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Fənn: Menecment və marketinqin əsasları 

Mövzu 1.Menecmentin təşəkkül taması və inkişafı. 

Plan: 

1) ”İdarəetmə” və”Menecment” anlayışları və onların  iqtisadi mahiyyəti. 

2) İdarəçilik əməyinin tarixi. 

3)Menecmentin iyerarxiyası. 

4) İnsan və təşkilatın qarşılıqlı əlaqəsi. 

5) Təşkilatın uğur qazanmasının tərkib hissələri 

 

1) ”İdarəetmə” və ”Menecment” anlayışları və onların  iqtisadi mahiyyəti.Əvvəlcə şox 

vacib bir məsələni qeyd edək:iqtisadiyyat, idarəetməvə etika cəmiyyət həyatının fundamental 

xarakteristikalarından biridir.Belə ki, iqtisadiyyat- cəmiyyətin  həyat fəaliyyətinin maddi 

əsaslarını yaradır.İdarəetmə-iqtisadiyyatın səmərəli fəaliyyət göstərməsini təmin edir. Müasir 

menecmentin klassiklərindən olan Piter Drukerin fikrinə görə, millətin müvəffəqiyyətinin demək 

olar ki, 80%-i təbii resurslar və texnologiyalarla  deyil, idarəetmənin effektivliyi ilə müəyyən 

olnur. Onu da qeyd etmək zəruridir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı hazırda keyfiyyətcə yeni 

mərhələyə qədəm qoymuşdur. Qlobal iqtisadi çağırışların milli iqtisadiyyata transformasiyası ilə 

bağlı yeni iqtisadi islahat istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Hazırda Azərbaycan dövlətinin 

qarşısında duran əsas vəzifə qlobal çağırışlara cavab verən dayanıqlı iqtisadiyyat qurmaqdan və 

onu daima inkişaf etdirməkdən  ibarətdir. Bu dövlətimizin əsas strateji xəttidir.Bu inkişaf 

kursuna uyğun olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatının prioritetlərini aşağıdakı kimi qeyd etmək olar: 

-  innovativ əsaslı inkişaf modelinə keçid, 

-  makroiqtisadi sabitliyin qorunması, 

- qeyri-neft sektorunun inkişafının stimulllaşdırılması, 

- ən başlıcası isə qazanılan nailiyyətlərin ölkə vətəndaşının rifahının daha da yaxşılaşdırılmasına 

yönəldilməsi.  

       Azərbaycanın sosial-iqtisadi siyasətinin prioritetini insan amili, onun qayğıları, rifahı, 

sağlımlığı və təhlükəsizliyi dayanır. Bu da Azərbaycan iqtisadiyyatının sosialyönümlü olmasına 

bir daha  dəlalət edir. 

 Etika-insanlaın davranışının, təsərrüfatçılığın aparılmasının və eləcə də bütövlükdə 

idarəetmənin sivil qaydalarını müəyyən edir.Özünün formalaşması və inkişafı prosesində bazar 

iqtisadiyyatı və onun menecmenti müəyyən dəyər göstəicilərini işləyib  hazırlamışdır: 



1. Praqmatizm-yəni, effektivlik və faydalılığa istiqamət. 

2. İndividualizm- A. Smitin ifadəsi ilə belə anlaşılır:”mənə lazım olanı sən ver, sən də sənə 

lazım olanı alacaqsan”. 

3. Fəaliyyət və istehlak azadlığı. 

4. Rasiolallıq- azad bazarı, məcburiyyətdən uzaq əməyi, rasional texnika və texnologiyaları, 

insan amilinin nəzərə alınmasını özündə birləşdirir. 

5. İşin aparılmasının zəruri şərti kimi qarşılıqlı inam, düzgünlük,sözə sadiq olmaq. 

6. Rəqabətin insana xas olan keyfiyyət kimi qəbul edilməsi. 

7. Qarşılıqlı maraqların nəzərə alınmasını təmin edən bazar iqtisadiyyatının subyektləri 

arasında kompromis. 

 Bazar iqtisadiyyatı və onun menecmenti üçün xarakterik olan ümumi fikirlərlə yanaşı ayrı-ayrı 

firmaların xüsusi fəaliyyət  prinsipləri də mövcuddur.Bu prinsilər isə həmin firmaların 

xüsusiyyətlərini, təşkilati mədəniyyəti, həmçinin onu yaradanın şəxsiyyətini əks etdirir. 

       Biz əvvəlcə, “idarəetmə” və “menecment” terminlərinin iqtisadi mahiyyəti ilə tanış olaq, bu 

iki termin arasında olan ümumi və fərqli cəhətləri və asılılğı araşdırmağa çalışaq. İdarəetmənin 

mahiyyətininaçıqlanması ilə bağlı müxtəlif yanaşmaları nəzədən keçirək. 

Ən sadə şəkildə, idarəetmə dedikdə, idarəetmə subyekti tərəfindən idarəetmə 

obyektinə  yönəldilən məqsədyönlü təsir başa düşülür. İdarəetmə subyekti dedikdə idarəedən, 

idarəetmə obyekti dedikdə isə idarəolunan başa düşülür. Texniki sistemlərin idarə edilməsi, 

iqtisadi idarəetmə, həmçinin insanlar arasında müxtəlif münasibətləri tənzimləyən sosial 

idarəetmə fərqləndirilir. 

Bir tərəfdən idarəetmə subyektinin idarəetmə tələbatı və imkanı, digər tərəfdən isə 

idarəetmə obyektinin idarəetmə komandalarını yerinə yetirmək tələbatı və imkanı yarandıqda 

idarəetmə real olur.İdarəetmə əməyinin xarakterik cəhəti-onun əsasən əqli-yaradıcı potensiala 

malik olmasıdırvə bu əmək aşağıdakı kimi xarakterizə olunur: 

İdarəetmə əməyinin subyektini—idarəedən:rəhbər, menecer, yuxarı idarəetmə orqanı təşkil edir. 

İdarəetmə əməyinin obyektini-təşkilat və orada çalışan işçilər təşkil edir. 

İdarəetmə əməyinin predmeti-təşkilatın fəaliyyətini normal çərçivədə saxlamaq üçün tələb olan 

informasiyadır. 

İdarəetmə əməyinin məhsulu-idarəetmə qərarları və rəhbərin praktiki fəaliyyətidir. 

İdarəetmə əməyinin məzmununu- təşkilatın qarşısında duran məqsədə nail olmaq üçün heyət 

üzvlərinə qarşı yönəldilmiş məqsədyonlü təsir təşkil edir. 

 İdarəetmə-həmçinin,bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan idarəetmə funksiyalarının məcmusudur. 

İdarəetmənin əsas funksiyaları aşağıdakılardır: planlaşdırma, təşkiletmə,motivasiya və nəzarət. 

Həmçinin idarəetmədə iki əlaqələndirici funksiya da fərqləndirilir:kommunikasiya və idarəetmə 



qərarları. İdarəetmə-özünün tamlığını,struktur vahidliyini qoruyub saxlayan müxtəlif təbiətli 

sistemlərin xüsusiyyətləridir və bunun köməyi ilə qarşıya qoyulan məqsədə nail 

olunur.İdarəetmə ilə bağlı Piter Drukerin fikri də maraqlıdır: “ İdarəetmə-nizamsız kütləni 

effektiv məqsədyönlü  və məhsuldar qrupa çevirən xüsusi fəaliyyət növüdür”. 

İngilis sözü olan «menecment» (management) yunan sözü olan «manus»dan götürülərək «əl, 

güc» mənasını verir. Bu söz ilkin olaraq, heyvanların idarə olunması sferasına aid olmuşdur və 

atların idarə olunması məharətini bildirirdi. Müasir dövrdə «menecment» sözü rəhbərlik etmək, 

düzgün qərar qəbul etmək bacarığı ilə eyniləşdirilərək, insanların və təşkilatların idarə olunması 

və təcrübəsi sahəsini bildirir.  

Sadə anlamda menecment dedikdə, başqa insanların əməyindən, biliyindən və hərəkət 

motivindən istifadə etməklə qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq bacarığıbaşa düşülür. 

Menecment- idarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalarını tətbiq etməklə, 

material, əmək və maliyyə ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək yolu ilə bazar münasibətləri  

şəraitində istənilən fəaliyyət növü ilə məşğul olan firmanın qarşısına qoyduğu məqsədə nail 

olması üçün həyata keçirilən peşəkar fəaliyyət növüdür.Menecment – müxtəlif təşkilatlarda 

insanlara rəhbərlik üzrə fəaliyyət növü, funksiyadır. Menecment, həmçinin, bu funksiyanı  

həyata keçirməyə kömək edən  bilik sahəsidir.  

«Menecment» və «idarəetmə» terminləri geniş mənada sinonim anlayışlardır. Lakin 

onların işlənmə dairəsi baxımından fərqləri də mövcuddur. Belə ki, idarəetmə daha geniş 

anlayışdır və insan fəaliyyətinin müxtəlif növlərinə (məsələn, cansız təbiətin idarə edilməsi, 

bioloji sistemlərin idarə olunması, dövlətin idarə olunması və s.), idarəetmə orqanlarına 

(məsələn, dövlət və ictimai təşkilatların idarə edilməsi) tətbiq edilir. «Menecment» termini isə 

yalnız müəssisələr səviyyəsində sosial-iqtisadi proseslərin idarə edilməsində tətbiq olunur. Onu 

da qeyd etmək lazımdır ki, istənilən səviyyə dövlət orqanları haqqında danışarkən «public 

adminstration» - «dövlət idarəetməsi» terminindən istifadə olunması daha 

məqsədəuyğundur.Bununla belə, qeyd etməliyik ki,hazırda menecmentin prinsiplərindən makro 

səviyyədə gedən proseslərdə də geniş şəkildə istifadə olunur. 

Menecment nəzəriyyəsi sahəsində Amerikalı nüfuz sahibi olan Piter Druker belə hesab edir 

ki, «menecment» termini başa düşülmək üçün olduqca çətindir. Birincisi, o spesifik olaraq 

Amerikan mənşəli sözdür və Britaniya adalarında işlədilən ingilis dilləri də daxil olmaqla hər 

hansı bir dilə çətin ki, tərcümə edilə bilsin. O, funksiyaları, həmçinin onu yerinə yetirən insanları 

ifadə edir. O, sosial və ya vəzifə durumunu göstərir, həm də eyni zamanda tədris fənnini və elmi 

tədqiqat sahəsini ifadə edir. Lakin, hətta Amerikada işlədilən menecment bir anlayış kimi 

adekvat deyildir: biznesə aidiyyatı olmayan təşkilatlar üçün bir qayda olaraq menecment və me-

necerlər haqqında danışılmır. Buna baxmayaraq müasir menecment tədqiqatçılarının əksəriyyəti 

belə hesab edirlər ki, minimum xərclərlə öz məqsədlərinə maksimum dərəcədə nail olmaq 

istəyirlərsə dövlət və ictimai təşkilatlar da menecmentin prinsip və metodlarından istifadə 

etməlidirlər. 



Menecmentin vətəni olan Amerikada idarəetmə üzrə ekspertlər müəssisəyə rəhbərlik 

üzrə fəaliyyəti (administrasiya) menecmentdən fərqləndirməyi lazım bilirlər. Menecmentə çox 

zaman rəhbərlik funksiyalarından biri kimi baxılır. Administrasiya və menecment arasında qəbul 

edilmiş fərqlər Oliver Şeldonun «İdarəetmə fəlsəfəsi» kitabında təhlil etdiyi idarəçilik 

triadasına gətirib çıxarır. Bu əsərdə göstərilir: Sənayenin geniş bir bölməsi kimi idarəetmə bir 

tərəfdən kapitaldan, digər tərəfdən isə əməkdən fərqlənir. O, üç tərkib hissəyə bölünür:  

- administrasiya – korporativ siyasətin işlənib hazırlanması; maliyyənin koordinasiya 

edilməsi; istehsal, bölgü, təşkilatın sərhədlərinin müəyyən edilməsi və adminstratorun ali 

nəzarəti ilə məşğuldur; 

- menecment – administratorun müəyyən etdiyi çərçivədə siyasətin yerinə yetirilməsi, 

həmçinin qarşıya qoyulmuş vəzifələri həll etmək üçün təşkiletmədən istifadə etməklə bağlıdır; 

- təşkiletmə – işin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan keyfiyyətlərə malik fərdlər və ya 

insan qrupu tərəfindən yerinə yetirilən kombinələşmiş əməkdir. 

Təşkiletmə – aparatı, menecment – idarəedəni, administrasiya isə – ali rəhbərliyi 

formalaşdırır. Administrasiya təşkiletməni müəyyən edir, menecment ondan istifadə edir. Birinci 

vəzifələri müəyyənləşdirir və məqsədlərə istiqamətlənmiş olur, ikinci isə müxtəlif vasitələrdən 

istifadə edərək onun yerinə yetirilməsinə çalışır.Administrasiyanın səlahiyyət sferası şirkətin 

siyasətinin işlənib hazırlanması  ilə, iqtisadi, siyasi və sosial mühitdə davranışın ümumi 

problemləri ilə, investisiya yanaşması ilə, illik büdcənin tərtibi və s. bu kimi məsələlərlə 

müəyyənləşir.Menecment – siyasətin aparılması, mənfəətin təmin edilməsi itkilərin minimuma 

endirilməsilə bağlı olan gündəlik qərarları özündə birləşdirən operativ incəsənət növüdür. 

Deməli, administrasiya təşkilatın strategiyası ilə bağlı olduğu halda, menecment taktika 

haqqında düşünməyə borcludur.K.Xodckinson «Administrasiyanın fəlsəfəsinə dair» əsərində 

qeyd etmişdir: «Administrasiya ifadəsi altında biz başlıca olaraq məqsədlərin ifadə olunması, 

dəyərlər problemi və təşkilatın insan komponenti ilə bağlı aspektlərini başa düşürük. Menecment 

dedikdə isə kəmiyyət metodlarının köməyi ilə müəyyən edilən və proqramlaşdırılan daha 

mühafizəkar məsələlərin həllini başa düşürük. Əsil administrator – filosofdur, əsil menecer isə 

- texnoloq».  

Menecment – bazar münasibətləri şəraitində idarəetmədir və o, aşağıdakıları 

nəzərdə tutur: 

1) müəssisənin  fəaliyyətinin bazarın tələb və ehtiyaclarına doğru yönəldilməsi və elə 

məhsullar istehsalının təşkilidir ki, onlar müəssisəyə nəzərdə tutulan mənfəəti gətirsin; 

2) daima istehsalın səmərəliyinin yüksəldilməsinə can atmaq, ən az məsrəflərlə optimal 

nəticələr əldə etmək; 



3) müəssisə və onun ayrı-ayrı bölmələrinin fəaliyyətinin son nəticəsi üçün məsuliyyət 

daşıyan rəhbərlərin, menecerlərin sərbəst qərar qəbul edilməsini təmin edən təsərrüfat 

müstəqilliyi; 

4) müəssisə və onun bölmələrinin fəaliyyətinin son nəticələri bazarda mübadilə 

prosesində aşkar olur; 

5) bazarın vəziyyətindən asılı olaraq müəssisənin məqsəd və proqramlarını nəzərdən 

keçirmək və lazım gələrsə, düzəlişlər etmək; 

6) optimal və əsaslandırılmış idarəetmə qərarları qəbul etmək üçün kompüter 

texnikasına əsaslanan informasiya bazasından istifadə etmək. 

       Menecment elminin öyrənilmə predmetinə aiddir: 

1) Təşkilatın yaranması və fəaliyyət göstərməsi qanunları,prinsip və metodlarını tədqiq edir. 

2) Təşkilatın idarə edilməsi zamanı rəhbəredici işçilərin fəaliyyətinin əsasında dayanan 

qanunlar və prinsipləri öyrənir. 

3)  İdarəetmə prosesi zamanı insanlar arasında yaranan münasibətləri tədqiq edir. 

4)Təşkilatın idarə edilməsi zamanı rəhbəredicı işçilərin davranışını araşdırır. 

Sahibkar və menecer anlayışları.Sahibkar dedikdə, mənfəət naminə iqtisadi risk edən 

mülkiyyətçi başa düşülür. «Sahibkar» anlayışı XVIII əsrin əvvəllərində yaşamış fransız 

iqtisadçısı Rişar Kantillon tərəfindən ilk dəfə işlədilmişdir. Sahibkar yeni müəssisənin 

yaradılması və ya yeni ideyanın, yeni məhsulun, yeni növ xidmətin işlənib hazırlanması ilə bağlı 

riski öz üzərinə götürən şəxsdir. Sahibkarlıq fəaliyyətini novatorluluq, yaradıcılıq axtarışı 

olmadan təsəvvür etmək olmaz. Bununla da o, adi biznes fəaliyyətindən fərqlənir.  

XIX əsrin axırı – XX əsrin əvvəllərində menecmentin atası sayılan amerika sənayesinin 

əsasının bir sıra qoçaq sahibkarlar tərəfindən qoyulduğunu qeyd etmək olar. Onlara aşağıdakıları 

göstərmək olar: Con Rokfeller (neft), C.P.Morqan (polad və bank işi), Endryu Mellon 

(aliminium), Endryu Karneqi (polad), Henri Ford (avtomobil). Milli sahibkarlardan Zeynalabdin 

Tağıyevin, M.Əsədullayevin, digərlərin adını çəkmək olar.  

Son illərin məşhur sahibkarlarından Bil Qeytsi(“Microsoft), Sem Uolton( Wal-Mart 

ticarət markasının yaradıcısı-2002ci ildə Exxon dünyada ən böyük korporasiya adını almışdı), 

Cek Uelş(General Electric Company), Stiv Cobs(“Apple”).göstərmək olar. Bir qayda olaraq 

ağıllı riskə getmək bacarığının olması, maliyyə imkanlarına reaksiya, istirahəti nəzərə almadan 

uzun müddət və səylə işləmək bacarığı, novatorluluq yaxşı sahibkarın keyfiyyəti kimi qəbul 

edilir, lakin bu keyfiyyətlərin həmin şəxsdə olması təşkilat böyüdükcə həmin şəxsin onu səmərəli 

idarə etmək bacarığına malik olması demək deyildir. Uğurlu sahibkarlar çox zaman özlərinə 

həddindən artıq güvənirlər və iyerarxiya üzrə daha yüksək şəxslərə tabe olmaq istəmirlər. Eləcə 

də müəssisənin miqyası genişləndikcə artıq sahibkara peşəkar köməkçi tələb edilir.Menecer-

peşəkar idarəedən mütəxəssis olaraq bazar şəraitində fəaliyyət göstərən təşkilatda  fəaliyyət 



subyektidir.Menecerdedikdə, təşkilatın idarə edilməsi üzrə peşəkar biliklərə malik olan muzdlu 

işçi başa düşülür. 

2) İdarəçilik əməyinin tarixi.İdarəetmənin, idarəetmə əməyinin bilavasitə istehsaldan fərqli 

xüsusi fəaliyyət növünə çevrilməsi hələ ibtidai icma quruluşunda primitiv şəkildə mövcud olan 

əmək kooperasiyası ilə bağlıdır. İdarəetmə bu və ya digər formada insanların qruphalında 

fəaliyyət göstərdiyi insan cəmiyyətinin üç əsas sferasında mövcud idi: 

- siyasi sferada: qədim qruplarda qayda-qanunun yaranması və qorunub saxlanılması 

ilə bağlıdır; 

- iqtisadi sferada: resursların əldə olunması, istehsalı və bölgüsü prosesi ilə bağlıdır; 

- müdafiə sferasında: düşmən tayfalardan və vəhşi heyvanlardan qorunmaq prosesi ilə 

bağlıdır. 

Hətta ən qədim cəmiyyətlərdə qrupların fəaliyyətini əlaqələndirən və istiqamətləndirən 

şəxslərə ehtiyac duyulurdu. Məsələn, Misir piramidaları, Vavilonun asma bağları və s. həmin 

dövrün idarəetmə məharətinə bir heykəldir. Belə ki, bu cür unikal tikililərin yaranması 

planlaşdırmada son dərəcə dəqiqliyi, böyük sayda insanların işinin təşkilini, onların fəaliyyətinə 

nəzarəti tələb edirdi. 

İdarəetmə nəzəriyyəsi və təcrübənin inkişafının tarixini şərti olaraq dörd dövrə ayırmaq 

olar: 

I dövr – qədim dövrdür. Bizim eradan əvvəl 9-7 minillikdən başlayaraq təxminən 

XVIII əsrə qədər davam etmişdir. Müstəqil bilik sahəsinə çevrilməzdən əvvəl insan cəmiyyəti 

idarəetmə sahəsində çoxlu sayda təcrübə əldə etmişdir. Qədim qruplarda tayfa, qəbilə başçıları o 

dövrün rəhbəredicilərini təcəssüm etdirirdi.  

Bizim eradan 9-7 min il əvvəl Yaxın Şərqin bir sıra yerlərində mənimsəmə 

təsərrüfatından (məhsul yığımı, ovçuluq və s.) məhsulların əldə olunmasının prinsipial dərəcədə 

fərqlənən yeni formasına – istehsal iqtisadiyyatına keçid idarəetmənin yaranması ilə bağlı bilik 

və təcrübənin əldə olunmasında dönüş nöqtəsi hesab oluna bilər. 

Qədim Misirdə dövlət təsərrüfatının idarə edilməsində zəngin təcrübə əldə olunmuşdur. Bu 

dövrdə (bizim eradan əvvəl 3000-2800-ci illər) o zaman üçün kifayət qədər inkişaf etmiş dövlət 

idarəetmə aparatı formalaşmışdır. 

Menecmentin inkişafında növbəti dönüş Babilistan hakimi Hamurapinin (b.e.ə. 1792-

1750-ci illər) adı ilə bağlıdır. İri əraziləri idarə etmək üçün ilk dəfə onun tərəfindən dövlətin 

idarə olunmasının 282 maddədən ibarət qanunlar külliyyatı işlənib hazırlanmışdır. Bu qanunlar 

müxtəlif ictimai münasibətləri tənzimləmiş və bütün imperiyanın idarəedicilərinə rəhbərlik üçün 

təqdimat rolunu oynayırdı. Yenilik həmçinin ondan ibarət idi ki, Hamupari original lider 

üslubunu işləyib hazırlayaraq özündə insanların müdafiəçisi obrazını daima qoruyub saxlamağa 



çalışırdı. Beləliklə, Hamuparinin idarəetmə dövründə ilk dəfə olaraq təmiz kübar idarəetməsi 

meydana gəlmiş, insani münasibətlərin təşkilinin və tənzilənməsinin formal sistemi yaranmış və 

nəhayət, lider üslubunun ilkin rüşeymləri meydana gəlmişdir.  

Bir az sonra hökmdar Novuxodonosor (Babil qülləsinin və asma bağlarının müəllifi – 

e.ə. 604-562-ci illər) toxucu fabriklərində və taxıl anbarlarında istehsal nəzarəti sistemini daxil 

etmişdir. Bunun üçün yunun daxil olma və saxlama müddətlərini müəyyənləşdirmək üçün rəngli 

nişanlardan (yarlık) istifadə etmişdir. 

İdarəetməyə fəaliyyətin xüsusi sferası kimi xarakteristika verən ilk şəxslərdən biri 

Sokrat (b.e.ə. 470-399-cu illər) olmuşdur. O, idarəetmənin müxtəlif formalarını təhlil etmiş, bu 

əsasda idarəetmənin universallığı prinsipini elan etmişdir.  

Platon (b.e.ə. 428-348-ci illər) dövlət idarəçiliyi formalarının təsnifatını vermiş, 

idarəetmə orqanlarının funksiyalarını fərqləndirmək cəhdi etmişdir. 

Makedoniyalı İsgəndər (b.e.ə. 336-323-cü illər) hərbi idarəetmə nəzəriyyəsi və 

təcrübəsini inkişaf etdirmişdir.  

İdarəetmənin təkamülünün II mərhələsi – sənayeləşmə dövrü (1776-1890-cı illər) 

adlanır. XVII-XIX əsrlərdə baş vermiş Böyük sənaye inqilabı əvvəlki inqilabların hamısından 

daha kəsərli formada idarəetmə nəzəriyyəsi və təcrübəsinə təsir göstərmişdir. Bu dövrdə dövlət 

idarəçiliyi haqqında təsəvvürlərin inkişafında ən böyük xidmət A.Smitə məxsusdur. O, təkcə 

klassik siyasi iqtisadın nümayəndəsi deyil, həmçinin idarəetmə sahəsində mütəxəssis olmuşdur. 

Belə ki, əmək bölgüsünün müxtəlif formalarının təhlilini etmiş, dövlətin və dövlət başçısının 

vəzifələrinin xarakteristikasını vermişdir.  

Müasir dövrdə formalaşmış elmi istiqamətlərin və menecment məktəblərinin 

formalaşmasında R.Ouenin böyük rolu olmuşdur. Onun istehsalın idarə edilməsində humanist 

ideyaların tətbiqi, işçinin təhsilinin, əmək şəraitinin və məişətinin yaxşılaşdırılması zəruriyyəti 

kimi fikirləri bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayır. İdarəetmə nəzəriyyəsi və təcrübənin 

inkişafında 1833-cü ildə ingilis riyaziyyatçısı Ç.Bebbicin kəşf etdiyi «analitik maşının» böyük 

rolu olmuşdur. Müasir rəqəmli hesablama texnikasının ilkin nümunəsinin köməyilə artıq o 

zaman idarəetmə qərarları daha operativ qəbul edilirdi.  

Mahiyyət etibarilə bu gün bizim menecer adlandırdığımız şəxslər XIX əsr sənaye 

inqilabı dövründə yaranmışdır. İstehsalın ilkin tipi kimi iri fabriklərin meydana gəlməsi, çoxlu 

sayda insanların burada cəmlənməsi nəzarət ilə bağlı sferada sahibkar qarşısında çətinliklər 

yaratmışdır. Bu sahibkarlar qarşısında idarəetmə ilə bağlı çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün və 

iş yerlərində onların maraqlarını təmsil etmək üçün ən bacarıqlı işçilərin seçilməsi və onlara 

idarəetmə ilə bağlı biliklərin verilməsi problemini qoymuşdur. 

III dövr – sistemləşdirmə dövrüdür (1856-1960). İdarəetmə haqqında elm daima inkişafdadır. 

Yeni istiqamətlər, məktəblər, axınlar formalaşır, elmi aparat təkmilləşir və nəhayət, 



tədqiqatçıların özü və onların dünyagörüşləri dəyişir. İdarəetmənin inkişaında aşağıdakı 

məktəblərin böyük rolu olmuşdur:   

     1) elmi idarəetmə məktəbi (1885-1920); 

1) klassik və ya inzibati məktəb (1920-1950); 

2) pisxologiya və insan münasibətləri məktəbi (1930-1950)                                                                                                                                     

davranış məktəbi (1950-ci ildən etibarən); 

3) idarəetmə elmi məktəbi (1950-ci ildən etibarən). 

IV dövr – informasiya dövrüdür (1960-cı ildən hazırki dövrə qədər davam edir). 

Təşkilatların, bütövlükdə cəmiyyətin həyatında informasiya resursunun son dərəcə əhəmiyyət 

kəsb etməsi ilə bağlıdır.  

Bir elm kimi menecmentin nəzərdən keçirilməsinə ilk iri addım Frederik Uinslou Teylor 

(1856-1915) tərəfindən edilmişdir. O, elmi idarəetmə  hərəkatının rəhbəri olmuş, insanın 

səmərəliliyi ilə deyil, təşkilatın fəaliyyətinin səmərəliliyi ilə maraqlanmışdır. Elmi idarəetmə 

konsepsiyasının işlənib hazırlanması sayəsində menecment elmi tədqiqatların müstəqil sahəsi 

kimi tanınmışdır. Bir sözlə, idarəetmə təcrübəsi təşkilatların özü kimi çox qədim tarixə malikdir, 

lakin 1911-ci ildən başlayaraq idarəetmə elmi fənn kimi tanınmışdır. «Fabrikin idarə edilməsi» 

(1903), «Elmi menecmentin prinsipləri» (1911) əsərində Teylor işçinin hərəkətlərinin 

xronometrac vasitəsilə öyrənilməsinə, işlərin və əmək vasitələrinin standartlaşmasına əsaslanan 

əməyin elmi təşkilinin bir sıra metodlarını işləyib hazırlamışdı. 

Onun fikrincə, idarəetmənin əsas prinsiplərinin mahiyyəti aşağıdakılardan ibarətdir: əgər elmi 

əsasda insanları seçə bilərəmsə, elmi əsasda onları hazırlaya bilərəmsə, onlara bəzi stimullar verə 

bilərəmsə və bununla da insanı və işi vahid əzəldə birləşdirə bilərəmsə, onda fərdi əmək 

məhsuldarlığını üstələyən məcmu məhsuldarlığı əldə edə bilərəm. 

Teylorun əsas xidməti ondan ibarət olmuşdur ki, «elmi idarəetmə» məktəbinin banisi kimi 

əməyin normalaşdırılmasının metodoloji əsaslarını işləyib hazırlamış, iş əməliyyatlarını 

standartlaşdırmış, təcrübəyə işçilərin seçilməsi, yerləşdirilməsi, həmçinin 

stimullaşdırılmasının elmi yanaşmalarını tətbiq etmişdir. Teylorun idarəetmədə böyük 

xidməti ondan ibarət olmuşdur ki, o, menecment sahəsində əsl inqilab etmişdir.  

Teylor sənaye mühəndisi idi, ona görə də onun üçün idarəetməyə maşın kimi baxmaq tərzi təbii 

idi. Qeyd etmək lazımdır ki, bu cür yanaşma o zaman kütləvi hal daşıyırdı. O zaman 

menecmentin tədrisi sənaye incinirinqi formasında aparılırdı. 

Menecment praktikasında kibernetika ideyalarının tətbiqi  Çester Barnardın adı ilə bağlıdır. 

       3) Menecmentin iyerarxiyası.Hər bir təşkilatda idarəetmə iyerarxiyası (yəni strukturu) 

mövcuddur. O, aşağı, orta, yuxarı həlqələrdən və ya səviyyələrdən ibarətdir. Aşağı həlqə 

rəhbərlərini kiçik rəhbərlər də adlandırırlar.Onlar fəhlələr və ya qeyri idarəetmə işçiləri üzərində 

rəhbərliyi həyata keçirirlər. Bu rəhbərlərə misal olaraq, ustanı, briqadiri, orduda çavuşu, baş tibb 

bacısını kafedra müdirini və s. göstərmək olar. Rəhbərlərin əksər hissəsi aşağı həlqə 



rəhbərləridir. Tədqiqatlar göstərir ki, aşağı həlqə rəhbərlərinin işi gərgin olub, müxtəlif 

fəaliyyətlərlə  zəngindir. Bir vəzifədən digər vəzifəyə keçidlə bağlıdır.Müəyyən olunmuşdur ki, 

ustanın bir tapşırığı yerinə yetirməyə sərf etdiyi vaxt orta hesabla 48 saniyədir. Ustalar .z iş 

vaxtlarının yarısını ünsiyyətə sərf edirlər. Onlar öz tabeçiliyində olan insanlarla daha çox, digər 

ustalarla nisbətən az, öz rəhbərliyi ilə daha az ünsiyyətə olurlar.Yuxarı və aşağı idarəetmə 

həlqələri arasında koordinasiya işi orta səviyyə rəhbərləri tərəfindən həyata keçirilir. Böyük 

təşkilatlarda sayca çox olduqları üçün bölünmə baş verə bilər.Nəticədə, yuxarı orta və aşağı orta 

idarəetmə səviyyələri yarana bilər. Cəmiyyətdə komputer texnikasının geniş yayılması bəzi 

təşkilatlarda bu səviyyənin ixtisarına səbəb ola bilər. Müsbət tərəfi idarəetmə aparatına çəkilən 

xərclərin azalması və informasiyanın təhrifinin azalması ilə bağlıdır. 

Ən az sayda rəhbərlər – yuxarı idarəetmə səviyyəsində olur. Onlar daha böyük 

məsuliyyətə və hakimiyyətə malik olur.Təşkilatın prezidenti, vitse-prezidenti, universitetin 

rektoru və s. 

Top managment-idarəetmənin ali səviyyəsi 

Middle managment-idarəetmənin orta səviyyəsi 

Lovver managment- idarətmənin aşağı səviyyəsi 

4)İnsan və təşkilatın qarşılıqlı əlaqəsiİnsan və təşkilatın qarşılıqlı əlaqəsi. Təşkilatda 

insanların qarşılıqlı təsir probleminə əhəmiyyətinə görə iki bərabər qiymətli müstəvidə baxıla 

bilər.Bir tərəfdən insan və təşkilatın qarşılıqlı təsir prosesinə təşkilatın işdə əməkdaşlarının tam 

qüvvə ilə işləmələri üçün şərait yaradaraq öz işçilərinin potensialından maksimum dərəcədə 

effektli istifadə etməyə çalışması kimi baxılır.Digər tərəfdən isə, insanın təşkilata necə baxması, 

təşkilatın həyatında onun hansı rolu oynaması, təşkilata onun nə verməsi və nəhayət təşkilatla öz 

qarşılıqlı münasibətlərinə hansı fikirləri, ideyaları verməsi çox vacibdir.Hər iki tərəfin – insan və 

təşkilatın maraqlarını üzvü şəkildə əlaqələndirilməsi menecmentin mühüm vəzifələrindən 

biridir.Bu vəzifəni həll etmədən təşkilatın effektli idarə edilməsi qeyri-mümkündür. 

İnsanın təşkilatdakı işi özündə onun daima təşkilatı əhatə edən mühitlə qarşılıqlı təsir 

prosesini birləşdirir. Çox vaxtı bu proses hər iki tərəf üçün ağrılı olur. Onu tənzimləmək o qədər 

də asan olmur.İnsan yeni təşkilati mühitə daxil olaraq onu əhatə edən mühitlə qarşılıqlı təsirdə 

olan çoxlu sayda problemlərlə qarşılaşır. Bir çox kolliziyalar
1
 təşkilati mühitdə meydana çıxır: o, 

təşkilatda hər bir yeni insanın fəaliyyətə başlaması ilə mütləq deformasiya və dəyişikliklərə 

gətirib çıxarır. 

Təşkilati mühit – bu iş vaxtı ərzində insanların toqquşduğu (qarşılaşdığı) təşkilat 

hissələridir. Birinci növbədə bu iş yerləri və onun bilavasitə əhatəsidir. Lakin, əksər insanlar 

üçün təşkilati mühit anlayışı onların iş yerlərindən daha genişdir və özündə istehsal profili, 

sahədəki vəziyyət, bazardakı vəziyyət, təşkilatın ölçüsü, onun yerləşdiyi ərazi, rəhbərliyi, 

təşkilati struktur, əmək haqqı (ödəmə) sistemi, sosial təminat sistemi, təşkilatın fəlsəfəsi, 

ünsiyyəti, əmək münasibətləri, işdəki həmkarları və bir çox digər bu kimi xarakteristikaları və 

                                                           
 



təşkilatın tərkib hissələrini birləşdirir. Təşkilatın hər bir üzvü özünün xüsusi əhatəsinə malikdir. 

İnsanın sosiallaşması adlandırılan təşkilatı mühitə daxil olması imkanları yalnız bu 

əhatənin xarakteristikasından deyil, həm də eyni dərəcədə insanların xarakterik 

xüsusiyyətlərindən asılıdır.Hər bir insan şəxsiyyətin çoxplanlı strukturuna malikdir və təşkilatla 

qarşılıqlı fəaliyyətdə o, konkret hərəkətləri və əməliyyatları yerinə yetirən mexanizm kimi deyil, 

cəhd etməyə, arzuya, emosiyaya, əhval-ruhiyyəyə, müəyyən etiqad malik olan ağıllı və şüurlu 

canlıdır. 

İnsanların təşkilatı mühitlə qarşılıqlı münasibətləri zamanı anlaşılmamazlığa, qarşıdurmaya 

və münaqişələrə gətirib çıxaran əksər səbəblərin əsasında duran iki məqama xüsusi diqqət 

yetirmək lazımdır: 

- fərdə təşkilatı mühit və orada onun yeri haqqında verilən məlumatlara; 

- fərdə münasibətdə təşkilatın ümüdləri, onda fərdin rolu və yerinə. 

Fərd təşkilatda müəyyən yer tutmaq, müəyyən işləri yerinə yetirmək və müəyyən 

mükafatlar almağı nəzərdə tutaraq onunla qarşılıqlı münasibətə girir. Təşkilat müvafiq ixtisas və 

şəxsi keyfiyyətlərə malik olan işçiləri təşkilatda müəyyən rol oynamaq, işi yerinə yetirmək və 

tələb olunan nəticəni əldə  etməsini nəzərə alaraq işə götürür. Bütün bunların müqabilində də 

işçilərə müəyyən mükafatlar verilməsi nəzərdə tutulur. 

Fərdin əsas ümüdlər qrupunu aşağıdakılar təşkil edir: 

- işin məzmunu, mənası və əhəmiyyəti; 

- işin orcinallığı və yaradıcı xarakteri; 

- işin maraqlı olması (əyləncəliyi) və intensivliyi; 

- müstəqillik dərəcəsi, bu işə olan hüquq və hakimiyyət; 

- məsuliyyət və risk dərəcəsi; 

- işin statusu və presticli olması; 

- daha geniş əmək prosesində işə daxil olmaq (bağlanmaq) dərəcəsi; 

- işdəki şəraitin təhlükəsizliyi və komfortluluğu; 

- yaxşı işin etiraf edilməsi və mükafatlandırılması; 

- əmək haqqı və mükafat; 

- təşkilatın təqdim etdiyi sosial müdafiə və digər sosial dəyərlər; 

- artım və inkişafa təminat; 

- intizam və işdəki davranışını reqlamentləşdirən digər normativ aspektlər; 

- təşkilat üzvləri arasındakı münasibətlər; 

- təşkilatda işləyən konkret şəxslər. 

Təşkilata münasibətdə onun ümumiləşdirilmiş ümüdlərini formalaşdıran  ayrı-ayrı 

ümidlərin kombinasiyası hər bir fərd üçün müxtəlif ola bilər. 

Təşkilat insanlardan özlərini aşağıdakı kimi aparmağı tələb edir: 

- müəyyən biliklərə və ixtisas malik olan hər hansı bir sahənin mütəxəssisi; 

- təşkilatın uğurla fəaliyyət göstərməsi və inkişafına kömək edən təşkilat üzvü; 

- müəyyən şəxsi və əxlaqi keyfiyyətlərə malik insan; 

- həmkarlar ilə yaxşı münasibətlərə kömək və qarşılıqlı təsirə malik olan kollektiv üzvü; 

- onun dəyərlərinə şərik olan təşkilat üzvü; 

- öz icraçılıq qabiliyyətlərini yaxşılaşdırmağa cəhd edən işçi; 

- təşkilata sadiq və kənarda onun maraqlarını qorumağa hazır olan insan; 

- müəyyən işi lazımi səmərə və lazımi keyfiyyət səviyyəsində həyata keçirməyə hazır olan 



icraçı; 

- təşkilat daxilində müəyyən yer tutmağa və öz üzərinə müvafiq vəzifə və öhdəliklər 

götürməyə qadir olan təşkilat üzvü; 

- təşkilat tərəfindən qəbul edilmiş davranış normaları, iş qaydaları və rəhbərliyin 

sərəncamlarına əməl edən əməkdaş. 

Təşkilatın gözləmə kombinasiyaları insanlara, həmçinin hər bir ayrıca gözləmənin təşkilat 

üçün nə dərəcədə əhəmiyyət kəsb etməsinə münasibətdən asılı olaraq hər bir təşkilatda müxtəlif 

olur. Bundan əlavə eyni bir təşkilat çərçivəsində müxtəlif fərdlərə münasibətdə müxtəlif gözləmə 

kombinasiyaları qurula bilər. 

İnsan və təşkilatın qarşılıqlı əlaqəsinin rol və şəxsiyyət aspektləri . İnsanların təşkilatdakı 

rolu bir tərəfdən təşkilatın məqsədinə, stategiyasına və strukturuna müvafiq olmalı, digər 

tərəfdən isə insanın tələblərinə və gözləmələrinə cavab verməlidir. Məhz buna görə də təşkilatda 

insanın roluna aydınlıq gətirilməsi və bu rolun qəbul edilməsi son dərəcə vacibdir. 

Rolun aydınlığı təşkilatdakı insanlara, onun icraçılarına yalnız rolun məzmunun məlum və 

aydın olduğunu, başqa sözlə onun yerinə yetirdiyi işin məzmunu və onun həyata keçirilməsi 

üsullarını deyil, həm də onun fəaliyyətinin təşkilatın məqsədi və vəzifələri ilə əlaqəsini, 

kollektivin yerinə yetirdiyi işlər məcmusunda onun yerini nəzərdə tutur. 

Rolda qəbul edilməsi o deməkdir ki, insan onu şüurlu şəkildə yerinə yetirməyə hazırdır. Bu 

zaman o nəzərdə tutur ki, bu rolun yerinə yetirilməsi ona müəyyən məmnunluq və hər hansı bir 

müsbət nəticələr gətirəcək. Bu heç də mütləq maddi xarakter daşımamalıdır və insana onun 

fəaliyyətinin başlanğıcında dəqiq məlum olmalıdır. 

Təşkilatda insana öz yerini tutması və oynadığı rol nöqteyi-nəzərindən yanaşılmasından 

istifadə edilməsi və onun yerinə yetirilməsi gedişində müəyyən münaqişələr meydana çıxa bilər. 

Rola məzmun verən hüquq və öhdəliklərdən başqa hər bir rol üçün müəyyən statusun 

olması xarakterikdir. Bu status formal və qeyri-formal ola bilər. Formal status təşkilatın ierarxiya 

quruluşunda rolun tutduğu mövqeyi əks etdirir.Qeyri-formal status dedikdə isə onu əhatə edən 

insanların bu rola verdiyi status başa düşülür. 

Rolun formal statusu bu rolu icra edənin hansı hakimiyyət hüququna malik olduğundan və 

təşkilatın fəaliyyətində təsirlərin bölüşdürülməsinin formal ierarxiyasında onun hansı vəziyyəti 

tutmasından xəbər verir. Bir ierarxiya səviyyəsində düzülmüş (yerləşdirilmiş) rollar müxtəlif 

formal statusa malik ola bilər. Çünki, status yalnız ierarxiya səviyyəsi üzrə deyil, eyni zamanda 

rolun aid olduğu fəaliyyət sferası üzrə də müəyyənləşdirilir. 

Rola qeyri-formal status, ya rolun icraçısının peşə xüsusiyyətləri, ya da ki, rolun 

təşkilatdakı müəyyən qeyri-formal əhəmiyyəti və təsiri ilə verilir (yaranır). İnsan yaş və ya 

ixtisas xarakteristikasına görə xüsusi (özünəməxsus) şəxsi keyfiyyətlərə malik ola bilər. Bu, 

ətrafdakıların ona olan hörmətinin artmasına və onun liderlik keyfiyyətlərini rolun müəyyən 

formal statusunun verdiyindən daha yüksək qiymətləndirməyə gətirib çıxaracaqdır.Adətən hər 

hansı bir konkret insanın bu roldan getməsi ilə status vəziyyəti formala qədər bərpa olunur, 

bəzən isə formaldan aşağı düşür.Formal olaraq yüksək olmayan və hətta aşağı status 

səviyyəsində olan rola da rast gəlmək olar. Lakin işin xüsusi xarakterindən asılı olaraq onlar 

formal qaydada müəyyən edilmişlə müqayisədə hiss olunacaq dərəcədə böyük statusa malik 

olurlar. Adətən bu rolun formal statusu üzrə icra edilməsi vacib olana xidmət edən köməkçi 



roldur, ya da ki, məzmununa görə az müşahidə olunan (və təsir dərəcəsi) həm də mümkün 

neqativ nəticələri üzrə güclü olan nadir fəaliyyət növləri ilə bağlı olan roldur. 

İnsan və təşkilatın qarşılıqlı təsirlərinin qurulmasına insanın təşkilatda oynadığı rol 

nöqteyi-nəzərindən yanaşılması onunla izah edilir ki, təşkilat insanın fəaliyyət göstərdiyi 

prosesdə yerinə yetirdiyi bütün hərəkətlərin məcmusu hər bir konkret işi yerinə yetirən işçinin 

malik olmalı olduğu ixtisası, bilikləri və təcrübəni müəyyən edən konkret məzmun və 

spesifikliyə malik olan ayrı-ayrı işlərə bölünə bilər. İşçiyə öz rolunu yerinə yetirmək üçün 

hüquqlar verilir. O, təşkilat qarşısında öz üzərinə müəyyən öhdəliklər götürür və təşkilatı əhatə 

edən mühitdə müəyyən status alır. Bu cür yanaşmada insan təşkilat tərəfindən ilk növbədə 

müəyyən işi yerinə yetirən və bunun üçün zəruri olan bilik və vərdişlərə malik olan mütəxəssis 

kimi qəbul olunur.Lakin, əgər insana hətta müəyyən rolun icraçısı kimi baxılsa belə onun 

xarakteristikası yalnız peşə-ixtisas xarakteristikası kimi başa düşülməməlidir.Yadda saxlamaq 

lazımdır ki, insan maşın deyil və hər hansı bir işin yerinə yetirilməsində o, özünün şəxsi 

xarakteristikaları və əhval-ruhiyəsinin məcmusu ilə tam iştirak edir. Əgər, insan və təşkilatı əhatə 

edən mühit arasındakı qarşılıqlı təsir probleminə insanın yerinə yetirdiyi rol prizmasından 

baxdığımıza nisbətən daha geniş mənada baxsaq onda görərik ki, insanın şəxsi xarakterik 

keyfiyyətlərinin əhəmiyyəti yalnız onun o, qədər böyük olması ilə yanaşı, həm də onun təşkilatla 

qarşılıqlı münasibətlərində həlledici ola bilməsi ilə izah olunur. 

İnsan davranışının şəxsiyyət başlanğıcını təşkil edən üç əsas amili qavrama (dərketmə), 

kriterial əsas və motivasiyadır.Motivasiya məsələsinə biz növbəti fəsillərdən birində daha ətraflı 

baxacağıq.Burada isə biz insan davranışının qavrama və kreterial əsasının ümumi xarakteristikası 

üzərində dayanacağıq. 

Qavrama ən ümumi şəkildə ətrafdan informasiyanın alınması və işlənməsi prosesi kimi 

başa düşülə bilər. Özlüyündə bu proses hamı üçün eynidir. Girişdə xarici mühitdən 

informasiyanın alınması, daha sonra həmin informasiyanın işlənərək müəyyən «qaydaya» 

salınması prosesi, çıxışda isə sistemləşdirilmiş informasiya prosesi əks olunur.Sistemləşdirilmiş 

informasiya özündə ətraf mühit haqqında insanların təsəvvürlərinin əsasında düran informasiyanı 

başqa sözlə insan davranışı üçün ilkin material rolunda çıxış edən informasiyanı birləşdirir. 

Prosesin xaricən eyni şəkildə olmasına baxmayaraq qavrama həqiqətdə hər bir insan üçün 

müxtəlifdir və həmişə subyektiv xarakter daşıyır.Hətta, əgər tamamilə eyni anlayışlar dərk 

edildikdə (qavranıldıqda) belə çıxışda hər bir fərd onun haqqında öz informasiyasına malik 

olur.Bu informasiya digər fərdin informasiyasından tamamilə fərqlənə bilər. 

Təşkilatın ətraf mühitinin insan tərəfindən qavranılması özündə iki prosesi birləşdirir: 

informasiyanın seçilməsi və informasiyanın sistemləşdirilməsi. Bunlardan hər biri ümumi 

qanunauyğunluqlara müvafiq olduğu kimi şəxsiyyətin fərdi xüsusiyyətlərinin təsiri altında həyata 

keçirilir. 

İnformasiyanın seçilməsinin mühüm xüsusiyyəti onun selektiv
1
 xarakter 

daşımasındadır.İnformasiya alınmasının mümkün kanalından istifadə edərək insan gözlə 

görünən, eşidilən, toxunma ilə hiss edilən informasiyaları, iy və dadı dərk edirlər. Bu zaman 

onun qavrayışı seçici xarakter daşıyır: insan bütün səsləri və bütün işıq siqnallarını deyil, yalnız 

                                                           
 



onun üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edənləri eşidir və görür. Bu vaxt informasiyanın seçilməsinə 

yalnız informasiyanın qavranılmasında hiss üzvülərinin fiziki imkanları deyil, baş verənlərə 

insanın şəxsiyyətinin tərkib hissəsi olan keçmiş təcrübə, onun dəyərləri, əhval-ruhiyyəsi və s. bu 

kimi münasibətləri təsir göstərir. 

İnformasiyanın psixoloji filtirdən keçməsi mühüm və vacib olmayan informasiyalardan 

azad olmağa imkan verir.Məsələn, əgər bizi maraqlandırmırsa onda bizim yaxınlığımızda olan 

insanların danışıqlarını dinləmək lazım deyil.Lakin belə filtirin mövcudluğu mühüm 

informasiyanın itirilməsinə və reallığın əhəmiyyətli dərəcədə təhrif olunmasına gətirib çıxara 

bilər. İnsan beynini həddən artıq gərginləşdirməkdən qoruyacaq, psixoloci yükü azaldaraq, hiss 

orqanlarına «istirahət» verməklə informasiyanın seçilməsi insanın tam reallığı qavramasını qeyd-

şərtsiz qeyri-mümkün hesab edir, hökmən həqiqətin təhrif olunmuş şəkildə qavranılmasına və bir 

anlayışın müxtəlif insanlar tərəfindən müxtəlif şəkildə görülməsinə gətirib çıxarır. 

İnformasiyanın sistemləşdirilməsi dedikdə onun müəyyən şəklə salınması və ayrı-ayrı fərdlərin 

ona müəyyən qaydada reaksiya verməsinə imkan verən şəkildə interpretasiya edilməsi məqsədilə 

informasiyanın işlənməsi başa düşülür.İnformasiyanın işlənməsi isə onun müəyyən qaydaya 

salınmasını nəzərdə tutur, ona hər-hansı bir tamamlayıcı forma verir, ona müəyyən fikirlər və 

dəyərlərlə doldurulur.İnformasiyanın işlənməsi insanın onu duya bildiyi şəkilə, formaya 

salınmasına gətirib çıxarır.Bu zaman informasiya siqnalları kompleksinin sadələşdirilmiş şəkilə 

və kateqoriyaya qədər çatdırılması prosesi baş verir. 

Qavramaya təsir edən son dərəcədə rəngarəng amillərdən insan qavrayışına sabit təsir 

göstərən bir neçə daxili və xarici amilləri fərqləndirmək olar.İnsana münasibətdə daxili amillər 

insanın özündən asılı olur. Bunlar aşağıdakılardır: 

- insanlar onlara tanış olan siqnalları tanış olmayanlardan daha tez qavrayır; 

- insanlar onlarda olan həm pozitiv və həm də neqativ xarakterli güclü hisslərə 

münasibətdə siqnalları sürətlə qavrayırlar; 

- insanlar bu qavramanın qabaqcadan nə ilə nəticələnəciyindən və bu qavrama zamanı 

onların hansı vəziyyətə (tələbat və gözləməyə) malik oldluqlarından asılı olaraq siqnalları 

müxtəlif cür qavraya bilərlər. 

Həqiqətdə insanın qavrayışına təsir edən xarici amillərə aşağıdakılar aiddir: 

- verilən siqnalın intensivliyi (gurultulu və işıqlıları tez qavranılır); 

- siqnalların mütəhərrikliyi (hərəkətdə olmayana nisbətən hərəkətdə olan siqnallar daha 

yüksək dərəcədə qavranılır); 

- ölçüsü (kiçik obyektlərə nisbətən böyük obyektlər daha asan qavranılır); 

- insanı əhatə edən mühitin vəziyyəti (forması, səsi və s.). 

Effektli idarəetmə və kollektivdə yaxşı münasibətlərin müəyyənləşdirilməsi üçün üç tip 

yerləşdirmə (düzülüş) vacibdir: 

- işdən məmnun qalma (razı qalma); 

- işə vurğunluq (aludəlik); 

- təşkilata bağlılıq (sədaqətli olmaq). 

İşçilərdə bu yerləşdirmənin (düzülüşün) nə dərəcədə inkişaf etməsindən asılı olaraq onların 

əməyinin nəticələri, proqulların miqdarı, kadr axıcılığı və s. müəyyən edilir. 



Təşkilata bağlılıq (sədaqətli olmaq) işə vurğunluq və işdən məmnun qalmaqdan 

əhəmiyyətli dərəcədə daha genişdir və aşağıdakı tərkib hissələrdən ibarətdir: 

- təşkilatın üzvləri təşkilatın məqsəd və dəyərlərini bölüşərək özününkü edir; 

- təşkilatın üzvləri təşkilatda qalmağa çalışır və bunu hətta özü üçün sərfəsiz (faydasız) 

olduqda belə davam etdirir; 

- təşkilatın üzvləri yalnız təşkilat üçün çalışmağa hazır olmur, həm də  lazım gəldikdə öz 

şəxsi maraqlarını təşkilatın maraqlarına qurban verməyə hazır olur. 

Təşkilata bağlılıq (sədaqətli olmaq) – hər bir konkret insanın şəxsi xüsusiyyətidir.Lakin, bu 

o, demək deyildir ki, menecment həmin bölgünü (düzülüşü) inkişaf etdirə və ya gücləndirə 

bilməz.Buna kömək edən bir sıra fəndlər mövcuddur.Və daha uğurlu müasir idarəetmə sistemi 

çox böyük dərəcədə ona əsaslanır ki, onlar işçilərdə təşkilata güclü bağlılığı inkişaf etdirir və 

bunun sayəsində çox böyük uğurlara nail olurlar. 

Dəyərlər də bölgü (düzülüş) kimi insanların qəbul etdikləri qərarlara və kollektivdəki 

davranışlarına üstünlük verməsinə güclü təsir göstərir. Dəyərlər və bölgü (düzülüş) arasındakı 

fərq ondan ibarətdir ki, əgər bölgü (düzülüş) insanların «xoşuna gəlir – xoşuna gəlmir», «sevir-

sevmir» prinsipi üzrə obyektə münasibətini müəyyən edirsə və həmişə hər-hansı bir konkret 

obyektə aid olursa, əksinə dəyərlər insanların «yol verilir – yol verilmir», «yaxşı-pis», «faydalı-

zərərli» və digər bu kimi prinsiplər üzrə fəaliyyət göstərməsinə üstünlük verir. Bu işdə dəyərlər 

kifayət qədər abstrakt və ümumiləşdirilmiş xarakter daşıyaraq konkret insanlarda formalaşmış 

vəsiyyət, iddia (təsdiq, fikir), müdriklik, ümumi normalardan asılı olmayaraq «müstəqil» həyat 

yaşayırlar və böyük insan qrupları tərəfindən qəbul oluna bilər. Buna görə də, əgər bölüşdürmə 

(düzülüş) həmişə son dərəcədə fərdidirsə, dəyərin daşıyıcıları insan qrupları (məsələn, orta sinfin 

dəyərləri) hesab olunur.Hər bir ayrıca insan konkret vaxtda onun müraciət etdiyi və onun 

dəyişdirdiyi dəyərlər məcmusunu qəbul edir. 

Dəyərlər – insanın öz həyatında riayət etdiyi standart və kriteriyaların məcmusunu 

özündə birləşdirir. İnsan onu əhatə edən anlayış, proses və adamlarda baş verən dəyişikliklərə 

müvafiq qiymət vermək yolu ilə qərarlar qəbul edir və öz  hərəkətlərini həyata keçirir. Dəyərlər 

insan şəxsiyyətinin ürəyini təşkil edir.Onlar vaxta görə kifayət qədər davamlıdırlar (sabitdirlər) 

və o, qədər çox deyillər.Adətən dəyərlərə əxlaqın normativ bazası və insan davranışının 

fundamenti kimi baxılır. 

Hansı təşkilatlarda ki, insani dəyərlər və təşkilati dəyərlər haqqında ciddi düşünürlər 

onlarda təşkilatın əməl etdiyi dəyərlər sisteminin formalaşması, bütün işçilərə izah edilməsi və 

onlara çatdırılması sahəsində böyük işlər aparılır.Eyni zamanda təşkilat üzvlərinin hansı 

dəyərləri bölüşməsinin izah edilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə diqqət yetirilir. 

Etiqad (inanma).İnsanlar çox tez-tez anlayışların qiymətləndirilməsi əsasında və ya bu 

anlayışların keyfiyyəti üzrə çıxardıqları nəticələrə görə qərar qəbul edirlər.Əgər bu 

qiymətləndirmə kifayət qədər davamlıdırsa və müvafiq sübutlar tələb etmirsə onda onlar inama 

(etiqada) çevrilir. 

Ümumi şəkildə inamı (etiqadı) anlayışlar, proseslər və ya insanlar haqqındakı sarsılmaz 

təəsürat kimi müəyyən etmək olar. Bunlardan insanların  tərbiyyəsi prosesində istifadə edilir. 



İnam (etiqad) vaxtdan asılı olaraq dəyişə bilər.Lakin, insan obyekt haqqında hər-hansı bir 

müəyyən inama malik olduğu anda o, bu inama uyğun olaraq obyekti qəbul edir və 

qiymətləndirir. Eyni bir obyekt haqqında çoxlu sayda müxtəlif inamlar ola bilər. Ona görə ki, 

inam adətən obyektin ayrı-ayrı xarakteristikalarına aid olur. Məsələn, bir insan haqqında 

aşağıdakı inamlar ola bilər: 1 – etibarlı insan; 2 – yaxşı mütəxəssis; 3 – kompaniya adamı; 4 – 

zəif sağlamlığa malik olan adam və s. 

5)Təşkilatın uğur qazanmasının tərkib hissələri. Müvəffəqiyyət (uğur) qazanmaq arzusu 

demək olar ki, bütün təşkilatlar üçün xarakterikdir təşkilatı o zaman uğur qazanmış hesab edirlər 

ki, o öz məqsədinə çatmış olsun. Təşkilatın müvəffəqiyyət qazanmasını təmin edən tərkib 

hissələr özündə aşağıdakıları birləşdirir: 1)mövcud olmaq (yaşamaq) qabiliyyəti; 2) nəticəlik və 

effektivlik; 3)qəbul edilən qərarların praktiki olaraq reallaşdırılması.Yaşama (mövcud olma). Bir 

sıra təşkilatlar özlərinin buraxılmasını (ləğv edilməsini) əvvəlcədən nəzərdə tutulan bir sıra 

məqsədlərə nail olduqdan sonra planlaşdırırlar. Belə təşkilatlara misal olaraq konkret 

məqsədlərin yerinə yetirilməsi üçün yaradılan istənilən hökumət komissiyasını göstərmək 

olar.Daha çox yanaşmaq, mövcud olmaq əksər təşkilatların birinci dərəcəli vəzifəsidir.Bu 

sonsuzluğa qədər mövcud olmaq potensialına malikdir.Tarixdən bir sıra hökumət təşkilatlarının 

yüz illər ərzində mövcud olması məlumdur.Lakin, qeyri-stabil xarici mühitlə xarakterizə olunan 

müasir mürəkkəb şəraitdə mövcud olmaq (yaşamaq) üçün demək olar ki, bütün təşkilatlar 

vaxtaşırı olaraq öz istehlakçıları üçün yeni növ məhsullar hazırlayır və ya xidmətlər göstərirlər. 

Nəticəlik (qətedicilik) və effektivlilik.Uzun müddət ərzində uğurla fəaliyyət göstərmək, 

mövcud olmaq və öz məqsədlərinə çatmaq üçün təşkilat həm effektli fəaliyyət göstərməli və həm 

də müəyyən nəticələr əldə etməlidir. 

İdarəetmənin nəticəliyi (qətediciliyi) – bu idarəetmənin məqsədinə nail olmaq dərəcəsi, 

idarə olunan obyektin gözlənilən (arzu edilən) vəziyyətidir. O, idarəetmə obyektinin çıxış 

göstəricilərinin qiyməti ilə müəyyən edilir. 

Effektivlik – alınmış iqtisadi effektin, nəticənin bu nəticənin əldə edilməsini şərtləndirən 

resurslara və xərc amillərinə olan nisbəti ilə xarakterizə edilən iqtisadi proqram və tədbirlərin, 

iqtisadi fəaliyyətin nəticəliyidir. Eyni zamanda effektivlik müəyyən dəyəri olan resursları tətbiq 

etməklə daha böyük həcmdə istehsala nail olmaq deməkdir. 

Məhsuldarlıq.Effektivliyi adətən kəmiyyətcə ölçmək və ifadə etmək olar.Çünki, onun giriş 

və çıxış qiymətlərini pulla ifadə etmək olar.Təşkilatın nisbi effektliliyini onun məhsuldarlığı 

adlandırırlar.Məhsuldarlıq kəmiyyət göstəricilərində ifadə olunur. 

Məhsuldarlıq – bu çıxışda olan məhsul vahidi miqdarının girişdə olan məhsul vahidi 

miqdarına nisbətidir.Məhsuldarlığın mühüm tərkib hissəsi keyfiyyətdir.Təşkilatın bütün 

səviyyələrindəki məhsuldarlıq rəqabət şəraitində təşkilatın davam gətirməsi və uğur qazanması 

üçün son dərəcədə vacib amildir.Seçim azadlığı olan potensial alıcı şübhəsiz ki, məhsuldar 

təşkilatların məhsullarına üstünlük verirlər.Sadəcə olaraq ona görə ki, həmin təşkilatların 

buraxdığı məhsullar daha keyfiyyətlidir.Böyük həcmdə satış daha məhsuldar olan təşkilatlara 



böyük məbləğdə pullar verir.Sonradan həmin pullar yeni resurslara, yaxşı zavodlara, yaxşı 

avadanlıqlara, yaxşı texnologiyaya qoyularaq məhsuldarlığın daha da yüksəldilməsinə kömək 

edir. Əgər, təşkilatlar arasındakı məhsuldarlıq fərqi həddən artıq böyük olursa onda az 

məhsuldarlığa malik olan təşkilatlar son nəticədə müvəffəqiyyətsizliyə uğrayır. 

Məhsuldarlığın aşağı düşməsinin verə biləcəyi mənfi nəticələrin ciddiliyi sözün həqiqi 

mənasında qlobal xarakter almağa başlayan rəqabətin güclənməsində özünü büruzə verir. Demək 

olar ki, hər il texnikanın inkişafında baş verən uğurlar bizim dünyamızı necə deyərlər ölçüsünə 

görə kiçildir. Siyasi amillər isə xarici rəqiblərdən yerli biznesin mənafeyini qorumaq üçün ona 

daldalanacaq kimi baxılmasını daha da çətinləşdirir. 

Menecerlər məhsuldarlıq sahəsində təşkilatın məqsədinin necə olmasını həll edirlər; 

menecerlər təşkilatda məhsul əldə edilməsinin hansı metodlarından istifadə edilməsi məsələsini 

həll edirlər; menecerlər məhsuldarlığı yüksəltməyə işçiləri maraqlandırmaq üçün təşkilatda hansı 

stimullaşdırma formasının tətbiq edilməsi məqsədini həll edirlər.Təşkilatın işləyib hazırladığı 

siyasət vasitəsilə və şəxsi nümunələri vasitəsilə rəhbərlik təşkilatın işinə istiqamət verirlər; 

təşkilatın öz işində keyfiyyətə və istehlakçılara orientasiya etməyi və ya onlara etinasız, həvəssiz 

qalmağı müəyyən edir. 

Qəbul edilən qərarların praktiki olaraq reallaşdırılması.Bu müvəffəqiyyətə istiqamətlənmiş 

idarəetmə haqqında danışarkən bizim daima yadda saxlamalı olduğumuz ən mühüm cəhətdir. 

İdarəçilik qərarları nəzəri cəhətdən nə qədər yaxşı əsaslandırılmış olsa və tədqiqatlarla 

möhkəmləndirilmiş olsa belə özündə yalnız ideya və fikirləri əks etdirir.İdarəetmənin məqsədi 

isə real işi real adamların köməyi ilə yerinə yetirməkdir.Reallaşan, effektli və qənaətbəxş şəkildə 

hərəkətə çevrilən qərarlar uğurlu qərarlar hesab edilir.Qərarın qəbul edilməsi ilə onun 

reallaşdırılması arasında böyük bir məsafə vardır.Müvəffəqiyyət qazanmağın sadə və etibarlı 

formulası yoxdur. 

Mövzu 2:Menecmentin elmi məktəbləri 

Plan: 

1. Menecmentin nəzəriyyəsi və təcrübəsinin inkişafının başlıca mərhələləri. 

2. Menecment elminin əsas məktəblərinin mahiyyəti və məzmunu. 

3. Menecmentin yaradıcısı kimi Teylorun əsas müddəaları. A. Fayolun «inzibatçılıq 

nəzəriyyəsi». 

4. Sosial sistemlər məktəbinin əsas cəhətləri. 

 

 Qədim filosoflar belə hesab edirdilər ki, cəmiyyətin yoxsul vəziyyətdə yaşamasının əsas 

səbəbi bir qayda olaraq ədalətli idarəetmənin olmamasıdır. Effektiv və ədalətli idarəetmənin 

xarakterik xüsusiyyətləri və prinsipləri bir çox dahi şəxslərin düşüncələrinin əsas predmetini 

təşkil etmişdi. İdarəetməyə proses kimi yanaşılması və insanların birgə həyat fəaliyyətində 



ümumi məqsədlərə nail olma ehtiyacı isə hələ antik dövrdə yaranmışdı. Məsələn, Platon 

idarəetməyə insanların ümumi qidalanması elmi kimi baxır və sübut edirdi ki, idarəetmə üzrə 

fəaliyyət cəmiyyətin həyat təminatı sisteminin əsas elementidir. O, göstərirdi ki, müdrik 

idarəetmə, düşünülmüş qanunlar əsasında olmalıdr. Belə ki, qanunlar öz-özlüyündə hədsiz 

dərəcədə abstrakt və doqmatikdir
*
. Buna görə də onların əsasında hər bir konkret situasiyada 

düzgün qərar vermək mümlün olmur. 

Praktiki olaraq həyata keçirilməsi baxımından cəmiyyətin idarəedilməsi idarəçilik 

məharətidir. Buna görə də hakimiyyət səlahiyyətlərini olduğu kimi deyil, bir qayda olaraq bu 

qanunların şərhi və tətbiqinə qabil olan dərrakə əsasında ictimai işləri idarə etmək məharətinə 

malik olan siyasət kimi başa düşmək olar. 

Aristotel ev təsərrüfatının öyrənilməsinin (müasir iqtisadi nəzəriyyə timsalında) əsaslarını 

qoymuşdur ki, onun fikrincə bu «ağalıq elmi» çərçivəsində işlənib hazırlanaraq quldarlara 

qullarla rəftar etmə və onları idarə etmək sənətini öyrədirdi. O qeyd edirdi ki, bu iş həddən artıq 

əziyyətlidir. Buna görə də kimsə bu əziyyətdən uzaqlaşmaq istəyirsə o, özü qulları idarə etmək 

ilə bağlı siyasət və fəlsəfə ilə məşğul olmalıdır. Quldarlıq dövrü bütövlükdə birbaşa təhrik etmə 

metodları və əməyə sövq etmənin başlıca vasitəsi kimi cəzalandırma qorxusu ilə xarakterizə 

olunurdu. Zaman keçdikcə ictimai istehsalın inkişafı ilə əlaqədar olaraq məcburi əmək özünün 

qeyri-effektivliyini daha qabarıq şəkildə göstərməyə başladı. 

Sənayenin miqyasının genişləndirilməsinin, əmək məhsul-darlığının artırılmasının tarixi 

ilkin şərti, həmçinin kapitalizm cəmiyyətində istehsalın sənayeləşməsinin daha da güclənməsi, 

idarəetmənin spesifik formalarına və iri müəssisələrdə işçilər üzərində nəzarətə ehtiyac duyurdu. 

Bu şəraitdə idarəetmə məhsuldar fəaliyyət xüsusiyyətlərini əldə etdi ki, ondan kənarda ictimai 

istehsal fəaliyyətinin müəyyən dərəcədə ləğv edilməsi praktiki olaraq qeyri mümkün idi. 

Beləliklə, müəssisədə ehtiyaclar vahid inzibati əsasda ödənilirdi.  

Mülkiyyətin artırılması kapital qoyuluşunun həm üzvi, həm də texniki çətinləşməsi istehsal 

vasitələri sahiblərinin öz səlahiyyətlərinin bir hissəsini idarəetmə heyətinin yüksək səviyyəli 

ixtisaslaşmış muzdlu işçilərinə-menecerlərə verməyə başladılar. Sosial-iqtisadi proseslərin təşkil 

edilməsi və idarə edilməsi sferasının peşəkarları kimi menecerlər müəssisədə sahibkarın istəyinin 

bələdçisi və icraçısı kimi çıxış edirlər. Belə ki, proseslərin gedişində idarəetmə fəaliyyətinin 

ixtisaslaşması və peşəkarlaşması nəticə etibarı ilə ayrıca bir funksiya şəklində kapitalist 

mülkiyyətindən ayrılır. 

Bazar iqtisadiyyatının meydana gəlməsi və təkmilləşdirilməsi müəssisələri daha uğurla 

idarə etmək üçün daha yaxşı məlumatlandırılmış yaradıcı idarəedicilərin fəaliyyətində bir 

zəruriyyətə çevrildi. Müasir rəqabət və dəyişkən xarici mühitdə menecerlər resurslardan daha 

yaxşı istifadə edilməsi sahəsində biliklər sisteminin daşıyıcılarıdır.  

Biznes dünyasında bütövlükdə qərarların qəbul edilməsinin 2 əsas tipi var: 

1.Bazar vasitəsilə; 

2.İerarxiya vasitəsilə. 

                                                           
* догматик – гейри тянгиди дцшцняряк щяр шейи ещкам кими гябул етмяк 



Bazar vasitəsilə qərarların qəbul edilməsi daha effektlidir. Lakin qərarların qəbul 

edilməsinin ierarxiya vasitəsi də geniş yayılmışdır. Öz təbiətinə görə bazar metodu 

bürokratiyanın dağıdıcısıdır və buna görə də hakimiyyət ierarxiyasına, qərarların qəbulunda 

bazar modelinin tətbiq edilməsi vasitələrini axtarıb tapmaq lazımdır. 

Tanınmış menecment tarixçisi D.Ren bazar iqtisadiyyatının fəaliyyəti ilə idarəetmənin 

kapitalist tipi arasında üzvi bağlılığı qeyd edirdi. Bazar iqtisadiyyatının meydana gəlməsi və 

təkmilləşməsi müəssisələrin daha yaxşı idarə edilməsi barədə yaxşı məlumatlandırılmış yaradıcı 

idarəedicilərin həyatında ehtiyaca çevrildi. 

Rəqabətlə, dəyişkən xarici mühitlə qarşı-qarşıya gələn menecerlər ehtiyatların daha yaxşı 

istifadə edilməsi haqqında biliklər sistemini təkmilləşdirdilər. İnsanlar öz şəxsi mənafeləri 

haqqında düşünməyə və istənilən rasional inzibati sistemə uyğunlaşmağa başladılar. Müasir 

menecmentin meydana gəlməsi qərarların qəbulunun rasional üsullarına əsaslanır, «müəssisələr 

artıq bir neçə şəxsin şiltaqlığına uyğun işləyə bilmirdilər». 

Beləliklə, istehsalın sənayecə təşkili ilə yanaşı bazar münasibətlərinin inkişafını nəzərdə 

tutan formalaşmış yetkin bazara menecmentin yaranmasının mühüm ilkin şərti kimi baxmaq 

lazımdır. İstənilən idarəetmə – bu təkcə öz dövrünün idarəetməsi deyil, eyni zamanda vaxt 

prosesinin idarə edilməsidir. B.Franklinin məşhur formulası «vaxt-pul» (1748-ci il) onilliklər 

ərzində təsərrüfatçılıq və təşəbbüskarlığın devizinə çevrilmişdir. 

Müasir menecment praktikasında aparıcı kompaniyaların vaxtın idarə edilməsində istifadə 

etdikləri üsullar – istehsalatda, yeni məhsulun işlənib hazırlanmasında, tətbiqində, satış həcmində 

– yeni rəqabət üstünlüyünün mənbəyi kimi çıxış edir. Vaxtın səmərəli idarə edilməsi aparıcı 

Yapon kompaniyalarına nəinki istehsal xərclərini aşağı salmağa, eləcə də məhsulların geniş 

çeşidini təklif etməyə, daha çox bazar payının ələ keçirilməyə və öz məhsullarının texnoloci 

mükəmməlliyini artırmağa imkan verdi. Qədim hərbi stretaci həqiqət hələ vaxtilə Klauzevis 

tərəfindən belə səslənirdi; «Müharibə nəzəriyyəsi həlledici nöqtədə material vasitələri və 

üstünlükləri necə əldə etmək sualının tədqiqatı ilə məşğul olur». Müasir iqtisadi şəraitdə, eləcə 

də təşkilati-iqtisadi münasibətlərdə məhz vaxtla uduş əsas strateci üstünlüyə çevrilir. Beləliklə, 

menecmentin əsas tarixi ilkin şərtləri təsərrüfatçılığın bazar tipinin təşəkkül tapması, istehsalın 

sənayecə təşkilinin inkişafı, menecmentə vaxtın köməyi ilə keçiddən ibarətdir. 

Kiçik Kold St.Corcun «İdarəçilik fikrinin tarixi» (The History of Menegmant Thought) 

kitabının «İdarəçilik kontinuumu
*
» adlı başlığında eramızdan 5000 il əvvəl menecmentin inkişafı 

mərhələləri verilir. Həmin başlıqda Şumerlərin mixi yazıları kəşf etməsindən başlayaraq 

psixologiya və insan davranışının idarəetmədə mühüm yer tutmasına qədər XX əsrin 50-ci 

illərinədək olan bütün hadisələrin qeydiyyatı aparılmışdır. 

 

                                                           
* Континуум – латынъадан ъонтинуум – просес вя щадисялярин арасыкясилмязлийи, фасилясизлийи кими тяръцмя олунур 



Cədvəl2.1 

illər Fərd və ya etnik qruplar Menecmentin inkişafına verilən əsas tövhələr 

1 2                                     3 

                                                         Bizim erayadək 

5000 Şumerlər (Sumerians) Yazılış, faktların qeydiyyatı 

4000 Misirlilər (Egyztians) Planlaşdırma, təşkiletmə və nəzarətin zəruriliyinin qəbul 

edilməsi 

2700 Misirlilər (Egyztians) «Düzgün oyunun» zəruriliyinin qəbul edilməsi. İnandırıcı 

müzakirələr – «özünü rahat hiss et». 

2600 Misirlilər (Egyztians) İdarəetmənin desentralizasiyası və təşkili 

2000 Misirlilər (Egyztians) Yazılı sorğuların zəruriliyinin qəbul edilməsi. «Qərargahın» 

tövsiyyələrindən istifadə 

1800 Hammurapi (Hammurabi) Şahid və yazılı sənədlərin nəzarət üçün istifadə olunması; 

minimal əmək haqqının müəyyən edilməsi; məsuliyyətdən 

yayınmanın yolverilməzliyinin qəbul edilməsi 

1600 Misirlilər (Egyztians) İdarəetmənin mərkəzləşdirilməsi və təşkili 

1491 Yəhudilər (Hebrews) Təşkiletmə konsepsiyası, skalyar prinsip, istisna prinsipi 

1100 Çinlilər (Chinese) Təşkiletmənin planlaşdırmanın, rəhbərlik və nəzarətin 

zəruriliyinin qəbul edilməsi 

600 Navuxodonsor 

(Nebuchadnezzar) 

İstehsala nəzarət və əmək haqqı vasitəsilə stimullaşdırma 

500 Mensius (Mencius) 

Çinlilər (Chinese) 

(Sun-Tszi)  

Sistem və standartların zəruriliyinin qəbul edilməsi. 

İxtisaslaşma prinsipinin qəbul edilməsi. 

Planlaşdırma, rəhbərlik və təşkiletmənin zəruriliyinin qəbul 

edilməsi. 

400 Sokrat (Socrates) Menecmentin universallığı prinsipinin formalaşdırılması 

400 Ksenfont (Xenophon) 

Kir (Cyrus) 

Məharətin əsas forması kimi menecmentin qəbul edilməsi. 

İnsanlar arasında əlaqənin, motivasiya tədqiqatlarının 

aparılmasının, materialların işlənməsinin və planların 

tərtibinin zəruriliyinin qəbul edilməsi. 

350 Yunanlar (Greeks) 

Platon (Plato) 

Elmi metodlardan istifadə. Əmək metodlarının və iş 

ahənginin öyrənilməsi. İxtisaslaşma prinsipinin 

formalaşdırılması 



325 Böyük Aleksandr 

(Alexandes the Great) 

Qərargahın yaradılması 

175 Kato (Cato) İş siyahısının istifadəsi 

50 Varron (Varro) İş spesifikasından istifadə 

Bizim era 

20 İsa Məsih (Jesus Christ) Təkhakimiyyətlilik. Qızıl qayda. İnsani münasibətlər 

284 Diokletian (Diocletian) Səlahiyyətlərin ötürülməsi 
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900 Alfarabi (Alfarabi) Rəhbərə tələblə çıxış etmək 

1100 Qazali (Ghazali) Menecerə tələblə çıxış etmək 

1340 L.Paçoli (L.Paccili) 

(Qenuezes) (Genoese) 

İkili mühasibat 

1395 Fransisko De Marko  

(Francisko Di Marko) 

İstehsal xərclərinin uçotu 

1410 Soranso Qardaşları  

(Soranzo Brothers) 

Gəlirlər curnalının qross mühasibatda istifadəsi 

1418 Barbariqo (Barbariqo) Sahibkarlığın təşkili formaları; Statistik hesabatların 

işlənməsi 

1436 Arsenal (Arsenal of) 

Venetsii (Venece)       

Venetianslar (Venetians)             

İstehsal xərclərinin uçotu; nəzarət üçün çek və balanslar; 

inventarizasiya zamanı nömrələrin mənimsənilməsi; 

konveyer metodunun istifadəsi; kadrlardan  istifadənin idarə 

edilməsi; detalların bir-birini qarşılıqlı əvəz etməsi və 

standartlaşdırılması; məhsul ehtiyatlarına nəzarət; maya 

dəyərinə nəzarət 

1500 Ser Tomas Mor  

(Sir Thomas More) 

İxtisaslaşmanın gücləndirilməsinə çağırış; rəhbərlik və zəif 

menecmentin nöqsanlarının təhlili 

1525 Nikkola Makiavelli  

(Niccolo Machiavelli) 

Kütləvi razılıq prinsipinin dərk edilməsi; təşkiletmədə 

məqsədyönümlüyün zəruriliyinin dərk edilməsi; rəhbərin 

keyfiyyətlərinin müəyyən edilməsi 

1767 Ser Jeyms Stüart (Sir James 

Steuart) 

Hakimiyyət nəzəriyyəsinin mənbəyi; avtomatlaşdırmaya 

təsirin tədqiqi 



1776 Adam Smit (Adam Smith) Sənaye işçilərinə ixtisaslaşma prinsipinin tətbiqi; nəzarət 

konsepsiyası; əməyin ödənilməsinin hesablanması 

1785 Tomas Ceferson (Thomas 

Jefferson) 

Hissələrin bir-birini qarşılıqlı əvəz etməsi konsepsiyasına 

diqqət yetirdi 

1799 Eli Uitni 

 (Eli  Whitney)   

Elmi metodlar; maya dəyərinin hesablanılması 

metodlarından istifadə; keyfiyyətə nəzarət; hissələrin bir-

birini qarşılıqlı əvəz etməsi konsepsiyası; menecment 

intervalının qəbul edilməsi 

1800 Ceyms Uatt (James Watt) 

Matteus Bulton (Matthew 

Boulton) Soxo, İngiltərə  

(Soho, England) 

Standart əməliyyatlar; ixtisaslaşma; iş metodları; 

planlaşdırma; əmək haqqı vasitəsilə stimullaşdırma; standart 

vaxt, standart məlumatlar; qulluqçular üçün bayramların 

təşkili; bayram hədiyyələri; qulluqçuların sığorta 

cəmiyyətləri, balans və hesabatın təftişi 

1810 Robert Ouen (Robert Owen 

Nyu-Lanark, New Lanark, 

Şotlandiya Scotland) 

Şəxsi təcrübədən istifadə; işçilərin hazırlanması ilə bağlı 

məsuliyyət; işçilərə hər cür şəraiti olan evlərin tikilməsi 

1 2 3 

1820 Jeyms Mill (James Mill) İnsan motivasiyasının ümumiləşdirilməsi və təhlili 

1832 Çarlz Babbec (Charles 

Babbage) 

Elmi yanaşmaya əsaslanma; ixtisaslaşmanın xüsusi 

vacibliyinin qəbul edilməsi; əmək bölgüsü; iş hərəkətlərinin 

və vaxt itkisinin tədqiqi; müxtəlif amillərin əməyin 

effektliyinə təsiri; maya dəyərinin hesablanması 

1835 Marşal Loqlin və başqaları 

(Marshall Laughlin et.al.) 

Menecment funksiyalarının nisbi vacibliyinin qəbul 

edilməsi 

1850 Mill və başqaları  

(Mill. Et. Al.) 

Nəzarət intervalı; təkhakimiyyətlilik; əmək və materiallara 

nəzarət; ixtisaslaşma – əmək bölgüsü, əmək haqqı vasitəsilə 

stimullaşdırma 

1855 Qenri Pur (Henry Poor) Təşkiletmə prinsipləri; əlaqə və informasiyanın dəmir 

yolunda tətbiqi 

1856 Daniel K. Man-Kallum 

(Daniel C. Me-Callum) 

Menecmentin strukturunu nümayiş etdirmək üçün təşkilati 

sxemlərin istifadəsi. 

Dəniz yolu nəqliyyatında sistematik menecmentin tətbiqi 

1871 V.S.Cevons (W.S.Jevons) Təcrübədə motivasiya tədqiqatlarından istifadə etmişdir; 

müxtəlif alətlərin işçiyə təsirini öyrənmişdir; yorğunluğu 

tədqiq etmişdir. 



1881 Cozef Varton (Joseph 

Wharton) 

Kollec üçün sahibkarlıq menecment kursunu işləyib 

hazırlamışdır. 

1886 Qenri K.Metkalf  

(Henry C.Mefcalfu) 

Qenri P.Taun  

(Henry P.Tawne) 

Menecment sənəti; idarəetmə elmi. 

1881 Fredik Xalsi (Frederik 

Halsey) 

Əmək haqqının mükafatlar vasitəsilə ödənilməsi planı 

1900 Frederik V.Teylor  

(Frederick W.Taylor) 

Elmi menecment, sistemli yanaşma; kadr menecmenti; 

əməklə menecment arasında kooperasiyanın zəruriliyi; 

yüksək əmək haqqı; əməklə menecment arasında bərabərlik; 

funksional təşkiletmə; sexlərə tətbiq zamanı müstəsnalıq 

prinsipi; maya dəyərinin qiymətləndirilməsi sistemi; 

metodik tədqiqatlar; iş saatının tədqiqi; elmi menecmentin 

müəyyənləşməsi; menecmentin işinə arxalanmaq; 

tədqiqatlar; standartlar; planlaşdırma; nəzarət və 

kooperasiyaya arxalanmaq 

 Frenk B.Qilbret (Frank 

B.Gilbreth) 

 

 

Motivasiyalı tədqiqatlar elmi 

 

 

1960 Duqlas Mak – Qreqor 

(Douqlas Mc Gregor) 

Menecerlərin tabeçilikdə olanlara münasibətini, onların 

davranışına və təşkilatdakı iş mühitinə əhəmiyyətli 

dərəcədə təsirini sübut etmişdir. «x nəzəriyyəsində 

nəzarətedən menecerə» prioritet yer verilir. «Y» 

nəzəriyyəsində isə məsuliyyətin bölgüsü prinsipi mühüm 

yer tutur. 

 

1 2 3 

1965 İqor Ansoff (İqor Ansoff) Uzunmüddətli planlaşdırmanın əvvəlki metodlarına şübhə 

ilə yanaşmış və strateci planlaşdırma modelini təklif 

etmişdir. Daha sonra bu yanaşma öz əksini «strateci 



menecment» kitabında tapmışdır 

1967 Fred Fidler (Fred Fiedler) Orientasiyaya, vəzifələrə və münasibətlərə müvafiq olan 

rəhbərlik nəzəriyyəsinin işləyib hazırlanmasını davam 

etdirmişdir 

1967 Cems Tompson  

(James Thompson) 

Cey Qelbrayt  

(Jay Galbraith) 

P.Lorens (P.Lawrence) 

C.Lorşe (J.Lorshe) 

Fəaliyyətin təşkilinin vahid, daha yaxşı yolunun olmasını 

qeyd etmişlər; təşkilati quruluşun situasiyalı aspektlərinin 

tədqiqini davam etdirmişdir 

1969 Karl Veyk (Karl Werck) Təşkilatı şərh edilən bir sistem kimi tədqiq etmişdir 

1975 Vilyam Ouçi  

(William Ouchi) 

Firma nəzəriyyəsinin inkişafı. Bazarın qeyri təkmilliyi-

firmaların fəaliyyət səbəbləri 

1975 Qenri Minsberq (Henry 

Mintzberq) 

Təşkilati struktura maşınlı bürokratiyadan «adxok»- 

kartiyaya qədər baxmışdır 

1975 

 

1980 

Qerald Salançik (Gerald 

Salanchik) 

Cefferi Pfetter (Geoffery 

Pfetter) 

Mişel Kurazye (Michael 

Crousier) 

Təşkilatlararası hakimiyyət strukturu nəzəriyyəsi 

1976 Rozmari Stuart (Rosemary 

Stewart) 

Menecer fəaliyyətinin müxtəlif situasiyalarda alternativ 

və məhdudiyyətləri, ayrı-ayrı idarəetmə vəzifələri 

arasındakı fərqləri tədqiq etmişdir 

1980 Maykl Porter (Michael 

Porter) 

Nisbi rəqabət strategiyası, rəqabət qabiliyyəti haqqında 

yeni ideyalar irəli sürmüşdür 

1982 Con Kofter (John Kofter) 

Con Qabarro (John 

Gabarro) 

Yuxarı səviyyəli rəhbərlərin işinin tədqiq edilməsi; 

müxtəlif xarakteristikalar və onların vaxtında qəbul 

edilməsi 



1982 Terens Dil (Terence Deal) 

Alan Kennedi (Alan 

Kennedy) 

«Təşkilati davranış» və korporativ inkişafa təsir edə 

biləcək korporativ mədəniyyət konsepsiyasını yaratmışlar 

1985 Tom Peters (Tom Peters) İstehlakçılara olan münasibəti insanlara olan münasibət 

kimi, təşkilatın heyətinə olan münasibəti isə biznesin 

inkişafının vacib resursu kimi öyrənmişdir. 

 

 

 

Menecmentin təkamülü onun dəyişilməsi prosesi, tarixi inkişafı və bir elmi fənn kimi 

sistemləşdirilməsidir. İdarəetməyə ilk dəfə böyük maraq 1911-ci ildə özünü qabarıq şəkildə 

biruzə vermişdir. Məhz həmin dövrdə Frederik U.Teylor özünün «Elmi idarəetmənin pinsipləri» 

kitabın nəşr etdirmişdir ki, bu da elmi idarə etmənin və onun sərbəst tədqiqat sahəsi kimi qəbul 

edilməsinin başlanğıcı idi. Əlbəttə, doğrudur ki, qarşıya qoyulmuş məqsədlərə effektiv şəkildə 

nail olmaq üçün təşkilatın elmi idarəedilməsi anlayışı qısa bir dövrdə yaranmamışdır. Bu 

konsepsiyanın inkişafı uzun bir dövrü əhatə edir (XIX əsrdən başlayaraq XX əsrin 20-ci 

illərinədək). İdarəetməyə ilkin marağı İngiltərədə başlamış sənaye inqlabı sürətləndirdi. Lakin 

idarəetmənin, təşkilatın inkişafı və uğur qazanmasına əhəmiyyətli tövhə verməsi haqqında ideya 

ilk dəfə Amerikada yaranmışdır. İdarəetmənin elmi fənn kimi inkişafı, irəliləyişi təmin edən 

ardıcıl silsilə addımları özündə əks etdirmirdi. 

Daha doğrusu bu bir-birinə uyğun gələn bir neçə müxtəlif yanaşma idi. İdarəetmənin 

obyekti bu həm texnika, həm də insanlardır. İdarəetmə nəzəriyyəsindəki müvəffəqiyyət həmişə 

idarəetmə ilə bağlı olan riyaziyyat, mühəndislik elmləri, psixologiya, sosiologiya və 

antropologiya kimi sahələrin uğurundan asılı olmuşdur. Bu elm sahələrinin inkişafı dərəcəsindən 

asılı olaraq, idarəetmə sahəsindəki tədqiqatçılar, nəzəriyyəçilər və praktiklər təşkilatın uğuruna 

təsir edəcək amillər haqqında daha çox məlumat əldə edirdilər. Bu biliklər, mütəxəssislərə daha 

əvvəllər yaranmış nəzəriyyələrin təcrübədə tətbiq edilə bilməməsi və idarəetməyə yeni 

yanaşmaların meydana çıxmasına kömək etdi. Dünyanın sürətli dəyişikliklər meydanına 

çevrilməsi, elmi-texniki yeniliklərin daha tez-tez baş verməsi və əhəmiyyətli olması səbəbindən, 

hökumət biznesə münasibətdə daha əzmkarlıq göstərməyə başladı. Bu və digər amillər idarəetmə 

fikrinin nümayəndələrini təşkilata münasibətdə xarici mühiti nəzərə almağa və yeni 

yanaşmaların işlənib hazırlanmasına məcbur etdi. 

Hal hazırda idarəetmə nəzəriyyə və təcrübəsinin inkişafını əhəmiyyətli dərəcədə təmin 

edən dörd mühüm yanaşma məlumdur (aşağıdakı şəkildə gösətrilib.). 

İdarəetməyə müxtəlif məktəblərin mövqeyindən yanaşma olan, 5 müxtəlif nöqteyi-

nəzərdən elmi menecment məktəbi, inzibati idarəetmə, insan münasibətləri, davranış haqqında 

elm, həmçinin idarəetmə elmi və kəmiyyət metodları məktəbi mövqeyindən baxmağa imkan 

verir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosesli yanaşma idarəetməyə idarəetmə funksiyalarının bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan 

fasiləsiz bir seriyası kimi baxır. Sistem yanaşmada təşkilat özündə qarşılıqlı əlaqədə olan 

elementlərin – insanların, strukturların vəzifələrin və texnologiyaların məcmusunu birləşdirir. Bu 

elementlər dəyişən xarici mühit şəraitində müxtəlif məqsədlərə nail olunmasına istiqamətlənir. 

Situasiyalı yanaşma bu və ya digər idarəetmə metodunun tətbiqini situasiya ilə müəyyən 

edildiyini nəzərdə tutur. Çünki, həm təşkilatın daxilində, həm də ondan kənarda çoxlu sayda 

amillər mövcuddur və bunların hamısını vahid «yaxşı» üsulla idarəetmək mümkün deyildir. Ona 

görə də konkret situasiyada ən effektli metod həmin situasiyaya daha çox müvafiq gəlməlidir. 

Müxtəlif məktəblərin fərqləndirilməsi əsasında menecmentə yanaşmalar. 

Menecmentin bir elm kimi təkamülü 100 ildən artıq deyil. İlk dəfə olaraq elmi əsaslarla sənaye 

istehsalının təşkili İngiltərədə XIX əsrdə artıq mövcud olmuşdur. «Bulton, Uott end Ko» London 

şirkətinin tökmə sexinin mühəndis xidməti tərəfindən hələ 1820-ci illərdə metal məhsulların axın 

üsulu ilə istehsalı xəttinin təşkili məqsədi üçün sexlərdə maşın və mexanizmlərin rasional 

yerləşdirilməsi üzrə elmi tədqiqatlar keçirilirdi. Bunun üçün bütün istehsal prosesi ardıcıl 

əməliyyatlar seriyasına bölünürdü, hər bir işçiyə standartlaşdırılmış funksiya tapşırılırdı, iş 

yerləri isə attestasiyadan keçirildi. Bu attestasiya ixtisar normativlərinə və funksional 

ixtisaslaşmaya – dəmirçi, təmir və sair görə aparılırdı. 

O zamanlar sənaye istehsalının inkişafının əsas problemlərindən biri əmtəə məhsullarının 

keyfiyyətinə nəzarət idi. Çünki məhsullar qeyri kondision materiallardan hazırlanırdı, texnoloci 

prosedurlar gözlənilmirdi, bu isə eyni məhsulun istehlak keyfiyyətlərində «qayçı» yaradırdı. 

Təcrübədə real həyata keçirilən standartlar isə ölçü, çəki və məhsulun inqridientlərinin 

təmizliyidir. Əmtəələrin keyfiyyətinə nəzarət onun istehlak keyfiyyətlərinin və xüsusiyyətlərinin 

istehlakçılar tərəfindən öyrənilməsi idi. İstehsalın idarəedilməsi metodları hələ ilkin inkişaf 

mərhələsində idi, lakin onların bəziləri sənayeçilər tərəfindən artıq istifadə olunurdu. Çox az 

adam şübhə edirdi ki, işəmuzd əmək haqqı alan işçinin məhsuldarlığı, eyni işi saathesabı 

qaydasında yerinə yetirən işçinin əməyindən daha məhsuldar olacaqdır. 
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XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəllərində istehsal vasitələrinin mülkiyyətçilərini xalis 

kapitalistlər kimi xarakterizə etmək çətin idi. Onların çox hissəsi ticarətçi-manufakturaçılar idilər 

və onlar istehsalın təşkilinin təkmilləşdirilməsi, məhsulun istehlak xüsusiyyətlərinin artırılması 

və maya dəyərinin aşağı salınmasından daha çox istənilən yollarla məhsulun satışı 

maraqlandırırdı. Lakin sürətlənən rəqabət amili yeni idarəetmə elminin elementlərini öyrənməyə 

və onların praktik planlaşdırılmasına məcbur edirdi. Fabrik istehsal sistemi insanların əmək 

predmetlərinin və istehsal vasitələrinin vahid texnoloci və iqtisadi sistemdə birləşməsinin 

hesabına yaranmışdırsa, kapitalist müəssisələrinin fəaliyyətinin ilk tədqiqatçıları fabriklərin 

istismarının texniki iqtisadi aspektləri ilə məşğul idilər. Bu isə təşkilati idarəetmə məsələlərindən 

çox uzaq idi. 

Artıq XIX əsrin birinci yarısında iqtisadçılar kapitalist istehsalında və onun effektiv 

təşkilində idarəedici rolunun əhəmiyyətini başa düşməyə başladılar. 1935-cu ildə İngilis 

iqtisadçısı S.Nyumen qeyd edirdi: «Hal-hazırda bir insanın çox az malik olduğu keyfiyyətlərin 

kombinasiyasına malik yaxşı sahibkarlar lazımdır. O qabaqgörmə və hesab qabiliyyətlərinə 

malik olmalıdır ki, onun nəzərdə tutduğu ideyaları planlaşdıra bilsin. O eyni zamanda planlarının 

reallaşdırılması üçün qətiyyət və inadkarlığa malik olmalıdır. Çox hallarda o insanların 

səylərinin idaəedilməsi və koordinasiyası üçün tələb olunur və bu tapşırığın icrası, xarakterin 

qətiyyəti və tarazlıq üçün lazımdır. Bundan başqa istehsalın müxtəlif sahələrini uğurla idarə 

etmək üçün bütövlükdə dünya haqqında  müxtəlif əmək və məşğuliyyətlər haqqında dəqiq 

biliklər lazımdır». 

XIX əsrin birinci yarısı İngiltərə və ABŞ-da menecment adlanacaq predmetin yaranması 

ilə səciyyələnir. 

Amerikanın peşəkar menecment ensiklopediyasının müəlliflərinə görə sənaye 

menecmentinin nəzəriyyəsinin inkişafı üçün əsas başlanğıc 1886-cı ildə «Yel end Taun» 

manufakturasının prezidenti Q.Taun (1844-1929) Amerikanın mühəndis-mexaniklərinin 

mühəndis cəmiyyətində (ASME) «Mühəndis bir iqtisadçı kimi» hesabatını təklif edəndən sonra 

başlandı. Bu hesabatda o ilk dəfə olaraq menecmentin müstəqil elmi bilik və peşəkar 

ixtisaslaşma kimi təqdim edir və onun praktik əhəmiyyətinə görə mühəndis əməyinə bərabər 

hesab edir. Taun təsdiq edirdi ki, menecment öz predmetinə, ədəbiyyatına və assosasiyalarına 

malik bir elm kimi fərqlənməlidir. Çünki məhz bu halda sahibkarlar və menecerlər birgə 

təcrübədən faydalana biləcəklər. 

Menecmentin öyrənilməsinin əsası ilk fabrikləri və firmaları idarə edənlər tərəfindən 

qoyulmuşdur. Lakin menecment firmanın uğuru və uğursuzluğunun əsası kimi qəbul edilmirdi. 

Bu o vaxta qədər davam etdi ki, eyni problemlərə malik olan çoxlu müəssisələr yarandı və bu 

müəssisələrdə işgüzar inzibatçılıq xüsusi sənətə və məşğuliyyətə çevrildi. 

Menecmentin pionerləri sırasında Hyuqo Myunsterberq (1863-1916) fərqləndirmək 

lazımdır. O sənaye psixologiyasının əsasını qoyanlardan biridir. Onun «Psixologiya və sənaye 

effektivliyi» (1913) və «Biznesin psixologiyası» (1918) kitabları çox məşhur idi. 

Sənaye menecmenti istehsal prosesində təşkilati-idarəetmə problemlərinin çəkisinin 

artması ilə əlaqədar idi. Onun ilk vəzifələrindən biri işçilərin əməyinin yüksək məhsuldarlığını 

təmin etməkdən ibarət idi. Bunun üçün işçilərdən qətiyyətlə icra qayda-qanunlarına əməl etmək, 

peşəkar mədəniyyətə malik olmaq, vəzifə öhdəliklərini vaxtında və səliqəli icra etmək tələb 



olunurdu. Bununla yanaşı menecment öz inkişafının ilk dövrlərində ənənəvi avtoritar rəhbərlik 

üslubuna (işçilərlə sərt davranmaq və sair) yaxın idi. Ümumilikdə menecment o dövrdə 

idarəetmənin güc metodlarından, cərimə və cəzalandırmadan əməyin tənzimləyicisi kimi çox 

istifadə edirdi. Bu mərhələdə əməyə nəzarət prinsipindən onun rasional təşkili (elmi əsaslarla 

təşkili) prinsipinə keçid oldu. Lakin bütövlükdə menecment öz səylərini, diqqətini xarici 

nəzarətdən idarəetməyə keçirməmişdi. 

Elmi menecment məktəbi bütün dünyada XX əsrin əvvəllərində «elmi menecment» və ya 

«əməyin elmi təşkili» kimi tanınmışdır. Elmi menecment F.U.Teylorun, Frenk və Lili 

Cilbertlərin, Henri Qantın elmi tədqiqatları ilə sıx əlaqədardır. Elmi menecment məktəbinin bu 

yaradıcıları hesab edirdilər ki, müşahidə, ölçü, məntiq və təhlildən istifadə edərək əl əməyinin 

çoxlu əməliyyatlarını təkmilləşdirmək olar ki, bu işlər daha səmərəli icra olsunlar. Elmi 

menecmentin metodologiyasının ilkin mərhələsi əməyin məzmunun təhlili və onun əsas 

komponentlərinin müəyyən edilməsi olmuşdur. Belə ki, Teylor işçinin müxtəlif ölçülü bellər 

vasitəsilə qaldıra biləcəyi dəmir və kömürü ölçərək müəyyən etmişdir ki, götürmə qabiliyyəti 21 

funt (8,6 kq) olan beldən istifadə etməklə ən maksimal nəticələrə nail olmaq olar. Cilbertlər isə 

mikroxronometr adlanan cihaz yaratdılar. Onlar onu kinokamera ilə birlikdə istifadə edirdilər və 

dəqiq müəyyən etməyə çalışırdılar ki, hansı hərəkətlər nə qədər vaxta icra olunur. Əldə edilən 

informasiyaya əsasən onlar iş əməliyyatlarını dəyişir və səmərəsiz olan artıq hərəkətləri ləğv 

edirdilər. 

Elmi menecment insani amili inkar etmirdi. Bu məktəbin əsas nailiyyətlərindən biri ondan 

ibarət olmuşdur ki, sistematik stimullaşdırma vasitəsilə işçinin əmək məhsuldarlığını və istehsal 

həcmini artırmaq olar. Bundan başqa istehsalatda kiçik istirahətlər və fasilələr nəzərdə tutulurdu 

ki, proses bərpa olunsun. Bu, rəhbərliyə icra oluna biləcək istehsal normalarını müəyyən etməyə 

və artıq nəticələrə nail olanlara isə əlavə imkan verməyə şərait yaradırdı və əksinə. Bu 

yanaşmada əsas element ondan ibarət idi ki, əlavə iş nəticələri əlavə maaşla tərtib edilirdi. Elmi 

menecment məktəbinin nümayəndələri işə intellektual və fiziki cəhətdən uyğun olan işçilərin 

seçilməsi və eyni zamanda onların öyrədilməsini vacib hesab edirdilər. 

Elmi idarəetmə planlaşdırma kimi idarəetmə funksiyasını praktik olaraq yerinə yetirilən 

işlərdən ayırmağı tələb edirdi. Teylor və onun müasirləri belə hesab edirdilər ki, idarəetmə üzrə 

iş ayrıca bir ixtisasdır və bu cür mütəxəssisləri olan təşkilat daha uğurla işləyəcəkdir. Bu qrup 

insanlar daha uğurla yerinə yetirə biləcəkləri fəaliyyətə istiqamətləndikdə daha çox uduş əldə 

edəcəklər. Bu yanaşma köhnə sistemdə işçilərin öz işini planlaşdırmasına yanaşmalarından fərqli 

idi. 

Elmi menecmentin konsepsiyası menecmentin əsas inkişaf mərhələlərindən biri olaraq onu 

müstəqil elmi-tədqiqat sahəsi kimi yaymağa başladı. İlk dəfə olaraq rəhbər-praktiklər və alimlər 

gördülər ki, elm və texnikada istifadə olunan metodlardan və yanaşmalardan təşkilatın 

məqsədlərinə çatmasında istifadə oluna bilər. 

Əvvəl qeyd olunduğu kimi bu məktəbin banisi Uinston Frederik Teylor (1856-1915) bütün 

yeni idarəetmənin atası oldu. 1878-ci ildə Texnoloci Universiteti qurtardıqdan sonra Teylor 

«Medveyl Stil kompani» metallurgiya şirkətində briqadirdən zadov mühəndisi vəzifəsinə kimi 

qalxdı. 1886-cı ildə o, Amerikanın mühəndis-mexaniklərinin mühəndis cəmiyyətinə daxil olur, 

Q.Taunun çıxışına baxır və onun təsiri altına düşür. Teylor metallurgiya ilə yanaşı «işəmuzd 



sistemi» (1895), «Sex menecmenti» (1903), «Elmi menecmentin prinsipləri» (1911) kimi 

kitabların müəllifidir. O Filodelfiyada dəfn edilmişdir və məzar daşında «Elmi menecmentin 

atası» sözləri yazılmışdır. 

Öz sınaqları və elmi işləri ilə F.Teylor təsdiq etmək istəyirdi ki, onun hazırladığı əməyin 

elmi təşkili metodları və onun əsasında da formalaşdırdığı «elmi menecmentin prinsipləri» 

müasir istehsala əsas inqilab kimi daxil olacaq və köhnəlmiş avtoritar idarəetməni rasional elmi 

yanaşmalarla əvəz edəcəkdir. Menecmentin tarixçiləri haqlı olaraq teylorizm fenomeninin 

Amerika mənşəli olduğunu qeyd edirdilər. Çünki o zaman kapitalizmin proqressiv inkişafı 

məkrəzi Avropadan Şimali Amerikaya keçmişdi. 

Teylor öz peşəkar və elmi fəaliyyətinə başlayan zaman işgüzar menecmentə ayrıca  

fəaliyyət sahəsi kimi diqqət yetirmirdi. Menecment o zaman dəmir, köynək və sair məhsulların 

istehsalının təşkili üzrə sırf empirik biliklər kimi qəbul edilirdi. Zavod və müəssisələrin 

idarəediciləri səhv və yoxlama metodu ilə təcrübədən idarəetmə qabiliyyətlərini öyrənirdilər. 

Səriştəli idarəedici olmaq üçün xüsusi hazırlıq keçmək ideyası isə heç kimin ağlına gəlmirdi. 

Kortəbii surətdə formalaşmış istehsal üsulları və işlərin aparılması metodları öz səmərəsizliyini 

təsdiq etdi. Lakin təcrübə əsasında formalaşmış idarəetmə metodları digərlərinə ötürülmürdü və 

elmi tədqiqatın obyektindən kənar idi. 

İşçilərin istehsal tapşırıqları öz mühafizəkarlığı və yekcinsliyi ilə fərqlənirdi, onların 

yaradıcılıq və təşəbbüsü cari mənfəətə qurban verirdi. XX əsrin ilk illərində menecerlər öz 

xidmətlərinə tələbi hiss etdilər. Bu isə sənaye əməyinin səmərəliliyinin səviyyəsinin artırılması 

ilə əlaqədar idi. Teylor elmi idarəetmənin sənaye əməyinin sahəsinə çevrilməsinə çox sevinirdi. 

Onun sistemi ondan ibarət idi ki, əmək icraçı və idarəedici əməyə bölünməlidir. İstehsalat 

sistemində hər bir işçi müəyyən funksiyaya cavabdeh olmalıdır. Teylor yazırdı: «Aydındırdı ki, – 

bir tip insan əvvəlcə işin planını hazırlamalı, digər tip insan isə onu icra etməlidir». 

Teylora görə inzibatçı sistem aşağıdakı vəzifələri icra etməlidir: 

 işin əvvəlki primitiv empirik metodlarını dəyişərək, onun hər bir elementinin elmi 

metodlarını işləyib hazırlamalıdır; 

 elmi əsaslarla işçilərin seçilməsini, inkişaf etdirilməsini və öyrədilməsini həyata 

keçirməlidir. Bundan əvvəl isə işçilər özlərini öyrətməli və əsasən maşınlara üstünlük verməli 

idilər; 

 işçiləri və elmi vahid tamda birləşdirməli və işçilərə onların bütün fəaliyyətinin elmi 

prinsiplər əsasında qurulmasını təlqin etməlidirlər; 

 işçilər və menecerlər arasında əməyi daha dəqiq bölüşdürərək, birinciləri icraçı əmək, 

digərlərini isə inzibati və nəzarət işləri icra etməyə istiqamətləndirməlidir. 

Bü tədbirlər nəticəsində Teylorun fikrincə əvvəlki metodların subyektivizmi və sərbəstliyi 

«elmi məntiqin» qaydaları, qanunları və formulları ilə əvəz olunurdu. Bu mənada elmi 

menecmentin prinsipləri insani fəaliyyətin istənilən sferalarına tətbiq oluna bilər. 

Teylor şəxsi təcrübəsindən müəyyən etmişdir ki, əmək prosesinində nəticəliliyinin 

artırılması işçilərin səyinin artırılması ilə aparılmalıdır. Ona görə işçilər «düzgün gündəlik əmək 

haqqına görə» «düzgün gündəlik işi» mübadilə etməyə hazırdılar. Lakin həqiqətdə birinci və 



ikincinin nədən ibarət olduğunu heç kim dəqiq müəyyən etməmişdi. Hər iki zidd tərəf – 

inzibatçılar və işçilər – münaqişələrdə hasilat normaları və əmək haqqı ölçülərini köhnə adətlərə 

və intuisiyaya əsasən müəyyən edirdilər. Teylor bu problemin həllinə hər bir istehsal tapşırığının 

yerinə yetirilməsinə sərf edilən vaxt standartlarının və hərəkətlərinin dəqiq və detallaşdırılmış 

şəkildə ölçülməsi yolu ilə, həmçinin əldə edilmiş nəticələr əsasında əmək haqqı sisteminə 

yenidən baxılması ilə nail olmağa cəhd edirdi.  

Teylor elmi menecmentə bütün heyətin maraqlarının yaxınlaşdırılması aləti kimi baxırdı. 

Bu isə işçilərin maddi rifah vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, inzibatçı və mülkiyyətçilərin 

əməkdaşılığının genişlənməsinə istiqamətləndi. Teylor hesab edirdi ki, elmi menecment 

sistemini tam qavrayan şəxs müxtəlif tərəflər arasında ziddiyyətləri aradan qaldıracaq, çünki 

«düzgün hesabat»ın tərtibi elmi yanaşmanın predmetinə çevriləcəkdir. Əgər əvvəllər işçi işin 

20% hissəsini çox pis şəraitdə keçirirdisə, məhsuldarlığın artması ilə hər bir işçinin vəziyyəti 

yaxşılaşacaq və onun dünyaya münasibəti dəyişəcəkdir. Teylor inanırdı ki, işçinin məhsuldar 

işinin artması hesabına bütün millətin və ölkənin istehsal qüvvəsi artacaq, bəlkə daha da inkişaf 

edəcəkdir. 

Teylor sənaye menecmentini qarşılıqlı maraqların ümumiliynə əsaslanan idarəedici və 

işçilərin birgə fəaliyyəti adlandıraraq bir növ «intellektual inqilab» etmişdir. Menecment onun 

tərəfindən istehsalın maddi resurslarının və texnologiyasının istehsalın müasır potensialı ilə 

sənaye təşkilatının məqsədlərinə çatmaq üçün birləşməsi kimi qəbul etmişdir. O hesab edirdi ki, 

elmi menecment yoldaşlıq hissinin inkişaf etdirilməsinə kömək edir. İstehsalatda insanların 

münasibətləri köhnə idarəetmə sistemlərində olduğu kimi sahib və tabeçi münasibətləri deyil, 

artıq dostlar arasındakı münasibətlərdir və buna hər bir tərəf hazır olmalıdır. 

Ənənəvi idarəetmə zamanı işçilərin təşəbbüskarlığına çox az hallarda nail olunurdu. 

Teylora görə elmi menecmentdə təşəbbüskarlıq hər yerdə əldə olunur. Bunun üçün menecerlər 

öz üzərlərinə yeni öhdəliklər, məsuliyyət götürürlər. Misal üçün onlar ənəvi bilikləri, 

qabiliyyətləri, vərdişləri yığmalı, təsnifləşdirməli, kodlaşdırmalı və müvafiq qaydalara, 

qanunlara, formullara daxil edərək işçilərə ötürməlidirlər. Məhz belə yollarla menecment elmi 

təkamül edir. Teylor qoyulmuş standartlara əsasən istehsalın unifikasiya edilmiş metodların 

hazırlamağa cəhd edirdi. Bu məqsəd üçün o müxtəlif xarakterli təlimatlar, metodiki göstəricilər, 

standartlar və sair hazırlanmışdı. O hesab edirdi ki, firma üçün səmərəninin əsas meyarı 

məhsulun maya dəyərinin aşağı salınmasıdır. Onun sistemində əmək səmərəliliyin əsas mənbəyi 

kimi, sex isə elmi menecmentin tətbiqinin əsas həlqəsi kimi çıxış edirdi. İstehsal fəaliyyətinin 

ötürülməsinin müxtəlif metodları əməyin təşkilinin təkmilləşdirilməsinin əsas vasitəsi kimi çıxış 

edirdi. İnkişaf hasilatı artırır və nəticədə fabrikin məhsuldarlığı da artır, çünki işçilər işi ən 

optimal üsullarla həyata keçirirlər və buna görə də artıq maaş alacaqlar. İnzibati sistem istehsalın 

və idarəetmənin təşkilinin yeni metodlarına nisbətən daha çox diqqət edilən element idi. Lakin 

işçilərin əməyi inzibatçıların müəyyən etdiyi müəyyən ümumi çərçivədə icra olunduğundan, 

işçilərin əmək məhsuldarlığı inzibati sistemin işinin təkmilləşdirilməsindən çox asılı idi. 

Teylorun novator ideyaları ilk dövrlərdə bir çox sahibkarlar tərəfindən müqavimətlə 

qarşılandı. Elmi menecment onların idarəetmə sferasına birbaşa müdaxilə kimi qəbul edildi. 

Onlardan bəziləri hesab edirdilər ki, Teylorun sistemi tətbiq edildikdən sonra menecerlər «elmi 

texnika» və rasional idarəetmə metodları ilə əvəz olunacaq. Nəticədə isə idarəedicilərə lazım 

olmayacaqdır. Lakin təcrübə bu fikirlərin əsassız olduğunu təsdiq etdi. 



Teylor hesab edirdi ki, əmək hər şeydən əvvəl individual fəaliyyətdir, buna görə də əmək 

kollektivinin işçiyə təsiri destruktiv, dağıdıcı və qeyri məhsuldar xarakter daşıyır. Əmək 

məhsuldarlığının hərəkətverici qüvvəsi şəxsi maraqdır. Hər bir işçi ondan nə tələb olduğunu 

bilməli, idarəedicinin işi isə işçinin konkret tapşırığa əsasən məlumatlandırmalıdır. İşçi hər bir 

əməliyyatın dəyərini bilməli və eyni zamanda əməyin ödənişi konkret nəticələrdən və onların 

vaxtı vaxtında hazırlanmasından asılıdır. 

Teylor müəyyən etməyə çalışırdı ki, müəyyən material və metodlardan istifadə edərək 

konkret tapşırığın icrası üçün maşına və ya işçiyə nə qədər vaxt lazımdır. Özünün sınaqları 

zamanı o belə bir nəticəyə gəldi ki, istehsal əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün tələb edilən 

vaxtın öyrənilməsi daha çox əhəmiyyətə malikdir. İnsan amili baxımından o işçinin individual 

inkişafı yollarını axtarır. Onun yorğunluğunun azaldılması, müvafiq peşələrə elmi seçimini, 

insanın qabiliyyətlərinin işə müvafiq edilməsi, işin stimullaşdırılması kimi üsullardan istifadə 

edirdi. Teylor təşkilatın insani komponentlərini təkzib etmirdi. O daha çox individual inkişafa 

üstünlük verirdi. 

O hesab edirdi ki, işçilərə nəzarət funksional xarakter daşımalı və hər bir istehsal 

mərhələsində həyata keçirilməlidir. Teylorizmdə ustanın yerinə funksional inzibati sistem gəldi 

və bu da təşkilatların funksional idarəetməsində yenilik idi. Qeyd etmək lazımdır ki, Teylorun 

sistemi ilk növbədə yüksək ixtisaslı, nizamlı və peşəkar işçilərin istifadəsinə əsaslanırdı. Yeni, 

gərgin şəraitdə işləmək istəməyənlər işdən çıxarılırdı. 

Menecmentin müasir tədqiqatçıları Teylorun sistemində əmək haqqının məhz əmək 

məhsuldarlığını artıracaq yeganə amil olduğuna görə tənqid edirlər. Başqa sözlə Teylorizm və 

onun sonrakı modifikasiyaları işçilərin yaradıcı resurslarının istifadə olunmamasına görə tənqid 

edilirdi. 

Teylor öz tədqiqatları və ekspermentləri əsasında bir sıra ümumi prinsiplər müəyyən 

etmişdir: 

Əməyin bölgüsü – bu prinsip təkcə emalatxana və ya sex səviyyəsində deyil, bütün 

idarəetmə heyətinə tətbiq olunurdu. Menecer planlaşdırma funksiyasını, işçi ilə icra funksiyasını 

həyata keçirir. Bundan başqa Teylor əməyin bölgüsünü geniş mənada konkret istehsal 

tapşırıqlarının bölgüsü kimi tövsiyyə edərək təklif edirdi ki, hər bir işçi, hər bir menecer ancaq 

bir funksiyaya görə məsuliyyət daşısın. 

Əməyin ölçülməsi – Teylor iş vaxtının öyrənilməsinə xüsusi üstünlük verirdi. Çünki bu, 

istehsal tapşırığının icrası üçün çox vacib amil idi. Bu prinsip iş vaxtının xüsusi «zaman 

vahidləri» vasitəsilə ölçülməsinə imkan verir. 

Tapşırıq-təsvirlər – bu prinsipə əsasən istehsal tapşırıqları təkcə dəqiqələrlə bölünməli 

deyil, eyni zamanda hansı metodlarla reallaşacağı da qeyd olunmalıdır. Müəssisənin məqsədləri 

planlaşdırılmalı və hər bir işçi tapşırıq üçün yazılı təlimatlar almalıdır. Bu tədbirlərin icrası yolu 

ilə həm işçi, həm də menecerlər əməyin ölçülməsi üçün müəyyən standartlar əldə edirlər. 

Stimullaşdırma proqramları – işçi üçün aydın olmalıdır ki, hər bir əmək elementi qiymətə 

malikdir və onun əmək haqqı hazırladığı məhsulun kəmiyyətindən asılıdır; yüksək məhsuldarlıq 

əldə olunduqda isə mükafat alacaqdır. 



Əmək individual fəaliyyət kimi - qrupun təsiri işçini daha az məhsuldarlı edir. 

Motivasiya – bu prinsipin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, şəxsi maraq bir çox insanlar üçün 

hərəkətverici qüvvədir; 

Fərdi qabiliyyətlərin rolu – işçilərin və menecerlərin qabiliyyətləri arasındakı fərq  

müəyyən edilir; işçilər indiki zamanda mükafatlandırma üçün işləyirlər, menecerlər isə 

gələcəkdə mükafatlandırmaq üçün işləyirlər; 

Menecmentin rolu – bütün avtoritar idarəetmə metodları əsas götürülürdü və onlara 

əsaslanaraq əməyi tənzimləyən təşkilati qaydaların, standartların gücləndirilməsi nəzərdə 

tutulurdu. Menecerlər nadir biliklərə malik olan «müdrik» rolunu qəbul etməlidirlər ki, işçilər 

üçün lazımi biliklər verə bilsin. 

Həmkarlar ittifaqlarının rolu – Teylorun fikrincə yaranan əmək münasibətlərində 

həmkarlar ittifaqının roluna skeptik yanaşmaq faydalıdır. Ancaq elmi menecmentin 

prinsiplərinin geniş qavranılması işçilər və inzibatçılar arasında münaqişəni tam həll etməsə də 

azaldır. 

İdarəetmə təfəkkürünün inkişafı – idarəetmə təcrübəsindən müəyyən qanunlar 

çıxarılmalıdır, idarəetmə isə mühəndis işi kimi elmi status almalıdır; 

F.Teylor öz novator fəaliyyətində tək deyildi. Onun davamçıları idarəetmə təfəkkürünün 

inkişafına müəyyən tövhələr vermişdi. Teylorun tələbəsi Qenri L.Qannt (1861-1919) mükafat 

ödəmə metodikasının hazırlanması ilə məşğul olurdu. O, istehsalın planlaşdırılması üçün kart-

sxemlər tərtib etmiş (qantt-sxemlər) və liderlik nəzəriyyəsinin hazırlanmasında iştirak etmişdir. 

O «Əmək, əmək haqqı və gəlir» (1910), «Sənaye rəhbərliyi» (1916), «Əməyin təşkili» (1919) 

əsərlərini yazmışdır. Qanntın işləri sənayedə insan amilinin vacib rolu ilə xarakterizə olunurdu. 

O inandırırdı ki, insan, öz əməyində təkcə mövcud olma mənbəyi deyil,məmnun qalma 

vəziyyətini əldə etməlidir. O yazırdı: «Bizim etdiklərimiz hamısı insan təbiəti ilə razılıqda 

olmalıdır. Biz insanları məcbur edə bilmərik. Biz ancaq onların inkişafını istiqamətləndirə 

bilərik». Qannt hesab edirdi ki, ideal nəticə ancaq hər bir işçinin qarşısında perspektivdə vaxtı-

vaxtında və dəqiq icra olunacaq və mükafatlandırılacaq tapşırıq qoymaqla əldə edilə bilər. 1901-

ci ildə Qantt istehsal tapşırıqlarının tez və keyfiyyətli icrasının mükafat sistemini yaratdı. Onun 

tətbiqi ilə bir çox müəssisələrdə əmək məhsuldarlığı artdı. 

«Sənaye əməyinin və əməkdaşlıq vərdişlərinin işçilərə öyrədilməsi» məqaləsində (1908) 

Qannt qeyd edirdi ki, sənaye əməyi vərdişlərinin formalaşdırılması ilə biliklərin və ixtisasın əldə 

edilməsi vəzifəsi asanlaşır. Əgər işçiləri sistematik olaraq sənaye əməyi vərdişlərinə öyrətsək, 

təkcə onların məhsuldarlıq qabiliyyətlərini deyil, eyni zamanda işçilər və əmr edənlər arasındakı 

səmərəli kooperasiya sistemini inkişaf etdirmək olar. 

«Əməyin təşkili» kitabında Qannt biznesin sosial məsuliyyəti haqqında fikirlərini inkişaf 

etdirirdi. O hesab edirdi ki,  satışdan mənfəətin kimə çatacağından asılı olmayaraq cəmiyyətin 

xidmət və məhsullara ehtiyacı vardır. Çünki əmtəə kütləsinin mövcudluğundan onun öz sağ 

qalması çox asılıdır. Biznesmenlər hesab edirlər ki, onlara, cəmiyyətə fayda yox, mənfəət daha 

çox vacibdir; lakin cəmiyyət qarşısında təklif edilən əmtəə və xidmətlərdən başqa sahibkarların 

mövcud olmaq üçün buna əsası yoxdur. Ona görə «biznes sistemi sosial məsuliyyəti dərk etməli 

və özünü cəmiyyətə xidmət etməyə həsr etməlidir, əks halda cəmiyyət onu dağıtmağa cəhd 



edəcək. Çünki cəmiyyətin öz maraqları vardır». Qannt «İstehsalda demokratiya» planları 

hazırlayırdı və arzu edirdi ki, idarəetmə elmi daha da humanistləşsin. «Menecmentin bütün 

problemlərindən ən vacibi insan amilidir» fikri məhz ona məxsusdur. 

Ər-arvad olan F.Cilbert (1868-1924) – və L.Cilbert (1878-1972)  daha çox istehsal 

proseslərində fiziki işi öyrənirdilər və istehsala yönəldilən səylərin azaldılması hesabına məhsul 

istehsalını artırmaq imkanlarını öyrənirdilər. Onlar öz tədqiqatlarını «Hərəkətlərin öyrənilməsi» 

(1911) və «İdarəetmənin psixologiyası» (1916) əsərlərində şərh etmişdilər. Bu işlərdə idarəetmə 

elminin sosial və psixoloci tədqiqatlarla əlaqələndirilməsini qeyd edirdilər. Uzun müddət tikinti 

sənayesində işləyərək F.Cilbert əməyin qeyri-məhsuldarlığının miqyasları ilə yaxından tanış 

olmuş və təşkilati işlərin zəifliyini başa düşərək onun aradan qaldırılması üçün bir sıra addımlar 

atmaq qərarına gəldi. Onun diqqətini başlıca olaraq «hərəkətlərin tədqiqi» adlanan sfera cəlb 

etdi. 

F.Cilbert menecmentdə müasir ölçmə metodlarının və alətlərinin geniş tətbiq edilməsi 

ideyası ilə çıxış edirdi. Misal üçün tikinti işində o kərpic qoyulması metodikasını hazırlamışdı. 

Onun tətbiqi zamanı hərəkətlərin sayı 5-8 dəfə azalırdı. Əmək məhsuldarlığı isə 120-dən 350 

kərpicə qədər (saat ərzində) artırdı. O həmin dövr üçün mütərəqqi ölçmə vasitələri olan 

kinoçəkiliş,şkaloqramlar və sairədən fəal istifadə edirdi.Bununla o hesab eirdi ki, Milli rifah 

işçilərin şəxsi təhsilindən, onların bilik və qabiliyyətlərindən və cəmiyyətin inkişafı naminə 

səylərindən asılıdır. Mənfəətli olmaq üçün istehsal fəaliyyəti planlaşdırılmalı və idarə 

olunmalıdır. Onun əsasında isə idarəedicilərin qabiliyyətləri, təcrübələri və bilikləri durmalıdır. 

İnzibati məktəb təşkilatın ümumi xüsusiyyətlərini və qanunauyğunluqlarını müəyyən 

etməyə çalışaraq ona geniş perspektiv nöqteyi - nəzərindən baxırdı. 

Əgər elmi məktəbin nümayəndələri ancaq istehsalın idarə edilməsi və aşağı idarəetmə 

səviyyəsində səmərəliliyin artırılmasını tədqiq edirdilərsə, inzibati məktəb yarandıqdan sonra 

bütün təşkilatın fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi əsas diqqət mərkəzində oldu. F.Teylor və 

F.Cilbert öz karyeralarına adi işçi kimi başlamışdılar və bu onların təşkilatın idarəedilməsi 

haqqında təsəvvürlərinə təsir etmişdir. Onlardan fərqli olaraq inzibati məktəbin yaradıcıları iri 

biznesdə yuxarı rəhbərlik səviyyəsində işləmişdilər.Daş-kömür istehsalı üzrə şirkətə rəhbərlik 

etmiş Anri Fayolu bir sıra hallarda menecmentin atası hesab edirlər. Lindall Urvik İngiltərədə 

idarəetmə məsələləri üzrə məsləhətçi olmuşdur. Ceyms D.Muni A.K.Reyli ilə birlikdə Alfred 

Slounun rəhbərliyi ilə «Ceneral Motors» şirkətində işləmişdilər. Beləliklə onların əsas qayğısı 

geniş mənada təşkilatın bütün səviyyələrini əhatə edən səmərəlilik olmuşdur. 

Elmi menecmentin tərəfdarları kimi inzibati məktəbin ardıcılları da idarəetmənin sosial 

aspektləri haqqında o qədər də düşünmürdülər. Onların tədqiqat işləri elmi yanaşmadan daha çox 

şəxsi müşahidələrinə əsaslanırdı. Klassiklər təşkilata geniş perspektivdən baxaraq onun ümumi 

xüsusiyyətlərini və qayda - qanunlarını müəyyən etməyə çalışırdılar. İnzibati məktəbin əsas 

məqsədi idarəetmənin universal prinsiplərini formalaşdırmaqdan ibarət idi və onlar hesab 

edirdilər ki, bu prinsiplərə əməl edilərsə işgüzar təşkilat uğur qazana bilər. 

Həmin prinsiplər iki əsas momentə xüsusilə diqqət yetirirdi. Onlardan biri təşkilatın idarə 

edilməsinin rasional sisteminin yaradılması olmuşdu. Biznesin əsas funksiyalarını müəyyən 

edərək klassik-nəzəriyyəçilər inanırdılar ki, təşkilatın bölmələrə və işçi qruplara bölgüsünün ən 

yaxşı üsulunu müəyyən etmək olar. Belə ənənəvi funksiyalar maliyyə, istehsal və marketinq 



hesab olunurdu. İdarəetmənin əsas funksiyaları onlara əsasən müəyyən edilirdi. A.Fayolun 

idarəetmə nəzəriyyəsinə əsas töhvəsi ondan ibarət idi ki, o idarəetməyə universal proses kimi 

yanaşaraq ona planlaşdırma və təşkiletmə kimi bir neçə qarşılıqlı əlaqədə olan funksiyalar  

konteksində baxırdı. 

Klassik prinsiplərin ikinci kateqoriyası təşkilati strukturun qurulmasını və işçilərin idarə 

edilməsini əhatə edirdi. Buna misal olaraq işçi bir rəhbərdən əmrlər almalıdır və ancaq bir nəfərə 

tabe olmalıdır prinsipini göstərmək olar. 

H.Emerson (1853-1931) idarəetmədə qərargah prinsipinin tədqiqatçısı kimi məşhur 

olmuşdur. O F.Teylorun qərargah heyətinin ixtisaslaşdırılmış biliklərə malik olması fikrinə şərik 

idi. Lakin onun necə həyata keçirilməsində ortaq fikirə gələ bilmirdi. Avropada təhsil alan 

Emerson Baş Qərarqah konsepsiyasını işləyib hazırlayan və XIX əsrin ikinci yarısında Prussiya 

Ordusunun müdhiş hərbi maşına çevirən Prussiya generalı Fon Moltgenin ideyalarının güclü  

təsiri altında fəaliyyət göstərirdi. 

Baş qərargah nəzəriyyəsinə əsasən hər bir hərbi məsələ qərargahın bir zabiti tərəfindən 

öyrənilir və yalnız bütün mütəxəssislərin ümumi fikri hər bir rəhbərə düzgün məsləhət verə bilər. 

Hərbi rəhbər isə son  qərarı qəbul edə bilər və ona görə məsuliyyət daşımalıdır. 

Təşkilatların qurulmasının xətti prinsipini qərargah prinsipi ilə tamamlayan H.Emerson 

xəttilik və qərargah arasında tam paralelliyə malik olmağa cəhd edirdi ki, xətti qərargahın hər bir 

üzvü istənilən vaxtda qərargah biliklərindən və köməyindən istifadə edə bilsin. O hesab edirdi ki, 

qərargah prinsipi bütün təşkilatlara tətbiq edilə bilər və onun hərbi sahə ilə məhdudlaşması 

düzgün deyil. Xüsusən əməliyyatların planlaşdırılması zamanı bu daha çox dəyərlidir. 

H.Emerson qeyri məhdud səlahiyyətlərə malik bir nəfərin əvəzinə, xətti təşkiletmə üzərində 

birbaşa nəzarət qoyaraq planlaşdırma və qərarqah tövsiyyələrinə əsaslanan idarəetmə ştatını irəli 

sürmüşdü və o,hesab edirdi ki,təkbaşçılıq və kollegiallığın bu prinsipi mənfi nəticələrdən qaçmaq 

şansı verir. H.Emmerson hesab edirdi ki, işgüzar təşkilatların əvvəlki, dövrü hərbi təşkilatlar 

tipinə uyğun idi. Lakin belə təmayül müasir təşkilatların məqsədlərinə uyğun deyil. Çünki 

təşkilatların hərbi tipi öz mahiyyətinə görə qeyri-məhsuldardır. 

Məhsuldarlıq dedikdə çox vaxt qüvvənin həddindən artıq gərginləşməsi başa düşülür. 

H.Emersona görə bu, tamamilə başqa cürdür. «Gərgin işləmək maksimal səylərini qoymaqdan 

ibarətdir; məhsuldar işləmək isə işə minimal səylər etməkdən ibarətdir». Gərginlik prinsipinə 

əməyin işəmuzd ödənilməsi aiddir, əksinə hasilatın normalaşdırılması və mükafat sistemi 

məhsuldarlıq prinsipi üzərində qurulmuşdur. Məhsuldar əməyin təşkilinin əsas vəzifəsi «insanın  

mexaniki enerci üzərindəki hakimiyyətini genişləndirməkdən ibarətdir». 

Amerikan meneceri R.Robbi də (1864-1929) eyni fikirləri qeyd edirdi. 1910-cu ildə o, 

«Təşkiletmə üzrə mühazirələrini» çap etdirmişdir. Ümumi fikrə əsasən kamil təşkilat ordu ilə 

eyniləşdirilir. İnsanların rota və alaylara bölgüsü səlahiyyətlərin və öhdəliklərin dəqiq bölgüsü, 

sərt nizam-intizam, əmrlərin dəqiq icrasını təmin edərək digər təşkilatların yaradılması üçün bir 

nümunə olmuşdur. Adətən, gündəlik ünsiyyətdə «sənayenin kapitanları», «Sənaye ordusu» kimi 

anlayışlardan istifadə olunur. R.Robbun ideyalarına əsasən hərbi təşkilat öz intizamı, 

nizamnamələrin sərtliyi, məsuliyyət və tabeçiliyin səmərəliliyi ilə digər təşkilatlara çox kömək 

etmişdir. Çünki o, böyük kütlələrlə münasibət yaratmaq və idarə etməklə çox əlaqədardır. Lakin 

o, digər tip təşkilatların qurulmasında böyük səhvlərə gətirib çıxarmışdır. Çünki bu təşkilatlar 



özünün inkişaf və daxili motivasiyasına əsaslanır. Belə təşkilatlarda hərbi təşkilatın 

xüsusiyyətləri olan rəhbərlik, təşkilatdan kənar amillər və sistemlər üçün məqsədlərin qoyulması, 

işlərin ixtisaslaşdırılması və müxtəlif işlərin koordinasiyası üzərində nəzarət funksiyasının 

gücləndirilməsi iqtisadi səmərəsizliyə və resursların qeyri-düzgün istifadə olunmasına səbəb 

olurdu. 

Bundan bir qədər sonra Q.Xopf (1882-1949) tərəfindən optimal təşkilat ideyası irəli 

sürülmüşdü. «Menecment və optimum» (1935) məqaləsində o qeyd edirdi: «Optimum işgüzar 

təşkilatın inkişafının elə bir forması kimi müəyyən edilə bilər ki, ölçü, maya dəyəri, insani 

qabiliyyətlər kimi amillər arasında tarazlığı saxlaya və biznesin vəzifələrini reallaşdırmağa 

kömək edər». Optimal şəraitin müəyyən edilməsi, əldə edilməsi və saxlanılması kimi məsələ 

bütün təşkilatlar üçün problemdir. O, bu gün vacib məsələlərindən olub «optimalogiya» elmi 

tərəfindən həll edilməlidir. Bu, optimizm haqqında elm olub biznesdə müxtəlif amillərin 

nisbətini öyrənir. Onun əsas vəzifəsi – bütün elmlərin, texnikanın, insani fəaliyyətin müxtəlif 

sferalarında proseslərin öyrənilməsi; onların müəssisənin xüsusiyyətlərinə və optimallığına 

uyğun təsnifləşdirilməsindən ibarətdir. Xopf menecmenti təkmilləşdirəcək bir sıra təkliflər 

verilmişdir: 

 biznesin məqsəd və vəzifələrinin aydın şəkildə təsvir edilməsi; 

 operativ fəaliyyət və nəticələrdən asılı olmayaraq həyata keçirilən xarici siyasətin 

müəyyən edilməsi; 

 menecmentin vəzifələrini insanların başa düşülən səviyyəsində formalaşdırılması; 

 inzibati heyətin qarşısına qoyulmuş vəzifələrin icrasının səriştəli olan işçilərdən təşkil 

edilməsi; 

 inzibati qrupun vəzifələrin icrasının dəqiqliyini yoxlamağa imkan verən standartlarla 

təmin edilməsi; 

 operativ nəticələri öyrənmək və onların həyata keçirilməsi istiqamətlərinin müəyyən 

edilməsi; 

 təşkitlatda müəyyən edilmiş qaydalara əsasən inzibati qrupun bir-birini əvəz etmə 

templərinin tənzimlənməsi; 

 inzibatçıların məhsuldar imkanlarına münasibətdə yaş amilinin nəzərə alınması; 

 qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmağa imkan verəcək təşkilatın optimal ölçülərinin 

müəyyən edilməsi. 

Menecment konsepsiyalarının formalaşmasına ingilis alimi Oliver Şeldon (1894-1951) 

ciddi təsir etmişdir. «İdarəetmə fəlsəfəsi» (1923) kitabında menecmentin etik tərəfini qeyd edirdi 

və ona aid məsuliyyəti açıqlayırdı: «Sənaye – maşın və texniki proseslərin məcmusu deyil; bu 

insanların məcmusudur. Bu əşyaların məcmusu deyil, insanlığın məcmusudur». Şeldona əsasən 

menecmentin fəlsəfəsini hazırlamaq, yəni elmi əsaslandırılmış və gündəlik qəbul edilən 

prinsiplər formalaşdırmaq lazımdır. Onlardan gündəlik fəaliyyətdə istifadə etmək üçün hər bir 

menecer  idarəetmə fəlsəfəsinin üç prinsipini qavramalıdır: 



- sənaye siyasəti, şərtləri və metodları cəmiyyətin maddi rifahının inkişafına kömək 

etməlidir; 

- menecment ali cəmiyyətin mənəvi öhdəliklərini sosial ədalət baxımından konkret hallara 

uyğunlaşdırmalıdır; 

- menecment etik sosial ədalətin prinsip və standartlarının ali səviyyəyə qaldırılmasına 

təşəbbüs göstərməlidir. 

Bu prinsiplərin tətbiqi zamanı menecer həm texnoloci effektivlik, həm də sosial effektivlik 

kimi aspektləri təhlil edir. Onlar isə əməyin tədqiqi və insani imkanların inkişafı ilə əlaqədardır. 

Ümumi formada O.Şeldonun menecment fəlsəfəsi aşağıdakı müddəalara əsaslanır: 

1. Sənaye cəmiyyətin maddi rifahının vacib elementi olan əmtəə və xidmətlərin istehsalı  

üçün mövcuddur; 

2. Sənaye menecmenti kollektivə xidmətlər göstərilməsinə əsaslanan prinsipləri rəhbər 

tutmalıdır; 

3. Sənayenin bir hissəsi kimi menecment kapitaldan ayrılmışdır və üç hissədən ibarətdir: 

müdiriyyət, menecment və təşkilat. 

4. Nə qədər ki, sənaye hələlik iqtisadi şərtlərə əsaslanır menecment həm insani, həm maddi 

amillərin səmərəliliyinin inkişafı vasitəsilə məqsədlərə nail olmalıdır; 

5. Bu effektlik idarəetmədə elmdən istifadə edilməsinə və sənayedə insan resurslarının 

inkişafına əsasən təmin edilir; 

6. Səmərəlilik təşkilatın strukturadan asılıdır. Bu struktur işin dəqiq təhlilinə və lazımi 

vasitələrin müəyyən edilməsinə əsaslanır; 

7. Menecmentdə elmi metodlardan istifadə aşağıdakılara əsaslanır: 

 tədqiqat və ölçmələrdən menecmentin qəbul etdiyi və nəzarətdə saxladığı bütün 

proseslərdə istifadə  edilməsi; 

  bir iş vaxtının hər bir hissəsinin hazırlanması və təcrübi istifadəsi; 

 arzu olunan nəticələrin müəyyən edilməsi və əsaslandırılması üçün əmək xərclərinin 

təyini; 

 bu standartların daha səmərəli istehsal və menecment metodlarının təhlili üçün 

institutlaşdırılması. 

8. Menecmentin məsuliyyəti, siyasəti istehsalın insani amilinə diqqət tələb edir; işçiyə bir 

fərd kimi münasibətə isə aşağıdakı qaydalara riayət etmək lazımdır: 

 işçilər əmək şəraitinə aid məsələlərin həllində iştirakı təmin edilir; 

 işçilərin sivil cəmiyyətə aid həyat səviyyəsi təmin edilir; 



 ona şəxsi inkişaf üçün daha çox asudə vaxt verilir; 

 o, işsizlikdən qorunmalı və əməyin sərfi qədər rifaha malik olmalıdır; 

 əmək və kapital münasibətlərində ədalət ruhu əsas götürülməlidir. 

Fransız inzibatçısı və sahibkarı Anri Fayol (1841-1925) müasir mütəxəssislərin fikirlərinə 

əsasən XX əsrin ortalarına qədər Avropanın menecment sahəsində ən məşhur tədqiqatçısı və 

təcrübəçisi olmuşdur. 30 il ərzində (1888-1918) o «Komambo» metallurgiya şirkətinin baş 

meneceri olmuşdur. O gələndə şirkət böhranlı vəziyyətdə idi, o gedəndə isə şirkət Fransanın ən 

güclü şirkətlərindən biri idi. 1916-cı ildə onun  elmi əsəri olan «Ümumi sənaye idarəetməsi» 

kitabı çap olundu. Qeyd etmək lazımdır ki, o zaman F.Teylorun metodları Avropa idarəediciləri 

tərəfindən öyrənildiyi halda, amerikan pionerləri A.Fayolun nəzəriyyəsini 1949-cu ilə kimi 

təkzib edirdilər. O ildə kitabın ingilis dilinə tərcübə edilmiş ilk nüxsəsi çap olundu. Çünki 

amerikanlar elmi menecmenti xalis amerikan məhsulu hesab edirdilər.Məhz A.Fayolun 

menecmenti funksional yanaşma baxımından tədqiq edərək onu planlaşdırma, təşkil etmə, 

koordinasiya və nəzarətə bölmüşdür. 

A.Fayolun idarəetmə sisteminin səmərəlilik mənbəyi idarəetmə prosedurları, inzibati sistem 

və ona nail olunması vasitəsi kimi düzgün prinsiplərin qoyulması və tətbiqidir. Öz həyat 

yoluna nəzər salaraq o, belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, inzibatçının şəxsiyyəti təşkilatın inkişafı 

üçün vacibdir. Buna əsaslanaraq A.Fayol menecerin malik olduğu keyfiyyətləri göstərmişdir: 

 sağlamlıq və fiziki gümrahlıq; 

 ağıl və intellektual qabiliyyətlər; 

 mənəvi keyfiyyətlər – qətiyyət, enerci, cəsarət, məsuliyyət hissi və sair; 

 yaxşı ümumi təhsil; 

 idarəetmə qabiliyyətləri: qabaqgörmə, fəaliyyət planının hazırlanması, təşkilatı 

qabiliyyətlər, insanlarla ünsiyyət qabiliyyəti, bir çox insanların səylərini birləşdirmək və 

istiqamətləndirmək, nəzarət etmək qabiliyyətləri; 

 müəssisənin bütün funksiyalarına dair məlumatlılıq; 

 konsernin fəaliyyət sferasında səriştəlilik. 

Ümumilikdə elmi menecmentin və inzibati məktəbin əsas vəzifəsi səmərəliliyin fərdi, işçi 

qruplar və idarəedici heyətdə inkişaf etdirilməsidir. Eyni zamanda istehsal metodları və 

müəssisənin maddi şəraiti ilə əlaqədar olan səmərəliliklə bağlıdır ki, o da aşağıdakı vasitələrlə 

əldə olunur: 

1. İstehsalın istənilən sferasının təhlil kimi elmi metodlarla və elmi biliklərin tətbiqi 

vasitəsilə icraçı və idarəedici təcrübənin standartların müəyyən edilməsi, sonrakı mərhələdə isə 

menecment elminin müstəqil predmet kimi formalaşması; 

2. Sənayedə iştirak edən bütün insanların inkişafı, qarşılıqlı əməkdaşlıqda və insani amili 

istehsala cəlb edən, sosial məsuliyyəti nəzərə alan siyasətin icrası. 



Bu gün elmi menecment və inzibati məktəb insana və sənayeyə mexaniki münasibətinə 

görə tənqid edilir. Bir sıra sosialoqlar hesab edirlər ki, teylorizm «sosial fizikaya» çevrilir, o, 

insani fəaliyyətin sosial aspektlərini fiziki qanunlara və determinantlara çevirir. Əmək prosesində 

hərəkətlərin öyrənilməsi insaniliyi işçidən ayırır, çünki hər bir hərəkət vaxta bölünmüşdür. Belə 

mexaniki yanaşma işçiləri passivləşdirir və fikirləri iş yerindən kənar edir. 

İqtisadi tərəfdən elmi menecment öz zamanının məhsuludur, çünki o zaman sənayenin 

tələbatları onu zəruri etmişdir. Bu mərhələdə sənaye cəmiyyəti üçün resursların cəlb edilməsi 

deyil, onlardan rasional istifadə əsas olmuşdur. F.Teylor ilk dəfə olaraq elmi bilik metodlarını 

sistematik şəkildə sənaye təşkilatlarına tətbiq etmişdir. Ümumilikdə Teylor sistemi istehsalın 

ekstensiv inkişafı mərhələsinin tələblərinə cavab verirdi və ona görə mexanistikdir. Teylorizmin 

zəif yeri işçilərin fərdi səmərəliliyinə əsaslanması ilə kollektiv məhsuldarlığı əsas götürməsidir. 

Bununla yanaşı işçilərin inzibatçı idarəetmə münasibətlərinə xüsusi diqqət edilirdi. Əməyin 

işçilər və inzibatçılar arasında bölgüsü ixtiyari deyildir və istehsalın səmərəliliyinin artırılmasına 

xidmət edirdi. 

İdarəetmədə ixtisaslaşan qüvvə kimi bürokratiya quldarlıq cəmiyyətində formalaşmış və 

hal-hazırda da hər bir sinfi cəmiyyətin əsas atributudur. Bürokratiya əməyin bölgüsü və 

idarəetmə işinin bir sosial qrupa tapşırılması ilə meydana çıxmışdır. O, tarixi səhnədə dövlətlə 

yanaşı peyda olur və onun əsas orqanlarından biri olaraq, rəhbərlərin apparatı kimi fəaliyyət 

göstərir. 

Bürokratiya məsələlərinə Maks Veberin (1864-1920) sosioloci konsepsiyalarında xüsusi 

yer verilmişdir. M.Verberə əsasən bürokratik apparatı genişləndirmədən iri kapitalist istehsalı 

düzgün fəaliyyət göstərə bilməz. O, bürokratiyanı idarəetmədə peşəkarlıq kimi izah edir və onu 

qabiliyyətlər və rasional biliklərlə əsaslandırırdı. Təcrübə göstərir ki,  inzibati təşkilatın xalis 

bürokratik tipi mexaniki cəhətdən yüksək səmərəliliyə çata bilər və insanların idarə edilməsi 

üçün ən geniş yayılmışıdır. Bürokratiya onlardan dəqiqliyi, sərt intizamı, sabitliyi və məsuliyyəti 

ilə fərqlənir. Seçim ancaq bürokratiya ilə diletantizm (idarəetmədə) arasında ola bilər. M.Veber 

faktiki olaraq təşkilatların inkişafını onun müasir formaları ilə və ictimai həyatda bürokratik 

administrasiyanın genişlənməsi ilə əlaqələndirmişdir. Bununla yanaşı M.Veber bürokratik 

strukturların inkişafını görərək bildirirdi ki, gec və ya tez qərarların qəbulu prosedurlarının 

çətinləşməsi ilə apparat nəzarətdən çıxacaq və özünün anonim hakimiyyətini quracaq. 

M.Veberə görə bürokratiya cəmiyyəti rasionallaşdırmaq cəhdlərindən irəli gəlir və 

aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır: 

1. O, vəzifə və məntəqələrin qulluqçular arasında bölüşdürülməsi yolu ilə  səriştəliliyin 

xüsusi sferalarının yaradılması, həmçinin bu və ya digər məsələni həll edərkən hər bir vəzifəli 

şəxsin  hakimiyyət həcminin müəyyən edilməsini nəzərdə tutur; 

2. Rəsmi şəxs öz vəzifə borcunu həyata keçirdiyi qədər iş hüquqları və işlə təmin edilir; 

3. Bürokratik sistem ierarxikdir – yəni hər yuxarı vəzifəli şəxs aşağıdakına nəzarət edir və 

özü də yuxarıya tabedir; 

4. Hər bir idarəedici öz tabeçilərinin fəaliyyətini tənzimləmək hüququna malikdir. 

Özünün təcrübi fəaliyyətində bürokratik təşkilat aşağıdakıları nəzərdə tutur: 



 idarəetmə bütün fərdlərə eyni tətbiq edilən abstrakt idarəetmə prinsipləri ilə həyata 

keçirilir; 

 ideal işçi emossiyasız və formal şəxsiyyətsiz fəaliyyət göstərir; 

 təşkilatda məşğulluq işçilərin texniki ixtisasına əsaslanır; 

 texniki cəhətdən bürokratiya digər inzibati sistemlərlə müqayisədə ən yüksək 

səmərəliliyə malikdir. 

Bürokratiyanın üstünlüyü geniş imkanlara və universal tətbiqə malik olan rasional 

strukturların yaradılması ilə əlaqədardır. Baxmayaraq ki, bir çox sosioloqlar təşkilatın idarə 

olunmasının bürokratik formasının insansızlaşdırılmış və insanların tələbatlarına biganə qaldığını 

açıqlayır, o ilkin fabrik sistemləri ilə müqayisədə hiss edilən tabeçilik sistemi əldə etmişdir. 

M.Veber və onun davamçıları tərəfindən hazırlanmış idarəetmə prinsiplərinin tətbiqi - «skalyar» 

səlahiyyətlərin ötürülməsi prinsipi, «vahid əmrlər» prinsipi, «təkrarlanan problemlərin istisnası» 

və digərləri sahibkarların tabeçilər üzərində hakimiyyətini tənzimləyirdi. Əslində əgər tabeçi 

nəzərdə tutulmuş qaydalarla işləyirsə, yuxarı vəzifəli şəxs ixtiyari fəaliyyət əldə etmək hüququna 

malik deyildir və qəbul edilmiş əmək reqlamenti ilə hesablaşmalıdır. Menecment 

nəzəriyyəçilərinin qiymətlərinə əsasən «hakimiyyətin şəxsiyyətsizləşdirilməsi» - idarəedicinin 

səlahiyyəti vəzifə funksiyaları ilə müəyyən olunur – bu, bürokratik modellərin tətbiqinin əsas 

nəticəsidir. İndi idarəetmə prosesləri konkret insanlardan deyil formal inzibati prinsiplərindən 

asılıdır. 

Lakin bürokratik model sosial xarakterli deffektlərə malik olmuşdur. Onlar insanların 

bərabərləşdirilməsi təmaülünü formalaşdırmışdır. Bu şəraitdə işçilərdən yaranan istehsal 

texnoloci və digər problemlərin həlli ilə məşğul olmaq tələb olunmur. Onların həlli zamanı 

yaradıcılıq lazım deyil, çünki bir çox məsələlər idarəedici mərkəzdə həll olunur və skalyar 

əmrlər zənciri vasitəsilə iş yerlərinə çatdırılır və reallaşır.XX əsrin 30-cu və 40-cı illərində 

bürokratik modellər geniş yayılmışdır. Çünki cəmiyyətin təşkilati-iqtisadi mühiti, rəqiblər, 

alıcılar, əmək mənbələri və maddi resurslara aid olan bürokratik model sadə idi. Bəzən də 

differensasiya və nisbətən sabit ətraf mühitdə mərkəzləşdirilmiş – bürokratik sərf qəbulu 

prosedurları, iş yerlərində dar ixtisaslaşma, tabeçinin bütün işlərinə nəzarət əsaslandırılmışdır. 

Bütövlükdə bürokratik model real idarəetmə təcrübəsi üçün vacib olmayan nəticələrə 

gətirib çıxarmışdır. Diqqət daha çox iri ierarxik strukturlara verilmiş, çeviklik nəzərə 

alınmamışdır. Lakin buna baxmayaraq idarəetməyə «bürokratların» gəlməsi idarəetmə əməyinin 

peşəkarlaşmasında yeni addım oldu. 

İnsan münasibətləri məktəbi. İki alim – Meri Parker Follet və Elton Meyo bu məktəbin 

əsas nümayəndələridir. İlk dəfə M.P.Follet menecmenti «digər insanların köməyi ilə yerinə 

yetirilən iş» adlandırmışdır. 

XX əsrin 20-ci və 30-cu illərində sonrakı 20 illikdə idarəetmədə yeni situasiyanın meydana 

çıxmasının əsası qoyuldu. Ekstensiv idarəetmə metodlarından intensiv idarəetmə metodlarına 

keçid dövründə sosioloci və psixoloci təmaüllü idarəetmə formalarının axtarılmasına ehtiyac 

yarandı. Bu metodların məqsədi istehsalatda insansızlaşdırılmış münasibətlərin aradan 

qaldırılması yolu ilə elmi və bürokratik menecment məktəblərinin təsirini zəiflətməkdən 

ibarət idi. İstehsal prosesinə elmi nəzarət iqtisadi vəzifələrin ifası üçün rasional və effektiv 



metodların tətbiqi ilə əlaqədar idi. Lakin sahibkar və işçi arasında şəxslər arası səviyyədə belə 

münasibətlər hələlik yox idi. 

Əməyin motivasiyası, «insan amili» problemlərinə menecment nəzəriyyəçiləri XX əsrin 

30-cu illərində müraciət etdilər. Onların bəzilərinə əsasən sənaye istehsalının rasionallaşdırılması 

təşkilatın sosial cəhətdən təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədardır. Təkcə maddi amillər deyil, bundan 

başqa etik normalar və işçinin psixologiyası ilə sıx əlaqədardır. Bu zaman iqtisadiyyatın kütləvi 

istehsal və bölgü ehtiyaclarına uyğun olaraq inzibati strukturların dəyişilməsinə zərurət yarandı. 

Maddi resursların istifadəsində rasionallıq və elmi menecment bu zərurəti ödəyirdi. Lakin o, başa 

düşürdü ki, əgər sənaye cəmiyyəti cələcəkdə sağ qalmaq istəyirsə insan motivasiyasının və 

insanların biznes təşkilatlarda davranışının yeni rolunun öyrənilməsinə ehtiyacı olacaqdır. 

Sənayedə yeni idarəetmə formalarının və metodlarınn tətbiqinin lideri daha sonra «insani 

münasibətlər məktəbinin» əsasını qoyan amerikan sosioloqu və psixoloqu Elton Meyo olmuşdur 

(1880-1949). O hesab edirdi ki, əvvəlki idarəetmə metodları əməkdaşlığın deyil, maddi 

səmərəliliyin əldə olunmasına istiqamətlənmişdir. «İnsani münasibətlər» məktəbi menecmentdə 

yeni yanaşmanın, təşkilata «sosial sistem» kimi yanaşmanın tərəfdarı idi. Qeyd olunurdu ki, 

istehsalın texnoloci səmərəlilik məsələləri sənaye təşkilatının sosial amili ilə əlaqədar 

öyrənilməlidir. Təbiidir ki, hər bir işçi özünəməxsus fizioloci və maddi tələbatlara malikdir və 

onların ödənilməsi iqtisadiyyat inkişaf etdikcə asanlaşır. Bununla yanaşı insana sosial tələbatlar 

da xasdır – ünsiyyət, özünüreallaşdırma, tanınma – onların ödənilməsi isə daha çətindir. 

Elton Meyo məşhur təcrübələrini ABŞ-ın Xotron şəhərində yerləşən «Uesterin Elektrik» 

şirkətində aparırdı. 

E.Meyo dəqiq işlənmiş işçi əməliyyatları və yaxşı əmək haqqının əməyin məhsuldarlığının 

heç də həmişə artımına gətirib çıxarmadığını aşkar etdi. Bəzən işçilər rəhbərliyin istəyindən və 

maddi stimulundan daha çox öz iş yoldaşlarının təsirinə reaksiya verirlər. Daha sonralar Maslou 

və digər psixoloqlar tərəfindən aparılmış tədqiqatlar bu vəziyyətin səbəbini başa düşməyə kömək 

etdi. Maslou ehtimal edirdi ki, insanların bu addımı atmalarının motivi elmi idarəetmə 

məktəbinin tərəfdaşlarının hesab etdiyi kimi qeyri-iqtisadi qüvvələrlə bağlı olmayıb, müxtəlif 

tələbatlarla bağlıdır. Bu tələbatlar qismən və dolayı yolla pul vasitəsilə ödənilə bilər. 

Bu nəticələrə əsaslanaraq, psixoloci məktəbin tədqiqatçıları hesab edirdilər ki, əgər 

rəhbərlər işçilərə daha çox qayğı göstərsə işçilərin razılıq səviyyəsi də bir o qədər artacaq və bu 

da məhsuldarlığın artmasına gətirib çıxaracaq. Onlar insan münasibətlərinin idarə edilməsi 

fəndlərindən istifadə edilməsini məsləhət görürdülər. 

Mepi P.Follett (1868-1933) kiçik qruplarda sosial münasibətləri öyrənmişdir. O öz 

baxışlarını bəzilərinin ölümündən sonra çap olunan: «Yaradıcı təcrübə» (1924), «Enercili 

idarəetmə» (1941), «Azadlıq və tabeçilik» (1949) kitablarında əks tdirmişdir. Onun nöqteyi 

nəzərindən əmək kollektivlərindəki münaqişələr hər zaman destruktiv deyildir, müəyyən şərtlər 

altında o konstruktiv də ola bilər. Birinin digərinə tabeçiliyi kimi qəbul olunan hakimiyyət insan 

hissələrini tapdayır və effektiv təşkilatın bazası ola bilməz. Hər kəsdən istifadə edən və ayrı-ayrı 

individ kompensasiya edən böyük qüvvə demokratiyadır. Liderlik hakimlik etməyə öyrəşən 

şəxsiyyət göstəricisi deyil. Lider müəyyən təhsillin köməyi ilə formalaşır və düzgün (ağıllı) lider 

nəinki gələcək situasiyanı dərk etməlidir, eyni zamanda onu yaratmalıdır. «Menecmet bir elm 

kimi» (1925) məqaləsində o menecmentə tələbin artmasının aşağıdakı amillərin fərqləndirmişdi: 



- effektiv menecment özündə təbiət resurslarını və sayılmış günləri əks etdirir; 

- menecment kəskin rəqabət; əmək resurslarının çatışmaması; insan münasibətlərinin daha 

geniş etik konsepsiyası; onun effektiv yerinə yetirilməsinə məsuliyyət hissi ilə biznesin ictimai 

xidməti kimi dərk olunması ilə şərtlənir. 

Ümumiyyətlə insan münasibətləri nəzəriyyələri öz işlərində aşağıdıkı dəlillərə əsaslanırlar: 

doindustrial sistemə qədərki insan öz yerini bilirdi, öz gələcəyinə ümid edirdi, onda sosial 

həmrəylik hissləri hakimlik edirdi. Patriarxal sistem ailə və  qohumluq münasibətləri bazasında 

yaranıb, əməkdə və müəyyən dərəcədə ictimai həyatda insana ehtiyacları ödəmə hissi (sevinci) 

vermişdi. Birinci növbədə müəssisələrdə sosial mühitin pisləşməsi onların iqtisadi 

göstəricilərində öz neqativ əksini göstərmişdir. Bütün bunlar sahibkarlar və menecerlər arasında 

həyəcan siqnalı çalmışdı. Meyonun fikrincə istənilən əmək təşkilatı ümumi və inteqrasiya 

olunmuş sosial struktura malikdir və onun  əsas tezisləri aşağıdakılara uyğun gəlir: 

- insanlar əsasən sosial ehtiyaclarla motivasiya olunur və şəxsi individuallığı digər şəxslərə 

münasibətlərinin köməyi ilə hiss edirlər; 

- sənaye inqilabının və əmək prosesinin rasionallaşdırılması nəticəsində iş müəyyən 

mənada öz cəlbediciliyini itirmişdir, buna görə də insan özünü təmin etməni sosial uyğunluqda 

(münasibətlərdə) tapmalıdır; 

- insanlar rəhbərlikdən gələn təsir və nəzarət vasitələrinə nisbətən, onlara bərabər olan 

insan qrupunun sosial təsirinə daha tez cavab verirlər; 

- əgər rəhbər öz tabeçiliyində olanların sosial ehtiyaclarını ödəyə bilirsə və onların 

istəklərini başa düşürsə, işçi rəhbərin sərəncamlarına daha tez cavab verir. 

Menecmentin bu mərhələdə vəzifəsi həm də ondan ibarət olmuşdur ki, idarəetmənin 

bürokratik modelinin tədqiqi zamanı əhəmiyyəti aşkar edilmiş təşkilat üzvləri arasında formal 

asılılıqlara yanaşı olaraq, məhsuldar qeyri-formal əlaqələr də inkişaf etdirilsin. E.Meyo və onun 

əməkdaşları tərəfindən aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, onlar insanların birgə istehsal 

fəaliyyətlərinin nəticələrinə əhəmiyyətli təsir göstərirlər. «Vestern elektrik» kompaniyasına 

məxsus Xotorn zavodunda (İllinoys ştatı) 12 il (1924-1936) davam edən tədqiqatlar istehsal 

prosesinin quruluşunda onun üzvləri arasındakı münasibətlərin əməyin ahəngi və 

məhsuldarlığına ciddi təsir göstərmiş olduğu qeyri-formal qrup fenomenini aşkar etdi. Aşkar 

edildi ki, öz xüsusi norma və mövqelərini hazırlamaq, əmək prosesində kollektivin ayrı-ayrı 

üzvlərinin hərəkətlərinə ciddi sosial nəzarət müəyyən etmək qrupa xas olan cəhətlərdəndir. 

Tədqiqatlar daha sonra göstərdi ki, qeyri-formal qruplar – təşkilatın formal quruluşu tərəfindən 

yaradılaraq xarakter səviyyəsinə adlayan təbii təşəkkül tapmış sosial qurumdur. E.Meyoya görə, 

qrupda əməkdaşlıq faktoru öz əhəmiyyətinə görə yalnız menecmentin özü ilə müqayisə oluna 

bilən son dərəcədə vacib şərtdir. Başqa sözlə, istehsal prosesindəki qeyri-formal münasibətlər, 

menecmentin sərəncamlarını baykot etmək, yaxud onun müəyyən etdiklərinin həyata 

keçirilməsinə köməklik göstərmək qabiliyyətinə malik əhəmiyyətli bir təşkilati qüvvə kimi 

tanındılar. Buna görə də qeyri-formal münasibətləri heç bir vəchlə özbaşına buraxmaq olmaz. 

Əksinə, fəhlələr və adminstrasiya arasında əməkdaşlıq əsasında onları idarə etməyi öyrənmək 

lazımdır. 

Bütün bunlara görə aydın olur ki, nə üçün E.Meyonun əsas səyləri fəhlələrin həm öz 



aralarında, həm də administrasiya ilə əməkdaşlığın təşkili vasitələrinin axtarışına yönəldilmişdi. 

O, zəmanəsindəki təşkilatlarda «həmrəylik ruhunun» və «ümumilik hissiyatının» itirilməsini 

tənqid edirdi, şəxsiyyətsiz istehsal münasibətlərinin daha sıx insan əlaqələri ilə əvəz olunmasının 

konkret yollarını işləməyə çalışırdı. Meyonun konsepsiyasına uyğun olaraq, hər bir menecer 

müəssisənin texniki və sosial tərəfləri arasında tarazlığa can atmalı, sosial təşkilatın 

dayanıqlığına elə təsir göstərməlidir ki, fərdlər ümumi məqsədə çatmaq üçün bir-birilə 

əməkdaşlıq etməklə, onların kooperasiyaya can atmasının əsasını təşkil edən şəxsi həzz ala 

bilsinlər. Bununla da formal təşkilat qeyri-formal quruluşlarla möhkəmlənmiş olur ki, burada 

sonuncular ziyan kimi deyil, əksinə müəssisənin bütövlükdə effektiv fəaliyyətinin zəruri 

komponenti kimi qəbul edilirdi. 

Bütöv sosial sistem kimi təşkilatın təhlili «insan münasibətləri məktəbi»nin 

nəzəriyyəçilərinə imkan vermişdir ki, formal təşkilatın tələb etdiyi «effektivlik məntiqi» ilə 

qeyri-formal təşkilata xas olan «santimentlər
*
 məntiqi» arasındakı ziddiyyətləri aradan 

qaldırsınlar. 

Nəzərdən keçirilən konsepsiyada sənaye müəssisənin rəhbəri iki əsas funksiyanı yerinə 

yetirir: iqtisadi və sosial. Birincisi gəlirin maksimallaşdırılmasına, ikincisi isə effektiv işləyən 

kollektiv və qrupların yaradılması və stabilləşdirilməsinə yönəldilmişdir. Əvvəllər menecerlərin 

diqqəti birinci funksiyanın üzərində cəmləşdiyindən, təşkilin şəxsiyyət faktorundan imtina 

edilirdi. 

Ancaq təcrübi tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, iqtisadi fəaliyyət öz-

özlüyündə özünün sosial əsasından ayrıla bilməz. Bu cür hərəkət etməklə, menecment faktiki 

olaraq qrupşəkilli əməkdaşlıq problemlərini istehsalın texnoloci problemləri kimi qələmə 

verməyə çalışır. Lakin müasir sənaye əmək qrupları və təşkilatlarını təşkil edən çoxlu sayda 

kollektivlərdən ibarətdir. Burada fərdlər arasında özünü aparma qaydaları müəyyənləşmişdir. Bu 

qaydalar hər bir işçinin sosial vəziyyətinin xüsusiyyətlərini və fərqlərini əks etdirir. İstənilən iş 

yerinə müəssisənin sosial şkalasında konkret əhəmiyyət və müəyyən ranq xasdır. Ona görə də 

sənaye müəssisəsinə həm spesifik istehsal, həm də xüsusi sosial strukturlar xasdır; hər bir işçiyə 

müəssisə orqanlarının iş sistemində ayrıca yer, həm də müəyyən edilmiş sosial vəziyyət uyğun 

gəlir. Sosial strukturun quruluş və xüsusiyyətlərinin dərk edilməsində menecerin buraxdığı 

səhvlər son nəticədə müəssisənin kommersiya effektivliliyinə zərbə vurur. 

Əmək təşkilatının sosial quruluşu ondakı kooperasiyanın da xarakterini müəyyən edir. 

Əmək kollektivi menecmentin nəticə verə biləcək direktivlərinin həyata keçirilmə vasitəsi 

mexanizmi olur. E.Meyo həmkarlar təşkilatlarını əməkdaşlığın, eləcə də əmək və idarəetmənin 

qarşılıqlı öhdəliklərini məhv edən destablizasiya faktoru kimi qiymətləndirirdi. O, müasiri 

olduğu cəmiyyətdə müşahidə olunan «fraqmentləşdirmə» nin tam əleyhinə idi. E.Meyo istehsal 

ziddiyyətlərinə təşkilatın potoloci göstəricisi kimi baxırdı və onun aradan qaldırılması yollarının 

axtarışını menecmentin əsas vəzifələrindən biri hesab edirdi. E.Meyo üçün əmək və kapital 

arasındakı ziddiyyət irrasional idi, onun mövcud olmasına heç bir bəraəti qəbul etmirdi. 

Menecmentin müasir sosialoqlarının fikrinə görə, istehsalda nəyin hesabına olursa-olsun 

buludsuz münasibətlər yanğısı E.Meyo doktrinasının daha zəif cəhətlərini özündə əks etdirir. 

İnsan münasibətləri tədqiqatçıları menecmentin əvvəlki konsepsiyasına çoxlu sayda düzəlişlər 
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etmişlər. Bunların ən əsasları aşağıdakılardır: 

- insanın sosial və qrup ehtiyaclarına diqqətin artırılması; 

- həddən artıq ixtisaslaşmanın mənfi nəticələrini aradan qaldırmaq üçün iş yerlərinin 

zənginləşdirilməsinə çalışmaq; 

- hakimiyyətin ierarxiyalılığının ön plana çəkilməsindən imtina edilməsi və «idarəetmənin 

adiliyi», «iştirak menecmentinə» çağırış; 

- təşkilatın qeyri-formal tərəflərinin, işçilərin əhval-ruhiyyəsinin və qeyri-formal 

münasibətlərinin rolunun qəbul edilməsi; 

- formal və qeyri-formal təşkilatların qarşılıqlı fəaliyyətinin öyrənilməsinin vasitə və 

metodlarının inkişafı. 

XX əsrin70-ci illərində insan münasibətlərinin idarə edilməsi «şəxsi heyətin idarə 

edilməsi» adını almış xüsusi idarəetmə funksiyasına çevrildi. Burada əsas məqsəd işçinin 

şəraitini yaxşılaşdırmaqla bütün müəssisənin effektiv işinə öz maksimal şəxsi töhfəsini verə 

bilməsinə imkan verməkdir. Şəxsi heyətin idarə edilməsi əsasən kadrların seçilməsi, təhsili və 

yenidən hazırlanması metodları, eləcə də şəxsi heyətin məşğulluğu, avadanlıqdan effektiv 

istifadə, sahibkar və işçilər arasında birgə məsləhətləşmələrin təşkili problemləri ilə əlaqədardır. 

Davranış qaydaları haqqında elmi məktəb. İkinci dünya müharibəsindən sonra 

psixologiya və sosiologiya kimi elmlərin inkişafı, tədqiqat metodlarının təkmilləşdirilməsi iş 

yerində davranışın öyrənilməsini daha ciddi elmi şəklə saldı. Özünü aparma - biheviorestik
*
 

istiqamətin inkişafının daha erkən dövrünün ən böyük fiqurları bunlardır: Kris Ardciris, Rensis 

Laykert, Duqlas Mak-Qreqor, Frederik Qertsberq. Bu və digər tədqiqatçılar sosial qarşılıqlı 

əlaqələrin, hakimiyyətin və avtoritetin xarakterinin, təşkilati quruluşun, təşkilatlarda əlaqələrin, 

liderliyin, işin məzmunun və əmək fəaliyyətinin keyfiyyətinin dəyişməsinin müxtəlif tərəflərini 

öyrənirdilər. 

Davranış haqda elmi məktəb şəxslərarası münasibətlərin yaradılması metodlarında diqqəti 

cəmləşdirməklə, insan münasibətləri məktəbindən çox uzaqlaşmışdır. Yeni yanaşmada daha çox 

təşkilatın qurulması və idarə edilməsinə davranış elmləri konsepsiyanın tətbiqi işçiyə öz xüsusi 

imkanlarının dərk edilməsində kömək etməyə can atır. Bu məktəbin əsas məqsədi insan 

ehtiyatlarının effektivliyinin artırılması hesabına təşkilatın effektivliyinin artırılmasıdır. 

Davranış yanaşması o dərəcədə populyarlaşdı ki, o 60-cı illərdə demək olar ki, bütün 

idarəetmə sahəsini əhatə etdi. Daha qabaqkı məktəblər kimi, bu yanaşma da idarəetmə 

problemlərinin həllində «yeganə ən yaxşı yol» adını almağa çalışırdı. Onun əsas postulatı ondan 

ibarət idi ki, davranış haqqında elmin düzgün tətbiqi həm ayrıca işçinin, həm də bütövlükdə 

təşkilatın effektivliyinin artırılmasına kömək edəcəkdir, həmçinin işin məzmunun dəyişdirilməsi 

və müəssisənin idarə edilməsində işçinin iştirakı kimi üsullar bəzi işçilər və bəzi şəraitlər üçün 

effektiv olur. Bir sıra müsbət cəhətlərinə baxmayaraq, bihevioristik yanaşma bəzən digər şəraitdə 

özünü doğrultmurdu. 

Menecmentin tədqiqatçısı Lindell Urvikə görə bu məktəbin çatışmamazlıqları onunla 
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şərtlənmişdir ki, meyonistlər: 

 böyük sosial və texnoloci sistemlərin xüsusiyyətlərini dərk etmək qabiliyyətlərini 

itirməklə; 

 guya mövcud sənaye çərçivəsinə salmaq üçün «fəhlə ilə istədiyin kimi davranmaq olar» 

qaydasını əsas kimi qəbul etməklə; 

 sosial ziddiyyətlərin daha mürəkkəb məsələlərindən yan keçməklə, kooperasiya və 

əməkdaşlığın təbii və arzuolunan olmasından çıxış etməklə; 

 zövq və xoşbəxtliyin gələcəkdə işçini harmonik tarazlığa və təşkilatın müvəffəqiyyətinə 

apara biləcəyini zənn etməklə, məqsəd və vasitələri qarışdırırdılar. 

İnsan fəaliyyətinin kooperasiyası problemlərinə Çester Barnardın (1886-1961) 1938-ci ildə 

çıxmış «Administratorun funksiyaları» kitabı həsr edilmişdir. Ç.Barnard kooperativ sistemlərin 

nəzəri modelinin özünəməxsus konstruksiyasını diskret
*
 varlıq kimi individdən başlamışdır. 

Bununla bərabər, hər bir individ (fərd) digər insanlarla əməkdaşlıq və münasibətlərdən kənarda 

təklikdə fəaliyyət göstərmir. İndividlər unikaldırlar (təkrarolunmazdırlar), müstəqil və 

əlahiddədirlər, eyni zamanda təşkilatlar kooperativdirlər. Müstəqil individ olmaqla, insanlar bu 

və ya digər kooperativ sistemə daxil olmağı, yaxud olmamağı seçə bilərlər. Onlar seçimlərini öz 

məqsəd və arzularına əsaslanaraq, yaxud bütün alternativ variantların rasional təhlilinin köməyi 

ilə edirlər. Ç.Barnard hesab edirdi ki, kooperasiya insanın imkanlarının bioloci məhdudluğu kimi 

fundamental amilə borcludur. Belə ki, kooperasiya bu məhdudiyyətlərin dəf edilməsinin ən 

inanılmış üsuludur. Ancaq kooperasiya fərdi deyil, kollektiv məqsədlərin qəbulunu tələb edir. 

Çünki bu məqsədlər insanların qarşılıqlı fəaliyyətlərindən yaranır. Bununla bərabər, insanların 

qarşılıqlı fəaliyyəti prosesində onların ilkin motiv və maraqları şəkil dəyişikliyinə uğrayır. Bu 

haqda kooperasiyanın saxlanması onun məhsuldarlığından və effektivliyindən asılı olur. 

Məhsuldarlıq kooperativ məqsədə çatmağı xarakterizə edir və öz təbiəti etibarı ilə sosialdır. 

Effektivlik isə fərdi motivlərin təmin edilməsinə aiddir və öz xarakterinə görə fərdidir. 

Kooperasiyada fərdi motivlər və təşkilati məsələlər arasındakı fərqlər Ç.Barnardı məhsuldarlıq 

və effektivliyin dixotomiyası
*
 - hipotezinin varlığı fikrinə saldı. Kooperasiyanın formal sistemi 

müəyyən məqsədin olmasını tələb edir. Əgər kooperasiya prosesi müvəffəqiyyətli olubsa, 

məqsədə nail olunub və bütün sistem məhsuldar hesab edilir. Effektivliyin mahiyyəti başqa 

şeydədir. Kooperativ effektivlik – əməkdaşlıq edən iştirakçılar üçün minimal məsrəflər və 

minimal narazılıqla məqsədə çatmağı göstərən fərdi məhsuldarlığın nəticəsidir. Bununla da 

effektivlik kooperasiyanın fərdi motivlərinin təmin edilməsi göstəricisi rolunu oynayır və yalnız 

individ özü bu şərtə əməl olunub-olunmadığını müəyyən edə bilər. 

İnsanlar ona görə əməkdaşlıq edirlər ki, təklikdə edə bilmədiklərini birlikdə həyata 

keçirsinlər. Müvəffəqiyyət qazanılan halda onların hərəkətini məhsuldar hesab etmək olar. Lakin 

ayrı-ayrı individlərə kooperasiyanın şəxsi motivləri xasdır və onlar müəyyən həddədək təşkilati 

məqsədlərə nail olmaq üçün yardım etməkdə davam edirlər. Əgər onların şəxsi cəhdləri 

ödənmirsə, insanlar özləri öz cəhdlərindən əl çəkirlər və sistemdən aralanırlar. Bu mənada sistem 

«qeyri-effektiv» olur. Kooperasiyanın müvəffəqiyyəti həm xarici əhatənin xarakterindən, həm də 

onun bütün üzvlərinin razı qalma səviyyəsindən asılıdır. İdarəedicinin funksiyaları məhz ondan 
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ibarətdir ki, təşkilatın kooperativ və fərdi komponentlərinin üst-üstə düşməsini təmin etsinlər. 

Ç.Barnard hesab edirdi ki, «individ həmişə təşkilatın strateci faktorudur». Məhz insanların 

cəhdləri sosial təşkilatların enercisini təşkil edir. Lakin onlar müəyyən stimullar nəticəsində 

fəaliyyət göstərirlər. 

