sair istehsal xərcləri;       15) istehsaldankənar xərclər.  

 

Qeyd olunan bu xərc maddələrinin 1-11-ci maddələrinə aid edilənlərin cəmi 

məhsulun sex maya dəyərini, 1-14-cü maddələrinə aid olunanların məcmusu 

məhsulun istehsal maya dəyərini ifadə edir. 

Məhsulun tam dəyərini hesablamaq üçün onun istehsal maya dəyərinin üzərinə 

istehsaldankənar xərclərinin məbləği əlavə edilməli, başqa sözlə, məhsulun istehsal 

maya dəyəri ilə hazır məhsulun satış xərclərini toplamaq lazımdır.  

Məsrəflərin kalkulyasiya maddələri üzrə qruplaşdırılması hər bir məhsulun maya 

dəyərini müəyyən etməyə imkan verir. O, məsrəflərin yaranma yeri, onların təyinatı, 

məhsul istehsalı, texnoloji proses, avadanlığa qulluq edilməsi və idarəetmə ilə bilavasitə 

əlaqədar olan məsrəfləri xarakterizə edir. Məhsulun maya dəyərində «Xammal və 

material» xərc maddəsi ən böyük xüsusi çəkiyə malikdir.  

 

Məhsul istehsalının həcmindən asılılıq dərəcəsinə görə xərclər  

a) şərti-dəyişən və ya birbaşa xərclərə və  

b) şərti-sabit və ya dolayı xərclərə bölünürlər.  

 

Şərti-dəyişən xərclərə ümumi məbləği məhsul istehsalının həcminin 

dəyişməsinə (artması və ya azalmasına) uyğun olaraq dəyişən (müvafiq olaraq artan və 

ya azaln) xərclər aiddir. Belə ki, məhsul vahidinin istehsalına sərf edilən xammal və 

material, yanacaq və enerji məsrəfləri, işəmuzd işləyən istehsal fəhlələrinin əmək haqqı 

və s. aiddir. Bu xərclərin bir qismi məhsul istehsalının həcminin artması və ya 

azalmasına xətti mütanasib olaraq, digər qismi isə qeyri-xətti mütanasib olaraq artır və 

ya azalır. Məsələn, birbaşa işəmuzd əmək haqqı sistemində istehsal fəhlələrinin əmək 

haqqı məsərfələrinin, məhsul istehsalına əsas xammal və material məsrəflərinin həcmi 

məhsul istehsalının həcmi artdığı tempdə, mütərəqqi işəmuzd əmək haqqı sistemində 

isə onun həcmi məhsul istehsalının həcminin artım tempindən yüksək templə, 

avadanlıqların saxlanması və istismarı məsrəflərinin həcmi isə, əksinə, aşağı templə 

artır. 

Şərti-sabit və ya dolayı xərclərə həcmi istehsalın həcminin dəyişməsindən asılı 

olmayan, istehsal dövrü ərzində həcmi sabit qalan xərclər aid edilir. Bu xərclərə əsas 

fondların amortizasiya ayırmaları, vaxtamuzd işləyən fəhlələrin və müəssisənin 
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rəhbərliyinin, mühəndis-texniki və kiçik xidmət heyətinin əmək haqqı xərcləri və s. aiddir. 

Şərti-sabit xərcləri də konkret məhsul növünə aid edilə bilinən xərclərə və konkret 

məhsul növünə aid edilə bilinməyən xərclərə bölmək olar. Adlarından göründüyü kimi, 

konkret məhsula aid edilə bilinən xərclərə hansı məhsul növünə aid edilməsi müəyyən 

oluna bilən, aid edilə bilinməyən xərclərə hansı məhsul növünə istehsalı və ya satışı ilə 

əlaqədar olduğunun müəyyənləşməsi mümkün olmayan xərclər aiddir. Məsələn, 

məhsulun reklam xərclərinin hansı məhsul növü ilə əlaqədar olduğunu müəyyən etmək 

və konkret məhsulun maya dəyərinə daxil etmək olar. Konkret məhsul növünə aid edilə 

bilinməyən xərclər istehsal olunmuş məhsul növləri arasında ayrı-ayrı məhsulların pay 

nisbətəinə uyğun şəkildə bölünür və məhsulun maya dəyərinə daxil edilir.  

 

3 Məhsulun maya dəyəri göstəriciləri və maya dəyərinin aşağı salınması yolları. 

Firmada məhsulun maya dəyərinin təhlili və planlaşdırılmasında istehsal 

xərclərinin smetası (xərc elementləri üzrə maya dəyəri), bütün nomenklatura üzrə 

məhsul vahidinin maya dəyərinin kalkulyasiyası, əmtəəlik məhsulun maya dəyəri, 

əmətəlik məhsulun maya dəyərinin və 1 manatlıq əmtəəlik məhsula düşən xərclərin 

aşağı salınması üzrə tapşırıqlar kimi göstəricilərdən istifadə edilir.  

Yuxarıda qeyd ediliyi kimi, xərclər smetası firmanın istehsal planının yerinə 

yetirilməsinə çəkiləcək bütün xərclərin ümumi həcmini xarakterizə edir. Xərclər smetası 

xərc elementləri üzrə tərtib edilir və əmtəəlik məhsulun maya dəyərini müəyyən etməyə 

imkan versə də, onun vasitəsi ilə xərclərin sərfolunma istiqaməti haqqında məlumatlar 

ədə etmək mümkün deyildir. Xərclərin istiqaməti maya dəyərinin kalkulyasiyası vasitəsi 

ilə aşkar edilir. Məhsul vahidinin maya dəyərinin kalkulyasiyası dedikdə – artıq qeyd 

olunduğu kimi – firmanın konkret məhsul vahidinin istehsalı və satışına sərf etdiyi 

məsrəflərin xərc maddələri üzrə hesablanması başa düşülür. 

İstehsal posesinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müəssisədə məhsulun maya 

dəyəri 3 formada – proses üzrə, sifariş üzrə və qarşıq formalarda uçota alınır.  

Məhsulun maya dəyərinin proses üzrə uçota alınması, bir qayda olaraq, eyni 

növ (həmcins) məhsulların kütləvi istehsalında tətbiq edilir. Məhsulun maya dəyərinin 

hesablanmasında bu metod tətbiq edildikdə hesablama aşağıdakı mərhələlərə uyğun 

olaraq həyata keçirilir: – natural ölçü vahidləri ilə məhsul buraxışının (istehsalının) 

həcminin müəyyən edilməsi; – şərti ölçü vahidi ilə məhsul buraxışının (istehsalının) 

həcminin müəyyən edilməsi; – bütün məhsul istehsalına çəkilən xərclərin hesablanması; 

– şərti məhsul vahidinin maya dəyərinin müəyyən edilməsi; – xərclərin, ilin sonuna, 

hazır məhsul, yarımfabrikat və bitməmiş istehsal üzrə bölüşdürülməsi.  

Maya dəyərinin uçotunun sifariş metodu xərclərin konkret məhsul istehsalı, 

xidmətlərin göstərilməsi, işlərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqəsinin müəyyən edilməsi 

mümkün olan firmalarda, yəni fərdi və kiçik seriyalı istehsallarda tətbiq edilir. Bu 

metodun tətbiqi zamanı əsas uçot reystri kimi sifarişlərə çəkilən birbaşa xərclərin, yəni 

şərti-dəyişən xərclərin əks etdirildiyi sifarişlərin uçotu kartoçkasıdır (kartıdır). Dolayı 

xərclərin, yəni şərti-sabit xərclərin ümumi məbləği isə sifarişlər üzrə seçilmiş hər hansı 

bir baza əlamətinə uyğun olaraq bölüşdürülür.  

Əksər istehsal firmalarında maya dəyərinin uçotunun həm proses və həm də 

sifariş üzrə xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən qarışıq metoddan istifadə edilir. Bu halda 

bəzi xərc maddələri (məsələn, əmək haqqı, firmadaxili xərclər) texnoloji əməliyyatlar 
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üzrə hesablanılır və həmin əməliyyatları keçmiş məhsullar arasında onların kəmiyyət 

nisbətinə uyğun olaraq bölüşdürülür. Bəzi xərclər isə (məsələn, xammal və material 

xərcləri) sifariş metodunda olduğu kimi konkret məhsul növünə aid edilir.  

 

 

 

Mövzu 28.   Sahədə istehsal olunan məhsulun keyfiyyəti. 

 

Plan:  

1Məhsulun keyfiyyəti və onun göstəriciləri. 

2Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi. 

3Məhsulun rəqabət qabiliyyəti 

4Firmada məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi. 

 

 

1 Məhsulun keyfiyyəti və onun göstəriciləri.   Məhsulun keyfiyyəti firmanın 

istehsal fəaliyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

firmanın bazar şəraitində fəalliyyət qabiliyyətini, texniki tərəqqinin tempini, innovasiyanın 

tətbiqini, istehsalın səmərəliliyinin artırılmasını, istifadə edilən bütün növ resurslara 

qənaəti müəyyən edir. Məhsulun keyfiyyəti həm ictimai və həm də cəmiyyət üzvlərinin 

şəxsi tələblərini ödəyə bilməlidir. Bundan əlavə, əgər məhsulun həcmi kəmiyyətcə 

artırılırsa iqtisadi inkişafın ekstensiv, əgər məhsulun keyfiyyəti yüksəldilirsə bu isə 

iqtisadi inkişafın intensiv yoludur. Lakin bunların ikisi birlikdə ölkənin milli sərvətinin 

çoxaldılması mənbələridirlər.  Bazar iqtisadiyyatı şəraitində firmanın bazarda qalması, 

onun rəqabətə davam gətirə bilməsi iki amilin necəliyindən asılıdır. Bunlardan biri 

məhsulun keyfiyyəti digəri isə qiymətidir.   

Bazarla məhsulun keyfiyyəti arasında mürəkkəb olmayan bir asıllıq mövcuddur: 

«bazar» və «keyfiyyətsiz məhsul» anlayışları biri-birini inkar edən, biri-birinə 

«uyuşmayan» anlayışlardılar, onlar əkslik mövqeyində dayanırlar.   

Məhsulun keyfiyyətli istehsalı onun istehlakçılarının həmin məhsul qarşısında 

qoyduqları tələblərə müvafiq olaraq istehsalçının səriştəliliyindən, onun istehsal 

aparatının mükəmməllik səviyyəsindən, xüsusilə, istehlak etdiyi xammal və materialın 

özünün keyfiyyətindən asılı olur. Lakin bütün hallarda prioritet mövqe istehlakçıya 

məxsus olur, onun istehsalçı ilə bağladığı kontraktda irəli sürdüyü şərtlər həlledici rol 

oynayır. Təsadüfi deyildir ki, Keyfiyyətə Nəzarət üzrə Avropa Təşkilatı keyfiyyəti 

"məhsulun istehlakçının tələblərinə uyğunluq dərəcəsi kimi" müəyyən etmişdir.  

Məhsulun keyfiyyətini müəyyən edən "uyğunluq dərəcəsi", məhsulun layihə-konstruktor 

keyfiyyətinin həmin məhsulun hazırlanma və deməli, faktiki keyfiyyətinə uyğunluğudur. 

İqtisadi ədəbiyyatda hətta bunu «uyğunluq keyfiyyəti» də adlandırırlar. Doğrudan da, 

sənaye məhsulunun keyfiyyəti layihə-konstruktor işləmələrində, elmi-texniki ideya kimi 

nə qədər mükəmməl və cazibədar olsa da, məhsulun real keyfiyyəti yalnız onun 

istehsalı prosesində yarana bilər. Ən yaxşı halda məhsulun hazırlanma keyfiyyəti onun 

layihə -konstruktor sənədlərində göstərilmiş keyfiyyəti ilə üst-üstə düşər, "uyğunluq" 

təmin oluna bilər, lakin onu keçə bilməz.  
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Məhsulun keyfiyyəti – onun öz təyinatına müvafiq müəyyən tələbatı ödəməyə 

yararlı olmasını şərtləndirən, daşıyıcısı olduğu, özünə- məxsus xassələrin məcmusudur.   