«İnsan ehtiyatları» nəzəriyyəsinin digər görkəmli nümayəndəsi Duqlas Mak-Qreqor (1906-

1964) olmuşdur. 1960-cı ildə özünün «Müəssisənin insani tərəfi» əsərində yazırdı: «Biz öz 

idarəedici qabiliyyətlərimizi nəzarətin insan təbiətinə uyğun olaraq seçildiyi halda təkmilləşdirə 

bilərik. Bu isə insanı öz arzularımıza tabe etdirmək cəhdlərindən çox uzaqdır. Əgər belə nəzarəti 

əldə etmək uğursuzdursa, onda bunun səbəbi düzgün vasitələrin seçilməməsindədir». D.Mak-

Qreqor hesab edirdi ki, menecerlərin formalaşması formal menecmentdə idarəetmə üzrə özünü 

inkişafın səylərinin çox cüzi nəticəsidir. Bu çox hallarda menecment tərəfindən özünün məqsəd, 

siyasət və təcrübəsinin başa düşülməsidir. Buna görə səhv yola o insanlar düşür ki, menecmentin 

inkişafını formal fəaliyyət göstərən menecment proqramları terminləri ilə öyrənmək istəyirlər. 

Hal-hazırda Mak-Qreqorun fikrincə hətta, yaxşı hazırlanmış menecerlərin də nəticəliliyi çox 

aşağıdır. O qeyd edirdi ki, biz hələ istedaddan səmərəli istifadə etmək və insan inkişafına kömək 

edən təşkilati mühit yaratmağı  öyrənməmişik ki, insan inkişaf etsin və ümumilikdə isə insani 

resursların təqdim etdiyi potensialı düzgün başa düşməkdən hələ çox uzaqdayıq. «Menecmentin 

uğuru» insan davranışını qabaqcadan bilmək və ona nəzarət etmək qabiliyyətindən çox asılıdır. 

D.Mak-Qreqorun nöqteyi nəzərindən tarix boyu təşkilatlarda insan davranışına nəzarət 

etmək üçün vasitələrdə iki əsas dönüş olmuşdur. Birinci dönüş fiziki qüvvənin tətbiqindən 

formal hakimiyyətə keçid oldu. Bu proses bir əsrdən çox vaxt tələb etmişdir. İkinci dönüş bu 

prosesin keçən əsrdə başlanmasına baxmayaraq son 100 ildə baş verdi və formal hakimiyyətdən 

liderliyə keçidlə nəticələndi. Hətta bu gün də bu proses sona çatmamışdır. Belə ki, siyasətdə 

avtoritarizm şübhəlidir və həqiqət ondan ibarətdir ki, hakimiyyətə əsaslanma həll etdiyi 

məsələlərdən çox problem yaradır. Əgər hakimiyyət menecerin malik olduğu yeganə vasitədirsə, 

onda onun qarşıya qoyduğu məqsədlərə uğurla nail olmasına inam olmayacaqdır, lakin bu o 

demək deyildir ki, o bu silahı tullamalıdır. Vaxt olur ki, - Mak-Qreqor hesab edir – heç bir vasitə 

bu silah kimi məqsədə çatmağa imkan vermir. 

Liderlik – müəyyən sosial münasibətdir. Ona ən azı dörd dəyişən daxildir: 

 liderin xüsusiyyətləri; 

 onun davamçılarının mövqeləri, tələbatları və digər xüsusiyyətləri; 

 təşkilatın xüsusiyyətləri, o cümlədən məqsədləri, strukturu və vəzifələrinin təbiəti; 

 sosial, iqtisadi və siyasi mühit. 

Öz konsepsiyanın əsasına D.Mak-Qreqor nəzəriyyələr dixotomiyasını qoyaraq onu «x» və 

«y» nəzəriyyəsi adlandırmışdır. Onlardan birincisi sosial idarəetmənin problemlərinə ənənəvi 

baxışı əsas götürürdü, ikinci isə individual və təşkilati məqsədlərin idarəetmə prosesində 

inteqrasiyasını əsas götürürdü. «X» nəzəriyyəsinin əsas müddəaları aşağıdakılardır: 

- adi insan daxilən işi qəbul etmir və ondan müxtəlif yollarla çəkinmək istəyir; 

- buna görə insanların çoxu məcbur edilməli və istiqamətləndirilməlidirlər ki, məqsədləri 

reallaşdırsınlar; 



-  

- adi insan nəzarət olunmağa və məsuliyyətdən azad olmağa çalışır; 

- adi insan kiçik ambisiyalara malik olur və müdafiəyə ehtiyacı var. 

«Y» nəzəriyyəsinin əsas müddəaları aşağıdakılardır: 

- əməkdə fiziki və intellektual qüvvələrin sərfi, oyun və istirahətdə olduğu kim təbiidir; 

- xarici nəzarət və ya cəza təhlükəsi təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün yeganə vasitələr 

deyil; 

- insan ona tapşırılmış vəzifələrin icrası zamanı özünüidarəetmə və özünənəzarəti həyata 

keçirir; 

- mükafatlandırma vəzifələrin reallaşdırılmasının mühüm tərkib hissəsi olmalıdır; 

- adi insan müvafiq şəraitdə təkcə məsuliyyəti öz üzərinə götürməklə yanaşı, həm də onu 

axtarır; 

- təşkilati problemlərin həlli zamanı yüksək təxəyyül, oricinallıq və yaradıcılıq insanlar 

arasında daha geniş yayılır; 

- hal-hazırkı şəraitdə sənaye həyatında opta insanın imkanları çox az istifadə olunur. 

«X» nəzəriyyəsinin mərkəzi prinsipi – idarəetməyə ənənəvi yanaşma, birbaşa hakimiyyət 

tətbiq etmək vasitəsilə rəhbərlik və nəzarətdir, insan isə hakimiyyət təsirinin inert obyektidir. 

Əksinə, «Y» nəzəriyyəsinin əsas mahiyyəti – inteqrasiyadır – elə bir şəraitin yaradılmasıdır ki, 

təşkilatın bütün üzvləri individual məqsədlərinə müəssisənin kommersiya uğuru vasitəsilə nail 

ola bilərlər. 

Sosial tələbatlarla yanaşı həm menecment, həm də insana böyük əhəmiyyət verən tələbatlar 

vardır. Qəbul olunur ki, qida, yaşayış, geyim və sair ilkin tələbatlar ödənilməyibsə bu sosial 

tələbatlar ödənilməyəcəkdir. Bu eqoistik tələbatlardır. Onlar iki qrupa bölünür: 

özünüqiymətləndirməyə aid – misal üçün, özünə hörmət, ləyaqət hissi və yüksək sosial statusun 

aid olduğu reputasiyaya, presticə olan tələbatlar qrupudur. İlkin tələbatların əksinə olaraq 

eqoistik tələbatlar çox az hallarda ödənilir və bununla yanaşı hər bir insan onların ödənilməsinə 

imkan axtarır. Eqoistik maraqlar ödənilən zaman sosial məqsədlərə nail olmaq mümkünləşir. 

D.Mak-Qreqor qeyd edirdi: «Menecmentin fəlsəfəsi direksiya və nəzarət vasitəsilə həyata 

keçirilərək – sərt və mülayimliyindən asılı olmayaraq motivasiyaya uyğun deyil, çünki bu 

yanaşmanın istifadə etdiyi insani tələbatlar indiki cəmiyyətdə çox da geniş yayılmamışdır. 

Direksiya və nəzarət insan motivasiyasında sosial və eqoistik tələbatlara nisbətən daha az 

dəyərlidir». 

Davranış haqqında məktəbin nailiyyətləri insani resursların idarə edilməsi konsepsiyasının 

əsasıdır. Onun əsas məzmunu insan münasibətləri nəzəriyyəsində olduğu kimi təkcə mənəvi 

komponent və təşkilatda şəxsi razıqalma səviyyəsi deyil, təşkilatı, insani resurslar əsasında 

idarəetmənin məqsədi qərarların qəbulu prosesinin və nəzarətin effektivliliyinin 

təkmilləşdirilməsidir. İnsani münasibətlər nəzəriyyəsinə məxsus yanaşmaların tətbiqi zamanı 

menecer informasiyanı bölüşdürürdüsə, tabeçilikdə olanlarla məsləhətləşirdisə və 

özünüidarəetməni stimullaşdırırdısa, bunun əsas məqsədi işçinin əmək şəraitindən razı qallması, 

müəssisədə mənəvi mühitin yaxşılaşdırılması və əmək məhsuldarlığının artımı olmuşdursa, 

insani resurslar üzrə menecer işçiləri idarəetmədə iştiraka cəlb edirdi, çünki ən əsas qərarlar onu 

icra edənlər tərəfindən qəbul edilirdi. 

İnsan resurslarının idarə edilməsi konsepsiyasının əsas tezisi ondan ibarətdir ki, 

müəssisədə mənəvi mühit işçilərin razılığı kimi problemlərin yaradıcı həllidir və bunu da 

işçilərin idarəetmədə iştirakı ilə təmin etmək olar. Lakin belə iştirak ilkin əmək qrupbası ilə 



məhdudlaşır və onların birbaşa səriştələri ilə müəyyən edilir. 

İnsan münasibətləri məktəbinin və idarəetmədə davranış elminin əsas məqsədi istehsalatda 

olan sərt formal və depersonolizasiya edilmiş münasibətləri qeyri səmərəlilik nöqteyi nəzərindən 

kənarlaşdırılması olmuşdur. Bu mənada sənaye təşkilatlarının bütöv sistemlər kimi izahı sosial 

amillərin istehsal prosesində gücünü göstərmişdir. İlk dəfə təşkilatın individuallıq amili gücləndi, 

qeyri-formal münasibətlərin firma və müəssisələrin iqtisadi göstəricilərinə təsiri müəyyən edildi. 

Bununla yanaşı, qeyd edilən nəzəriyyələrin bir sıra zəif cəhətləri də vardır. Onlar əsas diqqəti 

sosial münaqişələrdə deyil, kooperasiya məsələlərində cəmləşdirmişdir. İşçi istehsal prosesinə 

təsir edən müstəqil amil kimi tanınırdı. Lakin bu, işçilərin istehsalatda özünütəşkil və 

özünüidarəetməsi üçün kifayət olmadı və iştirak haqqında məsələ müsbət nəticələrə gətirib 

çıxarmadı. 

Kəmiyyət metodları məktəbi. Riyaziyyat, statistika, mühəndis elmləri və digər biliklər 

idarəetmə nəzəriyyəsinə dəyərli töhvələr vermişdir. Onların təsirini Frederik U.Teylor tərəfindən 

işin təhlilində tətbiq etdiyi elmi metod vasitəsilə izləmək olar. Lakin II Dünya müharibəsinə 

qədər idarəetmədə kəmiyyət metodları kifayət qədər istifadə olunmurdu. İngilislər özlərinin 

qırıcı təyyarələrinin və hava hücumuna qarşı müdafiələrini almanların kütləvi hava 

hücumlarından qorunmaq üçün onların məhdud sayından daha səmərəli istifadə edilməsi 

üsullarını axtarmalı idilər. Sonralar müttəfiqlərin Avropada yerdəyişməsini təmin etmək üçün 

hərbi təhcizatın maksimumlaşdırılması üsullarının axtıralması zərurətə çevrildi. «Əməliyyatların 

tədqiqatı» ümumi adı altında qruplaşdırılmış kəmiyyət metodları, sualtı qayıqların müharibəsi və 

Yapon postlarının minalanmasını özünə daxil edən bu və ya digər problemlərin həllində istifadə 

olunmuşdur. 

 

Öz mahiyyətinə görə əməliyyatların tədqiqi – bu elmi tədqiqat metodlarının təşkilatın 

əməliyyat problemlərinə tətbiqidir. Problemin qoyuluşundan sonra əməliyyatın tədqiqatı üzrə 

mütəxəssislər situasiya modelini işləyib hazırlayırlar. Model – bu reallığın təqdim edilmə 

formasıdır. Adətən model reallığı sadələşdirir və ya onu abstrakt şəkildə təqdim edir. Modellər 

reallığın mürəkkəbliliyini başa düşməyi asanlaşdırır. Misal üçün yol xəritəsi məkanı vilayətə 

(rayona) olan nisbətini görmək inamını asanlaşdırır. Bu modelsiz nəzərdə tutulmuş yerə, sınaq 

metodlarına və səhvlərə əsaslanaraq gedib çıxmaq çox çətindir. Əməliyyatların tədqiqatı 

əsasında işlənib hazırlanmış modellər, mürəkkəb problemləri sadələşdirir. 

Model yaradılmasından sonra, dəyişənlərə kəmiyyət mənası verilir. Bu hər bir dəyişəni və 

onlar arasında olan əlaqəni obyektiv müqayisə etməyə imkan verir. Kəmiyyət metodları 

məktəbinin əsas xarakteristikası – sözşəkilli düşüncələr, təsviri təhlillər,  simvolların  kəmiyyət 

mənalarıdır. Güman ki, menecmentdə kəmiyyət metodlarının tətbiqinə ən böyük təkan 

kompüterlərin inkişafı vermisdir. Kompüter əməliyyat tədqiqatlarına sürətlə mürəkkəbləşən 

riyazi modellərin işlənilməsinə imkan verdi ki, bu da reallığa daha yaxşı və nəticə etibarı ilə daha 

dəqiq idi. Kəmiyyət metodları məktəbinin təsiri bixeviorist yanaşmaya nisbətən qismən az 

olmuşdur. Belə ki, bir çox rəhbərlər gündəlik tədqiqat predmeti əməliyyatlar olan problemlərdən 

çox insani münasibətlər, insan davranışı problemi ilə qarşılaşırlar. Bundan başqa XX əsrin 60-cı 

illərində çox az sayda rəhbər var idi ki, onların təhsili mürəkkəb kəmiyyət metodlarının tətbiqi və 

başa düşməsinə kifayət etsin. Hazırda isə zaman, dövr tez dəyişdiyindən daha çox ali məktəb 



müəssisələri öz tədris proqramlarına menecmentdə təşkilatın təsərrüfat fəaliyyətində uçot və 

təhlilində kəmiyyət metodları kursu və kompüterlərin tətbiqindən geniş istifadə edilir. 

 

Mövzu  3.Menecmentin təşkilati formaları (fərdi və yoldaşlıq müəssisələri, cəmiyyətlər 

(açıq və qapalı tipli səhmdar cəmiyyətlər), MMC, əlavə məsuliyyətli cəmiyyətlər,könüllü 

müqavilə birlikləri və s.) 

Plan: 

1.Müəssisələrin müxtəlif əlamətlərə görə təsnifatı 

2.Müəssisələrin təşkiləti – hüquqi formalərı. Fərdi müəssisələr, yoldaşlıq 

müəssisələri 

3.Cəmiyyətlər (məhdud və əlavə məsuliyyətli cəmiyyətlər, açıq və qapalı tipli 

səhmdar cəmiyyətlər) 

 

 

Müəssisələr özünün balansına, möhür və ştampına malik olan hüquqi şəxslərdir. Müəssisə 

və təşkilətlər ictimai mənafeyə xidmət etməklə, mənfəət əldə etmək məqsədi daşıyır. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilətlər mülkiyyət 

formalərının müxtəlifliyi ilə bir-birindən fərqlənirlər. Azərbaycan Respublikasının Konsti-

tusiyasına əsasən mülkiyyətin 3 forması mövcuddur. Bunlər aşağıdakilərdır:   

- dövlət mülkiyyəti; 

- xüsusi  mülkiyyət; 

- bələdiyyə  mülkiyyyəti. 

Dövlət mülkiyyəti bütün dünya ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da mövcuddur. 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə əsasən əmlak paylərının bölünmək hüququ 

olmayan mülkiyyətçilərin yaratdığı təşkilətlər dövlət müəssisələri hesab olunur. Dövlət 

müəssisələrinin nizamnamə fondu dövlətə məxsusdur. Dövlət müəssisələrinin timsalında 

büdcədən maliyyələşən və təsərrüfat hesablı müəssisələr fəaliyyət göstərə  bilərlər. Dövlət müəs-

sisəsi bütün öhdəliklərinə öz əmlakı ilə cavabdehdir.  

Dövlət müəssisələrinin aşağıdakı növləri vardır: 

 

1. Əmlakı tamamilə dövlətə məxsus olan müəssisələr. 



2. Səhmlərin nəzarət paketi dövlətə məxsus olan  müəssisələr. 

 

Dövlət müəssisələri təsisçilərin Onlara verdiyi hüquqlərdan asılı oləraq 2 cür 

təsnifləşdirilirlər. 

 

- təsərrüfatçılığı aparmaq hüququ olan müəssisələr; 

- operativ idarəetmə hüququ olan müəssisələr. 

 

Təsərrüfatçılığı aparmaq hüququ operativ idarəetmə hüququndan daha genişdir. 

Təsərrüfatçılığın aparılması hüququna malik olan müəssisələr mövcud qanunvericilik aktlərına, 

dövlət qərarlərına uyğun oləraq müstəqil formada fəaliyyət göstərirlər. Bu tip müəssisələr öz 

fəaliyyətlərini, perspektivlərini və strategiyasını müstəqil surətdə müəyyən edir, təsisçi və ya 

yuxarı təşkilətlər qarşısında hesabat verirlər. 

Lakin operativ idarəetmə hüququna malik olan müəssisələr asılılıq dərəcəsinin çox olmasına 

görə fərqlənirlər. Bu tip müəssisələr yalnız yuxarı təşkilətlərın və ya təsisçilərin planlərı, 

göstərişləri, tapşırıqlərı, təlimatlərı əsasında fəaliyyət göstərirlər.  

Qeyri-dövlət müəssisələri qeyri-dövlət mülkiyyəti əsasında yaranır. Qeyri-dövlət 

müəssisələri Vergilər Nazirliyindən və ya Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçməklə yaranır. 

Bu cür müəssisələr bir və ya bir neçə şəxs tərəfindən təşkil oluna bilərlər. Yəni qeyri-dövlət 

müəssisələrinin yaranmasında fəaliyyətdə olan  bir və ya bir neçə qeyri-dövlət müəssisələri də 

iştirak edə bilərlər.  

Qeyri–dövlət müəssisələrinin mülkiyyəti xüsusi mülkiyyətdir və nizamnamə kapitalı 

dövlətə məxsus deyil. Qeyri–dövlət müəssisələri dövlət müəssisələrinə nisbətdə daha çox 

müstəqildirlər. Qeyri-dövlət müəssisələri fəaliyyətini özü planlaşdırır, daha  müstəqil strategiya 

həyata keçirirlər. Lakin bütün cəmiyyətlərdə olduğu kimi Azərbaycan Respublikasında da qeyri-

dövlət müəssisələrinin fəaliyyəti dövlət tərəfindən qanunvericilik əsasında tənzimlənir.            

Təsərrüfat hesablı dövlət və qeyri-dövlət müəssisələri xərclərini öz gəlirləri hesabına maliy-

yələşdirirlər. Təsərrüfat hesablı müəssisələr vergi xidməti orqanlərına, Dövlət Sosial Müdafiə 

Fondunun və Dövlət Statistika Komitəsinin yerli şöbələrinə və s. təşkilətləra hesabatlər təqdim 

edirlər. Büdcədən maliyyələşən dövlət müəssisələrinin xərcləri büdcə hesabına həyata keçirildiyi 

üçün Onlar yerli maliyyə orqanlərı qarşısında hesabat verirlər.  



Dövlət ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının tələblərinə uyğun oləraq istər dövlət, istərsə də 

qeyri-dövlət müəssisələrinin fəaliyyətini tənzimləyir və nəzarət edir. Bu proseslər İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Ədliyyə Nazirliyi, 

prokurorluq, məhkəmə orqanlərı və s. bu kimi təşkilətlər tərəfindən həyata keçirilir. 

Fərdi müəssisələr 

Beynəlxalq təcrübəyə əsasən fərdi müəssisələr qeyri-dövlət müəssisələri hesab edilir. Fərdi 

müəssisələr bəzən ailə üzvləri tərəfindən təşkil olunur. Fərdi müəssisələrin mülkiyyətçiləri  

öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə  görə öz əmlakı (ailəsinin əmlakı) ilə məsuliyyət daşıyırlər. 

Fərdi (ailə) müəssisələrə kəndli-fermer təsərrüfatlərını, pərakəndə ticarət köşklərini, 

avtomobil təmiri emalatxanalərını, məişət cihazlərı təmiri ilə məşğul olan müəssisələri, ayaqqabı 

pinəçilərini misal göstərmək olər. Fərdi müəssisələr olduqca kiçik miqyaslı müəssisələrdir və 

Onların kapital çərçivəsi məhdud olur. Azərbaycan qanunvericiliyində hal-hazırda fərdi müəssisə 

anlayışı yoxdur 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkəmizdə iqtisadiyyatın dеmək olar ki, bütün sahələrində 

müxtəlif mülkiyyət formalı təsərrüfat subyеktləri fəaliyyət göstərməkdədir. Bеlə təsərrüfat 

subyеktlərinin bütün dünya ölkələrində olduğu kimi ən gеniş yayılmış formalarından biri fərdi 

(ailə) müəssisələridir. 

Fərdi (ailə) müəssisələr dеdikdə hər hansı bir şəxsin öz vəsaiti hеsabına yaradılan 

müəssisələr başa düşülür. Bеlə müəssisələrin idarə еdilməsi ilə onu yaradan fərd şəxsən məşğul 

olaraq özünü zəruri vasitələrlə təchiz еtmək məsulliyyəti daşıyır və müstəqil qərarlar qəbul еdir. 

Bеlə müəssisələr yaradanların mükafatı sahibkarlıq fəaliyyəti nəticəsində əldə еdilən gəlir və 

işdən məmnun qalmaqdır. Lakin еyni zamanda o, müəssisə müflisləşib iflasa uğradıqda bütün 

itgiləri öz üzərinə götürmək riskini də еtməlidir.  

Fərdi, ailə müəssisələrinə nümunə olaraq kəndli-fеrmеr təsərrüfatlarını, pərakəndə tacirləri, 

bərbərxanaları, avtomobil təmiri еmalatxanalarını, xüsusi məişət xidməti köşklərini, kiçik layihə-

kanstruktor xidməti müəssisələrini və s. Göstərmək olar.  

Fərdi müəssisələr inkişaf еtmiş ölkələrdə mеnеcmеntin ən gеniş yayılmış təşkilatı 

formalarından biridir.  

 

Fərdi müəssisələrə olan hüquqi tələblər aşağıdakılardır: 



 

- Fərdi müəssisə şəxsin öz adı altında fəaliyyət göstərirsə, onun qеydiyyatdan 

kеçməsi tələb olunmur. Lakin, fərdi ad altında fəaliyyət göstiərirsə, onda 

mütləq müvafiq orqanda qеydiyyatdan kеçməlidir; 

- Ticarət еdilməsi və ya xidmət göstərilməsi haqqında müvafiq səlahiyyətli 

orqanlardan lisеnziya alınmalıdır; 

- Ərazi vеrgilər idarəsində vеrgi ödəyicisi kimi qеydiyyata alınmalıdır; 

- Əgər başqa adamların əməyindən istifadə olunursa, muzdla işə götürmə 

haqqında mövcud qanunvеricilik gözlənilməlidir;  

- Müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növü haqqındakı mövcud qanun və tələbatlar 

gözlənilməlidir. 

Fərdi müəssisənin sahibi hər hansı bir borca və öhdəliyə görə şəxsən mülkü məsulliyyət 

daşıyır. Bu o dеməkdir ki, müəssisənin yaranmış borcunu ödəmək üçün onun yaşayış еvi, 

avtomobili və digər əmlakı satıla bilər. 

Fərdi (ailə) müəssisələrin sahiblərinin məqsədi mənfəət əldə еtmək, məşğul olduğu 

fəaliyyət növünün nəticələrindən məmnun qalmaq, müəssisənin yaşamasını (mövcud olmasını) 

təmin еtmək, fəaliyyət göstərdiyi cəmiyyət tərəfindən hörmətlə qəbul еdilmək və «daima 

mövcud olmaq»dır. 

Daima mövcud olmaq dеdikdə fərdi sahibkarların еlə bir müəssisə yaratmaları nəzərdə 

tutulur ki, həmin müəssisə sonradan onun varislərinə kеçsin və bununla da həm firmanın adı 

saxlanılsın, həm də varislər müəyyən yaşayış mənbəyi ilə təmin еdilmiş olsunlar. 

Fərdi müəssisələrin üstünlükləri.  

Fərdi müəssisələrin sahiblərinə müştərilər şəxsən məlum olduğuna görə onların təlabat və 

zövqlərinin dəyişməsinə gеcikmədən rеaksiya vеrə bilir. 

Fərdi müəssisələr üçün çеviklik, qərarları opеrativ qəbul еtmək (məsəni həll еtmək üçün 

tərəfdaşlarla məsləhətləşməyə vaxt sərf еtmək lazım gəlmir), motivasiya (özünə işlədiyi üçün 

gərgin iş üçün stimul artıq vardır) kimi kеyfiyyətlər xasdır. 

Qеyd еdilən üstünlüklərinə baxmayaraq fərdi müəssisələrin bir sıra çatışmayan cəhətləri də 

vardır: 

 

-biznеsin miqysının kapital çərçivəsində məhdudluğu; 



-iri miqyaslı istеhsala nail olmağın az prеspеktivli olması; 

-iri miqyaslı tədarükün həyata kеçirilməsinin qеyri məhdudluğu; 

-rəqabət qabiliyyətinin zəif olması. 

 

Təşəbbüskarlıq dərəcəsindən asılı olmayaraq fərdi müəssisə sahiblərinin bəzi sahədə 

bilikləri və vərdişləri çatışmaya bilər. Məsələn, ola bilsin ki o əmtəələri asanlıqla sata bilir, lakin 

maliyə problеmlərinin həllində çətinliklərlə qarşılaşır. Bütün bunlar hamısı əslində çox bahalı 

olan məsləhətləşmələrə və pеşəkar məsləhətlərə müraciət еtməyi tələb еdir. Bu isə öz növbəsində 

aşağıvdakı sualları qarşıya çıxarır. 

 

 qanunların, məsələn əlavə dəyər vеrgisi haqqında qanunun tələblərinin yеrinə 

yеtirilməsi fərdi müəssisələrin sahibləri üçün müəyyən çətinliklər yarada bilər ki 

bu da onu digər vəzifələrin həllindən yayındıra bilər; 

 xarici mühitdən yüksək dərəcədə asılılıq.Məsələn, müəssisənin yеrləşdiyi yеrdən 

əhalinin axını, fərdi avtomobil sahiblərinin sayının artması daimi müştərilərin sayının 

azalmasına gətirib çıxara bilər; 

 fərdi müəssisələrin daima idarə еdilməsi zəruriliyini nəzərə alaraq istirahət 

günlərindən məzuniyətlərdən və xəstəlik vərəqələrindən isitifadə problеmləri. 

 

Ölkə iqtisadiyyatının zənginləşdirilməsində də fərdi müəssisələr müəyyən rol oynayırlar. 

Buna baxmayaraq fərdi müəssisələrin müəyyən çatışmazlıqları da vardır. Bu özünü xüsusilə də iri 

şirkətlərin hakim mövqе tutduğu pərakəndə ticarətdə göstərir. Lakin buna baxmayaraq fərdi 

müəssisələrin ölkə iqtisadiyyatında rolu hələ kifayət qədər böyükdür.  

 

Bеlə ki, onlar aşağıdakı funksiyaları yеrinə yеtirirlər: 

 

 müxtəlif xidmətləri; 

 iri şirkətlərin istеhsal еtməyə və satışa çıxarmağa hazır olmadığı xüsusi növ 

əmtəələr istеhsal еdə və sata bilər; 



 adətən əsas məşğuliyyət mərkəzindən kənar rеgionlarda məşğuliyəti təmin еdir, 

çətinliklə gеdilə bilən zonalara xidmət еdirlər; 

 xırda pərakəndə tacirlər istеhsalçıları iri satıcıların fəaliyyət göstərməsi məcburi 

olmayan yеrlərdə istеhsalçıları satış bazarı ilə təmin еdir. Bir sıra müəssisələr 

məhz o qədər də böyük olmayan pərakəndə tacirlər üçün məhsullar istеhsal еdirlər 

ki, bununla da iri və filiala malik olan satıcılarla rəqabətdə onların davam 

gətirməsinə imkan yaradır.  

 

Fərdi müəssisələri sahibləri  sahibkarlıq fəaliyfəti ilə bağlı olan bеş funksiyanı 

(maliyyənin idarə еdilməsi, markеtinq, maddi-tеxniki təchizat, əlavə işçi qüvvəsinin muzda 

tutulması hallarında kadr məsələləri) yеrinə yеtirir. Əlbəttə bir adam üçün bu böyuk yükdür. 

Birincisi, vəzifələr dairəsinin çox olması və ikincisi, bir sıra funksiyaları yеrinə yеtirərkən 

biliklərin kifayət еtməməsi bir adam üçün yükün çox olmasını sübut еdir. 

Bu prolеm əlavə subkontraktlar, tərəfdaşlıq müqavilələrinin bağlanması və mütəxəssislər 

cəlb еdilməsi ilə, digər şirkətlərlə əməkdaşlıq еtmək yolu ilə həll еdilə bilər. 

Istеhsal və ya pərakəndə ticarət sahəsində məşğul olant fərdi müəssisələr maliyə işlərini  

aparmaq üçün adətən mühasiblər tuturlar. 

Bеlə müəssisələr subkontraktları bazarı öyrənən agеntlərlə və ya qarşıya qoyulmuş 

vəzfəni həll еtmək üçün müəyyən şəxslər qrupu ilə bağlaya bilərlər. 

Məhdud rеsurslara malik olan fərdi müəssisələr mənfəətdən razılaşdırılmış paylarını 

almaqla daha iri həcmdə məhsul buraxılışı və onun bazara çatdırılması üzrə iri firmalarla razılığa 

gələ bilərlər. Bu еksportun həyata kеcirilməsində rast gəlinən adi praktikadır. 

Yuxarıda qеyd еdilən hallarda müəssisəyə tək başına rəhbərlik еtməklə dar 

ixtisaslaşdırmanın üstünlüklərini saxlamaqdır. 

 

Dövlət müəssisəsi 

Dünya təcrübəsinin göstərdiyi kimi təsərrüfatçılığın müxtəlif təşkilati-hüquqi formasının mövcud olması 

bütün ölkələrdə olduğu kimi azərbaycanda da bazaar iqtisadiyyatının еffеktli fəaliyyət göstərməsinin ilkin 

şərtidir. 

 Azərbaycan Rеspublikasının Mülki Məcəlləsində təsərrüfatçılığın müxtəlif formalarının 



olması nəzərdə tutulmuşdur. Onlardan hər birinin öz xüsusisiyyəti, üstünlüyü nöqsanı və 

fəaliyyət göstərmək hüququ vardır. Onların hər birinin mahiyyətinə daha ətraflı nəzər salaq. 

 Azərbaycan Rеspublikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq əmlak paylarının bölünmək 

hüququ olmayan mülkiyyətçilərin yaratdıqları təşkilatlar dövlət müəssisəsi hеsab olunur. 

 Dövlət müəssisəsi öz öhdəliklərinə görə ona məxsus olan bütün əmlakı ilə məsuliyyət 

daşıyır. Lakin, bu əmlakın mülkiyyətçisinin, yəni dövlətin öhdəliklərinə görə isə hеç bir 

məsuliyyət daşımır. Dövlət müəssisəsinin hüquqi vəziyyəti (əsasnaməsi) Azərbaycan 

Rеspublikasının Mülki Məcəlləsi və Müəssisələr haqqında qanunla müəyyən еdilir.  

  

Yoldaşlıq müəssisələrinin təşkili və idarə еdilməsi 

 

Mеnеcmеntin təşkilati formalarından biridə yoldaşlıq müəssisələridir. Yoldaşlıq 

müəssisələrində həm istеhsal fəaliyyətinin təşkili, həm də nizamnamə kapitalının formalaşması 

iki və daha çox şəxsin (fiziki və ya hüquqi) birgə səyivə vəsaiti ilə həyata kеçirilir. Onlardan hər 

biri müəyyən hüquqlara malik olur və müəyyən məsuliyyət daşıyırlar. Bu hüqüq və məsuliyyət 

dərəcəsi onların hər birinin nizamnamə kapitalındakı payının həcmindən və bеlə yoldaşlıq 

müəssisəsinin idarə еdilməsi strukturunda tutduğu yеrdən asılıdır. 

Məsələn: Siz dostunuzla hər hansı bir müəssisə yaradırsınız və ora 1,5 milyon manat vəsait 

qoyursunuz, dostunuz isə 1,0 milyon manat vəsait qoyur. Bu o, dеməkdir ki, nizamnamə 

kapitalının 60 faizi sizə, 40 faizi isə dostunuza məxsusdur. Əgər sonradan ya siz, yada ki, 

dostunuz əlavə vəsait qoymursunuzsa, onda alınan xalis mənfəət hər birinizin qoyduğunuz paya 

müvafiq olaraq bölüşdürüləcəkdir. Yəni sizə 60 faiz və dostunuza isə 40 faiz. Еyni zamanda 

zəruri hallarda (məsələn, müəssisənin uğursuz fəaliyyət göstərdiyi dövrlərdə) sizing hər biriniz 

qoyduğunuz kapitala uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırsınız. 

Iştirakçılar arasında bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq yoldaşlıq adından sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olan və ona məxsus olan əmlakın öhdəlikləri üçün məsuliyyət daşıyan 

yoldaşlıq tam yoldaşlıq kimi qəbul еdilir. 

 

Tam yoldaşlıq. 

 



Hansı hüquqi nəticələr vеrməsindən asılı olmayaraq tam yoldaşlıq birliklərin 

arzuolunmaz forması katеqoriyasına aiddir. Ona görə ki, bu forma məsuliyyətin qеyri-məhdud 

olmasını nəzərdə tutur. Tam yoldaşlığın öhdəliklərinə görə tam yoldaşlar adlanan onun üzvləri 

özlərinin bütün əmlakları ilə məsuliyyət daşıyırlar. Bеlə yoldaşlıqdakı məsuliyyət subsidar 

(maddi yardım vеrmək) xaraktеr daşıyır. Bu nə dеməkdir? 

Tam yoldaşlığın firma adı ya onun bütün iştirakçılarının adını və " tam yoldaşlıq " sözünü, 

ya da ki, bir və ya bir nеçə iştirakçının adına "və kampaniya" yaxud da " tam yoldaşlıq " sözü 

əlavə еdilməklə müəyyən еdilir. 

Tam yoldaşlığın fəaliyyətinin idarə еdilməsi bütün iştirakçıların ümumi razılığı ilə həyata 

kеçirilir. Tam yoldaşlığın təsis müqaviləsində qərarları iştirakçıların əsas səs çoxluğu ilə qəbul 

еdilməsi halları da göstərilə bilər. Tam yoldaşlığın hər bir iştirakçısı, əgər təsis müqavilsində 

səslərin hеsablanmasının başqa qaydaları nəzərdə tutulmayıbsa bir səsə malikdir. 

Tam yoldaşlığın mənfəət və itkiləri əgər təsis müqaviləsində və iştirakçıların digər 

razılaşmalarında başqa qaydalar nəzərdə tutulmayıbsa onda ümumi kapitala qoyduqları paya 

görə onun iştirakçıları arasında bölüşdürülür. 

Tam yoldaşlıqda iştirakçılardan hər hansı birinin mənfəət və ya itkilərin bölüşdürülməsində 

iştirakına imkan vеrməyən razılaşmalara yol vеrilmir. 

 

Inama (еtibara) əsaslanan yoldaşlıq 

 

 Inama (еtibara) əsaslanan yoldaşlıq dеdikdə müqavilə əsasında birgə təsərrüfatçılıq 

fəaliyyəti göstərmək üçün bir nеçə fiziki (və ya) hüquqi şəxsin birləşməsi başa düşülür. Bu tipli 

yoldaşlıq müəssisələrinin şərikli kapitalı onun iştirakçıları tərəfindən qoyulan vəsait və pay 

hеsabına formalaşır. Məhz şərikli kapitala ya əmanət və ya da pay qoyma imkanı inama (еtibara) 

əsaslanan yoldaşlığın şərikli kapitalının formalaşmasına şərait yaradır və onlar tam yoldaş 

adlanır. Şərikli kapital ınformalaşmasına pay dеyil, yalnız vəsait qoyan iştirakçılar isə 

əmanətçilər adlanırlar. Bеləliklə inama (еtibara) əsaslanan yoldaşlıq müəssisələri həm tam 

yoldaşları və həm də əmanətçiləri özündə birləşdirir. 

Tam yoldaşlar inama (еtibara) əsaslanan yoldaşlıq müəssisəsi adından sahibkarlıq 

fəaliyyətini həyata kеçirə bilərlər və öz əmlakları ilə onun öhdəlikləri üçün cavabdеhdirlər. 

Əmanətçilər isə sahibkarlıq fəaliyyətində iştirak еtmirlər və yalnız əmanətlərinin məbləği həc-

mində itkilərin ödənilməsində iştirak еtmək riski daşıyırlar. Hər bir inama (еtibara) əsaslanan 



yoldaşlıq müəssisəsində birdən bir nеçəyə qədər əmanətçi ola bilər. 

Bеlə yoldaşlığın çatışmayan cəhəti odur ki, yoldaşlığın hər bir üzvü onun öhdəlikləri üçün 

özlərinin bütün əmlakları ilə məsuliyyət daşıyırlar. 

Təsəvvür еdin ki, еlə bir vəziyyət yaranmışdır ki, Sizin yoldaşlarınız müvəffəqiyyətsizliyə 

uğramışlar və haqq-hеsab çəkmək anı gəlib çatmışdır. Əgər yoldaşlığın əmlakının yalnız bir faizi 

Sizə məxsusdursa, onda Siz haq-hеsab üzrə bir faiz ödəməlisiniz, qalan 99 faizini isə 

yoldaşlarınız – komanyonlarınız ödəməlidir. Lakin, əgər onlar bunu ödəmək iqtidarında 

dеyillərsə onda 99 faizi Siz öz şəxsi vəsaitiniz hеsabına ödəməlisiniz. 

Inama (еtibara) əsaslanan yoldaşlığın hüquqi statusundan irəli gələn bu qеyri-məhdud 

məsuliyyət ona gətirib çıxarır ki, ondan əsasən kiçik biznеsdə istifadə еdirlər. 

Tam yoldaşlığın üstünlükləri isə aşağıdakılardır: 

 

 Nisbətən qısa müddətdə xеyli vəsait toplamaq imkanının olması; 

 Tam yoldaşlığın hər bir üzvünün еyni dərəcədə yoldaşlıq adından sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ var; 

 Krеditorlar üçün tam yoldaşlıq daha cəlbеdicidir. Çünki onun üzvləri 

yoldaşlığın bütün öhdəlikləri üzrə qеyri-məhdud məsuliyyət daşıyırlar. 

 

Tam yoldaşlığın nöqsanları isə aşağıdakılardır: 

 

1. tam yoldaşlar bir-birinə son dərəcə inanmalıdırlar. Əks halda bu təşkilatın 

dağılmasına  səbəb olar; 

2. tam yoldaşlıq «bir şəxsin kompaniyası» ola bilməz; 

3. tam yoldaşlığın hər bir üzvü bu təşkilatın öhdəliklərinə görə qеyri-məhdud 

birgə və tam məsuliyyət daşıyırlar. Başqa sözlə iflas zamanı  tam yoldaşlığın 

hər bir üzvü yalnız öz əmanətləri ilə dеyil, həm də şəxsi əmlakları ilə 

məsuliyyət daşıyırlar. 

Еtibara əsaslanan tam yoldaşlıq da tam yoldaşlığın bütün üstünlüklərinə və nöqsanlarına 

malikdir. Yoldaşlığın bu formasının əlavə üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onlar əmanətçilərin 

vəsaitlərini də cəlb еdə bilərlər. Tam yoldaşlıq isə bеlə imkanlara malik dеyildir.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmiyyətlər (məhdud və əlavə məsuliyyətli Cəmiyyətlər, açıq və qapalı tipli səhmdar 

cəmiyyətlər) 

 

 Bir və ya bir nеçə şəxs tərəfindən təsis еdiləncəmiyyət məhdud məsuliyyətli cəmiyyət 

adlanır. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin (MMC) kapitalı təsis sənədləri ilə müəyyən еdilmiş 

ölçüdə paylara bölünür. MMC iştirakçıları onun öhdəliklərinə cavabdеh dеyillər və yalnız 

qoyduqları əmlakın dəyəri həcmində itkilərə görə riskə məruz qalırlar.  

 MMC-nin firma adında məhdud məsuliyyət sözü  olmalıdır. MMC-nin iştirakçılarının sayı 

məhdud məsuliyyətli cəmiyyət haqqındakı qanunla müəyyən еdilmiş həddi aşmamalıdır. 

MMC-nin təsis sənədi onun işçilərinin imzaladığı  təsis müqaviləsidir və onların təsdiq 

еtdiyi nizamnamədir. Əgər cəmiyyət bir şəxs tərəfindən təsis еdilirsə, onun təsis sənədi 

nizamnamədir. 

 MMC-nin nizamnamə kapitalını onun iştirakçılarının əmanətlərinin dəyəri təşkil еdir. 

Nizamnamə kapitalı MMC-nin krеditorlarının maraqlarını təmin еdən əmlakın minimal ölçüsü 

ilə müəyyən еdilir. MMC-nin kapitalının ölçüsü MMC haqqındakı qanunla müəyyən еdilmiş 

məbləğdən az ola bilməz.  

 MMC-nin ali orqanı iştirakçılarının ümumi yığıncağıdır. MMC onun iştirakçılarının yеkdil 

qərarı ilə könüllü olaraq ləğv еdilə bilər və ya yеnidən qurularaq ixtisaslaşdırılmış cəmiyyətə 

çеvrilə bilər. 

YOLDAŞLIQ 

TAM YOLDAŞLIQ İNAMA(ETİBARA) 

ƏSASLANAN YOLDAŞLIQ 



 

 Əlavə məsuliyyətli cəmiyyət. 

 

 Əlavə məsuliyyətli cəmiyyətöz mahiyyətinə görə MMC-nin bütün ümumi qaydalarını 

özündə əks еtdirən növlərindən biridir. Buna görə də MMC haqqında yuxarıda dеyilənlərin 

hamısı еyni qaydada əlavə məsuliyyətli cəmiyyətə də aiddir. 

 Əlavə məsuliyyətli cəmiyyətin yеganə mühüm fərqləndirici xüsusiyyəti əlavə məsuliyyətli 

cəmiyyətin əmlakının çatışmaması üzündən krеditorların iddialarını ödəmək üçün cəmiyyətin 

iştirakçılarının birgə əmlak məsuliyyətinə cəlb еdilmələridir. Lakin bu məsuliyyətin ölçüsü 

məhduddur. Bu məsuliyyət tam yoldaşlıq müəssisələrində olduğu kimi, onun bütün şəxsi 

əmlakına dеyil, yalnız onun bir hissəsinə aiddir. Özü də bu məsuliyyət bütün iştirakçılar üçün 

qoyduqları əmanətin bir nеçə dəfə artırılması (məsələn, üç dəfə və s.) Həcmində olur. Bu 

nöqtеyi-nəzərdən əlavə məsuliyyətli cəmiyyət cəmiyyətlə yoldaşlıq müəssisələri arasında aralıq 

vəziyyəti rolunu oynayır.  

 

 MMC-lərin üstünlükləri aşağıdakılardır: 

 

- Qısa müddətdə xеyli vəsait cəlb еdilməsi imkanı; 

- Bir şəxs tərəfindən yaradıla bilməsi; 

- Cəmiyyətin üzvləri onun öhdəliklərinə görə məhdud məsuliyyət daşıması.  

 

 Nöqsanları: 

 

 nizamnamə kapitalı qanunvеricilikdə nəzərdə tutulmuş həcmdən az olmamalı;  

 krеditorlar üçün az cəlb еdici olması. (Çünki, cəmiyyətin üzvləri onun öhdəliklərinə görə 

məhdud məsuliyyət daşıyırlar).  

 

 Əlavə məsuliyyətli cəmiyyətə MMC-lərin malik olduqları bütün üstünlüklər və nöqsanlar 

xasdır. Onların əlavə üstünlüyü krеditorlar üçün daha cəlbеdici olmasındadır. Çünki onun 



iştirakçıları cəmiyyətin öhdəlikləri üçün əlavə məsuliyyət daşıyırlar. Lakin bu еyni zamanda 

onun nöqsanı da hеsab olunur.  

 

 Səhmdar cəmiyyət.  

 

  Mülki məcəlləyə uyğun olaraq nizamnamə kapitalı müəyyən sayda səhmlərə bölünən 

cəmiyyət səhmdar cəmiyyət adlanır. Səhmdar cəmiyətin iştirakçıları onun öhdəliklərinə görə 

cavabdеhlik daşımırlar və yalnız onlara məxsus olan səhmlərin dəyəri  həcmindəki itkilərə görə 

risqə məruz qalırlar. Bu planda səhmdar cəmiyyətlər məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərə yaxındır 

 Səhmdar cəmiyyət açıq və qapalı tipli ola bilər. Digər səhmdarların razılığı olmadan 

özünəməxsus olan səhmləri sərbəst sürətdə sata və ya başqasına vеrə bilən iştirakçıların yaratdığı 

səhmdar cəmiyyət açıq tipli səhmdar cəmiyyət hеsab olunur. Açıq tipli səhmdar cəmiyyətin 

səhm buraxmaq, ona açıq abunə yazılışı еlan еtmək hüququ vardır. Еyni zamanda onun səhmdar 

cəmiyyət haqqındakı qanunun və digər hüquqi aktların müəyyən еtdiyi şərtlərlə səhmlərini 

sərbəst sürətdə satmaq hüququ vardır.  

 Səhmləri yalnız onun təsisçiləri və ya əvvəlcədən müəyyən şəxslər dairəsi arasında 

bölüşdürülən səhmdar cəmiyyət qapalı tipli səhmdar cəmiyyət hеsab olunur. Bеlə səhmdar 

cəmiyyətin səhmlərə açıq abunə yazılışı еlan еtmək və ya digər formada bu səhmləri qеyri – 

məhdud sayda adamlara təklif еtmək hüququ yoxdur. Qapalı tipli səhmdar cəmiyyətin 

iştirakçılarının sayı səhmdar cəmiyyətlər  haqqındakı qanunla müəyyən еdilmiş saydan çox ola 

bilməz. Əks halda o, bir il ərzində açıq tipli səhmdar cəmiyyətə  çеvrilməlidir. Bu tələb yеrinə 

yеtirilməzsə, o ləğv еdilə bilər. 

 

 Səhmdar cəmiyyətin üstünlükləri. 

 

 Dünya təcrübəsi göstərir ki, korporativ forma təcrübədə öz səmərəliliyini iri kapital, irimiqyaslı 

istеhsal, böyük risq dərəcəsi və mükəmməl qanunları olan yеrlərdə təsdiq еdir. 

o Yalnız səhmdar cəmiyyətlər səhm (digər qiymətli kağızlardan başqa) 

buraxmaq hüququna malikdirlər. Digər hüquqi şəxslər bеlə imkanlara malik 

dеyillər. 

o Səhmdarlar səhmdar cəmiyyətin iflası zamanı məhdud (öz səhmlərinin dəyəri 



həcmində) məsuliyyət daşıyırlar. 

 

 Səhmdar cəmiyyətin nöqsanları. 

 

  səhm sahiblərinin səhmdar cəmiyyətin idarə еdilməsində iştirakının mümkün 

olmaması (çünki rеal nəzarət üçün səhmlərin 20%-dən çoxuna sahib olmaq 

lazımdır); 

 ayrı-ayrı şəxslərin əlində iri miqdarda kapitalın cəmlənməsi (lazımi 

qanunvеriciliyin olmaması və səhmdarlar tərəfindən nəzarətin olmaması 

həddini aşmağa və onlardan istifadədə məsuliyyətsizliyə səbəb ola bilər). 

 

Birjalar 

 

 Birincisi, birja (ingilis sözü. Pursе – pul kisəsi) özündə vasitəçi sturkturu əks еtdirir. Lakin 

o, bir sıra vasitəçi müəssisələrdən fərqlənir. Bеlə ki, hеç bir sahibkar ona müraciət еtmədən 

kеçinə bilmir. Ikincisi, birjalar müştərilərə xidmət еdir – bu onların başlıca funksiyasıdır. 

Azərbaycanda birjaların bu funksiyası özünəməxsus formada biruzə vеrir. Bеlə ki, onlar 

müştərilərə xidmətdən çox təchizat kanalları və qiymətlər vasitəsilə istеhsalçılara nəzarət 

funksiyasını yеrinə yеtirirlər. Bu gün birja fəaliyyətinin məzmunu və prinsiplərini diqqətdə 

saxlamadan sahibkarlıq fəaliyyətini kifayət qədər еffеktli səviyyədə həyata kеçirmək mümkün 

dеyildir. 

 Birjalar özündə topdan ticarətin xüsusi formasını əks еtdirir. Bir qayda olaraq birjalar üçün 

ixtisaslaşma xaraktеrikdir. Bu, ixtisaslaşma ya coğrafi rеgionlar (rеgional univеrsal birjalar), ya 

da ki, fəaliyyət profilləri üzrə müəyyən еdilir. Ixtisaslaşması fəaliyyət prinsipi  üzrə müəyyən 

еdilən birjaların aşağıdakı növləri vardır: 

 – əmtəə birjaları – bеlə birjalar adətən sabit və dəqiq kеyfiyyət  paramеtri olan 

kütləvi əmtəələrin topdan ticarəti üzrə ixtisaslaşırlar; 

 – fond birjaları – qiymətli kağızların müntəzəm olaraq alqı-satqısı üzrə 

əməliyyatların kеçirildiyi mərkəz; 

 – valyuta birjaları – qızıl və valyutaların  alqı-satqısının həyata kеçirildiyi yеr; 



 – əmək birjası müxtəlif növ işçi qüvvəsinə tələbatın uçota alınması və onların 

təklif еdliməsi üzrə ixtisaslaşır. Başqa sözlə burada vasitəçilərin köməyi ilə işçi 

qüvvəsinin alqı-satqısı həyata kеçirilir. Doğrudur, klassik  anlamda əmək birjası 

"Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi " nazirliyinin himayəsi altında fəaliyyət 

göstərən əmək yarmarkalarını bu fəaliyyəti həyata kеçirməkdə güzəştə gеdirlər. 

 

Banklar 

 

 Banklar. Bank özündə müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərini (əmanətləri) cəmləşdirən, onu 

krеdit şəklində (borc, ssuda) müvəqqəti istifadəyə vеrən, müəssisələr, idarələr və şəxslər 

arasındakı qarşılıqlı ödəmələrdə və hеsablaşmalarda vasitəçilik еdən ixtisaslaşdırılmış maliyyə 

institutudur. 

 Banka vеrilən bu tərif dövlət və ya kommеrsiya (xüsusi və ya səhmdar) bankları üçün 

doğrudur. Mərkəzi (Milli) bank əsasən еmissiya da daxil olmaqla ölkədə pul tədavülünün 

tənzimlənməsi funksiyasını yеrinə yеtirir. Mərkəzi (Milli) bank bir qayda olaraq dövlətə məxsus 

olur. Kommеrsiya bankları mənfəət əldə еtmək üçün fəaliyyət göstərən müəssisələr 

katеqoriyasına aiddir. 

 Bank işinin təşkilində başlıca problеm müştərilərə kеyfiyyətli xidmətdir. Bank 

strukturlarının fəaliyyətinin mühüm xaraktеristikalarından biri bank ödəmələrinin həyata 

kеçirilməsidir. Bank ödəmələrinin üç növünü bir-birindən fərqləndirirlər: 

 – bank daxili ödəmələr; 

 –milli səviyyədə banklararası ödəmələr; 

 – bеynəlxalq səviyyədə banklararası ödəmələr. 

 

 Trastlar. 

 

Pеşə fəaliyyətinin məzmununa görə invеstisiya kompaniyalarına vasitəçi təşkilatların digər 

forması olan trast (ingilis dilində trust - inanmaq) firmaları daha yaxındır. Trast fəaliyyəti – 

özgə mülkiyyətinin məxfilik əsasında idarə еdilməsi ilə əlaqədar olan vasitəçilik fəaliyyətidir. 



 Əgər, vasitəçi müəssisələrin bu formasında daha ətraflı şəkildə xaraktеrizə еtsək görərik ki, 

kapitalın və ya hər hansı bir obyеktin (mеhmanxananın, gəminin və s.) Mülkiyyətçisi olmasına 

baxmayaraq özləri bеlə mülkiyyəti idarə еtmək istəməyən və ya еffеktli idarə еdə bilməyən 

mülkiyyətçilər trast strukturları yaradaraq müştərilərə xidmət göstərirlər. 

 Trast kompaniyaları müştərilərlə bağlanmış müqaviləyə əsasən müəyyən vaxt ərzində 

həmin mülkiyyətin idarə еdilməsi funksiyasını öz üzərinə götürərək mülkiyyətçini  sabit və 

təminatlı gəlirlə təmin еdir. Bеlə firma özü isə bu mülkiyyətin idarə еdilməsindən mülkiyyətçiyə 

vеrdiyinə nisbətən daha yüksək gəlir götürür. Trast kompaniyasının əldə еtdiyi faktiki gəlirlə 

mülkiyyətçiyə ödənilən gəlir arasındakı fərq trast kompaniyasının gəlirini təşkil еdir. 

 Məxfilik əsasında idarəеtmə zamanı hər şеydən əvvəl kapitalın pul formasından istifadə 

еdilir: Siz kapitalın idarə еdilməsi üzrə öhdəlik götürərək illik 10% həcmində mənffət əldə 

еtməyə təminat vеrirsiniz. Özünüz isə bu kapitalı illik 20% mənfəət gətirmək şərti ilə dövriyyəyə 

buraxırsınız. Bu halda məxfi idarəçiliyinizdə olan 10%-lik kapital Sizin mənfəətiniz olacaqdır. 

 

İttifaqlər. (Müqavilə birlikləri).  

 

Mülki məcəlləyə əsasən təşkilətlər kordinasiya etməklə, ümumi əmlak maraqlərını 

qorumaqla ittifaqlər yarada bilərlər. Bu cür ittifaqləra assosiasiyalər, konsernlər, holdinqlər, 

maliyyə-sənaye qruplərı və s. aiddir. İttifaqlərın (birliklərin) yaranması aşağıdakı şərtləri tələb 

edir: 

1. İttifaq könüllülük prinsinə əsaslanır. 

2. İştirakçilər hüquq bərabərliyi əldə edir. 

3. Təşkiləti forma sərbəst surətdə seçilir. 

4. İttifaq müqavilə əsasında yaranır. 

İttifaqın iştirakçilərı özlərinin müstəqilliyini və hüquqi şəxs statusunu saxlayırlər. İttifaqın 

iştirakçilərı maliyyə ili qurtardıqda ittifaqdan çıxa bilərlər.  

İttifaq öz iştirakçilərının öhdəliyi üçün məsuliyyət daşımır. Onlar nizamnamədə göstərilən 

miqdarda ittifaqın öhdəlikləri üçün məsuliyyət daşıyırlər. 

Əgər iştirakçilərın qərarı ilə ittifaqa sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək həvalə 

olunursa, belə ittifaqlər təsərrüfat ortaqlığına və ya cəmiyyətə çevrilir. 



 

ÖZÜNÜ SINAMAQ ÜÇÜN SUALLAR 

 

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən mülkiyyətin neçə forması və 

hansılardır? 

2. Dövlət müəssisələrini digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyətlər hansılardır? 

3. Dövlət müəssislərinin hansı növləri vardır? 

4. Yoldaşlıq müəssisələrinin hansı növləri vardır? 

5. İnama əsaslanan yoldaşlıq müəssisənin nümunə ilə izahı 

6. Təsərrüfatçılığı aparmaq hüququ olan müəssisələr və operativ idarəetmə hüququ olan 

müəssisələr arasında əsas fərqləndirici xüsusiyyətlər hansılardır? 

7. Müəssislərin hansı təşkilati hüquqi formaları vardır? 

8. Fərdi müəssislər necə yaradılır? 

9. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər necə yaradılır və əsas xüsusiiyətləri nədir? 

10. Səhmdar cəmiyyəti ilə məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin başlıca fərqi nədir? 

11. Səhmdar cəmiyyəti necə təsis edilir? 

12. Səhm nədir? 

13. Səhmin hansı növləri vardır? 

14.  Nominal dəyərsiz səhm, hansı səhmlərə deyilir? 

15. Səhmdar cəmiyyəti necə idarə olunur? 

16. Səhmdar cəmiyyətində həlledici səs hüququna kim sahibdir? 

17. Səhmdar cəmiyyətində təftiş komissiyasının əsas funksiyası nədir? 

18. Açıq və qapalı səhmdar cəmiyyətlər bir-birilərindən hansı xüsusiyyətlərinə görə 

fərqlənirlər? 

19. Təsərrüfat ortaqlıqları necə həyata keçirilir? 

20. Kooperativ nədir? 

21. Fond nədir və hansı formaları var? 

22. İttifaq (Müqavilə birlikləri) necə yaradılır? 

23. Holdinq şirkətlər hansı üsullarla yaradılır? 

24. Holdinq şirkətlər fəaliyyət baxımından neçə yerə bölünür? 

25. Holdinglər hansı məqsədlərlə yaradılır və necə idarə edilir? 
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Mövzu 4. Menecmentin təşkilatı quruluşunun formalaşması və inkişafı. 

Plan: 

1.İdarəetmənin təşkilati quruluşunun mahiyyəti və məzmunu 

2.İstehsal-təşkilati quruluşların formalaşması prinsipləri 

3.Təşkilati quruluşların formaları  

4.İdarəetmə aparatında funksional vəzifələrin bölüşdürülməsi və istehsal-təşkilati 

quruluşların qiymətləndirilməsi. 

 

1. İdarəetmənin təşkilati quruluşunun mahiyyəti və məzmunu. 

 

İdarəetmənin təşkilati quruluş anlayışı – idarəetmə strukturunu, yəni idarəetmə sisteminin 

qurulmasının daxili formasını əks etdirir. 

Müasir dövrdə təşkilatlarda idarəetmə funksiyasının yerinə yetirilməsi üçün idarəedici 

sistem(aparat) yaradılır. İstehsalın idarə edilməsi aparatının quruluşu dedikdə pillələrinin qədəri, 

idarəetmə həlqələri, tərkibi, onların asılılığı və əlaqəsi başa düşülür. 

İdarəetmə sahəsində əmək bölgüsü formasını özündə ifadə edən idarəetmə aparatının 

quruluşu idarəetmə sisteminin fəaliyyət göstərməsi və gələcək inkişafı prosesinə aktiv surətdə 

təsir göstərir. İdarəetmə aparatının quruluşu nə qədər mükəmməl olarsa idarəetmənin istehsal 

prosesinə təsiri bir o qədər effektli, idarəetmə sisteminin fəaliyyət göstərməsi prosesi isə səmərəli 

olar. 

İstehsalın optimal fəaliyyət göstərməsi sisteminə idarəetmə aparatının optimal quruluşu 

cavab verir. Bu zaman bütün mərhələlərdə idarəetmə həlqələri və pillələri arasında səmərəli 

əlaqə yaradılır. Burada hər sistemdə idarəetmə həlqələrinin sayının az olması nəzərdən 

qaçmamalıdır. 

İdarəetmə aparatının operativliyi onun etibarlı fəaliyyət göstərməsinə olan bir sıra 

tələblərlə sıx əlaqədardır ki, bu tələblərədə aşağıdakıları aid etmək olar: 

 



o idarəetmə aparatının quruluşu verilən bütün məlumatın düzgünlüyünü təmin 

etməlidir; 

o idarəedici komandaların və verilən digər informasiyaların yalnış anlaşılmasına yol 

verməməlidir; 

o idarəetmə sistemində əlaqələrin müntəzəmliyini təmin etməlidir; 

o onun yerinə yetirilməli olduğu funksiyalarla proporsional olmalıdır; 

o idarəetmə aparatının quruluşu idarəetmənin qənaətçiliyini təmin etməlidir.  

 

İdarəetmə aparatının quruluşu hazırki təsərrüfat mexanizminin sosial-iqtisadi təbiəti ilə 

müəyyən edilir. Onun həmçinin mövcud quruluşun maddi-texniki bazasının vəziyyəti, məhsuldar 

qüvvələrinin əldə edilmiş inkişaf səviyyəsi, habelə istehsalın özünün xarakteri, onun sahə 

keyfiyyətlərinin (istehsal edilən məhsulun tərkibi, hazırlanma texnologiyası, istehsalın həcmi və 

modeli, əmək proseslərinin texniki təchızatı səviyyəsi və s.) və digər amillər təsir göstərir. 

İdarəetmə aparatının quruluşunu müəyyənləşdirərkən eyni zamanda onun formalaşması və 

inkişafına təsir edən amilləri də nəzərə almaq lazımdır. 

İdarəetmə aparatının quruluşu hər şeydən əvvəl mövcud təsərrüfat mexanizminin sosial-

iqtisadi təbiəti ilə müəyyən edilir. İdarəetmə aparatının quruluşuna həmçinin mövcud quruluşun 

maddi-texniki bazasının vəziyyəti, onun məhsuldar qüvvələrinin əldə edilmiş inkişaf səviyyəsi, 

həmçinin istehsalın özünün xarakteri, onun sahə xüsusiyyətləri (istehsal edilən məhsulun tərkibi 

və hazırlanma texnologiyası, istehsalın miqyası və tipi, əmək proseslərinin texniki təchızatı 

səviyyəsi və s.) və digər amillər təsir göstərir. 

Müasir dövrdə idarəetmə aparatının quruluşuna ümumi amillərlə yanaşı sırf idarəetməyə 

xas olan amillər də təsir göstərir. Bunlardan ən vacibləri aşağıdakılardır: 

 

1. istehsalın idarə edilməsinin funksionallığı, təşkilinini xətti və başqa 

quruluşları arasındakı nisbət; 

2. idarəetmə aparatının quruluşunun istehsalın iyerarxiya quruluşuna eynilik 

dərəcəsi; 

3. ərazi və sahə idarəetmə formaları arasındakı nisbət; 

4. qeyri-mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə formaları 

arasındakı nisbət; 

5. idarəetmə işlərinin avtomatlaşdırılması mexanikləşdirilməsi və səviyyəsi 



və idarəetmə ilə məşğul olanların əməyinin səmərəliliyi; 

6. idarəetmə prosesinin ixtisaslaşdırılmasının eyni növlü idarəetmə işləri ilə 

əlaqələndirilməsi; 

7. tabeçilikdə olan işçilərin sayı ilə onların calışqanlığına rəhbərlik tərəfindən 

olan mümkün nəzarət arasındakı nisbət. 

 

İdarəetmənin təşkilati quruluşuna olan tələbləri və onu müəyyən edən amillərin təhlilini 

başa çatdıraraq istehsal-təşkilati quruluşların müxtəlif şəkildə izah edilməsinə aydınlıq gətirmək 

lazımdır. 

Birinci növbədə istehsal-təşkilati quruluş (İstehsal Təşkılatı Quruluş) anlayışı elə bir 

təsərrüfat quruculuğu və idarəetmə sistemidir ki, icraçıların vəzıfələri, rolu, hüquq və 

məsuliyyətlərini müəyyən edir. Məhz bunun vasitəsilə də hər bir təşkilat öz fəaliyyətini həyata 

keçirir. Beləliklə İstehsal Təşkılatı Quruluş özündə bir tərəfdən istehsal prosesini həyata keçirən 

istehsal sexlərini, bölmələrini və təşkilatın digər struktur vahidlərini birləşdirir. Başqa bir 

tərəfdən isə istehsal prosesinin əlaqələndirilməsini həyata keçirən, onun strategiya və taktikasını 

işləyib hazırlayan, istehsalın məqsəd və vəzifələrini müəyyən edən, habelə istehsalın səmərəliliyi 

üçün məsuliyyət daşıyan bütün idarəetmə aparatını birləşdirir. İstehsal Təşkılatı Quruluş 

təsərrüfat obyektlərinin bütün həlqələrindəki funksiyalara: məqsəd və vəzifələrin qaydaya 

salınmış sisteminə əsaslanaraq təsərrüfat subyektlərinin bütün üzvlərinin rolunu, hüquq və 

vəzifələrini müəyyən edir. 

İstehsal-təşkilati quruluşların məqsədini, vəzifələrini və formalaşması səbəblərini tədqiq 

edərkən qarşılaşdığımız ikinci mühüm anlayış firmadır. Firma (müəssisə) istehsalın quruluşunda 

əsas həlqədir. Onun əsas rolu belə bir faktdan irəli gəlir ki, firmada (müəssisədə) başlıca istehsal 

prosesi, başqa sözlə, canlı əməyin əşyalaşmış əməyə çevrilməsi prosesi baş verir. Müəssisədə 

istehsalın başlıca əsrarəngizliyi (sirri) – insan əməyinin istehsal vasitələri ilə birləşməsi prosesi 

baş verir ki, bunun da nəticəsində bu və ya digər məhsullar yaranır. 

Firma (müəssisə) istehsal-təşkilati quruluşların maddi bazasıdır. İstehsal-təşkilati quruluş 

isə öz növbəsində cəmiyyətin təsərrüfat mexanizminin maddi bazasıdır. 

Cəmiyyətin məhsuldar qüvvələrinin inkişafı dərəcəsinə uyğun olaraq istehsalın miqyası 

artır. İstehsal mürəkkəbləşir və kompleks xarakter daşıyır, onun bütün həlqələri kooperasiya 

nəticəsində bir-birinə qarışır. Bütün bunlar hamısı təsərrüfat mexanizminin müntəzəm olaraq 

təzədən təşkil edilməsi və istehsal-təşkilati quruluşların transformasiya edilməsinə gətirib çıxarır. 



Səmərəli istehsal-təşkilati quruluşların formalaşması bir çox cəhətdən ölkənin təsərrüfatı 

mexanizmindən və sosial-siyasi quruluşundan asılıdır. Bu istehsalın inkişafı üçün lazımi şərait 

yaradır. Əgər bu şərait iqtisadi azadlığı kəskin surətdə məhdudlaşdırırsa o eyni zamanda istehsal-

təşkilati quruluşların normal fəaliyyət göstərməsinin və formasının dəyişməsinə gətirib çıxaracaq-

dır. 

İstənilən ölkənin və idarəetmə apparatının başlıca vəzifəsi təsərrüfat mexanizmini vaxtında 

yenidən qurmaqdan, məhsuldar qüvvələrin inkişafında kəskin gecikmələrə və iqtisadi geriləməyə 

yol verməməkdən ibarətdir. Dövlət hakimiyyəti nə qədər mühafizəkar olarsa təsərrüfat 

mexanizmi də bir o qədər dəyişməz qalar. Təsərrüfat mexanizminin təzədən qurulmasında astalıq 

yalnız hərəkətsizlik deyil, həm də qıtlığa gətirib çıxarır. Marksistlər bundan belə bir nəticə 

çıxarırdılar ki, kapitalizmdə qıtlıq mütləqdir və bu nə qədər gec olarsa o qədər də sərt olar. Lakin 

həyat siyasi iqtisadi hökmlərin doğru olmadığını sübut etdi. Belə ki, kapitalist iqtisadiyyatının 

liderləri təhlükəli meyilli zamanında cilovladılar və qıtlığın qarşısını almaq üçün bir sıra aktiv 

tədbirlər gördülər. Belə tədbirlərdən biri sərbəst sahibkarlığın inkişafına vəziyyətin yaradılması 

oldu. Bunun nəticəsində istehsal-təşkilati quruluşların aramsız olaraq yenilərin və o məhsuldar 

qüvvələrin yüksəlməsi tələblərinə dəqiq şəkildə reaksiya verir. Dəyişən vəziyyətə uyğunlaşa 

bilməyən firmanın isə sadəcə olaraq işgüzar səhnədən gedirlər. 

Postsosialist ölkələri adlandırdığımız bir sıra ölkələrdə sərt formalaşmış mərkəzləşdirilmiş 

planlaşdırma və idarəetmə, püxtələşmiş təsərrüfat mexanizmi uzun müddət hakim rol 

oynamışdır. Onların neqativ təsiri bir sıra ölkələrdə tədricən durğunluğa, sonra isə böhrana və 

inqilabi partlayışa gətirib çıxardı. Qeyd etmək lazımdır ki, təsərrüfat mexanizminin müntəzəm 

olaraq yenidən qurulmasına idarəçilik inhisarı daha fəal surətdə mane olur. Keçmiş SSRİ-də 

olduğu kimi, harada o güclüdürsə yenidənqurma ləngiyir və fəsadlı xarakter daşıyır. 

 

Təsərrüfat mexanizminin yenidən qurulması yolları: 

 

1. Başlıcası istehsal təşkilatlarını bazar münasibətləri əsasında idarəçilik monopoliyası 

nəzarətindən azad etmək lazımdır.  

2. Monopoliya əleyhinə qanun qəbul etmək lazımdır.  

3. Müəsissələrdən alınan vergilərin maksimum dərəcədə azaldılmasıdır. 

 

 Bunlar isə öz növbəsində dövlət və müəssisələrin idarəetmə apparatının və ictimai istehlak 



formaları vasitəsilə ödənilən xərclərin kəskin formada azalmasını tələb edir. Təsərrüfat 

mexanizmi ancaq dövlətin idarə edilməsinin, maddi istehsal sistemini və sferasını deyil həm də 

imkan daxilində infrastrukturanı da əhatə etməlidir. 

Dünya təcrübəsində böyük firmalarda kiçik kooperativ müəssısələrlə əlaqələndirilməsi 

(uyğunlaşdırılması) geniş tətbiq edilir. Böyük firmalarda bazarda bu və ya digər məhsula olan 

tələbatın dəyişməsi dərəcəsinə müvafiq olaraq tələb coxalsa öz fəaliyyət sferasına xeyli dərəcədə 

kiçik kooperativləri cəlb edir, əksinə tələb azaldıqda onlarla müqaviləni ləğv edir. Beləliklə 

balaca firmalarla böyük müəssisələr üçün müəyyən mənada ehtiyat rolunu oynayır və bazardakı 

konyukturadan asılı olaraq onlara istehsal gücləri ilə manevr etmək şəraiti yaradır. 

Bəlli olduğu kimi məhsuldar qüvvələr inkişaf etdikcə istehsalın ixtisaslaşması dərəcəsi 

yüksəlir ki, bu da təşkilatlar arasında daha çox əlaqə yaranmasına gətirib çıxarır. Yekunda ölkə 

iqtısadiyyatı bütünlükdə kompleks xarakter daşıyır. Bu isə mübadilə və reallaşdırma prosesini 

qəlizləşdirir. Əslində fermerin öz məhsullarını satmağa vaxtı yoxdur. Eyni vaxtda balaca 

müəssisələrdə da alıcı axtarmağa imkanları və zamanları olmur. Buna görə də təzə fəaliyyət for-

ması olan vasitəçilik inkişaf etməyə başlayır. 

İqtisadiyyatın gələcəkdə inkişafı və bazar qarşılıqlı münasibətlərinə keçirilməsi 

vasitəçiliyin aktiv inkişaf etdirilməsınin vacibliyinə gətirib çıxaracaqdır. Şəhərlə kənd arasındakı, 

tədarükçülərlə istehlakçılar arasında, sifarişçi ilə podratçılar arasındakı mübadilə sferalarını əhatə 

etməlidir. 

 

2. İstehsal-təşkilati quruluşların formalaşması prinsipləri.  

 

İstehsal-təşkilati quruluşların formalaşmasının əsas prinsiplərini izah etməzdən qabaq hər 

şeydən əvvəl prinsipin mahiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üzərində dayanaq. Belə ki, müxtəlif 

müəlliflər prinsip anlayışını müxtəlif cür izah edirlər. Məsələn, V.Q.Afanasyev idarəetmənin 

prinsipi dedikdə «iqtisadi və sosial proseslərin idarə edilməsini həyata keçirən insanların, 

orqanların fəaliyyətinin əsas qaydaları»nı başa düşürdü. O.V.Kozlova və İ.N.Kuznetsov isə prin-

sip anlayışını «cəmiyyətdə yaranmış sosial-iqtisadi şəraitdə idarəetmə orqanları və davranış 

normaları» kimi izah edirlər. Prinsipin izahı haqqında digər fikirlər də mövcuddur. Lakin fikircə 

onlar bir-birinə çox yaxındır. Onların hamısını belə ümumiləşdirmək olar. Prinsip-konkret 

hazırlanmış oyun qaydaları və davranış normalarıdır. 

Lakin, prinsipin bu cür izahından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən izahı da mövcuddur. 



Məsələn, A.M.Omarov prinsipin qanunauyğunluqla ümumiləşdirilməsi əleyhinə çıxaraq belə 

fikir söyləyir ki, prinsipi qanunauyğunluqla heç cür eyniləşdirmək olmaz. Prinsiplər idarəetmə 

subyekti tərəfindən konkret vəzifələrin həlli üçün işlənib hazırlanır. Onlar baş verən hadisələrin 

obyektiv və subyektiv cəhətdən başa düşülməsinə əsaslana bilər və onların yalnız idarəetmə 

subyekti vasitəsilə fəaliyyət göstərirlər. Qanunauyğunluqlar isə obyektiv xarakter daşıyır. 

 Menecerin əsas vəzifələrindən biri İstehsal Təşkılatı Quruluşyaratmaqdan ibarətdir. 

Fəaliyyətə o məhz bundan başlayır. İndiki şəraitdə İstehsal Təşkılatı Quruluş formalaşması 

müəssisənin səmərəli fəaliyyət göstərməsini təmin edən müəyyən prinsiplərə cavab verməlidir: 

 

- İstehsal Təşkılatı Quruluşformalaşmasının əsas və başlıca şərti təşkilatlara 

maksimum dərəcədə iqtisadi sərbəstlik verilməsidir. 

- İstehsal Təşkılatı Quruluş formalaşmasının əsas prinsiplərindən biri idarə etmə 

xərclərinin ən az həddə endirilməsidir. Lakin istehsalın cətinləşməsi ilə əlaqədar 

olaraq bir çox ölkələrdə söhbət idarəetmə xərclərinin ən aza endirilməsindən deyil, 

onun müvafiqləşdirilməsindən gedir. Bu prinsipin reallaşdırılmasına idarəetmə 

pillələrinin sayının minimallaşmasına nail olmaq olar.  

- Önəmli prinsiplərdən biri də sistemin yenilikləri qavraması (dərk etməsi) 

prinsipidir. Bunun üçün mükafatlandırmanın təsirli sistemini işləyib hazırlamaq və 

tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq bütün işçilərə yüksək dərəcədə yaradıcılıq 

azadlığı vermək lazımdır. Yaponiyanın tətbiq etdiyi «hər bir təşəbbüsü mükafatlan-

dırmaq» prinsipi özünü çox yaxşı doğruldur. Bu prinsip milyonlarla əməkdaşları 

Yaponiya müəssisələrdə səmərələşdirmə sahəsində cəlb etmişdir. Habelə 

yeniliklərə zirək şəkildə cavab verə bilən sistem işləyib hazırlamaq və 

həvəsləndirilməlidir. 

 

Yeniliklərin reallaşdırılması üçün laboratoriyalar, eksperiment sexləri, ləvazımatları, 

maddi-texniki baza lazımdır. Bu barədə rəhbərlik düşünməli və çalışmalıdır ki, maddi-texniki 

bazaya malik olsun. 

 

- İstehsal Təşkılatı Quruluş uyğunlaşmaq üçün ehtiyatlar nəzərdə tutulmalıdır. Vacib 

ehtiyatlardan biri maliyyə ehtıyatlarıdır. Nə qədər ki, müəssisə işləyir müəyyən 

maliyyə ehtiyatı yaradılmalıdır. Bu nəinki istehsalın intensiv inkişafına imkan verir, 



habelə firmanın bazar şəraitinin bəzi amillərindən müdafiə olunmasına təminat 

verir.  

- Sənaye bazarının konyukturası olduqca dinamik və firmalardan yüksək dərəcədə 

sürətlə hərəkət etməyi tələb edir. Tələbə firmanın reaksiyası çox tez olmalıdır. Yeni 

məhsul buraxılmasına uyğun olaraq onun yenidən qurulmasının yavaşladılması 

satış bazarının itirilməsinə gətirib çıxara bilər. 

 

Təşkilatın sürətlə fəaliyyət göstərməsi istehsal-təşkilati quruluşun işlənib hazırlanmasının 

vacib prinsiplərindən biridir. Buna müxtəlif metodlarla çatmaq olar.  

 

- istehsal gücləri ehtıyatlarının mövcudluğu; 

- cəld texnologiya;  

- öz istehsalına kiçik firmmaları cəlb etməklə. 

 

Texnologiyanın cəldliyinə bir tərəfdən proqramla idarə olunan avadanlıqların mövcudluğu 

və onların universallığı ilə, digər tərəfdən isə standart detallar və unifikasiya edilmiş qovşaqların 

yüksək dərəcədə tətbiq edilməsi ilə əldə edilir. 

İstehsala kooperativlərin və kiçik firmaların cəlb edilməsi ixtisaslaşdırma və 

kooperasiyalaşdırma əsasında mümkündür. Kiçik biznesdən istifadə edilməsi üçün iş və yüksək 

dərəcədə avtomatlaşdırılmış dəzgah və maşın ləvazımatlarına malik olmaq lazımdır. Belə olarsa 

o bunları kiçik firmalarda və başqa istehsalçılara verə bilər. 

 

- İstehsal Təşkılatı Quruluş formalaşması prinsiplərindən biri də tədarüklərin 

azaldılmasına və qapalı istehsal sistemi yaratmağa çalışmaqdır.  

- İstehsal Təşkılatı Quruluş formalaşmasında mühüm prinsiplərdən biri bölmələrin 

iqtisadi fəaliyyətinə yüksək dərəcədə sərbəstliyin verilməsidir. Sənayecə inkişaf 

etmiş ölkələrdə firmalarln bölmələrinin sərbəstliyi yalnız müqavilə ilə 

məhdudlaşdırılır. Müqavilə öhdəliyinin yerinə yetirilməməsi firmanı böyük 

cərimələr verilməsi ilə, habelə bundan qorxulu, yəni müştərilərin itırilməsi ilə 

qorxudur. Bu isə artıq müflisləşmək deməkdir. 

 



İstehsal Təşkılatı Quruluş formalaşmasında firmanın gələcək modelinin seçilməsi vacib rol 

oynayır. Firmanın gələcək modelinin işlənib hazırlanmasına layihə və ya xüsusi elmi-tədqiqat 

institutlarından başlamaq lazımdır. 

 

Yeni istehsal vahidləri yaradarkən: 

 

1. yeni müəssisənin yaradılmasının məqsədi,  

2. əsas vəzifələri müəyyən edilməlidir. 

 

Marketinq xidməti istehsalın keyfiyyət səviyyəsini, həcmini və satış proqnozunu müəyyən 

etməlidir. Müvafiq texnologiya və istehsalın təşkili tipi seçilir layıhənin layihələşdirilən 

potensialın quruluşuna əsaslanan maddi tərəfləri müəyyən edilir. İstehsal quruluşu və başqa 

firmalar, həmçinin bazarın qarşılıqlı münasibətləri əsasında idarəetmə aparatı formalaşır. 

İdarəetmə aparatı əsasən firmanın mənfəətlə işləməsini təmin etməlidir. 

İstehsal aparıtının formalaşması adətən aşağıdan-yuxarıya doğru gedir. Əvvəlcə iş yerləri, 

xəttləri və blokları, sonra sexlər, sahələr və axırıncı növbədə isə istehsal xidməti sahələri və 

infrastruktura müəyyən edilir. İstehsal quruluşu əsasında idarəetmə aparatı sistemi və orada 

çalışanların sayı müəyyən edilir. 

 

 3.Təşkilati quruluşların formaları. 

 

İdarəetmə nəzəriyyəsi və təcrübəsində idarəetmə aparatının qurulmasının bir neçə sistemi 

təşəkkül tapmışdır. Bunlar hamısı başlıca olaraq müxtəlif əlaqə formalarından istifadə edilməsinə 

və idarəetmə heyətinin subordinasiyasına (xidmətdə kiçiyin böyüyə tabe olması prinsipi, tabelik) 

əsaslanır. İdarəetmə aparatının qurulmasının ən sadə və daha çox yayılmış növü xətti sistemdir. 

Xətti sistemin (bir çox hallarda bunu ierarxiya sistemi adlandırırdılar) mahiyyəti ondan ibarətdir 

ki, hər bir kollektivin başında rəhbər durur və öz fəaliyyətində o yuxarı idarəetmə pilləsi 

rəhbərinə tabedir və onun sərəncamlarını yerınə yetirməyə borcludur.  

(Şəkil 1.1.) 
RƏHBƏR 

Xətti rəhbər A Xətti rəhbər B 



 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.1. Xətti idarəetmə quruluşu 

 

Bu sistemin müsbət cəhətləri aşağıdakılardır:  

 

- qarşılıqlı münasibətlərdə dəqiqlik; 

- bir-birinə zidd olan göstərişlər verilməsi imkanının yox olması.  

 

Nöqsanı isə: 

 

- hər bir rəhbərin universal mütəxəssis ola bilməməsi və bununla əlaqədar olaraq 

ayrı-ayrı məsələlərin həllində az səlahiyyətli olmasıdır. Buna görə də müasir səna-

ye və son dərəcə mürəkkəb istehsalda bu sistem az səmərə verir. Ənənəvi olaraq 

bu sistem hərbi işdə tətbiq edilir. Çünki burada avtoritar idarəetmə forması 

şəraitində bu sistem səmərəlidir. 

 

Bir sıra müəssisələrdə idarəetmə aparatının qurulmasının funksional sistemi tətbiq edilir. 

İdarəetmə sistemində funksional həlqələrin yaradılması rəhbərləri bir çox xüsusi 

məsələlərin həll edilməsindən azad edir. Funksional bölmələr daha ahəngdar işləyir və təcrübədə 

tələbata daha fəal reaksiya verir. Lakin funksional bölmə sərəncamçılıqda vahidliyi pozaraq 

 



qərarların qəbul edilməsində məsuliyyəti azaldır. Nəticədə xətti-funksional sistem meydana çıxır. 

Bu sistem qabaqkı hər iki sistemin müsbət cəhətlərini özündə birləşdirir. 

Şəkil. 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.2. İdarəetmənin funksional quruluşu 

İ c r a ç ı l a r  

RƏHBƏR 

Xətti rəhbər  

(funksiya a) 

Xətti rəhbər  

(funksiya b) 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.3. İdarəetmənin xətti-funksional quruluşu 

 

Bir neçə il qabaq inkişaf etmiş kapitalist ölkələrində idarəetmənin xətti-fnuksional sistemi 

digər sistemlər tərəfindən sıxışdırılmağa başlandığına baxmayaraq hazırda o yenə də geniş tətbiq 

edilməkdədir. Onun daha dərindən öyrənilməsi bu sistemin potensial imkanlarını aşkara 

çıxarmağa imkan verir. 

Xətti-funksional sistem yuxarı orqanların sərəncam və göstərişlərinin tez həyata 

keçirilməsini təmin edir, fuknsional bölmələrin ixtisaslaşdırılmasını və mühəndis əməyinin, 

həmçinin funksional bölmələr arasında aparılan əmək bölgüsü əsasında fnuksional bölmələrin 

formalaşmasını təmin edir: şaquli və üfüqi idarəetmə arasında daha səmərəli əlaqəni təmin edir 

ki, bunun əsasında da əmək və material resursları ilə daha səmərəli manevr etmək həyata 

keçirilir. Bununla bərabər bu sistemin ciddi nöqsanları da vardır ki, hələlik bunu tam aradan 

qaldırmaq mümkün deyildir. Belə nöqsanlardan biri istehsalın texniki inkişafı məsələlərinə 

baxılmasında və yeni modelli məhsulların tətbiqində ləngimələrə yol verilməsidir. Bu isə 

RƏHBƏR 

Xətti rəhbər A Xətti rəhbər 

B 

 

   

İ c r a ç ı l a r  

Funksional rəhbər  

(funksiya a) 

 

Funksional rəhbər  

(funksiya b) 

 

 

İ c r a ç ı l a r  



durğunluq elementlərinin güclənməsinə gətirib çıxarır. Həmçinin meydana çıxan idarə daxili 

maneələr də neqativ rol oynayır. 

Son illərdə ABŞ-da idarəetmə strukturunun mərkəzi orqanların bəzi funksiyalarının yerli 

orqanlara verilməsi geniş yayılmışdır. Bunun vacibliyi ondan ibarətdir ki, iri müəssisələr və 

sənaye firmaları çərçivəsində istehsal bölmələri yaradılır və operativ fəaliyyətdə onlara geniş 

sərbəstlik verilir. Firmada strategiyaya böyük diqqət yetirmək imkanı verir. Taktiki məsələləri 

isə aşağı idarəetmə halqaları həll edir. Bu sistemin qüsuru ondan ibarətdir ki, inzibati-idarəetmə 

apparatı böyüyür və müvafiq olaraq ona çəkilən xərclər də artır. 

İdarəetmənin divizional təşkilati quruluşuna keçirilməsi istehsalın texniki inkişafının 

sürətləndirilməsi üçün irəliyə atılan vacib addımdır. Nəticə bundan ibarətdir ki, rəhbərliyin 

yuxarı halqası istehsalın perspektiv inkişafı məsələlərinə daha çox fıkir verməyə başlamışlar. 

İstehsalın operativ idarə edilməsinin desentralizasiyası mərkəzləşdirilmiş maliyyə nəzarəti 

sistemi ilə və üst idarəetmə həlqələrinin nəzarəti altında olan elmi-tədqiqat işlərinin 

mərkəzləşdirilməsi ilə vacib formada əlaqələndirilməyə başlanmışdır. İdarəetmənin divizional 

təşkilati quruluşuna keçilməsi ilə idarəçilik əməyinin bölgüsünün daha dərinləşməsi baş verdi. 

İstehsal bölmələrinə verilən operativ idarəetmə funksiyalarının qeyri-mərkəzləşdirilməsində və 

istehsalın yüksəlməsinə strateji istiqamətlərini işləyib hazırlanmasında, həmçinin maliyyə fəa-

liyyətinə rəhbərlik funksiyalarının mərkəzləşdirilməsində tapdı. 

İstehsal Təşkılatı Quruluş formalaşdırarkən idarəetmənin mükəmmələşdirilməsinə xüsusi 

diqqət yetirmək vacibdir. Yeni iqtisadi fikir və bazar iqtisadiyyatının inkişafı istehsalın idarə 

edilməsinin təşkilinə yeni təkliflər irəli sürür. Bununla əlaqədar olaraq təsərrüfat subyektlərinin 

idarə edilməsinin təşkilat strukturunun qurulmasına və inkişafına yeni üsullarla yanaşmaq 

lazımdır.  

Yeni üsullar icərisində qərb ölkələrində bəyənilmiş və azda olsa bizdə tətbiq olunan 

idarəetməyə Proqram Məqsədli Yanaşma adını çəkmək olar. Proqram-məqsədli yanaşmanın 

dərin və ətraflı layihə işləmələrinə, iqtisadi və informasiya-texniki münasibətlərin daha yaxşı 

təşkilinə əsaslanır. Proqram-məqsədli yanaşma zamanı bir çox alimlərin fikrincə daha çox fayda 

verə bilən idarəetmənin matrisa strukturundan istifadə edilir.  

Təsərrüfat subyektinin ali rəhbərliyi resurslardan istifadə və icraçılar üzrə proqramın 

rəhbərinə zəruri hüquqlar verir. Proqramın hər bir elementi üzrə işdən azad edilmək ya da 

edilməmək şərti ilə cavabdeh icraçı təyin edilir. 

Mövcud situasiyada məqsədli proqramın təşkilati quruluşu işin tutumundan, problemi 



əhatə dərəcəsindən və fəaliyyət vaxtından asılı olaraq yaradılır. Proqram-məqsədli yanaşma 

reallaşdırılması artıq var olan idarəetmə sistemindən ayrılmalı ya da onu pozmamalıdır. Buna 

görə də sistemin rəhbərini daimi olaraq qorumaq və rəhbərlik tərəfindən ona kömək etmək 

lazımdır. Məqsədli yanaşmanın reallaşdırılması zamanı inzibati-təşkilati tədbirlər iqtisadi 

tədbirlərlə uzlaşdırılmalıdır. 

Məqsədli yanaşmanın işlənib hazırlanmasının vacib elementi «məqsədlər ağacıdır». 

Məqsədli yanaşmanın səmərəliliyi bir çox cəhətdən «məqsədlər ağacının» səmərəli 

qurulmasından asılıdır. Bununla əlaqədar olaraq məqsədin düzgün seçilməsi, ona nail olmaq və-

zifələrinin formalaşdırılması və onun reallaşdırılması üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanması birinci 

dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. «Məqsədlər ağacı»nı formalaşdırarkən çox variantlılıqdan istifadə 

etmək lazımdır. 

Proqram məqsədli yanaşmadan bizdə ən çoxlu müəssisələrin inkişafının kompleks 

proqramlarının işlənib hazırlanmasında istifadə edilmişdir. Adətən belə proqramların 

reallaşdırılması təşkilatın rəhbərinə həvalə edilir. Lakin daha kiçik məqsədli proqramlar da, mə-

sələn, sexin inkişafı və ya çox, həmçinin zavod üzrə yeni məhsul buraxılışı üzrə tapşırıqların 

reallaşdırılması da işlənib hazırlana bilər. 

Onun həll edilməsi üçün yalnız kompaniyanın müəssisələrinin deyil, həm də kənar 

müəssisələrin cəlb edilməsi zəruriliyini tələb edən problemin məqsədli proqramla daha ətraflı 

əhatə olunması Proqram Məqsədli Yanaşmanın kooperativ-məqsədli formaya modernizasiya 

edilməsinə gətirib çıxardı. Məqsədli proqramların həll edilməsinin kooperativ-məqsədli forması 

kooperativ əsaslarla proqramın həllinə geniş icraçılar və işləyənlər dairəsinin cəlb edilməsinə 

imkan verir. 

İdarəetmənin təşkilinin yeni üsulları üzrə mütəxəsislərin çatışmamazlığı firma və 

birliklərin idarə edilməsinə proqram-məqsədli yanaşmanın inkişaf yolunda vacib əngəllərdən 

biridir. Bu situasiyadan çıxışın faydalı yolu məsləhətçilərdən istifadə etməkdir. İdarəetmənin 

təkmilləşdirilməsi üzrə firmaların məsləhət alması idarəetmənin mükəmmələşməsi prosesini 

əhəmiyyətli formada sürətləndirə bilər. İdarəetmə sisteminin təkmilləşdırilməsi üzrə xidmət 

göstərən bir sıra kiçik firmaların yaradılması indiki dövrdə respublikamız üçün daha xeyirli 

olardı. Lakin onlardan geniş istifadə edilməsi firmalarda məsləhətçilərdən istifadə təcrübəsinin 

olmaması səbəbindən yavaşılayır. 

 

 



1. İdarəetmə aparatında funksional vəzifələrin bölüşdürülməsi və istehsal-təşkilati 

quruluşların qiymətləndirilməsi. 

 

Funksional vəzifələrin doğru bölüşdürülməsi istənilən firmanın idarəetmə texnologiyasının 

mühüm elementidirir. O, idarəetmədəki reallığı təmin edir, idarəetmə aparatındakı nizam-

intizamı və  məsuliyyətsizliyi aradan qaldırır. 

 

 Funksıyaların əməkdaşlar arasında bölüşdürülməsi istiqamətində həyata keçirilir: 

 

1. Xidmət bölmələri arasında;  

2. Xidmət bölmələri daxilində.  

 

Bunu matrisa metodu ilə etmək məsləhət edilir. İlk öncə imkan daxılində idarəetmə 

aparatının bütün funksiyalarının hərtərəfli siyahısı tərtib edilir, sonra isə onlar müəyyənləşdirir 

və lazım olan matrisaya daxil edlilir.  

Xəbər matrisasında (subyekti müəyyən edən matrisada) xidmətlər (şöbələr) və ya vəzifələr 

sadalanır. Sonra isə funksiyalar xidmətlər (şöbələr) və ya vəzifələr üzrə bölüşdürülür. 

Funksiyaların bölüşdürülməsini daha iki münasib üsulla yerinə yetirmək olar. Birinci 

üsulla yerinə yetirilmə zamanı əvvəlcə xidmətlər (şöbələr) müəyyən edilir və onlar üzrə 

funksiyalar bölüşdürülür, sonra isə funksiyalar xidmətlər (şöbələr) daxilində bölüşdürülür. 

Beləliklə, başlanğıcda idarəetmə aparatının strukturu müəyyənləşdirilir və funksiyalar bu 

strukturun bölmələri üzrə bölüşdürülür. İkinci üsulla funksiyalar vəzifələrin düzümü üzrə və 

sonra isə artıq mövcud olan vəzifələrdən şöbələr yaradılması ilə (xidmətlər) formalaşdırılır. 

 

Hansı üsula üstünlük verməli? 

 

İdarəetmə aparatı işçilərinin sayı 50 nəfərdən yuxarı olan iri müəssisələrdə görünür ki, 

bölgünü birinci üsulla aparmaq yaxşı olar. Əksinə əgər idarəetmə apparatı işçilərinin sayı az 

olarsa onda ikinci üsuldan istifadə etmək səmərəli olar. 



Məşğələlərdə bu işi işgüzar oyunlar şəklində aparmaq olar. 

Bu və ya digər xidməti vəzifənin yerinə yetirilməsi zamanı xərclərin normalaşdırılması 

müəyyən çətinlik yaradır. Lakin bunu həlledilməz problemə çevirmək lazım deyildir. İşin 

başlanğıcında vaxt məsrəfini təcrübə əsasında müəyyən etmək xronometraj müşahidəsi 

aparmaqla bu və ya digər işi eksperimental qaydada yerinə yetirmək olar. Sonra isə işin 

gedişatında vaxt məsrəfi dəqiqləşdirilə bilər. 

Bu problemi daha yaxşısı xüsusi laboratoriya yaratmaq yolu ilə həll etmək olar. Bu 

laboratoriya normalar və əmək fəndləri işləyib hazırlamaqla və idarəçilik əməyinin 

avtomatlaşdırılması məsələləri ilə məşğul olmalıdır. Belə laboratoriyaları tədricən ali məktəblər 

və elmi tədqiqat institutları nəzdində yaratmaq olar. 

Dünya təcrübəsi bunun tamamilə həll olunan bir məsələ olduğunu sübut edir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin başlıca 

göstəricisi mənfəətdir. Rentabelli olmayan, başqa sözlə ziyanla işləyən müəssisələr sadəcə olaraq 

səhnədən gedirlər. Lakin təhlil zamanı məsələnin həllinin sadəliyi ancaq zahiridir. Sənaye 

cəmiyyətinin inkişaf dərəcəsinə uyğun olaraq bazar konyukturası son dərəcədə mürəkkəbləşir və 

yüksək dinamizmliyi ilə fərqlənir. Belə şəritdə müntəzəm olaraq mənfəət əldə etmək o qədər də 

asan olmur. Ona görə də istehsalı elə təşkil etmək lazımdır ki, məhsul istehsalı minimum xərclər 

çəkilməklə əldə edilsin, keyfiyyəti yüksək və qiyməti rəqabət qabiliyyətli olsun. 

Bununla əlaqədar olaraq material xərcləri (M) ilə qiymət (Q) arasındakı minimal nisbət 

mühüm göstəricilərdən biri hesab olunur. Məhsulun qiymətində material xərclərinin xüsusi 

çəkisi nə qədər az olarsa, istehsalın effektliyi də bir o, qədər yüksək olar. Analitik olaraq bunu 

aşağıdakı kimi ifadə etmək olar: 

Q

M  

Lakin bu formulada sənayeləşmiş iqtisadiyyatın əsas ziddiyyətlərindən biri özünü biruzə 

verməkdədir. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, material xərclərinin ixtisar edilməsi əmək 

haqqına çəkilən xərclərin nisbi olaraq artmasına gətirib çıxarır. Lakin, təcrübənin göstərdiyi kimi 

ölkə sənaye cəhətdən nə qədər çox inkişaf edirsə, əmək bir o, qədər bahalaşır. Bununla əlaqədar 

olaraq hər bir müəssisə əmək xərclərini mümkün qədər azaltmağa çalışır. Bu isə öz növbəsində 

müəssisələri fəal olaraq yeni maşın və avadanlıqlar tətbiq etməyə sövq edir. Bu köhnələrdən 

baha olsa da daha çox məhsuldardır. Lakin müəssisənin rəhbərliyinin başqa yolu yoxdur: ya yeni 

texnikanı tətbiq et, ya da ki, əmək haqqında çəkilən xərcləri artır. 



İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə canlı əmək sənayecə zəif inkişaf etmiş ölkələrə 

nisbətən başqadır və demək olar ki, həmin ölkələrin Milli gəlirində əmək haqqı iki dəfə 

yüksəkdir. Bu ona gətirib çıxarır ki, sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr yeni texnikanı həvəslə 

tətbiq edirlər. Və əksinə iqtisadiyyatı sənaye cəhətdən daha zəif inkişaf etmiş ölkələr yeni 

texnikanı daha az həvəslə tətbiq edirlər. 

Nə qədər ki, ABŞ-da sənaye daha yüksək səviyyədə idi ölkəyə xarici kapital axını 

minimum səviyyədə qalmaqda davam edirdi. Xaricilərə ABŞ-da müəssisələr inşa etmək sərfəsiz 

idi. Eyni zamanda ABŞ həvəslə digər ölkələrə kapital qoymaqda davam edirdi. Lakin bəzi 

sahələrdə Yaponiya nəinki, ona çatıb bərabərləşdi, hətta onu ötüb keçdikdə vəziyyət dəyişdi. 

Belə ki, Yaponiya fəal şəkildə ABŞ-da müəssisələr tikməyə və almağa başladı. 

Bu gün bir sıra xarici ölkələr Azərbaycan iqtisadiyyatına həvəslə kapital qoymaqdadırlar. 

Onları buna cəlb etmək vacib səbəblərdən biri bizdə əmək haqqının olduqca az səviyyədə 

olmasıdır. Bunun nə həddə yaxşı və ya pis olduğu haqqında birmənalı fikir söyləmək nə qədər 

qəliz olsa da fikrimizcə bu ölkəmizdə yeni iqtisadi sistemin yaranmasına və inkişafının ən 

ümidverici və son dərəcə də xeyirli yoludur. 

Bu yolun nə qədər faydalı olduğunu Avropa və Asiyanın bir sıra ölkələrinin xarici 

kapitaldan aktiv istifadə edərək öz artmalarını təmin etdiklərini sübut edir. 

Dövlətin mənafeyi nöqteyi nəzərdən əmək haqqının və məhsuldarlığın artım templəri 

göstəricisi daha vacibdir. Ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün əlaqələrin bir-birilə sıx çalışmaları 

lazımdır ki, əmək məhsuldarlığının çoxalma tempi əmək haqqının çoxalma tempini keçsin. 

Lakin, müəssisənin mənafeyi nöqteyi-nəzərdən bu başqa ola bilər. Belə ki, ayrılıqda 

götürülən hər bir müəssisə öz istehsalının ictimai məqsədəuyğunluğu haqqında az düşünürlər və 

buna görə də əmək məhsuldarlığı və əmək haqqının artım templəri arasındakı nisbət onları o 

qədər də qayğılandırmır. Onlar üçün vacibi odur ki, gündəlik işlərini başa vuraraq mənfəət əldə 

etsinlər. Həqiqətdə isə əmək məhsuldarlığının artım tempinin kifayət qədər olmadığı halda əmək 

haqqının yüksək artım tempi son nəticədə yalnız ölkənin iqtisadi konyukturasını 

mürəkkəbləşdirməklə yanaşı ayrı-ayrı müəssisələrin fəaliyyətində də öz neqativ təsirini əks 

etdirərək, əvvəlcə onların fəaliyyətinin gərginləşməsinə və sonra isə iflasa uğramasına səbəb 

olur. Belə situasiya inhisarlaşdırılmış sahələrdə və inhisarlaşdırılmış iqtisadiyyatda meydana 

çıxır. 

İnhisarçı qiymətləri artırmaqla asanlıqla əmək haqqını yüksəldə bilər. Bu hal bu gün bizim 

iqtisadiyyatımızda müşahidə olunmaqdadır. Son nəticədə bu situasiyadan həm inhisarçının özü 



və həm də insanlar əziyyət çəkir. 

Qərbi Avropa və ABŞ-ın inhisarlaşdırılmış iqtisadiyyatı XX əsrin 20-ci illərinin axırı və 

30-cu illərinin əvvəllərində bu ölkələrdə böhrana səbəb oldu. Buna oxşar vəziyyət XX əsrin 70-

ci illərində neft inhisarlarının neftin qiymətini kəskin şəkildə artırdığı dövrdə də müşahidə 

olunmuşdu. Lakin, Qərbin müdrik təcrübəsi buna davam gətirdi. 

Beləliklə, inhisarçılıq nəticəsində başlıca ardıcıllığın pozulması iqtisadiyyatda balansın 

pozulmasına və daha sonra isə ayrılıqda götürülən müəssisə miqyasında neqativ nəticələri 

qaçılmaz edir. 

Bu da aydındır ki, əmək haqqının qeyri-rasional artımı hər şeydən əvvəl sabit qiymətlər 

şəraitində maya dəyərinin yüksəlməsinə və son nəticədə rentabelliyin aşağı düşməsini gətirib 

çıxarır. Lakin, inhisarlar qiymətin yüksəlməsi hesabına mənfəətin artımına nail ola bilərlər, əgər 

rəhbər uzaqgörən deyilsə o, belə düşünər ki, dıgərlərinin hesabına uzun müddət fəaliyyət 

göstərmək olar. 

Bu işdə rəqabət hər şeyi tezliklə yerinə qoyur. Ona görə də müəssisələr və sahələr inhisarçı 

olmağa çalışırlar. 

Rentabelliyin yüksəlməsinin real mənbəyi məhsulların istehlak xüsusiyyətlərinin 

yüksəldilməsidir. Bu məhsulların qiymətini yüksəltməyə imkan verir. Bunu məhsulların texniki 

keyfiyyətini yüksəltmək, dizaynı yaxşılaşdırmaq və ya istehsal güclərini artırmaq, həmçınin 

servis xidmətini yaxşılaşdırmaq hesabına etmək olar. Təəssüf ki, bu məsələlərdə və xüsusilə də 

servis xidməti sahəsində işlər yumşaq desək pis vəziyyətdədir. 

Bazarın yüksək səviyyədə bolluğu şəraitində hətta aşağı qiymətlər yaxşı xidmət təminatı və 

zahiri cazibədarlığı olmayan məhsullar istehsalçılarına ciddi üstünlüklər vermir. 

Özünü sınamaq üçün suallar 

1. Təşkilati struktur dedikdə nə nəzərdə tutulur? 

2. Təşkilati struktur hansı istiqamətlərdə həyata keçirilir? 

3. Üfiqi təşkilati strukturun mahiyyətini izah edin 

4. Şaquli təşkilati strukturun mahiyyətini izah edin 

5. İdarəetmənin təşkilati struktur formaları hansılardır? 

6. Xətti təşkilati struktura hansı xüsisiyyətlər xasdır? 

7. Funksional təşkilati struktur hansı müəssisələr üçün xarakterikdir? 

8. Xətti-Funksional təşkilati struktur hansı xüsusiyyətləri özündə əks etdirir? 



9. Matris təşkilati strukturda rəhbər-işçi münasibəti necə nizamlanır? 

10. Divizional təşkilati struktur hansı müəssislərdə tətbiq olunur 
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Mövzu 5. Menecmentin metodları 

Plan: 

1. İdarəetmə metodları anlayışı və onların mahiyyəti. 

2. İdarəetmə metodlarının təsnifatı; iqtisadi, təşkilati sərəncam, sosial-psixoloci. 

3. İdarəetmə metodlarının təkmilləşdirilməsi. 

4. Birbaşa və dolayı təsir metodları. 

5. Müəssisələrin müflisləşməsi və iflası. 

 

 «Metod» Yunan sözü olub, «tətdiqat üsulu» deməkdir. 

 Metod – təşkilatın kollektivinə və ya onun hər hansı bir üzvünə məqsədyönlü təsir 

edilməsi vasitəsidir. Anlayış etibarilə metod – fənd, üsul və ya hər hansı idarəetmə, insan 

fəaliyyətinin fəndlərinin məcmusu, hər hansı məqsədə çatmaq imkanı hər hansı vəzifənin, 

tapşırığın, sərəncamın, göstərişin, təlimatın həlli yolları və onların yerinə yetirilməsi vasitəsidir. 

Bu vasitə ilə müəyyən məqsədə çatmaq üçün adamları istiqamətləndirmək, tənzimləmək və 

təşkil etmək mümkündür.  

 İdarəetmə metodu idarəetmə subyektinin idarəetmə sisteminin strateji və taktiki 

məqsədlərinin praktiki həyata keçirilməsi üzrə idarəetmə obyektinə təsir metodudur. 



 İdarəetmə metodunun başlıca rolu və məqsədi idarəetmə prosesinin düzgün 

təşkilinə şərait yaratmaq, qarşıya qoyulan məqsədə tam çatmaq üçün, müasir texnikadan, 

əməyin və istehsalın təşkilinin mütərəqqi formalarından səmərəli istifadə etməkdən 

ibarətdir. 

 İdarəetmə  metodu, idarəetmə prosesinin üzvü bir hissəsi olmaqla, idarəetmə əməyinin 

xüsusiyyətinə, sistemin təşkilinə, prosesin məzmununa, həmçinin istehsalın və idarəetmənin 

səmərəlilik səviyyəsinə təsir göstərir. Konkret desək, idarəetmə metodu – idarəetmə 

subyektinin müəyyən məqsədi təmin etmək, ona nail olmaq və təsir göstərmək 

vasitələrinin, imkanlarının, fəndlərinin üsullarının məcmusundan ibarətdir. İdarəetmə 

metodları istehsalı idarə edənlərin işgüzar fəaliyyət vasitəsi və məqsədə çatmaq arzusu, 

imkanıdır. 

 İdarəetmə metodlarının məzmunu idarəetmənin obyektiv qanunauyğunluqları ilə 

bağlıdır. Bu qanunauyğunluqlarda məlum olduğu kimi ictimai-iqtisadi münasibətlər əks olunur. 

Buna görədə idarəetmə metodları əslində istehsalın idarə edilməsi təcrübəsində ictimai 

münasibətlərin obyektiv inkişaf qanunauyğunluqlardan şüurlu sürətdə və müəyyən məqsəd 

istiqamətində istifadə edilməsi üsullarıdır. 

 Bütün idarəetmə metodlarının əsas vəzifəsi təşkilatın səmərəliliyini yüksəltmək, 

idarəetmə komandalarının dürüst və vaxtında yerinə yetirilməsində maraq yaratmaq  və 

onu inkişaf etdirməkdir. 

 İdarəetmə mexanizmi idarəetmənin ümumi prinsipləri və qanunları, idarəetmə 

məqsədləri, idarəetmə funksiyaları və metodları ilə bağlıdır. Onların bir-birilə 

əlaqələndirilməsi qaydası, sistem halında tətbiq edilməsi idarəetmə mexanizminin  

fəaliyyəti üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

 İdarəetmədə bir çox metodlardan istifadə edilir və onlar öz təbiətinə və tərkibinə, 

məzmununa, fəaliyyət dairəsinə, təsir mexanizminə, ayrı-ayrı idarəetmə münasibətlərinə, 

obyektinə, bilavasitə və dolayı təsirinə görə fərqlənirlər. 

 Bilavasitə (birbaşa) təsir metodları aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir: 

1. Mənəvi təsir metodları 

a) siyasi tərbiyə 

b) sosial-psixoloci 



 2. Maddi-təsir metodları 

a) iqtisadi 

b) sosial-təminat 

3. Hüquqi təsir metodları 

4. Qismən təsir metodları 

5. İnzibati təsir metodları 

a) təşkilati 

b) sərəncam 

Dolayı təsir metodlarına isə aşağıdakılar aiddir: 

1. Elmi-texniki, sosial və perspektiv inkişafın proqnozlaşdırılması, onların xüsusi 

metodları. 

2. Tədqiqatlar və məlumat proseslərinin modelləşdirilməsi üçün kibernetik metodlar. 

3. İqtisadi həyatın təkrarlanan halları haqqında məlumatı yığmaq üçün statistik 

metodlar. 

4. Optimal idarəetmə qərarları, sistem və qaydanın təhlili üçün əməliyyatın tədqiqi 

metodları. 

5. Optimal planlaşdırma və texniki-iqtisadi hesablamalar üçün riyazi metodlar. 

6. İqtisadi və təşkilati təhlil metodları 

7. Sosial məlumatların toplanması üçün konkret sosioloji tədqiqat metodları. 

8. Modelləşdirmənin qrafik metodları, hesablanma, nəzarət, uçot və istehsal prosesinin 

təhlili. 

İdarəetmədə bir çox metodlardan istifadə edilir. Onların konkret sxemi aşağıdakı formada 

öz əksini tapmışdır. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İdarəetmənin metodları müəyyən təsir vasitələrini əhatə edir. Belə ki, iqtisadi metodun iqtisadi 

təsir vasitələri aşağıdakılardır: 

1. Planlaşdırma; 2. Təsərrüfat hesabı; 3. Əmək haqqı və mükafatlandırma; 4. Mənfəət və 

rentabellik; 5. Qiymət və kredit.  

 İnzibati metodun  təşkilati – sərəncam təsiri vasitələri aşacıdakılardır: 

1. Əmr; 2. Sərəncam; 3. Yoxlama sistemi; 4. Təlimat. 

Sosial-psixoloci metodların iki təsir vasitəsi var ki, bunlar da sosial və psixoloji təsir 

vasitələrindən ibarətdir. Sosial təsir vasitələri aşağıdakılardır: 

1. Qabaqcıl təcrübə və yeniliklərin genişləndirilməsi; 

2. Təcrübə mübadiləsi 

3. Sosial həvəsləndirmə; 

4. Əmək kollektivnin birliyinin möhkəmləndirilməsinə təsir edən metodlar. 

Psixoloji təsir vasitələrinə isə aşağıdakılar aiddir: 

1. Psixoloci təhrik; 2. Sosial psixologiya; 3. Əməyin humanizm psixologiyası; 4. Təhsil və 

peşə seçmi psixologiyası. 

 hüquqi metodlarının bir neçə növə ayırmaq olar: 

 

İdarəetmə metodları 

 

İqtisadi 

 

İnzibati 

 

Hüquqi 

 

Sosia-  

 

Təşkilat 

 

Sərəncam 



- inzibati – hüquq; - mülki – hüquq; - əmək – hüququ; - maliyyə – hüquqi və başqları. 

 Ümumiyyətlə, götürülükdə, tədbirin (hüquqi təsir) təsirinə görə hüquqi metodu bir neçə 

növə bölmək olar. 

 Hazırda iqtisadi ədəbiyyatda idarəetmə metodlarının üç qrupu işıqlandırılır və təcrübədə 

tətbiq edilir; inzibati – sərəncam (təşkilati yaxud təşkilati-sərəncamlı); iqtisadi və sosial-

psixoloji. 

 İdarəetmənin inzibati-sərəncam (vadaretmə) metodları təşkilatın idarə edilməsi 

metodları sistemində mühüm yer tutur. Bu bütün idarəetmə səviyyələrində iqtisadi sistemin 

fəaliyyətinin səmərəliyini təmin edən təşkilati amillərin mühüm əhəmiyyət kəsb etməsindən irəli 

gəlir. İnzibati-sərəncamverici, təsir metodları üç istiqamətdə həyata keçirilir: Birincisi, o, 

idarəetmə aparatının işinin təşkilində dəqiqliyi, intizamlılığı və səmərəliliyi təmin etməlidir, 

ikincisi, istehsalatda zəruri qaydanın gözlənilməsini, rəhbər orqan və şəxslərin qərarlarının, 

əmrlərinin və göstərişlərinin həyata keçirilməsini təmin etməlidir; üçüncüsü, kadrlarla iş 

aparmalı, qəbul edilmiş qərarları reallaşdırılmalıdır. 

 İnzibati – sərəncamverici təsir direktiv xarakter daşıyır, idarəetmə obyektinə birbaşa 

təsir göstərir və müəssisənin təsərrüfatının təşkili – nizamlama (bölüşdürmə) məsələlərinin 

həllini müəyyən edir. 

 İnzibati – sərəncam metodları özündə idarə edən və idarə olunan köməkçi sistemlərin, 

başqa sözlə idarəetmə aparatının və istehsal sisteminin bütün elementlərinin müəyyən məqsədə 

yönəldilmiş planauyğun müntəzəm və səmərəli fəaliyyət göstərməsini təmin edən üsul və 

vasitələrinin məcmusunu birləşdirir. 

 Belə ki, inzibati – sərəncam metodunun aşağıdakı təsir vasitələri mövcuddur: 

1. Təşkilati normalaşdırma (reqlamentləşdirmə). 

2. Təşkilati planlaşdırma. 

3. Təşkilati layihələşdirmə. 

4. İnzibati – sərəncamverici təsir. 

Təşkilati tədbirin daha çevik forması təşkilati normalaşdırmadır (reqlamentləşdirmədir). 

Təşkilati normallaşdırma istehsal proseslərinin və onların idarə edilməsi prosesinin 

layihələşdirilməsi üçün baza olan norma, qayda, təlimat və reqlamentlər sisteminin 

məcmusudur. 



 İqtisadi metodlar ehtiyatların qənaətinə, mal və xidmətlərin, infrastrukturun 

keyfiyyətinin, rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə, hazırki sistemin inkişaf ideologiyası və 

siyasətinə müvafiq əhalinin həyat təsirinin yaxşılaşdırılmasına gönəldilmişdir. Bu metodlarının 

substansiyası idarəedici qərarın optimallaşdırılması və bu qərarın həyata keçirilməsi üçün 

heyğtin motivasiyasıdır. 

 İqtisadi metodların son məqsədi ehtiyatlara qənaət, hər bir obyektin rəqabət qabiliyyətinin 

artırılması, həyat tərzinin yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. İdarəetmə metod və üsulları əsas və 

köməkçi (təminedici) metodlarına bölmək olar. Əsas metoda heyətin stimullaşdırılması aiddir. 

Heyətin (əhalinin) iqtisadi stimullaşdırılması yalnız bütün cəmiyyətin kompleks inkişafı 

nəticəsində təmin edələ bilər. 

 Köməkçi analitik metodlar qrupunu iki yarımqrupa bölmək olar: 

Sosioloji metodlar və texniki-iqtisadi metodlar. 

Sosioloji təhriketmə metodlarına aşağıdakılar aiddir: 

 - testləşdirmə; - anketləşdirmə; - xronometrac; - iş gününün fotosu və özünü fotoetmə və 

s. 

 Texniki – iqtisadi metodlarına  isə aşağıdakılar aiddir:  

 - normativlərdən və onlara riayət edilməsindən kənarlaşmaları aşkara çıxarmaq məqsədilə 

sistemin və onun xarici mühiti parametrlərinin texniki ölçmə metodları; 

 - stumallışdırıcı amillərin aktuallığı və mühümlüyündən asılı olaraq təşkilatın əmək 

haqqı fondunun elementlərinin və hər bir işçinin əmək haqqının tərkib hissələrinin 

normalaşdırılması; 

 - stimullaşdırmanın parametr və amilləri ilə uzlaşdırılaraq, sisteminin inkişaf 

parametrəlrinin prqnozlaşdırılması; 

 - stimullaşdırma parametrlərini bir sıraya qoymaq məqsədilə iqtisadi – statistik 

metodların tətbiqi ilə faktor analizi; 

 - ehtiyatların sərf edilməsinin optimallaşdırılması və onun stimullaşdırılması məqsədilə 

istehsal və idaredici proseslərin gedişini momentli müşahidəetmə metodu; 

 - idarəetmə və stimullaşdırma sistemlərinin effektivliliyinin optimallaşdırılması 

məqsədilə əməliyyatların tədqiqi metodları (xətti proqramlaşdırma metodları) simpleks metod 



(sadə metod), nəqliyyat məsələsi, dinamik proqramlaşdırma, sahə planlaşdırılması, kütləvi 

xidmət nəzəriyyəsi, ehtiyatların idarə edilməsi və s. 

 Balans metodları – təsərrüfat fəaliyyətinin qarşılıqlı bağlı olan göstəricilərinin 

müqayisəsini nəzərdə tutur ki, bununda məqsədi onların qarşılıqlı təsirinin aşkar edilməsi, eləcə 

də istehsal effektivliliinin qaldırılması ehtiyatlarının hesablanmasıdır. Balans metodları 

ehtiyatların qorunub saxlanması sistemində mürəkkəb nöqtələri və stmullaşdırmanın ən səmərəli 

amilləri tapmağa imkan verir. 

 İqtisadi metod – iqtisadi ölçülər sistemi olub, müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətini təyin 

edir. 

 İdarəetmənin iqtisadi metodları obyektiv iqtisadi qanunlarından təcrübədə şüurlu 

sürətdə istifadə etməyin konkret mexinizmidir. İdarəetmənin iqtisadi metodlarının əsas 

vəzifəsi ilə iqtisadi şərait yaradılmasını təmin etməkdən ibarətdir ki, bu zaman ayrı-ayrı 

işçilərin, kollektivlərin və bütövlükdə cəmiyyətin iqtisadi mənafeyi uzlaşmış olsun. 

 İnandırma metodları (sosial-psixolocj və ideoloji). 

 Sosial – psixoloji proseslərin monitorinqi – kollektiv və onun üzvləri üzərində daimi 

fasiləsiz müşahidə. Bu müşahidənin məqsədləri aşağıdakılardan ibarətdir: şəxsiyyətin psixoloci 

portreti, onun motiv və dəyərlərinin parametrlərinin müəyyənləşdirilməsi; şəxsiyyətin fizioloji, 

sosial və digər tələbatlarının ödənilməsi yollarının tapılması; şəxsiyyət və kollektivin işləri 

keyfiyyətlə, qoyulmuş vaxtda, minimal xərclərlə yerinə yetirilməsi zərurətinə inandırılması 

metod və vasitələrinin axtarışı. 

 Şəxsiyyətin psixoloji portreti aşağıdakı komponentlərlə xarakterizə olunur: 

 - temperament (sanqvinik, xalerik, fleqmatik, melanxolik); 

 - xasiyyət – şəxsiyyətin başqa adamlara, kollektivə, cəmiyyətə, öz-özünə, əməyə 

münasibəti; 

 - ümumi və xüsusi qabiliyyətlər; 

 - əsasını motivasiya təşkil edən istiqamətlilik; 

 - intelektuallıq; 

 - emosinallıq (ağıl, iradə, hiss yaxud emosiyalar, əhval-rühiyyə, stress); 

 - iradə keyfiyyətləri; 



 - ünsiyyətlilik; 

 - özünü qiymətləndirmək; 

 - birgə (qrupla) qarşılıqlı hərəkət etmək qabiliyyəti. 

Şəxsiyyətin psixoloji portretinin öyrənilməsi metodları aşağıdakılardır: testləşdirmə, 

müşahidə, anketləşdirmə və s. 

 Sosial-psixoloji proseslərin modelleşdərilməsi idarəetmə subyektinin obyektə onun 

cəhətləri, motivləri və stimullarından asılı olaraq təsiretmənin optimal tədbirlərinin tapılması 

üçün həyata keçirilir. 

 Sosial-psixoloji proseslərin modelləşdirmə metodları aşağıdakılardır: 

İşçilərin əmək şəraitinin fiziki modelləşdirməsi; məntiqi sxemlərin (strukturların) materialların, 

cədvələrin köməyi ilə sosial proseslərin modelləşdirilməsi, faktor analizi, iş gününün fotosu və 

başqa metodlar əsasında proses parametrlərinin iqtisadi modelləşdirilməsi. 

 Mənəvi stimullaşdırma – tapşırıqları keyfiyyətlə, qoyulmuş müddətdə və ehtiyatları 

optimal sərf etməklə yerinə yetirilməsinə işçini inandırma metodu kimi birgə həvəsləndirmə və 

cəzalandırma tədbirlərinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsinə əsaslanır. 

 Əməyin psixologiyası vasitəsilə ixtisas və peşə qabiliyyəti, kadrların seçilməsi və 

qiymətləndirilməsi, əmək proseslərinin psixoloji cəhətləri, kadrların təhsili, istirahət və əmək 

şəraiti, kadr axıcılığı və s. tədqiq olunur. 

 Sosial – psixoloci metodlar kimi ideoloji, yəni sosial-siyasi (tərbiyə) metodları da 

kollektiv üzvlərinin (işçilərin) dünya görüşünün formalaşmasına və estetik tərbiyəsinə təsir 

göstərir. Sosial-siyasi üsulların həyata keçirilməsi yolları aşağıdakılardır: 

1. Siyasi-təbliğat və təşviqat. 

a) işçilərin siyasi tərbiyəsi; 

b) ideya yetkinliyi, inam. 

Bu metodlar həyata keçirilən zaman kollektivdə tez-tez söhbətlər aparılır, dövlətin iqtisadi 

siyasəti kütlələrə çatdırılır. 

2. Tənqid və özünütənqid. İstehsalı idarəetmədə olan çatışmamazlıqları meydana çıxarmaq 

üçün əsa salət tənqid və özünü tənqiddir. 



3. Müəssisənin idarə olunmasında işçilərin rolu. Bazar iqtisadiyyatına keçid istehsal 

müəssisəsinin idarə edilmə strukturunun kökündən dəyişdirilmişdir. Belə ki, hər bir işçi 

öz işini görür, istifadə etdiyi aləti və dəzgahı tam hüquqla istifadə edir.  

4. Sosial-psixoloji üsullar. Bu üsullar sosioloji, psixoloji və digər elmi əsaslarla kollektivdə 

insanlar arasında yaranmış münasibətləri öyrənir. Burada xüsusilə kollektivin sosial 

inkişafının planlaşdırması, kollektivin fəaliyyətinin psixoloci gəhətləri, tabeçilikdəkilərlə 

qarşılıqlı münasibətlər və s. mühüm əhəmiyyətə malikdir.     

  

Mövzu 6.Menecmentdə planlaşdırma 

Plan: 

1.Menecmentin funksiyası kimi planlaşdırmanın mahiyyəti. 

2.Proqnozlaşdırma: məzmunu, vəzifələri, nəticələri və menecmentdə tətbiqi. 

3.Təşkilatin strategiyası və planlaşdırma. 

4. Rəqabət strateci mövqeyin seçilməsi və onun təhlili.  

 

Planlaşdırmanın mahiyyəti  və planlaşdırma menecmentin funksiyası kimi 

 Planlaşdırma menecment prosesinin ilkin funksiyası olub özündə təşkilatın qarşısına 

qoyduğu məqsədə çatmaq yollarını və vasitələrini birləşdirən prosesi əks etdirir. Planlaşdırma 

prosesində müxtəlif müddətləri əhatə edən planlar işlənib hazırlanır. 

- Plan – bu məqsədi, məzmunu, həcmi, metodları, ardıcıllığı, yerrinə yetirilmə müddəti 

göstərilməklə müəyyən vaxtda yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan işdir; nəyinsə inkişafı 

gedişini nəzərdə tutan fikirlərin məcmusudur.  

Planlaşdırmanın tətbiqi təşkilatı aşağıdakı üstünlüklərlə təmin edir: 

- təşkilatda yerinə yetirilən hərəkətlərin koordinasiyasını yaxşılaşdırır; 

- təşkilatın xarici mühitində baş verən dəyişiklikləri tez nəzərə almaq imkanı verir; 

- təşkilat üçün əlverişli imkanların reallaşdırılmasını mümkün edir; 

- təşkilatda həyata keçirilən informasiya mübadiləsini yaxşılaşdırır; 

- ehtiyatların optimal bölüşdürülməsinə kömək edir; 

- heyətin vəzifə və məsuliyyətlərini dəqiq müəyyən edir; 

- işçiləri öz işlərini daha ətraflı icra etməyə, menecerləri isə öz qərarlarını daha ətraflı 

əsaslandırmağa və reallaşdırmağa sövq edir. 

- təşkilatdakı nəzarət prosesini yaxşılaşdırır. 

Planlaşdırmanın olmaması isə təşkilatı aşağıdakı kimi çətin vəziyyətlərə sala bilər: 

- təşkilat qarşıya qoyulmuş məqsədləri və gələcək vəzifələri başa düşməyə bilər; 

- təsərrüfatçılığa cari fəaliyyəti gələcəklə üzvü surətdə əlaqələndirən fasiləsiz proses 

kimi baxa bilmir; 

- dünya təsərrüfatçılığındakı orientasiyanı itirə bilər. Belə ki, bu zaman əsasən qısa 

müddətli maraqları rəhbər tutaraq baş verən hadisələrin dərin köklərini dərk etməyə 

bilər; 



- rəqiblərlə müqayisədə daha zəif və tez «sınan» mövqeydə olurlar. 

Planlaşdırma prosesi idarəetmə qərarlarının işlənib hazırlanmasına, qəbuluna və eləcədə 

reallaşdırılmasına kömək edən alətlərdən biridir. Planlaşdırma prosesi çərçivəsində idarəçilik 

fəaliyyətinin dörd əsas funksiyasını fərqləndirmək olar: 1)ehtiyatların bölüşdürülməsi; 2)xarici 

mühitə adaptasiya; 3)daxili koordinasiya; 4)təşkilatın strateci uzaqgörənliyi. 

Resursların bölüşdürülməsi – özündə fondlar, idarəetmə kadrları və texnoloci təcrübə kimi 

məhdud təşkilati resursların bölüşdürülməsini birləşdirir. 

Xarici mühitə adaptasiya – təşkilatın ətraf mühitlə münasibətini yaxşılaşdıran tədbirləri 

əhatə edir. Hər bir təşkilatın həm xarici mühitin əlverişli imkanlarına, həm də mümkün olan 

təhlükələrinə adaptasiya olunması zəruridir. Bunun üçün o, müvafiq situasiyaları aşkar etməli və 

təşkilatın strategiyasının ətraf mühitə effektli uyğunlaşmasını təmin etməlidir. Uğurla fəaliyyət 

göstərən müəssisələrdə planlaşdırma zamanı hökumət və bütövlükdə cəmiyyətlə qarşılıqlı 

münasibətlər qurmaq daha mükəmməl istehsal sistemlərinin işlənib hazırlanmasına yeni və daha 

əlverişli imkanlar yaradılmasına gətirib çıxarır və s. 

Daxili koordinasiya daxili əməliyyatlarda effektli inteqrasiyaya nail olmaq məqsədi ilə 

təşkilatın güclü və zəif tərəflərini əhatə edən fəaliyyətlərin koordinasiyasıdır. İstər böyük, istərsə 

də kiçik təşkilatlarda daxili əməliyyatların effektliyinin təmin edilməsi menecerlərin 

fəaliyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. 

Təşkilati strategiyanın dərk edilməsi dedikdə keçmiş strateci qərarlardan bəhrələnərək yeni 

təşkilat yaradılması yolu ilə menecerlərin təfəkkür tərzinin müntəzəm olaraq inkişaf etdirilməsini 

nəzərdə tutan fəaliyyət başa düşülür. Keçmiş təcrübədən bəhrələnmək qabiliyyəti təşkilata 

özünün strateci istiqamətlərini dəqiqləşdirmək və strateci menecment sahəsindəki peşəkarlığını 

yüksəltmək imkanı verir. Təşkilatın davamlı uğuru daima rəhbərliyin keçmiş təcrübədən 

bəhrələnmək və gələcəyi proqnozlaşdırmaq qabiliyyətindən asılıdır. 

Müasir dövrdə təşkilatlar öz məqsədlərinə dinamik , dəyişkən və qeyri-müəyyən mühit 

şəraitində çatmalı olurlar. Təşkilatın fəaliyyətinin əsasında strateci menecment konsepsiyası 

durur. Bu konsepsiya özündə elə baxışlar sistemini birləşdirir ki, bu ona öz məqsədlərinə 

dinamik, dəyişkən və qeyri-müəyyən mühit şəraitində nail olmaq imkanı verir. 

Strateci menecment prosesi – özündə dinamik, dəyişgən və qeyri-müəyyən mühit 

şəraitində təşkilat qarşısında duran məqsədlərə nail olmaq üçün zəruri olan ardıcıl hərəkətlərin 

(funksiyaların) məcmusunu birləşdirir. Bu təşkilata mövcud potensialdan optimal istifadə etmək 

və xarici tələblərə uyğunlaşmaq imkanı verir. Dinamik, dəyişkən və qeyri-müəyyən mühit 

şəraitində planlaşdırma özündə bir sıra strateci istiqamətləri birləşdirir. 

Strateci planlaşdırma özündə təşkilatın məqsədinin seçilməsi və həlli prosesini, həmçinin 

buna nail olmaq üçün nələr edilməli olduğunu birləşdirir. O bütün idarəetmə qərarlarının əsasını 

təşkil edir.  

Strateci planlaşdırma prosesinin müxtəlif elementlərinin öyrənilməsinə başlamazdan əvvəl 

bu prosesin modelinə baxmaq faydalı olardı. Ümumiyyətlə, təşkilatın dinamik təbiəti 

planlaşdırma prosesinin spesifik modelini verməyi çətinləşdirir. Aşağıdakı sxemdə planın real 

hərəkətə çevrildiyi daha mühüm idarəetmə funksiyaları təsvir olunmuşdur (Şəkil 7.1.). 

 



 

 

 

 

 

 

Şəkil 7.1. Strateci planlaşdırma prosesinin modeli 

 

Məqsədlər təşkilatın fəaliyyətinin planlaşdırılması sisteminin ilkin elementidir. Onlar 

təşkiledici, motivləşdirici və nəzarətedici funksiyaları yerinə yetirir. Onun öyrənilməsini 

«cəmiyyət-təşkilat-insan» formulunda (zəncirində) həyata keçirmək zəruridir. 

Təşkilatın məqsədlərinin işlənib hazırlanması 

 Strateci planlaşdırmanın əsas komponenti kimi məqsədlər çıxış edir. Bu planlaşdırma prosesinin 

əsas mərhələlərini müəyyənləşdir-mək və qərarlar qəbul etmək üçün zəruridir. Birinci və çox 

güman ki, başlıca plan qərarı təşkilat üçün məqsədlərin seçilməsidir. Bu özündə qəbul edilmiş 

qərarın yerinə yetirilməsini təmin edən konkret tədbirləri və onun missiyasını birləşdirir. 

Müasir cəmiyyət təşkil olunmuş, mütəşəkkil bir cəmiyyətdir. Təşkilat ideyası insanların 

təklikdə bütün tələbatlarını və arzularını ödəmək qabiliyyətinin olmaması faktının dərk edilməsi 

əsasında formalaşıb. Təşkilatın özünün meydana çıxmasını insanlarda ümumi məqsədlərin 

olması ilə əlaqələndirirlər. Bu isə təşkilatın idarə edilməsini məqsədə yönəldilmiş fəaliyyətə 

çevirir. Əgər təşkilatda məqsədlər yoxdursa, onda onun idarə edilməsinə də ehtiyac yoxdur. 

İnsanlar məqsədi vaxtla bağlı olan və vəziyyəti qiymətləndirməklə əlaqədar olan şey kimi 

müəyyən edirlər. Buradan da məqsəd özündə idarəetmə obyektinin (bizim misalda təşkilatın) 

gələcək vəziyyətinin təsvirini əks etdirir. 

Məqsədin məzmunu obyektiv və subyektiv aspektlərin məcmusunu özündə birləşdirir. 

Məqsədlər bir tərəfdən insan həyatının və cəmiyyətin obyektiv qanunlarının (vaxta qənaət 

qanunu, dəyər qanunu və s.) tələblərini əks etdirir, digər tərəfdən isə məqsədlər insan şüurunun 

(idrakın) məhsuludur və buna görə də, insanların marağını əks etdirərək onlar tərəfindən 

formalaşdırılır. 

Məqsəd insanın şüurlu fəaliyyətinin və davranışının elementlərindən biridir. O, təfəkkür 

fəaliyyətinin nəticələrinin və müəyyən vasitələrin köməyi ilə onun reallaşdırılması yollarının 

qabaqcadan duyulması ilə xarakterizə olunur. Məqsəd insanın müxtəlif hərəkətlərinin 

inteqrasiyası vasitəsi kimi təşkilat üçün isə müxtəlif insanların hərəkətlərinin inteqrasiyası 

vasitəsi kimi çıxış edir. Məqsəd idarəetmə obyekti və subyekti arasındakı münasibətləri müəyyən 

edən ilkin həlqədir. 

Məqsəd fəaliyyət nəticələrinin ideal təsviri kimi, fəaliyyətin özü isə məqsədə çatmaq 
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prosesi kimi xarakterizə olunur. Məqsəddən nəticəyə keçilməsi bilavasitə baş vermir. İnsanlar 

tərəfindən formalaşdırılan məqsədlər konkret nəticələrə gətirib çıxarır. Bu nəticələrə nail 

olunması prosesi isə müəyyən maddi vasitələrin köməyi ilə mümkün olur. 

Məqsədə çatmaq vasitələri – bu məqsədəuyğun fəaliyyət sisteminə daxil olan və müəyyən 

nəticələr alınmasını təmin edən təbiət və cəmiyyətdəki mövcud predmetlər və ya hərəkətlərin 

məcmusudur. Məqsəd və ona çatmaq vasitələrinin qarşılıqlı münasibətləri qabaqcadan müəyyən 

olunan ikili xarakter daşıyır. Aristotel deyirdi ki, məqsəd qərarın predmeti deyil, əksinə qərar 

məqsədə çatmaq üçün vasitədir. 

İdarəçilik təcrübəsində məqsədi vasitələrdən ayırmaq olduqca vacibdir. Adətən 

təşkilatlarda idarəetmə obyektinin məqsədi olan şeylər subyekt üçün məqsədə çatmaq vasitələri 

olur. 

Missiya dedikdə adətən olduqca böyük məqsədlər başa düşülür. Bu məqsədlər təşkilat 

üzvlərində nəyəsə nail olmaq cəhdləri yaradır. Missiyanın formalaşması təşkilat (və ya insan) nə 

üçün fəaliyyət göstərir – sualına cavab verməkdən başqa bir şey deyildir. Lakin bu, görülən iş 

təşkilatın rolunun müəyyən edilməsi ilə müqayisədə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Missiya – 

bu cəmiyyət üzvlərinin bu və ya digər əmtəəyə (xidmətə) olan tələbatlarının ödənilməsidir. Əgər 

istehlakçı yoxdursa və ya istehlakçının kompaniyanın məhsullarına və ya xidmətlərinə artıq 

ehtiyacı yoxdursa onda kompaniya fəaliyyətini tezliklə dayandırmalı olacaqdır. Missiyanın 

aydınlığını itirən kompaniya öz istehlakçılarını itirmək risqi ilə qarşılaşır. Missiya təşkilat 

üzvlərini cəmiyyətin onlardan nə gözlədiyi ilə məlumatlandırır. 

Missiya əsasında təşkilatın uzunmüddətli (bir ildən çox) məqsədi və ya plan dövrü ərzində 

çatılası mümkün olmayan gələcək (lakin plan dövrü ərzində təşkilatın yaxınlaşmaq arzusunda 

olduğu) keyfiyyət dəyişiklikləri formalaşdırılır. Bu məqsədlər təşkilatın nə almaq istədiyini və 

gələcəkdə nəyə nail olmaq istədiyini göstərir. 

Baxdığımız kontekstdə strategiya dedikdə uzunmüddətli məqsədlərə nail olmaq vasitələri 

və ya üsullarının məcmusu başa düşülür. Strategiya qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün 

təşkilatın mövcud resurslardan və imkanlardan səmərəli və effektiv istifadə edilməsini təmin 

edir. 

Qısa müddətli məqsədlər (adətən bir il ərzində), tapşırıqlar və ya vəzifələr özündə plan 

dövrü ərzində nəzərdə tutulan nəticələr əldə edilməsini əks etdirir. Onlar uzun müddətli 

məqsədlərin formalaşmasının mərhələləridir və plan dövründə konkret olaraq həll edilməli olan 

vəzifələri müəyyənləşdirir. 

Bu zəncirdə sonuncu termin «siyasət» terminidir. Strategiya kimi siyasət də qısa müddətli 

məqsədlərə çatmaq və qarşıya qoyulmuş vəzifələri həyata keçirmək kateqoriyasına aiddir. 

Siyasət planlaşdırılan məqsədlərə çatmaq üzrə təşkilat üzvlərinin səylərinə kömək etmək üçün 

müəyyən edilən qayda və proseduraların məcmusunu özündə birləşdirir. Siyasət mühafizəkar 

situasiyalarda qərarlar qəbul edilməsi üçün şərait yaradır və vəzifənin necə yerinə yetirilməsini 

müəyyən edir. 

«Missiya-məqsəd-strategiya-vəzifə-siyasət» anlayışlarının qarşılıqlı əlaqəsi aşağıdakı 

sxemdə təsvir olunmuşdur (Şəkil 1.1.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.1. «Missiya», «məqsəd», «strategiya», «vəzifə», «siyasət» anlayışlarının qarşılıqlı əlaqəsi 

Fərdlərin məqsədi – bu obyektiv dünyada mövcud olan yeganə məqsəddir. Belə ki, 

məqsədlər fərdlərin ödənilməyən tələbatları əsasında formalaşır. Yerdə qalan bütün  digər 

məqsədlər təşkilat və ya fərdlərin məqsədlərinin ictimai transformasiyasıdır. Fərdin bu şəkildə, 

təşkilatın və cəmiyyətin məqsədinə çevrilməsi «fərd-təşkilat-cəmiyyət» zənciri üzrə 

mötivləşdirici qüvvə kimi fərdi məqsədlərə uyğunlaşma prosesinin getməsi vasitəsilə mümkün 

olur. 

Təşkilat çərçivəsində məqsədə nail olmaq uğrunda şəxsi müstəqillik mübadiləsi gedir. 

Təşkilatın fəaliyyətində iştirak edərək onun məqsədindən öz xüsusi mənafei üçün istifadə 

edilməsi mühüm motivdir. İnsanlar digər mövqeylərlə və digər məqsədlərlə müqayisədə öz 

mövqeylərini qiymətləndirməyə nə dərəcədə qadir olduqlarına görə bir-birindən fərqlənirlər. 

Təşkilata gələrək özünü olduğundan böyük kimi assosasiya etmək və bu böyüklüyü özünə 

götürməklə insanlar özlərini elə aparmağa çalışırlar ki, onların hərəkətləri daha yaxşı başa 

düşülsün. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu zaman onların fərdi minimum maraqları 

saxlanılmaq şərti ilə fəaliyyətləri daha iri və miqyaslı problemlərin həllini motivləşdirsin. Burada 

vacibi odur ki, insanlar onlarla birbaşa bağlı olmayan digər məqsədlərə nail olmaq üçün öz 

güclərini tətbiq edirlər. Başqa sözlə insanları yalnız onların eqoist maraqları hərəkətə gətirmir. 

Миссийа 

 Тяшкилат ня цчцн мювъуддур? 
 Биз ня цчцн щямин тяшкилатдайыг? 
 Биз етдийимиз иши ня цчцн едирик? 

Мягсяд 

 Биз няйя наил олмаг истяйирик? 
 Биз щара доьру щярякят едирик? 
 Бизи ня эюзляйир? 

Стратеэийа 

 Бунун цчцн ня етмяк лазымдыр? 
 Мювъуд гцввя вя васитялярдян истифадяни неъя йахшылашдырмалы? 
 Мягсядя наил олмаг мярщяляляри ня ъцрдцр? 

Вязифя 

 Конкрет олараг няйи йериня йетирмяк лазымдыр? 
 Кимя? Няйи? Ня вахт? Щарада? Ня гядяр? Неъя? 

Сийасят 

 Вязифянин йериня йетирилмяси щансы сявиййядя эюзлянилир? 
 Иш неъя йериня йетирилир? 



İnsanlar özlərində digər məqsədləri birləşdirərək özlərinin dar məqsədləri ilə müqayisədə 

daha geniş məqsədlərə çatmaq istiqamətində işləmələri insan davranışının təbiəti ilə bağlıdır. 

Fərdi və təşkilati məqsədlər arasındakı seçim təşkilatın idarə edilməsinin təhlili zamanı çox 

böyük rol oynayır. Beləliklə, təşkilat insanların tələbatlarının ödənilməsi üçün arena olur. Bu 

nöqteyi-nəzərdən, əsas uğur təşkilatın öz məqsədinə müvəffəqiyyətlə çatması yox, təşkilat 

üzvlərinin təşkilat daxilində öz şəxsi məqsədlərinə necə çatmalarıdır. 

Təşkilatın məqsədləri – bu onun bütün üzvləri üçün ümumi olan məqsədlərdir. Uğurla 

fəaliyyət göstərən təşkilatların məqsədləri adətən cəmiyyət üçün əhəmiyyətli olan məqsədlərə 

uyğunlaşdırılır. Mənfəətin maksimum həddə çatdırılması işgüzar təşkilatların başlıca məqsədidir. 

Buna nail olmaq isə təşkilatın bazardan maksimum faydalanması deməkdir. Bu isə öz 

növbəsində kompaniyanı öz işçilərinə daha çox əmək haqqı vermək imkanı ilə təmin edir. 

Şübhəsiz ki, bunun müqabilində o, işçilərdən daha çox fayda vermələrini tələb edəcəkdir. 

Məqsədlər təşkilatın idarə edilməsinin və təşkilatın nə üçün mövcud olduğunu,həmçinin 

insanların nə üçün ona daxil olduğunu başa düşməyə kömək edən bir sıra praktiki və faydalı 

funksiyaları yerinə yetirir. 

Məqsədlər təşkilatın mövcud olmasına və onun həm orada işləyənlər, həm də cəmiyyət 

üçün qanuni olduğuna haqq qazandırır. Məqsədlər vasitəsilə insanlar çalışdıqları təşkilatın 

onların maraqlarına nə dərəcədə uyğun olduğunu müəyyən edirlər. Məqsədlər insanları yalnız 

təşkilatlara cəlb etmir, həm də təşkilat üzvlərinin fəaliyyətini məhdudlaşdırır, onların 

davranışlarını tənzimləyir. Məsələn, işçi qrupunun məhsulun keyfiyyətini yüksətlmək haqqındakı 

məqsədləri texnoloci intizamın hamı tərəfindən gözlənilməsini və işə müəyyən münasibət 

bəslənməsini tələb edir. Məqsədlər təşkilat üzvləri üçün təşkilatın təbiətini müəyyən edir və 

bununla da onları öz üzərlərinə müvafiq öhdəliklərin götürülməsi üçün məcbur edir. Məsələn: 

dənizdə neft çıxarılması insanları müəyyən risklər etməyə sövq edir. Məqsədlər başlıca 

motivator hesab olunur və insanların tələbatlarını ödəyərək onların davranışlarını 

istiqamətləndirir. Məsələn: müəssisənin fəaliyyət sahəsində ön mövqeyə çıxması işçilərin həm 

maddi (maksimum mənfəət) və həm də mənəvi (təşkilatın şərəfi uğrunda) tələbatlarını ödəyir. 

Məqsədlər təşkilatın öz fəaliyyətində nələrə nail olmaq istədiklərini insanlara izah etməklə qeyri-

müəyyənliyi azaldır. Rəqibləri ötüb keçməyi qarşısına məqsəd qoyan təşkilat üzvləri hansı 

hərəkətə görə mükafatlandırılacaqları haqqında aydın təsəvvür əldə edirlər. Məqsədlər təşkilata 

onu əhatə edən reallıqlara uyğunlaşmaqda kömək edir. Məqsədlərin hərəkətləri 

istiqamətləndirməyə, özünü digərləri ilə müqayisə etməyə və tələbata uyğunluğu 

müəyyənləşdirməyə kömək edir. Məqsədlər təşkilat üzvlərinin işini qiymətləndirmək üçün 

standart rolunu oynayır. Planın yüksək səviyyədə, keyfiyyətlə yerinə yetirilməsini adətən 

mükafat alınması ilə əlaqələndirirlər. Məqsədlər təşkilatın quruluşunun dəyişdirilməsi üçün 

zəruri olan əsasları təmin edir. Bazarda kompaniyanın mövqeyinin möhkəmləndirilməsi məqsədi 

təşkilati yeni bölmələr (məsələn, ET və TKİ, marketinq və s.) yaratmağa sövq edir. 

Təşkilatlarda qarşıya qoyulan məqsədlərin üç tipini bir-birindən fərqləndirirlər: rəsmi, 

operativ, əməliyyat. Rəsmi məqsədlər təşkilatın ümumi təyinatını müəyyən edir. Onlar 

abstraktdır, idealdır və cəmiyyət qarşısında təşkilatın gərəkliyini əsaslandıran keyfiyyət 

terminlərində təsvir olunur. Lakin bu məqsədlərlə həqiqətdə təşkilatın nə ilə məşğul olduğunu 

müəyyən etmək çətindir. Operativ məqsədlər gerçək siyasətdən irəli gəlir və həqiqətən də 



təşkilatın hansı işləri görməyə cəhd etdiyini göstərir. Onlar daxili işlərə istiqamətlənmiş olur və 

təşkilat üzvüləri üçün vacibdir. Əməliyyat məqsədləri operativ məqsədlərə nisbətən daha 

spesifikdir və daha ölçülə biləndir. Onlar davranışları istiqamətləndirir və onlar üzrə işə qiymət 

verilir: onlar detallarına qədər işlənib hazırlanır və kəmiyyət terminlərində ifadə olunur. 

Bu üç tip məqsədlər arasındakı fərqi bilmək təşkilatın idarə edilməsi məntiqini başa 

düşmək üçün xüsusilə qiymətlidir. 

Məqsədləri o, vaxt idarəetmənin aləti hesab etmək olar ki, onlar müəyyən edilmiş və 

formalaşdırılmış, işçilərə məlum edilmiş və onlar tərəfindən icraya qəbul edilmiş olsun. 

Məqsədlərin formalaşdırılması son dərəcə mürəkkəb prosesidir və ona müəyyən tələblər irəli 

sürülür. 

Məqsədlərin mühüm xarakteristikası onların yerinə yetirilə bilən və real olmasıdır. 

Əlçatmaz və qeyri-real olan məqsədlər icraçıları motivləşdirmir, məqsədə nail olmaq üçün 

onların nəsə etmək həvəslərini (arzularını) azaldır. Asanlıqla əldə edilən məqsədlər zəif 

motivasiyaya malik olur. 

Məqsədlər icraçılar üçün aydın olmalı və ikimənalı formalaşdırılmamalıdır. Yerinə 

yetirilməsi kimdən gözlənilirsə o, ondan nə gözlənildiyini aydın şəkildə bilməlidir. Aydın 

formalaşdırılmış məqsəd görmə qabiliyyətini təmin edir və bununla da onun yerinə yetirilməsi 

asanlaşır. 

Məqsədlər bir tərəfdən maksimum dərəcədə keyfiyyət terminlərindən (yaxşı, mükəmməl, 

effektiv, çevik və s.) istifadə edilməklə yazılmalı, digər tərəfdən isə tələb olunan kəmiyyətdə 

tərtib edilməlidir. Məqsədlər ölçülə bilən olmalıdır. İdarə etmək üçün ölçməyi bacarmaq 

lazımdır. Ölçülə bilməyən məqsədlər icraçıya ona nail olunması yolundakı tərəqqinin dərəcəsini 

müəyyən etmək imkanı vermir. 

Bundan əlavə məqsədin icra müddəti məlum olmalıdır. Müddətsiz məqsəd həmişə icraçını 

hərəkətin başlanğıc nöqtəsinə qaytaracaqdır. Buna görə də məqsəd icraçıların hərəkətini düzgün 

istiqamətə motivləşdirməlidir və istehlakçıların başlıca tələblərinin ödənilməsinə 

yönəldilməlidir. 

Məqsəd forma yaradan və formalaşdırıla bilən olmalıdır. Bu onun təsirini gücləndirir və 

ona münasibətdə məsuliyyəti yüksəldir. 

Fərdin, qrupun və təşkilatın məqsədləri bütövlükdə bir-birinə uyğun gəlməli və bir-birini 

tamamlamalıdır. Bu insanlar və bölmələr arasında yarana biləcək münaqişələrdən qaçmağa 

imkan verir. Məqsədin qeyri-məqbul olması onun yerinə yetirilməməsinə, süründürməçiliyə, 

hiddətlənməyə gətirib çıxarır. 

Effektli məqsədlər yoxlanılmaq və düzəlişlər edilmək üçün məqbul olan formada tərtib 

olunmalıdır. Bunu daima dəyişən xarici amillər və şərait tələb edir. Məqsədin yeni reallıqlar 

şəraitində dəyişikliklərin predmeti olduğunu bilmək insanlara onları müəyyən etməkdə və 

özlərini onların yerinə yetirilməsinə həsr etməkdə kömək edir. 

Məqsədin effektliyi əhəmiyyətli dərəcədə əks əlaqə sisteminin mövcudluğu ilə müəyyən 

edilir. İcraçıların məqsədin yerinə yetirilməsi gedişi haqqında vaxtında və tam 



məlumatlandırılması onlara məqsədi diqqətdə və görüş dairəsində saxlamaqda kömək edir. 

Məqsədlərin mükafatlandırma sistemi ilə əlaqələndirilməsi zəruridir. Onlar qiymətli 

olmalıdır. Məqsədin işçilər üçün faydalı olduğunu bilmək onun effektliyini təmin etməyə kömək 

edir. 

Təşkilatdakı fərdi məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi prosesinə işçilərlə onların bilavasitə 

rəisləri arasındakı dialoqdan başlanır. Onlar işçilərin məqsədlərini birlikdə planlaşdırmalı və 

onlara nail olunması yolundakı fəaliyyət dərəcəsini müəyyən etməlidirlər. Bu proses özündə 

aşağıdakı addımları birləşdirir: 

İşçi bu və ya digər hərəkət və ya əməliyyatlara sərf olunan iş vaxtı göstərilməklə yerinə 

yetirilməli olan işlərin siyahısını tərtib edir. Sənədin birinci variantına rəhbər ümumi razılığa 

gəlmək məqsədi ilə işçilərlə birlikdə baxır. Sonra işçi yerinə yetiriləcək işlərin razılaşdırılmış 

təsvirinə əsaslanan məqsəd layihəsini müəyyən edir. Yaxşı olardı ki, məqsədlər yarım illik 

müddət ərzində hər bir iş üzrə onların nəyə nail olmaq istədiklərini əks etdirsin. 

İşçilər tərəfindən işlənib hazırlanmış məqsədə yenidən öz bilavasitə rəisi ilə birlikdə baxılır 

və onlar birlikdə həmin məqsədin həyata keçirilməsi planını işləyib hazırlayırlar. 

Altı ay tamam olduqdan sonra onların hər ikisi konkret olaraq nəyə nail olduqlarına 

baxırlar və növbəti altı ay üçün məqsədləri müəyyən edirlər. 

Qrupdakı məqsədləri müəyyən edərkən onun iştirakçıları problemin mahiyyətini, prosesin 

elementlərini, onun reallaşdırılmasındakı çətinlikləri və müəyyən öhdəlikləri öz üzərinə 

ğötürmək zəruriliyini dərk etməlidir. Bu zaman qrup həmin proseduranın öyrənilməsi prosesinə 

cəlb edilməlidir. Qrupun hər bir üzvü yuxarıda adları çəkilən bütün addımları izləməlidir. Bunun 

üçün onların hər biri öz fərdi məqsədinin son variantını tərtib etməzdən qabaq rəhbərləri ilə ilkin 

söhbətlər aparmalıdrlar. 

Daha sonra bir yerə toplaşan qrup üzvləri rəhbər də daxil olmaqla onların hər birinin bu 

tapşırıqları necə yerinə yetirdiyini, işin təsvirini verərkən onların hansı çətinliklərlə 

qarşılaşdığını, işin verilən təsvirini yaxşılaşdırmaq üçün nəyi əsas götürdüklərini müzakirə 

etməlidirlər. Bu metodika qrupda müzakirələr «nə etməli?» sualı ətrafında deyil (çünki, bu 

rəhbərin müstəsna hüququdur), «öz işini necə yaxşı yerinə yetirməli?» sualı ətrafında aparıldıqda 

daha effektli olur. 

Qeyd edilən suala veriləcək cavab aydın olduqda qrupa təsvir edilmiş proseduranı artıq 

müəyyən edilmiş məqsədə uyğun olaraq təkrar edir. Yalnız bundan sonra qrup iştirakçıları 

təşkilati ierarxiyanın aşağı mərhələlərində analoci prosesləri həyata keçirirlər (əgər 

tabeçiliklərində işçilər varsa). Bu proses «məqsədlər üzrə idarəetmə» metodunun bir hissəsidir. 

Təşkilati məqsədlərin müəyyən edilməsi prosesinə rəhbərlik təşkilatın işinin əsas 

göstəriciləri üzrə məqsədin müəyyənləşdirilməsindən başlayır. İerarxiyanın aşağı səviyyələrində 

məqsədlər müstəqil, lakin artıq yuxarıdan təklif edilənləri nəzərə almaqla müəyyənləşdirilir. 

Sonra aşağı səviyyələrin məqsədləri yuxarı verilir və burada təşkilatın məqsədi ilə onun tərkib 

hissələri arasındakı fərq aşkara çıxarılır. Əgər belə təhlil zamanı uyğunsuzluq əmələ gələrsə o 

geriyə (aşağıya) bölməyə qaytarılır. O, isə öz növbəsində fərqin aradan qaldırılması yollarını 

axtarır. Daha sonra dəqiqləşdirilmiş məlumatlar yuxarı səviyyəyə daxil olur və bunların əsasında 



təşkilatın son məqsədi formalaşdırılır. 

Aşağıdakı hallarda təşkilatda məqsədlərin müəyyən edilməsi prosesi əhəmiyyətli dərəcədə 

zənginləşə bilər: 

- əgər bu proses əməkdaşlığın nəticəsi olarsa. Bu o zaman ola bilər ki, hər bir bölmə 

müəyyən şəkildə bütövlükdə təşkilatın formalaşmasına təsir edə bilsin; 

- əgər informasiyalar təşkilat üzrə sərbəst hərəkət edirsə və bölmələr təşkilatın 

məqsədinin formalaşmasında (açıq kommunikasiya sistemi – yuxarıdan aşkarlıq) 

iştirak edə bilirsə; 

- əgər təşkilatın hər bir üzvü öz iş prosesinin sahibi olarsa. Bu təşkilatın məqsədlərini 

işləyib hazırlayarkən onlarda sahiblik hissinin yaranmasına səbəb olur ki, o da öz 

növbəsində qərar qəbul etmək üçün (açıq kommunikasiya sistemi – aşağıdan aşkarlıq) 

bütün informasiyanın rəhbərliyə təqdim edilməsinə gətirib çıxarır; 

- əgər qəbul edilən gərgin planlar tam olaraq yerinə yetirilərsə, bu zaman təşkilatın 

məqsədinin formalaşmasına heç bir təsiri olmayan digər işçilərin gərgin planlarının 

yerinə yetirilməsini tələb edən situasiyalar olmalıdır. 

Təşkilatın ümumi məqsədi çox vaxtı razılığa nail olmaq üçün onun hissələri (bölmələri) 

arasındakı fasiləsiz danışıqlar prosesinin nəticəsi olur. Təşkilatda razılığa gələn tərəflərin hər 

birinin öz maraqları vardır. Danışıqlar prosesində əldə edilən kompromislər onlara ümumi dil 

tapmaq və narazılıqları aradan qaldırmaq imkanı verir. 

Məqsədlərin üfüqi şəkildə razılaşdırılması dedikdə funksional, texnoloci və ya istehsal 

zəncirinin bölmələri arasında təşkilati məqsədlər üzrə razılığa nail olunması başa düşülür. Bu 

zaman müəssisə rəhbərinin vəzifəsi ayrı-ayrı bölmələrin məqsədlərinin ümumi məqsədə 

inteqrasiya edilməsinə nail olmaqdan ibarətdir ki, buna da üç yolla nail olmaq olar: 

1. İnzibati qaydada adları çəkilən hər bir bölmənin təşkilatın ümumi məqsədində oynadığı 

rolu və tutduğu mövqeyini müəyyən etməklə. Lakin bu işi elə yerinə yetirmək lazımdır 

ki, hər bir bölmənin işinin sabitliyi pozulmasın; 

2. Üfüqi əlaqələrin (birbaşa gedən layihələrin, məqsədli qrupların, komitələrin, şuraların 

və s.) effektli mexanizmindən istifadə etməklə. Bu zaman ayrı-ayrı bölmələrin 

nümayəndələri təşkilati cəhətdən bir məqsəd ətrafında birləşmiş olacaqlar; 

3. «Diqqətin başqa yerə yönəldilməsi» metodu ilə resursları və rəhbərliyin diqqətini bütün 

istehsal zənciri çərçivəsində təşkilat üçün bu gün daha vacib olan sahələrə 

yönəldilməsilə. 

Məqsədlərin üfüqi şəkildə razılaşdırılması özündə təşkilatın məqsədi üzrə üç səviyyə 

arasında razılığa nail olunmasını birləşdirir: 1)onun rəhbəri və ya mülkiyyətçiləri; 2)cəmiyyət 

institutları (mərkəzi və yerli hakimiyyət, peşəkar cəmiyyətlər və s.) və işçilər; 3)bəzi hallarda 

onlara təklif edilən ittifaqla. 

Cəmiyyətin məqsədləri geniş və son dərəcə rəngarəngdir. Təşkilata təziq göstərmək üçün 

cəmiyyət müxtəlif sosial maraqları olan qruplarla təmsil olunmuşdur. Müəssisənin məqsədinə 

təsir etmək hüququ əldə etmək üçün mərkəzi və yerli, qanunverici və icraedici hakimiyyət 

orqanları arasında daima mübarizə gedir. 

Mülkiyyət formasının müxtəlifliyinə baxmayaraq müəssisənin sahibi və ya rəhbərinin 

məqsədi hər şeydən əvvəl maliyyə təbiətli olub cəmiyyətdə öz mövqeyini müəyyən etməyə şərait 

yaradan mənfəət kimi universal göstəricidən istifadə etməyə imkan verir. 

Təşkilat üzvlərinin məqsədləri yuxarıda adları çəkilən qrupların maraqlarından fərqlənir. 



Məsələn, ekoloci cəhətdən zərərli müəssisənin işçisi üçün ətraf mühitin mühafizəsi (təşkilatın 

məqsədi) öz işindən daha az maraqlıdır. Əmək haqqı fondunun ixtisar edilməsi hesabına 

mənfəətin artırılması da (rəhbərliyin məqsədi) onu maraqlandırmır əksinə narahat edir. 

Cəmiyyətlə münasibətdə yaranan ziddiyyətlərin həll edilməsi təşkilat və onun rəhbərliyi 

tərəfindən hakimiyyət strukturlarının lobbiçiliyindən və sponsorluq fəaliyyətindən istifadə etmək 

yolu ilə həyata keçirilə bilər. İşçilərə münasibətdə isə ziddiyyətlər həmkarlar təşkilatları 

vasitəsilə və yaxud da onlar olmadıqda əmək haqqının ödənilməsi şərtləri üzrə təminat vermək 

yolu ilə, kollektiv müqavilələr bağlanması vasitəsilə həll oluna bilər. 

Təşkilatın daxili və xarici mühitinin təhlili və  qiymətləndirilməsi 

Təşkilatın daxili mühiti – bu təşkilat daxilindəki situasion amillərin, məqsədlərin, quruluşların, 

vəzifələrin, texnologiyanın və insanların məcmusudur. 

Təşkilata təsir edən xarici mühit amillərini isə birbaşa və dolayı təsir amillərinə bölmək 

qəbul edilmişdir. Təşkilata birbaşa təsir edən xarici mühit amilləri təşkilatda yerinə yetirilən 

əməliyyatlara bilavasitə təsir edir və təşkilatdakı əməliyyatların birbaşa təsirlərini öz üzərlərində 

hiss edirlər. Belə amillərə aşağıdakılar aiddir: tədarükçülər, əmək resursları, qanunlar və dövlət 

tənzimləmə idarələri, istehlakçılar və rəqiblər. Təşkilatın xarici mühitinə dolayı təsir amilləri 

əməliyyatlara birbaşa təsir göstərə bilmirlər. Lakin buna baxmayaraq öz təsirini göstərirlər. Belə 

amillər qrupuna aşağıdakılar aiddir: siyasi amillər, sosial-mədəni amillər, iqtisadiyyatın 

vəziyyəti, beynəlxalq hadisələr, elmi-texniki tərəqqi. 

Xarici mühitin təhlili özündə elə prosesi əks etdirir ki, bunun vasitəsilə strateci planı 

işləyib hazırlayan şəxs təşkilatı əhatə edən xarici amilləri nəzarətdə saxlayır. Belə nəzarətin 

köməyi ilə, təşkilatı gözləyən həm əlverişli imkanları, həm də təhlükələri müəyyən edir və onun 

aradan qaldırılması üçün tədbirlər görür. 

Təşkilat üçün imkan və təhlükə nöqteyi-nəzərindən təhlilin rolu və strateci planlaşdırma 

prosesində xarici mühitin qiymətləndirilməsi aşağıdakı suallara cavab verməkdən ibarətdir: 

- hal-hazırda təşkilat harada dayanıb? 

- gələcəkdə təşkilat harada olmalıdır? 

- təşkilatın hal-hazırda dayandığı yerdən rəhbərliyin onu görmək istədiyi vəziyyətə 

çatması üçün rəhbərlik nə etməlidir? 

Təşkilatı əhatə edən xarici mühit amillərini təhlil etməyin köməyi ilə təşkilatın xarici 

mühitdə qarşılaşdığı təhlükə və imkanların siyahısını tərtib etmək olar. 

Bu siyahının təhlilindən sonra rəhbərlik təşkilatın güclü və zəif tərəflərinin 

qiymətləndirilməsini həyata keçirməlidir. Təşkilatda planlaşdırma işini müvəffəqiyyətlə həyata 

keçirmək üçün rəhbərlik təşkilatın daxili potensial imkanları və nöqsanları haqqında, həmçinin 

də əhəmiyyətli xarici problemlər haqqında tam təsəvvürü olmalıdır. 

Daxili mühitin təhlili özündə elə bir prosesi birləşdirir ki, bunun vasitəsilə strateci plan 

tərtibçisi təşkilatı gözləyən imkan və təhlükələri müəyyən etmək üçün təşkilatın daxili mühit 

amillərinə nəzarət edə bilir. Tez dəyişən xarici mühit şəraitində keçmiş fəaliyyət nəticəsində əldə 

edilmiş «müsbətlər» gələcəkdə «mənfilər»ə çevrilə bilər. Daxili mühitin təhlili təşkilatın daxili 

güclü və zəif tərəflərinin idarəçilik tədqiqi şəklində aparılır. 



İdarəçilik tədqiqi özündə təşkilatın strateci güclü və zəif tərəflərini aşkara çıxarmaq üçün 

nəzərdə tutulan fuknsional zonalarının metodik qiymətləndirilməsini əks etdirir. Tədqiqatı 

sadələşdirmək məqsədi ilə beş funksiyanı təhlil etmək lazımdır: 1)marketinq; 2)maliyyə 

(mühasibat uçotu); 3)əməliyyat (istehsal); 4)insan resursları, həmçinin 5)korporasiya 

mədəniyyəti və simasını. 

Marketinq. Bu funksiyanı tədqiq edərkən aşağıdakılar təhlil olunmalıdır: 

- bazar payı və rəqabət qabiliyyətliliyi; 

- məhsul çeşidinin müxtəlifliyi və keyfiyyəti; 

- demoqrafik bazar statistikası; 

- bazar tədqiqi və işləmələri; 

- müştərilərə satışdan qabaq və satışdan sonrakı xidmət; 

- satış, reklam və əmtəələrin irəlilədilməsi; 

- mənfəət. 

Maliyyə (mühasibat uçotu). Təşkilatın maliyyə vəziyyətinin təhlili ona fayda gətirə və 

strateci planlaşdırma prosesinin effektliyini yüksəlməkdə kömək göstərə bilər. Maliyyə 

vəziyyətinə daima nəzarət edilməsinin, təşkilata verdiyi üstünlük onun aparılması ilə bağlı olan 

nöqsan və çətinlikləri xeyli qabaqlayır. Maliyyə vəziyyətinin hərtərəfli təhlili artıq mövcud olan 

potensial və zəif cəhətləri, həmçinin rəqiblərlə müqayisədə təşkilatın vəziyyətini aşkara çıxara 

bilər. Maliyyə fəaliyyətinin öyrənilməsi rəhbərliyə uzun müddətli perspektivdə təşkilat 

daxilindəki zəif və güclü zonaları aşkar etməyə imkanı verir. 

Əməliyyat (istehsal). Firmanın uzun müddət fəaliyyət göstərməsi üçün mühüm şərtlərdən 

biri əməliyyatların (istehsalın) idarə edilməsinin fasiləsiz olaraq təhlil edilməsidir. 

Əməliyyatların idarə edilməsi funksiyasının güclü və zəif tərəflərinin tədqiqi gedişində 

aşağıdakıları müəyyən etmək zəruridir: 

- təşkilat öz əmtəələrini və ya xidmətlərini rəqiblərinə nisbətən aşağı qiymətə istehsal 

edə bilərmi? Əgər edə bilməzsə, nə üçün? 

- təşkilat yeni materialları necə əldə edə bilər? O yeganə tədarükçüdən və ya məhdud 

sayda tədarükçülərdənmi asılıdır? təşkilatın malik olduğu avadanlıqlar (güclər) 

müasirdirmi və onlar yaxşı xidmət edirmi? 

- təşkilatın tədarükünün həcmi material ehtiyatlarının miqdarının aşağı salınmasına və 

sifarişin reallaşdırılması vaxtın qısaldılmasına uyğun olaraq hesablanmışdırmı? 

Təşkilata daxil olan materiallar və oradan çıxan məmulatlar üçün adekvat nəzarət 

mexanizmi mövcuddurmu? 

- Təşkilatın məhsulları işçilərin müvəqqəti olaraq işdən azad edilməsi ilə şərtlənən 

mövsümü tələbatın enib-qalxmasına meyllidirmi? Əgər belədirsə bu situasiyanı necə 

düzəltmək olar? 

- Təşkilat onun rəqiblərinin xidmət etmədiyi bazarlara xidmət edə bilərmi? 

- Təşkilat keyfiyyətə nəzarətin effektli və nəticə verə bilən sisteminə malikdirmi? 

- Təşkilat istehsal prosesini nə dərəcədə effektli planlaşdırıb və layihələşdirib. Bunu 

yaxşılaşdıra bilərmi? 

İnsan resursları. Təşkilatdakı əksər problemlərin mənbəyi son nəticədə insanlarda aşkar 

edilə bilər. İstənilən təşkilatdakı insan resursları funksiyasının güclü və zəif tərəflərini tədqiq 

edərkən nəzərə alınması zəruri olan müəyyən suallar (siyahısı) meydana çıxır. 

Həmin siyahıda adı çəkilən punktlardan hər birini dəqiq təhlil etməklə rəhbərlik təşkilatın 

potensial, zəif zonalarını aşkar edə və müvafiq dəqiqləşdirici tədbirlər görə bilər. Əgər təşkilat 



yaxşı motivləşdirilmiş məqsədi olan rəhbərlərə və ixtisaslaşdırılmış əməkdaşlara malikdirsə, 

onda o, müxtəlif alternativ strategiyaları işləyə bilər. Əks halda işin yaxşılaşdırılmasına nail 

olmaq lazımdır. Çünki, bu tip zəifliklər böyük ehtimalla təşkilatın gələcək fəaliyyətini 

təhlükələrə məruz qoyacaqdır. 

Nəhayət, təşkilatın normal daxili və xarici vəziyyətini qorumaq üçün yalnız ali rəhbərliyin 

birbaşa məsuliyyət daşıdığı məhdud sayda amilləri fərqləndirmək olar. Bu qeyri-ənənəvi amillər 

uzunmüddətli perspektivdə təşkilatın uğurla fəaliyyət göstərməsi üçün həlledici əhəmiyyət kəsb 

edir. Belə amillərdən birisi korporasiya mədəniyyəti və onun simasıdır (imicidir). Təşkilatdakı 

atmosfer və ya mühitn mədəniyyəti adlandırırlar. Mədəniyyət daha çox təsadüf edilən ənənələri, 

adətləri əxlaqi və təşkilatdan gözlənilən normaları əks etdirir. Rəhbərlik bu mədəniyyətdən 

müəyyən tip işçiləri cəlb etmək və müəyyən tip davranışları stimullaşdırmaq üçün istifadə edir. 

Təşkilatın imici (həm daxili, həm də təşkilatdan kənarda) əməkdaşların, müştərilərin və 

bütövlükdə cəmiyyətin fikirlərinin köməyi ilə yaradılan təəssüratdır. Bu təəssürat digər 

firmaların əmtəələrindən imtina edərək bir firmanın əmtəələrinə üstünlük verilməsində 

müştəriləri stimullaşdırır. Məsələn, imic abiturientləri bu və ya digər ali məktəbə cəlb edə bilər. 

Mədəniyyət və sima. Hər bir təşkilatın mədəniyyət və siması onun reputasiyasına təsir 

göstərir. Aşağıdakı suallara düzgün cavab verməklə hər hansı bir təşkilatın mədəniyyət və 

simasının nə dərəcədə uğurlu olduğunu göstərmək olar: 

1) Öz məqsədlərinə nail olmağa münasibətdə təşkilatın reputasiyası yaxşıdırmı? 

2) Öz məqsədinə nail olmaq üçün o, fəaliyyətində ardıcıllığı təmin etmişdirmi? 

3) Müvafiq sahədəki digər müəssisələrlə müqayisədə bu təşkilatın mövqeyi necədir? 

4) O, yaxşı insanları cəlb edirmi? 

Daxili tədqiqat apardıqdan, zəif və güclü tərəfləri aşkar etdikdən, həmçinin vaciblik 

dərəcəsi üzrə amilləri götür-qoy etdikdən sonra rəhbərlik təcili diqqət yetirilməli olan zonaları 

müəyyən edə bilər. Təşkilatın daxili güclü və zəif tərəflərini xarici təhlükələri və imkanlara 

uyğunlaşdıraraq rəhbərlik müvafiq strateci alternativlərin seçilməsinə hazır olur. 

1.Ansofun fikrinə görə sürətli dəyişikliklərlə xarakterizə olunan müasir şəraitdə güclü-zəif 

tərəflər konsepsiyasını təşkilatın potensialının daha ümumi konsepsiyası ilə əvəz etmək zəruridir. 

Funksional potensial – təşkilatın funksional xidmətlərini özündə birləşdirən potensial 

imkanlar diapozonu aşağıdakılardan ibarətdir: marketinq, istehsal, ET və TKİ, maliyyə və s. 

həmçinin ümumtəşkilatı idarəetmə vərdişləri (məsələn, inkişaf, diversifikasiya). 

Bu günkü və gələcək uğur amilləri arasındakı uyğunsuzluq təşkilatın strateci təsərrüfatçılıq 

zonalarındakı şəraitin dəyişilməsinə səbəb olur. Strateci aktivlik rəqabət şəraitində təşkilatın 

strateci xarakteristikası ilə strateci uğura nail olmağın mühüm amilləri arasındakı uyğunluq 

dərəcəsi ilə ölçülür. Açıqlıq meyarı – bu strateci uğurun mühüm amilləri və təşkilatın potensial 

imkanlar diapozonu arasındakı uyğunluqdur. 

Potensial imkanlar diapozonu – bu firmanın aşağıdakı funksional xidmətlərini özündə 

birləşdirir: Marketinq, istehsal, ET və TKİ, maliyyə və s., həmçinin ümumkorporativ idarəetmə 

vərdişlərini (məsələn, digər firmaları almaq hesabına inkişafı, diversifikasiyanı, 

genişləndirməni). 

Təşkilatın funksional potensialı haqqında hələ sahibkarlığın ilk dövrlərindən danışmağa 



başlamışdılar. Bunu firmaların effektli fəaliyyət göstərdiyi dövrdə hər biri spesifik imkanlara 

malik olan funksional xidmətlər adlanan ixtisaslaşdırılmış təşkilatı bölmələr arasında işlərin 

bölüşdürülməsi zamanı aşkar etdilər. XX əsrin əvvəllərində «Dyupon» firmasında belə bölmələr 

əmələ gəldikdə bu prosesi «eyni cinsli fəaliyyət növlərinin birliyi» adlandırdılar. 

Funksional xidmətlərin inkişafının bütün dövrləri ərzində ön plana əsasən müvəffəqiyyət 

qazanmağın müxtəlif amilləri çıxdı. XX əsrin ilk 30 ilində sənayenin əksər sahələrində 

müvəffəqiyyətin ən vacib amili istehsal xərclərinin aşağı olması idi. Buna görə də təşkilat 

rəhbərləri əsas diqqətlərini 1)istehsal funksiyasının, istehlak əmtəələri istehsal edən sahələrdəki 

kütləvi istehsal texnologiyasının təkmilləşdirilməsinə; 2)emaledici sənayedə seriyalı və fasiləsiz 

istehsalın təkmilləşdirilməsinə; 3)istehsal vasitələrinin hazırlan-masında seriyalı istehsalın 

təkmilləşdirilməsinə yönəldirdilər. Həmin dövrdə həmçinin əmək bölgüsünün dərinləşdirilməsi, 

istehsal meydançalarının təşkili, avtomatlaşdırma, modernləşdirmə və avadanlıqların 

yüklənməsi, əmtəə-material ehtiyatlarının idarə edilməsi, anbar təsərrüfatı, bölgü, həmçinin 

kadrların peşə hazırlığı sahəsində bir çox naliyyətlər əldə edildi. 

XX əsrin 30-cu illərinin ortalarından başlayaraq əsas aksentin firmadaxili əməliyyatlara 

verilməsinə baxmayaraq diqqəti bazarın xarici mühitin üzərində cəmləşdirməyə başladılar. 

Məhsulların satışı üzrə əvvəlki birbaşa xətti fəaliyyət tezliklə marketinqlə əvəz olundu. Artıq 

əsas diqqət yeni növ məhsullar işlənib hazırlanmasına, əvvəlki növ məmulatların köhnəlməsi 

prosesinin süni olaraq sürətləndirilməsinə; istehlakçıların ehtiyac və zövqlərinin 

formalaşdırılmasına verilirdi. Satışın təhlili, satış konyukturasının və metodikasının öyrənilməsi, 

satışla məşğul olan heyətin cəlb edilməsi, onların motivasiyası, reklam, satışa kömək, həmçinin 

istehsalda olduğu kimi marketinqlə məşğul olan təşkilatların layihələşdirilməsi kimi yeni 

fəaliyyət növləri meydana çıxdı. 

Ən qabaqcıl sahələr istisna olmaqla sənayenin bütün sahələrində elmi tədqiqatlar və 

işləmələr II Dünya müharibəsi qurtarana qədər ikinci dərəcəli rol oynayırdı. XX əsrin birinci 

yarısında ET və TKİ sahəsində bütün fəaliyyət istehsal və texnoloci proseslərin 

təkmilləşdirilməsinə, həmçinin bütün növ məhsullarını xidmət müddətinin uzadılmasına 

yönəldilmişdi. 

XX əsrin 30-cu illərindən başlayaraq təşkilatlar diqqəti daha çox yeni növ məhsullar 

işlənib hazırlanmasına vermələrinə uyğun olaraq elmi-tədqiqat və işləmələri məmulatların 

standartlaşdırılması və xidmət müddətinin uzadılmasından məhsul növlərinin differensasiyasına, 

məhsul modellərinin hər il müntəzəm olaraq dəyişdirilməsinə və əvvəlki məhsul nümunələrinin 

köhnəlməsinin süni olaraq sürətləndirilməsinə yönəltdilər. Beləliklə, ET və TKİ daha çox 

marketinq funksiyasının yerinə yetirilməsinə tabe etdirildi. 

II Dünya müharibəsi qurtardıqdan sonra ET və TKİ-ri təşkilatların fəaliyyətində lider 

rolunu oynamağa başladı. Müharibənin tələblərindən irəli gələn böyük miqdarda yeni texnika 

köhnə sahələrin sıradan çıxmasına və yeni sahələrin yaradılmasına kömək etməklə sənayenin bir 

çox sahələrinin simasının dəyişməsinə səbəb oldu. «Əcaib ET və TKİ»in idarə oluna bilməyən 

kabusu firma rəhbərliyini yeniliklərə diqqətlə yanaşmağa məcbur etdi. Əvvəllər ikinci dərəcəli 

hesab edilən və demək olar ki, alim və ixtiraçılar tərəfindən nəzarət edilməyən sahələr ön plana 

keçərək müvəffəqiyyətin mühüm amilinə çevrildi. 

Beləliklə, ET və TKİ yeni təşkilat və struktura malik oldu. Layihələrin seçilməsi, texniki-



iqtisadi parametrlərin qiymətləndiril-məsi və nəzarət metodikası böyük əhəmiyyət kəsb etməyə 

başladı. ET və TKİ-ləri büdcəsinin  tərtibi, tədqiqat və işləmələrin idarə edilmə-si, yaradıcılıq 

fəaliyyətinə rəhbərlik metodlarının təkmilləşdirilməsi sistemləri tətbiq edildi. 

Təkamül yolu ilə inkişaf dövründə funksional imkanların təbiəti və fuknsional potensialın 

yaradılması prosesi haqqında hərtərəfli biliklər toplanmışdı. 

Hər bir funksiyanın eyni bir tərkib hissələri vardır: ixtisas (peşə səviyyəsi), texniki baza, 

avadanlıq, biliklərin həcmi və təcrübə. Lakin potensial anlayışı bütün elementlərin məcmusuna 

nisbətən daha genişdir və o müəyyən xüsusiyyətlər sisteminə malikdir. 

Bu xüsusiyyətlər sırasına aşağıdakılar aiddir? 

- vəzifələrin hissələrə ayrılması üsulu. Vəzifələrin həddən artıq hissələrə bölünmə və dar 

ixtisaslaşdırılması zamanı təşkilat və ya fərd potensial yüksək effektlik səviyyəsinə 

çatır, lakin çeviklikdən məhrum olur. Aqreqirasiya
1
 və sərt şəkildə müəyyən edilməyən 

vəzifələr effektliyə ziyan vurmaqla yaradıcılıq imkanlarını yüksəldir; 

- vəzifələrin qarşılıqlı əlaqəsi üsulu. Vəzifələrin dəqiq sərhədlərinin müəyyən edilməsi 

funksional stabilliyə kömək edir, onların birləşdirilməsi isə çevikliyi yüksəldir; 

- təşkilatın mədəniyyəti, ümumi normalar, dəyərlər, həqiqət modelləri, mükafatlandırma, 

maddi stimullar. Dəyişikliklərə cəhd etməyən mədəniyyət effektliyin yüksəlməsinə 

kömək edir. Lakin çeviklik üçün heç bir sərbəstlik yaratmır; 

- funksiyalar daxilindəki və funksiyalar arasındakı səlahiyyətlərin strukturu, həmçinin bu 

səlahiyyətlərin reallaşdırılması üsulları. Avtoritar struktur stabilliyin və effektliyin 

yüksəlməsinə kömək edir, səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi dəyişikliklər imkanını 

yüksəldir. Lakin onun effektliyini aşağı salır. 

Bu xarakteristikalar sistemi konkret vərdişlər, texnologiya və qabiliyyətlər kimi funksional 

potensialın keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün çox vacibdir. Firmada ümumi rəhbərliyin 

effektliyini yüksəldərkən onlar daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Təşkilatın inkişafının ilkin mərhələsində daha bir yenilik edilmişdir ki, o da vacibliyinə 

görə funksional xidmətlərin icad edilməsindən ibarət idi. İşlər, funksiyalar bölündükdən sonra 

ümumi məqsədə nail olmaq üçün inteqrasiya, koordinasiya və müxtəlif növ funksional 

fəaliyyətlərə rəhbərlik edilməsi zərurəti meydana çıxdı. İnteqrasiya və koordinasiya üzrə işləri 

ümumi (ümumfirma) rəhbərlik adlandırmağa başladılar. 

Başlanğıcda ümumi rəhbərlik baş rəhbərin müstəsna hüququ idi. Lakin, firmaların 

həcminin böyüməsi dərəcəsinə uyğun olaraq onların rəhbərləri öz məsuliyyət və səlahiyyətlərini 

digərləri ilə bölüşdürməyə məcbur oldular. Bu gün ümumi rəhbərliyi idarəçilik piramidasının 

yuxarı hissəsinin üzvləri həyata keçirirlər. Onlar firmanın ümumi fəaliyyətini istiqamətləndirmək 

üçün səlahiyyətlərə malikdirlər. 

Şübhəsiz ki, ali səviyyə rəhbərləri müasir təşkilatların yaranması dövründə başlıca 

hərəkətverici sima sayılırdı. Təşkilat öz əsas diqqətini istehsal funksiyasının təkmilləşdirilməsinə 

yönəltdikdən sonra ali səviyyə rəhbərlərinin rolu köklü surətdə dəyişildi. 

«Dyupon» firmasında funksional xidmətlərin yaradıcıları bu rolu firma fəaliyyətinin 

bölüşdürülməsi və standartlaşdırılması kimi təsəvvür edirdilər. Belə hesab edilirdi ki, bu işlər 

                                                           
1 Агрегирасийа (латынъа аггрегатус - бирляшдирилмиш) – даща цмуми, цмумиляшдирилмиш, мяъму эюстяриъиляр 
(кямиййятляр) алмаг мягсядиля истянилян ейни ъинсли эюстяриъилярин (кямиййятлярин) бирляшдирилмяси, ъямлянмяси 



funksional xidmətlər tərəfindən yerinə yetirilərsə ümumi rəhbərliyin payı minimuma enəcəkdir, 

və həqiqətən də aşkar edildi ki, səlahiyyət və məsuliyyətlərin qeyri-mərkəzləşdirilməsindən 

firmalar yalnız uduş əldə etdilər. Bu zaman müvafiq işçilər funksional işlərin yerinə 

yetirilməsində daha maraqlı olurlar. Bu təcrübə maksimum dərəcədə qeyri-mərkəzləşdirmə 

prinsipinin əsasını qoydu. Bu prinsipə uyğun olaraq firmanın ali səviyyə rəhbərliyi operativ 

fəaliyyətə olan müdaxiləsini minimuma endirməli və «istisnalar üzrə» idarəetməni həyata 

keçirməlidir, başqa sözlə razılığa gəlmək mümkün olmadıqda və ya funksiyalar arasında 

münaqişə yarandığı hallarda qərarlar qəbul etməlidir. 

Nə qədər ki, müvəffəqiyyətin açarı effektli fəaliyyət göstərən istehsalda idi, belə 

münaqişələr çox az hallarda olurdu. Çünki, istehsal funksiyası hakim mövqeyə malik idi, 

firmanın mərkəzi idarəetmə aparatının bölmələri isə azsaylı heyətlə təmsil olunurdu və firmanın 

uğurlu fəaliyyətində əhəmiyyətli rol oynamırdılar. 

Marketinqin əhəmiyyəti artıqdan sonra onun yeni konsepsiyası bazar tələbinə çevik 

reaksiya verilməsini nəzərdə tuturdu ki, bu da heç də həmişə standartlaşdırılmış kütləvi istehsalın 

effektliyi ilə razılaşmırdı. Nəticədə istehsal funksiyası ilə marketinq funksiyası arasında 

münaqişələr meydana çıxmağa başladı. Onlardan hər biri firmanın ümumi fəaliyyətini öz xüsusi 

məqsədlərini (marketinq üçün – maksimum satış; istehsal üçün – minimum maya dəyəri) 

optimallaşdırmağa istiqamətləndirməyə cəhd edirdilər. 

XX əsrin 70-ci illərinə qədər funksional potensialın müxtəlif amillərin mürəkkəb 

koordinasiyası olduğunun başa düşülmədiyi halda ümumi rəhbərliyin imkanları kommersiya 

təşkilatlarının meydana çıxdığı ilk illərdə olduğu kimi baş idarə edicinin şəxsiyyətindən asılı idi. 

Ümumi rəhbərliyin rolunun funksional xidmətlərin fəaliyyətinin koordinasiyasına keçdikdə 

səlahiyyətli baş idarəedicinin siması dəyişildi. Artıq hər bir funksiyanın fəaliyyəti haqqında 

təssəvürü olan şəxs belə rəhbər hesab olunurdu. 

XX əsrin ortalarında – firmaların xarici mühitlə optimal qarşılıqlı təsirinin rolu və 

əhəmiyyətinin artdığı bir dövrdə aydın oldu ki, ümumi rəhbərlik sadəcə bütün funksiyaların 

rəhbərliyin əlində cəmləşdirilməsindən ibarət deyil. Rəhbərlikdə strateq olmaq üçün bütün 

funksional bölmələrin işini bilmək kifayət deyildir. Bundan əlavə istənilən funksiyanın spesifik 

problemlərinin öyrənilməsinə nə qədər dərindən nüfuz edilirsə bu o, qədər strateci fərasətsizliyə 

(bəsirətsizliyə) gətirib çıxarır. Strateci səviyyə idarəedicisinə funksional idarəetmə vərdişlərinə 

yiyələnmək o qədər də sərfəli deyildir. Onlar konvergensiya ruhunda yüksək strukturlu 

problemləri həll etməyi bacarmalıdırlar. Həqiqi rəhbər-strateq zəif strukturlu problemləri 

yaradıcılıqla həll etməyi bacarmalıdır, özünü təşkilatın mərkəzində hiss etməlidir, çevik strateci 

strukturların layihələşdirilməsini və strategiyanı təhlil etmək təcrübəsinə malik olmalıdır. Onun 

qabiliyyəti və rəhbərlik üslubu sahibkarların qabiliyyətinin analoqu olmalıdır: o, perspektivi 

görməlidir, risk etməyi bacarmalıdır, yenidən təşkil etməni həyata keçirə bilməlidir; cəzb edici 

olmalıdır və müəyyən dərəcədə siyasi xadim olmalıdır. 

İdarəedici-strateqin rolunun belə yüksəldiyi vaxt maraqlı paradoks meydana çıxır. Belə 

hesab edilir ki, bütün fəaliyyət növləri üzrə ekspert hesab olunan rəhbər məhz öz firmasının, öz 

sahəsinin funksional xidmətlərini yaxşı bilir. Ümumi profilli rəhbərlər isə istənilən sahənin 

istənilən təşkilatının strategiyasını araşdırmaq qabiliyyətinə malik olurlar. 

Məsələn, ABŞ-ın iri firmalarının birində belə bir halı normal hesab edirlər ki, geniş xalq 



istehlakı malları istehsal edən qabaqcıl müəssisə rəhbərlərindən birini Fransada hesablama 

texnikası istehsal edən əldə edilmiş yeni filiala rəhbər təyin edilir. Lakin, bu adam işin 

öhdəsindən gələ bilmir və aydınlaşdırılır ki, bu yalnız yeni fəaliyyət sahəsinin, filialın sosial və 

mədəni mühitinin ona tamamilə yad olması ilə bağlı deyildir. Üğursuzluğunun digər bir səbəbi 

həmin ölkəyə onun böyük siyasi perturbasiya
1
nın qızğın dövründə gəlməsidir. Bu həmin tipli 

yeganə misal deyildir. Sənayenin sabit, ənənəvi sahələrindən tez dəyişən və elm tutumlu 

sahələrinə keçən ali səviyyə rəhbərləri çox vaxt onalırn idarəçilik təcrübəsinin kifayət olmaması, 

ya da ki, tam adekvat olmaması qənaətinə gəlmişlər. 

Hər bir rəhbərin şəxsi təcrübəsi eyni zamanda ümumi təcrübə ilə möhkəmləndirilməlidir. 

Belə bir ümumi «etiraf» diversifikasiya ilə bağlı idi. Öz təsərrüfat fəaliyyətini cəzb edici, lakin 

az tanış olduğu sahələrdə genişləndirmək istəyən çoxlu sayda təşkilatlar aşkar etmişlər ki, yeni 

sahədə uğur qazanmaq üçün zəruri olan rəhbərlik üslubu əsas təşkilatda qəbul edilmiş idarəetmə 

üslubu ilə uyğun gəlmir. Bir sıra təşkilatlar belə uyğunsuzluğu ciddi qəbul etdiklərindən son 

günlərdə əldə etdikləri müəssisələri hətta bağlamaq qərarına gəliblər. 

Elmi tədqiqatlarla möhkəmləndirilmiş belə təcrübə ümumi rəhbərlik konsepsiyasının 

inkişafında yeni mərhələnin başlanmasına gətirib çıxardı. Nəticədə aşağıdakılar rəhbərlik üçün 

daha aydın oldu: 

- baş rəhbərin peşəyə yararlığı universal deyildir. Onun hər hansı bir sahədəki uğurlu 

fəaliyyəti heç də başqa dəyişiklik səviyyəsinə malik olan digər sahələrdə eyni 

müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərəcəyinə təminat vermir; 

- müxtəlif şəraitlər ümumi rəhbərlikdən müxtəlif yanaşmalar və metodlar tələb edir; 

- təşkilata ümumi rəhbərliyi xarakterizə edən mühüm xarici mühit amillərindən biri xarici 

şəraitin qeyri-sabitliyidir (müvafiq funksional potensialı müəyyən edən əsas uğur amillərin 

müqayisəsi); 

- firma öz strategiyasını dərhal (birdən) dəyişmək istədikdə və yaxud bu zəruri olduqda 

ümumi rəhbərliyin reaksiyasının tezliyi müvəffəqiyyətin mühüm amilinə çevrilir; 

- XX əsrin əvvəli və XXI əsrin başlanğıcında strategiyanın qəflətən dəyişməsi adi hala 

(qaydaya) çevrildiyi bir şəraitdə firmanın rəqabət mübarizəsinə davam gətirməsi və uğurla 

fəaliyyət göstərməsi üçün ümumi rəhbərliyin keyfiyyəti son dərəcə böyük əhəmiyyət kəsb 

edir; 

- Əgər, strategiyadakı qəfil dönüşlər XXI əsrin başlanğıcında baş verərsə ümumi rəhbərliyin 

yeni şəraitdə planlaşdırılmayan adaptasiyası olduqca yavaş olacaqdır. Buna görə də ümumi 

rəhbərlik potensialındakı dəyişikliklər əvvəlcədən nəzərdə tutulmalı və aparılmalıdır. 

Ümumi rəhbərlik – bu bütövlükdə təşkilatın fəaliyyətinin effektliyinə cavabdeh olan 

təşkilatı funksiyadır. Bura rəqabət mübarizəsinin müəyyən mərhələsində əlaqələndirilmiş şəkildə 

təşkilatın məqsədinə doğru hərəkəti təmin edən mövqeyin işlənib hazırlanması daxildir. Ümumi 

rəhbərlik funksiyasını imkan və qabiliyyətlərin elə təşkil edilməsi kimi də izah etmək olar ki, 

bunun nəticəsində yaxın və növbəti mərhələlərdə təşkilatın məqsədinə nail olunması 

optimallaşdırılmış olsun. 

Ümumi rəhbərliyi (həmçinin, funksional fəaliyyətə rəhbərliyi) bir-birini tamamlayan iki 

üsulla qiymətləndirmək olar. Birinci, təşkilatın davranış (hərəkət) xarakteristikaları üzərində 

nəzarət. Məsələn, qeyri-sabit şəraitdə təşkilatın nəzərə ala bildiyinin və ya onun meydana 

çıxması dərəcəsi üzrə bu qeyri-sabitliyə reaksiya verməsinin təhlili. Bu xüsusiyyəti reaktivlik 

                                                           
1 Пертурбасийа (лат. Пертурбатио – позулма, чахнашма – гяфил дяйишиклик; позулма, гармагарышыглыг салараг няинся ади 
эедишинин мцряккябляшмяси. 



(reaksiya əmələ gətirmə qabiliyyəti) adlandıraq. Digər üsul – müxtəlif növ reaktivliyin meydana 

çıxmasına idarəçilik potensialının hansı amilinin təsir etdiyini müəyyən etmək. 

Reaktivlik üç parametrlə xarakterizə olunur: 1)təşkilatı iqlimlə; 2)səlahiyyətlə və 

3)idarəçilik potensialı ilə. Üç parametrdən hər biri bir tərəfdən rəhbərlərin özündən, digər 

tərəfdən isə təşkilati formadan asılıdır. Məhz bu təşkilati forma əsasında onlar öz işlərini 

qururlar. 

Təşkilati iqlim – bu müəyyən şəkildə rəhbərliyin dəyişiklikləri alqışlamaq, onları izləmək 

və ya onlardan qaçmaq cəhdlərinə reaksiya verilməsidir. 

Səlahiyyət – hadisələrə rəhbərliyin reaksiya vermək qabiliyyəti. Məsələn, mürəkkəb 

şəraitdəki dəyişiklikləri görmək üçün təşkilata xarici şəraiti sistemli müşahidə etmək zəruridir. 

Əks halda dəyişikliklərə cəhd sadəcə olaraq heç bir maddi təminatı olmayan arzudur (niyyətdir). 

İdarəçilik potensialı (imkanları) – bu ümumi rəhbərliyin öhdəsindən gələ biləcəyi işlərin 

həcmidir. İmkanların adekvat olması yaranmış problemə ümumi rəhbərliyin necə reaksiya 

verməsindən asılıdır. Məsələn, xarici şərait dəyişdiyi halda istisnalar üzrə idarəetmə zamanı 

təşkilatın strategiyasının birdən (dərhal) dəyişməsinə nisbətən daha az sayda rəhbərlər tələb 

olunur. 

Təşkilatdakı iqlimin mühüm amilləri həvəsli olmaq, mədəniyyət, vəzifə ierarxiyasının 

strukturu və firmanın özüdür. Səlahiyyət bir tərəfdən rəhbərin qabiliyyəti ilə, digər tərəfdən isə 

bütövlükdə təşkilatın ümumi təcrübəsi ilə müəyyən edilir. Təşkilatın imkanlarını hər bir rəhbərin 

fərdi imkanlarının sayını (məsələn, bəzilərinə 8 saatlıq iş vaxtı ərzində bir sutkalıq həcmində işi 

yerinə yetirmək müyəsər olur, digəri isə öz vaxtının yarsını kart oynamaqla keçirir) rəhbərlərin 

sayına vurmaqla müəyyən etmək olar. İdarəçilik potensialı konsepsiyası qismən də olsa 

planlaşdırmanın müqaviməti problemini izah edir. Bu təşkilatın fəaliyyətinə strateci planlaşdırma 

funksiyasının tətbiqində müəyyən əhəmiyyətə malikdir. Adətən yeni strategiyanın işlənib 

hazırlanması operativ məsələlərlə məşğul olan rəhbərlərin çiyninə düşən artıq yükdür. 

Əgər strateci planlaşdırmanı tətbiq edərkən ümumi rəhbərlik potensialı minimum 

həddədirsə (çox vaxtı bu elə belə də olur) strateci planlaşdırmaya olan diqqət operativ 

məsələlərin hesabına çoxala bilər. Strateci planlaşdırma və operativ idarəetmə arasındakı bu 

münaqişə bir qayda olaraq operativ idarəetmənin xeyrinə həll olunurdu. Strateci işin belə təxirə 

salınması (ikinciliyi) strateci planlaşdırmaya müqavimət kimi qəbul olunur. 

Səlahiyyət konsepsiyası planlaşdırmaya müqavimətin daha bir səbəbini irəli sürür. Adətən 

strateci məsələlərin həlli üçün bir günlük seminar çağrılır. Bu seminarlarda rəhbərlər bir an 

içərisində təşkilatın strateci xəttini işləyib hazırlayana çevrilirlər. Onların əksəriyyətinin əvvəllər 

strategiyanın təhlili sahəsində heç bir təcrübəsi olmadığına görə hazırladıqları planların 

keyfiyyəti ən yaxşı halda orta səviyyəli olur. Pis planlar qeyri-effektiv fəaliyyətdən törənsə də o 

planlaşdırmaya müqavimət kimi qəbul olunurdu. 

Müqavimətin səbəblərindən biri kimi təşkilatın əvvəllər təşəkkül tapmış abı-havası çıxış 

edir. Strateci planlaşdırmanın meydana çıxdığı dövrdə təşkilatdakı iqlimə (abı-havaya) 

dozalışdırılmış, idarə edilən dəyişiklik kimi baxıldığına görə rəhbərlər və bütövlükdə təşkilatlar 

strateci planlaşdırmanın zəruriliyi ilə bağlı aparılan bütün işləri normal fəaliyyətə mənfi təsir 

göstərən iş kimi xarakterizə edərək onu qəbul etmirdilər. 



Bütün bunların hamısı funksional imkanlarla bağlı olan iqlim (abı-hava), səlahiyyət və 

diapazon imkanları arasındakı qarşılıqlı əlaqə ilə izah edilən ümumi rəhbərlik potensialının 

əhəmiyyətli xüsusiyyətlərini əks etdirir. Ümumi potensial onun tərkib hissələrini təşkil edən 

potensiallarla düz mütənasibdir. 

Diaqnostika və planlaşdırma məqsədi ilə idarəçilik potensialının müvafiq komponentlərini 

daha ətraflı müəyyənləşdirmək və təhlil etmək zəruridir: 

A. Rəhbərlər 

1.Həvəsi olmaq (köklənmə): 

- xarici-daxili problemlərin həllinə müqayisəli yanaşmaq qabiliyyət; 

- keçmişə-gələcəyə orientasiya; 

- risqə hazır olmaq; 

- həmin rəhbər üçün xarakterik olan gerçəklik modeli: onun təsəvvüründə uğurun 

mühüm amili nə hesab olunur və müvafiq davranış necə olmalıdır; 

- dəyərlər, normalar və rəhbərlərin şəxsi məqsədləri. 

2.Səlahiyyət (ixtiyar): 

- təşkilatın vəzifə ierarxiyasında hakimiyyətin gücü; 

- şöhrətpərəstlik və öz hakimiyyətindən isitifadə etməyə meyillik. 

3.Kompetensiya (səriştə, bilik, təcrübə, etibar): 

- qabiliyyət, şəxsi keyfiyyətlər; 

- problemləri həll etmək bacarığı; 

- üslub (siyasətə, ənənələrə, ruhlanmaya, sahibkarlığa, şəxsi cazibəyə əsaslanan liderlik 

vərdişləri); 

- təşkilatı və onu əhatə edən mühiti bilmək. 

4.İmkanlar: 

- şəxsi iş qabiliyyəti; 

- iş manerası. 

B.İqlim (abı-hava) 

5.Mədəniyyət: 

- dəyişikliklərə təşkilatın münasibəti: düşmən, neytral və ya tam entuziazm; 

- risqə hazır olmaq: rəhbərlik nəyə üstünlük verir – riskdən qaçmağa, ona dözməyə və ya 

risk etməyə; o tanış risk növlərinə üstünlük verir və ya ona məlum olmayanları 

sınaqdan keçirmək istəyir?; 

- müvəqqəti perspektiv. Rəhbərlik öz problemlərinin həllini məhz bu perspektivdə görür: 

keçmiş təcrübənin tələb etdiyi kimi, hal-hazırki təcrübəyə üstünlük verməklə, gələcəyə 

inam bəsləməklə; 

- fəaliyyətin perspektivi: firmanın diqqətini və gücünü daxili fəaliyyətə və ya xarici 

mühitə yönəltməklə; 

- davranışın məqsədi: texniki-iqtisadi effektliyin sabitləşdirilməsinə və ya istehsal 

yeniliklərinin artımına cəhd etmək; 

- dəyişikliyə səbəb nədir?: böhran, uzun müddət ərzində nəticələrin qeyri-qənaətbəxş 

olması və ya sadəcə olaraq daima yeniliklərə cəhd etmə; 

- həqiqi vəziyyət haqqında ümumi təəssürat: uğur qazanmağın mühüm amilini rəhbərlik 

nədə görür? 

6.Səlahiyyət (ixtiyar): 



- müxtəlif səviyyəyə malik olan qruplar arasında səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi; 

- səlahiyyətlərin strukturunun sabitliyi dərəcəsi; 

- hakimiyyət verilmiş şəxslərin sayıqlığı (davranışı). 

Təşkilatın mədəniyyətini müəyyən edən qrupların xarakterik xüsusiyyətlərinin ali səviyyə 

rəhbərlərinin fərdi davranışının meyarları ilə analoci olması təəccüblü deyildir. 

C. Kopmetensiya (səriştə, bilik, təcrübə, etibar). 

7.Təşkilatda problemin həlli metodları: keçmiş təcrübəyə müraciət, sınama və səhvlər 

metodu; mövcud alternativlərin optimallaşıdrılması, yenilərin yaradılması. 

8.Problemlərin həlli prosedurası: hər bir bölmə üzrə ayrılıqda və ya birbaşa bütün təşkilat 

miqyasında dərhal. 

9.İdarəetmə (qeyri-formal və formal sistem) prosesi: keçmiş göstəricilərə, gələcəyin tanış 

göstəricilərinə, gələcəyin yeni göstəricilərinə orientasiya. 

10.İdarəetmə üçün istifadə edilən informasiya: faktiki məlumatlar əsasında, 

ekstroopolyasiya yolu ilə və ya xarici mühiti genişləndirmək yolu ilə. 

11.Təşkilati struktur: strukturun tipi və onun mürəkkəblik dərəcəsi, çevikliyi və adaptasiya 

oluna bilməsi. 

12.Mükafatlandırma və iqtisadi stimullar: rəhbərlərin əməyi əldə edilmiş göstəricilər, 

artım, təşəbbüs və ya yaradıcılıq meyarları üzrə ödənilir. 

13.Vəzifə öhdəliklərinin müəyyən edilməsi; dar reqlamentləşdirilmiş və ya açıq, 

həvəsləndirici axtarışlar və təşəbbüs. 

14.Qərar qəbulunu asanlaşdıran texniki vasitələr (hesablama proseduraları, qaydaları, 

modelləri, maşın proqramları və s.): təkrar olunan mühafizəkar əməliyyatlara və ya yeniliklərə, 

dəyişikliklərə əsaslanan. 

15.Təşkilati potensial: ümumi rəhbərliyin yerinə yetirə bildiyi işlərin həcmində ifadə 

olunan xətti və funksional rəhbərlərin məcmu imkanları. 

İmkanların maksimum effektiv profilini əldə etmək üçün strateci planlaşdırmada tətbiq 

edilən komponentlərin öz aralarında uyğunlaşdırılması zəruridir. Bu qayda müxtəlif təşkilatlarda 

aşağıdakı hallarda özünü tamamilə doğrulda bilməz: 

- həlledici postlardakı rəhbərlər – tədrici dəyişikliklərin tərəfdarları; 

- mədəniyyət – riskdən, dəyişiklikdən qaçmaq cəhdi; 

- mükafatlandırma – işin yerinə yetirilməsinə görə; 

- informasiya sistemi – mühasibat məlumatları; 

- planlaşdırma sistemi – cari maliyyə planlarının işlənib hazırlanması. 

Strateci planlaşdırmanın digər komponentlər yığımına malik olan təşkilatlarda entuziazmla 

qəbul olunur və yaxşı effekt verir. 

- həlledici postlardakı rəhbərlər – sahibkarlar; 

- mədəniyyət – dəyişikliklərə uçuş (meyl etmə); 

- mükafatlandırma – yeniliklərə, yaradıcılığa görə; 

- planlaşdırma sistemi – uzun müddətli planlaşdırma. 



Bu halda mövcud planlaşdırma sistemi strateci reaksiyanın imkanlarına uyğun gəlmir. 

Strategiyanın secilməsi. Dörd əsas strateci alternativ
1
 mövcuddur: məhdudlaşdırılmış  artım, 

artım, ixtisar, həmçinin bu üç strategiyanın uyğunlaşdırılması.  

Məhdudlaşdırılmış artım. Əksər təşkilatların tərəfdar olduğu strateci alternativlər 

məhdudlaşdırılmış artım adlanır. Məhdudlaş-dırılmış artıma inflyasiyanı nəzərə almaqla 

düzəlişlər edilmiş məqsədlərin müəyyən edilməsi xarakterikdir. Məhdudlaşdırılmış artım 

strategiyası sabit texnologiyalı yetkin sənaye sahələrində tətbiq edilir. Bu əsasən təşkilatların öz 

vəziyyətlərindən razı olduqları vaxta təsadüf edir. Təşkilat müəyyən alternativi ona görə seçir ki, 

o yüngüllük, münasiblik və daha az riskli hərəkət üsuludur. Rəhbərlik ümumiyyətlə, 

dəyişiklikləri sevmir. Əgər məhdudlaşdırılmış artım strategiyasına tərəfdar olan təşkilat 

keçmişdə mənfəətlə işləyibsə çox ehtimal ki, o gələcəkdə də həmin strategiyaya əməl edəcəkdir. 

Artım. Artım strategiyası hər il qısa və uzunmüddətli məqsədlərin səviyyəsinin ötən ilki 

göstəricilərin səviyyəsinə nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldilməsi yolu ilə həyata keçirilir. 

Bu əslində ikinci, daha tez-tez seçilən alternativdir. Bu startegiya istehsal texnologiyası sürətlə 

dəyişən dinamik inkişaflı sahələrdə tətbiq edilir. Belə strategiyaya rəhbərləri diversifikasiyaya 

(məhsul çeşidinin müxtəlifliyinə) meyl edən firmalar tərəfdar ola bilər. Bununla da onlar 

staqnasiyada (istehsalatda, ticarətdə və s. durğunluq) olan bazarları tərk edirlər. Qeyri-sabit 

sahələrdə artımın olmaması müflisləşməyə səəb olur. Sabit sahələrdə artımın olmaması və ya 

uğursuz difersifikasiya bazarın atrofiyasına (fəaliyyətdən qalmasına) və mənffətin yox olmasına 

gətirib çıxarır. Təəssüf ki, bir çox təşkilatlar uzunmüddətli mübarizə (və ya gərgin fəaliyyət) 

müqabilində qısamüddətli artım əldə etməyə nail ola bilərlər. 

Artım daxili və ya xarici ola bilər. Daxili artıma əmtəə çeşidinin genişləndirilməsi hesabına 

nail olunur. Xarici artım üfüqi və ya şaquli artım formasında (məsələn, istehsalçı topdan firma-

tədarükçü əldə edir və ya alkaqolsuz içgilər istehsal edən bir firma başqa birisini əldə edir) 

əlaqəli sahələrdə baş verir. artım konqlomerata, başqa sözlə bir-biri ilə heç bir əlaqəsi olmayan 

firmaların birləşməsinə gətirib çıxarır. Bu gün artımın daha çox ehtimal olunan və qəbul edilmiş 

forması korporasiyaların qovuşmasıdır. 

İxtisar. Rəhbərlərin daha az seçdiyi alternativ və çox vaxtı sonuncu vasitə adlandırdığı 

strategiya ixtisar strategiyası adlanır. Bu halda qarşıya qoyulan məqsədlərin səviyyəsi ötən ildə 

əldə edilənlərdən aşağı səviyyədə müəyyənləşdirilir. Faktiki olaraq bir çox təşkilatlar üçün 

ixtisar əməliyyatların səmərələşdirilməsinin və orientasiyasının dəyişdirilməsinin ən optimal 

yollu hesab edilə bilər. İxtisar alternativi çərçivəsində bir neçə variant ola bilər: 

1. Ləğv etmə – təşkilatın material ehtiyatlarının və aktivlərinin tam şəkildə satılması – 

ixtisarın ən radikal variantıdır; 

2. Artığın kəsilməsi – əlverişli hesab etdiyi hallarda təşkilatın bəzi bölmələri və ya 

fəaliyyət növlərini özündən kənar etməsi (ayrılması); 

3. İxtisar və oriensasiyanın dəyişməsi iqtisadiyyatı durğunluq dövrünü yaşayan ölkələr 

üçün xarakterikdir. Belə ölkələrdə fəaliyyət göstərən təşkilatlar lazım gəldikdə mənfəəti 

çoxaltmağa cəhd edərək öz fəaliyyətinin müəyyən hissəsini ixtisar etməyi zəruri hesab 

edir. İxtisar strategiyasına iqtisadi geriləmə (eniş) dövründə təşkilatın fəaliyyət 

göstəriciləri pisləşməkdə davam edərkən və ya sadəcə olaraq təşkilatı xilas etmək zəruri 

                                                           
1 Алтернатив (Фран. Алтернативе, лат. Алтер – икисиндян бири) – 1)бир-бирини истисна едян имканлар арасындан сечим 
зярурилийи; 2)бир-бирини истисна едян имканлардан щяр бири 



olduğu hallarda müraciət edilir. 

4. Uyğunlaşdırma. Bütün alternativlərin uyğunlaşdırılması strategiyasına çox vaxtı bir 

neçə sahədə aktiv fəaliyyət göstərən iri təşkilatlar tərəfdar olurlar. Uyğunlaşdırma 

strategiyası özündə yuxarıda adları çəkilən üç strategiyadan – məhdudlaşdırılmış artım, 

artım və ixtisar – hər hansı birinin birləşdirilməsini əks etdirir. 

Mövcud strateci alternativlərə baxaraq rəhbərlik təşkilatın uzunmüddətli effektliyini 

maksimum dərəcədə yüksəltməyə imkan verən strateci alternativlərin seçilməsini həyata 

keçirərək konkret strategiyaya müraciət etməlidir. Ümumi strategiyanın seçilməsi özündə ali 

rəhbərliyin həm hüquqlarını, həm də öhdəliklərini əks etdirməsinə baxmayaraq son seçim bütün 

təşkilata dərin və hərtərəfli təsir göstərir. Effektli strateci seçim etmək üçün ali həlqə rəhbərləri 

təşkilatın gələcək bütün konsepsiyaları haqqında dəqiq təsəvvürə malik olmalıdırlar. Strateci 

seçim aydın (müəyyən) və birmənalı olmalıdır. Hər hansı bir seçimə tərəfdar olmaq çox vaxtı 

gələcək strategiyanı konkretləşdirir. Buna görə də qəbul edilən qərar dəqiq tədqiq edilməklə 

yanaşı həm də qiymətləndirilməlidir. 

Təşkilatın konkret strategiyasının seçilməsinə strategiyanın işlənib hazırlanması 

modellərinin öyrənilməsi və standart yanaşmalar müəyyən kömək göstərə bilər. Sahənin 

imkanlarına münasibət üzrə təşkilatın vəziyyətinin və onun istehsal etdiyi məmulatların 

sadələşdirilmiş metodikasının müəyyən edilməsini özündə birləşdirən belə standart 

yanaşmalardan biri Boston məsləhət qrupu (BMQ) tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Bunu 

aşağıdakı şəkildən daha aydın görmək olar (Şəkil 1.2.) 

 

 

Bazardakı pay nisbəti 

Sahə-nin 

artım 

tempi 

Yüksək Aşağı 

 Müəssisənin 

(bölmə-nin) 

tipi 

Marketinq strategiyası Müəssisənin 

(bölmə-nin) 

tipi 

Marketinq 

strateqiyası 

Yük-sək «Ulduz» Mövcud vəziyyətin saxlanıl-

ması və ya bazar payının 

çoxaldılması üçün marketinq 

səylərinin intensivləşdirilməsi 

«Sual işarəsi» 

və ya «çətin 

uşaqlar» 

Marketinq səylərinin 

intensivləşdirilməsi 

və ya bazardan getmə 

 Müəssisənin 

(bölmənin) 

tipi 

Marketinq strategiyası Müəssisənin 

(bölmə-nin) 

tipi 

Marketinq 

strateqiyası 

Aşağı «Sağılan 

inək» 

Çiçəklənən bölmələrə kömək 

və mövcud vəziyyətin 

saxlanması üçün mənfəətdən 

istifadə 

«Kasıb itlər» Marketinq səylərinin 

və ya satışın 

azaldılması 

 

Şəkil 1.2. BMQ matrisası 



 

BMQ-nun köməyi ilə işlənib hazırlanmış strategiya həmin variant üçün tövsiyyə edilən 

standart strategiyanın tətbiqi və matris 

variantının müəyyən edilməsi ilə müəssisələrin (və ya bölmələrin) identifikasiyasına əsaslanır 

(uyğunlaşdırma / müəyyənləşdirmə, dəqiqləşdirmə). 

BMQ matrisası dörd tip strateci təsərrüfatçılıq bölmələrinə və onlara uyğun strategiyaya 

(iki meyar üzrə, iki variantda) baxılmasını nəzərdə tutur. Meyar kimi rəqibə münasibətdə bazar 

payı və müəssisənin işlədiyi sahənin artım tempi əsas götürülür. 

BMQ matrisasının məntiqinin müəssisənin (bölmənin) mənfəət və nisbi xərclərinin 

kəmiyyətinin bilavasitə onun bazar payının həcminə və təsərrüfatçılıq sferasının perspektivliyinə 

əsaslandığını sübut edir. Matrisada dörd tip müəssisələr (bölmələr) fərqləndirilir: «Ulduzlar», 

«Sağılan inəklər», «Sual işarəsi» («Çətin uşaqlar») və «Kasıb (yazıq) itlər». Marketinq 

strategiyasının əsas xarakterik cəhətləri yxurıdakı şəkildə göstərilmişdir. 

 Strategiyanın reallaşdırılmasının planlaşdarması və  onun qiymətləndirilməsi 

 Strategiyanın reallaşdırılması bilavaistə strateci planı hərəkətə gətirir. Planın müvəf-

fəqiyyətlə reallaşdırılması uzunmüddətli və qısa müddətli proqnozlar, siyasət, prosedura və 

qaydalar tələb edir. O, həmçinin büdcə və onun məqsədlərinin idarə edilməsi (MÜİ) vasitəsilə 

strateci planın təşkilatın strukuturuna inteqrasiya edilməsini də nəzərdə tutur. 

Taktika. Rəhbərliyin uzun müddətli məqsədlərlə razılaşdırılmış və ona nail olunmasını 

yüngülləşdirən qısa müddətli məqsədləri, həmçinin ümumi uzunmüddətli plana uyğun qısa 

müddətli planları işləyib hazırlamaları məqsədə uyğun olur. Belə qısa müddətli strategiyanı 

taktika adlandırırlar. Taktikanın strategiyanın inkişafında işləyib hazırlayırlar. Eyni zamanda 

strategiya demək olar ki, həmişə ali səviyyə rəhbərliyi tərəfindən işlənib hazırlandığı kimi taktika 

çox vaxtı orta həlqə rəhbərləri səviyyəsində işlənib hazırlanır və daha qısa vaxt müddəti üçün 

nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı strategiyanın nəticələri bir neçə il ərzində tamamilə aşkar edilə 

bilməsə də taktiki nəticələr bir qayda olaraq çox tez özünü biruzə verir. 

Siyasət. Uzunmüddətli və taktiki planlar tərtib etdikdən sonra rəhbərlik orientasiyanın 

pozulmasının, bu planların düzgün təfsir edilməməsinin qarşısını almaq üçün əlavə istiqamətlərin 

işlənib hazırlanmasına başlamalıdır. Reallaşdırma prosesindəki bu mərhələ siyasətin işlənib 

hazırlanması mərhələsi adlanır. Siyasət özündə məqsədə nail olmağa istiqamətlənmiş tədbirləri, 

qərarların qəbul edilməsini və ümumi rəhbərliyi birləşdirir. 

Siyasət adətən təşkilatın ali idarəediciləri tərəfindən uzun müddət ərzində işlənib hazır-

lanır. O, aşağıdakı sahələrdə təşkilatların fəaliyyətini istiqamətləndirir: 1) məqsədə nail olmaq və 

ya tapşırıqların yerinə yetirilməsi; 2) məqsədə çatmaq yolundakı istiqamətləri müəyyənləşdirərək 

məqsədə necə çatmağı; 3) məqsədlərin daima qorunması, həmçinin cari vəziyyətin tələblərinə 

əsaslanan perspektivsiz qərarlar qəbul edilməsindən qaçmağı. 

Prosedura. İdarəçilik hərəkətlərinə rəhbərlik etmək üçün çox vaxtı bir siyasət kifayət 

etmir. Belə bir halda rəhbərlik proseduralar işləyib hazırlayır. Təşkilatlar da insanlar kimi 

gələcək qərarlar üçün keçmiş təcrübələrdən istifadə edərək faydalana bilərlər. Keçmişdə nə baş 



verdiyini yada salmaqla gələcəkdə baş verə biləcək səhvlərin qarşısını almaq olar. Məqbul 

qərarların nəticələrini yenidən təhlil etməyin lüzumsuzluğu da eyni dərəcədə vacibdir. Bu vaxta 

qənaət etməyə imkan verir və təşkilatı buraxılacaq səhvlərdən qoruyur. Beləliklə, qərarların 

qəbul edilməsi tez-tez təkrar olunmağa meylli olduqda rəhbərlik çox vaxt müvəqqəti hərəkət 

üsulunu yenidən sınaqdan çıxartmağı düzgün hesab edir və standartlaşdırılmış göstərişlər işləyib 

hazırlayır. Formal şəkildə ifadə olunan bu göstərişlər «prosedura» adını daşıyır. Prosedura 

konkret situasiyalarda həyata keçirilən hərəkətlərin təsviridir. Ümumi halda proseduraya uyğun 

hərəkət edən fərdlər öz fəaliyyətlərində daha az sərbəstliyə malik olurlar və daha az sayda 

alternativ sahibi olurlar. 

Qayda. Planın müvəffəqiyyətlə reallaşdırılması tapşırığın dəqiq yerinə yetirilməsindən 

asılı olduqda rəhbərlik bütün seçim azadlığını tamamilə aradan qaldırılmasını zəruri hesab edə 

bilər. Məsələn, bir çox təşkilatlarda rəhbərlik işçinin konkret vaxt ərzində, deyək ki, səhər saat 
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-dək iş yerində olmasını tələb edir. Bəzən məqsədə nail olmaq üçün yüksək 

dərəcədə tabeçilik tələb olunmasına baxmayaraq rəhbərlik mühüm problemi həll etmək üçün 

qaydalardan istifadə edir. Eyni zamanda rəhbərlik konkret hərəkətləri konkret üsulların köməyi 

ilə yerinə yetirməyə təminat almaq üçün əməkdaşların hərəkətlərini məhdudlaşdıran müəyyən 

qaydalar tərtib edir. Qayda tək-tək spesifik situasiyalarda nə edilməli olduğunu dəqiq müəyyən 

edir. Qayda proseduradan onunla fərqlənir ki, o konkret və məhdud sayda sualların həlli üçün 

nəzərdə tutulur. Lakin eyni zamanda prosedura kimi o da öz aralarında bir-birilə əlaqədar olan 

bir neçə hərəkətin ardıcıllığı situasiyasını nəzərdə tutur. 

Qaydalar və proseduralar təşkilatların öz qarşılarına qoyduqları aşağıdakı məqsədlərə nail 

olunmasına kömək edir: 

- işçilərə hərəkət istiqamətini göstərir. Təcrübə göstərir ki, belə göstərişlər çox ehtimal 

ki, uğurlu olur və məqsədə nail olmağa kömək göstərməlidir; 

- doğru məqbul qərar qəbul edilməsinə gətirib çıxaran prosesdəki lazımsız təkrarları 

aradan qaldırmaq yolu ilə fəaliyyətin effektliyini yüksəldir; 

- konkret situasiyalarda rəhbərlərə tabeçilikdə olanların nə edəcəklərini dəqiq görmək 

imkanı verir; 

- keçmiş nəticələrlə və ya digər qrupların nəticələri ilə müqayisənin dəqiqliyini təmin 

edir: Analoci tapşırıqlar analoci üsullarla yerinə yetirildiyindən hər dəfə eyni şəkildə və 

ya artan effektlə yerinə yetirilməlidir. 

Strategiyanın yerinə yetirilməsində yüksək dərəcəli razılaşmanı və nəzarəti təmin etmək 

faydalı olaraq geniş tətbiq edilən idarəçilik alətləri kimi çıxış edən büdcə və məqsədlər üzrə 

idarəetməyə əsaslanır (MÜİ). 

Büdcə. Plan rəhbərliyin fikrinə görə məqsədə nail olmağa kömək edən istiqamətlər üzrə 

resurslardan istifadə edilməsinə kömək edir. Lakin planda çox vaxtı başlıca məsələlər – məhz 

hansı resurslara malik olmaq və məqsədə nail olmaq üçün onlardan necə istifadə etmək lazımdır 

kimi məsələlər həll edilməmiş qalır. Planlaşdırma həmçinin, mövcud resurslarla hansı 

məqsədlərə əsaslandırılmış şəkildə nail olmaq olar kimi əsas suala da cavab vermir. Təşkilatın 

hansı resurslara malik olduğunu bilmək, rəhbərlərin büdcədən – planlaşdırma alətindən istifadə 

məsələlərini həll etmək üçün lazımdır. «Məqsəd – strategiya - qayda» tamamilə ardıcıllıqla 

yerinə yetirilə bilməsə də planlaşdırma ilə sıx əlaqədardırlar. Büdcə özündə məqsədə nail olmaq 

üçün kəmiyyət formasında xarakterizə olunan, həmçinin kəmiyyət formasında təqdim olunan 

resursların bölüşdürülməsi metodlarını əks etdirir. Büdcə formal planlaşdırmanın daha çox 



istifadə olunan komponentidir. 

Məqsədlər üzrə idarəetmə (MÜİ) menecmentə elə yanaşmalardan biridir ki, o, həm klassik 

məktəbin (istiqamətin) nümayəndələri, həm də insan münasibətləri nəzəriyyəsinin və ya 

bixeviorist yanaşmanın müəllifləri, tərəfindən xüsusilə də «təşkilati inkişaf» tərəfdarı tərəfindən 

bəyənilmişdir. 

MÜİ-ni hər bir vəzifə üçün məqsədin təşkilatın bütün üzvləri tərifindən birgə müəyyən 

edilməsi və onlara nail olmaq üzrə qüvvələrin (güclərin) koordinasiyası kimi müəyyən etmək 

olar. Ali (yuxarı) səviyyənin məqsədlərini əsas götürərək işçilər öz rəhbərləri ilə birlikdə 

müəyyən vaxt ərzində əldə edilməsi planlaşdırılan konkret nəticələri (məqsədləri) müəyyən 

edirlər. Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün müvafiq plan işlənib hazırlanmasında işçilərə 

müəyyən dərəcədə azadlıq verilsə də bu planlar arzu edilən olması, əsaslandırılmış olması və 

yerinə yetirilə bilməsi nöqteyi-nəzərindən rəhbərlərlə müzakirə edilir. Rəhbər qarşıya qoyulan 

məqsədə çatmaq istiqamətində hər bir işçinin qazandığı uğuru müntəzəm olaraq təhlil edir. Plan 

dövrünün sonunda yekun təhlili aparılır. Bu təhlil prosesinin sonunda alınan nəticələr nəzərdə 

tutulan məqsədlərlə müqayisə edilir. Sonra növbəti dövr (adətən il) üçün yeni məqsədlər 

müəyyən edilir. 

MÜİ-dən həm işçilərin məhsuldarlığına qiymət vermək, həm rəhbərləri mükafatlandırmaq 

və həm də işçi qüvvəsini planlaşdırmaq üçün istifadə edilir. MÜİ-nin tərəfdarları belə hesab 

edirlər ki, MÜİ bütövlükdə təşkilatın idarə edilməsinə elə yanaşma olmalıdr ki, nəticədə 

uğursuzluqların sayının minimuma endirilməsinə imkan yaransın. 

MÜİ belə bir ilkin şərtə əsaslanır ki, məqsəd nə qədər aydın olarsa, ona nail olmaq ehtimalı 

da bir o qədər böyük olacaqdır, tərəqqini isə ancaq qarşıya qoyulmuş məqsədə münasibətdə 

ölçmək olar. Burada sadəcə olaraq təsdiq edilmə (tanıma) formalaşdırılır. Piter Druker ilk olaraq 

bu yanaşmanı bütün təşkilatda məqsədli planlaşdırmanı həyata keçirmək yolu və kompaniyanın 

fəaliyyətinin müxtəlif funksional sferalarının inteqrasiyası üsulu kimi geniş təbliğ etməyə 

başladı. Digər tərəfdən Duqlas Mak-qreqor MÜİ-ni icraya qiymət vermək üçün tabeçilikdə 

olanlara öz imkanlarını müəyyən etmək imkanı verən və rəhbərə hakim deyil, əksinə daha çox 

köməkçi rolunu ayıran daha yaxşı metod kimi təbliğ edirdi. 

MÜİ xeyrinə olan sübutlar (dəlillər) əsasən psixoloci xarakter daşıyır və məqsədlər 

qoymaq, nəticələri bilmək və iştirak kimi elementlərə toxunur  

. MÜİ-nin əmək məhsuldarlığına müsbət təsiri haqqında məlumat verən bir tədqiqatdan 

başqa kompaniyanın fəaliyyətinin ümumi nəticələri və MÜİ-nin tətbiqi arasındakı əlaqələri 

tədqiq edən digər iş yoxdur. Bu da aydındır, çünki, MÜİ-nin tətbiqindən sonra alınan nəticələrdə 

MÜİ-nin dəqiq rolunu postfaktumla (olub qurtarandan sonra, iş-işdən keçəndən sonra) müəyyən 

edən, düzəldilə bilməyən çətinliklər olur. 

Fikrimizcə MÜİ aşağıdakı hallarda müsbət nəticələr verir: 

1.Məqsədlərin qoyuluşunda: 

a) xüsusilə çətin tapşırıqlar olduqda icra səviyyəsini yüksəldir; 

b) nəzərdə tutulan məqsədə nail olmaq səviyyəsi nə qədər yüksəkdirsə icra səviyyəsi də bir 



o, qədər yüksək olur; 

c) konkret məqsədlərin qoyulması insanları bütün mümkün tədbirləri görməyə çağırmaqla 

daha yüksək səviyyədə icraya nail olmalarına səbəb olur; 

ç) əgər işçilər hesab edirlərsə məqsəd əl çatmazdır onda onların məhsuldarlığı aşağı düşür; 

d) məqsədin üstün istiqamətlərinin müəyyən edilməsi MÜİ ilə əlverişli münasibət 

yaradılmasına kömək edir. 

2. Nəticələrin müəyyənləşdirilməsi (əks əlaqə): 

a) məqsədin aydın olaraq müəyyən edilməsi və işin gedişinin xüsusi icmalı müsbət 

nəticələrə nail olmağa kömək edir; 

b) əks əlaqə əlaqələndirilən məqsədlər şəraitində icranı yaxşılaşdırır. 

3.İdarəetmədə iştirak. İdarəetmədə işçilərin iştirakı xeyrinə kifayət qədər mülahizələr 

vardır. Onların bir mənalı olmasına baxmayaraq işçilərin idarəetmədə iştirakının məhsuldarlığı 

aşağı sala biləcəyini təsdiq edən konkret tədqiqatlar yoxdur. 

MÜİ-nin tətbiqinin özündə birləşdirdiyi hazırlıq mərhələsində menecerlər məqsədlər üzrə 

idarəetməni və onun konkret təşkilatlara uyğunlaşması metodlarını öyrənirlər. Bu zaman 

menecerlər xüsusilə də məqsəd konsepsiyasını və məqsədin qoyuluşu prosesini öyrənir. 

Ümumiyyətlə, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, MÜİ bütün təşkilatlarda tətbiq edilməlidir. MÜİ-

nin müxtəlif təşkilatlarda praktiki tətbiqi demək olar ki, öz spesifikasına malikdir. 

Yüksək dərəcədə inteqrasiya olunmuş hərəkətlərdə məqsədə nail olunması bir səviyyədəki 

bir neçə menecerin ümumi səyindən (məsələn, yeni məhsul hazırlayarkən) asılıdır. Bu halda 

məqsədlər qruplar üçün müəyyənləşdirilir. Bu isə öz növbəsində nəticələrə nail olmaq üçün 

kollektiv məsuliyyət tələb edir. Belə qərar MÜİ-nin tərəfdarlarını tənqid edən insan 

münasibətləri məktəbinin tərəfdarlarının fikirlərinə əsaslanırdı. Onlar hətta ayrı-ayrı fərdlərin 

verdikləri tövhələri müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda əsas diqqəti fərdi məsuliyyətə 

verirdilər. 

Müəyyən edilmiş məqsədlər menecerlərin vaxtaşırı öz iş nəticələrini qiymətləndirməkdə 

istifadə edilən standartlara xidmət edir. Həm də qiymətləndirmənin belə dövrliyi işin 

tamamlanmış müəyyən mərhələlərini yerinə yetirilmənin konkret müddət ilə uzlaşdırır. Əgər 

məqsədlərə nail olunmayıbsa, onda təshihedici tədbirlər işlənib hazırlanmasının səbəbləri təhlil 

edilir. Qarşıya qoyulan məqsədin tam yerinə yetirilməməsi adətən daha çox narahatçılığa 

(həyacana) səbəb olsa da, hər hansı bir məqsədin artıqlaması ilə yerinə yetirilməsi (məsələn, 

qəbul edilmiş sifarişlərin miqdarı) digər funksional bölmələrin məqsədlərinə nail olunmasında 

(məsələn, istehsalın həddən artıq yüklənməsində) çətinliklər yarada bilər. Adətən planlaşdırma 

aləti olaraq MÜİ sistemindən icranın vaxtaşırı olaraq yoxlanılmasını məhdudlaşdırmaq və MÜİ-

ni rəhbərləri qiymətləndirmək metodu kimi tətbiq etmək və ya əmək haqqının səviyyəsini 

müəyyən etmək vasitəsi kimi tövsiyyə edirlər. Çünki son halda əlavə amilləri, məsələn, 

əməkdaşlıq etmək qabiliyyətini, peşə artımı və s. nəzərə almaq lazımdır. MÜİ-dən istifadə bir 

çox üstünlüklər verir: 

- idarəetmənin effektliyini yüksəldir. Məsələn, fərz edək ki, firmanın rəhbərliyi qarşıya 



qoyulan məqsədə nail olunması zamanı qənaətin 5 milyon manat olacağını təsdiq edir. 

(Faktiki olaraq işə məqsədə 80 faiz  nail olunmuşdur. Nəticə etibarilə qənaət 4 milyon 

manatdır); 

- planlaşdırma təkmilləşdirilir. MÜİ işçiləri ümumiyyətlə konkret nəticələrə nail olmağa 

istiqamətləndirilən vasitə hesab olunur; 

- nəzarətin effektliyi artır. MÜİ özünə nəzarətə və nəticələrin vaxtaşırı olaraq 

yoxlanılmasına kömək edir; 

- rəhbərlərlə tabeçilikdə olanlar arasındakı qarşılıqlı münasibətləri yaxşılaşdırır. Bu bir 

çox səbəblər üzündən baş verir: ciddi nəzarətə tələbat azalır; tabeçilikdə olanlar 

planlaşdırma prosesində iştirak etmək üçün böyük imkanlar əldə edir, rəhbərlər isə 

tabeçilikdə olanların işinin nəticələrini onlarla birlikdə müzakirə etmək üçün əlavə 

imkanlar əldə edirlər; 

- rəhbərlərin hazırlıq imkanlarını genişləndirir. 

MÜİ-ni tətbiq edərək ali rəhbərlik aşağı səviyyə idarəedicilərinin öyrədilməsinə və 

təlimatlandırılmasına böyük diqqət yetirirlər; 

- icranı qiymətləndirmək üçün standartları və meyarları təmin edir. Məlum olduğu kimi 

bu standartları müəyyən etmək nə qədər çətin olsa da standartlarsız rəhbərlik yoxdur; 

- səlahiyyətlərin aşağı idarəetmə səviyyələrinə ötürülməsini asanlaşdırır. Bir çox 

təşkitlatlarda MÜİ mərkəzləşdirilmiş nəzarəti zəiflətmədən arzu edilən qeyri-

mərkəzləşdirilmə dərəcəsini həyata keçirmək üçün tətbiq edilir. 

MÜİ-nin tətbiqi təcrübədə çox vaxt tənqidə məruz qalır; yazı-pozu işinin həcminin 

həddindən artıq olmasına narazılıq ifadə edilir və ya rəisə onların qarşısına yeni vəzifələr 

qoymasından daha çox onlardan keçmiş işləri haqda soruşulduğuna görə etiraz edirlər. Öz 

növbəsində menecerlərin özləri çox vaxt «rəqəmlərlə oynamaqla» məşğul olurlar: onlar əsas 

diqqəti yalnız qarşıya qoyulan məqsədə çatmaqla bilavasitə bağlı olan məsələlərə verirlər; digər 

bütün öhdəlikləri isə qulaqardına vururlar. 

Bundan əlavə, məqsədlərin kəmiyyətcə müəyyən edilməsi çətinlikləri də mövcuddur. Hər 

şeydən əvvəl bütün məqsədlər kəmiyyətcə ölçülə bilmir (məsələn, insanlar arasındakı qarşılıqlı 

münasibətlər). Buna görə də bir sıra məqsədləri son nəticələr termini ilə deyil, yalnız müəyyən 

vaxt ərzində həyata keçirilməli olan fəaliyyət terminləri ilə müəyyən etmək olar. 

Kəmiyyətcə qiymətləndirmənin zəruriliyi təkidlə tələb olunduğu halda elə vəziyyət yarana 

bilər ki, problemin mahiyyətini əks etdirən meyarlar asanlıqla istifadə edilə bilən meyarlarla əvəz 

edilsin. Digər problem ondan ibarətdir ki, bir sıra idarə edicilər belə hesab edirlər ki, MÜİ «tər 

tökdürməyin» sadəcə olaraq yeni adıdır. Belə ki, konkret məqsədlər üzrə öz üzərinə öhdəliklər 

götürməklə onlar əlləri ilə «öz boğazlarını ilgəyə» keçirmiş olurlar. Adətən idarəedicilər belə 

hesab edirlər ki, MÜİ sisteminin tam tətbiq edilməsi sahəsində özlərində zəruri vərdişlər 

toplamaq üçün tələb olunan vaxt iki ildir. Vaxtın bu cür qiymətləndirilməsinə haqq qazandıran 

digər bir səbəb MÜİ-nin büdcənin bölüşdürülməsi və proqnozlaşdırma kimi digər sistemlər ilə 

inteqrasiyası zəruriliyidir. Bəzən bunun üçün təşəkkül tapmış iş təcrübəsini dəyişmək tələb 

olunur. Qeyri-mərkəzləşdirmə, məlumatların işlənməsi və ya nəzarət sisteminin dəyişməsinin 

gücləndirilməsini də tələb etmək olar. Sadalanan bütün çətinliklərə baxmayaraq MÜİ menecment 

praktikasında daha geniş yer almaqdadır. 

 

 



Mövzu 7.Menecmentdə təşkiletmə 

Plan: 

1. Təşkiletmə funksiyasının mahiyyəti və məzmunu. 

2. Təşkiletmə funksiyasının reallaşdırılmasının iki yolu: inzibati təşkilati idarəetmə və 

operativ idarəetmə. 

3. İdarəetmə strukturunun təkmilləşdirilməsi problemləri. 

4. Müasir şəraitdə təsərrüfat subyektlərinin idarə edilməsinin təşkilati strukturunun 

əsas xüsusiyyətləri. 

 

İşin bölüşdürülməsi, məsuliyyət və səlahiyyət. Menecmentə proses kimi yanaşılması 

konsepsiyasının mahiyyətinə baxarkən biz aydınlaşdırdıq ki, planlaşdırma, təşkiletmə, 

motivasiya və nəzarət menecment prosesinin həlledici aspektləridir. Bu prosesdə planlaşdırma 

birincidir, çünki hər bir təşkilatın məqsədi olmalıdır. Dəqiq tərtib edilmiş plan menecerə 

müəssisənin məqsədinə nail olunması üçün zəruri olan işin detallaşdırılmış təsvirini verir. 

Növbəti vəzifə isə işin plana müvafiq təşkilini nəzərdə tutur. Buna görə də işin təşkili üç 

mərhələyə bölünür. 

Birinci mərhələ – işin bölüşdürülməsi. Menecer bütün işi o qədər də böyük olmayan tərkib 

hissələrinə parçalayır. Bunların hər birinin öz vəzifəsi vardır və bir nəfər insan tərəfindən həyata 

keçirilə bilər. İşin həcmini müəyyən edərkən işçinin ixtisasını nəzərə alaraq çalışmaq lazımdır ki, 

işçilərdən biri olduqca çox, digəri isə olduqca az işi yerinə yetirməsin. 

İş müxtəlif cür bölüşdürülə bilər. Klassik misal olaraq avtomobil zavodunu götürək. 

Maşını əvvəldən axıradək yığmaq üçün hər bir işçiyə material və alətlərin tam dəstini verək. Bu 

zaman iş effektli olmayacaq. Lakin, hər bir işçinin öz konkret tapşırığı olduqda isə əmək 

məhsuldarlığı kəskin şəkildə artır. 

İxtisaslaşdırmanın böyük üstünlükləri vardır. O, işi daha səmərəli bölüşdürməyə və 

mənfəəti maksimum həddə çatdırmağa imkan verir. İxtisaslaşdırma işçiyə imkan verir ki, öz iş 

vaxtının hamısını daha yaxşı görə biləcəyi işlərə həsr etsin. İxtisaslaşma həmçinin hər bir 

vəzifənin həllinə sərf edilən vaxtı qısaltmağa imkan verir. 

Lakin bütün üstünlüklərinə baxmayaraq ixtisaslaşdırma neqativ nəticələrə də gətirib çıxara 

bilər. Belə ki, həddən artıq ixtisaslaşdırma işi monoton edir, yaradıcılığı məhdudlaşdırır ki, 

bunlar da öz növbəsində işçinin mənəvi vəziyyətini pisləşdirir və o, nəticədə təşkilatı tərk edir. 

İşin bölüşdürülməsi ilə məşğul olan menecerlər işçilərin fəaliyyət sahəsini genişləndirərkən 

onların əməyinin məzmununu zənginləşdirərək həddən artıq ixtisaslaşdırmanın mənfi 

nəticələrindən təşkilatı qorumağı bacarmalıdırlar. 

İşçinin fəaliyyət sahəsinin genişləndirilməsi dedikdə iki və daha çox işin 

kombinləşdirilməsi və yaxud işlərin növbələşdirilməsi hesabına onun qarşısına qoyulan 

vəzifələrin sayının artırılması başa düşülür. Fəaliyyət sahəsinin genişləndirilməsi üzrə belə 



eksperiment «Volvo» şirkətinin zavodlarında keçirilmişdir. Orada işçilər briqadası yığma 

prosesini əvvəldən axıradək həyata keçirmişlər. Briqadada işin növbə ilə həyata keçirilməsinə 

əməl edilmişdir və hər bir işçi vəzifəni bütövlükdə hiss etmişdir. 

Digər variant həddən artıq ixtisaslaşmanın qarşısının alınmasıdır – əməyin 

zənginləşməsidir ki, bunun nəticəsində də işçiyə daha yüksək dərəcədə müstəqillik verilməsi və 

öz işinə nəzarət etməsi başa düşülür. Əməyin zənginləşməsi prosesi işi daha maraqlı edir və 

işçilərə qərar qəbul etmək üçün daha çox imkan verir. 

İkinci mərhələ – məntiqi blokda vəzifələrin qruplaşdırılması. Əksər kompaniyalarda bir 

yerdə işləyən iki və daha çox şəxsdən ibarət olan qruplar fəaliyyət göstərir. İnsanlar bir şöbədə 

və bölmədə fəaliyyət göstərdikdə, başqa sözlə qruplar şəklində fəaliyyət göstərdikdə iş daha 

effektli olur. 

İstənilən təşkilatda eyni işlərin yerinə yetirən şəxslər bir yerdə cəmləşirlər. Bir sıra 

kompaniyalarda qruplaşdırma funksional əlamət üzrə həyata keçirilir. Digərlərində isə şöbələr 

buraxılan məhsul əsasında, coğrafi əlamətlər üzrə formalaşır. 

Bölmələrin funksional əlamət üzrə formalaşdırılması. Bölmələrin formalaşdırılmasının 

daha geniş yayılmış əlaməti funksional əlamətdir. Bu zaman satışlla məşğul olan menecerlər və 

qulluqçular bir şöbədə, təşkilatın maliyyə sahəsində uğurlar qazanmasına nəzarət edən şəxslər 

digər bir şöbədə cəmləşirlər və s. Bütün bu şöbələrin rəhbərləri yuxarı rəhbərlik qarşısında 

hesabat verirlər. 

Digər əlamət üzrə bölmələrin formalaşdırılması. Funksional şöbələr konkret ərazidə 

fəaliyyət göstərən və məhdud miqdarda məhsullar istehsal edən təşkilatlarda yaradılır. Lakin 

böyük təşkilatlar üçün yalnız funksional əlamət üzrə şöbələrin formalaşması heç də həmişə 

məqsədəuyğun deyildir. Əgər təşkilat uşaq qidası və idman inventarları (malları) istehsal edirsə 

və insanlara yalnız bu iki məhsul satırlarsa onda onların ümumi işləri və məqsədləri az olacaqdır. 

Nəşiriyyatlardakı şöbələr isə istehlak bazarı – məktəb, texnikum, ali məktəb bazarları əsasında 

formalaşdırıla bilər. 

Buna görə də bu və ya digər təşkilat çərçivəsində şöbələrin ixtisaslaşdırılması 

kombinələşdirilə bilər. Təşkilatlarda biznesin yeni istiqamətləri fəaliyyətə başlaya bilər və buna 

müvafiq olaraq yeni şöbələr yaradıla bilər. Şöbələr coğrafi əlamət üzrə, başqa sözlə bu və ya 

digər zonaya xidmət əsasında formalaşdırıla bilər. Beləliklə, şöbələr aşağıdakı istiqamətlər üzrə 

ixtisaslaşdırıla bilər: 

- istehsal növü üzrə; 

- coğrafi zonalar üzrə; 

- istehlakçı bazarlarının növü üzrə; 

- fəaliyyət növü üzrə. 

Hər bir təşkilat dəqiq müəyyən edilmiş idarəetmə sisteminə malikdir. Ali səviyyədən əlavə 

hər bir əməkdaş vəzifəcə özündən yuxarı olan şəxsin rəhbərliyi altında işləyir. Aşağı səviyyə 

istisna olmaqla hər bir əməkdaş özündən daha aşağıdakı növbəti səviyyəyə nəzarət edir. Belə 

təşkiletməni biz əvvəldə xətti təşkiletmə adlandırmışdıq. 



Xətti struktura malik olan təşkiletmədə adətən çoxlu sayda xidməti vəzifələr olur. Lap 

yuxarıda planlaşdırma və digər işgüzar əməliyyatlarda rəhbərə kömək etmək üçün öz 

məsləhətçilər ştatına malik olan rəhbər durur. 

Xətti təşkiletmə bir qayda olaraq o qədər də böyük olmayan təşkilatlar üçün, nadir hallarda 

isə böyük təşkilatlar üçün səmərəlidir. Böyük təşkilatlara tövsiyyələr və məsləhətlər vermək 

üçün hüquqşünaslar, maliyyə ekspertləri, planlaşdırma üzrə mütəxəssislər lazımdır. Bu insanlar 

idarəetmə sisteminin tərkib hissələri deyil və məlum olduğu kimi onların yerinə yetirdikləri işlər 

onlara özlərindən aşağı səviyyədə duran işçilərə, qulluqçulara sərəncam vermək hüququ vermir. 

İdarəetmənin təşkilinin bu tipini funksional təşkiletmə adlandırmaq qəbul olunmuşdur. 

İri təşkilatlar öz funksiyalarını daha effektli yerinə yetirmək üçün həm xətti, həm də 

funksional quruluşlara malik olmalıdırlar. Buna görə də mövcud ştatda olan şöbələr bilavasitə 

xətti təşkiletmə ilə birləşir. 

İdarəetmədə xətti və funksional təşkiletmənin uyğunlaşdırılması bir sıra üstünlüklərə 

malikdir. Bu təşkiletmənin çevikliyini yüksəldir və menecerlərə öz qərarlarını ekspert şurası ilə 

razılaşdırmaq imkanı verir. Belə uyğunlaşmanın nöqsanlarından biri hakimiyyətin xətt üzrə 

yayılmasıdır. Məsələn, planlaşdırma və uçot şöbələri öz fikir ayrılıqlarını yalnız təşkilatın yuxarı 

səviyyəsinə çatdırırlar və onların fikir ayrılıqlarını yalnız rəhbər həll edə bilər. Digər təhlükə isə 

şöbələrdəki ştatların sayının artmasından ibarətdir. 

Üçüncü mərhələ – işin koordinasiyası. Bu mərhələdə müxtəlif şöbələrin işi koordinasiya 

edilməlidir. Koordinasiya münaqişələrin qarşısını almağa, onları tənzimləməyə və beləliklə də 

təşkilatın strukturunu möhkəmləndirməyə imkan verir. Yaxşı fəaliyyət göstərən və yaxşı tənzim 

edilmiş koordinasiya mexanizmi menecmentin sonuncu iki funksiyasının, yəni motivasiya və 

nəzarətin daha müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsinə kömək göstərir. 

Şöbələrin işinin koordinasiyası işlərin bölüşdürülməsi və şöbələrin qruplaşdırılmasından 

sonra istehsalın təşkilindəki son mərhələdir. Şaquli və üfüqi koordinasiyanı bir-birindən 

fərqləndirmək lazımdır. 

Şaquli koordinasiya dedikdə hesabat verən və tabeçilikdə olan işçilərə nəzarət edən 

menecerlər başa düşülür. Eyni zamanda onlar özlərinin birbaşa rəislərindən (rəhbərlərindən) və 

digər şöbələrin işinin koordinasiyasından asılıdırlar. 

İdarəetmənin hər bir yüksək səviyyəsi detallarını orta səviyyə menecerlərinə saxlamaqla 

yerinə yetiriləcək işlərin «geniş mənzərəsini» görürlər. Beləliklə, yuxarı səviyyə təşkilatın bütün 

işlərini öz arxasınca çəkib aparır. Komanda zəncirindən istifadə edərək təşkilatı birgə işləyən 

tərkib hissələrinə parçalayırlar. Bunu şaquli təşkiletmə adlandırmaq olar. Bu halda təşkilatın işi 

yuxarı idarəetmə səviyyəsindən şöbəyə verilən direktivdən asılı olur. Şaquli inteqrasiya son 

dərəcə sadə təsvir olunur, lakin onu işləməyə məcbur etdikdə bir sıra suallar meydana çıxır. 

Onlardan ikisinə diqqət yetirək: 

1. İdarəetmənin neçə qatı (səviyyəsi) olmalıdır? 

2. Həmin menecerə neçə nəfər tabeçilikdə olan hesabat verməlidir? Hər bir menecerə 

hesabat verməli olan tabeçiliklərin sayını idarəçilik norması adlandırırlar. 

Aşağıdakı şəkildə idarəetmə dövründə əsas istehsal strukturlarının fəaliyyətinin əyani 

təsviri verilir. Həmin şəkildə fərdi qulluqçular səviyyəsində hər birində 18 iş yeri olan iki təşkilat 



üçün təşkilati struktur təsvir edilmişdir. 

A təşkilatında beş orta idarəetmə səviyyəsi meneceri rəhbər qarşısında hesabat verir və bu 

menecerlərdən hər biri bir neçə işçini idarə edir. 

B təşkilatı isə dar idarəçilik normasından istifadə edir. Yuxarı səviyyədə hər bir menecer 

üç, orta səviyyədə isə iki tabesilikdə olana malikdir. A təşkilatındakı üç-dörd istehsalçı ilə 

müqayisədə B təşkilatındakı birinci xəttdə duran hər bir menecer yalnız üç istehsalçını idarə edir. 

A firması. İdarəetmənin geniş təşkili 

 

B firması. İdarəetmənin dar təşkili 
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Şəkil 1.1. İdarəetmə dövründəki əsas istehsal strukturları 

A təşkilatında tətbiq edilənə oxşar olan idarəetmənin geniş təşkili iki üstünlüyə malikdir: 

Birincisi, daha az menecer tələb olunur. B təşkilatındakı on (10) əvəzinə rəhbər də daxil 

olmaqla onların sayı altıdır, ikincisi təşkilatın yuxarı və aşağı səviyyələri arasındakı əlaqə 

kanalları olduqca qısadır. Məsələn, əgər zavodda işçinin qarşısına böyük problemlər çıxıbsa və 

ya onun başına yeni parlaq ideya gəlibsə onu yalnız bir səviyyədən sonra direktora təqdim edə 

bilər. 

B təşkilatındakı idarəçiliyin dar təşkili qaydasının isə özünəməxsus üstünlüyü vardır. 

Lakin, hər bir səviyədə çalışan işçilər nəzarət üçün daha bağlıdırlar. 

A təşkilatının direktoru tabeçilikdə olanlarla görüşə daha çox vaxt sərf edə və meydana 

çıxan problemləri dərhal yerindəcə həll edə bilər. Orta səviyyə menecerlərinin daha çox kömək 

etdiyi B təşkilatının direktoru isə strateci planlaşdırma üçün daha çox vaxta malik olur. 

Əgər hər ikisinin üstünlüyü və nöqsanları vardırsa idarə etmənin təşkilinin hansı forması 

yaxşıdır? Burada bütün təşkilatlara uyğun gələn bir cavab ola bilməz. İdarəetmənin effektli 

təşkili idarəçilik işinin təbiətindən və həmin kompaniyada yerinə yetirilən işin xarakterindən 

asılıdır. Düzgün seçimə təsir edən amillər sırasında aşağıdakıları sadalamaq olar: 

- əgər işə asanlıqla nəzarət olunursa və o digərlərindən az aslıdırsa geniş təşkiletmədən 

istifadə edilə bilər. Məsələn, bu sahədə işə böyük işçilər briqadası (briqadir) tərəfindən nəzarət 

oluna bilər; 

- əgər işə kompleks şəkildə nəzarət olunursa onda dar ixtisaslaşmadan istifadə etmək olar; 

məsələn bu yeni məhsulun bir hissəsini yaradan mühəndislər qrupuna nəzarət ola bilər; 

- geniş təşkiletmə o yerdə özünü doğruldur ki, orada tabeçilikdə olanlar bir-birindən asılı 

olmayaraq işləyirlər, bir istiqamətdə irəliləyirlər və hər bir vəzifəni detallaşdırılmış şəkildə 

onlara çatdırmaq lazım gəlmir. Məsələn, fakültə dekanın professorlara nəzarəti. Menecerlərin və 

tabeçilikdə olanların ixtisas səviyyəsi nə qədər yüksək olarsa nəzarəti də bir o qədər geniş təşkil 

etmək olar. 

Üfüqi təşkiletmə bir idarəetmə səviyyəsidəki əməkdaşların təmasını nəzərdə tutur. Əgər 

idarəetmə strukturları vasitəsilə qurulan şaquli koordinasiya təşkilati strukturun daha yüksək və 

ya daha aşağı səviyyəsində çalışan hər bir əməkdaşın digərləri ilə təmasından asılıdırsa, üfüqi 

koordinasiyada təmaslar birgə tənzimləmə, operativ qruplar vasitəsilə həyata keçirilir və 

koordinasiya bazar vasitəsilə olur. 

Birgə tənzimetmə – işin koordinasiyasının daha sadə və həm də ən effektli yoludur. Bu 

zaman koordinasiya qeyri-formal birgə tənzimləmə vasitəsilə həyata keçirilir. Qeyri-formal 

təmaslardan istifadə edərək bir səviyyədə duran işçilər onların qarşısına çıxan problemləri tez və 

operativ həll edə bilər. Birgə tənzimləmə vaxta və pula qənaət etməyə imkan verir. Təşkilatda 

qeyri-formal strukturlar nə qədər yaxşı inkişaf edərsə birgə tənzimləmə daha asan tətbiq edilə 

bilər. İdman meydançalarında görüşmək imkanı olan əməkdaşlar zəruri olan hallarda kömək və 

məsləhət üçün bir-birlərinə daha sərbəst müraciət edirlər. Əlbəttə menecerlər bu qeyri-formal 

qərarlara nəzarət etməlidir. Əgər qeyri-qanuni metodlardan istifadə edilirsə, onda daha sərt 



tədbirlər görülə bilər. Lakin istənilən sadə məsələnin rəsmi kanallar vasitəsilə həll edilməsində, 

imza və sənədlərin üç nüsxədə olmasında təkid edən menecerlər öz təşkilatının fəaliyyətinə 

neqativ təsir göstərmiş olur. 

Birgə tənzim etmə həmçinin əməyin zənginləşdirilməsi metodu kimi çıxış edə bilər. Volvo 

firmasındakı bir eksperimenti xatırlayaq. Həmin eksperimentdə müəyyən briqadaya bütün 

mühərriki yığmaq həvalə olunurdu. Bu eksperiment özündə əməyin zənginləşdirilməsi 

elementlərini birləşdirirdi. Bu zaman briqada üzvləri arasında işin necə bölüşdürülməsini işçilər 

özləri həll edirlər. Nəticə psixoloci cəhətdən uğurlu oldu – işçilər onların nə etdiklərinə nəzarət 

etmək hüququ əldə etdilər. Bu isə rəhbərlərin sayını azaltmağa imkan verdi. 

Operativ qrup özündə üfüqi koordinasiya mexanizmini əks etdirir. O, birgə tənzimləmədən 

sonra gəlir. Operativ qrup özündə təşkilatın müxtəlif bölmələrini təmsil edən insanlardan təşkil 

olunmuş müəyyən kollektivi əks etdirir. Operativ qrupların yaradılması təşkilatda tamamilə yeni 

effekt yaradır. Bu isə öz növbəsində funksiyalar üzrə şöbələrin yaradılmasına səbəb olur. Belə 

təşkilatlarda operativ qruplar müəyyən profildən olan mütəxəssislərdən; istehsalçılardan; satış, 

marketinq və maliyyə məsələləri üzrə mütəxəssislərdən formalaşdırılır. Onlar yeni məhsul 

istehsalından başlamış onun bazarda reallaşdırılmasına qədər olan bütün tsikli işləyib 

hazırlayırlar. 

Bir sıra təşkilatlar xüsusi layihələri işləyib hazırlamaq üçün operativ qruplardan istifadə 

edirlər. Bu şəkildə fəaliyyət göstərən firmalar haqqında deyirlər ki, onlar matris təşkiletməyə 

malikdirlər. Matris təşkiletmə özündə elə təşkiletmə formasını əks etdirir ki, bu zaman layihələr 

müxtəlif funksional şöbələrin mütəxəssislərindən təşkil olunmuş operativ qruplara təhkim edilir. 

Matris təşkiletmə forması böyük üstünlüklərə malikdir. Belə üstünlüklərdən biri ayrı-ayrı 

şöbələrin normal fəaliyyətini pozmadan hər hansı bir tapşırığı yerinə yetirmək üçün müxtəlif 

şöbələrdə çalışan istedadlı insanları bir yerə toplamaq imkanıdır. Lakin bu halda hər bir insana 

yalnız bir nəfər bos lazımdır prinsipinə uyğun olan komandanın vahidliyi prinsipi pozulur. 

Matris strukturunda hər bir şəxs iki şəxs qarşısında (qurp rəhbəri və şöbə rəhbəri) cavabdehlik 

daşımalı olur. Buna görə də bəzi hallarda koordinasiya əvəzinə münaqişə ilə qarşılaşmaq olar. 

Bazar vasitəsilə koordinasiya. Biz üfüqi koordinasiyanı daha mühüm koordinasiya 

mexanizmlərindən biri olan bazarı nəzərdən keçirmədən tamamlaya bilmərik. Bazar birgə 

tənzimləməyə əsaslanan başlıca koordinasiya mexanizmidir (lakin, formal əlaqələr üzrə deyil). 

Böyük və diversifikasiya olunmuş təşkilatlarda bazar şöbələrin işini koordinasiya etməyin ən 

yaxşı yoludur. 

İstifadə edilən mexanizmlər çərçivəsidə koordinasiya səlahiyyətlərin ötürülməsi sistemı 

adlanır. Başqa sözlə rəisin öz işinin bir hissəsini tabeçiliyində olan işçilərə tapşırmasına kömək 

edən vasitə kimi çıxış edir. 

Vəzifələrin bir hissəsinin könüllü olaraq tabeçilikdə olan işçilərə verilməsi, məsuliyyət, 

səlahiyyət və hesabat vermə. Səlahiyyətlərin uğurla bir hissəsinin könüllü olaraq tabeçilikdəki 

işçilərə verilməsi məsuliyyət, səlahiyyət və hesabat sistemində balanslaşdırılmış şəkildə fəaliyyət 

göstərməyi tələb edir. 

Məsuliyyətin könüllü olaraq verilməsi (bölüşdürülməsi) qərarlar qəbul etmək hüququnun 

və ya müəyyən problemləri həll etmək hüququnun tabeçilikdə olanlara verilməsi deməkdir. 



Tutaq ki, menecer öz tabeçiliyində olan işçini yanına dəvət edir və ona deyir ki,  bu, məsələni 

öyrənmək və həlli yollarını təklif etmək lazımdır. Belə sərəncam verməklə biz əslində məsələni 

həll etməkdə tabeçilikdə olan işçiyə səlahiyyət vermiş oluruq. Beləliklə, səlahiyyətlərin bir 

hissəsinin könüllü olaraq tabeçilikdə olan işçiyə verilməsi qərar qəbul etməkdə  bu və ya digər 

hərəkəti həyata keçirməkdə tabeçilikdə olan işçiyə hakimiyyət verilməsi deməkdir. Məsuliyyət 

və səlahiyyətlərin bir hissəsinin könüllü olaraq tabeçilikdə olan işçilərə verilməsi tabeçilikdə 

olanların məsuliyyətləri ilə uyğunlaşdırılmalıdır. Səlahiyyət özündə könüllü olaraq verilmiş 

vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün təşkilatın resurslarından istifadə etməkdə məhdud hüquqlar 

verilməsini əks etdirir. 

Hesabat vermək tabeçilikdə olanın öz işinin nəticələrinə görə məsuliyyət daşıması 

deməkdir. Nəticələr yaxşıdırsa o təriflənməlidir, əgər pisdirsə məzəmmət edilməlidir 

(danlanmalıdır). İnsan hesabat vermədikdə işi daha yaxşı yerinə yetirmək üçün kifayət qədər 

sövqedici motivlərə malik olmur. Tabeçilikdə olan işçi ümid etməməlidir ki, məsuliyyət və 

səlahiyyət almaqla onlar öz hərəkətlərinə görə hesabat verməyəcəklər. Lakin, səlahiyyətlərin 

könüllü olaraq verilməsi tamamilə hesabat sisteminin tabeçilikdə olanlara keçirilməsi demək 

deyildir. Son nəticədə bütün məsuliyyət menecerlərin üzərinə düşür. 

Səlahiyyətlərin könüllü olaraq ötürülməsi zamanı yaranan maneələrin aradan qalıdırılması 

əlbəttə ki, səlahiyyətlərin ötürülməsi zamanı səhvlər buraxılmasına da gətirib çıxara bilər. Bu, 

xüsusilə yeni fəaliyyətə başlayan kiçik firmalar üçün təhlükəlidir. Bacarıqsız (səriştəsiz) 

menecerlər çox vaxtı idarəçilik normasını ağılasığmaz dərəcədə çoxaltmaq yolu ilə artıma nail 

olmağa cəhd edirlər. Bəzən onlar öz səlahiyyətlərinin bir hissəsini könüllü olaraq tabeçilikdə 

olanlara ötürülməsinə həvəs göstərmirlər və belə hesab edirlər ki, işi özləri daha yaxşı yerinə 

yetirə bilərlər. Hərdənbir bu həqiqətən də belə olur. Lakin, yüksək nəticələr əldə edən menecerlər 

özləri üçün yalnız bir neçə vəzifə seçirlər, qalanlarını isə tabeçilikdə olanlara həvalə edirlər. 

İnsanlar həddən artıq yükləndiklərini hiss edirlər. Əgər, menecer öz tabeçiliyində olanlara etibar 

etmirsə, səlahiyyətlərin bir hissəsinin könüllü olaraq verilməsindən imtina edilməsi problemin 

həlli yolu ola bilməz. Bu halda yaxşı rəhbərlik və intizam lazımdır. Öz yerinə uyğun gəlməyən 

qulluqçu digər vəzifəyə keçirilməlidir. 

Səlahiyyətlərin könüllü olaraq verilməsi tabeçilikdə olanların deyil, yalnız menecerlərin 

günahı üzündən uğursuzluğa düçar olur. Ola bilər ki, məsuliyyət səlahiyyət verilmədən və ya 

səlahiyyət məsuliyyətsiz olaraq könüllü şəkildə tabeçilikdə olanlara verilsin. Pis planlaşdırıcı 

olan menecerlər səlahiyyətlərin könüllü olaraq verilməsi zamanı problemlərlə üzləşirlər. Belə ki, 

onlar öz tabeçiliyində olanlar qarşısında vəzifələr və məsuliyyət dairəsini düzgün və dəqiq 

müəyyən edə bilmirlər. 

Düşünülmüş planlaşdırma; yaxşı hazırlıq və rəhbərlik; məsuliyyət, səlahiyyət və hesabat 

işlərinin balanslaşdırılması səlahiyyətlərin könüllü olaraq verilməsi sisteminin effektliyinin 

əsasıdır. 

Mərkəzləşdirmə və muxtariyyət. Ayrıca götürülmüş bir işçiyə münasibətdə səlahiyyətlərin 

bir hissəsinin könüllü olaraq tabeçilikdə olan işçilərə və qruplara da aid etmək olar. Əgər, şöbələr 

qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdirlərsə və müstəqil hərəkət edə bilirlərsə onda onlar 

ayrıca vahid kimi fəaliyyət göstərə bilərlər. Muxtariyyətin əksi mərkəzləşdirmədir. Başqa sözlə 

bütün səlahiyyətlərin ali rəhbərliyin əlində cəmlənməsidir. Buna görə də muxtariyyət və 



mərkəzləşdirmə ölçülüb-biçilmiş və tarazlı olmalıdır. Balanslaşdırılmış fəaliyyət müxtəlif 

formalarda təzahür edə bilər: 

- əgər təşkilat yaxşı fəaliyyət göstərirsə müəyyən muxtariyyət verilməsi; o, böyük olmayan 

qruplara və bölmələrə müstəqil fəaliyyət göstərmək imkanı verir; 

- muxtar vahidlərə məsuliyyət, səlahiyyət və hesabat vermək hüququ verilməsi; 

- muxtariyyəti yalnız başlıca istiqamətlərə nəzarət etməklə məhdudlaşdırılması. 

Yaxşı təşkil olunmuş firmalarda muxtariyyət prinsipi o, qədərdə böyük olmayan 

bölmələrdə sahibkarlıq ruhunu genişləndirmək üçün tətbiq edilir. Muxtariyyət intizamın 

nəticəsində mümkün olur. Muxtar bölmələrin fəaliyyətinə nəzarət etmək və öz aralarında onları 

koordinasiya etmək lazımdır. 

Müasir menecmentin mühüm metodlarından biri olan səlahiyyətlərin bir hissəsinin könüllü 

olaraq tabeçilikdəkilərə verilməsinin tətbiqinin ləng getməsinin səbəbləri və yaranmış 

çətinliklərin aradan qaldırılmasının mümkün yolları hansılardır? Bu suala cavab vermək üçün 

səlahiyyətlərin bir hissəsinin könüllü olaraq tabeçilikdə olan işçilərə verilməsinin təşkilata nə 

verdiyini və həmçinin onun effektliyinin nədən ibarət olduğunu bilmək zəruridir. 

Səlahiyyətlərin bir hissəsinin könüllü olaraq tabeçilikdəki işçilərə verilməsi daha yaxşı 

idarəetmə qərarları işləyib hazırlamağa, qəbul etməyə və onların daha effektli şəkildə 

reallaşdırılmağa kömək edir. Buna idarəçilik ierarxiyasının daha aşağı səviyyələrində bir sıra 

qərarlar işlənib hazırlanması və qəbul edilməsi ilə nail olunur. Çünki, belə səviyyələrdə bunun 

üçün zəruri olan informasiyaların əsas hissəsi təmərgüzləşir, dar ixtisaslı mütəxəssis-peşəkarların 

təcrübə və bacarıqları cəmlənir; istənilən digər yerlərlə müqayisədə işlərin vəziyyəti daha yaxşı 

məlum olur; qərarların işlənib hazırlanması və qəbul edilməsi nisbətən qısa vaxtda mümkün olur. 

İdarəetmənin daha yüksək səviyyələrində qərarlar hazırlayarkən onun keyfiyyətinə və yerinə 

yetirilmə şəraitinə təsir edən bütün situasiyaları nəzərə almaq çətin olur. Qərarların 

reallaşdırılması effektliyi bəzən olduğu kimi bütövlükdə müəssisənin deyil, məhz həmin 

sahədəki işin yerinə yetirilməsinə bilavasitə və şəxsən məsuliyyət daşıyan işçilərin icra etdiyinə 

görə yüksəlir. 

Səlahiyyətlərin bir hissəsinin könüllü olaraq tabeçilikdəkilərə verilməsi icraçıların 

məsuliyyətinin kəskin şəkildə yüksəlməsinə kömək edir. Bu gün ranqından asılı olmayaraq 

idarəetmə apparatı işçiləri tərəfindən qəbul edilən bütün qərarlar üçün rəhbərliyin xeyir-duasının 

alınmasını (razılaşdırmaq, birgə müzakirə, təsdiq, əksər hallarda isə imzalanmaq) tələb etdiyinə 

görə minlərlə peşəkar savadlı, yüksək ixtisaslı apparat işçilərinin məsuliyyəti zəifləmişdir. Buna 

görə də heç də həmişə icraçılar (bu rolda bölmələrin, istehsal vahidlərinin, sexlərin, şöbələrin və 

s. icraçıları çıxış edə bilər) rəhbərlər tərəfindən qəbul edilən qərarların reallaşdırılmasına 

maksimum dərəcədə enerci, bilik və iradə nümayiş etdirmirlər. Heç də qərarlar hazırlanarkən 

bütün icraçılar ola bilsin ki, belə qərarların qəbuluna rəhbərlik razılıq verməyə bilər 

mülahizələrini əsas götürərək öz güclərindən maksimum istifadə etmirlər. Bu isə öz növbəsində 

özünü sığortalamaq, məsuliyyətdən yayınmaq, ikinci dərəcəli işlərlə məşğul olmaq və s. bu kimi 

elemetləri özündə birləşdirən davranış strategiyasının yaranmasına səbəb olur. Çox təəssüf ki, 

belə bir mövqey tutmaq geniş yayılmışdır: əgər heç nə etməsən nəyisə etməyi sənə göstərəcəklər; 

əgər nəyisə etsən və bunu tələb olunan qaydada etməsən səni cəzalandıracaqlar. Nə vaxt ki, 



icraçı yalnız qərarın hazırlanmasına deyil, həm də onun qəbul edilməsinə, hətta 

reallaşdırılmasına cavabdeh olur, onda o, təbii ki, maksimum dərəcədə enerci sərf edərək 

bütövlükdə apparatın fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına kömək edəcəkdir. Səlahiyyətlərin bir 

hissəsinin könüllü olaraq tabeçilikdə olan işçilərə verilməsi icraçıların işini nisbətən daha 

obyektiv qiymətləndirmək imkanı verir. Bu isə öz növbəsində tabeçlikdə olan işçilərin öz 

əməklərinin nəticələrindən məmnun qalmalarını təmin edir. 

Səlahiyyətlərin bir hissəsinin könüllü olaraq tabeçilikdə olan işçilərə veilməsi rəhbərləri 

çoxlu sayda ikinci dərəcəli məsələlərə baxmaqdan, onlar haqqında qərar qəbul etməkdən və 

çoxlu sayda mühafizəkar (sadə) əməliyyatları yerinə yetirməkdən azad olmalarına kömək edir. 

Belə olduqda rəhbər öz diqqətini sistemin effektli fəaliyyəti üçün əlverişli şərti yaratmaqla bağlı 

olan əsas prinsipal məsələlərin həllinə yönəltmək imkanı qazanır; işdəki hər cür 

çatışmamazlıqları aradan qaldırmaqla məşğul olmur; nəhayət, öz diqqətini ondan başqa heç 

kimin həll edə bilməyəcəyi məsələlərin həllində cəmləşdirir. 

Səlahiyyətlərin bir hissəsinin könüllü olaraq tabeçilikdə olan işçilərə verilməsi bir çox 

hallarda təşkilatın təşəkkül tapmış idarəetmə apparatının strukturunda prinsipal dəyişikliklərin 

edilməsini tələb etmir. Bu olduqca ciddi məsələdir. Çünki, strukturun dəyişdirilməsi bir qayda 

olaraq uzun və mürəkkəb prosesdir. Belə dəyişikliklərin olması zəruriliyi olarsa rəhbər öz hüquq 

və funksiyalarının bir hissəsinin könüllü olaraq kiməsə verilməsində tərəddüd edə bilər. 

Səlahiyyətlərinin bir hissəsinin könüllü olaraq tabeçilikdə olan işçilərə verilməsi zaman mühüm 

məsələlərdən biri də bu zaman işçilərin yalnız öz bölmələrinin deyil, bütünlükdə təşkilatın 

məqsədlərini rəhbər tutmalarıdır. 

Bütün bunların hamısına baxmayaraq səlahiyyətlərin bir hissəsinin könüllü olaraq 

tabeçilikdə olan işçilərə verilməsi metodu özünə çox yavaş yol açır və bir çox rəhbərlər 

tərəfindən ehtiyatla tətbiq edilir. Bunun səbəbi nədədir? Səbəbləri çoxdur və onların 

səlahiyyətlərin bir hissəsinin könüllü olaraq tabeçilikdə olan işçilərə verilməsinə etdiyi təsir 

xarakterinə görə metodik, psixoloci, texnoloci və təşkilati ola bilər. 

Səlahiyyətlərin bir hissəsinin könüllü olaraq tabeçilikdə olan işçilərə verilməsi 

metodikasında hələ də bir sıra anlaşılmamazlıqlar vardır. Birincisi, bir çox idarəetmə apparatı 

işçiləri belə hesab edirlər ki, səlahiyyətlərin bir hissəsinin könüllü olaraq tabeçilikdə olan işçilərə 

yalnız müəssisənin direktoru (təşkilatın rəhbəri) verə bilər, digər ranqdan olan rəhbərlər bu 

hüquqdan məhrumdurlar, çünki, bu metod onlar üçün qəbul edilməz hesab edilir. Buna görə də 

şöbələrdə, bürolarda, sektorlarda səlahiyyətlərin aşağı pillələrə ötürülməsi son dərəcədə zəif 

inkişaf etmişdir. 

Tez-tez belə bir halı müşahidə edirik ki, istehsal birliyinin büro və ya şöbə rəisi kimi o, öz 

birliyinin maraqlarını nazirlik və ya idarələrarası müşavirələrdə müdafiə edir. Bəzən o, belə 

müşavirələrdə müvafiq sənədləri, məsələn, işin yerinə yetirilməsi müddətlərinin razılaşdırılması 

haqqındakı protokolları, konstruksiyada ediləcək dəyişikliklər haqqındakı aktları və s. 

imzalamalı olur. Birliyin rəhbəri isə bu vaxtı öz iş yerində olur və öz işləri ilə məşğul olur. 

Lakin, belə situasiyanı da xatırlamaq olar ki, zavod direktorunun hətta konkret məhdud (dar) 

problem üzrə cağırdığı müşavirədə şöbəni böyük mühəndis təmsil etsin və bu vaxt şöbə rəisi iş 

yerində olsun. Bunu hətta təcrübəli inzibatçılar da edə bilməz. Bir sıra birliklərdə bu məsələni 

öyrənərkən praktiki olaraq biz struktur bölmələrində səlahiyyətlərin bir hissəsinin könüllü olaraq 



kiməsə verilməsini müşahidə etmədik. Bu nəticə (qənaət) şöbələr və müəssisələrin müvafiq 

standartları haqqındakı bir sıra mövcud əsasnamələrin təhlili nəticəsində də təsdiq edilir. 

Müəssisənin yalnız rəhbərləri deyil, həm də onun bölmələrinin rəhbərləri də təkbaşçılıq 

(vahid rəhbərlik) hüququna malikdir. Şöbədə kimin nə və necə etməsinə aid olan bütün məsələlər 

onun rəisi tərəfindən həll edilir. Heç kim, hətta müəssisənin direktorunun ciddi bir əsas olmadan 

bu funksiyaların icra edilməsinə qarışa bilməz (şübhəsiz ki, əgər onlar qanunvericiliyə, normativ 

sənədlərə və s. uyğun yerinə yetirilirsə). Buradan da aydın olur ki, bölmə rəhbərlərinin bir sıra 

məsələləri həll etməkdə öz səlahiyyətlərinin bir hissəsini tabeçiliyində olan işçilərə vermək 

hüququ vardır. 

Bu və ya digər halda səlahiyyətlərin bir hissəsini tabeçilikdə olan işçilərə vermək olar və 

ya olmaz məsələsini öz qabiliyyəti və imkanlarını, həmçinin tabeçiliyində olan işçilərin 

qabiliyyətlərini götür-qoy edərək yalnız rəhbər həll etmək hüququna malikdir. Biz burada 

rəhbərin səlahiyyət verməsi mümkün olan işçini tapmaq, onun qarşısında duran son məqsədi və 

aralıq vəzifələri formalaşdırmaq, kriteriyaları müəyyənləşdirmək, icraçının fəaliyyətinə nəzarət 

etmək və onu qiymətləndirmək, stimullaşdırma formasını seçmək qabiliyyətini nəzərdə tuturuq. 

Müxtəlif funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün səlahiyyət verilməli olan şəxslərdən 

müxtəlif qabiliyyətlər tələb oluna bilər. Səlahiyyətlərin verilməsi zamanı əgər, rəhbərlə 

tabeçilikdə olanların idarəetmə məsələlərində məqsədləri eyni olarsa və onların bir-birinə 

qarşılıqlı inamı olarsa daha çox uğur qazanmaq olar. Əgər icraçı rəisin əmək qabiliyyəti və 

əməksevərliyi haqqında yüksək fikirdə deyilsə, onda təbii ki, səlahiyyət verilməsi icraçı 

tərəfindən rəhbərin fuknsiyalarının onun üzərinə qoyulması kimi qəbul ediləcəkdir. Əgər, icraçı 

əmin olsa ki, rəhbərin ona verdiyi səlahiyyətlər onun bilik, bacarıq və səriştəliyinin 

qiymətləndirilməsinin nəticəsidir onda səlahiyyətin verilməsindən gözlənilən səmərə daha çox 

olacaqdır. 

Beləliklə, səlahiyyətlərin bir hissəsinin könüllü olaraq tabeçilikdə olan işçilərə verilməsi 

yalnız yuxarı rəhbərliyin müstəsna hüququ deyildir. Ondan zəruriyyət və imkan yarandığı hər 

yerdə istifadə etmək lazımdır. 

Nəyin, yəni hansı səlahiyyətlərin (öhdəliklərin?, hüquqların?, məsuliyyətin?) könüllü 

olaraq tabeçilikdə olan işçilərə verilməsində aydınlıq yoxdur. Fikrimizcə, bu anlayışların yerini 

dəyişmək lazımdır: könüllü olaraq səlahiyyət, hakimiyyət, sonra isə məsuliyyət verilir. Əksinə 

yox. Bundan əlavə hakimiyyət həmişə hüquq verilməsini nəzərdə tutur. Öhdəliklər, səlahiyyət 

isə heç də həmişə səlahiəət verilmiş şəxsə hüquq vermir. Eyni zamanda burada söhbət məhz 

işçinin yerinə yetirməli olduğu və buna görə də ona hüquqlar verilən işlərin yerinə yetirilməsi ilə 

bağlı olan öhdəliklərdən gedir. 

Bizim fikrimizcə öhdəliklər və onları yerinə yetirmək üçün lazım olan hüquqlar könüllü 

olaraq tabeçilikdə olan işçilərə verilməlidir. Məsuliyyət həmişə könüllü olaraq verilmir. İki 

situasiyanı araşdıraq: 

1. Birliyin baş direktoru bir sıra istehsal vahidləri miqyasında hər hansı bir tədbir həyata 

keçirmək qərarına gəlmişdir. O, şöbə rəhbərini yanına dəvət edir, tədbirin məqsədini və çatmaq 

istədiyi nəticəni ona izah edir, bunları deməklə o işçiyə bu işə rəhbərlik etməsini təklif edir. 

Sonra isə bu tapşırığın yerinə yetirilməsi ilə bağlı olan vəzifə və öhdəlikləri müəyyənləşdirir, 



həmçinin ona zəruri səlahiyyətlər verir. 

Bu halda direktor öz öhdəlik, hüquq və məsuliyyətinin bir hissəsini könüllü olaraq 

tabeçiliyində olan işçiyə həvalə edir. İndi artıq şöbə rəhbəri tədbirin reallaşdırılması üçün baş 

direktor qarşısında məsuliyyət daşıyır. Buna baxmayaraq baş direktor da bu tədbirin təşəbbüskarı 

və təşkilatçısı kimi müəyyən məsuliyyət hissini özündə saxlayır. 

Nazir öz əmri ilə birliyin baş direktoruna birliyin gücü ilə sınaq stendi yaratmağı həvalə 

etmişdir. O isə öz növbəsində konkret rəhbərliyi birlik direktoru büro rəisinə həvalə edərək ona 

zəruri hüquqlar vermiş və onun qarşısında müvafiq vəzifələr qoymuşdur. 

Bu halda söhbət məsuliyyətin bir hissəsinin tabeçilikdə olan işçilərə verilməsindən gedə 

bilməz. Büro rəisi baş direktor qarşısında məsuliyyət daşıyır və bu zaman direktorun nazir 

qarşısında məsuliyyəti heç də azalmır, başqa sözlə birlik rəisinin məsuliyyəti könüllü olaraq 

tabeçilikdə olan işçiyə verilmir. Bir çoxları hələ də belə bir fikirlə razılaşa bilmirlər ki, onlara 

etibar edilmiş müəssisədə hansısa bir «hadisə» baş versin və onların bundan xəbəri olmasın. Bir 

sıra rəhbərlər buna öz nüfuzlarının itirilməsi kimi baxırlar və belə hallara neqativ reaksiya 

verirlər. Buradan da standart suallar meydana çıxır: «Burada mənasız nə baş verib (nə olub, nə 

törədiblər və s.)?» və məzəmmətlər: «mənə nə üçün məlumat verməyiblər?», «nə üçün bundan 

mənim xəbərin olmayıb?», «Bunu nə üçün mənsiz ediblər?». Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

burada söhbət niyə belə edilmədiyindən, həmin vaxt edilmədiyindən deyil prinsipdən getdiyini 

görmək olar: «Nə üçün ediblər, mənsə bunu bilmirəm?», «Nə üçün mənsiz ediblər?», «nə üçün 

mənimlə məsləhətləşməyiblər (razılaşdırmayıblar, xəbər verməyiblər)?». 

Belə bir psixoloci göstərişin əks tərəfi onunla nəticələnir ki, o tabeçilikdə olan işçilərin 

əksəriyyəti arasında təşəbbüssüzlük, ələbaxımlılıq, passivlik, öz funksiyalarını maksimum 

dərəcədə məhdudlaşdırmaq arzusu, hər bir buraxılmış kiçik səhvə görə rəhbərliyə müraciət 

etmək hissi (əhval-ruhiyyəsi) yaradır. Bir sözlə belə göstərişin zərərli olması şübhəsizdir. 

Bu halda vəziyyətlə mübarizə aparmaq çətindir və ola bilsin ki, heç də həmişə lazım deyil. 

Lakin, əsas məsələyə diqqət yetirən minlərlə mütəxəssis – sıravi mühəndisdən tutmuş nazirə 

qədər təcrübə mübadiləsi üçün müəssisəyə gəlir. Onlar müəssisələrə necə deyirlər, ona görə 

gedirlər ki, yeni maşını, cihazı və ya texnologiyanı gözləri ilə görsünlər, əlləri ilə ona 

toxunsunlar. Lakin, çox təəssüf ki, biz səlahiyyətlərinin bir hissəsini könüllü olaraq tabeçilikdə 

olan işçilərə verilməsi metodundan istifadə edilməsi təcrübəsini görə bilmirik. 

Səlahiyyətlərin bir hissəsinin könüllü olaraq tabeçilikdə olan işçilərə verilməsi və idarəçilik 

fəaliyyətində mövcud texnologiyanın tətbiqi üçün şərait yaradılmır. İdarəetmə apparatında 

istifadə edilən informasiyanın ən azı 90%-i sənədlərin köməyi ilə işlənir və ötürülür. Onların 

böyük bir hissəsinə əksər müəssisələrdə rəhbərlər iki dəfə baxırlar: daxil olanda və göndəriləndə 

(sənədlər imzalanarkən). İmza hüququ haqqındakı məsələlərdə olan hərc-mərclik səlahiyyətlərin 

ötürülməsi yolunda olan ən ciddi manelərdən biri, müəssisədə, idarədə kimin hansı sənədləri 

imzalaması və bu halda istehsal vahidlərinin hansı hüquqlara malik olmasıdır. Hələlik bu və ya 

digər məsələlər son dərəcədə dəqiqliklə müəyyən edilməyib. 

Bu gün qanunla rəhbərlərin imzalamalı olduğu sənədlərin son dərəcədə dar dairəsi 

müəyyən edilib. Bunlar başlıca olaraq planlar, hesabatlar, əmrlər, müqavilə və aktlar, bəzi növ 

təlimatlar, həmçinin təlimatla eyni hüquqi təbiətə malik olan qaydalar, göstərişlər tövsiyyələr və 



digər sənədlərdir. Onların təşkilatın bütün sənəd dövriyyəsində həcmi olduqca azdır (5-15%). 

Bununla yanaşı rəhbərlər müəssisəyə daxil olan və daxili sənədləşmələrin 80-90, bəzən də 

100%-ni oxuyur, onlara baxır, yoxlayır və onları fikirləşir. Bu nə üçün baş verir? Bu səbəblərdən 

artıq birinin adını biz çkmişik – bu ənənəvi olaraq rəhbərin «işin gedişi haqqında məlumatlı 

olmaq arzusudur». İkincisi – rəhbərin istisnasız olaraq bütün qərarları qəbul etmək hüququnu 

mərkəzləşdirməkdir. Onlar belə hesab edirlər ki, bununla da idarəetmə apparatında qəbul edilən 

bütün qərarların düzgünlyünü təmin etmiş olurlar. Bu gün belə təcrübənin idarəetmə apparatında 

generasiya edilən bütün qərarların keyfiyyətinin doğrudan da yüksəldilməsi haqqındakı qayğı ilə 

heç bir ümumi əlaqəsi yoxdur. 

Təşkilatı nöqteyi-nəzərdən idarəetmə apparatı işçilərinin öz səlahiyyətlərin bir hissəsinin 

könüllü olaraq tabeçilikdə olan işçilərə verməsi hallarını ləngitmələri  dərk edilməmiş deyil, 

hərdənbir dərk edilmiş və ayrılıqla düşünülmüş olur. 

Tamamilə düzgün hesab edilir ki, işçiyə öhdəlik və hüquqlar verilməsi bunların dəqiq qeyd 

edilməsi ilə müşayət olunmalıdır. Bu əksər hallarda ya müvafiq əmr verilməsilə, ya da ki, şöbəyə 

və şəxsə təhkim edilmiş funksiyaların siyahısını təsdiq etməklə, yaxud da bölmələr və vəzifə 

təlimatları haqqındakı, əsasnamələrə dəyişikliklər edilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Lakin 

müşahidələrin göstərdiyi kimi bir çox müəssisələrdə əsasnamə və təlimatlara düzgün olmayan 

münasibət formalaşmışdır. Bu münasibət onda ifadə olunur ki, sənəd təsdiq edildikdən sonra ona 

dəyişikliklər edilməsi pis və yolverilməzdir. Rəhbərin tabeçilikdə olan işçiyə təlimatda nəzərdə 

tutulmayan səlahiyyətlər ayırması tabeçilikdə olanlarda narazılıq yaradır. Təlimata belə 

doqmatik (qəti) yanaşılması operativ idarəetmənin tələblərinə cavab vermir. 

Aydındır ki, ən yaxşı vəzifə təlimatları belə həmişə və bütün şəraitlərdə tələbatı ödəyə 

bilməz. Buna görə də əməyin elmi təşkili və idarə edilməsi şöbəsinin müntəzəm işlərindən biri 

də fəaliyyətdə olan vəzifə təlimatlarına yenidən baxılmasıdır. 

Bir sıra müəssisələrdə tipik sənədlər əsasında işin xüsusiyyətlərini əks etdirən fərdi 

əsasnamələr və təlimatlar işləyib hazırlamaq əvəzinə həmin sənədin surətini yamsılayaraq 

nümunəvi vəzifə təlimatlarından fərdi təlimat kimi istifadə edilir. Bu halda funksiyaların bir 

hissəsi könüllü olaraq tabeçilikdə olan işçilərə verilərkən işçilər buna istinad edirlər ki, onlar 

üçün təlimatlar təsdiq edən yuxarı idarəetmə orqanları guya bu fuknsiyaların yerinə yetirilməsini 

nəzərdə tutmurlar. 

Bu mövqey tənqidə davam gətirmir, belə ki, idarəetmə orqanı daxilində funksiyaların 

bölüşdürülməsi onun rəhbərinin birbaşa öhdəliyidir. Bu zaman nümunəvi sənədlərdən şablon 

yox, nümunə kimi istifadə edilir. Hər bir rəhbər iş şəraitinə uyğun olaraq həmin vəzifəni tutan 

işçi üçün nümunəvi təlimatda nəzərdə tutulan funksiyaları genişləndirmək və ya daraltmaq 

hüququna malikdir. 

Rəhbər tabeçilikdə olana nə qədər çox funksiyanın yerinə yetirilməsini könüllü olaraq 

verərsə onların yerinə yetirilməsinə bir o qədər də operativ nəzarət edə bilər. Buna görə də 

səlahiyyətlərin bir hissəsinin könüllü olaraq tabeçilikdə olan işçilərə verilməsi həmişə icraya 

nəzarətin mərkəzləşdirilməsi ilə müşayət olunur. Bu isə icraçının harada olmasından asılı 

olmayaraq rəhbərə icra haqqında informasiyanın bir mənbədən daxil olmasını təmin edir. 

Direktor tapşırığın yerinə yetirilməsini kimə həvalə etməsindən asılı olmayaraq (öz müavininə, 

şöbə rəisinə, KB rəhbərinə, KB-dəki sektor rəisinə) nəzarət orqanı tapşırığın yerinə yetirilməsinə 



nəzarəti həyata keçirir və direktorla icraçılar arasında olan səviyyələrin sayından asılı olmayaraq 

bunlar haqqında rəhbəri məlumatlandırır. Bu gün belə nəzarət sisteminə hələ az təsadüf edilir. 

Bununla əlaqədar olaraq bütün rəhbərlər könüllü olaraq tabeçilikdə olan işçilərə verilmiş 

funksiyaların icrası gedişi haqqında müntəzəm informasiya almağa əmin ola bilərlər. Bu, 

funksiyaların könüllü olaraq tabeçilikdə olan işçilərə verilməsi ilə bağlı olan entuziuzmı 

sərinləşdirir. 

Səlahiyyətlərin könüllü olaraq tabeçilikdə olan işçilərə verilməsini sürətləndirmək və 

genişləndirmək üçün idarəetmə təcrübəsində aşağıdakıları tətbiq etmək zəruridir: 

- öz səlahiyyətləri daxilində əlavə funksiyaların yerinə yetirilməsini qəbul edən və onların 

reallaşdırılması üçün məsuliyyət daşımağa hazır olan işçiləri stimullaşdırmaq; 

- bölmə rəhbərlərinə və icraya məsul olan şəxslərə öz səlahiyyətləri daxilində qərar qəbul 

etmək və sənədləri imzalamaq hüququ vermək; 

- qayda müəyyən etmək. Bu qaydaya uyğun olaraq idarəetmənin yuxarı həlqəsi qoyulmuş 

sualların kim tərəfindən imzalanmasından asılı olmayaraq idarə və müəssisənin sənədlərinə 

baxmalıdır; 

- rəhbərlərin və mütəxəssislərin ixtisaslarının yüksəldilməsi və onların təbliğ edilməsi 

sistemində səlahiyyətlərin verilməsi metodlarının öyrənilməsini gücləndirmək. 

Hakimiyyət və təsir 

Təsir – bir fərdin (şəxsin) istənilən davranışının digər fərdlərin davranışlarında, 

münasibətlərində etdiyi dəyişiklik hissidir. Hakimiyyət – digərlərinin davranışlarına təsir etmək 

imkanlarıdır. 

Menecmentdə hakimiyyətin zəruriliyi. Formal səlahiyyətdən əlavə rəhbər hakimiyyət də 

tələb edir. Belə ki, o həm öz komanda zənciri hüdudlarında, həm də ondan kənarda insanlardan 

asılıdır. Rəhbərə iki səbəbdən daima öz hakimiyyətini inkişaf etdirmək lazımdır: Birincisi, 

rəhbərlər onlara tabe olmayan bir çox insanlardan asılıdır. İkincisi, müasir təşkilatlarda 

təşkilatlarda işçilərdən heç kəs məhz rəis olduğuna görə rəhbərin fasiləsiz iş potokuna və ya 

əmrlərinə tam tabe olmurlar. Bütün təşkilatlarda effektli fəaliyyətə nail olmaq üçün lazım olan 

dərəcədə hakimiyyət tətbiq etmək lazımdır. Rəhbər heyətin hiss etdiyi çətinliklərin əsas 

səbəblərindən biri birbaşa idarə edə bilmənin insanlardan və amillərdən asılı olmasıdır. Və 

burada yalnız hissələr əsas rol oynamır. Əgər rəhbər bu çoxsaylı «idarə oluna bilməyən» 

qüvələrlə effektli qarşılıqlı təsirə girə bilmirsə o, şəxsən öz işlərini yerinə yetirə bilməyəcəkdir. 

Bu isə öz növbəsində mütləq həm fərdi əmək töhvələrinin, həm də bütünlükdə təşkilatın işinin 

effektliyini aşağı salacaqdır. Liderlik aləti olan hakimiyyət və təsir bu cür situasiyaların həllində 

faktiki olaraq rəhbərlərin malik olduğu yeganə alətdir. Əgər rəhbər onun fəaliyyətinin 

effektliyinin asılı olduğu şəxsə təsir etmək üçün kifayət qədər hakimiyyətə malik deyildirsə o, 

digər şəxslər vasitəsilə məqsədlərin müəyyən edilməsi və ona nail olunması üçün zəruri 

resursları əldə edə bilməyəcəkdir. Beləliklə, əksər vaxtlarda düzgün istifadə edilməyən 

hakimiyyət təşkilatın uğurlu fəaliyyətinin zəruri şərti kimi çıxış edəckdir. Hakimiyyət hər bir 

təşkilatın normal fəaliyyətinin əsası və onun strukturunun dayağıdır. Hakimiyyətsiz təşkilat və 

nizam-intizam yoxdur. 



Hakimiyyət və təsir balansı. Onların mahiyyəti və menecement prosesində tətbiqi. Təşkilat 

şəraitində hakimiyyət yalnız qismən ierarxiya ilə müəyyən edilir. Hər hansı bir situasiyada bu və 

ya digər insanın nə qədər hakimiyyətə malik olması onun formal səlahiyyətlərinin səviyyəsi ilə 

deyil, digər şəxslərdən asılılığı dərəcəsi ilə müəyyən edilir. Digər şəxslərdən asılılıq nə qədər 

böyükdürsə həmin şəxsin hakimiyyəti də bir o qədər böyük olacaqdır. Bunu aşağıdakı formula 

ilə ifadə etmək olar: A şəxsinə verilmiş hakimiyyətin B şəxsinə təsir səviyyəsi B şəxsinin A 

şəxsindən asılılıq dərəcəsinə bərabərdir. 

Tabeçilikdə olanların hakimiyyəti. Adətən rəhbər tabeçilikdə olanlar üzərində hakimiyyətə 

malik olur. Ona görə ki, əmək haqqının yüksəldilməsində, işgüzar tapşırıqlar verilməsində, 

xidmət vəzifələri üzrə irəliləməkdə, səlahiyyətlərin genişləndirilməsində, sosial tələbatların 

ödənilməsində və sairədə tabeçilikdə olanlar rəhbərlərdən asılı olur. Lakin bir sıra situasiyalarda 

tabeçilikdə olanlar rəhbərlər üzərində hakimiyyətə malik olurlar. Belə ki, rəhbər bir sıra 

məsələlərdə, məsələn qərarlar qəbul edilməsi üçün lazım olan informasiya toplanmasında: 

rəhbərə köməyi dəyə bilən digər bölmələrin şəxsləri ilə qeyri-formal təmaslarda; tabeçilikdə 

olanların öz həmkarlarına təsir edə bilməsində və tabeçilikdə olanların tapşırıqları yerinə yetirmə 

qabiliyyətində rəhbərlər üzərində hakimiyyətə malik olurlar. 

Rəhbərlər başa düşməlidirlər (dərk etməlidirlər) ki, çox vaxtı tabeçilikdə olanlar da 

hakimiyyətə malik olurlar. Əgər rəhbərlər öz hakimiyyətlərindən tam həcmdə birtərəfli qaydada 

istifadə edərlərsə bu tabeçilikdə olanlarda elə reaksiya yarada bilər ki, onlar da öz 

hakimiyyətlərini nümayiş etdirmək istəyərlər. Bu isə öz növbəsində səylərin nahaq yerə 

itirilməsinə gətirib çıxara bilər. Buna görə də effektli rəhbər hakimiyyətdə ağıllı balansın 

gözlənilməsinə (məqsədə nail olmağı təmin etmək üçün kifayət olan, lakin tabeçilikdə olan 

işçilərdə uğursuzluq hissini əmələ gətirməyən) çalışmalıdır. 

Effektli rəhbərin hakimiyyətə böyük tələbatı vardır. Lakin heç vaxt o bunu tabeçilikdə 

olanın gözlədiyi əmr manerasında əks etdirməməlidir. Əksinə, hakimiyyəti həyata keçirən 

pozitiv və ya ictimailəşdirilmiş sima hər şeydən əvvəl qrup məqsədlərinin reallaşdırılması, qrupa 

kömək haqqında düşünəcəkdir. Bu zaman o, hər bir nəfər üçün səlahiyyətlərin həcmini 

müəyyənləşdirərək qrupp üzvlərinə kömək etmək məqsədi ilə onları zəruri vasitələrlə təmin 

edəcəkdir. 

Hakimiyyət və təsirin formaları. Onların xarakteristikası və menecment praktikasında 

tətbiqi. Hakimiyyət rəngarəng formada ola bilər. Hakimiyyət və liderlik (rəhbərlik) sahəsində 

tanınmış tədqiqatçılar olan Frenç və Reyven əsas hakimiyyət növlərinin əlverişli təsnifatını 

işləyib hazırlamışlar. Onların təsnifatına uyğun olaraq hakimiyyətin beş əsas forması vardır: 

- məcburetməyə əsaslanan hakimiyyət – icraçılar inanırlar ki, rəhbər onların hər hansı bir 

zəruri ehtiyacının ödənilməsinə mane ola bilər və ya hər hansı bir neqativ təsir göstərə bilər; 

- mükafatlandırmaya əsaslanan hakimiyyət – icraçılar inanırlar ki, təsir etmək iqtidarında 

olanlar onların zəruri ehtiyaclarını ödəmək və ya onlara hər hansı xoş hisslər vermək imkanına 

malikdirlər; 

- ekspert hakimiyyəti – icraçılar inanır ki, onlara təsir edə bilənlər onların tələbatlarını 

ödəmək üçün xüsusi biliklərə malikdir; 

- etalon hakimiyyət (nümunə hakimiyyət) – təsir edənin xarakteristikaları və ya 



xüsusiyyətləri icraçılar üçün o qədər cəlbedicidir ki, onlara təsir edənlərə oxşamaq istəyirlər; 

- qanuni hakimiyyət – icraçı inanır ki, onlara təsir edən əmr vermək hüququna malikdir və 

onun borcu bu əmrlərə tabe olmaqdır. O, təsir edənin əmrlərini yerinə yetirir. Belə ki, təşəkkül 

tapmış ənənəyə görə tabe olmaq icraçıların tələbatlarının ödənilməsinə gətirib çıxarır. Buna görə 

də qanuni hakimiyyəti çox vaxtı ənənəvi hakimiyyət adlandırırlar. Qanuni hakimiyyət o, vaxt 

təsir qüvvəsinə malik olur ki, tabeçilikdəkilər rəhbərin göstərişlərini (rəhbərin) təşkilati 

ierarxiyanın daha yüksək pilləsində durduğunu qəbul edirlər. Bütün rəhbərlər qanuni 

hakimiyyətdən istifadə edirlər. Ona görə ki, onlara digər şəxsləri idarə etmək üçün səlahiyyətlər 

verilmişdir. Hakimiyyətin bu əsasları rəhbərin tabeçilikdə olan işçiləri təşkilatın qarşısında duran 

məqsədlərə istiqamətlənmiş işləri yerinə yetirməyə məcbur edə biləcəyi alətlər adlanır. Onlar 

həmçinin təşkilatın qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatmağa mane olmaq üçün qeyri-formal 

liderlərin istifadə edə biləcəyi vasitə hesab olunur. 

Menecment təcrübəsində mükafatlandırma və məcburetməyə əsaslanan hakimiyyətdən 

istifadə edilməsi. Bir qayda olaraq məcbur etmə metodikası insanlara həqiqətən nəyinsə lazım 

olduğu və ondan bunu kiminsə almağa qadir olduğunu bildiyi bütün hallarda hakimiyyətlə yol 

yoldaşı olur. Buna parlaq nümunə olaraq özünün şəxsi həyatını və ya sevimli insanların həyatını 

göstərmək olar. Bir çox insanlar müdafiədən, məhəbbətdən və ya hörmətdən məhrum ola 

biləcəklərindən qorxaraq kəskin narahatlıq keçirirlər. Buna görə də, hətta güc tətbiq edilməyən 

situasiyalarda qorxu insanların şüurlu və ya şüursuz öz üzərlərində hakimiyyət olmasına icazə 

vermələrinin geniş yayılmış səbəblərindəndir. Lakin, qorxuya əsaslanan təsir metodunun bir sıra 

ciddi nöqsanları vardır: 

- müasir təşkilatlarda qorxudan istifadə edilə bilər və faktiki olaraq istifadə edilir. Lakin, 

tez-tez yox, ona görə ki, tədricən o təsir üsulu kimi son dərəcə effektsiz ola bilər. 

- qorxu kimi təsir alətindən istifadə etmək üçün effektli nəzarət sisteminə malik olmaq 

lazımdır. Lakin, belə sistemi yaratmaq asan deyil və buna nail olmaq hətta, şərait daha əlverişli 

axarda olduqda belə çox xərc tələb edir. Nə vaxt ki, hakimiyyət əsasən (başlıca olaraq) 

məcburetməyə əsaslanır. Onda normal xərclərlə effektli nəzarəti təmin etmək mümkün olmur. 

Çünki, belə olduqda insanların şüurlu şəkildə təşkilatı aldatmaq cəhdləri güclənir; 

- hətta əgər qorxunun vasitəsilə normal xərclərlə yaxşı nə mümkündürsə onu əldə edərkən 

effektli nəzarət sistemi yaratmaq imkanları nəzərə alınsa belə qorxu əmək məhsuldarlığının 

yüksəldilməsinə minimum dərəcədə təsiredəcəkdir. Əgər insanlara iş yerində daha yüksək 

tələbatlarını ödəmək üçün imkan yaradılmazsa, onda o, bunun ödənilməsi üçün digər yerlər 

axtaracaqdır. Tədqiqatlar göstərir ki, məcburiyyətə əsaslanan hakimiyyət növündən istifadə edən 

təşkilatlar üçün əmək məhsuldarlığının daha az yüksəldilməsi və məhsulun keyfiyyətinin daha 

aşağı olması xarakterikdir; 

- qorxudan daha çox istifadə edən təşkilatlar çox vaxtı xüsusi sahibkarlıq və açıq cəmiyyət 

şəraitində uzun vaxt fəaliyyət göstərə bilmirlər. Baxmayaraq ki, məcburietmə eyni zamanda 

tabeçilikdəndə olanların müvəqqəti itaətkarlığına (boyun əyməsinə) gətirib çıxara bilər, arzu 

olunmayan kənarlaşmalara səbəb ola bilər – insanları sərbəstlikdən məhrum etmək, qorxutmaq, 

qisas almaq və əlaqələrdə soyuqluq yaradılması öz növbəsində əmək məhsuldarlığının aşağı 

düşməsinə səbəb olur, işçilərin narazılıqlarına və kadr axıcılığına gətirib çıxarır. 



Mükafatlandırmağı vəd etmək digər insanlara təsir etməyin ən qədim və daha tez-tez 

istifadə edilən effektiv üsullarından biridir. Mükafatlandırılmaya əsaslanan hakimiyyət 

tabeçilikdə olan işçilərdən gözlənilən lazımi səmərəni almaq üçün onlara pozitiv təsir göstərir. 

İcraçı bu təsirə ona görə müqavimət göstərmir ki, bunun əvəzində o, rəhbərdən bu və ya digər 

formada mükafatlandıracağını gözləyir. Motivasiyanın gözləmə nəzəriyyəsi kontekstində icraçı 

hiss edir ki, onu çox böyük ehtimallarla birbaşa və ya dolayı mükafatlandırma gözləyir. Bu onun 

aktiv tələbatlarını ödəyərək onda inam yaradır ki, o rəhbərin nə arzu etdiyini ödəməyə qadirdir. 

Bir sıra mülahizələrə görə mükafatlandırmaya əsaslanan hakimiyyət həmişə kəsərli olur. O, 

şərtlə ki, rəhbər icraçının gözündə nəyin mükafatlandırılmaya layiq olduğunu düzgün 

müəyyənləşdirsin və faktiki olaraq bunu ona təklif etsin. Lakin təcrübədə mükafat vermək 

imkanını məhdudlaşdırmaq üçün rəhbərin əlində kifayət qədər səbəblər olduğu məlumdur. Hər 

bir təşkilatdakı resurslar məhduddur və buna görə də hər bir rəhbər heyəti mükafatlandırmaq 

üçün onların son dərəcədə məhdud hissəsini ayıra bilər. Həmçinin maddi stimullar təklif etmək 

üçün rəhbərin səlahiyyətləri firmanın siyasəti və hər cür metodika ilə reqlamentləşdirilir. Bir sıra 

hallarda məhdudiyyətlər kənardan qoyula bilər. Məsələn, həmkarlar təşkilatı ilə bağlanmış əmək 

müqaviləsində göstərilir ki, bu və ya digər iş növünə görə hansı mükafatlandırma təklif edilə 

bilər. Mükafatlandırmaya əsaslanan hakimiyyətdən istifadə edilməsindəki çətinliklərin artması 

onunla bağlıdır ki, çox vaxtı məhz mükafatlandırma üçün nəyin seçilməsini müəyyənləşdirmək 

asan olmur. Pul və daha nüfuzlu vəzifə heç də həmişə insanlarda müsbət təəssürat yaratmağa və 

onun davranışına təsir etməyə qabil deyildir. Buna görə də yaxşı rəhbər digər təsir üsullarından 

istifadə etməyi də öyrənməlidir. 

Menecment təcrübəsində qanuni hakimiyyətdən istifadə edilməsi. Bu ənənə formal 

təşkilatlar üçün xüsusilə vacibdir. Mükafatlandırmaq və cəzalandırmaq imkanları rəhbərin əmr 

vermək səlahiyyətini möhkəmləndirir. Fəhlələri əmri yerinə yetirməyə məcbur etmək rəhbərə 

zəruri olduqda rəhbərliyin təklif etdiyi hər cür mükafatlandırma ilə əlaqədar olan xərclərdən 

danışmamaq son dərəcədə fövqalədə və çox vaxt aparardı. Beləliklə, təşkilatın fasiləsiz fəaliyyət 

göstərməsi tabeçilikdə olanların ənənəyə uyğun olaraq təşkilat rəhbərinin qanuni hakimiyyətini 

tanımağa hazır olmasından birbaşa asılıdır. Ənənə rəhbərin təsirinin geniş yayılmış və rəsmi 

forması olaraq qalmaqdadır. Ona görə ki, qorxuya əks olaraq pozitiv mükafatlandırma – 

tələbatların ödənilməsini təklif edir. Nə vaxt ki, insan ənənələrə əsaslanan təsiri qəbul edir, onda 

o, bunun əvəzində sosial qrupa məxsus oldubunu hiss edir. Özünü şəxsiyyət kimi dərk etmək və 

sosial qrupa məxsus olmasını hiss etmək sosial tələbatları ödəyə və faktiki olaraq müdafiə 

olunmağı təmin edə bilər. Bu isə müvafiq tələbatların ödənilməsi deməkdir. 

Ənənə həm təşkilat üçün və həm də rəhbər üçün cəlbedici alətdir. O, böyük üstünlüklərə 

malikdir. Belə ki, bu zaman icraçı insanlara deyil, vəzifəyə reaksiya verir. Bu şərait isə stabilliyi 

yüksəldir, çünki, təşkilat hər hansı bir şəxsiyyətin həyatından və ya qabiliyyətindən asılı olmur. 

Ən böyük mükafatın birici növbədə həqiqətən təşkilatın daha səlahiyyətli üzvü əvəzinə sistemə 

daha yaxşı tabe olana təqdim edilməsi öz üzvlərinin boyun əyməsinə nail olmağı qarşısına 

məqsəd qoyan təşkilatların ənənəyə əsaslanmaq qabiliyyətini möhkəmləndirir. Digər üstünlüyü 

isə ənənənin köməyi ilə olan təsirin tez və qabaqcadan xəbər verə bilmə xüsusiyyətinə malik 

olmasıdır. 

Qeyd etmək maraqlıdır ki, çox vaxtı ənənəni bir sözlə ifadə edirlər ki, bu kitabda təsvir 

olunan idarəetmə nəzəriyyəsinin bir sıra sınaqdan çıxmış konsepsiyalarından təcrübədə niyə heç 



də həmişə geniş istifadə edilmir? Buna misal olaraq göstərilən xidmətlərə əsaslanan 

mükafatlandırmanı göstərmək olar. Demək olar ki, hamının etiraf etdiyi kimi firma qarşısında 

göstərilən xidmət böyük əmək haqqı təyin etmək və ya xidməti vəzifədə irəli çəkmək üçün ən 

yaxşı kriteriyadır. Belə kriteriya kimi çox vaxtı əmək stacından istifadə edirlər ki, bunu da başa 

düşmək olar. Əmək stacı asanlıqla hesablanır, bu obyektiv kateqoriyadır və hamı üçün eyni 

qaydada hesablanır. Əmək stacından bir meyar kimi çoxdan istifadə edildiyinə görə bir çox 

insanlar onun hesablanmasında maraqlıdırlar. Həmin insanların bu günkü vəzifələrə gəlib 

çatmalarına illər tələb olunub. Buna görə də mükafatlandırmanın yeni sisteminə keçilməsi – 

xidmət üzrə hesablamaya keçirilməsini onlar yalnız ədalətsiz hesab etmirlər, həm də ciddi 

təhlükə hesab edirlər. Bunu nəzərə alaraq onlar status kvonu qoruyub saxlamaq üçün belə 

mövqeyin hətta təşkilatın və ya cəmiyyətin mənafeyi ilə ziddiyyət təşkil etmədikdə belə təşəkkül 

tapmış hakimiyyət növündən istifadə edirlər. 

Ənənə eyni zamanda təşkilata zərərli istiqamətdə təsir göstərə bilər, təsəvvür edin ki, hər 

hansı bir əməliyyatin təkmilləşdirilməsini təklif edən gənc rəhbərə deyirlər: «Biz həmişə belə 

etmişik və indiyənə qədər hər şey yaxşı olub». Belə münasibət güman edildiyindən də böyük 

problemlər yarada bilər. Təşkilat onu əhatə edən mühitə uyğunlaşmaq üçün öz siyasətində, 

strategiyasında, təşkiletmə metodikasında və sairədə dəyişikliklər etməlidir. Hansı təşkilatlar ki, 

ənənəni bir arqument kimi təkidlə irəli çəkirlər onlar dəyişikliklərə müqavimət göstərirlər və son 

nəticədə yox olma problemi ilə qarşılaşırlar. 

Ləkələnməmiş dövrlərdə ənənə effektli təsir vasitəsi kimi çıxış etməsinə baxmayaraq son 

illərdə onun effektliyi bir qədər aşağı düşmüşdür. Bir sıra tədqiqatlar göstərir ki, tələbələrin 

rəhbərliyin hakimiyyətinə olan reaksiyası dəyişilmişdir. Valideynlərinə nisbətən gənc insanların 

nə üçün ənənənin təsirilə asanlıqla razılaşmamalarının səbəbləri haqqında kifayət qədər 

inandırıcı izahatlar yoxdur. Bunu tədqiqatçılar həyat və müdafiə səviyyəsinin artması, təhsil 

səviyyəsinin daha yüksək olması, aksentin fərdilikdən sosial məxsusluğa keçməsi və məktəbdə, 

ailədə sosialllaşmış tabeçiliyə getdikcə daha az söykənilməsi kimi amillərlə izah edirlər. Lakin 

bu hadisənin ən dərin səbəbi ondan ibarətdir ki, gənclər bir tərəfdən ənənəvi dəyərlər və 

mükafatlandırma, digər tərəfdən isə özlərinin xüsusi tələbatlarının ödənilməsi arasındakı sıx 

əlaqəni görmürlər. Ola bilsin ki, bu ona görə baş verir ki, ənənə insanlara hər şeydən yaxşı təsir 

edir. Çünki, o hər şeydən əvvəl təhlükəsizlik və mənsub olma ilə motivləşdirilir. Eyni zamanda 

rifaha və daha uzunmüddətli asudə vaxt kimi amillər tələbat səviyyəsini yüksəldərək, səlahiyyət, 

hörmət və uğuru (müvəffəqiyyəti) motivləşdirir, və ya ola bilsin ki, bizim müasir institutlar 

özlərinin ənənəvi hakimiyyətlərinin əsaslarını dağıdıblar (sarsıdıblar). Buna görə də ardıcıl 

olaraq yaxşı icraçıları mükafatlandıra və davranışları əmək məhsuldarlığının artımına mane 

olanları cəzalandıra bilmirlər. 

Bu hadisənin səbəbinin necə olmasına baxmayaraq görünür ki, təşkilat rəhbərlərinin digər 

təsir mexanizmlərinə daha çox əsaslanması gərəkdir. 

Xarici mühitə münasibətdə təşkiletmə tipi 

Təşkilatın xarici mühitdəki dəyişikliklərə uyğunlaşmaq qabiliyyəti və inkişafı sistemin necə 

təşkil olunmasından asılıdır. Bu sistemi onun daxilindəki ayrı-ayrı hissələrin və bütövlükdə 

sistemi  əhatə edən xarici mühitlə qarşılıqlı təsirin xarakterini müəyyən etməklə aşağıdakı sxem 

üzrə başa düşmək olar: «təşkilat – xarici mühit»; «bölmə -bölmə»; «fərd-təşkilat». 



Tərəflərin bu səviyyələrə qarşılıqlı təsir üsulları baxdığımız sistemi müəyyən şəkildə 

xarakterizə edir və imkan verir ki, onun öz başlıca məqsədinə – fərd və xarici mühit arasındakı 

qarşılıqlı təsirin təşkilinə nə qədər effektli xidmət etdiyi haqqında mülahizə yürüdək. Burada 

mühüm yeri təşkilatın bu qarşılıqlı təsirinin həyata keçirildiyi strukturu tutur. 

Təşkilatın layihələşdirilməsinə və təşkilati strukturun seçilməsinə bir sıra amillər təsir 

göstərir: 

- xarici mühitin mürəkkəbliyi və dinamizmi; 

- təşkilatdakı iş texnologiyası; 

- işçilərin davranışı; 

- rəhbərliyin strateci seçimi. 

Göstərilən amillərdən hər birinin təsiri təşkilatın mənafelərinə daha yaxşı xidmət edəcək 

konstruksiyanı qabaqcadan müəyyən etməyə imkan verir. 

Təşkilatın layihələşdirilməsinə münasibətdə mühüm qərarlar aşağıdakılardır: 

- əməyin bölgüsü dərəcəsi; - departamentləşdirmə tipi; 

- koordinasiya üsulları; 

- idarə oluna bilmə miqyası; 

- idarəetmə səviyyələrinin miqdarı; 

- hüquq və məsuliyyətlərin bölüşdürülməsi üsulları; 

- qərarların qəbul edilməsində mərkəzləşdirmə və qeyri-mərkəzləşdirmənin nisbəti. 

Bu qərarlar təşkilatı nə idarə edir və təşkilatı necə idarə edirlər arasındakı mürəkkəb 

qarşılıqlı təsirləri əks etdirir. Belə qarşılıqlı təsirin dinamizmi menecerlərə imkan vermir ki, 

birdəfəlik hər-hansı bir təşkilat tipində və ya onun strukturunda dayansınlar. Yadda saxlamaq 

lazımdır ki, yeganə yaxşı təşkilati struktur mövcud deyildir: «Hər şey ondan … asılıdır». 

Situasiyalı yanaşmaya uyğun olaraq təşkilati struktur ona qarşılıqlı təsir edən amillərə nə qədər 

çox müvafiq gələrsə təşkilat üçün bir o qədər yaxşıdır. 

«Təşkilat – xarici mühit» səviyyəsindəki qarşılıqlı təsir mexanistik və ya üzvü yanaşmanın 

köməyi ilə həyata keçirilə bilər və buna uyğun oalaraq təşkilat bu xarakteristikalardan birinə 

uyğun ola bilər. Belə ki, mexanistik tipli təşkilatlar üçün aşağıdakılar xarakterikdir: 

- formal qayda və proseduralardan ekstensiv istifadə; 

- qərarların mərkəzləşdirilmiş qaydada qəbulu; 

- işdə məsuliyyətin dar şəkildə müəyyən edilməsi; 

- təşkilatda hakimiyyətin sərt ierarxiyası. 

Belə xarakteristikalarla təşkilat mühafizəkar texnologiyadan istifadə şəraitində və 



mürəkkəb olmayan və qeyri-dinamik xarici mühit şəraitində effektli fəaliyyət göstərə bilər. 

Bir çox mütəxəssislər mexanistik yanaşmanı aşağıdakı xarakteristikalarla Veberin 

bürokratik təşkilatının sinonimi hesab edirlər: 

- təşkilat işçilərin davranışlarına nəzarət etmək üçün ali rəhbərlik tərəfindən xüsusi olaraq 

yaradılmış qayda və proseduralara uyğun fəaliyyət göstərir; 

- qərar qəbul edərkən rəhbərlər şəxsiyyətin üstün cəhətlərini deyil formal qayda və 

proseduraları əsas götürülür; 

- işçi idarəçilik vəzifəsini tutan şəxsə deyil, onun özünə, yəni idarəçilik vəzifəsinə tabe 

olur; 

- hər bir işçi müəyyən iş üzrə dar ixtisaslaşır, dəqiq çızılmış öhdəliklərə, həmçinin məcbur 

etmək üçün zəruri hüquq və hakimiyyətə malik olur; 

- təşkilat çox ciddi şəkildə ierarxiya prinsipi üzrə qurulur. Bu ierarxiyada hər bir aşağı 

səviyyə yuxarıda duranın nəzarəti və idarəçiliyi altında olur; 

- kadrları azad seçim sistemi çərçivəsində peşəkarlıq keyifyyətlərini əsas götürərək 

seçirlər; 

- təşkilatda rəhbər və mülkiyyətçinin eyni bir şəxs statusuna malik olmasına icazə verilmir. 

Bürokratik təşkilatların necə işləməli olduğunu və bir sıra iri təşkilatlarda onun necə 

işlədiyini dəqiq fərqləndirmək lazımdır. 

Bürokratik sistem özünün universallıq, qabaqcadan xəbər vermək və məhsuldarlıq kimi 

üstünlüklərini aşağıdakı hallarda reallaşdıra bilər: 

- təşkilatdakı ümumi məqsədlər və vəzifələr məlum olduqda; 

- təşkilatdakı işləri ayrı-ayrı əməliyyatlara bölmək mümkün olduqda; 

- təşkilatın ümumi məqsədi olduqca sadə olduqda. Bu zaman mərkəzləşdirilmiş 

planlaşdırma əsasında onu yerinə yetirə bilməsinə imkan yaranır; 

- fərdin yerinə yetirdiyi işlər dəqiq ölçülə bildikdə; 

- pulla mükafatlandırma işçini motivləşdirildikdə; 

- rəhbərin hakimiyyəti qanun kimi qəbul edildikdə. 

Orqanik tipli təşkilatlar üçün aşağıdakılar xarakterikdir: 

- mərkəzləşdirmə və qərarları qəbul edilməsində iştirak; 

- işdə geniş müəyyən edilən məsuliyyət; 

- hakimiyyətin çevik strukturu; 

- ierarxiya səviyyələrinin miqdarının az olması. 



Bu tip təşkilatlar mütərəqqi texnologiyalardan istifadə və mürəkkəb dinamik xarici əhatə 

şəraitində effektli olur. 

Orqanik təşkilatlar yeni situasiyalarla yaxşı qarşılıqlı təsirdə olur, dəyişikliklərə tez 

adaptasiya olunur və bütövlükdə daha çevikdir. Orqanik təşkilatın mahiyyəti onun «ideal» 

bürokratiya ilə birbaşa əks təsirdə olmasıdır. 

Bölmələrin qarşılıqlı təsiri üzrə təşkiletmə tipi 

 Təşkilatda qarşılıqlı təsirin ikinci səviyyəsi olan «bölmə-bölmə» sadə xətti təşkilati 

quruluş formasından tutmuş mürəkkəb matris quruluş formasına qədər olan departamentləşmənin 

müxtəlif variantlarından istifadə edilməklə qurulur. İdarəçilik imkanları, xüsusilə də təşkilatda 

ayrı-ayrı işlərin ixtisaslaşdırılmasını apararkən koordinasiya sahəsindəki idarəçilik imkanları 

məhduddur. Bu isə öz növbəsində təşkilatın ölçüsünü məhdudlaşdırır. Əgər mürəkkəb işləri və 

onların icraçılarını qruplaşdırsaq, başqa sözlə onların müəyyən təşkilati xüsusiləşməsini həyata 

keçirsək bunu həll etmək mümkündür. Təşkilati xüsusiləşmənin bu prosesini departamentləş-

dirmə adlandırırlar. 

Təşkilatda ixtisaslaşdırılmış işəlrin «departamentləşdirmə» adı altında birləşdirilərək 

qruplaşdırılmasına müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Departamentləşməyə və ya onun tiplərinə 

olan bütün yanaşmalar öz təbiəti etibarı ilə ya resurslar ətrafında, ya da ki, onun nəticələri 

ətrafında işləri qruplaşdırarkən bir-birindən oriantasiyasına görə fərqləndirilir. Bu halların hər 

birində qruplaşdırma göstərilən kriteriyaların güclənməsi və ya zəifləməsi əsasında həyata 

keçirilə bilər. 

Xətti departamentləşdirmə və təşkilatın ona əsaslanan strukturu işin tərkib hissələrinin 

nisbi muxtariyyətini nəzərdə tutur. Məsələn, əsgər döyüş meydanında, şagird sinifdə, yer qazan 

çala qazılmasında, fəhlə briqadada belə muxtariyyətə malikdir. Bu tip departamentləşdirmə 

sadəliyi, əlaqələrdəki bir ölçülüyü (yalnız şaquli əlaqələr) və özünü idarəetmə imkanın olması ilə 

(nisbi muxtariyyəti) xarakterizə olunur. Buna görə də ondan aşağı istehsal həlqələrində, ailə və 

ya kiçik biznesdə işləri təşkil edərkən geniş istifadə edilir və adətən yerinə yetirilən işlər bir tipli 

olduqda insanlar isə differensiallaşdırıla bilməyən olduqda həyata keçirilir. Təşkilatdakı işlər 

ixtisaslaşdırılmağa başlayan kimi departamentləşdirmənin digər tiplərinə keçmək zəruriyyəti 

meydana çıxır. 

Resursların bölüşdürülməsi və yeni resurslar alınması ilə bağlı olan işlərin 

ixtisaslaşdırılmasının inkişafı təşkilatda funksional departamentləşmənin meydana çıxmasına 

səbəb olur. 

Təşkilatın tərkib hissələrinin funksional bölgüsü zamanı ixtisaslaşdırılmış işlər əsasən 

resurslar ətrafında qruplaşdırılır. İstehsal təşkilatları üçün bu o, deməkdir ki, çox vaxtı onun əsas 

həlqələrində işin xətti bölgüsü ilə yanaşı istehsal prosesinə xidmət edən yüksək dərəcədə 

ixtisaslaşdırılmış işlərin funksional bölgüsü də həyata keçirilir. Funksioanl 

departamentləşdirmənin növ müxtəlifliyinə proses üzrə işlərin (ədəd, kütləvi və sınaq istehsalı) 

qruplaşdırılması, başqa sözlə istehsal tipi ətrafında və texnologiya üzrə (mexanikləşdirmə, 

avtomatlaşdırma və robotlaşdırma) işlərin qruplaşdırılması da aiddir. Bu halda işlər onların 

oxşarlığı (kütləvi istehsalda yığma briqadası və saylı proqramm idarəetməyə – SPİ xidmət edən 

briqada) nöqteyi-nəzərdən qruplaşdırılır. Funksional departamentləşdirmədən və onun 

növlərindən, həmçinin təşkilatın ona əsaslanan strukturundan geniş istifadə edilməsi əsasən bu 



yanaşma ilə şərtlənir. O, funksional ixtisaslaşdırmanın inkişafı vasitəsilə təmin edilir. Öz 

növbəsində funksional ixtisaslaşdırma vaxta qənaət edir, işçilərin hazırlanmasını sadələşdirir və 

ən başlıcası isə ixtisaslaşdırılmış funksiyaya münasibətdə təşkilatın istənilən digər hissəsinə 

ixtisaslaşdırılmış xidmət göstərməyə imkan verir. İşlərin və güclərin bir-birini təkrarlamasının 

azaldılması təşkilatdakı resurslardan daha effektli istifadəyə səbəb olur. Bundan əlavə funksional 

bölgü təşkilatdakı şaquli əlaqələri və kommunikasiyanı möhkəmləndirir və aşağı səviyyələrin 

fəaliyyəti üzərindəki nəzarəti gücləndirir. Funksional departamentləşdirmə həmçinin işin 

keyfiyyət xarakteristikalarını müəyyən dərəcəyə qədər saxlayaraq təşkilatın kəmiyyətcə artımına 

yol açır. Praktiki olaraq bütün sənaye nəhəngləri bu tip departamentləşdirmə və ya onun növləri 

əsasında inkişaf edib böyüyüblər. Bəşəriyyət işlərin qruplaşdırılması və təşkilinin bu üsuluna 

borcludur. Çünki məhz bu üsul kütləvi istehsala, istehsalın mexanikləşdirilməsi və 

avtomatlaşdırılmasına kömək etdi. 

Bu prosesin nöqsanları sırasına aşağıdakılar aiddir: 

 qruplaşdırılmış işlərlə zəiflənmiş üfüqi əlaqələr arasında anlaşılmaz təşkilati maneəyə 

səbəb olan həddə artıq ixtisaslaşdırmadan doğan funksionalizm. Bunun nəticəsində aşağıdakılar 

baş verir: 

- təşkilatın ümumi məqsədinin və onun funksional özəklər üzrə aparılmasının yuyulması 

baş verir; 

- şöbələr çərçivəsində qapalılıq yaradır; 

- bütövlükdə təşkilatın taleyi haqqında fikirləşən insanların sayı azalır; 

- təşkilatın bölmələrində mühafizəkarlığa gətirib çıxaran özünü qoruma instikti inkişaf 

edir; 

- işçi lazım olmadıqda, onu təşkilatdan kənarlaşdırmaq prinsipi pozulur; 

- ziddiyyətlər, münaqişələr meydana çıxır. 

 «butulka boğazı effekti». Funksional yanaşma zamanı əsasən şaquli əlaqələrin inkişafı 

təşkilatın müxtəlif səviyyələrində meydana çıxan bütün problemlərin həllini onun baş rəhbərinə 

qədər qaldırır. Bununla da məsuliyyəti yuxarı idarəetmə səviyyələrinə qaldırmaqla ümumi 

nəticələrə görə məsuliyyəti qeyri-müəyyən (anlaşılmaz) edir. Adətən rəhbərin strateci vəzifələri 

həll etmək cəhdləri operativ işlərdə boğulur. Bu rəhbərin günahı deyil, istifadə edilən təşkilati 

sistemin günahıdır. Buna görə də funksional təşkiletmə qısa müddətli mühafizəkar vəzifələrin 

həllinə daha çox uyğunlaşmış olur. 

Funksional departamentləşdirmə problemi qismən təşkilati layihələşdirmə zamanı 

kriteriyaların prioritetlərinin dəyişməsi, yəni nəticə ətrafında işlərin qruplaşdırılmasının 

güclənməsi və müvafiq olaraq resurs kriteriyasının – məhsul, istehlakçı, bazar üzrə 

departamentləşdirmənin zəifləməsi əsasında həll edilir. Oxşarlıq prinsipi qalır, lakin indi o, 

resurslarla işdə deyil, nəticələr üzərindəki işə münasibətdə qalmaqdadır. Yəni, iş nəticələr 

tipindəki fərqi (bölgünü) əks etdirərək oxşar nəticələr ətrafında qruplaşdırılır. 

İstehlakçılar üzrə departamentləşdirmə zamanı işlərin qruplaşdırılması məhsulun son 



istehlakçısı, istifadəçisi (məsələn, orduda və mülki sahədə və ya ev üçün əmtəə və sənaye üçün 

əmtəə və s.) ətrafında həyata keçirilir. Bazar departamentləşdirilməsi istehsal və satışın coğrafi 

və sahə bazarlarına (məsələn, iri kompaniyaların ərazi şöbələri) münasibətdə formalaşdırılır. 

Elmi, təcrübə-konstruktor fəaliyyəti, həmçinin dövlət idarəetməsi sahəsində bu tip 

deportamentləşdirmə layihə və ya proqram (layihə üzrə idarəetmə, proqram-məqsədli idarəetmə) 

adını almışdır. Departamentləşdirməyə resurs nöqteyi-nəzərindən yanaşılmasının xüsusiyyəti 

təşkilatın məhsul, proqram (layihə), istehlakçı və ya bazar ətrafında yaradılan muxtar hissələrinə 

nisbətdə müəyyən edilir. 

Təşkilatın layihələşdirilməsinin məhsul variantına keçilməsinə adətən funksional 

departamentləşdirmə zamanı xarici mühitin dəyişməsinə eyni vaxtda adekvat reaksiya vermək və 

onun artırılmasının qeyri-mümkün olduğu ali rəhbərliyə aydın olduqdan sonra başlanır. Bu 

zaman istehsal həlqəsindəki texnoloci cəhətdən müxtəlif məhsullarla əlaqədar olan muxtar 

hissələr fərqləndirilir. Bu sahələrin hər birinə bu və ya digər məhsul istehsalına və mənfəət əldə 

edilməsinə görə tam məsuliyyət daşıyan rəhbərlər təyin edilir. Bu sahələrə qarşıya qoyulan 

məqsədləri təmin etmək üçün zəruri olan müvafiq funksional xidmətlər verilir. Yuxarı rəhbərliyə 

strateci xarakter daşıyan fəaliyyətlər ətrafında təmərküzləşən və yuxarı rəhbərlik səviyyəsində 

qərarların qəbul edilməsinə xidmət edən minimal sayda mərkəzləşdirilmiş funksional xidmətlər 

saxlanır. 

Nəticələr ətrafında işlərin qruplaşdırılması resurslar üzrə yanaşma zamanı meydana çıxan 

bir sıra problemləri həll etdi: 

 

1. Artıma və bütövlükdə təşkilatın inkişafına cavab verən konkret məhsul ətrafındakı 

təmərgüzləşmənin operativ idarəetmə səviyyəsindən ayırmaq yolu ilə təşkilat rəhbərliyinin 

işindəki qeyri-sabitliklə bağlı olan qeyri-müəyyənliyi aradan qaldırmaq mümkün oldu. Buna 

mənfəətə görə məsuliyyətin məhsul səviyyəsinə keçirilməsi kömək etdi. Bununla da təşkilat 

rəhbərlərinə strateci vəzifələr haqqında düşünmək və onları həll etmək üçün əlavə vaxt verir. 

2. Məhsul rəhbərinin məsuliyyətinin yüksəldilməsi qeyri-mərkəzləşdirmənin, təşəbbüsün 

və muxtariyyətin inkişafına kömək etdi. Bütövlükdə məhsul istehsal edən təşkilatlar çərçivəsində 

effektlik yüksəldi. Ümumi öhdəlikləri olan çoxlu sayda idarə edicilər meydana gəldi. Bu isə öz 

növbəsində «butulka boğazı effektini» aşağıya keçirərək onun neqativ təsirini zəiflətməyə imkan 

verdi. 

Nəticələr ətrafında işlərin qruplaşdırılmasının nöqsanlarına aşağıdakıları aid etmək olar: 

- «produktivizm» və ya məhsulun məqsədinin ümumi təşkilati məqsədlərlə qarşı-qarşıya 

qoyulmasını; 

- işlərin təkrarlanmasına səbəb olan funksional ierarxiyanın inkişafına, heyətin sayının 

artmasına və resurslardan qeyri-səmərəli istifadəyə səbəb olmasını; 

- yuxarıdan edilən nəzarəti və işçilərin məhsullararası karyerasını çətinləşdirən tərkib 

hissələrin təşkili və muxtariyyətləşməsini artırmasını; 

- təşkilatda işçilərin yerinə yetirdiyi müxtəlif çoxsaylı funksiyaların diversifikasiyasının 



inkişafına və bununla da işdəki stress səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olmasını. 

Matris təşkiletməyə keçilməsi – informasiya protokolunu aktivləşdirən xarici mühitin 

(məsələn, texnologiyada və bazarda) bir sıra amillərinin dəyişməsinə reaksiya verilməsi. Bu 

keçidi şərtləndirən səbəblər sırasına təşkilatın resurslarının, xüsusilə də maliyyə və insan 

resurslarının məhdudluğunu hiss etdirən situasiyaları, həmçinin təşkilata funksional (keyfiyyət) 

və məhsul (vaxt) xətti üzrə çox yüksək tələblər irəli sürən situasiyaları aid etmək olar. 

Departamentləşməyə matris keçidinin fərqləndirici əlaməti işçinin eyni vaxtda bərabər 

hüquqa malik olan iki rəisinin formal mövcudluğudur. İkili tabeçiliyin bu sistemi iki bşlanğıcın-

funksional və məhsul başlanğıcının kombinasiyasına əsaslanır. Münasibətlərin hər bir matrisası 

özündə təşkilatdakı üç tip rolu birləşdirir: 

- ikili tabeçilik sistemində balansı gözləyən baş rəhbər rolunu; 

- matris özəklərində tabeçiliyi öz aralarında «bölüşdürən» funksional və məhsul 

bölmələrinin rəhbərlərinin rolunu; 

- həm məhsul, həm də funksiolnal rəhbərlər qarşısında bərabər səviyyədə hesabat verən 

matris özəklərinin rəhbərlərinin rolu. Bu münasibətlərin lazımi səviyyədə təmin edilməsi bütün 

münasibətlərdə heyətə son dərəcə yüksək tələb irəli sürür. 

Matrisanın funksional və ya texniki hissəsi texniki rəhbərliyin, yüksək ixtisaslı heyətin və 

onun inkişafının spesifikliyi işinin təmin edilməsinə cavabdehdir (məsuldur). Matrisanın məhsul 

və ya inzibati hissəsi isə işlərin planlaşdırılmasına, nəticələrin qiymətləndirilməsi və idarə 

edilməsinə, işçi əməliyyatların yerinə yetirilməsinə, qarşıya qoyulan məqsədlərə çatılmasına 

cavab verir. Bu iki başlanğıcın kombinasiyasından gözlənilən effekt texniki (iş necə yaxşı yerinə 

yetirilir) və inzibati (hansı iş görülmüşdür və bu neçəyə başa gəlmişdir) məqsədlər arasındakı 

balansı təmin etməkdən ibarətdir. Matris təşkil etmənin üstünlükləri aşağıdakılardır: 

- ehtiyatlar və nəticələr, funksiyalar və məhsullar, texniki və inzibati məqsədlər arasındakı 

balansın sadəcə dəyişməsi yolu ilə onun xarici mühit dəyişikliklərinə yüksək dərəcədə adaptasiya 

olunma qabiliyyəti;  

- funksional və məhsul hazırlığı ilə məşğul olan kadrlardan çevik istifadə imkanları; 

- şaquli və üfüqi əlaqələrin sıx və daimi uyğunlaşdırılması yerlərdə və qruplarda 

hakimiyyət və qərarların qəbul edilməsinin çoxluq mexanizmini inkişaf etdirir. Bu işçilərin 

qabiliyyətini inkişaf etdirir və onları qərarların qəbul edilməsi prosesinin iştirakçıları edir. 

Matris təşkiletmənin qarşılaşdığı çətinliklər isə aşağıdakılardır? 

- ikili tabeçilik sistemi. Bu işçilərdə və onların rəislərində ikifikirlilik yaradaraq təşkilatda 

çoxlu münaqişələrin mənbəyi olur. Stresi artıraraq və təşkilat üzvüləri arasındakı münasibətlərin 

gərginliyini artıraraq işçinin qiymətləndirilməsi iki tərəfdən aparılır; 

- rəhbərlər arasında tabeçilikdə olanlar uğrunda mübarizə. Bu. texniki biliklərin və 

vərdişlərin yüksəldilməsinə nisbətən onlarda siyasi keyfiyyətləri inkişaf etdirir; 

- tətbiqin mürəkkəbliyi işçilərin uzun müddət ərzində hazırlanmasını və onlardan müvafiq 



təşkilati mədəniyyət tələb edir; 

- yalnız tətbiq mərhələsində deyil, həm də istismar dövründə bahalı olması (çox xərc tələb 

etməsi). 

Çoxsaylı əlaqələrin matris sxemi və hakimiyyəti mürəkkəbdir, iridir və ümumi böhranlar 

dövründə qətiyyən effektli deyildir. 

Ənənəvi təşkilatlar xətti və funksional departamentləşdirmənin kombinasiyasına əsaslanır. 

Bu təşkilati quruluş fabrik-zavod istehsalı çərçivəsində meydana çıxmışdır və mürəkkəbləşən 

istehsala, həmçinin böyük sayda xarici mühit institutlarının (kütləvi istehlakçılar, maliyyə 

təşkilatları, beynəlxalq rəqabət, qanunvericilik, hökumət və s.) fəaliyyət göstərdiyi dəyişən 

şəraitdə qarşılıqlı təsir zəruriliyinə müvafiq «təşkilati» reaksiya verilməsinə səbəb olur. Bu 

sxemin əsasını xətti bölmələr təşkil edir. Belə bölmələr resurslar əsasında: kadrlar, maliyyə, plan, 

xammal və material və s. əsasında yaradılır. 

Ənənəvi strukturlar təşkilatların şaquli inteqrasiyasının artımını təmin edərək son nəticədə 

onların nəhəng korporasiyalara çevrilməsinə səbəb olur. Təşkilatın ölçülərinin artması özünü 

daha çox xətti və funksional departamentləşdirmənin nöqsanlarının birləşməsində büruzə verir. 

İdarəçilik miqyasının daima artırılması son nəticədə təşkilatın idarə olunmamasına gətirib 

çıxarır. Şaquli artım effektli üfüqi əlaqələrin inkişafını məhdudlaşdırır. Nəhənglər arasındakı sərt 

sxemdə qeyri-formal əlaqələrə yer qalmır. 

Divizional təşkiletmə mərkəzləşdirilmiş planlaşdırmanın istehsal bölmələrinin fəaliyyətinin 

departamentləşdirilməsi ilə uyğunlaşdırılmasını özündə əks etdirir. Belə uyğunlaşma əsasında 

hər hansı bir son nəticə (məhsul, istehlakçı və ya bazar) departamentləşdirmədən doğan 

divizional təşkilatların yanaşmasına kömək edir. Belə strukturdan çox məhsullu istehsal 

şəraitində və ya çoxmillətli kompaniyalarda geniş istifadə edilir. Çoxmillətli kompaniyalarda 

ərazi cəhətdən dağınıqlıq şöbələri ölkələr üzrə muxtariyyətləşdirməyə məcbur edir. Divizional 

strukturdan, həmçinin dövlət aparatının və ictimai təşkilatların yaradılmasında geniş istifadə 

edilir. Lakin, dövlət və ictimai sahədə divizional strukturdan istifadə istehsal təşkilatlarındakı 

mənfəət kimi yaxşı ölçülə bilən göstəricilərin olmaması üzündən məhduddur. 

Divizional struktur bazar konyukturasının enib-qalxmalarına daha az məruz qalan və 

texnoloci yeniliklərdən daha az asılı olan istehsal sahələrində effektli olur. Belə ki, bu sxem hələ 

də öz fəaliyyətində xarici mühitin qarşılıqlı təsirinə mexanistik, yəni varlıq və inkişafın bütün 

hadisələrini sadə mexaniki hərəkət qanunları ilə izah edən  yanaşmadan istifadə etməkdə davam 

edir. Digər hallarda, əgər bu yanaşma elektron kompaniyalarında olduğu kimi üzvü yanaşma ilə 

əvəz edilirsə sxem elə bil ki, ikinci dəfə doğulur və yenidən effektli fəaliyyət göstərməyə 

başlayır. 

Divizional yanaşmanın üstünlükləri aşağıdakılardır: 

- təşkilatın sürətlə artımına və müxtəlif fəaliyyət növlərində və müxtəlif bazarlarda 

idarəetməni effektli şəkildə həyata keçirilməsinə imkan verir; 

- şöbə rəhbərlərinə fəaliyyətlərini yalnız «xətt üzrə» deyil, həm də «funksiyalar üzrə» və ya 

«ərazilər üzrə» koordinasiya etməyə imkan verir. Bununla da təşkilatın strateci səviyyələri üçün 

yaxşı kadr ehtiyatı yaratmaqla ümumi rəhbərliyin keyfiyyətini yaxşılaşdırır; 



- qərarların qəbulu prosesini sürətləndirərək və idarəçilik qərarlarının keyfiyyətini 

yüksəldərək səviyyələr üzrə qərarları fərqləndirməyə imkan verir. 

Divizional yanaşmanın nöqsanları sırasına isə aşağıdakıları aid etmək olar: 

- istehsal bölmələri daxilində məqsədlərin «qısaldılması» qalmaqda davam edir. Belə ki, 

onlara nəzarət etmək üçün mükafat sistemi formasında pul kompensasiyası və ya bonus sistemi 

kimi sürətli əks əlaqə metodundan istifadə edilir; 

- şöbələr hesabına idarəetmə aparatının böyüməsi əlavə xərcləri artırır. Belə ki, çatışmadığı 

hallarda başlıca, mühüm resursların mərkəzləşdirilməsi şöbələrarası münaqişələrin inkişafına 

imkan yaradır; 

- böyük divizional təşkilatlarda şöbələrarası karyera çətinləşir. Mexanistik yanaşmada isə 

insan ümumiyyətlə itirilmiş olur və bu resursdan effektli istifadə edilmir. 

Matris sxemi mexanistik yanaşma çərçivəsində həyata keçirilə bilən deyil. O, əhəmiyyətli 

dərəcədə matris təşkiletmənin atributu sayılan üfüqi, qeyri-imkanları təmin edən üzvü 

yanaşmaya keçidi tələb edir. 

Matris struktur ona qədər fəaliyyət göstərən təşkilati sistemlərdən nisbətən daha böyük 

həcmdə informasiyanın toplanması və işlənməsi, həmçinin qəbul edilən qərarların sayının çox 

olması ilə fərqlənir. Eyni zamanda təşkilatdakı müxtəlif fəaliyyət növlərinin inteqrasiyası üzrə iri 

miqyaslı və mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirmək üçün ona daha çoxlu sayda kommunikasiya 

kanalları və qərar qəbulu mərkəzləri lazımdır. Bu məqsədlə həmçinin bir sıra koordinasiya 

elementləri tətbiq edilir: xüsusi kordinatorlar; məqsədli və kompleks kollektivlər; muxtar 

qruplar; məhsul və ya layihə üzrə rəhbərlər; smetanı müxtəlif şəkildə göstərənlər; karyeranı 

planlaşdıranlar; informasiya şəbəkələri; firmadaxili sahibkarlıq və s. Matris təşkilatı quruluşlar 

mürəkkəb olması ilə fərqləndiyinə baxmayaraq onlar cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklərə daha 

yüksək səviyyədə reaksiya verir: 

Müxtəlif qəbildən olan yarım muxtar qruplardan və ya kollektivlərdən fəal istifadə 

edilməsi matris strukturunun mühüm əlamətidir. Bu qruplar hər hansı bir konkret problemi həll 

etmək, məqsədləri və ya layihələri həyata keçirmək üçün yaradılır. Onlar alınmış resursları 

sərbəst şəkildə əldə edə və alınmış məhsulları sərbəst şəkildə bölüşdürə bilər; əməyin təşkilinə, 

məhsulun keyfiyyətinə, avadanlıqların məzmununa, dəyişikliklər aparılmasına, işə əməkdaşların 

qəbul edilməsinə, bir sıra hallarda isə rəhbərlərin seçilməsinə aid olan məsələləri sərbəst şəkildə 

həll edə bilirlər. Belə qrupların mövcudluğu təşkilatdakı ierarxiyanı sadələşdirməyə və təşkilati 

strukturu daha effektli etməyə imkan verir. 

Təşkilatdakı qruplardan effektli istifadə edilməsi rəhbərlərdə insan resurslarının idarə 

edilməsi sahəsində xüsusi bilik və bacarığın olmasını nəzərdə tutur. Qrup halında yerinə yetirilən 

işlər o halda özünü daha yaxşı büruzə verir ki, qruplar xətti və funksional rəhbərlik xəttlərinin 

kəsişdiyi yerlərdə yaradılsın. 

Lakin, qruplar yaradarkən onların neqativ tərəflərini də yaddan çıxarmaq olmaz. 

1. Layihə tipli qruplar sabit qruplar hesab olunmur. Təşkilatda qruplardan intensiv istifadə 

edilməsi işçiləri «mütəşəkkil binalardakı» iş yerlərindən məhrum edir, insanlar daima bir 



qrupdan digərinə keçir. 

2. Onlarda heyətin inkişafı ilə məşğul olmaq çətin olur. 

3. Əgər təşkilat tez-tez müxtəlif qəbildən olan qruplardan istifadə edilməsinə qaçırsa onda 

elə momentlər yaranır ki, təşkilatın tam həcmdə «klasik» matris təşkiletməyə keçməsi zəruriyyəti 

yaranır. 

Matris təşkiletmə o zaman yaranır ki, seçilmiş startegiya yüksək texnologiya sahəsində 

böyük sayda layihələr üzrə yüksək keyfiyyətli nəticələr əldə edilməsinə önəm verir, işin özü isə 

olduqca mürəkkəb olur və qruplardan istifadə zamanı yaranan nöqsanlar onların üstünlüyünə 

çevrilir. 

İnsanların qarşılıqlı təsiri üzrə təşkiletmə tipi 

Təşkilatlar «fərd-təşkilat» səviyyəsinəki qarşılıqlı təsirlərin xarakterinə görə bir-birindən 

fərqlənir. Belə fərqlənmənin əsasında qarşılıqlı təsirdə olan bu və ya digər tərəfin belə qarşılıqlı 

təsiri xarakterizə edən bir sıra mühüm təşkilati dəyişənlər üzrə üstünlüyə malik olması durur. Bu 

dəyişənlərdən ən mühümü kimi təşkilati mədəniyyətə, xüsusilə də qiymətli orientasiya, 

normalarla və s. bağlı olanlar çıxış edir. Müvafiq olaraq korporativ və fərdi tipli təşkilatları 

fərqləndirmək olar. 

Korporativ təşkilat. Korporativ təşkilata və ya daha sadə desək korpoorasiyaya birgə 

fəaliyyət prosesində insanlar arasında həyata keçirilən xüsusi əlaqə sistemi kimi baxılır. 

Hüququn subyekti, hüquqi şəxs kimi onu fərqləndirmək lazımdır. 

Korporativ təşkilat aşağıdakıları nəzərdə tutur: 

1. İnsanların sosial, peşə, kosta (ancaq silki və qrupp imtiyazlarını güdən ictimai qrup) və 

digər (sinfi və irqi) meyarları üzrə bölüşdürməklə birləşməsi. 

2. Resursların birləşdirilməsindən, monopoliyadan əlavə başlıca olaraq informasiya 

üzərində monopoliyanı. Monopoliyaya kömək edərək korporasiya daxili rəqabətin dağıdıcı 

təsirlərinə yol verməyərək öz fəaliyyətini və onun nəticələrini standartlaşdırmağa cəhd edir. 

Zəiflərə kömək etmək və güclüləri məhdudlaşdırmaq daxili rəqabətlə mübarizə aparmağın əsas 

prinsipidir. Bu isə öz növbəsində bərabərçilik meyllərinin əsasını qoyur. 

3. İerarxik hakimiyyət strukturunun üstünlük təşkil etməsi – «müstəqil» insanların 

mənafeyi korporasiyanın lideri ilə razılaşdırılır. Bu onların hakimiyyətinin əsas mənbəyidir. 

4. Daima bu və ya digər resursun defisitini saxlamaq, əgər zərurət yaranarsa onu 

kəskinləşdirməsi. Monopoliya şəraitində korporasiyanın lideri tərəfindən bu defisitin 

bölüşdürülməsi onlar üçün hakimiyyətin daha bir mühüm mənbəyinə çevrilir. 

5. Korporasiyadakı maraqların – qrupun, kollektivin və ya bütünlükdə təşkilatın marağının 

subyekti kimi çıxış edir. Fərdin peşəkarlaşması digər fərdlərin peşəkarlaşması hesabına həyata 

keçirilir. Bu isə öz növbəsində yalançı həmrəyliyə, yalançı vətənpərvərliyə, qrupbazlığa 

(dəstəbazlığa) gətirib çıxarır. 

6. Təşkilatın öz üzvülərinə, insanlarına görə məsuliyyət daşıması. Bu ona imkan verir ki, 



adamlara münasibət üzrə öz hərəkətlərində sərbsət olsun. Təşkilatda suverenliyin mövcud olması 

nəticəsində təşkilat və ya onun bütün üzvləri hər bir ayrıca adamdan üstün olur. 

7. Əksəriyyət və böyüklük prinsipi üzrə qərarların qəbul edilməsi. Azlığın öz fikirləri 

uğrunda mübarizəsi çox vaxt onların təşkilatdan çıxıb getməsi ilə nəticələnir. Əksəriyyəti öz 

tərəfinə çəkmək üçün rəhbər populist hərəkətlər etməyə məcbur olur. Təşkilatdakı tərəfdarlar 

uğrundakı mübarizə rəhbərin peşə və işgüzar vərdiş və  bacarıqlarını deyil, əksinə onların siyasi 

qabiliyyətini inkişaf etdirir. 

8. Korporativ təşkilatda işçinin təkrar istehsal marağının istehsalın (və ya digər hər hansı 

bir fəaliyyətin) marağına tabe olması. Təşkilatda elə şərait yaradılır ki, işçi özünü zəruri olan 

resurslarla, xüsusilə də informasiya ilə təmin etməyə tam dərəcədə qabil olmur. Başqa sözlə 

desək işçinin maraqları həmişə «sabah», korporasiyanın maraqları isə «bu gün» üçün 

mövcuddur. 

9. Davranışlardakı ikili mənəviyyat (əxlaq) – fərdiyyətçi mənəviyyat və korporativ 

mənəviyyat. Korporativ ideologiya çərçivəsində fərdiliyin yaşamaq hüququ yoxdur və buna görə 

də reqlamentləşdirilmir. İşdə çox vaxt o, təhrif edilmiş formada çıxış edərək sivil qaydalara, 

hətta qanuni davranış qaydalarına məhəl qoymur. Buradan da korrupsiya və rüşvətxorluq 

meylləri yaranır. Korporativ mənəviyyat (əxlaq) ona maraq olan hallarda fəaliyyət göstərməyə 

başlayır. Çoxları rüşvət ala bilər, lakin, əgər kimisə axmaqlığı (acgözlüyü) üzündən ifşa 

olunarsa, onda təşkilatın bütün üzvlərinin qəzəbi ona yönəlir. 

10. Loyallıq göstərilməsi çox vaxtı itaətlə qarşılanır və doğülmaqda (yaranmaqda) olan 

icraçılıq məsuliyyətsizliklə əvəz olunur. 

Fərdiyyətçi təşkilat – bu sərbəst, açıq və könüllü şəkildə birgə fəaliyyəti həyata keçirən 

insanların birliyidir. Belə təşkilatların resursları insanlar ətrafında birləşir. Təşkilatın özü isə 

özündə yarım muxtar qurumların məcmusunu və ya əlbir olmasını əks etdirir. Belə 

təşkilatlardakı birgə mülkiyyət hamının mülkiyyəti deyildir. O, kollektivin üzvlərinin hər birinin 

mülkiyyətidir. Fərdiyyətçi təşkilatlarda monopoliya onun üzvlərinin fəaliyyətindəki rəqabət və 

korporasiya ilə əvəz olunur. Bu daha çox qeyri-mərkəzləşdirilmiş struktura keçməklə təmin 

edilir. 

Hakimiyyət ierarxiyası yerinə burada demokratik prinsiplər çərçivəsində bütün üzvlərin 

marağının əlaqələndirilməsi prinsipi hökmüranlıq edir. 

Təşkilat üzvülərinin imkanlarının qıtlığı və ya məhdudluğu onların fəaliyyətində istifadəyə 

yararlı olan daha sərbəst imkanlar axtarmaq üçün şərait yaradılması ilə əvəz edilir. 

Fərdiyyətçi təşkilatlarda maraqların subyekti şəxsiyyətlər olur. Təşkilatdakı bütün, işlər 

insanların ətrafında qurulmağa başlayır. İnsanlar iş vaxtından sonra işi davam etdirmirlər, əksinə 

bütün işlər insanların qabiliyyətlərinə və motivasiyasına əsaslanaraq layihələşdirilir və həyata 

keçirilir. 

Belə situasiyalarda insan özü özünə cavab verməyə başlayır. Şəxsiyyətin suverenliyi 

meydana çıxır. Fərd təşkilata yararlı olmağa başlayır. Bu isə öz növbəsində onun işindəki 

yaradıcılıq və təşəbbüskarlığın inkişafını stimullaşdırır. 



Fərdiyyətçi (individualist) təşkilatlarda qərarların qəbul edilməsi azlıq prinsipi və ya veto 

hüququ üzrə həyata keçirilir. Əgər təşkilat üzvlərinin az bir hissəsi və ya hətta bir nəfəri onun 

əleyhinə çıxış edirsə qərar qəbul edilmir. Azlıq Prinsipi rəhbərin fəaliyyətindəki populizmi 

müəyyən etməyə, həmçinin digərlərini dinləmək və inandırmaq bacarığının formalaşmasında 

onlara kömək edir. Siyasətbazlıq işgüzarlıq və peşəkarlıqla əvəz edilir. 