Məhsulun keyfiyyətini formalaşdıran xassələr aşağıdakı göstəricilər vasitəsilə 

ümumiləşdirilərək təsnifləşdirilir.   

1. Məhsulun təyinatı göstəriciləri. Bu göstəricilər istehsal-texniki təyinatlı 

məhsulun tətbiqi sahəsinin düzgün seçilməsi şərtilə onların istismarı zamanı gətirdiyi 

fayda ilə xarakterizə olunur. Yəni bu göstərici maşın, mühərrik və s.-nin düzgün təyinatı 

əsasında onun məhsuldarlığının realizə olunmasını göstərir. Məsələn, elektrik daldırma 

nasoslarının malik olduqları potensial məhsuldarlığın gerçəkləşməsi onun təyinat 

(tətbiq) dairəsinin düzgün müəyyən edilməsindən asılıdır. Belə ki, quyunun (neft, 

artezian) saatlıq debeti nasosun saatlıq məhsuldarlığından azdırsa, həmin nasosun 

tətbiqi nəinki lüzumsuzdur, hətta ziyanlıdır – layı dağıdıb, quyunu uçura bilər. Məhsula 

elə tətbiq sahəsi tapılmalıdır ki, o elə təyinat almalıdır ki, onun texniki imkanları ilə ona 

qarşı qoyulan texniki tələblər tarazlaşa bilsin.   

2. Etibarlılıq göstəriciləri. Etibarlılıq – məmulatın xidmət müddəti ərzində 

istismar qabiliyyətini saxlamaq şərtilə onun üçün müəyyən edilmiş funksiyaları icra edə 

bilmək xassəsidir. Əsasən, maşın və avadanlıqlara xas olan etibarlılıq göstəricilərinə 

fasiləyə yol vermədən, dayanmadan (müntəzəm) işləyə bilmək, uzunömürlülük və 

təmirə yararlılıq xassələri aiddirlər.  Maşın və avadanlığın dayanmadan, müntəzəm 

olaraq işləyə bilmək qabiliyyəti onun keyfiyyətini xarakterizə edən mühüm xüsusiyyətidir.  

Maşın və avadanlıqların etibarlılıq kimi keyfiyyət göstəricisini formalaşdıran, 

təmin edən başqa bir xassə də onların təmirəyararlığıdır. Etibarlılıq göstəricisinin 

maşının müntəzəm işləyə bilmək xassəsi ilə onun təmir əyararlılıq xassəsi arasında 

əlaqə və əks əlaqə mövcuddur. Əgər maşının müntəzəm işləmək qabiliyyəti daha çox 

etibarlıdırsa, onda onun təmirəyararlılıq xassəsi maşının keyfiyyəti üçün o qədər də 

aktual olmur.  

Etibarlılıq göstəricilərindən biri də maşın və avadanlığın uzunömürlülüyü, xidmət 

müddətinin davamlı olmasıdır. Maşın və avadanlığın uzunömürlülüyü – texniki xidmət 

üçün zəruri fasilələrlə bərabər – ömrünün son həddinə qədər özünün iş qabiliyyətini 

saxlaya bilmək xassəsidir.   

3. Texnolojilik göstəriciləri.  Bu qəbildən olan keyfiyyət göstəriciləri konkret 

olaraq hər hansı bir maşının istehsalı və təmirində konstruktor-texnoloji işləmələrin 

səmərəliliyini xarakterizə edir.  Maşının konstruksiyası, hazırlanma texnologiyası, 

istismar şəraiti və təmirəyararlılığı həmin maşının texnolojiliyi adlanır. Texnolojilik 

göstəricilərinə, habelə maşının yığılmasının mürəkkəbliyi, material-əmək və 

fondtutumluğu göstəriciləri də aid edilir. Konstrurktor işləmələrinin mükəmməlliyi, 

hazırlanma üzrə əmək məhsuldarlığını yüksəldir, maddi məsrəflərə qənaəti təmin edir 

və s. Konstruksiyası mütərəqqi, lakin sadə olan maşın və avadanlıq daha mükəmməl 

sayılır; konstruksiyasının sadəliyi konstruktorun intellektual səviyyə ölçüsü kimi qəbul 

olunur. Məmulatın texnolojilik göstəriciləri zəruri səviyyədə olduğu şəraitdə – 

ixtisaslaşdırılmış avadanlıqlar tətbiq etməklə – onun kütləvi istehsalını təmin etmək asan 

və sərfəli olur.   

4. Standartlaşdırma və eyniləşdirmə (unifikasiya) göstəriciləri.  Texnolojilik 

xassəsi ilə sıx əlaqəsi olan standartlaşdırma və eyniləşdirmə maşın, avadanlıq və digər 

mürəkk əb texniki sistemə malik məmulatların konstruktiv mükəmməlliyi üçün həyata 
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keçirilən tədbirlərdir. Standartlaşdırma və eyniləşdirmə vasitəsilə məmulat hissələrindən 

standartların, eyniləşdirilmişlərin və orijinalların say nisbətlərini müəyyən etmək 

mümkün olur; standart və eyniləşdirilmiş hissələrin say çoxluğu həmin məmulatın 

özünün və ona ehtiyat hissələrinin istehsalı səmərəliliyini yüksəldir; istehsalın ictimai 

təşkili formaları olan ixtisaslaşdırma və kooperativləşdirməyə keçməyin texnoloji və 

texniki-təşkilati əsasları yaranır. Əgər hissələrin say tərkibində orijinal olanlar çoxluq 

təşkil edirlərsə, onda bu, həmin məhsulun həm istehsalçısını və həm də istehlakçısını 

texniki çətinliklərlə üzləşdirə bilər.   

5. Erqonomik göstəricilər. Bu qəbildən olan keyfiyyət göstəriciləri «insan-maşın-

mühit» sistemini xarakterizə edir. Onlar məmulatın istismarı və ya ondan istifadə 

prosesində «insan amilinin» bir sıra gigiyenik, psixoloji, fizioloji, antropoloji 

xüsusiyyətlərini nəzərə ala bilən göstəricilərdir.  «İnsan-maşın-mühit» sisteminin tərkib 

hissələrindən biri olan əmək məhsulunun istismarı prosesində o (maşın, texnika) 

özünün yaradıcısına rahat, təhlükəsiz bir şərait təmin edə bilməlidir: səs, işıq, 

temperatura, silkələnmə, rütubət, şüalanma və s. üzrə mövcud olan normalar insanın 

fizioloji və psixoloji imkanlarını keçməməlidir; maşın və avadanlığın istismarı onun 

yaradıcısı olan insan üçün asan olmalıdır, gərgin olmamalıdır, lüzumsuz, artıq 

hərəkətləri zərurətə çevirməməlidir.  Erqonomik keyfiyyət göstəriciləri "insan amili" ilə 

bilavasitə əlaqədar olduqlarından onları keyfiyyətin "sosial mənşəli" xassələri də hesab 

etmək olar.  

 6. Məmulatın estetik göstəriciləri.   Bu göstəricilər məmulatın orijinallığı, tamlığı, 

mühitə və üsluba uyğunluğu, özünü ifadəliyi, forma səlistliyi, görünüş və «göz 

oxşamağı» kimi xassələri özündə birləşdirir. Estetik göstəricilər məmulatın əsas 

xassəsinə münasib olmalı, formanın məzmuna uyğunluğu təmin edilməlidir.  Bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində məmulatın rəqabət qabiliyyətinin və reklam işinin müvəffəqiyyətlə 

aparılmasında onun (məmulatın) estetik xassələri mühüm əhəmiyyət kəsb edir.   

7. Məmulatın nəql ounma qabiliyyəti. Bu qisim keyfiyyət göstəricisi məmulatın 

bazara çıxarılması, sonda öz istehlakçısını tapması işinin asan və səmərəli icrasında 

mühüm xassə hesab edilir. Məmulatın nəqliyyat növlərinə uyğunlaşma qabiliyyəti, 

başqa sözlə, onun yüksəlməsi və boşaldılmasının asanlığı, konteynerə yerləşdirilməsi 

və taralara qablaşdırılmasının mümkünlüyü və s. onun nəqlolunmağa münasibliyini 

müəyyən edir.   

8. Ekoloji göstəricilər. Bu göstəricilər hər hansı bir məmulatın istehsalı, istifadəsi 

və ya istismarı prosesində ətraf mühitə ziyanlı təsirini xarakterizə edir. Məmulatın 

istehsalı zamanı ətraf mühitə ziyanlı təsirinin gücü onun keyfiyyətini formalaşdıran digər 

xassələrini ciddi şəkildə azalda bilər. Bu baxımdan neft-kimya sənayesinin istehsal 

etdiyi məhsulların bəziləri müstəsnalıq təşkil edir. Belə ki, onların həm istehsalı və həm 

də istehlakı zamanı yaranan tullantılar ətraf mühiti çirkləndirir, canlılar üçün müəyyən 

fəsadlar yaradır. Məmulatın ekoloji göstəricilərinin yaxşılaşdırılması, onun özünün və 

istehsalı üçün lazım olacaq texnoloji üsulun layihələndirilməsi mərhələsindən 

başlanmalıdır. Hələ lahiyələndirmə mərhələsində yaradılacaq texnika və texnologiyanın 

ekoloji baxımdan neytrallığına, təmizliyinə, başqa sözlə onların uyğun olaraq ekotexnika 

və ekotexnologiya mahiyyətinə nail olunmalıdır.  Məmulat istehsalının iqtisadi və ekoloji 

nəticələri məhz həmin mərhələdə eyni vaxtda və eyni ciddiliklə qiymətləndirilməlidir.   
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10. Məmulatın təhlükəsizlik göstəriciləri. Məmulatın keyfiyyət xassələrindən biri 

olan onun təhlükəsizliyi, öz-özlüyündə aydındır ki, istehlak prosesinə və ya istehlakçıya 

aid olan məsələdir. Əgər bu və ya digər texnikanın qorunub saxlanması, nəql edilməsi, 

quraşdırılması, istismarı və təmiri həmin işlərin icraçıları üçün təhlükəsizdirsə, beləsi 

keyfiyyətli texnika hesab olunur.  

 

2. Məhsul keyfiyyətinin yüksəldilməsi.  İnsanın öz ehtiyacını ödəmək və ya 

sosial rifahını yüksəltmək üçün işləyib hazırladığı və istehsal etdiyi məhsul qeyri-

mükəmməl, nöqsanlı olduqda onun həyatına qənim də kəsilə bilər: keyfiyyətsiz ərzaq 

məhsullarının, dərman preparatlarının istehsalı və istehlakı, hətta ölümlə nəticələnə 

bilən kütləvi xəstəliklərin törənməsinə səbəb olur; elektrik stansiyasında istifadə edilən 

bölgü sipəri (şiti) öz nasazlığının ucbatından bütün bir rayonun təsərrüfatını və məişətini 

iflic vəziyyətinə sala bilər; qaz aparatı və ya avadanlığındakı texniki qüsur qaz partlayışı 

və insanların tələfatı ilə nəticələnər və s.  Nəhayət, məhsulun keyfiyyəti və onun idarə 

edilməsinin iqtisadi nəticələri hər bir ölkə üçün taleyüklü problemlərdən biridir. Məhsulun 

keyfiyyətinin yüksəldilməsinin iqtisadi nəticələri, hər şeydən əvvəl, onun etibarlılığının 

artırılması və xidmət müddətinin uzadılması ilə əlaqədardır. 

Məhsul keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasının iqtisadi inkişaf üçün aşağıdakı 

potensial ehtiyat mənbələri və istiqamətləri mövcuddur:   

a) maşın və mexanizmlər, uzun müddət istismar olunan məişət texnikasının 

keyfiyyətsiz istehsalı onlar üçün layihələndirilmiş xidmət müddətini başa vurmadan 

sıradan çıxır. Bunların istehsalına əmək, material, enerji sərfinin bir qismi cəmiyyət üçün 

itkiyə çevrilir;   

b) vaxtından əvvəl texniki parametrlərini qismən itirən (defektlə əlaqədar), nasaz 

vəziyyətə düşən maşın və mexanizmlərin təmiri əlavə xərclər tələb edir;   

c) istismar göstəriciləri aşağı keyfiyyətdə olan texnika ilə faydalı qazıntıların 

hasilatı böyük itkilərə, xərcin iqtisadi səmərəliliyinin azalmasına səbəb olur;   

d) kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsi məqsədilə istehsal olunmuş sənaye 

məhsullarının (texnika, gübrə və s.) keyfiyyətcə lazımi səviyyədə olmaması həmin 

sahənin və onunla əlaqədar olan sənaye sahələrinin (yüngül, yeyinti) iqtisadiyyatına 

ciddi ziyan vurur;   

e) erqonomik xassələri tələblərə cavab verməyən texnika, fəhlənin əmək 

məhsuldarlığını aşağı salır, onun istehsal nəticələrini azaldır;   

f) keyfiyyəti yüksək olmayan məişət texnikası əhalinin onu təmir etməklə 

əlaqədar lüzumsuz xərc çəkməsinə səbəb olur və onların asudə vaxtlarından istifadəni 

pisləşdirir;   

 

Məmulatlar estetik baxımdan nə qədər yaraşıqlı və göz oxşayan, etibarlı, 

komfortabelli olsalar da, onların qarşısında qoyulan tələblərə nə qədər layiqincə cavab 

versələr də, onların qiyməti həm istehsalçı və həm də istehlakçı üçün çox vacib bir amil 

olaraq qalır. Çünki tərəflərdən hər ikisinin son məqsədi gəlir əldə etməkdir. Məhz buna 

gör ə də həm istehsalçı və həm də istehlakçı üçün keyfiyyətlə xərcin nisbəti – iqtisadi 

cəhətdən optimal keyfiyyət – maddi maraq doğuran əhəmiyyətli bir göstəricidir.  Həmin 

göstəricilərin hesablanmasının çətinliyi məmulatın keyfiyyətinin kəmiyyətcə 

qiymətləndirilməsidir. Keyfiyyətin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi mümkün olmadıqda, 
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təbiidir ki, məmulatın istehsalı ilə əlaqədar olan xərcin keyfiyyət səmərəliliyini 

hesablamaq da mümkün olmur. Bu məsələnin öyrənilməsi üçün xüsusi elm sahəsi – 

kvalimetriya elmi yaranmışdır. Onun təlim və metodları vasitəsilə çəkilən xərc vahidinin 

gətirdiyi keyfiyyət artımını, daha doğrusu, keyfiyyətin kəmiyyətcə qiymətini öyrənmək 

olur.   

 

3  Məhsulun rəqabət qabiliyyəti.   İstehsalçı və istehlakçıların maraqlarını təmin 

edən, təklif olunan məhsulun bazarın şərtlərinə tam cavab verə bilən məhsulun 

xassələrinin istehlakçıların tələblərinə uyğunluğu onun rəqabətqabiliyyəti adlanır. Yəni 

məhsul texniki, estetik, erqonomik və digər xassələrin məcmusuna malik olmaqla 

yanaşı, həm də onun reallaşdırma şərtlərinə (qiymət, göndərilmə müddəti, servis 

xidməti, firmanın nüfuzu, reklam və s.) cavab verməlidir. Məhsulun rəqabətqabiliyyəti 

bazarın xüsusi şərtlərini təmin etməyə imkan verən istehlak (kəmiyyət və keyfiyyət) 

xassələrinin məcmusu ilə müəyyən olunur. Rəqabətqabiliyyətli məhsul daha ucuz satış 

kanalları vasitəsilə asan və tez satılır. Faktiki olaraq məhsul ictimai tələbi ödəmək 

səviyyəsinə uyğunluq yoxlamasından keçirilir. Bu tələbatları müəyyən qrup 

istehlakçıların zövq və istəkləri (bazarın seçilməsi) diktə edir və elə buna görə də 

«rəqabətqabiliyyəti» anlayışı həmişə konkret xarakter daşıyır. Məhsulun kommersiya 

cəhətdən sərfəli satışı konkret bazarda müəyyən rəqabət şəraitində mümkündür. Hər bir 

istehlakçı özünün şəxsi tələbatlarını maksimal ödəyən məhsulları əldə edir. Bütövlükdə, 

istehlakçılar digər məhsullarla müqayisədə ictimai tələbata daha çox uyğun olan 

məhsulu alır. Buna görə də məhsulun alışını təminetmə dərəcəsi ayrı-ayrı alıcıların 

rəylərinin məcmusundan formalaşır və məhsulun həyat tsiklinin istənilən mərhələsində 

müəyyən olunur. Bu müddətdə istehlakçı uğrunda kəskin rəqabət gedir.  

Məhsulun rəqabətqabiliyyətliliyi onun (məhsulun) alıcını təmin etməsi 

səviyyəsindən asılıdır. Məhsulun rəqabətqabiliyyəti alıcıların müəyyən qrupu üçün 

maraq kəsb edən və onların müəyyən tələbatlarının ödənilməsini təmin edən xassələrin 

məcmusu ilə müəyyən olunur (keyfiyyətdən fərqli olaraq). Bu zaman məhsulun digər 

xassə və xüsusiyyətləri nəzərə alınmır. Əgər məhsulun nəzərdə tutulduğu istehlakçılar 

qrupu üçün tələb olmayan xassələri hesabına onun qiyməti artarsa, onda bu cür daha 

yüksək keyfiyyətli məhsul nisbətən aşağı rəqabətqabiliyyətinə malik olar. Bundan 

başqa, eyni məhsul daxili bazarda rəqabət qabiliyyətli, xarici bazarda rəqabətə 

davamsız və əksinə ola bilər. Məhsulun rəqabət qabliyyətinin yüksək olmasını 

şərtləndirən bir amil də onun qiymətidir.  

Dünya təcrübəsi göstərir ki, bir çox məşhur firmaların («Adidas», «Toyota» və 

s.) uğurları məhsulların ucuz istehsalı ilə deyil, keyfiyyətli istehsalı ilə əlaqədardır. 

Beləliklə, məhsulun keyfiyyəti dəyişmədiyi halda belə, onun rəqabətqabiliyyəti bazar 

konyunkturası, reklamın təsiri və məhsula münasibətdə xarici və daxili amillərin 

yaranması hesabına geniş hədlərdə dəyişə bilər.  

 

4. Firmada məhsul keyfiyyətinin idarə edilməsi.  Kəskin rəqabət mübarizəsi 

şəraitində firmaların iqtisadi inkişafının şərtlərindən biri də məhsul keyfiyyətinin elmi 

əsaslarla, sistemli şəkildə idarə edilməsinə nail olmaqdır.  

Bir sözlə, firma və müəssisələr məhsulun keyfiyyətinə təsir edə bilən həm 

istehsaldaxili və həm də xarici amilləri daima diqqətlə izləməli, məhsulun keyfiyyətinin 
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idarə edilməsinə mütəmadi olaraq səy göstərməlidir.  Keyfiyyətin idarə edilməsində son 

məqsəd az məsrəflə və səmərəli yolla məhsulun istismar və istehlak xassələrini 

istehlakçıların tələbi səviyyəsinə qaldırmaqla gəlir əldə etməkdir.  

 Keyfiyyətin idarə edilməsi bəsit deyil, çoxamilli, biri-birilə şərtlənən çoxmərhələli 

mürəkkəb bir prosesdir. O, məhsulun layihələndirilməsi, müqavilələrin bağlanması, 

istehsalçı və istehlakçıların davranışları, istifadə ediləcək avadanlıq və materialların 

müəyyən edilməsi, tətbiq olunacaq texnoloji istehsal üsulu, sınaqların aparılması, hazır 

məhsulun qablaşdırılması və qorunması və s. işlərin ciddi şəkildə izlənilməsinə 

yönəldilmiş fəaliyyətidir. Başqa sözlə, keyfiyyətin idarə edilməsi – məhsulun 

layihələndirilməsi, istehsal və istehlakı (istismarı) mərhələlərində zəruri keyfiyyət 

xassələrini müəyyən etmək, ona təminat vermək, onu qoruyub saxlamaq məqsədilə 

mövcud şərait və amilləri mütəmadi izləmək və onlara təsir göstərməkdir.  

 Qeyd etmək lazımdır ki, məhsul keyfiyyətinə nəzarət məhsul keyfiyyətinin idarə 

olunmasından fərqlidir; o, sonuncunun tərkib hissələrindən biridir. Sənaye məhsulunun 

keyfiyyətinə nəzarət işinin obyekti istehsalı artıq başa çatmış, texnoloji prosesi tərk 

etmiş hazır məhsullardır.  Keyfiyyətə nəzarətdə məqsəd hazır məhsulların yaxşısını 

pisdən ayırmaq, xüsusilə zay məhsulların aşkarlanmasıdır.  

 

Əgər istehsal olunmuş 100 ədəd məhsuldan 10-u yoxlamadan keçirilərkən 

onlardan yalnız biri zay hesab edilərsə, onda belə nəticəyə gəlinir ki, 100 məhsuldan 10 

ədədi (yaxud 10 faizi) standart məhsullar deyil, nöqsanlıdır.  Keyfiyyətə nəzarət işində 

Yaponiya şirkətləri özləri üçün daha sərt qaydalar seçmişlər. Məsələn, kompüter üçün 

mikrosxemlər istehsal edən Yaponiya şirkəti onun (mikrosxemin) keyfiyyətinə nəzarət 

məqsədilə aşağıdakı qaydadan istifadə etmişdir: əgər istehsal olunan hər 500 min ədəd 

mikrosxemdən 3 ədədə qədəri zaydırsa, məhsulun hamısı keyfiyyətli hesab edilir; əgər 

3 ədədi zaydırsa, bütün məhsulun keyfiyyəti münasib sayılır; əgər mikrosxemlərdən 3-

dən çoxu zay çıxırsa, onda istehsal dayandırılır, neqativ nəticənin səbəbləri 

aydınlaşdırılır, zəruri olan texniki-təşkilati tədbirlər işlənib hazırlanır və tətbiq edilir.  

 

Keyfiyyətin səmərəli idarə olunması üç zəruri şərti nəzərdə tutur:  

1.Firma və müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən keyfiyyətin yüksəldilməsi 

fəaliyyətin əsas strateji məqsədi kimi qəbul edilir. Bu zaman konkret vəzifələr müəyyən 

olunur və bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün vəsaitlər ayrılır. Keyfiyyətə dair tələblər 

istehlakçı tərəfindən irəli sürüldüyündən keyfiyyyətin sabit səviyyəsi də ola bilməz. 

Keyfiyyətin səviyyəsi həmişə artırılmalıdır, yəni keyfiyyət həmişə dəyişən məqsəddir.  