Fərdiyyətçi (induvidalist) təşkilatlarda istehsalın mənafeyi (və ya onun digər hər hansı 

fəaliyyəti) insanların özünün təkrar istehsal maraqları ilə müəyyən edilir. İnsanlara öz 

fəaliyyətlərini özlərinin təmin etməsi imkanı verilir. Onun bu günkü marağı təşkilatın «sabahkı» 

marağına çevrilir. Fərdiyyətçi təşkilatlardakı insanların davranışındakı əxlaqi keyfiyyətlər və 

sağlam düşüncə korporativ təşkilatlarda olduğundan fərqlənir. Fərdiyyətçilik təşkilatdakı 

mədəniyyət və mənəviyyatın əsasına çevrilir və onun bütün üzvləri tərəfindən qəbul edilir. 

Buradan da insanların özlərinə olan kortəbii inamları əvəzinə insanlar arasındakı münasibətlərdə 

əsl hörmətə əsaslanan inamları durur. Öz inamlarında loyallığa üstünlük verilməsi fərdin öz 

hərəkətlərində doğru olduqları üzrə olan inamlarını daha da möhkəmləndirir. 

İqtisadiyyatda hansı təşkilat tipinin (individualist və ya korporativ) yayılması bir çox 

cəhətdən onun inkişaf dərəcəsindən və xarici mühitə təsir göstərən digər dəyişikənlərə tez və 

çevik reaksiya verilməsi imkanından asılıdır. 

 

Mövzu 8.Menecmentdə motivasiya 

Plan: 

1.Motivləşdirmə anlayışı.daxili və xarici motivlər. 

2.Tələbatlar vasitəsilə motivləşdirmə modeli 

3.Müasir motivləşdirmə nəzəriyyələri 

4.Rəqabətin gücləndilməsində motivləşdirməamilləri.  

 

 Hər bir təşkilatın rəhbərliyi mükəmməl planlar və strategiyalar hazırlaya, optimal 

strukturlar yarada,informasiyanın ötürülməsi və işlənməsi üçün effektiv sistem qura, təşkilatda 

ən müasir avadanlıq və texnologiyalardan istifadə edə bilər.Lakin təşkilatın üzvləri lazımi 

səviyyədə işləməsə,öz öhdəliklərini yerinə yetirməsə kollektivdə özünü lazımi qaydada aparmasa 

və nəhayət öz işi ilə təşkilatın məqsəd və missiyasını uzlaşdıra bilməsə bütün qeyd edilənlərin 

heç bir səmərəsi olmayacaqdır. 

 Işçinin öz işini icra etmək istəyi və hazırlığı təşkilatın fəaliyyətinin əsas uğur 

amillərindəndir. Insan maşın deyil ki, onu tələb olunanda “işlədəsən” və ya iş qurtardıqdan sonra 

“dayandırasan”. Hətta əgər insan təkrarlanan, öz məzmunu üzrə sadə və asan nəzarət olunan, 

yaradıcı yanaşmanı tələb etməyən, ixtisas səviyyəsinə ehtiyac olamayan işi icra etsə belə,onun 

işə mexaniki həvəsləndirilməsi yüksək nəticə verə bilməz. Təsərrüfatın idarə edilməsinin 



quldarlıq sistemindən başlamış kommunist düşərgə sisteminə qədər olan idarəçilik üsulları təsdiq 

etmişdir ki, insanların iradə və arzularına zidd üsullarla çox şeyi əldə etmək olmaz. 

 Müəyyən mövqeyə, arzu və həvəsə malik olaraq müəyyən dəyərlər sistemindən çıxış 

edərək,müəyyən davranış qaydaları və normalarına əsaslanaraq insan hər hansı konkret işi 

mənimsəyir və ona unikal xarakter verir. Lakin, bu o demək deyil ki, onu effiktiv idarə etmək 

mümkündürsə, onun davranışını yaradan səbəblər tapılarsa, onun nəyə can atdığını müəyyən 

etmək məcburiyyətdən fərqli olaraq idarəetməni elə təşkil etmək olar ki,insan özü işi ən yaxşı 

üsulla görməyə çalışacaq və təşkilatın məqsədlərini planlaşdırmağa kömək edəcək. 

 Insanın effektiv idarə edilməsi onun motivasiyanın başa düşülməsi üzərində qurulur. Insanı 

hərəkətə gətirən, onu fəaliyyətə sövq edən motivləri başa düşərək insan və insanlar qrupunun idarə 

edilməsinin effektiv forma və metodlar sistemini hazırlamaq olar.buna nail olmaq üçün bu və ya 

digər motivlərin necə yaranmasını, hansı üsullarla motivlərdən istifadə olunmasını və insanların 

motivləşdirilməsi strategiyalarının necə həyata keçirildiyini bilmək vacibdir. 

 Ümumiyətlə motivasiya insani müəyyən fəaliyyətə sövq edən hərəkətverici qüvvələrin 

məcmusu kimi başa düşülür. Bu qüvvələr insanın daxilində və ondan kənarda olur,onu hər hansı 

davranışı şüurlu və şüursuz olaraq icra etməyə məcbur edir. Bu zaman ayrı-ayrı qüvvələr və 

insanın davranışı arasındakı əlaqə sistem vasitəsilə təmin edilir. Nəticədə isə müxtəlif işçilərin eyni 

təsir edici qüvvənin dəyişməsinə müxtəlif cür reaksiya verə bilər. Bundan başqa insan 

davranışı,onun həyata keçirdiyi fəaliyyət ona olan təsirə də reaksiya verə bilər.bunun nəticəsində 

təsirin dərəcəsi və bu təsir nəticəsində yaranan davranışın istiqaməti də dəyişə bilər. 

Əgər motivləşmə hərəkətverici qüvvədirsə, motiv bu qüvvəni yaradan səbəb və ya amildir. 

Məsələn istehsal prosesinin baş verməsi üçün dəzgah və metal lövhə vardır. Lakin işçi qüvvəsini 

cəlb etmək lazımdır. İşçi qüvvəsinin alacağı əmək haqqının məbləği onu qane etməzsə, o, işlə-

məyəcəkdir. Nəticədə istehsal prosesi baş tutmayacaqdır. Deməli, əmək haqqı işçini işləməyə 

sövq edən əsas motivlərdən biridir.  

Motiv təkcə hərəkətin və fəaliyyətin başlanmasında və həyata keçirilməsində rol oynamır. 

Motiv, həmçinin fəaliyyətin aktivləşməsində və sürətləndirilməsində də əhəmiyyət kəsb edir. 

Məsələn yiv istehsal edən dülgər müəssisə rəhbəri ilə bağladığı müqaviləyə əsasən, yerinə 

yetirdiyi işə görə ayda 300 manat əmək haqqı alır. Müəssisə rəhbəri aylıq normadan artıq məhsul 

istehsal edəcəyi təqdirdə işçiyə əlavə əmək haqqı verəcəyini vəd edir. Verilən vəd işçini əvvəl-

kindən daha artıq məhsul istehsal etməyə ruhlandırır. Bu hal müəssisədə istehsalın həcminin və 

tempinin yüksəlməsinə səbəb olur. 

Motivlər, yəni hərəkətverici qüvvələr insanın xaricində və daxilində olur. 



Daxili motivlər insanın daxilində mövcud olur, onun fəaliyyəti üçün vacib amil hesab edilir. 

Daxili motivlər insanın daxili imkanları və potensialıdır. İdarəetmənin əsas şərtlərindən biri də, 

işçinin daxili potensialını təşkilatın məqsədləri naminə səfərbər etmək və ondan səmərəli istifadə 

etməkdir. Bunun üçün rəhbərlər daxili motivləri öyrənmədən və araşdırmadan ondan səmərəli 

şəkildə istifadə edə bilməzlər. Bu məqsədlə də təşkilat rəhbərləri psixologiya, idarəetmə psixo-

logiyası, məntiq elmlərinə dair biliklərə yiyələnməlidirlər.  

Daxili motivlərlə bərabər insanın motivləşməsində xarici motivlərin də rolu böyükdür. 

Xarici motivlərin mənbəyi müəssisənin rəhbərliyi, müştərilər, tərəfdaşlar, sifarişçilər hesab 

olunurlar. Xarici motivlər 2 cür qruplaşdırılır. Maddi və mənəvi.  

Maddi motivlərə əmək haqqı, əlavə əmək haqqı mü-kafatlar, maddi yardımlar və s. aiddir. 

Mənəvi motivlərə isə tərifnamələr, fəxri fərmanlar, diplomlar, orden və medallar, fəxri adlar və 

s. aiddir.  

 

 

Motivləşmə prosesi isə insanda motivlərin köməyi ilə fəaliyyətin başlaması, davam 

etməsi və fəallığın artması prosesidir. Motivləşmənin əsasında insan tələbatları dayanır. 



Maddi və mənəvi ehtiyaclar insanın maddi və mənəvi tələbatlarını yaradır. İnsan öz tələbatını 

ödəmək üçün müxtəlif üsul və vasitələr axtarır. Tələbatlar insanı həyat  və əmək fəaliyyətinə 

sövq edir. Buradan belə aydın olur ki, tələbatlar insanın fəallığının mənbəyini təşkil edir. De-

məli, motivləşmə prosesinin əsas mənbəyi tələbatlardır. 

 Psixoloqlar göstərirlər ki, insanlar nəyin isə fizioloji yaxud psixoloji çatışmadığını hiss 

etdikdə onlarda tələbat yaranır. Konkret şəxs hər hansı bir vaxtda tələbatları şüurlu dərk etmək 

mənasında tələbatlara malik olmaya bilər. Müəyyən tələbatlar mövcuddur ki, hər bir insan onu 

hiss edə bilər. Menecmentdə məzmunlu motivləşdirmə nəzəriyyələri bu ümuminsani tələbatları 

müəyyən kateqoriyalara təsnif etməyə çalışmışdır. İndiyə qədər hamı tərəfindən qəbul olunun 

müəyyən tələbatların eyniləşdirilməsi mövcud deyildir.  

Motivləşdirmənin psixoloji nöqteyi-nəzərdən sistemli öyrənilməsi insanın əməyə 

niyyətinin nədən yaranmasını dəqiq müəyyən etməyə imkan vermir. Belə ki, insanın 

əməkdə davranışının tədqiqat edilməsi motivləşdirmənin bəzi ümumi izahlarını verə bilir. 

Həmin tədqiqatlar iş yerində əməkdaşın motivləşdirilməsinin proqmatik modelini yaratmağa 

imkan verir. 

 Qeyd olunanları nəzərə alaraq,motivasiyaya daha dəqiq tərif vermək olar. Motivasiya-

insanı fəaliyyətə həvəsləndirən, onun fəaliyyətinin sərhəd və formalarını müəyyən edən, 

fəaliyyətinə istiqamət verən, məqsədlərinin reallaşdırılmasını istiqamətləndirən daxili və xarici 

stimullaşdırıcı qüvvələrin məcmusudur. Motivasiyanın insanın davranışına təsiri çoxlu sayda 

amillərdən asılıdır.Onlar əksər hallarda fərdi olur və insan fəaliyyəyindən əldə edilən əks əlaqə 

nəticəsində dəyişilə bilər. 

 Tələbatlar - bu insanların daxilində olur və yaranır, müxtəlif insanlar üçün ümumi olur, 

lakin eyni zamanda hər bir insanda fərdi ifadə tapır. Həmçinin bu insanın azad olmaq istədiyi bir 

şeydir, çünki tələbat mövcud olduğu zaman, o özünün ödənilməsini tələb edir. Insanlar 

tələbatların mövcudluğuna, onların ödənilməsinə müxtəlif cür reaksiya verə bilərlər və hətta 

reaksiya verməyə də bilərlər. Tələbatlar süurlu və süursuz olaraq yarana bilər. Bu zaman heç də 

tələbatların hamısı başa düşülmür və ödənilmir.Əgər tələbat ödənilmişdirsə, bu o demək deyildir 

ki,o daimi olaraq ödənilmişdir. Bir çox tələbatlar,mütəmadi olaraq bərpa olunub aktivləşirlər. Bu 

zaman onlar öz ifadə formasını və insana təsir dərəcəsini dəyişə bilərlər. 

 

 Motiv-insanda müəyyən fəaliyyəti yaradan şeylərdir.Motiv insanın daxilində olur, 

“şəxsi” xarakter daşıyır. Insana aid olan çoxlu sayda xarici və daxili amillərdən asılıdır və onunla 

paralel yaranan motivlərin təsirinə məruz qalır. Motiv təkcə insanı müəyyən fəaliyyətə sövq 



etmir,eyni zamanda nə etmək və necə etmək kimi prosesləri təyin edir. Xüsusi olaraq əgər motiv 

tələbatın ödənilməsi üçün fəaliyyət yaradırsa, hətta insanlar eyni tələbatlara malik olsalar da 

müxtəlif insanlarda bu fəaliyyət növləri müxtəlif olacaqdır.Motivləri müəyyən etmək olar. Insan 

öz motivlərinə təsir edə bilər,bu motivlərin ödənilməsi və ya onların motivasiya məcmusundan 

çıxarılamsı ilə ona reaksiya verə bilər. Insan davranışı bir motivlə müəyyən edilə bilməz. O, 

insan davranışına təsir dərəcəsinə görə bir-biri ilə müəyyən münasibətdə olan motivlərin məc-

musu ilə müəyyən edilir. Bu səbəbdən insanın motivasiya strukturu onun müəyyən fəaliyyətinin 

reallaşdırılmasının əsasi kimi qəbul edilə bilər. Motivasiya strukturu sabitliyə malik olur.lakin o 

dəyişə bilər, xüsusi halda insanın təhsili və tərbiyəsi prosesində şüurlu olaraq transformasiya 

olunur. 

 Motivləşdirmə - müəyyən motivləri oyatmaq (aktivləşdir-mək) yolu ilə insanı hər hansı 

fəaliyyətə sövq etmək üçün insana təsir prosesidir. Motivləşdirmə insanın idarə edilməsinin əsası 

və fundamentidir. Idarəetmənin effektivliyi motivləşdirmə prosesinin uğurlu həyata 

keçirilməsindən asılıdır. 

Eyni bir işi insan müxtəlif dərəcəli səylə həyata keçirə bilər. O tam qüvvəsi ilə işləyə bilər,eyni 

zamanda yarı qüvvə ilə də işləyə bilər. O daha asan və ya mürəkkəb,  çətin iş də secə bilər.bu 

insanin hansı qüvvə sərf etməyə hazır olduğunu göstərir və insanın öz işini görmək üçün hansı 

səylər sərf etməyə motivasiyalı olduğunun göstərir. 

Motivasiya prosesi mürəkkəb olmaqla bərabər birmənalı deyildir.bu səbəbdən motivasiya 

prosesini izah edən çoxlu sayda müxtəlif nəzəriyyələrə diqqət yetirmək vacibdir. 

Tələbatların ödənilməsi vasitəsilə insanların işgüzar fəaliyyətinə təsir etməyə kömək edən 

bir sıra konsepsiyalar mövcuddur. Onlar menecerə tabeçilikdə olanları nə hərəkətə gətirdiyini 

bilməkdə və onlardan təcrübədə istifadə etməkdə kömək edə bilər. 

 Hal-hazırda qəbul edilmişdir ki,ilkin motivasiya nəzəriyyələrnində olan prinsiplər düzgün 

deyildir. Hətta son dövrlərə qədər rəhbərlər tabeçilikdə olanların davranışını düzgün başa 

düşməsələr də, istifadə etdikləri prinsiplər çox effektiv olurdu. Belə metodlardan yüz illərlə 

istifadə edilmiş və ilkin motivasiya nəzəriyyələri bizim həyatımızda dərin kök salmışdır. 

 Bir çox rəhbərlər, xüsusi hazırlığa malik olmadıqlarından bu konsepsiyaların güclü 

təsirinə məruz qalırlar.Cünki müasir təşkilatlarda tabеçilikdə olan insanlar keçmişə nisbətən 

təhsilli və təminatlıdır. Ona görə də onların əmək fəaliyyətinin motivləri daha mürəkkəb və təsir 

göstərmək üçün çətindir. Bunu nəzərə alaraq və son dövrlərin tarixi xülasəsinə əsaslanaraq 

motivasiyanın effektivliyini və onun konkret situasiyalarda əhəmiyyətini müəyyən etməyə 

çalışaq. 



 Qamçı və qoğal siyasəti. Tarixən rəhbərlərin leksikonunda motivasiya sözünə rast 

gəlinmir. Məlumdur ki, min illər əvvələr də təşkilatlar qarşılarında duran məqsədlərə çatmaq 

üçün insanlara məqsədəyönlü təsir etmək imknına malik idilər. Isifadə edilən ilkin metodlardan 

biri də qamçı və qoğal siyasəti idi.Qədim əsatir və miflərdə çoxlu sayda rəvayətlər tapmaq olar 

ki,şahlar mükafatı qəhrəman qarşısında və ya qılıncı onun başı üstündə saxlayırdılar. Təklif 

edilən “qoğallar”  yeməli olmasalar da qəbul ediləçəyi və insanların ona görə minnətdar 

olacaqları əsas götürülürdü. 

Beləliklə, əmək məhsuldarlığının artımı ixtasaslaşma və standartlaşma ilə birlikdə güclü effekt 

verərək motivasiya metodundan istifadənin nəticəsi oldu. Qamçı və qoğal siyasəti üzrə 

motivasiyanın uğuru o qədər yüksək olmuşdu ki,onun doğurduğu müsbət əhval-ruhiyyə hələ də 

qalmaqdadır. 

 Məhz effektivliyin əsasında təşkilatı texnologiya və ixtisaslaşmadan uğurlu istifadə adi 

insanların həyatını daha da yaxşılaşmağa başladı. Onların həyat səviyyəsi yaxşılaşdıqca, 

idarəedicilər başa düşürdülər ki,yalnız adi “qoğal” insanı bütün hallarda yaxşı işləməyə sövq 

etmir.bu fakt idarəetmə sahəsindəki mütəxəssisləri motivasiyanın psixoloci aspektlərinə diqqət 

yetirməyə  məcbur etdi. 

Qoğal üsulu iqtisadi üsul hesab edilir. Rəhbər işçi çalışdığı təşkilat ilə əmək müqaviləsi 

bağlayır. İşçi ona  aid olan vəzifələri və üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirdiyinə görə əmək 

haqqı alır. Qoğal üsulu işçiyə əmək fəaliyyətində həvəsləndirici təsir göstərir. Bu üsul rəhbərlik 

tərəfindən işçiyə göstərilən sosial-iqtisadi təsiri xarakterizə edir. Deməli, qoğal üsulu sosial və 

iqtisadi üsullar vasitəsilə insanların əmək fəaliyyətində fəallığının artırılmasına yönəldilən 

üsullar sistemidir. 

Qamçı üsulu isə inzibati üsuldur. Əgər işçi ona tapşırılan işi layiqincə yerinə yetirmirsə, işə 

“dırnaqarası” münasibət bəsləyirsə, onda qamçı üsulu tətbiq edilir. Qamçı üsulu işçini 

qorxutmaq, onu iqtisadi sanksiyalarla, digər inzibati tədbirlərlə hədələmək, hətta həmin sanksiya-

lara və təsirlərə  məruz qoymaqla onun əmək fəaliyyətində fəallığını məcburi qaydada artırmağa 

yönəldilmiş üsullardan ibarətdir. Qamçı üsuluna, həmçinin işçiyə şifahi və rəsmi xəbərdarlıq, 

töhmət elan edilməsi, əmək haqqının aşağı salınması,  vəzifəsinin aşağı salınması, iqtisadi 

sanksiyalar tətbiq olunması, şifahi tənbehləri aid etmək olar.  

Elton Meyonun məşhur eksperimetləri, xüsusən Xotorndakı “Vestern Elektrik”“ 

zavodunda aparılan tədqiqatları, menecment nəzəriyyəsində yeni istiqamət açdı. 



Elton Meyonun məşhur eksperimetləri, xüsusən Xotorndakı “Vestern Elektrik”“ zavodunda 

aparılan tədqiqatları, menecment nəzəriyyəsində yeni istiqamət açdı. 

 Elmi menecmentin problemlərinin tədqiqinə tamamilə yeni yanaşma Corc Elton  Meyo 

(1880 – 1949) tərəfindən təklif olunmuşdu. İnsanı qrupda  davranışın və sosial münasibətlərin 

məhsulu kimi təqdim edən Maks Veberin, Emil Durkeymin “sosial insan” konsepsiyalarından 

irəli gələrək, o Xottornda (ABŞ) Qərb Elektrik Şirkətində elmi menecmentdə və psixoligiyada 

yeni səhifə açan və tarixə “ Xottorn effekti ” adı ilə daxil olan bir sıra eksperimentlər keçirdi.  

 Araşdırmalar aparmaq üçün Avstraliya psixoloqu Elton Meyonun ABŞ-a dəvətinin öz 

tarixçəsi var. 1924- cü ildə yuxarıda adı qeyd olunan elektrik şirkətinin müəssisələrində 

rəhbərliyin qərarı ilə əməyin səmərələliyinə işıqlandırmanın təsirini araşdırmağa başlayırlar. 

Müxtəlif funksialar yerinə yetirən 3 bölmə seçilmişdir ki, onların hər birinə işıqlandırmanın 

intensivliyini tədricən dəyişdirir və əməyin səmərəliyinə nəzarət edilirdi. Lakin müşahidələr 

nəticəsində bu 2 amil arasında hər hansı bir əlaqənin olması təyin edilmədi. Bu natticələrlə 

kifayətlənməyib tədqiqatçılar təcrübəni davam etdirmək qərarına gəldilər və bu məqsədlə 

öyrənilmiş 3 qrupdan birini seçdilər.  

 Seçilmiş qrupu təcrübi və nəzarət qrupları olaraq iki yerə ayırdılar. Təcrübi qrupda əsas 

məqsədə uyğun olaraq əməyin səmərəliyinin qeydlərini aparmaqla işıqlandırma səviyyəsini 

müxtəlif şəkildə dəyişdirirdilər, nəzarət qrupunda isə işıqlandırma səviyyəsini demək olar ki, 

dəyişməz saxlayırdılar. Araşdırmaların nəticələri birinci dəfə olduğundan daha gözlənilməz oldu, 

daha doğrusu əməyin səmərəliyi hər iki yarım qrupda yüksəldi və hətta təqribən eyni səviyyədə 

oldu. Bu qərubə idi, çünki təcrübi qrupda işıqlandırmanın gücü o qədər böyük idi ki, əməyin 

məhsuldarlığı onda nəzarət qrupdakından əsaslı şəkildə fərqlənməli idi. Lakin bu baş vermədi və 

alimlər belə nəticəyə gəldilər ki, araşdırmalar zamanı qeyri – dəqiqliyə yol verilmiş və ona görə 

də bu dərəcədə gözlənilməz nəticələr əldə edilmişdir.  

 Bu əldə edilən göstəricilər təcrübələrin hələ iki il yarım da davam etdirilməsinə əsas 

verdi, ancaq nəticədə əməyin məhsuldarlığına işıqlandırmanın təsiri haqqında ilkin suala, yenə 

də münasib cavab verilmədi. Onda, 1928 – ci ildə Xotorna sənaye psixologiyası üzrə mütəxəssis 

kimi artıq yaxşı tanınan Elton Meyo dəvət olunur. Öz həmkarları ilə bərabər o, fəhlələrin 

müəssisədə işinin səməriliyinin təkcə işıqlandırmadan deyil, digər müxtəlif amillərdən asılı 

vəziyyətə qoymaqla araşdırmaları davam etdirdi.     

 Xüsusi olaraq bu məqsəd üçün seçilmiş altı fəhlə qızdan ibarət qrupda təcrübələr 

aparılmağa başlandı. Burada fəhlə sexinin işıqlandırma parametrləri dəyişdirilir, həm iş gününün, 

həm də bu müddətdə fasilələrin vaxtı uzadılır və ya azaldılır, əmək haqqının ödənilməsinin 



müxtəlif sistemlərindən istifadə olunur. Lakin bu yeniliklərin heç biri əmək fəaliyyətinin 

məhsuldarlığına əsaslı şəkildə təsir etmirdi. Ancaq ən heyrətləndirici fakt o oldu ki, bütün 

yeniliklər (əmək haqqının ödənilməsinin yeni sistemi, iş günü müddətində fasilələr, iş günü 

müddətinin qısaldılması) götürüldükdən sonra, təcrübənin sonunda əməyin məhsuldarlığı nəinki 

azaldı, əksinə bəzi hallarda yüksəldi. Elton Meyo, hətta belə bir fərziyyə irəli sürdü ki, 

araşdırmalara təcrübələrin keçirilməsi faktının özü təsir göstərir, belə ki, yeni iş şəraitinin 

yaradılması fəhlələrin problem və ehtiyaclarına tədqiqatçıların diqqətli münasibəti əməyin 

səmərəliyində müsbət əks olunur.  

 Lakin iş şəraitinin əsaslı şəkildə pis olduğu vaxtrlarda belə əmək məhsuldarlığının niyə 

azalmadığı sirr olaraq qalırdı. Bu sual və araşdırmalar nəticəsində əldə olunan göstəricilər 

ümumi işin səmərəliyinə daha çox təsir edən xüsusi faktorların mövcudluğu haqqında nəticəyə 

gəlməyə əsas verirdi. Göstəricilər və kompleks amillər aşkar edildi. Bu qrup fəaliyyəti 

prosesində fəhlələr arasında yaranan qeyri – formal münasibətlər; qrup əxlaq və formaları; 

kollektivdə psixoloji iqlim və s. idi. E.Meyo və onun həmkarlarının fikrincə məhz bu amillər, 

təcrübi qrupda şəxsiyyətlərarası razılıq münasibətlərin olmasına daha böyük formada təsir 

göstərirdi və iş şəraitinin zahirən dəyişdirilməsinə baxmayaraq, ümumi fəaliyyətin səmərəliyini 

yüksək səviyyədə saxlamağa imkan verirdi.  

 E. Meyo “Xottorn effekti” menecment zamanı bir tərəfdən sosial – psixoloji amillərin, 

yəni şəxsiyyətlərarası münasibətlərin, motivasiyanın, liderliyin, ünsiyyətin böyük əhəmiyyətini 

aydın şəkildə nümayiş etdirdi və digər tərəfdən, alim və tədqiqatçılar üçün geniş fəaliyyət sahəsi 

açdı.  

E.Meyo aşkar etdi ki, dəqiq müəyyənləşdirilmiş iş əməliyyatları və yaxşı əmək haqqı heç 

də elmi idarəetmə məktəbi nümayəndələrinin hesab etdikləri kimi, həmişə əmək 

məhsuldarlığının artmasına gətirmir. Adamlar arasında olan qarşılıqlı əlaqələr zamanı yaranan 

münasibətlər çox vaxt rəhbərlərin səylərini üstələyir. Bəzən işçilər, rəhbərlərin istək və maddi 

stimullarına rəğmən öz qruplarındakı iş yoldaşlarının istəklərinə daha üstün reaksiya verirlər. 

Motivasiyanın məzmun nəzəriyyələri insanı fəaliyyətə sövq edən tələbatların müəyyən 

edilməsinə əsaslanır.   Bu nəzəriyyələr tələbatların strukturunu,onların məzmunu,və bu 

tələbatların insanın fəaliyyətə motivasiyası ilə əlaqəsini izah edir. 

Maslouya görə tələbatlariyerarxiyası. 



Abraxam Maslou özünün məzmunlu motivləşdirmə nəzəriyyəsini yaratmaqla göstərdi ki, 

insanlar çoxsaylı müxtəlif tələbatlara malikdirlər. O, nəzərdə tuturdu ki, bu tələbatları 5 əsas 

kateqoriyaya bölmək olar: 

Motivasiyanın məzmun nəzəriyyələri insanı fəaliyyətə sövq edən tələbatların müəyyən 

edilməsinə əsaslanır.   Bu nəzəriyyələr tələbatların strukturunu,onların məzmunu,və bu 

tələbatların insanın fəaliyyətə motivasiyası ilə əlaqəsini izah edir.  

Fizioloji tələbatlar. Bu qrupa qida, su, hava, yaşayış və insanın sağ qalması, orqanizmin 

həyat qabiliyyətli səviyədə saxlanmasını  təmin edən tələbatlar daxildir. Bunlar insanın 

fizionomiyası tərəfindən yaranır və fizioloci proseslərin təmini ilə əlaqədardır. Bu qrup 

tələbatların ödənilməsi üçün işləyən işçilər işin məzmunu ilə az maraqlanır. Onlar əsas diqqəti 

ödənişdə,əmək şəraitində, iş yerinin rahatlığında,yorğunluqdan qaçmaqda təmər-

küzləşdirirlər.belə insanları idarə etmək üçün minimal əmək haqqının kifayət olması və iş 

şəraitinin çətin olmaması metodlarından istifadə olunur. 

 Təhlükəsizlik tələbatları. Bu qrup tələbatlar insanların sabit və təhlükəsiz vəziyyətdə, 

qorxudan uzaq,sağlam və əzab-əziyyətdən azad olmaq istəyi və meyli ilə əlaqədardır. Bu tip 

Tələbatlar hiss edən insanlar narahatedici situasiyalardan qaçır, qayda-qanunu sevir və dəqiq 

normalara,aydın strukturlara üstünlük verirlər. Onlar öz işləri gələcəkdə sabit həyata keçirmək 

baxımından qiymətləndirirlər. Bu tələbatların təsiri altında olan insanlara iş təminatı, təqaüd 

təminatı,tibbi xidmət təminatı vacibdir. Belə insanları idarə etmək üçün aydın və dəqiq sosial 

sığorta sistemini yaratmaq, onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün aydın və ədalətli qaydalar 

tətbiq etmək, əməyi yaşayış səviyyəsindən yüksək ödəmək, onları qərarların qəbuluna cəlb 

edilməsi kimi metodlardan istifadə etmək lazımdır. 

 Fizioloci və təhlükəsizlik tələbatlarını ödəmədən (ilkin tələbatlar) hər bir insanın normal 

həyat fəaliyyətini təmin etmək mümkün deyildir. 

 Aidolma və iştirak tələbatları (sosial). Insanlar birgə fəaliyyətdə iştirak etməyə çalışır. 

O dostluq, sevgi istəyir və insan qruplarının üzvü olmaq, ictimai tədbirlərdə və sairədə iştirak 

etməyə çalışır. Bütün bu meyllər aidolma və iştirak tələbatları qrupunu təşkil edir. Əgər insan 

üçün bu meyllər dominantdırsa,onda o, öz işinə birincisi kollektivə aid olma,ikincisi isə iş 

yoldaşları ilə yaxşı və dost münasibətlərin qurulması imkanı kimi baxır.bu halda işçilərlə  

rəhbərlik arasındakı münasibətlər dostluq, əməkdaşlıq xarakteri daşıyır və belə insanlar üçün 

işdə əlverişli ünsiyyət şəraiti yaratmaq  lazımdır. Əməyin təşkilinin qrup formasında, qrup 

tədbirlərinin onların necə qiymətləndirməsi fikirləri əhəmiyyətli ola bilər. 

 Tanınma və özünü təsdiq tələbatları. (Hörmət) Bu qrup tələbatlar insanların səriştəli, 



güclü, qabiliyyətli, özünə inamlı olmaq və ətrafdakı insanlar tərəfindən tanınması və hörmət 

edilməsi meyllərini əsk etdirir. Insanlara güclü təsir edən bu tələbat lider mövqeyinə və ya 

məsələlərin həlli zamanı tanınmış avtoritet mövqeyinə əsaslınır. Belə insanları idarə etmək üçün 

onların iş nəticələrinin müxtəlif qiymətləndirilməsi formalarından istifadə etmək lazımdır. 

Bunun üçün onlara titullar və adlar verilməli, mətbuatda onların işi qiymətləndirilməli, ictimai 

çıxışlarda rəhbərlik tərəfindən adları qeyd edilməli, müxtəlif mükafatlara təqdim edilməlidir və s. 

 Özünüifadə tələbatları. Bu qrup özündə insanın öz biliklərini, qabiliyyətlərini və 

bacarıqlarını daha dolğun istifadə edilməsi kimi meyləri birləşdirir. Bunlar insanların dərin 

mənalı yaradıcılıq tələbatlarıdır. Belə tələbatlı insanlar özünün və ətrafın qavrayışına açıqdırlar, 

yaradıcı və müstəqildirlər. Bu insanları idarə etmək üçün onlara kreativ düşüncə tələb edən 

vəzifə verərək nqabiliyyətlərindən maksimum istifadə etmək və vəzifələrinin icrası üçün 

vasitələr seçimində azadlıq vermək, habelə yaradıcılıq tələb edilən işlərə cəlb etmək lazımdır. 

 Maslounun tələbatlar ierarxiyasının mənası yalnız bu və ya digər tələbatın təbiəti necədir 

sualına cavab vermək dеyil, həm də bu və ya digər tələbatların insanın fəaliyyətə motivasiyasına 

necə təsir etdiyini nəzərə alaraq insana təsir etmək və öz tələbatlarını ödəməyə imkan verməkdir. 

 Maslou konsepsiyası müasir idarəetmə nəzəriyyəsinin və təcrübəsinin inkişafına böyük 

təsir etmişdir.Lakin işgüzar təcrübə göstərdi ki, bu konsepsiyanın bir sıra zəif tərəfləri var. 

 Birincisi, tələbatlar stiuasiyalı amillərdən asılı olaraq (işin məzmunu,təşkilatda mövqeyi, 

yaş, cins və s.) Müxtəlif cür ifadə oluna bilər. 

Ikincisi, Maslou “piramidasında” olduğu kimi bir qrup tələbatın digərinin ardınca 

gəlməsində heç bir sərtliyə ehtiyac yoxdur. 

Üçüncüsu, yuxarı səviyyə tələbatlarının ödənilməsi,onların motivasiyaya təsirinin 

zəifləməsinə gətirib çıxarmır.Maslou hesab edirdi ki, qaydalardan istisna olaraq özünüifadə 

tələbatı ödənildikcə onun fəaliyyət motivasiyasına təsiri zəifləmir,əksinə güclənir. 

Maslou nəzəriyyəsi insanların işə meylinin əsasında nəyin dayanmasının başa düşülməsinə 

böyük təsir etmişdir.Rəhbərlər başa düşdülər ki,insanların motivasiyası geniş spektrli tələbatlarla 

müəyyən edilir. 

Maslouya görə tələbatlar iyerarxiyası. 

 



 

 

Maslou bütün tələbatları belə strukturda verməklə onu göstərmək istəyirdi ki, aşağı 

səviyyəli tələbatlar qane edilməni  tələb edir. Deməli onlar daha yüksək səviyyəli 

tələbatlarda özünü göstərməyə başlayan motivləşdirmələn öncə insanın davranışına təzir 

göstərir. Hər bir konkret vaxt anında insan özü üçün daha vacib olan tələbatın qane 

olunmasına səy göstərəcəkdir. İnsanın davranışında növbəti səviyyədə tələbatların daha 

güclü həlledici amil olmazdan əvvəl, daha aşağı səviyyəli tələbatlar qane edilməlidir. 

İnsan şəxsiyyət kimi inkişaf etdikcə onun potensial imkanları genişlənir. Özünü ifadə 

tələbatları heç vaxt tam qane edilə bilməz. Ona görə tələbatlar vasitəsi ilə davranışın 

motivləşdirilməsi prosesi sonsuzdur. 

Rəhbərlər həmişə öz tabeçilərinə diqqət verməlidirlər ki, onları hansı aktiv 

tələbatların hərəkətə gətirməsini həll etsinlər. Belə ki, vaxt keçdikcə bu tələbatlar dəyişir. 

Heç vaxt ümid etmək olmaz ki, bir dəfə işləyən motivləşdirmə həmişəişləyəcək. 

Mak-Klelland nəzəriyyəsi.  

Motivasiyanın digər modeli, yüksək səviyəli tələbatlara əsaslanan Mak-

Klelland(abş)nəzəriy-yəsidir. Bu modeldə Maslounun yuxarı səviyyəli tələbatları ierarxiyasız 

təqdim olunur və hesab edilirdi ki, insanlara üc tələbat məxsusdur: 

1) Uğur,  

2) aidiyyat,  

3) Hakimiyyət. 

Uğur tələbatı insanın qarşısında duran məqsədlərə əvvəlki metodlara nisbətən daha effektiv 

üsullarla çatmasını əks etdirir. Bu tələbat insanın uğur qazanmasının elan еdilməsi ilə deyil (bu 



onun statusunu təsdiq edir), işin uğurlu başa çatdırılması prosesi ilə ödənilir.Uğur tələbatı yüksək 

səviyyədə inkişaf etmiş insanlar az dərəcədə risk edirlər.Onlar problemin həllinin tapılamsına 

görə məsuliyyəti öz üzərinə götürmək kimi situasiyaları xoşlayırlar. Təşkilat belə insanlara geniş 

təşəbbüs imkanları təqdim etməli və onlara işi başladıqları işi sona çatdırmaq imkan 

verməlidirlər. 

Beləliklə, uğur tələbatı insanları motivləşdirmək üçün Sizdən onların qarşısında aşağı və 

orta səviyyəli riskliliyi olan vəzifələr qoymağı, qarşıya qoyulmuş məsələləri həll etmək üçün 

kifayət qədər səlahiyyət ötürməyi və əldə edilmiş nəticələrə uyğun olaraq konkret 

mükafatlandırma tətbiq еtməyi tələb еdir. 

Aidiyyat tələbatı ətrafdakı insanlarla dostluq münasibətlərinə meyldə ifadə olunur. 

Aidiyyat tələbatı yüksək olan insanlar yaxşı münasibətlərin yaradılması və saxlanılmasına 

istiqamətlənirlər, ətrafdakı insanlardan müsbət yardım və kömək əldə etməyə meyl edirlər.Onlar 

üçün ən əsas fakt odur ki,onlar kiməsə lazımdırlar. 

Kollektivin belə üzvlərinin uğurlu işinin təşkili üçün elə bir şərait yaratmaq lazımdır ki,öz 

fəaliyyətlərinə ətrafdakıların necə reaksiya verəcəyi haqqında informasiya əldə etmək,geniş 

dairədə insanlarla ünsiyyət  yapatmaq üçün onların imkanları olsun. 

Hakimiyyət tələbatı insanların davranışına təsir etmək, onların fəaliyyətinə görə 

məsuliyyəti öz üzərinə götürmək kimi meyllərdə ifadə olunur.Lakin bu halda təkcə inzibati 

hakimiyyət  deyil, eyni zamanda nüfuz, istedad və sair hakimiyyət amilləri də başa düşülür. Bəzi 

insanlar hakimiyyəti hakimiyyət naminə , ikinci qrup insanlar başqalarını idarə etməklə öz şəxsi 

qiymətləndirmələrini yüksəltmək üçün,üçüncü qrup insanlar isə digərlərinə  problemlərinin 

həllini daha yaxşı başa salmağı öz üzərlərinə götürmək üçün axtarırlar. Məhz axırıncı tələbat for-

masını Mak-Klelland menecer üçün vacib hesab edirdi. 

Motivasiyanın prosesual nəzəriyyələri 

Motivasiya mexanizmini tam başa düşmək üçün davranışın müxtəlif və çoxsaylı  

aspektlərini, həmcinin  ətraf mihit amillərinin təsirini nəzərə almaq lazımdır. Bu yanaşmanın 

reallaşması prosessual motivasiya nəzəriyyələrinin yaranmasına gətirib çıxardı. 

Aydındır ki, insanın davranışı onu hansı tələbatların fəaliyyət göstərməyə məcbur 

etməsindən, nəyə meyl etməsindən, nə əldə etmək istəməsindən və bunun üçün hansı imkanlara 

malik olmasından asılıdır. Əgər hesab etsək ki, hər şey utopik qaydada yaxşıdır, bu halda rəhbər 

üçün heyətin motivasiyasını dəqiq başa düşmək çətin olacaqdır. Bu insanı motivasiyaya sövq 

edən tələbatlar haqqında hər şeyi öyrənmək asan olmadıqda prosesi daha da çətinləşdirir. La-

kin,bu o demək deyil ki, motivasiya prosesini başa düşmək və idarə etmək mümkün deyil. Bir 



qrup nəzəriyyələr mövcüddur ki, onlar motivasiya prosesinin qurulmasını və insanların arzu 

edilən məqsədlərə çatmasını motivləşdirməşdirir. Bu nəzəriyyələrdə insanların müxtəlif 

məqsədlərə nail olmaq üçün səylərini necə bölüşdürməsi və konkret davranışı necə seçməsi təhlil 

edilir. Prosesial nəzəriyyələr tələbatların mövcüdluğunu təkzib etmir, lakin hesab edir ki, 

insanların davranışı təkcə tələbatlarla müəyyən edilmir. Prosesual nəzəriyyələrə əsasən insanın 

davranışı onun qavrama və gözləmələrinin (situasiya ilə əlaqədar) funksiyasıdır və eyni zamanda 

seçilmiş davranışın nəticələrindən asılıdır. 

Gözləmələr nəzəriyyəsi. 

Ilk dəfə gözləmələr nəzəriyyəsindən 1964-cü ildə amerikan tədqiqatçısı V.Vrumun “Iş 

motivasiyası” əsərində söhbət açılmışdı. Gözləmələr nəzəriyyəsində o göstərmişdir ki, başa 

düşülən tələbatlardan başqa insanı ədalətli mükafatlandırma da  ümumi hərəkətə gətirir. Öz 

konsepsiyasında Vrum insanın bu və ya digər davranışı nə üçün seçdiyini (imkanlar çox 

olduqda) və onun məqsədə çatmaq üçün nə qədər qüvvə sərf edəcəyini müəyyən etməyə 

çalışmışdı. 

Nəticələrin (son məqsədlərin) insan üçün arzu edilən olması, cəlb ediciliyi və prioritetliyi-

valentlik adlanır.Əgər işin nəticələri insan tərəfindən yüksək qiymətləndirilirsə onda bu yüksək 

valentlikdir. Əksinə, sonda insan əldə edilən nəticəyə biganədirsə,onda valentlik sıfra bərabərdir. 

Valentlik insanlarda müxtəlifdir.biri üçün ödəniş və onun artması böyük məna kəsb edə 

bilər,digəri üçün valentlik sıfır, bir sıra situasiyalarda isə mənfi məna kəsb еdə bilər. Xüsusi 

olaraq qeyd etmək lazımdır ki, ümumi nəticənin müsbət valentliyi üçün hər bir konkret nəticənin 

müsbət valentliyi digər nəticələrin mənfi valentliyindən yüksəkdir və ümumilikdə nəticə müsbət 

valentliyə malik olacaq. 

Gözləmələr,hər hansı davranışın məqsədə çatmağa imkan verməsi haqqında insanın 

təsəvvürləridir.adətən bu gözləmələr birbaşa təcrübəyə əsaslanır və uğurun,məğlubiyyətin 

təhlilinin nəticəsi olub özünə inamdan, hazırlıq səviyyəsindən,şəraiti qiymətləndirmə 

qabiliyyətindən,öz imkanlarını bilməkdən və digər amillərdən asılıdır. Gözləmələrin 

qiymətləndirməsi 0-1 arasında baş verir. Əgər insan hesab edirsə ki, icra və nəticələr onun 

səylərindən asılı deyil, onda gözləmə sıfra bərabərdir.  Əksinə o, hesab etsə ki, onda bunun 

kəmiyyəti 1-ə bərabərdir,bu zaman gözləmə təşkilatda insanın davranışına  çox güclü təsir edir, 

çünki buna əsaslanraq o özü üçün müəyyən edir ki, nə dərəcədə işləməlidir və nə qədər qüvvə 

sərf etməlidir. 

Ədalət nəzəriyyəsi. 

Motivləşdirmənin ədalət nəzəriyyəsi Vrum modelinin zəif çəhətlərini aradan qaldırmağa 



istiqamətlənmişdir. Insanlar daima öz fəaliyyətlərinin ədalətli qiymətləndirilməsi arzusunda 

olmuşlar. Bu halda ədalət digərlərinə olan münasibət və onların fəaliyyətinin qiymətləndirməsi 

baxımından bərabərliklə əlaqələndirilir. Əgər insan hesab edirsə ki, ona münasibət digərlərinə 

olan münasibətdən fərqlənmir, diskriminasiya yoxdur,qiymətləndirmə eynidir,onda özünə qarşı 

ədalətli münasibəti hiss edir və özündə məmnun qalma, razı qalma hiss edir. Əgər bərabərlik 

pozulursa,təşkilatın ayrı-ayrı üzvləri layiq olmadıqları yüksək qiymət və mükafatları alarsa onda 

işçi özünü kiçilmiş hiss edir və bu narazılığa səbəb olur.bu zaman narazılıq ,hətta insan sərf 

etdiyi əməyə nisbətən yüksək əmək haqqı aldıqda belə yarana bilər. Bu motivasiya 

nəzəriyyələrindən biri olan ədalət nəzəriyyəsinin əsasını təşkil edir. 

Ədalət nəzəriyyəsinin əsasını Steysi adams qoymuşdur. O, özünün “General Elektriks” 

şirkətində tədqiqatlarına əsaslanaraq bu nəzəriyyəni yaratmışdır.bərabərlik nəzəriyyəsinin əsas 

ideyası ondan obarətdir ki, iş prosesində insan özünün və digərlərinin işinin necə 

qiymətləndirməsini müqaisə edir. Bu müqayisə əsasında, müqayisədən razı qalıb-qalmamasından 

asılı olaraq insan öz davranışını dəyişir, modifikasiya edir. 

Ədalət nəzəriyyəsinə görə müqayisə prosesində obyektiv informasiyadan istifadə edilsə də 

(misal üçün əmək haqının həcmi) insan tərəfindən müqayisə şəxsi qavrayış və davranışın 

digərlərinin eyni cəhətləri ilə müqayisəsi əsasında aparılır. 

Idarəetmə təcrübəsində istifadə edilən, ədalətsizlik insanları icra nəticələrinin 

yüksəldilməsinə məcbur edir, ədalətlilik vəziyyəti isə insanları böyük nəticələri əldə etmək üçün 

demotivləşdirir-ideyası düzgün deyil. Nəzəriyyədə qeyd olunduğu kimi əgər ədalət gözlənilirsə 

insan razılıq hissi keçirir. Ona görə insan bu vəziyyətin saxlanılmasına meyillidir. 

Əgər, fərd hesab edirsə ki, ədalət kifayət qədər deyil və digərlərinin nəticələri daha yüksək 

mükafatlandırılıb, onda narazılıq hissi yaranır. Nəticədə əməyinin qiymətləndirilməsini qeyri-

ədalətli və qeyri-bərabər hesab edərək insan aktiv yaradıcı əməyə motivasiyanı itirir,təşkilat 

baxımından isə bu bir çox neqativ nəticələrə səbəb olur. 

 

Özünü sınamaq üçün suallar 

 

1. Motivasiya funkisiyanın mahiyyəti nədir? 

2. Motiv nədir? 

3. İnsanlarlı hansı vasitələrlə motivə etmək olur? 

4. İnsanda motiv yaranmasının sxemi necədir? 

5. Motivin hansı növləri vardır? 

6. Daxili motiv dedikdə nə nəzərdə tutulur? 

7. Xarici motiv dedikdə nə nəzərdə tutulur? 



8. Əmək haqqı motivasiyasının hansı növünə aiddir? 

9. Diplomların verilməsi motivasiyanın hansı növünə aiddir? 

10. Qamçı və qoğal siyasətinin şərhi 

11. İşçilərə hansı hallarda qoğal metodu tetbiq edilir? 

12. İşçilərə hansı hallarda qamçı metodu tətbiq edilir? 

13. Əmək haqqını artırmaqla işçilərin motivasiyasını artırmağa çalışmaq hansı motiv növünə 

aiddir? 

14. Daxili motiv hansı vasitələrlə həyata keçirilir? 

15. Xarici motiv hansı vasitələrlə həyata keçirilir? 

16. Tələbatların təsnif edilməsini izah edin. 

17. Tələbatlar vasitəsilə davranışın motivləşdirmə modelini qısa təsvir edin. 

18. Menecmentdə motivləşdirmə nəzəriyyələrinin 

19. 2 kateqoriyası hansılardır? 

20. Maslouya görə tələbatlar iyerarxiyasını müzakirə edin. 

21. Ədalət nəzəriyyəsinin mahiyyəti 

22. Gözləmələr nəzəriyyəsinin mahiyyətini şərh edin 

23. Gözləmə nəzəriyyəsi nə üçün 3 qarşılıqlı əlaqəninvacibliyini ön plana çəkir? 

24. Ədalətlilik nəzəriyyəsinə görə insanlar necə motivləşdirilir? 

Ədəbiyyat siyahısı 

1. Şahbazov K.A., Məmmədov M.H., Həsənov H.S. Menecment (dərslik). Bakı 2007. 

2. A.Abbasov və digərləri: “Biznesin Təşkili və idarə edilməsi”, dərslik,İqtisad Universiteti,  

Bakı, 2011 

3. Ə.H.Ələkbərov, M.Ə.Vəliyev,  S.H.Pürhani: “Menecment”, Çaşıoğlu, 2013 

 

 

Mövzu: 9 Menecmentdə nəzarət 

Plan: 

1.Nəzaət funksiyasının iqtisadi mahiyyəti. 

2.Nəzarətin növləri. 

3.Nəzarət prosesinin mahiyyəti və onun əsas mərhələlərinin xarakteristikası. 

4.Effektiv nəzarətə olan əsas tələblər. 



Təşkilatların planı tərtib edildikdən, strukturası yaradılıb iş yerləri də doldurulduqdan 

və işçiləin əmək motivləri də müəyyənləşdirildikdən sonra yerinə yetirilməli olan daha bir 

funksiya qalır: nəzərət funksiyası. 

Nəzarət bir qayda olaraq, “yerində tutmaq”,”ifşa etmək”, “yaxalamaqla” assosiasiya 

edilir.Əslində nəzarət fnksiyasının əsil mahiyyəti tamamilə başqadır. Nəzarət özündə təşkilatın 

qarşıya qoyduğu məqsədə çatmasını təmin edən prosesi əks etdirir.Ən ümumi şəkildə nəzarət- 

nəzarət edilən dövrdə əldə edilmiş faktiki göstəricilərin planlaşdırılanlarla müqayisə edilməsi 

prosesi kimi müəyyənləşdirilə bilər. 

     “Nəzarət”(yoxlama) anlayışı inzibati fəaliyyətin bir növü kimi “nəzarət etmək”anlayışının 

çərçivəsindən kənara çıxır. İdarəetmə nəzarəti bidəfəlik akt, iş deyildir.Həmin proses fasiləsizdir, 

buraya idarəetmə məsələlərinin yerinə yetirilməsinin asanlaşdırılması məqsədilə müxtəlif 

fəaliyyət növlərinin müşahidəsi və nizamlanması daxildir. 

Qəbul edilmiş planlar heç də həmişə fıkirləşdiyimiz kimi yerinə yetirilmir. Çünki insanlar 

çox vaxt onlara həvalə edidlmiş hüquq və öhdəlikləri qəbul etmirlər. Rəhbərliyə isə qarşıya 

qoyulan məqsədə çatmaq üçün insanları lazımi dərəcədə motivləşdirmək nəsib olmur. Təşkilatı 

əhatə edən mühit, şərait daima dəyişdiyindən təşkilat müvafıq olaraq ona adaptasiya olmalıdır. 

Bu məqsədə nail olunmasına nəzarət kömək edir. Nəzarətin köməyi ilə təşkilatın rəhbərliyi qəbul 

edilən qərarların düz olmadığını müəyyən edir və onların dəqiqləşdirilməyə olan ehtiyacını 

aşkara çıxanr. 

Səmərəli idarəetmə nəzarəti onun strateji planlaşdırma prosesi ilə birləşdirilməsi əsasında 

yaradılır.O, strateji planların həyata keçirilməsinin elə müşahidə olunmasını təmin edir 

ki,menecerlər həmin planların nə qədər yaxşı yeinə yetirilməsini müəyyənləşdirməyə, lazım 

gələrsə dəyişikliklər etməyə, yaxd tənzimləyici tədbirləri tətiq etməyə imkan tapa bilsinlər. 

Nəzarətsiz təşkilatın müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərməsi qeyri-mümkündür. P. 

Drukerə görə “nəzarət və istiqamətin müəyyən edilməsi”-bunlar sinonimdir.” 

    “Kontrol”-“ contrale. “-fransız sözü olub,yoxlama deməkdir”.Bu sözdən ilk öncə mühasibat 

uçotunda təşkilatın təsərrüfat fəaliyyəti praktikasının əks etdirilməsindən ötrü istifadə olunurdu. 

Biznesi idarə edənlərin və biznes nəzəriyyəçilərinin müəyyən hissəsi məhz bu mənadan istiadə 

edilər. 

       Lakin klassik menecmentdə nəzarət funksiyası idarəetmə fəaliyyətinin bir növüdür ki, onun 

sayəsində təşkilat müəyyən yolda saxlanıla bilər, onun fəaliyyətinin göstəriciləri müəyyən 

olunmuş standartlarla(planlarla) müqayisə oluna bilər. 



Nəzarət funksiyasının aşağıdakı vəzifələri ərqləndirilir: 

• Hər hansı dövr üçün nəzarət edilən obyektin real vəziyyətinin qiymətləndirilməsi. 

• Kənarlaşma hallarının konkret istiqamətinin müəyyənləşdirilməsi. 

• Həmin kənarlaşma hallarının səbəblərinin aşkara çıxarılması. 

• Lazım gəldikdə əlavə informasiya materiallarının toplanması. 

• Bunlar əsasında yoxlanılan obyektin fəaliyyətinin qaydaya salınması üçün tədbirlərin 

görülməsi. 

 

Nəzarət prosesi standartların müəyyən edilməsini, faktiki əldə edilmiş nəticələrin 

ölçülməsini və əgər əldə edilmiş nəticələr müəyyən edilmiş standartlardan əhəmiyyətli dərəcədə 

fərqlənirsə, onda düzəlişlərin aparılmasını nəzərə tutur.  

Rəhbərlik nəzarət funksiyasını məqsəd və vəzifələri müəyyənləşdirdikdən və təşkilatı 

yaratdığı andan həyata keçirməyə başlayır. Nəzarətsiz təşkilatın müvəffəqiyyətlə fəaliyyət 

göstərməsi qeyri-mümkündür. Təşkilatın məqsədi, planı və strukturu özlüyündə bu və ya digər 

şəkildə mövcud gücləri bölüşdürərək onun fəaliyyət istiqamətini müəyyən edir. 

 Nəzarətin zəruriliyi aşağıdakılarla şərtlənir: 

1. Nəzarət təşkilatın dəyişən xarici mühiti üçün xarakterik olan qeyri-müəyyənliyi azaldır. 

Plan və təşkilati struktur - bu gələcəyi rəhbərliyin necə görmək istədiyinin yalnız mənzərəsidir. 

Çoxlu, rəngarəng şəraitlər təşkilatın məqsədinin reallaşdırılmasına mane ola bilər. Qanunların, 

sosial dəyərlərin, texnologiyanın, rəqabət şəraitinin və ətraf mühitin digər dəyişən kəmiyyətləri 

planı tam reallığa çevirə bilər, müəyyən vaxtdan sonra isə onu tamamilə əlçatmaz edə bilər. 

Dəyişən şəraitə hazır olmaq və ona lazımınca reaksiya vermək üçün təşkilata təsir edə biləcək 

mümkün dəyişənlərin təsirini qiymətləndirmək üçün nəzarət kimi effektiv mexanizm lazımdır. 

2. Nəzarət böhranlı situasiyaların meydana çıxacağı haqqında xəbərdarlıq edir. Əgər, 

təşkilat daxilindəki situasiyaların təhiili nəticəsində meydana çıxan səhvlər və problemlər 

vaxtında düzəldilməzsə, onlar ətraf mühitin və insanların davranışının gələcək şəraitinin 

qiymətləndirilməsində buraxılan səhvlərlə bir-birinə qarışacaqdır. Təşkilatdakı səhvlərin belə 

bir-birinə qovuşması ehtimalı fəaliyyət növlərinin bir-birinə qarşılıqlı təsir dərəcəsinin yüksək 

olmasından irəli gəlir. 



Hal-hazırda ölkə iqtisadiyyatında belə bir situasiya geniş yayılmışdır ki, təşkilat məhv 

olmur, lakin daima bir böhrandan digərinə keçir. Buna görə də kifayət qədər təcrübəli 

menecerlərin əksəriyyəti belə hesab edirlər ki, onların biznesində belə vəziyyəti qaçılmazdır. 

Doğrudan da hər hansı bir təsadüfı situasiya olduqca sürətlə inkişaf edə bilər və təşkilat da bunu 

dərhal qeydə alaraq onun aradan qaldırılması xəttini işləyib hazırlaya bilər. Lakin əksər hallarda 

daima antiböhranlı idarəetmə metodlarına əsaslanmağa heç bir zəruriyyət yoxdur. 

Nəzarət problemləri aşkara çıxararaq təşkilatın fəaliyyətində bu problemlərin artıb böhrana 

çevirilməsinə qədər dəqiqləşdirmələr etməyə imkan verir. Nəzarətin həyata keçirilməsi 

zəruriliyinin mühüm səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, istənilən təşkilat qeyd-şərtsiz səhvləri 

vaxtında aşkar etmək və onların təşkliatın məqsədinə çatması istiqamətində yaratdığı maneələri 

aradan qaldırmaq qabiliyyətinə malik olmalıdr. 

3. Nəzarət təşkilatın güclü tərəflərini müdafiə edir. Real əldə edilmiş nəticəni 

planlaşdırılanla müqayisə etməklə, başqa sözlə «Qarşıya qoyulan məqsədə doğru biz nə qədər 

irəliləmişik?» sualına cavab verrməklə təşkilatın rəhbərliyi təşkilatın fəaliyyətinin məhz hansı 

istiqamətləri onun ümumi məqsədlərinə çatmasına daha effektli kömək etdiyini müəyyən etmək 

imkanı əldə edir. Müvəffəqiyyəti, uğursuzluğu və onun səbəblərini müəyyən edərək menecer 

xarici mühitin dəyişən tələblərinə təşkilatın kifayət qədər tez adaptasiya olunması   imkanını   

qazanır  və  bununla  da  təşkilatm  üstün məqsədlərinə doğru daha böyük templə irəliləməyi 

təmin edir. 

Eyni zamanada nəzarət menecmentin vacib və mürəkkəb funksiyasıdır. Onun birinci 

növbədə nəzərə alınmalı olan mühüm xüsusiyyətlərindən biri onun hər şeyi əhatə etməsidir. 

Nəzarət yalnız «nəzarətçi» təyin edilmiş menecerin və onun köməkçilərinin müstəsna hüquqi 

olaraq qalmamalıdır. Hər bir rəhbər öz ranqından asılı olmayaraq nəzarəti (əgər hətta bunu ona 

şəxsən kimsə həvalə etməsə belə) öz vəzifə öhdəliklərinin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi həyata 

keçirməlidir. 

Menecmentin fiınksiyalanndan biri kimi nəzarət ictimai həyatın bütün sferalarına nüfuz 

edir. Bəzilərini qeyd edək: 

 1. Bank nəzarəti - bu əgər kredit müqaviləsində qabaqcadan nəzərdə tutulubsa verilmiş 

kreditlərin məqsədəuyğun olaraq xərclənməsi üzərində bankın həyata keçirdiyi nəzarətdir. Və 

yaxud da iflas olması təsdiq olunana qədər tədiyyə qabiliyyəti olmayan borclulann vəsaitinin 

xərclənməsi üzərində bankın həyata keçirdiyi nəzarətdir. 



2.  Təhlükəsizlik  nəzarəti  - sistemli  baxış, curnalların öyrənilməsi, eləcə də qəbul 

edilmiş təhlükəsizlik metodikası və məlumatların işlənməsi prosedurasına uyğun olaraq sistemə 

nəzarət edən vasitələrin kifayət qədər olmasını müəyyən etmək məqsədilə sistemin fəaliyyət 

göstərməsini müşahidə etmək; təhlükəsizliyin pozulmasının aşkar edilməsi; nəzarət və 

təhlükəsizlik prosedurası vasitələrini öyrənmək üzrə tövsiyyələr işləyib hazırlamaq. Bu 

mexanizmin idarə edilməsi təhlükəsizlik curnalına daxil edilən təhlükəsizlik hadisələrinin 

qeydiyyata alınması və qeydiyyatdan çıxarılmasına, həmçinin sistemin təhlükəsizliyi haqqında 

hesabat hazırlanmasını özündə birləşdirir. 

3. Büdcə nəzarəti dövlət maliyyə nəzarətinin üzvi tərkib hissəsidir. Onun vasitəsilə büdcə 

layihəsinin tərtibi və baxılması prosesində, eləcə də onun icrası haqqında hesabat tərtib edilərkən 

büdcə vəsaitinin formalaşdırılması, bölüşdürülməsi və istifadəsi yoxlanılır. 

4. Valyuta nəzarəti - a) bu sistemin vasitəsi ilə dövlət xarici valyutanın əldə  edilməsi   və   

onunla  əməliyyatlar  keçirilməsi qaydalarını  tənzimləyir. Bir  qayda  olaraq  xarici  valyuta ilə 

əməliyyatların  həyata keçirilməsinə lisenziyalar verilməsi səlahiyyətini ölkənin maliyyə 

nazirliyi və ya onun mərkəzi bankı (milli bankı) həyata keçirir; b) ölkənin gömrük sərhədləri 

vasitəsilə azad gömrük zonalarının və azad ambarların perimetirləri istisna olmaqla milli 

valyutanın, qiymətli kağızların, valyuta qiymətlilərin hərəkətinə nəzarət; c) ölkənin gömrük 

sərhədləri vasitəsilə əmtəələrin və nəqliyyat vasitələrinin yerdəyişməsi ilə bağlı olan valyuta 

əməliyyatlarına nəzarət; ç)ölkənin valyuta, ixrac-idxal və digər xarici iqtisadi əməliyyatlar  

sferasındakı qanunvericiliyi gözləməklə təşkilata nəzarət və göz yetirmək sahəsində vahid 

ümumdövlət siyasətinin tərkib hissəsidir; d) valyuta əməliyyatlarının və xarici valyutaya 

münasibətdə dövlət qarşısında öhdəliklərin yerinə yetirilməsində valyuta əməliyyatlarının həyata 

keçirilməsini tənzim edən dövlət qanunvericiliyi və idarə normativ aktlara rezident və qeyri-

rezidentlərin əməl etməsi üzərində nəzarət. Azərbaycanda valyuta nəzarəti Azərbaycan 

Respublikası qanunvericiliyinə, valyuta və  ixrac  nəzarəti üzrə Azərbaycan Respublikasının 

gömrük məcəlləsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi başda 

olmaqla gömrük orqanları tərəfindən həyata keçirilir. 

5. Bankdaxili nəzarət - bank müəssisələrində   kassa, hesablaşma, kredit və digər 

əməliyyatlar  keçirilməsinin düzgünlüyünü təmin edən sistem. 

6. Təsərrüfatdaxili nəzarət - istehsal birliklərində, müəssisələrdə, firmalarda, səhmdar 

cəmiyyətlərdə baş verən təsərrüfat əməliyyatları və proseslərini həyata keçirən zaman baş verən 

nəzarət. 



7. Dövlət nəzarəti - dövlət orqanları tərəfindən qəbul edilən qanun və digər hüquqi 

aktların yerinə yetirüməsini təmin edən dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsi formalarından 

biridir. 

8. Dövlət büdcəsinin icrasına operativ nəzarət - dövlət büdcəsi haqqında qanunun yerinə 

yetirilməsinə nəzarət. Əsas nəzarət Milli Məclisin Hesablama palatası tərəfındən həyata keçirilir. 

O, dövlət büdcəsinə nəzarət prosesində pul daxil olmalarının tam həcmdə və vaxtında daxil 

olmasına, qanunla dövlət büdcəsinin təsdiq edilmiş göstəricilərilə müqayisədə faktiki büdcə 

təxsisatlarına nəzarət edir, kənarlaşmaları və səhvləri aşkara çıxarır, onların təhlilini aparır və 

aradan qaldırılması üzrə təkliflər verir. Hesablama palatası hər rüb müəyyən edilmiş formada 

dövlət büdcəsinin yerinə yetirilməsi gedişi haqqında Milli Məclisə operativ hesabat verir. Bu 

hesabat Milli Məclis tərəfindən təsdiq edilir. Operativ nəzarət məlumatlarından təftiş və 

yoxlamaların planlaşdırılması zamanı istifadə edilir. 

9. Dövlətin daxili və xarici borclarının vəziyyəti və kredit resurslarından istifadə 

üzərində nəzarət - dövlətin daxili və xarici borclarının idarə edilməsi və ona xidmətlə əlaqədar 

Hesablama palatasının həyata keçirdiyi nəzarət; xarici dövlət və maliyyə təşkilatlarından 

hökumətin aldığı xarici kreditlər və borclardan qanuni rasional və effektli istifadə edilməsi 

üzərində Hesablama palatasının həyata keçirdiyi nəzarət; qaytarılmaq şərti ilə verilən 

mərkəzləşdirilmiş maliyyə resurslarının səmərəli yerləşdirilməsi üzərində Hesablama palatasının 

keçirdiyi nəzarət; dövlət kreditlərinin verilməsi, həmçinin xarici dövlətlərin və beynəlxalq 

təşkilatların əvəzsiz olaraq ayırdığı vəsaitin xərclənməsi üzərində Hesablama palatasının 

keçirdiyi nəzarət. 

10. Ehtiyatların vəziyyəti üzərində nəzarət ehtiyat normalarından kənarlaşmaları aşkara 

çıxarmaq və kənarlaşmaların ləğv edilməsi üçün operativ tədbirlər görmək məqsədilə istehsal-

texniki təyinatlı məhsulların, xalq istehlakı məmulatlarının və sairənin ehtiyatlar səviyyəsinin 

öyrənilməsi və tənzimlənməsi. Ehtiyatların vəziyyəti üzərindəki nəzarəti müntəzəm əsasda və ya 

zəruriyyət yarandıqca keçirilən ehtiyatların   uçotu, material resurslarının siyahıya alınması, 

inventarizasiya məlumatları əsasında həyata keçirilə bilər. 

11. Sertifikatlaşdırma üzərində dövlət nəzarəti və göz qoyma - Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Standartlaşdırma idarəsinin və digər xüsusi səlahiyyətli dövlət 

orqanlarının həyata keçirdiyi nəzarət. Məhsulun sertifikatlaşdırılmasının özünün də nəzarətə 

ehtiyacı var. 



12. Metroloji nəzarət -metroloci norma və qaydalara əməl olunmasını yoxlamaq məqsədi 

ilə dövlət metrologiya xidməti orqanlarının və ya hüquqi şəxslərin metroloci xidmətlərinin 

həyata keçirdiyi fəaliyyət. 

13. İmmiqrasiya nəzarəti - Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial müdafiəsi 

nazirliyinin miqrasiya xidməti idarəsinin və onun yerli orqanlarının xarici vətəndaşları və 

vətəndaşlığı olmayanların ölkə ərazisində qeyri-qanuni miqrasiyasını aşkara çıxarmaq və onu 

xəbərdar etmək üzrə öz səlahiyyətləri daxilində miqrasiyanın tənzimlənməsi və həyata keçirməsi. 

14. Müfəttiş nəzarəti - tabeçilikdə olan orqan və şəxslərin fəaliyyətinin düzgünlüyünü 

yoxlamaq məqsədi ilə xüsusi səlahiyyətli şəxslərin həyata keçirdiyi nəzarət. 

15. Selektiv kredit nəzarəti - konkret sahədə, iqtisadi agentlərin fəaliyyət sferasında 

kreditdən istifadəni stimullaşdırmaq və ya məhdudlaşdırmaq məqsədi ilə dövlətin həyata 

keçirdiyi pul-kredit aləti. Məsələn, bu və ya digər məqsədlə kredit şərtlərinin dövlət 

tənzimlənməsi, qiymətli kağızlar buraxılmasına razılıq verilməsi və s. 

16. Marketinq nəzarəti - marketinq tədbirlərinin effektliyinin müəyyən edilməsi üsulları. 

Nəzarətin məqsəd və vəzifələrinin formalaşdırılmasını, nəzarətin müxtəlif forma və 

metodlarından istifadə edilməsini nəzərdə tutur. 

17. Qız (törəmə) kompaniyalar üzərində ana kompaniyaların nəzarəti   - kompaniya-

investorun imkanları digər kompaniyaların uzun müddətli istehsal və maliyyə siyasətini 

müəyyən edir; formal olaraq bunun üçün qız kompaniyaların səhmlərinin yarıdan çoxunu əldə 

etmək zəruridir. 

18. Əmək haqqı üzərində nəzarət - əmək haqqı və qiymət sahəsində siyasət. Bu siyasət 

nəticəsində qanunvericilik qaydasında hər hansı bir dövrdə əmək haqqı və qiymətin 

yüksəlməsinin maksimum mümkün ölçüsü müəyyən edilir. 

19. Xarici valyuta üzərində nəzarət müəyyən ölkənin hökumətinin vətəndaşlarının və 

firmalarının xarici valyutaya olan tələbatları, həmçinin valyuta kursları üzərində qoyduğu 

nəzarət. Bunu hökumət öz xarici ödəmələrini məhdudlaşdırmaq (ödəmə balansındakı defisiti 

ləğv etmək) məqsədilə edir, 

20. Qiymətlər üzərində nəzarət - bir sıra əmtəə növlərinin qiymətlərinin dövlət 

tənzimlənməsi. 

21. Əməliyyat nəzarəti - yerinə yetirilmə vaxtı və ya texnoloci əməliyyatlar başa 

çatdıqdan sonra məhsul və ya proseslerə nəzarət. 



22. İstehsal nəzarəti - planlaşdırılan istehsal göstəricilərinin faktiki məlumatlarla 

müqayisə edilməsi, həmçinin kənarlaşmaların təhlili. İstehsal nəzarəti xüsusilə istehsal 

prosesinin kəmiyyət və vaxt aspektlərini, keyfiyyətə, istehsal güclərindən istifadəyə, həmçinin 

istehsal xərclərinə nəzarəti əhatə edir. İstehsal nəzarətinin mühüm aspekti işin tapşırılmış vaxtda 

yerinə yetirilməsinə nəzarətdir. Müntəzəm (təkrar olunan) göz yetirmə və birdəfəlik nəzarəti, 

müəssisənin daxili və xarici əməliyyatlar üzrə nəzarəti və s. bir-birindən fərqləndirirlər. Nəzarət 

müddətində köməkçi alət kimi qrafik metodların müddətinın əks olunması ilə sexlər üzrə işin 

(sifarişin) keçirilməsi vaxtını müəyyən edən «texnoloci kartalar» çıxış edir. İstehsal proseslərinin   

tənzimlənməsi  və   onlara  nəzarət edilməsinin təşkilati forması kimi dispetçer məntəqəsi - 

informasiya mərkəzləri çıxış edə bilər. 

23. Başdan-başa nəzarət - bütün məhsul, əmtəə vahidlərini əhatə edən nəzarət; tam 

nəzarət. 

24. Gömrük nəzarəti - gömrük məcəlləsinə uyğun olaraq dövlət sərhədləri vasitəsilə 

müxtəlif yüklərin, əmtəələrin, valyutaların və valyuta qiymətlilərin, qiymətli metalların və 

onlardan hazırlanan məmulatların yerdəyişmələri qaydalarına əməl olunmasının yoxlanılması. 

Gömrük nəzarəti sərhəd nəzarəti ilə uyğunlaşdırılaraq həyata keçirilir. 

25. Təsərrüfat nəzarəti təsərrüfat məsələləri üzrə yoxlamaları, həmçinin müəssisə, idarə 

və təşkilatın təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin yoxlanılmasını təmin edən tədbirlər sistemi. 

26. Qiymət nəzarəti - istehlak mallarınm qiymətinə dövlətin qoyduğu məhdudiyyətlər və 

vaxtaşırı olaraq onların yoxlanılması. 

27. Ekoloci nəzarət - bizi əhatə edən təbii mühitin veziyyətinə göz qoyulması və nəzarət 

edilməsi sistemi. Bu sistem təbiəti əhatə edən mühitin   vəziyyətinə nəzarət edən dövlət 

müşahidə xidmətindən, həmçinin dövlət, ictimai və istehsal nəzarətindən ibarətdir. Ekoloci 

nəzarət özündə təbiəti əhatə edən mühitin durumunu və onun təsərrüfat və digər fəaliyyətlərin 

təsiri altında dəyişməsini əks etdirir. Bunlara aşağıdakılar aiddir: a) təbiətin mühafızəsi   üzrə 

plan və tədbirlərin yerinə yetirilməsinin yoxlanılması; b) təbii resurslardan səmərəli istifadə 

edilməsi; c) ətraf mühitin sağlamlaşdırılması; ç) təbiətin mühafizəsi ilə bağlı olan 

qanunvericiliyin və ətraf təbii mühitin keyfiyyət normativlərinin tələblərinin gözlənilməsi. 

Ekoloci nəzarəti əsasən respublikanın Ali qanunverici və icra orqanları, həmçinin təbiətin 

mühafiəsi, sanitar-epidemioloci nəzarət sahəsindəki xüsusi səlahiyyətli dövlət orqanları həyata 

keçirir. 



28.. İxrac nəzarəti - «strateci əmtəələrin» və sairənin ölkədən çıxarılmasına qadağa, 

məhdudiyyəti və ya nəzarəti üzrə tədbirlər sistemi və s. 

Nəzarət menecment prosesinin əsasını təşkil edir. Nə planlaşdırmanı, nə təşkilatı struktur 

yaradılmasını, nə də ki motivasiyanı nəzarətdən ayrı təsəvvür etmək olmaz. Çünki, faktiki olaraq 

onların hamısı müəyyən təşkilatdakı ümumi nəzarət sisteminin ayrılmaz tərkib hissələridir.  

      Qeyd edək ki, aparılma müddəti baxımından nəzarətin üç əsas növüfərqləndirirlər: ilkin, cari 

və son (yekun). 

İlkin nəzarət. İlkin nəzarət təsərrüfat əməliyyatlannı yerinə yetirməyə başlayana qədər həyata 

keçirilir. Onun həyata keçirilməsinin əsas vasitəsi kimi müəyyən qaydaların, proseduraların və 

davranış xəttinin reallaşdırılması çıxış edır. Çünki, qayda və davranış xətti planın yerinə 

yetirilməsini təmin etmək üçün işlənib hazırlanır. Onlara ciddi şəkildə əməl olunması isə işin 

müəyyən edilmiş istiqamətdə inkişaf etdiyini sübut edir. Analoci olaraq, əgər dəqiq vəzifə 

təlimatları yazılarsa, formalaşmış məqsəd tabeçilikdə olanlara effektli şəkildə çatdırılarsa, 

inzibati idarəetmə aparatına ixtisaslı mütəxəssislər cəlb edilərsə, onda təşkilati strukturun 

nəzərdə tutulan qaydada işləməsi ehtimalı artacaqdır. Təşkilatlarda ilkin nəzarətdən insan, 

material və maliyyə resurslarına münasibətdə istifadə edilir. 

İnsan resursları sahəsində ilkin nəzarətə təşkilatlarda bu və ya digər vəzifə öhdəliklərini 

yerinə yetirmək və daha hazırlıqlı və ixtisaslı insanları seçmək üçün zəruri olan işgüzar və 

peşəkar biliiklərin, vərdişlərin dəqiq təhlil hesabına nail olunur. Qəbul edilən işçinin tapşırılan 

işləri yerinə yetirmək iqtidarında olduğuna əmin olmaq üçün tələb olunan minimum bilik 

səviyyəsini müəyyənləşdirmək və ya müvafiq sahədəki iş stacını müəyyənləşdirmək, işə 

götürülən şəxsin təqdim etdiyi sənədləri və zəmanətləri yoxlamaq zəruridir. Səlahiyyətli işçilərin 

təşkilata cəlb edilməsi və onların orada möhkəmlənməsi ehtimalını əhəmiyyətli dərəcədə 

yüksəltmək üçün ədalətli əmək haqqı və kompensasiyalar müəyyənləşdirmək, psixoloci testlər 

keçirmək, həmçinin muzdla işçilər qəbul edilən dövrdə işçilərlə çoxsaylı müsahibələr aparılması 

kimi yollardan istifadə etmək olar. Bir çox təşkilatlarda insan resurslarına münasibətdə ilkin 

nəzarət onlar işə qəbul edildikdən sonra işə hazırlama, öyrətmə (təhsil) prosesində də davam 

etdirilir. Öyrətmə (təhsil) həm rəhbər heyətə, həm də sıravi icraçılara öz öhdəliklərini faktiki 

olaraq icra etməyə başlayana qədər bilmək və müəyyən etmək imkanı verir. İlkin hazırlıq 

kursları muzdla tutulmuş ışçilərin gələcəkdə effektli işləyəcəkləri ehtimalını artırır. 

Material resursları sahəsində ilkin nəzarət icazə verilən minimum keyfıyyət standartlarını 

işləyib hazırlamaq və daxil olan materialların bu tələblərə uyğun olmasının fiziki cəhətdən 

yoxlanması yolu ilə həyata keçirilir. 



Material resursları - əmək predmetləri: xammal, əsas və köməkçi materiallar, 

yarımfabrikatlar, yanacaq, tamamlanmamış istehsal və istehsal tullantıları, həmçinin 

avadanlıqların təmiri üçün nəzərdə tutulan maşın hissələri, tara və tara materialları ola bilər. 

Bu sahədəki ilkin nəzarət üsullarından biri özünün müvafıq texniki şərtlərə uyğun olan 

material tədarükü imkanlarını inandırıcı şəkildə təsdiq edən tədarük imkanlarını inandırıcı 

şəkildə təsdiq edən tədarükçünün seçilməsidir. Material resurslarına ilkin nəzarət metodlarından 

biri də defisitdən yaxa qurtarmaq üçün təşkilatda onların kifayət qədər ehtiyatını yaratmaqdır. 

Maliyyə material resursları sahəsində ilkin nəzarət büdcənin təhlili yolu ilə həyata keçirilir. 

Bu eyni zamanda planlaşdırma funksiyasını həyata keçirməyə imkan verir. 

Büdcə ilkin nəzarət mexanizmi rolunu oynayır. Çünki, o təşkilat rəhbərliyində lazım olan 

vaxt kəsiyində nəğd vəsaitin olacağı inamını yaradır. Büdcə həmçinin xərclərin son həddini 

müəyyənləşdirir və bununla da hər hansı şöbəyə və ya təşkilata bütövlükdə özünün nəğdi 

vəsaitini son qəpiyinədək xərcləmək imkanı vermir. 

Cari nəzarət. Cari nəzarət bilavasitə işlərin yerinə yetirilməsi gedişində həyata keçirilir. Çox 

vaxt onun obyekti kimi tabeçilikde olan əməkdaşlar çıxış edir, onun özü isə ənənəvi olaraq 

onların bilavasitə rəhbərlərinin müstəsna hüququdur. Tabeçilikde olanların işinin müntəzəm 

olaraq yoxlanılması, qarşıya çıxan problemlərin müzakirəsi və işin təkmilləşdirilməsi üzrə 

təkliflər nəzərdə tutulan plan və təlimatlardan kənarlaşmaları aradan qaldırmağa kömək edir. 

Çünki, onlar artaraq bütün təşkilat üçün ciddi çətinliyə çevrilə bilər. 

Cari nəzarət sözün tam mənasında işin özünün yerinə yetirilməsi ilə eyni vaxtda aparılmır. 

O, arzu olunan məqsədə çatmaq istiqamətində işin aparılmasından sonra alınan faktiki nəticələrin 

ölçülməsinə əsaslanır. Cari nəzarəti həyata keçirmək üçün idarəetme aparatında əks əlaqə 

yaratmaq lazımdır. Nəzarət prosesinə tətbiq edildikdə əks əlaqə alınmış nəticələr haqqındakı 

məlumatlardan başqa bir şey deyildir. Əks əlaqəyə sadə misal olaraq rəhbərin tabeçilikdə olan 

işçilərə çatdırdığı məlumatları göstərmək olar. Məsələn, o, əgər görürsə ki, onlar səhv edir onda 

onlara deyir ki, sizin işiniz qənaətbəxş dcyildir. Əks elaqə sistemi rəhbərə bir çox gözlənilməyən 

problemləri aşkar etməyə və öz davranış xəttini elə dəqiqləşdirməyi tələb edir ki, təşkilatın 

qarşısında duran vəzifələrin həllinin daha effektli yolunun seçilməsindən kənarlaşa bilməsin. 

Müxtəlif təbiətli (bioloci, təşkilati) əks əlaqə sistemləri eyni bir elementlərdən təşkil olunur 

və onlar eyni bir prinsip əsasında işləyirlər.  

Menecmentdə istifadə olunan əks əlaqəli nəzarət sistemi «çıxışda» tələb olunan 

xarakteristikaya nail olmaq üçün «girişə» təsir göstərir. Əks əlaqəli təşkilati sistem üçün «giriş» 



bütün növ resurslar - insan, material və maliyyə resursları hesab olunur, «çıxış» isə əmtəə və ya 

xidmətlər hesab olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, əks əlaqəli nəzarət sistemi olan əksər təşkilatlar 

açıq və ya qapanmamış sistemə aiddir. Belə sistem üçün xarici element olan menecerlər 

müntəzəm olaraq həm onun məqsədinə, həm də onun fəaliyyət göstərməsinə dəyişikliklər edərək 

bu sistemə təsir göstərirlər. Menecment sistemin açıq tiplərinə baxır. 

Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün sistemin reaksiya verməli olduğu kənarlaşmalar 

həm xarici və həm də daxili amillərin təsirindən ola bilər. Daxili amillər sırasına təşkilatın daxili 

dəyişənləri ilə bağlı olan problemləri aid etmək olar. Xarici amillərə isə təşkilatı əhatə edən 

xarici mühitlə bağlı olan təsirlər: rəqabət, yeni qanunlar qəbul edilməsi, texnologiyanın 

dəyişməsi, ümumi iqtisadi situasiyanın pisləşməsi, mədəni dəyərlər sisteminin dəyişməsi aiddir. 

İdarəetmə təşkilatın əks əlaqəli effektiv sistem keyfiyyətində fəaliyyət göstərməsini təmin 

etməyə cəhd edilməsini məqsədəuyğun hesab edir, başqa sözlə ona açıq sistem kimi baxır. 

Son  nəzarət. Son  nəzarət prosesində əks əlaqədən iş yerinə yetirildikdən sonra istifadə olunur. 

Çünki, nəzarət edilən fəaliyyət başa çatdıqdan dərhal sonra, ya da ki, əvvəlcədən müəyyən 

ediimiş vaxt başa çatdıqdan sonra faktiki alınmış nəticələr tələb olunanla müqayisə edilir. Son 

(yekun) nəzarət olduqca gec həyata keçirilir. Ona görə ki, problemə meydana çıxdığı anda 

reaksiya verilir. Buna baxmayaraq o iki mühüm funksiyanı yerinə yetirir. 

1. Əgər gələcəkdə də analoci işləri yerinə yetirmək nəzərdə tutulursa təşkilatın 

rəhbərliyinə planlaşdırma üçün zəruri olan informasiya verir. Faktiki alınmış nəticələri 

nəzərdə tutulanlarla müqayisə etməklə rəhbərlik onlar tərəfindən tərtib edilmiş planın nə 

dərəcədə real olduğunu daha yaxşı qiymətləndirmək imkanı əldə edir. Bu prosedura həmçinin 

rəhbərliyə meydana çıxan problemlər haqqında informasiya toplamağa və gələcəkdə bu 

problemlərdən qaçmaq üçün yeni plan tərtib etmək imkanı verir; 

2. Motivasiyaya kömək edir. Əgər təşkilatın rəhbərliyi motivasiya mükafatlandırmalarını 

müəyyən səviyyədəki nəticələrə nail olunması ilə əlaqələndirirsə, onda şübhəsiz ki, faktiki əldə 

edilmiş nəticələri dəqiq və obyektiv müəyyən etmək lazımdır. 

Nəticələri qiymətləndirmək və müvafıq mükafat vermək gələcəkdə faktiki nəticələrlə 

mükafatlandırma arasında sıx əlaqə olduğu haqqında ehtimalları formalaşdırmaq üçün zəruridir. 

Effektli nəzarət yalniz problemləri aşkar etməyə və nəzərdə tutulan məqsədlərə çatmaq 

üçün onlara reaksiya verməyə kömək etmir, həm də rəhbərliyə təşkilatın fəaliyyətində nə zaman 

radikal dəyişikliklər etmək məsələsini həll etməkdə komək edir. 

Xarakterinə görə nəzarətin növləri: 



1.Aktiv nəzarət-arzuedilməz kənarlaşmaları xəbərdarlıq edən qabaqlayıcı nəzarətdir. 

2.Passiv nəzarət-planlaşdırılan göstəricilərdən kənarlaşmalar üzrə nəzarətdir. Passiv 

nəzarət-faktiki olaraq idarəetmə sisteminin aşkar edilən kənarlaşmara münasibətindən 

ibarətdir.Kənarlaşmalar aşkar edildikdə nəzarət gücləndirilir. 

Praktikada fəaliyyətdə olan nəzarət sistemlərinini üç növü fərqləndirilir: 

-nəzarətin ənənəvi sistemləri; 

-qabaqlayıcı nəzarət sisteemləri; 

Sahibkarlıq nəzarəti sistemi. 

İşgüzar təşkilatların inkişafıının müasir mərhələsində idarəetmə nəzarətinin kompleks 

texnologiyalarının tətbiqi məqsədəuyğun hesa edilir. Komleks tenologiyalar kənarlaşmalara 

müşahidə və daha qısa  bir zamanda onun aradan götürülməsi üzrə düzəliş tədbirlərinin həyata 

keçirilməsini nəzərdə tutur.Komplek tenologiyalara aiddir: 

1) bençmarkinq; 

2) kontrollinq; 

3) keyfiyyətin total menecmenti 

Nəzarət prosesi. Nəzarət prosesi üç mərhələdən ibarətdir: 

- qiymətləndirmə  standartlarının  və  meyarlarının  işlənib hazırlanması; 

- real nəticələrin standartlarla müqayisə edilməsi; 

- zəruri olan dəqiqləşdirici hərəkətlər haqqında qərarlar qəbuledilməsi. 

1. Qiymətləndirmə standartlarının və meyarlarının işlənib hazırlanması - nəzarət 

prosesinin birincı mərhələsi nəzarət və planlaşdırma funksiyalarının mahiyyətcə bir-birinə nə 

qədər yaxın olduğunu və bir-birinə nə qədər qovuşduğunu nümayiş etdirir. 

Standartlar özündə ölçülməsi nəzərdə tutulan məqsəd və tərəqqini əks etdirir. Nəzarət üçün 

istifadə edilən bütün standartlar təşkilatın çoxsaylı məqsədləri və strategiyaları içərisindən 

seçilməlidir. Nəzarət üçün standartlar kimi istifadə edilən məqsədlərin aşağıdakılar olması 

xarakterikdir: l) işin yerinə yetirilməli olduğu vaxt çərçivəsi; 2) işin yerinə yetirilməsi dərəcəsini 

qiymətləndirmək üçün zəruri olan konkret meyarlar. 



2. Real nəticələrin müəyyən edilmiş standartlarla müqayisə edilməsi - nəzarət 

prosesindəki ikinci mərhələdir. Bu mərhələdə menecerlər əldə edilmiş nəticələrin gözlənilənə nə 

qədər uyğun olduğunu müəyyən etməlidir. Eyni zamanda menecer aşkar edilmiş kənarlaşmanın 

standartlara nə qədər uyğun olduğunu və ya nisbətən təhlükəsiz olduğunu müəyyən edir. 

Nəzarət prosesinin bu mərhələsində hərəkətə başlamaq haqqında qərar qəbul etmək üçün 

əsas olan qiymətləndirmə həyata keçirüir. Nəzarətin bu mərhələsində həyata keçirilən fəaliyyət 

bütün nəzarət sisteminin daha qabarıq görünən hissəsidir və kənarlaşmaların miqyasının 

müəyyən edilməsini, nəticələrin ölçülməsini, informasiyanın ötürülməsini, habelə onun 

qiymətləndirilməsini özündə əks etdirir. 

Nəticələrin ölçülməsi nəzarətin müəyyən edilmiş standartlara əməl edilməsinə nə qədər 

əməl olunduğumı müəyyənləşdirməyə imkan verən ən çətin və çox xərc tələb edən işdir. Ölçü 

sisteminin effektli olması üçün o, nəzarətə məruz qalan fəaliyyət növünə müvafiq olmalıdır. 

Başlanğıcda standartın ifadə olunduğu ölçü vahidini seçmək zəruridir. Məsələn, əgər müəyyən 

edilmiş standart mənfəətdirsə standartın ifadə olunması formasından asılı olaraq ölçünü manatla 

və ya faizlə aparmaq lazımdır. Əgər kadr axıcılığına nəzarət edilirsə, onda ölçü faizlə 

aparılmalıdır. Ümumi qayda kimi spesifik formada standart ölçülməyə məruz qalan kəmiyyətləri 

qeyd etmək olar. 

Ölçmənin aparılmasının dəyəri çox vaxtı bütün nəzarət prosesində ən böyük xərc elementi 

kimi çıxış cdir. Çox vaxtı məhz bu amil ümumiyyətlə nəzarətin həyata keçirilməsini müəyyən 

edir. Buna görə də çox vaxtmenecer ölçünün dəyərinin yüksək olması üzündən hər şeyi mümkün 

qədər dəqiq ölçmək həvəsindən çəkinməlidir. Əgər ölçməni bu tərzdə aparsaq nəzarət sisteminə 

çəkilən xərclər onun tətbiqindən daxil olan bütün mümkün gəlirlərdən xeyli çox olacaqdır.  

3. Zəruri dəqiqləşdirici hərəkətlərin qəbulu - üç alternativdən birinin seçilməsini 

nəzərdə tutur: a) heç bir tədbir görməmək; b) kənarlaşmaların aradan qaldırılması; c) standartlara 

yenidən baxılması. 

Nəzarət prosesini işləyib hazırlayarkən menecer insanların davranışına diqqət yetirməlidir, 

başqa sözlə nəzarətin davranış aspektlərini diqqət mərkəzində saxlamalıdır. Menecerlər çox vaxt 

nəzarət prosesin məqsədli şəkildə gorünən formada həyata keçirirlər. Bununla da o, əməkdaşların 

davranışına təsir etmək və onları öz güclərini təşkilatın məqsədinə nail olmağa yönəltmək istəyir. 

Nəzarətin əyaniliyi və aşkarlığı səhf və ya yarımçıq işləri qeydə almaq yox, onları aradan 

qaldırmağa xidmət etməlidir. Menecerlər güman edirlər ki, əməkdaşlar nəzarətin mövcud 

olduğunu və effektiv təsir etdiyini bilərək şüurlu surətdə nöqsanlardan qaçmağa çalışacaqlar. Öz 



növbəsində bu, nəzarətin imkanlarını artırır - real nəticələri maksimum dərəcədə nəzərdə 

tutulanlara yaxınlaşdırır. 

Lakin, nəzarət eyni zamanda bir sıra neqativ nəticələrə də gətirib çıxara bilər: 1) nəzarətə 

istiqamətlənmiş davranış formalaşdırar; 2) insanları təşkilata təhrif olunmuş informasiyalar 

verməyə vadar edər və s. 

Nəticələrin ölçülməsi faktının özü işləri tədqiq olunan insanların davranışına təsir edir. 

Menecer tabeçilikdə olanların işinin nəticələrini ölçməklə tanınma və motivasiya effekti 

zəncirini işə salır. Tabeçilikdəkilər bu ölçmələri onların işinin mühüm aspektlərini müəyyən 

edən proses kimi şərh edirlər və ölçməni mükafatlandırma səviyyəsində qeydə almağa cəhd 

edərək ona reaksiya verirlər. Bir sıra tədqiqatlarda əməkdaşlar ölçülmə aparılan sahələrdəki 

işlərin hər cəhətdən qeyd edilməsi və bu cür ölçmələrin olmadığı sahələrə laqeyidlik 

göstərmələri meyllərini təsdiq edirlər. Bu tip davranışı nəzarətə orientasiya edilmiş davranış 

adlandırırlar. Belə effektləri nəzərə almaqla nəzarət sistemini dəqiq layihələşdirmək zəruridir. 

Əks halda o, əməkdaşları bütövlükdə təşkilatın məqsədinə nail olmaq əvəzinə nəzarət ölçülərinin 

aparılması zamanı yaxşı görünməyə istiqamətləndirəcəkdir. 

Nəzarətin digər potensial mənfı davranış effekti onun insanları təhrif olunmuş informasiya 

verməyə təhrik etməsidir. Məsələn, menecerlər real nəticələrə nail olmaq ehtimalını artırmaq və 

yekunlaşdırma dövründə mükafatlar almaq üçün real imkanlardan xeyli aşağı səviyyəli 

məqsədləri müəyyənləşdirməyə cəhd edə bilərlər, Bu kimi problemlər nəzarətçilərin hansı 

resurslardan nə qədər sərf etmək lazım gəldiyini və həqiqətdə təşkilatın hansı məqsədlərə çata 

biləcəyini bilmədikləri halda meydana çıxır. Bütün bunlar hamısı ona gətirib çıxara bilər ki, 

təşkilatın inkişafı üçün mühüm imkanlar itirilə bilər. 

Nəzarətin əməkdaşların davranışına edə biləcəyi neqativ təsirlərdən qaçmaq və onun 

effektliyini yüksəltmək üçün effektiv nəzarətin aparılması istiqamətində aşağıdakı 

tövsiyyələr işlənib hazırlanmışdır: 

1. Əməkdaşların qəbul etdikləri başa düşülən standartları müəyyən edin. İşçilər hiss 

etməlidirlər ki, onların fəaliyyətlərini qiymətləndirmək üçün istifadə edilən standartlar həqiqətən 

onların yerinə yetirdikləri işləri kifayəi qədər tam və obyektiv əks etdirir. Bundan əlavə onlar 

bilməlidirlər ki, öz təşkilatlarının inteqral məqsədlərinə nail olunmasına onlar nə ilə və necə 

kömək edirlər. Əgər əməkdaşlar görsələr ki, müəyyən edilmiş nəzarət standartları tam və 

obyektiv deyil, onda onlar həmin standartlara məhəl qoymaya və onları şüurlu surətdə poza 

bilərlər. Əks halda onlar məmnuniyyətsizlik və məyusluq hiss edəcəklər. Bir sıra tədqiqatçılar isə 



belə hesab edirlər ki, standartların əlverişli olmasını yüksəltmək üçün işçilərin onların işlənib 

hazırlanmasında iştirak etmələri zəruridir. 

2. İkitərəfli ünsiyyət yaradın. Əgər tabeçilikdə olan işçinin nəzarət sistetni ilə bağlı hər 

hansı bir problemi meydana çıxırsa, onda onun rəhbərliyin bundan narazı qalacağından ehtiyat 

etmədən açıq şəkildə bu məsələni müzakirə etmək imkanı olmalıdır. Təşkilatda nəzarəti həyata 

keçirən istənilən rəhbər hər bir nəzarət sahəsində gözlənilən nəticələri ölçmək üçün standart kimi 

tətbiq ediləcək ölçüləri öz tabeçiliyində olan işçilərlə açıq şəkildə müzakirə etməlidir. Bu kimi 

ünsiyyət formaları işçilərin nəzarətin əsl məqsədini dəqiq başa düşmək ehtimalıdır və o nəzarət 

prosesini yaradan ali rəhbərliyə nəzarət sistemində buraxılan bəlli olmayan gizli nöqsanları aşkar 

etməkdə kömək etməlidir. 

3. İfrat (həddən artıq) nəzarətdən qaçın. Rəhbərlik tabeçilikyində olanları çoxsaylı 

nəzarət formaları ilə həddən artıq yükləməməlidir, əks halda bu nəzarət formaları onların bütün 

diqqətlərini özünə cəlb edəcək və tam qarşıqlığa və effektivsizliyə gətirib çıxaracaqdır. Bu və ya 

digər nəzarət formasını tətbiq yalnız bir suala cavab axtarmaq lazımdır. Arzu edilən nəticədən 

əhəmiyyətli dərəcədə kənarlaşmaların qarşısını almaq (və ya bunu xəbərdar etmək) üçün bu 

nəzarət formasını tətbiq etmək zəruridirmi? Bundan əlavə, menecer-nəzarətçilər işi tələb 

olunduğu kimi tez-tez və dəqiq yoxlamalıdırlar. 

4. Sərt, lakin əldə edilə bilən standartlar müəyyənləşdirin. Nəzarət tədbirlərini işləyib 

hazırlayarkən motivasiyaya da diqqət yetirmək vacibdir. Dəqiq və aydın standartlar çox vaxtı 

təşkilatın işçidən nə gözlədiyi haqqında danışmaq üçün motivasiya yaradır. Lakin, motivasiyanın 

gözləmə nəzəriyyəsinə əsasən insanları işə yalnız onların real hesab etdiyi işlərə nail olmaq üçün 

motivləşdirmək olar. Beləliklə, əgər standart işçilər tərəfindən qeyri-real kimi qəbul edilirsə və 

ədalətsiz olaraq yüksəkdirsə onda o, işçilərin motivlərini poza bilər. Aşağı səviyyədə müəyyən 

edilən standartlar yüksək nəticələrə nail olmaq istəyon yüksək tələbat səviyyəli insanlara əks 

motivləşdirici təsir göstərir. Yaxşı menecer tabeçilikdə olan işçilərin tələbat və imkanlan 

arasındakı fərqi görür və fərqə əsaslanaraq standartlar müəyyən edir. 

5. Müəyyən edilmiş standartlara çatdıqlarına görə işçiləri mükafatlandırın. Əgər 

təşkilatın rəhbəri istəyirsə ki, əməkdaşlar təşkilatın mənafeyinə uyğun olaraq tam qüvvə sərf 

etsinlər, onda o, işçiləri müəyyən edilmiş nəticələrə nail olduqlarına görə düzgün 

mükafatlandırmalıdır. Gözləmə nəzəriyyəsinə əsasən nəticəlilik və mükafatlandırma arasında 

dəqiq qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Əgər, işçilər belə əlaqəni hiss etmirlərsə və ya hesab edirlərsə 

ki, mükafatlandırma ədalətsizdir, onda gələcəkdə onların məhsuldarlığı aşağı düşə bilər. 



Effektiv nəzarətin xarakteristikası. Təşkilatın qarşısma qoyduğu məqsədə çatmasını təmin 

edən effektiv nəzarətin xarakterik xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:  

-  nəzarət  strateji cəhətdən məqsəd yönümlü olmalıdır;  

-  nəzarət konkret nəticələrə istiqamətlənməlidir; 

- nəzarətin özü  nəzarət edilən fəaliyyət növünə müvafiq olmalıdır; 

-  nəzarət vaxtında aparılmalıdr; 

        - nəzərdə tutulan məqsədlərə nail olmaq nöqteyi-nəzərindən sadə olmalıdır; 

-aparılan nəzarət forması insanların motivasiyasına mənfi təsir göstərməməli və üzücü 

olmamalıdır. 

- qənaətcil olmalıdır. 

 

Mövzu 10 Menecment sistemində kommunikasiya 

Plan: 

1. Kommunikasiya anlayışı 

2. Kommunikasiya prosesinin mərhələləri 

3. Kommunikasiya prosesinin əsas iştirakçıları 

 

Kommunikasiya iki və daha çox insanlar arasında informasiya mübadiləsi prosesidir. Başqa 

sözlə desək, kommunikasiya dedikdə iki və ya daha çox subyekt arasında informasiya 

mübadiləsi prosesi başa düşülür. Kommunikasiyanın rolu ondan ibarətdir ki, o, daxili mühit 

sisteminin normal fəaliyyətini təmin etməklə yanaşı, həm də xarici mühitlə qarşılıqlı əlaqə 

yaradılmasmı təmin edir.Insanların vacib fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri mücərrəd 

(abstrakt) fikirləri ifadə etmək bacarığıdır. Bu, insanların şəxsi əlaqələrinin nə qədər dəqiq və 

səmimi olamsını, onlar arasında möhkəm əlaqələrin mövcudluğu ilə bağlıdır. İqtisadi 

ədəbiyyatlarda kommunikasiya informasiyanın bir subyektdən digərinə ötürülməsi kimi şərh 

edilir. Bu zaman subyekt kimi ayrı-ayrı şəxslər, qruplar və bütövlükdə təşkilatlar çıxış edə bilər. 

Birinci halda kommunikasiya şəxslərarası xarakter daşıyır və arzu edilən reaksiyaya cavab almaq 

üçün ideyaların, faktların, fikirlərin eyhamların hiss və ya qəbul etmələrin, duyğu və 

münasibətlərin şifahi və ya hər-hansı formada (yazılı, yest, poza, səsin tonu vermə vaxtı və s.) bir 

şəxsdən digərinə verilməsi yolu ilə həyata keçirilir. 

Kommunikasiya və informasiya müxtəlif, lakin biri-biri ilə bağlı olan anlayışlardır. 

Kommunikasiya özündə həm nə verilirsə onu, həm də onun necə verilməsini birləşdirir. 

Kommunikasiya iştirakçılarının hər birinə qarşı tələblər irəli sürür. Belə ki, kommunikasiya 

prosesinin hər bir iştirakçısı görmək, eşitmək, hiss etmək və ya toxunmaq, iy və dad müəyyən 

etmək qabiliyyətinə malik olmalıdır. 



“Kommunikasiya” termini latın sözü olub “Communist” –dən götürülmüşdür. “Ümumi” 

mənasını verir. Verilən informasiya , alınan informasiya da “ümumilik” müəyyənləşdirməyə 

cəhd edir. Deməli, kommunikasiya sadəcə olaraq informasiyanın ötürülməsi kimi deyil, ümumi 

simvolların köməyi ilə dərk etmənin məna və ya məqsədləri kimi müəyyən edilə bilər. 

Operativ, obyektiv və effektiv qərarın qəbul edilməsi üçün və ya problemin həqiqi miqyasının 

dərk edilməsi üçün əsas tələb, relevant dəqiq informasiyanın olmasıdır. Bu informasiyanın 

yeganə alınma üsulu isə kommunikasiyadır.Müəssisə insanlar arasındakı struktur tipli əlaqələrin 

qurulmasından ibarət olduğu üçün, onun effektiv fəaliyyəti kommunikasiyanın keyfiyyətindən 

asılıdır. Aydındır ki, insanlar arasında kommunikasiya dəqiq olmazsa, onlar ümumi məqsədə 

çatmaq üçün bir qərara gələ bilməzlər. Kommunikasiya prosesində informasiya təkcə 

düşünülmüş qərarların qəbul edilməsi üçün yox, həm də onların yerinə yetirilməsi üçün ötürülür. 

Əgər rəhbər öz qərarlarının əsasını tabeçiliyində olanlara çatdıra bilirsə, bu onların 

müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi ehtimalını artırır. Təşkilatın işçiləri yaxşı gördükləri işə görə 

hansı mükafatın veriləcəyini bilmirlərsə, onlar ruhlanmayacaqlar və işi yaxşı görməyəcəklər. 

Kommunikasiya nəzarət aparılmasında da, yardımçı funksiya kimi çox vacibdir. Kommunikasiya 

haqqında danışmazdan əvvəl informasiya anlayışını və informasiya proseslərini bilmək vacibdir. 

Çünki bu iki anlayış bir-birilə sıx bağlıdır. İnformasiya ifadə olunma formasından asılı 

olmayaraq insanlar, canlılar, cansızlar, faktlar, hadisələr, proseslər və s. haqqında olan məlumat 

və biliklərdir. Biliklər isə müəyyən faktlar və onlar arasındakı asılılıqlar şəklində ifadə olunur. 

İnformasiyanı yaratmaq, ötürmək, saxlamaq, emal etmək mümkündür. İnformasiya təbiətdə 

siqnallar şəklində ötürülür və iki tipə ayrılır: analoq və rəqəmli. İnsanlar öz hissiyyat üzvlərinə 

görə analoq, kompyuterlər isə rəqəmli informasiyaların köməyilə fəaliyyət göstərir. Müxtəlif 

intensivliyə malik olan siqnallar müxtəlif informasiyaları daşıyır. Bu tipli informasiyanı analoq 

informasiya adlandırırlar. Analoq informasiya kəsilməzdir — biz təbiətdə heç bir vaxt iki eyni 

rəngli yarpaq və ya iki eyni formalı iki bulud görə bilmərik.  

İnformasiya yaranmasına, qəbul edilməsinə, ötürülməsinə, ifadə formalarına və vasitələrinə, 

istifadəsinə və s. görə müxtəlif cür qruplaşdırıla bilər. İnformatikada fakt, məlumat, xəbər 

terminləri çox vaxt «verilənlər» sözü ilə ifadə olunur. «Verilənlər» (ing. data) texniki vasitələrlə 

(məsələn, kompyuterlə) saxlanması, emal edilməsi və ötürülməsi üçün formal şəkildə təsvir 

edilən (kodlaşdırılan) məlumatdır. «Verilən» termini latınca «datum» (fakt) sözündən 

yaranmışdır. Lakin verilən bəzən konkret və ya real fakta uyğun gəlməyə bilər. Verilənlər bəzən 

qeyri-dəqiq, həqiqətdə mövcud olmayan anlayışları ifadə etməyə bilər. Odur ki, verilən dedikdə 

öyrənilən obyektin, hadisənin və ya fikrin təsviri başa düşülür. İnformasiya proseslərinə 

informasiyanın toplanması, ötürülməsi, saxlanması, emalı və istifadəçiyə çatdırılması aiddir. 

İnformasiyanın toplanması öyrənilən obyektin vəziyyəti haqqında məlumatın alınması məqsədi 

ilə aparılır.  

İnformasiyanın toplanması adi halda insan tərəfindən, avtomatlaşdırılmış halda isə texniki 

vasitələr və sistemlər tərəfindən yerinə yetirilir. 

İnformasiyanın ötürülməsi. Toplanan informasiyanın emal edilməsi üçün o, emal vasitələrinə 

ötürülməlidir. Adi halda informasiyanın emalı insan tərəfindən, avtomatlaşdırılmış kompyuterlər 

vasitələrlə aparılır. İnformasiyanın ötürülməsi məsafədən asılı olaraq müxtəlif vasitələrlə yerinə 

yetirilə bilər. Yaxın məsafəli ötürmələrdə kabellərdən, uzaq məsafəli ötürmələrdə isə rabitə 

kanallarından (telefon, teleqraf, peyk rabitəsi və s.) istifadə edilir. Müasir kompyuterlərdə 

informasiyanın telefon kanalı vasitəsilə uzaq məsafəyə ötürülməsi üçün modem (modulyator — 

demodulyator) adlanan xüsusi qurğudan istifadə edilir.  



İnformasiyanın saxlanması. İnformasiya emal edilməzdən əvvəl və sonra daşıyıcılarda saxlanır. 

İnformasiya daşıyıcısı kimi kağızdan, perfolentdən, perfokartdan, maqnit lentindən, müasir 

kompyuterlərdə isə maqnit və lazer disklərindən və kartlardan istifadə olunur.  

İnformasiyanın axtarışı və emalı adi halda insan tərəfindən, avtomatlaşdırılmış halda isə 

kompyuter vasitəsilə aparılır. İnformasiyanın emalı başqa sözlə qarşıya qoyulan məsələnin həlli 

deməkdir. Bunun üçün əvvəldən hazırlanmış alqoritmlərdən və proqramlardan istifadə olunur. 

İnformasiyanın emalından alınan nəticələr tələb olunan formada istifadəçilərə çatdırılır.  

Informasiya sistemlərinin işlənməsinin və tətbiq edilməsinin ən mühüm üstünlüklərindən biri, 

informasiyanın toplanması və işlənməsində operativliyi təmin etməklə yanaşı, həm də 

çoxvariantlı idarəetmə qərarlarının hazırlanması üçün imkan yaratmasıdır. Nər bir menecer bu 

sistemin köməyi ilə müxiəlif qərar variantlarından ən əlverişlisini seçmək və tətbiq etmək imkanı 

əldə edir 

Kommunikasiya prosesi təkcə fərdlər arasındakı əlaqələrin yox, həmçinin müəssisənin bölmələri 

arasında, digər müssisələrlə, bazarla, partnyorlar və rəqiblərlə və digər iştirakçılarla qarşılıqlı 

əlaqələrin qurulması və istifadə olunması kimi başa düşülməlidir. 

Kommunikasiya prosesində dörd əsas mərhələni fərqləndirmək olar: 

1. Informasiyanın toplanması, işlənməsi və hazırlanması; 

2. Informasiyanın kodlaşdırılması və göndərilməsi; 

3. Informasiya kanalı və ötürmə vasitələri; 

4. Informasiyanın alınması və kodun açılması  

Bu mərhələlərdən əlavə, alınmış informasiyanın dürüstlüyünü müəyyən etmək üçün “əks əlaqə”“ 

qurmaq yolu ilə eyni proses əksinə aparılır. Əgər bu halda alınmış informasiya birincisi ilə eyni 

olarsa o, düzgün informasiya kimi qəbul olunur və sonrakı araşdırmalar üçün əsas götürülür.Son 

illərdə yaradılmış informasiya və kommunikasiya sistemlərində ən müasir kompüter 

texnologiyasından istifadə olunmuşdur ki, bu da çox güclü informasiya şəbəkəsinin yaranmasına 

səbəb olmuşdur. Buna parlaq misal kimi “INTERNET“ şəbəkəsini göstərmək olar. 

Hazırkı dövrdə idarəetmə prosesini kommuniaksiya və qərar qəbul etmə proseslərindən ayrı 

təsəvvür etmək qeyri mümkündür. Idarəetmənin 5 funksiyasının – planlaşdırma, təşkiletmə, 

motivləşdirmə, nəzarət və marketinqinin ümumi xüsusiyyətləri də bunlarla bağlıdır. Bu 

funksiyalar hamısı qərarların qəbul edilməsini tələb edir və hamısına informasiya lazımdır ki, 

düzgün qərar qəbul etmək üçün ondan istifadə etsinlər və bu qərarı müəssisənin başqa üzvlərinə 

çatdıra bilsinlər. Bu iki xüsusiyyət idarəetmənin bütün funksiyalarını özündə birləşdirdiyi üçün 

kommmunikasiya və qərarların qəbul edilməsini çox vaxtı əlaqələndirici funksiyalar 

adlandırılırlar. 

Idarəçilik işi, təsərrüfatçılıqla bağlı olsa da, əsasən zehni bir işdir. Təşkilatın mütəşəkkil işləməsi 

üçün, rəhbər qərar qəbul edərkən bir neçə alternativ ehtimallardan düzgününü seçməlidir. 

Alternativlərin birinin seçilməsi – qərardır. Beləliklə də, qərarın qəbul edilməsi – nəyin və necə 

planlaşdırılması, təşkil olunması, motivləşdirilməsi və nəzarət edilməsinin seçilməsidir. Bu, 

rəhbərin, o cümlədən, hər bir menecerin fəaliyyətinin əsas məzmununu təşkil edir. 

Operativ, obyektiv və effektiv qərarın qəbul edilməsi üçün və ya problemin həqiqi miqyasının 

dərk edilməsi üçün əsas tələb, relevant dəqiq informasiyanın olmasıdır. Bu informasiyanın 

yeganə alınma üsulu isə kommunikasiyadır. 

Təşkilatlardakı cəmiyyətlərarası kommunikasiya özündə aşağıdakıları birləşdirir: 

1 - Müxtəlif şöbələr (bölmələr) arasındakı kommunikasiya. Bütün təşkilatların üfüqi 

kommunikasiyaya ehtiyacı vardır. Çünki təşkilat bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan elementlər 

sisteminin məcmusu olduğundan rəhbərlik təşkilatı lazımi istiqamətdə irəliyə aparmaq üçün 



xüsusi elementlərin birgə işləməsinə nail olmağa çalışmalıdır. 

2 – Rəhbər-tabeçi kommunikasiyası təşkilatdakı kommunikasiyanın göz qabağında olan 

komponentidir. Rəhbər tabeçilikdə olanlar arasındakı informasiya mübadiləsinin bir sıra müxtəlif 

növləri vəzifə prioritet və gözlənilən nəticələrin biruzə verilməsi və vəzifələrin həll edilməsinə 

şöbələrin cəlb edilməsinin təmin edilməsi ilə işin effektliyi probleminin müzakirə edilməsi ilə 

motivasiya məqsədilə tanınma və mükafatlandırmaya nail olmaqla bağlıdır.  

3 – Rəhbər və işçi qrupu arasında olan kommunikasiya. Bu rəhbərlərə qrupların hərəkət 

effektliyini yüksəltmək imkanı verir. İnformasiya mübadiləsində qrupun bütün üzvləri iştirak 

etdiyindən bir yerdə necə işləməyin zəruriliyi ilə bağlı olaraq şöbənin yeni vəzifələri prioritetləri 

“imkanları” haqqında onların hər biri düşünmək imkanına malik olur. Informasiyanın 

toplanmasında, saxlanmasında, araşdırılmasında və verilməsində texniki və rabitə vasitələrindən 

istifadə olunduqda, onu kommunikasiya prosesi adlandırırıq. Informasiya sistemlərinin 

işlənməsinin və tətbiq edilməsinin ən mühüm üstünlüklərindən biri, informasiyanın toplanması 

və işlənməsində operativliyi təmin etməklə yanaşı, həm də çoxvariantlı idarəetmə qərarlarının 

hazırlanması üçün imkan yaratmasıdır. Nər bir menecer bu sistemin köməyi ilə müxiəlif qərar 

variantlarından ən əlverişlisini seçmək və tətbiq etmək imkanı əldə edir 

Kommunikasiya və informasiya müxtəlif,lakin bir-birilə bağlı olan anlayışlardır.Kommunikasiya 

özündə həm nə verilisə onu,həm də onun necə verilməsini birləşdirir.Kommunukasiya aktının 

baş tutması üçün ən azı 2 şəxs möcud olmalıdır.Belə ki,kommunikasiya prosesinin hər bir 

iştirakçıları görmək, eşitmək,hiss etmək və ya toxunmaq,iy və dadı müəyyən etmək qabiliyyətinə 

malik olmalıdır. 

Kommunikasiya prosesində əsasən 4 element iştirak edir: 

1) İdeyanı beyində generasiya edən; 

2) İnformasiyanı ötürən; 

3) Ötürmə vasitəsi olan kanal. 

4) İnformasiyanı alan; 

I halda-informasiyanı müxtəlif mənbələrdən toplayaraq ötürən şəxs olmalıdır (ideyanı generasiya 

edən). 

II halda-müxtəlif rəmzlərin köməyi ilə kodlaşdırılan informasiya olmalıdır. 

III halda-ötürmə vasitəsi olan kanal seçilməlidir. 

IV halda isə-alan şəxs,yəni qəbul edən şəxs olmalıdır. 

Kommunikasiya prosesi mərhələli şəkildə aşağıdakı kimi baş verir: 

1) İdeya yaranır; 

2) İdeya kodlaşdırılır; 

3) Göndərlimə vastəsi seçilir və ötürülmə baş verir. 

4) Dekodlaşdırma (kodun açılması) 

Təşkilatın öz məqsədinə çatması üçün effektiv kommunikasiyanın öz rolu vardır.Çünki 

kommunikasiya prosesinin cəhdi 50%-i uğurlu olur,50%-i isə yarı yolda itirilir.Kommunikativ 

maneələr,təşkilatda kommunikasiya prosesinin effek-tivliyini aşağı salır.Hər bir təşkilatda 

kommunikasiyanın aşağıdakı növləri fərqlən-dirilir: 

1) Şaquli və üfüqi; 

2) Formal və qeyri-formal; 

3) Verbal və qeyri-verbal. 

İndi isə kommunikasiyanın bu növlərinə tərif verək.İdarəetmə aparatının müxtə-lif səviyyələri 

arasında arasında baş verən informasiya mübadiləsi şaquli adlanır. Müxtəlif funksional bölmələr 

və mütəxəssislər arasında gedən informasiya müba-diləsi üfüqi adlanır.Rəsmi statusa malik olan 



informasiya mübadiləsi formal kom-munikasiya adlanır.  

Şayələrin yayılma kanalı qeyri-formal kommunikasiya adlanır.Şaiyələrin yayıl-ması kanalı üzrə 

verilən informasiyaya tipik nümunə olaraq aşağıdakıları göstər-mək olar: 

-istehsal fəhlələrinin qarşıda duran ixtisarı; 

-işə gecikməyə görə qarşıda duran yeni cəza tədbirləri; 

-təşkilatın strukturunda dəyişikliklər edilməsi; 

-gələcək yerdəyişmələr və vəzifələrin yüksəldilməsi; 

-sonuncu mübahisədə 2 rəhbərin mübahisəsinin ətraflı şərhi; 

-işdən sonra kimi kimə görüş təyin edir. 

Bundan başqa verbal kommunikasiya dedikdə-bilavasitə sözlərin iştirak etdiyi in-formasiya başa 

düşülür.Verbal sözü-latın dilindən tərcümədə “söz” deməkdir. 

Qeyri-verbal kommunikasiya dedikdə isə-sözlər istisna olmaqla digər üzvlərin (simvolların) 

iştirak etdiyi informasiya mübadiləsi başa düşülür. 

Kommunikasiyanın məqsədləri müəssisənin məqsədlərinin reallaşdırılmasını təmin etməlidir. 

Kommunikasiyanın əsas iştirakçıları informasiyanı göndərən və onu alandı. Müraciət və 

informasiyanın yayılması vasitələri kommuniksiyanın alətidir. Kodlaşdırma, kodun açılması, 

cavab reaksiyası əksrabitə kommunikasiya modelinin funksional təşkiledicilərdir. Göndərən 

xəbəri göndərən tərəfdir. Kodlaşdırma fikirlərin simvollar formasında təsvir olunması prosesidir. 

Kodlar ideyanı alıcı üçün anlaşıqlı olan dildə keçirən simvollardır. Kodlar kimi şifahi və yazılı 

nitqin sözlərindən vizual təsvirlərdən və onların hərəkətindən, səslərdən (melodiyalar, 

informasiya, səsin tempi), rəngdən (parlaq, boğuq) və jestlərdən istifadə oluna bilər.  

Müraciət - göndərənin ötürdüyü simvolların yığınıdır.  

İnformasiyanın yayılması vasitələri – məlumatların göndərəndən alana ötürüldüyü 

kommunikasiya kanallarıdır.  

Dekodlaşdırma (kodun açılması) – məlumatı göndərən simvollara alıcının qiymət prosesidir.  

Məlumatı alan – xəbəri qəbul edən tərəfdir.  

Cavab reaksiyası – müraciətdə kontakt nəticəsində alıcıda yaranan rəylər yığılmışdır.  

Əks rabitə – cavab reaksiyasının məlumatı alanın onu göndərənin nəzərinə çatdırıldı bir 

hissəsidir.  

Manelər - mühitin planlaşdırılmayan müdaxiləsinin və təhriflərin nəticəsində kommunikasiya 

prosesində baş verir.  

Kommunikasiya modeli müvəffəqiyyətin kommunikasiya siyasətinin əsas amillərini müəyyən 

edir.  

Təşkilatın tərəfdaşlarla, istehlakçılarla, işçi heyəti ilə optimal informasiya əlaqələrinin 

formalaşdırılması kommunikasiya planı əsasında həyata keçirilməlidir. Ümumiyyətlə hər bir 

informasiya sistemi aşağıdakı parametrlərlə xarakterizə olunur: 

- Bütün halqalardakı sabit informasiyanın həcmi. 

- Daim hərəkətdə olan axın xarakterli dəyişən informasiyanın həcmi. 

- Informasiya sistemində kommunikasiya şəbəkəsinin buraxa bilmə qabiliyyəti. 

- Informasiya sistemin operativ və dəqiq fəaliyyəti. 

- Informasiya işlərində əlaqələndirmə dərəcəsi. 

Kommunikasiyanın planlaşdırılması hərəkətlərin müəyyən ardıcıllığını əks etdirir.  

Son illər ərzində kommunikasiya sisteminin rolu və əhəmiyyəti daha da artmışdır. Buna isə 

bazarın və onun konyukturasının inkişafının aşağıda göstərilən aspektləri şərait yaratmışdır.  

1. Bazarın doydurulma həddinə yaxınlaşması, yəni tələb istehlak olunan məhsulların 

dəyişdirilməsini zəruri edir.  



2. Yeni məhsulların yaradılması və bazara çıxarılması ilə bilavasitə əlaqədar olan problemlər.  

3. Məhsulun hazırlanmasında və bazara çıxarılmasında yüksək standartların və şərtlərin olması. 

Bu isə öz növbəsində məhsulların keyfiyyət, yaxud qiymət vasitəsilə diferensasiya edilməsini 

çətinləşdirir.  

4. İqtisadi yüksəlişin təmin edilməsinin zəruriliyi.  

Kommunikasiya siyasətində mərkəzi yeri kütləvi informasiya vasitələri tutur. 

Təşkilati kommunikasiyada olan maneələrə isə aşağıdakılar aid edilir: 

1) Təşkilati kommunikasiyadakı maneələrin çox səviyyəli struktura malik olması; 

2) Texniki vasitələrdə olan nasazlıqlar; 

3) Əks əlaqənin qurulmaması; 

4) Rəhbərin peşəkarlığının aşağı olması nəticəsində rəhbər həddindən çox informa-siyalarla 

yüklənir. 

Yüklənmənin qarşısını almaq üçün təşkilatın strategiyası ilə bağlı olan qərarları rəhbər öz əlində 

saxlamalı,rəhbər operativ idarəetmə ilə bağlı funksiyalar səlahiy-yətlərinin ötürülməsi yolu ilə 

daha aşağı səviyyələrə ötürülməlidir.Əks əlaqə de-dikdə-gördüklərimuzə,eşitdiklərimizə reaksiya 

yaranması prosesidir. 

Kommunikasiya və idarəetmə qərarlarının işlənib hazırlanması və reallaşdırılma-sı idarəetmə 

prosesində funksiya rolunu oynayır. 

İnvestisiya şaquli kommunikasiya çərçivəsində təşkilat daxilində bir səviyyədən digər səviyyəyə 

keçir. O get-gedə əksinə başqa sözlə yuxarı səviyyədən aşağı səviyyəyə verilə bilər. Bu zaman 

tabeçilikdə olan idarəetmə səviyyəsinə cari vəzifələr konkret tapşırıqlar tövsiyyə edilən 

prosedurlar və s. haqqında məlumatlar verilir. 

Get-gedə azalan informasiya mübadiləsindən başqa təşkilatın artan (yüksələn) kommunikasiyaya 

da ehtiyacı vardır. Aşağı idarəetmə səviyyəsindən informasiyanın yuxarı idarəetmə səviyyəsinə 

verilməsi əmək məhsuldarlığına hiss olunacaq dərəcədə təsir göstərir. Yüksələn kommunikasiya 

həmçinin aşağı idarəetmə səviyyələrində işlərin yerinə yetirildiyi haqqında yuxarıları 

məlumatlandırmaq funksiyalarını yerinə yetirir. Yüksələn kommunikasiyadan son idarəçilik 

inkovasiyası istehsal problemlərinin müzakirəsi və həlli və ya tələbatın müzakirəsi üçün 

müntəzəm toplaşan fəhlələrdən ibarət qrupların yaradılmasıdır. Yüksələn informasiya mübadiləsi 

adətən hesabat , təşkilat və izah verici qeydlər formasında həyata keçirilir. 

 

Tapşırıq. 

Kommunikasiyanın ötürülmə vasitələrinin yaratdığı problemlərin tədqiqi 

 

Özünü sınamaq üçün suallar 

1. Kommunikasiya funksiyanın mahiyyəti 

2. Kommunikasiya nə deməkdir? 

3. Relevant İnformasiya dedikdə nə nəzərdə tutulur? 

4. Analoq və rəqəmli informasiyanın əsas fərqləndirici xüsusiyyətləri hansılardır? 

5. Kommunikasiya prosesi hansı mərhələlərdən ibarətdir? 

6. Kommunikasiyanın hansı növləri vardır? 

7. Üfiqi və şaquli kommunikasiya dedikdə nə nəzərdə tutulur? 



8. Formal və qeyri formal kommunikasiyanın fərqləndirici xüsusiyyətləri hansılardır? 

9. Verbal və qeyri verbal kommunikasiya dedikdə nələr nəzərdə tutulur? 

10. Təşkilatda kommunikasiyaya maneə olan səbəblər hansılardır? 
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Mövzu 11.İdarəetmə qərarları 

Plan: 

1.İdarəetmə qərarlarının iqtisadi məzmunu 

2. İdarəetmə qərarlarının təsnifləşdirilməsi və növləri 

3. İdarəetmə qərarlarının keyfiyyətinə olan əsas tələblər 

4. İdarəetmə qərarlarının işlənib hazırlanması, qəbul edilməsi və reallaşdırılması 

mərhələləri 

 

1. İdarəetmə qərarlarının iqtisadi məzmunu 

Menecment üzrə məşhur tədqiqatcı Çaster Bernard menecmentə - idarəetmə qəranının 

hazırlanması kimi baxmışdır. 

Qərarların qəbulu, informasiya mübadiləsi kimi istənilən idarəetmə funk- siyasının təıkib 

hissəsidir. İdarəetmə qərarlarının qəbuluna ehtiyac idarəetmə prosesinin bütün mərhələlərində 

yaranır və idarəetmə fəaliyyətinin istənilən aspekti ilə əlaqədardır. Qərarların qəbulu prosesi 

təşkilatda olan real problemləri münasibətləri və əlaqələri dəqiq əks etdirərək, öz fasiləsizliyi ilə 

idarəetmə fəaliyyətinin fasiləsizliyini təsdiq edir. Bundan başqa qərarların hazırlanması və 

reallaşdırılması prosesinin öyrənilməsi idarəetmənin məzmununu öyrənməyə imkan verir. Çünki, 



idarəetmənin mozmunu qəbul edilən qərarların məzmununda öz əksini tapir. Buna görə 

qərarların mahiyyətini və əhəmiyyətini başa düşmək vacibdir. 

Qərar - insanın təfəkkür fəaliyyətinin nəticəsi olub, hər hansı bir nəticəyə və ya tələb edilən 

fəaliyyətə gətirib çıxarır. Belə ki, qərar həm müəyyən çıxarış ola bilər ki, insanlar onu sonrakı 

addımları hesablamadan qəbul edərlər, digər tərəfdən də qərar, fəaliyyətin hazırlanması 

alternativlərdən birinin seçilməsi və onun reallaşdırılması ola bilər. Təfəkkür fəaliyyətinin bütün 

nəticələri qərar ilə nəticələnmir. Sadə qərarlar eyni bir insan tərəfindən həm hazırlanır, həm də 

real- laşdırılır. Daha mürəkkəb qərarlar əmək bölgüsü vasitəsilə insanlar qrupunun cəlb 

edilməsini tələb edir. 

Hər hansı rəhbərin fəaliyyəti təşkilatda icra etdiyi vəzifə öhdəlikləri çərcivəsində qərarların 

qəbulu və reallaşdırılması ilə əlaqədardır. H. Saymon öz 

klassik əsərində idarəetmə qərarları prosesini rəhbərlik prosesinə sinonim kimi qəbul edir. Öz 

öhdəliklərini icra edərkən menecerlər qərarlar qəbul edirlər və bu zaman uğur gözləyirlər. 

Rəhbərlər effektiv qərarların qəbulu üçün bu və ya digər formada miıkafatlandırılırlar və əksnıə 

səhv qərarlara görə onlar cəzalandırılırlar. Effektiv idarəetmənin əsas atributu kimi qərarların 

qəbulu sahəsində əldə olunmuş uğurları göstərmək olar. Onlar idarəetmə səriştəliliyini və 

qabiliyyətlərinin ən effektiv göstəriciləridir. Eyni zamanda bunlar hər bir idarəedicinin istənilən 

tip peşəkar təşkilata köməyi ilə yaradılmışdır. 

Qərar - insanın və ya qrupun formalaşmış situasiya ilə əlaqədar bir necə fəaliyyət 

variantından birinin seçilməsidir. Bu seçimin nəticəsi idarəetmə qərarlarıdır. Beləliklə qərar 

alternativin seçilməsidir. Hər hansı individin və ya kollektivin hərəkət fəaliyyətinə əvvəlcədən 

qəbul edilmiş qərar əsas verir. Qərarlar ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin, həm də sosial qrupların 

davranışının universal formasıdır. Bn universallıq insan fəaliyyətinin şüurluğu və 

məqsədyönlülüyü ilə izah edilir. Lakin qərarların universallığına baxmayaraq təşkilatın idarə 

edilməsi prosesində qəbul edilən qərarlar şəxsi həyatda qəbul edilən qərarlardan fərqlənir. 

İdarəetmə qərarlarının əsas fərqləndirici xüsusiyyətləri aşağıdakılardır. 

• Məqsəd – idarəetmə subyekti təkcə öz ehtiyac və tələbatlarından çıxış etmir, konkret 

təşkilatın problemini həll etmək məqsədinə nail olmaq istəyir. Buna görə də hər bir idarəetmə 

qərarının konkret məqsədi olmalıdır; 

• Nəticələr- şəxsi seçim (qərar) insanın həyatında və yaxın adamlarında əks olunur. 

Yüksək səviyyəli rəhbər təkcə özü üçün deyil, bütün təşkilat və onun işçiləri üçün fəaliyyət 

istiqamətini seçir. Yəni rəhbər tərəfindən qəbul edilmiş idarəetmə qərarının son nəticəsi  bütün 



təşkilatın fəaliyyətinə təsir edir. Buna görə də rəhbər qərarı qəbul etməmişdən öncə, bu qərarın 

yaradacağı nəticələri əvvəlcədən müəyyən etməyə borcludur; 

• Əmək bölgüsü - əgər şəxsi həyatında insan qərarı qəbul edərək özü reallaşdırırsa, 

təşkilatda əməyin bölgüsü mövcuddur: bir qrup rəhbərlər yaranan problemlərin həlli və 

qərarların qəbulu ilə, digərləri (icraçılar) isə qəbul edilmiş qərarların reallaşdırılması ilə məşğul 

olurlar. Buna görə də hər bir idarəetmə qərarında konkret əmək bölgüsünün olması – yəni qərarı 

kimlər icra edəcəyinin göstərilməsi vacibdir; 

• Peşəkarlıq – hər bir şəxsin öz şəxsi həyatındakı qəbul etdiyi qərar onun savadı və 

təcrübəsinə arxalanır. Təşkilatların idarəetmədə qərarların qəbulu peşəkar hazırlığı tələb edən - 

çətin, məsuliyyətli və formal bir prosesdir. Təşkilatlarda qərarların qəbulu sahəsində müəyyən 

peşəkar bilik və təcrübəyə malik olan şəxslər öz səlahiyyətləri çərçivəsində müstəqil olaraq 

qərarlar verə bilərlər. 

Təşkilatlarda qəbul olunmuş qərarların bu fərqli xüsusiyyətlərinə baxaraq idarəetmə 

qərarına belə tərif vermək olar. İdarəetmə qərarı, rəhbərlərin öz vəzifə və səlahiyyətləri 

çərçivəsində təşkilatın məqsədinə çatınaq üçün alternativlərin içərisindən qənaətbəxşinin 

seçilməsidir. 

Qərarlar - təşkilatda baş verən əsas əməliyyatlardır. Uğur qazanan və effektiv işləyən 

təşkilatlar öz rəqiblərini 3 aspektdə üstəliyirlər: 

• onlar düzgün və əsaslandırılmış qərarlar qəbul edirlər; 

• onlar qərarları daha tez qəbul edirlər; 

• onlar qəbul edilmiş qərarları daha tez uğurla reallaşdırırlar. 

Qərarların qəbulu menecerlər tərəfindən istənilən növ işgüzar təşkilatda və səviyyədə 

həyata keçirilən ən vacib fəaliyyət növüdür. Bu elə bir fəaliyyət növüdür ki, idarəetməni insanın 

digər sosial fəaliyyətindən fərqləndirir. P. Druker qeyd edir ki, qərarların qəbulu rəhbərin 

öhdəliklərindən yalnız biridir. Bu onun vaxtının kiçik bir hissəsini təşkil edir. Lakin vacib 

qərarların qəbulu rəhbərin konkret öhdəliyidir. 

İdarəetmə qərarlarının məzmun və mahiyyətinə alternativsiz yanaşmaq olmaz. Belə ki, 

müxtəlif müəlliflər və elmi istiqamətlər bu anlayışa müxtəlif məzmun verirlər: 

-  fəaliyyət məqsədinin və ona nail olma üsulların seçilməsindən ibarət iradi fəaliyyət 

anlarından biridir; 

-  insan davranışında variantların seçilməsindən ibarət idarə edilən aktdır; 

-  fəaliyyət alternativinin və ya fəaliyyət istiqamətinin seçilməsidir; 



-  ziddiyyətlərin aradan qaldırılması və situasiyanın dəyişdirilməsinə istiqamətlənmiş 

rəhbərliyin fəaliyyətidir; 

-  situasiyanın məqsədəuyğun dəyişdirilməsi, həll edilməsi ilə əlaqədar aktdır, fəaliyyət 

formulu, təsir variantıdır; 

-  idarəetmə sisteminin konkret məqsədlərinə nail olunması üçün alternativlərin təhlili, 

proqnozlaşdırılması, optimallaşdırılması, iqtisadi əsaslandırılması və seçilməsinin nəticəsidir; 

- idarəetmə obyektinin fəaliyyət şəraiti və vəziyyəti haqqında ilkin informasiyanın 

gələcəkdə arzuedilən vəziyyətə nail olmaq üçün məqsədəuyğun doyişdirilməsi prosesidir; 

-  təşkilatın idarə edilməsi proseslərinin mərkəzi olub, həm təşkilati-akt, həm idarətmə 

prosesinin bir mərhələsi kimi, həm intellektual məsələ, idarə edicinin idarə olunan sistmə təsirini 

leqallaşdıran proses kimimüəyyən etmək olar;  

-  xərciərin qiymətləndirilməsinə əsaslanan alternativlərdən birinin seçilməsidir. 

 

2. İdarəetmə qərarlarının təsnifləşdirilməsi və növləri 

Idarəetmə qərarının növləri və onların təsnifləşdirilməsi sistemli xarakterə malikdir. Çoxlu 

sayda meyarlar əsasında idarəetmə qərarına yanaşmalardan istifadə etmək olar. İikin olaraq 

idarəetmə qərarı intuitiv, insayt və mülahizlərə əsaslanmış qərarlar ola bilər. 

İntuitiv qərarlar– onun düzgün olması, hiss əsasında qəbul edilən seçimdir. İntuisiya - 

məntiqi təfəkkürdən istifadə etmədən problemin düzgün həllini tapmaq qabiliyyətidir. Belə 

qərarları qəbul edən şəxslər hər bir alternativin seçilməsinə (hətta situasiyaların seçilməsinə) vaxt 

sərf etmir. Sadəcə qərar qəbul edir. İntuitiv qərarı 6-cı hiss kimidə qəbul etmək olar. İdarəetmə 

üzrə mütəxəssis PiterŞaderberk qeyd edir ki, problem haqqında informasiyanın həllinin artdığı 

dövrdə, intuisiya - orta səviyyə rəhbərlərinə qərar qəbul etməkdə əsaslı kömək edə bilər, amma 

yüksək səviyyə rəhbərləri isə qərar qəbulunda əvvəlki kimi intuitiv mülahizələrə üstünlük 

verirlər. Tədqiqatlar göstərmişdr ki, 80% menecerlər qeyd edir ki, onlar özlərində hansısa 

konkret ciddi problemi qeyri formal iformasiya mübadiləsi əsasında və intuisiya əsasında aşkar 

etmişlər. «Reyqem» firmasının təsisçisi, prezidenti olan Pol Кuк deyir ki, qəbul etdiyim iri 

qərarlarımın hansında ki, öz intuisiyama əsaslanmamışam, sonradan həmin qərarlarıma peşman 

olmuşam. 

Lakin çətin təşkilati situasiyalarda minlərlə variantlar olur. İntuisiya əsasında qərar verən 

menecerlər təmamilə keçilməz təsadüflərlə üzləşirlər. Statistikaya görə bu zaman düzgün seçim 

şansı - hansısa məntiqi əlavələri çıxmaqla - çox azdır. 



İnsayt qərarlar(Insight) - konkret problemin həllinin başa düşməsi və ya dərk edilməsidir. 

İnsayt menecmentində qərar dərk edilir və bu qısa müddətdə baş verir. Buna görə idarəetmə 

qərarının şüuri formada fıksasiyasına ehtiyac yaranır. 

Mülahizələrə əsaslanan qərarlar- belə qərarlar çox zaman intuitiv qərarlar kimi başa 

düşülür. Çünki onların məntiqi başa düşülmür. Mülahizələrə əsaslanan qərarlar - bilik və ya əldə 

edilmiş təcrübə ilə şərtlənən seçimdir. Rəhbər və ya idarə edici əvvəlki situasiyalarda istifadə 

etdiyi bilikləri саri situasiyaların nəticələrini proqnozlaşdırmaq üçün tətbiq edir. Sağlam məntiqə 

əsaslanaraq rəhbər keçmişdə uğur gətirmiş altemativi seçir. Mülahizələr təşkilati qərarların əsası 

kimi çox hallarda faydalıdır. Çünki təşkilatda situasiya və problemlər təkrarlanır. Belə halda 

əvvəl qəbul olunmuş qərar, yenidən bu və ya digər formada qəbul olunduqda, əvvəlkindən də 

yaxşı nəticə verə bilər. Belə qərarlar sürətli və ucuzluq kimi üstün cəhətlərə malikdirlər. О 

sağlam düşüncəyə əsaslanır, amma həqiqi sağlam düşüncə çox nadir hallarda olur. Bu əsasən 

insanlarla işdə biruzə verir - tez-tez insanların tələbatı və digər faktların təhrif edilməsində. 

Məlumdur ki, nə vaxt ki, situasiya çətin və unikal olur bu zaman təkcə mülahizələr qərarların 

qəbulunda kifayət etmir. Mülahizələri yeni situasiyalara tətbiq etmək olmaz, xüsusilə də rəhbərin 

məntiqi seçim təcrübəsi olmayanda. Belə situasiyalara aiddir, məsələn: - istehsal olunan 

məhsulların çeşidlərinin dəyişdirilməsi, yeni texnologiyanın işlənib hazırlanması, yeni 

mükafatlandırma sisteminin tətbiqi və s.- bunlar əvvəlki sıtuasıyalardan fərqlənir. Çətin 

situasiyalarda mülahizələr pis nəticə verə bilər. Elə faktlar var ki, ödənilməsi zəruridir, lakin bu 

faktlar insan əqli üçün həddən artıq çoxdur və insan əqli bunları qavramaq və müqayisə etmək 

iqtidırnda deyil. 

Mülahizələr həmişə təcrübəyə əsaslanır. Belə təcrübə rəhbərlərin yeni alternativləri əldən 

buraxmasına səbəb olur. Yəni, yığılmış köhnə təcrübə və mülahizələr rəhbəri şüurlu və şüursuz 

şəkildə yeni sahələrə müdaxilədən çəkindirir. Bu fıkri sona çatdıraraq belə demək olar ki, 

rəhbərin yeni sahəyə müdaxilədən qorxması, gələcəkdə onun təşkilati üçün böyük təhlükə yarada 

bilər. 

Yuxarıdakı qərar növlərindən başqa idarəetmə qərarının digər növləri də vardır. Aşağıda 

onların bəziləri ilə tamş olaq. 

Tarazlaşmış qərarları öz fəaliyyətinə, irəli sürülən mülahizələrə və onların yoxlanılmasına 

diqqətlə və təkidlə yanaşan rəhbərlər qəbul edirlər. Adətən qərarın qəbuluna başlamazdan əvvəl, 

onlar formalaşdırılmış ilkin ideyaya malik olurlar. 



Impulsiv qərarlar- bu qərarların müəllifləri məhdud olmayan sayda müxtəlif ideyalar 

yaradırlar, lakin onları yoxlaya bilmirlər. Qərarlar kifayət qədər əsaslandırılmadığından tam 

reallaşa bilmir. 

İnert qərarlar- ehtiyatlı axtarışın nəticəsidir. Bu qərarlarda nəzarətedici və dəqiqləşdirici 

fəaliyyət ideyalarının yaradılması üstünlük təşkil edir. Buna görə belə qərarlarda orijinallıq, 

yenillik müəyyən etmək çox çətindir. 

Risqli qərarlar- bu impulsiv qərarlardan onunla fərqlənir ki, onun müəlliflərin öz 

mülahizələrinin (hipotezlərinin) ciddi əsaslandırılmasına ehtiyac duymurlar, çünki onlar 

əmindirlər ki, onları təhlükələr məhdudlaşdıra bilməz. 

Ehtiyatlı qərarlar- menecerlər tərəfindən bütün variantlar dəqiqliklə qiymətləndirilir və 

onlar işə maksimal tənqidlə yanaşırlar. 

Rasional qərarlar- rasional qərarlarla mülahizələrə əsaslanan qərarlar arasında əsas fərq 

ondan ibarətdir ki, birincilər kecmiş təcrübədən asılı deyil. Rasional qərarlar obyektiv analitik 

proses vasitəsilə əsaslandırılır və reallaşdırılır. 

İdarəetmə qərarına sistemli yanaşma qərarların ciddi sistemini və iyerarxiyasını, 

tabeçiliyini və tsiklikliyini müəyyən etməyə imkan verir. Belə qərarlar sistemində ayrı-ayrı 

qərarlara məxsus həm ümumi, həm də xüsusi keyfiyyətlər ifadə olunnr, Qərarlar 4 əsas meyara 

görə qruplaşdırılır: sistemlilik, ierarxiya, tabeçilik və tsiklik. Bu sahənin mütəxəssisləri bu 

problemin həllinə 3 yanaşma təklif edirlər. Birinci yanaşmaya görə qərarlar aşağıdakılara 

bölünür: 

- tənzimlənən münasibətlər və obyektləri əhatə etməsi və mürəkəbliyinə görə; 

- qərarların mövcud olaraq müddət və zaman çərcivəsindən asılı olaraq; 

- cəmiyyətin imkişafında əhəmiyyəti və roluna görə; 

- qərarlarda olan təlimat və məsləhətlərin həcm və istiqamətinə görə; 

- qərarların icrası ardıcıllığına görə bölgüsü. 

İkinci yanaşmaya əsasən (bütün idarəetmə qərarların növləri əhatə olunur) aparılmış bölgü 

aşağıdakı kimidir: 

- subyekt-obyekt münasibətləri; 

- qərarların məzmunu; 

- qərarın formaları; 

- qərarın fəaliyyət müddəti. 



Üçüncü yanaşmaya əsasən qərarlar məkan və funksiyalarına görə bölünür. 

Oərarların məzmununa görə təsnifləşdirilməsi. Bu yanaşmaya əsasən qərarlar siyasi, 

iqtisadi, təşilati məsələlərə görə təsnifləşdirilir. İqtisadi qərarlar müxtəlif təsərrüfat obyektlarinin 

idarə edilməsində qəbul edilir və plan, maliyyə, texniki, əmək resursları, marketinq və digər 

sahələrdə qəbul edilə bilər. Məzmununa görə qərarlar problemi əhatə etmək və ya informasiyanı 

istifadə etmək istiqamətində qruplaşdırıla bilər. Eyni zamanda bütün qərarlar ictimai 

münasibətləri əhatə etmə dərəcəsinə və tənzimlənməsi səviyyəsinə uyğun bölüşdürülə bilər. 

Qərаrların məzmununa hüquqi aspekt də xarakterikdir. Qərarlaronun tərkibində elementlərin 

çəkisinə və öz istiqamətinə görə qruplaşdırılır. Misal kimi - tənzimləyici, nəzarətedici, təşkilati 

və s. qərarlar ola bilər. 

Qərarları formasına görə təsnifləşdirilməsi. Qərarların üstün formalarından biri yazılı 

qərlardır. Bu qərar forması informasiyanın sabit, ardıcıl fiksə edilməsinə tam şərait yaradır. 

Bununla yanaşı şifahi qərarlar da qəbul edilir. Onlar dasha çox idarəetmə və istehsal aparatında 

istifadə edilir. Daha bir qərar forması kodlaşdırılınış qərarlardır.Bu tip qərarlar sənədlərə, maqnit 

daşıyıcılarina köçürülür. 

Formasına görə qərarların təsnifləşdirilməsi onları hazırlama ardıcıllığına və qəbuluna görə 

qruplaşdırmağa imkan verir. Bu zaman qərarlar individual, qrup, qarışıq və kollektiv qərarlara 

bölünür. 

Qərarların zaman fəaliyyətinə və müddətinə görə təsnifləşdirilməsi. Qərarlar uzunmüddətli, 

ortamüddətli, qısamüddətli və birdəfəlik qərarlara bölünə bilər. İdarəetmə prosesinin 

effektivliyini və mobilliyini idarə etməklə yanaşı, qərarlar idarəetmənin sabitliyini xarakterizə 

edirlər. 

Proqnozlaşdırılan səmərəliyə uyğun olaraq qərarlar aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir: 

- Ordinar qərarlar.Bu elə qərar növüdür ki, əldə edilən nəticə vahidinə sərf edilən 

resursların səmərəliliyi konkret sahə üçün və fəaliyyət üçün qəbul edilmiş norma və normativlərə 

uyğundur. Ordinar qərarlara aşağıdakıları aid etmək olar: qeyri effektiv qərarlar - problemi həll 

etməyə imkan vermir; rasional qərarlar - problemi həll etməyə imkan verir; optimal qərarlar - 

problemi ən yaxşı üsulla həll etməyə imkan verir. 

- Sinergetik qərarlar.Əldə edilən nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyi kəskin artır 

– yəni effekt qeyri proporsional artım xarakterli olur. Sinergetik qərarlar yerli intensiv 

texnologiyaların hazırlanması zamanı və ya əməliyyat sistemlərinin elmentlərini 

kompleksləşdirən zamanı yaranır. Effekt çox zaman pul formasında ifadə olunduğundan, 



sinergetik effekt daha çox hallardamaliyyə sferasında müəyyən olunur. Maliyyə menecmentində 

sinergetik qərarlar link effekti kimi qəbul edilir; 

- Asinergetik qərarlar.Bu elə qərardır ki, əməliyyatların və ya sistemin effektivliyini 

qeyri-proporsional aşağı salır. Belə qərarların ən əsas səbəbləri kimi qərarların gecikdirilməsi, 

lazımi resursların olmaması, münaqişələrin olması və s. 

Vaxt məhdudiyyətinəgörə qərarların hazırlanması, qəbulu və icrasını aşağıdakı kimi 

təsnifləndirmək olar: 

- Real zaman miqyasında olan qərarlar - bu elə tip qərarlardır ki, sürətlə qəbul edilir və 

reallaşdırılır, obyekti idarəetməyə, nəzarətdə saxlamağa imkan verir. Eyni zamanda belə qərarlar 

gözlənilməyən idarəetmə situasiyalarında daha faydalıdır. Belə kateqoriyaya cari proseslər üzrə 

qərarları aid etmək olar. Real miqyasda qərarların tərkibindən «böhranlı qərarları» xüsusi qeyd 

etmək olar. Belə qərarlardan idarəetmə obyekti idarə olunmaz vəziyyətə və ya hala keçdikdə 

istifadə olunur. 

- Müəyyən emal və ya mərhələdə qəbul edilən qərarlar; 

- Qəbulu vaxtına görə heç bir məhdudiyyəti olmayan qərarlar - buraya çox zaman hər 

hansı əməliyyat və ya prosesin başlanılması üzrə qərarlar aiddir. 

İdarəetmə obyekti və mühüm nəticələrin yaranması vaxtına görə aşağıdakı qərarları 

ayırmaq olar: 

- Strateji qərarlar.Müəyyən fəaliyyət kompleksinə dair qərarlardır ki, təşkilat xarici 

mühitə uyğunlaşmaqla öz məqsədlərinə çatmağa real vasitələr təklif edir.Slrateji qərarlar 

resurslann bölgüsü, xarici mühitə uyğunlaşma, daxıli koordinasiya və təşkilati-strateji 

qabaqgörmə vasitəsilə reallaşdırılır; 

- Perspektiv qərarlar.Perspektiv planların hazırlanması və qəbuluna istiqamətlənmişdir; 

- Cari qərarlar.Perspektiv qərarları inkişaf etdirir və dəqiqləşdirir. Alt sistem və ya əmtəə 

bloku, onun tsikl mərhələlərinin birində qəbul edilir; 

- Operativ qərarlar.Konkret aşağı səviyyə elementi üçün qəbul edilir. Məsələn, əmtəə 

yığım materialı) və ya təşkilat elementi (hər hansı yerin cari iş növbəsinə yüklənməsi); 

- Sabitləşdirici qərarlar.Təşkilatın, onun alt sistemlərini lazımi vəziyyətlərdən çıxmaması 

üçün qəbul edilir. 

Oərarların qəbulunun vəzifələrinm təsnifləşdirilməsi. Elmi ədəbiyyatlarda təsnifləşdirmə 

meyyarı kimi aşağıdakılardan istifadə olunur: 

- informasiyanın müəyyənliyi səviyyəsi;  

- informasiyanın əldə edilməsi üçün eksperimentdən istifadə; 

- qərar qəbul edən şəxslərin sayı; 



- məqsədlərin sayı; 

- qərarların məzmunu; 

- qərarların fəaliyyət əhəmiyyəti və müddəti; 

Bütövlükdə qərarlar üçün təsnifləşdirici əlamətləri bilmək və onları istifadə etmək, 

qərarları hazırlayanların qarşısında duran vəzifələri başa düşmək ideyasından irəli gəlir. Xüsusi 

olaraq hansı qərarın hazırlanmasını bilərək, qərarı hazırlayan şəxsə qararı hazırlama 

mərhələlərinin vəzifələrini dəqiq formulə etmək və həll etmək imkanlarını verir. Misal üçün 

qərarları təsnifləşdirmə əlamətlərindən istifadə etmə qərarın hazırlanması üçün lazım olan 

informasiyanın tərkibini müəyyən etməyə şərait yaradır. Bu səylərin təmərgüzləşməsinə, vaxtm 

efffektiv xərclənməsinə və qərarların hazırlanması üzrə vasitələrin səmərəli istifadəsinə müsbər 

təsir edir. 

Qərarlar ierarxiyasının daxilində informasiya axınları hərəkət edir, bunun hesabına daxil 

olan göstəricilərin bir birinə uyğunlaşmasını təmin edir. Fasiləsiz olaraq dəyişən qərarlar sislemi 

səbəb əlaqələri vasitəsilə, bütün təşkilatın fəalıyyətinin əsası olan məntiqi bazanı yaradır. 

Hər bir qərar digərləri ilə əlaqələri nəzərə alınaraq qəbul edilir, hər şeydən əvvəl yuxarı 

qərar əsasında. Bli zaman cari qərarın «azadlıq səviyyəsini» müəyyən edən məhdudiyyətlər 

yaranır. Bu «azadlıq səviyyəsi» çərçivəsində dəyişilən variyasiyalar yaratınaq və digər 

əməliyyatlar aparmaq olar. Qeyd etmək lazımdır ki, qərarların əlaqeəliliyini təmin etmək üçün 

məhdudiyyətlərin gözlənilməsi kifayət deyil. Eyni zamanda rəhbərlərin təfəkkür üslublarının 

uyğunlaşdırılması vacibdir. Yuxarı səviyyələrin qərarlarının məzmunu və onların yuxarıdan-

aşağıya nəzarəti vacibdir. 

Belə nəzarətə aşağı səviyyəli qərarların yuxarı səviyyələrdə təsdiq edilməsi aid ola bilər. 

Qəraların tipindən və sinfindən asılı olaraq onun hazırlanma metodologiyası seçilir. Lakin bir 

çox hallarda informaisya təşkilati və texniki hissələrə aid olan geniş planlar qəbul etmək ehtiyacı 

yaranır. Onda qərarlar sinfinə mərhələlər və ümumi qərarların elementləri kimi baxılır. Şəkil 

1.1.-də idarəetmə qərarlarının təsnifləşdirilməsinin ümumi sxemi verilmişdir. 
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Şəkil 1.1. İdarəetmə qərarlarının təsnifləşdirilməsi sxemi 

3. İdarəetmə qərarlarının keyfiyyətinə olan əsas tələblər 

Təşkilati fəaliyyət prosesi kimi idaəretmə prosesi də fasiləsiz bir prosesdir. Bu fasiləsiz 

prosesi daha dəqiq öyrənmək məqsədilə onu 3 mərhələyə bölmək olar: 

1) Qərarın işlənib hazırlanması mərhələsi; 

2) Qərarın qəbul edilməsi mərhələsi; 

3) Qəbul edilmiş qərarın icrasına rəhbərlik və ona nəzarət. 

Hər hansı bir məsələni (istehsal, idarəetmə) həll edərkən bu mərhələlərin bir-birini necə 

əvəz etdiyini izləmək mümkündür. Buna görə də rəhbər bir deyil, bir çox məsələni həll etməli 

olduğu üçün onun fəaliyyəti idarəetmə prosesinin bütün mərhələləri ilə eyni zamanda əlaqəli 

olmalıdır. Məsələn, o, hər hansı bir məsələyə dair qərar qəbul edərkən, digər məsələlər barəsində 
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işlərin nə vəziyyətdə olduğunu yoxladıqdan sonra (digər qərarların icra vəziyyətini yoxladıqdan 

sonra) qəbul edə bilər. 

Qərarlar idarəetmə əməyinin spesifik məhsulu olub briqdirdən, ustadan tutmuş, sex rəisi, 

direktoradək, yəni, bütün səviyyələrdəki rəhbərlər tərəfindən qəbul oluna bilər. Qərarlar bütün 

idarəetmə işinin bünövrəsi hesab olunur. Bunun üçün qərarları təkmilləşdirmək bütün 

pillələrdəki idarəetmə orqanlarının çox mühüm vəzifəsidir. 

Qərar qəbul edərkən həmişə onun işlənib hazırlanmasına nə qədər vaxt sərf etmək lazım 

gəlməsi ilə hesablaşır. Belə ki, bir qayda olaraq uzunmüddət üçün nəzərdə tutulan qərarların 

işlənib hazırlanmasına bir dəfəlik qərarlara nisbətən daha çox vaxt tələb olunur. Belə hallar üçün 

əvvəlcədən müvafiq əsasnamələr (qaydalar, təlimatlar vəs.) işlənib hazırlanır. 

İdarəetmə prosesində vacib məsələlərdən biri də odur ki, istənilən növ idarəetmə qərarı 

müəyyən keyfiyyət parametrlərinə malik olmalıdır. Belə ki, lazımi keyfiyyət parametrlərinə 

malik olmayan qərarı idarəetmə qərarı adlandırmaq olmaz və yaxud belə qərar idarəetmə 

fəaliyyətində səmərə verməz. İdarəetmə qərarlarının keyfiyyətinə qoyulan tələblər 

aşağıdakılardır: 

1) Elmi cəhətdən əsaslandırılma– İdarəetmə qərarları iqtisadi, idarəetmə və digər ictimai 

qanunların fəaliyyətini nəzərə almaqla konkret istehsal şəraitinin təhlili əsasında qəbul 

olunmalıdır. Bundan əlavə qərarlar mötəbər məlumatlar əsasında hazırlanmalı, qarşıya qoyulan 

məqsədə müəyyən olunmuş müddətdə nail olmaq üçün bir neçə əsaslandırılmış variantı 

müqayisə etmək yolu ilə qəbul edilməlidir. Həmçinin qərarlar istehsalatda ETT-ni 

sürətləndirmək tələblərinə müvafiq olmalı və işçilərin təşəbbüskarlığına kömək etməlidir; 

2) Qərarların kəmiyyət və keyfiyyət müəyyənliyi – Subyektin obyektə təsirində konkret 

göstəricilərin, nəticələrin nəzərə alınması və idarəetmə qərarlarının məzmununun idarəetmə 

vəzifələri ilə kəmiyyət göstəriciləri baxımdan əlaqələndirilməsi, həmçinin, qərarlarla vəzifələr 

arasında qeyri-müəyənliyin aradan qaldırılması kimi tələblər bura daxildir; 

3) Qərarların məqsədə uyğunluğu – Bu keyfiyyət tələbinə isə qərarların 

məqsədyönlülüyü, məqsədəçatma, yaxınlaşma qərarlarla məqsədin vəhdətliliyinin təmin edilməsi 

kimi tələblər aiddir; 

4) Qərarın optimallığı – Qərarların qəbulunda optimal variantların seçilməsi, yəni 

qərarların az xərclərlə yüksək nəticələr əldə edilməsinə xidmət etməsini, həmçinin, qərarların 

optimal iqtisadi və sosial meyarlara uyğun gəlməsini məhz bu keyfiyyət tələbi nəzərdə tutur; 

5) Qərarın hüquqi və qanuni müddəalara uyğun gəlməsi – Bu tələbə əsasən qərar qəbul 

edilərkən firmanın fəaliyyət göstərdiyi dövlətin qanunları və hüquqi aktları nəzərə alınmalıdır. 



Çünki, dövlətin qanunlarına və hüquqi aktlarına zidd olan qərarlar təşkilatın işini iflas 

vəziyyətinə sala bilər; 

6) Qərarların kompleksliyi və sistemliliyi – Qərar qəbul etməmişdən əvvəl idarəetmə 

obyektinin texniki, texnoloji, istehsal, iqtisadi, sosial,psixoloji tərəfləri və cəhətləri dəqiq 

öyrənilməli və nəzərə alınmalıdır. Həmçinin, bu cəhətlərin nəzərə alınması ilə qəbul olunan 

qərarlar bir-birilə əlaqələndirilməlidir. Başqa sözlə desək, idarəetmə qərarları bütöv vahid bir 

sistem əmələ gətirməlidir; 

7) Səlahiyyətçilik– istənilən idarəetmə qərarı onu qəbul edən rəhbərə verilən hüquqular və 

səlahiyyətlər çərçivəsində olmalıdır. Belə ki, rəhbərlər tərəfindən qəbul olunmuş verilmiş 

səlahiyyətlər kənara çıxan qərarlar təşkilatda birmənalı qarşılana bilməz. Həmçinin, bu tələbə 

uyğun olaraq qərarı qəbul edən rəhbər buna görə daşıdığı məsuliyyəti dərk etməlidir; 

8) Məqsədaydınlığı– Hər bir idarəetmə qərarının dəqiq ünvünı olmalıdır. Bundan əlavə, o, 

icraçı üçün anlaşıqlı tərzdə qəbul olunmalıdır. Yəni, hər bir qərarda onun konkret məqsədi və 

ünvanı aydın şəkildə öz əksini tapmalıdır; 

9) Vəhdətlik – Təşkilatda verilən qərarlar bir-birinə zidd ola bilməz. Başqa sözlə desək, 

bütün idarəetmə qərarları konkret məqsədə yönəlməli və bir-birinin davamı kimi səslənməlidir. 

Həmçinin, qərarlara daxil olan müddəalar bir-birilə, o cümlədən, yeni qərarlar köhnə qərarlarla 

əlaqələndirilməli və vahid vəhdət yaratmalıdır; 

10) Qısalıq, lokaniklik – Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi hər bir idarəetmə qərarının 

konkret ünvanı olmalıdır. Yəni, o, konkret icraçıya yönəlməlidir. Bundan əlavə icraçı qərarın 

oxunub qavranılmasına az vaxt sərf edilməsi məqsədilə çalışmaq lazıçdır ki, qərar mümükün 

qədər qısa və lokanik olsun. Lakin, yadda saxlamaq lazımdır ki, qısalıq xatirinə qərarların 

məqsəd və mahiyyətini korlamaq olmaz; 

11) Vaxtın konkretliyi – hər bir idarəetmə qərarın dəqiqünvanının olması ilə yanaşı onun 

konkret icra müddəti də qərarda öz əksini tapmalıdır; 

12) Operativlik – istənilən idarəetmə qərarını lazımi yerdə və lazımi vaxtda qəbul 

etdikdə yüksək səmərə verə bilər. Belə ki, məkan baxımından fərqlənən, həmçinin, vaxtından 

əvvəl və gecikmiş qərar təşkilatın işi üçün zərərli hesab olunur. Yəni, idarəetmə qərarı operativ 

olmalıdır. 

İdarəetmə qərarlarına qarşı olan müasir keyfiyyət tələbləri təsərrüfat rəhbərlərinin elmi 

bilik və bacarığının daha da artırılmasını və təkmilləşdirilməsini obyektiv olaraq irəli sürür. Belə 

ki, burada təsərrüfat rəhbərinin peşə bacarığı və vərdişi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Rəhbər işçi 

idarəetmə qərarlarını fərdi və kollektiv halda yüksək səviyyədə həll etmək üçün mütəxəssislərlə, 

qabaqcıl fəhlələrlə, xətti və funksional bölmə rəhbərləri ilə bu sahədə fikir mübadiləsi 

aparmalıdır. Bu fikir mübadiləsini aparmaq üçün isə, o, zəruri olan elmi-texniki biliyə, təfəkkürə 



malik olmalıdır, əks təqdirdə rəhbər işçi özünün bacarıqsızlığını və fərsizliyini sübut etmiş olar. 

Buna görə də, rəhbər işçilər qarşısında qərarların qəbulu zamanı aşağıdakı tələblər irəli 

sürür: 

a) İnformasiyadan istifadə etməyi bacarmalı və bu sahədə müəyyən vərdişə malik 

olmalıdır; 

b) Problemlərdən baş çıxarmalı və yaranmış vəziyyəti düzgün təhlil etməlidir; 

c) Optimal təsərrüfatçılıq qərarların qəbul edilməsini və onların icra edilməsini təmin 

etməyi bacarmalıdır. 

Rəhbər öz qarşısında duran yuxarıda qeyd olunmuş tələblərə riayət etmək üçün daimi 

olaraq idarəetmənin nəzəri və metodoloji əsaslarını öyrənməli, öz biliyini elm və texnikanın ən 

yeni nailiyyətləri ilə yeniləşdirilməli və istehsalın təşkilinin mütərəqqi metoduna yiyələnməlidir. 

Yalnız belə olan təqdirdə rəhbər işçilərdən yüksək keyfiyyətli qərarlar və onların ardıcıl icrasını 

gözləmək olar. 

4.  İdarəetmə qərarlarının işlənib hazırlanması, qəbul edilməsi və reallaşdırılması 

mərhələləri 

Rəhbərin idarəçilik əməyinin nəticəsi kimi qərarların işlənib hazırlanması, qəbul edilməsi 

və reallaşdırılması prosesi müəyyən texnologiyaya əsaslanır, yəni, qərarın işlənib hazırlanması, 

qəbul edilməsi və reallaşdırılması idarəçilik fəaliyyətində müəyyən məqsədə nail olmaq üçün 

qayda və üsulların tətbiq edilən ardıcıllığının məcmusuna əsaslanır. Texnoloji nöqteyi nəzərdən 

qərarların işlənib hazırlanması, qəbul edilməsi, reallaşdırılması prosesini öz aralarında bir-birilə 

birbaşa və əks əlaqədə olan mərhələ və proseduraların ardıcıllığı şəklində təsəvvür etmək olar. 

İdarəetmə qərarlarının işlənib hazırlanması, qəbul edilməsi və reallaşdırılması prosesinin 

qaydaya salınması müəyyən dərəcədə dəqiq və birmənalı alqoritmlərdən istifadə edilməsi 

əsasında kəmiyyət metodlarının təhlil edilməsinin köməyilə nöqsanların aradan qaldırılmasına 

şərait yaradır. 

Ümumiyyətlə, qərarların işlənib hazırlanması, qəbul edilməsi və reallaşdırılması çox 

mürəkkəb bir prosesdir. Həmçinin, bu prosesə iterativ yanaşdıqda, məsələ bir qədər də qəlizləşir. 

Buna görə də, qərarların işlənib hazırlanması, qəbul edilməsi və reallaşdırılması prosesinin 

ardıcıl şəkildə bir-birini əvəz edən mərhələlərlə həyata keçirmək daha məqsədə uyğundur. Bu 

baxımdan, idarəetmə qərarlarının işlənib hazırlanması, qəbul edilməsi və realllaşdırılması 

prosesi 11 mərhələdən ibarətdir. Bu mərhələlər aşağıdakılardır: 

1) Problem stüasiyanın aşkara çıxarılması və təhlili mərhələsi 



Qərarın işlənib hazırlanmasının bu mərhələdə tədqiqat obyekti və xarici mühit haqqında 

ilkin informasiya təhlil edilir, həmçinin qohum obyektlər və daha yüksək səviyyədə duran 

obyektlər arasında tədqiq olunan obyektin yeri və rolu müəyyən edilir, o cümlədən, problemin 

aşkara çıxarılması, quruluşunun müəyyən edilməsi və vacibliyinə görə sıraya düzülməsi həyata 

keçirilir. Bu mərhələdə həmçinin, konkret məqsədin formalaşması üçün aşkara çıxarılmış 

problemin həllinin strateji istiqamətləri müəyyən edilir. Aşkara çıxarılmış problemin həllinin 

starteji variantı ssenari üzrə ifadə oluna bilər.  

Ssenari dedikdə, burada tədqiqat obyektinin mövcud və proqnozlaşdıran vəziyyətinin 

verbal (sxem), analitik təsviri və ya problemin həllinə prinsipial yanaşmanın təsviri başa düşülür. 

Ssenaridə müxtəlif strateji istiqamətlərdə problemin həlli üçün zəruri olan resursların ilkin 

hesablanması öz əksini tapır. 

Qərarın işlənib hazırlanmasının birinci mərhələdə işin son nəticəsi həll edilməli olan köklü 

problemlərin aşkara çıxarılması, bu problemlərin vacibliyinə görə sıraya düzülməsi və həll üçün 

lazım olan resursların ilkin qiymətləndirilməsi yolu ilə onların həllinin strateji istiqamətinin 

seçilməsidir. 

2) Məqsədin formalaşması mərhələsi 

Bu mərhələdə problemin həllinin konkret məqsədi müəyyənləşdirilir. Təcrübədə məqsədin 

formalaşması üsullarının sadə siyahısından tutmuş, qrafiklərin qurulmasınadək (qərar 

ağaclarının) kifayət qədər geniş diapazondan istifadə edilir. Məqsədlər konkret formaya və 

kəmiyyət xarakteristikasına malik olmalıdır. Məhz ikinci mərhələdə işin son nəticəsi konkret 

məqsədin müəyyənləşdirilməsi və bu məqsədin formasının kəmiyyət xarakterinin təyin edilməsi 

hesab olunur. 

3) Alternativlərin tam siyahısının müəyyən edilməsi mərhələsi 

Bu mərhələdə qarşıya qoyulan məqsədə çatmağın alternativ variantlarının (üsullarının, 

vasitələrinin) mümkün qədər daha tam məcmusu müəyyən olunur. Real şəraitdə qərarın işlənib 

hazırlanmasının əsasən iki-üç variantına baxmayaraq mümkündür. Lakin, bu variantları 

seçərkən, nəzərə almaq lazımdır ki, onlardan hər biri az əmək tutumluluğu ilə fərqlənsin və 

kobud səhvlər buraxılması şansı aşağı olsun. Bu mərhələdə işin son nəticəsi səhvsiz, yəni 

optimal hesab edilən alternativ variantların tam siyahısının müəyyən edilməsidir. 

4) Həlli mümükün olan alternativin seçilməsi mərhələsi 

Bu mərhələdə aşkar edilmiş alternativləri müxtəlif məhdudlaşdırıcı süzgəcdən, yəni 

ehtiyatların mövcudluğu, hüquqi, sosial, iqtisadi, etik-əxlaqi və s. baxımından süzgəcdən 

keçirirlər. Bu mərhələdə işin son nəticəsi yuxarıda qeyd olunmuş məhdudlaşdırıcı normalardan 



keçə bilən və həlli bütün alternativlərə nisbətən daha real olan optimal variantın müəyyən 

edilməsidir. 

5) Yaxşı alternativin ilkin seçilməsi mərhələsi 

Bu mərhələdə qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq, resursların məsrəfi, alternativin konkret 

şəraitə uyğun olması nöqteyi nəzərdən bütün alternativlərin mümkün olan hərtərəfli təhlili 

aparılır. Lakin, unutmaq olmaz ki, yalnız kəmiyyət mülahizələri əsasında bütün alternativlər 

içərisindən hansısa birinin üstün olması barədə fikir söyləmək çox çətindir. Buna görə də, bu 

mərhələdən alternativlərin sayı hədsiz çox olduqda, istifadə etmək daha məqsədəuyğundur, 

çünki, alternativi seçməkdənsə, optimal olan alternativlər qrupunu müəyyən etmək daha asandır. 

Bu mərhələdə işin son nəticəsi daha yaxşı hesab edilən alternativ və ya alternativlər toplusu 

haqqında konkret mülahizələrin yürüdülməsidir. 

6) Seçilmiş alternativlərin qərar qəbul edən şəxslər tərəfindən qiymətləndirilməsi 

mərhələsi 

Bu mərhələdə əvvəlki mərhələlərdən alınmış məlumatların və informasiyaların köməyilə 

konkret məqsədə nail olmağın  daha yaxşı üsulunun seçilməsinə başlanılır, yəni, yaxşı hesab 

edilən alternativin qərar qəbul edən şəxslər tərəfindən qiymətləndirilməsi aparılır. Qərarın bu və 

ya digər variantının seçilməsi haqqında qənaətə gələrkən, qərar qəbul edən şəxslər analitiklər 

sisteminin nəzərə almadıqları əlavə faktları da hesaba ala bilərlər. Beləliklə, mütəxəssislərin 

malik olduqları intuisiyadan, rəhbərlərin təcrübəsindən və təhlil metodlardan birgə istifadə 

edilməsi həll ediləcək problemin bütün aspektlərinin daha tam şəkildə nəzərə almağa imkan 

yaradır. Bu mərhələdə işin son nəticəsi qarşıya qoyulan məqsədə nail olunmasına üstünlük 

verilən variant haqqında qərar qəbul edən şəxslər tərəfindən irəli sürülən mülahizələrin 

hazırlanmasıdır. 

7) Seçilmiş alternativin eksperimental qaydada yoxlanılması 

Nə vaxt ki, qərar qəbul edən şəxslərin daha yaxşı alternativi birdəfəlik seçməyə  müvafiq 

imkanları olursa, onda iki-üç sayda daha yaxşı hesab edilən alternativin eksperimental qaydada 

yoxlanılması həyata keçirilir. Məsələyə belə yanaşılması, elmi-texniki fəaliyyət sahəsində 

qərarların qəbul edilməsi üçün xarakterikdir. Bu mərhələdə işin son nəticəsi qərar qəbul edən 

şəxslərdə qərarın müəyyən variantına üstünlük verilməsi haqqında son mülahizələrin 

formalaşması üçün zəruri olan əlaqə eksperimental informasiyanın əldə olunmasıdır. 

8) Vahid qərarın seçilməsi mərhələsi 

Bu mərhələdə eksperimental yoxlama məlumatlarını və digər əlavə informasiyaları 

nəzərdən keçirərək yekun vahid qərarı qəbul edirlər. Bu isə, səkkizinci mərhələdə işin son 



nəticəsi hesab olunur. Lakin, yadda saxlamaq lazımdır ki, əgər eksperimental yoxlama 

keçirməyə ehtiyac yoxdursa, onda altıncı və səkkizinci mərhələlər birləşdirilir. 

9) Qəbul edilən qərarın mərhələ, müddət və icraçıların müəyyən edilməsi mərhələsi 

Qərarın qəbul edilməsinin bu mərhələsi konkret vaxt, ünvan və icraçı insanlarla bağlı olan 

tərkib komponentlərinə bölünür. Belə ki, bu mərhələdə qərar qəbul edən şəxs bu qərarın kimə 

ünvanlanacağını, həmçinin qərarın icra müddətini və digər məsələləri diqqətlə nəzərdən 

keçirməlidir. Bu məsələlərin səmərəli yerinə yetirilməsi üçün qərar qəbul edən şəxs aşağıdakı 

suallara cavab tapmağa çalışmalıdır: 

a) Qərar hansı məqsədi güdür, yəni nə etməlidir? 

b) Harada etməlidir? 

c) Bütün bu işləri kim etməlidir? 

d) Bu işlər nə vaxt icra olunmalıdır? 

e) Bütün bunlar necə icra olunmalıdır? 

f) Bu işlər kimlə birgə icra olunmalıdır? 

g) Bütün bu işlər hansı ardıcıllıqla icra olunmalıdır? 

Bu mərhələdə işin son nəticəsi isə yuxarıda qeyd olunan suallara düzgün cavab tapılması 

qeyd olunur. 

10) Qərarın yerinə yetirilməsi üzrə vacib olan işlərin təmini mərhələsi 

Bu mərhələdə tapşırıqların icraçılara çatması, icraçıların bütün zəruri şeylərlə təmin 

edilməsi, işin təşkilinin səmərəli metodunun seçilməsi, lazımi kadrların seçilməsi və öyrədilməsi, 

qərarın konkret məqsədinin icraçılara izah edilməsi və bu məqsədə nail olunmasında hər bir 

icraçının konkret rolunun müəyyənləşməsi, həmçinin qərarın səmərəli şəkildə yerinə yetirlməsi 

üçün vacib olan stimullaşma metodlarının təyin edilməsi həyata keçirilir. Bu mərhələdə işin son 

nəticəsi icraçıların bütün zəruri vasitələrlə təmin edilməsi, onların səmərəli işi üçün lazımi 

müvafiq şəraitin yaradılması hesab olunur. 

11) Qərarın yerinə yetirilməsi və ona nəzarət mərhələsi; 

Bu mərhələdə qərarın reallaşması üzərində nəzarət, qərarın reallaşması zamanı yaranan 

kənarlaşmaların ləğv edilməsi, zəruri hallarda reallaşdırılan qərarlarda düzəlişlər edilməsi və 

nəhayət, reallaşdırılan qərarların nəticələrinin təhlili həyata keçirilir. Tamamlayıcı mərhələ olan 

bu mərhələdə işin son nəticəsi qərarın işlənib hazırlanması, qəbul edilməsi və reallaşması prosesi 

üçün də son nəticə hesab olunur və burada işin son nəticəsi mövcud ehtiyatlar çərçivəsində 

müəyyən edilmiş müddətdə qərarın konkret məqsədinə tam nail olunması hesab olunur. 



Burada vacib məsələlərdən biri də odur ki, yuxarıda qeyd olunmuş  mərhələdən ilk 5-i 

(yəni, problem, stüasiyanın aşkara çıxarılması və təhlili, konkret məqsədin formalaşması, lazımi 

alternativlərin tam stüasiyasının müəyyən edilməsi, həlli mümükün olan alternativlərin seçilməsi, 

yaxşı alternativlərin ilkin seçilməsi mərhələsi) birlikdə qərarın işlənib hazırlanması prosesini 

əmələ gətirir. Digər 3 mərhələ (yəni, qərar qəbul edən şəxslər tərəfindən alternativin 

qiymətləndirilməsi, seçilmiş alternativin eksperimental qaydada yoxlanılması, vahid qərarın 

seçilməsi mərhələsi) isə qərarın qəbul edilməsi prosesini formalaşdırır. Sonda olan 3 mərhələ 

(yəni, qəbul edilən qərarın müddəti mərhələsi, icraçıların müəyyən edilməsi, qərarın yerinə 

yetirilməsi üzrə vacib olan işlərin təmin olunması, qərarın yerinə yetirilməsi  və ona nəzarət 

mərhələləri) isə qərarın reallaşması prosesini əmələ gətirirlər. 