2. Keyfiyyətin yüksəldilməsi tədbirləri bütün bölmələri əhatə etməlidir. Təcrübə 

göstərir ki, həyata keçirilən tədbirlərin böyük əksəriyyətini keyfiyyətə nəzarət şöbəsi 

tənzimləmir.  

3. Kadrların ixtisasının artırılması və onların istehsal olunan məhsulların 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi sahəsində fəaliyyəti stimullaşdırılmalıdır.   

  

Keyfiyyətin təmin edilməsi ilə əlaqədar olan xərclər 3 qrupa bölünür.   

Birinci qrup xərclər defektsiz məhsul istehsalına zəmanətin təmin edilməsi ilə 

bağlı olan xərclərdir. Bu qəbildən olan xərclər keyfiyyətin planlaşdırlıması, idarə 
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edilməsi, yoxlama və sınaqların keçirilməsi, zayın baş vermə səbəblərinin təhlili, 

avadanlığa və alətə texniki xidmətin təşkili, heyətin öyrədilməsi və s. ilə əlaqədardır.   

İkinci qrup xərclər sırf nəzarətlə, məhsulun standartlara uyğunluğunun 

yoxlanması ilə – yaxşını pisdən ayırmaqla – əlaqədar olan xərclərdir. Buraya nəzarəti 

həyata keçirən laboratoriya və digər xidmət sahələrinin saxlanması, materialın analizi və 

sınaqdan keçirilməsi, nəzarət avadanlıq və cihazlarının alınması, nəzarətçi-müfəttişlərin 

əmək haqqı və s. xərclər aid olunur.  

Nəhayət, üçüncü qrup xərclər zay məhsulla əlaqədar olan xərclərdir. Bu qrupa 

məhsulun yenidən emalı, lomun dəyəri, reklamasiya hesabına məhsul qiymətinin aşağı 

düşməsi, başqa sözlə, firmanın imicinin pisləşməsi, firma haqqında ictimai rəyin 

dəyişməsi və s. aiddir. 

 

 

Məhsulun keyfiyyəti(firmadan leksiya) 

Plan:  

1Məhsulun keyfiyyəti anlayışı. 

2.Keyfiyyət göstəriciləri. 

3.Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi. 

4.Məhsulun keyfiyyətinə nəzarət. 

 

1 Məhsulun keyfiyyəti və onun göstəriciləri.   Məhsulun keyfiyyəti firmanın 

istehsal fəaliyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

firmanın bazar şəraitində fəalliyyət qabiliyyətini, texniki tərəqqinin tempini, innovasiyanın 

tətbiqini, istehsalın səmərəliliyinin artırılmasını, istifadə edilən bütün növ resurslara 

qənaəti müəyyən edir. Məhsulun keyfiyyəti həm ictimai və həm də cəmiyyət üzvlərinin 

şəxsi tələblərini ödəyə bilməlidir. Bundan əlavə, əgər məhsulun həcmi kəmiyyətcə 

artırılırsa iqtisadi inkişafın ekstensiv, əgər məhsulun keyfiyyəti yüksəldilirsə bu isə 

iqtisadi inkişafın intensiv yoludur. Lakin bunların ikisi birlikdə ölkənin milli sərvətinin 

çoxaldılması mənbələridirlər.  Bazar iqtisadiyyatı şəraitində firmanın bazarda qalması, 

onun rəqabətə davam gətirə bilməsi iki amilin necəliyindən asılıdır. Bunlardan biri 

məhsulun keyfiyyəti digəri isə qiymətidir.   

Bazarla məhsulun keyfiyyəti arasında mürəkkəb olmayan bir asıllıq mövcuddur: 

«bazar» və «keyfiyyətsiz məhsul» anlayışları biri-birini inkar edən, biri-birinə 

«uyuşmayan» anlayışlardılar, onlar əkslik mövqeyində dayanırlar.   

Məhsulun keyfiyyəti – onun öz təyinatına müvafiq müəyyən tələbatı ödəyə 

bilməsi, daşıyıcısı olduğu   özünəməxsus xassələrin məcmusudur.   

2.Keyfiyyət göstəriciləri. Məhsulun keyfiyyətini formalaşdıran xassələr 

aşağıdakı göstəricilər vasitəsilə ümumiləşdirilərək təsnifləşdirilir.   

1. Məhsulun təyinatı göstəriciləri. Bu göstəricilər istehsal-texniki təyinatlı 

məhsulun tətbiqi sahəsinin düzgün seçilməsi şərtilə onların istismarı zamanı gətirdiyi 

fayda ilə xarakterizə olunur. Yəni bu göstərici maşın, mühərrik və s.-nin düzgün təyinatı 

əsasında onun məhsuldarlığının realizə olunmasını göstərir. Məsələn, elektrik daldırma 

nasoslarının malik olduqları potensial məhsuldarlığın gerçəkləşməsi onun təyinat 

(tətbiq) dairəsinin düzgün müəyyən edilməsindən asılıdır. Belə ki, quyunun (neft, 

artezian) saatlıq debeti nasosun saatlıq məhsuldarlığından azdırsa, həmin nasosun 
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tətbiqi nəinki lüzumsuzdur, hətta ziyanlıdır – layı dağıdıb, quyunu uçura bilər. Məhsula 

elə tətbiq sahəsi tapılmalıdır ki, o elə təyinat almalıdır ki, onun texniki imkanları ilə ona 

qarşı qoyulan texniki tələblər tarazlaşa bilsin.   

2. Etibarlılıq göstəriciləri. Etibarlılıq – məmulatın xidmət müddəti ərzində 

istismar qabiliyyətini saxlamaq şərtilə onun üçün müəyyən edilmiş funksiyaları icra edə 

bilmək xassəsidir. Əsasən, maşın və avadanlıqlara xas olan etibarlılıq göstəricilərinə 

fasiləyə yol vermədən, dayanmadan (müntəzəm) işləyə bilmək, uzunömürlülük və 

təmirə yararlılıq xassələri aiddirlər.  Maşın və avadanlığın dayanmadan, müntəzəm 

olaraq işləyə bilmək qabiliyyəti onun keyfiyyətini xarakterizə edən mühüm xüsusiyyətidir.  

Maşın və avadanlıqların etibarlılıq kimi keyfiyyət göstəricisini formalaşdıran, 

təmin edən başqa bir xassə də onların təmirə yararlığıdır. Etibarlılıq göstəricisinin 

maşının müntəzəm işləyə bilmək xassəsi ilə onun təmirəyararlılıq xassəsi arasında 

əlaqə və əks əlaqə mövcuddur. Əgər maşının müntəzəm işləmək qabiliyyəti daha çox 

etibarlıdırsa, onda onun təmirəyararlılıq xassəsi maşının keyfiyyəti üçün o qədər də 

aktual olmur.  

Etibarlılıq göstəricilərindən biri də maşın və avadanlığın uzunömürlülüyü, xidmət 

müddətinin davamlı olmasıdır. Maşın və avadanlığın uzunömürlülüyü – texniki xidmət 

üçün zəruri fasilələrlə bərabər – ömrünün son həddinə qədər özünün iş qabiliyyətini 

saxlaya bilmək xassəsidir.   

3. Texnolojilik göstəriciləri.  Bu qəbildən olan keyfiyyət göstəriciləri konkret 

olaraq hər hansı bir maşının istehsalı və təmirində konstruktor-texnoloji işləmələrin 

səmərəliliyini xarakterizə edir.  Maşının konstruksiyası, hazırlanma texnologiyası, 

istismar şəraiti və təmirəyararlılığı həmin maşının texnolojiliyi  

adlanır. Texnolojilik göstəricilərinə, habelə maşının yığılmasının mürəkkəbliyi, 

material-əmək və fondtutumluğu göstəriciləri də aid edilir. Konstrurktor işləmələrinin 

mükəmməlliyi, hazırlanma üzrə əmək məhsuldarlığını yüksəldir, maddi məsrəflərə 

qənaəti təmin edir və s. Konstruksiyası mütərəqqi, lakin sadə olan maşın və avadanlıq 

daha mükəmməl sayılır; konstruksiyasının sadəliyi konstruktorun intellektual səviyyə 

ölçüsü kimi qəbul olunur.  

4. Standartlaşdırma və eyniləşdirmə (unifikasiya) göstəriciləri.  Texnolojilik 

xassəsi ilə sıx əlaqəsi olan standartlaşdırma və eyniləşdirmə maşın, avadanlıq və digər 

mürəkkəb texniki sistemə malik məmulatların konstruktiv mükəmməlliyi üçün həyata 

keçirilən tədbirlərdir. Standartlaşdırma və eyniləşdirmə vasitəsilə məmulat hissələrindən 

standartların, eyniləşdirilmişlərin və orijinalların say nisbətlərini müəyyən etmək 

mümkün olur; standart və eyniləşdirilmiş hissələrin say çoxluğu həmin məmulatın 

özünün və ona ehtiyat hissələrinin istehsalı səmərəliliyini yüksəldir.  

5. Erqonomik göstəricilər. Bu qəbildən olan keyfiyyət göstəriciləri «insan-maşın-

mühit» sistemini xarakterizə edir. Onlar məmulatın istismarı və ya ondan istifadə 

prosesində «insan amilinin» bir sıra gigiyenik, psixoloji, fizioloji, antropoloji 

xüsusiyyətlərini nəzərə ala bilən göstəricilərdir.  «İnsan-maşın-mühit» sisteminin tərkib 

hissələrindən biri olan əmək məhsulunun istismarı prosesində o (maşın, texnika) 

özünün yaradıcısına rahat, təhlükəsiz bir şərait təmin edə bilməlidir: səs, işıq, 

temperatura, silkələnmə, rütubət, şüalanma və s. üzrə mövcud olan normalar insanın 

fizioloji və psixoloji imkanlarını keçməməlidir; maşın və avadanlığın istismarı onun 

yaradıcısı olan insan üçün asan olmalıdır, gərgin olmamalıdır, lüzumsuz, artıq 
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hərəkətləri zərurətə çevirməməlidir.  Erqonomik keyfiyyət göstəriciləri "insan amili" ilə 

bilavasitə əlaqədar olduqlarından onları keyfiyyətin "sosial mənşəli" xassələri də hesab 

etmək olar.  

 6. Məmulatın estetik göstəriciləri.   Bu göstəricilər məmulatın orijinallığı, tamlığı, 

mühitə və üsluba uyğunluğu, özünü ifadəliyi, forma səlistliyi, görünüş və «göz 

oxşamağı» kimi xassələri özündə birləşdirir. Estetik göstəricilər məmulatın əsas 

xassəsinə münasib olmalı, formanın məzmuna uyğunluğu təmin edilməlidir.  Bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində məmulatın rəqabət qabiliyyətinin və reklam işinin müvəffəqiyyətlə 

aparılmasında onun (məmulatın) estetik xassələri mühüm əhəmiyyət kəsb edir.   

7. Ekoloji göstəricilər. Bu göstəricilər hər hansı bir məmulatın istehsalı, istifadəsi 

və ya istismarı prosesində ətraf mühitə ziyanlı təsirini xarakterizə edir. Məmulatın 

istehsalı zamanı ətraf mühitə ziyanlı təsirinin gücü onun keyfiyyətini formalaşdıran digər 

xassələrini ciddi şəkildə azalda bilər. Bu baxımdan neft-kimya sənayesinin istehsal 

etdiyi məhsulların bəziləri müstəsnalıq təşkil edir. Belə ki, onların həm istehsalı və həm 

də istehlakı zamanı yaranan tullantılar ətraf mühiti çirkləndirir, canlılar üçün müəyyən 

fəsadlar yaradır. Məmulatın ekoloji göstəricilərinin yaxşılaşdırılması, onun özünün və 

istehsalı üçün lazım olacaq texnoloji üsulun layihələndirilməsi mərhələsindən 

başlanmalıdır. Hələ lahiyələndirmə mərhələsində yaradılacaq texnika və texnologiyanın 

ekoloji baxımdan neytrallığına, təmizliyinə, başqa sözlə onların uyğun olaraq ekotexnika 

və ekotexnologiya mahiyyətinə nail olunmalıdır.   