 

Mövzu 12.Strateji menecment 

Plan: 

1. Strateji menecmentin meydana gəlməsinin zəruriliyi və onun mahiyyiət 

2.Strateji planlaşdırılma prosesi 

3.Strateji planlaşdırma prosesinin modeli 

4.SWOT analiz 

 

§1. Strateji menecmentin meydana gəlməsinin zəruriliyi və 

onun mahiyyəti 

 

Strategiya qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün həyata keçiriləcək uzunmüddətli 

hərəkətlərin ümumiləşdirilmiş modelidir. Strategiya uzun müddətli məqsədlərə mərhələlər üzrə 

nail olmağın yollarını özündə birləşdirir. Strategiya şirkətin hansı biznes fəaliyyəti ilə məşğul 

olacağını və bu istiqamətdə həyata keçirəcəyi vəzifələri özündə əks etdirir. Bundan sonra biznes 

vahidinin daxilində daha dəqiq planlaşdırma həyata keçirilir, strateji məqsədlər marketinq, 

maliyyə, informasiya, nəzarət  sahələr üzrə birgə işlənir.  

Strategiya təşkilatın mövcudluğuna dair əsas suallara cavab verir. Strategiya təşkilatın zəif 

və güclü tərəflərini araşdırır, imkanları və gözlənilən təhlükələri müəyyənləşdirir. Strategiya 

xarici mühitdə dəyişkənliyə reaksiya verməsinin vasitəsidir. Strategiya strateji və uzun müddətli 



məqsədlərdən doğur. Strateji məqsədlərə aşağıdakılar aiddir: 

 

1. Fəaliyyət istiqamətlərinin seçilməsi. 

2. İstehsal olunacaq məhsul növünün seçilməsi. 

3. Kapital qoyuluşunun həyata keçirilməsi. 

4. Mövcud istehsalın təkmilləşdirilməsi. 

5. Perspektivlərin müəyyən olunması. 

6. Təşkilatın rəqabət qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi. 

Rəqabət strategiyası bazarda rəqiblərlə mübarizəsini iki cür taktika ilə həyata keçirməyi 

üstün tutur. 

1. Hücum taktikası. 

2. Müdafiə taktikası. 

 

Hücum taktikası  bazarda mövqelərin ələ alınmasına, müştəriləri özünkiləşdirməyə, onların 

diqqətini cəlb etməyə xidmət edir. Bunun üçün yeni texnika və texnologiyanın mənimsənilməsi, 

tələbata uyğun məhsulların, xüsusilə, yeni təkmil  məhsulların istehsal olunması və bazara çıxa-

rılması, məhsulun ucuz qiymətə satılması, satışın intensivləşdirilməsi, diqqəti cəlb edən 

reklamların nümayiş etdirilməsi vacibdir. Bu cür taktiki gedişlərlə bazarı ələ almış sahibkar onu 

əldə saxlamaq üçün sonrakı mərhələdə müdafiə taktikasını seçir. Müdafiə taktikası rəqibi daim 

izləməyi, bazarda qiyməti tənzimləməyi, bütün kəmiyyət və keyfiyyət parametrləri üzrə rəqibi 

üstələməyə nail olmalıdır.   

 

Strategiya uzun müddətli layihələr əsasında müəyyən olunur. Həmin layihələrin işlənməsi 

zamanı düzgün ətraflı məlumatlar toplusundan istifadə etmək lazım gəlir. Lakin strategiya 

gələcək dövrü əhatə etdiyi üçün təşkilatın rəhbəri məlumatların dəqiqliyinə əmin olmalıdır. 

Ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar yaxın perespektivlərdə təsərrüfat 

subyektlərinin rəqabət qabilliyyətliyini yüksəltməyə imkan verən təsərrüfatçılıq siyasəti və 

strategiyasının işlənib hazırlanmasını tələb edir. Belə bir şəraitdə təşkilatların və onların 

rəhbərlərinin fəaliyyəti baş verən dəyişikliklərə sadəjə olaraq reaksiya verməklə bitməməlidir. 

Çünki hazırda elmi jəhətdən əsaslandırılmış proseduraların qabaqjadan dərk edilməsi, 

nizamlanması əsasında təşkilatın məqsədinin dəyişən xariji mühitə uyğunlaşması zəruriliyi 

özünü daha qabarıq surətdə göstərməkdədir. 



 Xariji mühitdə baş verən dəyişikliklərin və bununla əlaqədar olan qeyri müəyyənliyin 

artdığı bir şəraitdə təşkilatın inkişafının idarə edilməsinin müasir aləti strateci idarəetmə 

metadologiyasıdır.  

 Təcrübə göstərir ki, kompleks planlaşdırma və idarəetməni həyata keçirən təşkilatlar daha 

uğurla fəaliyyət göstərərək sahədəki orta mənfəətlə müqayisədə daha çox mənfəət əldə edir. 

Uğur qazanmaq üçün isə güjlərin məqsədyönlü şəkildə təmərküzləşməsi və düzgün strategiya 

seçilməsi lazımdır. Başqa sözlə kim öz strategiyasını yaxşı planlaşdırırsa o, da daha tez uğura 

nail olur. 

 «STRATEGİYA» sözü yunan sözü olan «strateqos»-dan götürülmüşdür və mənası 

«general məharəti» deməkdir. Bu terminin hərbi mənşəli olması heçdə təəjjüb doğurmamalıdır. 

Çünki, məhz strategiyadan istifadə etməklə bir çox sərkərdələr dünyanı fəth etmiş və döyüşlərdə 

qalib gəlmişlər. 

 XX əsrin son rübündən başlayaraq bu anlayış mütəxəssislərin gündəlik fəaliyyətinə, 

menejment nəzəriyyə və praktikasına geniş daxil olmuşdur. Strategiya qərar qəbul edərkən 

təşkilat rəhbərlərinin öz əllərində jəmləşdirdiyi qaydaların məjmusunu əks etdirir. Eyni zamanda 

strategiyaya təşkilatın missiyası və təsərrüfatçılıq məqsədlərinə nail olmasını təmin edən ümumi 

kompleks plan kimi də baxırlar. Strategiya təşkilatın məqsədini və ona nail olmağın əsas 

yollarını müəyyən edərək vahid hərəkət istiqamətinin seçilməsində müstəsna rol oynayır. 

Beləliklə strategiya təşkilatın mümkün  hərəkətlərinin və qəbul edilən idarəçilik qərarlarının 

sərhədlərini müəyyən edir. 

 TƏŞKİLATIN STRATEGİYASI özündə strateci vəziyyətin prioritetlərini, resursları və 

strateci məqsədlərə nail olunması üzrə atılajaq addımların ardıjıllığını müəyyən edən baş hərəkət 

planını əks etdirir. Strategiyanın başlıja vəzifəsi təşkilatın hazırki vəziyyətindən rəhbərliyin 

gələjəkdə görmək istədiyi vəziyyətə çatdırmasından ibarətdir. 

 Seçilmiş obyektdən asılı olaraq strateji idarəetmənin aşağdakı istiqamətlərini bir-

birindən fərqləndirirlər: 

 

 - korporativ strategiya - bütövlükdə təşkilatın strategiyası; 

 - biznes strategiyası – təşkilatın ayrı-ayrı strateci bölmələrinin strategiyası; 

 - funksional strategiya - funksional təsərrüfatçılıq zonalarının strategiyası. 



 

 Korporativ strategiyaya – bütövlükdə təşkilatın strategiyasıdır, yəni təşkilatın müəyyən 

strateci təsərrüfatçılıq zonasında (müəyyən bazar seqmentində) həyata keçirdiyi strategiyadır. 

Buna misal olaraq bir holdinqin məsələn, Ata holdinqin strategiyasını göstərmək olar. Bu 

səviyyədəki bir strategiya müəssisələrin hər birini əhatə edir, bir başa şirkətin adıyla, alt 

müəssisələrlə və resursların paylanması ilə əlaqədardır. 

 

Biznes-strategiyayası təşkilatın ayrı-ayrı strateji bölmələrinin strategiyası, yəni hər hansı 

bir sənaye sahəsində müəssisənin necə fəaliyyət göstərəcəyi nə cür rəqabət edəcəyi ilə 

əlaqədadır. Nümunə olaraq çoxsahəli elektrotexnika kompaniyasında məişət soyudujularının 

istehsalı üzrə ixtisaslaşan bölmələrin strategiyasını göstərmək olar.  

 

Funksional strategiyaya funksional təsərrüfatçılıq zonalarının yəni, müəssisə daxilində 

bölmələrin (şöbələrin) strategiyasıdır. Misal olaraq təşkilatda istehsalın, heyyətin, maliyyənin 

idarə edilməsi strategiyasını və digər fəaliyyət sferalarındakı strategiyanı göstərmək olar.  

 Strateci idarəetmə metodologiyasının meydana çıxması və ondan praktiki istifadə 

edilməsi ilk növbədə təşkilatın xariji mühitində baş verən dəyişikliklərin xarakterindən irəli 

gələn obyektiv səbəblərlə əlaqədardır.   

        

Strateji idarəetmənin mahiyyəti. Strateci idarəetmə – strategiyaların işlənib hazırlanması 

və reallaşdırılması üzrə təşkilatın fəaliyyətləri ardıjıllığını müəyyən edən prosesi əks etdirir. O 

məqsədlərin qoyuluşunu, strategiyaların işlənib hazırlanmasını, lazımi resursların müəyyən 

olunması və təşkilata qarşıya qoyulmuş vəzifələrə nail olmağa imkan verən xariji mühitlə 

qarşılıqlı əlaqələrin saxlanılmasını da özündə birləşdirir. 

  Beləliklə, strateci idarəetmə üzrə fəaliyyət dəyişən şəraitdə təşkilatın uzunmüddətli həyat 

qabilliyyətini təmin etməli olan strateci mövqeylərin təmin edilməsinə istiqamətlənmişdir.  

Strateji idarəetmədən fərqli olaraq operativ idarəetmə təşkilatın məqsədinə nail olmaq üçün 

onun mövjud strateji mövqeylərindən istifadə etməklə məşğul olur. Kommersiya təşkilatlarında 

operativ məsələlərlə məşğul olan rəhbər firmanın potensialını real mənfəətə çevirməlidir. Onun 

əsas vəzifəsi təşkilat çərçivəsində həm rəhbərlər və həm də ijraçılar üçün ümumi operativ 



vəzifələri, motivasiya, kordinasiya və nəzarət parametrlərini müəyyən etməkdən ibarətdir. 

 Həm strateci və həm də operativ idarəetmə təşkilatın normal fəaliyyət göstərməsi üçün 

müəyyən təşkilati arxitektonika yaradılması və gözlənilməsini, kadrların seçilməsini və tərbiyə 

edilməsini nəzərdə tutur. Lakin bu elementlər idarəetmənin hər iki tipi üçün müxtəlifdir. Strateci 

arxitektonika dəyişikliklərə istiqamətlənmişdir. O, çevik olmaqla bərabər sərt quruluşa malikdir. 

Operativ arxitektonika isə dəyişikliklərə qarşı strateci idarəetməni həyata keçirən rəhbər 

dəyişikliklərə jəhd edirsə, riskə getməyə meyl edirsə və yeni istiqamətlərin mənimsənilməsinin 

idarə edilməsi vərdişlərinə malikdirsə operaiv idaretməni həyata keçirən rəhbər isə dəyişikliklərə 

qarşı çıxış edir, riskə getməyə meyilli deyil, mürəkkəb fəaliyyətlərin təhlilində koordinasiyasında 

və onlara nəzarət edilməsində səriştəyə malikdir. 

Strateji idarəetmənin problemləri. Strateji idarəetmə nəzarət edilə bilməyən xarici 

amillərin təsirinə məruz qalan və təşkilatın başlıja məqsədi ilə əlaqədar olan gələjəyə 

istiqamətlənmiş problemlər üzrə mühüm təşkilati qərarların geniş dairəsini əhatə edir. Strateci 

planlaşdırmanın və idarəetmənin problemləri aşağıdakılar ola bilər: 

 

1. Təşkilatın baş məqsədi ilə birbaşa əlaqədar olan problemlər. Təşkilatın baş məqsədi 

gələjəyə yönəlir və bir qayda olaraq məqsəd, ehtiyat və nətijələrin qarşılıqlı əlaqəsini 

təmin etmək yolu ilə təşkilatın fəaliyyətinin effektivliyinin yüksəldilməsinə 

istiqamətlənir. Buna görə də yeni istehsalatların yaradılması və ya köhnələrin ləğv 

edilməsi, yeni məhsul və texnelogiyanın və ya yeni bazarların mənimsənilməsi strateci 

xarakter daşıyır. Materaillara, enerciyə və ya əmək ehtiyatlarına qənaət edilməsi ilə bağlı 

olan qərarlar xüsusi xarakterli qəralara aiddir və strateci xarakter daşımır. 

 

2. Təşkilatın bu və ya digər elementi ilə əlaqədar olan qərar və problemlər (əgər bu 

element təşkilatın uğur qazanması üçün vajibdir, lakin həmin anda yoxdursa və yaxud da 

kifayət həjmdə deyildirsə) Strateci idarəetmə təjrübəsində əgər yeni növ məhsul 

hazırlanması və buraxılması, təşkilat üçün yeni texnoloci avadanlıq əldə edilməsi, yeni 

heyyət (yeni mütəxəssislər) dəvət edilməsi və s. planlaşdırılırsa, onda qəbul edilən 

qərarlar strateci xarakter daşıyır. 

3. Nəzarət edilə bilməyən xariji amillərlə əlaqədar olan problemlər. Strateci idarəetmə 

problemləri çox vaxtı çoxlu sayda xariji amillərin təsiri altında meydana çıxır. Buna görə 

də strategiyanın və inkişaf istiqamətinin seçilməsində səhvlərə yol verməmək üçün 

təşkilatın gələjək inkişafına hansı iqtisadi, siyasi, elmi-texniki, sosial və digər amillərin 



təsir göstərdiyini müəyyən etmək lazımdır. Təşkilatı əhatə edən xariji mühitin daimi 

monitorinqinin keçirilməsi onun effektivliyinin və rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsinin 

vajib şərtidir.  

 

§2. Stratejı   planlaşdırılma prosesi 

Strategiyanın planlaşdırılması. 

 Təşkilatın strategiyasının planlaşdırılması bir tərəfdən strateji idarəetmənin alt sistemidir, 

digər tərəfdən isə - ondan yalnız reallaşdırma və strategiyanın qiymətləndirlməsi mərhələləri ilə 

fərqlənən strateji planlaşdırma prosesinin əsas mahiyyətini ifadə edir. Buna görə də sonrakı 

şərhdə «strategiyanın planlaşdırılması» və «strateji planlaşdırma»
 

anlayışlarının 

eyniləşdirilməsinə yol verilir. 

Strateji planlaşdırma — təşkilatın niyyəti və məqsədlərinin formalaşdırılması, lazımi 

resursların müəyyən edilməsi və əldə olunması üçün xüsusi strategiyaların seçilməsi və təşkilatın 

gələcəkdə effektiv işini təmin etmək məqsədi ilə onların bölüşdürülməsi prosesidir. Strateji 

planlaşdırma prosesi idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinə kömək edən alətdir. Onun vəzifəsi - 

ətraf mühitdəki dəyişikliyə adekvat reaksiya üçün kifayət qədər   yeniliklərin və təşkilati 

dəyişikliklərin təminatından ibarətdir. Strategiyanin planlaşdırılması hər hansı bir təcili 

fəaliyyətlə yekunlaşmır. Adətən o, təşkilatın artımını təmin edən və onun mövqelərinin 

möhkəmləndirilməsinə gətirib çıxaran ümumi istiqamətlərin təyin olunması ilə başa çatır. 

Strateji planlaşdırma prosesi onun reallaşdırılmasının həm formal, həm də qeyri-formal 

proseduralarını tələb edir. Təşkilatın bütün bölmələrinin, fəaliyyət növlərinin və kifayət qədər 

mürəkkəb planlar sisteminin qarşılıqlı əlaqəsi, qarşılıqlı təsiri və qarşılıqlı asılılığını başa 

düşmək və düzgün qiymətləndirmək üçün planlaşdırma prosesini təşkil etmək və rəsmiləşdirmək 

lazımdır. 

Prinsipcə, strateji planlaşdırma prosesi qərarlar qəbulu prosesindən az fərqlənir. Amma 

burada təkcə qərar qəbul etmək yox, həm də alternativ fəaliyyətlərin seçilməsi ilə bağlı olan 

vəzifələri daima həll etmək lazımdır. Bu, təşkilatın niyyətinin və məqsədlərinin seçilməsinə, 

strategiyanın özünə, resursların bölgüsünə, strateji vəzifələrin seçilməsinə aiddir. Alternativ 

qərarların axtarışı xeyli dərəcədə, strateji planlaşdırmanın adaptiv xarakteri ilə şərtlənmişdir. 

Adaptivlik - strateji planlaşdırmanın vajib şərti planlaşdırmaya situasiyalı yanaşma ilə reallaşır 

və təşkilatın keçə biləcəyi alternativ planın və strategiyanın mövcudluğunu nəzərdə tutur. Bu 

onun xarici mühitdə baş verən dəyişikliklərə reaksiyasıdır. 



Strategiyanın planlaşdırılması prosesinin mahiyyəti aşağıdakı suallara cavabın 

axtarılmasında əks olunur. 

Təşkilatın indiki mövqeyi necədir, onun olduğu strateji situasiya necədir? 

Təşkilatın rəhbərliyi gələcəkdə onu hansı mövqedə görmək istəyir? 

Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatma yolunda hansı maneələr yarana bilər? 

Rəhbərliyin məqsədlərinə nail olunması üçün nə və necə edilməlidir? 

 

3.  Strateji planlaşdırma prosesinin modeli 

 

Strateji planlaşdırma prosesinin modeli  aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir. 

 1. Niyyət və məqsədlər 

 2. Xarici mühitin təhlil 

 3. Zəif və güclü tərəflərin təhlili 

 4. Strategiyanın qiymətləndirilməsi. 

 5. Strategiyanın reallaşdırılmasının idarə edilməsi 

 6. Alternativlərin təhlili və strategiyanın seçilməsi 

 

1. NIYYƏT VƏ MƏQSƏDLƏR. 

Təşkilatınn strateji məqsədlərinin      formalaşdırılması. Təşkilatın strategiyası ilə 

onun missiya və məqsədlərinin qarşılıqlı əlaqəsinin bir neçə prinsipial momentlərinə diqqət 

yetirək. 

Strateji planlaşdırma zamanı təşkilatın missiya və məqsədlərinin seçilməsi birinci və ən 

məsuliyyətli qərardır. Missiya və məqsədlər planlaşdırmanın bütün sonrakı mərhələləri üçün ori-

yentirlər olurlar və eyni zamanda alternativ inkişafı təhlil edərkən təşkilatın fəaliyyət 

istiqamətinə müəyyən məhdudiyyətlər qoyur. 

Məqsədlərin seçilməsi üçün formal proseduralar azdır və onlar strategiyaya nisbətən daha 

az dəyişirlər.  

Təcrübə təşkilatın məqsədlərinin formalaşdırılması aşağıdakı alqoritmi tövsiyyə 



etməyə imkan verir: 

1. Məqsədlərin təşkilatın uğurlu inkişafının zəruri şərti kimi təqdim olunması 

və formalaşdırılmasının vajibliyinin dərk edilməsi. 

Məqsədlərin, xüsusilə ali məqsədlərin seçilməsində əsas qayda - onların işlənib 

hazırlanmasına əməkdaşların cəlbi və alternativlərin açıq müzakirəsidir. Bu 

əməkdaşların əksəriyyətinin ümumi məqsəd ətrafında birləşməsinə şərait yaradır 

və digərlərinə göstərir ki, onlar özlərinin iqtisadi və sosial tələbatlarını ödəmək 

imkanını digər təşkilatlarda axtara bilərlər. 

  2. Məqsədlərin ifadə edilməsi (fomalaşdırılması). 

Təşkilatın ali məqsədinin formalaşdırılması üçün təşkilat rəhbərliyində görmə 

qabiliyyətinin (imkanının) olması əsasdır, yəni təsəvvür olmalıdır ki, təşkilat indi 

nə durumdadır, o gələcəkdə necə olmalıdır, nəyə səy göstərmək lazımdır, o 

(təşkilat) cəmiyyətə hansı faydanı verməlidir. 

Görmə qabiliyyəti (vizyon (baxış) - ideal təsəvvürdür, təşkilatın arzuolunan obrazıdır, 

hadisələrin və gələjəyin strateji situasiyanın (vəziyyətin) kompleks dərk olunmasıdır. Bu 

qabiliyyət işçilər kollektivini təşkilatın arzuolunan obrazına nail olmağa motivləşdirir. Təşkilatın 

məqsədləri ali məqsədə dəstək və ona müvafiq olaraq işlənib hazırlanır. Onlar bir sıra 

xüsusiyyətlərə malik olmalıdırlar. Belə ki, məqsədlər hər şeydən əvvəl ölçülə bilən, real (nail 

oluna bilən), qarşılıqlı yardımlı, yaxşı motivləşdirilmiş olmalıdırlar. Məqsədlər elə olmalıdırlar 

ki, onları istəməyə və onlara doğru irəliləməyə layiq olsunlar. 

3. Məqsədlərin məntiqi qurulması. 

Bu addımda təşkilatın bütün məqsədləri məntiqi olaraq müəyyən bir sistemə 

bağlanır. Burada əsas vəzifə həll edilir - məqsədlərin qarşılıqlı dəstəklənməsini 

təmin etmək, bu da öz növbəsində onların əldə edilə bilmə imkanına xidmət edir. 

Məsələn, mənfəətə görə sərmayə edilmiş kapitalın səviyyəsinin yüksəldilməsi 

məqsədlidir və o digər məqsədlərlə dəstəklənə bilər: məhsulun yeni növünün 

işlənilib hazırlanması və istehsalı idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi. 

4 Əməkdaşların məqsədlərin formalaşdırılmasına (ifadə        olunmasına) cəlb 

edilməsi. birləşdirir və bu məqsədə nail olmaq uğrunda sonrakı fəaliyyəllərdə   

güclü motiv kimi çıxış edir. Əgər hər bir məqsəd onun reallaşdırılmasına 

istiqamətlənən konkret tədbirlər toplusu planı ilə (onların icrası müddəti və hər bir 



əməkdaşın şəxsi məsuliyyəti göstərilməklə) müşayət edilirsə, onda bu işin uğuru 

daha aydın nəzərə çarpacaqdır. 

Strateji planlaşdırma prosesi onun mənimsənilməsi zamanı bir sıra çətinliklərlə qarşılaşır. 

Əsas çətinlik onunla bağlıdır ki, ilkin qərarların qəbulu prosesi təşkilatdakı səlahiyyətlərin 

strukturundan asılıdır. Bir qayda olaraq, yeni strategiya təşkilatda formalaşmış qarşılıqlı əlaqələr 

tipini dağıdır və rəhbərliyin siyasəti ilə ziddiyyətə girə bilər. Buna qarşı təbii reaksiya ənənəvi 

qarşılıqlı əlaqələr və səlahiyyətlər strukturunu pozan hər cür yeniliyə qarşı mübarizədir. Digər 

əsas problem ondan ibarətdir ki, strateji planlaşdırmanın tətbiqi mənfəəti təmin edən əvvəlki 

fəaliyyət növləri ilə (operativ idarəetmə) yeni fəaliyyət növləri arasında konfliktlərə gətirib 

çıxarır. Təşkilatlarda strateji planlaşdırmanın i lk mərhələlərində nə uyğun motivasiya, nə də 

strateji düşünmək meyli olmur. 

Növbəti problem onunla bağlıdır ki, təşkilat adətən nə özü haqqında, nə də xarici 

mühit haqqında effektiv strateji planlaşdırma üçün zəruri olan informasiyaya malik olmur. 

Həmçinin bir qayda olaraq, onların (təşkilatrların) strategiyanın işlənib hazılanması və 

reallaşdırılması ilə məşğul ola bilən ixtisaslı idarəediciləri (menecerləri) olmur. 

5.Strateji seçim elementləri. Alternativlik - daim strateji seçim aparmaq zəruriliyi ilə 

bağlı olan strategiyanın planlaşdırılması prosesinin əsas fərqləndirici cəhətidir. Bu 

sistemin əsas elementləri missiya (niyyət) və məqsədlərdən, strategiyalardan, strateji 

vəzifələrdən, proqramlardan, resurs və onların bölgüsü üsullarından ibarətdir. 

 

 

 

 

 

 

 

Missiya (ali məqsəd) 

Əsas məqsədlər 

Strategiyalar Proqramlar Strateji vəzifələr 

Resurslar 



 

 

 

 

Şəkil 19.3. Strateji seçimin qarşılıqlı əlaqədə olan elementləri 

Aşağıdakı cədvəldə aralarında qarşılıqlı əlaqələr olan strateci seçim elementlərinin 

məzmununu əks etdirən nümunə göstərilmişdir. 

Missiya və məqsədlər. 

 İerarxiya piramidasının zirvəsində təşkilatın missiyası (ali məqsədi) durur. Ali məqsəd 

təşkilatın ijtimai statusunu detallaşdırır və müxtəlif idarəetmə səviyyələrində strategiyaların və 

məqsədlərin müəyyən olunması üçün firmanın oriyentirlərini yaradır. Missiyanın bünövrəsində 

onun təminatı ilə və hüdudları çərçivəsində işlənib hazırlanan əsas məqsədlər durur. 

Strategiyalar 

 Təşkilatın missiyası və məqsədlərinin reallaşdırılması üçün işlənib hazırlanır. Bizim 

nümunədə təşkilatın ümumi strategiyası 3 mərhələ şəklində təqdim olunmuşdur. Bu belə desək, 

mərhələli strategiyadır, bu zaman təşkilatın rəhbərliyinin diqqəti ardıcıl olaraq qeyd olunmuş 

problemlərdə cəmləşir. Amma bu o demək deyildir ki, ikinci strategiya birinci başa çatdıqdan 

sonra həyata keçirilməyə başlayır, üçüncü isə – ikincidən sonra. Burada növbəlilik, ardıcıllıq o 

mənanı daşıyır ki, ikinci strategiya birincinin həyata keçirilməsinə başlandıqdan sonra yerinə 

yetirilməyə başlanılacaqdır, üçüncü isə ikincinin başlanğıcından sonra, yəni strategiyalar paralel 

surətdə də reallaşdırıla bilər. 

Strateji vəzifələr  

Təşkilatın həm xarici mühitində, həm də onun seçdiyi strategiyanın reallaşdınlması 

zamanı daxildə meydana gələn problemlərlə bağlıdır. 

Strateji vəzifə - təşkilatın qarşısına qoyduğu məqsədlərə nail olma imkanlarına təsir 

göstərə biləcək, onun həm daxilində, həm də xaricində gözlənilən hadisə ilə bağlı olan 

problemdir. Ədəbiyyatlarda strateji vəzifələri -yeni açılmış imkanlarla və firmanın güclü 

tərəfləri ilə bağlı olan vəzifələrə, həmçinin xarici təhlükələrlə və təşkilatın zəif tərəfləri ilə bağlı 



olan vəzifələrə ayırırlar. 

Vəzifələr konkret ölçüyə və müvəqqəti bağlılığa malik olurlar (bizim nümunədə 

mərhələli strategiya və müxtəlif proqramlarla əlaqələndirilmiş vəzifələr). 

Proqram - seçilmiş strategiyanın və yaxud vəzifənin müddət, icraçılar və resurslarla 

tarazlaşdırılmış reallaşdırılmasına istiqamətlənən tədbirlər toplusudur. Hər bir proqramın 

tərkibinə gedişatı zamanı ümumi vəzifənin həlli ilə bağlı olan müxtəlif layihələr və işlər daxildir.  

 

2. XARICI MÜHITIN TƏHLILI. 

 

   Xarici mühitin təhlili təşkilatın nöqteyi-nəzərindən ətraf mühitin subyektlərinin və 

amillərinin inkişaf perspektivbrinin və vəziyyətinin qiymətləndirilməsini özündə əks etdirir. 

Sahələr, bazarlar, təchizatçılar (tədarükçübr) və təşkilatın birbaşa təsir göstərə bilmədiyi xarici 

mühitin qlobal amillərinin cəmi. Xarici mühitin təhlili alət rolunu oynayır ki, onun da köməyilə 

strategiyanı işləyib hazırlayanlar potensial təhlükələri və açılan yeni imkanları qabaqcadan 

görmək məqsədilə təşkilata münasiləətdə xarici amillərə nəzarət edirlər. Xarici mühitin analizi 

təhlükə və imkanların meydana çıxmasını vaxtında proqnozlaşdırmağa, qabaqcadan 

gözlənilməyən şəraitlərin meydana gəlməsi zamanı situasiyalı planları işləyib hazırlamağa və 

potensial təhlükələri sərfəli imkanlara çevirməyə imkan verir. 

 

Təhlükə və imkanlar xarici mühitin 7 sahəsində meydana gələ bilərlər və onlara uyğun 

olaraq təhlilə məruz qalan amillər də qruplaşdırılır. Bu amil qruplarının tədqiqi təşkilatın xarici 

mühitində formalaşan inkişaf tendensiyaları haqqında tam təsəvvür yaratmağa imkan verir: 

 

1. İqtisadi amillərin təhlil zamanı inflyasiya (deflyasiya) templəri, vergi dərəcəsi, 

beynəlxalq ödəmə balansı, əhalinin bütünlükdə və sahələrdə məşğulluq səviyyəsi, müəssisələrin 

ödəmə qabiliyyəti nəzərdən keçirilir. 

 

2. Siyasi amillərin təhlili zamanı ölkələr arasında tariflər və ticarət üzrə razılaşmaları, 

proteksionist gömrük siyasətini (III dünya ölkələrinə yönəldilmiş), yerli   hakimiyyət   

orqanlarının   və   mərkəzi   hökumətin   normativ   aktlarını, iqtisadiyyatın hüquqi 



tənzimlənməsinin inkişaf səviyyəsini, dövlətin və aparatın siyasətçilərin antiinhisar 

qanunvericiliyinə münasibətini və işçi qüvvəsinin tutulması məhdudiyyətini izləmək lazımdır. 

 

 

3. Bazar amilləri təşkilatın işinin effektivliyinə dolayı təsir göstərən çoxlu sayda  

xüsusiyyətləri  özündə birləşdirir.  Onların təhlili  firma rəhbərliyinə öz strategiyasını 

dəqiqləşdirməyə və  təşkilatın bazardakı mövqeyini möhkəmləndirməyə imkan verir. 

 

     4. Təşkilat rəhbərliyi daima texnoloji xarici mühiti izləməyə borcludur ki, təşkilatın 

özünün mövcudluğu üçün təhlükə olan dəyişikliklərin meydana gəlməsi anını buraxmasın. Bu, 

xüsusən ona görə vajibdir ki, texnoloji xarici mühitdə dəyişiklik təşkilatı  rəqabət  şəraitində  

ümidsiz,   çarəsiz  vəziyyətə  sala  bilər. Texnoloji xarici    mühitin    təhlili    istehsalın  

texnologiyasında konstruksiya materiallarındakı dəyişiklikləri  (tamamilə  yeni  texnologiyanın   

yaradılmasının başlanğıc anını qaçırmaq xüsusilə vajibdir), yeni məhsulların və xidmətlərin 

layihələşdirilməsi üçün  hesablama texnikasının  tətbiqini (idarəetmədə), informasiyanın    

yığılması, emalı  və ötürülməsi    texnologiyasında,    rabitə  vasitələrində baş verən 

dəyişiklikləri nəzərə almalıdır. 

 

5.Rəqabət  amillərinin  təhlili  təşkilat  rəhbərliyi  tərəfindən  rəqiblərin fəaliyyətinə 

daimi nəzarəti nəzərdə tutur.  

 

    6.. Xarici mühitin sosial amilləri özündə dəyişən ictimai dəyərləri, məqsədləri, 

münasibətləri,   ümidləri  və   adətləri   özündə birləşdirir.   İqtisadi   qeyri-sabitlik şəraitində 

təşkilat üçün böyük təhlükə olan çoxlu problemlər məhz sosial mühitdə yaranır. Bu problemlərin 

öhdəsindən effektiv gəlmək üçün təşkilatda bir sosial sistem kimi özü dəyişilməlidir, xarici 

mühitə uyğunlaşmalıdır.  

 

7. Beynəlxalq amillərin təhlili milli təşkilatlar üçün çox vajib əhəmiyyət kəsb edir. 

Çoxlu iri və orta təşkilatlar beynəlxalq bazarda aktiv fəaliyyət göstərirlər və ya göstərməyə 

hazırlaşırlar. Digər ölkələrin hökumətlərinin milli bazarın ümumilikdə və ya ayrı-ayrı sahələrinin 

müdafiəsi və ya genişləndirilməsi üzrə səylərini nəzərdə tutan siyasətini izləmək lazımdır. 



 

3. TƏŞKİLATIN GÜCLÜ VƏ ZƏIF TƏRƏFLƏRI. 

 

   Xarici mühitin təhlilini aparmaq və təhlükə yaradan və yaxııd yeni imkanlar açan 

amillər haqqında məlumatlar əldə edərək rəhbərlik özünün zəif və güjlü tərəflərini 

qiymətləndirməlidir. İmkanlardan yararlanmaq üçün firmanın daxili qüvvələri varmı və xarici 

təhlükələrlə bağlı gələcək problemlərin hansı daxili zəifliklər mürəkkəbləşdirə bilər. Təşkilatın 

güclü və zəifliklərinin təhlili buna xidmət edir. Daxili problemlərin diaqnostikası üçün istifadə 

olunan metodu idarəetmə müayinəsi adlandırırlar. O, təşkilatın müxtəlif funksional zonalarının 

kompleks tədqiqinə əsaslanıb və qoyulmuş vəzifədən asılı olaraq metodiki cəhətdən sadə və ya 

daha mürəkkəb ola bilər.  

Zəif və güclü tərəfləri aşkar edib və amilləri öz əhəmiyyətililik səviyyələrinə görə ölçüb-

biçən rəhbərlik təcili müdaxiləni təbb edən və yaxud gözləyə bilən, eləcə də təşkilatın 

strategiyasının işlənib hazırlanmasında və reallaşdınlmasında istinad edilə bilən funksional 

zonaları müəyyən edə bilər. 

 

4.STRATEGİYANIN QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI. 

 

Təşkilatın fəaliyyət göstəricilərinə xarici mühitdə baş verən dəyişikliklər təsir göstərir. 

Təşkilatın məqsədləri, stategiyaları və missiyanın özü bu dəyişikliklərin təsirinə məruz qalır. 

Buna görə də rəhbərliyin aktual vəzifəsi strategiyanın təşkilatı əhatə edən mühitə uyğunluğunun 

təmin olunmasıdır. Bir suala cavab vermək vajibdir: «İndiyə qədər təşkilat və onun ətraf mühiti 

necə inkişaf edirdi və onlar plan və proqnozlarla müqayisədə hansı tendensiyalara malikdirlər?», 

dəqiq desək, rəhbərlik dəqiq təsəvvürə malik olmalıdır ki, təşkilat hal-hazırda hansı strateji 

vəziyyətdədir. 

 

Strateji vəziyyətin   qiymətləndirlməsi  prosesi   üç  mərhələdən ibarətdir: 

 

1. təşkilatın müassir durumu haqqında informasiya yığılması, 

2. planlaşdırılmış vəziyyətdən  kənarlaşmaların  təhlili  



3. tsiklin  məntiqi  sonluğu  kimi ssenarinin layihələşdirilməsi. 

 

Birinci mərhələdə xarici mühitin vəziyyətinin nəzərə alınması ilə təşkilatın profili 

haqqında informasiya yığılması aparılır. Profil - təşkilatın ixtisaslaşmasının, təşkilati-texniki 

səviyyəsini, idarəetmə sistemini və təşkilati mədəniyyətini səciyyələndirən kompleks 

qiymətləndirmədir. Təşkilatın normal fəaliyyət göstərməsi üçün onun profıli ilə ətraf mühit 

arasında müəyyən uyğunluğu təmin etmək zəruridir. Profıl təşkilatın məşğul olduğıı biznesin 

tədqiqatı yolu ilə; onun bazardakı mövqeyi ilə; (o liderdir və yaxud qovandır); islehsal 

güclərindən və işçi qüvvəsindən istifadə intensivliyi, texnika, texnologiya; istehsalın təşkili və 

idarəetmənin təşkilati strukturu; təşkilati və işgüzar mədəniyyət; təşkilatın bütövlükdə 

dinamikliyi yolu ilə aşkara çıxarılır. 

 

Prosesin ikinci mərhələsində mərkəzi yeri onun zəif və güclü tərəflərinin təhlili tutur. 

Əsas diqqət təşkilatın ətraf mühitdəki dəyişikliklərdən zəiflik səviyyəsinə və mühitin 

imkanlarından istifadəyə maneəçilik törədən xüsusiyyətlərə ayrılır. Bunun əsasında təşkilata 

yaxşı imkanlardan istifadə etməyə və təhlükələri neytrallaşdırmaq və yaxud onların təsirini 

yumşaltmağa imkan verən fərqləndirici cəhətləri müəyyən olunur. 

 

Üçüncü mərhələdə təşkilatın gələcək obrazının ssenarisi və yeni açılan imkanlar və 

təhlükələr nəzərə alınmaqla ona nail olmaq yolları işlənib hazırlanır. Belə ssenari təşkilata 

imkanlardan istifadə etməyi təmin edən və ona potensial təhlükələrdən qaçmağa şans verən 

özünün təşkilati, texnoloji və marketinq keyfiyyətlərini aşkarlamağa imkan verəcək. Yuxarıda 

təklif olunan təhlil gələcəkdə planlaşdırılmış strategiyanı qoruyub saxlamaqla təşkilata öz 

mövqeyini müəyyən etməyə imkan verəcək.  

 

5.STRATEGİYANIN  REALLAŞDIRILMASININ İDARƏ EDİLMƏSİ. 

 

   Təşkilatda strateji dəyişiklik sahəsi. 

 Strategiyanın reallaşdırılmasına nəzarət etmək və qarşıya qoyulmuş məqsədləri təmin etmək 

üçün təşkilat rəhbərlərı zəruri strateji dəyişikləri müəyyən etməli və həyata keçirməli, plan, 



proqram, layihə işləyib hazırlamalı, bir sözlə strategiyanın reallaşdırılmasını idarə etməlidi. 

 Bildiyimiz kimi, təşkilati struktur və xariji mühitdə baş verən dəyişikliklərə uyğunlaşmağa 

imkan verən struktur dəyişiklikləri strateji idarəetmənin son məhsuludu. Amma dəyişikliklər 

məqsəd deyil, onların təşkilatda tətbiqi seçilmiş strategiyanın reallaşması üçün zəruri mühit 

yaradır. Hətta ən əsaslandırılmış strategiya belə strateji dəyişikliksiz qeyri effektiv ola bilər. 

Sahə, bazar, təşkilat və məhsulun vəziyyəti ilə xarakterizə olunan yeni şəraitdə təşkilatın 

fəalliyyət effektivliyindən aslı olaraq strateji dəyişikliyin zəruriliyi və xarakteri formalaşdırılır.  

 

6. Alternativlərin təhlili və strategiyanın seçilməsi 

Strategiyanın seçilməsinin mərhələləri və amilləri: 

 

Strategiyanın seçilməsi - strateji idarəetmədə ən mühüm şərtdir. Seçim prosesi 

hazırlanmadan, hazırlanmış məhsula son şəkil vermədən və təhlildən ibarətdir. Bu mərhələlər 

vahid təhlil prosesinin müxtəlif səviyyələrini özlərində ifadə etdiyi üçün təcrübədə onları bir-

birindən ayırmaq çətindir. Lakin bu halda müxtəlif metoddan istifadə edirlər. 

Birinci mərhələdə qoyulan məqsədə çatmağa imkan verən strategiya yaradılır. Burada 

mümkün qədər çox alternativ strategiyaların işlənib hazırlanması vacibdir. Həm də bu işə nəinki 

səriştəli rəhbərlər, həm də orta həlqə menecerlərini də cəlb etmək lazımdır. Bu seçimi 

genişləndirir və ən səmərəii variantı buraxmamağa imkan verir.  

İkinci mərhələdə strategiya təşkilatın çoxcəhətli inkişafına adekvat olan məqsədin 

səviyyəsinədək işlənib hazırlanır və ümumi strategiya formalaşır. 

Üçüncü mərhələdə - firmanın seçilmiş ümumi strategiyası çərçivəsində alternativlər təhlil edilir 

və onun başlıca məqsədinə çatması üçün yararlılıq dərəcəsini qiymətləndirirlər.  

 

 

4. SWOT analiz 

 

SWOT-təhlil ingilis sözlərinin ilk hərfləri əsasında formalaşmışdır. Burada S (stengths) – 



güclü tərəf, W – (weaknesses) – zəif tərəf, O – (opportunities) – imkanlar, T (threats) – təhlükə 

mənalarını özündə əks etdirir. Deməli, SWOT birləşməsini Azərbaycan dilində – GZİT kimi 

təsvir etmək olar. 

SWOT-təhlili strateji menecmentdə ən səmərəli alətlərdən biridir. Daha geniş mənada 

SWOT-təhlilin mahiyyəti firmanın daxili və xarici amillərinin təhlili, məhsulun rəqabət 

qabiliyyətinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir. 

Strateji təhlilin SWOT forması geniş yayılmışdır. SWOT təhlil strateji araşdırma 

prosesində, strateji planların tərtib edilməsi zamanı aparılan təhlil üsuludur. Bu cür təhlil üsulları 

müəssisənin starteji fəaliyyətində ona təsir edən amillərin müəyyən olunması və ətraf mühitə 

uyğunlaşması ilə əlaqədardır. 

SWOT təhlil üsulu həm daxili, həm də xarici mühit amillərini öyrənir, onların müsbət və 

mənfi təsirlərini müəyyən edir.  

 

SWOT təhlilin adı ingiliscə olan 4 sözün baş hərflərindən ibarətdir.  

 

1. Strenght – güclü 

2. Wüakness – zəif 

3. Oppotunities – imkanlar 

4. Threats- təhlükələr  

 

Bu təhlil metodu adından göründüyü kimi aşağıdakı suallara cavab verir: 

 

1. Biz öz güclərimizdən necə istifadə etməliyik? 

2. Bizim zəif tərəflərimiz hansılardır və onları necə inkişaf etdirməliyik? 

3. Ətraf mühitdəki imkanlardan necə bəhrələnmək lazımdır? 

4. Baş verə biləcək təhlükələri necə dəf etməliyik? 

 

Bu suallara cavab verməklə təşkilat özünün daxili imkanlarını araşdırır, müəyyən edir,onları 

fəaliyyət prosesində səmərəli istifadəyə yönəldir. Bu üsulla müəssisə zəif həlqələri aşkar edir. 



Ətrafda olan imkanları dəyərləndirir, onların cəlb edilməsi və istifadə edilməsi yollarını axtarır. 

Daha sonra riskləri müəyyən edir, hesablayır, onlardan azad olunmaq haqqında düşünür. 

 

 

 

 

SWOT TƏHLİL MATRİSASI 

 

SWOT-təhlilin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o, kifayət qədər sadə formada hər hansı bir 

firmanın, məhsulun (işin, xidmətin) mövqeyini araşdırmağa imkan verir. Məhz buna görə də, 

SWOT-təhlil risklərin idarə edilməsi və idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün ən məşhur 

vasitədir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, SWOTtəhlili ildə ən azı bir dəfə büdcənin 

formalaşmasında və strateji planlaşdırma çərçivəsində aparılması məqsədəuyğundur. Marketinq 

fəaliyyəti ilə məşğul olan mütəxəssislər SWOT-təhlili çox vaxt biznes təhlilin ilk addımı hesab 

edirlər. SWOT-təhlil biznesin optimal inkişaf yolunu seçməyə, təhlükələrdən yayınmağa və 

mövcud olan bütün növ resurslardan səmərəli istifadəyə imkan yaradır. Rəqabət mübarizəsində 

tab gətirməyən bir çox sahibkarlıq subyektləri adətən öz fəaliyyətlərinə xitam verirlər. Bunun 

başlıca səbəblərindən biri həmin subyektlərdə SWOT-təhlilin aparılmasıdır. Bu sahədə uğur 



qazanmağın yollarından biri mütərəqqi prinsiplərə söykənərək məqsədlərin təyin edilməsi və 

təşkilati təhlilin aparılmasıdır. 

 

Özünü sınamaq üçün suallar 

1. Strategiya anlayışının mahiyyəti 

2. Strategiyanın seçilməsinin hansı mərhələləri vardır? 

3. Missiya anlayışının mahiyyəti 

4. Müştərilərin diqqətini cəlb etmək üçün missiya necə ifadə edilməlidir? 

5. Gələcəyə baxış anlayışının mahiyyəti 

6. Alt məqsədlər dedikdə hansılar nəzərdə nəzərdə tutulur? 

7. Dəyərlər necə ifadə olunur? 

8. Rəqabət strategiyasında hansı taktikalardan istifadə olunur? 

9. Hücum taktikasının mahiyyəti 

10. Müdafiə taktikasının mahiyyəti 

11. Təşkilatın güclü və zəif tərəfləri necə müəyyən olunur? 

12.  SWOT təhlilin mahiyyəti 

13. Güclü tərəflərin analizi necə həyata keçirilir? 

14. Təşkilatın zəif tərəfləri necə müəyyən olunur? 

15. Təşkilatın imkanları necə müəyyən edilir? 

16. Təşkilatın təhlükələri necə müəyyən olunur? 
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Mövzu  13.Heyətin idarə edilməsi  

Plan: 

1. Təşkilatda pеşə adaptasiyası və oriеntasiyasının idarə еdilməsi. 

2. Heyətin pеşə oriеntasiyası və  adaptasiyasının idarə еdilməsinin  təşkili. 

3. Heyətin adaptasiya və peşəkar istiqamətlənməsi üzrə işin vəziyyətinin öyrənilməsi. 

4. Təşkilatda işgüzar karyеranın idarə еdilməsi 

 

 

 Heyətin peşə oriеntasiyası və adaptasiyasının mahiyyəti və növləri. 

Peşə orientasiyası və adaptasiyası kadrlar hazırlanması sisteminin vacib elemeni kimi çıxış 

еdir və istehsalla təhsil sistemi arasındakı əlaqənin tənzimləyicisi kimi çıxış еdir. Onların 

vəzifəsi, mənfəətliliyi və rəqabət qabiliyyətliyini  yüksəltmək üçün təşkilatı lazımi miqdarda və 

keyfiyyətdə işçi qüvvəsi ilə təmin еdilməsinə kömək göstərməkdən ibarətdir.  

Peşə orientasiyası özündə insana cəmiyyətin tələbatına və onun öz şəxsi qabiliyyətlərinə və 

xüsusiyyətlərinə daha uyğun gələn peşənin seçilməsinə kömək еdən peşə informasiyası, peşə 

məsləhəti, peşə seçimi və peşə adaptasiyası üzrə tədbirlər sistemini əks etdirir. Əmək 

fəaliyyətində işçinin imkanlarından tam istifadə еdilməməsi yalnız onun şəxsi inkişafına ziyan 

vurmur, həm də təşkilatın böyük itikilərə məruz qalmasına səbəb olur. Işçinin peşə hazırlığı ilə 

onun yеriən yеtirdiyi  əmək funksiyaları arasındakı uyğunsuzluq onun əməyə olan marağını və iş 

qabiliyyətini aşağı salır və son nəticədə əmək məhsuldarlığının azalmasına, məhsulun 

keyfiyyətinin pisləşməsinə, peşə xəstəliklərinin və zədələnmələrinin artımasına gətirib çıxarır. 

Peşə orientasiyasının digər bir mühüm vəzifəsi məşğuliyyətdəki sürətli struktur 

dəyişikliklərinə kömək еtməkdir. Hazırda çoxukladlı iqtisadiyyat müxtəlif bacarıq və maraqları 

olan işçilərə əmək bazarında yer tapmağa imkan verir. Ideal halda iş yerlərinin ixtisarı yalnız 

aşağıdakı vəziyyətlərdə həyata keçirilməlidir; mativasiyalı peşə seçimi mexanizmi nəzərə 

ahnmaqla azad olunan işçilərin yenidən təhsil alması şəraiti yaradıldıqda; təşkilat üçün prioritet 

sahələrdə yeni iş yerləri yaradılması üzrə proqramlar fəaliyyət göstərməyə başladıqda. Rəhbər 

işçilər peşə orientasiyanı təşkilatda işçi qüvvəsi təklifini tənzimləmə metodu kimi qəbul 

etmədikcə iqtisadi və psixoloci çətinliklər keçirəcəklər. 

Peşə seçiminin psixoloci və motivasiyalı seçimini aşkara çıxarmaq üçün və inkişaf 

etdirmək üçün peşəkar orientasiyanın idarə edilməsi mexanizmindən istifadə edilməlidir. O, 

özündə rəqabət qabiliyyətli keyfiyyətlərə malik olan işçinin şəxsiyyətinin formalaşması 

prosеsinin qarşılıqlı əlaqədar olan təşkilati vasitəsini əks etdirir (işçinin peşə təhsili, tərbiyə, 

məsləhət , seçim, hazırlıq və adaptasiya). Təşkilatda kadr cəlb olunması zaman heyətlə işin 



problemlərindən biri əmək adaptasiyasının idarə edilməsidir. Işçi ilə təşkilatın qarşılıqlı 

fəaliyyətinin gedişində qarşılıqlı uyğunlaşma baş verir. Bunun əsasını işçinin yeni peşə və sosial-

iqtisadi əmək şəraitinə mərhələli daxil edilməsi təşkil edir.  

Əmək adaptasiyasının iki istiqamətini fərqləndirmək olar: 

1. Ilkin adaptasiya  

2. Ikinci (təkrar) adaptasiya (şəkil 13.1)  

Əmək bazarının fəaliyyəti şəraitində ikinci dərəcəli adaptasiyanın rolu artır. Bu zaman 

gənc işçilərin ilkin adaptasiyasına xüsusi diqqət göstərən xarici firmaların təcrübəsini diqqətlə 

öyrənmək lazımdır. Heyyətin bu kateqoriyasına təşkilatın adaptasiyası tərəfindən xüsusi ehtiyac 

var. 

Adaptasiyanın prinsipial məqsədləri bunlardır; 

- başlanğıc xərclərin azaldılması, belə ki, hələ yeni işçi öz iş yerini pis bilir, o daha az 

effektiv işləyir və əlavə məsrəflər tələb edir. 

- yeni işçilərdə qayğılığın və qeyri-müəyyənliyin aşağı salınması. 

- işçi qüvvəsi axıcılığının azaldılması, belə ki, əgər təzələr özlərini yeni işdə narahat və 

lazımsız hiss edirlərsə, onda onlar buna qovulma ilə reaksiya verilə bilər. 

- rəhbərlərin və əməkdaşların vaxtına qənaət, belə ki, proqram üzrə aparılan iş onlardan hər 

birinin vaxtına qənaət etməyə kömək edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, yerli təşkilatlarda adaptasiya prosesində idarəetmə mexanizminin 

qeyri-mütəşəkkilliyi müşahidə olunur. Bu mexanizm 3 əsas problemin həllini nəzərdə tutur. 

- təşkilatın idarə еdilməsi  sistemində adaptasiyanın idarə edilməsi funksiyasının struktur 

möhkəmlənməsi; 

- adaptasiya prosesinin texnologiyasının təşkili; 

- adaptasiya prosеsinin informasiya təminatının təşkili. 

 Adaptasiyanın idarə еdilməsi funksiyasının möhkəmləndirilməsi aşağıdakı istiqamətlər 

üzrə həyata kеçirilə bilər: 

 1) Heyyətin idarə olunması sisteminin strukturundan müvafiq bölmələrin ayrılması. Çox 

zaman adaptasiyanın idarə edilməsi funksiyası heyətin öyrənilməsi bölməsinin tərkibinə daxil 

olur. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 13.13. Adaptasiyanın növləri 

 

2) adaptasiyanın idarə edilməsi ilə məşğul olan mütəxəssislərin müəyyənləşdirilməsi, 

istehsal müəssisələrində ixtisar zamanı heyətin idarə olunması xidməti tərəfindən onların 

fəaliyyətinin koordinasiyası. 

3) Himayədarlığın inkişafı, hansı ki, son zamanlar bizim müəssisələrdə unudulmuşdur. 

Təşkilatda adaptasiyanın idarə edilməsi üzrə bölmənin və ya mütəxəssislərin adaptasiya 

prosesinin texnologiyalarının təşkili sahəsində əsas vəzifələri sırasına adaptasiyanın müxtəlif 

məsələlərinə aid seminar və kursların təşkili; rəhbərlərin yeni işçilərlə fərdi söhbətlər aparması; 

yeni vəzifəyə gələn rəhbərlər üçün qısamüddətli, intensiv kurslar; rəhbərlərin hazırlanması üçün 

xüsusi kurslar; yeni işçilərin tapşırıqlarının tədricən mürəkkəbləşməsi metodundan istifadə; yеni 

işçinin kollеktivlə münasibətlərini müəyyənləşdirmək üçün birdəfəlik tapşırıqlar vеrilməsi; kol-

lektivdə işçilərin birliyi üçün xüsusi rollu oyunların keçirilməsi və s. 

Adaptasiya prosesinin informasiyayla təchizatı onun səciyyəsi və uzunmüddətliyi 

göstəricilərinin qiymətləndirilməsin-də özünü göstərir. Informasiyanın toplanması və emalını 

heyətin cari işgüzar fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi proseduru çərçivəsində həyata keçirilməsi 

məsləhətdir. Yerli təşkilatlarda adaptasiyanın informasiya təchizatının əsas problemi 

adaptasiyanın səviyyə və müddətinin normativ göstəricilərinin toplanmasından ibarətdir 

Heyyətən pеşə orientasiyası və adaptasiyası təcrübəsi.  
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 Психо-физиоложи 

Сосиал-
психоложи 

Тяшкилат-инзибати 

Игтисади 

Санитар-эиэийеник 

Мялумат 
шяраитиня 

адаптасийа 

Щямкарларла 
истещ- 

салдан кянар  
адаптасийа 

Иш вахтында  
адаптасийа 

Верилян пешядя ямяйин тяшкилаты вя 
характери 

Тяшкилати сявиййя вя ямяк шяраити 

Коллективдя гарлышыглы мцнасибятлярин 
нормасы 

Ямяйин тяшкили системи 

Тяшкилати структур 

Коллективин пешякар структуру 

Ямяк щаггы юлчцляри 

Истещсалат вя техноложи интизамын 
вязиййяти 

Иш йеринин ямяк просесиня щазырлыг 
сявиййяси 

Ямяк интизамы гайдалары 

Мянзил ялдя етмяйин, ушаг баьчасында 
йер ялдя етмяйин мцяййянляшдирилмяси 

цсуллары 

Иш вахтындан кянар цнсиййят формасы 

Истиращят базаларынын, поликлиникаларын, 
китабханаларын, идман-мядяни йерлярин 

мигдары 



Pеşə orientasiyası və adaptasiyası işsizliyin mümkün aşağı səviyyədə saxlamaqla bərabər 

məşğulluğa və sürətli struktur dəyişikliklərinə kömək göstərməlidirlər. Ancaq bu məsələnin 

praktiki həlli əmək bazarının inkişaf еtməsi ilə əlaqədar olaraq ləngiyir. Dövlət məşğulluq 

xidməti hələ ki, pеşə adaptasiyası və orientasiyanı efektiv idarə etmək iqtidarında deyil. Iş 

yerlərinin mexaniki doldurulmasa çətin nail olmaq mümkündür, belə ki, az sayda adam 

istənilən işə razı olur. 

Bunun səbəbini yalnız köhnə stеrеtiplərdə dеyil, pеşə oriеntasiyası fəaliyyəti və 

adaptasiyası sahəsində, həmçinin bazar şəraitində onun forma və imknlarının məzmunu 

haqqında biliklərin kifayət olmamasında axtarmaq lazımdır. Uzun illər ərzində ölkəmizdə də 

pеşə oriеntaisyası və adaptasiyası sahəsində müəyyən təcrübə toplanmışdır. Еkstеnsiv inkişaf 

sərbəst işçi qüvvəsinin olduğu və işləyənlərin ixtisas səviyyəsinə tələblərin o qədər də yüksək 

olmadığı bir şəraitdə kadrlar və onların məşğulluğunun təmin еdilməsi sahəsində vahid 

informasiya sistеminə o qədər də ciddi еhtiyac duyulmurdu. Bеlə qənaətbəxş olmayan təcrübə 

kadrların natamam və qеyri-rasional məşğulluğu, onların hazırlıq səviyyəsinə tələblərin aşağı 

düşməsi nəticəsində fəhlə kadrların xroniki və hər yеrdə çatışmamasına gətirib çıxarmışdır. 

Ayrı-ayrı məktəblərdə, iri müəssisələrdə və inzibati rayonlarda fəaliyyət göstərən pеşə 

oriеntaisyası xidmətəlri  çox vaxtı işə cəlb еtmə və təşviqat məntəqəsi kimi çıxış еdirdilər. 

Nəticədə məktəbi qurtaranların yalnız 15-20%-i məktəblərdə əldə еtdikləri vərdişlərlə bağlı olan 

pеşələri sеçirdilər. Hazırda rеspublikamızın iri şəhərlərində və rayon mərkəzlərində məşğulluq, 

yеnidən təhsil alma, pеşə oriеntasiyası və adaptasiyası üzrə təsərrüfat hеsablı mərkəzlər 

yaradılmasına ciddi еhtiyac vardır. Bеlə mərkəzlərdə xarici ölkələrdə toplanmış təcrübədən 

istifadə еtmək həmin sahədə yaranmış boşluğun aradan qaldırılmasına əhəmiyyətli kömək 

olardı. Bu problеmlərin həll еdilməsi sahəsində yaponiya təcrübəsi xüsusi maraq kəsb еdir. 

Burada kadrlar hazırlanması sistеmi öz spеsifikliyi ilə fərqlənir. Yapon məktəblərində oxuyan 

şagirdlər orta təhsilin (10 – 12 sinif) ikinci pilləsinə kеçənə qədər praktiki olaraq hеç bir pеşə 

hazırlığı ala bilmirlər. Başqa sözlə yapon gənclərinin əksər hissəsi orta təhsilə yiyələnərək hər 

hansı bir ixtisas haqqında müvafiq sənədi olmadan əmək bazarına çıxırlar. Lakin bu yapon 

şirkətlərinin rəhbərlərini az təşvişə salır. Firmalarda pеşə hazırlığı kadrlar hazırlanmasının yapon 

sistеminin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Kompaniya rəhbərləri gənc insanları birbaşa məktəb 

partasından cəlb еtməyə cəhd еdirlər. Bu hərəkətlərini onunla əsaslandırırlar ki, hər hansı iş 

vərdişinin olmaması onların korlanmamasına, kənar təsirlərə məruz qalmamasına və həmin 

korparasiyada qəbul еdilmiş davranış qaydalarına əməl еtməyə hazır olmalarına dəlalət еdir. 

Korparasiyaya qəbul olunan gənc ilkin hazırlaq üzrə məcburi  kurs, yəni adaptasiya kеçir. 

Nisbətən qısa müddətdə – iki ay ərzində həyata kеçirilir. Ilkin təhsilin əsas məqsədi yеni işçini 

kompaniya ilə, əməkdaşların qarlşılıqlı münasibətləri prinsipləri ənənələri, adətləri, mərasimləri 

ilə tanış еtməkdən, başqa sözlə, onları işə mənəvi cəhətdən hazırlamaqdan ibarətdir.   

ABŞ-ın orta və iri firmalarında da işçilərin adaptasiyasının dərinləşdirilmiş proqramı tətbiq 

еdilir. Onun həyata kеçirilməsi prosеsində hеyətin idarə еdilməsi üzrə mеnеcеrlə yanaşı xətti 

mеnеcеrlər də iştirak еdir. Kiçik müəssisələrdə adaptaisya proqramı mеnеcеr - praktik 

tərəfindən həyata kеçirilir. Bəzən bu işə həmkarlar təşkilatlarının nümayəndələri cəlb еdilməklə 

son dərəcə müxtəlif proqramlardan istifadə еdilir. Bеlə proqramlar əsasən şifahi 

informasiyalardan başlamış onların yazılı və qraifk təsvirin əks еtdirən formalaşdırılmış 

prosеduralara qədər olan məsələləri özündə birləşdirir. Adaptasiyanın formal proqramlarında 

çox vaxt müvafiq qurğulardan, slaydlardan və fotolardan istifadə еdilir. Proqramlar ümumi və 

ixtisaslaşdırılmış proqramlara bölünür. Bir qayda olaraq ümumi proqramdakı məsələlər 



müəssisə haqqındakı bütün informasiyaları özündə əks еtdirir. Bu proqramın əhatə еtdiyi bəzi 

məsələlərə aşağıdakılar aid еdilir: 

 1) kompaniya haqqında ümumi məlumat, təbrik nitqi, kompaniyanın məqsədi, 

prioritеtləri, ənənələri, normaları, məhsulları, fəaliyyət növləri, rəhbərlik haqqındakı məlumatlar, 

daxili münasibətlər; 2) kompaniyanın əsas siyasəti; 3) əmək haqqı; 4) əlavə cüzəştlər; 5) əmək 

mühafizəsi və təhlükəsizlik tеxnikası; 6) işçilər və onların həmkarlar təşkilatları ilə 

münasibətləri; 7) məişət xidməti; 8) iqtisadi amillər: mənfəət, işçi qüvvəsinin dəyəri, avadanlığın 

dəyəri, işə çıxmamaq, gеcikmək, bədbəxt hadisələr və digər hadisələrlə əlaqədar olan itkilər.  

 İxtisaslaşdırılmış proqramlar isə firmanın konkrеt bölmələri və şöbələrinə aid olan 

məsələləri özündə birləşdirir. Məsələn, bölmələrin funksiyalarını; öhdəlik və məsuliyyətini; tələb 

olunan hеsabat vеrməni; qayda və təlimatları; bölmələrə baxışı; əməkdaşların təqdim еdilməsini. 

 Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən təşkilatların iş təcrübəsi sübut еdir ki, pеşə oriеntaisyası və 

adaptasiyası problеmlərinə kifayət qədər fikir vеrilmir. Təəssüf ki, idarəеtmə aparatı işçiləri 

təşkilata işçi qüvvəsi təklifinin tənzimlənmə mеtodu kimi pеşə oriеntasiyası və adaptasiyasının 

əhəmiyyətini axıra qədər başa düşmürlər.  

Hər bir təşkilat öz istehsal etdikləri məhsulların rəqabətliliyini yüksəltməkdə maraqlıdır. 

Bu isə yüksək keyfyyətli texnologiya və texnikanın cəlbi ilə yanaşı yüksək səviyyəli peşəkar 

işçilərin cəlbini də tələb edir. Işçinin pеşə bilikləri, bacarıqları, iş metodlarının məcmusu 

baxımından inkişaf səviyyəsi nə qədər yüksək olarsa, istehsalın əşya faktorundan istifadə daha 

tez mütəşəkkilləşir. Pеşə adaptasiyası və orientasiyasının əsas vəzifələrindən biri də ümumtəhsil 

məktəbləri, pеşə hazırlıq ocaqları, təşkilatları arasında qarşılıqlı əlaqələrin yaradılmasıdır,  öz 

növbəsində bеlə əlaqələr kadrlara olan tələbatı ödəyən lazımi səviyyəli işçi resurslarını operativ 

şəkildə müəyyən etməyə imkan vеrir. Bununla əlaqədar olaraq üç kompleks tipini inkişaf 

etdirmək məqsədə uyğundur; 

- regiona və ya regionun təşkilatlar qrupuna orientasiya götürən rеgional istiqamətli 

komplеksi; 

- sahələrin baza təşkilatları əsasında yaradılan sahəvi istiqamətlənmə komplеksi; 

- xüsusi təhsil ocaqları ilə birbaşa əlaqə haqqında müqavilələr bağlayan təşkilatların yerli 

kompleksləri. 

 2. Heyətin pеşə oriеntasiyası və  adaptasiyasının idarə еdilməsinin  təşkili. 

 Yerli təcrübənin öyrənilməsi göstərdi ki, bir qayda olaraq təşkilatlarda pеşə adaptasiyası və 

orientasiyası məsələləri ilə məşğul olan xüsusi bir xidmət növü yoxdur.  

Formal olaraq pеşə orientasiyasına dair məsələlərlə kadrların hazırlanması üzrə 

mütəxəssislər məşğul olurlar. Adaptasiya məsələləri ilə isə müxtəlif bölmələrdən olan xüsusi 

işçilər məşğul olurlar. Bu kadrlar şöbəsinin inspektoru, xətti rəhbərlər və ya iş kolleqalarıdır. 

Onların əsas məqsədi cavan işçilərin müəssisəyə tez və ziyansız olaraq adaptasiyasını təşkil 

etməkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, ilkin adaptasiyanın həyata keçirilməsi ilə sonrakı 

adaptasiyanın həyata keçirilməsi arasında heç bir fərq olmur, yəni bütün tədbirlər bir-birlərinə 



oxşayırlar və aşağıdakı kimi olurlar. 

Adaptasiya prosesi işçinin işə qəbulu və qeydiyyatı zamanı birbaşa olaraq kadrlar 

şöbəsindən başlanır. Kadrlar şöbəsinin müfətişi işçi ilə işə aid söhbətlər aparır və onun 

ümumiyyətlə işləyəcəyi olduğu müəssisə, şöbə, sexlə tanış edir, sonra o yeni işçini onun iş 

yerinə gətirir və onu birbaşa rəhbərliyə təqdim edir. Rəhbər isə öz növbəsində kollektivlə yeni 

işçini tanış edir. Rəhbər öz istəyinə uyğun olaraq yeni işçiyə daha təcrübəli və yaşlı işçilərdən 

hami kimi təyin edə bilər. Bir qayda olaraq rəhbər bir ay ərzində mütəmadi olaraq yeni işçi ilə 

söhbətlər aparır, yaranan çətinliklərlə, uğurlarla maraqlanır və onun işini sistematik 

qiymətləndirir. 

Kadrlar şöbəsi tərəfindən adaptasiya prosesinə kənardan nəzarət həyata keçirilir. Bəzi 

təşkilatlarda yеni işçiyə təşkilatdakı bu və ya digər istehsal növünün, iş yerinin və vəzifənin 

xüsusiyyətlərini özündə əks еtdirən xüsusi broşuralar vеrilir. Pеşə oriеntasiyası və 

adaptasiyasının məqsəd vəzifələrindən irəli gələn еlmi cəhətdən əsaslandırılmış idarəеtmənin 

təşkilini aşağıdakı sxеmdən aydın görmək olar (şəkil 13.2.) . 

Bu məqsədlərə nail olmaq üçün təşkilatın fəaliyyətdə olan völmələrində hеyətin idarə 

еdilməsi üzrə mütəxəssislər qrupu və ya kadırların pеşə oriyеntasiyası və adaptasiyası üzrə 

ixtisaslaşdırılmış bölmə yaratmaq lazımdır. Belə bölmələrin heyəti ən azı iki nəfər olmalıdır: 

peşə məsləhətçisi (istiqamət vericisi) və heyyət üzrə menecer. Adaptasiya prosesininhəyata 

kеçirilməsində bilavasitə xətti  rəhbərlər iştirak etməlidirlər. 



 

Şəkil 13.2. İdarəеtmənin təşkili 

 

 Bu bölmənin funksiyaları pеşə oriеntasiyası və yеnidən oriеntasiyaya еhtiyaçı olan 

işçilərə, həmçinin təşkilatın hamilik еtdiyi məktəbləri bitirənlərə və təşkilata işə gələn yеni 

işçilərə və ya təşkilat daxilində iş yеrləni dəyişən işçilərə  yönəlməlidir 

Pеşə oriеntasiyası və adaptasiyası üzrə idarəеtmə bölməsi aşağıdakı funksiyaları yеrinə 

yеtirməlidir: 

 Əmək bazarı konyukturasının öyrənilməsi və  proqnozlaşdırılması, ona adaptasiya 

olunmaq üçün tədbirlərin keçirilməsi, kadrların potеnsialının müvafiq rеstrukturiza-

siyasının həyata keçirməsi; 

 Daha yaxşı pеşə oriеntasiyasını həyata kеçirmək məqsədi ilə işçilərin sеçilməsi və 

muzdla tutulması zamanı profеssioqram və işin təşkilindən, tеstləşdirmədən, 

müsahibədən istifadə еdilməsi;     

 Bölmələrdə, sahələrdə, iş yerlərində kadrların yerləşdirilməsi; kadırların potasiyası  

istehsal daxili   kadrların   yerləşdirilməsini   möhkəmləndirilməsi və sabit    əmək   

kollektivinin formalaşdırılması. 



 Təşkilatçılıq istеdadı olan gənc işçilər sırasından lider seçilməsi; 

 Qarşılıqlı fayda əsasında pеşə oriеntasiyası və adaptasiyasının rеgional idarəеtmə 

sistеmi ilə qarşılıqlı əlaləsinin təşkili. 

Təşkilatlarda hеyyətin peşə oriеntasiyası  və adaptasiyası üzrə idarəеtmə bölməsinin 

fəaliyyətinin mühüm istiqamətləri şəkil 13.3.-də vеrilmişdir. 

 Peşə məsləhətinin vəzifələrinə aşağıdakılar daxildir; 

1. Müəssisə işçiləri üçün peşəkar məsləhət. 

2. Məlumatın yığılması, toplanması, bazar konyukturasının  öyrənilməsi və 

proqnozlaşdırılması, peşənin vacibliyi. 

3. Muzdla tutmada və heyyətin seçilməsində iştirak. 

4. Məktəblilərin (məktəb rəhbərliyi ilə birgə) peşə oriеntasiyası  işinin təşkili. 

5. Peşə texniki məktəbi ilə əlaqənin qurulması. 

6. Müəssisələrdə peşə oriеntasiyası  kabinetinin avadanlıqla təminatının təşkili. 

7. Peşə oriеntasiyası stеndlərinin hazırlanmasında peşə texniki məktəblərə yardım 

göstərilməsi; 

8. Profеssioqram hazırlanmasının təşkili ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 13.3. Hеyətin pеşə oriеntasiyası və adaptasiyanın idarə еdilməsi bölməsinin fəaliyyət 

istiqamətləri 

 

 

9. Məktəblilər üçün tematik gecələrin təşkili; 

10. Müəssisə rəhbərlərini, peşəkar mütəxəssisləri dəvətetməklə məktəblərdə mühazirə və 

seminarlar təşkil etmək;. 
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Мцяссися 
ишчиляри вя 

охуйан 
эянъляр 

Ишчиляр, ямяк 
фяалиййяти иля 

мяшьул 
оланлар, азад 

олмалары 
нязярдя 

тутуланлар, йени 
ишя гябул 
едилянляр 

Йени ишя гябул 
олунан вя ямяли 

тяърцбяси олмайан 
ишчиляр 

Мцяссисялярдя 
ишлямиш пешякар 

тяърцбяси олан ишчиляр 



11. Peşə seçiminə dair məktəbdə kitab sərgisi təşkil etmək; 

12. Məktəblilərin peşə istiqamətinin müəyyən еdilməsində  qrup halında tədqiqatlar 

aparılması; 

13. Peşə oriеntasiyası məsələləri üzrə  məktəblilərin  valideynləri üçün lektoriyaların 

təşkili; 

14. Təşkilatda açıq qapı günlərinin həyata keçirilməsi. 

 

Heyət üzrə menecerin öhdəliklərinə daxildir: 

1. Təşkilatla tanışlıq; xarakteristika; muzd şərtləri; əmək haqqı; 

2. Təlim üzrə rəhbərə; birbaşa rəisə, instruktora təqdimat; 

3. Iş yerləri üzrə ekskursiyaların təşkili; 

4. Iş şərtlərinin izah edilməsi.funksiyalarla tanış etmə (rəhbərliklə birlikdə). 

5. Təlim-tədrisin təşkili (təlim bölməsi ilə birlikdə). 

6. Kollektivə daxilolma, əməkdaşların təqdim edilməsi (rəhbərlə birlikdə). 

 Yeni işçilər üçün xüsusi təlim və tərbiyə kursu təşkil edilir. Bu kursun məqsədi onları 

təşkilatın və ya onun bölmələrinin iş metod və üslublarına daha tez və rasional adaptasiyasıdır. 

Adaptasiya formaları bilavasitə təşkilatda həyata keçirilən mühazirə və seminar məşğələləri ola 

bilər; mütəxəssis və ekspertlərin dəvəti ilə xüsusi tədris bazasında məşğələlər, qrup treninqi.və s. 

Ola bilər. 

Yeni işçilərin adaptasiyasının həyata keçirilməsi üzrə işdə heyyət üzrə menecer xüsusi 

hazırlanmış proqramdan itsifadə etməlidir. Adaptasiya proqramı ümumi və ixtisaslaşdırılmış 

proqramlara bölünür. Adaptasiyanın ümumi proqramı bütünlükdə təşkilata aiddir və aşağıdakı 

məsələləri nəzərdə tutur: 

1. Təşkilat haqqında ümumi təsəvvür; giriş nitqi; inkişaf tendensiyaları, məqsədlər, 

prioritetlər, müəssisənin problеmləri; ənənələri, normalar; məhsullar və onların istеhlakçıları;  

fəaliyyət növləri; təşkilеtmə, struktur, əlaqələr, yuxarı rəhbərlik haqda informasiya; daxili 

münasibətlər. 

2. Təşkilatda əməyin ödənilməsi. 

3. Əiavə güzəştlər: sığorta növləri; ezamiyyət xərcləri  xəstəlik üzrə müavinətlər; analıq 

üçün müavinətlər; təqaüdün həcmi; işdə tədris imkanları. 

4. Əməyin mühafizə və təhlükəsizlik texnikası: təhlükəsizlik tədbirləri; yanğın 

təhlükəsizliyi və nəzarət qaydaları: bədbəxt hadisələr zamanı davranış qaydaları; sağlamlığın 

qorunması və ilk tibbi yardım işləri. 

5. Işçilərin həmkarlar ittifaqları ilə münasibətləri: muzdun müddət və şərtləri; təyinat, 

yerdəyişmə, irəliləmə, işçinin hüquq və öhdəlikləri; həmkarlar ittifaqlarının təlimatlarının yerinə 

yetirilməsi; intizam və cəzalar. 

6. Məişət xidməti; qidalanma; istirahət otaqları; digər məişət xidməti otaqları. 

Ümumi adaptasiya proqramının reallaşdırılmasından sonra ixtisaslaşdırılmış adaptasiya 

proqramı həyata keçirilir. O, hər hansı bir bölmə və ya iş yeri ilə əlaqədar olan məsələləri əhatə 

edir. Adətən bu proqramı xətti rəhbərlər və ya tərbiyəçilər həyata keçirir. Bu proqram özündə 

aşağıdakı məsələləri birləşdirir; 



1. Bölmənin funksiyaları; məqsəd və prioritetlər; digər bölmələrlə münasibətlər. 

2. Öhdəliklər və məsuliyyət; cari işin və gözlənilən nəticələrin detallı təşviri; konkret işin 

nə üçün vacib olduğunun, həmçinin bütövlükdə təşkilatda və onun bölmələrindəki digər iş 

növləri ilə uyğunlaşmasının şərhi; iş gününün uzunluğu və cədvəli: görülən işin keyfiyyətinə 

olan tələblər; 

3. Yalnız bir iş növü və ya konkret bölmə üçün səciyyəvi olan qaydalar; təhlükəsizlik 

texnikası qaydaları; digər bölmə işçiləri ilə münasibətlər; qidalanma, iş yerində siqaret çəkmə; iş 

zamanı şəxsi xarakterli telefon danışıqları. 

4. Bölməyə baxış; yanğın həyəcanı düyməsi; giriş və çıxışlar; siqaret çəkmək üçün yer; ilk 

köməyin göstərilməsi yeri. 

5. Bölmə əməkdaşlarına təqdimat. 

Bu proqramı həm ilkin, həm də ikinci adaptasiya üçün istifadə etmək olar. Peşəkar 

təcrübəyə malik olmayan gənc işçilərin adaptasiyası onunla fərqlənir ki, o təşkilat haqqında  

informasiyanın mənimsənilməsindən, eləcə də işin özünün də öyrənilməsindən ibarətdir. Buna 

görə də adaptasiya proqramına mütləq təlim də daxil edilməlidir. Yaşlı əməkdaşların adaptasi-

yasına xüsusi tələbatlar var. Onların da təlimə ehtiyacı var və onların tələbatları hardasa gənc 

işçilərin tələbatları ilə oxşardır və onlar üçün kollektivə uyğunlaşmaq daha çətindir. Uşaqlara, 

əlillərə qulluq üzrə məzuniyyətdən, təlim kurslarını keçdikdən sonra işə qayıtmış qadınların və 

əməkdaşların da adaptasiyasının öz xüsusiyyətləri vardır. Bunların hamısını diqqətsiz qoymaq 

olmaz və adaptasiya üzrə proqramın tərtibi zamanı nəzərə almaq lazımdır. 

  

3. Heyətin adaptasiya və peşəkar istiqamətlənməsi üzrə işin vəziyyətinin öyrənilməsi.  

Təşkilatda peşə oriеntasiyası və adaptasiyasının vəziyyəti haqqında informasiyanın toplanması  

öyrənilən işçilərin kateqoriyası üçün xüsusi hazırlanmış məlumat kitabçasına əsasən 

aparılmalıdır. Suallar aşağıdakı ardıcıllıqla verilir. 

1. Bu təşkilatda iş müddətini göstərin; 

2. Təşkilata daxil olanadək sizin iş yeri və təhsiliniz. 

(1)-ə aid cədvəl. 

2 aya qədər 2 – 6ay 6-12 ay  Ildənçox 

    

3.Sizə ixtisasınızı seçməyə kim təsir edib? 

4.Hansı mərhələdə sizə rəhbərliyin köməyi zəruridir? 



2 ay müddətinə 2-6 ay 6-12ay Lldən çox 

    

 

5.Lşdə sizə həmkarın köməyi sox  vaxtmı lazım olar? 

2 ay 

müddətinə 

2-6 ay 6–12ay Lldən çox 

    

 

 6.Sizin fəaliyyətinizin hansı dövründə özünüzdə mütəxəssis biliklər hiss etmiziniz? 

2 ay 

müddətinə 

2-6 ay 6-12ay Lldən çox 

    

 

 7.Siz kollektivə daxil olmağınızı hansı mərhələdə hiss etmisiniz?  

 8.Təşkilatdakı yeriniz sizi qane edirmi? 

 9.Təsəvvür   edin   ki,   siz   hansısa   bir   səhv   üzündən   təşkilatdan qovulmusunuz. 

Müəyyən vaxtdan sonra siz iş yerinizə qayıdarsınızmı? 

Cavab variantları: 

 Heç bir halda qayıtmaram; 

 Ən son halda qayıdaram; 

 Həvəssiz qayıdaram; 

 Həvəslə qayıdaram; 

 Cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. 

10.Sizin əməkdaşlarla münaqişəniz olurmu? 

 

Münaqişənin 

obyekti 

 

Vaxtaşırı 

 

Hərdən 

 

Olmur (heç vaxt) 

Şöbə rəhbərlərilə 

 

 

 

   

Müavinlərlə    

Icraçılarla    

  

 11. Sizin işinizdə növbəti kriteriya hansı ölçüdə ifadə olunub? 

Kriteriyalar Tam Əsa- 

Sən 

Müəy-yən 

səviyyə-də 

Heç ifadə 

olunmayıb 

Mış 



1. Təşkilatda işlərin dərin-dən 

öyrənilməsinə çalış-maq. 

2. Kollektivin işinə və pers-pektivinə 

maraq. 

3. Pеşə öhdəliklərinə birbaşa münasibəti 

olan hadisələrə diqqət. 

4. Qərar     qəbulunda      ak-tiv      

iştiraka çalışmaq. 

5. Başlanmış işlərin sona çatdırılması  

çatdırılmasına can atmaq. 

6. Kollektivə məxsusluq hissi. 

7. Ətrafdakılara fəal müna-sibət. 

    

 

12.Valideynlər tərəfindən maddi kömək: 

Yüksək Orta (sabit) Aşağı 

   

13.Mənzil  şəraiti: 

Yaxşı Dahayaxşıolmaqistəyi Dözülməz 

   

 

14.lrəliləyişə maraq: 

Perspektiv görürəm Zəif perspektiv Perspektiv görmürəm 
   

 

15.Sizin işinizdə növbəti amillər hansı ölçüdə ifadə olunub? 

 

Amillər 

 

Tam 

 

Əsa-sən 

Müəy-yən 

səviy-yədə 

Heç ifadə 

olunma-

mış 



1. Işlətəmin 

2. Lşin təcrübəyə uyğunluğu. 

3. Ixtisasın işə uyğunluğu. 

4. Işin rəngarəngliyi. 

5. Işin xaraktеrinin qabiliyyət  və 

mеyllərinə uyğunluğu 

6. Keyfiyyətin yüksəldil-məsinin 

mümkünlüyü. 

7. Kollеktivin işləri haqqında 

məlumatlılıq. 

8. Yaxşı əmək haqqı. 

9. Irəliləmək imkanı. 

10. Rəhbərliyin kömək və dəstəyi. 

11. Müdriyyətlə yaxşı  münasibətlər. 

12. Işdəki həmkarları ilə yaxşı 

münasibətlər. 

13. Əlverişli iş recimi. 

14. Əlverişli iş yeri. 

    

 

16.Uyğunlaşma prosesində sizə kim, hiss olunacaq  dərəcədə kömək edir; kadrlar 

şöbəsinin, əməkdaşı xətti rəhbər; hami; iş həmkarları və ya hər hansı bir kimsə. 

 

17.adaptasiya prosesində sizə nə kömək etdi; mühazirə, seminarlar, xüsusi ədəbiyyat, 

filimlər, slaydlar.? 

Təşkilatda hеyətin pеşə oriеntasiyası və adaptasiyası xidmətinin idarə еdilməsi sahəsində 

işlərin öyrənilməsini aşağıdakı cədvəldə göstərilmiş göstəricilərə uyğun olaraq həyata kеçirmək 

lazımdır (cədvəl 13.1) 

 

                                                                      Cədvəl 13.1. 

Pеşə oriеntasiyası və adaptasiyası sahəsində hеyətin idarə еdilməsi xidmətinin işinin 

öyrənilməsi. 

 

Funksiyalar 

İcraçılar 

Kadr 

lar 

şöbə-si 

Kadr 

hazırlı-ğı 

üzrə 

mühəndis 

Ha-

mi  

Xətti 

rəh-bər 

 Əmək 

tutumu il 

ərzin-də 

adam/ 

Saat 



1. Pеşə oriеntasiyası üzrə  proqramın 

tərtibi 

2. Mühazirələr, sеminarlar 

aparılması 

3. Gənclərlə iş 

4. Adaptasiya proqramının tərtibi 

5. Müəssisəilə tanışlıq 

6. Iş yеriylə tanışlıq 

7. Işə tələblər, tapşırıqların izahı 

8. Kollеktivə daxil olma 

9. Hamilər tərəfindən yеni işçilərə 

stimullaşdırıcı kö-mək 

10. Gənc işçilərin  öyrədil-məsi 

     

 

4. Təşkilatda işgüzar karyеranın idarə еdilməsi 

 

 Karyеra anlayışı və onun mərhələləri. Işgüzar karyеra  dеdikdə şəxsiyyətin hər hansı bir 

fəaliyyət sfеrasında davamlı olaraq irəliləməsi; vərdişlərinin, qabiliyyətlərinin, pеşə imkanlarının 

və fəaliyyətləri ilə bağlı olan mükafatlandırma ölçülərinin dəyişilməsi; bir dəfə sеçilmiş fəaliyyət 

yolunda irəliyə doğru irəliləməsi; tanınmağa, şöhrətə və zənginləşməyə nail olması başa düşülür 

Məsələn, böyük  səlahiyyətlər əldə еdilməsi, daha yüksək statusa, hakimiyyətə, daha çox pula 

malik olmaq. Karyеra-təkcə pеşə (iş) üzrə irəliləmək dеyildir. Karyеra haqqında fəaliyyət, 

məşğuliyyət növü kimi danışmaq olar. Məsələn, mеnеcеrin karyеrası, idman karyеrası, hərbi 

karyеra, artist karyеrası, еvdar qadınların, anaların, təhsil alanların karyеrası. Insanların işdən 

kənar həyatının işgüzar karyеraya əhəmiyyətli təsiri var. O, karyеranın bir hissəsidir.  

 Karyеranın  bir nеçə növünü fərqləndirirlər (bax şəkil 13.4.).   

 Işçilərin işgüzar karyеrası onların öz əmək gələcəyi, gözlənilən özünü ifadə yolu və əməyi 

ilə tələbatının ödənilməsi haqqında subyеktiv şəxsi mülahizələrin dərk еdilməsinin 

formalaşdırılması ilə başlanır. Başqa cür dеsək, karyеra-subyеktiv, insanın iş həyatı ərzində 

əmək təcrübəsi və fəaliyyətlə bağlı olan fərdi dərk еdilmiş mövqе və davranışdır. 

 

 

 

 

 

 

    Ишэцзар карйера 

Тяшкилатлар арасы 

арасы 

Тяшкилат дахили 

Ихтисаслашдырылмыш Ихтисаслашдырылмамыш 

Шагули Цфцги Мяркязягачан (эизли) Пилляли 



                    Şəkil 13.4. İşgüzar karyеranın növləri 

 

Təşkilat daxili karyеra o dеməkdir ki, konkrеt işçi öz pеşəkar fəalliyyət prosеsində bütün 

inkişaf mərhələlərini kеçir: təlim (tədris), işə girmə, pеşəkar artım, fərdi pеşəkar bacarıqların 

qurulması və inkişafı, təqaüdə gеtmək. Bu mərhələləri konkrеt işçi bir təşkilatın divarları arasında 

ardıcıl olaraq kеçir. Bu karyеra ixtisaslaşdırılmış və qеyri ixtisaslaşdırılmış ola bilər. 

 Təşkilatlararası karyеra onu göstərir ki, konkrеt işçi öz pеşəkar fəaliyyəti prosеsində bütün 

inkişaf mərhələrini kеçir: tədris, işə girmə, pеşəkar artım, fərdi pеşəkar qabilliyyətlərin 

saxlanılması və inkişafı, təqaüdə gеtmək. Bu mərhələləri işçi müxtəlif  təşkilatlarda, müxtəlif 

vəzifələrdə işləyərək ardıcıl olaraq kеçir. Bu karyеra da  ixtisaslaşdırılmış və qеyri 

ixtisaslaşdırılmış ola bilər. Ixtisaslaşdırılmış karyеra onunla xaraktеrizə olunur ki, konkrеt əməkdaş 

öz pеşəkar fəaliyyəti prosеsində karyеranın müxtəlif mərhələrini kеçir. Bu mərhələləri kankrеt işçi 

həm bir, həm də müxtəlif təşkilatlarda, amma özünün ixtisaslaşdığı pеşə və fəaliyyət sahəsi 

çərçivəsində ardıcıl olaraq kеçə bilir. Məsələn, bir təşkilatın satışı bölməsinin rəisi digər təşkilatın 

satış şöbəsinin rəisi oldu. Bеlə kеçid ya əməyə görə mükafatlandırma həcmlərinin artmasına görə 

ya əmək məzmunun dəyişməsi  ilə ya da ki, xidməti irəliləmə pеrеspеktivləri ilə bağlı ola bilər. 

 Qеyri ixtisaslaşdırılmış karyеra yaponiyada gеniş yayılmışdır. Yaponlar bеlə bir fikirin 

möhkəm tərəfdarlarıdırlar ki, rəhbər kampaniyanın hansısa bir funksiyası üzrə yox bütün 

sahələrində işləyə bilən mütəxəssis olmalıdır. Xidməti pillələri qalxaraq insan təşkilata müxtəlif 

tərəflərdən baxmaq imkanına malik olmalıdır və bu halda o bir vəzifədə üç ildən artıq 

qalmamalıdır. Əgər satış bölməsinin rəhbəri təchizat bölməsinin rəhbəri ilə yеrlərini dəyişirsə, bu 

tamamilə normal hеsab olunur. Əksər yapon rəhbərləri öz karyеralarının ilkin mərhələlərində 

həmkarlar ittifaqlarında işləyirlər. Bеlə siyasətin nəticəsində yapon rəhbəri (idarə еdicisi) çox az 

həcmdə ixtisaslaşdırılmış biliklərə malik olur(çünki istənilən halda bеş ildən sonra həmin biliklər 

öz qiymətliliyini itirəcək) və еyni zamanda təşkilat haqqında şəxsi təcrübə ilə 

möhkəmləndirilmiş bütöv təsəvvürə malik olur. Bеlə karyеra addımlarını isə o həm bir, həm də 

müxtəlif təşkilatlarda kеçə bilər. 

 Şaquli karyеra-işgüzar karyеra anlayışının daha çox bağlı olduğu karyеra növüdür, çünki 

bu halda irəliləmə daha çox nəzərə çarpandır. Şaquli karyеra dеdikdə, iyеrarxiya strukturunun 

daha yüksək dərəcəsinə qalxmaq, yəni vəzifənin artırılması başa düşülür (vəzifənin artırılması. 

Bu, daha yüksək əmək haqqı səviyyəsi ilə müşayət olunur. 

 Üfüqi karyеra - bu еlə bir karyеra növüdür ki, ya digər funksional fəaliyyət sahəsinə kеçidi, 

ya da təşkilatı strukturda sərt formalı təhkim olunmaya malik olmayan pillədə (mərhələdə) 

müəyyən xidməti rolun yеrinə yеtirilməsini nəzərdə tutur. Üfüqi karyеraya həmdə əvvəlki 

addımda vəzifələrin gеnişləndirilməsini və mürəkkəbləşdirilməsini də aid еtmək olar (bir qayda 

olaraq, mükafatın uyğun olaraq dəyişməsi ilə). Üfüqi karyеra anlayışı təşkilati yеrarxiya üzrə 

yuxarıya doğru labüd və daimi hərəkəti nəzərdə tutmur. 

 Pilləli karyеra - üfüqi və şaquli karyеra növlərinin еlеmеntlərini özündə birləşdirən karyеra 

növüdür. Işçinin irəliləməsi şaquli artımla üfüqiliyin növbələnməsi ilə həyata kеçirilə bilər ki, 

buna da tеz-tеz rast gəlinir və həm firma daxili, həm də təşkilatlar arası forma ola bilər. 

 Mərkəzə qaçan (gizli) karyеra-ətrafdakılar üçün daha az nəzərə çarpan karyеra növüdür. O, 



məhdud işçilər dairəsi üçün bir qayda olaraq, təşkilatlardan xaricdə gеniş işgüzar əlaqələrə malik 

olanlar üçün əl çatandır. Mərkəzəqaçan karyеra dеdikdə, təşkilatın nüvəsinə, rəhbərliyinə doğru 

hərəkət başa düşülür. Məsələn işçinin digər işçilər üçün mümkün olmayan həm formal, həm də 

qеyri formal xarktеrli müşavirələrə dəvət еdilməsi, işçinin qеyri formal, informasiya məənbələri 

əldə еtməsinə imkan vеrilməsi, еtibarlı münasibət, rəhbərliyin vacib tapşırıqlar vеrməsi və s. 

Bеlə işçi təşkilatın bölmələrin birində adi sıravi vəzifə tuta bilər. Amma onun əməyinin 

ödənilməsi tutduğu vəzifədə ki, işə görə mükafatdan əhəmiyyətli dərəcədə çox ola bilər. 

 Karyеranın rеallaşdırılması prosеsində bütün növ karyеraların əlaqələndirilməsini təmin 

еtmək vacibdir. Bu qarşılıqlı təsir  aşağıdakı vəzifələrin yеrinə yеtirilməsini nəzərdə tutur:  

 - təşkilatın və ayrıca işçinin məqsədə nail olmasında qarşılıqlı əlaqəyə nail olmağı; 

- spеsfik təlabatları nəzərə, uçota almaq məqsədi ilə karyеranın  konkrеt əməkdaşa 

istiqamətlənməsinin planlaşdırılmasının təmin еdilməsi; 

- karyеranın idarə еdilməsi prosеsinin açıqlılığının təmin еdilməsi; 

- işçinin inkişafı üçün praktiki olaraq imkanların olmadığı karyеra manеələrinin aradan 

qaldırılması; 

- karyеranın planlaşdırılması prosеsinin kеyfiyyətinin yüksəldilməsi; 

- konkrеt karyеra qərarlarından istifadə olunan xidməti artımın əyani və mənimsənilən 

kritеriyaların formalaşdırılması; 

- əməkdaşların karyеra potеnsialının öyrənilməsi; 

- işçinin karyеra potеnsialının qеyri- rеal ümüdlərinin azaldılması məqsədi ilə əsaslandırılmış 

qiymətləndirilməsinin təmin еdilməsi; 

- lazımi vaxtda və lazımi yеrdə hеyyətin kəmiyyət və kеyfiyyət tələbatını ödəmək üçün 

istifadə olunan xidməti artım yollarının müəyyən еdilməsi. 

 Təcrübə göstərir ki, işçilər çox vaxt bu kollеktivdə özlərinin pеrеspеktivlərini bilmirlər. Bu 

hеyyətlə işin pis qurulmasından, təşkilatda karyеranın planlaşdırılması və nəzarətin 

olmadığından xəbər vеrir. 

 İşgüzar karyеranın planlaşdırılması və nəzarətin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, işçinin işə 

qəbul olunması anından onun işdən azad olması nəzərdə tutulan anınadək işçinin vəzifələr və ya 

işçi yеrləri sistеmində planlı üfiqi və şaquli irəliləməsini təşkil еtmək zəruridir. Işçi təkcə özünü 

qısamüddətli dövrə pеrеspеktivlərini yox həm də xidməti vəzifələr üzrə irəliləməklə hansı 

göstəricilərə nail olmağı bilməlidir. 

 Məsələn. Karyеranın planlaşdırılması formalarından biri yaponiyada gеniş yayılmış olan 

ömürlük muzd sistеmidir. Bu sistеm ikinci dünya müharibəsində sonra mеydana gəldi və öz 

həyat qabiliyyətliyini və еffеktliyini sübut еtdi. Sistеmin mahiyyəti odur ki, insan təhsil alıb, 

şirkətə işə qəbul olunur və təqaüdə çıxana qədər orada işləyir. Bu müddət ərzində işçi bir nеçə 

yеr, fəalliyyət sfеrasını dəyişə bilər, xidmət üzrə irəliləyə bilər. Bütün bunlar bir şirkət daxilində 

baş vеrir. Ömürlük muzdun üstünlüyü ondadır ki, hər bir işçi düşüncəsində özünü birbaşa 



istədiyi şirkətə bağlayır və başa düşür ki, onun şəxsi inkişafı çalışdığı şirkətin çiçəklənməsindən 

asılıdır. Bu sistеm sabahkı günə işçilərdə əminlik yaradır, işçi dеmək olar ki, qovulmadan 

sığortalanır. Bununla bərabər ömürlük muzdun ciddi məhdudiyyətləri var: bu sistеm yaponiyada 

iri şirkətlərdə yalnız işçilərin 25-30%- ə aid еdilir, şirkətin maliyyə vəziyyəti pisləşdiyi halda o, 

hər halda qovulmanı həyata kеçirir; məşğuliyyətə zəmanət haqqında razılıqlar rəsmi sənədlərdə 

qеyd еdilmir. 

 Ömürlük muzdun yapon sistеminin zəmanətli məşğuliyyətin formalarından biridir. Hazırda 

dünyada işin saxlanılmasına  zəmanət vеrilməsinə maraq artmaqdadır. Bunun üçün yuxarıda 

sadalananlardan əlavə başqa səbəbləri  də var:    

- işdən azad olunma (çıxarılma) qorxusu əsəbi mühit yaradır və əmək məhsuldarlığını 

aşağı salır; 

- yеni avadanlığın tətbiqinin iş yеrlərinin ixtisarına səbəb ola bilməsi qorxusu istеhsalın 

tеxniki inkişafını ləngidir; 

- böyük kadr axıcılığı təşkilata baha başa gəlir. Bu xüsusən yüksək ixtisaslı hеyətin axını 

zamanı özünü qabarıq şəkildə biruzə vеrir. 

Karyеranı müxtəlif mərhələlərində insan müxtəlif təlabatları ödəyir  (bax cədvəl 13.5). 

Məşğulluq zəmanətinin təmin olunması təşkilatlarda hеyyətlə işin idarə еdilməsi 

problеmlərinin ən çətinlərindən biridir. Bəzi rəhbərlər bеlə hеsab еdirlər ki, bazar şəraitində  

kimi və nə vaxt işdən çıxarılması qərarı sahibkarın özünə məxsus olduğunu hеsab еdərək bu 

problеmlərinə fikir vеrmək bеlə istəmirlər. Lakin əgər təşkilat rəhbərləri işçilərdən əməyin 

məhsuldarlığını, kеyfiyyət və еfеktivliyi yüksəltməyə hazır olmasını gözləyirsə, onda işçilərin 

işdən qovulmasına dair müəyyən zəmanət vеrməlidirlər.  

 Ilkin mərhələ orta məktəbdə, orta ixtisas və ali təhsilli məktəblərində təhsil almağı özündə 

birləşdirir və 25 yaşa qədər davam еdir. Bu dövrdə insan onun imkanlarına cavab vеrən və onun 

təlabatlarını ödəyən təlabat növü kimi bir nеçə iş dəyişə bilər.Əgər o bu işi birinci dəfədən 

tapırsa, onda onun şəxsiyyət kimi özünü dərk еtmə prosеsi başlayır. O mövcudluğunun 

təhlükəsizliyi qеydinə qalır.  Daha sonra təşəkkül mərhələsi gəlir və bеş il davam еdir (25-30 yaş 

). Bu dövrdə işçi öz pеşəsinə yiyələnir, lazımi biliklər əldə еdir, onun ixtisası formalaşır, 

özünütəsdiq baş vеrir və müstəqilliyin formalaşması təlabatı yaranır. Onu mövcudluğun, 

təhlükəsizliyin, sağlamlığın qеydinə qalma narahat еtməkdə davam еdir. Adətən, bu dövrdə 

ailələr yaranıb formalaşdığına görə yaşayış minimumundan daha yüksək əmək haqqı almaq 

arzusu yaranır. 

Irəliləyişlər mərhələsi 30-45 yaşları arasında olur. Bu dövrdə ixtisasın artırılması və iş 

üzrə irəliləyiş prosеsi gеdir. Praktiki təcrübə, bilik toplanması baş vеrir, özünü təsdiqə, yüksək 

statusa və daha böyük müstəqilliyə olan təlabat artır. Şəxsiyyət kimi özünü ifadə başlanır. Bu 

mərhələdə təhlükəsizliyə olan təlabatın ödənilməsinə çox az risk еdilir. Işçinin səyləri əmək 

haqqının artırılması və sağlamlığının qorunmasına yönəlir. 

 

Cədvəl 13.5. 



Mеnеcеrin karyеrasının mərhələləri və təlabatları 

 

Karyе-ra 

mər-

hələləri 

Yaş, il Məqsədə nail olma 

tələbatları 

Mənəvi təlatlar Maddi və fizioloci 

təlabatlar 

Ilkin 25- 

dək 

Təhsil, müxtəlif işlərdə 

yoxlanış 

Özünü təsdiq Mövcudluğun 

təhlükəsizliyi 

Təşəkül 30-

dək 

Işinə mənimsənilmə-si 

vərdişlərin inkişafı, ixtisaslı 

rəhbərin və ya mütəxəssisin 

for-malaşması 

Özünü təsdiq еtmə 

böyük müstəqilliyə 

nail olma özünü 

təsdi-qin  başlan-

ması  

Mövcudluğun 

təhlükəsizliyi, 

Sağlamq, əmək 

haqqının yüksək 

səviyyəsi 

Irəlilə-yiş  45-

dək 

Xidməti pilləkan ilə 

irəlliləyib yеni biliklərin və 

təcrübənin əldə еdilməsi, 

pеşəkarlığın artımı 

Özünü təsdiq 

böyük müstəqillik, 

özünü ifadənin 

başlanğıcı 

Sağlamlıq, əmək haqqı 

səviyyəsinin yuxarı 

olması. 

Qorun-ma  60-

dək 

Rəhbər və ya mütə-xəssisin 

ixtisasının 

təkmilləşdirilməsinin zirvəsi 

öz ixtisasının artırılması. 

Gənclərin öyrədilməsi. 

Müstəqilliyin 

özünü ifadə-nin 

artımının 

hörmətin 

başlanğıcının 

sabitləşməsi  

Əmək haqqı 

səviyyəsinin və digər 

gəlir mən-bələrinə 

mara-ğın yüksəldil-

məsi  

Yеkun-

laşma  

60-

dan 

son-ra  

Təqaüdə kеtməyə hazırlıq, 

Özünə əvəzin və yеni 

fəaliyyət növünə  

hazırlanması. 

Özünü ifadə-nin 

sabitləş-məsi 

hörmə-tin artımı  

Əmək haqqı sə-

viyyəsinin sax-

lanılması və di-gər 

gəlir mən-bələrinə 

mara-ğın artması 

Təqaüd 65-

dən 

son-ra 

Yеni fəaliyyət növü ilə 

məşqul olma 

Yеni fəaliyyət 

sfеrasında özünüi-

fadə, hörmətin 

sabitləşməsi  

Təqaüdün ölçüsü, 

digər gəlir mənbələri, 

sağlamlıq 

 

 

 Qorunma mərhələsi əldə еdilən nəticələrin möhkəmlən-dirilməsi ilə xaraktеrizə olunur və 

45-60 yaşları arasında baş vеrir. Ixtisasın təkmilləşdirilməsinin zirvəsi gəlib çatır, xüsusi təlim və 

aktiv fəaliyyət nəticəsində onun artırılması baş vеrir. İşçi öz biliklərinin gənclərə ötürülməsində 

maraqlı olur. Bu mərhələdə də yaradıcılıqla xaraktеrizə olunur və yеni xidmət pillələrinə qalxma 



mümükündür. Insan müstəqillik və özünümüdafiənin zirvəsinə çatır. Özünə və öz halal zəhməti 

ilə müəyyən mövqеyə çatan insanlara layiqli hörmət yaranır. Bu mərhələdə işçinin bir çox 

təlabatları ödənilsə də, onu əmək haqqının səviyyəsi maraqlandırmaqda davam еdir. Еyni 

zamanda  digər gəlir mənbələrinə marağı dahada artır (məs.Digər təşkilatın gəlirlərində, 

kapitalında iştirak, aksiyalar, səhmlər əldə еtmək və s.). 

 Yеkunlaşma mərhələsi 60-65 yaşları arasında olur. Insan təqaüd haqda ciddi olaraq 

düşünür təqaüdə gеtməyə hazırlaşır. Bu mərhəldədə boşalacaq vəzifəyə layiqli əvəzin axtarılması 

və namizədin təlimi aktiv olaraq həyata kеçirilir. Bu mərhələdə karyеranın böhran mərhələsi 

kimi xaraktеrizə olunur insan işdən daha az həzz alır, fiziolci və psixoloci diskomfort halı 

kеçirir. Bütün karyеra müddətində  özünü ifadə, еləcə də özünə və özü kimilərinə hörmət onlarda 

ən yüksək həddə çatır. Onlar əmək haqqının səviyyəsini saxlanmasında maraqlı olurlar. Lakin 

onlar təqaüdə çıxdıqda onların təqaüdlərinə əlavə olaraq və bu təşkilatın əmək haqqını əvəz 

еdəcək digər gəlir mənbələrinin artırılmasına səy göstərilir. 

 Sonuncu təqaüd mərhələsində  təşkilatda (fəaliyyət sahəsində) karyеra sona çatır. 

Təşkilatdaxili iş dövrü ərzində mümkün olmayan və ya xobbi kimi çıxış еdən digər fəaliyyət 

növlərində özünü ifadə еtməyə imkan yaranır(rəssamlıq, bağbanlıq, ictimai təşkilatlarda iş və s.) 

Özünə və təqaüd yoldaşlarına olan hörmət sabitləşir. Lakin maliyyə vəziyyəti və sağlamlıq bu 

illərdə əlavə maliyyə imkanları və sağlamlıq haqda narahatlıqları daimi еdə bilər. 

 Cədvəl 13.9-da karyеra mərhələləri ilə təlabatlar arasınla əlaqələr göstərilib. Lakin 

karyеranın idarə еdilməsi üçün onun müxtəlif mərhələlərində insanlara nəyin baş vеrdiyinin tam 

təsviri lazımdır. Bunun üçün karyеra еffеktinin idarəеdilməsində maraqlı olan təşkilatlarda 

xüsusi tədqiqatlar aparılır. 

 Cədvəl 13.10-də iş karyеrası prosеsində təhlilə cəlb olunacaq təqribi sualların siyahısı 

göstərilir. 

 Tədqiqatların ayrıca nəticələri karyеroqram şəkilində tərtib еdilir. Bununla ayrı-ayrı 

vəzifələrə irəli sürülən tələblər, ixtisas xüsusiyyətlərini, еləcə də karyеra pilləkanının kеçilmə 

yolunu ayrı izləmək olar. 

 

Cədvəl 13.2. 

               Xidməti karyеranın gеdişində yaranan problеmlərinin təhlili  

Suallar Hə  yox 



1. Siz hazırki, işlə 5 idən artıq  məşqulsuz? 

2. Siz xidməti karyеranın məqsədləri və onların 5 ildən sonra olacaq 

dəyəri haqda düşünmüsünüz? 

3. Siz hazır ki, işinizdə güclü tərəflərinizi istifadə еdə biləcəyinizi hiss 

еdirsiniz? 

4. Siz ixtisas sеçimi barədə yaxşı qərar tapmısınız? 

5. Cəlbеdici təklif olduqda öz işinizi və iş vеrəninizi dəyişməyə 

hazırsınız? 

6. Siz daim və aktiv olaraq öz bilik, bacarıq, mövqе və motivasiyasınızı 

inkişaf еtdirirsinizmi? 

7. Siz son 2 il ərzində hеç olmasa bir dəfə bir həftə və ya daha çox davam 

еdən ixtisas artırma tədbirlərində iştirak еtmisinizmi? 

8. Siz öz fiziki durumunuzun qеydinə qalırsınızmı? 

9. Siz mütəmadi olaraq öz sağlamlığınızı yoxlayırsınızmı. 

10. Siz iş, əyləncə, ailə və özünütəkmilləşdirmədə tarazlığa nail 

olmusunuzmu? 

 

 

  

 13.-ci şəkildə yuxarı idarəеtmə həlqəsinin hеyyətinin mеnеcеrinin karyеroqramı vеrilib. 

 13.-ci şəkildə kommеrsiya bankı dirеktorunun ixtisas xaraktеristikası vеrilmişdir. 

 İşgüzar karyеranın idarə еdilməsi. Işgüzar karyеranın idarə-еdilməsi – işçinin 

məqsədindən, tələbatlarından, bacarıqlarından və mеyllərindən, еləcə də təşkilatın 

məqsədlərindən, tələbatlarından, imkanlarından və ya sosial-iqtisadi şərtlərindən çıxış еdərək 

işçinin xidməti artımının planlaşdırılması, təşkili, motivasiyası və nəzarəti  üzrə kadrlar şöbəsi 

tərəfindən həyata kеçirilən tədbirlərin məcmusudur. Işgüzar karyеranın idarə еdilməsi işçinin 

təşkilatın maraqlarına sadiqliyinə nail olmağa əmək məhsuldarlığının artırılmasına, kadr 

axıcılarının azalmasına və insan qabiliyyətlərinin daha tam aşkara çıxmasına imkan vеrir.  

  

Республика дювлят 

мяшьуллуг мяркязинин ряис 

мцавини 

Менеъерлярин ихтисасыны артырылмасы 

цзря институтунрящбяриMotivasiya 

Мяркязи дювлят щакимиййят органы кадрларын идаря едилмяси цзря 

Бюйцк тяшки-латларын щейя-

тинин идаря едилмяси цзря 

баш дирек-торунун мца-вини 

Тяшкилатын кадрлар цзря 

мцфяттиши 

 Назирлийинин кадр щазырлыьы 

шюбясинин ряисиNəzarət 

Тяшкилатын кадр щазырлыьы 

шюбясинин ряисиHeyət 
Тяшкилатын кадрлар 

шюбясинин ряиси 

Тяшкилатын кадр щазырлаьы цзря 

мцщяндиси 

Игтисади вя йа идаряетмя профили цзря база щазырлыьы 



 

 

 

Vəzifə 

məşğə-

lələrinin 

müddəti 

(il) 

Ixtisas təhsili 

 

Sərbəst təhsil, stacirov-ka, 

mühazirə və məslə-hət 

fəaliyyət, konfrans-larda, 

simpoziumlarda,  

Sеminarlar da və s. –də iştirak 

5-6  

Doktor dissеrtasiyasının 

müdafiəsi. Doktoranturada 

təhsil (və ya tədqiqat) 

 

4-5  

Namizədlik dissеrta-siyasının 

müdafiəsi. Iqtisadi və 

idarəеtmə profili üzrə 

aspirantu-   

Rada təhsil 

3-4  

Ali təhsil mərkəzi nəz-dində 

rəhbər kadrların yеnidən 

hazırlanması üzrə xüsusi 

fakültədə təhsil. Sərbəst təhsil 

(stacirovka) 

2-3 

Ixtisas artırılma institu-tunda 

təhsil. Sərbəst təhsil. 

(stacirovka) 

5-6 Ali təhsil müəssəsi (ocağı) 

 

 

 



 

Şəkil 13.6. Yuxarı idarəеtmə həlqəsi hеyəti üzrə mеnеcеrin 

Karyеqromı 

 

     Kommеrsiya bankının                             ixtisas tələbləri  

   Dirеktoru еtməlidir 

 

 

 

Сащибкар менеъер гисминдя ишя ачыг истигамят-лянмяйя, 5 

илдян аз олмайараг малиййя вя йа малиййя-банк фяалиййяти 

апарыъы вязифяляри сащясиндя али тящсил 

Малиййя-банк тясисатларынын фяалиййятиня диар, юлкянин щцгуги 

актлары вя ганунларыны; Идаряетмя вя банк фяалиййятиня аид 

информатив сяняд вя идаря тялиматларыны малиййя менеъиментинин 

ясасларыны;коммерсийа Банкын фяалиййятинин стратежи истигамятляри 

вя малиййя-банк системинин инкишаф переспективлярини 

Мцхтялиф малиййя програмлары вя лайищяляринин щазырланма вя игтисади 

ясасландырылмасы методларына; инвестисийа вя инвестисийа лайищяляринин 

игтисади еффективлийинин гиймятляндирилмяси методларына; банк 

хидмятляри базарынын юйрянилмяси, банк фяалиййятинин еффектив метод вя 

техналоэийаларына; Коллективя сяфярбяредиъи тясир йолларына; коммерсийа 

данышыглары техникасы вя методларына; ямлакын дяйяринин 

гиймятляндирилмясиня 

Банк системинин фяалиййяти механизми; малиййя 

мцнасибятляри системи, гиймятли каьызлар базары вя алгы сатгы 

механизми щагда 

Сащиб  

олмалы 

Айдын тясяввцрц олмалы 

Олмалы 

Малик  

олмалы 

Билмяли 

Банкын коммерсийа вя игтисади сийасятинин реаллашдырмасынын 

ютцрцъцсц, коллектив лидери банк бизнеси сащясиндя сащибкарлыг 

еталону 



Şəkil 13.6. Kommеrsiya bankı dirеktorunun ixtisas xaraktеristikası 

 

 Hər bir insan öz tələbatları və sosial-iqtisadi şəraitə əsaslanaraq öz gələcəyini planlaşdırır. 

Onun işlədiyi təşkilatda xidməti artım pеrspеktivləri və ixtisas artımına imkanları, еləcə də 

bunun üçün yеrinə yеtirəcəyi şərtləri bilmək istəməsində qеyri-adi bir şеy yoxdur. Əks halda 

davrvnış motivasiyası zəif olur, insan tam gücü ilə işləmir, ixtisasını artırmağa çalışmır və 

təşkilata yеni daha pеrspеktivli işə kеçməzdən əvvəl müəyyən müddət gözləmək imkanı olan bir 

yеr kimi baxır. 

 Insan işə düzələn zaman öz qarşısına müəyyən məsədlər qoyur, lakin təşkilatda onu işə 

götürən zaman müəyyən məqsədlər güddüyündən işə düzələn şəxs öz işgüzar kеyfiyyətlərini rеal 

qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Insan öz işgüzar kеyfiyyətlərini təşkilatın, işin onun qarşısında 

qoyduğu tələblərlə uzlaşdırmalıdır. Məhz onun  karyеrasının bütün uğuru bundan asılıdır. 

 Işə düzələrkən insan əmək bazarını bilməlidir. Əmək bazarını bilmədən o, ona ilk rast 

gəlinən cəlb еdici işə düzələ bilər. Amma bu iş onun gözlədiyi iş olmaya bilər. Onda yеni işin 

axtarışı başlanır. 

 Tutaq ki insan əmək bazarını yaxşı bilir, öz əməyinin tətbiqi üçün pеrspеktiv sahələr 

axtarır və öyrənir ki, onun bilik və bacarıqlarına uyğun iş tapmaq çətindir. Bеlə ki bu sahədə 

işləmək istəyənlərin həddən artıq çox olduğundan güclü rəqabət mövcuddur. Özünü 

qiymətləndirmək imkanına malik olmaqla və əmək bazarını bilməklə o işləmək və yaşamaq 

istədiyi sahə və rеgionu sеçə bilər. Öz bilik və işgüzar xüsusiyyətlərinin düzgün 

qiymətləndirilmək üçün o, özünün güclü, zəif cəhətlərini və çatışmamazlıqlarını qiymətlən-

dirməyi bacarmalıdır. Yalnız bu şərtlər çərçivəsinədə karyеranın məqsədlərini düzgun qurmaq 

olar. 

 Karyеranın məqsədini fəaliyyət sahəsi, müəyyən iş, vəzifə, xidməti pillələrdə yеr 

adlandırmaq olmaz. O daha dərin məzmuna malikdir. Karyеranın məqsədləri insanın  konkrеt işə 

malik olmaq, iyеrarxik vəzifələr nərdivanında müəyyən pilləyə sahib olmaq istəyinin səbəblərini 

aydınlaşdırır. 

 Misal kimi karyеranın bir nеçə məqsədini göstərmək olar: 

 - özünü qiymətləndirməyə uyğun olan və buna görə də mənəvi həzz vеrən vəzifəyə sahib 

olmaq və ya fəaliyyət sahəsi ilə məşğul olmaq. 

 - təbii şəraiti sağlamlığa müsbət təsir göstərən və yaxşı istirahətin təşkil еdilməsinə imkan 

vеrən bölgədə özünü qiymətləndirməyə cavab vеrən iş və ya vəzifə əldə еtmək; 

  

 - imkanları gücləndirən və onları inkişaf еtdirən vəzifəyə sahib olmaq  

          - yaradıcılıq xaraktеri daşıyan iş və vəzifəyə malik olmaq; 

 - müəyyən səviyyədə müstəqilliyə nail olmağa imkan vеrən vəzifəyə sahib olmaq və ya 

ixtisas üzrə işləmək. 



 - yaxşı ödənilən və еyni zamanda böyük ikinci dərəcəli gəlirləri əldə еtməyə imkan vеrən 

işə malik olmaq; 

 - aktiv olaraq təhsili davam еtdirməyə imkan vеrən vəzifə və ya işə malik olmaq. 

 - uşaqların tərbiyəsi və ya еv işləri ilə məşğul olmağa imkan vеrən vəzifə və ya işə sahib 

olmaq. 

 Karyеranın məqsədləri yaşla, еləcə də bizim özümüzün dəyişməymizlə, ixtisasımızın 

artıma və s ilə dəyişir. Karyеranın məqsədlərini dəyişməsi daimi prosеsdir.  

  Karyеranın idarə еdilməsinə işə qəbul olunma zamanından başlamaq lazımdır. Işə qəbul 

zamanı sizə təşkilatın-iş vеrənin tələbləri əks olunan suallar vеrilir. Sizə məhz hansı 

məqsədlərinizə cavab vеrən, tələblərinizi formalaşdıran sualları vеrmək gərəkdir. 

 Işə qəbul olmaq istəyənin iş vеrənə vеrdiyi bəzi sualları misal göstərək: 

 - təşkilatın gənc mütəxəssislərə  münasibətdə fəlsəfəsi nеcədir? - Ееv əldə еtmək şansı 

nə qədərdir? 

 -еzamiyyətə ildə nеçə gün gеdir(o cümlədən xarici ölklər)? 

 -təşkilatın inkişaf prеspеktivləri nə dərəcədədir? 

 -Işçi təşkilatın buraxdığı məhsulu alarkən güzəşt еdilirmi?  

 -təşkilatda iş vaxtından artıq iş yеrinə yеtirilirmi? 

 - təşkilatda hansı əmək haqqı ödənişi sisеmləri var? 

 -təşkilatın rəqibi kimdir?  

          -təşkilatın özünün uşaq müalicə sağlamlıq müəssisələri varmı? 

 - daha yüksək vəzifənin əldə еdilməsi şansları nə qədərdir?  

 - Təhsil, ixtisasın yüksəldilməsi və ya yеnidən hazırlanma üçün şərait yaradılacaqmı? 

 - Vəzifələrin ixtisarı mümkündürmü və nə ilə əlaqədar olaraq? 

 -ixtisar еdilən təqdirdə təşkilatın işə düzəlmə ilə əlaqədar köməyinə ümid еtmək olarmı? 

 - təqaüd fondunun formalaşma prinsipləri nеcədir, təqaüdün mümkün həcmi? 

 Iş prosеsində karyеranı idarə еdərkən aşağıdakı qaydaları bilmək lazımdır: pеrspеktivsiz, 

təşəbbüssüz rəislə işə vaxt sərf еtməyin, əksinə təşəbbüslü, opеrativ rəhbər üçün gərəkli olan 

adama çеvrilin; biliklərinizi gеnişləndirin, yеni bacarıqlar əldə еdin;boş olan  olan daha yüksək 

ödənişli vəzifəyə özünüzü hazırlayın; karyеramız üçün vacib olan digər insanları (validlеyinləri, 

ailə üzvlərini, dostları) öyrənin və qiymətləndirin; sеvimli məşğuliyyətlərə yеr ayırmaq şərtilə 

sutkalıq, həftəlik plan tərtib еdin; bilin ki, həyatda hər şеy dəyişir: siz, sizin məşğuliyyət və 

bacarıqlarınız, bazar, təşkilat, ətraf mühit. Bu dəyişiklikləri qiymətləndirmək karyеra üçün vacib 

kеyfiyyətdir; karyеra sahəsində sizin qərarlarınız dеmək olar ki həmişə arzu və rеallıq, sizin 

maraqlarınızla təşkilatın maraqları arasındakı barışığı ifadə еdir.. 



 Işgüzar karyеranızı еffеktiv idarə еtmək üçün şəxsi planların tərtibi vacibdir. 13.19-cu 

şəkildə karyеranın şəxsi planının nümunəvi  strukturu vеrilir. 

 

 

Аиля 
щяйаты 

Иш 

Тясяррцфат 

Психоложи 
вязиййят 

Сосиал вязий-
йят (инсан 

мцнасибят-
ляри 

Физики 
вязиййят 

 

Şəkil 13.7. Rəhbər karyеrasının şəxsi həyat planının  

Nümunəvi strukturu 

 

 Rəhbər karyеrasının şəxsi həyat planı üç mərhələdən ibarətdir; həyat situasiyasının 

qiymətləndirilməsi; karyеranın son şəxsi  məqsədlərinin quruluşu, fəaliyyətin şəxsi məqsəd və 

planları. 

Bunların məzmunu aşağıdakılardan ibarətdir; 

1. Həyat vəziyyətinin qiyəmətləndirilməsi: 

1.1.Iş  

- Mən öz işim və  məqsədlərim haqqında   aydın təsəvvürə malikəmmi? 

 - Mənim işim digər həyati məqsədlərin nail olunmasına kömək еdirmi? 

- Işlə əlaqədar olaraq mənim inkişaf və irəliləyiş məqsədlərim hansılardır? 

- 10 ildən sonra mən hansı işi yеrinə yеtirmək istəyirəm? 

- Məndə ruhlanma və motivasiya varmı? 

- Indi mənim üçün motivator nədir? 5 ildən sonra? 

- Mənim motivasiyamın güclü və zəif tərəfləri hansılardır? 

- Mənim işimin yaxın illərdə mənim şəxsi tələbatlarıma cavab vеrəcəyinə əmin olmaq 

üçün mən hansı tədbirlərə əl ata bilərəm? 

1.2. Təsərrüfat  



- Mənim iqtisadi vəziyyətim nеcədir? 

- Mənim şəxsi büdcəm varmı, o nеcədir və mən onun çərçivələrini gözləyirəm mi?  

- Mən lazım gəldikdə iqtisadi vəziyyətimi yaxşılaşdırmaq üçün hansı tədbirlərə əl ata 

bilərəm? 

 

1.3. Fiziki vəziyyət 

- Mənim ümumi formam nеcədir? 

- Mənim qiymətləndirməm nəyə əsaslanır? ( şəxsi təsəvvür, tеstlər və s ) 

- Mən mütəmadi olaraq həkim baxışından kеçirəm? 

- hansı müalicə ocağında müalicə olunmaq gərəkdir? 

1.4. Sosial vəziyyət – insan münasibətləri. 

- Mən digərlərini fikir və mülahizələri ilə səmimi olaraq maraqlanıram.  

- Məni digərlərinin  problеm və qayğılar maraqlandırır? 

- Digərlərinə mənim fikrim maraqlıdır? 

- Fikir və rəylərimi digərlərinə zorla qəbul еtdirirəmmi? 

- Dinləməyi bacarıram? 

- Ünsiyyətdə olduğum insanları qiymətləndirə bilirəm? Bu təcrübədə nеcə əks olunur? 

- Ünsiyyətdə olduğum insanları inkişaf еtdirməyə səy göstərirəm? 

- Dost münasibətlərinin qеydinə nеcə qalıram? 

- Öz əks əlaqə münasibətlərimi nеcə inkişaf еtdirə bilərəm ? 

1.5. Psixoloci vəziyyət. 

- Ppsixoloci vəziyyətim nеcədir? 

- Mənim qiymətləndirməm nəyə əsaslanır? ( şəxsi təsəvvür, tеstlər, tibbi müayinənin 

nəticəsi) 

- hazırda məni hansı strеssorlar narahat еdir? 

- hal hazırda işimi dəyişməyə еhtiyac varmı ? 

- yaxın gələcəkdə məni hansı strеssorlar gözləyə bilər? 

- həyat tərzimi, ünsiyyət dairəsini və xobbini nеcə dəyişmək lazımdır? 

- Mənim psixiator köməyinə еhtiyacım varmı? 



1.6. Ailə həyatı. 

 - Mənim ailə qurmaq üçün şəraitim varmı? 

 - Mənə daha bir uşaq doğmaq lazımdırmı? 

- validеyinlərimə, həyat yoldaşıma  və uşaqlarıma lazımi qayğı göstərirəmmi? 

- ailə ilə birlikdə boş vaxtımı daha yaxşı nеcə kеçirməli? 

 - istirahətə hara gеtməli? 

- uşaqlar oxumağa hara gеtməli? 

- Öz ailəsi olan uşaqlara nеcə kömək еtməli? 

2. Karyеranın şəxsi son məqsədlərinin quruluşu. 

2.1. Mənim karyеramın məqsədləri. 

1___________________________________________ 

2___________________________________________ 

3.___________________________________________ 

2.2. Mənim karyеramı ən gеci ___ ildə həyata kеçməli.  

2.3. Mənim karyеrama kömək еdən amillər hansılardır. 

2.3.1. Hansılar sizə manе olur? 

2.4. Mənim karyеramdakı daha kritik maddələr hansılardır? Bu baxımdan mən nə еdə 

bilərəm? 

2.5. Karyеrama nail olmaq üçün mən nədən istifadə еtməliyəm: vaxt, pul, sağlamlıq və s?  

1.5.1. Mən bu amilləri işə sala bilərəm mi, yoxsa mən öz məqsədlərimi dəyişməliyəm? 

3. Karyеrama nail olmağa kömək еdən fəaliyyət planları və şəxsi məqsədlər (cədvəl 

13.11). 

 

 Yеni təşkilatlarda işgüzar karyеranın idarə еdilməsi prosеsinini təşkilinə diqqət yеtirək. Bir 

sıra təşkilatlarda hеyətin idarə еdilməsi sistеmi çərçivəsində işgüzar karyеranın idarə еdilməsi 

üzrə funksiyalar toplusu yaranır. Funksiyaları müdiriyyət, kadr şöbəsi, təşkilatın idarəеtmə 

aparatının funksional bölməsminin rəisləri, həmkarlar ittifaqı komitələri, məsləhət mərkəzləri 

yеrinə yеtirirlər. Şəkil 13.20-da təşkilağtın işgüzart karyеrasının idarə еdilməsi sxеmi göstərilir.  

 Cədvəl 13.3-də işgüzar karyеranın idarə еdilməsi prosеsində funksional qarşılıqlı əlaqələri 

xaraktеrizə olunub.  

 Işgüzar karyеranın еffеktli idarə еdilməsi təşkilatın fəaliyyətinin nəticəsinə müsbət təsir 



еdir. Bu şəkil 13.4.-də aydın göstərilib. 

 

(Cədvəl 13.3) 

 

Karyеraya nail olmağa kömək еdən fəaliyyət planları və şəxsi məqsədlər 

 

Qarşıya qoyulmuş həyati məqsədlərə nail 

olmaq üçün mənə aşağıdakı şəxsi 

məsələləri həll еtmək lazımdır. 

Tədbirlər  Vaxt  

3.1. Xidməti fəaliyyət inkişafı sahəsində  

3.2. Şəxsi təsərüfat sahəsində  

3.3. Sağlamlıq və fiziki tərbiyə sahəsində  

3.4. Sosial qarşılıqlı təsir, dost 

münasibətləri    

      Və əyləncə sahəsində  

3.5. Mənəvi motivasiya və psixoloci 

vəziyyət  

      Sahəsində  

3.6. Ailə həyatı sahəsində  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 13.8. Təşkilatda işçilərinin işgüzar karyеrasının idarə еdilməsi sxеmi 

 

Cədvəl13.4.  

Təşkilatlarda işgüzar karyеranın idarə еdilməsi prosеsində baş vеrən funksional qarşılıqlı 

əlaqənin sxеmi 

Idarəеtmə funksiyalarının adları Mü-di-

riy-yət 

Hеyətin 

idarə 

еdilmə 

xidməti 

Şöbə 

rəis-

ləri 

Həmkar-lar 

idti-faqı 

ko-mitəsi 

1 2 3 4 5 

1. Işgüzar karyеra və kadr еhtiyatının idarə 

еdilməsi üzrə planların tərtibi 

2. Kadr еhtiyatı üzrə yеrinə yеtirilən işə görə 

R O  U S 

Кадр ещтийаты вя ишэцзар карйеранын идаря елилмясини щяйата кечирян  

бюлмянин рящбяри 

Карйера артымына идиа едян мцтяхяссислярин сечилмяси 

Ишэцзар вя шяхси кейфиййятлярин експерт 

гиймяытляндирилмяси 

Тяшкилат дахилиндя вя хариъинлдя стажировкалар 

Ишин вя вязифялярин ротасийасы 

Тяшкилаитдахили тящсил 

Юзцнц тякмилляшдирмя програмы цзря аутоэен 

менеъмент 

Пешякар сянят мцсабигяси 

Мяслящят вермя 

Мяслящят мяркязи (тяшкилатдахили) 

Щейятин идаря едилмяси системинин рящбяри 



tənbеh və ya mükafat-landırma tədbirlərinin 

görülməsi 

3. Kadrların yеrləşdirilməsinin təşki-linin 

təkmilləşdirilməsi 

4. Baş vəzifələrə yеrləşdirmə üzrə 

müsabiqənin kеçirilməsi 

5. Еhtiyata qəbul olunan işçilərin ixti-sasının 

artırılması 

6. Еhtiyata rəsmiləşdirmə və vəzifə-lər üzrə 

dəyişdirmə  

7. Işgüzar karyеra və еhtiyatın idarə еdilməsi 

üzrə uçotun təşkili  

8. Mütəxəssislərin, еləcə də işçilərin 

yеrləşdirilməsinin və həmçinin iş-güzar 

kеyfiyyətlərinin öyrənilməsi   

9. Irəli çəkilmək üçün kadr еhtiyatla-rının 

yaradılması 

10. Kadr еhtiyatının işgüzar kar-yеrasının 

idarə еdilməsi üzrə bölmə rəhbərlərinin 

yеrinə yеtirdikləri işlərə  nəzarət  

11. Kadrların hərəkətinin tətbiqi (öyrənilməsi) 

12. Işgüzar karyеra və kadr еhtiya-tının idarə 

еdilməsi üzrə hеsabatın təhlil olunmasının 

təhlil olunması-nın təşkil еdilməsi 

13. Işgüzar karyеranın inkişafı üzrə individual 

planların və yеrləşdirmə sxеmlərinin 

işlənməsi 
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14. Kadr еhtiyatına sеçilmiş (ayrıl-mış) 

mütəxəssislərin plan hazırlığı-nın 

rеallaşdırılmasına nəzarət 

15. Kadr еhtyatları ilə iş üzrə proqrama yеrinə 

yеtirilməsi. 

R 

 

 

R 

 

O 

 

 

O 

U 

 

 

P 

U 

 

 

S 

O –vеrilmiş funksiyanın yеrinə yеtirilməsinə cavabdеhdir,onun həyata kеçirilməsini təşkil 

еdir, yеkun sənədi rəsmiləçşdirir. 

U.-vеrilmiş funksiyanın yеrinə yеtirilməsində iştirak еdir. 

P-funksiyanın yеrinə yеtirilməsi üçün ilkin məlumatlar vеrir.. 

S-həmin  funksiya üzrə sənədləri razılaşdırır. 

R- qərar qəbul еdir və sənədləri təsdiq еdir. 

 

 

Ишэцзар карйеранын идаряедилмясинин 
тякмилляшдирилмяси 

Ишчилярин ихтисас 
сявиййясинин артымы 

Кадрларын стабиллийинин 
артырылмасы 

Ишчилярин иш йериндян 
вя разыгалма артымы 

Ишчилярин тящсилиня чякилян 
хярълярин ихтисары 

Иш вя хидмятлярин 
щяъминин артымы 

Иш вя хидмятлярин кейфиййятинин 
йцксялдилмяси 

Кадр йыьымына чякилян 
хярълярин ихтисары 

Тяшкилатын 
эялирляринин 
артмасы 

 



Şək.13.9. İşçilərin işgüzar karyеrasının idarəеdilməsinin təkmilləşdirmə-sinin təşkilatının 

fəaliyyətinin nəticələrinə təsirinin 

 

Mövzu 14.Antiböhranlı idarəetmə 

Plan: 

1. Müasir iqtisadiyyatda müflisləşmə və iflasın rolu. 

2. Müəssisənin müflisləşməsinin əlamətləri. 

3. İflas prosedurası. 

4. Müəssisənin yenidən qurulması və sağlamlaşdırılması problemləri. 

5. Müflisləşmə və sosial idarəetmə. 

 

    §1. Müasir iqtisadiyyatda müflisləşmə və iflasın rolu 

  Hüquqi və fiziki şəxsin öz borc öhdəliklərini vaxtlı-vaxtında ödəyə bilməməsinə onun 

müflisləşməsi deyilir. Müflis olan hüquqi və fiziki şəxsin mütləq ödəmə qabiliyyətinin 

olmamasının məhkəmə tərəfindən təsdiq edilməsi isə onun iflasa uğraması kimi başa 

düşülməlidir. 

 Müflisləşmə obyektiv iqtisadi münasibətlərin əsas atributudur. O, iqtisadiyyat adını 

daşıyan iri sistemin vacib elementi rolunu oynayır. Onun vasitəsilə bazar iqtisadiyyatının 

subyektləri kimi çıxış edən ayrı-ayrı investor və borclu arasındakı münasibətləri tənzimləməklə 

növbəti iqtisadi yüksəlişi üçün zəmin yaranır. 

 Beləliklə, müflisləşmə elementinin olması normal iqtisadi sistemin fəaliyyət göstərməsinə 

dəlalət edir. Normal bazar iqtisadiyyatının formalaşması və inkişafı müflisləşmə prosedurasının 

olmasını zəruri edir. Hər bir biznesmen və işgüzar adam yadda saxlamalıdır ki, müflisləşmə onu 

daima bir “kölgə”kimi izləyir. Lakin bu onları qorxutmamalıdır, əksinə dərk etməyə sövq etmə-

lidir ki, məhz müflisləşmə onların bir “aktyor” və ya “idmanşı”kimi formada qalmalarının zəruri 

şərtidir. Başqa sözlə bu təhlükə biznes fəaliyyətinin səmərəli qurulmasının ayrılmaz tərkib 

hissəsidir. 

 İndi isə müflisləşmənin iqtisadi sistemdəki pozitiv və neqativ tərəflərini araşdıraq. Obrazlı 

ifadə ilə desək “canavar sürünün zəif və xəstə qoyununu apardığı” kimi müflisləşmə də biznes 



fəaliyyətində ən zəif və xəstə təsərrüfat subyektlərini oyundan kənar vəziyyətə salır. Bu 

minvalla müflisləşmə aşağıdaki məsələləri həll edir: 

 1. Müflisləşmə istehlakçılara az və tamamilə lazım olmayan məhsul və xidmət təklif edən 

istehsalçıları sıradan çıxarır yaxud da fəaliyyətlərini diversifikasiya etməyə məcbur edir. 

 2. Müflisləşmə struktur dəyşikliyinə zəmin yaradır. Belə ki, azad olunan istehsal amilləri 

bir sahədən digər sahəyə keçirlər. Kapital axını təbii şəkildə baş verdiyindən onun səmərəsi də 

yüksək olur. 

 3. Müflisləşmə əmək resurslarının çevik hərəkət etməsinə təkan verməklə kadrların 

yenidən hazırlanmasına-mütərəqqi peşə və ixtisaslara yiyələnməsinə şərait yaradır. Hər bir işçi 

bilməlidir ki,o yüksək ixtisaslı mütəxəssis olmasa yeni və daha gəlirli iş yeri tapa bilməyəcəkdir. 

 4. Müflisləşmə qorxusu biznesmenləri və investorları daha çox sahibkar kimi davranmağa 

sövq edir. Onlardan daha çox qeyri-standart yenilikçi qərarlar qəbul etməyi, yeni istehsal və 

kommersiya ideyaları axtarmağı,bazar konyukturasını düzgün qiymətləndirməyi, risk etməyi, 

daha çox daxili və xarici informasiyanı təhlil etməyi tələb edir.  

 5. Müflisləşmə səmərəli marketinq siyasətinin yeridilməsinə, alıcıların tələbatlarının və 

alıcılıq qabiliyyətinin daha da dərindən öyrənilməsinə şərait yaradır. 

 6. Müflisləşmə qorxusu mütərəqqi texnologiyaların, ucuz bazarlardan xammal və 

materialların, digər resursların istehsala cəlb edilməsinə, geniş şəkildə xarici iqtisadi fəaliyyətlə 

məşğul olmağa,makro səviyyədə baş verən siyasi proseslərin,iqtisadi proporsiyaların və 

indikatorların (inflyasiya, xarici borc, daxili maddi məhsul, milli gəlir, büdcə gəliri və s.) ayrı-

ayrı firmalar tərəfindən öyrənilməsinə zəmin yaradır. 

 7. Müflisləşmə həm də azad təsərrüfat subyektləri arasında gedən rəqabət mübarizısini 

gücləndirir. Qeyd etmək lazımdır ki, məhsulun rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün hər bir 

təsərrüfat subyekti müqayisəli üstünlüyə malik olmalıdır.Buna görə o,alış-satış bazarları uğrunda 

rəqabətin qiymət və qeyri-qiymət formalarından başqa həmçinin francayzinq və lisenziya 

formalarından da geniş istifadə edir. 

 Qeyd edilən məsələləri həll etməklə yanaşı müflisləşmənin zərərli tərəfləri də vardır. Belə 

ki, artıq formalaşmış təşkilatın iflası işsizlər ordusunu artırmaqla bərabər zəncirvari şəkildə 

kreditor və səhmdarların vəsait itkisinə, iflasa uğramış təşkilatla daima kommersiya və 

kooperasiya əlaqələrində olan müəssisələrin maliyyə çətinliklərinə və əgər bu əlaqələrin xüsusi 

çəkisi yüksəkdirsə onda hətta onların da müflisləşməsinə səbəb olur. 



Müflisləşmə prosedurasının ayrılmaz tərkib hissəsi kimi sanasiya (sağlamlaşdırma) və 

müəssisənin yenidən qurulması çıxış edir.  

SANASİYA - borclunu ləğv edilməsinin qarşısını almaq məqsədilə onun mülkiyyətçisi 

(mülkiyyətçiləri) kreditorlar, əmək kollektivləri və başqa şəxslər tərəfindən maliyyə yardımı 

göstərilməsi yolu ilə borclunun yenidən təşkil edilməsidir. Müəssisənin yenidən qurulması isə 

kreditorların tələbini ödəmək məqsədilə müəssisənin mülkiyyətçisi, müdiriyyəti və ya onların 

səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən müəssisənin əmlakını bölmək, hamısını və ya müəyyən 

hissəni digər təsərrüfat subyektlərinə vermək yolu ilə müəssisənin strukturunun və fəaliyyət 

istiqamətinin dəyişdirilməsidir. 

Müflisləşməni, iflası, sanasiyanı   müəssisənin yenidən qurulması və digər məsələləri 

özündə birləşdirən “antiböhranlı idarəetmə” məfhumu çoxşaxəli fəaliyyət olaraq borclu 

vəziyyətinə düşən müəssisənin daxili və xarici mühitinin təhlil edilməsini və böhran 

vəziyyətindən çıxmaq yollarının müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur. Böhranlı vəziyyətə 

düşdükdə müəssisənin balansının qeyri qənaətbəxş quruluşu yaranır. Yəni borclunun əmlakı və 

öhdəliklərinin elə vəziyyəti yaranır ki, bu zaman borclu hətta əmlakı hesabına borclu oluğu 

şəxslər qarşısında öhdəliklərini vaxtında yerinə yetirə bilmir. Bu borclunun əmlakının satıla 

bilməsi dərəcəsinin kifayət olması ilə bağlıdır. 

Biznes həmişə nəyi isə itirmək riski ilə bağlıdır. Qeyri-müəyyənliyin mənbəyi təkrar 

istehsalın bütün mərhələləri-xammal, material və komplektləşdirici hissələrin alınmasından 

tutmuş satışınadək olan mərhələləri  əhatə edir. Müflisləşmənin öyrənilməsində risklə mənfəətin 

əlaqəsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Real həyatda qeyri-müəyyənlik ya uğurun ya da ki, itkilərin 

mənbəyi olur. Daha uğurlu fəaliyyət göstərən firmanın uduşu nisbətən daha uğursuz fəaliyyət 

göstərən firmanın hesabına olur. 

Firmanın  mənfəətliyinin aşağı  enməsi müflisləşməyə  doğru birinci addımdır. 

Məlumdur ki, səhmdar və kreditorların hesablamaları o vaxt özünü doğrulda bilər ki, onların 

gəlirləri (dividend və faizləri) ödəmələri həyata keçirməyə imkan versin. Faizlə ifadə də 

ödəmələrin gözlənilən orta xüsusi çəkisinin səhm və borc kapitalına olan nisbətinə “kapitalın 

dəyəri” deyilir. Bu ödəmələr firmanın faktiki mənfəəti, onun aktivlərindən istifadənin mənfəətliyi 

ilə təmin edilir. Əgər firmanın mənfəəti onun “kapitalının dəyərindən” aşağı düşürsə, deməli 

firma müflisləşməyə yuvarlanır. Kreditorlar səhmdarlara nisbətən kredit müqaviləsində nəzərdə 

tutulan miqdarda müəyyən edilmiş sabit məbləğ alırlar. Lakin həmin firmaya onların qoyduqları 

vəsaitdən alınan nisbi fayda azalır səhm kapitalının dəyərinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar olaraq 

səhmlərin qiyməti də aşağı düşür, vəsaitin geri qaytarılması riski çoxalır, nəqd vəsait sarıdan 



firmanın çətinlikləri meydana çıxır, xüsusilə də əgər kreditorlar növbəti il üçün müqavilənin 

müddətini uzatmırlarsa və bunun nəticəsində firma təkcə fondları deyil, həm də bütün kredit 

məbləğini ödəməli olur. Bu zaman likvidlik (pula çevrilmə qabiliyyəti) böhranı meydana çıxır və 

firma texniki tədiyyə qabiliyyətsizliyi fazasına daxil ola bilər. Tənəzzülün bu mərhələsinə 

müflisləşmə kimi baxmaq olar. Lakin, ola bisin ki, tənəzzül daha  dərin olsun. “Firmanın 

qiyməti” hal-hazırkı dövrdə kreditor  və səhmdarlara ödəniləcək məbləğ olduğundan firmanın 

mənfəətinin azalması onun elə qiymətinin də azalması deməkdir. Firmanın qiyməti kreditorlara 

olan öhdəliklərdən də aşağı ola bilər. Bu o deməkdir ki,səhm kapitalı yox olur. Məhz elə bu 

səhmdarların müflisləşməsi deməkdir. Lakin firmanın qiyməti ləğv dəyərindən də artiq düşə 

bilər. Bu zaman ləğv dəyərinə firmanın qiyməti kimi baxılır.Belə halda firmanın 

sağlamlaşdırılması müşkül məsələyə şevrilir. 

Beləliklə mənfəətin aşağı düşməsi firmanın həm cari dövrdə öhdəliklərini yerinə yetirə 

bilməməsinə, yəni cari aktivləri vasitəsilə (kassadakı pul, tez reallaşdırıla bilən qiymətli kağızlar, 

debitor borcu və s.) qısamüddətli öhdəliklərin (kredit məbləği, kredit faizi, mənfəətə görə vergi, 

əlavə dəyər vergisi, dividendlər və s.) ödənilə bilməməsi (likvidliyin aşağı düşməsinə) həm də 

firmanın uzun müddətli öhdəliklərinin yerinə yetirilə bilməməsinə, tədiyyə qabiliyyətlərinin 

aşağı düşməsinə (borc kapitalın xüsusi kapitaldan çox olmasına) gətirib çıxarır. Firmanın tədiyyə 

qabiliyyətinin və pula çevrilə bilmə qabiliyyətinin aşağı düşməsi bütünlüklə maliyyə vəziyyətini 

çətinləşdirir. Onun səhmlərinin alınmaması, ucuzlaşması firmanın qiymətini aşağı salır. 

Çağdaş dövrdə Azərbaycan müəssisələrinin əksəriyyətinin maliyyə vəziyyəti 

acınacaqlıdır. Bu müəssisələrin çoxunun dövlət mülkuyyətində olması müflisləşmənin dövlət 

tərəfindən tənzimlənməsinin xüsusi prosedurasını tələb edir. Dövlət mülkiyyətçi olduğundan 

müəssisənin taleyini həll etmək üçün əvvəlcədən yenidənqurmanın xarakterini müəyyənləşdirir. 

Məsələn, iqtisadiyyat üçün vacib olan, müasir məhsul buraxan müəssisə pis vəziyyətə düşübsə, 

onda borcun strukturu öyrənilməlidir. Əgər faktiki tədiyyə qabiliyyətsizliyi ona borclu olan 

qeyri-səmərəli istehsala malik müəssisələrin ücbatından əmələ gəlibsə, ondan müflisləşmə 

prosedurası bu müəssisələrdə aparılmalıdır. 

Aydındır ki, dövlət daha vacib olan və səmərəli müəssisələri müdafiyə etməli, hətta 

müyyən dövr üçün onları “xəzinə” müəssisəsi adlandırmaqla dövlət büdcəsi hesabına saxlama-

lıdır. Özəlləşdirmə zamanı isə belə müəssisə ona kömək edə biləcək bəzi istehsalların yenidən 

qurulmasını əks etdirən investisiya proqramı olan mülkiyətçiyə verilməlidir. 

Dövlət müəssisənin məhsuluna bazarda lazımi tələbat yoxdursa, onda belə müəssisənin 

mülkiyyətçisini dəyişdirmək vacibdir. Bu müəssisənin bütün əmlak kompleksinə özəlləşdirmə 



zamanı alıcı tapılmasza onda müflisləşmə prosedurasından istifadə edərək müəssisənin iflasını 

təsdiq etmək lazımdır. İmkan olduqda müəssisə bölüşdürülməli və onun müstəqil vahidi kimi 

çıxış edən bölmələri satılmalıdır. Əgər bu bölmələrdə alıcı tapılmazsa onda müəssisənin faktiki 

ləğvinə keçilməlidir. 

Tutaq ki, tədiyyə qabiliyyəti olmayan müəssisə texnologiyanın və əsas fondların 

köhnəldiyində görə qeyri-səmərəli işləyir. Bu halda satıla biləcək istehsal vahidləri satılmalı, 

tələb olunmayan istehsallar və əsas fondlar ləğv edilməlidir. 

Texniki və mənəvi cəhtdən köhnəlmiş istehsalların özəlləşdirilməsinə perspektivdə 

səmərəli olmayan addım kimi baxmaq lazımdır. Belə özəlləşdirmə populist və formal bir 

cəhətdir. Bu halda dövlət iflas səviyyəsində olan müəssisəyə vətəndaşların sahib olmasını təklif 

edir. Qeyd etmək lazımdı ki, müəssisənin tədiyyə qabiliyyətsizliyi şəraitində özəlləşdirməyə 

unversal “dərman”kimi baxmaq səhvdir. Mülkiyyətçi dəyişdikdə avtomatik şəkildə müəssisənin 

iqtisadi vəziyyəti dəyişmir. Yalnız nəzarət səhm zərfi maliyyə cəhətdən güclü ivestorda 

cəmləşdikdə ayrı-ayrı investorlar da bu müəssisəyə vəsait qoymağa çalışırlar. 

İri sənaye obyektlərinin özəlləşdirilməsinə alternativ sahibkar layihələri əsasında dövlət 

müəssisələrinin kommersiyalaşdırılması ola bilər. Artıq Azərbaycan Respublikası prezidentin 

1996-cı il 9 fevral tarixli fərmanı ilə “dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) müqavilə əsasında 

idarəetməyə verilməsi haqqında” əsasnamə qəbul edilmişdir. Kommersiyalaşma müəssisəsinin 

meneceri olmaq üçün müsabiqəni nəzərdə tutur. Lakin imkanlardan daha çox onlar tərəfindən 

hazırlanan biznes-planlar yoxlanılmalıdır. Qalib gələn menecer üçün isə xüsusi həvəsləndirmə 

qaydası kimi müəssisə səhmlərini bir hissəsinin verilməsi məqsədəuyğun sayılmalıdır. Müqavilə 

əsasında idarəetmənin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, müəssisə dövlət mülkiyyətində 

qalmaqla o, böhran vəziyyətindən çıxır. Belə müəssisələrin bazar mexanizminə uyğunlaşması tez 

baş verir. Beləliklə, bizim fikrimizcə iri sənaye müəssisələri əvvəlcə müsabiqə əsasında idarəet-

məyə verilərək kommersiyalaşmalı, sonra isə özəlləşdirilməlidir. Özü də özəlləşdirmə zamanı 

kommersiyalaşmanı aparan menecerlərin mülkiyyətçilərə çevrilməsinə üstünlük verilməlidir. 

 

§2. Müəssisənin müflisləşməsinin əlamətləri 

 Biznesin xarici və daxili mühitinə aid olan amillərin neqativ təsiri nəticəsində müəssisənin 

müflisləşməsinin əlamətləri görünməyə başlayır. Müəssisənin böhran vəziyyəti haqqında ciddi 

xəbardarlıq kimi müəssisənin bu və ya digər tədbirinə qarşı biznes üzrə şəriklərin, 

bankirlərin,kreditorların və məhsul alıcılarının mənfi reaksiyası çıxış edir. Bunu müəssisənin 

bəzi bölmə və firmalarının açılması və ya bağlanması,əsaslandırılmamış şəkildə təchizatçıların 



dəyişdirilməsi və müəssisənin yeritdiyi strategiyada baş verən digər dəyişiklikləridə görmək olar. 

İdarəetmə strukturunda baş verən dəyişikliklər,yuxarı təbəqələrdə psixoloji iqlimin dəyişilməsi 

də böhran haqqında xəbər verir. Adətən müəssisənin iflası yuxarı idarəetmə səviyyələrində baş 

verən münaqişələrdən başlayir. 

Firmanın müflisləşməsini göstərən ilkin əlamətlər arasında xüsusi yeri maliyyə 

göstəricilərinin dəyişməsi tutur. Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə görə 

əgər müəssisə cari ödəmələri üç ay ərzində yerinə yetirə bilmirsə ona artıq müflisləşmə 

prosedurası tətbiq edilməlidir. Mühasibat və maliyyə hesabatlarının göndərilməsi,onların 

əsasında maliyyə və iqtisadi göstəricilərin diyişilməsinin müəyyənləşdirilməsi, mühasibat balan-

sındakı aktiv və pasiv maddələrin dəyişməsi onlar arasında olan müəyyən proporsianallığın 

itməsi maddi ehtiyatların artması və ya azalması, məhsullara qeyri-real yüksək və ya aşağı 

qiymətlərin qoyulması və nəhayət müəssisənin mənfəətinin azalması, onun səhmlərinin 

qiymətdən düşməsi müəssisənin böhranlı vəziyyətinə dəlalət edir. 

Uzun müddət bir auditor firması ilə əməkdaşlıq etmək və həm də auditorların 

gözlənilmədən dəyişdirilməsi də şübhə doğurmalıdır. 

Müəssisədə alıcı (debitor) borclarının artması və debitor hesablarının köhnəlməsi 

rəhbərliyə vəziyyətin ciddi olmasından xəbər verir. Bu o deməkdir ki, ya müəssisə alıcılarla 

münasibətdə ağılsız firma krediti siyasəti həyata keçirir ya da ki, istehsalçıların özləri ödəmələri 

qəsdən gecikdirirlər. 

Artıq qeyd edilmişdir ki,müəssisələrin maliyyə vəziyyətini xarakterizə edən mühüm 

meyarlar kimi onun tədiyyə qabiliyyətliyi və likvidliyi çıxış edir.  

Müəssisənin tədiyyə qabiliyyətliyi onun uzun müddətli öhdəlikləri ödəmə bacarığı kimi 

müəyyən olunur. Başqa sözlə, tədiyə qabiliyyətliyi müəssisənin zərərlərə, borclara tab gətirmə 

bacarığıdır.Tədiyyə qabiliyyətliyi qiymətləndirilərkən xüsusi (özəl) kapitala əsas diqqət 

yetirilməlidir. İqtisadi fəaliyyət prosesi nəticəsində baş verən zərər və borclar yalnız xüsusi 

kapital hesabına ödənilə bilər. 

Likvidlik isə müəssisənin öz qısa müddətli öhdəliklərini ödəmə bacarırığına deyilir. 

Firmanın likvidliyi vaxtında öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə imkan yaradır. Müəssisənin 

gəlirliyi onun likvidli olmasını göstərir. Elə ola bilər ki, firmanın gəlirliyi yüksək, likvidliyi isə 

aşağı və ya əksinə likvidliyi yüksək, gəlirliyi isə aşağı olsun. Amma uzunmüddətli perspektivi 

nəzərə alsaq görərik  ki, firmanın gəlirliyi onun likvidliyinə zəmin yaradır. Müəssisə öz cari 

aktivlərini reallaşdıraraq qısa müddətli öhdəlikləri yerinə yetirə bilərsə onda likvidli sayılır. Cari 

ehtiyatlara istehsal ehtiyatlarını, hazır məhsulu, debitor borclarını, pul vəsaitlərini və qısa 



müddətli maliyyə qoyuluşlarını (alınan qiymətli kağızları) aid edirlər. Qısa müddətli borjlara isə 

qısa müddətli bank ssudası, firma krediti, qısa müddətli istiqraz vərəqələri, müxtəlif vergilər və 

ayırmalar, ödənilən dividentlər  və s. aid edilir. 

Təcrübədə müəssisənin likvidliyinin bütöv bir göstəricilər sistemini fərqləndirir və ondan 

istifadə edirlər. 

 Müəsisənin müflisləşməsi üç mərhələyə bölünür.  

 Birinci mərhələdə gizli şəraitdə müəssisənin qiymətinin aşağı düşməsi baş verir. Bu 

mərhələdə rəhbərlik adətən kosmetik tədbirlərə əl atır. Məsələn, investor və bankları 

şübhələndirməmək üçün aktivlərin bir hissəsini sataraq və ya borj kapitalını artıraraq 

səhmdarlara yüksək dividentlər ödəməyi davam etdirir. 

 İkinci mərhələdə nəqd vəsait üzrə çətinliklər yaranır. Ayrı-ayrı rəhbərlər artıq kələkbazlıq 

etməklə də pul qazanmağa meylli olurlar. Əgər lazımi tədbirlər görülmürsə müflisləşmə hüquqi 

cəhətdən aydın olur. Müəssisə öz borclarını vaxtında ödəyə bilmir. 

 Üçüncü mərələdə isə müəssisənin bütün maliyyə-təsərüfat fəaliyyəti pozulur. Kreditorlar 

qanunvericilikdə nəzərdə tutulan tədbirlərin görülmərisini tələb edirlər.  

 Müflisləşmənin ilkin çağlarında yaranmış vəziyyətdən çıxmaq üçün bir sıra universal 

tədbirlərə əl atırlar. 

 1. rəhbəliyin dəyişdirilməsi. Əgər daxili səbəblərə görə belə vəziyyət yaranırsa kənardan 

yeni rəhbər dəvət olunur, yox əgər xarici səbəblərə görə müflisləşmə baş verirsə onda 

müəssisədəki mütəxəssislərin içərisindən yeni rəhbər seçilir. 

 2. müəssisənin təşkilati quruluşunun dəyişdirilməsi, idarəetmə aparatının ixtisar edilməsi, 

nəzarət-plan funksiyalarının mərkəzləşdirilməsi, 

 3. xərclər üzərində sərt nəzarət qoyulması, 

 4. iş mədəniyyətinin dəyişdirilməsi (heyətin yenidən hazırlanması), 

 5. məhsul və xidmətlərin nomeklaturasının ixtisar edilməsi, 

 6. marketinq  fəaliyyətinin gücləndirilməsi. 

 Eyni zamanda strateji tədbirlər də işlənməlidir. Çox zaman müəssisənin profilinin 

dəyişdirilməsi üzrə işlər yerinə yetirilir. 

   

§3. İflas prosedurası 

 Azərbaycan Respublikasında kreditorların ümumi tələblərinin məbləği borclu müəssisənin 

nizamnamə fondunun 10 faizindən çox hissəsini təşkil etdikdə və borclu müəssisə tərəfindən 

öhdəliklərin yerinə yetirilməsi günündən iki ay keçdikdə onlar borclunun təsis sənədlərini 

uyğun olaraq yerləşdiyi ərazinin mülki məhkəməsinə ərizə ilə müraciət edə bilərlər. Qeyd etmək 



lazımdır ki, müflisləşmə prosedurasının başalnması haqqında borclunun özü və ə ya prokurorluq 

ərizə ilə məhkəməyə müraciət edə bilər. 

 Kreditorlar və borclunun razılığı ilə borclu müəssisənin müflisləşməsi məhkəmədənkənar 

yolla da həll edilə bilər. Kreditorların tələblərinin ödənilməsi isə iflasla əlaqədar işlərə 

məhkəmədə baxılması prosedurasına uyğun olaraq kreditorların yığıncağı tərəfindən həyata 

keçirilir. 

 Lakin qanun tərəfindən bu cür işlərin mülki məhkəmədə baxılmasının təsdiqlənməsi 

düzgün deyildir. Çünki beynəlxalq təcrübəyə görə təsərrüfat və kommersiya məsələlərinə adətən 

arbitraj və ya tritey məhkəməsində baxılır. Fikrimizcə, hüquqi şəxslərin müflisləşməsi və 

iflası məsələlərinə Azərbaycanda mövcud olan iqtisad məhkəməsi baxmalıdır. 

 Müflisləşmə prosedurasının başlanmasında mühüm məsələ kim tərəfindən bu addımımn 

atılacağının müəyyənləşdirilməsidir. Bizim qanunvericiliklə müəyyən olunmuşdur ki, 

kreditorların ümumi tələblərinin məbləği borclu müəssisənin nizamnamə fondunun 10 faizindən 

çox olduqda məhkəmə işə baxa bilər. Rusiya Federasiyasında isə müəyyən olunmuşdur ki, 

kreditorların ümumi tələblərinin məbləği minimum əmək haqqının 500 misli qədərdirsə onda 

məhkəmə işi icraya götürə bilər. Əlbəttə hər iki halın özünə məxsus müsbət cəhətləri vardır. 

Həmin normanın minimum əmək haqqına bağlanması bu məsələnin tez aşkar olunmasına, borclu 

müəssisənin nizamnamə fonduna bağlanması isə konkret müəssisənin real maliyyə vəziyyətini 

aydınlaşdırmağa imkan verir. Fikrimizcə, Azərbaycan respublikasının qanunda 

müəyyənləşdirilən norma daha məqsədəuyğun sayılmalıdır. 

 Müəssisənin təsis sənədlərinə müvafiq olaraq mülkiyyətçinin və ya müəssisənin 

rəhbərliyinin qərarı əsasında borclu müəssisə iflas haqqında işin qaldırılması haqqında 

məhkəməyə müraciət etməlidir. Özü də müəssisə həm cari öhdəlikləri yerinə yetirə 

bilmədikdə,həm də gələcək təhlükəni əvvəlcədən gördükdə məhkəməyə müraciət edə bilər. 

Məsələn, əgər büdcə və kreditorlar qarşısında borcun ödənilməsi mütamadi olaraq gecikdirilirsə 

və müəssisədə bu borcların vaxtında ödənilməsi üzrə şübhə yaranırsa onda o, müəssisənin 

yenidən qurulması işlərinin təyin olunması məqsədilə, müflisləşmə üzrə işin başlanması üçün 

məhkəməyə müraciət etmək imkanına malikdir. 

 Müflisləşmə prosedurasının başlamaq üçün borclu müəssisə aşağıdakı sənədləri 

məhkəməyə təqdim etmələdir:    

 - mülkiyyət forması və mülkiyyət hüququnun subyektləri haqqında məlumat da daxil 

olmaqla müəssisənin rekivizitlərini; 

 - işin ijraata qəbul olunduğu günə mühasibat balansını; 

 - debitor və kreditor borjunun siyahısı, borjlunun maliyyə və əmək vəziyyəti haqqında 

başqa lazımi məlumatları. 



 Əgər məhkəmə tərəfindən müəyyən olunmuş müddətə bu sənədlər təqdim olunmazsa, onda 

müəssisə rəhbəri jərimələnir və lazımi məlumatların tərtibi və təqdim olunması borjlunun 

hesabına müstəqil auditor xidmətinə tapşırılır.   

 İflas haqqında isə baxdıqdan sonra məhkəmə-borclunun müflis elan olunması və əmlak 

inzibatçısının təyini barədə, müvəqqəti əmlak inzibatçısının təyin edilməsi və ya təyinatının 

uzaldılması barədə, borclarının müflis elan etməkdən imtina haqqında qərar çıxara bilər. 

 Məhkəməsiz iflas prosesinə yalnız borclu müəssisə tərəfindən başlana bilər. Borclu 

müəssisə kreditorlarin yığıncağı barəsində kreditorlara bildiriş göndərilməlidir. Kreditorların 

yığıncağı iflas prosesinə başlama qərarından sonra ən geci 21 gün ərzində keçirilməlidir. Borclu 

müəssisənin müdiri kreditorların ilkin yığıncağında bütün kreditorlar haqqında və borclu 

müəssisənin əmlakı və passivləri haqqında məlumat verməlidir. Kreditorların ilkin yığıncağında 

iflas haqqında qərar təsdiqlənir və əmlak inzibatçısı təyin olunur. 

 Əmlak inzibatçısının hökmən hüquqi və ya iqtisadi təhsili olmalıdır. Məhkəmə borclu 

müəssisənin müflis elan olunması məqamınadək istənilən vaxtı müvəqqəti əmlak inzibatçısını 

təyin edə bilər. Onun əsas vəzifəsi borclunun müflis olunması müddətinə qədər onun aktivlərinin 

qorunmasını təşkil etməkdir. 

 Təminatlı kreditor iflas prosesinin başlanılıb-başalnılmamasından asılı olmayaraq təminat 

(girov) barəsində öz hüquqlarını həyata keçirə bilər. Əmlak inzibatçısı təminatlı kreditorların 

tələblərini kreditorun seçdiyi aşağıdakı qaydada ödəyir: 

-  təminat kreditorunun hərrac yolu ilə satılması və onun təmin etdiyi öhdəliyin 

ödənilməsi, 

-  təminat predmeti üzərində mülkiyyət hüququnun təminatlı kreditora verilməsi, 

-  təminat predmetinin təminatlı kreditorun göstərdiyi üçüncü şəxsə satılması. 

 Əmlak inzibatçısı kreditorların tələblərini ödəmək üçün borclunun bütün əmlakının daxil 

olduğu müsabiqə kütləsini müəyyən etməlidir. Buraya müəssisənin balansına daxil olan və ya 

olmayan digər mühasibat sənədləri  ilə təsdiq olunan bütün aktivlər daxil edilir. 

 Kreditorların tələbləri aşağıdakı üsullarla ödənilir: 

a) borclunun aktivlərinin satılması və əlavə olunan pul vəsatinin kreditorlar arasında 

bölüşdürülməsi, 

b) borclunun əmlakını təşkil edən aktivlərin kreditorlara verilməsi. 

 Azərbaycan Respublikasında borclunun əmlakını təşkil edən aktivlər aşağıdakı növbəlilik 

qaydasında bölüşdürülür. 

a) birinci növbədə iflas prosesinə çəkilən bütün məsrəflər və xərclər (o cümlədən 

müflisolmanın kütləvi informasiya vasitələrində elan edilməsi xərcləri, məhkəmə 

xərcləri,əmlak inzibatçısının qəbul etdiyi və ya davam etirdiyi öhdəliklərdən irəli 



gələn tələblər) ödənilir. 

b) ikinci növbədə borclunun işçilərinin onlara iş vaxtı dəymiş bədən xəsarətləri və ya 

ölüm halları barəsində tələbləri ödənilir. 

c) üçüncü növbədə ödəmə qabiliyyəti olamayan borclunun işçilərinin 

pensiyaları,müavinətləri, güzəştlər və əmək haqqı barəsində tələbləri ödənilir,həm də 

bu tələblər borclunun müflisolma məqamından əvvəlki 6 ayadək müddətlə  

məhdudlaşdırılır. 

d) dördüncü növbədə aşağıdakılar ödənilir:   

 - dövlət və yerli büdcəyə vergilər,məcburi dövlət sosial sığortasına ayırmalar. Bu tələblər 

borclunun müflis elan olunması tarixindən əvvəlki bir il ərzində yaranmış öhdəlikləri əhatə edir, 

 - kredit təşkilatlarının,o cümlədən qeyri-rezidentlərin bu qanun qüvvəyə mindiyi tarixədək 

ödənilmiş təminatsız borcları və onların faizləri barəsində tələbləri. 

e) beşinci növbədə təminatsız kreditorların tələbləri ödənilir. 

f) altıncı  növbədə,borclu müəssisənin mülkiyyətcilərinin tələbləri ödənilir. 

Hər növbənin kreditorlarının tələbləri yalnız özündən əvvəlki növbənin kreditorlarının 

tələbləri tamamilə ödənildikdən sonra ödənilməlidir. 

 Əgər bölgü kredotorların bir növü üçün aparılmalıdırsa, onda həmin növə aid bütün 

kredotorlar bərabər sayılmalı və onlara çatası borc məbləğlərinə mütənasib ödəniş almalıdır. 

Əgər təminatlı kreditorlara eyni aktivlər barəsində təminat verilmişdirsə,qanunvericiliyə 

müvafiq sürətdə birinci qeydə alınmış təminat daha yaxın növbəli olur. 

Sağlamlaşdırma tətbiq edilmədiyi və barışıq sazişi bağlanmadığı və ya əqdələrin etibarsız 

sayıldığı hallarda məhkəmə borclunun müflis olması haqqında qətnamə çıxarır. Bu təqdirdə 

iflasa uğramış müəssisə üzrə müsabiqə icraatına başlanılır.Bu haqda məlumat rəsmi mətbuatda 

dərc olunur. Qanunda nəzərdə tutulmuş lazımi yerlərə müsabiqə icraatına başlandığı barədə 

məlumatın verilməsi məhkəmənin səlahiyyətindədir. 

Müsabiqə icraatı dedikdə müflisləşmiş müəssisənin könüllü və ya məcburi şəkildə ləğv 

edilməsi prosedurası başa düşülür. Bünun nəticəsində müsabiqə kütləsi yəni borclunun əmlakı 

müəyyən edilərək kredotorlar arasında bölüşdürülür. Kreditorların tələbləri ödənildikdən sonra 

borclu müəssisə borclardan azad elan edilir. 

Məhkəmə tərəfindən barışıq sazişinin təsdiq edilməsi üçün borclu müəssisə barışıq 

sazişinin layihəsini,kreditorların sayını və borcun məbləğini təqdim etməlidir. 

Bəzi hallarda yəni barışıq sazişi yerinə yetirilmədikdə, müəssisənin maliyyə vəziyyəti 

pisləşdikdə və borclu kreditorların hüquq və mənafelərinə ciddi zərər vuran hərəkət etdikdə 

barışıq sazişinə xitam verilə bilər və iflas prosedurası yenidən başlanır. 

Beynəlxalq təcrübədə iflasın digər növlərinə də rast gəlmək mümkündür. 



Qəsdən iflasa uğrama dedikdə müəssisənin mülkiyyətçisi və ya rəhbəri tərəfindən 

müəssisənin tədiyyə qabiliyyətinin bilərəkdən aşağı salınması,şəxsi və digər maraqları nəzərə 

alınmaqla müəssisəyə ziyan vurmaq kimi başa düşülür. 

Saxta iflas zamanı isə müəssisə yalandan özünü müflisləşmiş elan edir. Bunda məqsəd 

kreditorlar tərəfindən ödənişlərin yerinə yetirilməsi vaxtını uzatmaq və ya borcların aşağı 

salınması güzəştinə nail olmaqdır. 

Müəssisə forsmajor hadisələr nəticəsində də müflisləşə bilər. Forsmajor hallara 

müxtəlif təbii fəlakətlər,siyasi və iqtisadi hadisələr aid edilir. Belə müflisləşmənin qarşısı sığorta 

fondları və şirkətlərinin hesabına alınır. 

    

 

§4. Müəssisənin yenidən qurulması və sağlamlaşdırılması 

                    problemləri. 

 Müflisləşmiş müəssisənin yenidən qurulması onun strukturu və fəaliyyəti istiqamətinin 

dəyişdirilməsi yolu ilə həyata keçirilə bilər. Bu məqsədlə yenidənqurmanı təşkilatçısı 

müəssisənin əmlakının hamısını və ya müəyyən həssəsinin digər təsərrüfat subyektinə sata bilər. 

Adətən borclu müəssisə və ya onun əmlakının mülkiyyətçisinin nümayəndəsi əmək kollektivi və 

kreditorların bir hissəsi yenidənqurma yolu ilə müəssisənin sağlamlaşdırılmasına 

başlanılmasında maraqlı olurlar. Borclu müəssisənin yenidən qurulmasının 2 forması vardır:  

 1. Borclunu əmlakının xaricdən (kənardan) idarə edilməsi zamanı müəssisənin idarə 

edilməsi arbitraj rəhbərinə keçir. O, arbitraj məhkəməsi tərəfindən təyin edilir və kreditorlar 

tərəfindən hazırlanan plan əsasında fəaliyyət göstərir. Bu planda müəssisənin tədiyyə 

qabiliyyətinin bərpa edilməsi və ya əmlakın bir hissəsinin satılması yolu ilə kreditorların 

tələblərinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur. Borclu əmlakının kənardan idarə edilməsi zamanı 

kreditorların tələblərinin ödənilməsinə maratoriya qoyulur. Bu zaman müəssisənin yenidən 

qurulmasının həyata keçirən müdiriyyət kreditorların yığıncağından tam asılı vəziyyətdə olur. 

Kreditorlar yığıncağı kənardan idarəetmə planının müddətini, müəssisənin yeni fəaliyyət 

profilini, müəssisədə aparılan struktur dəyişikliklərini və ixtisarları, borclu əmlakının bir 

hissəsinin hansı qiymətə satılmasını müəyyənləşdirir. Əgər kənardan idarəetmə məqsədinə 

çatılıbsa, yəni müəssisənin tədiyyə qabiliyyəti bərpa olunubsa və ya yenidənqurmanı aparan 

müdiriyyət bu məqsədə çatmanın qeyri-real olduğuna əmin olubsa,onda o, məhkəməyə müraciət 

edir və müəssisənin bu yolla yenidən qurulması prosedurası bitmiş hesab olunur. 

 2.  Sanasiya formasından  istifadə zamanı borclu müəssisənin tədiyyə qabiliyyətinin 

bərpa etmək üçün sağlamlaşdırma müsabiqəsində qalib gəlmiş hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfin-

dən maliyyə yardımı göstərilir. Sağlamlaşdırma müsabiqəsində borclu müəssisə hər-hansı bir 



səhmdar və ya kreditor, habelə hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilər. Hansı hüquqi və ya 

fiziki şəxsin borclu müəssisənin sağlamlaşdırılması tədbirlərin özündə birləşdirən biznes planı 

(sanasiya layihəsi) məhkəmə tərəfindən qənaətbəxş hesab olunursa, o da sanasiyanı həyata 

keçirir. Bunun üçün o, öz şəxsi nümayəndəsini təyin edir. Qanuna görə sanasiyanın müddəti 24 

aydan çox ola bilməz. 

 Əgər müəssisənin yenidən qurulmasının birinci formasında əsas sözü kreditorlar yığıncağı 

deyirdisə, ikinci formada əsas sözü sanasiyanı həyata keçirən şəxs deyir. Amma o,12 ay 

müddətinə kreditorların tələb etdikləri məbləğin azı üçdə bir hissəsini ödəməlidir. Rusiyada bu 

məbləğ borcun 40 faizini təşkil edir. Sağlamlaşdırma müddəti başa çatmaqla bərabər bütün 

kreditorların tələblərini müəyyən olunmuş ardıcılıqla ödənilməlidir. Müəssisənin 

sağlamlaşdırılmasının biznes planının məqsədlərinə nail olduqda sağlamlaşdırma məhkəmənin 

qərarı ilə başa çatır və müəssisənin iflası haqqında işə xitam verilir. 

 Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin sağlamlaşdırılması böhranlı vəziyyətlərin idarə 

edilməsinin mühüm tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Böhranlı vəziyyəti olan hər bir müəssisə üçün 

ayrıca səmərəli sanasiya tədbirləri seçilməlidir. Lakin bununla belə bir çox müəssisələrin böhran 

şəraitindən çıxış yollarını öyrənməklə sanasiyanı ümumi qayda və tədbirləri 

müəyyənləşdirilmişdir. Sanasiyanın xarakterinə görə nəzərdə tutulan tədbirlər və qaydalar 

geniş yayılmış aşağıdakı iki növ taktikada cəmlənmişdir: 

 1.  Müdafiə taktikası               

      2. Hücum taktikası 

  Birinci taktikanın müdafiə taktikası adlanması onunla bağlıdır ki, o qoruyucu, müdafiə  

xarakterli tədbirlərə əsaslanır. Buraya maya dəyəri xərclərinin ixtisarı,bəzi istehsal və idarəetmə 

bölmələrinin bağlanması,istehsalın və satışın azaldılması və heyətin ixtisar olunması tədbirləri 

daxildir. Bunlar da istehsal və satışla əlaqədar olan bütün xərclərin ixtisarını nəzərdə tutur. Bu da 

məhsul və xidmətlərin istehsalında mənfəətin azalmasına gətirib çıxarır. Belə taktikadan 

müəssisə əlverişsiz xarici mühitə malik olduqda istifadə edir. Hal-hazırda Azərbaycanda 

fəaliyyət göstərən həm iri (neft və kimya maşınqayırması müəssisələri “Çinar” istehsal birliyi, 

“Bakkondisioner EİB”, Dəniz stansionar zavodu və b.), həm də kiçik müəssisələr bu cür 

taktikadan istifadə edirlər. Bu da iqtisadiyyatı bürümüş staqflyasiya ilə bağlıdır. Aydındır ki, 

əksər müəssisələrin müdafiə taktikası seçməsi milli iqtisadiyyatda böhranı daha da dərinləşdirir 

və bu taktikadan istifadə edən müəssisənin maliyyə vəziyyəti yaxşılaşmır. Bunun da izahatı 

ondan ibarətdir ki, böhranlı vəziyyətin səbəbləri müəssisədən kənarda yerləşmişdir. Müdafiə 

taktikasında əsasən operativ vəzifələrin yerinə yetirilməsinə fikir verilir. Buraya zərərlərin 

aradan qaldırılması xərclərin ixtisar edilməsi, intizamın möhkəmləndirilməsi, kreditorlarla dil 

tapma, ödənişlərin vaxtının uzadılması, kadr dəyişiklikləri, mütəxəssislərin cəlb olunması, 



kreditlərin alınması, istehsal ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi aid edilir. 

 Müflisləşmiş müəssisənin sağlamlaşdırılmasında hücum taktikasından istifadə etmək 

daha çox səmərə  verir. Bu zaman operativ tədbirlərə nisbətən daha çox strateji tədbirlərə 

üstünlük verilir. Hücüm taktikasının əsasını istehsal ehtiyatlarından istifadə, aktiv marketinq, 

daha yüksək qiymət siyasəti, istehsalın təkmilləşdirilməsinə çəkilən xərclərin artırılması, əsas 

istehsal fondlarının yeniləşdirilməsi, perspektiv və qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi, habelə 

idarəetmənin təkmilləşdirilməsi təşkil edir. Eyni zamanda müəssisənin rəhbərliyi dəyişdirilir və 

ya yeni kadrlarla mökəmlədirilir, şəraitin kompleks təhlili və qiymətləndirilməsi aparılır. Lazım 

gəldikdə müəssisənin strategiyası, fəaliyyətinin əsas prinsiplərinə düzəlişlər edilir. Müəssisədə 

yaranmış şəraitin kompleks təhlili zamanı müəssisənin potensialı, istehsal proqlamları, gəlirlər 

və innovasiyaların (yeniliklərin) öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Bunun 

əsasında isə sağlamlaşdırmanın konsepsiyası hazırlanır. Sağlamlaşdırmanın konsepsiyasının 

hazırlanması və həyata keçirilməsi aşağıdakı kimidir.   

 

 

 

 

 

 Müəssisənin sağlamlaşdırılmasında, habelə bütünlüklə antiböhranlı idarəetmədə 

müflisləşmə işləri üzrə dövlət orqanı vacib funksiyalar daşıyır. Lakin hələlik Azərbaycanda bu 

orqan yaradılmamışdır. Belə orqan sanasiya lahiyyəsinin qimətləndiril-məsində sanasiya 

müsabiqəsinin aparılmasında,  müsabiqə icrası-nın yerinə yetirilməsində, müsabiqə kütləsinin 

müəyyənləşdirilmə-si qaydalarının hazırlanmasında, kreditorların tələblərinin qorunmasında, 

kadraların hazırlanmasında  və müəssisələrin müflisləşməsi ilə bağlı digər metodik gösərişlərin 

hazırlanmasında əvəzsiz rol oynaya bilər. 

 Müflisləşmə sisteminin sivil tipinə borclu və kreditorlar deyil,həm də dövlət hakimiyyət 

orqanları daxildir. Lakin dövlət hakimiyyət orqanları müflisləşmə sistemində spesifik rol 

oynayaraq müflisləşmə sisteminin təşkilati, hüquqi (məhkəmə) və sosial təminatı ilə məşğul 

olurlar. 