9. Məmulatın təhlükəsizlik göstəriciləri. Məmulatın keyfiyyət xassələrindən biri 

olan onun təhlükəsizliyi, öz-özlüyündə aydındır ki, istehlak prosesinə və ya istehlakçıya 

aid olan məsələdir. Əgər bu və ya digər texnikanın qorunub saxlanması, nəql edilməsi, 

quraşdırılması, istismarı və təmiri həmin işlərin icraçıları üçün təhlükəsizdirsə, beləsi 

keyfiyyətli texnika hesab olunur.  

 

3. Məhsul keyfiyyətinin yüksəldilməsi.  İnsanın öz ehtiyacını ödəmək və ya 

sosial rifahını yüksəltmək üçün işləyib hazırladığı və istehsal etdiyi məhsul qeyri-

mükəmməl, nöqsanlı olduqda onun həyatına qənim də kəsilə bilər: keyfiyyətsiz ərzaq 

məhsullarının, dərman preparatlarının istehsalı və istehlakı, hətta ölümlə nəticələnə 

bilən kütləvi xəstəliklərin törənməsinə səbəb olur; elektrik stansiyasında istifadə edilən 

bölgü sipəri (şiti) öz nasazlığının ucbatından bütün bir rayonun təsərrüfatını və məişətini 

iflic vəziyyətinə sala bilər; qaz aparatı və ya avadanlığındakı texniki qüsur qaz partlayışı 

və insanların tələfatı ilə nəticələnər və s.  Nəhayət, məhsulun keyfiyyəti və onun idarə 

edilməsinin iqtisadi nəticələri hər bir ölkə üçün taleyüklü problemlərdən biridir. Məhsulun 

keyfiyyətinin yüksəldilməsinin iqtisadi nəticələri, hər şeydən əvvəl, onun etibarlılığının 

artırılması və xidmət müddətinin uzadılması ilə əlaqədardır. 

Məhsul keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasının iqtisadi inkişaf üçün aşağıdakı 

potensial ehtiyat mənbələri və istiqamətləri mövcuddur:   

a) maşın və mexanizmlər, uzun müddət istismar olunan məişət texnikasının 

keyfiyyətsiz istehsalı onlar üçün layihələndirilmiş xidmət müddətini başa vurmadan 

sıradan çıxır. Bunların istehsalına əmək, material, enerji sərfinin bir qismi cəmiyyət üçün 

itkiyə çevrilir;   

b) vaxtından əvvəl texniki parametrlərini qismən itirən (defektlə əlaqədar), nasaz 

vəziyyətə düşən maşın və mexanizmlərin təmiri əlavə xərclər tələb edir;   
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c) istismar göstəriciləri aşağı keyfiyyətdə olan texnika ilə faydalı qazıntıların 

hasilatı böyük itkilərə, xərcin iqtisadi səmərəliliyinin azalmasına səbəb olur;   

d) kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsi məqsədilə istehsal olunmuş sənaye 

məhsullarının (texnika, gübrə və s.) keyfiyyətcə lazımi səviyyədə olmaması həmin 

sahənin və onunla əlaqədar olan sənaye sahələrinin (yüngül, yeyinti) iqtisadiyyatına 

ciddi ziyan vurur;   

e) erqonomik xassələri tələblərə cavab verməyən texnika, fəhlənin əmək 

məhsuldarlığını aşağı salır, onun istehsal nəticələrini azaldır;   

f) keyfiyyəti yüksək olmayan məişət texnikası əhalinin onu təmir etməklə 

əlaqədar lüzumsuz xərc çəkməsinə səbəb olur və onların asudə vaxtlarından istifadəni 

pisləşdirir: 

Ümumiyyətlə, məhsulun keyfiyyətini iki yolla yüksəldilmək olar: 

1)Məmulatın konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi 

2)Məmulatın və ya istehsalın texniki səviyyəsinin yüksəldilməsi. 

 

Məmulatlar estetik baxımdan nə qədər yaraşıqlı və göz oxşayan, etibarlı, 

komfortabelli olsalar da, onların qarşısında qoyulan tələblərə nə qədər layiqincə cavab 

versələr də, onların qiyməti həm istehsalçı və həm də istehlakçı üçün çox vacib bir amil 

olaraq qalır. Çünki tərəflərdən hər ikisinin son məqsədi gəlir əldə etməkdir. Məhz buna 

gör ə də həm istehsalçı və həm də istehlakçı üçün keyfiyyətlə xərcin nisbəti – iqtisadi 

cəhətdən optimal keyfiyyət – maddi maraq doğuran əhəmiyyətli bir göstəricidir.  Həmin 

göstəricilərin hesablanmasının çətinliyi məmulatın keyfiyyətinin kəmiyyətcə 

qiymətləndirilməsidir. Keyfiyyətin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi mümkün olmadıqda, 

təbiidir ki, məmulatın istehsalı ilə əlaqədar olan xərcin keyfiyyət səmərəliliyini 

hesablamaq da mümkün olmur. Bu məsələnin öyrənilməsi üçün xüsusi elm sahəsi – 

kvalimetriya elmi yaranmışdır. Onun təlim və metodları vasitəsilə çəkilən xərc vahidinin 

gətirdiyi keyfiyyət artımını, daha doğrusu, keyfiyyətin kəmiyyətcə qiymətini öyrənmək 

olur.   

4 Məhsulun keyfiyyətinə nəzarət.  Hər bir müəssisədə məhsulun keyfiyyətinə 

nəzarət edilir. Məhsulun keyfiyyətinə nəzarət dedikdə _ məhsulun müəyyən edilmiş 

tələblərə uyğun olub-olmamasını yoxlamaq nəzərdə tutulur. Müəssisədə məhsulun 

keyfiyyətinə nəzarətlə xüsusi olaraq texniki nəzarətşöbəsi məşğul olur. O,  məhsulun 

keyfiyyət göstəricilərinin yerinə yetirilməsiu üçün məsuliyyət daşıyır. Texniki nəzarətin iki 

formasından istifadə edilir: 

1)Fəal nəzarət _ müəssisənin texnoloji prosesində nəzarət ölçülərinin 

aparılmasına nəzarət başa düşülür. 

2)Passiv nəzarət _ müəyyən edilmiş istehsal sahələrində keyfiyyət 

parametrlərinə, texniki şərtlərə nəzarət başa düşülür. 

Keyfiyyətə nəzarət 3 kateqoriyada həyata keçirilir: 

1)Daxil olma nəzarəti _ müəssisəyə daxil olmuş xammal, material, məmulatların 

keyfiyyəti yoxlanılır. 

2)Cari nəzarət _ müəssisə daxilində hər gün texnoloji proseslərin aparılmasına 

nəzarət edilir. 

3)Qəbul nəzarəti_ hazır məhsulun yoxlanılması məqsədinə xidmət edir. 
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Məhsul texniki, estetik, erqonomik və digər xassələrin məcmusuna malik 

olmaqla yanaşı, həm də onun reallaşdırma şərtlərinə (qiymət, göndərilmə müddəti, 

servis xidməti, firmanın nüfuzu, reklam və s.) cavab verməlidir. Məhsulun 

rəqabətqabiliyyəti bazarın xüsusi şərtlərini təmin etməyə imkan verən istehlak (kəmiyyət 

və keyfiyyət) xassələrinin məcmusu ilə müəyyən olunur. Rəqabətqabiliyyətli məhsul 

daha ucuz satış kanalları vasitəsilə asan və tez satılır. Faktiki olaraq məhsul ictimai 

tələbi ödəmək səviyyəsinə uyğunluq yoxlamasından keçirilir. Bu tələbatları müəyyən 

qrup istehlakçıların zövq və istəkləri (bazarın seçilməsi) diktə edir və elə buna görə də 

«rəqabətqabiliyyəti» anlayışı həmişə konkret xarakter daşıyır. 

 

Mövzu 29: Sahədə əmək məhsuldarlığı. 

 

Plan: 

1 . Əmək məhsuldarlığının mahiyyəti. 

2 . Əmək məhsuldarlığının öyrənilməsində əməyin nəticələrinin əsas 

göstəriciləri. 

3 . Əmək məhsuldarlığının artırılması ehtiyatları və amilləri. 

  

 

1 . Əmək məhsuldarlığının mahiyyəti və onun ölçülmə metodları iqtisadiyyatın 

sahələrində insanın məqsədyönlü fəaliyyətinin nəticəsi, səmərəsi onun müəyyən vaxt 

ərzində yaratdığı maddi nemətlərin kəmiyyəti ilə xarakterizə olunur. Başqa sözlə, 

əməyin səmərəlilik səviyyəsi onun məhsuldarlığı ilə müəyyən olunur.  Əməyin 

məhsuldarlığı konkret əmək növünün vaxt vahidi ərzində az və ya çox məhsul istehsal 

etmək qabiliyyəti ilə səciyyələnir. Onun səviyyəsinin yüksəldilməsi vaxt vahidi ərzində 

istehsal edilən məhsulun kəmiyyətcə çoxaldılması və yaxud məhsul vahidinin 

istehsalına sərf olunmuş vaxtın miqdarının azaldılması ilə mümkündür. Əmək 

məhsuldarlığının artmasının əhəmiyyəti, hər şeydən əvvəl, onda təzahür edir ki, o, 

istehsalı genişləndirməyin, ictimai sərvəti artırmağın başlıca şərti kimi çıxış edir. 

Məlumdur ki, istehsalın həcmi ya işləyənlərin sayını çoxaltmaq yolu ilə, ya da mövcud 

işçilərin əmək məhsuldarlığını yüksəltmək yolu ilə artırıla bilər. Əmək məhsuldarlığının 

yüksəldilməsi milli gəlir kütləsinin artırılması və əhalinin maddi rifah halının 

yaxşılaşdırılmasının başlıca və həlledici amillərindən biri hesab edilir. Müəssisə və ya 

firma iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyəti və rolu baxımından əmək məhsuldarlığının 

yüksəldilməsi, istehsal həcminin genişləndirilməsilə yanaşı, onun məhsulunun dəyərini 

ucuzlaşdırır və keyfiyyət göstəricilərini yüksəldir.  Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi 

əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə işləri ön plana çəkir, iş gününün qısaldılmasına 

əsas yaradır. İş şəraitinin yaxşılaşdırılmasının həm sosial və həm də iqtisadi əhəmiyyəti 

var, çünki bu, bir tərəfdən işçilərin təkrar istehsalına və sağlamlı ının qorunmasına 

təminat verirsə, digər tərəfdən isə onların əmək məhsuldarlığını daha da yüksəltmək 

üçün səylərini artırmalarına ciddi surətdə təsir göstərir. Əmək məhsuldarlığının artım 

tempi orta əmək haqqının artım tempinə nisbətən daha yüksək olmalıdır. Bu, geniş 

təkrar istehsal prosesinin zəruri şərtidir. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi 

nəticəsində əmək haqqı məsrəflərinə qənaət olunması, istehsal həcminin artırılması və 

istehsal gücündən istifadənin yaxşılaşdırılması hesabına məhsul vahidinə düşən şərti 
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sabit xərclərin azaldılması ilə məhsulun maya dəyərini aşağı salmağa imkan verir. 