 Borclu müəssisənin sanasiyasında mühüm sənəd sağlamlaşdırma tədbirlərini əks etdirən 

biznes-planıdır. 

 Sanasiya biznes-planında müəssisədəki dəyişikliklər prosesi təhlil olunur, müəssisədə 
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yaranmış böhranlı vəziyyətdən rəhbərliyin necə çıxması və müflisləşməsinin qarşısının 

alınmasının konkret istiqamətləri göstərilir. 

 Qərb firmalarının iş təcrübəsində biznes-planda onun istehsal, maliyyə, marketinq və digər 

fəaliyyət sferalarında baş verən bütün dəyişiklik təsbit olunur. Sovet dövründə müəssisələrin isti-

fadə etdiyi texniki-sənaye maliyyə planında planlı iqtisadiyyata uyğun funksiya və vəzifələr var 

idi. Hal-hazırda bizim sahibkarların biznes-planın hazırlanması və daima təshih olunması barədə 

iş təcrübələri olmamalarına baxmayaraq sahibkarlıq fəaliyyətində onlardan geniş şəkildə isifadə 

olunması vaxtı artıq gəlib çatmışdır. 

 Biznes-plan firmanın inkişafının kompleks planı olub, öz vəsaiti və kənardan cəlb olunan 

vəsait hesabın sərmaya qoyuluşunu əlaqələndirməyə imkan verir. Adətən biznes-plan üç-beş il 

üçün hazırlanır. Müəssisənin sanasiya biznes-planı isə 18-24 ay müddətinə tərtib olunmalıdır. 

Sanasiya biznes-planı bir-birilə əlaqədar olan iki vəzifəni yerinə yetirir. 

 Biznes-planın yerinə yetirdiyi birinci vəzifə borclu müəssisənin heyətinə və rəhbərliyinə 

lazımdır. Bura məhsul istehsalı və satışı ilə bağlı vəzifələrin əsaslandırılmasına və satış bazarında 

sabit yerin tutulmasına kömək edən dəyişikliklər daxildir. 

 Biznes-planın yerinə yetirdiyi ikinci vəzifə isə müəsisənin böhran vəziyyətindən 

çıxarılmasına yönələn maliyyələşdirməyə investorları inandırmaqdır. Sanasiya biznes-planı tərtib 

edilərkən daha çox diqqət məhz bu vəzifənin yerinə yetirilməsinə yönəlməlidir. 

 Qərb sahibkarlarının istifadə etdikləri biznes-planlar tərtibinə, strukturuna,yerinə yetirdiyi 

vəzifələrə və fəaliyyətlərin miqyasına görə bir-birindən fəqlənirlər. Buna baxmayaraq elə stan-

dart elementlər var ki,bunları hər bir biznes-planda görmək olar.  

 Biznes-planın tərtibində sanasiyanı həyata keçirən şəxsin iştirakı olduqca vacibdir. Çünki, 

tamamilə məsləhətçi tərəfindən tutulmuş və yalnız rəhbər tərəfindən imzalanmış biznes-plan 

üçün bir çox xarici və yerli banklar, habelə investisiya fondları vəsait ayırmaqdan tamamilə 

imtina edə bilərlər. Bu heç də o demək deyildir ki, məsləhətçilərin xidmətlərindən istifadə etmək 

lazım deyil. Əksinə ekpertlərin cəlb olunması kreditorlar və yeni investorlar tərəfindən rəğbətlə 

qarşılanır. 

 Biznes-planda göstəricilərin kəmiyyət tərəfi göstərilməklə yanaşı, onlar keyfiyyətcə də 

əsaslandırılmalıdır. Biznes-plan axırdan yəni xülasədən başlanır. O əlbəttə ki, işin lap axırında 

bütün bölmələr hazır olandan sonra yazılmalıdır. Xülasə üzərində iş çox vacibdir. Belə ki,əgər 

xülasə sanasiyada maraqlı olan tərəflərdə rəğbət doğurmasa ondan sanasiya lahiyyəsi müsa-

biqədən keçə bilməyəcəkdir. 



 Xülasənin həcmi dörd çap səhifəsindən çox olmamalıdır.O sadə və lakonik olmalıdır. 

Burada minimum terminlər işlədilməlidir və maksimum dəqqət ona verilməlidir ki, məhz nəyə 

görə firmanın gələcək məhsulu və ya xidməti başqa məhsul və xidmətlərdən fəqlənir və nəyə 

görə alıcılar məhz həmin firmanın məhsul və ya xidmətini əldə etməyə çalışacaqlar. 

 Xülasənin axırıncı səhifəsi mütləq firmanın gələcəkdə lahiyyədən gözlədiyi maliyyə 

nəticələrinə həsr olunmalıdır. Burada firmanın satış həcmi,satışdan əldə etdikləri gəlirləri, 

istehsal xərcləri, ümumi mənfəəti və nəhayət borc aldığı vəsaitlərinin nə vaxt qaytarılacağı 

göstərilməlidir. 

 Firma fəaliyyətinin ümumi xüsusiyyətlərində biznes-planın digər bölmələrinin əsas 

göstəriciləri, bazara təklif edilən məhsul və ya xidmətin keyfiyyət parametrləri: etibarlığı, 

uzunömürlülüyü, erqonomokliyi, patent təmizliyi, güman edilən alıcıların vəziyyəti, istifadə 

ediləcək xammal və materiallar haqqında məlumatlar verilməlidir. Bundan başqa firmanın 

fəaliyyət göstərdiyi sahənin vəziyyəti, əsas rəqiblərinin iş təcrübəsi, satış və gəlirlərin 

artımı,bazara yeni daxil olan və çıxan subyektlər barədə də fikirlər söylənilə bilər. 

Bazarın təhlilində əsas diqqət hər bir məhsul və xidmət növü natural və dəyər ifadəsində 

satışın həcminə, daha çox satılmış məhsulların ümumi satışındakı xüsusi çəkisinə, reklamasiya-

ların və istehlakçılar tərəfindən qaytarılan məhsulların miqdarına, alıcılara müqavilədə göstərilən 

müddətə çatdırılmayan məhsulların miqdarına və buna görə də firma tərəfindən ödənilən cərimə-

lərin məbləğinə,hansı diler və distrebyuterlərin xidmətindən istifadə olunmasına, başlıca məhsul 

və xidmət alıcılarının kim olmasına,nə üçün onların bu məhsula üstünlük verməsinə diqqət 

yetirilir. Bazarı örənərkən firmanın məhsul və xidmətlərinə tələbin səviyyəsini 

müəyyənləşdirmək üçün “Boston məsləhət qrupunun matrisasından” istifadə etmək 

məqsədəuyğundur. ( Bu matrisa haqqında 19-ju fəsildə ətraflı məlumat verilmişdir ).  

 Marketinq strategiyası hazırlandıqda firmanın planlaşdırdığı satış həcminə hansı 

yollarla çatacağı araşdırılır. Rəqib firmaların məhsul  və xidmətlərin güclü və zəif tərəflərinə real 

qiymət verilir. Firmanın məhsulları rəqib məhsulların qiymətinin səmərəliliyi, etibarlılığı, texniki 

xidmətin xüsusiyyətləri və sairə ilə müqaisə edilir. Ardıcıl olaraq bazarın seqmentləşdirilməsi, 

məqsədli bazarın seçilməsi, əmtəənin mövqeləşdirilməsi, satış kanallarının maliyyələşdirilməsi, 

satışın stimullaşdırılması, məhsulun reklam və təbliğatı yolları tapılmalıdır. 

Marketinq strategiyası hazırlandıqda qiymətqoymaya xüsusi diqqət verilir. Bəzi firmalarda 

biznes-planda qiymətqoymaya ayrıca bölmə həsr edilir. Məhsul və xidmətə qoyulan qiymət 

bazarın konyukturasına cavab verməlidir. Qiymət firmada “təklifin” səviyyəsini sabit saxlamağa 

və artırmağa, rəqabətin olmasına baxmayaraq bazarda firmanın iştirakını saxlamağa və genişlən-



dirməyə, bunların müqabilində mənfəət qazanmağa imkan verməlidir. Sahibkar bazarda 

möhkəmlənmək üçün hətta qiyməti də aşağı endirməlidir. Nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, aşağı 

qiymət manevr etmək üçün firmaya az yer qoyur.  

Müasir firma bir tərəfdən diversifikasiya yolu ilə gördüyü işlərin sayını artırmağa, digər 

tərəfdən isə yekcins və oxşar məhsul və xidmətlər təklif etməyə çalışmalıdır. Bu mütənasibliyin 

gözlənilməsi  a) məhsulların hazırlanması və mənimsənilməsinə, istehsalın təşkili və 

yenidənqurulmasına qoyulan sərmayələri əsasən daxili imkanlar vasitəsilə aparılmasına, b) 

məhsulla texnologiyaya və tələbin həyat tsiklinin uzadılması vasitəsilə mənfəətliyin 

fasiləsizliyinə və firmanın qısa, yaxud uzunmüddətli dövrdə artımına şərait yaratmalıdır. 

İstehsalın inkişaf konsepsiyası müəyyən edilərkən hansı vasitələrlə istehsal gücünün artırılması 

xüsusi olaraq təsdiq edilir. Firma aşağıdakı üsullarla öz istehsal gücünü genişləndirə bilər: 

1) daxili maliyyə resursları vasitəsilə mövcud istehsal gücünün genişləndirilməsi, 

2) digər firmalarla qovuşma, 

3) lisenziya 

4) müştərək müəssisənin yaradılması və şirkətlərin istehsal resurslarının birləşməsi, 

5) lazım olan avadanlığın və ya istehsal sahəsəni icarəsi, 

6) podrat müqaviləsi əsasında birgə tikintinin aparılması. 

Bunlardan hansının seçilməsi isə sanasiya lahiyyəsini hazırlayanlardan asılıdır. 

Bazara çıxmazdan qabaq hər hansı bir məhsulun yenidən işlənməsinə və dizayna ehtiyacı 

varsa onda bu iş tam həcmdə izah olunmalıdır. Adətən, belə işlər məhsulun cazibədarlığını, 

texniki xidmətini yüksəltmək üçün edilir. Biznes-planın bu bölməsində dizayn və yenidən 

işləməyə çəkilən xərclərin hesablanması uyğun sayılmalıdır. 

Firmanı sağlamlaşdırmaq üçün onun idarə edilməsi sistemi də təkmilləşdirilməlidir. 

Menecmentin müasir tələblərinə uyğun olaraq təşkilati quruluşda müvafiq dəyişikliklər 

aparılmalı və hakimiyyət xətti dəqiqləşdirilməlidir.Yeni yaradılan istehsal və funksional 

bölmələrin fəaliyyətləri, vəzifələri və səlahiyyətləri açıqlanmalıdır. Kənardan cəlb edilən 

menecerlərin tutduğu vəzifələr və onların ixtisas bacarığı da burada göstərməlidir. 

Biznes-planın maliyyə strategiyası bölməsində firmanın maliyyə potensialını mənfəət və 

zərərlər haqqında proqnozlarını, rentabelliyini, tədiyyə qabiliyyətini, borc alma qabiliyyətini izah 

edən göstəricilər təsvir edilir. 

Beləliklə sanasiya layihəsinin hazırlanması və həyata keçirilməsi müəssisənin 

müflisləşmədən çıxmasına şərait yaradan mühüm addımdır. 

 

    §5. Müflisləşmə və sosial idarəetmə 

 İşgüzar aləmdə fəaliyyət göstərən firmalar investorların,işçi heyətinin, alıcıların və 



bütövlükdə cəmiyyət qarşısında məhsuliyyət daşıyır. Müasir dövrdə işgüzar müəssisə ilə 

cəmiyyətin qarşılıqlı münasibət məsələləri mühüm aktuallıq kəsb etməyə başlamışdır. 

 Menecmentin beynəlxalq nəzəriyyə və təcrübəsinə görə biznesin cəmiyyətlə 

münasibəti üzrə iki konsepsiya mövcudur. 

 Birinci konsepsiyaya görə biznes yalnız mənfəət qazanmaq üçün məqsədyönlü şəkildə 

fəaliyyət göstərməlidir. İqtisadi funksiyanı yerinə yetirməklə biznes cəmiyyət üzvlərini işlə 

təmin edir, səhmdarlara divident verir, istehlakçıları lazım olan əmtəələrlə təmin edir. A.Smit 

göstərirdi ki, mənfəətə canatma cəmiyyət tərəfindən minimum məhdudiyyətlər qoyulmaqla 

həyata keçirildikdə sahibkarlıq cəmiyyətə daha yaxşı xidmət göstərir. Monetarizmin 

yaradıcılarından biri Milton Fridmana görə “firma mənfəətə can atmaqla məqsədyönlü fəaliyyət 

ilə məşğul olur, ona qarşı başqa tələbin irəli sürülməsi isə prinsip etibarı ilə təxribatçı sosial 

doktrinadır”. “Ceneral motors” şirkətinə nə yaxşıdırsa ölkə üçün də o yaxşıdır” şüarını 

söyləmişdir. 

 İkinci konsepsiyaya görə biznes fəaliyyəti iqtisadi məqsəd və vəzifələrlə 

məhdudlaşmalıdır. O, öz fəaliyyətinin işçilərə, istehlakçılara və yerli sakinlərə təsirinin insani və 

sosial aspektlərini nəzərə almalı və ümumiyyətlə cəmiyyətin sosial məqsədlərinin həll 

olunmasına yardımçı olmalıdır. Bu nöqteyi-nəzərdən biznes öz işçiləri və cəmiyyət qarşısında 

sosial məsuliyyət daşıyır. Bu konsepsiya ABŞ-da 30-cu illərdə “Sirs” firmasının başçısı olmuş 

Robert E.Bud irəli sürmüşdür. Lakin bu konsepsiyaya Qərb ölkələrində həqiqi maraq XX əsrin 

50-ci illərdə göstərilməyə başlamışdır. 

 Bizim fikrimizcə bu konsepsiyaların hansından isifadə olunması milli iqtisadiyyatın 

vəziyyətindən asılıdır.İkinci konsepsiyadan sağlam milli iqtisadiyyatda, müəssisələrin rentabelli-

işləməsi dövründə və birinci konsepsiyadan isə iqtisadiyyat böhran keçirdiyi və müəssisələr 

kütləvi şəkildə zərərlə işlədiyi dövrdə istifadə etmək məqsədəuyğundur.  

 

Özünü sınamaq üçün suallar. 

1. Müflisləşmə nəyə deyilir və müasir iqtisadiyyatda onun  rolu nədən ibarətdir? 

2. İflas nəyə deyilir və onun mahiyyəti ? 

3. Müflisləşmənin əlamətləri?  

4. İflas prosedurasi? 



5. Müflisləşmənin pozitiv və neqativ tərəfləri? 

6. İflas zamanı hücum və müdafiə taktikaları?  

7. Sağlamlaşdırma konsepsiyasının hazırlanması və həyata keçirilməsi mərhələləri?  

8. Müəssisələrin maliyyə vəziyyətini xarakterizə edən mühüm meyarlar kimi onun 

tədiyyə qabiliyyətliyi və likvidlik?  

9. İflasın növləri ? 

10. “ antiböhranlı idarəetmə ” məfhumunun mahiyyəti? 

11. Sanasiya və sağlamlaşdırma?  

     12. Müəsisənin müflisləşməsi neçə mərhələyə bölünür?  
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Mövzu 15. Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 

Plan: 

1. Dövlət və idarəetmə anlayışı, məzmunu və formaları. 

2. Bələdiyyə menecmenti və özünüidarəetmə. 

3. Azərbaycan Respublikasında müasir yerli özünüidarənin təşəkkülü və regional 

iqtisadiyyatın idarə edilmə sistemi. 



Azərbaycan Respublikasında aparılan iqtisadi islahatlar sərt inzibati-amirlik sisteminin 

hökm sürdüyü planlı iqtisadiyyata xas olan yegaə (dövlət) təsərrüfat subyektinə malik təsərrüfat 

mexanizmindən bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadiyyata aid olan çoxsaylı təsərrüfat 

subyektlərinə malik təsərrüfat mexanizminin yaradılmasını nəzərdə tutur. 

Bazar münasibətlərinə keçid və iqtisadiyyatın liberallaşması – əvvəlcə qiymətlər, sonra 

əmək haqqı üzərində dövlət nəzarətinin ləğv edilməsi, onların azad şəkildə təyin olunması və 

planlaşdırma diapozunun daralması, onun makro səviyyədə direktiv formadan indikativ  formaya 

keçməsi ilə başladı. Artıq ölkədə yeni iqtisadi sistemə əsas olan komponentlər və infrastruktura 

elementləri yaranmışdır. Makro səviyyədə maliyyə sabitliyi; bazar infrastrukturunun əsas 

elementləri: - iki plləli kanalı bank sistemi, valyuta və qiymətli kağızlar bazarı, birjalar, yeni 

əsaslara malik vergi və büdcə sistemi və s. yaranmış, dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirməsinin 

birinci mərhələsi başa çatmış və iqtisadi artıma nail olunmuşdur. 

İqtisadi mühitdə rəqabətin aparılmasına rəvac verilməsi aparılan islahatların önəmli 

nəticəsinə çevrilmişdir. Rəqabət təsərrüfatçılıq fəallığını stimullaşdırmaq, əhalinin tələbatına 

müvafiq olaraq məhsulun çoxçeşidliyini və yüksək keyfiyyətini` təmin etmək, istehsalı artırmaq, 

xərcləri aşağı salmaq üçün ən güclü vasitədir. Sağlam rəqabətin inkişafı bunlarla yanaşı hər bir 

iqtisadi subyektin sərbəst surətdə bazara çıxa bilməsi üzrə geniş imkanlar açır. 

Bazar iqtisadiyyatının təşkilində dövlətin əsas rolu rəqabətə nəinki icazə vermək, onu həm 

də güclü müdafiə etməkdir. Bununla yanaşı dövlət: bazar iqtisadiyyatının səmərəli fəaliyyətinə 

imkan yaradan hüquqi bazanın və ictimai mühit təminatçısı; gəlir və sərvətlərin yenidən 

bölüşdürülməsinin təşkilatçısı; yeni sahəvi strukturun yaradılması məqsədilə resursların 

bölüşdürülməsinin icraçısı; və iqtisadiyyatın sabitləşdirilməsi tədbirlərini, yəni məşğulluq, 

inflyasiya səviyyəsinə nəzarəti, iqtisadi konyukturanın əlverişli şəkildə dəyişməsini və iqtisadi 

artımı stimullaşdırmanı həyata keçirməlidir. Bu baxımdan dövlət cəmiyyətin əsas təsisatı kimi 

ayrı-ayrı iqtisadi subyektlərin şərikinə, partnyoruna bənzəyir. 

V.Oykenə görə «Hər bir milli iqtisadiyyatın iki əsas problemi vardır: 1)əmək bölgüsünə 

arxalanan mürəkkəb qarşılıqlı əlaqələr iqtisadi sistemində idarəetmə; 2)mürəkkəb qarşılıqlı 

əlaqələr iqtisadi sistemində hər fərdin normal yaşayışının təmin olunması». Fikrimizcə, bir-birilə 

qarşılıqlı əlaqədə olan bu məsələlərin həlli cəmiyyətdə normal təsərrüfatçılıq qaydasından 

asılıdır. Səmərəli təsərrüfatçılıq qaydası və nizamı kortəbii şəkildə öz-özünə yaranmır, o, insan 

zəkasının məhsulu olaraq dövlət orqanları tərəfindən təyin olunmalıdır. Deməli, dövlət ilk 

növbədə bazar münasibətlərinin təşkilatçısı sonra isə iqtisadi proseslərin tənzimləyicisi olmalıdır. 

Almaniya, İsveçrə və İsveç kimi ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, sosial yönümlü bazar 

iqtisadiyyatının təkamülü məhz bu cür aparılmışdır. Azad rəqabət isə iqtisadiyyatın bazar 

sisteminin səmərəliliyini təmin etməkdə insan hüquqlarına təminat verir. Buna görə rəqabət 

bəşəriyyətin ən böyük kəşfi sayılmalıdır. İqtisadi subyektlər rəqabət apararaq istehsalı yenidən 

təşkil edir, istehsalı təşkil edərək yenidən rəqabət aparırlar. Rəqabət çoxvariantlı inkişaf 

şəraitində təsərrüfat subyektlərinə azad şəkildə seçmə hüququ verir. 

Mürəkkəb qarşılıqlı əlaqələr iqtisadi sistemində idarəetmə – rəqabətə rəvac vermək 

məqsədilə şaquli idarəetmə əlaqələrini üfüqi idarəetmə əlaqələrinə çevirməyi və iqtisadi 

tənzimləmə metodları əsasında idarəetmənin bütün subyektləri arasında qarşılıqlı surətdə faydalı 

əməkdaşlığa keçməyi nəzərdə tutur. Bazar iqtisadiyyatına xas olan rəqabətin inkişafı cəmiyytəin 

demokratikləşmə səviyyəsi ilə səciyyələnir. 



Azərbaycan Respublikasında demokratik dövlətin qurulması tarixən sınaqdan çıxmış bəzi 

cəhətlərin bərqərar olmasını zəruri edir: 

- xalqın azad şəkildə öz iradəsini bildirməsi (bu, haimiyyət təsisalatlarının formalaşmasının 

əsas vasitəsi rolunu oynamalıdır); 

- mühüm dövlət qərarlarının qəbul edilməsində plüralizmin və sosial-siyasi qüvvələrin 

bərabər hüquqluğunun gözlənilməsi (dövlət mexanizmində hər hansı siyasi qüvvənin 

inhisarçılığı yolverilməzdir); 

- şəxsiyyət hüquq və azadlıqlarına riayət olunması məqsədilə ictimai həyatın bütün 

sferalarında qanunun aliliyinin təmin olunması; 

- seçkili qanunverici orqanlar tərəfindən idarəedici orqanların fəaliyyətinə nəzarətin həyata 

keçirilməsı; 

- qərarların hazırlanması və qəbulu prosesində qanunverici orqanların kənardan müxtəlif 

icraedici və ictimai təşkilatların təzyiqinə məruz qalmaması; 

- müstəqil konstitusiya məhkəməsinin təşkil olunması. 

Müstəqillik dövründə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

demokratik dövlətə xas olan yuxarıdakı cəhətləri özündə təsbit etmişdir. 

Dövlətin idarəetmə sistemi ölkənin məqsədyönlü inkişafını təmin etməlidir. Demokratik 

dövlətlərdə məqsədyönlülük müxtəlif ictimai qrup və təşkilatların maraqlarının tarazlaşdırılması 

və nizamlanması yolu ilə aparılır. Burada dövlət idarəetmə və qeyri-dövlət idarəetmə 

funksiyalarının icrası ilə müvafiq olaraq dövlət orqanlarına və özəl qurumlara, ictimai 

təşkilatlara tapşırılır. Dövlət orqanları tərəfindən reallaşan idarəetmə fuknsiyalarının həyata 

keçirilməsi ayrı-ayrı işgüzar təşkilatların bazar mühitində işləməsi çərçivəsini daraltmamalıdır. 

Bazar şəraitində demokratik dövlətin idarəetmə sistemi aşağıdakı mühüm vəzifələrin 

yerinə yetirilməsi imkanını yaratmalıdır: 

a) mülkiyyət hüququna təminat; özəl, dövlət, bələdiyyə və ictimai təşkilatların mülkiyyəti 

müvafiq qanunvericiliklə qorunmalıdır; 

b) əmək haqqının minimum həddinə, müvafiq standartlara uyğun iş şəraitinə dövlət 

təminatı; 

c) qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş mülkiyyət, əmək, kapital və sosial yardım üzrə 

gəlirlərə və onların real dəyərinə təminat; 

ç) təhsil, mənzil və sağlamlığın müdafiəsi hüququna təminat; 

d) müxtəlif inzibati, regional və vəzifə imtiyazlarının ləğvinə təminat; 

e) dövlət tərəfindən nəzərdə tutulan hər bir verginin müvafiq vergi ödəyicilərindən 

tutulmasına təminat; 

ə) qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan fəaliyyətin aparılmamasına təminat; 



f) təsərrüfat subyektlərinin iqtisadi aktivliyinin stimullaşdırılmasına təminat; 

g) iri məqsədli lahiyələrin həyata keçirilməsində dövlət sahibkarlığına təminat. 

Bu vəzifələrin həyata keçirilməsi və dövlət idarəetmə funksiyalarının bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində icrası iqtisadiyyatın idarə edilməsi sisteminin ideologiyasının dəyişdirilməsini və buna 

uyğun olan lazımı praktiki işlərin görülməsini zəruri edir. Bizim fikrimizcə, yəni idarəetmə 

sisteminin ideologiyasını istehsalçı və istehlakçıların idarə edilməsindən bazarın təşkilinə keçmə, 

istehsal və istehlak sahələri arasında birbaşa və qarşılıqlı əlaqələrin bazar vasitəsilə ifadə 

olunması, üfüqi idarəetmə əlaqələrinin üstünlüyü və idarəetmənin sahə sistemindən funksional 

sistemə keçməsi təşkil etməlidir. Bu ideologiya ilə iqtisadiyyatın idarə edilməsi sisteminin 

qurulması ayrı-ayrı işgüzar təşkilatların çevikliyini və manevretmə qabiliyyətini təmin edir, eyni 

zamanda idarəetmənin yuxarı pillələrinin təsir gücünü artıraraq, onların strateji təməyülünü artıra 

bilər. 

Mürəkkəb qarşılıqlı əlaqələr iqtisadi sistemində idarəetmənin digər mühüm cəhəti 

iqtisadiyyatın idarə edilməsinin təşkilati strukturunun yeni əsaslarla qurulmasıdır. İqtisadiyyatın 

idarə edilməsinin təşkilatı quruluşunu müəyyən edən parametrlər aşağıdakılardır: 

- idarəetmə funksiyalarının mərkəzləşdirmə səviyyəsi; 

-müasir vəziyyətdə dövlətin apardığı iqtisadi siyasət; 

- idarəetmə sisteminin iyerarxiya səviyyəsinin sayı; 

- dövlət idarəçiliyində işləyən idarəetmə heyətinin tərkibi və peşəkar səviyyəsi. 

İqtisadiyyatın idarə edilməsinin təşkilati quruluşunu formalaşdırmaq üçün aşağıdakı 

qaydalar təklif olunur: 

1. İqtisadiyyatın idarə edilməsinin təşkilati quruluşu imkan çərçivəsində sadə olmalı və 

dəqiq qurulmalıdır. 

2. Tabeçilik və məsuliyyət xətti aydın görunməlidir. Səlahiyyətlərin verilməsi xətti 

hamıya aydın olmalı və bu zaman idarəetmə səviyyəsinin sayının minimuma endirilməsinə 

çalışmaq lazımdır. 

3. Təşkilati quruluşda əlaqə sistemi səmərəli olmalıdır ki, informasiya dəqiq ötürülsün və 

əks əlaqə olsun. 

4. Ayrı-ayrı nazirliklərin koordinasiyasını Nazirlər Kabineti aparmalıdır. Bu «skalyar 

proses»i adlanır. 

5. Hər bir nazirlik, komitə və digər dövlət orqanı üçün idarəçilik orqanı 5-7 sahəyə 

bilavasitə rəhbərlik edə bilər. 

6. Sahəvi və funksional nazirliklər, yerli dövlət və özünüidarə orqanları üzrə 

iqtisadiyyatın idarə edilməsi funksiyaları və vəzifələri dəqiq bölünməli və koordinasiya 

olunmalıdır. Bazar iqtisadiyyatının makro tənzimlənməsində sas rolu funksional nazirliklər 

(Maliyyə, İqtisadi İnkişaf| Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Vergilər nazirlikləri və s.) 

oynamalıdır. 

7. İqtisadiyyatın idarə edilməsinin təşkilati quruluşu çevik olmalı və iqtisadi, siyasi və 

sosial mühitdə baş verən dəyişikliklərə tez reaksiya verməyi bacarmalıdır. 

Bazar iqtisadiyyatının idarə edilməsinin təşkilati quruluşunun özbaşına dəyişməsi tamamilə 

yolverilməz olmalıdır. Çünki, təşkilati quruluş özbaşına dəyişərsə, yalnız özü kimi sistemlər 

yarada bilir, lap yeni formada olsa da ənənəvi irsi mahiyyətini dəyişmir. Belə olduğu halda yeni 



idarəetmə sisteminin yaradılması müşkül məsələyə çevrilir və köhnə idarəetmə orqanları və 

vahidləri yeni yaradılan idarəetmə strukturunda yer tapmağa çalışırlar. Özü də yeni strukturların 

yaradılmasını köhnə idarəetmə orqanlarına həvalə etmək də görülən işin səmərəsini azaldır. 

İdarəetmənin mahiyyəti və məzmununu dəyişmədən ancaq nazirlik və baş idarələrin adlarının 

dəyişdirilməsi kimi mənfi halların olması da məhz buradan irəli gəlir. Deməli, iqtisadi islahatın 

təkamül şəkildə getməsi hələ heç də o demək deyildir ki, iqtisadiyyatın idarə edilməsinin 

təşkilati quruluşundakı dəyişikliklər də təkamül şəklində getməlidir. Keyfiyyət baxımından yeni 

idarəetmə sistemi müasir iqtisadi siyasəti aparmalıdır. Bazar təfəkkürlü idarəetmə yalnız bu 

təməl üzərində aparılmalıdır. Başqa cür olsa, iqtisadi sistemin idarə olunmasındakı dəyişikliklərə 

müqavimət artar, formaca yeni məzmunca köhnə olan dövlət quruluşlarının mövqeyi bərpa 

olunar və idarəetmə quruluşunun kəsəri itirilər. 

İqtisadiyyatın idarə edilən sistemində funksional blokun güclənməsi ilə bərabər sahəvi 

blokda da bəzi işlərin aparılması məqsədəuyğun sayılmalıdır. Nazirlik və baş idarələr bilavasitə 

işgüzar təşkilatların işlərinə qarışmamalıdırlar. Onlar əsas etibarilə öz sahələrində perspektiv 

inkişafın strateji istiqamətlərinin və dövlət siyasətinin müəyyən edilməsi, bu sahəyə aid 

müəssisələrdə daxili və xarici bazarların öyrənilməsinə köməklə, bazar konstruksiyası üzrə 

icmallar hazırlanması ilə, elmi məsləhətlər verilməsi və bu müəssisələrin fəaliyyətlərini 

əlaqələndirməklə məşğul olmalıdırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda iri, kompleks sahə 

nazirliklərinin (İqtisadi İnkişaf, Nəqliyyat, Sənaye və Energetika, Kənd Təsərrüfatı və s.) 

yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu işlərin bir qismi artıq həyata keçirilmişdir. 

Sosial bloku təmsil edən nazirliklərin və baş idarələrin tabeçiliyində olan təşkilatların 

(xəstəxanaların, poliklinikaların, mədəniyyət evlərinin, idman qurğularının, məktəblərin, uşaq 

bağçalarının) yerli idarəetmə orqanlarının tabeçiliyinə verilməsi də yeni dövlət idarəetmə 

sisteminin yaradılmasının tərkib hissəsi kimi çıxış edir. 

Mürəkkəb qarşılıqlı əlaqələr iqtisadi sistemində hər fərdin normal yaşayışının təmin 

olunması dövlət tərəfindən iqtisadiyyatın səmərəli şəkildə tənzimlənməsindən asılıdır. Cədvəl 

25.1-də iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin mikrosxemi göstərilmişdir. 

Cədvəl 1.1. 

İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin mikrosxemi 

Tənzim-

ləyicilər 

Təsir sahələri 

Valyuta-pul 

təsərrü-fatı 

Dövriyyədə 

olan pul 

kütlə-sinin 

həcmi və 

strukturu 

Qiymətləri

n səviy-

yəsi və 

dinamikas

ı 

Dönərli 

valyutalara 

nisbətdə Milli 

valyutanın 

məzənnəsi 

Respublikanın 

ticarət və 

tədiyyə 

balansının 

formalaş-ması 

Əlverişli 

iqtisadi 

konyuk-

turanı forma-

laşması 

Kredit 

siyasəti 

İnvesti-siya 

fəallığı 

İqtisadi 

konyuktur

a 

Məşğulluq İqtisadiy-yatın 

sahə və ərazi 

quruluşu 

Qiymət-lərin 

səviyyəsi və 

dina-mikası 

Vergi İqtisadi İnflya-siya Sosial sahə Elmi-texniki İnvesti-siya 



siyasəti konyuk-tura tərəqqi fəallığı 

Qiymət 

siyasəti 

Əhalinin sos-

ial müda-

fiəsi 

Ticarət 

balan-sı-

nın 

formalaşm

ası 

Daxili bazarın 

qorunması 

İqtisadi 

konyuktura 

İqtisa-diyya-

tın strukturu 

Ümumiyyətlə, bazar şəraitində iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi sosial-iqtisadi sistemin 

dəyişkən şəraitə uyğunlaşdırılması məqsədilə dövlətin səlahiyyətli orqanları vasitəsilə həyata 

keçirilməsi qanunverici, icraedici və nəzarətedici tədbirlərin məcmusu kimi başa düşülməlidir. 

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi sistemi ayrı-ayrı fiziki və hüquqi şəxslərin və onların təşkil 

etdiyi qrup və təşkilatların maraqlarının və mənafelərinin ifadəçisi rolunu oynayır. İqtisadi 

mənafe daşıyıcıların muzdlu işçilər və mülkiyyətçilər, fermer və təsərrüfat üzvləri, kiçik və iri 

sahibkarlar, firma və banklar, səhmdarlar, menecerlər və başqa təsərrüfat subyektləri daxildir. 

Sosial-iqtisadi mövqeyindən, fəaliyyət növündən və yerləşdiyi regionun xarakterindən asılı 

olaraq hər bir iqtisadi qrupun özünə xas olan məqsəd və maraqları mövcuddur. İqtisadiyyatın 

dövlət tənzimlənməsi sisteminin səmərəli olması məhz cəmiyyətdə mövcud olan müxtəlif şəxsi, 

qrup və ictimai maraqların tarazlaşdırılmasını və uzlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Burada xüsusi 

diqqət iri təşkilatların və regionların maraqlarının gözlənilməsinə yetirilməlidir. Çünki onların 

sosial-ictimai mühitdən narazılığı barışmaz ziddiyyətlə və bütünlüklə cəmiyyətin inkişafına 

böyük zərərlər vura bilər. 

Beləliklə, bazar iqtisadiyyatının idarəetmə sisteminin nəzərəçarpacaq şəkildə müsbət 

nəticələr verməsi bir tərəfdən iqtisadiyyatın idarə edilməsinin təşkilati strukturunun çevik olması, 

onun baş verən dəyişikliklərə tez reaksiya verməsi, digər tərəfdən isə iqtisadiyyatın dövlət 

tənzimlənməsində müxtəlif şəxsi və təşkilati maraqların nəzərə alınması ilə əhatə olunur. 

Azərbaycan Respublikasında müasir yerli özünüida- rənin təşəkkülü və regional 

iqtisadiyyatın idarə edilmə sistemi 

İdarəetmə elmi və təcrübəsi sübut edir ki, xalis şəkildə iyerarxik və laterial təşkilatlara 

nadir hallarda rast gəlmək mümkündür. Əsasən cəmiyyətin bütün sferalarında və sahələrində 

fəaliyyət göstərən təşkilatlar və bunlara xas olan idarəetmə mexanizmi özündə hər iki təşkilata 

aid olan elementləri və davranış parametrlərini, qaydalarını birləşdirir. Belə idarəetmə 

mexanizmi müasir demokratik dövlət idarəçiliyində də hökm sürür. Burada, bəzi məsələlər 

iyerarxik yolla – bir mərkəzdən idarə olunursa, digər məsələlər isə laterial qaydada tərəflər 

arasında razılığa gəlmə, konsensus və vətəndaşların öz iradəsini azad şəkildə ifadə edərək səs 

verməsi ilə nizamlanır. Deməli, mərkəzləşdirilmiş idarəetmə ilə qeyri-mərkəzləşdirilmiş 

özünüidarə cəmiyyətin ən iri və mürəkkəb təşkilatı olan – dövlətin idarə edilməsinin mühüm 

vasitələri və atributlarıdır. Onlar cəmiyyətin bütün sferalarına siraət edərək qlobal və lokal, 

şaquli və üfüqi, sahəvi və ərazi məsələləri nizamlamağa və ölkədə baş verən sosial-iqtisadi 

dəyişiklikləri tənzimləməyə qadirdilər. 

Ərazi və regional idarəetmənin yaranması və təkamülünün birinci pilləsi kimi sahəvi 

yanaşmanı hesab etmək olar. Bu ad öz inkişafını sənaye yanaşmanı hesab etmək olar. Bu da öz 



inkişafını sənaye inqlabı dövründən götürür. Sahəvi yanaşmanın məzmunu ondan ibarətdir ki, 

ərazinin ayrı-ayrı hissələri müəyyən bir sahəvi idarəetmə sisteminin fəaliyyət sferasına daxil 

edilir. Özü də bir çox hallarda eyni ərazi hissəsi müxtəlif sahəvi idarəetmə sistemlərinin fəaliyyət 

çərçivəsinə qatılır. Sahəvi yanaşma yerli hakimiyyət orqanlarının cüzi idarəedici rolunun olması 

ilə müşayət olunur. İdarəetmə qərarlarının qəbul olunmasında yerli hakimiyyət orqanlarının 

iştirakı rəmzi məna daşıyır. Böyük təsir gücünə sahəvi idarəetmə subyektləri, əlaxsus ərazidə 

daha çox iş yerləri açan və sərmayə qoyan təsərrüfat subyektləri – iri şirkətlər, konsernlər və 

maliyyə-sənaye qrupları malik olurlar. Bu halda yerli əhəmiyyətli idarəetmə qərarları sahəvi 

təsərrüfat subyektlərinin maraqlarını təcəssüm etdirir. Sahəvi yanaşmanın əsas çatışmayan cəhəti 

ondan ibarətdir ki, o, ərazi və regionla siyasətin kompleksliyini və qabaqlayıcılığını təmin edə 

bilmir. Bu yanaşma hər hansı bir sahəvi probelmin həll olunmasına yönəlir. İdarəetmə reaksiyası 

həmişə gecikir: problem yaranır, sonra isə onun aradan götürülməsi üzrə işlər aparılır. Təbiətdən 

istifadənin optimallaşıdırlması, təbiətin qorunması, ərazinin sosial və mədəni inkişafının təmin 

olunması sahəvi təsərrüfat subyektlərinin məqsədlərini əks etdirmir. Bu da son nəticədə ərazi və 

regionların inkişafına mənfi təsir göstərir. Nisbətən xalis şəkildə ərazi və regionların sahəvi idarə 

edilməsi keçmiş SSRİ-də və Yaponiyada fəaliyyət göstərirdi. Avropa və Şimali Amerikada 

sahəvi yanaşmaya qarşı həmişə aşağı (qraflıqlar, kommuna və bələdiyyələr) və orta səviyyələrin 

(ştatlar, əhalətlər, departamentlər) əhəmiyyətli rolu dururdu. Bu ərazi və regional idarəetmədə 

özünüidarəni və bələdiyyələşməni nəzərdə tutur. 

Yerli özünüidarə təcrübəsinin qədim tarixi vardır. İlk dəfə eramızdan əvvəl II əsrdə 

İtalyanın iri şəhərlərində özünüidarə orqanları yaranmışdır. Bundan başqa qədim Misirdə, Çində, 

Bizansda və Yunanınstanda ərazinin özünüidarəsi sistemi mövcud olunmuşdur. 

Yerli özünüidarə nəzəriyyəsinin banisi sayılan J.J.Russo, A.Tokvil, A.Vasilçikov, 

B.Çiçerin yerli özünüidarə orqanlarına ictimai-hüquqi hakimiyyətin orqanları kimi deyil, 

dövlətin maraqlarından fərqli olan xüsusi ictimai maraqların ödənilməsi üçün təsis olunan yerli 

ittifaqlar kimi baxırdılar. Bu fikir yerli özünüidarənin liberal-ictimai nəzəriyyəsini əks etdirir. 

XIX əsrdə alman alimləri Rudolf Qeneyts və Lorne Şteyn isə göstərdilər ki, yerli özünüidarə heç 

də dövlət işindən fərqli olan yerli icra işlərinin görülməsi deyildir, o dövlət idarəçiliyi 

məsələlərinin bir hissəsinin yerli icmaya verilməsi deməkdir. 

Keçmiş SSRİ-də yerli özünüidarə haqqında müxtəlif fikirlər söylənilirdi. Bəziləri bütün 

ölkəni bürümüş sovetlliklərə yerli əhəmiyyətli, yəni müəyyən inzibati-ərazi vahidinə aid olan 

təsərrüfat və mədəni məsələləri həll edən müstəqil qurum kimi, digərləri sovetliklərə demokratik 

mərkəziyyət prinsipini dağılan özünüidarə kimi, üçüncülər isə yerli özünüidarənin inkişafında 

mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsi, dövlətin ölməsi və getdikcə ictimai özünüidarənin yaranması 

kimi baxırdılar. Həqiqətdə isə sovet dövründə yerli özünüidarəetmə orqanları xalq deputatları 

sovetləri – Kommunist partiyası və dövlətin icraçı orqanlarının əlavəsinə çevrilmişdilər. 

Demokratik cəmiyyətdə baş verən sosial və ictimai proseslərin səmərəli şəkildə idarə 

edilməsi yerli özünüidarənin genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Yerli özünüidarənin 

mövcudluğunun təminatçısı kimi demokratik dövlət çıxış edir. Müasir dövrdə o, əsasən 

özünüidarənin dövlət nəzəriyyəsində olduğu kimi qurulur. Dövlətin mərkəzi orqanları tərəfindən 

yerli hakimiyyət təsisatlarına səlahiyyətlərin ötürülməsi şəklində təşəkkül tapır və inkişaf edir. 

Müəyyən mənada yerli özünüidarə partisipativ təşkilata xas əlamətlərlə səciyyələnir. 



Partisipativ təşkilatda sosial sistemin üzvlərinin idarəetmədə iştirakı təmin olunur. Təşkilatın 

üzvləri idarəetmə qərarının qəbul olunmasında, məqsədlərin müəyyənləşdirilməsində və 

problemlərin həll olunmasında iştirak edirlər. Müasir yerli özünüidarə də yerli əhalinin ərazisinin 

sosial-iqtisadi inkişafı qərarlarının qəbulu və reallaşdırılmasında iştirakını nəzərdə tutur. 

Dövlət idarəçiliyinin ən yaxşı sistemi xalqa yaxın olanıdır. Bəşəriyyətin yüzillər boyu 

yaratdığı demokratik dəyərlər geniş şəkildə öz əksini, yerini özünüidarədə tapır. Yerli özünüidarə 

yerli əhali tərəfindən seçilmiş orqanlar vasitəsilə ərazinin infrastrukturuna daxil olan obyektlərə 

məqsədəyönlü, planlaşdırıcı, koordinasiyalaşdırıcı və motivləşdirici idarəetmə təsiri kimi 

qiymətləndirilməlidir. 

Yerli özünüidarəyə dəqiq tərif 1985-ci ildə Avropa Şurası üzvləri tərəfindən qəbul 

olunmuş yerli özünüidarəetmə haqqında Avropa Xartiyasında verilmişdir: «Yerli özünüidarə 

dedikdə, yerli özünüidarə orqanlarının qanun çərçivəsində məsuliyyəti öz üzərinə götürərək və 

yerli əhalinin mənafeyi naminə dövlət işlərinin böyük bir hissəsini nizama salmaq və onu idarə 

etmək hüququ və real bacarığı başa düşülür». 

Bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununda yerli özünüidarə 

«… vətəndaşların fəaliyyətinin elə bir qeyri-dövlət sistemidir ki, bu sistem qanun çərçivəsində 

onlara yerli əhəmiyyətli məsələləri müstəqil və sərbəst şəkildə həll etmək hüququnu həyata 

keçirmək səlahiyyəti verir». 

Yerli özünüidarə hüquqları vətəndaşlara ümumi, bərabər, birbaşa seçki hüququ əsasında 

sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə imkanları yaradır. 

Qabaqcıl qərb ölkələrində yerli özünüidarənin iki modeli formalaşmışdır. Birinci model 

ingilis-sakson modeli adlanır və Böyük Britaniya, ABŞ, Kanada və digər ölkələrdə istifadə edilir. 

Bu model ondan ibarətdir ki, yerli özünüidarə orqanları qeyri-dövlət orqanları sayılır. Əsas 

etibarilə lokal yerli əhəmiyyətli işlərlə məşğul olurlar. Burada yerli özünüidarə orqanları muxtar 

və azad şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Yerli özünüidarə orqanları müəyyən şərtlərlə ümumdövlət 

proqramlarının həyata keçirməsinə cəlb olunmuşdur. 

Digər model isə Fransada, Türkiyədə və Ərəb, Afrika və Latın Amerikasının əksər 

ölkələrində istifadə edilir. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, yerlərdə birbaşa dövlət idarəçiliyi 

ilə yerli özünüidarə uzlaşdırılmış formada fəaliyyət göstərir. Birbaşa dövlət idarəçiliyi ya 

regional səviyyədə, ya da bütün inzibati-ərazi vahidlərində təşəkkül tapır. Mərkəzi hakimiyyətin 

yerlərdəki nümayəndələri ayrı-ayrı dövlət xidmətlərinin fəaliyyətinə rəhbərlik və koordinasiya 

etməklə yanaşı həm də yerli özünüidarə orqanları üzərində nəzarəti də həyata keçirirlər. 

Yerlərdə birbaşa mərkəzi dövlət hakimiyyətini şəhər və rayon icra hakimiyyətləri, onların 

nümayəndəlikləri aparır. Onlar müvafiq ərazilərdə vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını, qanuni 

mənafelərini, bu ərazinin iqtisadi, sosial və mədəni inkişafını, dövlət mənafelərinin və yerli 

mənafelərin uzlaşdırılmasını təmin edir. Dövlətin yerlərdə siyasətini həyata keçirmək məqsədilə 

yerli icra hakimiyyətlərinin sərəncamına dövlət əmlakı verilir. Bu əmlakın tərkibinə dövlət 

büdcəsindən ayrılmış vəsaitlər və məqsədli fondların vəsaiti, dövlət yaşayış fondu, mühəndis-

kommunikasiya, infrastuktur obyektləri, torpaq sahələri, təbii obyektlər, xalq təhsili, mədəniyyət, 

səhiyyə, idman müəssisələri və müvafiq ərazinin iqtisadi inkişafını, əhalinin kommunal-məişət 

və sosial-mədəni tələbatının ödənilməsi üçün lazım olan digər əmlak ola bilər. 



Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin, Sənaye və 

Energetika Nazirliyinin, Təhsil Nazirliyinin, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Dövlət Torpaq 

və Xəritəçəkmə Komitəsinin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, Səhiyyə 

Nazirliyinin və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli orqanları ikili tabelikdə olur. Bu 

qurumların yerli şöbə və idarəetmə rəhbərlərini yerli icra hakimiyyəti başçısının razılığına əsasən 

həmin təşkilatların mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı (nazirlik və ya baş idarə) təyin edirlər. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 142-ci maddəsinə görə yerli özünüidarəni 

bələdiyyələr həyata keçirirlər.  

Azərbaycanda özünüidarə qurumu iki formadan ibarətdir: 

1. mərkəzi idarələr, yəni dövlət və onun yerlərdəki nümayəndəlikləri olan icra 

hakimiyyətləri; 

2. yerli özünüidarələr, yəni bələdiyyələr. 

Bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun 2-ci maddəsində 

göstərilir ki, bələdiyyə – qanunla müəyyən edilmiş ərazi hüdudları daxilində yerli 

özünüidarəetmə formasıdır. 

Bələdiyyə – mənşəcə ərəb sözüdür və şəhər idarəsi deməkdir. Ərazi vahidlərində 

özünüidarəetməni aparmaq üçün bələdiyyənin xüsusi icra apparatı, mülkiyyəti, büdcəsi, yerli 

qeyri-adi formaları, yerli vergilər müəyyən etmək və yığmaq səlahiyyətləri vardır. 

Yerli özünüidarə forması kimi bələdiyyənin səlahiyyətləri nisbi şəkildə 2 yerə bölünür: 

1)məcburi; 2)könüllü (fakültativ) səlahiyyətlər. 

Ümumdövlət əhəmiyyətli məsələlərin həlli ilə bağlı səlahiyyətlər bələdiyyələrin icra etdiyi 

məcburi səlahiyyətlərinə aiddir. Buraya mənzil-kommunal, su təchizatı, nəqliyyat, təhsil və 

səhiyyə, ictimai təhlükəsizlik işlərinin görülməsi daxildir. 

Könüllü, yəni fakultativ işləri isə bələdiyyələrin özləri müəyyənləşdirirlər. Buraya ictimai 

parkların, kitabxanaların saxlanması, az təminatlı ailələrə yardım, onlara və əlillərə mənzil 

tikintisi və s. aid edilə bilər. 

Yerli özünüidarənin forması kimi bələdiyyələr 4 mühüm əlamətlərə malik qurumlardır: 

1) Bələdiyyələr ayrıca büdcəyə və mülkiyyətə malik olurlar; 

2) Yerli məsələlərin həllində muxtariyyata və sərbəstliyə malikdirlər; 

3) Seçkili hakimiyyətə gələn, qərarverən və icraedici vahidləri var; 

4) Hüquqi şəxs statuslu qeyri-dövlət təsisatıdır. 

Bələdiyyələrin vacibliyi ondan ibarətdir ki, o, bir tərəfdən dövlət idarəçiliyini 

optimallaşdırır, onu daha da səmərəli edir, digər tərəfdən isə məhdud ərazidə məskunlaşmış 

əhalinin insan hüquqları və azadlığının qorunmasını, yerli problemlərin həllinə vətəndaşların 

mütəşəkkil qaydada qoşulmasını təmin edir. 



Əksər inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin sayı 2000 nəfərdən çox olan ərazidə bələdiyyə 

qurulmur. Azərbaycanda bu norma 500 nəfər götürülmüşdür. 

Bələdiyyələr öz fəaliyyətlərində bütünlüklə yerli əhaliyə, ayrıca vətəndaşlarla, fiziki və 

hüquqi şəxslərlə və ən nəhayət dövlət orqanları ilə qarşılıqlı münasibətdə olur və onların 

qarşısında siyasi, iqtisadi, sosial və hüquqi məsuliyyət daşıyırlar. Dövlət orqanları bələdiyyələrin 

fəaliyyətinə nəzarət etməklə yanaşı, bəzi məsələlərin həll olunmasında onlarla ortaq olur. 

Bələdiyyələr üzərində hökumət nəzarəti mexanizmi müxtəlifdir. Federativ dövlət 

quruluşuna malik ABŞ-da bu işi ştatlar və departament dairələri, AFR-də torpaq hökuməti həyata 

keçirir. İngiltərə, Fransa, İtaliya və Yaponiya kimi unitar dövlətlərdə bu nəzarəti mərkəzi 

hökumət aparır. Fikrmizcə, yerli özünüidarə orqanlarının işinə hökumət və onun yerlərdəki 

nümayəndələri tərəfindən müdaxilə aşağıdakı istiqamətlər üzrə ola bilər: 

1. Ümumdövlət sosial-iqtisadi layihələrin ortaq şəkildə dövlət sahibkarlığı əsasında həyata 

keçirilməsi; 

2. Bələdiyyə orqanlarının işinə nəzarət; 

3. Eyni rayon və şəhərdə yerləşən bələdiyyələrin fəaliyyətinin koordinasiyası; 

4. Bələdiyyələrarası yerli inzibati və iqtisadi orqanların yaradılması; 

5. Birbaşa qaydada bələdiyyənin fəaliyyətinin tənzimlənməsi və nizamlanması; 

6. Yerli büdcələrin formalaşmasının mərkəzi hökumətdən asılılığı. 

Bu istiqamətlər üzrə aparılan işlər yerli özünüidarəni səmərəli etməklə bərabər bələdiyyə 

orqanlarının işində ümumxalq əhəmiyyətli məsələlər üzrə mərkəzi hökumətin istənilən qərarının 

bələdiyyələr üçün sözsüz, məcburi qaydada yerinə yetirilməsini mümkün edir. 

Yerli özünüidarə orqanı kimi bələdiyyələrin cəmiyyətin müxtəlif qrupları və vətəndaşları 

qarşısında məsuliyyət daşıması birtərəfli şəkildə mövcud olmur. Eyni zamanda yerli 

özünüidarəyə cəmiyyət tərəfindən bəzi təminatlar verilir: 

- yerli özünüidarənin həyata keçirilməsinə nə dövlət orqanları, nə ictimai-siyasi qurumlar, 

nə də ayrıca götürülmüş fiziki və hüquqi şəxs qarışmamalıdır; 

- dövlətin mərkəzi orqanları birtərəfli şəkildə bələdiyyələrin səlahiyyətlərini nə 

məhdudlaşdıra bilər, nə də əlindən ala bilər; 

- yerli özünüidarə orqanlarının mənafeləri və hüquqları məhkəmə hakimiyyəti ilə 

qorunur; 

- səlahiyyətləri çərçivəsində yerli özünüidarə orqanları tərəfindən qəbul olunan hüquqi 

aktların vətəndaşlar və hüquq təşkilatları tərəfindən icrası məcburidir. 

Beləliklə, Azərbaycanda yerli özünüidarə ilə bağlı aparılan işləri və qabaqcıl Qərb 

ölkələrinin təcrübəsini nəzərə alaraq bələdiyyələrin təşkilinin əsas prinsiplərini 

müəyyənləşdirmək olar: 

1.Yerli özünüidarə orqanlarının dövlət hakimiyyəti orqanlarından təşkilati cəhətdən 

ayrılığı; 

2. Bələdiyyələrin seçkili olması; 

3. Yerli özünüidarənin lazımi səviyyədə maddi və maliyyə resurslarının olması; 

4. Ümumdövlət əhəmiyyətli işlərin görülməsində bələdiyyə və hökumət orqanlarının birgə 

fəaliyyət göstərməsi; 

5. Yerli özünüidarənin təşkilinin və fəaliyyət göstərməsinin qanuni çərçivəyə salınması. 



Yerli özünüidarənin iqtisadi əsasını regional iqtisadiyyatın komponentləri təşkil edir. 

Bunların sırasında təbii ehtiyatları (torpaq, faydalı qazıntılar, su, meşə, flora və fauna), bələdiyyə 

mülkiyyətinin tərkibinə daxil olan daşınan və daşınmaz əmlakı, bələdiyyə büdcəsini, 

bələdiyyənin qeyri-büdcə fondlarını və s. göstərmək olar. 

Son illərdə «region» anlayışına yeni tərzdə yanaşmaq zəruriyyəti meydana çıxmışdır. İlkin 

regional həlqənin təyini baxımından regiona – nisbətən eyni iqlimə, flora və faunaya, coğrafi 

mövqeyə malik olan, vahid istehsal, sosial və bazar infrastrukturu, eyni hökumət və özünüidarə 

orqanları tərəfindən idarə edilən ərazi bütövlüyü başa düşülür. Onun formalaşmasına iqtisadi-

təşkilati, sosial-psixoloji, siyasi-hüquqi və coğrafi faktorlar təsir edir. 

Region xalq təsərrüfatının ərazi cəhətdən ixtisaslaşdırılmış hissəsi olmaqla təkrar istehsal 

prosesinin vahidliyi və tamlığı ilə xarakterizə olunur. Əgər ərazi idarə edilməsi ərazi əmək 

bölgüsünün təkmilləşdirilməsi hesabına ictimai istehsalın səmərəliliyinə nail olmaq üçün onun 

tənzimlənməsi prosesi kimi başa düşülürsə, regional idarəetmə konkret ərazidə lokallaşmış təkrar 

istehsal prosesinin nizamlanması və məqsədəyönlü fəaliyyəti kimi başa düşülür. Regional təkrar 

istehsal prosesi dövlətin apardığı struktur, investisiya, sosial, təbiətin qorunması, maliyyə və 

ərazinin özünüidarə siyasətindən asılıdır. Bu siyasətlərin tarazlığı regional iqtisadiyyatın 

kompleks və proporsional inkişafını şərtləndirir. Deməli, region ölkənin sosial-iqtisadi 

kompleksinin yarım sistemi olmaqla yanaşı, həm də onun müstəqil hissəsi olaraq tamamlanmış 

təkrar istehsal prosesinə malikdir və burada sosial-iqtisadi proseslər axını spesifik şəkildə gedir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, «regional iqtisadiyyat» anlayışına müxtəlif baxışlar mövcuddur. 

Məsələn, T.Q.Morozovanın redaktorluğu altında dərc edilmiş kitabda regional iqtisadiyyata eyni 

inzibati-ərazi vahidində tibbi-ekoloji şəraitə uyğun sosial-iqtisadi proseslərin baş verməsi və 

məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi və inkişafı kimi göstərilmişdir. 

A.V.Sidoroviçin redaktorluğu altında dərc edilmiş kitabda isə regional iqtisadiyyat ya 

inzibati-ərazi, ya da xüsusi iqtisadi əlamətlərlə fərqlənən ayrı-ayrı vilayət, şəhər və digər ərazi 

vahidlərinin iqtisadiyyatının təcəssümü kimi, həm də bu regionların iqtisadiyyatı xalq 

təsərrüfatının təkrar istehsalının bir tərkib hissəsi kmi qiymətləndirilir. Bizim fikrimizcə, 

regional iqtisadiyyata konkret, ərazi çərçivəsində təkrar istehsal proseslərinin təmin olunması 

münasibətləri sistemində məhdud resurslardan istifadə olunması prosesi kimi baxmaq lazımdır. 

Regional iqtisadiyyat hər şeydən əvvəl infrastrukturadan ibarətdir. 

İnfrastruktura – əsas fəaliyyətə münasibətdə köməkçi və yardımçı xidmətləri həyata 

keçirən sfera sayılır. Başqa sözlə desək, infrastruktura – insan tərəfindən yaradılan və bütün 

cəmiyyətə, maddi-istehsala ümumi sayılan sferadır. Onun fəaliyyət və funksional sferalar üzrə 

təsnifləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan infrastruktura istehsal (maddi), 

sosial, institutual (təsisat) və bazar infrastrukturası növlərinə bölünür. 

İstehsal infrastrukturasının əsas funksional təyinatı ictimai istehsalın fəaliyyətini təmin 

etməkdir. İstehsal infrastrukturasının digər məqsədi infrastruktura kompleksinin özünü maddi, 

enerji, informasiya və başqa xidmətlərlə təmin etməkdir. 

İstehsal infrastrukturasına – nəqliyyat, anbar təsərrüfatı, maddi-texniki təminat və 

topdansatış, rabitə (əhaliyə xidmət göstərən rabitədən başqa) enerji təminatı, su təsərrüfatı və s. 

daxildir. 



Sosial infrastruktura isə funksional cəhətdən çoxsahəli kompleks olub şəxsi və ümumi 

tələbatların ödənilməsinə ümumi şərait yaradır. Bura kadrların hazırlanması və yenidən 

hazırlanması, səhiyyə, bədən tərbiyəsi və idman, əhalinin dincəlməsi, mədəniyyət ocaqları, 

pərakəndə ticarət, ictimai iaşə, əhaliyə məişət xidmətləri, mənzil kommunal təsərrüfatı, ətraf 

mühitin qorunması, habelə ayrı-ayrı müəssisələrdə fəaliyyət göstərən sosial obyektlər 

(müəssisədə yerləşən tibb məntəqəsi, bərbərxana, klub və s.) daxildir. 

İnstitutual infarstukturanın funksional təyinatı ictimai-faydalı, qeyri-istehsal, elmi, 

idarəetmə, hüquqi, mühafizə və başqa xidmətlər göstərməkdir. Buraya nazirliklər, yerli hökumət 

və özünüidarə orqanları, prokurorluq, məhkəmə, polis və başqa orqanlar daxildir. 

Bazar infrastrukturuna isə birjalar, yarmarkalar, auksionlar, bank sistemi, vergi-büdcə 

sistemi, qiymətli kağızlar bazarı, müxtəlif sığorta, konsaltinq, vasitəçi və investisiya şirkətləri 

daxildir. 

Ayrı-ayrı regionlarda infrastruktura növlərinin qarşılıqlı fəaliyyətin təyin olunması yerli 

dövlət və bələdiyyə orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətindən asılı olur. Yerli idarəetmə orqanları 

inzibati, hüquqi və iqtisadi metodlardan istifadə edərək infrastrukturanın müxtəlif 

komponentlərinə təsir göstərirlər. Bu yerli özünüidarənin niyyət və məqsədlərinə nail  olmağa 

şərait yaradır. 

Yerli özünüidarənin niyyəti kimi yerli əhəmiyyətli məsələlərin həll olunmasına 

vətəndaşları cəlb etmək əsasında region əhalisinin həyat standartlarını yaxşılaşdırmaqdır. Bu 

niyyətin reallaşdırılması hər sahə üzrə konkret vəziyyətə çatma məqsədlərinin 

müəyyənləşdirilməsindən asılıdır. 

Bələdiyyə orqanları iqtisadi sahədə: yerlərdə sahibkarlığın inkişafı; yerli maliyyə; yerli vergilər; 

bələdiyyə mülkiyyəti; bələdiyyə qurumlarının ərazilərində torpaq və torpaq münasibətləri; yerli 

təsərrüfat sahəsində: texniki sistemlərin (su kəməri, kanalizasiya, məişət tullantılarından təkrar 

istifadə olunması və s.) istismarı; yaşıllaşdırma işləri; ictimai nəqliyyat; küçələrin və yolların 

saxlanması, bələdiyyə mənzilləri; fərdi tikintinin və ümumiyyətlə mənzil tikintisi işlərinin 

tənzimlənməsi və s.; sosial sahədə isə sosial yardım, təhsil, səhiyyə, sanitar nəzarəti, ərazi 

təchizatı və ictimai himayə, ekologiya, əmlakın müdafiəsi, mehmanxanalar və s. üzrə məqsədləri 

müəyyənləşdirmə və yerinə yetirmə səlahiyyətlərinə malikdirlər. 

Bələdiyyə ərazidə yerləşən və fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlara, ictimai 

institutlara müxtəlif üsullarla təsir edərək ərazinin tarazlı inkişafını təmin edir. Məsələn, 

Fransada bələdiyyələr ekologiyaya mənfi təsir göstərən işgüzar təşkilatların telefonlarını, 

kanalizasiyasını, elektrik və istilik enerjisini kəsirlər. Bu da onları təbiətin qorunması üzrə 

tədbirlərin həyata keçirilməsinə sövq edir. Lakin bələdiyyələrin əsas mənfi cəhəti onların iri 

həcmdə maddi və maliyyə resurslarına malik olmamalarıdır. Vəziyyətin belə olması 

bələdiyyələrin iri lahiyələrin reallaşdırılması imkanların azaldır və bəzən onları özəl kapitaldan 

asılı edir. Söz yox ki, bu mənfi cəhətin aradan götürülməsini ilk növbədə inkişaf etmiş sənaye və 

xidmət sferasına malik şəhərlərin bələdiyyələri nail ola bilərlər. 

 

 Azərbaycan Respublikasında sosial yönümlü regional   siyasətin əsasları 



Son dövrlərdə Azərbaycanda sosial siyasətin aparılması uzun sürən iqtisadi böhrandan 

çıxış və bazar iqtisadiyyatının təşəkkülü ilə xarakterizə olunur. Siyasətə hər şeydən əvvəl 

qoyulmuş məqsədlərə çatmağa şərait yaradan fəaliyyətin və qərarların qəbul edilməsinə ümumi 

rəhbərlik kimi baxılmalıdr. Sosial sahədə siyasətin müəyyənləşdirilməsi və aparılması həmişə 

mürəkkəb məsələ kimi qiymətləndirilmişdir. Çünki, sosial sfera ayrı-ayrı fərdlərin, qrupların və 

bütövlükdə insan cəmiyyətinin rifahı, həyat standartları ilə bağlıdır. 

Sovet dövründə sosial siyasət tədbirləri əsasən əhalinin gəlirlərinin artırılmasına, istehlak 

quruluşunun yaxşılaşdırılmasına və əhalinin sosial xidmətlərlə təminatının yüksəldilməsinə 

yönəlmişdir. Lakin sosial sferanın inkişafı «qalıq» prinsipi əsasında həyata keçirildiyindən 

istənilən nəticələr əldə olunmurdu. Deməli, səmərəli sosial siyasətin formalaşması məhz bu 

prinsipin dəyişməsindən asılıdır: sosial sferanın inkişafı «qalıq» deyil «kifayətetmə» prinsipinə 

söykənməlidir. Sosial yönümlü bazar münasibətlərinin formalaşması «kifayətetmə» prinsipi 

əsasında çevik sosial siyasətin yeridilməsini nəzərdə tutur. 

Mütərəqqi və müasir sosial siyasət cəmiyyət üzvlərinin yüksək sosial və iqtisadi 

məsuliyyətinə əsaslanır. Burada bütün sosial problemlər spekteri dövlətin həyata keçirdiyi sosial 

siyasətin obyekti rolunu oynamalıdr. Əhali sosial siyasətin passiv obyektindən onun aktiv 

subyektinə çevrilməlidir. Azərbaycanda yeni təməllər üzrə yerli özünüidarə-bələdiyyələrin 

yaranması da məhz bu məsələnin həll olunmasına xidmət göstərir. Digər tərəfdən, gəlirlərin 

yüksəldilməsinə mane olan məhdudiyyətlər və sosial sferada bərabərlik prinsipi təmamilə aradan 

qaldırılmalıdr. 

Sosial siyasətin həqiqi mahiyyəti ondan ibarət olmalıdır ki, əgər bir sosial qrupun həyat 

səviyyəsi suətlə yüksəlirsə, onda digərlərininki aramla yüksəlməli, üçüncülərinki isə sadəcə 

yaxşılaşmalıdır və s. Bütün əhali qruplarının həyat səviyyəsi, sosial rifahı bərabər yönlü şəkildə 

artmamalıdır. Həyata keçirilən sosial siyasətdə bu paradiqmanın gözlənilməsi bazar 

iqtisadiyyatının qanunauyğunluqlarının formalaşmasına və yeni rəqabət dinamikasının 

yaranmasına xidmət göstərir. 

Müasir menecmentin nəzəriyyə və təcrübəsinə görə iki konsepsiya mövcuddur. 

Birinci konsepsiyaya görə biznes yalnız mənfəət qazanmaq üçün məqsədəyönlü şəkildə 

fəaliyyət göstərməlidir. İqtisadi funksiyasını yerinə yetirməklə biznes cəmiyyətin üzvlərini işlə 

təmin edir, səhmdarlara divident verir, istehlakçıları lazım olan əmtəələrlə təmin edir. A.Smit 

göstərir ki, mənfəətə can atma cəmiyyət tərəfindən minimum məhdudiyyətlər qoyulmaqla həyata 

keçirildikdə sahibkarlıq cəmiyyətə daha yaxşı xidmət göstərir. Monetarizmin yaradıcılarından 

biri Milton Fridmana görə «firma mənfəətə can atmanın məqsədəyönlü fəaliyyətilə məşğul olur. 

Ona qarşı başqa tələbin irəli sürülməsi prinsip etibarilə təxribatçı sosial doktrinadır». «Ceneral 

Motors» şirkətinin keçmiş prezidenti Vilson isə «Ceneral Motors şirkətinə nə yaxşıdırsa, ölkə 

üçün də o yaxşıdır» şüarını söyləmişdir. 

İkinci konsepsiyaya görə biznesin fəaliyyəti məqsəd və vəzifələrlə məhdudlaşmamalıdr. O, 

öz fəaliyyətini işçilərə, istehlakçılara və yerli sakinlərə təsirini insani və sosial aspektlərini 

nəzərə alınması və ümumiyyətlə, cəmiyyətin sosial məqsədlərinin həll olunmasına yardımçı 

olmalıdır. Bu fikirlə, biznes öz işləri və cəmiyyət qarşısında sosial məsuliyyət daşıyır. Bu 

konsepsiyanı ABŞ-da 30-cu illərdə «Sirs» firmasının başçısı olmuş Robert E. Vud irəli 

sürmüşdür. Lakin bu konsepsiyaya qərb ölkələrində həqiqi maraq 50-ci illərdən göstərilməyə 



başlanmışdır. 

Bizim fikrimizcə, bu konsepsiyaların hamısının istifadə olunması milli iqtisadiyyatın 

vəziyyətindən asılıdır. İkinci konsepsiyanın sağlam milli iqtisadiyyatda, müəssisələrin rentabelli 

işləməsi dövründə və birinci konsepsiya iqtisadiyyat böhran keçirdiyi və müəssisələr kütləvi 

şəkildə zərərlə işlədiyi dövrdə istifadə edilməsi məqsədəuyğundur. 

Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar əhalinin sosial vəziyyətinin və rifahının 

yaxşılaşdırılması, əsas etibarilə iqtisadiyyatın dirçəldilməsindən asılıdır. Sosial problemlər 

iqtisadi artım və proporsiyalarla sıx qarşılıqlı əlaqədədir. Bu qarşılıqlı əlaqə üç aspektdə göstərilə 

bilər. 

- iqtisadi artım templəri insanların tələbatını ödəməyi istiqamətlənən resursların 

miqyasını şərtləndirir; 

- əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi vəzifələrinin özləri də iqtisadi dinamikaya 

müəyyən tələblər qoyur və onun formalaşması amillərinə çevrilir; 

- əhalinin həyat standartlarının yüksəldilməsi üzrə sosial tədbirlərin görülməsi 

iqtisadiyyatın mütərəqqi strukturunun qorunmasına xidmət göstərir. 

İqtisadi artıma nail olma ilk növbədə aşağıdakı sosial məsələlərin həllinə xidmət edir: 

- əhalinin həyat səviyyəsini sabitləşməsi; 

- kasıblar ordusunun sayının azaldılması; 

- işsizliyin yüksək artım tempinin azaldılması; 

- əmək haqqı, təqaüd və müavinətlər üzrə borcların ləğv edilməsi; 

- sosial gərginliyin aşağı salınması və mütərəqqi sosial siyasətin aparılması, makro 

səviyyədə yeni əsaslarla maliyyə münasibətlərinin qurulmasını tələb edir. 

Bazar iqtisadiyyatında yeni sosial-əmək münasibətləri qurulur. Əgər inzibati-amirlik 

sistemində sosial-əmək münasibətlərinin iki: dövlət və muzdlu işçilər subyekti var idisə, bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində artıq sosial-əmək münasibətlərinin üç subyekti (işverən, muzdlu işçi və 

dövlət) fəaliyyəti göstərir. İşçi qüvvəsinin bölüşdürülməsi və əmək haqqı səviyyəsinin müəyyən 

olunması əmək bazarında baş verir. Əmək haqqının əsasını işçi qüvvənin dəyəri təşkil edir. 

Sosial-əmək münasibətlərində müqavilə formalarına üstünlük verməklə sosial portnyorluğa 

zəmin yaranır. Sosial ehtiyaclara vəsaitlərin yığılması üç yolla həyata keçirilir: a)sosial təminat; 

b)sosial sığorta; v)sosial xidmətlərin ödənişli olması. Sosial təminat sahibkarların, sosial sığorta 

müzdlu işçilərin üzərinə qoyulmalıdır. Sosial xidmətlər isə həm pullu, həm də pulsuz şəkildə 

yerinə yetirilməlidir. 

Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının materiallarında göstərilir ki, bazar 

iqtisadiyyatlı ölkələrdə regional siyasətin obyekti müxtəlif regionlarda mövcud olan 

bərabərsizliklərdir: - həyat səviyyəsi və şəraitində, məşğulluq və işsizlikdə, sahibkarlıq 

şəraitində, iqtisadi artım tempində və s. olan fərqlərdir. 

Regional siyasətin məqsədi-sosial münaqişələrə şərait yaradan və ölkənin sosial-iqtisadi 

inkişafına mane olan bərabərsizlikləri və fərqləri minimuma endirməkdir. 

Regionun formalaşmasına coğrafi-iqlim, təşkilati-idarəedici, sosial-mədəni, iqtisadi-hüquqi 

və kommunikasiya-informasiya amilləri təsir edir. Bu amillərin hamısının daha çox və az təsir 

göstərməsindən regionlar bir-birindən fərqli təşəkkül tapırlar. Buna görə də onların sosial-

iqtisadi quruluşu eyni deyildir. Regionun aqrar, aqrar-sənaye, sənaye və sənaye-aqrar adlanması, 

orada mövcud olan faydalı qazıntılardan, torpağın münbütliyindən, əmək ehtiyatlarının sosial-



mədəni və təhsil səviyyəsindən, nəqliyyat və enerji qovşağının, hava və su limanlarının 

olmasından asılıdır. 

Regionlar arasında sosial sferada aşağıdakı fərqlər üstünlük təşkil edir: 

- urbanizasiya səviyyəsində bərabərsizlik; 

- əhalinin savadlılıq və təhsil səviyyəsindəki fərqlər; 

- işsizlik və məşğulluqda bərabərsizlik; 

- gəlirlər və əmək haqqı səviyyəsindəki fərqlər; 

- pullu və pulsuz sosial xidmətlərin göstərilməsində olan fərqlər; 

- sosial infrastrukturun inkişafı üzrə olan fərqlər. 

Müasir şəraitdə regionların inkişafının məqsəd və meyarları, regionun sosial-iqtisadi 

siyasətin prioritetlər sistemində yeri və rolu keyfiyyətcə dəyişir. İctimai inkişafın əsas resursu 

kimi əraziyə qoyulan sosial və ekoloji tələblər artır. Bu zaman baş verən dəyişikliklərin aşağı 

tendensiyalarını müşahidə etmək olar: 

a) insan amilinə, həyatın sosial aspektlərinə həlledici rolun verilməsi; 

b)iqtisadi artım və sosial inkişafın müxtəlif amillərinin ərazi cəhətdən qarşılıqlı 

əlaqələndirilməsinin yüksəlməsi; 

c) resursların mobilliyinin gücləndirilməsi; 

ç) regionların istehsal strukturunun mürəkkəbləşməsi; 

d) ərazi əmək bölgüsünün dərinləşməsi və onda beynəlxalq aspektlərin önəmli rol 

oynaması; 

e) ekoloji təhlükəsizliyin lokal sosial və siyasi maraq kəsb etməsi. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sosial sferada olan bərabərsizliklərin aradan qaldırılması 

dövlətin həyata keçirdiyi sosial və regional siyasətin uzlaşdırılmış şəkildə aparılmasından 

asılıdır. Fikrimizcə, mikro səviyyədə aparılan sosial siyasət aşağıdakı prinsiplərə söykənməlidir: 

1) bərabərlik, cəmiyyətin hər bir üzvünün rifah səviyyəsinin artırılması üzrə bərabər 

imkanlar verilməsi; 

2) insanlara hər bir şəraiti nəzərə alan sosial təminatların verilməsi; 

3) əmək qabiliyyətli əhalinin tam məşğulluğuna nail olma. 

Bunların həyata keçirilməsi üçün regionların inkişafında «ədalətliliyə» və «səmərəliliyə» 

nail olmaq lazımdır. «Ədalətlilik» iqtisadi fəaliyyətin ərazi cəhətdən elə yerləşdirilməsini 

nəzərdə tutur ki, bütün regionların sakinləri istədikləri rifah səviyyəsinə çatmaq üçün bərabər 

imkanlar əldə edə bilsinlər. «Səmərəlilik» isə ümummilli rifahı yüksəltmək məqsədilə hər bir 

regionun istehsal və qeyri-istehsal potensialından qənaətli istifadə kimi başa düşülməlidir. 

İqtisadi artım dövründə «ədalətliliyə», böhran dövründə isə «səmərəliliyə» üstünlük vermək 

məqsədəuyğundur. Uzlaşdırılmış sosial və regional siyasətin aparılmasında mərkəzi hökumət 

orqanları ilə bərabər yerli dövlət və özünüidarə orqanları da lazımi səlahiyyət və məsuliyyətə 

malik olmalıdırlar. 

Bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununda göstərilir ki, 

«bələdiyyələr yerli sosial müdafiə və sosial inkişaf proqramları hazırlaya və reallaşdıra bilərlər». 



Yerli sosial müdafiə və sosial inkişaf proqramlarında məqsəd dövlətin həyata keçirdiyi sosial 

inkişaf proqramlarında nəzərdə tutulmayan və ya onlara əlavə olaraq yerli əhəmiyyətli sosial 

inkişaf məsələlərini həll etməlidir. Bunu aydın şəkildə əsas sosial problemlərin aradan 

qaldırılması üzrə izləmək mümkündür. Azərbaycanda yaranan bələdiyyə orqanlarının sosial 

siyasətinin aparılmasına əsas təsir vasitələri şəkil 2.1.-də göstərilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2.1.Bələdiyyələrin sosial siyasətin aparılmasında istifadə etdiyi əsas istiqaməti və 

inzibati təsir vasitələri 

 

Bunu aydın şəkildə əsas sosial problemlərin aradan qaldırılması üzrə izləmək mümkündür. 

Öncə, məşğulluq və işsizlik problemini götürək. Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda bu 

problem on illər boyu həll edilməmiş, getdikcə daha da kəskinləşmişdir. Hal-hazırda il ərzində 

orta hesabla əmək qabiliyyətli əhalinin 50-55% işsizdir. Bazar münasibətlərinin inkişaf etdiyi bir 

şəraitdə iş yerlərini artırmağın, sərbəst əmək ehtiyatlarını istehsala cəlb etməyin prinsipcə yeni 

imkanlarından istifadə olunmalıdır. Sahibkar təşəbbüskarlığının stimullaşdırılmasın-da, kiçik 

müəssisələrin və fermer təsərrüfatının inkişafında bələdiyyə mülkiyyəti və büdcəsindən istifadə, 

yerli iqtisadi inkişaf proqramları-nın reallaşdırılması, yerli əhəmiyyətli su mənbələrindən 

istifadə, yaşayış və qeyri-yaşayış binalarının saxlanması, mənzil tikintisi, kanalizasiya 

təsərrüfatının təşkili, yolların və körpülərin tikilməsi müstəsna rol oynaya bilər. Bu isə yeni iş 

yerlərinin açılması və məşğulluqda olan gərginliyin azalması deməkdir. Bundan başqa 

bələdiyyələr müvəqqəti və mövsümü işlərin görülməsinə də yerli işsizləri cəlb edə bilərlər. 

Bunun üçün bələdiyyələrdə «ev xidməti» qulluğunun yaradılması vacib sayılmalıdır. «Ev 

xidməti» qulluğunun əməkdaşları kimsəsizlərə, xəstələrə, qocalara və başqa şəxslərə müqavilə 

əsasında yemək hazırlama, evləri təmizləmə, gəzintiyə çıxarma, bazarlıq etmə və digər iş və 

xidmətləri göstərə bilərlər. Bələdiyyələrdə ev xidmətinin yaradılması yerli əhaliyə əlavə iş 

yerləri verməklə bərabər sosial cəhətdən zəif sayılan əhali təbəqəsinin güzəranının 

yaxşılaşdırılmasına xidmət göstərir. 
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Bundan başqa bələdiyyələr müvəqqəti olaraq yarmarkaların təşkilinə, mərasim 

xidmətlərinin görülməsinə, tarixi və mədəniyyət abidələrinin saxlanmasına, müxtəlif cür sərgi və 

yarışların təşkilinə, ekoloji proqramların həyata keçirilməsinə, məişət tullantılarının toplanması 

və emalına, bələdiyyə ərazisinin yaşıllaşdırılması və abadlaşmasına işsizləri cəlb edə bilərlər. 

Hər bir regionda əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artmasına aşağıdakı tədbirlər müsbət təsir 

göstərə bilər: 

- Azərbaycanın ayrı-ayrı regionlarının inkişafında daha çox iş yerləri yarada bilən strateji 

istiqamətlərin seçilməsi; 

- bələdiyyələrin nəzdində ictimai işlər təsisalatlarının yaradılması; 

- ərazilərin əmək potensialının saxlanması və rəqabət qabiliyyəti zəif olan əhali 

qruplarının əmək fəaliyyətinə cəlb olunması məqsədilə məşğulluğun dövlət və yerli 

büdcə vasitəsilə subsidiyalaşdırılması; 

- bələdiyyə əmək müfəttişlikləri vasitəsilə təkrar məşğulluğun tənzimlənməsi; 

- məşğulluğun çevik formalarından (hər şeydən əvvəl azyaşlı uşaqları olan qadınlar üçün 

natamam iş rejiminin tətbiqi) istifadə edilməsi; 

- işsizlərin yeni ixtisaslar qazanmasının həvəsləndirilməsi; 

- məşğulluq problemi gərgin olan regionlardan əmək qabiliyyətli əhalinin miqrasiyasınını 

təşkili; 

- yerlərdə qədim sənət növlərini inkişaf etdirən kiçik biznes strukturunun yaradılması. 

Təqaüdçülərin, aztəminatlı və çoxuşaqlı ailələrin rifahının yüksəldilməsində də yerli 

özünüidarə orqanları bir sıra əlavə işlər görə bilərlər. Belə ki, İsveçdə bələdiyyələr təqaüdü az 

olan qocaların mənzil kirayə xərclərini tam şəkildə kompensasiya edir. Bu təcrübəni 

Azərbaycanda da yaymaq vacibdir. Bələdiyyələrin hesabına aztəminatlı və çoxuşaqlı ailələrə də 

bu istiqamətdə güzəştlərin verilməsi məqsədəuyğun sayılmalıdır. Digər tərəfdən, özünüidarə 

orqanı sosial yardım və xidmətlər sahəsində yaşlı nəslin fərdi təlabatlarının 

müəyyənləşdirilməsində və onlara ünvanlı sosial xidmətlər göstərməkdə yeni iş 

texnologiyalarından istifadə etməlidirlər. Bələdiyyələrdə yaşlı nəslin maraqlarını və onların aktiv 

iştirakını təmin etməklə yerlərdə mövcud olan sosial riski azaltmaq mümkündür. 

Yerli dövlət və bələdiyyə orqanları gənclərin inkişaf proqramlarının hazırlanmasında və 

müəyyənləşdirilməsində də aktiv şəkildə iştirak edə bilərlər. Söhbət gənclərə keyfiyyətli təhsil və 

peşə hazırlığına təminatdan, səmərəli peşə yönümlü xidmətin təşkilindən, gəncləri işlə təmin 

edən işgüzar təşkilatlara vergi, hüquqi, kredit və təşkilati güzəştlərin verilməsindən və gənclərin 

sahibkarlıq təşəbbüskarlığının motivasiyasından gedir. 

Lakin sosial inkişafa dövlət və bələdiyyə yardımının miqyası ictimai istehlak fondları ilə 

müqayisədə şəxsi gəlirlərin üstün artmasının təmin edilməsi zərurətinə əsaslanmaqla tənzim 

edilməlidir. Dövlət və bələdiyyə ictimai istehlak fondlarına üstünlük verilməsi bərabərçilik 

doğurduğuna görə, səmərəli əməyə həvəsi yalnız zəiflədə bilər. Buna görə də sosial sahənin 

dövlət və yerli büdcədən maliyyələşdirilməsini, şübhəsiz, artırmaqla yanaşı insanların yaşayış 

səviyyəsini, o cümlədən mənzil şəraitinin şəxsi gəlirlər hesabına müstəqil şəkildə 

yaxşılaşdırılmasına imkanlar açmaq lazımdır. 

Regional və bütünlüklə, ölkə səviyyəsində sosial siyasətin canlandırılması üçün yuxarıda 

sadalanan işlərin həyata keçirilməsi son dərəcə zəruri olan ictimai sabitliyi təmin etməyin vacib 

şərtidir. Amma bu da aydındır ki, iqtisadi bazanı möhkəmləndirmədən xalqın həyat səviyyəsində 

əsaslı dəyişikliklər yaratmaq mümkün deyildir. Maddi nemətlərin bölüşdürülməsindən ötrü 



əvvəlcə gərək onları hasilə gətirəsən. 

Regionun (şəhərin) sosial-iqtisadi inkişafında yeni prioritetlər: onların diaqnozu və 

sistemli tənzimlənməsi Regionun sosial-iqtisadi inkişafı ərazi maraqlarının reallaşması əsasında 

baş verir. Regional maraqlar isə əhalinin bütün təbəqələrinin maraqlarını əhatə etmir. Məsələn, 

müəssisənin rəhbərlərinin və onun əməkdaşlarının müəssisənin fəaliyyətinə xas olan təbii 

iqtisadi maraqları vardır. Lakin bütün bu şəxslər və onların ailələri bu və ya digər şəkildə 

regionda yaranan əhalinin həyat səviyyəsindən və yaşayış tərzindən, yerli büdcənin, yerli 

istehsalın, sosial infrastrukturanın və siyasi mikroiqlimin vəziyyətindən asılı olurlar. Deməli, 

ərazidə məskunlaşan hər bir şəxs regional maraqların daşıyıcıları kimi çıxış edirlər. Buradan belə 

nəticə çıxarmaq olar ki, regional maraqlar mövcud şəraitin və motivasiyanın bir hissəsi olmasına 

baxmayaraq ərazinin ictimai təşkilinə bütünlüklə bəraət qazandırır. 

Nəzəri cəhətdən ilkin regional maraq – hər bir konkret ərazidə konstitusiya hüquq və 

azadlıqlarının reallaşmasına şərait yaratmaqdır. Əgər bu ilkin regional marağa dövlət və ərazi 

hakimiyyət orqanları tərəfindən yardım göstərilirsə, onda, əhalini cəlb edən və onu ərazidə 

saxlayan şərtlərin və münasibətlərin aktiv təkrar istehsalı başlayır. Regional maraqların təkrar 

istehsal xarakterli olması təbiidir. Çünki, işgüzar təşkilatlardan fərqli olaraq onun fəaliyyət 

göstərməsi zaman baxımından məhdudlaşmır (o özünü buraxa bilməz, ləğv oluna bilməz və s.). 

buna görə də regionun yaşaması üçün lazım olan resurslar, şərtlər və münasibətlər daimi təkrar 

istehsal olunmalıdır. Beləliklə, demək olar ki, regional maraqlar – regionun sosial, demoqrafik, 

təbii-resurs, ekoloji və təsərrüfat potensialının sabit şəkildə təkrar istehsalında özünü göstərir. 

Əgər bu proses pozularsa, onda region gec və ya tez depressiya vəziyyətinə keçir və sosial, 

iqtisadi, ekoloji və maliyyə böhranı keçirməyə başlayır. 

Müasir dövrdə məhsuldar qüvvələrin inkişaf dialektikası zənnimizcə, özünü iki əks 

prosesin vahidliyində tapır; bir tərəfdən vahid milli iqtisadiyyat təşəkkül tapıb inkişaf edir, digər 

tərəfdən milli iqtisadiyyatın hər bir tərkib hissəsi müəyyən bütövlük, vəhdətlik əldə edir. 

Regionun inkişaf etməsi mürəkkəb və çoxşaxəli prosesidir. Söhbət regionda yerləşən 

müxtəlif sahə vahidlərinin inkişafından, ərazi resursları və təbii-iqlim faktorlarından istifadənin 

səmərəliliyinin artırılmasından, demoqrafik vəziyyətin yaxşılaş-dırılmasından, müxtəlif əhali 

kateqoriyaları arasında olan sosial fərqlərin yumşaldılmasından, rəqabət mühitinin 

formalaşmasından və yeni təsərrüfat obyektlərinin yaradılmasından gedir. 

Şəhər tipli ərazi istehsalı vahid təsərrüfat komleksi kimi xarakterizə olunmalıdır. Burada 

yerli icra və özünüidarə orqanı maddi istehsalın aparılması üçün şərait yaradır, yəni işgüzar 

təşkilatları əmək və təbii resurslarla təmin edir, sənaye və digər obyektlərin tikilməsi üçün ərazi 

ayırır, istehsal, sosial, institutual və bazar infrastrukturlarını inkişaf etdirirlər. 

Digər tərəfdən şəhərdə yerləşən işgüzar təşkilatlar maddi nemət və xidmətlər istehsal 

etməklə bu ərazidə yaşayan əhalinin artan təlabatlarının ödənilməsinə şərait yaradır. 

Deməli, şəhər tipli ərazidə səmərəli istehsal üç subyektin: a)müəssisənin; b)şəhər icra 

hakimiyyətinin; c)şəhər bələdiyyəsinin razılaşdırılmış fəaliyyəti nəticəsində mümkündür. 

«Şəhər-müəssisə» və «müəssisə-şəhər» qarşılıqlı əlaqəsi vacib və dinamik şərtə çevrilir. 

Şəhər istehsalı və ya şəhər təsərrüfatı kompleksi – şəhərdə yerləşən istehsal və qeyri-

istehsal müəssisə və təşkilatların iqtisadi münasibətləri sistemidir. 



Bunlara ərazinin təbii-iqlim və əmək resurslarından, habelə infrastruktur obyektlərindən 

birgə istifadə xarakterikdir. 

Məlumdur ki, şəhərlərin sosial, demoqrafik, iqtisadi, ekoloji, mühəndis və digər 

problemlərinin öyrənilməsi XX əsrin 80-ci illərindən intensivləşmişdir. Məhz o dövrlərdə 

şəhərlərin sosial-iqtisadi inkişafının kompleks planlarının, baş planlarının və əhalinin 

məskunlaşması sxeminin hazırlanması metodikası dəyişmişdir. 

1990-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq, Azərbaycan Respublikasının demək olar ki, bütün 

şəhərləri ictimai-siyasi və sosial gərginliklər mərkəzinə çevrilməyə, dönməyə başlamışlar. 

Şəhərlərdə əhalinin təmərküzləşməsi artmaqla bərabər sosial sferanın maliyyələşməsinin ənənəvi 

büdcə mənbələri kəskin olaraq azalmağa başlamışdır. Şəhərin sosial potensialı ölçülməz həddə 

qədər diferensiallaşmışdır. Ənənəvi şəhər ziyalıları (mühəndis-texniki və elmi işçilər, həkim və 

müəllimlər) özlərinin sosial əhəmiyyətliliyini və nüfuzunu itirməyə başlamış, bunun əksinə 

olaraq ticarət, ictimai-iaşə və maliyyə işçilərinin sosial rolu və nüfuzu artmağa başlamışdır. 

Əhaliyə sosial nemətlərin, azadlıqların və müdafiənin təminatında şəhər hakimiyyətinin rolu 

artmışdır. 

Şəhərin mürəkkəb sosial-iqtisadi sisteminin mahiyyəti, məqsədi və tənzimlənməsi 

metodları haqqında baxışlar uzun zaman kəsiyində, yəni bütün dünyada siyasi, iqtisadi və 

təşkilati şəraitlərin dinamik şəkildə dəyişdiyi  bir dövrdə formalaşmışdır. 

Şəhərin sosial-iqtisadi sisteminə idarəetmə təsirinin məqsədi, mahiyyəti və istifadə şəraiti 

haqqında rəngarəng baxışların olması da bununla izah olunmalıdır. Bir qütbdə şəhərin və onun 

komponentlərinin özünəməxsus ərazi təsərrüfat kompleks kimi sərt şəkildə mərkəzləşdirilmiş 

idarə olunması paradiqması, başqa qütbdə isə şəhərlərdə məqsədəyönlü funksional – məkan 

siyasətinin aparılmasının qeyri-mümkünlüyü müddəası durur. Normal idarəetməni həyata 

keçirmək üçün şəhərin məkan baxımından artması dayandırılmalı və onun ayrı-ayrı hissələrinə 

(rayonlara, qəsəbələrə, məhəllələrə və s.) geniş özünüidarə muxtariyyatı verilməlidir. 

Bazar iqtisadiyyatına xas olan çoxsaylı təsərrüfat mexanizminin bərqərar olması şəhər 

təsərrüfatına bir müəssisə kimi baxmağı və mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə edilməsini qeyri-

mümkün edir. Buna görə müasir dövrdə şəhər sosial-iqtisadi sisteminin idarə edilməsində yerli 

özünüidarə mexanizmi önəmli yer tutmalıdır. Şəhər bələdiyyəsi şəhər strukturunun ayrı-ayrı 

elementləri və parametrlərinə deyil, həm də daha çox şəhər sosial-iqtisadi sisteminin fəaliyyəti 

şəraitinə tənzimləyici təsir göstərir. Deməli, şəhərin yerli özünüidarəsi şəraitində şəhərin 

fuknsional – məkan inkişafının sistemli tənzimlənməsi mühüm yer tutur. Ərazi-təsərrüfat, 

inzibati-ərazi və digər ziddiyyətlərin aradan qaldırılması və bunun əsasında ərazi potensilanının 

kompleks və balanslaşdırılmış təkrar istehsalının təmin olunması məqsədilə ərazi sistemi 

şəraitinə, prioritetlər və elementlərə ideoloji, siyasi, hüquqi və iqtisadi təsirlərin xüsusi təşkil 

olunmuş məcmusuna şəhərin funksional – məkan inkişafının sistemli tənzimlənməsi kimi 

baxmaq lazımdır. 

Fikrimizcə, şəhərlərin müasir sosial-iqtisadi xüsusiyyətlərinə adekvat cavab verən 

tənzimləmə vasitələri və mexanizmlərinin imkanları və onlardan praktiki istifadənin 

əsaslandırılması günün vacib məsələsi kimi ortaya çıxır. Bu mexanizmləri «sistemli 

tənzimləyicilər» adlandırmaq olar. Onlar şəhərin sosial-iqtisadi həyatında baş verən qarşılıqlı 

fəaliyyətlərin və münasibətlərin məqsədli nizamlayıcıları kimi çıxış edərək, şəhəri vahid sistemə 



çevirir, ziddiyyətləri aradan götürür və şəhərlə onun strukturları arasında maraqların 

razılaşdırılmasını təmin edir. 

Araşdırılan tənzimləyicilər sistemli xarakterə malik olmalıdırlar. Yəni onlar müxtəlif 

qarşılıqlı fəaliyyət və münasibətə həm fərdi və həm də məcmu sistemi formalaşdıran təsir 

göstərməlidirlər. Deməli, güman etmək olar ki, sistemli tənzimləyricilər şəhərin sosial-iqtisadi 

sisteminin ayrı-ayrı elementlərinin münasibətlərindəki və artım prosesində olan qarşılıqlı 

məhdudiyyətləri götürməyə borcludurlar. 

Sistemli tənzimləmənin ideologiyası ayrı-ayrı münasibətlərə təsir mexanizmlərini şəhərin 

fuknsional-məkan inkişafının maraq və sferalarına çevrilməsini nəzərdə tutur. Bu zaman 

üstünlük aşağıdakı şərtlərə cavab verən mexanizm və vasitələrə verilməlidir: 

a) hər bir tənzimləmə parametrinə sistemli təsir göstərə bilsin; 

b) eyni zamanda şəhərin sosial-iqtisadi inkişafı sisteminin çoxlu sayda elementinə təsir 

göstərə bilsin. 

Bu səpkidə sistemli tənzimləyicilərin tərkibi və təsnifatı ənənəvi monifunksional təsir 

tədbirlərindən fərqlənir. 

Real şəhər şəraitinin sistemli tənzimləyiciləri eyni zamanda daxili reqlamentləşdirici 

(şəhərin sosial-iqtisadi strukturunun hər bir elementinin daxilində münasibətlərinin 

tənzimləyiciləri), predmet üzrə istiqamətlənən (məsələn, torpaq və ya büdcə-vergi 

münasibətlərinin sistemli tənzimləyiciləri) və ümumi reqlamentləşdirici (məsələn normativ-

hüquqi) rolu oynayırlar. 

Sistemli tənzimləyicilərin siyahısı çox genişdir. Biz hal-hazırkı şəraitdə daha vacib 

saydığımız aşağıdakı sistemli tənzimləyiciləri araşdırmağa çalışmışıq. 

Fikrimizcə, əhəmiyyətinin xüsusiyyətinə və inteqral səmərəsinin unikallığına görə 

əsaslandırıcı rolu torpaq münasibətlərinin sistemli tənzimləyiciləri tutur. 

Onlar inzibati-normativ, təşkilati-hüquqi, iqtisadi-sosial, büdcə-vergi və digər tədbirlərin 

məcmusundan ibarətdir. Bu mexanizm və vasitələr, bir tərəfdən torpaq-bazar münasibətləri 

iştirakçılarının məqsədəyönlü şəkildə davranış strategiya və taktikasını seçməyə səmtləndirərək 

şəhərin funksional-məkan inkişafının real iştirakçılarının maraqlarını uzlaşdırmağa imkan verir, 

digər tərfdən isə şəhər mühitini əlavə olaraq zəiflədən və çirkləndirən iştirakçıların hərəkətinə 

maneə törədir. 

Beynəlxalq təcrübədə məhz torpaq-bazar tənzimləyicilər şəhərin həyatında sözün əsl 

mənasında ümumi və universal rol oynayırlar. Nisbətən, sadə və nəzarəti əlverişli olan tikinti 

üçün torpaq sahələrinin verilməsi, torpağın alqı və satqısı, ipotekası və digər mexanizmləri 

vasitəsilə şəhər bələdiyyəsi praktiki olaraq funksional – məkan inkişafının hər bir sahəsinə və 

aspektinə (məsələn, ətraf mühitin qorunması qaydalarına riayət etməkdən tikintinin müddətinə 

qədər) aktiv şəkildə təsir etmək imkanı əldə edir. 

Şəhərin funksional-məkan inkişafının sistemli tənzimlənməsin-də mühüm yerlərdən birini 

büdcə-vergi mexanizmi tutur. Büdcə- vergi mexanizminə şəhərin sosial-iqtisadi çərçivəsində 

büdcə prosesinin təşkilini, vergi tutma və maliyyə vəsaitlərinin axını şəraiti ilə bağlı normativ-

inzibati, torpaq-bazar, təşkilati-hüquqi və digər qarşılıqlı münasibətlər daxildir. 



Şəhərin sosia-iqtisadi və funksional-məkan baxımından inkişafına büdcə-vergi 

münasibətlərinin nizamlayıcı və reqlamentləşdirici təsirinin tənzimləmə sahələri həddən artıq 

genişdir. Belə ki, şəhərdə qalan dövlət vergilərinin daxil olması və bölüşdürülməsindən, yerli 

vergilərin strukturundan, ümumşəhər norma və qaydalarının pozulmasına görə cərimələrdən və 

digər sanksiyalardan, büdcə vəsaitələrinin istifadəsinin kommersiyalaşma səviyyəsindən və 

büdcə hesabına fəaliyyət göstərən investisiya-tikinti kompleksi ilə şəhərin solsial-iqtisadi 

strukturu arasında maliyyə münasibətlərindən ərazidə baş verən funksional-məkan dəyişikliklər, 

yeniliklər və prioritetlər asılı olur. 

Şəhərsalma və torpaq münasibətləri bir-birini çoxlu sayda birbaşa və dolayı yollarla 

əlaqələndirir. 

Onlar qarşılıqlı şəkildə bir-birini təkcə kəmiyyətcə deyil, həmçinin keyfiyyətcə də 

müəyyənləşdirirlər. 

Şəhərin inkişafı ilə torpaq münasibətlərinin dərinləşməsinin qarşılıqlı təsiri özünü bir sıra 

konseptual əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdə göstərir. 

Birinci. Aksioma kimi etiraf etmək lazımdır ki, funksional-məkan inkişafın fərdi addımı 

kimi hər bir tikinti torpaq sahəsinin dəyərini dyəişdirir. Özü də bu dəyişiklik ya müsbət, ya da 

mənfi ola bilər. Bazar və sosial yönümlü şəhərsalma siyasətinə müvafiq olaraq hər bir tikinti 

torpaq sahəsinin dəyərini artırmalıdır. 

İkinci. Tikinti üçün ayrılan, abadlaşdırılan və yenidən qurulan torpaq sahəsi özünə yaxın 

olan torpaq sahələrinin də dəyərini dəyişdirir. 

Üçüncü. Elmi cəhətdən əsaslandırılmış tikinti torpaq sahələrini tutmaqla yanaşı bəzən 

onları azad edir (məsələn, mənzil tikintisinin tipini dəyişdirməklə). 

Dördüncü. Bazar münasibətləri şəraitində torpaq bazardan kənarda dura bilməz. Buna 

görə də onun istifadəsi icarə kimi, alqı-satqı kimi, ipoteka kimi rəsmiləşdirilməlidir. 

Beşinci. Şəhər torpağı ilə bağlı hər bir addım şəhərin sosial-iqtisadi strukturunun hər bir 

elementinə təsir göstərir. Belə ki, mənzil tikintisi əhalinin məskunlaşması, mühəndis 

infrastrukturu (su, kanalizasiya, istilik və s.) obyektlərinin genişləndirilməsi və ya yenilərinin 

tikintisi, nəqliyyat axını sisteminin və sosia-məişət xidməti sisteminin dəyişdirilməsi ilə bağlıdır. 

Göstərilən hər bir konseptual müddəa şəhərin sosial-iqtisadi və funksional-məkan 

inkişafının qarşılıqlı münasibətlərini dəyişdirən tənzimləmə hərəkətinin konkret sisteminə 

transformasiya ola bilər. 

Bununla da mühüm nəticə çıxarmaq olar ki, torpaq münasibətləri və torpaq – bazar 

münasibətləri digər bazarlara nisbətən daha çox regional xüsusiyyətə malikdir. Bazar 

iqtisadiyyatlı, torpaq münasibətləri şəhərin inkişafına daha çox dəyər formasında təsir göstərir. 

Torpaq bazarı iqtisadi sferadan, büdcə-vergi münasibətlərindən, maliyyələşmədən və maliyyə 

münasibətlərindən istifadə  vasitəsilə şəhərin inkişafını tənzimləyir. 

Qərb ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, şəhərsalma torpaq siyasətində beş əsas qrup 

vəsaitlərdən istifadə edilir: planlaşdırma; vergitutma; bazar və ya torpağın alqı-satqısı vəsaitləri; 

maliyyə köməyi; inzibati (yalnız torpaq bazarı ilə birbaşa əlaqəli olanlar). 



Nəzərə almaq lazımdır ki, əksər inkişaf etmiş qərb ölkələrində torpaq bazar və şəhərsalma 

fəaliyyətinin torpaq tənzimləyiciləri ölkədə aparılan sosial-iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi kimi 

çıxış edir. Buna görə torpaq bazarının komponentlərinin korrektəsi, məhdudlaşdırılması və 

istiqamətləndirilməsi bu siyasətə uyğun keçirilir. 

Torpaqdan istifadədə bazar mexanizmlərinin olması artıq normaya çevrildiyinə görə 

şəhərin inkişafında çoxlu sayda variantlardan və modellərdən istifadə edilir. Tikinti-investisiya 

fəaliyyət nəticələri də torpağın bazar qiymətində nəzərə alınır. 

Şəhərin inkişafının sistemli tənzimləyicilərinin digər qrupunda sosial infrastruktura 

sahələrini xarakterizə edən, onları istiqamətləndirən norma və normativləri xüsusi yer tutur. Bu 

norma və normativlər vasitəsilə şəhərin sosial durumu təsvir və təhlil olunur və əhalinin sosial 

vəziyyəti haqqında fikir söylənilir. Bu tənzimləyicilər şəhərin funksional-məkan inkişafına 

əsasən dolayı yolla təsir göstərir. Daha geniş şəkildə sosial tənzimləyicilər haqqında söhbət bu 

fəsilin növbəti paraqrafında aparılacaqdır. 

Bələdiyyələşmə – sosial infrastrukturun keyfiyyətcə  yenidən qurulmasının əsası kimi 

Ölkənin inkişaf səviyyəsi özünü qabarıq şəkildə əhaliyə göstərilən sosial xidmətlərin 

keyfiyyət və səmərəsində göstərir. Sosial xidmətlərin istehsalı və göstərilməsi ilə sosial 

infrastruktura məşğul olur. 

Sosial infrastrukturanın bir sıra cəhətləri vardır. 

Birinci – sosial infrastruktura çoxşaxəli sahələr kompleksidir. Buraya daxil olan sahələr 

funksional baxımdan yekcins deyildir. Əhalinin və insan həyatının ayrı-ayrı fəaliyyətləri və 

istiqamətlərinə xidmət edir. 

İkinci – sosial infrastruktura əhalinin şəxsi və kollektiv təlabatlarının təmin olunmasına 

istiqamətlənmişdir.  

Üçüncü – sosial infrastruktura xidmətləri digər xidmətlər kimi əmtəədən onunla fərqlənir 

ki, onlar eyni zamanda istehsal və istehlak olunur. 

Dördüncü – sosial infrastruktura «sosial sfera» anlayışına daha yaxındır. Amma «sosial 

sfera» anlayışı əhaliyə xidmət göstərən sferalara inkişafının sahəvi aspektlərini, sosial 

infratruktura isə funksional-ərazi aspektlərini araşdırır. 

Beşinci – sosial infrastrukturanı, bu elm sahəsini tədqiq edən alimlər müxtəlif formada 

qruplaşdırırlar. Lakin bizim fikrimizcə, sosial infrastrukturanı iki böyük qrupa: sosial-mədəni 

infrastrukturaya və sosial-məşiət infrastrukturaya bölmək daha məqsədəuyğundur. Sosial-mədəni 

infrastruktura insanın mənəvi, intellektual, əxlaqi və sosial ehtiyaclarını ödəməyə yönəlmişdir. 

Buraya təhsil, səhiyyə, bədən tərbiyyəsi, sosial təminat, mədəniyyət və incəsənət daxildir. Sosial-

məişət infrastrukturasına isə mənzil-kommunal təsərrüfatı, məişət xidməti, sərnişin nəqliyyatı, 

əhaliyə xidmət göstərən rabitə, pərakəndə ticarət və ictimai iaşə, mehmanxana və əyləncə 

təsərrüfatı aiddir. Sosial-məişət infrastrukturası ev təsərrüfatının aparılmasına çəkilən əməyin 

sərfinin azaldılması, ailə üzvlərinə xidmət göstərilməsi və insanın hərtərəfli şəkildə tələblərinin 

ödənilməsilə məşğuldur. 

Əlbəttə, belə bölgü şərtidir. Çünki, birinci qrup saəhlər də insanın yaşamasına şərait yaradır. 



İkinci qrup sahələr isə insanın mənəvi ehtiyaclarının ödənilməsinə, asudə vaxtın artmasına təsir 

göstərirlər. 

Altıncı – ümumiyyətlə, sosial infrastrukturaya məktəblər, xəstəxanalar, məişət evləri kimi 

baxmaq düzgün deyildir, ona şəxsi və kollektiv ehtiyacların ödənilməsi zamanı yaranan 

münasibətlərin məcmusu kimi baxmaq daha düzgün olardı. Bu münasibətlərin qurulması və 

fəaliyyət göstərməsində əsas meyar – insanın daima artan tələbatlarının və ehtiyaclarının 

ödənilməsidir. 

Yeddinci – sosial infrastrukturunun fəaliyyəti miqyas baxımından məhduddur və lokal 

xarakter daşıyır. Yəni bir ərazi vahidində göstərilən sosial xidmətləri digər əraziyə transfer etmək 

mümkün deyildir. Sosial infrastruktura obyektləri və onların fəaliyyətinin nəticələri daşınmazdır. 

Buna görə də sosial infrastruktura obyektlərinin inkişafı şərtlərinin qurulmasında və 

reallaşdırılmasında yerli hakimiyyət orqanlarının nüfuzunun artırılması vacibdir. Bələdiyyələşmə 

siyasətinin aparılması ilk növbədə sosial infrastruktura obyektlərinin yerli özününidarə orqanının 

səlahiyyət çərçivəsinə verilməsini nəzərdə tutur. Sosial infrastrukturun bələdiyyələşməsi yerli 

xüsusiyyətlərə, sakinlərin ümumi maraqlarına və əhalinin sosial rifah səviyyəsinə cavab verən 

siyasətin aparılmasını önə çəkir. 

Beləliklə, bələdiyyələşmə sosial infrastrukturanı inkişaf etdirməklə insanın harmonik və 

hərtərəfli həyat sürməsinə şərait yaradır. 

Azərbaycanın ayrı-ayrı regionlarının sosial infrastrukturası son dövrlərdə bazar 

iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq keyfiyyət dəyişikliklərinə məruz qalmışlar. Bu 

dəyişikliklər özünü sosial infrastruktura obyektlərinin özəlləşdirilməsində, ödənişli sosial və 

məişət xidmətlərinin artmasında, bu sferanın kommersiyalaşmasında, ərazi fərqlərin 

dərinləşməsində, yeni sosial infrastruktura obyektlərinin yaranmasında göstərir. 

Beləliklə, insan potensialının hərtərəfli inkişafında ümdə məsələ sosial infrastruktura 

obyektlərinin göstərdikləri xidmətlərin səviyyəsini yüksəltməkdir. Yerli icra və bələdiyyə 

orqanları bu işin görülməsində təşkiledici, koordinasiyalaşdırıcı və motivləşdirici qurumlar kimi 

çıxış etməlidirlər. 

Ümumiyyətlə, insanın inkişafına insan seçiminin və əhalinin rifah səviyyəsinin 

genişləndirilməsi prosesi kimi baxılır. Bəşəriyyətin demək olar ki, bütün inkişaf mərhələlərində 

üç məsələ ümdə əhəmiyyət kəsb etmişdir: 

- uzun və sağlam ömür yaşamaq; 

- biliklərə yiyələnmək; 

- ləyaqətli ömür yaşamaq üçün lazım olan resurslara çatma imkanının olması. 

Bu məsələlərin bu və ya digər şəkildə həll olunması insanın həyat tərzini və digər həyati 

məsələlərinin nizamlanmasını müəyyənləşdirir. İnsanın uzun və sağlam ömür yaşaması, ölkənin 

inkişaf səviyyəsindən, insanlara verilən azadlıqlardan və insan potensialından dolğun istifadəyə 

yol açılmasından asılıdır. 

Uzun və sağlam ömür sürmək bilavasitə ölkədə səhiyyənin inkişafı ilə əlaqədardır. 

Sağlamlığın qorunması beynəlxalq təşkilatların nizamnaməsində sağlamlıq – tam ruhi, fiziki və 



sosial əmin amanlığın vəziyyəti kimi təyin olunmuşdur. Əgər insan öz sağlamlığına xələl 

gətirmədən istədiyi səviyyədə sosial rolları icra edə bilirsə, onda bu şəxsi sağlam saymaq 

mümkündür. Sağlamlıq nisbi kateqoriyadır. Deməli, uzun və sağlam ömür sürmək insandan, 

cəmiyyətdən və təsadüfdən asılıdır. Cəmiyyətin hər bir üzvünün uzunömürlüyü və sağlamlığı 

sosial müdafiə tələb edir. Bununla yanaşı hər bir şəxs özünün maddi və ruhi imkanını da işə salıb 

sağlamlığını qorumalıdır. 

Bələdiyyələr insan inkişafının bu sahəsində aşağıdakı işləri görə bilərlər: 

- səhiyyəyə, bədən tərbiyəsi, idmana və istirahətə yerli-büdcədən ayırmaların səviyyəsini 

artırmaq; 

- yerli səhiyyənin inkişafı, bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı üçün qeyri-büdcə mənbəyi 

yaratmaq; 

- bələdiyyələrdə «ev xidməti» strukturunun təşkil edilməsi; 

- səhiyyə obyektlərinin texniki cəhətdən silahlandırılması tədbirlərinin görülməsi; 

- sakinlərin sağlamlığının ümumi diaqnostikası və profilaktikası işlərinin həyata 

keçirilməsi; 

- yerli ekoloji proqramların hazırlanması və reallaşdırılması; 

- əhalinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə kompleks işlərin görülməsi; 

- əhalinin suya, istiliyə və enerjiyə olan tələbatlarının dolğun şəkildə ödənilməsi 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi. 

XXI əsrin başlanğıcında təhsil insan və cəmiyyətin inkişafının həlledici amilinə 

çevrilmişdir. Təhsil ocaqları biliklərə yiyələnməsində, nəsillərdən-nəsillərə ötürülməsində, uşaq 

və gənclərin tərbiyyələndirilməsində və peşəkar kadrların hazırlanmasında mühüm rol oynayır. 

Təhsil geniş şəkildə demokratik dövlətin idarəetmə institutlarında iştirakı həvəsi və bacarığını, 

qanunlara münasibət, vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarından istifadə, əməkdaşlığa hazırlıq bacarığı 

olan insan inkişafının aspektlərini formalaşdırır. O, insanın həyat fəaliyyətinin müxtəlif 

tərəflərinə təsir edərək həyat fəlsəfəsini, tərzini və üslubunu, sağlamlığa münasibəti, vətəndaşlıq 

keyfiyyətlərini, etik normaları, insanları, ətraf aləmi, incəsənəti anlamağı və milli, cinsi, irqi 

diskriminasiyalara yol verməməyi aşılayır və dərk etdirir. 

İqtisadi artım insanın inkişafına, o cümlədən biliklərə yiyələnməyə maddi şərait yaradır. 

Digər tərəfdən, təhsil iqtisadi artımın faktorudur. Təcrübə göstərir ki, daha təhsilli işçilər fiziki 

kapitalı daha da səmərəli istifadə edirlər, yeniliklərə can atırlar və iş yoldaşları ilə yeni bilik və 

təcrübə ilə bölüşürlər  (cədvəl 25.2). 

Cədvəl 2.2 

Mənzilin keyfiyyət parametrləri 

 



Mənzil Qeyri-mənzil sahəsi Evə yaxın ərazi Yaşayış kompleksinin 

ərazisi 

-kommunal cə-hət-

dən qurul-ması 

- telefon 

- eyvan 

- hamam 

- mətbəx (8 km.m 

çox) 

- tikilmiş şkaf-lar 

- mənzil-anbar 

- lift 

- zibil tökmə yeri 

- paltarların qurudul-

ması yeri 

- həvəskar işlərin gö-

rülməsi yeri 

- təsərrüfat ema-lat-

xanası 

- anbar 

- uşaq sahəsi sakit 

istirahət sahəsi 

- ictimai xidmət 

müəssisələri 

- park və ya meşə 

zonası 

- sərnişin nəqliy-yat 

dayanacaqları 

 

Ləyaqətli ömür yaşamaq üçün lazım olan resurslara çatma imkanını şərtləndirən 

istiqamətlər arasında mənzil problemi xüsusi yer tutur. Mənzil hər insanın həyat fəaliyyətinin 

əsas maddi şərtidir. Hazırkı şəraitdə mənzil anlayışına təkcə ilkin mənzil anlamı deyil, həm də 

yaşayış evinin qeyri-mənzil sahəsi, yaxınlıqdakı ərazi və yaşayış kompleksinin ictimai xidmət 

sistemi daxil edilir. Mənzilə olan tələbat günü-gündən artır. Özü də mənzil fondu artdıqca 

əhalinin təlabatı daha çox keyfiyyət parametrlərinə yönəlir. İndi insanları daha çox yaşayış 

evinin şəhərin hansı yerində yerləşməsi, nəqliyyat qovşağının, alqı və satqı xidmət obyektlərinin 

yaxınlığında olması maraqlandırır. Bu işlərin keyfiyyətinin artırılması isə bələdiyyələrin mühüm 

vəzifələrindən biri olmalıdır. Bələdiyyələr yaşayış evlərini istismara qəbul edərkən cədvəl 25.2.-

də göstərilən mənzilin keyfiyyət xüsusiyyətlərinə diqqət yetirməlidirlər. 

Müasir mənzil yaşayışın elə səviyyəsini təmin etməlidir ki, müasir insan hərtərəfli inkişaf 

edə bilsin. Bu, mənzildə komfort şəraitin yaradılmasını, evdəki məişət əməliyyatlarının 

aparılmasına qeyri-məhsuldar vaxt və əməyin azaldılmasını, eləcə də mənzil sahəsindən optimal 

istifadəni nəzərdə tutur. 

Mənzildə baş verən insan fəaliyyətinin çoxşaxəli prosesləri gigenik rahatlığın müxtəlif 

səviyyələrini tələb edir. Belə ki, yuxu üçün səs-küyün səviyyəsinin, bədən tərbiyyəsi ilə məşğul 

olmaqdan ötrü isə təmiz havanın səviyyəsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Digər tərəfdən hər bir 

mənzil ev təsərrüfatının aparılmasının səmərəliliyini artırmalıdır. Evdə kommunal şəraitlərin və 

rahatlıqların olması məhz bu məsələyə xidmət edir. Məsələn, tədqiqatlar göstərir ki, evdə lazımi 

rahatlıqlar olmadıqda ailə suyun daşınmasına gündə 50 dəqiqə, zibilin daşımasına 30, suyun 

qızdırılmasına 15, sobanın qızdırılmasına 45 dəqiqə vaxt sərf edir. 

Mənzil-məişət əməliyyatının optimallaşmasına şərait yaradan və mənzilin istehlak 

keyfiyyətlərinin yüksəldilməsinə imkan verən şərtlərdən biri məişətdə istifadə olunan texnika və 

avadanlığın səmərəsini artırmaqdır. Bu, aşağıdakı sosial nəticələrə imkan verir: 

- daha da məhsuldar və istismarda sadə olan məişət maşınları istehsal etməklə təsərrüfat-



məişət funksiyalarının yerinə yetirmə vaxtına qənaət; 

- istehlaka hazır olmaq üçün minimum əməliyyat tələb edən məhsullar buraxmaqla 

yeməyin hazırlanmasına çəkilən vaxtın qısaldılması; 

- əmək tutumlu məişət proseslərini yüngülləşdirməklə evdə görülən fiziki işlərin 

azaldılması; 

- məişət avadanlıqlarının avtomatik işə salınması və söndürülməsi, proqramlı idarəetmə 

sistemlərini məişətə tətbiq etməklə monaton və yorucu əməliyyatları minimuma endirməklə 

psixoloji gərginliyin azaldılması. 

Mənzil və məişət şəraiti ilə birgə bütünlüklə sosial-məişət və sosial-mədəni infrastruktura 

bu və ya digər səviyyədə insan potensialından normal və sabit istifadəyə imkan yaradır. 

Firəvanlıq və rifah səviyyəsi pul gəlirlərinin məcmu miqdarı, onların qeyri-bərabər bölgü 

dərəcəsi, gəlirlərin alıcılıq qabiliyyəti və cəmiyyət tərəfindən göstərilən pulsuz xidmətlərin 

həcmi ilə müəyyənləşir. Adətən, məcmu gəlirlərin iri həcmi hətta gəlirlərin çox dərin qeyri-

bərabər bölgüsü zamanı da həyatın yüksək, orta səviyyəsini təmin edir. Lakin elə ola bilər ki, 

yüksək həyat standartları kiçik məcmu gəlirlərin nisbətən bərabər bölgüsü ilə də əldə edilə bilər. 

Əmtəə və son istehlak xidmətlərinə qiymətin qeyri-bərabər səviyyəsi və strukturu zamanı 

eyni pul gəliri həyatın müxtəlif səviyyəsini təmin edir. Buna görə real və normal gəlir 

tendensiyası nadir halda uyğun gəlir və çox zaman əks qütblərdə durur. 

Bələdiyyələr yerli özünüidarə orqanı kimi əhalinin gəlirlərini diqqət mərkəzində 

saxlamalıdır. Ümumiyyətlə, əhalinin pul gəlirlərinin tərkibinə: 

1) əhalinin bütün kateqoriyalarının əməyinin ödənişi; 

2) sosial transfertlər (təqaüdlər, müavinətlər və s.); 

3) kənd təsərrüfatı məhsullarının satışından əldə olunan gəlirlər; 

4) mülkiyyətdən gəlirlər (əmanət və istiqraz vərəqələrinə görə faizlər, səhmlərə görə 

dividentlər, icarə haqqı və s.); 

5) sahibkar gəliri; 

6) digər gəlirlər (sığorta ödənişləri, ssudalar, valyuta satışından əldə olunan gəlirlər və s.) 

aiddir. 

Əhalinin pul gəlirlərini öyrənmək üçün şəhər bələdiyyəsinin iqtisadi komissiyası 

yaradılmalıdır. Fikrimizcə, iri şəhərlər əhalinin pul gəlirləri və xərcləri balansını hazırlamalıdır. 

Şəhər əhalisinin pul gəlirləri və xərcləri balansı aşağıdakı sxemdə olduğu kimi tərtib edilə bilər: 

ƏÖ+ST+KTG+MG+SG+DG=PT+XH+ƏV+SÖ+BSQ+BA+DV 

burada: 

- ƏÖ – Əhalinin bütün kateqoriyalarının əməyinin ödənişi; 



- ST – sosial transfertlər (təqaüdlər, müavinətlər və s.); 

- KTG – kənd təsərrüfatı məhsullarının satışından əldə olunan gəlirlər; 

- MG – mülkiyyətdən gəlirlər (əmanət və istiqraz vərəqlərinə görə faizlər, səhmlərə görə 

dividentlər, icarə haqqı); 

- SG – sahibkar gəliri; 

- DG – digər gəlirlər (sığorta haqları, ssudalar, valyuta satışından əldə olunan gəlirlər və 

s.); 

- PT – mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün müəssisələrin pərakəndə satış 

dövriyyəsi; 

- XH – əhaliyə göstərilən xidmətlərin haqqı; 

- ƏV – dövlət və yerli büdcəyə, ictimai təşkilatlara əhali tərəfindən ödənişlər və vergilər; 

- SÖ – əahlinin sığorta ödənişləri; 

- BSQ – əhali tərəfindən bank ssudalarının geri qaytarılması; 

- BF – əhali tərəfindən bank ssudalarına görə faizlərin verilməsi; 

- DV – nəğd və nəğd formada pul əmanətlərinin artımı. 

Şəhər əhalisinin pul gəliri və xərcləri balansının tərtib edilməsi əhalinin sosial vəziyyətinin 

qiymətləndirilməsinə, əhalinin pul gəlirinin orta səviyyəsini müəyyənləşdirməyə, gündəlik 

tələbat malları və uzun müddət məhsullara çəkilən xərclərin strukturunu öyrənməyə imkan verir. 

Beləliklə, bələdiyyənin idarəetmə obyekti kimi çıxış edən sosial infrastrukturanın inkişafı 

və keyfiyyətcə yüksəldilməsi yerli özünüidarənin möhkəmlənməsi ilə vəhdət təşkil edir. Sosial 

infrastruktura obyektlərinin yenidən qurulması və yenilərinin yaranması əhaliyə göstərilən maddi 

və mücərrəd xidmətlərin səviyyəsini artırmaqla yanaşı, əhalinin pul gəlirlərini artırmağa, 

yerlərdə orta təbəqənin yaranması və kasıblıq həddindən aşağı yaşayan əhalinin kəmiyyət və 

keyfiyyət baxımından yüksəlməsinə əsas zəmin yaradır. 

İnsan potensialının inkişafı və ondan dolğun şəkildə istifadə edilməsi birbaşa yerlərdə 

sosial infrastrukturanın vəziyyətindən asılıdır. Yerli özünüidarənin insan inkişafında rolu özünü 

sosial infrastuktura obyektlərinin fəaliyyətinin tənzimlənməsində, nizamlanmasında və 

motivləşdirilməsində göstərir. 

İnsanın orta tələbatlarının ödənilməsi bir yandan onun alıcılıq qabiliyyətindən və deməli 

iqtisadiyyatın artım tempindən, digər tərəfdən isə sosial infrastrukturasının səviyyəsindən 

asılıdır. İnsanın fizioloji, təhlükəsizlik, özünütəsdiqetmə, hörmət və sosial tələbatlarının 

ödənilməsində insanın pul gəlirləri və sosial infrastruktura eyni səviyyədə iştirak edir. Pul gəliri 

insanın təlabatını tələbə çevirir, sosial infrastruktura obyektləri isə insanın tələbinə uyğun əmtəə, 

iş və xidmət təklif edərək insanın tələbatını maddiləşdirir. 

Yeni təşkilat-təsərrüfat formalarının tətbiqi əsasında  ərazinin sosial-iqtisadi inkişafının 



tənzimlənməsi  xüsusiyyətləri İstehsal və xidmət sferalarının mürəkkəb şəhər sistemində 

səmərəli fəaliyyət göstərməsi yerli özünüidarə və icra orqanlarının birgə fəaliyyətini bu ərazidə 

yerləşən təşkilat və müəssisələrin maraq və mənafeləri ilə uzlaşdırılmasından asılıdır. Heç kəsə 

sirr deyil ki, şəhərin çoxsaylı məsələlərinin həllində təkcə şəhər icra hakimiyyəti və şəhər 

bələdiyyəsi deyil, həm də bu orqanlara tabe olan müxtəlif işgüzar və ictimai təşkilatların 

rəhbərliyi iştirak edir. Bu, şəhər təsərrüfatının idarə edilməsinin vahid idarəetmə mexanizminin 

yaradılmasını çətinləşdirir və inzibati idarəetməni nəzərə almalı müxtəlif orqan və təşkilat 

arasında qarşılıqlı əlaqə və fəaliyyət kanalları və istiqamətlərinin tapılmasını zəruri edir. Özü də 

bir sıra hallarda şəhər əhəmiyyətli iş dövlətin mərkəzi hakimiyyət orqanlarından asılı olur. Belə 

vəziyyət istər-istəməz şəhər təsərrüfatının və əlalxüsus sosial infrastruktur obyektlərinin idarə 

olunması keyfiyyətinə obyektiv təsir göstərir. 

Ərazinin kompleks sosial-iqtisadi inkişafına nail olma hər şeydən əvvəl, istehsal həcminin 

aşağı düşməsinin tezləşməsini dayandırmaq və sabitləşdirmək məqsədilə əmək resurslarından 

rasional istifadənin təşkilini nəzərdə tutur. Burada tənəzzül yaradan faktlar kimi müəssisə 

təsərrüfatlarının «naturallaşması» və idarəçiliyin haqlanmasıdır. Bu vəziyyətin qarşısını ala 

bilmək vasitəsi kimi yerli icra və özünüidarə orqanlarının aktiv ittifaqı ilə ərazi miqyasında 

sahələr-arası və idarələrarası korporasiyanın təşkilidir. Sahələrarası və idarələrarası 

korporasiyaların istiqamətləri və miqyasları müxtəlif ərazi səviyyələri üçün eyni olması vacib 

deyildir. Sahələrası əlaqələrin gücləndirilməsi müqayisələrin müstəqilliyi şəraitində daha da 

aktual olur. Çünki, onların səmərəli inkişafının bəzi məsələlərini bir sahə çərçivəsində deyil, 

başqa müəssisələrlə kooperasiyada ərazi çərçivəsində həll etmək daha məqsədəuyğundur (hər 

hansı məsələni Azərbaycanın bir iqtisadi rayonu çərçivəsində tanıtmaq isə şəhər və ya rayon 

ərazisi səviyyəsində başqa müəssisələrlə kooperasiyanı həll etmək mümkündür). Məhz burada 

ərazi təsərrüfatlararası birliklərin yaradılması və işlənilməsinin xərcinə onların təcrübəsi kömək 

edə bilər. 

 Son dövrlərə qədər ərazi təsərrüfatlarının mərkəzində istehsal və sosial fəaliyyətlər bir-

birindən ayrılırdı. Ərazi istehsal təsərrüfatçılığı ərazidə yerləşən müəssisələrin fəaliyyəti ilə bağlı 

idi. Onun məqsədi isə məhsul nəticələrinin optimallaşdırılması, sərhədi isə istehsalın ərazi 

cəhətdən yerləşdirilməsindən asılı idi. Ərazi sosial təsərrüfatçılığı mənzil və kommunal 

təsərrüfatı, məişət xidməti, sərnişin nəqliyyatı, ticarət, ictimai iaşə və təhsil obyektlərinə malik 

olur. Onun əsas təyinatı konkret ərazi əhalisinə xidmət göstərmək, məhsulu isə istehsalın 

inkişafında əks olunur. 

Bu konteks yaramadıqda görərik ki, aşağıdakı tezis əsaslandırılmış görünür. Bu tezisə görə 

yerli icra və bələdiyyə orqanları əsasən ərazi sosial idarəetmə məsələləri ilə məşğul olmalıdır. 

Şəhərin timsalında eyni orqan çərçivəsində iş müxtəlif təyinatlı təsərrüfat funksiyaları – ərazi 

istehsal və ərazi sosial mərkəzləşdirilməsi mürəkkəb təşkilati, hüquqi və iqtisadi problemləri 

ortaya çıxır. 

Ərazi sosial təsərrüfatçılığı birbaşa istehsal infrastrukturanın – su təsərrüfatı, yollar, 

elektrik enerji və qaz təchizatı obyektləri ilə əlaqədardır. Bu kimi obyektlərin fəaliyyətini də 

ərazi sosial təsərrüfatçılığa aid etmək daha önəmlidir. Bununla belə onların istismarının 

yaxşılaşdırılması bir çox istehsal məsələsinin həll olunmasına da yardımçı ola bilər. 

Bu baxımdan ilkin olaraq ərazi təsərrüfatlarının birliyinin mənzil-kommunal təsərrüfatında 



yoxlamaq daha məqsədəuyğun  fəaliyyət göstərən müqaviləsi əsasında tam yoldaşlıq və ya 

şərikli müəssisə kimi yarana bilər. 

Ərazi təsərrüfatlararası mənzil-kommunal birliyinə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 

müəssisələr haqqında qanuna görə müəssisə və təşkilatlar öz təsərrüfat, hüquqi şəxs 

müstəqilliklərini və idarə tabeçiliklərini saxlaması daxil olmalıdır. Burada qeyd etmək lazımdır 

ki, birliyə daxil olacaq işgüzar təşkilatlar birliyin fəaliyyətinə görə tam, yəni bütün əmlakları ilə 

məsuliyyət daşımalıdırlar. Fikrimizcə, mənzil-kommunal təsərrüfatında belə birliklərin 

yaradılmasına və şəhər əhəmiyyətli layihələrin həyata keçirilməsinə zəmin yaradan maliyyə, 

maddi, texnoloji, intellektual və əmək resurslarının birləşməsinə, mənzil fondundan səmərəli 

istifadə etməyə, idarəetmənin operativliyinin yüksəldilməsinə və ümumiyyətlə, şəhər 

təsərrüfatının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsinə imkan verər. 

Çağdaş şəraitdə bələdiyyə iqtisadiyyatı problemlərinə, o cümlədən, şəhər ərazilərinin 

kompleks inkişafı, mənzil tikintisi, mühəndis kommunikasiyalarının və sosial infrastruktura 

obyektlərinin yenidən qurulması və tikinti məsələlərinə diqqət artmışdır. Bu da ölkənin 

demokratikləşməsi və iqtisadi islahatların məhsulu kimi çıxış edir. Lakin bu məsələlərin həll 

olunması investisiya mexanizmi ilə təmin olunmamışdır. Bunun üçün şəhər büdcəsində yaxın 

illərdə lazımi vəsaitin olacağı obyektiv səbəblər üzündən müşkül olduğundan və dövlət 

subsidiyalarına bel bağlamağın yersiz olduğundan alternativ investisiya mexanizmləri 

tapılmalıdır. 

Tövsiyyə edilən investisiya mexanizminin mahiyyəti ərazinin yenidən qurulması və 

inkişafının kommersiyalaşmasıdır. Kapitalın cəlb olunması yollarının tapılmasında şəhərin tikinti 

və layihələşdirmə potensialı vəhdət təşkil etməlidir. Yerli bələdiyyə orqanlarında vəsaitin 

azlığını nəzərə almaqla problemin bir hissəsinin həllini konkret ərazidə yerləşən kommersiya 

strukturaları və ya kənar milli və xarici qurumlar öz üzərlərinə götürə bilərlər. Kənar milli və 

xarici kommersiya qurumlarının dividenti rolunda onların bələdiyyə mənzil tikintisi və 

abadlaşdırma, mühəndis qurğularının təkmilləşdirilməsi və tikilməsi layihələrində iştirak etməsi 

və ya yeni müəssisələr açmaq üçün torpaq sahələrini icarəyə götürməsi və ya alması ola bilər. 

Ayrı-ayrılıqda lokal ərazilərin mənimsənilməsi, ümumi ərazi problemlərindən kənarda həll 

olunması, mümkün olanlarından yerli icarə və bələdiyyə orqanı nəzdində vahid koordinasiya 

mərkəzinin yaradılması vacib sayılmalıdır. Vahid koordinasiya mərkəzi iqtisadi imkanları 

müxtəlif olan investorları, icarədarları, daşınmaz əmlak mülkiyyətçilərini və sakinləri birləşdirə 

bilər. Bəzi məqamlarda isə bu mərkəz ərazinin sosial-iqtisadi inkişafının biznes proqnozu 

əsasında bələdiyyənin sifarişlərini yerinə yetirə bilər. Lakin nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, milli 

mentalitetə söykənən ictimai fikrə görə sakinlər ərazinin sosial və istehsal infrastrukturunun 

idarə olunmasının kommersiya təşkilatlarına və xarici investorlara verilməsinə mənfi yanaşırlar. 

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə almaqla ərazidə elə təşkilati – təsərrüfat strukturu 

yaradılmalıdır ki, burada bərabərhüquqlu üzv kimi yerli icra və bələdiyyə orqanlarının, ərazidə 

yerləşən kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatların və məsləhətçi firmaların iştirakı təmin 

edilsin. Maliyyə, maddi, informasiya və intellektual resursları birləşdirməklə yerli bələdiyyə 

məsələləri həll edilə bilər. Bu strukturun köməyi ilə biznes sistemi, infrastruktura obyektləri və 

mühəndis kommunikasiyalar təkmilləşə və qurula bilər. Həmin qeyri-kommersiya birliyini 

ərazinin inkişafı korporasiyası adlandırmaq olar (bax şəkil 3.2.) 



Zənnimizcə, ərazinin (şəhərin) inkişafı korporasiyasının mənfəətsizliyi prinsipi əldə edilən 

gəlirləri bələdiyyə mənzillərinin tikilməsinə, ümumi şəhər mühəndis qovşaqlarının yenidən 

qurulmasına və inkişafına, aztəminatlı məsələlərə, bələdiyyə «ev xidmətləri» quruluşunun 

təşkilinə xərclənməklə reallaşdırmaq olar. 

Korporasiyanın əsas funksiyası – ərazinin sosial iqtisadi inkişafının biznes-proqnozunun 

hazırlanması və onun yerinə yetirilməsinin təşkili, işlərin görülməsi üçün maliyyə vəsaitlərinin 

okkutunisiyası və ərazidə layihə və tikintilərin koordinasiyasıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 3.2. Ərazinin (şəhərin) inkişafı korporasiyasının  

təşkilati strukturu 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, rəqabət mexanizmini inkişaf etdirmək üçün bələdiyyə iri 

ərazilərdə bir neçə bu kimi mənfəətsiz korporasiyalar yarada bilərlər. Ərazinin inkişafı 

korporasiyası və ya analoji investisiya qrupları bələdiyyə ərazisində aparıla bilən işlər üzrə 

müxtəlif münasibətlərdə iştirak edə bilərlər. Müsabiqədə qalib gələn ərazinin inkişafı 

korporasiyası bələdiyyə ilə müqavilə bağlayır. Müqaviləyə əsasən o, həmin ərazinin 

reallaşdırılması üçün maliyyə vsəaitlərinin akkumulyasiyası üçün qeyri-kommersiya investisiya 

fondu yaradır. 

Yenidən qurulan və inkişaf etdirilən ərazi üçün ərazi inkişafı korporasiyası sertifikatı 

buraxa bilər. Sertifikat onun alıcısına məsələn, 0,1 ha ərazidə abadlaşdırma işlərinin görülməsi 

hüququnu verə bilər. Lokal ərazinin təbii və yaranmış sərhədləri olduğundan hər lokal əraziyə 

görə sertifikatlar zərf formasında satıla bilər. Buraxılan sertifikatların kateqoriyası: hərfi və ya 

rəqəmli indeksasiyası olmalıdr. Həmçinin sertifikatda investorun əldə edəcəyi gəlirin miqdarı da 

göstərilməlidir. Bələdiyyə və korporasiyanın bütün üzvlərinə aid olan məsələlərin həlli ərazi 

inkişafı korporasiyasının sərəncamında qalır. Ərazinin inkişafı üçün buraxılan 4 cür sertifikatlar 
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təkcə bu ərazidə yerləşən kommersiya təşkilatlarında deyil, həmçinin müxtəlif zonalarla 

məsələn, birjalar və tenderlər vasitəsilə ölkə miqyasında reallaşa bilər. Özü də buraxılan 

sertifikatların hər seriyasının müəyyən məqsədli tələbləri olmalıdır. 

Ərazi inkişafı korporasiyası sertifikatların satışından əldə etdiyi pul vəsaitini bələdiyyə 

mənzillərinin tikilməsi, ekoloji və mühəndis kommunikasiyalarının yenidən qurulması və 

inkişafı layihələrinin reallaşdırılmasına sərf edir. Lakin xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, 

sertifikatların satışından əldə olunan vəsait lazımi xərcləri ödəmir. Daha çox vəsait mühəndis 

kommunikasiyaların tikilməsi və yenidən qurulmasına tələb olunur. Bundan başqa investorlar 

lazımi mühəndis qovşaqları olan torpaq sahələrinin sertifikatlarını alacaqlar. Deməli, 

investorların cəlb olunmasının əlavə maliyyə mexanizmləri işə salınmalıdır. 

Bu mexanizmlərdən biri hüquqi şəxslər arasında ərazi inkişafı korporasiyasının istiqraz 

vərəqlərinin yayılmasını nəzərdə tutur. İnvestorlar istiqraz vərəqləri ilə müəyyən mənzil və 

qeyri-mənzil fondunun bir hissəsinə sahibolma, istifadə, sərəncamvermə və ya mülkiyyət hüquqi 

qazanırlar. İstiqraz vərəqələrinin digər kateqoriyası konkret ərazisinin sakinlərinə satıla bilər. 

Müəyyən sayda istiqraz vərəqəsinə malik olan sakin onların ödənilməsi müqabilində mənzillə 

təmin edilə bilər. 

Ərazinin sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi konteksində mühüm yeri yerli 

özünüidarə orqanı ilə sahibkarlıq subyektləri arasında qarşılıqlı əlaqə tutur. 

Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bəzi bələdiyyənin həyata keçirdiyi iki funksiya: 

müəssisə və sakinlərə bələdiyyə tərəfindən göstərilən xidmətlər (yolların salınması, zibillərin 

təmizlənməsi, enerji, su, qaz, istilik təchizatı, tibbi xidmət və başqaları) və ərazinin sosial-

iqtisadi inkişafının idarə edilməsidir. 

Birinci funksiya artıq yaranmış sistemin fəaliyyət göstərilməsinin idarə olunması prosesi 

kimi çıxış edir. Burda idarəetmə obyektləri kimi aşağıdakılar çıxış edir: 

- yollar; 

- mənzil fondunun vəziyyəti və istismarı; 

- abadlaşdırma; 

- enerji, su, qaz istilik təchizatı; 

- nəqliyyat xidməti və s. 

İkinci funksiya sosial-iqtisadi inkişafın idarə edilməsi prosesini təmin edir. Burada isə 

idarəetmə obyektlərinə: 

- yeni istehsalatların yaradılması və mövcud olanların inkişafını; 

- şəhər infratsrukturunun, hər şeydən əvvəl isə rabitə  və kommunikasiyasının inkişafını; 

- məşğulluğu; 

- əhalinin həyat tərzinin səviyyəsini daxil etmək olar. 



Bu zaman sosial inkişafın müəyyən müstəqilliyinin olmasına baxmayaraq daha çox resurs 

imkanlarından asılıdır. Ona görə yalnız iqtisadi aktivliyi yüksəltməklə bələdiyyə həyatının bu və 

ya digər tərəfində uğura nail olmaqla əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsi və deməli ərazinin 

sosial inkişafına nail olmaq olar. 

Beləliklə, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi sahəsində bələdiyyələrin qarşısında duran 

vəzifələri iki qrupa ayırmaq olar: 

- iqtisadi inkişaf funksiyasının yerinə yetirilməsi ilə bağlı olan vəzifələr; 

- sosial-mədəni, kommunal-məişət və həyati baxımından vacib digər xidmətlərə əhalinin 

tələbatının ödənilməsi ilə əlaqədar vəzifələr. 

Hər bir ərazi və bələdiyyə qurumunda sahibkar aşağıdakı qismdə çıxış edir: 

1. Mövcud iş yerini saxlayan və yenilərini yaradan işverən kimi. Bu da öz növbəsində 

regionda sosial gərginliyi aşağı salır; 

2. Yerli büdcələrə vergi daxil olmalarının mənbəyi kimi. Vergi daxilolmalarının 

həcmindən bələdiyyənin maliyyə vəziyyəti və onun sosial siyasəti səmərəli şəkildə həyata 

keçirməsi asılıdır. 

3. Yerli sakinlərin öz bacarıqlarını reallaşdıra bilən məkanın layihələşdirilməsi və 

yaradıcısı kimi. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində regionlar bir-birilə sivil sahibkarı cəlb etmək üstündə rəqabət 

aparırlar. Çünki adətən sivil sahibkar iri biznesə malik olur və öz biznesi ilə konkret regionda 

məskunlaşması əlavə investisiyalar və sabit vergi ödəyicisi deməkdir. Məhz buna görə də 

bələdiyyənin və yerli icra orqanının başlıca məqsədi konkret ərazidə əlverişli sahibkar iqliminin 

yaradılması və sahibkarlığın inkişafına hərtərəfli kömək göstərməkdir. 

Yerli özünüidarə orqanı tərəfindən sahibkarlıq mühitinə məqsədyönlü təsirin forma və 

mexanizmləri müxtəlif və çoxşaxəlidir. Həmin forma və mexanizmlərin əsasları bunlardır: 

- sahibkarlıq şəraitinin ümumi şərtlərinin əlverişliliyinin yaradılması; 

- sahibkarlığa yardım və kömək; 

- tənzimləmə; 

- koordinasiya; 

- motivasiya; 

- nəzarət; 

- idarəetmə. 

Nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, bazar iqtisadiyyatı sferasında hər hansı bir təsir bazarda 

fəaliyyət göstərən özünütənzimləyən mexanizmlərin işinə qarışmaqdır. Sahibkarlığa yardım 

rəqabətin mahiyyətini təhrif edir. Deməli, sahibkarlığa əlverişli şəraitin yaradılması daha çox 

müəssisələrin yerləşdirilməsi üçün torpaq sahəsinin ayrılması, lazımi mühəndis kommunikasiya 



və digər istehsal və sosial infrastrukturaya aid xidmətlərin görülməsi ilə kifayətlənməlidir. 

İkinci qrup vəzifələri yerinə yetirərkən bələdiyyə müəyyən dəst xidmətlərlə ərazidə 

yaşayan və işləyənləri təmin etməli və dövlət tərəfindən təyin olunan sosial standartlara riayət 

etməlidir. Belə xidmətləri görmək üçün bələdiyyə ya öz bələdiyyə mərkəzlərini yaradır, ya da 

ərazidə fəaliyyət göstərən özəl müəssisələrə və ərazinin inkişafı korporasiyasına sifarişlər verir. 

Bələdiyyə müəssisəsi yaratmaqla sahibkarlıqla məşğul olma hüququnu bələdiyyələr yerli 

özünüidarə hüquqi əsasında qazanırlar. 

Özünüödəmə baxımından bələdiyyə müəssisələri üç qrupa bölünürlər: 

1. Sosial əhəmiyyətli funksiyaları yerinə yetirən təşkilatlar. Onlar adətən məsrəfli 

təşkilatlar sayılırlar. Bu təşkilatlara bələdiyyə məktəbləri, əksər səhiyyə ocaqları, sosial müdafiə 

idarələri daxildirlər. Həmin təşkilatlar tam şəkildə bələdiyyə tərəfindən maliyyələşdirilirlər və öz 

fəaliyyətlərindən mənfəət götürə bilməzlər. Bələdiyyənin vəzifəsi isə büdcə vəsaitlərinin optimal 

xərclənməsinə və göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinə nəzarətdir. 

2. Öz xərclərini ödəmə imkanına malik və sosial əhəmiyyətli funksiyaları yerinə yetirən 

təşkilatlar: bu sıraya nəqliyyat, tikinti, rabitə və mənzil-kommunal təsərrüfatı sferasında fəaliyyət 

göstərən müəssisələri əlavə etmək olar. Bəzi bu kimi müəssisələrin işləməsinə bələdiyyə 

büdcəsindən dotasiya verilə bilər. 

3. Mənfəət qazanmaq məqsədilə yaradılan bələdiyyə müəssisələri: bu sıraya bələdiyyə 

banklarını, investisiya fondlarını daxil etmək olar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, mənfəət qazanmağa istiqamətlənmiş bələdiyyə müəssisələrinin 

yaradılması prinsip etibarilə düzgün deyildir. Özü də, bələdiyyə müəssisələri o sferada 

yaradılmalıdır ki, orada artıq özəl müəssisələr fəaliyyət göstərmir. 

İqtisadiyyatın ənənəvi sahələri var ki, orada bələdiyyələr aktiv şəkildə fəaliyyət göstərə 

bilərlər. Buraya əhalini və ərazidə fəaliyyət göstərən müəssisələri su, qaz, istilik, kanalizasiya ilə 

təmin etmə, şəhər və şəhərətrafı nəqliyyat, çirkli suların təmizlənməsi, zibillərin daşınması 

aiddir. Xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bu işlərin görülməsində də üstünlük bilavasitə 

bələdiyyə müəssisələrinə deyil, bələdiyyələrin sifarişləri ilə işləyən və bu sifarişlərdən asılı olan 

kvazibələdiyyə (yəni bələdiyyənin törənməsi) müəssisələrinə verilir. 

Avropanın əksər ölkələrində bələdiyyələr şəhər və şəhərlərarası sərnişin daşımalarında, 

mənzil tikintisində, yolların çəkilməsində, su və istilik təchizatı sahələrində sahibkarlıq 

fəaliyyətlərindən imtina etmişlər. Təcrübə göstərir ki, lazımi nəzarət mexanizmi qurduqda bu 

sahələrin özəl müəssisələrin ixtiyarına verilməsi ağlabatandır. Çünki özəl müəssisələr sahibkarlıq 

fəaliyyətini bələdiyyələrdən daha səmərəli və daha ucuz aparırlar. 

Beləliklə, hər iki qrup vəzifələri yerinə yetirərkən bələdiyyələrin əsas rolu özəl 

sahibkarlığın inkişafına köməkçi və yardımçı olmaqdır. Bələdiyyələrin bilavasitə sahibkarlıqla 

məşğul olması minimuma endirilməlidir. 

Yerli səviyyədə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinin hüquqi şərtləri işgüzar təşkilatları 

ümumi içtimai maraqları olan sosial aktiv qrupa çevirməkdir. 



Yerli icra və bələdiyyə orqanları tərəfindən işlənib hazırlanın hüquqi aktlar bazar 

iqtisadiyyatının hüquqi məkanını genişləndirməlidir. Lakin yerli lokal hüquqi aktlar ümumölkə 

qanunvericiliyinə zidd olmamalıdır. Digər mühüm məsələ isə yerli orqanlar tərəfindən 

sahibkarlığın inkişafını tənzimləyən qanunlara və başqa dövlət normativ sənədlərinə riayət 

etməkdir. 

Müvafiq büdcə, maliyyə-kredit, investisiya, elmi-texniki, qiymət və digər siyasətləri həyata 

keçirməklə yerli özünüidarə orqanı sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafının iqtisadi şərtlərini 

yaratmış olur. 

Sahibkarlıq üçün optimal sosial şərtləri yaratmaqla yerli özünüidarə orqanı: a)təsərrüfat 

subyektləri ilə bələdiyyə orqanında tərəfdaş münasibətlərin qruplaşmasını; b)təşkilati-hüquqi 

formasından asılı olmayaraq təsərrüfat subyektləri arasında normal münasibətlərin qurulmasını 

nəzərdə tutur. 

Yerli özünüidarə orqanları tərəfindən sahibkarlığın inkişafına kömək bilavasitə aşağıdakı 

vasitələrlə həyata keçirilə bilər: 

- kreditləşdirmə və burada təminatçı kimi çıxış etmə; 

- yeni iş yerlərinin açılmasına dotasiya. 

Bu vasitələrlə ərazidə yerləşən və bir və ya neçə sahədə fəaliyyət göstərən müəssisələr 

qrupuna güzəştlər edilir. Təkcə götürülmüş bir müəssisəyə kömək isə aşağıdakı işləri görməklə 

aparıla bilər: 

- investor üçün ayrılan torpaq sahələrinin mənimsənilməsi; 

- müəssisə üçün xüsusi dotasiya; 

- sərfəli biznes aparmaq üçün xüsusi əhəmiyyəti olan daşınmaz əmlakın verilməsi. 

Sahibkarlığa köməyin konkret vasitə və alətlərini müəyyənləşdirməzdən əvvəl bələdiyyə 

ilə müəssisələr arasında qarşılıqlı münasibətlər və hər bir sahənin potensialı təhlil edilməlidir. 

Sahibkarla bələdiyyə arasında qarşılıqlı münasibətləri təhlil edərkən aşağıdakılar haqqında 

konkret məlumatlar toplanılmalıdır. 

- bələdiyyə orqanına hansı məsələlər haqqında sahibkarlar tez-tez müraciət edirlər? 

- telefon və digər rabitə vasitələriylə müraciətlərin miqdarı nə qədərdir? 

- bələdiyyə və ya yerli icra orqanı tərəfindən sahibkarların müraciətləri haqqında qərarların 

qəbul edilməsinin müddəti; 

- bələdiyyə orqanı ilə sahibkarlar arasında ünsiyyət zamanı təşəbbüsün kimin əlində 

olması; 

- ayba-ay şəhərdə qeydiyyata alınan müəssisələrin sayı; 

- qeydiyyatdan keçmiş müəssisələrin bələdiyyə orqanı ilə aktiv münasibətdə olanlarının 

sayı. 



Həmin prinsiplər üzrə toplanılmış məlumatlar düzgün qərar çıxarmaq üçün elmi şəkildə 

təhlil olunmalıdır. Əgər bələdiyyə icra orqanı ilə sahibkarların arasında da ünsiyyət zamanı 

təşəbbüs bərabər səviyyəyə bölünürsə onda tərəflər arasında münasibəti qənaətbəxş hesab etmək 

olar. 

Müraciətlər üzrə qərarların qəbul edilməsi müddəti göstəricisini də görülən işin səmərəsini 

qiymətləndirmək üçün düzgün hesab etmək olar. 

Müraciətlərin xarakteri də çox şeydən xəbər verir. Belə ki, sahibkarlar əgər, yalnız yerli 

özünüidarə orqanına qeydiyyat və ya lisenziya almaq üçün müraciət edirlərsə, onda tərəflər 

arasında münasibəti kafi saymaq olmaz. 

Yuxarıda göstərilən istiqamətlər üzrə informasiyanın toplanması və təhlilindən başqa 

sahibkarlar arasında yazılı sorğunun keçirilməsi də yaxşı nəticə verir. Əlbəttə, sorğunun kənar 

təşkilat tərəfindən aparılması daha səmərəli olardı. Amma təşkilati və maddi xarakterli 

mürəkkəbliyi nəzərə alaraq, hazırkı şəraitdə sorğunun bələdiyyənin öz gücü, öz vəsaiti hesabına 

aparılması məcbur sayılmalıdır. 

Regionun iqtisadi potensialını qiymətləndirərkən aşağıdakı suallar öyrənilməlidir. 

- Qısa, orta və uzunmüddətli planda regionun hansı potensialı istifadə olunmalıdır? 

Bununla bağlı regionun iqtisadiyyatının güclü və zəif tərəfləri üzə çıxarılmalıdır. Region 

iqtisadiyyatının güclü tərəfləri möhkəmləndirilməli, zəif tərəfləri isə ixtisara salınmalıdır; 

- Satış məsələləri üzrə müəssisələrə kömək edilməlidirmi? Hansı müəssisə və sektorlara 

kömək edilməlidir? 

- Regiona ayrı-ayrı istehsalatları cəlb etmək üçün, reklam kompaniyasının aparılması 

zəruridirmi? 

Bu məsələlər haqqında hesabat aşağıdakı formada hazırlana bilər: 

1. Aktual şəraitin təhlili: 

- iqtisadi quruluş; 

- maşınqayırma, yüngül sənaye, toxuculuq sənayesi, məişət xidməti, mənzil-kommunal 

xidməti və elmi-texniki sektor xüsusi tədqiqə məruz qalmalıdır; 

- əmək bazarı, ixtisas strukturu. 

2. Çətinliklər haqqında nəticələr: 

- mövcud olan inkişaf planlarının təhlili; 

- istehsal potensiallarının müəyyənləşdirilməsi; 

- yeni müəssisələrin yaradılması motivləri və əsaslandırılma-larının təhlili. 

3. Bələdiyyənin iqtisadi inkişaf konsepsiyasının hazırlanması: 

- inkişafın strateji sahələri; 



- mövcud potensialdan istifadə səviyyəsinin yüksəldilməsi imkanları. 

4. Bələdiyyə işinin konkret priaritetləri: 

- ayrı-ayrı müəssisələrə kömək; 

- maliyyələşmə mənbərələrinin cəlb edilməsi; 

- ayrı-ayrı investorlarla əməkdaşlıq. 

Bu işləri gördükdən sonra sahibkarlığın inkişafının konkret tədbirlərinin hazırlanmasına 

keçmək olar. Göstərilən konkret tədbirlər həm yüksək iqtisadiyyata malik ölkələrdə, həm də 

keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə tətbiq edilir. 

5. Müəssisələr qrupu səviyyəsində tədbirlər: 

- vergi imtiyazları; 

hər bir bələdiyyədə öz səlahiyyəti çərçivəsində vergi imtiyazına malik olan müəssisələr 

müəyyən vergilər ödənilməsindən azad olunurlar. 

6. İnvestisiyaların dotasiya olunması: 

- müəyyən əraziyə kapital qoyuluşu etməyə hazır olan müəssisələr reallaşdırdıqları 

investisiyalara görə dotasiya alırlar. Yəni, bu müəssisələr sifarişləri əsasında vergi orqanlarından 

investisiya edilən məbləğin qərbi və şərqi Avropa ölkələrində geniş yayılmışdır. 

7. Biznes inkubatorların, sənaye parklarının yaradılması: 

- biznes inkubatorlara yeni işə başlayan sahibkarlara, sənaye parklarında isə artıq 

fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi üçün lazımi şərait yaradılır. Biznes inkubatorlarda bu hazır ofis 

yeri ümumi kargüzarlıq, ümumi mühasibatlıq, hüquqi məsləhətlərin alınması və s. deməkdir. 

Sənaye parkları isə ümumi avtomobil, dəmir yolu keçidləri, kanalizasiya, su təchizatı və s. 

deməkdir. Bundan başqa sənaye parklarında sahibkarlar tikinti, ekoloji və digər standartlarla 

bağlı işlərin görülməsindən azad olurlar. 

8. Kreditləşdirmə və kreditlərin alınmasına təminatvermə: 

Büdcələrin məxaric hissəsində bələdiyyələr ayrıca maddə ilə və ya xüsusi qeyri-büdcə 

fondunda müəssisələrin kreditləşməsini nəzərdə tuta bilərlər. Digər tərəfdən, bələdiyyə orqanı 

müəssisə tərəfindən bank krediti almaq üçün təminatçı qismində də çıxış edə bilər. Yerli niyyət 

və məqsədlərə müvafiq olaraq bələdiyyələr müsabiqə yolu ilə kreditlər və ya təminatlar verə 

bilərlər. Bu zaman imkan daxilində birbaşa kredit vermədən yayınmaq məqsədəuyğundur. 

Çünki, bunlar üçün xüsusi maliyyə institutları (banklar, investisiya fondları, lazinq şirkətləri və 

s.) vardır. 

9. Yeni iş yerlərinin açılmasına dotasiyaların verilməsi: 

Bələdiyyə və məşğulluq problemi ilə məşğul olan digər orqanlar müəssisələrə hər bir yeni 

açılan iş yerinə görə müəyyən məbləğdə pul ödədikdə, işsizlər çox olan yerlərdə yalnız 

sahibkarlar yeni iş yerləri açmağa maraqlı olurlar. 



10. Ayrıca götürülmüş müəssisə səviyyəsində görülən tədbirlər: 

- investor üçün torpaq sahəsinin mənimsənilməsi; 

Genişlənməyə maraqlı olan müəssisələr onların spesifik tələblərini ödəyən torpaq 

sahələrinə maraq duyurlar. Torpaq sahəsinin mənimsənilməsi üzrə məsuliyyəti öz üzərinə 

götürməklə bələdiyyə genişlənməni nəzərdə tutan müəssisənin qərarına müsbət təsir göstərə 

bilər. Torpaq sahəsinin mənimsənilməsi kimi yolların çəkilməsi, mühəndis infrastrukturunun 

yaradılması başa düşülməlidir. 

11. Ayrı-ayrı müəssisələrə xüsusi dotasiyaların müəyyənləşdirilməsi: 

Bəzi hallarda bələdiyyə ərazisində yerləşən müəssisələrə torpaq sahələri dotasiya kimi 

pulsuz verilə bilər. 

Ərazidə fəaliyyət göstərən özəl müəssisələrin və ərazinin inkişafı korporasiyalarının 

bələdiyyə və yerli icra orqanlarının sifarişi əsasında fəaliyyət göstərməsi daha məqsədəuyğundur. 

Bələdiyyə sifarişləri ictimai sifarişlərə aiddir. Sifarişlərin ödənilməsi bələdiyyə büdcəsi və 

ya yerli qeyri-büdcə fondunun vəsaiti hesabına həyata keçirilir. Sifarişlər bələdiyyənin 

təlabatlarını təmin etmək üçün əmtəələrin tədarükü, xidmətlərin göstərilməsini və işlərin yerinə 

yetirilməsini nəzərdə tutur. 

Sifarişlərin verilməsində tenderin keçirilməsi rəqabət mübarizəsini canlandırmaqla daha 

səmərəli biznes-planına malik olan müəssisələrin qalib çıxmasına imkan verir. Bununla da 

bələdiyyə büdcəsinin şəffaf xərclərinə şərait yaranır. 

Beləliklə, konkret regionda bələdiyyə və yerli icra orqanları ilə müxtəlif təşkilati, hüquqi 

formaya malik olan təsərrüfat subyektlərinin səmərəli, qarşılıqlı fəaliyyəti sahibkarlığı inkişaf 

etdirməklə yerli sakinlərin sosial yüksəlişinə zəmin yaradan iqtisadi artımı şərtləndirir. 

 

                                                      Marketinq 

Mövzu 1.İstehlakçılarla sərfəli əlaqələrin yaradılması 

Plan: 

 

1. Marketinqin tərifi və marketinq prosesi 

2. Bazar və istehlkaçı ehtiyaclarını başa düşmək 

3. Müştəri yönümlü marketinq strategiyasını hazırlamaq 

4. Marketinq menecmentin istiqamətləri 

5. Marketinq proqramının və planının işlənib hazırlanması 

6. Müştəri münasibətlərinin qurulması 

7. Müştəri dəyərinə sahibolma, alıcı loyallığının yaradılması 

 

  1-ci sual.  Marketinqin tərifi və marketinq prosesi 



Marketinq nədir? 

Marketinq digər biznes fəaliyyətlərinə nisbətən istehlakçılarla daha çox məşğul olur. 

İstehlakçıların maraqlarına uyğun və onları qane edən müştəri əlaqələrini yaratmaq müasir 

marketinqin özəyidir. Bir qədər sonra biz marketinqin tərifini daha təfsilatı ilə öyrənəcəyik. 

Amma yəqin ki, onun ən sadə tərifi belədir: Marketinq istehlakçılarla faydalı (gəlirli, mənfəətli) 

əlaqələrin idarə olunmasıdır. Marketinqin iki əsas məqsədi vardır; yeni müştərilər cəlb etmək 

üçün yüksək səviyyəli dəyərlər vəd etmək və mövcud müştəriləri məmnun etməklə onların 

sayının artmasını təmin etməkdir.  Marketinq müştəriyə dəyər yaratmaq, əvəzində isə mənfəət 

qazanmaqla onunla(müştəri ilə) əlverişli alıcı münasibətlərinin formalaşdırılması  prosesidir. 

 Marketinq prosesi aşağıdakı beş mərhələdən ibarətdir : 

1).Bazarı və istehlakçıların ehtiyac və təlabatlarını başa düşmək: 

a) istehlakçıları və bazar məkanını araşdırmaq; 

b) marketinq məlumatlarını və müştərilər haqqında məlumatları idarə etmək. 

      2) . İstehlakçıları cəlb etmək üçün marketinq strategiyasının tərtib edilməsi   

a) xidmət göstərmək üçün müştəriləri seçmək, bazarın seqmentasiyası və hədəflənməsi;  

b) dəyər təklifi haqqında qərara gəlmək: fərqləndirmə və mövqeləşdirmə. 

3).İstehlakçılara yüksək dəyər çatdıran marketinq proqramlarının hazırlanması 

 a) məhsul və xidmətin dizaynı, güclü brendlərin yaradılması 

     b) qiymətqoyma: real dəyər yaratmaq 

     c) paylama: tələb və təklif zəncirlərini idarə etmək 

     d) təşviqat: dəyər təklifini çatdırmaq 

4). Sərfəli əlaqələr qurmaq və müştəri məmnunluğunu yaratmaq 

     a) müştəri münasibətləri menecmenti: seçilmiş müştərilərlə güclü münasibət qurmaq; 

     b) tərəfdaşlıq münasibətləri menecmenti: marketinq tərəfdaşları ilə güclü münasibətlər 

qurmaq. 

   Marketinq prosesinin birinci dörd mərhələsi müştərilər üçün dəyərin yaradılması 

və onlarla münasibətin qurulması(və yaxud formalaşdırılması) adlanır.   

5). Qazanc və müştərilərdən dəyər əldə etmək 

    a) razı, loyal müştərilərə sahib olmaq 

    b) müştərinin ömürlük dəyərini əldə etmək 

    c) bazar payını və müştərilərin sayını artırmaq  

 

2-ci sual. Bazar və istehlakçı ehtiyaclarını başa düşmək  

 

Marketinq prosesi istehlakçılarla başlayır, istehlakçılarla davam edir və istehlakçılarla da 

bitir. İlk mərhələdə, satıcılar istehlakçıların ehtiyaclarını, tələbatlarını və fəaliyyət göstərdikləri 

bazarları öyrənməlidir. İndi biz bazar konsepsiyasının 5 əsas anlayışını araşdıracağıq: ehtiyac, 



tələbat və tələb; marketinq təklifləri (məhsullar, xidmətlər və biliklər); dəyər və məmnunluq; 

mübadilə, sövdələşmə və əlaqələr; bazarlar. 

 Marketinqin əsas anlayışlarına ehtiyac, tələbat, tələb, məhsul, sövdələşmə, mübadilə və 

bazar Aiddir. 

Ehtiyac insanın yaşaması və fəaliyyət göstərməsi üçün nəyinsə çatışmadığını hiss etməsi, 

duymasıdır. Ehtiyac maddi ehtiyaclara (məsələn, yeməyə, paltara, istiliyə və s. olan ehtiyaclar) 

və mənəvi ehtiyaclara (məsələn, ünsiyyətə, biliyə və özünü təsdiqə olan ehtiyaclar) bölünürlər. 

Marketinqdə əsas diqqət maddi ehtiyaclara yönəlir. Ehtiyaclar insanın təbiəti ilə bağlıdır. 

Tələbat insanın dünyagörüşünə, şəxsiyyətinə, həyat tərzinə və s. xüsusiyyətlərinə uyğun 

olaraq spesifik forma alan və ödənilməsi zəruri olan ehtiyaclardır. İnsanlar qeyd edilən xüsu-

siyyətlərdən asılı olaraq özlərinin ehtiyaclarını müxtəlif məhsullara tələbata transformasiya 

edirlər. Məsələn, bir qrup insan özünün yeməyə olan ehtiyacını bir fincan kofe, digər qrup 

insanlar isə müəyyən xörəklərlə təmin edə bilirlər. 

Tələb 1) alıcılıq qabiliyyəti olan tələbatlar və ya 2) tələbatın ödənilməsi üçün həyata 

keçirilən konkret fəaliyyətdir. Tələbə verilən ikinci tərif onunla əlaqədardır ki, insanlar özlərinin 

tələbatını yalnız əvəzinə nə isə ödədiyi məhsullar hesabına deyil, həm də təbiət tərəfindən hazır 

şəkildə verilən məhsullar hesabına da ödəyə bilir. Məsələn, insan suya olan tələbatını bulaqdan 

su içməklə və ya yeməyə olan tələbatını ov ovlamaqla da ödəyə bilər. 

Məhsul təbiət tərəfindən hazır şəkildə verilən və (və ya) insan əməyilə yaradılan və 

istehlakçının hər hansı tələbatını ödəmək məqsədilə bazara təklif edilən bütün predmetlərdir, 

maddi nemətlərdir. İstehlakçı məhsulu əldə etməklə hər hansı bir tələbatını ödəyə və ya hər hansı 

bir problemini həll edə bilir.  

Sövdələşmə ən azı iki tərəfin marağını və onlar arasında saziş şərtlərini, onun realizasiya 

vaxtını və yerini nəzərdə tutan ticarət əməliyyatıdır. 

Mübadilə bazar subyektləri tərəfindən bazara təklif edilən məhsulların (xidmətlərin) mül-

kiyyət və ya sərəncam vermək hüququnun dəyişdirilməsi üçün zəruri olan sövdələşmənin həyata 

keçirilməsi prosesidir. Mübadilənin baş verməsi üçün o, aşağıdakı şərtlərə cavab verməlidir: 

 ən azı iki tərəf olmalıdır və onların hər biri mübadilə etmək üçün nəyəsə (məhsula, maddi 

nemətə, sərvətə) malik olmalıdır; 

 bir tərəfin malik olduğu məhsul (maddi nemət, sərvət) istehlak xüsusiyyətinə və ya 

dəyərliliyinə görə digər tərəfin məhsulundan (maddi nemətindən, sərvətindən) 

fərqlənməlidir; 

 mübadilə iştirakçılarının malik olduğu məhsul (maddi nemət, sərvət) digər tərəf üçün 

maraq kəsb etməlidir; 

 mübadilə hər iki tərəf üçün faydalı olmalıdır, yəni o, hər bir tərəfə malik olduğu dəyərdən 



artıq dəyər əldə etməyə imkan verməlidir; 

 mübadilə nəticəsində hər tərəfin əldə etdiyi faydanın həcmi ona çəkilən xərclərdən böyük 

olmalıdır; 

 hər bir tərəf malik olduğu məhsula sərəncam vermək hüququna malik olmalıdır; 

 mübadilə azad və könüllülük prinsipi əsasında həyata keçirilməli, həmçinin hər iki tərəf 

mübadilənin həyata keçirilməsinə razı olmalıdır; 

 hər bir tərəf öz məhsulunu digər tərəfə çatdırmaq və kommunikasiyanı həyata keçirmək 

imkanına malik olmalıdır. 

Bazar hər hansı bir tələbatını ödəmək və ya problemini həll etmək məqsə-dilə məhsul alan 

alıcıların və həmin tələbatı ödəmək (problemi həll etmək) üçün bazara məhsul təklif edən 

satıcıların (istehsalçıların və ya vasitəçilərin) məcmusu və ya məhsulların mübadiləsini və ya 

sövdələşməsinin həyata keçirildiyi yer, məkandır. Marketoloqlar bazarlara böyük maraq 

göstərirlər. Marketinq faydalı mübadilə əlaqələri yaratmaq üçün bazarların idarə olunması 

deməkdir. Mübadilə əlaqələrini yaratmaq üçün isə çox iş görmək lazımdır. Belə ki, satıcı öz 

mallarını satmaq üçün alıcılarım təyin etməli, onların ehtiyaclarını müəyyənləşdirməlidir, sonra 

əlverişli marketinq təklifləri tərtib edərək, onlara qiymət təyin etməlidir, məhsulların təşviqatım 

apararaq onları satmalı və müştəriyə çatdırmalıdır. Məhsulun inkişaf etdirilməsi, araşdırma, 

kommunikasiya, paylama, qiymətqoyma və xidmətlər kimi fəaliyyətlər marketinq fəaliyyətinin 

əsasını təşkil edir. 

Biz marketinqin satıcılar tərəfindən həyata keçirildiyini adi hal kimi qəbul edirik. Amma, 

alıcıların özüi də marketinq həyata keçirirlər. Bu proses istehlakçılar ala biləcəkləri qiymətdə 

ehtiyacı olduqları malları axtardığı zaman baş verir. Şirkətin satış agentləıi satıcılara nəzarət və 

əlverişli şərtlərlə alış-veriş etdikdə marketinq həyata keçirirlər. 

 

 

3-cü sual. Müştəri yönümlü marketinq strategiyasını hazırlamaq 

 

İstehlakçıları və bazarı tamamilə öyrəndikdən sonra, marketinq menecerləri müştərilərin 

cəlb edilməsi strategiyasını hazırlaya bilərlər. Biz marketinqin idarəedilməsini hədəf bazarlarının 

seçilməsi və müştərilər ilə faydalı əlaqələrin qurulması sənəti və elmi kimi təyin edirik. 

Marketinq menecerinin məqsədi yüksək səviyyəli istehlak dəyərləri yaratmaq, çatdırmaq və 

onlar haqqında məlumat verməklə sabiq hədəf müştərilərini qoruyaraq, onların sayını 

artırmaqdır. Müvəffəqiyyətli marketinq strategiyasını hazırlamaq üçün marketinq meneceri iki 



mühüm suala cavab verməlidir: Biz hansı müştərilərə xidmət edəcəyik (bizim hədəf bazarlarımız 

kimlərdən ibarətdir)? Biz müştərilərə yüksək səviyyəli xidməti necə göstərə bilərik (bizim dəyər 

planımız nədən ibarətdir) ? Biz burada marketinq strategiyasının konsepsiyalarını qısa olaraq 

müzakirə edəcəyik və daha sonra növbəti fəsildə onları ətraflı öyrənəcəyik. Şirkət öncə kimə 

xidmət göstərəcəyini təyin etməlidir. O bunun üçün bazarları müştəri seqmentlərinə bölür (bazar 

seqmentasiyası) və hansı seqmentdən mənfəət əldə edəcəyini seçir. Bəzi insanlar marketinq 

menecmentinə mümkün qədər müştəri tapmaq və təlabatı artırmaq kimi baxır. Amma marketinq 

menecerləri hər istiqamətdə bütün müştərilərə xidmət etməyin mümkün olmadığını yaxşı  başa 

düşürlər. Bütün müştərilərə xidmət göstərmək ücün edilən bütün cəhdlər son nəticədə onlara 

keyfiyyətsiz xidmət təklif olunması ilə qurtara bilər. Əvəzində isə şirkət yaxşı xidmət göstərə 

biləcəyi müştəriləri seçməlidir. Məsələn, “Porsche" varlı peşəkar insanları hədəf seçməklə 

mənfəət əldə edir. “Family Dollar” dükanları isə ən müasir vasitələrlə ailələri hədəf seçir və 

bununla mənfəət əldə edir. Bəzən güclü şirkətlər məhsuldan istifadənin ən yüksək olduğu dövrdə 

tələbatı ödəməkdə çətinlik çəkirlər. Təlabatın yüksəldiyi bu və digər hallarda demarketinq 

situasiyası yaranır. Bu halda satıcı müştərilərin sayını azaltmağa məcbur ola bilər. Bundan əlavə 

o, müştərilərin təlabatlarını daimi və ya müvəqqəti olaraq deyişə bilər (başqa məhsul 

istiqamətində). Məsələn, Vaşinqtonda insanların intensiv istifadə etdiyi sürətli avtomagistrallara 

olan tələbatı azaltmaq üçün, şəhərin rəhbərliyi elektron veb-səhifəsi yarat maqla əhalinin bir 

qrupunu öz maşınlarından növbə ilə, digərlərini işə, məktəbə və s. aparmağa və ictimai 

nəqliyyatdan istifadə etməyə çağırır. Beləliklə, marketinq menecerləri müştərilə, onların 

tələblərinin səviyyəsinə, vaxtına və təbiətinə uyğun olaraq hədəf seçməli, onları istədiklərini 

müəyyən etməlidirlər.  Şirkət hədəf seçdiyi müştərilərə necə xidmət göstərəcəyin , bazarda 

özünü necə fərqləndirəcəyini və orada tam mövqe qazanacağını təyin etməlidir. Hər bir müəssisə 

xidmət göstərmək üçün müştəriləri seçməli –daha doğrusu bazarı seqmentləşdirməli, ehtiyac və 

təlabatlarını ödəmək istədiyi müştəriləri dəqiqləşdirməlidir. Bundan sonra istehlakçılara dəyər 

əhəmiyyətinə malik məhsul təklif etmək və həmin məhsulun bazarda mövcud olan məhsullardan 

fərqləndirilməsinə və onun mövqeləşdirilməsinə nail olmaq olar. Yuxarıda sadalananlar müştəri 

yönümlü marketinq strategiyasının elementləridir.  

 

4-cü sual.  Marketinq menecmentin istiqamətləri 

 

Şirkətlərin öz marketinq strategiyalarını işləyib hazırlamaq və icra etmək üçün alternativ 

strategiyaları vardır. Bunlar marketinqə dair ədəbiyyatlarda marketinq menecmentin  

konsepsiyaları və yaxud istiqamətləri kimi  kimi nəzərdən keçirilir. Bunlar aşağıdakılardır: 

1. İstehsal konsepsiyası 

2. Məhsul konsepsiyası 



3. Satış(kommersiya amillərinin intensivləşdirilməsi) konsepsiyası 

4. Marketinq konsepsiyası 

5.  Sosial marketinq konsepsiyası 

İstehsalın təkmilləşdirilməsi və yaxud istehsal konsepsiyası. Bu konsepsiyanın mahiyyətini 

müəssisənin istehsal güclərinin imkan verdiyi məhsulların istehsalı, istehsal prosesinin təşkilini 

təkmilləşdirməklə onların qiymətinin aşağı salınması və bunun sayəsində rəqabət üstünlüyünün 

əldə edilməsi və satışın həcminin artırıl-ması təşkil edir. Burada bazarın əsas xüsusiyyəti tələbə 

nisbətən təklifin, istehlakçıya nisbətən istehsalçının üstün mövqeyə malik olmasıdır. Bu bazarda 

istehsalçı tərəfindən idarə edilə bilən əsas amil təklifin həcmidir və məhsula  tələb  yalnız 

qiymətin səviyyəsini dəyişdirməklə yaradılır və tənzim edilir.  

Məhsul  konsepsiyası. Bu konsepsiya müəlliflərinin fikrincə istehlakçılar keyfiyyəti və 

texniki-istismar parametrləri yüksək olan məhsullara üstünlük verirlər və onları almağa çalışırlar. 

Buna görə də istehsalçılar daim məhsulun texniki-istismar parametrlərini yaxşılaşdırmağa, 

keyfiyyətini yüksəltməyə, onun yeni istifadə sahələrinin aşkar edilməsinə diqqət yetirir və bunun 

sayəsində satışın həcmini və əldə ediləcək mənfəətin məbləğini artırmağa  çalışırlar. 

Satış( kommersiya amillərinin intensivləşdirilməsi). Bu konsepsiyanın mahiyyəti və 

xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, istehsalçılar ilk dəfə rəqabət mübarizəsində və satışın 

həcminin artırılmasında istehsaldan kənar və qeyri-qiymət amillərindən: məhsulların reklamı, 

satışın həvəsləndirilməsi, satış və bölüşdürmə şəbəkəsinin yaradılması və təkmilləşdirilməsi və 

istehlakçılara təsir etmənin digər amillərindən istifadə etməyə başladılar. Başqa sözlə desək, 

istehsalçının bazar fəaliyyətinin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi, bazarı ələ keçirmək və tələ-

bat yaratmaq imkanları kommersiya amilləri və onların intensivləşdirilməsi ilə əlaqələndirilirdi. 

Marketinqin yuxarıda qeyd edilən konsepsiyaları iqtisadi ədəbiyyatda satış konsepsiyası da 

adlandırılır. 

Marketinq konsepsiyası. Bu konsepsiyanın mahiyyətini bazarın, istehlak-çının tələbatının, 

alış motivlərinin və davranışının öyrənilməsi  və bu tələbatı rəqib müəssisələrə nisbətən daha 

dolğun ödəyə bilən məhsulların istehsal edilməsi, müəssisənin resurslarının və imkanlarının 

bazarın tələbatına daha effektli uyğunlaşdırıla bilməsi ideyası təşkil edir. Bu konsepsiyanı tətbiq 

edən müəssisələr qeyd edilənlərlə yanaşı, istehlakçılara təsir etmək, satışın həvəsləndirilməsi və 

istehsal edilmiş məhsullara tələbat yaratmaq istiqamətində də tədbirlər  həyata keçirirlər. 

Sosial marketinq konsepsiyası. Son illərdə ətraf mühitin mühafizəsi, insan orqanizmi üçün 

zərərli olan məhsulların istehsalının qarşısının alınması və ümumiyyətlə, istehlakçıların 

hüquqlarının mübarizəsi uğrunda invayron-mentalizm və konsyumerizm hərəkətinin meydana 

çıxması, marketinq fəaliyyə-tində istehsalçıların, cəmiyyətin və müəssisənin mənafelərinin 

uzlaşdırılması zərurəti marketinq konsepsiyasına yenidən baxılmasına və sosial-etik marketinq 



konsepsiyasının yaranmasına səbəb oldu. Sosial-etik marketinq konsepsiyası marketinq fəaliy-

yətinin cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmiş sosial-etik və ekoloji normalara və standartlara əməl 

etməklə, həmçinin istehlakçının, müəssisənin və bütünlükdə cəmiyyətin mənafeyini uzlaşdır-

maqla həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Sosial-etik marketinq konsepsiyasının digər konsep-

siyalardan fərqləndirici xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki,  marketinqin qeyd edilən əvvəlki konsep-

siyalarında müəssisənin iqtisadi marağı və onun təmin edilməsi marketinq fəaliyyətinin özəyini, 

hərəkətverici qüvvəsini təşkil edirdisə, sosial-etik marketinq konsepsiyasının başlıca məqsədini 

cəmiyyətin uzunmüddətli marağının təmin edilməsi və bu maraqla müəssisənin, istehlakçının 

marağının uzlaşdırılması təşkil edir.  

Marketinq və satış konsepsiyalarının fərqləndirici xüsusiyyətləri. Marketinq konsepsiyası 

ilə satış konsepsiyasının fərqini T.Levitt belə izah edir: “marketinq məhsulların və xidmətlərin 

bazara çıxarılmasından daha geniş anlayışdır. Məhsulların və xidmətlərin bazara çıxarılması 

bilavasitə satışın vəzifəsidir. Satışın köməyilə istehlakçını firmanın təklif etdiyi məhsulu almağa 

vadar edirlər. Marketinq vasitəsilə firmanı istehlakçının arzu etdiyi şeyi etməyə məcbur edirlər. 

Beləliklə, satış geniş mənada, birtərəfli prosesdir, firmanın fikrincə, onun (yəni, firmanın) 

məqsədi istehlakçıların  mütləq almalı olduğu məhsulu təklif etməkdir. Marketinq isə ikitərəfli 

prosesdir. O, firmaya zəruri məhsulların və xidmətlərin hazırlanması və təklif edilməsi haqqında 

qərar qəbul edilməsi üçün istehlakçıların arzu və istəklərinə dair informasiya verir. Həm də bu 

zaman firma digər funksiyaları da - qiymətin müəyyən edilməsi, qablaşdırma, xidmət göstəril-

məsi, reklam və məhsulların istehlakçıya çatdırılması funksiyalarını da yerinə yetirməlidir”.  

Yuxarıda qeyd edilənlərin əsasında belə nəticəyə gələ bilərik ki, marketinq konsepsiyası ilə 

satış konsepsiyasının fərqləndirici xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: 

 marketinq konsepsiyasının ilkin, istinad nöqtəsi istehlakçıların ehtiyacları və tələbat-

larıdır, satış konsepsiyasının ilkin, istinad nöqtəsi isə müəssisənin istehsal gücləri, onun istehsal 

edə biləcəyi məhsullardır; 

 marketinq konsepsiyasında müəssisə istehlakçının arzuladığı məhsulu, onun ehtiyac və 

tələbatına uyğun gələn məhsulu istehsal etməyə vadar edilir, satış konsepsiyasında isə bütün 

mümkün vasitələrlə müəssisənin istehsal etdiyi məhsulların realizasiyası həyata keçirilir, 

istehlakçı müəssisənin bazara təklif etdiyi  məhsulu almağa təhrik edilir; 

 marketinq konsepsiyasında istehlakçılarla əks əlaqənin səviyyəsi çox yüksəkdir, bu 

konsepsiya ikitərəfli prosesdir, satış konsepsiyasında isə istehlak-çılarla əks əlaqə ya ümumiy-

yətlə mövcud deyildir, ya da onun səiyyəsi olduqca aşağıdır; 

 marketinq konsepsiyası satış konsepsiyasına nisbətən daha çox tədbirlər sistemini 

özündə birləşdirir, satış prosesi marketinq kompleksinin bir elementidir; 

 marketinq və satış konsepsiyalarında müəssisənin fəaliyyət növlərinin xarakteri də bir-



birindən fərqlənir. 

  

5- ci sual. Marketinq planının və proqramının işlənib hazırlanması 

 

Şirkətin marketinq strategiyası şirkətin hansı müştərilərə xidmət göstərəcəyini və bu 

müştərilərə necə fayda verəcəyini təsvir edir. İkincisi, marketinq strategiyası ilə silahlanmış 

marketinq mütəxəssisi marketinq proqramını tərtib edir ki, bu da sözün əsl mənasında nəzərdə 

tutduğu mənfəəti onun hədəf qrupu olan alıcısına verir. Marketinq proqramı strategiyanı həyata 

keçirməklə alıcıyla münasibətləri qurur. Marketinq proqramı firmanın marketinq kompleksindən 

ibarət olur. Marketinq kompleksi-firmanın marketinq strategiyasını həyata keçirmək məqsədilə 

işlətdiyi marketinq alətləridir. 

Əsas marketinq alətləri dörd marketinq P-ləri adlanan (ingiliscə 4-ü də «P» - ilə başlanır) 4 

böyük qrupa bölünür: məhsul, qiymət, yer və məhsulun irəliləməsi. Firma istədiyi mənfəəti əldə 

etmək uçun əvvəlcə ehtiyacı ödəmək üçün uzun müddətli fəaliyyətində cəmiyyətin marketinq 

təklifini (məhsulu) yaratmalıdır. O, təklifə (məhsula) hansı qiymət qoyacağını və onu hədəf 

qrupu olan istehlakçıya necə  çatdıracağını bilməlidir. Nəhayət, o, hədəf qrupu olan alıcı ilə 

təkliflə bağlı ünsiyyət yaratmalı və onu təklif etdiyi məhsulun yüksək məziyyətlərinə 

inandırmalıdır (məhsulun irəliləməsi). 

Biz marketinq proqramları və marketinq ünsiyyəti barədə 2-ci fəsildə daha ətraflı 

danışacağıq, sonrakı fəsillərdə isə marketinq ünsiyyətinin hər bir elementini dərindən tədqiq 

edəcəyik. 

 

 

6 - cı sual.  Müştərilərlə münasibətlərin qurulması  

 

Marketinq prosesinin bazar və müştərilərin ehtiyaclarının dərk edilməsi, alıcını cəlb edəcək 

marketinq strategiyasının işlənib hazırlanması və marketinq proqramlarının tərtib olunması kimi 

uç əsas addımı nəticədə dördüncü ən əsas addıma, müştərilərlə səmərəli münasibətlər qurmağa, 

aparır. 

Müştərilərlə münasibətlərin idarə olunması. Yəqin ki, müştərilərlə münasibətlərin idarə 

olunması (MMİ) müasir marketinqin ən vacib anlayışıdır. Lap bu yaxınlara kimi MMİ dar bir 

çərçivədə - müştərilər barədə informasiyanın əldə olunması kimi dərk edilirdi. Lakin bu təyinatla 

o, tək-tək müştərilər haqqında ətraflı məlumat toplaya bilir və alıcıların sadiqliyini maksimuma 

qaldırmaq üçün diqqətlə alıcılarla təmas nöqtələrinə nail olur. Biz MMİ-nin dar bir çərçivədə 

olan fəaliyyətini bir azdan marketinq informasiyasından bəhs edən fəsildə müzakirə edəcəyik. 



Sonralar, müştərilərlə münasibətlərin idarə olunması daha geniş məna kəsb etməyə 

başlayıb.Geniş mənada isə müştərilərlə münasibətlərin idarə olunması, ən yüksək müştəri 

dəyərinin və razılığıııın əldə edilməsi vasitəsilə səmərəli alıcı münasibətlərini qurmaq və əldə 

saxlamaqdan ibarət kompleks tədbirlər prosesidir. Bu müştəriləri tapmağın, onu qoruyub 

saxlamağın və sayını artırmağın bütün aspektlərindən bəhs edir. 

Mübadilə yaradan bloklar: İstehlakçı razılığının əldə olunması. Müştərilərlə davamlı 

münasibətləri qurmaq üçün birinci növbədə onları çox yüksək səviyyədə razı salmağı bacarmaq  

lazımdır. Razı qalan müştərilər sadiq alıcılara çevriləcək və öz bizneslərinin böyük bir hissəsini 

şirkətlərlə bölüşəcəklər. 

Müştəri dəyəri. Müştərini cəlb etmək və onu əldə saxlamaq çətin məsələdir. Müştərilər çox 

vaxt məhsulların və xidmətlərin həddindən artıq geniş çeşidi ilə qarşılaşır və bunlardan hansının 

seçməsində çətinlik çəkirlər. Müştərilər adətən onlar üçün ən sərfəli qiymət təklif edən firma ilə 

aliş- veriş  edirlər. Müştərilər rəqabət aparan firmaların marketinq təkliflərinin mənfəəti və 

dəyəri arasındakı fərqi qiymətləndirirlər. Buna müştərinin gözlədiyi dəyər deyilir. Müştəri 

məmnunluğu məhsulun onun gözlədiyinə uyğun təqdim olunmasından asılıdır. Əgər məhsul 

gözlənilən kimi olmazsa, alıcı narazı qalır. Yox əgər məhsul onun gözlədiyi kimidirsə alıcı razı 

qalır. Əgər məhsul gözlənildiyindən də artıqdırsa, onda alıcı həddən ziyada məmnun qalır və şad 

olur. 

Məşhur marketinq şirkətləri dəyərli alıcılarını razı salmaq üçün bir qədər qaydadan kənara 

çıxırlar.Həddən ziyadə məmnun qalmış alıcı təkrar alış edir və əmtəənin yaxşı olmasını 

digərlərinə də söyləyir. Əsas odur ki, şirkətin təqdim etdiyi məhsul alıcının axtardığına uyğun 

olsun. Ağılla düşünən bir çox şirkətlər yalnız göstərə biləcəyi xidmətə və ya məhsula görə söz 

verməklə  alıcılarını məmnun etməyi qarşısına məqsəd qoyur, və daha sonra onların bu 

gözləntitarini ikiqat yerinə yetirirlər . 

Müştəri yönümlü firmalar öz rəqibləri ilə müqayisədə müştərilərə yüksək məmnunluq 

verməyin yollarını axtarırlar. Amma, bu axtarışı müştəri məmnunluğunu maksimum səviyyəyə 

çatdırmağa cəhd kimi qiymətləndirmək lazım deyil. Şirkət qiymətləri aşağı salmaqla və xidmətin 

səviyyəsini artırmaqla həmişə alıcını daha artıq razı sala bilər. Amma bu mənfəətin azalması ilə 

nəticələnə bilər. Digər tərəfdən, marketinq məqsədi alıcıdan mənfəət qazanmaqdır. Bu çox incə 

bir tarazlıq tələb edir: «Marketinq alıcıya diqqəti artırmalı və onu daha da razı salmalıdır. Eyni 

zamanda öz mənfəətini əldən verməməlidir, onun mənfəəti marketinq mənfəətini 

üstələməməlidir». 

Uzun müddətli əlaqələr. Şirkətlərin əksəriyyəti xidmət edəcəkləri müştəriləri seçərkən daha 

çox diqqətcil olur və bu seçimlərinin onlar üçün uzunmüddətli olmasına çalışırlar. Bu günün 

şirkətləri strategiya yaratmaqdan daha çox yeni alıcı cəlb etmə və onlarla sövdələşmə aparmaqla 



məşğuldurlar. Onlar mövcud müştərilərini saxlamaq və onlarla gəlirli, uzunmüddətli əlaqələr 

qurmaq məqsədilə müştərilərlə əlaqələrin idarə olunmasından istifadə edirlər. Yeni fikir belədir: 

Marketinq mənfəətli müştəriləri tapmaq, onu saxlamaq və əlaqələri inkişaf etdirmək elmi və 

bacarığıdır. 

Bu gün şirkətlər bir sıra yeni marketinq reallıqları ilə qarşılaşırlar. Demoqrafik 

dəyişikliklər, daha fərasətli rəqiblər və bir sıra sənaye müəssisələrinin izafi məhsul istehsal 

etməsi alıcıların azalmasına səbəb olacaqdır. Bir çox şirkətlər bazarda artıq mövqe və sərt 

rəqabət şərtləri baxımından bazarlar uğıunda mübarizə aparırlar. 

Nəticədə isə yeni istehlakçıları cəlb etmək üçün xərclər artır. Faktiki olaraq, yeni müştəri 

cəlb etmək orta hesabla, mövcud müştərini razı salmaqdan 5-l0 dəfə baha başa gəlir.  Bu 

reallıqları nəzərə alaraq şirkətlər sərfəli müştərilərini saxlamaq üçün bütün qüvvələrini istifadə 

edirlər. 

Birbaşa əlaqələr. Bir çox şirkətlər öz müştəriləri ilə daha yaxından əlaqədə olmaqdan əlavə 

daha çox birbaşa münasibət qururlar. Həqiqətən, birbaşa marketinq ticarətdə görünməyən 

uğurdur. İstehlakçılar indi istədiyi məhsulu mağazaya getmədən - telefonla, poçtla sifariş etmə 

kataloqu ilə, köşklər və online vasitəsilə ala bilərlər. Ticarət agentləri standart ofis 

ləvazimatından tutmuş bahalı, yüksək texnologiyalı kompüter təchizatına kimi Web-dən, 

satışlarını edirlər. 

Müştərilərlə münasibətin idarə edilməsi müsair marketinqin əsas anlaşlarından biridir. 

Müştərilərlə münasibətin qurulması sadəcə olaraq onlar haqqında informasiyaların toplanması 

prosesi deyil. 

Müştərilərlə münasibətin idarə edilməsi (MMİ)  dedikdə ən yüksək səviyyədə müştəri 

dəyərinin və razılığının əldə edilməsi vasitəsilə onunla səmərəli münasibətlər qurulmasına  və 

həmin münasibətlərin qorunub saxalnılmasına yönəldilmiş tədbirlər kompleksi başa düşülür.   

Qeyd edək ki müştərilərlə əlaqələr dəyişən təbiətə malikdir. Bu məqam nəzərə alınmaqla 

müştərilərlə əlaqələrin formalaşdırılması zamanı aşağıdakılara diqqət yetirilməlidir: 

 daha diqqətlə çeçilmiş müştərilərlə daha dəqiq əlaqələr qurmaq; 

 uzunmüddətli əlaqələr formalaşdırmaq 

 birbaşa əlaqələr formalaşdırmaq 

Müştəri dəyərinə sahib olmaq üçün marketinq üzrə mütəxəssisin səyləri yetərli deyil. 

Bunun üçün tərəfdaşlıq əlaqələrinə əsasalnan marketinqdən istifadə edilməlidir. Bu baxımdan 

şirkətin daxilində olan tərəfdaşlarla və firmadan kənarda olan tərəfdaşlarla olan əlaqələr 

nizmalanmalı və həmin əlaqələrin sayəsində müştəriyə yüksək dəyər təklif edilməlidir. 

 

7.Müştəri dəyərinə sahibolma, alıcı loyallığının yaradılması 



Müştəri dəyərinə sahib olma 

Marketinq prosesinin ilk 4 pilləsi alıcıya daha artıq dəyər verməklə alıcı ilə münasibətləri 

qurmağı əhatə edir. Sonuncu pillə əvəzində cari və gələcək satışlar formasında, bazarda pay və 

gəlir formasında mənfəət götürməyi əhatə edir. Alıcıya yüksək dəyər yaratmaqla firma 

həddindən artıq razı qalmış alıcılar qazanır ki, onlar firmaya sadiq qalır və daha çox məhsul və 

xidmətlərə sahib olurlar. Bu da öz növbəsində, firma üçün daha uzunmüddətli gəlir əldə etmək 

deməkdir. Burada biz alıcı dəyəri yaratmağın nəticələri barədə danışacağıq: alıcı loyallığı və 

onun saxlanması bazar və müştəri payı və alıcının insaflılığı. 

Alıcı loyallığıııın yaradılması və onun qorunub saxlanması 

Alıcılarla mübadilə düzgün idarə olunduqda, bu alıcının sevincinə səbəb olur. Əvəzində, 

məmnun qalmış müştərilər loyal qalır, şirkət və onun məhsulları barədə digərlərinə danışırlar. 

Tədqiqatlar göstərir ki, müştərilərin loyallığında böyük fərq vardır: bəzi müştərilər az razıdır, 

bəzisi qismən razıdır, digərləri isə tam razıdır. Razılıq hissi bir qədər aşağı düşən kimi loyallığın 

kəskin azalmasına səbəb olur. Buna baxmayaraq alıcılarla mübadiləni idarə edənlərin məqsədi 

yalnız müştəri məmnunluğu deyil, həm də onu sevindirməkdir. 

Şirkətlər anlayırlar ki, müştərini itirmək bir satışı itirmək deməkdir. Bu şirkət tərəfindən 

müştərinin dövr ərzində edəcəyi bütün bazarlığın itirilməsi deməkdir. 

Müştəri dəyərinə sahib olma marketinq prosesinin son mərhələsidir. Müştəri ilə 

münasibətlər düzgün idarə edildikdə onlar loyal alıcılara və yaxud müştərilərə çevrilir və uzun 

müddət şirkətə dəyər əldə etməyə imkan verirlər. Şirkətin uzun müddət dəyər əldə etməsi onun 

müştərilərə mənsub olmasından asılıdır. Alıcı münasibətlərinin idarə edilməsində də başlıca 

məqsəd məhz bundan – yüksək müştəri mənsubluğundan ibarətdir.  

Müştəri mənsubluğu şirkətin bütün müştərilərinin birgə(üst-üstə) götürülmüş 

ömürlük yekun dəyəridir. Bu göstərici şirkətin fəaliyyətini davam etdirmək baxımından satış və 

bazar payı göstəricilərilə daha daha vacib göstəricidir. 

Şirkətlər müştəri mənsubluğuna nail olmaq üçün düzgün seçilmiş müştərilərlə dügün 

əlaqələr formalaşdırmalıdırlar. Bunun üçün müştərilər strukturlaşdırılaraq öyrənilməlidir. Belə 

ki, məsələn, müştərilərin potensial səmərəliliklərini yuxarı və aşağı, onların müəssisəyə loyallıq 

səviyyəsini isə qısamüddətli və uzunmüddətli kimi götürməklə müştərilərin dörd qrupunu 

fərqləndirmək olar. Bunlar aşağıdakılardır: 

şirkət üçün potensial səmərəliliyi yuxarı, lakin şirkətə loyallıq səviyyəsi qısamüddətli 

olan müştərilər; bu müştərilər qrupu marketinqə dair ədəbiyyatlarda obrazlı olaraq “kəpənəklər” 

adlandırılır və  şirkət onlarda yararlanmağı bacarmalıdır; 



şirkət üçün həm  potensial səmərəliliyi aşağı, həm də loyallıq səviyyəsi aşağı olan 

müştərilər; bü müştərilər şirkət üçün yad hesab edilirlər və şirkətin onlara sərmayə qoyması 

məqsədəmüvafiq deyil; 

şirkət üçün  potensial səmərəliliyi yuxarı, eyni zamanda ona uzunmüddətli loyallığı olan 

müştərilər; bu müştərilər şirkətin sadiq müştəriləri və onun dostlarıdır; bu müştərilərə sərmayə 

qoyuluşu davam etdirilməli və onların şirkətə loyallığının qorunub saxlanılmasına çalışılmalıdır; 

şirkət üçün potensial səmərəliliyi aşağı və ona uzunmüddətli loyallığı olan müştərilər; 

şirkət onlara çoxlu mal satmaqla mənfəətini artıra bilər, əgər bu mümkün deyilsə, onda həmin 

müştərilərdən imtina edilməlidir.    
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1.Şirkət səviyyəsində strateji planlaşdırma 

 

Uzunmüddətli dövrdə böyümək və artım imkanlaraına malik olmaq istəyən hər bir 

müəssisə öz fəaliyyətini planlaşdırmalıdır və bu planlaşdırma strateji planlaşdırma adlanır. 

Müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi mühitdə dəyişikliklər baş verdikcə həmin müəssisə də öz 

fəaliyyətini dəyişən mühitə uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır. Bunun üçün strateji planlaşdırmaqdan 

istifadə edilir. Müəssisənin məqsədləri, onun potensial imknanları və bazar şansları(bazar 

imkanları) arasında strateji uyğunluğun yaradılması və qorunub saxlanılması strateji 

planlaşdırma vasitəsilə təmin edilir. 

Strateji planlaşdırma firmada başqa işlərin planlaşdırılması üçün zəmin yaradır. Adətən 

şirkətlər illik, uzunmüddətli və strateji planlar hazırlayırlar. İllik və uzunmüddətli planlar şirkətin 

cari işlərinə və onun gedişatının təmin edilməsinə aiddir. Bundan fərqli olaraq, strateji 

planlaşdırma daima dəyişən mühitdə yaranan imkanlardan səmərəli istiladə etmək üçün şirkətin 

uyğunlaşdırılmasmı nəzərdə tutur. 

 Strateji planlaşdırma müəssisədə daha aşağı səviyyədə planlaşdırma üçün zəmin yaradır. 

H.Armstronq və F.Kotlerə görə strateji planlaşdırma aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: 

 missiyanın müəyyənləşdirilməsi; 
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 şirkətin məqsəd və vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsi; 

 biznes portfelin müəyyənləşdirilməsi; 

 marketinq və digər funksional strategiyaların planlaşdırılması. 

Yuxarıda təsvir edilən strateji planlaşdırmanın birinci üç mərhələsi korporativ 

səviyyəyə(müəssisə səviyyəsinə) aiddir.  Strateji planlaşdırmanın dördüncü mərhələsi isə biznes 

vahidi, məhsul və bazar səviyyəsinə aiddir. 

Bazar yönümlü missiyanın müəyyənləşdirilməsi 

Təşkilat hər hansı bir fəaliyyəti həyata keçirmək üçün mövcuddur. İlk dövrlərdə, onun 

aydın məqsədi və ya missiyası vardır, lakin zaman keçdikcə və təşkilat böyüdükcə, yeni məhsul 

və bazarlar əlavə edildikcə və ya mühitdə yeni şərtlərlə üzləşdikcə,, onun missiyası 

müəyyənliyini, itirir. Şirkətin idarəetmə heyəti bunu hiss etdikdə yenidən məqsəd axtarışlarına 

başlamalıdır.Artıq bu zaman aşağıdakı suallara cavab tapılmalıdır: Bizim biznesimiz nədən 

ibarətdir?Müştərimiz kimdir? Müştərilər nəyi dəyərli sayırlar? Bizim biznesimiz necə olmalıdır? 

Bu sadə səslənən suallar şirkətin cavab verməli olacağı ən çətin suallardandır. Uğurlu şirkətlər 

bu  sualları vaxtaşırı qaldırır, ehtiyatla və hərtərəfli cavablandırırlar.Bir çox təşkilatlar bu 

suallara cavab verən missiyanın qoyuluşunu formal işləyib hazırlayırlar. Missiyanın qoyuluşu - 

təşkilatın məqsədini, yəni geniş mühitdə hansı məqsədlər nail olmaq istəyini bildirir. Strateji 

planlaşdırmanın birinci mərhələsi bazar yönümlü missiyanın müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. 

Missiya məhz bazar yönümlü olmalıdır. Missiyanın məhsullara və texnologiyalara yönəlik olaraq 

müəyyənləşdirilməsi yol verilməzdir. Belə ki, məhsullar və onların istehsalı sürətlə 

dəyişdiyindən missiyanın məhsullara və texnologiyalar yönəlik müəyyənləşdirilməsi yol 

verilməz hesab edilir və  missiya  uzunmüddətli dövr üçün müəyyənləşdirilir. 

Missiya müəssisənin öz fəaliyyəti haqqında geniş proqram bəyannaməsidir. Onun 

qoyuluşu müəssisənin  nə üçün mövcud olmasını başa düşməyə imkan verir. Müəssisənin 

missiyasının kəmiyyət ifadəsi yoxdur və o, ancaq sözlərlə ifadə edilir. Aydın müəyyənləşdirilmiş 

missiya müəssisənin inkişafı baxımından “gözəgörünməz əl” rolunu oynayır və onun inkişafına 

çox kömək edir. 

Missiyanın qoyuluşu hərəkətverici olmalıdır. Şirkətin missiyası sadəcə satışların və 

gəlirlərin təmin olunması kimi ifadə olunmamalıdır, çünki gəlirlər faydalı fəaliyyətin nəticəsi 

olan bir mükafatdır. Şirkətin işçiləri öz işlərinin önəmli olduğuna və insanların həyatlarına təsir 

göstərdiyinə inanmalıdırlar. Misal üçün, “Walt Disney” şirkətinin məqsədi insanları xoşbəxt 

etməkdir".  

Hesablama texnikasının istehsalı ilə məşğul olan müəssisənin missiyası belə 

müəyyənləşdirilə bilər: Biz insanların hesablama zamanı qarşılaşdırları çətinliyi aradan 

qaldırmaq üçün fəaliyyət göstəririk.   

Şirkətin missiyası müəyyənləşdirildikdən sonra o,  konkret məqsəd və vəzifələrə 

çevrilməlidir. Hər bir menecer öz qarşısında duran məqsəd və vəzifələri aydın dərk etməlidir. 

Bu, strateji planlaşdırmanın ikinci mərhələsidir. 

Şirkətin məqsəd və vəzifələrinin qoyulması 

Şirkətin missiyası idarəetmənin hər bir səviyyəsində dəqiq köməkçi vəzilələrə 

çevrilməlidir. Hər bir menecerin qarşısında məqsədlər olmalı və bu məqsədlərə çatmaq üçün o, 

məsuliyyət daşımalıdır. Misal üçün, “Monsanto” kənd təsərrüfatı, əczaçılıq və qida məhsulları 

daxil olmaqla müxtəlif biznes sahələrində fəaliyyət göstərir. Bu şirkət öz missiyasını "bol 

qidanın və sağlam mühitin” yaradılması kimi müəyyən edir. O, dünyanın sürətlə artan əhalisinin 



qidalandırılmasına köməklik etməyi qarşısına məqsəd qoymaqla yanaşı, eyni zamanda ətraf 

mühitin qorunması məqsədini də güdür. 

Bu missiya məqsədlər iyerarxiyasına (biznes məqsədlər və bazar məqsədləri daxil 

olmaqla) aparır. "Monsanto”nun ümumi məqsədi ekoloji təmiz məhsulları istehsal etmək və 

onları aşağı qiymətə daha tez satmaqla, faydalı müştəri münasibətlərini yaratmaqdır. Öz 

növbəsində şirkətin kənd təsərrüfatı bölməsinin vəzifəsi isə kənd təsərrüfatının məhsuldarlığını 

yüksəltmək və kimyəvi çirklənməni azaltmaqdan ibarət olacaqdır. O, bunu kimyəvi tozlandırma 

vasitələrindən istifadə etmədən daha yüksək məhsuldarlığı təmin edən, xəstəliklərə davamlı yeni 

bitkilərin tədqiqi ilə həyata keçirir. Amma tədqiqatlar baha başa gəlir və təkmilləşdirilmiş 

tədqiqatlar aparmaq uçün vəsait tələb olunur .Deməli gəlirlərin artması “Monsanto”-nun 

digər əsas vəzifəsinə çevrilir.Gəlirlər satış həcminin artırılması və ya xərclərin azaldılması 

vasitəsilə yaxşılaşdırıla bilər. Satış həcmi  isə şirkətin ABŞ bazarında payının yaxşılaşdırılması, 

yeni xarici bazarlara daxıl olması və ya ikisinin bir yerdə tətbiq  olunması ilə artırıla bilər. Bu 

halda sözügedən məqsədlər şirkətin cari marketinq vəzifələri olur. 

İdarəetmə şirkətin missiya qoyuluşunu rəhbər tutaraq biznes portfelini - yəni şırkətin 

mövcud  biznes və məhsullarının toplusunu, planlaşdırmalıdırlar. Firmanın üstünlüklərini və zəif 

cəhətlərini mühitin imkanlarına uyğunlaşdırırsa bu ən yaxşı biznes portfeli hesab olunur. Bur 

portfelinin planlaşdırılması iki addımdan ibarətdir. Birincisi, şirkət mövcud biznes portiel təhlil 

etməli və hansı biznes sahəsinə daha çox, daha az və ya heç bir investisiya qoyulması haqqında 

qərar verməlidir. İkincisi isə, o gələcək portfelini artım və azalma üçün inkişaf strategiyalarının 

işlənib hazırlanması vasitəsilə formalaşdırmalıdır. 

Mövcud biznes portfelinin təhlili - Strateji planlaşdırmanın əsas işi məhsul və 

bizneslərin rəhbərlik tərəfindən dəyərləndirilməsi məqsədilə istifadə olunan portfel təhlildən 

ibarətdir. Şirkət özünün daha gəlirli bizneslərinə daha çox resurs yönəltməli, zəiflərin təminatını 

isə qismən, ya da tam kəsməlidir. 

Rəhbərliyin birinci addımı şirkətin əsas biznes sahələrinin aşkarlanmasından ibarətdir. 

Bunlar strateji biznes vahidləri (strategic business units - tər.) adlandırıla bilər. Strateji biznes 

vahidi (SBV) özünün ayrıca missiya və vəzifələrinə malik olan və şirkətin digər biznes 

sahələrindən müstəqil planlaşdırıla bilən bir fəaliyyət vahididir. SBV şirkətin bölməsi, 

bölmədaxili bir məhsul xətti və bəzi hallarda tək bir məhsul və yaxud brənd ola bilər. 

Biznes portfelinin təhlilində növbəti addım rəhbərlikdən müxtəlif SBV-nin 

cəlbediciliyinin dəyərləndirilməsini və hər birinin dəstəyə nə qədər layiq olması qərarının qəbul 

edilməsini tələb edir. Ən standart portfel təhlili üsulları SBV-ni iki mühüm ölçü vasitəsilə 

qiymətləndirirlər - SBV bazarının və ya sənaye sahəsinin cəlbediciliyi və bu bazarda və ya 

sahədə SBV-nin mövqeyinin möhkəmliyi. 

 

 

 

 

 Strateji planlaşdırmanın bu mərhələsində biznes vahidlərinin fəaliyyəti qiymətləndirilir 

və onların əsasında biznes portfel formalaşdırılır. Müəssisənin biznes vahidi(buna strateji 

kommersiya vahidləri və yaxud strateji təsərrüfat vahidləri də deyilir) onun bu və ya digər 

məhsul istehsalına cavabdeh olan şöbəsindən başqa bir şey deyil. Məsələn, müəssisədə 

kompyuterlərin istehsalına cavabdeh olan şöbə  onun biznes vahididir. Hər bir biznes vahidinin 

özünün missiyası, məqsədi, resursaları, bazar imkanları və onu bazarda gözləyə bilən təhlükələr  

olur. 



Strateji biznes vahidlərinin təhlili üçün matris şəkilli metodlardan istifadə edilir.  Bu 

metodların biri “Boston Consulting Group” yanaşmasına əsaslanır və aşağıdakı şəkilə malikdir. 

 
“Sual işarələri” həyat dövranının başlanğıc mərhələsində olan strateji biznes 

vahidlərini və yaxud məhsulları təcəssüm etdirirlər. Onların inkişafı və ulduzlara çevrilməsi 

baxımından investisiyalar tələb edilir. Müəssisənin gələcək inkişafı onların ulduzlara, sonra isə 

“Sağmal inəklərə”  çevrilməsindən asılıdır. 

“Ulduzlar” bazarının artım tempi və nisbi bazar payı  yuxarı olan məhsullar və yaxud 

strateji biznes vahidləridir. Onlardan əldə olan mənfəət onların ulduz mövqelərinin qorunub 

saxlanılmasın yönəldilir.  

“Sağmal inəklər”in nisbi bazar payı yüksək,  bazarının artım tempi isə aşağıdır. 

Onların hesabına əldə edilən mənfəət ulduzların mövqeyinin qorunub saxlanılmasına və sual 

işarələrinin inkişaf etdirilməsinə yönəldilir. 

“Köpəklər” in həm bazarının atım tempi, həm də nisbi bazar payları aşağıdır. Bu cür 

biznes vahidlərinin biznes portfelindən çıxarılması – onların ya ləğv edilməsi, ya da satılması 

məqsədə müvafiqdir. Çünki onların müəssisəyə mənfəət gətirməsi aşağı ehtimallıdır. 

Matrisşəkilli yanaşma əsasında mövcud biznes vahidlərini strukturlaşdırmağa və onların 

inkişafı baxımından strategiya işləyib hazırlamağa imkan verir. Bu metodların  çatışmazlığı 

biznes vahidlərinin təsnifləşdirilməsi üçün tələb edilən informasiyaların çoxluğu və bu zaman 

meydana  çıxan çətinliklərlə bağlıdır.  

Strateji planlaşdırmada istifadə edilən matrisşəkilli metodlardan biri aşağıdakı kimidir. 
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Hər bir müəssisə üçün  gəlirli arımın təmin edilməsi marketinqin mühüm vəzifələri 

sırasına daxildir.  Yuxarıdakı matrisşəkilli yanaşmada (İ.Ansoffun əmtəələr/bazarlar matris 

modeli)  bunun üçün strategiyalar aydın görünür. Bu strategiyalardan biri  mövcud bazarlarda 

mövcud əmtəələrin daha çox satışına nail olmanı özündə ehtiva edir. Bu strategiyanın 

reallaşdırılması intensiv reklam elanlarından istifadə edilməsi, qiymət endirimləri, rəqib 

müəssisənin istehlakçılarının cəlb edilməsi və s. yolu ilə ola bilər. 

Mövcud məhsulların yeni bazarlarda satışı bazarın inkişafı strategiyasıdır. Bazarın 

inkişafı dedikdə onun cağrafi baxımından hüdudlarının genişləndirilməsi başa düşülür. Müəssisə 

böyümək və artıma nail olmaq üçün özünün mövdud məhsullarını yeni bazarlara təklif edə bilər. 

Mövcud bazarlara yeni məhsulların təklif edilməsi artıma nail olmanın yollarından 

biridir. Bunun üçün məhsul əsaslı şəkildə təkmilləşdirilməlidir ki, istehlakçılar tərəfindən yeni 

məhsul kimi qavranılsın və onların problemlərini həll etməyə imkan versin.  

Artıma nail olmaq üçün reallaşdırılan strategiyalardan biri yeni bazarlara yeni 

məhsulların təklif edilməsidir. Bu, kifayət qədər riskli strategiyadır və onun reallaşdırılması 

müəssisələrə çox az hallarda müvəffəqqiyyət gətirir. Ona görə də bu strategiyanın 

reallaşdırılması zamanı meydana çıxa biləcək çox böyük risk amilini nəzərə almaq lazımdır. 

Yuxarıdakı matrisşəkilli metodlarla yanaşı strateji planlaşdırmada başqa  metodlar da  

tətbiq  edilir. 

 

2.Marketinqin planlaşdırılması 

  

Strateji planlaşdırma vasitəsilə müəssisə strateji biznes vahidlərinin  hər biri haqqında 

nə etmək lazım olduğunu aydınlaşdırır. Bu planlaşdırma müəssisə və strateji biznes vahidləri 

səviyyəsində həyata keçirilən planlaşdırmadır. Strateji planlaşdırmada qarşıya qoyulan 

məqsədlərə nail olmaq üçün məhsullar səviyyəsində də planlaşdırma olmalıdır.  

Marketinqin planlaşdırılması dedikdə məhsullar səviyyəsində planlaşdırma başa düşülür 

və bu planların yerinə yetirilmə müddəti bir ilə qədər olur. 

Şirkətin dəyər zənciri onun ən zəif həlqəsinin nə qədər davamlı olmasından asılıdır. 

Müvəffəqiyyət hər bir şöbənin müştərilər üçün dəyərin yaradılması üzrə işindən və müxtəlif 

şöbələrin fəaliyyətlərinin koordinasiyasından asılıdır. 
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Şəkil. Məhsulun/bazarın ekspansiya toru 



İdeal olaraq, müştəri dəyərini yaratmaq üçün şirkətin müxtəlif funksiyaları tam 

harmoniyada işləməlidirlər. Amma təcrübə göstərir ki, departamentlərarası əlaqələr münaqişə və 

anlaşılmazlıqlarla dolu olur. Marketinq şöbəsi müştərinin nəzər nöqtəsindən çıxış edir. Amma, o 

müştərinin məmnunluğunu təmin etmək üçün çalışdığı zaman, digər şöbələrin işini təsəvvür 

edildiyindən daha zəif görülməsinə səbəb ola bilər. Marketinq şöbəsinin fəaliyyəti tədarük 

xərclərini artıra, istehsal qrafıklərini poza, əlavə inventarın alınmasına və büdcədə “baş ağrısf'na 

gətirib çıxara bilər. Beləliklə, digər şöbələrin marketinq şöbəsinin cəhdlərinə müqavimət 

göstərməsi mümkündür. 

Buna baxmayaraq, marketoloqlar digər departamentləri “müştəri haqqında düşünməyə” 

və səlis dəyər zəncirinin inkişaf etdirilməsinə vadar edən yolları tapmalıdırlar. Marketinq 

menecerləri müştərini məmnun etmək məqsədilə şirkətin digər şöbələrindən dəstək almaq üçün 

onları dərk etməyə çalışmalı və digər şöbələrin menecerləri ilə sıx işləməlidirlər ki, şirkətin 

ümumi məqsədlərinə çatmaq üçün bütün şöbələrin birgə işləməsinə zəmin yaradan funksional 

planlar sistemini qura bilsinlər. 

 

Marketinq planları(məhsul səviyyəsində işlənib hazırlanan planlar) konkret bölmələrdən 

ibarət olur. H.Armstronq və F.Kotler marketinq planının aşağıdakı bölmələrini qeyd edirlər: 

xülasə; mövcud marketinq vəziyyəti; təhlükə və imkanların təhlili; vəzifələr və problemlər; 

marketinq strategiyası; fəaliyyət proqramları; büdcə; nəzarət. 

Marketinq planlarının bölmələrinə bir qədər genişliyi ilə nəzər salaq. 

Xülasə. Bu bölmədə planın məzmununun  yüksək səviyyəli menecment üçün qısa 

xülasəsi verilir. 

Mövcud marketinq vəziyyəti. Bu bölmədə hədəf bazarı və həmin bazarda müəssisənin 

yeri müəyyənləşdirilir, eyni zamanda məhsulun bazardakı mövqeyi, onun paylanma kanalları, 

qiyməti təsvir edilir, rəqiblərin fəaliyyətinə aydınlıq gətirilir. 

Təhlükə və imkanların təhlili. Bu bölmədə müəssisənin marketinq strategiyasına təsir 

göstərə biləcək müsbət və mənfi xarakterli amillər şərh edilir. 

Vəzifələr və problemlər. Planın yerinə yetirilmə müddəti ərzində izlənilən məqsədlər və 

həmin məqsədlərə nail olma üçün hansı vəzifələrin icra oluncağı bu bölmədə əks etdirilir. 

Marketinq strategiyası. Strateji biznes vahidinin marketinq kompleksinin hər bir 

elementi üzrə  reallaşdırılması nəzərdə tutulan strategiyaları  planın bu bölməsində 

aydınlaşdırılır. 

Fəaliyyət proqramaları. Marketinq strategiyalarında nəzərdə tutulan tədbirlərin kimlər 

tərəfindən, nə vaxt və necə yerinə yetiriləcəyi marketinq planının bu bölməsində işıqlandırılır. 

Büdcə. Marketinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə çəkiləcək xərclər marketinq 

kompleksinin elementləri üzrə bu bölmədə işıqlandırılır. 

Nəzarət. İllik marketinq planlarında nail olunması nəzərdə tutulan göstəricilərin 

səviyyəsinə necə nəzarət edilməsi məsələləri planın bu bölməsində aydınlaşdırılır. 

 

 

3. Marketinq strategiyası və marketinq kompleksi 

 

Strateji planlaşdırma şirkətin ümumi missiyasını və məqsədlərini müəyyən edir. Məqsəd 

güclü və sərfəli müştəri münasibətləri qurmaqdır. Sonra marketinq strategiyası (marketing 

strategy) gəlir. Bu bir marketinq təfəkkürüdür ki, onun vasitəsilə şirkət güclü və sərfəli müştəri 

münasibətlərinin qurulmasına ümid edir. Şirkət, bazar seqmentasiyası, hədəflənmə və 



pozisiyalaşma vasitəsilə hansı müştərilərə və necə xidmət edəcəyini qərara alır. O, bütöv bazarı 

müəyyənləşdirir, sonra onu kiçik seqmentlərə bölür, ümidverici seqmentləri seçir və bu 

seqmentlərə xidmət və təmin edilməsinə öz diqqətini cəmləşdirir. 

Marketinq strategiyasını rəhbər tutan şirkət nəzarət edilən amillərdən (məhsul, qiymət, 

yer və həvəsləndirmə) ibarət marketinq kompleksini yaradır. Ən müvafiq marketinq 

strategiyasını və kompleksini tapmaq üçün şirkət marketinq təhlilinə, planlaşdırmaya, yerinə 

yetirmə və nəzarətə əl atır. Bu fəaliyyətlər vasitəsilə, şirkət marketinq mühitindəki qüvvələri 

müşahidə edib uyğunlaşdırmağa çalışır.  

Qeyd etdiyimiz kimi, bu günün rəqabətli bazarında sağ qalmaq üçün şirkətlər 

istehlakçını mərkəzdə yerləşdirməlidirlər. Onlar rəqiblərin müştərilərini qazanmalı, sonra daha 

yüksək dəyərlər təklif etməklə onları özündə saxlamalı və sayını artırmalıdırlar. Ancaq, 

müştərilərini məmnun etməkdən öncə o öz ehtiyac və istəklərini dərk etməlidir. Beləliklə, 

sağlam marketinq müştərin qayğı ilə təhlilini tələb edir. 

Şirkətlər dərk edirlər ki, onlar müəyyən bazarın bütün müştərilərinə sərfəli olmaqla, ən 

azı, eyni səviyyədə xidmət göstərə bilməzlər,. Burada həddən artıq müxtəlif ehtiyaclara malik 

olan müxtəlif müştəri növləri mövcuddur. Şirkətlər isə bəzi seqmentlərə nisbətən digərlərinə 

daha yaxşı xidmət etməyə qadirdirlər. Beləliklə, hər şirkət bütöv bazarı hissələrə bölməli, ən 

yaxşı seqmentləri seçməli və sərfəli qaydada xidmət edə biləcəkləri seqmentlər üçün strategiya 

hazırlamalıdırlar. Bu proses üç addımdan ibarətdir: bazarın seqmentasiyası, məqsəd bazarlarının 

təyin edilməsi (lıədəf marketinqi) və bazarların pozisiyalaşması. 

Bazar seqmentasiyası. Bazar müxtəlif növ istehlakçılardan, məhsullardan və 

ehtiyaclardan ibarətdir. Marketoloq hansı seqmentlərin daha yaxşı imkanlar təklil etdiyini 

müəyyən etməlidir. Müştərilər coğrafi, demoqrafik, psixoloji və davranış amillərindən asılı 

olaraq müxtəlif cür  qruplaşdırıla bilər və buna uyğun onlara xidmət göstərilə bilər. Bazarın 

fərqli ehtiyaclara, xüsusiyyətlərə, davranışlara malik ayrıca məhsullar və ya marketinq 

kompleksi tələb edə bilən alıcılar qrupuna bölünməsinə bazar seqıııentasiyası (market 

segmentation) deyilir. 

Hədəf marketinqi. Bazar seqmentlərini müəyyən etdikdən sonra şirkət verilmiş istənilən 

seqmentinə daxil olmağa qadirdir. Hədəf marketinqi hər bir bazar seqmentini cəlbediciliyinin 

qiymətləndirilməsini, bir və ya bir neçə bazara çıxılmağın seçilməsini tutur. Şirkət gəlirlər 

baxımından ən yüksək müştəri dəyərini yaratmalı və vaxt keçdikcə onu  saxlaya biləcək 

seqmentlərini hədəfə almalıdır. 

Bazarııı Pozisiyalanması. Şirkət bazarın hansı seqmentinə daxil olacağı qərarına 

gəldikdən sonra o, seqmentlərdə hansı pozisiyaları (mövqeləri) tutmaq istədiyini təyin etməlidir. 

Məhsulun pozisiyası (mövqeyi) dedikdə - onun istehlakçıların təfəkküründə rəqib məhsullarla 

müqayisədə tutduğu mövqe nəzərdə tutulur. Marketoloqlar öz məhsulları üçün təkrarsız bazar 

pozisiyaları  işləyib hazırlamaq istəyirlər. Əgər məhsul bazardakı məhsulların oxşarıdırsa, 

istehlakçıların onu almağa heç bir marağı olmayacaqdır. 

Bazarın pozisiyalanması (market positioning) hədəf seçilmiş istehlakçıların şüurlarında. 

məhsullarla müqayisədə onun haqqında daha aydın, fərqli və arzuolunan fikrin yaranması üçün 

işlərin təşkil edilməsi deməkdir. Beləliklə, marketoloqlar məhsullarını rəqib brendlərdən 

fərqləndirən pozisiyalarım seçir və öz hədəf bazarlarında onlara ən yüksək strateji üstünlük 

verirlər. Misal üçün, “Saturn” "fərqli" maşın istehsal edən "fərqli" bir şirkətdir. 

Şirkət məhsulunu pozisiyasını (mövqeyini) təyin etdiyi zaman, ilk növbədə onun 

pozisiyasını (mövqeyini) təmin edə biləcək mümkün müqayisəli üstünlüklərini müəyyənləşdirir. 

Müqayisəli  üstünlüyü əldə etmək üçün şirkət hədəf' qrupu seçilmiş müştərilərinə daha böyük 



dəyər təklif etməlidir. O, bunu ya rəqiblərlə müqayisədə daha aşağı qiymət təyin etməklə ya da 

daha yüksək qiymətləri əsaslandıran fayda və güzəştlər təklif etməklə edə bilər. Amma, əgər 

şirkət məhsulu daha yüksək dəyərinin təklif edilməsi kimi pozisiyalaşdırırsa, onda o, daha 

yüksək dəyəri təmin etməlidir. 

Beləliklə, səmərəli pozisiyalama müştərilərə daha yüksək dəyər verməsi üçün şirkətin 

marketinq təklifinin fərqləndirilməsindən başlanır. İstədiyi pozisiyanı seçdikdən sonra şirkət 

onun hədəf müştərilərinə çatdırılması və əlaqə qurması üzrə ciddi addımlar atmalıdır. Şirkətin 

marketinq proqramı bütövlükdə seçilmiş pozisiyalama strategiyasına dəstək olmalıdır. 

 Marketinqin planlaşdırılması prosesinin tərkib hissələrindən biri marketinq 

strategiyasının işlənib hazırlanmasıdır.  

Marketinq strategiyası bazarın seqmentləşdiriulməsini,  hədəf bazarının (seqmentinin)  

seçilməsini,  həmin bazarda mövqeləşdirməni(istehlakçıların təfəkküründə məhsulların yerinin 

müəyyənləşdirilməsini) nəzərdə tutur.  

Müəssisə hədəf bazarında olan  müştərilərin ehtiyac və təlabatlarının ödənilməsi  üçün 

marketinq kompleksini müəyyənləşdirir. Marketinq kompleksi üzərinə nəzarət qoyulması 

mümkün olan marketinq amilləri dəstidir. Bu amillərə məhsul, qiymət, yer və həvəsləndirmə 

aiddir və onların hamısı müəssisənin daxilinə aid olduğuna görə müəssisə tərəfindən nəzarət 

edilir. 

Müəssisənin marketinq strategiyasının işlənib hazırlanması ilə bağlı tədbirlərin 

mərkəzində istehlakçı dayanır. Bütün hallarda bu tədbirlər istehlakçı məmnunluğunun təmin 

edilməsinə və onların müəssisə ilə səmərəli əlaqələrinin formalaşdırılmasına və 

gücləndirilməsinə yönəlik olaraq həyata keçirilir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, marketinq strategiyasının işlənib hazırlanması üçün ilk növbədə 

bazar seqmentləşdirilməlidir. Bu, ona görə vacibdir ki, əksər müəssisələr heç də bazarda mövcud 

olan bütün müştərinərin ehtiyac və təlabatlarını ödəmək iqtidarında deyil.Ona görə də bazar 

ehtiyac və təlabatlarının, eyni zamnada davranış xüsusiyyətlərinin eyniliyinə görə müştərilərə 

bölünməli və müştərilər qruplaşdırılmalıdır. 

Bazar müxtəlif amillər(obyektiv və subyektiv) əsas götürülərək seqmentləşdirilir. Bu 

amillər sırasına demoqrafik, coğrafi, psixoloji amilləri, həmçinin davranış xüsusiyyətlərini aid 

etmək olar. Göstərilən amillərdən biri və ya bir neçəsi əsasında bazarın seqmentləşdirilməsi 

aparılır və müəssisə özü üçün hədəf bazarını müəyyənləşdirir.  

Hədəf bazarı müəssisənin həmin bazarda olan müştərilərin ehtiyac və təlabatlarını 

ödəmək üçün marketinq səylərini yönəltdiyi bazardır.  Bu bazarda olan müştərilərin təlabatının 

ödənilməsi üçün yuxarıda sadaladığımız marketinq kompleksinin elementlərinə (4 P - yə) qarşı 

alıcı baxışlarını əks etdirən aşağıdakı elementlər ( 4 C ) qarşı qoyulur. 

Şirkət ümumi marketinq planı haqqında qərar verdikdən dərhal sonra müasir marketinqin 

əsas konsepsiyalarından biri olan marketinq kompleksinin detallarını planlaşdırmağa hazır olur. 

Marketinq kompleksi (marketing mix) məhsul, qiymət, yer və təşviqat kimi nəzarət edilən 

taktiki marketinq alətləri toplusudur ki, şirkət hədəf bazarından istədiyi cavabı almaq üçün 

onlardan istifadə edə bilər. Marketinq kompleksi firmanın məhsula olan tələbata təsir etmək 

istiqamətində atılan istənilən addımdır. Bir çox imkanlar “4P” adı ilə tanınan dörd qrup 

dəyişənlərə görə qruplaşdırıla bilər: məhsul (product), qiymət (price), yer (place) və 

həvəsləndirmə (promotion).  

Məhsul şirkətin hədəf bazarlarına təklif etdiyi məhsulların və xidmətləri 

məcmusudur.  

Qiymət müştərilərin məhsulu əldə etməsi üçün ödədiyi pul məbləğinə deyilir. 



Məkan hədəf istehlakçıları məhsul ilə təmin olunması ücün şirkətin göstərdiyi 

fəaliyyətdən ibarətdir. “Ford” maşınlarının müxtəlif modellərini satan çoxlu müstəqil dilerlərlə 

tərəfdaşlıq münasibətlərini qurur. “Ford” dilerlərini ehtiyatla seçir və onlara güclü dəstək verir. 

Dilerlər “Ford” avtomobillərini və ehtiyat hissələrini  saxlayır, potensial alıcılara nümayiş etdirir, 

qiymətləri danışır, satır və satışdan sonra maşınları servislə təmin  edir. 

Təşviqat - məhsulun xüsusiyyətlərini alıcılara bildirilməsi və potensial müştərilərin onu 

almağa vadar edilməsi üzrə fəaliyyətə deyilir. “Ford” istehlakçılara şirkət və onun məhsulları 

haqqında dolğun məlumatı çatdırmaq məqsədilə reklama ildə 2,4 milyon dollardan çox vəsait 

xərcləyir. Diler satıcılar potensial alıcılara kömək edir və onları “Ford”un onlar üçün ən yaxşı 

maşın olduğuna inandırırlar.  

 “Ford” və onun dilerləri endirimlər, güzəştlər, aşağı faiz dərəcələri kimi xüsusi 

həvəsləndirmə səyləri ilə alıcıların stimullaşdırılmasına şərait yaradırlar.  

Səmərəli marketinq proqramı elə bir proqram olmalıdır ki, o marketinq kompleksinin 

bütün elementlərini düzgün əlaqələndirsin və bu proqram şirkətin bazar məqsədlərinə çatması 

üçün müştərilərə dəyər təqdim etsin. Marketinq kompleksi hədəf bazarlarında güclü 

pozisiyalamanı təmin etmək üçün şirkətin taktiki alətlər dəstini özündə əks etdirir. 

 4 P                                                                 4 C 

                                                                       

Məhsul(Product)                        Müştəri təlabatının həlli(Customer solution) 

Qiymət (Price)                            Müştərinin xərci(Customer cost) 

           Yer (Place)                                 Rahatlıq(Convenience) 

           Həvəsləndirmə(Promotion)       Əlaqə(Communication) 

 

Alıcı məhsulu öz təlabatının həlli mqsədilə, münasib qiymətə, rahat şəkildə və yaxud 

münasib yerdə əldə etmək istəyir. O, həm də məhsulun xarakterik xüsusiyyətləri ilə tanışlığa 

ehtiyac  duyur və bu məqsədlə kommunikjasiya əlaqələrinin yaradılması tələb olunur.  Bütün 

bunlara aydınlıq gətirilməsi üçün isə əvvəlcə 4 C öyrənilməli, sonra isə 4 P işlənib 

hazırlanmalıdır. Deməli,  marketinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün əvvəlcə təhlillər və 

yaxud araşdırmalar aparılmalıdır.  

İstehlakçı tələbinin  dolğun ödənilməsi üçün marketinq təhlilinin aparılması qaçılmazdır. 

Bundan sonra sözügedən fəaliyyətin planlaşdırılması, onun həyata keçirilməsi və 

əlaqələndirilməsi, eyni zamanda fəaliyyətə nəzarət edilməsi mümkündür. Sadalananlar istehlakçı 

tələbinin ödənilməsi üzrə fəaliyyətin – marketinqin idarə edilməsinin funksiyalarıdır. Bu 

funksiyaların – yəni marketinq təhlilinin,  planlaşdırmanın, fəaliyyətin əlaqələndirilməsinin və 

ona(fəaliyyətə)  nəzarətin yerinə yetirilmə səviyyəsindən istehlakçı tələbinin ödənilməsi birbaşa  

asılıdır.   

 

4. Marketinq tətbiqi və nəzarəti 

 

Yaxşı strategiyaların planlaşdırılması marketinqin uğurundan xəbər verir. Əgər Şirkət 

hazırladığı mükəmməl marketinq strategiyasını tətbiq edə bilmirsə onun heç bir qiyməti yoxdur. 

Marketinqin tətbiqi marketinqin strateji məqsədlərinin gerçəkləşdirilməsi üçün marketinq 

planlarının marketinq fəaliyyətlərinə çevirən bir prosesdir. Tətbiqi marketinq planı özündə 

gündəlik və aylıq fəaliyyətləri birləşdirir ki, bu da planın səmərəli işləməsinə təminat verir. 

Marketinq planlaşdırılması nə və nə üçün suallarına cavab verir, marketinqin tətbiqi isə kim, 

harada, nə vaxt və necə suallarına cavab verməyə çalışır. Menecerlərin çoxu düşünür ki, “işləri 



düz görmək" (tətbiq) “düz işləri görmək” (strategiya) kimi çox vacibdir və bəzən ondan da 

əhəmiyyətlidir. Fakt isə ondan ibarətdir ki, onların hər ikisi uğur qazanmaq vacibdir və şirkətlər 

səmərəli tətbiq vasitəsilə müqayisəli üstünlüklər əldə edə bilərlər. Bir firma başqası ilə demək 

olar ki, eyni bir strategiyaya malik ola bilər, lakin bu strategiyanın uğuru kimin onu daha tez və 

yaxşı tətbiq etməsindən asılı olacaqdır. Yenə də, tətbiq çox çətindir, çünki tez-tez elə olur ki, 

yaxşı marketinq strategiyalarını yaratmaq onları yerinə yetirməkdən daha asan olur. 

Marketinqin tətbiqi onun strateji məqsədlərinin gerçəkləşdirilməısi üçün marketinq 

planlarının  konkret fəaliyyət növlərinə  çevrilməsi üzrə prosesdir. Marketinq planlarının və 

strategiyalarının  reallaşdırılması üçün marketinq sistemində fəaliyyət göstərən insanların 

qarşılıqlı əlaqəli şəkildə çalışmaları qaçılamz olur. Marketinqi uğurla tətbiq etmiş müəssisələrin 

fəaliyyətinin təhlili göstərir ki, bu sahədə müvəffəqqiyyətin əsasını şirkətin təşkilati strukturu, 

onun riayət etdiyi korporatoiv dəyərlər,  şirkətin idarəetmə  strukturda marketinqi idarəetmə 

strukturunun yeri, işçilərə münasibətdə tətbiq edilən mükafatlandırma sistemi və s. 

müəyyənləşdirir. 

Marketinqin müvəffəqqiyyətlə tətbiqi müəssisədə marketinqi idarəetmə strukturunun 

formalaşdırılmasından(marketinq departamentinin təşkilindən) birbaşa  asılıdır. Adətən kiçik 

müəssisələrdə marketinqlə bağlı tədbirləri müəssisənin öz rəhbəri icra edir, böyük müəssisələrdə 

isə marketinq departamenti təşkil edilir.  

Marketinq planlarının tətbiqi zamanı ortaya çıxan çoxlu sürprizlərə göıə marketinq 

departamenti daimi marketinq nəzarətini həyata keçirməlidir. Marketinq nəzarəti marketinq 

strategiyaları və planlarının nəticələrinin qiymətləndirilməsini və məqsədlərə çatmasını təmin 

edən təshih edici ölçüləri özündə birləşdirir. 

Müəssisədə marketinq departamentinin təşkilinin bir neçə üsulları  və yaxud prinsipləri 

vardır. Onlardan biri marketinq departamentini funksional təşkilidir. Bu halda marketinq 

departamentinin nəzdində ayrı-ayrı marketinq funksiyalarının icrasına cavabdeh olan müdirlər 

fəaliyyət göstərir. Onlar bazar araşdırılmasına, məhsul çeşidinin planlaşdırılması, məhsulların 

bölüşdürülməsi və satışı, satışın stimullaşdırılması və reklam fəaliyyəti və s. üzrə olur. Hər bir 

müdir yerinə yetirilməsinə cavabdehlik daşıdığı tədbirlərin icrası ilə məşğul olur. Marketinq 

departamentinin bu üsulla təşkili azsaylı məhsullar istehsal edən müəssisələrdə özünü doğruldur. 

Çoxçeşidli məhsul istehsal edən müəssisələrdə marketinq departamenti məhsullar əsas 

götürülməklə (məhsul prinsipi üzrə)  təşkil edilir. Bu halda müəssisədə istehsaal edilən ayrı-ayrı 

məhsulalr üzrə müdirlər fəaliyyət göstərir. Məsələn, A məhsulu üzrə müdir, B məhsulu üzrə 

müdir, C məhsulu üzrə müdir və s. Hər bir müdir konkret məhsulun marketinqi üzrə tədbirlərin 

icrasına(konkret məhsul bazarının araşdırılmasına, məhsul çeşidinin planlaşdırılmasına, 

məhsulların bölüşdürülməsinə və satışına, satışın stimullaşdırılmasına və reklam fəaliyyətinə) 

cavabdehlik  daşıyır. 

Öz məhsullarını geniş coğrafi arealda reallaşdıran müəssisələrdə marketinq departamenti 

coğrafi prinsip üzrə təşkil edilir. Bu halda müdirlər konkret regionlar üzrə olur. Məsələn, A 

regionu üzrə müdir, B regionu üzrə müdir, C regionu üzrə müdir və s. Hər bir region üzrə müdir 

həmin region üzrə marketinq fəaliyyəti üzrə tədbirlərin icrasına  cavabdehlik daşıyır. Məsələn, A 

regionunun bazarının marketinq tədqiqi, A regionu üzrə məhsul çeşidinin planlaşdırılması, A 

regionu üzrə reklam fəaliyyəti və satışın stimullaşdırılması  və s. 

Müəssisə çoxsaylı istehlakçılara(müştərilərə) malik olduqda və ayrı-ayrı istehlakçılar 

qrupunun ehtiyac və təlabatları biri-birindən fərqləndikdə marketinq departmentinin müştərilər 

prinsipi üzrə formalaşdırılması məqsədəmüvafiqdir. Bu halda marketinq departmentinin 

tərkibində müştərilər üzrə müdirlər fəaliyyət göstərir.  Məsələn, A müştəri qrupu üzrə müdir, B 



müştəri qrupu üzrə müdir, C müştəri qrupu üzrə müdir və s. Hər bir müdür müvüfiq qrupa daxil 

olan müştərilərin ehtiyac və təlabatlarını öyrənir( bazarın marketinq tədqiqini aparır), məhsul 

çeşidini planlaşdırır, məhsulların bölüşdürülməsini və satışını həyata keçirir, konkret müştərilər 

qrupu üzrə satışın stimullaşdırılması və reklam fəaliyyətinə daxil olan tədbirləri icra edir. 

Yuxarıda göstərilən üsullar və yasud prinsiplər marketinq departamentinin tipik təşkilati 

strukturlarını göstərir. Bu departament bir neçə üsul və yaxud yanaşma əsasında da təşkil edilə 

bilər. Məsələn, marketinq departamentinin funksional və əmtəə prinsipi üzrə təşkili, marketinq 

departamentinin funksional və müştəri prinsipi üzrə təşkili və s. Sadalananlar marketinq 

departamentinin hibrid təşkili üsularıdır. Bu halda işlərin əlaqələndirilməsi çətinləşir, lakin  

marketinq fəaliyyətinin səmərələşdirilməsi mükün olur. 

Marketinq fəaliyyətini nəzarətsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Marketinq fəaliyyəti 

həm də istehsal-satış fəaliyyətinin idarə edilməsi kimi izah edildiyinə görə, idarəetməni 

nəzarətsiz təsəvvür etmək mümkün olmur. 

Maketinq nəzarəti  marketinq strategiyalarının və planlarının nəticələrinin 

qiymətləndirilməsini və qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatma üzrə təshihedici (korrektəedici) 

tədbirlərin işlənib hazırlanmasını və reallaşdırılmasını  özündə birləşdirir.     

Nəzarət prosesində marketinq sahəsində qarşıya qoyulmuş  göstəricilərlə real nail 

olunmuş göstəricilər müqayisə edilir, onların arasındakı kənarlaşmalar müəyyənləşdirilir və bu 

kənarlaşmaların səbəbləri araşdırılır, lazım gəldikdə kənarlaşmaların aradan qaldırılması üçün 

təshihedici xarakterli   tədbirlər işlənib hazırlanır və reallaşdırılır. 

Operativ və strateji marketinq nəzarətini fərqləndirirlər. 

Operativ nəzarət illik planlarda (məhsulların marketinq planlarında) işlərin cari gedişi ilə 

tanışlıq məqsədilə təşkil edilən nəzarətdir. Bu zaman illik marketinq planlarında təsbit edilmiş 

göstəricilərlə həmin planların yerinə yetirilməsindən sonra real nail olunmuş göstəricilər 

arasındakı kənarlaşmalar müəyyənləşdirilir və onların səbəbləri araşdırılır. 

Strateji nəzarət müəssisənin fundamental strategiyalarının mövcud imkanlara uyğun  

gəlib-gəlməmnəsinin yoxlanılmasını nəzərdə tutur.  

Müəssisənin marketinq mühitində baş verən dəyişikliklər onun üçün həm yeni imkanlar 

həm də təhlükələr yarada bilir.   Müəssisə bu imkanlardan yaralanmaq və təhlükələrdən yan 

keçmək üçün strateji nəzarət sistemindən istifadə edir. Sözügedən nəzarət sisteminin 

fəaliyyətinin təmin edilməsi müəssisənin məqsədi, onun potensial imkanları və bazar şansları 

arasında strateji yuğunluğun təmin edilməsin və onun qorunub saxlanılmasına şərait yaradır. 

Bazarda situasiya sürətlə dəyişdiyindən müəssisənin marketinq strategiyaları və 

proqramları yeniləşdirilməli və bazar situasiyasına adekvat olaraq işlənib hazırlanmalıdır. Bu, o 

deməkdir ki, müəssisə bazar fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə qarşı istifadə etdiyi yanaşmaya 

yenidən baxmalıdır. Bu məqsədlə marketinq auditin təşkilinə ehtiyac yaranır.  

Marketinq audit müəssisənin marketinq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi mqəsədilə 

əməliyyat planına dair tövsiyyələrin verilməsi, imkanların və problemlərin müəyyənləşdirilməsi 

baxımından  müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi mühitin, onun məqsədlərinin,  strategiyalarının və 

fəaliyyətinin hərtərəfli, müntəzəm, müstəqil və mütəmadi yoxlanılmasıdır.  

Marketinq auditin təşkili müəssisənin marketinq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

baxımından işlənib hazırlanan və həyata keçirilən tədbirlərin əsaslandırılmasına zəmin yaradır.  
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Mövzu 3: Marketinq mühiti 
 

Plan: 

1. Şirkətin mikro marketinq mühiti 

2. Şirkətin makro marketinq mühiti 

 

 

1- ci sual. Şirkətin mikro mühiti  

Əvvəlki fəsillərdə qeyd edildiyi kimi, marketoloqlar istehlakçılarla, şirkətin digər 

bölmələri və xarici tərəfdaşları ilə münasibətləri qurmağı bacarmalıdırlar. İşin səmərəli həyata 

keçirilməsi məqsədilə marketoloqlar bu münasibətlərin hamısını əhatə edən mühitin əsas 

qüvvələrini dərk etməlidirlər. Şirkətin marketinq ıııülıiti marketinqdən kənar olan, amma 

marketinq menecmentinin əsas müştərilərlə müvəffəqiyyətli münasibətlərini qurmaq 

qabiliyyətinə təsir göstərən iştirakçılardan və qüvvələrdən ibarətdir. Marketinq mühiti həm 

təhlükə, həm də imkanlar mənbəyidir. Müvəffəqiyyət qazanmış şirkətlər dəyişən mühitin 

izlənilməsi və ona uyğunlaşmağın mahiyyəti haqqında xəbərdardırlar. 

Biz XXI əsrə qədəm qoyduqca həm istehlakçılar, həm də marketoloqlar gələcəyi 

düşünürlər. Mühit də öz növbəsində dəyişməkdə davam edir. Şirkət daxilində məhz 

marketoloqlar “meyl ovçuları” və “imkan axtaranlar” olmalıdırlar. Şirkətin hər menecerinin 

xarici mühiti izləməsi labüd olsa da, marketoloqlar iki xüsusi qabiliyyətə malikdirlər. Onların 

ciddi metodları var: marketinq biliyi və marketinq tədqiqatı. Bunun vasitəsi ilə onlar marketinq 

mühiti haqqında məlumat yığmaq iqtidarındadırlar. Bundan əlavə, onlar müştəri və rəqabət 

mühitdə daha çox vaxt keçirirlər. Mühitin diqqətlə öyrənilməsi vasitəsi ilə marketoloqlar öz 

strategiyalarım bazarın problem və imkanlarına uyğunlaşdıra bilirlər. 

Şirkətin marketinq mühiti marketinqdən  kənarda fəaliyyət göstərən, lakin marketinq 

menecmentin əsas müştərilərlə müvəffəqqiyyətli münasibətlərinin formalaşdırılmasına təsir 

göstərən iştirakçılardan və qüvvələrdən ibarətdir. 

Marketinq mühiti mikro və makro mühitdən ibarətdir. Mikro mühit şirkətə yaxın olan 

və onun əsas müştərilərlə səmərəli əlaqələrinin formalaşdırılmasına təsir göstərən qüvvələrdən 

və  iştirakçılardan ibarətdir. Bu mühit bilavasitə şirkəti əhatə etməklə şirkətin özünü, 

təcnizatçıları, marketinq vasitəçilərini, müştəriləri(müştəri bazarlarını), rəqibləri və 

ictimaiyyəti(ünsiyyət auditoriyalarını) özündə birləşdirir. Makromühit isə şirkətin mikromühitini 

əhatə edən mühitdir. Bu mühit demoqrafik, iqtisadi, təbii, texnoloji, siyasi və mədəni 

qüvvələrdən ibarətdir. 

İlk növbədə şirkətin mikro mühitinin onun marketinq fəaliyyətinə necə təsir 

göstərdiyinə baxaq. 



Şirkət.Qeyd etdiyimiz kimi mikromühitə şirkətin özü də daxildir. Marketinq planlarının 

işlənib hazırlanması zamanı şirkətin  digər bölmələrinin  – maliyyə, tədqiqat və inkişaf(Tİ), 

tədarükat, əməliyyat, mühasibat və digər bölmələrinin əməkdaşlarının rəy və təkliflərini nəzərə 

alır. Şirkətin marketinq şöbəsi qalan şöbələrin fəaliyyətlərini əlaqələndirir, onlarla sıx 

əməkdaşlıq şəraitində işləyir və bu yolla istehlakçılara təklif ediləcək dəyərlərin yaradılmasına 

nail olur.  Təkbaşına marketinq şöbəsi tərəfindən istehlakçılara onların əldə etmək istədikləri 

dəyərin təklifi mümkün deyil.   

Təchizatçılar. Müştəriyə dəyərin yaradılmasında təchizatçıların böyük  rolu vardır. 

Şirkətin onlardan aldığı malların (xammal və materialların)  dəyəri onun müştərilərə təklif etdiyi  

dəyərə bilavasitə təsir göstərir. Ona görə də şirkət təchizatçıların fəaliyyətini müntəzəm izləməli, 

onların göndərdiyi xammalların və materilalların qiymətlərində nə kimi dəyişikliklər baş 

verdiyini özü üçün aşkarlamalıdır. Şirkətin bazar fəaliyyətinin davamlılığı üçün təchizatçılarla 

uzunmüddətli və tərəfdaş münasibətlərin formalaşdırılması qaçılamz olur. 

Marketinq vasitəçiləri. Mikromühitin bu qüvvələri və yaxud iştirakçıları  məhsulların 

son alıcılar arasında təbliğ olunmasına, onların satılmasına və yayılmasına yardımçı rolunda 

çıxış edirlər. Marketinq vasitəçilərinə tacirlər, fiziki yayım firmaları, marketinq xidmətləri 

göstərən agentliklər və maliyyə vasitəçiləri daxildir. Tacirlər şirkətə müştərilərin tapılmasında və 

satılmasında yardımçı olurlar. 

Buraya malları təkrar satan topdan və pərakəndə satıcılar daxildir. Tərəfdaşlıq edən təkrar satan 

satıcıların seçilməsi heç də asan iş deyildir. İstehsalçılar kiçik və müstəqil tərəfdaş olan təkrar 

satıcıların bir o qədər də uzun siyahısına malik deyildirlər ki, oradan istədiklərini sərbəst 

seçsinlər. 

 Fiziki yayım firmaları şirkətə malların anbarda saxlanılmasında və təchizat yerlərindən təyinat 

yerlərinə çatdırılmasında köməklik göstərirlər. Şirkət topdansatış və nəqliyyat firmaları ilə 

işləyən zaman malların saxlanılması və daşınmasının ən sərfəli yollarını müəyyənləşdirməli, 

xərc, çatdırma, sürət və təhlükəsizlik kimi amillər arasında tarazlığı tapmalıdır. Marketinq 

xidmətləri göstərən mikromühit qüvvələrinin tərkibinə marketinq tədqiqatları aparan firmalar, 

reklam agentlikləri, media şirkətləri və məsləhət firmaları aiddir. Sadalanan subyektlərin 

xidmətlərindən yararlanmaq ödənişli əsaslarladır və onların göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyəti və 

qiyməti fərqli olur. Ona görə də onların seçilməsində diqqətli olmaq lazımdır. Maliyyə  

vasitəçiləri   malların alış-verişi ilə bağlı sövdələşmələrin maliyyələşdirilməsində və bu zaman 

meydana çıxacaq risklərin sığortalanmasında yardımçı rol oynayırlar. Bu vasitəçilərə bankalar, 

kredit  təşkilatları və sığorta şirkətləri aiddir. 

Təchizatçılar kimi marketinq vasitəçiləri də şirkətin ümumi dəyər çatdıran şəbəkəsinin 

vacib bir komponentidir. Marketinq vasitəçiləri şirkətin qanedici müştəri münasibətlərinin 



qurulması işini optimallaşdırmaqda daha çox səy göstərməlidirlər. Burada bütöv sistemin işinin 

optimallaşdırılması məqsədilə marketinq vasitəçilərinin səmərəli tərəfdaşlıq etməsi zəruridir. 

Müştərilər. Hər bir şirkət müştərilərin beş tipini çox diqqətlə öyrənməlidir. Onlara 

aşağıdakılar daxildir: müştəri bazarı, biznes bazarları, tacirlərin yaratdığı bazar, hökumət 

bazarları və beynəlxalq bazarlar. 

 Müştəri bazarına son istehlakçılar bazarı da deyilir. Ayrı-ayrı fərdlərdən və ev 

təsərrüfatlarından ibarət olan bu bazar iştirakçıları və yaxud müştərilər məhsulları şəxsi istehlak 

məqsədilə əldə edirlər. 

Biznes bazarları malları və xidmətləri yenidən emal üçün – istehsal prosesində istifadə 

etmək və dəyər yaratmaq üçün əldə edirlər. 

Tacirlər bazarına aralıq satıcılar bazarı da deyilir. Onlar məhsulları yenidən satmaq və 

mənfəət əldə etmək məqsədilə əldə edirlər. 

Hökumət  bazarları mal və xidmətləri ehtiyacı olanlara ötürmək məqsədilə əldə edən 

hökumət idarələrindən və təşkilatlarından ibarətdir. 

Beynəlxalq bazar digər dövlətlərin son istehlakçılarını, istehsalçılarını, tacirlərini və 

hökumət idarələrini özündə birləşdirir.  

Rəqiblər. Marketinq konsepsiyasına əsasən uğur qazanmaq üçün şirkət daha böyük 

müştəri dgyi və razılığını təklif etməlidir. Beləliklə, marketoloqlar hədəf qrupu seçilmiş istehlakı 

sadəcə uyğunlaşmaq ilə kifayətlənməməlidirlər. Onlar rəqiblərin təkliflərinin əksini təkliflərini 

istehlakçıların beyinlərinə yeritməklə strateji üstünlüklər əldə etməlidirlər. Bütün şirkətlərə 

uyğun ola biləcək, universal rəqabətədavamlılıq marketinq strategiya mövcud deyildir. Hər firma 

öz həcmini və sənaye mövqeyini rəqibləri ilə müqayisədə almalıdır. Sənaye sahəsində aparıcı 

mövqeyə malik olan iri firmalar kiçiklərin bacarmadığı strategiyaları istifadə edə bilirlər. Amma 

böyük olmaq kifayət deyildir. İri firmalar üçün  uduşlu strategiyalarla yanaşı, məğlub olma 

strategiyaları da mövcuddur. Belə ki, kiçik firmalar elə strategiyalar hazırlaya bilərlər ki, onların 

gəlirləri iri firmaların aldığı  gəlirlərdən qat-qat çox olsun. Marketinq konsepsiyasının tətbiqi 

əsasında uzunmüddətli dövrdə müvəffəqqiyyətlə fəaliyyət göstərmək istəyən müəssisə həm də 

rəqiblərin fəaliyyətini öyrənməklə strateji üstünlüyünü təmin etməlidir. Əks halda müştərilərə 

daha yüksək dəyər təklif edən və onların məmnunluğuna nail olan rəqib şirkətlər  tərəfindən 

istehlakçıların ələ keçirilməsi qaçılmaz ola bilər. Bütün bunlar  şirkətin marketinq fəaliyyətinin 

həyata keçirilməsi zamanı onun rəqiblərinin öyrənilməsini də zəruri edir. Rəqiblərin fəaliyyəti 

öyrənilən zaman onların məqsədləri, potensail imkanları, strtategiyaları, məhsulalrını 

mövqeləşdirilməsi üsulalrına və s. fikir verilməlidir.    

İctimaiyyət.  Şirkətin marketinq fəaliyyətində qarşısına qoyduğu məqsədlərə real və 

potensail maraq göstərən qüvvələr olur və onlar ictimaiyyəti təmsil edirlər. Bu qrupların neqativ 



təsirdindən qaçmaq, müsbət təsirindən isə faydalanmaq üçün onların öyrənilməsinə ehtiyac 

yaranır. F.Kotler və Q.Armstronq tərəfindən ictimaiyyətin aşağıdakı yeddi qrupu 

müəyyənləşdirilir: 

Maliyyə qurumları şirkətin maliyyə resursalarını formalaşdırmaq imkanlarına təsir 

göstərir. Onlara banklar, investisiya şirkətləri və səhmdarlar aiddir. 

Media ictimaiyyəti  xəbərlər, şərhlər və redaktor fikirləri ilə təsir göstərir. Buraya 

qəzetlər, jurnallar və radio - televiziya kanalları aiddir. 

Hökumət. Rəhbərlik hökumətdə baş verən prosesləri izləməli və nəzərə almalıdır. 

Vətəndaş hərəkatı. Şirkətin marketinq qərarları istehlakçıların birlikləri, ekoloji 

təşkilatlar və s. qruplar tərəfindən monitorinq oluna bilər. Bunlar şirkət tərəfindən nəzərə 

alınmalıdır. 

Yerli ictimaiyyət. Bu qrup yerli icmanı təmsil edir. Adətən iri şirkətlər bu qrupun  

dəstəyinə nail olmaq üçün onlarla görüşlər təşkil edir, müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsində 

onlara köməklik göstərir və onlarla xoşməramlı ünsiyyətə nail olmaq məsələlərini konkret şəxsə 

həvalə edirlər. 

Ümumi ictimaiyyət.Şirkətin ümumi ictimaiyyətin dəstəyinə nail olması vacibdir. Bu, 

onun məhsullarının satışına və bazar fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir. 

Daxili ictimaiyyət şirkətin işçilərini, menecerləri, könüllüləri və direktorlar şurasını 

əhatə edir. Öz işçiləri ilə xoş  ünsiyyətin təsiri şirkətdənkənar mühitə keçməklə onun fəaliyyətinə 

müsbət təsir edir.   

 

2. Şirkətin makro marketinq mühiti 

 

Şirkətin makromühiti ümumiyyətlə, şirkət tərəfindən nəzarət edilmir və bu mühit 

mikromühiti əhatə etməklə bütün bazar iştirakçılarına eyni dərəcədə təsir göstərir. Şirkət 

qarşısında açılan marketinq imkanları və təhlükələr  bu mühitlə bağlı ola bilir. Ona görə də 

makromühit şirkətin marketoloqları tərəfindən hərtərəfli surətdə öyrənilməlidir. 

Makromühit demoqrafik, iqtisadi, təbii, texnoloji, siyasi və mədəni mühitdən ibarətdir. 

Demoqrafik mühit. Demoqrafiya əhalinin sayının, sığlığının, yerləşməsinin, yaşının, 

cinsinin, irqinin, məşğuliyyətinin, təhsilinin, dininin və digər vacib məlumatların öyrənilməsi ilə 

məşğul olur. Bazar insanlardan ibarət olduğuna və sadalanan parametrlər onlara aid olduğuna 

görə həmin parametrlərin öyrənilməsi marketoloqlar tərəfindən düzgün qərar qəbul etməyə 

imkan verir. 

Demoqrafik mühit öyrənilən zaman aşağıdakı məsələlərin aydınlaşdırılmasına ehtiyac 

yaranır: 



 Əhalinin dəyişən yaş strukturu. 

 Ailə tərkibinin dəyişməsi. 

 Coğrafi baxımından əhalidə baş verən dəyişikliklər. 

 Ali təhsilli və “Ağ yaxalıqlı əhali qrupu”. 

 Artan müxtəliflik. 

Əhalinin yaş strukturunun dəyişməsinin öyrənilməsi  baş verən dəyişikliklərə müvafiq 

məhsulların və xidmətlərin bazara təklifi baxımından çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, 

uşaq bumu uşaqların ehtiyac və təlabatlarının ödənilməsi ilə marketoloqların qəbul etdiyi 

qərarlara birbaşa təsir göstərir. Müxtəlif nəsillərin (Məsələn, Amerikada X-nəsil, Y –nəsil, Yeni 

nəsil) meydana gəlməsi də həmin nəslin maraq dairəsinin nəzərə alınmasını və onların ehtiyac və 

təlabatlarının düzgün başa düşülməsini tələb eir. 

İqtisadi mühit. Bazar özü insanlardan ibarətdir və marketoloqları onların ehtiyac və 

təlabatları ilə yanaşı, həm də onların alıcılıq qabiliyyəti düşündürür. Bunun üçün iqtisadi mühitin 

öyrənilməsinə ehtiyac yaranır.  İqtisadi mühitin öyrənilməsi zamanı əhalinin gəlirlərində və 

istehlakçıların xərclərinin strukturunda (xərc modelində)  baş verən dəyişikliklərin aşkara 

çıxarılmasına  mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Gəlirlərdə baş verən dəyişikliklər. Bu dəyişilkliklər müvafiq  gəlir qrupuna daxil olan 

əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə təsir göstərir və marketoloqlar tərəfindən nəzərə alınmasını tələb 

edir. Belə ki, məsələn, əhalinin tərkibində gəlirlilik səviyyəsi yuxarı olan insanların xüsusi 

çəkisinin artıması daha  yüksək qiymətə əmtəə və xidmətlərin bazara təklifini şərtləndirir. 

Əksinə, gəlirlilik səviyyəsi aşağı olan əhalinin xüsusi çəkisinin yüksəlişi onların gəlirlilik 

səviyyəsinə uyğun aşağı qiymətə əmtəə və xidmətlərin bazara təklifinə adir  qərar qəbulunu tələb 

edir. Ölkədə gəlirlərin ədalətli bölüşdürülməsi ortra təbəqənin mövcudluğuna və böyük  tutuma 

malik bazarların meydana gəlməsinə səbəb olur. Bu isə öz növbəsində şirkətlər qarşısında açılan 

böyük marketinq imkanları deməkdir. 

İstehlakçıların xərc modellərinin dəyişməsi. Müxtəlix gəlirlilik səviyyəsinə malik əhali 

təbəqələrinin xərclərinin strukturu da müxtəlif olur. Belə ki, aşağı gəlirlilik səviyyəsinə malik 

əhali təbəqəsinin xərclərinin strukturunda ərzaq məhsullarının alınmasına çəkilən xərclər böyük 

paya malik olduğu halda, yüksək gəlirlilik səviyyəsinə malik əhali təbəqələrinin xərclərinin 

strukturunda ərzaq məhsullarının alınmasına çəkilən xərclərin payı aşağı olur (Engel qanunu). 

Bu əhali qruplarından ikincisi  həmin qrupda olan insanlara qeyri-ərzaq məhsullarının təklifi 

baxımından daha daha cəlbedici olur. 

Şirkətin marketoloqları tərəfindən iqtisadi mühit öyrənilən zaman yuxarıda deyilənlərlə 

yanaşı, eyni zamanda əhalinin kredit götürmək imkanlarına, götürüləcək kreditlərə görə 



ödəniləcək faizin məbləğinə, əhalinin banklarda olan əmanətlərinin dəyişməsinə, inflyasiyanın 

səviyyəsinə, ümumi daxili məhsulun artım tenpinə və s. də fikir verilir. 

Təbii mühit. Marketinq fəaliyyəti təbiətdə olan resursalardan istifadə, resursalardan 

istifadənin dövlət tənzimlənməsi və ekoloji tarazlığın gözlənilməsi və s. ilə əlaqədar olan 

fəaliyyətdir. Ona görə də marketinq fəaliyyətinə dair adekvat və yaxud səmərəli qərarların qəbul 

edilməsi təbii mühitin öyrənilməsini və bu mühitdə başverən meyllərin aşkara çıxarılmasını  

tələb edir. 

Təbii mühitdə baş verən meyllərə gəldikdə,  qeyd edək ki, onlardan aşağıdakı üçü 

izlənilir: 

Xammal qıtlığı. 

Əhali artımı və bununla bağlı ekoloji çirklənmə. 

Təbii resursların idarə edilməsinə hökumətin müdaxilələrinin artması. 

Təbii mühitdə özünü göstərən yuxarıda sadalanan meyllərin izlənilməsi marketoloqlara 

şirkətin bazar fəaliyyətinə dair düzgün qərar qəbul etməyə imkan verir. 

Təbii mühit (natural environment) marketoloqlar tərəfindən istifadə olunan və ya 

marketinq fəaliyyətinə təsir edən təbii ehtiyyatlardan ibarətdir. Ekoloji məsələlər son otuz il 

müddətində sabit sürətlə artmaqdadır. Dünyanın müxtəlif şəhərlərində havanın və suyun 

çirklənməsi təhlükəli səviyyəyə çatmışdır. Qlobal istiləşmə dünya miqyaslı narahatlığa səbəb 

olmuşdur və ekoloqlar bizim yaratdığımız tullantılarda tezliklə dəfn olunacağımızdan qorxurlar. 

Marketoloqlar təbii mühitdə gedən tendensiyalardan xəbərdar olmalıdırlar. Birinci 

tendensiya xammal qıtlığıdır. Hava və su tükənməz resurs sayılsalar da, bəziləri bunlarla bağlı  

uzaq perspketivli təhlükələri görürlər. Havanın çirklənməsi dünyanın əksər böyük şəhərlərinin  

bəlasına çevrilmişdir, su qıtlığı isə həm ABŞ-da, həm də ümumiyyətlə dünyada artıq böyük  

problemdir. Yeniləşən resurslar, məsələn, meşələr və ərzaq da ağılla istifadə olunmalıdır. Keft, 

daş kömür və müxtəlif minerallar kimi bərpa olunmayan resurslar ciddi problemlər yaradr.Bu 

məhdud resurslara ehtiyac duyan istehsal ilə məşğul olan firmalar əhəmiyyətli qiymət artımları 

ilə üzləşirlər (hətta bu məhdud resursların mövcudluğuna baxmayaraq). 

İkinci ekoloji tendensiya çirklənmənin artması ilə bağlıdır. Sənaye demək olar ki,həmeşə 

təbii mühitə zərər vurur. Kimyəvi və nüvə tullantılarının yerləşdirilməsi, okeanda civənin 

miqdarının təhlükəli səviyyədə olmasını, torpaqda və qida məhsullarında kimyəvi  çirklənmənin 

yüksək səviyyəsi, ətraf mühitin bio-emaldan keçməmiş şüşə, plastik və digər qablaşdırma 

materialları ilə zibillənməsini təsəvvür edin. 

Üçüncü tendensiya təbii resursların idarə olunmasında hökumətin artan müdaxiləsindən  

ibarətdir. Müxtəlif ölkələrin hökumətləri təmiz mühitin təmin edilməsinə görə fərqlənirlər. Bəzi 

ölkələr, məsələn Almaniya hökuməti güclü ekoloji keyfiyyətin təmin edilməsilə məşğuldur. 



Digərləri (xüsusilə daha kasıb ölkələr) çirklənməyə qarşı çıxa bilmirlər, çünki onların ya lazımi 

maliyyə resursları, ya da siyasi iradələri yoxdur. Hətta bəzi varlı ölkələr qlobal səviyyəli ekoloji 

tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün lazım olan böyük maliyyə vəsaitinə və siyasi gücə malik 

deyillər. Ümumiyyətlə ümid etmək olar ki, bütün dünyada şirkətlər daha çox sosial məsuliyyəti 

qəbul edərək çirklənmənin azalması və ona nəzarət etmək məqsədilə çox da bahalı olmayan 

cihazlardan istifadə edəcəklər. 

Texnoloji mühit. Yeni texnologoiyaların və texnoloji üsulların meydana çıxması 

istehlakçıların problemlərinin daha mütərəqqi üsullarla həlli deməkdir. Bu üsulları  daha tez 

mənimsəyən müəssisə bazar iştirakçılarını  oyuundan kənar vəziyyətə sala  və daha çox bazar 

payına yiyələnə bilir. Bu isə həmin müəssisənin rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəlməsi deməkdir. 

Ona görə də texnoloji mühit şirkət tərəfindən izlənilməli və onun yaratdığı marketinq imkanları 

aşkara çıxarılmalıdır. 

Şirkətin marketoloqu texnoloji mühiti öyrənən zaman aşağıdakı dörd meylin  necə 

dəyişdiyini nəzərdən keçirməlidir: 

 Texnoloji dəyişikliklərin sürət tempi. 

 Tədqiqata və inkişafa ayrılan artan büdcə məsrəfləri. 

 Məhsullarda xırda təkmilləşdirmələrin  aparılması. 

 Getdikcə artan dövlət tənzimlənməsi. 

Texnoloji dəyişikliklərlə ayaqlaşmağı bacarmayan müəssisələr bazar imkanlarından 

vaxtında yararlana bilmir, nəticədə öz bazar paylarını rəqib müəssisələrə verməklə rəqabət 

mövqelərinin zəifləməsi ilə barışmalı olurlar. 

Texnoloji mühiti (technological environment) hazırda taleyimizi formalaşdıran ən təsirli qüvvə 

adlandırmıq olar. Texnologiyalar antibiotiklər, orqan transplantasiyası, noutbuk kompüterləri və 

İnternet kimi möcüzələri ortaya çıxartmışdır. O, həmçinin nüvə, kimyəvi və avtomat kimi 

dəhşətli silahlar də yaratmışdır. Eyni zamanda o, avtomobil, televizor və kredit kartları kimi “iki 

mənalı üstünlüklər”-ə də səbəb olmuşdur. Bizim texnologiyalara münasibətimiz onun möcüzələri 

və ya səhvlərinin daha böyük təsirinə düşməyimizdən asılıdır. Məsələn, aldığınız bütün 

məhsulların içinə implantasiya olunmuş xırda radiovericilər vasitəsi ilə məhsulun istehsal 

yerindən istifadə və çatdırılmasını müəyyən edən cihazlar haqqında siz nə fikirləşirsiniz? Bir 

tərəfdən bunun bir çox üstünlükləri vardır. Digər tərəfdən isə bu bir az təhlükəli də ola bilər. Nə 

isə, bunun mümkün olmasına hələ çox vardır. 

Yeni texnologiyalar yeni bazarlar və imkanlar yaradır. Lakin, hər bir yeni texnologiya 

köhnəni əvəz edir. Tranzistorlar elektron lampalar sənayesinə, kseroqrafıya karbon kağızı 

biznesinə, avtomaşınlar dəmir yoluna, kompakt disklər isə fonoqrafık bobinlərə çox əziyyət 

verirlər. Köhnə sahələr yeni texnologiyalara qarşı mübarizə aparanda onların biznesi hər zaman 



aşağı enir. Buna görə də marketoloqlar texnoloji mühiti izləməlidirlər. Texnoloji yeniliklərlə 

“dostluq etməyən”lər tezliklə öz məhsullarının köhnəlməsini görəcəklər. Bundan başqa, onlar 

yeni məhsul və bazar imkanlarını da itirəcəklər. 

Siyasi mühit. Bəzən müəssisənin qarşısında açılan marketinq imkanları və yaxud onun 

fəaliyyətində qarşılaşa biləcəyi maneələr qanunlar və normativ hüquqi xarakterli sənədlərlə bağlı 

olur. Sözügedən sənədlər marketinqin siyasi  mühitini formalaşdırır və marketoloqun qəbul 

etdiyi qərarlara güclü təsir göstərir. Bu baxımdan marketinqin siyasi mühitinin öyrənilməsi 

qaçılamaz olur. 

Marketinqin siyasi mühitinin öyrənilməsi zamanı aşağıdakıların izlənilməsi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir: 

Biznesi tənzimləyən qanunvericilik. 

 Azad bazar iqtisadiyyatının hətta ən 
liberal 

müdafiəçiləri belə qənaətə gəlirlər ki, sistemin tam 

mükəmməl işləməsi üçün onun bir qədsər tənzimlənməsinə ehtiyac vardır. Yaxşı düşünülmüş 

tənzimlənmə rəqabəti həvəsləndirə və mal və xidmət bazarlarını ədalətli olmasını təmin edə 

bilər. Belə ki, hökümətlər kommersiyanın istiqamətləndirilməsi üçün dövlət siyasəti üzərində 

işləyir, yəni ümumilikdə cəmiyyətin rifa üçün biznesi məhdudlaşdıran qanun və normativ aktlar 

hazırlayır. Demək olar ki, hər bir marketinq fəaliyyəti müxtəlif qanun və normativlərin 

obyektidir. 

1) Artan qanunvericilik ktları 

Biznesə təsir göstərən qanunvericilik aktları bütün dünyada illər boyu sabit olaraq artmışdır. 

ABŞ-da rəqabət, ədalətli ticarət praktikası, ətraf mühitin qorunması, məhsulun təhlükəsizliyi, 

reklamların həqiqiliyi, istehlakçıların özəl həyatının toxunulmazlığı, qablaşdırma və nişanlama, 

qiymətqoyma və başqa vacib sahələri əhatə edən qanunlar mövcuddur . Avropa Kommissiyası 

isə Avropa ölkələri üçün rəqabət davranışı, məhsul standartlarını, məhsul üzrə məsuliyyəti və 

kommersiya sövdələşmələrini əhatə edən yeni srukturun yaradılmasında çox fəal olmuşdur. 

Bir neçə ölkə istehlakla bağlı qanunvericiliyin qəbul edilməsində ABŞ-dan da irəli 

getmişdir. Misal üçün, Norveç kuponlar, uduşlu müsabiqələr və mükafatlar kimi bir neçə satış 

təşviqatı  formalarını qadağan etmişdir, çünki onlar məhsulların təşviqatının qəbulolunmaz və ya 

ədalətsiz üsulları kimi hesab olunmuşdur. Tayland isə milli brəndləri satan kənd təsərrüfatı 

məhsullarının emalçılarmı brəndlərini daha aşağı qiymətə satmağa məcbur edir ki, daha kiçik 

gəlirlərə malik olan istehlakçıların qənaətcil brəndləri də vitrinlərdə özləri üçün yer tapa 

bilsinlər. Hindistanda, artıq bazarda mövcud brəndləri (misal üçün, yeni kola içkisi və ya 

düyanın yeni brəndləri) təkrarlayan brəndləri istehsal etmək niyyətində olan ərzaq şirkətləri 

müvafiq xüsusi lisenziya almalıdırlar. 



Hansısa bir marketinq tədbirinin dövlət siyasəti baxımından necə əks olunacağını başa 

düşmək o qədər də asan deyildir. Misal üçün, ABŞ-da milli, ştat və yerli səviyyələrdə qanunla 

çoxdur  və onlar çox vaxt üst-üstə düşür. Dallasda satılan aspirin həm federal nişanlama ilə bağlı 

qanunları, həm də Texas ştatının reklam qanunu tərəfindən tənzimlənir. Bundan əlavə , normativ 

aktlar daim dəyişməkdədir - keçən il icazəsi olan bir şey bu gün qadağan ola bilər, və əksinə. 

Marketoloqlar çox çalışmalıdırlar ki, normativlərdə və onların interpretasiyalarında baş verən 

dəyişikliklərdən xəbərdar olsunlar. 

Biznes qanunvericiliyi bir neçə səbəbə görə tətbiq olunmuşdur. Birinci səbəb, şirkətləri 

bir  birindən qorumaqdır. Sahibkarların rəqabəti tərifləməsinə baxmayaraq, bizneslərinə təhlükə 

yarananda onu neytrallaşdırmağa çalışırlar. Bunun üçün də qanunlar qəbul olunur ki, ədalətsiz  

rəqabət aşkar olunsun və dəf edilsin. ABŞ-da belə qanunlar Federal Ticarət Kommissiyası Baş 

Prokurorluq nəzdində olan Anti-trest şöbəsi tərəfindən tətbiq olunur. 

Dövlət tənzimlənməsinin ikinci məqsədi, istehlakçıları ədalətsiz biznes praktikasında 

qorumaqdan ibarətdir. Bəzi firmalar, nəzarətsiz və tək qalsalar, xarab məhsullar istehsal edər, 

reklamlarında yalan məlumatlar verər və qablaşdırma və qiymətqoyma vasitəsi ilə istehlakçıla 

aldada bilərlər. Ədalətsiz biznes praktikası müxtəlif orqanlar tərəfindən aşkar olunub dəf edilir. 

Dövlət tənzimlənməsinin üçüncü məqsədi, məhdudlaşdırılmamış biznes davranışlarında 

cəmiyyət maraqlarını qorumaqdan ibarətdir. Sərfəli sahibkarlıq fəaliyyəti heç də hər zaman  

həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına xidmət etmir. Burada elə tənzimlənmə halları meydan 

çıxır ki, firmalar istehsala və ya məhsullara görə qiymət baxımından cəmiyyət qarşısında 

məsuliyyət daşımalıdırlar. 

2) Tənzimləyici hökumət orqanlarında dəyişikliklər. 

Beynəlxalq bazarlarda fəaliyyət göstərən  şirkətlər ticarət siyasətini və normativlərini 

tənzimləyən onlarla və hətta yüzlərlə orqanlarla  rastlaşırlar. ABŞ-da Konqresin Federal Ticarət 

Komissiyası, Ərzaq və Dərmanlar idarəsi, Federal Kommunikasiyalar üzrə Komissiya, Federal 

Enerjinin Tənzimlənməsi Komissiya, Mülki Aeronavtika Şurası, İstehlak Məhsulların 

Təhlükəsizliyi Komissiyası və Ətraf Mühiti Qorunması Agentliyi kimi federal tənzimləyici 

orqanlar yaradılmışdır. Adı sadalanan hökümət orqanları tərəfindən qanunların tətbiqi ilə ayrı-

ayrılıqda məşğul olması şirkətlərin marketinq fəaliyyətinə təsir göstərə bilər. Bəzən, bu 

orqanların işçiləri həddən artıq fəal və hərəkətləri proqnoz edilməyən olur. Elə olur ki, bəzi 

orqanlarda marketinqin və biznesin iş mexanizmini duymayan hüquqşünaslar və iqtisadçılar 

üstünlük təşkil edir. Son illər, Federal Ticarət Komissiyası mürəkkəb biznes məsələlərini daha 

yaxşı anlayan marketinq ekspertlərini öz ştatına daxil etmişdir. 

Yeni qanunların sayının və onların tətbiqinin artması davam etməkdədir. Biznes icraçıları 

məhsulları və marketinq proqramlarını planlaşdırdığı zaman bu hadisələri izləməlidirlər. 



Marketoloqların rəqabət, istehlakçılar və cəmiyyəti müdafiə edən əsas qanunlar haqqında 

məlumatları olmalıdır. Onlar bu qanunları yerli, ştat, milli və beynəlxalq səviyyədə dərk 

etməlidirlər. 

Etika və sosial məsuliyyət tədbirlərinə diqqətin artırılması. 

Potensial marketinq metodlarında sui-istifadə hallarını yazılı normativlərdə tam əks etdirmək və 

bu baxımdan mövcud qanunları tətbiq elmək çox çətindir. Bununla belə, biznes davranışı 

yazılmış qanunlar və normativlərdən əlavə, ictimai məcəllələr və peşəkar etika qaydaları 

tərəfindən də tənzimlənir. 

1) Sosial məsuliyyətli davranış. 

Maariflənmiş və qabaqcıl şirkətlər öz menecerlərini qəbul olunmuş qayda və qanunlara 

riayət etməklə yanaşı məsələlərə daha həssaslıqla fikir verməyə və sadəcə işi düzgün görməyə 

həvəsləndirir. Belə sosial məsuliyyətli firmalar müştərilərin və mühitin uzaq perespektivli 

hədəflərinə yönəldilmişdir və onların qorunması üçün menecment fəal yollar axtarır. 

Son dövrdəki biznes qalmaqalları dalğası və mühit haqqında narahatlıq,  etika və sosial 

məsuliyyət məsələlərinə marağı artırmışdır. Demək olar ki, marketinqin hər bir sahəsi b 

məsələlərlə daim təmasda olur. Təəssüflər olsun ki, bu məsələlər maraqların münaqişəsi 

yaratdığından, xoş niyyətli və düzgün iş qurmuş insanlar mövcud proseslərin gedişatı ilə narazı 

ola bilərlər. Bu baxımdan, bir çox sənaye və peşəkar ticarət assosiasiyaları etik məcəllələrinin 

qəbulunu təklif etmişdir. Hazırda, getdikcə daha çox şirkət sosial məsuliyyət məsələlərinə cavab 

verən siyasətin prinsiplərini hazırlayır və bu istiqamətdə fəal işlər görürlər. Məsələn, “Fortune” 

jurnalının 250 şirkət reytinqinə daxil olan şirkətlərin 45% 2001-ci ildə ətraf mühit, ictimai 

məsələlər və davamlılıq üzrə hesabatlar vermişlər ki, buda 1998-ci il ilə müqayisədə 35% artım 

deməkdir. 

E-kommersiyada və İnternet marketinqin tətbiqi sosial və etik məsələlərin yeni formasıı 

yaratmışdır. Burada Online fərdi toxunulmazlığı ən əsas məsələdir. Misal üçün, Web sayt daxil 

olanlar çox vaxt özləri haqqında ətraflı məlumatlar verməli olur, bu da onları prinsipsiz 

marketoloqar tərəfindən sui-istifadəsinə imkan yaradır. Bundan əlavə, hər “Intel”, həm də 

“Microsoft” şirkətlərini marketinq məqsədlərində məlumatın əldə edilmə üçün gizli yüksək-

texnolojı kompyuter çipləri və proqram təminatları vasitəsi ilə fərdi kompyuterlərin zəbt 

olunmasında ittiham edilirlər”. 

2) Təsirə yönəldilmiş marketinq. 

Bir çox şirkətlər sosial məsuliyyət prinsiplərini həyata keçirilməsi və daha müsbət imicin 

yaradılması məqsədilə ictimaiyyətlə təsirli əlaqə yaratmaqla məşğuldurlar. Hazırda hər bir 

məhsul demək olar ki hansısa təsirlə bağlıdır. “Purina” pişik yeməyini al və iri pişik cinslərini 

xilas edilməsində “Amerikanın Zooparklar və Akvariumlar Assosiyasiyası’-na kömək et! 



“Tang”-i iç və “anaların sərxoş həyat sürməsinə qarşı” təşkilatına ianə ver!”, “Dollar”-maşın 

kirayəsi firmasının maşınlarını sür və Xüsusi Olimpiya oyunlarının keçirilməsinə öz töhvəni ver! 

“EddieBauer.com” saytında alış-veriş et və bununla alışın müəyyən faizinindən sənin yerli 

məktəbinin maliyyəşməsini təmin et! Bütün bu alışları müvafiq ödəniş kartı ilə ödəməklə, yer 

təsviri incəsənət dərnəklərinə dəstək vermək və yaxud xərçəng və ya ürək xəstəlikləri ilə 

mübarizə aparmaq olar. Təsirə yönəlmiş marketinq korporativ ianələrin əsas formasına 

çevrilmişdir. Bu üsullar şirkətlərə məhsulların və xidmətlərin alınmasını təsirli tədbirlər və 

xeyriyyə təşkilatları üçün maliyyə axtarışı ilə əlqaqələndirilməsi vasitəsi ilə “savab iş görməklə 

halal qazanc” fürsətini yaradır. İndi şirkətlər ildə onlarla təsirə yönəlmiş marketinq 

kampaniyalarına sponsorluq edirlər. Bəzi şirkətlərin arxasında böyük büdcə və marketinq 

tədbirlərinin tam kompeksi olur. Bu baxımdan aşağıdakı misalları nəzərdən keçirin. 

1987-ci ildə “Johnson & Johnson” Milli Uşaq Tibb Mərkəzi və Milli Səhiyyə Şurası ilə 

birgə “Uşaqları Qorııyaq” Milli Kampaniyasına sponsorluq etmişdir. Uşaqların ən çox əziyyət 

çəkdiyi uşaq zədələrinin qarşısının alınması məqsədi ilə hazırlanmış bu proqram, istehlakçılara 

alış çeklərini təqdim eməklə pulsuz “Uşaqları Qoru” təhlükəsizlik dəstlərini qazandırırdı. 

İstehlakçılar həmçinin 9,95 dollara “Uşaqları Qoruyaq” adlı video filmini ala bilərdilər. Bu 

kampaniyanın geniş yayılması üçün “Johnson & Johnson” gündəlik qəzetlərdə 50 milyona yaxın 

reklam elanı vermişdir. Pərakəndə satıcılar üçün isə posterlər, yerüstü vitrinlər və mağaza-daxili 

digər təşviqat materiallarından ibarət olan xüsusi məlumat dəsti hazırlanmışdır. Uşaqların Milli 

Tibbi Mərkəzinin proqramı çərçivəsində başlamış, "Uşaqları Qoruyaq" Milli Kampaniyası indi 

Amerikanın 300 dövlət və yerli təşkilatlarının koalisiyasını özündə birləşdirərək “Uşaqları 

Qoruyaq” adlı müstəqil bir təşkilata çevrilmişdir. Hər il may ayında təşkilat “Johnson & 

Johnson” ilə birgə Milli “Uşaqları Qoruyaq” tədbirlərini təşkil edir. “J&J” bu təşkilatı 

milyonlarla dollarlıq qrant vəsaiti şəklində, ictimai məlumatlandırma kampaniyaları, korporativ 

reklam və həvəsləndirici pərakəndə satış vasitəsi ilə dəstəkləyir. 

1996-cı ildə “General Mills” özünün “Təhsil üçün qutu örtükləri” proqramına 

başlamışdır. Proqram ölkə məktəblərində ekskursiyaların təşkilindən tutmuş, kompüter və oyun 

meydançalarının yaradılmasınadək vəsaitlərin ödənilməsi üzrə pul toplamaq fürsətini 

yaratmışdır. “Təhsil üçün qutu örtükləri” həqiqətən də çox populyar olmuşdur. 

Bu gün ölkənin məktəblərinin 60%-dən çoxu bu proqramda iştirak edir. İştirak etmək 

üçün, tələbələrin və onların valideynlərinin “Yoplait”, “Big G”, "Lloyd's” və “Betty Crocker” 

kimi brəndləri daxil edən 330 məhsuldan ibarət qutu örtükləri və etiketləri sadəcə kəsmək tələb 

olunur. “General Mills” hər təqdim edilən qutu örtüyünə görə 10 sent verir. 

Bu günə kimi, şirkət təqribən 70 milyon dollar məbləği yerli dövlət, özəl və kilsə 

məktəblərinə ödəmişdir. Bu müvəffəqiyətə əsaslanaraq “General Mills” indi “Visa” ilə birgə 



“Təhsil üçün qutu örtükləri” kredit kartlarını təqdim edir. “Visa” kart sahibinin hər alışından 1%-

i əvvəlcədən təyin edilmiş məktəbə köçürülür. Bundan əlavə, “Təhsil üçün qutu örtükləri” Web 

saytından Amazon.com və EddieBauer.com kimi Web saytlara çıxan istehlakçılara təminat 

verilir ki, orada etdiyi hər alışdan 10%-i onların məktəblərinə ianə şəkilində veriləcəkdir. 

Təsirə yönəlmiş marketinq bəzi mübahisələrə də səbəb olmuşdur. Tənqidçilər onun ianə 

strategiyasından daha çox satış strategiyası olması haqqında narahatdırlar, yəni “təsirə yönəlmiş” 

marketinq həqiqətdə “təsir istismar edən” marketinqdir. Beləliklə, təsirə yönəlmiş marketinqi 

istifadə edən şirkətlər satış həcmlərin artması və qazanılmış yaxşı imic arasında nazik bir xətt 

üzərində irəliləyir və bir çox tənqidçilərin ittihamları ilə üzləşirlər. 

Lakin, bu metodlar bacarıqla istifadə olunduqda təsirə yönəlmiş marketinq həm şirkətə, 

həm do təsir obyektinə çoxlu xeyir gətirə bilir. Daha müsbət ictimai imic qazanıldıqda səmərəli 

marketinq vasitələri də əldə edilir. Xeyriyyə təşkilatları və ya təsir obyekti daha yüksək görünmə 

dərəcəsinə və maliyyəşdirmənin zəruri olan yeni mənbələrinə malik olurlar. Təsirə yönəlmiş 

marketinq proqramları müxtəlif “təsirlər” üçün ABŞ korporasiyaları tərəfindən ildə 700 milyon 

dollardan çox vəsaitlə təmin olunurlar. Çünki, təsirə yönəlmiş marketinq tətbiq edildikdə ondan 

hamı faydalanır. 

Mədəni mühit. Bu mühit cəmiyyət üzvülərinin riayət etdiyi  əsas dəyərlərə, 

təsəvvürlərinə, üstünlük vermələrinə  və davraışına təsir göstərən institutlardan və qüvvələrdən 

təşkil olunur. İnsanlar konkret bir cəmiyyətdə böyüyür, fəaliyyət göstər  və həmin cəmiyyət 

onların təsəvvürlərinə, etiqadlarına və riayət etdiyi dəyərlərə təsir göstərir. Onlar cəmiyyətdə 

yaşayaraq öz baxışlarına yiyələnir və başqalarına öz münasibətlərini müəyyənləşdirirlər. Bütün 

bu deyilənlər marketoloqun qəbul etdiyi qərarlara təsirsiz ötüşmür. Bu amillər aşağıdakı kimi 

qruplaşdırıla və yaxud öyrənilə bilər: 

Mədəni dəyərlərin daimliliy. 

Müəyyən cəmiyyətdə insanlar müxtəlif etiqad və dəyərlərə malikdirlər. Onların əsas inam və 

dəyərlərinə yüksək dərəcədə sadiq olurlar. Misal üçün, amerikalıların əksəriyyəti işləməyə, 

evlənməyə, ianə verməyə və səmimi olmağa inanırlar. Bu etiqadlar gündəlik həyatın daha 

mühüm münasibətlərini və davranışlarını formalaşdırır. Əsas etiqadlar və dəyərlər 

valideynlərdən övladlara keçir və məktəblər, kilsələr, biznes və hökümət tərəfimdən dəstəklənir. 

İkinci dərəcəli etiqadlar və dəyərlər dəyişikliklərə daha açıqdır. Nigaha inam əsas 

etiqadlardandır; insanların tez evlənməsinin labüdlüyünə olan inam isə ikinci dərəcəli 

etiqadlardandır. Marketoloqların ikinci səviyyəli dəyərləri dəyişmək şansı əsas dəyəri 

dəyişdirməkdən daha çoxdur. Misal üçün, ailə planlaşdırılması sahəsində çalışan marketoloqların 

insanlara gec nigahın üstünlükləri barədə iddiaları insanların ümumiyyətlə evlənməməsi ilə bağlı 

iddialardan daha effektli və inandırıcı olardı. 



İkinci dərəcəli mədəni dəyərlərdə dəyişikliklər. 

Əsas dəyərlərin davamlı olması baxmayaraq, mədəni “yerdəyişmələr” də baş verir.  

Cəmiyyətin əsas mədəni dəyərləri insanların həm özünə və başqalarına, həm də təşkilatlara, 

cəmiyyətə, təbiətə və kainata baxışlarında öz əksini tapır. İnsanların özünə  baxışları. 

 İnsanların özünə  baxışları. 

 İnsanların başqalarına baxışları. 

 İnsanların təşkilatlara baxışları. 

 İnsanların cəmiyyətə baxışları. 

 İnsanların təbiətə baxışları. 

 İnsanların kainata baxışları. 

İnsanların özünə baxışları. İnsanlar daha çox öz nəfsinə xidmət və bunun əksinə 

başqalarına xidmət göstərmək dilemmasına görə fərqlənirlər. Bəzi insanlar fərdi ləzzət axtararaq, 

əyləncə, dəyişiklik və hər şeydən qaçmaq arzusundadırlar. Digərləri isə din, istirahət və yaxud 

karyeranın və ya digər həyat məqsədlərinin acgözlüklə təqib olunması vasitəsi ilə özünü 

təsdiqetmə sorağındadırlar. İnsanlar məhsulları, brəndləri və xidmətləri özünüifadə vasitəsi kimi 

istini istifadə edir və öz baxışlarına uyğun məhsul və xidmətlər alırlar. 

İnsanların başqalarına baxışları. Bu yaxınlarda, müşahidəçilər “mənlik cəmiyyəti”-ndən 

insanların bir yerdə olmasını və bir-birinə xidmət istəyini özündə əks etdirən "birlik cəmiyyəti-

nə” istiqamləndiyini qeyd etmişlər. 

Artıq "Yuva qurmaq” illəri keçdikdən sonra, evlərinin və ocaqlarının təhlükəsizliyinə və 

rahatlığına yaxın olmuş amerikalılar nəhayət real dünyanı gəzmək məqsədilə yavaş- yavaş öz 

evlərindən çıxmağa başlayırlar. Yuva instinkti dəbdə olub artıq dəbdən çıxmışdır. 20-ci əsrin 

əvvəllərində ilk böyük dalğa gəldikdə, tendensiyanı izləyənlər bumerlərin öz ilk evlərini alması 

və həddən artıq iri mebellə və nəfis cihazlar ilə doldurması həvəsini izah edən - 

“baramalaşdırma” (ipək qurdunun özünə yuva qurması-red.) terminini ixtira etmişlər. İnternet 

bumu yeni mərhələyə təkan vermişdir və buna təkan verən plazma ekranlı televizorlar və "Sony 

PlayStation”-lar olmuşdur. Bir sosioloq demişkən “Siz ancaq öz ailəniz ilə "baramalaşa 

bilərsiniz, amma onlar sizi dəli etməsələr də, boğaza yığacaqlar”. 

Marketoloqlar artıq bu dəyişikliyi görməyə başlayırlar. Las Veqasda "Saks Fifth 

Avenyu” dükanı insanları evdən çıxartmaq məqsədilə satış salonunda alıcılar üçün qonaq otağı 

qurmuş, orada onların oturub ünsiyyət etməsi üçün divan qoymuşdur ki, böyük qablardan konfet 

götürüb çeynəyə-çeynəyə nəhəng televizora baxsınlar. “Applebee s' restoran şəbəkəsi yeməyə 

yönəldilmiş reklamlarını kənara qoyub artıq öz reklamlarında “rahat mühit" və “cəmiiyyətlə 

ünsiyyət" mövzularını vurğulayır. Ən sonuncu hadisə isə restoranlarda nahar edən insanların 

Məhəllənin qəhramanı” adlı yarışda iştirak edərək yaşadıqları rayonun hörmətli adamını 



seçməklə həyatlarını daha da şən edirlər. Nəticədə insanlar öz rahat yuvalarından təmiz havaya 

və günəş işığına çıxırlar. İnsanlar, getdikcə evlərini daha çox tərk edib digərləri ilə ünsiyyətə can 

atırlar. Bu tendensiya insanlar arasında birbaşa ünsiyyəti təkmilləşdirən məhsul və xidmətlərə 

məsələn, sağlamlıq klubları və ailə istirahəti guşələrinə tələbatı daha da artırır. 

İnsanların təşkilatlara baxışları. İnsanlar korporasiyalara, hökümət orqanlarına, həmkarlar 

ittifaqlarına, universitetlərə və digər təşkilatlara olan münasibətlərinə görə də fərqlənirlər. 

Ümumiyyətlə, insanlar qabaqcıl təşkilatlarda işləmək arzusunda olur və öz növbəsində həmin 

təşkilatlardan ictimai işlərə cəlb olunmalarını gözləyirlər. Keçən əsrin 80-ci illərin sonunda 

Amerikanın biznes və siyasi təşkilatlarına və institutlarına qarşı etibarın və sədaqətin azalması 

meylləri baş vermişdir. Bu dövrdə iş yerlərində ümumiyyətlə təşkilata qarşı olan daxili inam və 

sədaqət çox aşağı səviyyədə olmuşdur. 90-cı illərdə şirkətlərdə baş verən çoxsaylı ixtisarlar 

insanlarda bir-birinə inamsızlıq hallarını yaratmışdır. Bu yaxınlarda “Enron”, “WorldCom” və 

“Tyco International” və digər nəhəng korporasiyalarda baş vermiş korporativ qalmaqallar 

insanların iri biznesə inamını daha da azaltmışdır. Getdikcə daha çox insan artıq işə məmnunluq 

mənbəyi kimi deyil, işdən sonra asudə vaxtını mənalı keçirmək üçün lazım olan pul mənbəyi 

kimi baxırlar. Bu meyl göstərir ki, təşkilatlar istehlakçı və işçi etibarını qazanmaq üçün yeni 

yollar axtarıb tapmalıdır. 

İnsanların cəmiyyətə baxışları. İnsanlar yaşadığı cəmiyyətə qarşı münasibətlərə görə də 

fərqlənirlər: vətənpərvərlər onu müdafiə edir, islahatçılar onu dəyişmək, narazılar isə onu tərk 

etmək istəyirlər. İnsanların cəmiyyətə baxışı onların istehlak xüsusiyyətlərinə və bazara olan 

münasibətinə də təsir edir. Son iyirini ildə amerika vətənpərvərliyi tədricən artmaqdadır. 

Bununla belə sentyabrın  1l-də baş vermiş terror həmləsindən və İraq müharibəsindən sonra 

vətənpərvərlik özünün ən yüksək səviyyəsinə çatmışdır. Misal üçün, sentyabrın 11 

hücumlarından əvvəl amerikalılar bütün ölçü və formalarda olan Amerika bayraqlarına 

ümumiyyətlə ildə 200 milyon dollar xərclədiyi halda bu hadisələrdən sonra,2001 ci ildə Amerika 

bayraqlarının satışı dörd dəfə artmışdır. 

İnsanların təbiətə baxışları.İnsanlar təbiətə münasibətlərinə görə fərqlənirlər.Bəziləri 

onun tərəfindən idarə olduqlarını,bəziləri isə onunla ahəngdə olduğunu hiss edir,bəziləri hələ də 

ona sahib olmaq yolllarını axtarmaqdadırlar. Uzun müddət insanların dünyagörüşü texnoloji 

vasitələrlə və təbiətin səxavətli olmasına inamı ilə təbiətə sahib olmaq cəhdlərindən ibarət 

olmuşdur. 

İnsanların kainata baxışları. Nəhayət, işanların çoxu kainatın varlığı və insanların orada 

yeri barədə inamlarına görə fərqlənir. Amerikalıların əksəriyyətinin dindar olmasına 

baxmayaraq, dini etiqad praktikası illər keçdikcə tədricən azalmışdır. Bununla belə, bəzi 

futuristlərin ruhaniliyə olan yeni marağı göstərir ki, bu daha geniş, yeni daxili məqsəd axtarışının 



bir hissəsidir. İnsanlar materializmdən və heyvani ambisiyalardan əl çəkib daha əbədi dəyərlərə - 

ailə, icma, yer, inama üz tutub, yaxşı ilə pis arasında fərqləri daha dəqiq dərk etməyə çalışırlar. 

Bir ekspert müşahidə etmişdir ki, “amerikalılar ruhi səyahətdədirlər və onlar daha çox 

həyatın mənası, qəlb və ruh məsələləri ilə maraqlanırlar”. Bu səyahət din şəkilində ola bilər, 

amma çox güman ki, daha çox ... "ruhi fərdiçilik" qismində özünü biruzə verir”, Bu yeni 

dünyagörüşü, yeni ideya, istehlakçılara onların baxdığı televiziya proqramları və oxuduğu 

kitablardan tutmuş, aldıqları məhsul və xidmətlər vasitəsilə təsir göstərir. Həmin ekspert əlavə 

edir ki, “İstehlakçıların öz etiqad və dəyərləri bazar məkanının kənarına çıxardılmaması onların 

almaq istədiyi brəndlər açıq-aşkar bilinir. Bu cür yüksək alıcı həssaslığına uyğunlaşması brəndlər 

üçün nadir marketinq imkanları deməkdir. 

Şirkətlər marketinq mühitində davranış xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər. Onlardan 

bəziləri marketinq mühitini passiv olaraq müşahidə edir və həmiin mühitin dəyişdirilməsi 

istiqamətində heç bir iş görmürlər. Bu şirkətlərin fəaliyyəti marketinq mühitində yaranan 

imkanlardan bəhrələnmək, eyni zamanda  təhlükələrdən yan keçmək üçün strategiyaların işlənib 

hazırlanmasından və reallaşdırılmasından ibarət olur. Başqa qrup şirkətlər isə mühitin idarə 

edilmıəsinin perspektivinə inanır və bu məqsədlə məqsədəuyğun fəaliyyət göstərirlər. Sözügedən 

şirkətlər mühitdə baş verən proseslərə aqressiv müdaxilə  etməklə onu idarə etməyə çalışırlar. 

Məsələn, bu şirkətlər bizneslərinə aid  qanunçuluq aktlarının qəbulu zamanı lobbiçilik 

fəaliyyətindən istifadə edir və lazımi məlumatları mediaya ötürməklə ictimai fikrin 

formalaşdırılmasına çalışırlar.    
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Mövzu 4: Marketinq informasiyalarının idarə edilməsi 

Plan: 

1. Marketinq informasiyalarına ehtiyacın qiymətləndirilməsi 

2. Marketinq informasiyalarının hazırlanması 

3. Marketinq məlumatlarının təhlili 

4. Marketinq məlumatlarının istifadə edilməsi 

 

1.Marketinq informasiyalarına ehtiyacın qiymətləndirilməsi 
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Artıq marketoloqlar düzgün qərarlar vermək üçün məlumatlara təkcə mühüm başlanğıc 

kimi deyil, həmçinin vacib strateji vasitə və marketinq aləti kimi baxırlar. Şirkətin 

informasiyaları onun müqayisəli üstünlüyünün əsasını təşkil edir. Rəqib şirkətlər bir-birlərinin 

avadanlığını, məhsulunu və prosedurlarını təkrarlaya bilər, amma məlumatı və intellektual 

kapitalını yamsılaya bilməz. Bir neçə şirkət bilik, təhsil və ya intellektual kapitalı üzrə vitse-

prezident vəzifəsini təyin etməklə bunun vacibliyini qəbul etmişdir. 

Çox sürətlə dəyişən mühitdə vaxtında dəqiq qərarlar qəbul etmək üçün menecerlər tez-tez 

sahib olduqları informasiyanı yeniləşdirməlidirlər. Əsrimizdə informasiya texnologiyalarının çox 

sürətlə inkişaf etməsi menecerlərə çox sayda informasiya əldə etmək imkanı verir. Əslində, hal-

hazııda menecerlər çox vaxt həddən artıq məlumatlar alırlar. 

Marketinq fəaliyyətinə dair qərarların operativ qəbul edilməsi informasiyaların sürətlə 

axtarılmasını və tapılmasını tələb edir. Bəzən müəssisədə tələb edilən informasiyaların olmasına 

baxmayaraq, həmin informasiyaların axtarılması və tapılması problemə çevrilir. Ona görə də 

müəssisədə marketinq informasiya sisteminin yaradılmasına ehtiyac yaranır. 

Marketinq informasiya sistemi(MİS) marketinq fəaliyyətinə dair qərar qəbul edənlər 

üçün tələb olunan informasiyaları vaxtında və dəqiq toplamağa, seçməyə, təhlil etməyə, 

qiymətləndirməyə  xidmət edən insanlar, avadanlıqlar və prosedurlardır.  

MİS-in başlanğıc və son nöqtəsinin informasiya istifadəçiləri - menecerlər, daxili və xarici 

tərəfdaşlar və digər lazımi məlumatlara sahib insanların olduğunu göstərir. İlk növbədə o, 

informasiyaya olan ehtiyaclarını qiymətləndirmək üçün informasiya istifadəçiləri ilə qarşılıqlı 

əlaqələr yaradır. Sonra daxili məlumat bazasından, marketinq kəşfiyyatından və biliyindən 

faydalanaraq lazımi informasiya əldə edilir. MİS bu məlumatların doğru təhlilinə, müştəri 

münasibətlərinin idarə edilməsinə və düzgün marketinq qəraralarının gəbul edilməsinə kömək 

edir. Ən sonda MİS lazımi marketinq məlumatlarını menecerlərə göndərir və necə istifadə 

edilməsinə köməklik edir. 

Yaxşı tərtib edilmiş MİS məlumat istifadəçilərinin istəklərini və onların həqiqi 

ehtiyaclar
ını 

 müqayisə etməli və həyata keçirilməsi mümkün olan təklifləri müəyyən etməlidir. 

Buna görə ilk öncə marketinq menecerlərinə müraciət edilir ki, onlara lazım olan məlumatlar 

aşkar olunsun. Bəzi menecerlər həqiqi ehtiyaclardan fikirləşmədən hər hansı bir informasiya 

növünü istəyə bilər.Amma hədsiz informasiya yığınının bəzən faydasından çox zərəri olur. 

Bəzən isə menecerlər bilməli məqamlara fikir vermir və ya lazım olan informasiyanın 

mövcudluğu haqqında heç bir məlumata malik deyillər. Misal üçün, menecerlər növbəti il yeni 

məhsulu bazara çıxartmaq üçün çox vaxt rəqib şirkətin planlarını bilməlidir. Əgər onların yeni 

məhsul haqqında xəbəri yoxdursa, onlar onun barəsində heç maraqlanmırlar. MİS marketinq 



mühitinin monitorinqini aparmalıdır ki, qərar verənlər onlara vacib olan məlmatlarla təmin 

olunsunlar. 

Bəzən şirkət lazımi informasiyanı təmin edə bilmir. Bu ya məlumatın olmaması, ya da 

MİS- in məhdudiyyətləri ilə bağlı olur. Misal üçün, brənd meneceri çox vaxt rəqib şirkətin 

reklam büdcəsinin necə dəyişəcəyini və bunun bazar payına təsirini bilmək istəyir. Adətən, rəqib 

şirkətin büdcə proqnozları ilə bağlı məlumatları bilmək olmur. Mümkün olsa belə, şirkətin MİS-i 

lazımi qədər inkişaf etmiş olmaya bilər və nəticədə bazar paylarının dəyişilməsi ilə proqnozlar 

işlənilməsi qeyri-mümkün olacaqdır. 

Nəticə etibarı ilə informasiyanın əldə edilməsi, təhlili, saxlanılması və çatdırılması ilə 

bağlı xərclər sürətlə arta bilər. Şirkət əlavə məlumata malik olmağın faydalarının onun təmin 

olunmasına sərf edilən xərclərdən çox olmasına əmin olmalıdır. Amma həm faydaların, həm də 

xərclərin qiymətləndirilməsi çox vaxt çətin olur. Özlüyündə isə informasiyanın bir qiyməti 

yoxdur. İnformasiya ancaq istifadə edildiyi vaxt qiymətli olur. Bu baxımdan bəzi hallarda əlavə 

məlumat menecerlərin qərarını dəyişdirilməsinə və ya yaxşılaşdırılmasına zəif təsir göstərə bilir. 

Digər tərəfdən elə ola bilər ki, informasiyanın əldə edilməsinə çəkilən xərclər qəbul edilmiş daha 

yaxşı qərarın nəticəsində əldə olunan gəliri ötüb keçir. Ona görə marketeloqlar əlavə 

məlumatlara görə hər zaman daha qazandı olacağını düşünməməlidir. Məhz bu səbəbdən onlar 

informasiyanın əldə edilməsinin gedərini və ondan irəli gələn gəlirini yaxşı ölçməlidirlər. 

Marketinq informasiya sisteminin həm girişləri, həm də çıxışları marketinq 

informasiyalarından ibarətdir. Marketinq mühitindən toplanılan informasiyalar bu sistem 

daxilində menecerlərin tələb etdiyi şəkilə salınır. Burada onu da qeyd edək  ki, marketinq 

informasiya sistemi nəinki müəssisənin marketinq üzrə menecerlərini, həm də xarici tərəfdaşları 

– təchizatçıları, vasitəçiləri, podratçıları, topdan tacirləri, müştəriləri və s.  lazımi 

informasiyalarla təmin etməyə imkan verir. Bu sistemin özü mürəkkəb quruluşa malikdir. Belə 

ki, MİS – in tərkibinə daxili məlumat bazası, xarici marketinq mühitindən toplanılan 

məlumatlar(marketinq kəşfiyyatı nəticəsində əldə edilən məlumatlar), eyni zamanda marketinq 

tədqiqatları və məlumatların təhlili alt sistemləri daxildir. 

Daxili məlumat bazasında müəssisənin daxilini xarakterizə edən bütün informasiyalar 

saxlanılır və menecerlər bu alt sistemə müraciət etməklə özlərini maraqlandıran məlumatları əldə 

edirlər. Xarici marketinq mühitindən toplanılan bütün informasiyalar(məsələn, rəqiblərə, 

müştərilərə və s. dair informasiyalar)   marketinq kəşfiyyatı alt sistemində və yaxud xarici 

məlumat bazasında saxlanılır. İnformasiyaların təhlili alt sistemi marketinq informasiya 

sisteminə daxil olan məlumatlar üzərində müəyyən təhlillər aparmağa imkan verir. Deməli, bu 

alt sistemə müraciət informasiyalar üzərində müəyyən təhlillərdən sonra yeni  informasiyalar 

əldə etməyə imkan verir. Marketinq tədqiqatları alt sistemində isə standart olmayan problemlərin 



həlli məqsədilə tələb edilən informasiyalar saxlanılır. Məsələn, müştəri məmnunluğunun 

azalmasının qarşısını almaq üçün marketinq tədqiqatlarının aparılmasına ehtiyac yaranır. Bu 

tədqiqatlar nəticəsində əldə edilən informasiyalar marketinq tədqiqatları alt sistemində saxlanılır. 

Marketinq informasiya sistemi ondan istifadə edənlərin ehtiyacları nəzərə alınmaqla 

yaradılmalıdır. Bu sistemini yaradılması və onun fəaliyyətinin təmin edilməsi xərclər tələb edir. 

Bəzən MİS – in faydası onun yaradılmasına çəkilən xərcləri ödəməyə imkan vermir. Ona görə də 

bu sistemin yaradılması zamanı ona çəkilən xərclərlə sistemin gətirdiyi fayda müqayisə olunmalı 

və faydanın böyük olduğu şəraitdə həmin sistemin yaradılması haqqında qərar qəbul edilməlidir.  

 

2. Marketinq informasiyalarının hazırlanması 

 

Marketolqlar qərəqr qəbulu üçün lazımi məlumatları daxili məlumatlar bazasından, 

marketinq məlumatından(marketinq kəşfiyyatı alt sistemindən) və marketinq tədqiqatlarından 

əldə edirlər. 

Qeyd etdiyimiz kimi, şirkət daxilindən toplanılan məlumatlar daxili məlumat bazasında 

saxlanılır. Bu bazadakı məlumatın bir neçə mənbəyini qeyd etmək olar. Onlara aşağıdakəlar 

aiddir: mühasibatlıq şöbəsi, əməliyyat şöbəsi, marketinq şəöbəsi və s. 

Miihasibatlıq şöbəsi maliyyə hesabatlarını tərtib edir, satışlar, qiymətlər və nağd pul 

dövriyyəsinin uçotunu aparır. Əməliyyat şöbəsi istehsal planları, çatdırılma və ehtiyyatlar 

haqqında hesabatlar verir. Satış şöbəsi vasitəçilərin reaksiyaları və rəqiblərin fəaliyyəti barədə 

məlumat verir. Marketinq şöbəsi müştərinin demoqrafiyası, psixoqrafiyası və alıcı davranışları 

haqqında məlumat verir. Müştəri xidmətləri müştəriyə göstərilən xidmətlərdə olan problemlər və 

müştəri məmnunluğu haqqında məlumatla təmin edir. 

Daxili məlumat bazasından məlumatların əldə edilməsi  digər mənbələrdən məlumatların 

əldə edilməsi ilə müqayisədə ucuzdur və bu məlumat bazasına çox asanlıqla daxil olmaq 

mümkündür. 

Marketinq kəşfiyyatı marketinq mühitində baş verən dəyişiklikləri izləmək üçün 

nəzərdə tutulur. Şirkətin marketinq fəaliyyətinə dair  strateji xarakterli düzgün  qərarların qəbulu 

bu alt sistemin – daha doğrusu, marketinq kəşfiyyatının sayəsində mümkündür. Şirkətlər bazarda 

strateji üstünlüyə nail olmaq üçün öz rəqiblərini və marketinq tərəfdaşlarını yaxşı 

öyrənməlidirlər. Şiıkət əhəmiyyət daşıyan marketinq kəşfiyyat məlumatlarını rəqibin satıcıları, 

təchizatçıları 
 
və  bəzən də apaııcı müştərilərdən əldə edir. Yaxud da şirkət rəqibləri müşahidə 

etməklə yaxşı  məlumatlar yığa bilir. O, rəqiblərin məhsulunu alır və təhlil edir, satışların 

monitorinqini aparır, yeni patentləri yoxlayır və digər fiziki sübutları nəzərdən keçirir. Misal 

üçün, bir şirkət vaxtaşırı rəqiblərin maşın dayanacaqlarını yoxlayırdı. Dayanacaqda olan 



maşınların çox olması işlərin yaxşı getməsinə və rifahın artmasına ,boş olması isə ağır vaxtlar 

olmasından xəbər verir.
   

Rəqib şirkətlər özləri haqqında məlumatları bəzən illik hesabatlarında, biznes nəşrlərində, 

ticarət sərgilərində, press-relizlərində, reklamlarında və Web saytlarında ortaya çıxarırlar. 

İnternet gündən günə rəqibləri məlumatlarla təchiz edən yeni bir mənbə olduğunu sübut edir. 

Əksər şirkətlər çoxlu müştəri cəlb edə bilmək üçün Web saytına bol məlumat yerləşdirir, internet 

axtarış sistemləri sayəsində marketoloqlar konkret rəqib şirkətlərinin adını, tədbirlər və işləri 

haqqında məlumat öyrənə bilirlər. 

  Bunun üçün marketinq kəşfiyyatından istifadə edilir. Lakin marketinq  kəşfiyyatı heç də 

şirkətin bütün problemlərinin həllinə imkan verəcək informasiyalar əldə etməyə imkan vermir. 

Belə ki, məsələn, bazara yeni məhsul təklif edən şirkətin hansı situasiya ilə qarşılaşacağı, 

məhsula müştərilərin münasibətinin necə olacağı və s. haqqında marketinq kəşfiyyatı  vasitəsilə  

informasiyalar almaq mümkün olmur.  Belə xüsusi hallarda marketinq tədqiqatlarının 

aparılmasına ehtiyac yaranır. 

Marketinq tədqiqatları şirkətin qarşılaşdığı marketinq problemlərinin həlli məqsədilə  

məlumatların sistemli şəkildə toplanması, təhlili və tövsiyyələrin çıxarılması prosesidir. 

Marketinq tədqiqatları bütün hallarda problemin həlli məqsədilə aparılır. Şirkətin fəaliyyətində 

problemin olmasının əlaməti isə onun bazar payının, mənfəətinin, mənfəətlilik səviyyəsinin 

azalması, həmçinin müştərilərin məmnunluğunun azalması şəklində özünü büruzə verir. 

Q. Armstronq və F.Kotler marketinq tədqiqatının dörd mərhələdən ibarət olduğunu 

göstərirlər. Bunlar aşağıdakılardır: problemin təsviri və tədqiqatın məqsədi; tədqiqat planının 

işlənib hazırlanması; tədqiqat planının reallaşdırılması; nəticələrin şərh edilməsi və tədqiqata dair 

hesabatın hazırlanması. Marketinq tədqiqatının hər  bir mərhələsinə ətraflı nəzər salaq. 

Problemin təsviri və tədqiqatın məqsədi. Bu mərhələ marketinq tədqiqatlarının ən vacib 

mərhələsidir. Belə ki, problem düzgün müəyyənləşdirilmədikdə müəssisənin vəsaitləri səmərəsiz 

xərclənir, nəticədə onun bazar vəziyyəti daha da pisləşir. Ona görə də problemin düzgün 

müəyyənləşdirilməsini onun həllinin yarısı hesab edirlər. Problemin düzgün müəyyənləşdirilməsi 

üçün isə menecerlərlə tədqiqatçılar birgə işləməlidirlər. Bu halda nəyin tədqiq olunacağı və 

tədqiqat nəticəsində alınan informasiyaların menecerə nə kimi faydası olacağı aydın olur. 

Problem müəyyən edildikdən sonra tədqiqatın məqsədi  dəqiqləşdirilir. Marketinq 

tədqiqat layihəsinin üç formasını və hər bir tədqiqat layihəsinə uyğun məqsədi fərqləndirirlər. Bu 

tədqiqat layihələrindən biri ilkin və yaxud kəşfiyyat tədqiqatıdır. Bu tədqiqat zamanı problemin 

başa düşülməsi üçün fərziyyələr irəli sürülür və  informasiyalar toplanılır. Bu, ilkin tədqiqat 

zamanı qaşıya qoyulan məqsəddir. Sözügedən tədqiqatdan sonra irəli sürülmüş hipotezə görə 

müəyyən göstəricilərin təsviri alına bilər. Məsələn, akoqolsuz içkilər istehsal edən müəssisənin 



bazar payının azalmasına dair qadınların və qızların sayının azalmasına dair hipotez irəli sürülə 

bilər. Bu, sadəcə olaraq həmin məhsulu istehsal edən müəssisənin bazar payının azalması 

probleminin həllini başa düşmək üçün irəli sürülən hipotezdir. Bu hipotezin yoxlanılması üçün 

bir tərəfdən  müəssisənin bazar payı göstəricisi, başqa bir tərəfdən isə ölkədə qadınların və 

qızların sayının  dəyişməsi təsvir edilə bilər. Hər iki göstəricinin eyni zamanda azalması 

problemin həlli məqsədilə irəli sürülən hipotezin düzgünlüyünü təsdiqləyir. 

Ümumiyyətlə təsviri tədqiqat zamanı rəqabət şəraiti, məhsulların bölüşdürülməsi və satış 

kanalları, tipik alıcının profili, müəssisənin məhsullarının alıcılarının davranışı və s. təsvir edilə 

bilər. 

Təsviri tədqiqatlar səbəb-nəticə  xarakterli tədqiqatlara çevrilə bilər. Məsələn, əvvəlki 

gətirdiyimiz nümunədə qadınların və qızların sayının bir faiz azalması müəssisənin bazar payının 

neçə  faiz azalmasına gətirib çıxardığına dair səbəb-nəticə xarakterli tədqiqat aparıla bilər. Bu 

tədqiqatlar zamanı marketinqdə sərbəst amilin və yaxud amillərin nəticə amilinə təsirinin 

kəmiyyət ifadəsi alınır. Sərbəst amillərin müxtəlif qiymətlərində nəticə amilinin qiymətinin necə 

olacağı dəqiqləşdirilir. Bu tədqiqatları kauzal tədqiqatlar da adlandırırlar və həmin tədqiqatlar 

zamanı təcrübədən və yaxud eksperimentlərdən geniş surətdə istifadə edirlər. 

Marketinq tədqiqatları prosesinin növbəti mərhələsində tədqiqat planı işlənib hazırlanır. 

Bu mərhələdə tədqiqatın aparılması üçün hansı informasiyaların tələb edildiyi dəqiqləşdirilməli, 

onların yığılması üsullarına aydınlıq gətirilməli və bu məqsədlə plan tərtib edilib rəhbərliyə 

təqdim edilməlidir. 

Tədqiqatın aparılması üçün  tələb edilən məlumatların iki növünü fərqləndirirlər. Bunlar 

təkrar və likin məlumatlardır. Təkrar məlumatlar marketinq tədqiqatlarının məqsədlərindən 

fərqli əvvəllər toplanılıb nəşr edilmiş məlumatlardır. Məsələn, statistik məlumatlar, bu və ya 

digər konfransın materialları  və s. təkrar məlumatlardır. Marketinq tədqiqatlarının aparılmasına 

bu məlumatların toplanılmasından başlanılmalıdır. Çünki onlar pulsuz olur və marketinq  

tədqiqatlarının səmərəliliyinin təmin edilməsinə imkan verir. Lakin bəzən bu məlumatlar 

tədqiqatların aparılması üçün yetərincə olmur və ilkin məlumatların toplanmasına ehtiyac olur. 

İlkin məlıımatlarin toplanması. Təkrar məlumatlar tədqiqat üçün yaxşı başlanğıcdır və 

tədqiqatın məqsədi və probleminin müəyyən edilməsinə kömək edir. Əksər hallarda isə şirkət 

ilkin məlumatlar toplamalıdır. Tədqiqatçılar təkrar məlumatların keyfiyyətinə nəzarət etməli və 

ilkin məlumat toplayarkən çox diqqətli olmalıdır. Onlar məlumatların uyğun, dəqiq, qərəzsiz, 

dövriyyədə olduğundan əmin olmalıdırlar. İlkin məlumat toplayan zaman lazım olan tədqiqat 

yanaşması, əlaqə üsulları, seçınə planı və tədqiqat alətləri göstərilmişdir. 

İlkin marketinq məlumatları marketinq tədqiqatlarının məqsədinə uyğun olaraq ilk dəfə 

toplanılan məlumatlardır. Məsələn, istehlakçıların istəklərinə, davranışlarına, onların müəssisə 



tərəfindən bazara təklif edilən məhsullara və s. reaksiyalarına dair toplanılan məlumatlar ilkin 

məlumatlardır. Bu məlumatların toplanılması müəssisəyə çox baha başa gəlir.Tədqiqat 

yanaşmaları. İlkin məlumatların toplanıılması üçün müşahidədən, sorğudan və 

eksperimentdən(təcrübədən) istifadə etmək olar.   

Müşahidə zamanı marketinq fəaliyyətinə dair əsaslandırılmış qərar qəbul etmək üçün 

maraq doğuran bütün elementlər, faktlar və s. müşahidə edilir. Müşahidə zamanı insanları 

dindirmək olmur. Müşahidəli tədqiqat (observational research) insanları, onların davranışını və 

uyğun şəraiti izləyir. Məsələn, müştərinin yeni məhsul qablaşdırıuasına yönəlmiş reaksiyasını 

ölçmək üçün marketoloq supermarketə gəlir, satıcı və alıcıların bu paketləri yerləşdirməsini, 

daşımasını və buna qarşı ilk təəssüratını müşahidə edir. Yaxud da, bank yeni şöbəsinin açmaq 

istədiyi yerin nəqliyyat yollarını, yanındakı binaları, rəqib bank şöbələrinin olub-olmadığını 

müşahidə edir.  

Əksər şirkətlər məlumat toplamaq üçün cihaz və kompüter və ya başqa texniki müşahidə 

üsullarından istifadə edirlər. Məsələn, “Mielson Media Research" müəyyən evlərdə televizorlara 

“people meters" adlanan cihazlar quraşdırmaqla kimin hansı proqramı seyr etdiyini izləyir. 

Başqa şirkətlər çıxış skanerləri vasitəsilə alıcının emalçıdan və ya mağazadan aldığını qeydə 

alır.” Mediametrix" fərdi kompüterlərə yüklədiyi xüsusi proqramla Web sayt arasında 

monitorinq keçirir və bunların arasından ən çox müraciət edilən Web saytlar siyahısını çıxarır. 

Müşahidə etməklə tədqiqat arzu edilən, lakin əldə edilməsi mümkün olmayan məlumatları 

toplamaq üçün aparılır. Bəzi hallarda arzu edilən məlumatları toplamaq üçün müşahidə yolu 

yeganə üsul olur. Bəzən isə sadəcə olaraq hissiyatla və baxmaqla müşahidə aparmaq mümk 

olmuı. Qısa müddətli və vaxtaşırı baş verməyən hadisələri də müşahidə etmək çətin olur. Bunun  

kimi məhdudiyyətlərə baxmayaraq tədqiqatçılar məlumatın toplanılmasının digər üsulları ilə 

yanaşı müşahidə yolunu da seçirlər. 

Bəzən respondentləri və yaxud müştəriləri dindirməklə onların ehtiyac və təlabatlarının 

müəyyənləşdirilməsi mümkün olur. Bu zaman sorğu metodundan istifadə edilməklə 

informasiyaların toplanılması təmin edilir.  

İnsanların məlumatı, münasibətləri, tərcihləri və ya satın alma davranışlarını öyrənmək 

istəyən bir şirkət çox vaxt məhz birbaşa suallardan istifadə edə bilər. 

Bəzi firmalar marketoloqlarına alış xüsusiyyətləri haqqında daha ətraflı məlumat əldə 

etmək üçün mərkəzləşdirilmiş məlumat sistemləri (single-source systems) imkanı yaradır. Bu 

sistemlər aparılan tədqiqatda iştirak etməyə razılıq vermiş istehlakçıların ehtiyatla seçilmiş 

qruplarından ibarət olan böyük istehlakçı panelləri ilə başlayırlar. Sonra isə onlar respondentlərin 

alışlarını və müxtəlif marketinq tədbirlərinə məruz qalmasımın monitorinqini aparırlar. Sorğu və 



monitorinq informasiyasının qarışığı istehlakçının keyfiyyətləri, münasibətləri və alıcı davranışı 

arasında əlaqəni daha yaxşı başa düşməyə imkan yaradır. 

Sorğuların aparılması üçün isə telefondan, poçtdan, şəxsi  müsahibədən istifadə etmək 

olar. Onların hər birinin sorğunun çevik aparılması, xərc tutumu və s. baxımından üstünlükləri 

vardır.   

Sorğu əsasında aparılan tədqiqatın ən böyük üstünlüyü onun çevik olmasıdır. Belə ki, 

bunun sayəsində müxtəlif növ məlumatları müxtəlif vəziyyətlərdə əldə etmək mümkündür. Lakin 

bu tip tədqiqatlarda da bəzi problemlər ortaya çıxır. Bəzən insanlar verilən suallara cavab verə 

bilmir, ya xatırlamır ya da hansısa işi və nə üçün gördüyünü bilmirlər. Bəzi insanlar isə tanış 

olmayan insanların verdiyi və ya şəxsi saydığı suallara cavab vermək istəmirlər. Sorğu aparılan 

respondentlərin bir hissəsi isə sualların cavabını bilməsələr də, cavab verirlər ki, daha ağıllı və ya 

daha məlumatlı görsənsinlər. Yaxud da onlar müsahibəçiyə kömək etmək məqsədilə xoşa gələn 

cavablar verirlər. Nəhayət, məşğul insanlar belə sorğulara vaxt sərf etmək istəmir və ya şəxsi 

həyatlarına müdaxilə kimi qəbul edirlər. 

Ola bilsin marketoloqlar tərəfindən qərar qəbulu zamanı təcrübədən və yaxud 

eksperimentdən istifadəyə ehtiyac olsun. Məsələn, müxtəlif reklam elanlarından hədəf 

auditoriyasına daha çox təsir edənini aşkara çıxarmaq üçün reklamdan istifadə edilə bilər. 

Müxtəlif qiymət səviyyələrində konkret məhsuldan nə qədər satıldığını və hər bir qiymət 

səviyyəsində müəssisənin mənfəətlinin nə qədər olduğunu aşkara çıxarmaq üçün eksperimentdən 

və yaxud təcrübədən istifadə edilə bilər. 

Əgər, müşahidə aparmaq kəşf etmək üçün, sorğu isə təsvir etmək üçün ən yaxşı yoldursa, 

eksperimental tədqiqat (experimental research) səbəblərin izah olunması ilə əlaqədar 

məlumatların toplanması üçün ən yaxşı vasitədir. Bura mövzuya uyğun qrupların seçilməsi, 

onlara müxtəlif göstərişlərin verilməsi, müvafiq faktorların yoxlanılması və qrupların verdiyi 

cavabların müxtəlifliyinin yoxlanılması ilə ilkin məlumatların toplanılması daxildir. 

Əlaqə üsulları, informasiya poçt, telefon, fərdi müsahibə və online vasitəsiylə  əldə 

edilir. Hər bir kontakt üsulunun güclü və zəif cəhətləri var.Poçt anketləri vasitəsilə böyük 

həcmdə və aşağı xərclərlə məlumat toplanır. Respondentlər poçt anketinə telefonda olduğundan 

və ya tanımadığı müsahibəçinin suallarını cavab verdiklərindən daha səmimi cavab verə bilər. 

Eyni zamanda poçt anketində respondentlərin cavablarına təsir göstərə biləcək heç bir 

müsahibəçi də onun yanında olmur. Buna baxmayaraq, poçtla sorğu o qədər də çevik deyil. Yəni 

bütün respondentlər eyni sırayla eyni suallara cavab verir. Adətən, poçt sorğusunun 

tamamlanması daha uzun vaxt aparır və respondentlərin anketi doldurub geri qaytarması 

səviyyəsi çox aşağı olur. Nəhayət, tədqiqatçının anket alanların seçilməsinə nəzarət imkanları da 

xeyli zəifdir. Hətta ən yaxşı hazırlanmış abunəçilər siyahısına malik olduğu halda belə, 



tədqiqatçı anketin göstərilmiş ünvanda konkret olaraq kim tərəfdən   doldurulacağına nəzarət edə 

bilmir. 

Telefon müşahidələri məlumatları sürətlə toplamaq üçün ən yaxşı yoludur və burada  

suallar anketə nəzərən daha çevik olur. Müsahibə götürən şəxs çətin sualları izah edə bilər. 

Cavab dərəcələri məktublardan daha yüksəkdir və müsahibəçi arzu olunan keyfiyyətlərə 

və hətta konkret adlara malik olan respondentləri soruşa bilər. Buna baxmayaraq telefonda 

respondentə çəkilən xərc poçt anketində olduğundan çoxdur. 

Eyni zamanda bəzi insanlar telefonda müsahibəçi ilə şəxsi məsələləri müzakirə etmək 

istəməz.Bu metodun yüksək subyeklivliyi də böyük əhəmiyyət kəsb edir - müsahibəçinin danışıq 

və sual vermə tərzi və digər fərqlər respondentlərin cavabına təsir göstərə bilər. Son olaraq 

müxtəlif müsahibəçilər eyni respondentin cavabım müxtəlif tərzdə şərh edə və ya yaza bilər, və 

bəzən kəskin vaxt məhdudiyyətləri ilə üzləşdiyi halda onların yerinə yalandan cavab verə 

bilərlər. 

Fərdi müsahibələr iki şəkildə, qrup və ya fərdi (üz-üzə) olaraq aparılır. Üz-üzə 

müsahibələr insanların evində, ofisdə, küçədə və ya alış-veriş mərkəzində aparılır. Belə sorğular 

daha əlverişli olur. Təlim keçmiş müsahibəçilər müsahiblərinə istiqamət verir, çətin sualları izah 

edir və lazımi məqamlara açıqlıq gətirir. Onlar yeni məhsulun tanıdılmasına, reklamına və ya 

qablaşdırmasına müştərinin reaksiyasını və davranışını əyani olaraq müşahidə edir. Beləliklə, üz-

üzə müsahibə telefonla alınan sorğuya görə üç və ya dörd dəfə baha başa gəlir. 

Qrup müsahibələri dəvət edilən 6-10 nəfərin bir məhsul, xidmət və ya təşkilat haqqında 

aparıcının (moderator-red.) müşaiyətilə müzakirə edilməsidir. Bunun üçün iştirakçılara adətən 

müəyyən mükafat verilir. Aparıcı qrupun sərbəst və rahat müzakirə etməsini təmin edir və həqiqi 

düşüncələri və fikirləri ortaya çıxarır. Eyni zamanda peşəkar aparıcı müzakirənin "hədəfini 

seçir”, yəni hədəf seçilmiş qruplar arasında sorğu (focus group interviewing) aparır. 

Tədqiqatçılar və marketoloqlar bu çərçivədə aparılan sorğuları birtərəfli olaraq müşahidə edir və 

ortaya atılan rəy və fikirləri sonradan baxmaq üçün lentə alır və ya yazırlar. 

Hədəf seçilmiş qruplar arasında aparılan sorğu istehlakçıların düşüncələrini və hisslər 

öyrənmək üçün marketinq tədqiqatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən vasitəyə çevrilmişdir. Buna 

baxmayaraq, bu çərçivədə aparılan tədqiqat kiçik nümunələrə tətbiq edilir və burada məqsəd pula 

və vaxta qənaət etməkdir. Burada alınan nəticələri ümumiləşdirmək çox çətindir. Sorğu aparan 

şəxsin respondentlərə nəzərən daha çox sərbəstliyə malik olduğundan müsahibəçinin  

subyektivliyinin təsiri də daha güclü olur. 

Marketinq tədqiqatlarına təsir edən ən son texnoloji yenilik  İnternetdir. Ən çox istifadə 

olunan online (internet) marketinq tədqiqatıdır (online(Internet)marketingresearch). Burada 

təşkil olunmuş internet sorğuları eksperimentlər və online hədəf qrupları vasitəsilə tədqiqat 



aparmaqla ilkin məlumatlar toplanır. Online hədəf qrupları arasında keçirilən sorğuların üstün 

cəhəti onların ənənəvi metodlar ilə müqayisədə daha az xərclə başa gəlməsi və respondentlərlə 

əlaqənin sürətlə qurmasındadır. 

Seçmə planı Marketinq tədqiqatçıları adətən geniş istehlakçı kütləsinin rəyini öyrənmək 

üçün onların arasından seçilmiş kiçik nümunəvi qruplarla işləyirlər. Nümunəvi seçim qrupları 

bütün əhalini əhatə elmək məqsədilə seçilən əhalinin kiçik bir seqmentidir. İdeal olaraq seçilən 

qrup təmsili xarakter daşımalıdır ki, tədqiqatçı əhalinin fikir və davranışları ilə bağlı dəqiq 

mülahizələr irəli sürə bilsin.  

Tədqiqat Alətləri, ilkin məlumatların toplanması üçün tədqiqatçıların iki əsas vasitəsi 

var - anket və texniki qurğular. Anket ümumi olaraq telefon, fərdi və ya Online vasitələrlə həyata 

keçirilən ən adi alətdir. 

Anketlər çox çevik ola bilər - yəni sual verməyin bir çox yolu mümkündür. Bağlı 

suallara  mümkün olan bütün cavablar əvvəldən verilir və subyekt onların arasından seçməlidir. 

Məsələn, çoxvariantlı suallar və şkala sualları. Açıq suallar respondentlərə öz şəxsi cavablarını  

vermək  imkanı verir.  

Anketlərin ən çox istifadə edilən tədqiqat vasitəsi olmasına baxmayaraq, tədqiqatçılar 

texniki qurğulardan müştərinin davranışını (insanlar və mağaza skanerlərində yığılan 

məlumatlarla ölçmək kimi) ölçmək üçün istifadə edirlər. Başqa texniki qurğular insanların fiziki 

reyaksiyasını ölçür. Məsələn, qalvanometr dadlı bir şey yeyərkən emosiyaların oyanma 

dərəcəsini ölçür. Bu bir məhsul və xidmətin təsiri ilə ortaya çıxan emosiyaların gücü ilə oyanan 

diqqətin dərəcəsini ölçür. Göz kameraları respondentin göz hərəkətlərini təyin etmək, ilk olaraq 

nəzərin nəyə görmək və hansı nöqtələrə daha çox baxdığını aşkar etmək üçün istifadə edilir 

Tədqiqat planının həyata keçirilməsi.   Maketinq tədqiqatları prosesinin növbəti 

mərhələsi tədqiqat planının həyata keçirilməsindən ibarətdir. Bu mərhələdə məlumatlar 

toplanılır, işlənilir və təhlil edilir. Məlumatların toplanılması şirkətin özü tərəfindən və ya kənar 

mütəxəssislərin dəvət edilməsi yolu ilə həyata keçirilə bilər. Məlumatların toplanılması 

prosesində adətən çoxlu səhvlər buraxıla bilir. Ona görə də bu mərhələdə yerinə yetirilən işlər 

böyük diqqət tələb edir, belə ki, burada buraxılan səhvlər yanlış nəticələrin çıxarılmasına səbəb 

olur. Yanlış nəticələrin isə marketinq fəaliyyətinin  təkmilləşdirilməsi baxımından heç bir 

əhəmiyyəti olmur. 

Tədqiqat planının həyata keçirilməsi mərhələsində marketinq fəaliyyətinin 

yaxşılaşdırılması baxımından önəmli informasiyalar əldə edilə bilər. Bu məlumatların təhlili 

zamanı özünü göstərir. Təhlil prosesində alınan informasiyalar irəlicədən işlənilib hazırlanmış 

xüsusi cədvələlərə köçürülməli, lazım gələrsə onların qruplaşdırılması aparılması və bəzi 

göstəricilər (orta kəmiyyət, orta kvadratik kənarlaşma  və s. ) hesablanılmalıdır. 



Marketinq tədqiqatlarının aparılması ilə məşğul olanlar əldə edilən informasiyaları şərh 

etməli, tədqiqatın nəticələrinə dair hesabat tərtib etməli və həmin hesabatı rəhbərliyə təqdim 

etməlidirlər. Tədqiqatın nəticələrindən istifadə edilməsi ona dair tərtib edilmiş hesabatdan və 

onun inandırıcılıq dərəcəsindən bilavasitə asılıdır. 

    

3. Marketinq məlumatlarının təhlili 

 

Marketinq  kəşfiyyatı və tədqiqatları nəticəsində toplanılan məlumatlar təhlil edilməli və 

menecerlərin istifadə edə biləcəyi şəkilə salınmalıdır. Əgər toplanılan məlumatlar təhlil 

edilmirsə, onda onların toplanılmasının da heç bir əhəmiyyəti olmur. Məlumatların təhlilindən 

sonra menecerlər  marketinq fəaliyyəti üzrə strategiyaların işlənib hazırlanmasına nail ola 

bilirlər.  

Əksər hallarda menecerlər toplanılan marketiq məlumatlarını təhlil etməkdə çətinlik 

çəkirlər. Tədqiqat prosesinin bu mərhələsi  analitik modellərin qurulmasını və təfərrüatlı statik 

təhlillərin aparılmasını tələb edir ki, buna da əksər marketinq üzrə menecerlər müyəssər ola 

bilmirlər. Ona görə də məlumatların təhlili zamanı onlara köməklilklərin göstərilməsi qaçılamaz 

olur.  Analitik modellərin qurulması menecerlərə biri-biri ilə yaxşı əlaqələndirilmiş marketinq 

kompleksinin elementlərini müəyyənləşdirməyə, onları müştərilərin tələblərinə uyğunlaşdırmağa 

imkan verir. Bunlar isə, məlum olduğu kimi, müştərilərin təlabatlarının ödənilməsi baxımından 

marketinq fəaliyyətində çox mühüm məqamlar hesab edilir. Statistik təhlillərin və analitik 

modellərin qurulması nəticəsində, deyilənlərlə yanaşı, həm də  reklam kompaniyasının 

optimallaşdırılmasına, müəssisənin məhsullarını optimal satış  yerlərinin müəyyənləşdirilməsinə, 

marketinqdə sərbəst amillərin nəticə amilinə təsir dərəcələrinin dəqiqləşdirilməsinə, yeni 

məhsulun satışı üzrə proqnozların işlənib hazırlanmasına  və s.  nail olmaq olur. Bu təhlillərin 

lazımi səviyyədə aparılması üçün peşəkar səviyyədə bilgilərə malik olmaq lazımdır.  Bu 

baxımdan marketinq üzrə menecerlərin peşəkar tədqiqatçıların biliklərindən faydalanmaları 

qaçılmazdır. 

Müştəri münasibətləri menecmenti (MMM) 

Fərdi müştərilər  haqqında məlumatların, ən yaxşı metodla da təhlil etdikdə və istifadə 

edərkən xüsusi problemlər ortaya çıxır.Əksər şirkətlər öz müştərilərinin məlumatlarına sahib 

olurlar.Faktiki olaraq, güclü şirkətlər 
 
bütün müştərilərin məlumatlarına “təmas nöqtəsinə” 

basmaqla sahib olurlar.Bu məlumatlar  müştəriyə olan satışlar, satış qüvvəsi, əlaqələri, xidmət və 

dəstək təklifləri ,web sayıtlara müraciətləri ,müştərilərin məmnunluğunu öyrənən sorğuları, 

kredit və ödəmə şərtləri ,bazar tədqiq çalışmalarından  - müştəri və şirkət arasında baş verən hər 

bir əlaqədən ibarətdir. 



Çətinlik isə bu məlumatların şirkətin  daxilində yayılmış vəziyyətdə olmasındadır. Ayrı-ayrı yeni 

məlumatlar şirkətin müxtəlif  bölmələrində və şöbələrinin məlumat bazasında itib-batır.Bu 

maneələri dəf etmək və fərdi müştərinin geniş məlumatlarını effektiv idarə etmək üçün şirkətlər  

çoxu son zamanlar  Müştəri  Münasibətləri Menecmentini (MMM) (customer relationship 

management(CRM) rurmuşlar. Bunun nəticələrində "təmas nöqtəsi”-nin istifadəsi artmışdır. 

Yaxın illərdə MMM istifadə edən şirkətlərin sayı sürətlə artmışdır. Faktiki olaraq bir tədqiqat  

firması göstərmişdirki ABŞ-dakı biznes Planlarının 97%-i gələcək iki il içində MMM 

texnalogiyalarından istifadə edəcəkdir. 

MMM mürəkkəb komputer proqramı və müştərilərlə əlaqədar bütün mənbələrdən gələn 

təfərrüatlı şəkildə təhlil edən və güclü müştəri münasibətlərinin qurulmasını təmin edən analitik 

vasitələrdən ibarətdir.MMM şirkəti fərdi müştəri haqqında marketinq qrupu , xidmətləri və 

marketinq komondaları bilgilərini bir araya gətirib müştəri münasibətlərinə hər tərəfli baxışı 

təmin edir.Bu sistem məlumatı yığir, təhlil edir və hər bir təmas nöqtəsindən  müştərilərə bütün 

məlumatları əldə etməyə imkan verir. Şirkətlər M M M-dən istifadə edərək fərdi müştərilərini 

qiymətləndirir,ən yaxşı hədəfi seçir və şirkətin məhsullarını və əlaqələrini hər bir muştəriyə gorə 

fərdi surətdə uyğunlaşdırır. 

 

4. Marketinq məlumatlarının istifadə edilməsi 

 

Marketinq fəaliyyətinə dair səmərəli qərarların qəbulu marketinq informasiya sistemində 

saxlanılan informasiyalardan istifadə əsasında mümkündür. Əgər bu informasiyalardan istifadə 

edilmirsə, onda onların toplanılmasının və həmin sistemdə saxlanılmasının da heç bir əhəmiyyəti 

yoxdur. Ona görə də bu informasiyalara  marketinq fəaliyyətinə dair qərar qəbul edənlər 

müraciət etməklə fəaliyyətlərini səmərələşdirməlidirlər. Onu da qeyd edə ki, marketinq 

informasiya sistemində olan məlumatlar müntəzəm olaraq yeniləşdirilməlidir. Marketinqin ətraf 

mühitində dəyişiklik baş verdikcə həmin dəyişikliklərə dair informasiyalar toplanılıb informasiya 

sisteminə yerləşdirilməlidir. Menecerlər hər dəfə bu sistemə müraciət etməklə baş verən 

dəyişikliklər haqqında informasiyaları əldə edə bililər. Bəzən onların əldə etmək istədikləri 

informasiyalar hesabatlar(məsələn, satışa dair hesabat) şəklində olur, bəzən isə xüsusi 

vəziyyətlər üzrə olur. Məsələn, şirkətdən böyük həcmə malik alışlar etmiş müştəri ilə yaranmış 

problemi yoluna qoymaq məqsədilə həmin müştərinin keçmişdə şirkətdən  alış-verişlərinin 

xülasəsinin çıxarılmasına ehtiyac yarana bilər. Marketinq informasiya sistemində olan 

informasiyaların bir qismi şirkətin işçiləri üçün müştərək xarakterli ola bilər. Bütün işçilər 

tərəfindən həmin informasiyalara əlyetərliliyin təmin edilməsi üçün intranetdən istifadə edilir və 



bu yolla marketinq məlumatlarının həmin məlumatlardan istifadə etməklə qərar qəbul edənlər 

arasında bölüşdürülməsi təmin edilir. 

Marketinq informasiya sisteminə həm də xarici tərəfdaşlıar müraciət etmək imkanlarına 

malik ola bilirlər. Onlara müştəriləri və təchizatçıları aid etmək olar. Məsələn, müştərilər onlara 

təklif ediləcək məhsulun dizaynı ilə tanış olmaq üçün marketinq informasiya sisteminin daxili 

məlumat bazasına müraciət edə bilərlər. Təchizatçılar isə şirkətlə alış veriş məsələlərini 

tənzimləmək üçün informasiya sisteminə müraiciətə ehtiyac duya bilərlər. Bu xarici tərəfdaşların 

və yaxud şəbəkə iştirakçılarının marketinq informasiya sistemi ilə əlaqələri ekstranetdən istifadə 

edilməklə təmin edilir. 

Müəssisənin istənilən meneceri  müasir  informasiya texnologiyaları vasitələrindən istifadə 

etməklə müxtəlif yerlərdən(ofisdən, evdən və s.) marketinq informasiya sisteminə daxil olub 

lazımi informasiyaları əldə edə bilər. Bu sistem menecerləri planauyğun və müntəzəm şəkildə 

informasiyalarla təmin etməyə imkan verən sistemdir.  

Kiçik biznes və qeyri-kommersiya təşkilatlarında marketinq tədqiqatı. Böyük firmalar 

kimi kiçik təşkilatların da, marketinq informasiyasına ehtiyacı var. Fəaliyyətə başlamazdan əvvəl 

firmalar öz sahələri, rəqibləri, potensial müştəriləri və yeni mallara verilən reaksiyalar haqqında 

məlumata ehtiyac duyurlar. Mövcud kiçik firmalar isə müştərinin ehtiyac və istəklərindəki 

dəyişiklikləri, yeni məhsula olan reaksiya və rəqabət mühitində baş verən yeniliklər haqqında 

məlumat əldə etməlidir. 

Kiçik firma və qeyri-kommersiya təşkilatlarının menecerləri adətən, marketinq tədqiqatının 

böyük tədqiqat büdcələrinə malik iri şirkətlərdə çalışan ekspertlər tərəfindən aparıldığını 

düşünürlər. Doğrudur, böyük şirkətlər bu iş üçün ayrıca büdcə tərtib edirlər. Buna baxmayaraq, 

bu bölmədə bəhs edilən bir çox marketinq tədqiqatı yolları kiçik biznes qrupları tərəfindən çox 

az məsrəflə və ya ümumiyyətlə heç bir xərcsiz olaraq istifadə edilə bilər. 

Qeyri-kommersiya təşkilatın və kiçik biznes qrupunun menecerləri sadəcə olaraq öz 

ətraflarındakıları müşahidə etməklə marketinq ilə bağlı faydalı məlumatlar əldə edə bilərlər. 

Məsələn, pərakəndə satıcı avtomobil nəqliyyatı yollarını və piyadaları müşahidə etməklə yeni 

satış ərazilərini qiymətləndirə bilər. Onlar yerli mediadan reklamları toplamaqla rəqiblərinin 

reklamlarına nəzarət edə bilərlər. Onların günün müxtəlif saatlarında dükana nə qədər və hansı 

müştərilərin gəldiyini qeydə almaqla müştəri potensialını hesablaya bilərlər. Bununla birgə kiçik 

biznes qrupun meneceri rəqiblərinin yanına gedərək onun müştərilərini yaxından izləyə bilər. 

Beynəlxalq marketinq tədqiqatı. Daxili bazarda olduğu kimi beynəlxalq marketinq 

tədqiqatçıları da eyni mərhələlərdən keçməlidir; Problemin müəyyən edilməsi, tədqiqat planının 

qurulması və nəticələrin dəyərləndirilməsi, hesabatın hazırlanması. Buna baxmayaraq, burada 

fərqli problemlər ortaya çıxır. Belə ki, daxili marketinq tədqiqatı aparan şəxslər bir ölkə 



daxilində mövcud olan  vahid (eynicinsli) bazarlar üzərində araşdırmalar aparırlar. Ancaq 

beynəlxalq bazarları tədqiq edərkən tədqiqatçılar müxtəlif ölkələrin müxtəlif bazarları ilə 

üzləşirlər. Bu bazarlar çox vaxt  iqtisadi inkişaf səviyyələrinə, mədəniyyət və adət-

ənənələrə, həmçinin alıcılıq xüsusiyyətlərinə görə biri birindən fərqlənirlər. 

Tədqiqatın nəticələrindən sui-istifadə olunması .Tədqiqat güçlü inandırıcı vasitə ola 

bilər.Şirkətlər adətən tədqiqatın nəticələrini reklam və təşviqat üçün zəruri vasitə kimi istifadə 

edirilər.. Bundan əlavə, hal-hazırda əksər araşdırmalar sponsorların məhsullarının satışna təkan 

verməklə yanaşı, həm də nəzərdə tutulan effekti əldə etmək üçün həyata keçirilir.. Bir-iki 

reklamçı isə öz işlərini hay-küyə salırlar, əksər istifadəçilər bunlara qarşı meyillidirlər.Misala 

baxaq. 

Bir dəfəlik salfetkalar (disposable diapers) sənayesi tərəfindən aparılmış sorğuda belə bir sual 

verilmişdir: “Məişət tullantılarının təxminən 2% salifetkalar ilə doludur. Digər tərəfdən içki 

şüşələri, vaxtaşırı olmayan məktublar və küçə tullantıları məişət tullantıları sahələrinin təxminən 

2l%-ni təşkil edir. Sizin fikirinizcə bütün bunları nəzərə alaraq salfetkalara qadağa 

qoyulmalıdırmı? Sorğuya cəlb olunanların 84%-i təbii olaraq “yox” cavabını verdi. 

Beləcə, hiss edilməyən manipulyasiya və sözlərin sıralanması əldə olunan fikirlərə tərir 

göstərir. Digər hallarda bu cür müstəqil tədqiqatların nəticələrində maraqlı olan şirkətlər 

tərəfindən maliyyələşdirilməsi ilə həyata keçirilir. Araşdırma fərziyyələrindəki kiçik 

dəyişikliklər və nəticənin  necə şərh edilməsi nəticənin istiqamətinə cüzi təsir göstərir. Məsələn, 

birdəfəlik kağız salfetkaların və parça salfetkaların ətraf mühitə təsirini müqayisə edən ən azı 

dörd tədqiqat aparılmışdır. Parça salletkalar istehsal edən firmanın apardığı iki tədqiqat 

göstərmişdir ki, parça salfetkalar ekoloji cəhətdən daha təmizdir. Şübhəsiz ki, kağız sənayesi də 

aparıdığı iki araşdırmadan sonra kağız salfetkaların təmiz olduğu iddia etmişdi. Əlbəttə, hər iki 

halda verilən fərziyyələri nəzərə alsaq bu tezislərin hər ikisi doğru ola bilər. 

Aparılan sorğulardan sui-istifadənin mümkünlüyünü dərk edərək Amerika Marketiniq 

Assosiosyası, Amerika Sorğu Tədqiqatları Təşkilatları Şurası və Marketinq Tədqiqatı 

Assosiasiyası tədqiqatların etika kodekslərini və müəyyən davranış standartlarını qəbul etmişdir. 

Son olaraq, yenə də etikadan kənar və ya qəbulolunmaz fəaliyyətlər asanlıqla tənzimlənə bilməz. 

Hər bir şirkət tədqiqatın aparılması və hesabatın hazırlanmasına daxili nəzarətinin həyat 

keçirilməsi üzrə məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir ki, həm istehlakçılarının, həm də özünün 

maraqları müdafiə olunsun. 

 

Ədəbiyyat 

3. Qari Armstronq, F.Kotler. Marketinq: lik addım, 7 - ci nəşr, 2005 - ci il. 

İnternet səhifəsi:  www.marketinq.az 

http://www.marketinq.az/


Mövzu 5: İstehlakçı və biznes alıcılarının davranışı 

 

Plan: 

1.İstehlakçı bazarları və istehlakçı davranışı 

2.Biznes bazarları və biznes alıcılarının davranışı   

 

1.İstehlakçı bazarları və istehlakçı davranışı 

 

Son istehlkaçılar məhsul və xidmətləri bilavasitə şəxsi istehlakı məqsədləri ilə əldə 

edənlərdir. Bütün bu istehlakçıların hamısı son istehlakçılar bazarını formalaşdırır. Şirkətin 

istifadə etdiyi marketinq səylərinə onların necə reaksiya verəcəyinin müəyyənləşdirilməsi 

marketinq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi baxımından çox vacibdir. Bu baxımdan son 

istehlakçıların davranışı “stimul – reaksiya” prinsipi və yaxud modeli əsasında öyrənilir. 

Ümummiyyətlə, istehlakçıların davarnışı onların məhsulları əldə edərkən, məhsulların 

istifadəsi prosesində və  məhsulların istifadəsindən sonra   etdikləri bütün  hərəkətlərin 

məcmusudur. 

Son istehlakçıların davranışına marketinq amilləri və marketinqdən kənar amillər təsir 

göstərir. Marketinq amilləri 4“P”-dən ibarətdir: məhsul (produkt), qiymət(price), yer(place) və 

həvəsləndirmə(promotion). Başqa stimullara   və yaxud amillərə  iqtisadi, texnoloji, mədəni  və 

siyasi amilləri aid edirlər. Sonuncu sadalanan amillərə marketoloqlar nəzarət etmək iqtidarında 

olmurlar. 

Mədəni amillər. Alıcının mədəniyyəti və yaxud riayət etdiyi mədəni dəyərlər, sub 

mədəniyyət, eyni zamanda alıcının mənsub olduğu ictimai sinif onun seçdiyi məhsullara və 

istehlak etdiyi xidmətlərə bilavasitə təsir göstərir. Mədəniyyət (culture) insan istəklərinin və 

davranışının ən əsas amilidir. İnsan  davranışı çox öyrənilmişdir. Cəmiyyətdə böyüyən uşaq əsas 

dəyərlərini, qavrayışları, istəkləri və  davranışı ailədən və digər zəruri institutlardan öyrənir. 

ABŞ-da uşaq aşağıdakı dəyərləri öyrənir və ya öyrədilir: nailiyyət və müvəffəqiyyət, fəaliyyət və 

iştirak, səmərəlilik və praktika, tərəqqi, maddi rahatlıq, fərdiçilik, azadlıq, humanizm, gənclik, 

fiziki güc və sağlamlıq. Hər bir cəmiyyətin  və ya qrupun öz mədəniyyəti var, və alıcı 

davranışına təsir göstərən mədəni keyfiyyətlər müxtəlif ola bilər. Bu fərqləri nəzərə almamaq 

marketinqin səmərəsizliyinə və ya bağışlanmaz  səhvlərlə nəticələnə bilər. Ona görə də  

mrketoloqlar sadalananların marketinq fəaliyyətinə necə təsir göstərdiyini aşkara çıxarmalıdırlar. 