Mütərəqqi texnikanın tətbiqi nəticəsində əmək məsrəflərinin azalması, adətən, maddi 

ehtiyatlara qənaətlə müşayiət olunur ki, bu da bütün xərc maddələri üzrə məhsulun 

maya dəyərinin aşağı düşməsi ilə nəticələnir.   

Fəhlənin iş vaxtından səmərəli istifadə, nəticə etibarilə, istehsalın səmərəliliyini, 

xüsusilə əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsini təmin edən güclü amil kimi çıxış edir. 

İstehsalın həcmi genişləndikcə iş vaxtına qənaətin əhəmiyyəti daha da artır, çünki eyni 

vaxt vahidi ərzində daha çox məhsul istehsal etmək mümkün olur. İstehsal firmasında 

əmək məhsuldarlığının səviyyəsini xarakterizə edən göstəricilərə aşağıdakılar daxildir:   

 

Ət = 
 

 
                            Əm=

 

 
 

 

Burada,   Ət – məhsulun əmək tutumu;             Əm – əmək məhsuldarlığı;               

N – istehsal edilmiş məhsulun həcmi;               T – məhsul istehsalı üçün iş vaxtı 

məsəfidir.  

 

Əməktutumu – məhsul vahidinin hazırlanması üçün zəruri olan iş vaxtının 

miqdarıdır. 

  

2 . Əmək məhsuldarlığının öyrənilməsində əməyin nəticəsini xarakterizə edən 

natural, şərti-natural, əmək və dəyər göstəricilərindən istifadə edilir.  

Natural ifadədə məhsul buraxılışı həcmi (məsələn, litr, metr, ton və s.) istehsal 

fəaliyyətinin nəticəsini daha dəqiq səciyyələndirir, lakin bu göstərici ilə əmək 

məhsuldarlığı müəyyən edildikdə bəzi qeyri-dəqiqliyə yol verilir. Natural göstəricilər 

həmcins məhsul buraxan (məsələn, kömür hasilatı, polad əritmə, kərpic istehsalı və s.) 

müəssisələrdə tətbiq oluna bilər. Lakin bir çox hallarda müəssisələr, xüsusilə firmalar 

müxtəlif növ məhsullar istehsal edirlər. Buna görə də istehsal fəaliyyətinin ümumi 

həcmini və əmək məhsuldarlığını müəyyən etmək üçün natural göstəricilərin 

tətbiqolunma dairəsi nisbətən məhdudlaşır.  

İstehsal edilən məhsulun həcmi həmçinin şərti-natural göstəricilər ilə də öçülür. 

Şərti-natural göstərici kimi, adətən eyni iqtisadi təyinat alan məhsul növlərindən biri, bir 

qayda olaraq, digərlərini təmsil edən məhsul kimi seçilir. Bu metodda müəyyən məhsul 

növü – fiziki ölçüsündən asılı olmayaraq – vahid kimi qəbul edilir və başqa məmulatlar 

onların istehlak xassələrinə və ya əmək tutumuna görə həmin şərti ölçü vahidinə 

adekvat kimi qəbul edilir (şərti yanacaq, şərti banka və s.).  

İstehsal fəaliyyətinin nəticəsinin natural, şərti-natural və əmək tutumuna görə 

ölçülməsi – mötəbər məlumata malik olmaq nöqteyi-nəzərind ən çox faydalıdır. Bununla 

belə, qeyd edilən göstəricilərdən istifadə imkanları məhduddur. Bu göstəricilər sahə 

üzrə istehsal fəaliyyətinin nəticələrini ümumiləşdirmək işini çətinləşdirir və həm də 

müxtəlif müəssisələrin istehsal nəticələrini müqayisə etməyə imkan vermir. Qeyd edilən 

qüsurları dəyər göstəricisindən istifadə etməklə aradan qaldırmaq mümkündür. Əməyin 

nəticəsinin dəyər ölçüsündə öyrənilməsində ümumi, əmtəəlik, emalın normativ dəyəri, 

şərti – xalis məhsulun həcmi və habelə əlavə edilmiş dəyər göstəricilərindən istifadə 

edilir. Dəyər göstəricisindən istifadə müəssisələrin fəaliyyət göstəricilərini sahə üzrə 

ümumiləşdirməyə imkan verir. Məhsul buraxılışının dəyər ifadəsində müəyyən 
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olunmasının əsas üstünlüyü həm onun asanlığında, həm müxtəlif növ məhsul buraxan 

müəssisələrin və həm də ümum ən müəssisələr qrupu üzrə istehsal həcminin 

dinamikasını müəyyən etmək imkanı verməsindədir. Bu zaman planlaşdırma və təhlil 

imkanı genişlənir, müxtəlif dövrlərdə hər bir tədqiq olunan qrup müəssisələr üzrə 

göstəricilərin müqayisəsinə imkan yaranır. Artıq qeyd olunduğu kimi, əmək 

məhsuldarlığının yüksəldilməsi vaxt vahidi ərzində istehsal olunan məhsulun həcminin 

artırılması və yaxud məhsul vahidi istehsalına sərf olunan vaxtın, başqa sözlə, 

məhsulun əməktutumunun azaldılması yolu ilə mümkün olur.  Müəssisələrdə əmək 

məhsuldarlığının planlaşdırılması və uçotu mütəmadi olaraq həyata keçirilir. Əmək 

məhsuldarlığının səviyyəsi istehsal olunmüş məhsulun miqdarını onun istehsalına sərf 

edilən vaxta bölmək yolu ilə hesablanır. Məhsul istehsalına sərf edilən vaxt istehsal 

işçilərinin orta siyahı sayı ilə hesaba alınır. Onun tərkibinə əsas və köməkçi fəhlələr, 

mühəndis-texnik işçilər, qulluqçular, kiçik xidmətedici heyət, şagirdlər, mühafizə işçiləri 

daxil edilir. Buna görə də, bu metodla hesablanmış əmək məhsuldarlığını"ümumi əmək 

məhsuldarlığı", "istehsal heyətinin əmək məhsuldarlığı" adlandırmaq olar. Belə bir 

"ümumilik" həmin göstəriciyə konkretlik deyil, mücərrədlik mahiyyəti verir. Bundan əlavə, 

əmək məhsuldarlığının səviyyəsi fəhlənin məhsul istehsalına sərf etdiyi adam-günlərin 

və habelə adam-saatların miqdarına görə də hesablanır; bu, fəhlənin əmək 

məhsuldarlığı göstəricisi hesab edilir. Bunu istehsalın "baş agenti"nin əmək 

məhsuldarlığı da adlandırırlar. Əmək məhsuldarlığının göstəriciləri və ölçülmə metodları 

ayrı- ayrı istehsal sahələrinin xüsusiyyətini nəzərə almalıdır.  Məlumdur ki, məhsulun 

dəyər uçotu həm maddiləşmiş, həm də canlı əmək məsrəflərinin məcmusunu 

səciyyələndirir. Lakin bu ümumi məsrəflər əmək məhsuldarlığının səviyyəsini müəyyən 

edən zaman yalnız istifadə olunmuş canlı əmək məsrəfləri ilə müqayisə olunur. Müxtəlif 

müəssisələrdə əmək məsrəflərinin xüsusi çəkisi müxtəlifdir. Buna görə də əmtəə lik 

(ümumi) məhsul üzrə dəyər ifadəsi ilə hesablanmış əmək məhsuldarlığı göstəriciləri 

sənayenin müxtəlif sahələrinin müəssisələrində müqayisəyə gəlmir. Bu onunla 

əlaqədardır ki, əmtəəlik (ümumi) məhsul göstəricisi müəssisələrin strukturunun 

dəyişilməsindən və ya müxtəlifliyindən, istehlak olunan xammalın dəyərindən, buraxılan 

məhsulun çeşidindən, ümumi istehsal həcmində kooperativləşmə yolu ilə alınmış 

dəstləşdirici məmulatların xüsusi çəkisindən asılı olaraq dəyişkən olur. Əmək 

məhsuldarlığını hesablamaq üçün məhsulun həcmi kimi xalis məhsul göstəricisindən də 

istifadə edilə bilər. Xalis məhsul (maddi məsrəflərdən təmizlənmiş ümumi məhsul) və 

eləcə də əlavə edilmiş dəyər göstəricisinin tətbiqi əmək məhsuldarlığının səviyyəsini 

təhrif etmir, çünki bu halda təkrar uçot, eyni bir məmulatın hazırlanması zamanı işlədilən 

materialların dəyərinin, kooperativləşmə yolu ilə alınmış məhsulların müxtəlif xüsusi 

çəkilərinin təsiri aradan qalxmış olur. Bununla yanaşı, bu göstərici də müxtəlif sahələrə 

məxsus müəssisələrdə əmək məhsuldarlığının səviyyələrini müqayisə oluna bilən 

ölçüyə gətirə bilmir. Qeyd edilən göstəricilərdən istifadə təhlilin konkret məqsədindən 

asılı olur. Müəssisədə əmək məhsuldarlığı hesablanarkən iş vaxtı vahidi olaraq saat, 

gün, ay, il götürülə bilər və buna uyğun olaraq əmək məhsuldarlığının səviyyəsi orta 

hesabla bir adam-saat, adam-gün və adam-il ərzində istehsal olunmuş məhsulun 

miqdarı ilə ifadə edilir. Əmək məhsuldarlığının bütün bu göstəriciləri müəssisələrdə bir 

nəfər orta siyahı işçi sayı üçün hesablanır. İstehsal heyətinin bir işçisinə görə yalnız orta 
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aylıq, orta rüblük və orta illik əmək məhsuldarlığı müəyyən edilir. Həmin göstəricilər 

aşağıdakı düsturlarla hesablanır:  

ƏMa =
 

  
                                         ƏMg = 

 

  
                                ƏMs = 

 

  
 

 

Burada, ƏMa, ƏMg, ƏMs – aylıq (rüblük, illik) əmək məhsuldarlığı;                     

N – məhsulun həcmi;                         

İS – işçilərin orta siyahı sayı;                      

Tg – fəhlələrin sərf etdikləri adam-günlərin miqdarı;                        

Ts – fəhlələrin sərf etdikləri adam-saatların miqdarı.  

 

Bir adam-saat üçün hesablanmış əmək məhsuldarlığı faktiki iş vaxtı ərzində 

əmək məhsuldarlığının səviyyəsini xarakterizə edir. İş vaxtı vahidi iriləşdirilərkən 

hesablamaya faktiki iş vaxtı ilə yanaşı, boşdayanmalar da daxil edilir.  

 

3.  Əmək məhsuldarlığının artırılması ehtiyatları və amilləri.  

Müəssisədə və ya istehsal firmasında əmək məhsuldarlığının düzgün 

planlaşdırılmasında və əməyə qənaətin ehtiyat mənbələrinin tam aşkar edilib 

reallaşdırılmasında əmək məhsuldarlığına təsir edən amillərin elmi əsaslarla 

təsnifləşdirilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi 

bütün istehsal ehtiyatlarının səfərbərliyə alındığı təqdirdə müvəffəqiyyətlə həll edilə bilər. 

Bunun üçün elmi-texniki tərəqqinin tətbiqi ilə yanaşı, maddi, əmək və maliyyə 

ehtiyatlarından daha qənaətlə və səmərəli istifadə etmək, artıq xərclərə yol verməmək 

və itkiləri ləğv etmək lazımdır. İstehsaldaxili ehtiyatlardan səmərəli və bacarıqla istifadə 

uğrunda mübarizə "mövsümi" xarakter daşımamalı, mütəmadi olaraq əmək kollektivinin, 

xüsusilə mühəndis-texniki işçilərin diqqət mərkəzində olmalıdır. Müəssisədə və ya 

istehsal firmasında əmək məhsuldarlığının artırılması ehtiyatları dedikdə, orta istehsal 

normasını artırmaq və ya məhsulun əmək tutumunu azaltmaq üçün mövcud və 

gerçəkləşməsi mümkün olan imkanlar nəzərdə tutulur.  Firma və müəssisədə əmək 

məhsuldarlığının artırılması ehtiyatları elmi-texniki tərəqqi, müəssisənin düzgün 

yerləşdirilməsi, müəssisədə yeni texnika və texnologiyanın tətbiqi, mövcud 

avadanlıqların modernləşdirilməsi, istehsalın ictimai təşkili formalarının düzgün 

seçilməsi, rəqabətqabiliyyətli müvafiq sahələrin inkişaf etməsi və s. ilə əlaqədardır.  

Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi üçün istehsaldaxili ehtiyatlarının aşkar 

edilməsi resurslardan səmərəli istifadə olunmasından birbaşa asılı olur. Bu ehtiyatlara: 

məhsulun əmək tutumunun aşağı salınması, iş vaxtından istifadənin yaxşılaşdırılması, 

istehsal heyətinin strukturunun təkmilləşdirilməsi, xammal və materiallara qənaət, 

istehsal əsas fondlarından istifadənin yaxşılaşdırılması və fondtutumunun aşağı 

salınması aiddirlər. Müəssisədə əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi ehtiyatlarını: 

intensiv ehtiyatlar – əmək tutumunun aşağı salınması və ekstensiv ehtiyatlar – iş 

vaxtının artırılması üzrə ehtiyatlara bölmək olar. Əmək məhsuldarlığının ehtiyatları onun 

konkret amillərinin təsiri ilə əlaqədardır. Bu amillərə aşağıdakılar daxildir.  

 1. Əmək məhsuldarlığını yüksəltməyin maddi-texniki amillərinə: elmi-texniki 

tərəqqinin əsasında istehsalın mexanikləşdirilməsi, avtomatlaşdırılması, 

robotlaşdırılması, yeni texnikanın tətbiqi və mövcud avadanlıqların modernləşdirilməsi, 
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hissənin, konstruksiyanın və digər parametrlərin dəyişdirilməsi, yeni texnoloji proseslərin 

işlənməsi və tətbiqi, məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi aiddir.   

2. Təşkilati amillərə isə istehsalın təmərküzləşmə və ixtisaslaşma səviyyəsi, 

onun fasiləsizlik, ahəngdarlıq və proporsionallıq dərəcəsi, istehsalın idarə edilməsinin 

təkmilləşdirilməsi, iş yerlərinin səmərəli təşkili, istehsal sahəsində məşğul olan ayrı-ayrı 

kateqoriya işçilərin say nisbəti, sağlam, təhlükəsiz və estetik cəhətdən əlverişli əmək 

şəraitinin yaradılması daxildir. 

 3. İqtisadi amillərə kollektivin və ayrı-ayrılıqda hər bir işçinin əmək 

məhsuldarlığını yüksəltmək üçün ən əlverişli maliyyə və digər iqtisadi stimulların 

yaradılması aiddir.  

4. Sosial amillərə gəlincə, bunlara kadrların mədəni-texniki və mənəvi səviyyəsi, 

ixtisası, əmək məhsuldarlığının artımının mənəvi cəhətdən stimullaşdırılması dərəcəsi 

və formaları aid edilir.  Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinin ehtiyatları tükənməzdir, 

bu və ya digər formada və kəmiyyətdə təkrar olunur. Bu, elmi-texniki tərəqqinin 

fasiləsizliyi ilə bağlıdır. Elə buna görə də elmi-texniki tərəqqi istehsalın inkişafı və əmək 

məhsuldarlığının yüksəldilməsinin həlledici amili hesab olunur. Yeni maşın və 

mexanizmlərin tətbiqi, mütərəqqi material növlərinin istifadəyə verilməsi, istehsalın 

kompleks mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması, yeni texnoloji istehsal üsullarının 

tətbiq olunması – bütün bunlar istehsalın inkişafı üçün əsasdır. Sadalanan tədbirlərin 

səmərəliliyi isə kadrların ixtisasını artırmadan mümkün deyildir. Çünki yeni texnikadan 

istifadə və yeni texnoloji proseslərin idarə olunması yalnız yüksək ixtisaslı kadrlar 

tərəfindən həyata keçirilə bilər. Lakin texnikanın inkişafı da, insanın əməyi də o zaman 

səmərəli ola bilər ki, onlar istehsalın düzgün təşkili şəraitində fəaliyyət göstərmiş 

olsunlar. Elmi-texniki tərəqqi istehsalın təşkilini yaxşılaşdırmağın mühüm şərti olsa da, 

o, istehsalın təşkilinin yeni metodlarını tətbiq etmədən fayda gətirə bilməz. İstehsalın 

texniki səviyyəsi dəyişməz qaldıqda və ya müəyyən qədər inkişaf etdirildikdə – 

istehsalın təşkilini təkmilləşdirmək hesabına – nisbətən az məsrəflərlə böyük iqtisadi 

səmərə əldə etmək olur. Texnikanın müasir inkişaf səviyyəsində əməyin elmi təşkilinin 

rolu xüsusilə artır. Müəssisənin optimal ölçüsü, ixtisaslaşmanın, kooperativləşmənin və 

kombinələşmənin optimal səviyyəsi, müəssisənin səmərəli yerləşdirilməsi – bütün 

bunlar əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi üçün böyük ehtiyatlardır. Artıq qeyd 

olunduğu kimi, istehsalın inkişafına iqtisadi təsir metodlarının gücləndirilməsi, 

idarəetmənin təşkilinin və planlaşdırmanın təkmilləşdirilməsi, istehsalın inkişaf 

etdirilməsində işçilərin maddi marağının gücləndirilməsi əmək məhsuldarlığının 

yüksəldilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərirər. Sənayenin bir sıra sahələrində, 

xususilə hasiledici sənaye əmək məhsuldarlığına təbii-coğrafi mühit də təsir göstərir. 

Hasilat sahələrində əmək məhsuldarlığı maşın və avadanlıqların özü, tətbiq edilən 

texnologiyanın xarakteri, əməyin təşkili xeyli dərəcədə təbii-geoloji şəraitdən asılı olur.  

Əmək məhsuldarlığına təsir edən amilləri araşdıraraq onun yüksəldilməsi ehtiyatlarını 

aşkara çıxarmaq üçün iş vaxtından istifadə səviyyəsinin təhlilinin böyük əhəmiyyəti 

vardır. Əmək məhsuldarlığının artırılmasının müəssisədaxili mühüm ehtiyat 

mənbələrindən biri iş vaxtı itkilərinin azaldılmasıdır. İş vaxtı itkiləri iki növə – bütün günü 

və növbədaxili iş vaxtı itkilərinə ayrılır. Bütün günü iş vaxtı itkilərinə aşağıdakılar aiddir:  

– xəstəlik üzündən; – müdiriyyətin icazəsinə görə;  
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– bütün günü boşdayanma; – üzürsüz səbəbdən işdən yayınma. Növbədaxili iş 

vaxtı itkiləri isə istehsalın təşkilati-texniki şəraitindən və işçinin özündən asılı olan itkilərə 

ayrılır. Növbədaxili iş vaxtı itkilərinin təşkilati-texniki səbəbləri əsas ən aşağıdakılardan 

ibarət olur: texnoloqun, ustanın, iş naryadının, tapşırığın, iş alətlərinin, qaldırıcı-nəqliyyat 

vasitələrinin gözlənilməsinə gedən vaxt; materialların, alətlərin, yanacağın, enerjinin 

olmaması; cari təmir və yaxud avadanlığın saz halda olmaması; işin özünün müvəqqəti 

olmaması. Növbədaxili iş vaxtı itkilərinin işçidən asılı olan səbəbləri: növbənin 

başlancığında və nahar fasiləsindən sonra işə gec bşlamaq; nahar fasiləsindən qabaq 

və növbənin axırında işi tez qurtarmaq, iş yerində kənar danışıqlara aludəçilik və s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

 

 

 

Mövzu 30. Qiymət, onun mahiyyəti və növləri. 

 

Plan:  

1Qiymət anlayışı. 

2Qiymətin funksiyaları. 

3Qiymətin növləri. 

 

1-Firmanın istehsal etdiyi məhsulun qiyməti həlledici dərəcədə məhsulun maya 

dəyərindən asılı olur. Firma miqyasında məhsulun maya dəyəri – həm də tam, 

kommersiya maya dəyəri – qiymətin əmələgəlməsində baza rolunu oynayır; məhsulun 

qiyməti «fəhmlə», «gözəyarı» deyil, reallığa istinadən müəyyənləşdirilməlidir. Başqa 

sözlə, istehsal olunan məhsulun qiymətinin səviyyəsi istehsal xərclərinin 

minimumlaşdırma həddindən asılı olur. Məhz buna görə də hər bir istehsal firması öz 

istehsal amilləri üçün kombinasiyanın elə variantını seçməlidir ki, zəruri olan həcmdə 

məhsul istehsalı ona ən az xərclə başa gəlmiş olsun. 

Firmada istehsal olunmuş məhsula qiymətin müəyyən edilməsi firmanın 

istehsal-kommersiya fəaliyyətinin final mərhələsi olmaqla yanaşı həm də onun bütün 

tərəflərini özündə birləşdirir. Bu baxımdan firmanın gələcək inkişafı onun tərəfind ən 

qəbul edilmiş qiymət siyasətinin düzgünlüyündən, qiyməti əmələ gətirən amillərin təsir 

güclərini tam və hərtərfli nəzərə almağından və nəhayət, qiymətin miqyasını dəqiq 

müəyyən etməyindən bilavasitə asılı olur.  

Firmanın öz məhsuluna qiymət müəyyən edərkən aşağıdakı 

qanunauyğunluqları nəzərə almalı olur:  

a) məhsulun qiyməti onun maya dəyərindən yüksək olmalıdır; mənfəətlə 

işləməyin təminatçısı məhz budur;  

b) məhsulun qiymətinə alıcının münasibəti aydın olmalıdır və bu, qiymətqoyma 

üçün vacib amildir;  

c) analoji məhsul istehsal edən rəqib firmaların bazardakı davranışları 

istehlakçılar üçün aydın olmalıdır. 

 

2// Qiymət – uçot, stimullaşdırma və bölgü funksiyalarını yerinə yetirən çox 

önəmli bir iqtisadi vasitədir.  

Uçot funksiyasında qiymət, məhsul istehsalına və satışına ictimai zəruri əmək 

məsrəflərini əks etdirir, istehsala çəkilən xərcləri və onun nəticələrini 

müəyyənləşdirməkdə həlledici rol oynayır. Qiymət – müxtəlif təsərrüfat proseslərinin 

nəticələrini dəyər baxımından ölçməyə imkan verən iqtisadi vasitədir, göstəricidir.   

Bazar münasibətləri şəraitində rəqabətə davam gətirmək üçün istehsal firması 

məhsulun istehsalına və reallaşdırılmasına çəkdiyi xərcləri rəqiblərinin sərf etdiyi analoji 

xərclərlə müqayisə etməlidir. Müəssisə bazarda rəqabət mübarizəsində məhsulun 

istehsalına çəkilən xərclərə maksimum qənaət etmək və məhsulun keyfiyyətini 

yüksəltməklə müvəffəqiyyət qazana bilər. Buna görə də qiymətin uçot funksiyası 
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müəssisənin marketinq sisteminin təşkili, əmtəə istehsalı strategiyasının işlənib 

hazırlanması və qiymət siyasətinin formalaşması üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir.   

Qiymətin stimullaşdırma funksiyası öz əksini resurslara qənaətdə, istehsalın 

səmərəliliyinin və məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsində tapır. Qiymətin bu funksiyası 

müəyyən mənada təhrikçilik gücünə malik olmaqla məhsulun istehsalına və istehlakına 

qarşılıqlı təsiri ilə xarakterizə olunur. Qiymət özünün tərkib hissələrindən biri olan 

mənfəətin səviyyəsi ilə həm istehsalçıya, həm də istehlakçıya təsir göstərir. Nəticədə 

isə, qiymətin bu funksiyası istehsal və istehlakın artımını ya stimullaşdırır, ya da 

məhdudla şdırır.  

Qiymətin bölüşdürmə funksiyasına gəlincə o öz əksini müəyyən qrup 

məhsullar üzrə aksiz vergisinin, əlavə edilmiş dəyərdən verginin və s.-nin qiymətdə 

nəzərə alınmasında tapır. Bununla da, qiymət ümumi milli gəlirin dövlət büdcəsi, 

regionlar, sahələr, müxtəlif mülkiyyət formalı müəssisə və firmalar, istehlak və 

investisiya, əhalinin müxtəlif sosial qrupları arasında bölüşdürülməsinin mühüm 

vasitəsinə çevrilir.  

 

3/// İqtisadi məzmununa və təyinatına görə qiymətlərin aşağıdakı növləri 

mövcuddur:  

– sənaye məhsuluna topdansatı ş qiyməti;  

– tikinti məhsuluna qiymət;  

– tədarük qiymətləri;  

– yük və sərnişin nəqliyyatının tarifləri;  

– pərakəndəsatı ş qiymətləri;  

– əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin tarifləri;  – xarici ticarət dövriyyəsinə 

xidmət göstərən qiymətlər. 

Sənaye məhsullarına topdansatış qiymətləri 2 növə – müəssisənin topdansatış 

qiymətinə və sənayenin topdansatış qiymətinə bölünür.  Müəssisənin topdansatış 

qiyməti, məhsulun istehsalına və reallaşdırılmasına sərf olunmuş xərcləri ödəyən, 

müəssisənin öz fəaliyyətini davam və inkişaf etdirməyə imkan verən və nəhayət, 

mənfəət səviyyəsini təmin edə bilən bir qiymətdir. Müəssisədə qiymətin formalaşmasına 

məhsulun faydalılığı, xərclərin səviyyəsi, məhsulun satışı üsulları və xidmət amilləri təsir 

göstərirlər. 

Sənayenin topdansatış (buraxılış) qiymətinə müəssisənin topdansatış qiyməti, 

təchizat-satış təşkilatlarının xərcləri və mənfəəti, aksiz və əlavə olunmuş dəyərə vergi 

daxil edilir. 

 

Təsərrüfat praktikasında tikinti məhsuluna qiymətlərin üç növündən istifadə 

olunur:  

– hər bir obyektin tikintisinə çəkilən xərclərin ölçüsünü əks etdirən smeta dəyəri;  

– nümunəvi (tipik) tikinti obyektinin son məhsul vahidinin orta smeta dəyərini 

əks etdirən preyskurant qiyməti (1 m2 yaşayış sahəsinə, 1 m2 rəngsaz işinə və s.);  

– sifari şçi və podratçılar arasında müqavilə əsasında müəyyən olunan 

müqavilə qiyməti. 

 



153 
 

Tədarük qiymətləri vasitəsilə firma və ya müəssisə, fermer və əhali tərəfindən 

kənd təsərrüfatı məhsulları reallaşdırılır. Bu, adətən, tərəflərin razılaşması əsasında 

müəyyən olunan müqavilə qiymətidir. 

 

Yük və sərnişin nəqliyyatının tarifləri nəqliyyat təşkilatlarının yük 

göndərənlərdən və əhalidən yüklərin və sərnişinlərin daşınmasına görə alınan haqqı əks 

etdirir. 

 

Pərakəndəsatış qiymətləri ilə məhsullar ticarət şəbəkəsində əhaliyə, 

müəssisələrə və təşkilatlara satılır. Bu qiymət sənayenin topdansatış qiymətilə ticarət 

təşkilatlarının əlavəsindən ibarət olur. 

Bazar münasibətləri şəraitində qiymətlərin təsnifat əlamətlərindən biri onların 

dövlətin tənzimləmə təsirlərindən sərbəstlik səviyyəsidir.   

Müasir dövrdə əksər məhsulların qiymətləri dövlət təsirlərindən azad, tələb və 

təklifin təsiri nəticəsində sərbəst şəkildə bazarda formalaşır. Tənzimlənən qiymətlər də 

tələb və təklifin təsiri altında formalaşır, lakin bu qiymətlərə dövlətin, nizamlanma 

baxımından, müəyyən təsirləri olur. Dövlət qiymətlərə onların artması və ya azalmasını 

birbaşa məhdudlaşdırmaqla, rentabelliyin səviyyəsini normalaşdırmaqla və s. tədbirlər 

vasitəsilə təsir göstərə bilər. Eyni zamanda, səlahiyyətli dövlət orqanı məhsul və 

xidmətlərə sabit qiymətlər də müəyyən edə bilər. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində əsasən 

iki növ qiymətl ər: sərbəst və tənzimlənən qiymətlər fəaliyyət göstərirlər. 

 

Ticarətlə bilavasitə əlaqəli qiymətlərin xüsusi növlərinə auksion, birja və 

müqavilə qiymətləri aiddirlər.  

Auksion (hərrac) qiyməti – hərrac (auksion) vasitəsilə satılan məhsulların 

aldıqları qiymətdir. O, bazar qiymətindən əhəmiyyətli şəkildə fərqlənə bilər, çünki bu 

qiymət məmulatların nadir xassə və əlamətlərini əks etdirir.  

Birja qiymətləri – birjada əmtəələrin alqı-satqısı üzrə topdansatış 

sövdələşmələrində istifadə edilən qiymətlərdir. Bunlar sərbəst qiymətlərdir, çünki tələb 

və təklifdən, sövdələşmənin həcmindən və şərtlərindən asılı olur.  

Müqavilə (kontrakt) qiyməti – bağlanmış müqavilə əsasında əmtəələrin 

reallaşdırıldığı qiymətdir. Müqavilə qiyməti müqavilənin qüvvədə olma müddəti ərzində 

sabit qala və tərəflərin razılığı ilə vaxtaşırı dəqiqləşdirilə bilər.   

 

Firmanın qiymət siyasəti özünün qarşısında duran məqsədlərə nail olmaq üçün 

bazarda onun (firmanın) davranışı haqqında qərarların qəbulu mexanizmidir.  

Firma öz inkişafının məqsəd və vəzifələrini, təşkilati strukturunu və idarəetmə 

metodlarını, istehsal xərclərinin səviyyəsini və digər daxili amilləri, həmçinin sahibkarlıq 

mühitinin vəziyyətini və inkişafını, yəni xarici amilləri nəzərə alaraq qiymət siyasətinin 

hazırlanması sxemini müstəqil şəkildə müəyyən edir.  
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Firmanın qiymət siyasətinin hazırlanması mərhələləri və reallaşdırılması 

ardıcıllığı aşağıdakı şəkildə göstərilmişdir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Müəssisənin qiymət siyasətinin hazırlanması və reallaşdırılması mərhələləri )  

 

 

Firma özünün qiymət siyasətini hazırlayarkən, ilk növbədə, konkret məhsulun 

reallaşdırılması ilə hansı məqsədlərə nail olmasını müəyyən etməlidir. Çünki, heç də 

həmişə mənfəətin maksimumlaşdırılması firmanın əsas məqsədi olmur. 

 

1 Firmanın qiymət strategiyası. Firmanın qiymət strategiyasının müəyyən 

olunması onun bazardakı mövqeyinə, məhsulun xüsusiyyətlərinə, qiymətin və istehsal 

şəraitinin (xərclərinin) dəyişdirilməsi imkanlarına, bazardakı şəraitə, tələb və təklifin 

nisbətinə əsaslanır. 

Firmanın qiymət strategiyasının hazırlanması prosesi üç mərhələdən ibarət olur: 

informasiyanın toplanması, strateji təhlil və strategiyanın formalaşması. Bu mərhələlər 

aşağıda verilmişdir: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Xərclərin qiymətləndirilməsi 

Rəqiblərin qiymət və məhsullarının təhlili 

Qiymətqoymanın metodlarının seçilməsi 

Məhsullara son qiymətlərin müəyyən edilməsi 

 Qiymətəmələgəlmənin vəzifələrinin müəyyən edilməsi 

Tələbin müəyyən edilməsi  

1)İlkin informasiyanın toplanması. 2)Strateji təhlil 3)Strategiyanın  formalaşması. 

Xərclərin qiymətləndirilməsi 

Maliyyə məqsədlərinin 
müəəyyən edilməsi 

Potensial alıcıların müəyyən 
edilməsi 

Marketinq strategiyasının 
dəqiqləşdirilməsi. 

Maliyyə 

təhlili 

Bazar 
seqmentlərinin 
təhlili 

Qiymət 
strategiyasının 
müəyyən edilməsi 
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Firmanın qiymət strategiyasının birinci mərhələsi ilkin məlumatların toplanması 

ilə əlaqədardır. Strategiyanın hazırlanması üçün zəruri olan hər hansı məlumatın nəzərə 

alınmaması və ya bu məlumatlardakı səhv firmanın qazana biləcəyi mənfəətinin bir 

hissəsinin itirilməsinə gətirib çıxara bilər. İlkin informasiyanın toplanması mərhələsində 

məhsulun istehsalına və satışına çəkiləcək xərclər və onların strukturu qiymətləndirilir, 

maliyyə məqsədləri, yəni mənfəət normasının səviyyəsi dəqiqləşdirilir, potensial alıcılar 

və rəqiblər müəyyən olunur. Bu mərhələdə mühüm məsələlərdən biri marketinq 

strategiyasının dəqiqləşdirilməsidir, çünki qiymət strategiyası marketinq strategiyasının 

qarşısında duran vəzifələrin həllinə istiqamətlənir. 

2 Firmada qiymətqoymanın metodları.  Məhsula müəyyən edilmiş qiymət onun 

istehsalı və satışı ilə əlaqədar xərcləri geri qaytarmalı, ödəməli və müəyyən mənfəət 

normasını təmin etməlidir. Firmada məhsula qiymətin qoyulmasının üç üsulundan 

istifadə olunur. Bunlara:  

a) məhsulun istehsalı və reallaşdırılmasına sərf olunan xərclərə əsaslanaraq 

qiymətin müəyyən olunması,  

b) tələbə (bazar imkanlarına) əsaslanaraq qiymətin müəyyən edilməsi və  

c) rəqib məhsullarının qiymətini nəzərə alaraq qiymətin müəyyən edilməsi 

üsulları aiddirlər.  

 

Firmada istehsal xərclərinə görə qoyulan qiymət onun minimum səviyyəsini, 

tələbə görə qoyulan qiymət onun maksimum səviyyəsini, rəqiblərin öz məhsullarına 

qoyduqları qiymətlərin və digər bazar amillərinin nəzərə alınması ilə müəyyən olunan 

qiymət isə qiymətin optimal səviyyəsini müəyyən edir.  

 

 

 

 

 

 

Potensial rəqiblərin müəyyən 
edilməsi 

Rəqabətin  
təhlili 

Dövlət tənzimlənməsinin 
təsirinin qiymətləndirilməsi 