Marketoloqlar hər zaman mədəni dəyişiklikləri hiss etməyə çalışırlar ki, istənilə biləcək 

məhsulları kəşf edə bilsinlər. Misal üçün, sağlamlığa, fiziki həyat tərzinə və mədəniyyətə olan 

maraq sağlamlıq və fiziki mədəniyyət sahəsində mövcud olan xidmətlərə - idman avadanlığına 



və geyiminə, yağsız və daha təbii ərzaqlara tələbatın yaranmasına və bu sahənin inkişafına səbəb 

olmuşdur. Sadəliyə doğru irəliləyiş isə gündəlik geyimlərə və daha sadə ev mebellərə olan 

tələbatı artırmışdır. 

Sub-mədəniyyət. Hər mədəniyyət sub-mədəniyyətlərdən (subcultures), yəni müştərək 

həyat təcrübələrinə və situasiyalara əsaslanaraq dəyər sistemlərini bölüşən bir qrup insanlardan 

ibarətdir. Sub-mədəniyyətlər mühüm bazar seqmetlərini təşkil edir və marketoloqlar onların 

ehtiyaclarına uyğun olan məhsullar və marketinq proqramları hazırlayırlar. 

Sub mədəniyyət  milliyyətləri, irqi qrupları,  dinləri və coğrafi regionları əhatə edir. Bu, 

özünü böyük ölkələrin timsalında daha yaxşı büruzə verir. Məsələn, ABŞ-da latın - amerikalılar,  

asiyalı amerikalılar, afro - amerikalılar və yaşlı istehlakçıları var və  bu submədəniyyət 

təmsilçilərinin hər birinin özlərinin davranışının xarakterik cəhətləri vardır. Sadalanan millətlər 

qrupu üzrə bazarların tutumu da fərqlidir. Bütün bunların hamısı marketinq fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsi və təkmilləşdirilməsi baxımından çox vacibdir. 

Sosial amillər. Hər bir cəmiyyət təxmini də olsa sosial təbəqələşmə strukturuna malik 

olur. Sosial təbəqə və yaxud sinif cəmiyyətin nisbətən daimi və müəyyən qanunauyğunluğa 

cavab verən qatıdır. Bu və ya digər təbəqəyə və yaxud sinifə  malik olan insanlar oxşar dəyərləri, 

maraqları və davranışları ilə digərlərindən fərqlənirlər. 

Sosial amillər öyrənilən zaman istehlakçının mənsub olduğu kiçik qruplar, ailə, sosial 

rol və status öyrənilməlidir. Alıcının davranışına birbaşa təsiri olan qrup onun üzvü olduğu 

qrupdur. Onun davranışına həm də üzv olmaq istədiyi  qrup təsir göstərə biulər. Məsələn, bu və 

ya digər şəxs gələcəkdə məşhur basketbol komandasında oynamaq arzusundadırsa, bu, onun 

məhsul seçiminə təsir göstərəcəkdir. 

Ali yüksək təbəqə - elita ( əhalinin 1 %). Miras qalmış var-dövlətə varis olmuş elita, 

sosial təbəqəsi. Onlar xeyriyyəçiliyə çox pul xərcləyir, zəngin daşınmaz əmlak sahibidirlər və 

uşaqlarını ən yaxşı təhsil məktəblərinə göndərirlər. 

Ali aşağı təbəqə ( əhalinin 2 %) Müstəsna qabiliyyətlərinə görə yüksək gəlir və var- 

dövlət qazanmış amerikalılar. Onlar ictimai və vətəndaş işlərində çox fəaldırlar və bahalı evlər, 

təhsil və maşınlar alırlar. 

Orta təbəqə. Ali orta təbəqə (əhalinin 12 %) Nə ailə statusuna, nə də qeyri-adi var-

dövlətə malik olmayan peşəkarlar, müstəqil iş adamları və korporasiya menecerləri. Onlar təhsilə 

inanır, müxtəlif klubların üzvü olur və yüksək vətəndaş məsuliyyətinə malik insanlardır, və 

“daha yaxşı həyatı” arzulayırlar. 

Orta orta təbəqə ( əhalinin 32 %) “Şəhərin daha yaxşı rayonunda” yaşayan və orta 

səviyyəli məvacib alan "ağ" və "mavi" yaxalıqlı işçilərdir. Onlar son meyillərlə ayaqlaşmaq üçün 



məşhur firmaların məhsullarını alırlar. Daha yaxşı yaşamaq onlar üçün gözəl rayonda, yaxşı 

məktəb yaxınlığında yerləşən gözəl evə sahib olmaqdır. 

Fəhlə təbəqəsi 

Fəhlə sinifi (əhalinin 38 %) Gəlirdən, təhsildən və ya işdən asılı olmayaraq “fəlilə həya 

tərzini” yaşayan insanlardır. Onların qohumlarının iqtisadi və emosional dəstəyinə, alışla bağlı 

məsləhətlərinə və problem olan zaman köməklərinə ehtiyacları vardır. 

Aşağı təbəqə 

Aşağıların yuxarsı (əhalinin 9 %) İşləyən yoxsullar. Onların yaşayışının minimum 

yoxsulluq səviyyəsindən bir az yuxarı olmasına baxmayaraq, onlar irəliləyişə can atırlar. Lakin, 

çox vaxt onlar təhsilə malik olmadıqlarına görə az ödənişli iş yerlərində işləyirlər. 

Aşağıların aşağısı (əhalinin 7 %) Zahirən görünən yoxsullar, çox vaxt təhsili olmayan 

qara fəhlələrdir. Onlar çox zaman işsiz olur və dövlət müavinətlərdən asılıdırlar. Onla gündəlik 

yaşayış problemləri ilə üzləşərək çətin həyat tərzi keçirirlər. 

Qruplar. İnsanın davranışına və münasibətlərinə bir çox qruplar (groups) birbaşa (yəni 

üz-üzə) və ya dolayı təsir edirlər. Birbaşa təsirə malik olan qruplar üzvlük qrupları adlanır. 

Bunlur fərdin mənsub olduğu, onunla qarşılıqlı əlaqədə olduğu qrupdur. Üzvlük qruplarında 

münasibətlər  uzunmüddətli və dayanıqlı olur. Üzvlük qruplarına misal kimi ailəni, dostları, 

qonşuları və  həmkarları göstərmək olar. Bundan başqa, insanlar adətən ikinci qruplara mənsub 

olurlarki, bu qruplar adətən formal xarakter daşıyır və münasibətlər daimi olmur. Bunlara 

müxtəlif ictimai  qrupları: dini təşkilatları, peşəkar ittifaqlarını, həmkarlar təşkilatlarını aid etmək 

olar. 

Qrup təsirinin vacibliyi məhsullara və brəndlərə görə fərqlənir. Bu təsir alıcının hörmət 

etdiyi məhsul əlçatan olduğu halda daha da güclənir. Güclü qrup təsirinin altına düşmüş məhsul 

və brənd istehsalçıları ilk növbədə rəy liderlərinə (opinion leaders) yol tapmalıdırlar. Rəy 

liderləri- xüsusi  qabiliyyət, bilik, şəxsiyyət və digər xüsusiyyətinə görə digərlərinə təsir edən və 

qrupla əlaqələri olan insanlardır. 

Ailə. Ailə ən vacib alıcı qrumudur və ailə üzvülərinin məhsul və xiudmətlərin seçiminə 

təsiri müxtəlif səviyyələrdə ola bilər. Bu baxımdan ailə üzvülərinin məhsulların alınmasına 

təsirləri marketoloqlar tərəfindən həmişə diqqətə alınır. 

Rollar və statuslar. Fərdlər adətən müəyyən qrupların üzvlərti kimi çıxış edirlər və 

həmin qruplarda onların rolları və statusları fərqlidir. Bu, onların davranışlarında və məhsul 

seçimində özünü göstərir. Belə ki, insanlar çox vaxt cəmiyyətdəki statuslarını  nümayiş etdirən 

məhsulları əldə edir  və xidmətləri istehlak edirlər. 



Alıcı davranışına fərdi amillər də təsir göstərir. Bu amillər qrupu özündə yaş və həyat 

dövranının mərhələsini, iş yerini, özünə qarşı münasibəti, iqtisadi vəziyyəti və həyat tərzini daxil 

edir. 

Yaş və həyat mərhələsi. İnsanlar həyatları ərzində aldıqları məhsul və xidmətləri 

dəyişirlər. Yeməkdə, geyimdə və istirahətdə zövqlər çox vaxt yaşla bağlı olur. Eyni zamanda 

alış-veriş ailənin lıəyat dövrıi mərhələsində dəyişikliyə məruz qalır və ailələrin getdikcə keçə 

biləcək mərhələlər tərəfindən formalaşır. Çox vaxt, marketoloqlar öz hədəf bazarlarını həyat 

dövrü mərhələsi baxımından müəyyənləşdirir və hər mərhələ üçün müvafiq məhsul və marketinq 

planları hazırlayırlar. 

Ənənəvi ailənin həyat dövrü mərhələləri gənclikdə subaylıqdan və uşağı olan evlilik 

dövründən ibarətdir. Lakin, indi marketoloqlar sayı artan alternativ cütlərə, qeyri-ənənəvi 

mərhələlərə, o cümlədən, evli olmayan cütlərə, gec evlənənlərə, uşaqsız cütlərə, tək valideynlərə, 

böyük ailələrə (evə qayıdıb orada valideynlərlə birgə yaşayan gənc, amma yetkin uşaqlardan 

ibarət ailələr) və s. xidmət göstərməyə çalışırlar. Misal üçün, getdikcə daha çox şirkət indi 

boşananların artan kütləsinə yol tapıb onlara xidmət göstərirlər. 

Məşğuliyyət. İnsanın məşğuliyyətinin də malların və xidmətlərin alınmasında böyük 

rolu vardır. Mavi yaxalıqlı işçilər daha çox kobud iş geyimləri, icraçı direktorlar isə daha çox 

biznes kostyumları alırlar. Marketoloqlar onların məhsul və xidmətlərinə olan orta maraqlarından 

irəli gələrək vəzifə qruplarını aşkar etməyə çalışırlar. Hətta şirkət konkret vəzifə qrupu üçün 

tələb olunan məhsulların istehsalında ixtisaslaşa da bilər. Beləliklə, proqram təminatı 

istehsalçıları brənd menecerləri, mühasiblər, mühəndislər, hüquqşünaslar və həkimlər üçün fərqli 

məhsullar hazırlaya bilərlər. 

İqtisadi vəziyyət. İnsanın iqtisadi vəziyyətinin də məhsul seçiminə göstərdiyi təsir 

təbiidir. Anna Flores yalnız yüksək gəlirə, əmanətlərə və ya alıcı qabiliyyətinə malik olduğu 

halda bahalı “Nikon” fotokamerasının alınması haqqında düşünə bilər. Gəlirlərə həssas olan 

məhsullar üzrə marketoloqlar fərdi gəlirlərdə, əmanətlərdə və faiz dərəcələrində olan meylləri 

izləyirlər. İqtisadi vəziyyət göstəricilərinin aşağı düşdüyü halda, marketoloqlar bu vəziyyətə 

uyğun məhsulların dizaynına, pozisiyasına və qiymətinə yenidən baxılması istiqamətində 

tədbirlər görürlər. 

Həvat tərzi. Eyni sub-mədəniyyətə, sosial təbəqəyə məsub olan və həmkar olan insanlar 

tamamilə fərqli həyat tərzinə malik ola bilərlər. Həyat tərzi (lifestyle) insanın psixoqrafiyasına 

uyğun yaşama modelinə deyilir. Bura istehlakçıların FMF istiqamətləri daxildir - fəaliyyətlər (iş, 

xobbi, şoppinq, idman, ictimai hadisələr), maraqlar (yemək, dəb, ailə, istirahət) və fikirlər (şəxsi, 

ictimai məsələlər, biznes, məhsullar barədə). Həyat tərzi fərdin mənsub olduğu sosial təbəqədən 

və ya şəxsiyyətindən artıqdır. O, fərdin fəaliyyəti və dünya ilə ünsiyyətin tam bir modelidir. 



Şəxsiyyət və özünə qarşı münasibət.Hər fərdin özünə xas olan şəxsiyyət amili alıcı 

davranışına da təsir göstərir. Şəxsiyyət (personality) öz şəxsi aləmi ilə daimi və davamlı daxili 

münasibətə gətirib çıxaran untkal psixoloji xüsusiyyətdir. Şəxsiyyət adətən özünə-güvənmə,  

hökmranlıq,imtiyazlı,ünsiyyətli,fərdiçilik, özünü müdafiə və təcavüzkarlıq şəkilində təzahür edir. 

Şəxsiyyət  konkret məhsul və ya brənd seçimi üzrə istehlakçı davranışının  təhlilində yararlı ola 

bilər.Məsələn,qəhvə satıcıları aşkar etmişlər ki, tünd qəhvə sevənlər adətən daha ünsiyyətli 

olurlar. Beləliklə, müstəriləri cəlb etmək məqsədilə'“Starbucks” və digər qəhvəxanaları da 

insanların bir fincan nəfis qəhvə içə-içə dincəlməsi və ünsiyyətdə olmasına uyğun  yaradılır. 

İdeya ondan ibarətdir ki,brəndlər də şəxsiyyətə malikdirlər və istehlakçılar özlərinin 

şəxsiyyətinə uyğun brəndlərin seçməyə meyillidirlər.Brəndin şəxsiyyəti konkret bir brəndə 

məxsus olan insan obrazlarının  kompleksidir. 

Marketoloqların çoxu səxsiyyətə yaxın olan bir konsepsiyanı da istifadə edirki buna 

özünə qarşı  münasibət (ya da özünə baxış)deyilir.Özünə qarşı münasibətin əsas şərti ondan 

ibarətdirki, insanların malik olduqları əşyalar onların identifikasiyasını əks etdirməyə töhvə 

verir. Beləliklə ,istehlakçı davranışının başa düşülməsi üçün marketoloq ilk növbədə 

istehlakçının özünə qarşı münasibətini və əmlakı arasında olan əlaqəni başa düşməlidir  

Fərdlərin alıcı qismində məhsul seçimlərinə psixoloji amillər də təsir göstərir. Bunlar 

motivasiya, qavrama, öyrənmə, inam və münasibətlərdir.  

Motiv insanı bu və ya digər məhsulu almağa vadar edən daxili hərəkətverici qüvvədir. 

Məhz bu qüvvənin təsiri nəticəsində insan bu və ya digər məhsulu əldə edir. Motivasiyalı insan 

hərəkət etməyə hazır olur. Onun  necə hərəkət edəcəyi isə situasiyanı qavramasından asılı olur.  

Müəyyən zaman kəsimində tərdin bir çox ehtiyacları olur. Bunlardan bəzisi bioloji 

ehtiyacdır və aclıq, susuzluq və ya narahatlıq kimi mənfi hisslərdən irəli gəlir. Digərləri isə 

psixoloji ehtiyacdır və tanınma, hörmət və ya mənsub olma kimi amillərdən irəli gəlir. Ehtiyac 

müəyyən gərginlik səviyyəsinə çatanda hərəkətverici qüvvəyə çevirilir. Hərəkətverici qüvvə 

(motive drive) insanı ehtiyacını ödəmək axtarışına doğru istiqamətləndirən və kifayət qədər 

təsiredici qüvvədir. Psixoloqlar insan motivasiyasını tədqiq etmiş və öz nəzəriyyələrini irəli 

sürmüşlər. Nəzəriyyələrdən ikisi, Ziqmund Freydin və Abraham Maslounun nəzəriyyələri- 

istehlakçının təhlili və marketinq üçün müxtəlif məna daşıyan ən məşhur 

nəzəriyyələrdir. 

Ziqmund Freyd belə qərara gəlmişdir ki, insanlar onların davranışın, formalaşdıran 

həqiqi psixoloji amillər haqqında xəbərdar deyillər. O, fərdi ömür boyu öz çoxlu instinktlərini 

sıxışdıran məxluq kimi görürdü. Bu instinktlər heç vaxt aradan götürülmür və tam nəzarət 

edilmir. Onlar yuxuda yanlış sözlərdə hirsli və vəsvəsəli davranışlarda və nəhayət psıxozlarda öz 

əksini tapır. Belə ki, Freydin irəli sürdüyü mülahizəyə görə, fərd öz motivasiyasını tam dərk 



etmir. Əgər Anna Flores bahalı kameranı almaq istəyirsə, o öz hərəkətverici qüvvəsini hobbi və 

ya karyera arzusu kimi izah edə bilər. Dərinə gedəndə isə, ola bilər ki, o kameranı başqalarına öz 

yaradıcı istedadını təlqin etmək məqsədilə da ala bilər. Daha dərinə baxsaq, o, kameranı özünü 

yenidən gənc və müstəqil hiss etmək məqsədilə ala bilər.   

Motivasiya tədqiqatı termini keyfiyyətli tədqiqata aiddir və istehlakçıların gizli, qeyrı-

şüurlu motivasiyasını öyrənmək məqsədini güdür. Motivasiya tədqiqatçılar, istehlakçıların kiçik 

nümunələrindən dərin məlumatlar yığır ki, onların məhsul seçimlərinin dərin hərəkətverici 

qüvvələrini aşkar etməyə nail olsunlar. Onların tətbiq etdiyi texnika cümlələrin başa çatdırılması, 

söz assosiyasiyaları və mürəkkəb ləkələrlə və ya şəkil interpretasiyaları testləri, tipik brənd 

adlarını izah etməyə istehlakçıların vadar edilməsi və ya brəndlərin və yaxud alıcı situasiyaları 

ilə bağlı xəyalları və fantaziyalarını izah etməyə vadar edilməsi kimi üsulları əhatə edir.  

Abraham Maslou insanların konkret vaxtda konkret ehtiyaclar tərəfindən hərəkətə 

gətirildiyini izah etməyə çalışırdı. Nə üçün bir adam çox vaxt enerjisini şəxsi təhlükəsizliyinə, 

başqası isə ətrafdakıların hörmətinin qazanmasına sərt edir? Maslounun cavabı odur ki, insanın 

ehtiyacları müəyyən ierarxiya ilə düzülür: aşağıda yerləşən ən çox təsirli ehtiyaclardan yuxarıda 

yerləşən ən az təsiri olanlara qədər. Bunlar psixoloji, təhlükəsizlik ,sosial, hörmət və öziinü-ijadə 

ehtiyaclarını əhatə edir. 

İlk öncə fərd ən vacib ehtiyacını ödəməyə çalışır. Bu ehtiyac ödənildikdən sonra, o 

artıq, öz hərəkətverici qüvvəsini itirir və fərd növbəti ən vacib ehtiyacını ödəməyə çalışır. Misal 

üçün, ac insanlar, (psixoloji ehtiyac) nə incəsənət aləmində baş verən son hadisələr (özünü-ifadə 

ehtiyacları) maraqlandırır, nə də onların başqaları tərəfindən tanınması və ya hörmət edilməsi 

(sosial və ya hörmət ehtiyacları) əhəmiyyət daşıyır. Hətta onların təmiz yoxsa çirkli hava nəfəs 

almaq məsələsi (təhlükəsizlik ehtiyacları) də o qədər düşündürmür. Amma hər vacib ehtiyacın 

ödənilməsilə, növbəti ən vacib ehtiyac səhnəyə çıxır. 

Abraham Maslounun qənaətinə görə ilk növbədə insanlar psixoloji ehtiyaclarını(aclıq, 

susuzluq) ödəməyə çalışırlar. Bundan sonra onlar təhlükəsizlik təlabatlarının ödənilməsi (istifadə 

ediləcək məhsulların təhlükəsizliyi) üzərində düşünməyə başlayırlar. Bu səviyyədə təlabat 

ödənildikdən sonra sosial ehtiyacın  ödənilməsi(məsələn, insanın ailə qurmağa olan ehtiyacı və 

s.) hərəkətverici qüvvə kimi özünü göstərir. Növbəti səviyyə insanın özünəhörmət  ehtiyacıdır. 

Bu səviyyənin ödənilməsindən sonra isə insan cəmiyyətdə özünü ifadə etmək və yaxud təsdiq 

etmək ehtiyacını qarşılamağa çalışır. Göründüyü kimi, özündən əvvəlki ehtiyacın ödənilməsi  

ierarxiyada sonra gələn ehtiyacın ödənilməsi haqqında insanı düşünməyə vadar edir və 

təlabatların ödənilməsi özünü bu şəkildə göstərir.   



Son istehlakçıların məhsul seçiminə sosial, mədəni, fərdi(şəxsi) və psixoloji amillər 

təsir göstərir və onlar bu amillərin təsiri nəticəsində bu və ya digər məhsulun alınmasına dair 

qərar verirlər. 

Qavrama dünyanın müxtəliflik mənzərəsini dərk etmək üçün insanlar tərəfindən 

informasiyaların seçilməsi, təşkili və izah edilməsi prosesidir.  

Qavrama. Motivasiyalı insan hərəkət etməyə hazır olur. Onun necə hərəkət edəcəyi 

situasiyanın qavramasından asılıdır. Biz hamımız beş duyğumuz olan görmə, eşitmə, təmas, 

qoxuma və dadma kimi duyğu vasitələrilə inlormasiya axınlarını qəbul edib öyrənirik. Lakin, hər 

birimiz bu qavranılan informasiyanı qəbul edilməsini, yerləşdirilməsini və dərk edilməsini fərdi 

olaraq edirik. Qavrama (perception) - dünyanın müxtəliflik mənzərəsini dərk etmək üçün isanlar 

tərəfindən informasiyanın seçilməsi, təşkili və izahı prosesidir. 

İnsanlar eyni stimulu (həyəcanlandırıcı təsir amili) müxtəlif formada qavraya bilərlər. 

Bu da qavrama prosesinin üç formada olduğundan baş verir: selektiv diqqət, təhriflərin 

seleksiyası və  selektiv yaddaş. Selektiv diqqət - insanların aldıqları informasiyaların süzgəcdən  

keçirməsi (seleksiya edilməsi) tendensiyasına deyilir. Bu o deməkdir ki, marketoloqların 

istehlakçıların diqqətinin cəlb edilməsi uğrunda xüsusi olaraq çalışmalıdırlar. 

Hətta qeyd edilmiş stimullar həmişə qavranıldığı kimi olmur. Hər fərd bunu özünün 

təfəkkür tərzinə uyğunlaşdırır. Təhriflərin seleksiyası insanların artıq inandıqlarına dəstək verici 

tərzdə özləri üçün aydınlaşdırılması deməkdir. Anna Flores satıcının rəqib kamera brəndi 

haqqında qeyd etdiyi xoş və pis sözləri eşidə bilər. Amma “Nikon” fotokamerasına üstünlük  

verdiyindən, o bu pis qeydləri təhrif edə bilər ki, “Nikon”-un daha yaxşı olduğu barədə nəticə 

çıxara bilsin. Təhriflərin seleksiyası marketoloqlardan istehlakçıların təfəkkür tərzini və onun 

reklam və  satış məlumatlarının interpretasiyasına necə təsir göstərəcəyini başa düşmələrini tələb 

edir. 

İnsanlar həmçinin bildiklərinin çoxunu unudurlar. Onlar öz münasibətlərinə və 

inamlarına uyğun olan informasiyanı yadda saxlamağa çalışırlar. Selektiv yadda-saxlama 

(selektiv yaddaş)səbəbindən Anna çox güman ki, “Nikon” barəsində səslənmiş xoş sözləri yadda 

saxlayıb, rəqib brənd barəsində səslənmiş xoş sözləri unutmuşdır. Bu seçmə yanaşması 

səbəbindən  marketoloqlar çox səy göstərməlidirlər ki, onların müraciəti (mesajı) ünvanına çata 

bilsin. Bgu fakt özlüyündə marketoloqların öz bazarlarına mesaj göndərməkdə nə üçün bu qədər 

çox  dramatik notlardan və təkrarlardan istifadə etməsini izah edir. 

Maraqlısı budur ki, təkliflərin ümumiyyətlə qəbul olunub-olunmaması əksər 

marketoloqları narahat etdiyi halda, istehlakçılar da öz növbəsində bilmədən marketinq 

mesajlarının təsiri altına  düşməkdən qorxurlar. Burada söhbət şüuraltı reklamından gedir. Bəzi 

istehlakçılar indi də qorxurlar ki, onları şüuraltı messajlarla idarə edirlər. 



Psixoloqlar və istehlakçıların davranışlarını tədqiq edənlər tərəfindən aparılmış 

araşdırmalar göstərmişdir ki, şüuraltı mesajlar və istehlakçı davranışı arasında əlaqə yoxdur. Belə 

çıxır ki, şüuraltı reklam, ona tənqidçilər tərəfindən artıqlaması ilə şamil edilmiş gücə heç malik 

deyilmiş.  

Öyrənmə. İnsanlar fəaliyyət göstərdikcə öyrənirlər. Öyrənmə təcrübədən irəli gələrək 

fərdin davranışında baş verən dəyişiklikləri izah edir. Bir çox nəzəriyyəçilər qeyd etmişlər ki, 

insan davranışının bir çox xüsusiyyətləri artıq öyrənilmişdir. Öyrənmə həvəslər, stimullar, 

siqnallar, cavablar və güclü təhrikedici təsirlərin kombinasiyası vasitəsi ilə yaranır. 

Biz görürük ki, Anna Floresin özünü-ifadəyə həvəsi vardır. Həvəs daxili hərəkətverici bir 

stimuldur. Onun həvəsi konkret stimul obyektinə (burada, fotokameraya) istiqamətləndikdə 

hərəkətverici qüvvəyə çevrilir. Kameranın alınması ilə bağlı olan fikirlərə Annanın reaksiyası 

ətrafdakı siqnallardan asılıdır. Siqnallar fərdin nə vaxt, harada və necə cavab verməyini 

müəyyən edən kiçik stimullara deyilir. Mağazanın pəncərəsində kameranın görülməsi, xüsusi 

endirimli satış kampaniyası haqqında məlumatın yayılması və həyat yoldaşından kameranı almaq 

üçün verdiyi dəstək Annanın fotokameranı almağa olan marağına təsir göstərə bilər. 

Fərz edək ki, Anna “Nikon” alır. Əgər onun bu təcrübəsi uğurlu olarsa, o, kameranı daha 

çox istifadə edəcəkdir. Deməli, onun kameralara olan marağı güclənəcəkdir. Növbəti dəfə o 

fotokamera, binokl və ya buna oxşar məhsulu aldıqda, onda “Nikon”- məhsullarını almaq 

ehtimalı daha yüksək olacaqdır. Öyrənmə nəzəriyyəsinin marketoloqlar üçün zəruriliyi ondan 

ibarətdir ki, onlar hər hansı bir məhsula güclü həvəs oyatmaqla, motivləşdirici siqnallardan və 

müsbət güclü həyəcanlandırıcı təsirlərdən istifadə etməklə tələbat yarada bilərlər. 

inamlar və münasibətlər. İş görməklə və öyrənməklə insanlar inam və münasibətlərə 

malik olurlar. Bunlar isə, öz növbəsində, onların alıcı davranışlarına təsir göstərir. İnam bir şey 

haqqında insanın təsəvvürüdür. Anna Flores inana bilər ki, “Nikon” kamerası çox gözəl şəkillər 

çəkir, möhkəm və davamlıdır və qiyməti 450 dollardır. Bu inamlar həqiqi biliklərə, fikirə və ya 

etibara əsaslana bilər, emosional xarakter daşıya və ya daşımaya da bilər. Misal üçün, Anna 

Floresin “Nikon” kamerasının çox ağır olmasına inamı onun qərarına təsiri ola və ya olmaya da 

bilər. 

Marketoloqlar insanların konkret məhsullara və xidmətlərə qarşı inamı formalaşdırmaqda 

maraqlıdırlar. Çünki bu inamlar alıcı davranışına təsir göstərən məhsul və brəndin imicini 

yaradır. Əgər bu imic neqativ və alışa mane olarsa marketoloqlar bu imicin dəyişməsinə 

yönəldilmiş kampaniyalara başlayacaqlar. 

İnsanların dinə, siyasətə, geyimə, musiqiyə, qidaya və demək olar ki, hər şeyə qarşı 

münasibətləri vardır. Münasibət əşya və ya ideyanın daima üstün və uyğun olmayan cəhətlərinə 

görə şəxs tərəfindən dəyərləndirməni, onun qəbul edilməsini və qiymətləndirilməsini nəzərdə 



tutur. Münasibətlər insanları nəyisə xoşladığının və ya xoşlamadığının, ona yaxın olmaq və ya 

ondan yayınmaq istədiyinin məntiqi çərçivəsini yaradır. Beləliklə, Anna Flores “Ən yaxşısını al", 

“Yaponlar dünyada ən yaxşı məhsul istehsal edir” və “Yaradıcılıq və özünü-ifadə həyatda ən 

vacib şeylərdən biridir” kimi münasibətlərə malik ola bilər. Bu halda, “Nikon” kamerası 

Annanın mövcud münasibətlərinə tam uyğun gələ bilər. 

Münasibətlər çox çətinliklərlə dəyişir. Fərdin münasibətlər sistemli olur və bir 

münasibətin dəyişdirilməsi xeyli digər münasibətlərin dəyişdirilməsini tələb edə bilər. Belə ki, 

adətən şirkət öz məhsullarına olan mövcud münasibətləri dəyişdirməkdən daha çox məhsulu bu 

münasibətlərə uyğunlaşdırmağa çalışır.  

Alıcının məhsulun alınmasına dair qərarvermə  prosesi. Aıcının məhsulun alınmasına 

dair qərarı proses kimi mərhələlərdən ibarətdir və həmin mərhələlərin ardıcıllığı aşağıdakı 

kimidir: 

 dərketmə; 

 məlumatların axtarılması; 

 alternativlərin qiymətləndirilməsi; 

 məhsulun alınmasına dair qərar; 

 alışdan sonrakı davranış. 

Dərketmə Alış prosesi dərk etmə ilə başlanır - burada alıcı problemini və ya ehtiyacını 

dərk edir.Ehtiyaca daxili stimul tərəfindən təkan verilə bilər. Bu o halda mümkün olur ki, fərdin 

adi ehtiyaclardan biri olan aclıq, susuzluq  hərəkətverici qüvvə səviyyəsinə çatır. Xarici stimul da 

ehtiyaca təkan verə bilər. Anna Flores işlə məşğulluq rejimindən bir az aralandıqda və o dostu ilə 

fotorəssamlıq haqqında danışanda və ya fotokamera reklamını görəndə onun yeni hobbiyə 

ehtiyacı hiss oluna bilər. Bu mərhələdə marketoloq istehlakçıların ehtiyac və problemlərini 

araşdırmalı, onların səbəblərini və istehlakçının konkret məhsulun seçilməsinə nə vadar etdiyini 

öyrənməlidir. 

Məlumat axtarışı Maraq göstərən istehlakçı əlavə məlumatı axtara və ya, axtarmaya da 

bilər. İstehlakçının həvəsi onun razı qaldığı məhsula yaxındırsa böyük ehtimal ki, istehlakçı onu 

alacaqdır. Əgər belə deyilsə, o, bu ehtiyacı yadda saxlayacaq və ya ehtiyacı ilə bağlı axtarışa əl 

alacaqdır. Ən azı, Anna Flores kamera reklamlarına, dostlarının istifadə etdiyi kameralar və 

kamera mövzusunda aparılan söhbətlərə daha çox diqqət yetirəcəkdir. Yaxud da Anna daha aktiv 

şəkildə informativ əyani materiaları axtarmağa, dostlarına zəng edib soruşmağa və digər yollarla 

məlumat axtarmağa cəhd göstərəcəkdir. Onun apardığı axtarışın həcmi onun həvəsinin 

gücündən, əldə olunan ilkin məlumatın həcmindən və məlumatın əldə edilməsi asanlığından, 

əlavə məlumata onun bəslədiyi dəyərdən və axtarışdan aldığı məmnunluqdan asılı olacaqdır. 



İstehlakçı bir neçə mənbədən məlumatı əldə edə bilər. Bura şəxsi mənbələr (ailə, dostlar, 

qonşular, tanışlar), kommersiya mənbələri (reklam, satıcılar, məhsulun qablaması və etiketi və 

vitrinlər), ictimai mənbələr (kütləvi informasiya vasitələri, istehlakçıların reytinqini öyrənən 

təşkilatlar) və eksperimental mənbələr (əldən keçirmə, nəzərdən keçirmə, məhsulun istifadəsi). 

Bu məlumat mənbələrinin təsiri məhsuldan və alıcıdan asılı olaraq fərqlənir. Ümumiyətlə, ən çox 

məlumatı istehlakçı marketoloqun nəzarətində olan kommersiya mənbələrindən alır. Ən effektiv 

mənbələr isə çox güman ki, şəxsi mənbələr olacaqdır. Kommersiya mənbələri adətən alıcını 

məlumatlandırır, şəxsi mənbələr isə məhsulları alıcı üçün qanuniləşdirir və ya dəyərləndirir. 

Əldə edilən məlumatın həcmi artdıqca mövcud brəndlər və xüsusiyyətlər haqqında 

istehlakçının məlumatlılığı və biliyi də artır. Anna Flores öz məlumat axtarışında mövcud 

kamera brəndləri haqqında məlumata malik oldu. Bu məlumat ona bəzi brəndləri nəzərindən 

kənara atmağa kömək etdi. Şirkət öz marketinq kompleksini elə qurmalıdır ki, nəzərdə tutulan 

hədəf üçün onun brənd haqqında məlumatlılığını və biliyini tam təmin etsin. O, həmçinin 

istehlakçının məlumat mənbələrini və hər mənbənin əhəmiyyətini daha dəqiqliklə aşkar 

etməlidir. 

Alternativlərin dəyərləndirilməsi Biz artıq istehlakçının son brənd seçimləri dəstinə 

çatmaq məqsədilə məlumatlardan necə istifadə etdiyini görmüşük. Görəsən alternativ brəndlər 

arasında istehlakçı necə seçim edir? Marketoloq alternativ dəyərləndirmə haqqında məlumata 

malik olmalıdır, yəni o, istehlakçının brəndin seçilməsi müqabilində məlumatı necə emal etdiyini 

bilməlidir. Əfsuslar olsun ki, istehlakçılar adi və hər alış situasiyası üçün yeganə bir 

dəyərləndirmə prosesindən istifadə etmirlər. Əksinə, bir neçə dəyərləndirmə prosesi istifadə 

olunur. 

 

İstehlakçı müxtəlif brəndlərə bəslədiyi münasibətlərə bir sıra dəyərləndirmə mərhələləri vasitəsi 

ilə nail olur. İstehlakçıların alış alternativlərinin dəyərləndirmə cəhdləri hər bir fərdi 

istehlakçıdan və spesifik alış situasiyasından asılıdır. Bəzi hallarda, istehlakçılar ehtiyatlı 

hesablamalar və məntiqi təfəkkürdən istifadə edirlər. Başqa vaxtlarda isə həmin istehlakçılar çox 

az və ya heç bir hesablama aparmırlar; bunun əvəzinə onlar impulsiv olaraq və ya intuisiyalarına 

əsaslanaraq alış-veriş edirlər. Bəzi vaxtlarda istehlakçılar öz başına alış qərarlarını edir, bəzi 

vaxtlarda alışla bağlı məsləhət almaq məqsədilə dostlarına, istehlakçı bələdçilərinə və ya 

satıcılara müraciət edirlər. 

Fərz edək ki, Anna Flores artıq öz seçimini dörd fotokamera ilə məhdudlaşdırmışdır. 

Eyni zamanda fərz edək ki, onu dörd əlamət maraqlandırır şəkillərin keyfiyyəti, istifadənin 

asanlığı, kameranın ölçüsü və qiyməti. Anna hər bir brəndin hər bir əlamətinə görə 

qiymətləndiriliməsi barədə inamını formalaşdırmışdır. Aydındır ki, əgər bir kamera bütün 



əlamətlərə görə ən yaxşı olarsa, biz Annanın məhz onu alacağını qabaqcadan deyə bilərik. Lakin 

brəndlər cazibədarliqda  müxtəlifdir. Anna öz seçimini yalnız bir əlamətə görə edə bilər və 

bu halda onun seçimini qabaqcadan demək asan olardı. Əgər o, şəkillərin keyfiyyətin, hər şeydən 

üstün tutursa,o, ən keyfiyyətli şəkil çəkən kamera saydığı kameranı alacaqdır. Lakın alıcların 

əksəriyyəti bir neçə özünə məxsus zəruriyyətə malik əlamətləri nəzərə alırlar. Əgər bız Annanm 

hə, dörd əlamətə verdiyi zəruriyyətin üstünlük çəkilərini bilsəydik, bız qabaqcadan onun alcagı 

kamera haqqında daha etibarlı mülahizəni söyləyə bilərdik. Marketoloqlar alıclar, 

öyrənməlidirlər ki, onların həqiqətdə brənd alternativlərini necə dəyərləndiklərini aşkar edə 

bilsinlər. Əgər marketoloqlar dəyərləndirmə prosesindən xəbərd olsalar, onlar alıcının qərar 

qəbul edilməsinə təsir göstərə bilərlər. 

Alış qərarı İstehlakçı bu dəyərləndirmə mərhələsində brəndələri və alış niyyətlərini 

götür qoy edir, ümumiyyətlə, istehlakçının alış qərarı ən xoşladığı məhsulu almaqdan ibarət 

olacaqdır.Amma alış niyyətinin və alış qərarına iki amil təsir edə bılər. Birinci amil başqaların 

münasibətləridir. Əgər Anna Floresin həyat yoldaşı hesab edirsə ki, Anna ucuz kamera almalıdır, 

onda Annanın bahalı kamera almaq şansı azalacaqdır.  

İkinci amil gözlənilməyən şəraitdən asılı amillərdir. İstehlakçı alış niyyətini gözlənilən  

gəlir, gözlənilən qiymət və məhsuldan gözlənilən faydaları kimi amillərə əsaslanaraq 

formalaşdıra bilir. Lakin, gözlənilməyən hadisələr alış niyyətini dəyişdirə bilər. Anna Flores oz 

iş yerini itirə, başqa alışlar daha təcili ola və ya dostu onun almaq istədiyi fotokamera ilə 

aldanıldığını söyləyə bilər.  

Alışdan sonrakı davranış Marketoloqun işi məhsulun alınması ilə bitmir. Məhsulu 

alandan sonra istehlakçı məhsuldan razı və ya narazı qala bilər. Buna görə də onun alışdan sonn 

davranışı da marketoloqu maraqlandırır. İstehlakçının məhsuldan razı qalıb-qalmamasını nə 

müəyyən edir? Cavab istehlakçının gözləmələri və məhsulun dərkedilən xüsusiyyətləri arasında 

yerini tapmışdır. Əgər məhsul ümidləri doğrultmursa, onda istehlakçı da narazı qalır; əgər 

ümidlər doğrulursa onda istehlakçı da razı olur. 

Gözlənilən və mövcud xüsusiyyətlər arasında olan fərq nə qədər böyükdürsə, istehlakçı 

bir o qədər də narazı olacaqdır. Buna görə də satıcılar məhsulun real vəziyyətini əks etdirən 

məlumatları verməlidirlər ki, alıcılar ondan razı qalsınlar. Bəzi satıcılar məhsulu kiçik 

istehlakçının məhsula razılığını (məmnunluğunu) yüksəldirlər. Məsələn, “Boeing”-in satıcıları 

təyyarələrinin potensial üstünlüklərinin qiymətləndirilməsində çox da iddia etmirlər. Onlar 

demək olar ki, yanacağın səmərəli istifadə imkanlarını kiçildir, vəd etdikləri 5%-lik qənaət 

əslində 8% olur. Müştərilər gözlənildiyindən də yaxşı keyfiyyətdən çox məmmun olurlar və 

başqa potensial müştərilərə “Boeing”in həmişə öz vədlərini yerinə yetirdiyini deyirlər . 



Təqribən bütün əsas alışlar fikir ayrılığı (cognitive dissonance) yəni satışdan sonra 

yaranmış münaqişə zəminində alıcı narazılığı ilə nəticələnir. Alışdan sonra istehlakçılar 

seçildikləri brəndin üstünlükləri ilə razılaşır və almadıqları brəndlərin çatışmayan cəhətlərinə 

fikir verdiklərinə görə sevinirlər. Lakin, hər alış prosesi kompromisi də nəzərdə tutur. Seçdikləri 

brəndin çatışmayan cəhətləri ilə üzləşmək və almadıqları brəndlərin üstünlüklərini dərk etmək 

istehlakçılara çox çətin gəlir. Beləliklə, istehlakçılar ən azı hər alışdan sonra bir qədər fikir 

ayrılığı hissini keçirirlər 

Müştərini razı salmaq nəyə görə bu qədər vacibdir? Bu razılıq şirkətin satışlarının 

güvən, iki əsas qruplar - yeni müştərilər və saxlanılmış müştərilər baxımından çox 

əhəmiyyətlidir.Yeni  müştəriləri cəlb etmək köhnə müştəriləri saxlamaqdan daha baha başa gəlir. 

Müştərilərin saxlanılmasının ən yaxşı yolu onların məmnunluğunu təmin etməkdən ibarətdir. 

Müştəriləri razı salmaq istehlakçılarla xeyirli müştəri münasibətlərinin qurulmasının qapısının - 

istehlakçıları qoruyub saxlamaqla onların ömür boyu müştəri dəyərini təmin edilməsinin açarıdır. 

Razı müştərilər məhsulu təzədən alır, başqalarının yanında onun haqqında xoş sözlər deyir, rəqib 

brəndlərə fikir vermir və bu şirkətin başqa məhsullarını da alırlar. Marketloqların çoxu təkçə 

müştərilərin gözləmələrinə cavab verməklə kifayətlənmirlər, onlar müştərini heyran etməyə də 

çalışırlar. 

Yeni məhsulların alıcının mənimsəməsi prosesi 

Mənimsəmə prosesinin mərhələləri İstehlakçılar yeni məhsulun mənimsənilməsi zamanı beş 

mərhələdən keçirlər: 

Məlumatlılıq: İstehlakçı yeni məhsul haqqında məlumata yiyələnir, amma bu məhsul 

haqqında məlumat qıtlığı hissini keçirir. 

 Maraq: İstehlakçı yeni məhsul haqqında məlumat axtarır. 

 Dəyərləndirmə: İstehlakçı yeni məhsulu sınaqdan keçirilməsi haqqında düşünür. 

Sınaq: İstehlakçı yeni məhsulun bir qismini sınayır (dadır) ki, onun dəyərini özü üçün 

dəqiqləşdirsin. 

Mənimsəmə: İstehlakçı yeni məhsuldan tam və daim istifadə etmək qərarına gəlir. 

 

2.Biznes bazarları və biznes alıcılarının davranışı 

 

Biznes alıcılarının davranışı  məhsul və xidmətləri istehsal prosesində başqa məhsul 

və xidmətlər istehsal etmək məqsədilə alanların, həmçinin onları  gəlir əldə etmək məqsədilə 

yenidən satanların   və ya icarəyə verənlərin davranışıdır. Buraya qeyd edilən subyektlərin 

davranışı ilə yanaşı, eyni zamanda məhsulları əldə edərək yenidən satmaqla  məşğul olan topdan 

və pərakəndə firmaların davranışları da aiddir. Bütün sadalanan subyektlərin hamısı biznes 



bazarlarını formalaşdırır. Bu bazarların həcmi istehlak bazarları ilə müqayisədə dəfələrlə 

böyükdür və onlar özlərinin xarakterik xüsusiyyətlərilə seçilirlər. 

Biznes bazarlarının xarakterik xüsusiyyətləri.   Bəzi  məqamlarda biznes bazarları 

istehlak bazarlarına oxşayır. Belə ki, bu bazarların hər ikisi öz ehtiyaclarını ödəmək məqsədilə 

alıcı rolunu öz üzərinə götrürən insanlardan ibarətdir və həmin insanların hər biri marketinq 

stimullarının təsirinə məruz qalır. Lakin biznes bazarlarını istehlak bazarlarından fərqləndirən 

xüsusiyyətlər də vardır. Bu fərqlər  sözügedən bazarın strukturunda,  təlabatında, həmin bazarda 

alıcı vahidinin təbiətində, qərarların və qərarvermə prosesinin   növlərində özünü göstərir. 

Bazarın strukturu və təlabatı. Biznes bazarlarında alıcılar istehlak bazarlarında olan 

alıcılarla müqayisədə azsaylı, lakin onların alıcı kimi peşəkarlığı yüksək olur. Adətən bu 

bazarlarda marketoloqlar daha azsaylı, lakin iri alıcılarla işləməli olurlar. 

Biznes bazarları coğrafi cəhətdən mərkəzləşmiş olurlar. Bu bazarda olan alıcılar adətən 

ölkənin konkret regionunda yerləşən müəssisələrdən ibarət olur. Məsələn, ABŞ-da biznes 

alıcılarının  yarıdan çoxu onun  səkkiz ştatında cəmlənmişdir.   

Biznes bazarlarının təlabatları törəmə xarakterlidir. Bu, o deməkdir ki, bu bazarlarda 

olan alıcıların konkret məhsula olan ehtiyacları həmin məhsuldan istehsal prosesində istifadə 

olunmaqla istehsal ediləcək başqa məhsullara ehtiyacla müəyyənləşir. Belə ki, məsələn, köynək 

istehsal edən müəssisənin saplara olan ehtiyacı köynəyə ehtiyacıla müəyyənləşir.  Köynəyə olan 

ehtiyac nə qədər böyükdürsə, həmin köynəyi istehsal etmək üçün tələb olan saplara ehtiytac da 

bir o qədər çoxdur. 

Alıcı vahidinin təbiəti.   Son istehlakçılarla müqayisədə biznes bazarları alışa dair qərar 

qəbulu prosesində daha çox iştirakçını nəzərdə tutur və onların fəaliyyəti özlərinin peşəkarlığı ilə 

seçilir. Çox vaxt biznes alışları yüksək təlim keçmiş peşəkar insanlar tərəfindən həyata keçirilir. 

Bu insanlar qrupu müəssisədə tədarükat qrupu kimi mövcud olur və həmin qrup müəssisənin 

sərbəst qrumu kimi çıxış etmir. 

Qərarların və qərarvermə prosesinin növləri.  Adətən biznes alıcılarının qərarları  son 

istehlakçıların  qərarları  ilə müqayisədə daha mürəkkəb olur. Belə ki, alışlar daha çox pul 

məbləğlərini, alıcı təşkilatda çoxsaylı insanlar arasında əlaqələri, eyni zamanda mürəkkəb texniki 

və iqtisadi amillərin nəzərə alınmasını nəzərdə tutur. Biznes alışlarına dair qərar qəbulu prosesi 

daha çox vaxt tələb edir və son istehlakçıların qərar qbulu ilə müqayisədə formal olur.   

Alıcının biznes davranışı. Məhsulları biznes məqsədilə alanların davranışına həm 

marketinq amilləri( 4 “P”), həm də marketinqdən kənar amillər - ətraf mühit amilləri təsir 

göstərir. Sonunculara iqtisadi, texnoloji, siyasi, mədəni amilləri, həmçinin rəqabət aparan 

qüvvələr aiddir. 



Təşkilat daxilində alıcı fəaliyyəti iki əsas hissədən ibarətdir: alış qərarları ilə məşğul 

olan alış mərkəsinin fəaliyyəti və qərar vermə prosesi. 

Alıcı situasiyalarının əsas növləri.  Biznesdə alıcı situasiyalarının üç növünü 

fərqləndirirlər. Bular birdəfəlik təkrar alış, təkmilləşdirilmiş təkrar alış və yeni tapşırığı özündə 

ehtiva edən alış növüdür. 

Birdəfəlik təkrar alış zamanı alıcı sifarişində heç bir dəyişiklik etmədən onu təkrarlayır. 

Məsələn, o, istehsal prosesində istifadə edilən sürtgü yağlarının alışı zamanı sifarişində demək 

olar ki, heç bir dəyişiklik etmədən onu təkrar edir. 

Təkmilləşdirilmiş təkrar alış zamanı, adından da göründüyü kimi, alıcı sifarişini 

müəyyən qədər təkmilləşdirir. Bu təkmilləşdirmə sifariş ediləcək məhsulalrın xüsusiyyətlərinə, 

qiymətinə  aid ola və hətta təchizatçı ilə bağlı ola bilər. Təkmilləşdirilmiş təkrar alış zamanı 

məhsulların alınmasına dair qərar qəbulu prosesində daha çox insan iştirak edə bilər. 

Məhsulu və ya xidməti ilk dəfə alan şirkət yeni alış situasiyası (yeni tapşırıq) ilə 

qarşılaşmış olur. Bu halda məhsulun qiyməti və risk nə qədər yuxarıdırsa, onun alışına dair qərar 

qəbulu prosesində  daha  çox insanların fikirlərindən istifadə edilir. Sözügedən alışlar özündə 

həm təhlükələri, həm də imkanları ehtiva edir. Marketoloq təkcə təsir gücünə malik olanlara 

çıxış yollarını göstərmir, həmçinin alıcını kömək və məlumat ilə təmin edir. 

Alıcı birdəfəlik təkrar alışda çox az, yeni tapşırıq situasiyasında isə ən çox qərar vermək 

imkanına malikdir. Yeni tapşırıq situasiyasında alıcı məhsulun keyfiyyətləri, təchizatçıları, 

qiymət hüdudları, ödəniş şərtləri, sifarişlərin sayı, təchizetmənin vaxtı və sonrakı xidmət şərtləri 

haqqında qərar verməlidir. Bu qərarların ardıcıllığı situasiyadan asılı olaraq dəyişir və qərar 

verən müxtəlif iştirakçılar ayrı-ayrı seçimlərə təsir göstərirlər. 

Bir çox biznes alıcıları problemin paket həllini bir satıcıdan almaq arzusunda olurlar. 

Bütün komponentləri alıb quraşdırılmasının əvəzinə alıcı satıcılardan məhsulun komponentlərini 

gətirib paket halında və ya sistemin quraşdırılmasını xahiş edə bilər. Bu halda sifariş müştəri 

ehtiyaclarını daha düzgün ödəyən və bütün sistemi mükəmməl quran firmaya verilir. Beləliklə, 

sistemli satış (systems selling) çox vaxt sifarişləri qazanıb qazlanılması biznesin marketinq 

strategiyasının əsası olur. 

Qeyd etdiyimiz kimi biznes alışlarına dair qərarlar  müəssisədə yaradılmış mərkəz  

tərəfindən qəbul edilir. Həmin mərkəzin üzvüləri məhsuldan istifadə edənlərlə yanaşı, həm də 

başqa şəxslər də ola bilərlər. Məsələn, alış mərkəzinin tərkibinə bu və ya digər məhsulun 

alınmasının təşəbbüskarı kimi çıxış edən şəxs daxil ola bilər. 

Biznes alışları da müəyyən amillərin təsirinə məruz qalır. Bu amilləri ətraf mühit, 

təşkilati, fərdlərarası və fərdi amillər kimi qruplaşdırırlar. 



Biznes alışlarına təsir göstərən ətraf mühit amillərinə iqtisadi inkişaf meylləri, təchizat 

şəraiti,  texnoloji dəyişikliklər, siyasi və tənzimləmə meylləri, rəqabət meylləri, mədəniyyət,  

adət və ənənələr və s.  aiddir. 

Müəssisədə biznes alışlarına təsir göstərən təşkilati amillərə həmin müəssisənin 

məqsədi, onun sistemləri, strukturu və prosedurları aiddir. 

İnandırma qabiliyyəti, status, canıyananlıq və s. kimi   fərdlərarası amillər qrupu da 

biznes alışlarına güclü surətdə təsir  göstərir. 

Fərdi amillər qrupuna daxil olan və biznes alışlarına təsir göstərən amillərdən isə 

aşağıdakıları qeyd etmək olar: yaş, gəlir, təhsil səviyyəsi, peşə və yaxud ixtisas, riskə meylilik və 

s. 

Biznes alışı proses kimi mərhələlərdən ibarətrdir və həmin mərhələlərin ardıcıllığı 

aşağıdakı kimidir:  

 Problemin dərk olunması. 

 Ümumi ehtiyacın təsvir olunması. 

 Məhsulun göstəriciləri. 

 Təchizatçının axtarışı. 

 Təklifin irəli sürülməsi. 

 Təchizatçının seçilməsi. 

 Sifarişin xüsusiyyətləri(spesifikasiyası). 

 Fəaliyyətin nəzərdən keçirilməsi. 

Alış prosesi problemin dərk edilməsindən başlayır. Şirkət bu və ya digər məhsulu əldə 

etməklə özünün hansı problemini həll edəcəyini müəyyənləşdirməlidir. Məsələn, şirkət yeni 

məhsulun buraxılışı məqsədilə yeni avadanlığa ehtiyac duya bilər. Onda əldə ediləcək məhsul və 

yaxud avadanlıq yeni məhsulun buraxılması probleminin həllinə imkan verən məhsul kimi çıxış 

edəcəkdir. Problemin dərk edilməsi həm daxili, həm də xarici stimulların təsiri ilə ola bilər. 

Məsələn, yeni məhsul buraxılması ilə əlaqədar müəssisə  yeni avadanlığa ehtiyacın olmasını özü 

müəyyənləşdirə bilər. Bu halda problemin dərk olunması daxili stimulum təsiri ilə özünü 

göstərir. Əgər şirkətin nümayəndəsi məhsul buraxılışı ilə əlaqədar lazım olan avadanlığı reklam 

elanlarında və yaxud sərgilərdə görmüşdürsə, onda,  bu, xarici stimulların hesabına problemin 

dərk edilməsi olacaqdır. 

Ehtiyac dərk edildikdən sonra alıcı məhsulun keyfiyyətini, tərkibini və onun lazımi 

xarakteristikalarını dəqiqləşdirir. Bunun üçün mcüxtəlif insanlarla – mühəndislərlə, məhsuldan 

istifadə edənlərlə və s. məsləhətləşməyə ehtiyac olur. Bu, alış prosesinin ikinci mərhələsidir və  

ümumi ehtiyacın təsviri şəklində özünü büruzə verir. 



Alıcı təşkilat növbəti mərhələdə məhsulun texniki göstəricilərini (spesifikasiyalarını) 

hazırlayır. Bu zaman dəyərin təhlili üzrə mühəndislər komandasının köməyindən istifadə edilir. 

Bu komanda alıcaq məhsuldan istifadə əsasında müəssisənin xərclərinin azaldılması baxımından 

dəyərli təkliflər verə bilir. 

Sonrakı mərhələdə ən yaxşı təchizatçının axtarışı aparılır. Bu məqsədlə İnternetdən 

istifadə edilə bilər, eyni zamanda başqa şirkətlərin marketoloqlarının fikirlərindən yararlanmaq 

olar. Alınacaq məhsul nə qədər mürəkkəb və onun qiyməti nə qədər yuxarıdırsa, təchizatçının 

axtarışı da bir o qədər uzun çəkir. Burada onu da qeyd edək ki, təchizatçıların axtarışı məsələsi 

həmişə onların inkişafı prizmasından baxmaqla həll edilir. Belə ki, şirkətin uzunmüddətli dövrdə 

bazar fəaliyyətinin davamlılığı təchizatçı ilə tərəfdaş münasibətlərin formalaşdırılmasından və 

onun göndərdiyi məhsullardan istifadə olunmaqla istehlkaçıların problemlərinin həll 

edilməsindən asılı olur. 

Təchizatçı axtarışında  sonra alıcı təşkilat ondan alınacaq məhsullar üzrə alıcının 

təkliflər etməsini xahiş edir və həmin təkliflər dəyərləndirilir.   Bundan sonra təchizatçını seçmək 

mümkün olur. Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, təchizatçıların seçilməsi zamanı məhsul və 

xidmətlərin keyfiyyəti, on-line rejimdə təchizat imkanları, korporativ etik davranış, səmimi 

əlaqələr, münasib qiymətlər və s. kimi amillərə daha çox fikir verilir.    

Biznes alışı prosesinin növbəti mərhələsi alış (təklif) spesifikasiyasının 

hazırlanmasından ibarətdir. Bu mərhələdə məhsulların tələb olunan miqdarı, məhsulların 

göndərilmə müddəti, məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinə zamanət və s. kimi məsələlərin həllinə 

aydınlıq gətirilir. 

Sonuncu mərhələdə alıcı tərəfindən təchizatçının fəaliyyəti nəzərdən keçirilir. Alıcı 

məhsuldan istifadə edənlərlə əlaqə saxlayıb  onların məmnunluq səviyyəsini öyrənir. 

İstifadəçilərin məhsuldan məmnunluğu özünü göstərdiyi halda təchizatçı ilə əlaqələrin davamlı 

olmasına dair qərar verilir. 

İnternetdə biznes alışları. 

Son bir neçə il ərzində informasiya texnologiyalarında irəliləyiş biznesdən-biznesə 

marketin prosesini dəyişdirmişdir. Çox vaxt elektron təchizat (e-procurement) kimi adlanan 

online satınalmalar çox böyük sürətlə inkişaf edir. Son illərdə aparılan sorğulara əsasən, biznes 

alıcılarının ən azı 75%-i bəzi alışları İnternet vasitəsilə etdiyini qeyd etmişdir. Başqa bir tədqiqat 

isə aşkar etmişdir ki, elektron təchizat şirkətlərin orta xərclərinin 14%-ni təşkil edir. Bir 

araşdırma firması hesablamışdır ki, online rejimində alınan materialların məbləği 2000-ci ildə 75 

milyard dollar səviyyəsindən 2003-cü ildə 3 trilyondan artıq bir səviyyəyə çatmışdır. İnternetdə 

fərdi Web- saytların yaradılması ilə yanaşı, şirkətlər kommunikasiya vasitələri, təchizatçı və 

distibyutorlarla əlaqəni təmin edən ekstranetləri də yaradırlar. 



Online alışlarının çoxu ictimai və özəl online əmtəə birjalarında baş verir və ya alıcıların 

öz alış tələblərini online rejimində yerləşdirməklə təchizatçıları qiymət təklif etməyə dəvət edən 

bir məkan olan əks hərraclar vasitəsilə həyata keçirilir. Misal üçün, “Covisint” avtomobil 

sənayesi ticarət birjası kimi fəaliyyət göstərən ictimai əmtəə birjaları ünsiyyətin biznesdən-

biznesə formasında olmasını, əməkdaşlığın, alış və satış proseslərinin və məlumat mübadiləsinin 

daha sürətli, səmərəli yollarını təklif edirlər.  

Elektron təchizat alıcıları yeni təchizatçılara, daha aşağı tədarük qiymətlərinə çıxışı, sifarişlərin 

qəbulunu və çatdırılma prosedurlarını sürətləndirir. Bizneslərlə işləyən marketoloqlar isə, öz 

növbəsində, marketinq məlumatlarını bölüşdürür, məhsul və xidmətləri satır, müştəri 

xidmətlərini göndərir və mövcud münasibətlərini möhkəmləndirmək məqsədilə müştərilərlə 

online rejimində əlaqə yarada bilirlər. 

Biznesdən-biznesə elektron təchizatı çox faydalıdır. Birincisi, sövdələşmə xərcləri azalır 

və nəticədə həm alıcılar həm də təchizatçılar üçün daha effektiv alış-veriş imkanları yaranır, 

internet alqı-satqı proqramı ənənəvi rəsmi tələbləri və alış prosedurları ilə bağlı olan kağız işini 

aradan qaldırır. Orta hesabla, şirkətlər aldıqları məhsulların qiymətini 15-20% azalda 

bilirlər.Elektron təchizat sifariş və çatdırılma arasında olan vaxt fərqini də azaldır. Vaxt qənaəti 

xarici təchizatçılarla işləyən bir çox şirkətlər üçün xüsusən vacibdir. 

Nəhayət, pul və vaxt qənaətindən başqa elektron təchizat tədarük üzrə işçilərin diqqətini 

daha strateji məsələlərə yönəldir. Bir çox tədarük mütəxəssisləri üçün online rejiminə çıxmaq 

ağır  əzabverici işin azalması və vaxtın daha çox inventarın idarə edilməsinə sərf edilməsi və  

təchizatçılarla yaradıcı işin aparılması deməkdir. 

Lakin, elektron alış-verişin sürətli yayılması müəyyən problemlərə də səbəb olur. Misal 

üçün İnternet təchizatçılar və müştərilər üçün biznes mübadiləsini təşkil etməklə və hətta 

məhsulun dizaynı üzərində birgə işləməsi üçün imkan yaratmaqla yanaşı o, on illərlə sürmüş 

müştəri- təchizatçı münasibətlərini məhv edə bilər. Firmaların çoxu təchizatçını tapmaq üçün 

artıq İnternetə müraciət edirlər. 

Elektron təchizat həm də potensial təhlükəsizlik fəlakətlərinə səbəb ola bilər. Şirkətlərin 

80%-i qeyd edir ki, təhlükəsizlik məsələləri onların müştərilər və tərəfdaşlarla elelctron 

əlaqələrinin genişlənməsi yolunda duran ən ciddi əngəllərdəndir.Elektron poçt və ev bank 

əməliyyatlarının aparılması ibtidai kodlaşma vasitəsilə müdafiə oluna bilsə də, biznesin etibarlı 

qarşılıqlı əlaqələrin həyata keçirilməsi üçün lazım olan şərait hələ ki, mövcud deyildir. Şirkətlər  

milyonlarla  dollar vəsati tədqiqatlara və müdafiə strategiyalarının hazırlanmasına xərcləyirlər ki, 

xakerləri məsafədə saxlaya bilsinlər.   
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1.Bazarın seqmentasiyası 

 

Şirkətlər bazarda bütün alıcıları və ya ən azından hamısını eyni yolla cəlb edə 

bilmədiklərini qəbul edirlər. Alıcıların sayı həddən artıq, geniş məkanda səpələnmiş və öz 

ehtiyac və alıcılıq təcrübələrinə görə çox müxtəlifdirlər. Bundan başqa, şirkətlər bazarın müxtəlif 

seqmentlərində xidmət göstərmək bacarıqlarına görə də xeyli fərqlənirlər. Bunun müqabilində 

onlar doğru seçilmiş müştərilərlə düzgiin münasibət qurmaq üçün strategiya tərtib etməlidirlər. 

Şirkətlər bütün bazarla və bəzən isə ən güclü rəqiblərlə mübarizə aparmaqdansa, yaxşı olardı ki, 

bazarda ən yaxşı və ən gəlirli xidmət göstərə biləcəyi sahələri özləri üçün müəyyən etsinlər. 

Belə ki, bir çox şirkətlər münasibət qurmaq istədikləri alıcıları çox ehtiyatla seçirlər. Bir 

çoxları bazar seqmentlərini müəyyən etməklə, onlardan birini və ya daha çoxunu seçməklə və 

onların hər birinə uyğun məhsul və marketinq proqramları işləməklə kütləvi marketinqdən bazar 

seqmentasiyası və hədəfə almağa doğru hərəkət etmişlər. Firmalar öz marketinq səylərini 

səpələməkdənsə istehsal etdikləri məhsulları ən yaxşı qiymətləndirən və onlarla maraqlanan 

alıcılarda öz diqqətlərini cəmləşdirirlər. 

Hədəf marketinqinin üç əsas mərhələsi göstərilir. Birinci mərhələ bazarı müəyyən 

ehtiyacları, xarakterləri və ya davranşları ilə xüsusi məhsul və ya marketinq kompleksi tələb 

edən kiçik alıcı qruplarına bölən bazar seqmentasiyasıdır. Şirkət bazarın seqmentləşdirilməsinin 

müxtəlif yollarını müəyyən edir və seçilmiş bazar seqmentinin profilini işləyib hazrlayır. İkinci 

mərhələ hədəf marketinqidir - bu hər bir bazar seqmentinin cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsi 

və daxil olmaq üçün onlardan birinin yaxud bir neçəsinin seçilməsidir. Üçüncü mərhələ - bazarın 

mövqeləşdirilməsidir. Bu məhsul üçün rəqabət mövqeyinin və təfsilatlı bazar kompleksinin 

yaradılmasıdır.  



Məlum olduğu kimi, bazar mövcud və potensial müştərilərin məcmusudur və  bazarda 

olan müştərilər davranış xarakteristikalarına, məhsullara qarşı irəli sürdükləri  tələblərə, öz 

ehtiyaclarına görə biri – birindən fərqlənirlər. Müştərilər çoxsaylı, eyni zamanda onların məhsula  

qarşı irəli sürdükləri tələblər  fərqli olduğuna görə,  konkret müəssisə tərəfindən bütövlükdə 

bazarın tələbinin ödənilməsi mümkün deyil. Ona görə də müəssisələr bazarı seqmentləşdirərək 

onu  ehtiyac və təlabatları baxımından oxşar olan hissələrə - daha döğrusu,  müştəri qruplarına 

ayırır,  bundan sonra hədəf bazarını dəqiqləşdirir və həmin bazarda olan müştərilərin  

təlabatlarını ödəmək üçün məqsədyönlü fəaliyyət göstərirlər. Marketinq fəaliyyətinin bu cür 

fəyata keçirilməsi diferensiallaşdırılmış marketinq formasını əks etdirir və müəssisənin bazar 

mövqeyinin  gücləndirilməsinə imkan verir. Bu bölmədə biz əsas dörd vacib seqmentasiya 

mövzusunu müzakirə edəcəyik: istehlak bazarının seqmentləşdirilməsi, biznes bazarının 

seqmentləşdirilməsi, beynəlxalq bazarın seqmentləşdirilməsi və seqmentasiyanın səmərəli 

olması üçün lazım olan tələblər. 

İstehlak bazarının seqmentləşdirilməsi. Marketinqə dair ədəbiyyatlarla tanışlıq göstərir 

ki, bazarın hamı tərəfindən qəbul edilmiş vahid seqmentasiya üsulu və yaxud metodu yoxdur. 

Marketoloq bazarın strukturunu özü üçün müəyyənləşdirmək üçün ən yaxşı yolu tapmalı və bu 

yolla hədəf  bazarını seçməyə müyəssər olmalıdır. O, bu zaman seqmentləşdirmə meyarını tək və 

ya kompleks halda istifadə edə bilər. 

İstehlak bazarının seqmentasiyasında daha çox coğrafi, demoqrafik, psixoqrafik və 

davranış xarakteristikası kimi amillərdən  istifadə edilir. 

Coğrafi seqmentasiya zamanı bazar millət, region, ştat, ölkə, şəhər, rayon, kənd və 

hətta məhəllə kimi müxtəlif coğrafi məkanlara bölünür və həmin məkanlarda olan müştərilərin 

ehtiyac və təlabatlarının ödənilməsinə  çalışılır. 

Demoqrafik seqmentasiya. Bu seqmentləşdirmə meyarından istifadə edilməklə bazar 

yaş, cins, ailə tərkibi, ailənin həyat dövrü, gəlir, məşğuliyyət, təhsil, din, nəsil və milliyyət və s. 

kimi  qruplara bölünür. Sonra müəssisə ehtiyaclarını qarşılamaq iqtidarında olduğu qrupları 

hədəf bazarı kimi müəyyənləşdirir və marketinq səylərini həmin qruplarda olan müştərilərin 

ehtiayac və təlabatlarının ödənilməsinə yönəldir. 

Yaş və həyat dövrü mərhələsi. istehlak ehtiyacları və istəkləri yaşa görə dəyişir. Bəzi 

şirkətlər müxtəlif yaşlı və həyat dovrlü qruplar üçün müxtəlif məhsullar təklif etməklə və ya 

müxtəlif marketinq yanaşmaları istifadə etməklə yaş və həyat dövrü seqmentasiyasından istifadə 

edirlər. 

Cins. Cinsə görə seqmentasiya uzun müddət ərzində  paltarlarda, kosmetikada, 

parfümeriyada və jurnalları istifadə edilmişdir. Məsələn, “P&G’ qadınların imicini gücləndirmək 

üçün reklam edilən və qablaşdırılan qadın parfümeriyası üçün nəzərdə tutulan xüsusi "Secret 



“brendi” ilə birincilər arasında idi. Sonra isə digər marketoloqlar da qadınların planlarını hədəfə 

almağın mümkünlüyünü hiss etdilər. 

Gəlir. Gəlirə görə seqmentasiya avtomobil, qayıq, geyim, kosmetika, maliyyə xidməti 

və səyahət kimi məhsul və xidmətlərlə məşğul olan maıketoloqlar tərəfindən uzun müddətdir ki, 

istifadə edilir. Bir çox şirkətlər bahalı məhsullar və rahat xidmətlərdən istifadə edən imkanlı 

istehlakçıları hədəfə alırlar. “Neiman Marcus” kimi dükanlar alıcılara bahalı cəvahiratdan və son 

dəbə uyğun geyimlərdən tutmuş, funtu iyirmi ABŞ dollarına bərabər olan qlazurlu Avstraliya 

əriyinə qədər hər şey təklif edir. Ən yaxşı alıcıları məmun etmək məqsədilə “Nieman Marcus” 

özünün “InCircle” hədiyyə proqramım hazırlamışdır: 

“Nieman Marcus” kredit kartından istifadə edərək ildə 3000 ABŞ dolları xərcləməklə 

“İnCircle” hədiyyə proqramının üzvü olanlar alış-veriş zamanı xərclənmiş hər dollara görə bir 

xal əldə edirlər. Daha sonra onlar topladıqları xallara uyğun olaraq Nyu Yorkdakı “St Regis” 

restoranında dostla nahardan (5000 xal) və ya “American Airline Admirals Club"-a bir illik 

üzvlükdən tutmuş (15000 xal), müzeyə pulsuz girişə icazə ilə Monrealda lüks oteldə iki günlük 

gecələmə və s.əldə edə bilərlər. 

Psixoqrafik seqmentasiya. Bu amil tətbiq edilməklə bazar seqmentləşdirilən zaman 

alıcılar sosial təbəqəyə mənsubluğu, həyat tərzinə və şəxsiyyət tipi kimi xüsusiyyətlərinə    görə 

qruplara ayırılır və həmin qruplar sırasından müəssisənin hədəf bazarı müəyyənləşdirilir. Eyni 

demoqrafik qrupa daxil olan insanlar çox zaman müxtəlif psixoqrafik təbiətə malik ola bilrlər. 

Davranışa görə seqmentləşdirmə.  Bu amildən istifadə etməklə bazar 

seqmentləşdirilən zaman alıcılar məhsula aid biliklərinə, məhsula münasibətlərinə, ondan 

istifadəyə və ya məhsula qarşı reaksiyalarına əsasən müəyyən qruplara ayrılırlar. 

Marketoloqların bir çoxunun qənaətinə görə davanış xarakteristikası əsasında bazarın 

seqmentləşdirilməsi ən yaxşı seqmentləşdirmə üsuludur. 

Şərait. Alıcılar məhsulu almaq bərədə fikirə gəlməyi, doğurdan da onu almağı və ya 

alınan məhsulu istifadə etməyi doğuran şəraitə əsasən qruplaşdırla bilərlər. Şəraitə görə 

seqmentasiya firmalara məhsuldan istifadəni artırmağa kömək edə bilər. Məsələn, portağal şirəsi 

ən çox səhər yeməyi zamanı içilir, lakin istehsalçılar onu günün başqa vaxtlarında da soyuq və 

sərinləşdirici içki kimi reklam edir.  

Axtarılan fayda. Seqmentasiyanın təsirli forması alıcıları məhsulda axtardıqları müxtəlif 

faydalara görə qruplaşdırmaqdır. Axtarılan faydaya görə seqmentasiya insanların məhsulun 

növündə axtardıqları əsas faydaların, bu faydanı axtaran insanlar qrupunun və bu faydaları təklif 

edən əsas brəndlərin aşkar edilməsini tələb edir.  

İstifadəçi statusu. Məhsulu istifadə etməyənlər, keçmişdə istifadə edənlər, potensial 

istifadəçilər məhsuldan birinci dəfə istifadə edənlər, daimi istifadəçilər qruplarına görə bazar 



seqmentlər  bölünə bilər. Məsələn, aparılan tədqiqat nəticəsində aşkar edilmişdir ki, qan 

donorları özlərinə yetərincə qiymət verir, az riskə gedir və öz sağlamlıqlarının qayğısına daha 

çox qalırlar. Donor olmayanlar isə bu üç ölçünün əksini təşkil edirlər. Bu o deməkdir ki, ictimai 

agentlər mövcud donorları saxlamaq və yenilərini cəlb etmək üçün müxtəlif marketinq 

yanaşmalarından istifadə etməlidirlər. 

İstifadə səviyyəsi. Bazar həmçinin zəif, orta və fəal istifadəçi qruplarına görə 

seqmentləşdirib bilər. Fəal istifadəçilər sayca bazarın az hissəsini təşkil etsə də, ümumi 

istehlakın böyük hissəsi onların payına düşür. Marketoloqlar öz məhsul və ya xidmətləri üçün bir 

neçə zəif istifadəçi əvəzinə bir fəal istifadəçini cəlb etməyi üstün tuturlar. 

Məsələn, “fastfood” sənayesində fəal istifadəçilər ümumi istehlakçıların 20%-ni təşkil 

etməsinə baxmayaraq, satılan məhsulun 60%-i onların payına düşür. 

Sadiqlik dərəcəsi. Bazar istehlakçı sadiqliyinə görə də seqmentləşdirilə bilər. 

İstehlakçıla müəyyən brəndlərə (Tide), dükanlara (Wal-Mart) və şirkətlərə (Ford) sadiq ola 

bilərlər. Alıcılar sadiqlik dərəcəsinə görə qruplara bölmək olar. Bəzi istehlakçılar tam olaraq 

sadiq olurlar və həmişə bir brənd alırlar. Başqaları qismən sadiqdirlər - onlar iki və ya üç brəndə 

üstünlük verir və ya bəzən başqa brəndləri aldıqları halda da birinə meyl edirlər. Bir qrup alıcılar 

isə heç bir brəndə sadiqlik göstərmirlər. Onlar hər dəfə ya müxtəlif məhsullar, ya da satışda nə 

varsa onu alırlar. 

Çoxseqmentli baza üsulu. Marketoloqlar nadir hallarda bir və ya bir neçə amilə 

əsaslanmaqla bazarın seqmentləşdirilməsinə nail ola bilirlər. Bir çox hallarda müəssisələr  daha 

yaxşı hədəf qrupunu və yaxud qruplarını müəyyənləşdirmək üçün bazarı daha kiçik hissələrə 

bölməkdə davam edir. Bu seqmentləşdirmənin əsasında çoxseqmentli baza üsulu dayanır. Belə 

ki, məsələn, bank istefada olan yaşlı qrupu müəyyənləşdirməklə yanaşı, bu qrup daxilində 

onların cari gəlirlərini, əmlakını, qənaət edilmiş vəsaitlərini, riskə meylililklərini və həyat 

tərzlərini nəzərə almaqla daha kiçik qrupları dəqiqləşdirə bilər. Bu dəqiqləşdirmə üçün 

çoxseqmentli baza üsulundan istifadə edirlər. 

Biznes bazarlarının seqmentləşdirilməsi. İstehlakçı və biznes üzrə marketoloqlar öz 

bazarlarını seqmentləşdirmək üçün eyni meyarlardan istifadə edirlər. Biznes alıcılar da coğrafi, 

demoqrafik(sənaye müəssisələrinin ölçüsü) və ya axtarılan fayda, istifadəçi statusu, istifadə 

səviyyəsi və sadiqlik statusu əsasında seqmentləşdirilə bilər. Bundan başqa biznes üzrə 

marketoloqlar istifadəçinin əməli xüsusiyyətləri, məhsulların alınmasına yanaşmaları, situasiya 

faktorlarını  və fərdi xüsusiyyətləri nəzərə almaqla da bazarı seqmentləşdirə bilirlər. 

Sadalananlar biznes bazarlarının seqmentləşdirilməsi amilləri hesab edilir. 

 

Beynəlxalq bazarların seqmentləşdirilməsi 



 

Şirkətlələr bir və ya bir neçə meyardan istifadə edərək beynəlxalq bazarları seqmentlərə 

ayırırlar. Ölkələri Qərbi Avropa, Sakit okeanı hövzəsi ölkələri, Orta Şərq və ya Afrika kimi 

regionlarda qruplaşdrmaqla, onlar coğrafi mövqeyə görə seqmentləşdirmə aparırlar. Coğrafi  

seqmentasiya bir-birinə yaxın olan millətlərin bir cox ümumi xüsusiyyətlərə və davranışlara 

malik olmasını nəzərdə tutur. 

Dünya bazarı iqtisadi faktorlara əsasən də seqmentləşdirilə bilər. Məsələn, ölkələri 

əhalisinin gəlir səviyyəsinə və iqtisadi inkişafın ümumi səviyyəsinə görə qruplaşdırmaq olar. 

ABŞ, İngiltərə, Fransa, Almaniya, Yaponiya, Kanada, İtaliya və Rusiya kimi ölkələr sənaye 

baxımından yüksək inkişaf etmiş iqtisadiyyat qurmuşlar. Digər ölkələr isə (Sinqapur, Tailand, 

Koreya, Braziliya, Meksika) yeni sənayeləşən və ya inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyata 

malikdirlər. Bəzi ölkələr isə (Çin, Hindistan) daha az inkişaf etmişdir. Ölkənin iqtisadi quruluşu 

əhalinin məhsul və xidmət ehtiyaclarını və bu baxımdan təklif etdiyi marketinq imkanlarını 

formalaşdırır. 

Ölkələr hakimiyyət quruluşu və stabilliyi, xarici firmalara münasibət, maliyyə siyasəti 

və bürokratiyanın səviyyəsi kimi siyasi və hüquqi amillər əsasında seqmentləşdirilə bilər. Belə 

amillər şirkətin hansı ölkəyə və necə daxil olması seçimində həlledici rol oynayır. Ümumi dil, 

din, dəyərlər və münasibətlər, adət-ənənələr və davranış qaydalarına əsasən mədəniyyət amilləri 

də bazarın qruplaşdırlmasnda istifadə edilir. 

Beynəlxalq bazarın coğrafi, iqtisadi, siyasi, mədəni və başqa faktorlar əsasında 

seqmentləşməsi seqmentlərin ölkə qruplarından ibarət olmasını nəzərdə tutur. Lakin bir çox 

şirkətlər bazarlararası seqmentasiya adlanan yanaşmadan da istifadə edirlər. Bu yanaşmadan 

istifadə etməklə onlar müxtəlif ölkələrdə yaşamasından asılı olmayaraq, eyni ehtiyac və alıcılıq 

davranışına malik istehlakçıların seqmentlərini yaradırlar. Məsələn, “Mersedes Benz” fəaliyyət 

göstərdiyi ölkədən asılı olmayaraq dünyanın imkanlı şəxslərini hədəfə alır.  

 

Səmərəli seqmentasiya üçün tələblər 

 

Bazarın seqmentlərə ayrılmasının bir çox üsulları vardır, lakin seqmentasiya üsullarının 

heç də hamsı səmərəli deyildir. Sərfəli olması üçün bazar seqmentləri aşağıdakı tələblərə uyğun 

olmalıdır: 

 Ölçülməsi miimkiin olan: ölçüsü, alıcılıq qabiliyyəti və profili ölçülə bilən seqmentlər. 

Əlçatan olması: 

Əhəmiyyətli olan: Seqment planlaşdırılmış maketinq proqramına uyğun olan ən iri eyni 

qrup olmalıdır. 



Fərqləndirilə bilən olmalıdır: Seqmentlər hiss olunacaq dərəcədə fərqlənməli və müxtəlif 

marketinq kompleksinin element və proqramlarına müxtəlif yanaşmalıdırlar. 

Əsası olmalıdır: Səmərəli proqramlar seqmentin kiçik hissələrinə də xidmət etmək üçün 

hazırlana bilər. Məsələn, kiçik hava yolları şirkəti 7 bazar seqmenti müəyyən etməsinə 

baxmayaraq, hər seqment üçün ayrı-ayrı marketinq proqramı işləmək üçün onun heyəti çox az 

olmuşdur. 

Seqmentin əsaslı olması o deməkdir ki, o, nə qədər kiçik olsa belə,  marketinq 

proqramlarının işlənib hazırlanmasına əsas   yaratmalıdər. Əgər bu mümkün deyilsə, onda 

müəyyənləşdirilən qrupu seqment kimi qəbul etmək doğru deyil. 

2.Hədəf marketinqi 

Bazarın seqmentasiyasının aparılması firmanın bazar payını yüksəltməsi üçün imkanları 

aşkara çıxarmağa imkan verir. Bundan sonra firma marketinq səylərini hansı seqmentə 

yönəldəcəyi – hansı seqmentə xidmət edəcəyi haqqında qərar qəbul etməlidir. Bunun üçün 

seqmentlərin seçilməsinə, daha doğrusu, hədəf seqmentlərinin müəyyənləşdirilməsinə nail olmaq 

lazımdır. 

Bazar seqmentlərinin qiyməıtləndirilməsi. Bazar seqmentlərinin qiymətləndirilməsi 

zamanı firma üç amilə əsaslanmalıdır. Bunlar bazar seqmentinin ölçüsü və artımı, seqmentin 

struktur cəlbediciliyi  və şirkətin məqsəd və imkanlarının nəzərdən keçirilməsidir. 

Seqmentin ölçüsü və artımı.  Şirkət, ilk növbədə,  seqmentdə məhsulların cari satışı, 

satışın artım sürəti və əldə ediləcək mənfəətlə maraqlanmalı və sadalanan göstəricilər üzrə  

ətraflı təhlillər aparmalıdır. Bu göstəricilərin səviyyəsinin yüksək olduğu və gələcəkdə də yüksək 

olacağı  gözlənilən seqmentlər şirkət üçün inkişaf vəd edir və həmin seqmentlərə çıxamaq 

məqsədəmüvafiqdir. 

Seqmentin struktur cəlbediciliyi.  Şirkətlərin uzunmüddətli dövrdə inkişafları 

baxımından seqmentlərin struktur baxımından cəlbediciliyi təhlil edilməlidir. Bu təhlilin 

aparılması zamanı seqmentdə rəqiblərin, xammal və material göndərənlərin, istehlakçıların, 

məhsulların əvəzedicilərini bazara təklif edənlərin və s. fəaliyyətlərinin təhlilinə ehtiyac yaranır. 

Onların fəaliyyəti  və yaxud başqa sözlə desək,  bazar mövqeləri nə qədər güclüdürsə, seqmentin 

struktur cəlbediciliyi də bir o qədər aşağıdır və belə şəraitdə seqmentə daxil olmaq haqqında 

qərar qəbul edən firmanın həmin seqmentdə fəaliyyətinin mənfəətli olacağına ümid etmək 

çətindir. Əksinə olduqda, seqment struktur baxımdan şirkət üçün cəlbedici hesab edilir və həmin 

seqmentə daxil olmaq onun(yəni şirkətin) inkişafı baxımından perspektiv vəd edir. 

Şirkətin məqsəd və imkanları.  Seqment struktur baxımından cəlbedici və ölçü 

baxımından  əhəmiyyətli olsa belə, şirkət həmin seqmentdə fəaliyyət göstərmək üçün öz məqsəd 

və imkanlarına da nəzər salmalıdır. Belə ki, şirkət  çıxdığı seqmentdə müvəffəqqiyyətli fəaliyyət  



üçün malik olduğu bacarıq və imkanları nəzərdən keçirilməlidir. Əgər seçilmiş seqmentdə 

faəliyyət göstərmək üçün şirkətin gücü yoxdursa və həmin gücü kənardan almaq mümkün 

deyilsə, onda, seqmentə çıxmağın əhəmiyyəti yoxdur. Şirkətin seçdiyi seqmentdə fəaliyyət 

göstərmək üçün yetərincə gücü olsa da, həmin şirkət seqmentdə fəaliyyət göstərən rəqiblərlə 

müqayisədə aşağı səviyyədə bacarıqlara və səriştəyə malikdirsə, onda seqmentə çıxmağın 

faydası yoxdur. 

Hədəf seqmentinin seçilməsi.   Hədəf bazarı şirkətin xidmət göstərmək qərarına gəldiyi 

ümumi ehtiyac və xüsusiyyətlərə malik alıcılar qrupundan ibarətdir. 

Hədəf seqmentinin seçilməsi zamanı şirkətin hansı seqmentlərdə fəaliyyət göstərəcəyi 

və bu zaman hansı marketinq formasından istifadə edəcəyi məsələsinə aydınlıq gətirilir. Bununla 

bağlı hədəf marketinqinin strategiyalarının aydınlaşdırılmasına ehtiyac yaranır. 

Alıcıların ehtiyac və istəkləri cox qeyri adi olduğuna görə satışla məşğul olan şirkət hər 

bir alıcıya ayrıca hədəf bazarı kimi baxa bilər. Belə olan halda satış şirkətləri hər alıcı üçün 

ayrıca marketinq proqramı tərtib edə bilər. Bəzi şirkətlərin alıcılara fərdi şəkildə xidmət 

göstərməyə cəhd etmələrinə baxmayaraq, əksəriyyəti az saylı alıcılarla daha çox qarşılaşır və 

fərdi hədəfə almanın dəyəri olmadığını aşkarlayırlar. Bunun əvəzinə onlar daha geniş alıcı 

seqmenti axtarırlar. Daha ümumi desək, hədəf marketinqi bir neçə müxtəlif mərhələlərdə həyata 

keçirilə bilər.  Şirkətlərin çox geniş şəkildə (fərqləndirilməmiş marketinq), çox dar şəkildə 

(mikromarketinq) və aralıq (fərqləndirici yaxud cəmləşdirilmiş) şəkildə hədəfə ala bilərlər. 

Fərqləndirilməmiş (kütləvi) marketinq. Firma bu marketinq strategiyasını reallaşdırırsa, 

onda,  bazarın bütün seqmentlərinə və yaxud başqa sözlə desək,  bütöv bazara  yeganə məhsul 

təklif edilir. Bu halda seqmentlərin müxtəlifliyi nəzərə alınmır,  bütün müştərilər  eyni  məhsul 

əldə edə etmək məcburiyyətində  qalırlar. Bu strategiyanın reallaşdırılması zamanı marketinqə 

çəkilən xərclərin ixtisarına nail olmaq mümkün olsa da,  müştərilərin ehtiyac və təlabatlarının 

dolğun ödənilməsinə nail olmaq olmur. 

Fərqləndirici(seqmentli) marketinq.  Bu marketinq strategiyasını reallaşdıran firma 

çıxdığı fərqli bazar seqmentlərinə həmin seqmentlərdə olan müştərilərin tələblərinə uyğun fərqli 

məhsullar təklif edir. Bu, marketinqə çəkilən xərclərin ödənilməsinə və müəssisənin bazar 

faəliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə imkan verir. Lakin bu halda müəssisənin marketinq 

xərclərinin səviyyəsi də yüksək olur. Buna baxmayaraq, həmin xərclərin ödənilməsi müəssisənin 

imkanları çərçivəsində olur.  

Cəmləndirilmiş və ya nişa(və ya təmərgüzləşmiş) marketinq. Məhdud resurslara malik 

şirkətlər həmişə kiçik bazar seqmentində(bazar nişasında)  fəaliyyət göstərməyə və həmin 

seqmentdə olan müştərilərin təlabatını ödəməyə üstünlük verirlər. Bu, hədəf marketinqinin 

növbəti strategiyasıdır. Lakin bu strategiyanın reallaşdırılması çox təhlükəli ola bilir. Belə ki, 



böyük müəssisələr tərəfindən təmərküzləşdirilmiş və yaxud cəmləndirilmiş marketinq 

strategiyasını reallaşdıran müəssisənin bazar mövqeləri çox asanlıqla ələ keçirilə bilir. Ona görə 

də bu strategiyanı reallaşdıran müəssisələr ehtiyyatlı olmalı və qarşılaşa biləcək böyük riskləri 

göz altına almalıdırlar . 

Mikromarketinq. Mikromarketinq əraziyə və fərdlərin zövqlərinə uyğun məhsulların və 

marketinq proqramlarının hazırlanması prosesidir. Bu deyilənlər əvvəlki hədəf marketinqi 

strategiyalarında nəzərdə tutulmurdu, daha doğrusu, konkret fərdin zövqünə uyğun ona məhsul 

təklif edilməsi planı və yaxud proqramı əvvəlki strategiyalarda tərtib edilmirdi. 

Mikromarketinqə yerli və fərdi marketinq aiddir. Yerli marketinq  yerli müştəri 

qruplarının (şəhər, məhəllə, hətta xüsusi dükanlar) ehtiyac və istəklərinə uyğun brəndlərin və 

həvəsləndirmə tədbirlərinin işlənib hazırlanmasını nəzərdə tutur. Məhsul və marketinq 

proqramları fərdi alıcıların ehtiyac və seçimlərinə uyğunlaşdırıldıqda mikromarketinq fərdi 

marketinqə çevrilir.  Fərdi marketinqə, həmçinin bazar marketinqi, sifarişli marketinq, fərddən-

fərdə marketinq də deyirlər. 

Fərdi marketinqə doğru irəliləyiş istehlakçının öz-özünə marketinqə meylini əks etdirir. 

Fərdi istehlakçılar hansı məhsul və çeşidi almağı müəyyənləşdirməkdə daha çox cavabdehlik 

daşıyırlar.   

Hədəf marketinqi strategiyasının seçilməsi Şirkətlər hədəf marketinqi strategiyasını 

seçərkən bir sıra məqamları nəzərə almalıdırlar. Şirkət üçün hansı strategiyanın daha yaxşı 

olması onun imkanlarından asılıdır. Ola bilsin ən yaxşı strategiya məhsulların fərqləndirilməsi 

əsasında olsun və bu halda müəssisənin bazar mövqeyi daha da yaxşılaşsın. Ola bilsin, ən yaxşı 

strategiya müəssisə tərəfindən bazara təklif edilən yeganə məhsulla bağlı olsun. Bu, həm də 

müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi sahədən asılıdır. Belə ki, məsələn, kənd təsərrüfatında fəaliyyət 

göstərən müəssisələrin əksəriyyəti hədəf marketinqi strategiyası kimi kütləvi marketinq 

strategiyasını reallaşdırır və istehsal etdikləri məhsulları fərqləndirmədən bazara təklif edirlər. 

Məhsulun həyat dövrü mərhələsi, həmçinin nəzərə alınmalıdır. Firma bazara yeni 

məhsulu çıxaran zaman, onu satışa yalnız bir variantda çıxarmaq daha praktik olur, 

fərqləndirilməmiş və ya cəmləndirilmiş marketinq daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Məhsulun 

həyat mərhələsinin yetkinləşmə dövründə fərqləndirici marketinq daha çox əhəmiyyət daşımağa 

başlayır. Başqa bir amil isə bazar müxtəlifliyidir. Əgər alıcıların əksəriyyətinin zövqü eynidirsə, 

eyni miqdarda alış veriş edirlərsə və marketinq səylərinə eyni cür reaksiya verilərsə, 

fərqləndirilməmiş marketinq daha münasibdir. Nəhayət, rəqiblərin də marketinq strategiyası 

vacibdir. Rəqiblər fərqləndirici və ya cəmləndirilmiş marketinqdən istiladə etdikdə 

fərqləndirilməmiş marketinq acınacaqlı nəticələr verə bilər. Və ya əksinə, rəqiblər 



fərqləndirilməmiş marketinqdən istifadə etdikdə firma fərqləndirici və ya cəmləndirilmiş 

marketinqdən istifadə etməklə üstünlük əld edə bilərlər. 

Hədəf marketinqinin sosial məsuliyyəti 

Hədəfə almanı mükəmməl bacaran şirkətlər ən yaxşı xidmət göstərdiyi və ən çox gəlir 

əldə edə bildikləri seqmentə əhəmiyyət verməklə daha səmərəli və elfektiv ola bilirlər. Hədəfə 

alma həmçinin müştərilər üçün də sərfəlidir - şirkətlər onların ehtiyaclarına dəqiq 

uyğunlaşdırılmış təkliflə istehlakçıların xüsusi qruplarını əldə edirlər. Amma hədəf marketinqi 

bəzən ziddiyyətlər və narahatlıqlar doğurur. Belə problemlər adətən, ziddiyətli və potensial 

baxımdan ziyanlı məhsullarla fiziki və emosional zəif və zərərçəkən istehlakçları hədəfə alan 

zaman meydan çxır. 

Məsələn, dənli bitkilər sənayesi uşaqlara yönəldilmiş marketinq səylərinə göıə uzun illər 

ərzində ciddi tənqidə məruz qalmışdır. Tənqidçilər sevimli cizgi filmləri qəhrəmanlarının dili ilə 

təqdim edilən yüksək təkliflərin və reklamın cəlbediciliyi ilə uşaqların hüquqlarının 

pozulmasından narahat olmuşlar. Oyuncaq və digər uşaq məhsulları üzrə marketoloqlar da eynilə 

əsaslanmış tənqidə məruz qalmışlar. 

Son illərdə siqaret, pivə və “fastfood” üzrə marketoloqlar da azlıq təşkil edən şəhər 

istehlakçılarını hədəfə almaq cəhdləri ilə ziddiyyətlər yaradır. Məsələn, "McDonalds” və digər 

şəbəkələr şəhər ətrafında yaşayan sakinlərə nisbətən, yağlı və duzlu qidanı daha çox istehla edən 

aşağı gəlirili şəhər sakinləri üçün isə çox yağlı və duzlu qidalar satdıqlarına görə tənqidə məruz 

qalmışlar. 

Beləliklə, hədəf marketinqində əsas məsələ kimin hədəfə alınması deyil, necə və nə 

məqsədlə alınmasıdır. Marketoloqlar hədəfə alınmış seqmentlərin heabına gəlir əldə etməyə cəhd 

edəndə və ədalətsiz olaraq fiziki və emosional zəif seqmenti hədəfə alanda və ya onlara şübhəli 

məhsul və ya taktikalar təqdim edəndə ziddiyyətlər meydana çıxır. Sosial məsuliyyətli marketinq 

təkcə şirkətlərin maraqlarına deyil, həm də hədəfə alınanların maraqlarına xidmət edən 

seqmentasiya və hədəfə alma tələb edir. 

 

3.Rəqabət üstünlüyü üçün mövqeləşdirmə (pozisiyalaşma) 

 

Bazar seqmentinin hansının hədəfə alınacağı qərarına gəlməmişdən öncə şirkət həmin 

seqmentdə hansı mövqeyə sahib olacağın aydınlıq gətirməlidir. Məhsulun mövqeyi (pozisiyası) -  

əsas atributlara görə məhsulun istehlkaçının şüurunda rəqib məhsullarla müqayisədə 

onun(istehlakçının)  tərəfindən identifikasiyası üsuludur. Mövqeləşdirmə alıcıların şüurunda 

məhsulun özünəməxsus faydasını və fərqlərini əks etdirir. 



Hazırkı şəraitdə istehlakçılar məhsullar və xidmətlər haqqında informasiyalarla 

həddindən ziyadə yüklənirlər. Belə şəraitdə şirkətin məhsulunun və ya xidmətinin onlar 

tərəfindən  seçilməsi onların düzgün mövqeləşdirilməsini tələb edir. İstehlakçı yaddaşında 

düzgün mövqeləşdirilmiş məhsul və xidmətlər onların seçilməsini və rəqib məhsullarla müqayisə 

edilməsini asanlaşdırır.  

Qeyd edək ki, istehlakçılar məhsulun mövqeyini marketoloqların köməyi ilə və yaxud 

onların köməyi olmadan müəyyən edə bilərlər. Lakin səriştəli marketoloqlar öz məhsullarının və 

xidmətlərinin mövqeyini taleyin ümidinə buraxmır  və onların mövqeləşdirilməsi məsələlərinin 

həllinə ciddi fikir verirlər. 

Mövqeləşdirmə planı 

Öz mövqe seçmə strategiyalarını planlaşdırarkən marketoloqlar adətən,mühüm satın 

alma aspektlərində rəqabət aparan ınəhsullar ilə müqayisədə istehlakçıların öz brəndlərinin necə 

qavradıqlarını göstərən perseptual (qavrayışla bağlı olan) mövqe seçmə diaqramlardan istifadə 

edirlər.   

Bu zaman marketoloqlar məhsullarının istehlakçılar tərəfindən necə qavranılacağı ilə 

bağlı məsələləri aydınlaşdırır və məhsulların fərqləndirici üstünlüyünü əsas götürməklə 

istehlakçıların yaddaşında onları mövqeləşdirirlər. 

Mövgeləşdirmə strategiyasının seçilməsi 

Bəzi firmalar üçün öz mövqeləşdirmə strategiyalarını seçmək asandır. Məsələn, əgər 

keyfiyyət axtaran kifayət qədər alıcı varsa, müəyyən seqmentlərdə keyfiyyətə görə yaxşı tanınan 

firma yeni  seqmentdə də bu mövqeni seçəcək. Lakin bir cox hallarda, iki və ya daha artıq 

firmalar həmin  mövqeyə can atacaqlar. Sonra isə, hər biri fərqlənmək üçün başqa yollar 

axtarmalı olacaqlar.Hər  bir firma seqment daxili əhəmiyyətli qrupu cəlb edən özünəməxsus 

dəyərlər toplusu yaratmaqla öz təkliflərini fərqləndirməlidirlər. 

Mövqeləşdirmə üç mərhələdən ibarətdir: mövqeyi qurmaq üçün mümkün üstünlüklərini 

müəyyən etmək, düzgün rəqabət üstünlüklərinin seçilməsi və tam mövqeləşdirmə strategiyasının 

seçilməsi. Sonra şirkət seçilmiş mövqe haqqında məlumat verməli və onu bazara təqdim 

etməlidir. 

Mümkün rəqabət üstünlüklərinin müəyyən edilməsi. Hədəf bazarında olan 

müştəriləri ələ keçirmək və onlarla səmərəli əlaqələr qurmaq  üçün müştərilərin  ehtiyac və 

təlabatlarını rəqiblərlə müqayisədə daha yaxşı öyrənmək və onlara daha yaxşı dəyər təklif etmək 

lazım gəlir. Bu zaman şirkət dəyər təchizatçısı kimi mövqeyini müəyyənləşdirdiyi ölçüdə 

rəqabət üstünlüyü əldə edir. Lakin möhkəm mövqe boş vədlər üzərində qurulmur. Əgər şirkət 

məhsulunun və ya xidmətinin yüksək keyfiyyətinə işarə edirsə, həmin keyfiyyəti də təmin 



etməlidir. Beləliklə, mövqeləşdirmə şirkətin marketinq təklifini istehlakçılara rəqiblərlə 

müqayisədə daha çox dəyər verəcəyinə dair fərqləndirməklə başlayır. 

Fərqləndirici cəhətləri müəyyən etmək üçün marketoloqlar alıcıların şirkətin məhsul və 

ya xidmətlərinə olan tam təəssüratlarını hərtərəfli araşdırmalıdırlar. Diqqətli şirkət müştərilərlə 

əlaqədə olduğu bütün münasibətlərdə özünü başqalarından fərqləndirmək yollarını tapa bilər. 

Müəssisə öz təkliflərini rəqiblərindən hansı xüsusi yollarla fərqləndirə bilər? Şirkət və ya bazar 

təklifi, məhsul, xidmət, kanallar, insanlar və ya imic əsasında fərqləndirilə bilər. 

Öz fiziki məhsulunu fərqləndirməkdən başqa firma, həmçinin məhsulun satışı zamanı 

göstərdiyi müxtəlif xidmətləri də fərqləndirə bilər. Bəzi şirkətlər sürətli, rahat və etibarlı 

çatdrılma vasitəsilə xidmət fərqlənməsinə nail olurlar. Məsələn, “BankOne” şənbə, bazar günləri 

və həftə günlərinin axşam saatları da daxil olmaqla yer rahatlığını təmin etmək üçün 

supermarketlərdə tam xidmət bölmələri açmışdır. 

Kanal fərqləndirilməsindən istifadə edən firmalar öz kanallarının əhatə dairəsi, ekspert 

qiymətləndirilməsi və fəaliyyətinin yaradılması yolları vasitəsilə rəqabət üstünlüyü əldə edə 

bilər. 

 Şirkətlər rəqiblərindən daha yaxşı işçilər işə götürmək və onları təlimatlandırmaqla 

işçilər görə fərqləndirilmə vasitəsilə güclü rəqabət üstünlüyü əldə edə bilərlər. “Disney” 

şirkətinin işçiləri mehriban və ruhlandırıcı olduqlarına görə tanınır. 

Rəqabət təklifləri eyni göründükdə belə alıcılar şirkətin və ya brəndin imicinə görə 

fərqlənməyə əsaslanan fərqi hiss edə bilərlər. Şirkətin və ya brəndin imici məhsulun fərqli 

dəyərlərini və  mövqeləşdirilməsini ifadə edir. Güclü və özünəməxsus imic yaratmaq yaradıcılıq 

və gərgin iş tələb edir. Lakin şirkət bir neçə reklam vasitəsilə ictimaiyyətin şüurunda imic yarada 

bilməz. Əgər ‘Ritz-Carlton” keyfiyyət nəzərdə tutursa, bu imic şirkətin dediyi və etdiyi hər bir 

şeylə dəstəklənməlidir. “McDonald”-ın gızıl yayları, “Prudensiya” qayası, “Nike”-nin fiti, “İntei 

Inside”-ın logoları kimi simvollar şirkətin və ya brəndin tanıma və imicə görə fərqlənməsini 

təmin edə bilər.  

Doğru rəqabət üstünlüklərinin seçilməsi Tutaq ki, şirkət bir neçə potensial rəqabət 

üstünlüklərini aşkar etmək imkanlarına malikdir. İndi o, öz mövqeləşdirmə strategiyasını məhz 

hansı cəhət üzərində quracağını seçməlidir. O, hansı sayda və hansı fərqli xüsusiyyətlərə önəm 

verəcəyini qərara almalıdır. 

Nə qədər fərqləndirici cəhət irəli sürmək lazımdır? Bir cox marketoloqlar hesab edirlər 

ki, şirkətlə hədəf bazarı üçün israrlı olaraq yalnız bir dəyər reklam etməlidir. Məsələn, reklam işi 

ilə məşğul olan Posser Reeves deyir ki, şirkət hər brənd üçün vahid satış təklifi yaratmalı və bu 

istiqamətdə işləməlidir. Hər bir brənd müəyyən atribut seçməli və bu atributlara əsasən “l -ci 



nömrəli” kimi reklam edilməlidir. Çünki alıcılar, xüsusilə də həddən artıq çox məlumatlanmış 

cəmiyyətdə ‘1-ci nömrəni”-i daha yaxşı yadda saxlayşrlar.  

Digər marketoloqlar hesab edirlər ki, şirkət öz mövqeyini bir və daha çox fərqləndirici 

xüsusiyyətlər əsasında müəyyən etməlidir. Bu, iki və daha artıq firmanın eyni xüsusiyyətə görə 

birinici olmaqlarını iddia etdiyi təqdirdə vacib ola bilər. Hal-hazrda, kütləvi bazarın çoxlu sayda 

kiçik seqmentlərə bölündüyü bir vaxtda, şirkətlər daha çox seqmenti cəlb etmək üçün 

mövqeləşdirmə strategiyasını genişləndirməyə çaışırlar. 

Ümumiyyətlə, şirkət mövqeləşdirmə zamanı üç səhvdən çəkinməlidir. Birincisi, şirkəti 

ümumiyyətlə həqiqi mövqeyindən məhrum etməklə aşağı mövqeləşdirmədir. Bəzi şirkətlər 

alıcıların şirkət barədə qeyri-müəyyən təsəvvürə malik olmalarını və ya xüsusi bir şey 

bilmədiklərini aşkar edirlər, ikinci səhv şirkət haqqında alıcılara az məlumat verməklə həddən 

artıq yüksək mövqeləşdirmədir. 

Nəhayət, şirkət alıcılarda özü haqqında çaşdırıcı imic yaradan dolaşıq 

mövqeləşdirmədən çəkinməlidir.  

 

Hansı fərqli xüsusiyyətləri irəli sürmək lazımdır? Heç də bütün brəndlərin fərqli xüsusiyyətləri 

hər zaman əhəmiyyətli və uğurlu olmur və bütün fərqlər də yaxşı fərqləndirici xüsusiyyətlər 

yaratmır. Hər bir fərqli xüsusiyyətin şirkət üçün xərc, alıcılar üçün isə fayda yaratmaq potensialı 

var. Buna görə də, şirkət özünü rəqiblərindən fərqləndirmək üsullarını çox diqqətlə seçməlidir. 

Aşağıdakı meyarlara cavab verdiyi təqdirdə bu fərqli xüsusiyyətlərin yaradılmasının əhəmiyyəti 

olur. 

■ Əhəmiyyətlilik: Fərqli xüsusiyyətlər hədəf seçilmiş alıcılara yüksək dəyərləndirilən 

faydalar çatdırmalıdır. 

■ Səciyyəvilik: Rəqiblər bu fərqli xüsusiyyəti təklif etmirlər və ya şirkət bunu daha 

özünəməxsus tərzdə edir. 

■ Üstiinlük: Fərqli xüsusiyyətlər alıcıların eyni faydanı əldə edə biləcəyi başqa üsullardan 

üstündür. 

■ Məlumatlılıq: Alıcılar bu fərq haqqında məlumatlıdır və bu onlar üçün aydındır. 

■ Birincilik: Rəqiblər bu fərqi asanlıqla təkrarlaya bilmirlər. 

■ Maddi baxımdan mümkünlük: Alıcılar bu fərqli xüsusiyyət üçün pul ödəmək imkanına 

malik olmalıdırlar. 

■ Faydalılıq: Şirkət fərqi gəlir əldə etməklə təqdim etməlidir. 

 Tam mövqeləşdirmə strategiyasının seçilməsi İstehlakçılar, adətən onlara ən böyük fayda 

verən məhsul və xidmətləri seçirlər. Beləliklə, marketoloqlar öz brəndlərini rəqib brəndlərlə 

müqayisədə təklif etdikləri əsas dəyərlər üzərində mövqeləşdirmək istəyirlər. Brəndin tam olaraq 



mövqeləşdirilməsi dəyər təklifi- brəndin mövqeyinin movqeləşdirilməsi faydaların tam 

kompleksi adlanır. Bu istehlakçının “mən niyə sizin brəndinizi almalıyam?” sualına cavabdır. 

Daha çox üçün daha çox.  “Daha çox üçün daha çox” mövqeləşdirilməsinə çox yüksək 

keyfiyyətli məhsul  və ya xidmətlərlə təmin etmək və yüksək xərcləri ödəmək üçün yüksək 

qiymətlər təyin etmək aiddir. 

Eyni üçün daha çox. Oxşar keyfiyyətli, lakin daha ucuz qiymətə brəndlər təqdim etməklə 

şirkətlər rəqibin “daha çox üçün daha çox” mövqeləşdirməsi ilə mübarizə apara bilərlər. 

Məsələn, “Toyota” özünün “Lexus” xəttini “eyni üçün daha çox dəyər təklifi ilə təqdim etmişdi. 

Daha az üçün eyni. “Daha az üçün eyni” təklifi təsirli dəyər təklif ola bilər - hər kəs sərfəli işi 

sevir. Məsələn, “Dell Computer” eyni keyfiyyətli kompüterləri daha ucuz “əməliyyat qiyməti” 

nə satır. 

Lap daha az üçün daha az. Bazarda daha az taklif edilən və buna görə da ucuz olan mallar 

demək olar ki, həmişə mövcud olub. Çox az adamlar aldıqları hər məhsulun “ən yaxşısına” 

ehtiyac duyur, istəyir Və buna imkanı çatır. Əksər hallarda müştərilər məmnuniyyətlə optimal 

fəaliyyətdən daha aza qane olur va ya daha ucuz qiymət müqabilində təmtəraqdan əl çəkirlər. 

Məslən, yatmaq üçün yer axtaran bir çox səyahətçilər hovuz, restoran, nanə ətıri, yastrq kimi zə-

ruri olmayan xidmətlər üçün pul ödəməyi üstün tuturlar. 

“Lap daha az üçün daha az” movqeləşdirilməsi daha aşağı qiymətə istehlakçıların fəaliyyətini və 

keyfiyyət tələblərini ödənilməsini əks etdirir. 

Daha az üçün daha çox. Əlbətdə, ən uğurlu dəyər təklifi “daha az üçün daha çox”  təklif etmək 

olardı.  Bir çox şirkətlər bunu etmə iddiasındadırlar. Məsələn "Dell Computer” müvafiq fəaliyyət 

müqabilində daha yaxşı məhsula  ucuz qiymətə malik olmasını bəyan edir.”Procter and Gamble” 

yuyucu tozlarının ən yaxşı  təmizliyi və ucuz qiyməti təmin etməsini iddia edir. 



 

 

Marketinqə dair ədəbiyyatlarla tanışlıq göstərir ki, şirkətin məhsulu rəqib müəssisənin 

məhsulları ilə müqayisədə bir sıra üsullardan istifadə edilməklə fərqləndirilə bilər. Bu üsullar 

aşağıdakıları aid etmək olar: məhsulların satışı zamanı göstərilən əlavə xidmətlər(məsələn, 

məhsulun təyinat yerinə rahat və asan çatdırılması); daha yaxşı işçiləri işə götürməklə onların 

bacarıqları  və səriştələri hesabına məhsul istehsal edərək,  həmin məhsulları rəqib məhsullardan 

fərqləndirilməsi və s. 

Ümumiyyətlə, istehlakçılara fayda gətirə biləcək hər bir fərqləndirmə üsulundan istifadə 

etməklə,  müəssisənin məhsulunun rəqib müəssisənin məhsulundan üstün mövqeynin təmin 

edilməsinə nail olmaq olar.   

Marketoloqlar öz brəndlərini rəqib brəndlərlə müqayisədə  əsas dəyərləri nəzərə almaqla 

mövqeləşdirmək istəyirlər. Brəndin tam olaraq mövqeləşdirilməsi (dəyər təklifi) – brəndin 

mövqeyinin müəyyənləşdirildiyi   faydaların tam kompleksi adlanır/ diaqram /. 

 

 

 

Yuxarıdakı şəkildə şirkətin öz məhsulunun mövqeyini müəyyənləşdirərkən əsaslana 

biləcəyi mümkün dəyər təklifləri göstərilmişdir. Şəkildəki beş mavi xana şirkətə  rəqabət üstünlüyü  

gətirə biləcək mövqeləşdirməni göstərir. Qalan o birisi dörd xana isə uğursuz dəyər təkliflərinin  

təsviridir.  
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Diaqram. Mümkün dəyər təklifləri 



 

 

Mövqeləşdirmə bəyanatı Şirkətin və brəndin mövqeləşdirilməsi mövqeləşdirmə 

bəyanatında əks olunmalıdır. Bəyanat aşağıdakı formada olmalıdır: Seqmenti və ehtiyacı hədəfə 

almaq üçün bizim brənd fərqli konsepsiyaya malikdir. 

Seçilmiş mövqe haqqında məlumatın verilməsi və təqdim olunması 

Mövqe seçiləndən sonra şirkət hədəf seçdiyi istehlakçılara mövqe haqqında məlumat 

verilməsində və təqdim olunmasında mühüm addımlar atmalıdır. Şiıkətin bütün marketinq 

kompleksi üzrə səyləri mövqeləşdirmə strategiyasını dəstəkləməlidii. Şirkətin mövqeyini 

müəyyənləşdirmək yalnız danışıq deyil, konkret iş tələb edir. Əgər şirkət öz mövqeyini yüksək 

keyfiyyət və xidmət üzərində qurmağı qərarlaşdırıbsa, ilk olaraq o, bu mövqeyini təqdim etməlidir. 

Marketinq kompleksi - məhsul, qiymət, yer və reklamın tərtib olunması mövqeləşdirmə 

strategiyasının taktik təfsilatını hazırlamağı özündə əks etdirir. Beləliklə, daha çox üçün daha çox 

mövqeyindən istifadə edən firma bilir ki, o, yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal etməli, yüksək 

qiymət qoymalı, məhsulu yüksək keyfiyyətli dilerlər vasitəsilə yaymalı və onu yüksək keyfiyyətli 

mediada reklam etdirməlidir. O, xidmət üçün işə daha çox işçi götürməli təlimatlandırmalı, yaxşı 

nüfuza malik olan pərakəndə satış şirkətləri tapmalı və onun üstün  xidmətini yayımlayan satış və 

reklam ismarıclarını işləyib hazırlamalıdır. Bu, daha çox üçün daha çox mövqeyini qurmaq üçün 

ardıcıl və yeganə mümkün yoludur. 

Əksər hallarda şirkətlərə elə gəlir ki,yaxşı mövqeləşdirmə strategiyasını yaratmaq, onu 

həyata keçirməkdən daha asandır. Mövqe yaratmaq və ya dəyişmək çox vaxt aparır. Bunun əksinə 

olaraq isə, yaradılmasına illərlə vaxt sərf edilmiş mövqe tez bir zamanda itirilə bilər. Şirkət arzu 

etdiyi mövqeni yaratdıqdan sonra davamlı fəaliyyəti və əlaqələr vasitəsilə bu mövqeni qoruyub 

saxlamalıdır. O, istehlakçıların tələblərindəki və rəqiblərin strategiyasındakı dəyişikliklərlə 

ayaqlaşmaq üçün vaxtaşırı mövqeyinə nəzarət etməli və düzəlişlər aparmalıdır. Buna baxmayaraq, 

şirkət istehlakçıları çaşdıra biləcək kəskin dəyişikliklərdən çəkinməlidir. Bunun əvəzinə, məhsulun 

mövqeyi daim dəyişən marketinq mühitinə uyğunlaşdırılaraq tədricən təkmilləşdirilməlidir.  
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Mövzu 7.Məhsul, xidmət və brend strategiyası 
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2.Məhsul və xidmət haqqında qərarlar 

3.Brendləşdirmə strategiyaları 

4.Xidmət marketinqi  

 

1.Məhsul haqqında əsas anlayışlar 

Marketinqdə məhsul istək və ehtiyacı ödəyə bilən və bazarın diqqətinə, istifadəsinə, 

istehlakına təklif edilə bilən istənilən bir şey kimi təyin edilir. Məhsul hiss edilə biləcək bir şeydən 

daha geniş bir məhfumu nəzərdə tutur. Geniş mənada məhsullar fiziki obyektlər, xidmətlər, 

hadisələr, insan münasibətləri, ideyalar və s.  kimi ünsürlər daşıyır.  Bu, o deməkdir ki, məhsul 

termini yuxarıda qeyd  etdiyimiz bütün mənaları özündə ifadə edir. 

Xidmətlər də marketinqdə məhsul hesab edilir. Xidmətlər məhsulun bir növü olaraq satış 

üçün fəaliyyətləri, faydaları və ya alıcının razı salınması üçün maddi-əşya formasına malik 

olmayan, heç bir əşyaya fiziki sahibliklə nəticələnməyən “malları” özündə cəmləşdirir. 

Şirkətin bazar təklifi maddi məhsulları və xidmətləri əhatə edir. Onları iki əks qütbə 

bölmək olar. Bir tərəfdən şirkətin bazar təklifinə təmiz maddi tərəfdən baxıla bilər. Məsələn, sabun, 

diş məcunu, duz və s. Sadalanan bu məhsulların heç biri xidmət tələb etmir. İkinci qütbdə isə təklif 

təmiz xidmət müqabilində həyata keçirilir. Məsələn, həkim müayinəsi və maliyyə xidmətləri. 

Marketinq baxımından məhsul planlaşdırılarkən onun üç səviyyəsi nəzərə alınmalıdır. Hər 

bir səviyyə əlavə müştəri dəyərini yaradır. Özək səviyyə əsas fayda adlanır və bu səviyyədə  “alıcı 

həqiqətdə nə alır?”sualına cavab axtarılır.  Bu və ya digər biznes yarandıqda, onun yaradıcıları ilk 

növbədə istehlakçıların təlabatlarının necə ödnənilməsi üzərində düşünməlidirlər. Belə ki, məsələn, 

dodaq boyası alan qadın boyadan başqa daha  əhəmiyyətli məhsulla malik olur. Bu onun sözügedən 

məhsulla sahibləndiyi gözəllikdır. 

http://www.marketinq.az/


 

 

Məhsulun planlaşdırılmasının ikinci səviyyəsində müəyyən edilmiş əsas fayda həqiqi və 

yaxud real məhsula çevrilir. Bu səviyyədə məhsulun və xidmətin xüsusiyyətləri, onların tərtibatları, 

keyfiyyət səviyyələri, brendin adı və qablaşdırılması işlənilməlidir.Məsələn, “Sony” şirkətinin 

istehsalı olan rəqəmli videokamera həqiqi məhsuldur. Məhsulun adı, hissələri, üslubu, 

qablaşdırılması və digər əlamətləri dəqiqliklə bir-birini tamamlayır. Burada məqsəd rahatlıq, yüksək 

keyfiyyət şəkilində olan əsas faydanı təmin etməkdir. 

Nəhayət,  əsas fayda və həqiqi məhsul ətrafında istehlakçılara əlavə xidmətlər göstərməklə 

fayda vermək olar və bu fayda məhsulun gücləndirilməsinə və onun rəqabətqabiliyyətliliyinin 

yüksəldilməsinə gətirib çıxarır. Belə ki, indiki şəraitdə rəqabət mübarizəsi gücləndirilmiş məhsullar 

üzrə gedir. “Sony” öz alıcısına yalnız videokamera deyil, bütünlüklə alıcının istəyini təmin etməli 

və onu yerinə yetirməlidir. Bu isə o deməkdir ki, “Sony” və onun dilerləri öz alıcılarına yalnız 

məhsul satmırlar. Alıcı həm də bütün hissələrə zəmanət, istifadə qaydaları, lazım olduqda təcili 

təmir xidməti və pulsuz telefon xidməti əldə edir. Odur ki, şirkət bütün bunları təmin etməlidir. 

Məlum olduğu kimi, istehlakçılar məhsullara ehtiyaclarını ödəyə biləcək faydalar toplusu kimi 

baxırlar. Marketoloqqlar məhsulları  işləyib hazırlayarkən onların istehlakçıların hansı ehtiyaclarını 

ödəyəcəyini nəzərə almalıdırlar. Onlar elə məhsullar işləyib hazırlamalı və onlara elə əlavələr(əlavə 

faydalar) verməlidirlər ki, həmin məhsullar istehlkaçıların ehtiyac və təlabatlarını hərtərəfli surətdə 

ödəməyə imkan versin. 

Məhsulların və xidmətlərin təsnifatı.   İstehlakçılarından asılı olaraq məhsul və xidmətlər 

iki böyük sinifə ayrılır: istehlak məhsulları və sənaye məhsulları. 

İstehlak məhsulları. Bu məhsullar  şəxsi istehlak məqsədilə əldə edilir. Onlara  aşağıdakı 

məhsullar aiddir: rahat   əldə edilən məhsullar; ticarət məhsulları; xüsusi məhsullar və 

axtarılmayan məhsullar.  Bu məhsullar istehlakçıların onları alması tərzlərinə  və deməli, satılma 

yollarına görə fərqlənirlər. 

Rahat  alınan məhsullar. Bunlar elə məhsullar və yaxud xidmətlərdir ki, istehlakçılar və 

yaxud müştərilər  onları rahat şəkildə əldə edə bilirlər. Bu məhsullara nümunə kimi, qəzetlər, 

sabunlar, şüşə konfetlər və s. aiddir. Onların qiyməti aşağı, özləri isə əlçatan olur. 

Ticarət məhsulları. Seçim və alış zamanı müştərilərin qiymətə, yaraşığa və görünüşünə 

görə öz aralarında müqayisə etdiyi istehlak məhsullarıdır. Bu məhsullara geyim  məqsədilə əldə 

edilən məhsullar,  mebellər, işlənmiş avtomobil və s. aiddir. 

Xüsusi məhsullar   nadir xüsusiyyətlərə və brənd identifikasiyasına malik olan istehlak 

məhsullarıdır. Bu məhsulları əldə etmək üçün alıcı qrupları xüsusi səylər göstərməyə hazır olur və 

lazım  gəldikdə uzun məsafələr qət edərək onları  əldə edirlər. Sözügedən məhsullara müəyyən 

formalı və markalı avtomobilləri, bahalı foto cihazları, tibbi və hüquqi xidmətləri  və s. aid etmək 



 

 

olar. Misal üçün, “Lamborghini” maşını xüsusi məhsuldur, çünki alıcılar onu almaq məqsədilə uzaq 

məsafələrə getməyə hazırdırlar. Alıcılar, adətən xüsusi məhsulları müqayisə etmirlər. Onlar sadəcə 

olaraq arzu etdikləri məhsulları çatdıran dilerləri tapmaq üçün müəyyən vaxt sərf edirlər. 

Axtarılmayan məhsullar. Adətən istehlakçıların bu cür məhsullar barəsində məlumatları 

olmur,  həmin məhsullar  barəsində məlumatları olsa belə, onları əldə etmək barəsində düşünmürlər. 

Yeniliklərin əksəriyyəti istehlakçının reklam nəticəsində onun barəsində məlumat verəcəyi vaxta 

qədər axtarılmayan məhsullar olurlar.  Məsələn, həyat sığortası, qəbir daşları, müxtəlif 

ensiklopediyalar və s. bu məhsullara aid edilir. Öz təbiətinə görə axtarılmayan məhsullar böyük 

reklam, fərdi satış və digər marketinq xidmətləri tələb edir. 

Sənaye məhsulları. Sənaye məhsulları biznes sahəsində istifadə olunmaq üçün əldə edilən 

məhsullardır.  Belə ki, istehlak məhsulu ilə sənaye məhsulu arasında olan fərq, ediləcək alışın 

məqsədindən asılıdır. Əgər istehlakçı otbiçən maşını evinin ətrafındakı çəmənliyi qaydaya 

məqsədilə alırsa, bu otçalan maşın istehlak məhsuludur. Lakin, əgər həmin alıcı bu maşını bağsalma 

biznesi üçün alırsa, onda otçalan maşın sənaye məhsuluna çevirilir. 

Sənaye məhsulları üç qrupa ayrılır: xammal və ehtiyyat hissələri, istehsal vasitələri(əsaslı 

vəsaitlər) və ehtiyyatlar və xidmətlər. 

Xammallar fermer məhsullarını(dən, pamdıq, meyvə və s.) və təbii məhsulları(balıq, ağac, 

xam neft, dəmir filizi və s.) əks etdirir.  İstehsal olunmuş materiallar və hissələr komplektləşdirici 

materiallardan (dəmir, iplik, sement, məftil) və komplektləşdiriei hissələrdən (kiçik motor, 

avtomaşın şinləri, tökmə məmulatları) ibarətdir. İstehsal olunmuş materialların əksəriyyəti birbaşa 

sənaye istifadəçilərinə satılır. Burada qiymət və xidmət ən başlıca marketinq amilləridir. Brəndinq 

və reklam isə daha az əhəmiyyət kəsb edir. 

İstehsal vasitələri alıcının istehsal prosesinə və ya əməliyyatlarına(əsaslı daşınmaz əmlak 

və köməkçi avadanlıq da daxil olmaqla) yardım edən sənaye məhsullarıdır. Daşınmaz əmlak 

binalardan (fabrik,ofislər) və daşınmaz avadanlıqdan (generatorlar burğular, iri kompüter sistemləri, 

lift)  və s. ibarətdir. Köməkçi avadanlıq fabrik avadanlığı və alətləri (əl alətləri, yük qaldırıcısı), 

eləcə də ofis avadanlığı (kompüterlər,faks maşınları, masa) kimi vacib elementləri özündə   

cəmləyir. Bunlar daşınmazdır,daha az ömürlüdür və istehsal prosesində köməkçi vasitə kimi istifadə 

olunurlar. 

Biznes məhsullarının sonuncu qrupu ehtiyyatlar və xidmətlərdir. Ehtiyyatlara əməliyyat 

ehtiyyatları(yağ, daş kömür, kağız, karandaş və s.)  və təmir –xidmət maddələri (boya, mismar və 

s.) aiddir. Ehtiyyatlar sənaye sahəsinin rahat əldə edilən məhsullarıdır və onları minimum cəhdlə və 

müqayisə əsasında əldə etmək olur. 



 

 

Biznes xidmətləri quraşdırma və təmir xidmətlərini (pəncərələrin təmizlənməsi, 

kompyüterlərin təmiri və s.)  və biznes məsləhət xidmətlərini(hüquqi məsləhət, menecment, 

konsaltinq, reklam işləri və  və s. ) əhatə edir. Misal üçün, “Aramark” şirkəti qidadan, məişət işləri 

və ofis xidmətlərindən tutmuş, avadanlığın quraşdırılması, avadanlığın və təchizat şəbəkələrinin 

idarə edilməsinə qədər bütün xidmətləri təklif edir. 

Təşkilatlar, fərdlər, məkanlar və ideyalar Marketoloqlar son illər maddi məhsul və 

xidmətlərdən əlavə, məhsul anlayışını daha da genişləndirərək, ora digər bazar təkliflərini də əlavə 

ediblər (məsələn, təşkilatlar, fərdlər, məkan və ideyalar). 

Təşkilatlar öz təşkilatını “satmaq” üçün bir cox müxtəlif yollara əl atırlar. Təşkilat 

marketinqi müxtəlif yollarla hərəkət edir -hədəf qruplarının təşkilata olan münasibətini yaradır, 

saxlayır və ya dəyişdirməyə çalışır. Həm gəlir güdən, həm də gəlir güdməyən təşkilatlar təşkilatı 

marketinqdən istifadə edirlər. Firmalar, adətən ictimai əlaqələr və ya korporativ reklam 

kampaniyalarının maliyyəşdirilməsi vasitəsilə öz imiclərini təkmilləşdirməyə çalışırlar. Korporativ 

imicin reklam olunması şirkətin ictimaiyyətin müxtəlif nümayəndələrini cəlb etmək ücün istifadə 

etdiyi ən əsas alətlərdəndir. Misal üçün, “Lucent” şirkəti “Biz kommunikasiyaları hərəkətə gətirən 

avadanlıqlar istehsal edirik” şüarlı reklam buraxmışdır. “IBM” şirkəti isə özünü “Elektron-biznesin 

həlli”-ni təklif edən şirkət kimi təqdim etmək istəyir. “General Electric” “iş yerində xəyallar”-ın 

tərəfdarı kimi çıxış edir. Eynilə, gəlir güdməyən (qeyri kommersiya) təşkilatları (kilsələr, kolleclər, 

xeyriyyə cəmiyyətləri, muzeylər, yaradıcı incəsənət qrupları) öz təşkilatlarının marketinqini hayata 

keçirirlər ki, öz maliyyə bazasını artırsınlar və yeni üzvlər cəlb edə bilsinlər. 

Eynilə, insanlar barəsində də məhsul kimi düşünmək olar. Fərdi marketinq konkret 

insanlara olan münasibətlərin və davranışın saxlanmasına və ya dəyişdirilməsinə yönəlmiş 

hərəkətlərdən ibarətdir. Bütün insanlar və təşkilatlar fərdi marketinqi tətbiq edirlər. Bu gün 

prezidentlər özlərinin, partiyalarının və platformalarının marketinqini aparırlar ki, səs yığa bilsinlər 

və dəstək qazansınlar. Əyləncə və idman sahəsində çalışanlar da  öz karyera və gəlir sahəsində uğur 

əldə 

etmək üçün marketinqdən istifadə edirlər. Tibb, inşaat, hüquq sahəsinin peşəkarları öz 

reputasiyalarını yaxşılaşdırmaq və bizneslərini genişləndirmək məqsədilə marketinqə əl atırlar. 

Biznes qurumları, xeyriyyəçilər, idman komandaları, incəsənət qrupları, dini qruplar və digər 

təşkilatlar fərdi marketinqdən istifadə edirlər.Məşhur, tanınmış insanlarla iş birliyi isə çox vaxt bu 

şirkətlərin istəklərinə tez çatmasına daha çox kömək edir.Görünür elə ona görə də “Nike”, Target”, 

“Buick”,“American Express”, “Disney” və “Titleist” kimi şirkətlər golf idmanının ulduzu olan 

Tiger Vudsla əlaqə üçün ildə 100 milyon dollardan artıq sərmayə sərf edirlər. 



 

 

Məkan marketinqi konkret məkanlara olan münasibətlərin və davranışın saxlanılmasına və ya dəyiş-

dirilməsinə yönəlmiş hərəkətlərdən ibarətdir. Turistləri, əhalini, böyük tədbirləri, şirkətin ofis və 

zavodlarını özünə cəlb etmək məqsədilə şəhərlər, gəsəbələr, hökümətlər öz aralarında rəqabət 

aparırlar. Məsələn, Texas “Bura təmamilə başqa bir ölkədir” reklamını verir, Nyu York “Mən Nyu 

Yorku sevirəm” ideyasını aşılayır. Miçiqan isə “Böyük göllər, əla vaxt” deməklə turistləri, biznes 

nümayəndələrini cəlb etməyə çalışırlar. Bu cür şüarlarla İrlandiya İnkişaf Agentliyi 1200-don çox 

şirkətin zavodlarını ölkəyə cəlb edə bilmişdir. Elə həmin dövrdə də İrlandiya Turist Şurası “Fərqli 

bir həyat yaşa: mehriban, gözəl və rahat” reklamı vasitəsilə ölkədə çiçəklənən turizm biznesini 

qurmuşdur. İrlandiyanın İxrac Şurası isə irlandiyalı ixracatçılar üçün əlverişli bazarlar yaratmışdır. 

Hətta itleyalar da satıla bilər. Bir sözlə, hər növ marketinq əslində ideya marketinqidir - bu istər 

dişlərin təmizlənməsinə, istərsə də “Crest" diş pastasının “hər gün təbəssüm yaradır” mülahizəsinə 

aid olan ideya olsun. Burada biz əsas diqqətimizi sosial ideyaların marketinqinə yönəldirik. Bu sahə 

sosial marketinq (social marketing) adlanır vo Sosial Marketinq İnstitutu tərəfindən qəbul olunduğu 

tərifə görə Sosial marketinq insanların və cəmiyyətin rifahını yaxşılaşdırmaq məqsədilə onların 

davranışına təsir göstərən proqramların həyata keçirilməsinə yönəldilmiş və kommersiya təbiətinə 

malik olan marketinq konsepsiyalarının və alətlərinin istifadəsidir. 

Sosial marketinq proqramları siqaret çəkməyin, alkoqolizmin, narkomaniyanın və çox 

yeməyin əleyhinə olan ictimai səhiyyə kampaniyalarını özündə cəmləşdirir. Digər sosial marketinq 

cəhdləri isə təbiətin qorunmasına, təmiz havanın təmin olunmasına və qoruqlarin saxlanılmasına 

yönəlmiş ekoloji təmizlik kampaniyalarını da daxildir. Sosial marketinq proqramları həmçinin, ailə 

planlaşdırılması, insan hüquqları və irqi bərabəılik kimi məsələləri əhatə edir. Amerikanın Reklam 

Şurası bir çox sosial reklam kampaniyalarını işləmişdir. Bunlar sağlamlığın profilaktikasından, 

təhsildən, və şəxsi təhlükəsizlikdən tutmuş ekoloji təhlükəsizliyə qədər olan məsələləri əhatə 

etmişdir. 

Lakin, social marketinq özündə reklamdan daha artıq bir mənanı təzahür edir. Sosial Marketinq 

İnstitutu müxtəlif marketinq alətlərinin istifadəsini həvəsləndirir. Sosial marketinq marketinq 

kompleksinin həvəsləndirici “P -lərdən kənara çıxaraq öz məqsədinə nail olmacj üçün başqa 

elementləri də istifadə edir” - deyə SMİ-nin icraçı direktoru fikini belə izah edir . 

 

2.Məhsul və xidmət haqqında qərarlar 

 

Marketoloqlar öz məhsul və xidmətlərinə dair qərarları üç səviyyədə verirlər: məhsul üzrə 

fərdi qərarlar, məhsul xətti üzrə qərarlar və məhsul kompleksi üzrə qərarlar. Bu səviyyələrin hər 

birinə ayrı-ayrılıqda nəzər salaq. 



 

 

Məhsul və xidmətlər üzrə fərdi qərarlar. Aşağıdakı şəkildə məhsul və xidmətlərin fərdi 

işlənməsi və marketinqi zamanı verilən qərarlar göstərilir.

 

Məhsulun və ya xidmətin layihələndirilməsi onun verə biləcəyi dəyərlərin  müəyyən 

edilməsindən ibarətdir. Bu dəyərlər məhsulun əlamətləri olan  keyfiyyət, xüsusiyyətlər, üslub və 

dizayn vasitəsilə əlaqələndirilir və çatdırılır. Məhsulun keyfiyyəti marketoloqların məhsulların  

əsas mövqeləşdirmə əlamətlərindən biridir. Bu anlayışın məzmunun məhsulun “defektlərdən azad 

olması” kimi iazh edilə bilər. Keyfiyyət məhsulun və ya xidmətin aqibətinə birbaşa, təsir edir. Bu 

isə müştəri dəyəri və məmnunluğu ilə bağlıdır. Amma "müştəri yöntirttlü" şirkətlərin əksəriyyəti bu 

təsəvvürin sərhədlərini aşır. Fərqli olaraq, onlar keyfiyyəti müştəri məmnunluğu kimi qəbul edirlər. 

Amerikanın Keyfiyyət Cəmiyyəti keyfiyyəti xidmət və  məhsulun müştərinin real və ya potensial 

ehtiyaclarını ödəmə qabiliyyəti kimi təyin edir. Eynilə, “Siemens” şirkəti öz keyfiyyətini belə təsvir 

edir. «Əgər satdığımız məhsullar deyil xidmət etdiyimiz müştərilərimiz yenidən bizə müraciət 

edirlərsə bu keyfiyyətdir''. Bütün bu müştəri-yönümlii deyimlər keyfiyyətin müştəri ehtiyacaları ilə 

başlanmasını və müştəri  məmnunluğu ilə bitməsini bildirir. 

Məhsulun xüsusiyyətləri. Məhsulu onun müxtəlif xüsusiyyətlərini dəyişərək təklif etmək 

də mümkündür. İstənilən şirkət artıq mövcud olan modelə xüsusiyyətlər əlavə etməklə yüksək 

səviyyəli yeni modellər yarada bilər. Xüsusiyyətlər elə bir alətdir ki, bir şirkətin məhsulunu rəqib 

şirkətin məhsulundan fərqləndirir. Belə ki. qarşılıqlı ehtiyac və dəyərə olan yeni bir xüsusiyyəti 

həmişə birinci yaratmaq istəyi - ən effektli rəqabət növü və üsuludur. 

Sual yaranır. Şirkət hansı üsullarla xüsusiyyətləri aşkar edə bilər və onlardan hansının 

məhsula əlavə edilməsi barədə qərar verə bilər? Bunun ücün şirkət mütəmadi olaraq onun 

məhsullarından istifadə edən müştərilərə sorğularla müraciət etməlidir. Siz bizim məhsullarımızı 

sevirsinizmi? Keyfiyyətindən razısınızmı? Məhsuldakı hansı xüsusiyyətlərə daha çox üstünlük 

verirsiz? Məhsulun daha da mükəmməl olması üçün hansı xüsusiliyyətləri biz əlavə edə bilərik? 

Yalnız bu cavabların köməkliyi ilə şirkət üçün xüsusiyyətlər haqqında ideyalar yarana bilər. 

Məhsulun 

əlamətləri 
Brəndləşdirmə Qablaşdırma Nişanlanma 

Məhsulun 

dəstəklənməsi 

xidmətləri 

Şəkil. Məhsul üzrə fərdi qərarlar 



 

 

Deməli, ancaq bu zaman məhsulun hər bir özünəməxsus xüsusiyyətinin müştəriyə verdiyi dəyəri 

onun tələb etdiyi xərclərlə müqayisə etmək və qiymətləndirmək bilər.Müştərilər tərəfindən çox az 

dəyərləndirilən və yüksək xərclər tələb edən xüsusiyyətlər kənara atılmalı, xərclərlərə nisbətdə 

yüksək dəyərləndirilən xüsusiyyətlər isə əlavə edilməlidir. 

Məhsulıuı üslubu və dizaynı. Müştəri dəyərini artırmaq üçün başqa vasitəlar də vardır. 

Bunlar məhsulun fərqli iislubu və dizaynıdır.. Dizayn üslubdan daha böyük və mürəkkəb anlayışdır. 

Üslub məhsulun yalnız xarici görünüşünü təsvir edir. Üslub ya cəlbedici ya da darıxdırıcı ola bilər. 

Sensasiyalı üslub diqqəti cəlb edər və yüksək estetik zövq yarada bilər, amma o demək deyildir ki, 

məhsul mütləq yüksək səviyyədə öz işini yerinə yetirir. Üslubdan fərqli olaraq isə dizayn məhsulun 

birbaşa ürəyidir. Yaxşı dizayn məhsulun xarici görünüşünə və lazımlılığına təsir göstərmək 

imkanına malikdir. 

Gözəl üslub və dizayn məhsula diqqətin cəlb olunmasını, onun işini təkmilləşməsini, 

istehsalat xərclərini azalmasını və hədəf bazarında yüksək rəqabət üstünlüyünü təmin edə bilər. 

Nümunəyə nəzər salaq: 

“Apple”-ın orjinal “iMac” maşını eyni modulda yerləşdirilmiş oval ekranlı monitoru və 

hard diski, fantastik, firuzəyi şəffaf hamar keysə malik olub heyranlıq və ehtiras yaradan 

kompüterdir. Bu da fərdi kompüterin təsvirində, görünüşündə və qavrayışında yenilik deməkdir. 

Burada elə bir sxem yoxdur ki, sizin ofis işinizə xələl gətirə bilsin. Bir düymə basmaqla İnternetə 

çıxış imkanına malik olan bu maşın, İnternetdə sərbəst axtarış aparmaq məqsədilə yaradılmışdır 

(məhz buna görə do "Mac"-dan əvvəl “i” gəlir). Dramatik “iMac” dizaynı bu yenilikdən 

faydalanaraq böyük alıcı kütləsini cəlb etməyə nail oldu və bir il ərzində milyondan çox kompüter 

satdı. Bu isə“Apple” şirkətinin fərdi kompüter istehsalı sənayesində dirçəlişi demək idi. 

Brəndləşdirmə.  Peşəkar marketoloqların ən başlıca səriştəsi onların xidmət və 

məhsulların brendlərinin yaratmaq, saxlamaq, müdafiə etmək və daha da artırmaqdan ibarətdir. 

Brənd bir satıcının və yaxud satıcılar qrupunun məhsul və xidmətlərini müəyyən etmək və 

rəqiblərdən özlərini fərqləndirmək məqsədilə istiufadə edilən ad, rəmz, simvol və ya dizayn  və 

yaxud bunların hamısının hər hansı bir kombinasiyasıdır. İstehlakçılar brəndə, məhsulun mühüm bir 

hissəsi, brəndləşməyə isə məhsula dəyər əlavə edən bir məfhum kimi baxırlar. Ancaq məhsul eyni 

keyfiyyətə malik olsa da, onun qabı nişanlanmamış  olsa istehlakçılar onu daha keyfiyyətsiz 

sayarlar. Deməli xarici görünüşdən çox şey asılıdır. 

Hazırda brəndin əhəmiyyəti o qədər artmışdır ki, onsuz məhsullar dövriyyəyə buraxılmır.  

Brənd alıcıya müxtəlif hallarda köməklik edir. Belə ki. brənd nişanələri alıcıya onun üçün ən sərfəli 

məhsulun aşkar edilməsində köməklik göstərir.Belə ki, brəndləşdirmə məhsulun keyfiyyətliliyi 

haqqında təssürat yaradır, ona görə də həmin məhsulları əldə edirlər və onlara sadiqlik yaranır. . 



 

 

Brənd həm də satıcıya bəzi üstünlüklər verir. İstehsalçının brəndi və ticarət nişanı məhsulun nadir 

xüsusiyyətlərinə hüquqi zəmanət yaradır və  rəqiblərin bu məhsulu təkrarlamasından qoruyur.  Bu 

baxımdan  brəndin idarə edilməsi məsələləri marketoloqun başlıca diqqət yetirdiyi məsələlər 

sırasına daxildir. 

Qablaşdırma. Qablaşdırma məhsul üçün qabların və paketlərin dizaynı və istehsalını 

birləşdirir. Qablaşdırmanın əsas komponenti konteynerdir (məsələn, “Colgate” diş məcunun 

tyübiki). Bura ikinci dərəcəli qab da daxildir. Bu qablar məhsul istehlak edildikdən sonra tullanan 

qablardır("Colgate” diş pastasının tübikinin karton qutusu) . Ən nəhayət,  bura məhsulların 

saxlanılması, ayrılması və çatdırılması üçün daşıma qutuları da aiddir ( “Colgate” tübiki yığılan 

qutu). Qabın üstündə və ya içərisində yerləşdirilən etiketlər də, çap olunmuş informasiya vasitələri 

də qablaşdırmanın ayrılmaz tərkib hissələridir. 

Qablaşdırmanın başlıca funksiyası məhsulun mühafizəsini təmin etməkdən ibarətdir. Lakin 

qalaşdırmanın əhəmiyyəti bununla bitmir. Hazırda məhsul qabları həm də kommunikasiya 

funksiyası yerinə  yetirir, məhsulların mövqeləşdirilməsinə köməklik göstərir. Bu isə məhsulların 

satışının artımına və müəssisənin bazar payının çoxalmasına gətirib çıxarır. Qablaşdırmanın 

istehlakçı üçün faydaları bununla bitmir, onun istehlakçılar tərəfindən məhsulların seçilməsinə 

güclü təsiri vardır. Ona görə də marketinq fəaliyyətində məhsulların qablaşdırılmasına xüsusi fikir 

verilməlidir. 

Yeni məhsul üçün qabın işlənib hazırlanması bir sıra qərarların qəbul edilməsini tələb edir. 

İlk növbədə qabın məhsul üçün nə edəcəyini müəyyənləşdirmək – qabın konsepsiyasını işləyib 

hazırlamaq lazımdır. Bu konsepsiyaya əsasən qab məhsulu mühafizə etməli, yeni paylaşdırma 

metodunu təklif etməli, məhsulun müəyyən keyfiyyətini vurğulamalı və s. məqsədlərə çatmağa 

imkan verməlidir. Bundan sonra qabların ölçüsü, materialı, rəngi, mətni, brənd nişanı kimi 

xırdalıqları ilə bağlı qərar verilməlidir. Bu sadalanan elementlər birlikdə məhsulların 

mövqeləşdirilməsinə və marketinq strategiyasının reallaşdırılmasına imkan verməlidir. 

Nişanlama(etiket vurma). Nişanlama qabın əsas hissəsinə vurulmuş sadə etiketlərdən 

tutmuş, mürəkkəb qrafiklərə qədər hər şeyi özündə birləşdirir. Onların bir neçı funksiyası vardır. Ən 

başlıcası etiket brəndi və yaxud məhsulu aşkar edir(məsələn, portağalın üstünə yapışdırılmış 

“Sunkist”  nişanı kimi). Etiket həm də məhsulun alıcı üçün maraqlı olan tərəflərini təsvir etməyə 

imkan verir. Onun vasitəsilə məhsulun kim tərəfindən, harada istehsal edildiyinə aydınlıq gətirilir, 

məhsulun tərkibi, istifadə qaydaları göstərilir və s. Nəhayət etiketlərdə cəlbedici qrafiklərin 

verilməsi məhsulun təşviqatına təsir edir və müəssisənin bazar  mövqeyinin yaxşılaşmasına gətirib 

çıxarır. 



 

 

Məhsulun dəstəklənməsi xidməti.  Müştəri xidmətləri məhsul  strategiyasının başqa bir 

elementidir. Adətən şirkətin bazar təklifinin bu və ya digər hissəsi müştəri xidməti (məsələn, 

məhsulun çatdırılması, onun sıradan çıxması zamanı təmiri və s.) olur ki, bu da onun məhsulunun 

güclənməsi ilə nəticələnir. Şirkət müştərilərin xeyrinə olan dəstək xidmətlərini dəqiqləşdirdikdən 

sonra, onların tətbiq olunması xərclərini hesablamalıdır. Alıcını razı salacaq və yeni gəlir gətirə 

biləcək xidmətlər paketi işlənib hazırlanmalıdır. 

Məhsul xətti üzrə qərarlar. Oxşar məhsullar qrupu olaraq eyni tipli dükanlar vasitəsilə 

bazara çıxarılır və təyin edilmiş qiymət həddində eyni tipli müştəri qruplarına satılır. Məsələn, 

“Nike”  məhsul xətti kimi bir sıra idman geyimləri və ayaqqabılar istehsal edir. “Nokia”  məhsul 

xətti kimi telekommunikasiya vasitələri istehsal edir, “Charles Shwab” məhsul xətti kimi bir sıra 

maliyyə xidmətlərini həyata keçirir. 

Məhsul xətti üzrə başlıca qərar məhsul xəttinin uzunluğu ilə bağlıdır və bu, xəttdə məhsul 

çeşidlərin sayını nəzərdə tutur. Əgər xətt həddindən ziyadə qısadırsa, menecer ona yeni məhsul 

çeşidləri əlavə etməklə şirkətin əldə edəcəyi gəlirləri çoxalda bilir. Bunun əksinə olaraq,  məhsul 

xətti həddindən ziyadə uzundursa, menecer məhsul çeşidlərinin sayını azaltmaqla şirkətin gəlirini 

artıra bilir. Məhsul xəttləri vaxt keçdikcə uzanır və buna görə də əksər şirkətlər lazımsız və gəlirsiz 

çeşidləri ixtisara salmalıdarlar ki, ümumi gəlirlərini daha da artıra bilsinlər. 

Şirkət öz  istehsal  xəttini ikin üsulla uzada bilər: xəttin uzadılması və xəttin 

doldurulması. Məhsul xəttinin mövcud məhsul çeşidindən kənara çıxarılması xəttin uzadılmasıdır. 

Şirkət bu xətti aşağı, yuxarı və hər iki istiqamətdə uzada bilər. Belə ki, məsələn,  bazarın yuxarı 

hissələrini tutmuş firmalar(bazara yuxarı qiymətə yüksək keyfiyyətlii məhsul təklif edən firmalar) 

məhsul xətlərini aşağıya doğru uzada bilər. Firma bu yola bazar boşluqlarını (nişalarını) tutmağa 

çalışır ki, bu boşluqlar rəqib firmaları cəlb etməsin. Məhsul xətlərinin aşağıya doğru uzadılmasına 

gəldikdə qeyd edək ki, bu üsulun mənası bazara aşağı qiymətə aşağı keyfiyyət xüsusiyyətlərinə 

malik məhsulların  təklifini özündə ehtiva edir,çünki aşağı məramlı seqmentlər daha yüksək artım 

templərinə malik ola bilər.Bu, şirkətlərin öz gəlirlərini yüksəltmələri  ilə əlaqədardır.   

Bazarın aşağı səviyyəsində qərarlaşmış şirkətlər isə öz məhsul xəttlərini yuxarya doğru 

uzada bilərlər. Hərdən, şirkətlər məhsul xəttlərini bir qədər yüksəyə uzadırlar ki, nüfuzlarını 

artırsınlar. Başqa bir səbəb, yuxarı səviyyələrdə olan yüksək artım və gəlir dərəcəsi ola bilər. Misal 

üçün, Yaponiyanın qabaqcıl bir neçə avtomaşın istehsalçısı yeni daha “yuxarı səviyyəli” modellər 

təklif etmişdir: Toyota Lexus-u, Nissan Infinity-ni, Honda isə Akura-nı buraxmışdır. Onlar öz 

ənənəvi adlarının yerinə tamamilə yeni adlardan istifadə etmişər.  

Bazarın orta  səviyyəsində qərarlaşmış firmalar isə məhsul xətlərini hər iki istiqamətdə 

uzada bilərlər. 



 

 

Məhsul xəttinin uzadılmasına alternativ məhsul xəttinin doldurulmasıdır – mövcud çeşid 

da.xilinə əlavə  məhsulların əlavə edilməsidir. Məhsul xəttinin doldurulmasaının bir neçə səbəbi 

vardır. Bu səbəblər sırasına əlavə gəlirin əldə edilməsini, dilerləriin razılığına nail olmanı, istehsal 

potensialından tam istifadə etməni, tam xətli şirkətə  çevrilməni, rəqibləri özündən çəkindirməni və 

s. aid etmək olar.  

Məhsul kompleksi üzrə qərarlar. Bir neçə məhsul xəttinə malik şirkətlər məhsul 

kompleksinə malikdir. Məhsul kompleksi və ya məhsul çeşidi( produkt mix(produkt assortment))  

özündə fərdi satıcının satışa  təklif etdiyi bütün məhsul xətlərini və toplusunu cəmləşdirir. . Onun 

çeşidi satıcının təklil edə biləcəy istehsal xəttinin bütün əşyalarını əhatə etməlidir. 

Şirkətlərin məhsul kompleksi 4 əsas ölçüyə malikdir: enlik, uzunluq, dərinlik və 

davamlılıq. Məhsul kompleksinin eııliyi şirkətin daşıdığı müxtəlif məhsul xəttlərinin sayından 

ibarətdir “Procter&Gamble” kifayət qədər enli 250 brəndi əhatə edən məhsul xətti satır. Məhsul 

kompleksinin uzunluğu öz məhsul xəttləri çərçivəsində birləşdirdiyi əşyaların ümumi sayından 

ibarətdir. P&G -m hər bir xətti bir neçə brənd daşıyıcısıdır. Misal üçün, o yeddi növ müxtəlil 

brəndli yuyucu vasitə, altı əl sabunu, beş şampun və dörd qab yuyucu vasitəsini satır. 

Məhsul xəttinin dəriniiyi təmsil olunan tələbata uyğun şəkildə təklif edilən versiyaların 

sayını nəzərdə tutur. “P&G” şirkətinin istehsal etdiyi “Crest" diş məcunu 13 növdə olur. 

Nəhayət, məhsul kompleksinin davamlılığı müxtəlif məhsul xəttlərinin son nəticədə 

istifadəsi, istehsalat tələbləri, paylanma kanalları və s. arasında münasibətləri nəzərdə tutur "P&G'-

ın məhsul xətli davamlıdır, çünki onlar eyni paylanma kanallarından keçən istehlak məhsullarıdır. 

Xəttlər isə alıcı üçün bir çox funksiyaları həyata keçirdiyi halda daha az davamlılığa malik olurlar. 

 

3.Brendləşdirmə strategiyaları 

 

Brendləşdirmə strategiyası. Bəzi analitiklər və mütəxəssislər brəndlərə şirkətin 

məhsullarına və imkanlarına davamlılıq gətirən aktivlər kimi baxırlar. Brəndlər ad və simvollardan 

daha artıqdırlar, belə ki, onlar istehlakçının məhsula qarşı olan bütün qavrama və hisslərini – 

məhsulun və xidmətin  istehlakçı üçün nə demək istədiyini özündə əks etdirir. Brendlər 

istehlakçıların təfəkküründə mövcud olur, ona görə güclü brendin həqiqi dəyəri istehlakçının ona nə 

dərəcədə üstünlük verməsilə müəyyən edilir. 

Güclü brənd yüksək brənd mənsubluğuna malikdir. Brənd  mənsubluğu tanınmış məhsul 

və ya xidmət brəndinin  müştəridə formalaşdırdığı müsbət təəssürat  effektidir. Brənd 

mənsubluğunun ölçüsü müştərinin bu brəndə daha çox pul vermək arzusunun dərəcəsindən asılıdır.  

Tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, 12%  müştərilər seçdikəri brendə rəqib müəssisənin 



 

 

məhsulları ilə müqayisədə  20 %  artıq pul vəsaiti ödəməyə hazırdırlar.  İnsanların 40% -i  isə bunun 

üçün  50 %  artıq  pul  vəsaiti  ödəməyə hazır olduqlarını bildirmişlər. 

Güclü brənd mənsubluğuna malik olan brəndlər dəyərli aktivlər hesab edilirlər. Brəndin 

qiymətlləndirilməsi onun maliyyə dəyərinin müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu dəyəri ölçmək 

çox çətindir. Buna baxmayaraq, ümumi fikrə görə, “Coca-cola” brəndinin dəyəri  70 milyard dollar, 

“İBM”-in dəyəri isə 52 miyard dollar təşkil edir. Dünya miqyasında ən yüksək dəyərə malik olan 

brəndlər arasında “General Electric”, “Intel”, “Nokia”, “Disney”, "Mc Donald's”, “Marlboro” və 

“Mercedes” də vardır. 

Yüksək brənd mənsubluğu şirkəti yüksək rəqabət üstünlükləri ilə təmin edir. Güclü 

brənd yüksək istehlakçı məlumatlılığı və loyyalığına malik olur. 

Ən başlıcası isə güclü brənd güclü və gəlirli müştəri münasibətlərinin 

formalaşdırılmasının əsasını təşkil edir. Ona görə də brənd mənsubluğunun nəzdində fundamental 

dəyər müştəri mənsubluğu adlanır. Bu da brəndin yaratdığı müştəri münasibətlərinin dəyəri 

deməkdir. Güclü brənd vacibdir. Lakin onun əslində özündə əks etdirdiyi məfhum - bir qrup loyal 

müştərilərdir. Marketinqin diqqət mərkəzində müştəri mənsubluğu yaradılmalıdır, brəndin idarə 

olunması isə başlıca marketinq aləti kimi çıxış etməlidir. 

Brəndin pozisiyalaşması. Marketoloqlar öz brəndlərini hədəf bazarında olan 

müştərilərin təfəkküründə mövqeləşdirməlidirlər. Onların brendləri mövqeləşdirmələrinin üç 

mərhələsini fərqləndirmək olar. Onlardan, birincisi,  məhsulun əlamətlərinə görə mövqeləşdirmədən 

ibarətdir. Məsələn, sabunun mövqeləşdirilməsi məhsul əlaməti üzrə aparıldıqda, onda onu,  

təmizləyici vasitə kimi istehlakçılara və müştəriərə təqdim etmək olar. Məhsulun bu xüsusiyyətini 

rəqiblər asanlıqla təkrar edə bilirlər. Ona görə marketoloqlar brəndi arzu edilən dəyər əsasında daha 

səmərəli mövqeləşdirməyə çalışırlar. Baxılan halda bu,  sabunun dərini ymşaltması kimi insanlara 

verdiyi fayda əsasında ola bilər. Ən gücü brendlər isə məhsulun xüsusiyyətindən və onların 

insanlara verdikləri faydadan daha uzağa gedirlər. Sözügedən brendlər güclü inam və dəyərlər 

əsasında mövqeləşdirilir. Bu brəndlər emosiyalara təsir edirlər. Belə ki, məsələn, “Dove” 

sabununun marketoloqları həmin sabunu sadəcə təmizləyici vasitə və onun  insanlara  verdiyi  fayda 

əsasınsda deyi, həm də gözəllik bəxş etmə baxımından insanda yaratdığı inam baxımından 

mövqeləşdirə bilərlər. Bu halda marketoloqlar sabunun insanarda yaratdığı gözəllikləri 

vurğulamaqla onun müştərilərin  təfəkküründə mövqeləşdirəcəklər.   

Brəndin mövqeləşdirilməsi zamanı marketoloqlar ilk növbədə brendin missiyasını 

formalaşdırmalı və onun nə olduğunu və nə edəcəyini dəqiqlşdirməlidirlər. Brənd şirkətin müəyyən 

xüsusiyyətlərini, faydalarını, xidmətlərini və təəssüratları alıcılara çatdırmaq vasitəsidir. Buna 



 

 

məhsuun və ya xidmətin  müştəriyə çatdırılması dəyəri və məmnunluğu haqqında müştəri ilə 

bağlanan müqavilə kimi baxmaq olar. Brənd müqaviləsi sadə və səmimi olmalıdır. 

Marketinq fəaliyyətində brəndin adının düzgün seçilməsinə fikir verilməlidir. Bu, elə də 

asan məsələ deyil. Marketinqə dair ədəbiyyatlarla tanışlıq göstərir ki, brəndin adının seçilməsi 

zamanı onun sadə olmasına, asan tələfüz edilməsinə fikir verilməlidir,  eyni zamanda  o, məhsulun 

faydalı xüsusiyyətlərinə məhsullara özəl diqqət çəkməlidir. 

Brənd sponsorluğu. İstehsalçı brənd adına dörd üsulla hamilik edə bilər. İlk növbədə 

onu qeyd edək ki,  məhsul istehsalçının brəndi kimi hazırlana bilər. İstehsalçı brəndi tacirlərə sata 

bilər ki,  onlar da buna özəl brənd adını verə bilərlər (buna dükan brəndi və yaxud disrübyüter 

brəndi də deyilir). Məhsulun və ya xidmətin təkrar    satıcı tərəfindən yaradılan və onun 

mülkiyyətində olan brənd özəl( və ya dükan) brəndi alanır.  

Əksər istehsalçılar uzun ümddət gərgin əmək sərf edərək öz brəndlərini yaradırlar. Lakin 

bəzi şirkətlər məşhur adlardan istifadə üçün lisenziya əldə edirlər və bu,  sözügedən addan istifadə 

üçün müəyyən haqqın ödənilməsini tələb  edir. Bu, lisenziyalaşdırma   adlanır. 

Brənd sponsorluğunun yollarında biri ikili nişanlanma üsuludur. İkili nişanlama eyni 

məhsula iki müxtəlif şirkətin artıq mövcud olmuş brəndlərindən istifadə praktrikasıdır. İkili 

nişanlama situasiyalarının əksəriyyətində  bir şirkət başqa bir şirkətin tanınmış brəndini öz brəndilə 

uyğunlaşdıraraq istifadə edir. Məsələn, “Nabisco” şirkəti “Pillsboru”  ilə birləşib  “Pillsboru Qreo 

Bars” kimi kulinar qarışığını yaratmışdır.  

İkili nişanlama sisteminin bir çox üstünlükləri vardır. Belə ki, nəzərə alsaq ki, hər bir 

brənd ayrı-ayrı kateqoriyalarda aparıcı rola malikdir, onda həmin brəndlərin ikili nişanlanması 

güclü brənd mənsubluğu yarada bilər. Şirkət başqa bir kateqoriyaya daxil olmaqda  çətinlik çəkirsə, 

onda ikili nişanlanma vasitəsilə mövcud brəndini genişləndirə bilər. Əks halda bu kateqoriya 

məhsul istehsalına daxil olmaq şirkət üçün müşkül vəzifəyə çevrilə bilər. 

Brəndin inkişaf etdirilməsi.  Brəndlərin inkişaf etdiriməsi üçün şirkət dörd imkandan 

yararlana bilər: xətt uzunluğu(mövcud olan brəndlərin yeni kateqoriyalarının yeni forma, ölçü və 

dada uyğun genişləndirilməsi), brənd ölçüləri (yeni məhsul kateqoriyalarına uyğun mövcud  şirkət 

brendlərinin genişləndirilməsi), multi-brəndlər (eyni məhsul kateqoriyası çərçivəsində yeni brənd 

adlarının tətbiqi) və  yeni brəndlər( yeni məhsul kateqoriyalarına  yeni bvrənd adları)/şəkil   /. 



 

 

 

Məhsul xətlərinin uzanması(xəttin genişlənməsi) o zaman baş verir ki, şirkət mövcud 

məhsul kateqoriyasına  formaca, qablaşdırma, ölçülər baxımından yeni məhsullar daxil edir və bu 

zaman brəndin adı saxlanılır. Bu yolla “Dannon” şirkəti bir neçə xətti uzadaraq yeni yeddi fərqli 

dada malik yoqurt, yağsız yoqurt, böyük, qənaətli-ölçülü yoqurt təqdim etmişdir. 

Brəndin genişləndirilməsi. Bu, o halda baş verir ki, yeni və ya təkmilləşdirilmiş 

məhsulara  uğur qazanmmış brend adları verilir. Brəndin genişləndirilməsi məhsulun tez 

tanınmasına və bazar tərəfindən “mənimsənilməsinə” imkan verir ki, bu da şirkətin rekamlara 

çəkəcəyi xərclərin ixtisar olunmasına şərait yaradır. “Barbie Doll” brəndinin genişləndirilməsi ilə 

bağlı “Mattel” xeyli iş görmüş və “Barbie” ev ləvazimatları, 'Barbie kosmetikası, Barbie 

elektronikası və Barbie kitabları kımı adları əhatə edən yeni kateqoriyalar yaratmışdır.  

Brəndin genişləndirilməsi məhsulun tez tanınmasını və mənimsənilməsini təmin edir. Bu 

həm də yeni brənd adının reklamı xərclərini də qənaət edir. Eyni zamanda, brənd genişləndirilməsi 

strategiyası bir qədər riskli sayılır. Belə ki, brəndin genişləndirilməsi uğursuzluqla nəticələnərsə, bu 

eyni brənd adına malik olan digər məhsullara da istehlakçının münasibətini dəyişə bilər. 

Multi-brendlər. Şirkətlər çox zaman mövcud  məhsul kateqoriyalarına  əlavə brəndlər 

daxil edirlər. Bu halda hər bir brəndin bazar tərəfindən tanıdılmasına ehtiyac olur və bu, şirkətin 

xərclərinin çoxalmasına gətirib çıxarır. Lakin bir məhsulun bazar uğursuzluğu o biri məhsulun 

bazar uğursuzluğuna təsir etmir, çünki hər brəndin öz adı və bazar mövqeyi var. 

Xətt uzunluğu  Brənd ölçüsü 

Multibrəndlər Yeni brəndlər 

Mövcud                                    Yeni 

Məhsul kateqoriyası 

Mövcud  

Yeni 

Brəndin adı 

Şəkil. Brəndin inkişaf strategiyaları 



 

 

Yeni brəndlər. Şirkətin marketoloqu  mövcud brendlərin gücünün azalması haqqında 

qənaətə gələ bilər. Bu halda yeni brəndlərin yaradılmasına ehtiyac ola bilər. Misal üçün, “Honda” 

yeni “Akura” avtomobilini ona görə yaratdı ki, onu “Honda”-nın hazırki xəttindən ayıra bilsin. Bu 

brənd strategiyası şirkətdən çox xərc tələb edir və onun resurslarının “səpələnməsinə”  gətirib 

çıxarır. Belə ki, istehlakçılar və pərakəndə satıcılar müxtəlif sahələrdə (məsələn, qablaşdırılmış 

istehlak malları istehsalında) artıq həddən çox brəndin mövcud olduğunu və onların arasında çox da 

böyük fərqin olmamasından narahatdırlar.   Ona görə də sözügedən strategiyanın reallaşdırılması 

zamanı ehtiyyatlı olmaq lazımdır. Belə ki, yeni brəndlərin bazar tərəfindən tanıdılmasına çəkilən 

xərclərin özünü doğruldacağına əmin olduqdan sonra bu strtaegiyadan istifadə edilməsinə dair qərar 

vermək olar.  

 

4.Xidmət marketinqi 

 

Son illər xidmət sahəsi özünün inkişafının dinamikliyi ilə fərqlənir. Bu sahə Azərbaycanda 

da sürətli inkişaf tempinə malikdir. Ölkəmizin istehlakçılarının istehlak xərclərinin strukturunda 

xidmətlərin istehlakçına çəkilən xərclər 40,0% civarında tərəddüd edir.  Bazar iqtisadiyyatının 

inkişaf etdiyi ölkələrdə bu sahənin ümumi daxili məhsulda payı daha çoxdur. Belə ki, aparılan 

araşdırmalar göstərir ki, ABŞ-ın ümumi daxili məhsulunun  75%-i xidmət sferasında yaradılır. Bu 

ölkənin əhalisinin istehlak xərclərinin strukturunda xidmətlərin payı isə 60,0% civarındadır. Eyni 

zamanda onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, bu ölkədə məşğulluğun əhəmiyyətli hissəsi xidmət 

sferasının payına düşür. 

Xidmətin təbiəti və xüsusiyyətləri. Xidmət marketinq proqramlarını hazırlayarkən 

xidmətin dörd xüsusiyyətini nəzərə almalıdır. Bunlar xidmətlərin fiziki duyulmazlığı, ayrılmazlığı, 

dəyişkənliyi və korlanmaq kimi xüsusiyyətləridir. 

Xidmətlərin fiziki duyulmazlığı. Xidmətlərdən yararlana qədər onları görmək, dadına 

baxmaq, hiss etmək və eşitmək mümkün deyil. Məsələn, kosmetik cərrahiyyəyə müraciət edən 

insanlar bu xidmətlərdən istifadə etməzdən əvvəl onun nəticəsini görə bilməzlər. 

Məlum olduğu kimi, fiziki məhsullar ilk növbədə istehsal edilir, sonra saxlanılır, daha 

sonra satılır, axırda isə istehlak edilir. Bundan fərqli olaraq,  xidmətlər ilk növbədə satılır, sonra isə 

eyni vaxtda həm istehsal  edilir, həm də istehlak edilirlər.  Xidmətin ayrılmazlığı o deməkdir ki, 

onun kimin və nəyin(insanın və ya maşının)göstərməsindən asılı olmayaraq, mənbəyindən ayrılması 

mümkün deyil.   

 



 

 

 

Xidmətin dəyişkənliyi xidmət göstərənin kimliyindən, zaman və məkan amillərindən və 

xidmətin necə göstərilməsindən asılı olaraq onun keyfiyyətinin dəyişə bildiyini ifadə edir. Başqa 

sözlə desək, xidmətin keyfiyyəti geniş diapazonda tərəddüd edir. 

Xidmətin korlanması   və yaxud saxlanıla bilməməsi o deməkdir ki, xidmətlər sonrakı satış 

üçün saxlanıla biləz. Belə ki, bəzi həkimlər xəstələrindən hətta onların təyin olduğu vaxtda 

gəlməmələrinə baxmayaraq haqq alırlar. Bu halda xidmət saxlanılmır və müştəri onun haqqını 

ödəyir. . Əgər tələbat sabitdirsə xidmətlərin korlanması problem deyildir. Lakin, tələbat qeyri 

müəyyən və dəyişkən olarsa, xidmət göstərən firmalar ciddi problemlərlə üzləşirlər. Misal üçün, 

ictimai nəqliyyat şirkətləri bütün gün ərzində sabit tələbat olduğu halda, pik saatlarında nəqliyyata 

böyük tələbat yarandığını nəzərə alaraq, daha çox nəqliyyat vasitələrinə malik olmalıdırlar. 

Beləliklə, xidmət firmaları tələb və təklifin uyğunlaşdırılmasna yönəldilmiş strategiyaları müntəzəm 

olaraq hazırlamalı olurlar. 

Xidmət firmaları üçün marketinq strategiyaları.Yüksək səviyyədə xidmət  

Fiziki 

duyulmazlıq 
Vahidlik 

əlaqəDəyişkənlik Korlanma 

Xidmətlər 

Şəkil. Xidmətlərin dörd keyfiyyəti 



 

 

 

göstərən firmalar hədəf bazarlarında öz mövqelərini möhkəmləndirmək üçün marketinqdən istifadə 

edirlər. Bu sahədə fəaliyyət maddi məhsullar istehsalı sahəsindəki fəaliyyətdən  fərqləndiyindən 

əlavə yanaşmalardan istifadə etməyə ehtiyac yaranır. Belə ki, məhsul istehsalı sahəsində məhsullar 

maddi-əşya formasın  malik olduğuna görə onları piştaxtalarda yerləşdirmək və nümayiş etdirmək 

mümkün olur. Bunları  xidmətlər üçün etmək mümkün deyil. Bu sahədə xidmətlərin satılması üçün 

müştərilərlə xidmət göstərənlərin arasında yüksək səviyyədə  ünsiyyətin  – interaktiv ünsiyyətin 

qurulmasına ehtiyac yaranır. Səmərəli interaktiv ünsiyyətin səviyyəsi isə öz növbəsində ilkin 

xidməti göstərən işçilərdən və onların dəstəklənməsindən asılıdır. 

Xidmət-gəlir şəbəkəsi. Xidmət sferasında fəaliyyət göstərən firmalar bir tərəfdən öz 

diqqətlərini öz işçilərinə, başqa bir tərəfdən isə müştərilərinə yönəltməlidirlər. Onlar servis 

firmalarının mənfəətini istehlakçı və xidmətçilərin məmunluğunun əlaqəsini xidmət-gəlr şəbəkəsi 

kimi  qəbul  edirlər. Bu şəbəkə beş qoldan və yaxud aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: 

Daxili xidmətin keyfiyyəti: ən yaxşı işçilərin seçilməsi və təlimatlandırılması, keyfiyyətli iş 

şəraiti və müştərilərlə işləyən şəxslərə yüksək səviyyədə dəstək verilməsi. 

Yaradıcı və məhsuldar xidmət işçiləri: daha razı qalan, sadiq və zəhmətkeş işçilər. 

Daha yüksək xidmət dəyəri: daha effektiv və səmərəli müştəri dəyərlərinin yaradılması və 

xidmətlərin çatdırılması. 

Razı və sadiq müştərilər: daim sadiq qalacaq, alış-veriş etməkdə davam edəcək və digər 

müştərilərə sizi məsləhət verəcək razı qalmış müştərilər. 

Sağlam xidmət gəlirləri və artım: xidmət firmasının yüksək fəaliyyət göstəriciləri. 

Şirkət 

Müştərilər 

İşçilər 

Xarici marketinq  Daxili marketinq  

İnteraktiv marketinq 

Şəkil. Xidmət marketinqinin üç növü 



 

 

Beləliklə, xidmət gəlirlərinə və onların artımına  nail olmaq üçün ilk növbədə xidmət 

göstərənlərin özünün qayğısına qalmaq lazımdır.  

Xidmət marketinqinin “4 P” dən istifadə edən ənənəvi xarici marketinqdən də artıq tələbləri 

vardır. Yuxarıdakı şəkildən göründüyü kimi, xidmət marketinqi daxili və interaktiv marketinqləri də 

tələb edir. Daxili marketinq (İnternal marketinq)  formasının tətbiqi zamanı firma müştəri 

məmnunluğunu təmin etmək üçün müştərilərlə ünsiyyətdə olacaq işçilərinə təlimlər keçir  və onları 

bu işə həvəsləndirir.  

İnteraktiv marketinq (interactive marketinq) təqdim edilən xidmətin keyfiyyətinin müştəri 

ilə satıcı arasında ünsiyyətin keyfiyyətindən bilavasitə asılı olduğunu qəbul edən marketinq 

formasıdır. Bu ünsiyyət nə qədər yüksək səviyyədə qurulursa, xidmətin satılması da bir o qədər 

yüksək ehtimallı olur. Məhsullar marketinqində bu, heç də belə deyil, belə ki,  maddi-əşya 

formasına malik məhsulların satışı üçün ünsiyyət az tələb edilir. 

Hazırkı şəraitdə xidmət göstərən firmalar üç marketinq vəzifəsi ilə üzləşir.  Onlar öz rəqabət 

fərqlərini, xidmətin keyfiyyətini və məhsuldarlığını artırmaq istəyirlər. 

Xidmətin müxtəlifliyinin idarə edilməsi. Qiymət üzrə rəqabətin gücləndiyi bir dövrdə 

xidmət sahəsinin marketoloqları öz fəaliyyətlərini rəqiblərin fəaliyyətlərindən fərqləndirməkdə 

çətinlik çəkdiklərini etiraf edirlər. Qiymət üzrə rəqabətin dəf olunmasının çıxış yolu fərqli təchizat, 

fərqli təkliflər və fərqli imic yolu ilə ola bilər. 

Xidmətin keyfiyyətinin idarə edilməsi. Xidmət göstərən firmaları digər rəqib firmalardan 

fərqləndirən ən mühüm elementlərdən biri daim yüksək keyfiyyət təklif etməkdir. 

Xidmətin məhsuldarlığının idarə edilməsi. Qiymətlərin artımı ilə əlaqədar olaraq xidmət 

firmaları öz məhsullarının artırılması üçün çox böyük səylər göstərirlər. Onlar bunun öhdəsindən bir 

neçə üsulla gəlirlər. Həmin üsullara mövcud işçilərin peşəkarlığının artırılması və daha peşəkar 

işçilərin işə cəlb aiddir. Lakin olu da qeyd etmək lazımdır ki, xidmət sferasında məhsuldarlığın 

artımı qiymətlərin səviyyəsinin düşməsi və firmanın mənfəətinin azalması ilə nəticələnə bilər. 

Bunun qarşısının alınması üçün firmanın marketoloqları xidmətlərin qiymətinin zəruri həddə qədər 

azalmasına imkan verməli və  onların imicinin yüksək səviyyədə saxlanılmasına nail olmalıdırlar. 
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Mövzu 8.Yeni məhsulun yaradılması və məhsulun həyat dövranı strategiyası 

 

Plan: 

 

1. Yeni məhsulun yaradılması strategiyası 

2. Məhsulun həyat dövranı strategiyası 

 

                       1.Yeni məhsulun yaradılması strategiyası 

 

Şirkətlər istehlakçıların zövqlərində, texnologiyalarda və rəqabətdə baş verən dəyişiklikləri 

nəzərə alaraq, yeni məhsulların və xidmətlərin davamlı olaraq axınını hazırlamalıdırlar. Firma 

məhsulları iki yolla əldə edə bilər. Yollardan biri  patent və yaxud başqa birisinin məhsulunu 

istehsal etmək üçün isenziyanın əldə edilməsi yoludur. İkinci yol isə şirkətin tədqiqat və inkişaf 

bölməsində yeni məhsulların işlənib hazırlanmasına nail olmaqdan ibarətdir. 

Yeni məhsul dedikdə firmanın tədqiqat və inkişaf cəhdləri nəticəsində hazırlanna orijinal 

məhsullar, təkmilləşdirilmiş məhsullar, məhsulun modifikasiyaları və yeni brendləri nəzərdə tutulur. 

Marketinqə dair bəzi ədəbiyyatlarda isə, istehlakçıların problemlərinin həll edilməsində əhəmiyyətli 

dərəcədə dəyişikliyə gətirib çıxaran məhsullar yeni məhsullar hesab edilir. 

Qeyd edək ki, yeni məhsulların işlənib hazırlanması və bazara təklifi kifayət qədər riskli 

məsələdir. Firmaların çoxu yeni məhsulların bazara təklifi nəticəsində büyük məbləğdə gəlirlər 

itirmişlər. Məsələn, “Ford” öz “Edsel” avtomobilində 350 milyon dollar zərərə uğramışdır, “RCA” 

öz “Selecta Vision” video disk pleyerində 580 milyon itirmişdir. 

Yeni məhsulların iflası hallarının sayı yüksək templə artır. Ona görə də firmalar yeni 

məhsulların işlənib hazırlanmasında və bazara təklifində diqqətli olmalıdırlar. Aparılan araşdırmalar 

göstərmişdir ki, yeni məhsulların yalnız 10%-i bazarda qala və onlar yalnız üç ildən sonra mənfəət 

verə bilir. Başqa bir mənbəyə görə isə yeni məhsulların 95%-i iflasa uğrayır. 

Yeni məhsulların iflasa uğramasının bir neçə səbəbi vardır. Onlardan aşağıdakıları 

göstərmək olar: birincisi, bazarın həcmi olduğundan daha böyük təsəvvür edilə bilər; ikincisi, 

bazara təklif edilən məhsulun dizaynı arzu olunan səviyyədə olmaya bilər; üçüncüsü, məhsulun 
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qiyməti kifayət qədər əsaslandırılmamış ola bilər; dördüncüsü, yeni məhsulun reklamının təşkili 

lazımi səviyyədə olmaya bilər. 

Əksər şirkətlər yeni məhsulun işlənib hazırlanması zamanı onun bazar uğru qazanıb – 

qazanmayacağına  dair hətrərəfli təsəvvürə malik olmurlar. Bu problemin həlli yeni məhsulun 

planlaşdırılması vasitəsilə mümkündür. Bu, proses  səkkiz  mərhələdən ibarətdir və mərhələlərin 

ardıcıllığı aşağıdakı kimidir: 

 İdeyaların yaranması. 

 İdeyaların seçilməsi. 

 Konsepsiyanın inkişafı və sınağı. 

 Marketinq strategiyasının hazırlanması. 

 Biznes təhlili. 

 Məhsulun işlənməsi. 

 Sınaq marketinqi. 

 İstehsal. 

 

Yeni məhsulun işlənib hazırlanmasına ideyaların verilməsindən başlanılır. Yaxşı ideyaya 

sahib olmaq  üçün çoxsaylı ideyalara sahib olmaq lazımdır. 

Yeni məhsulun yaradılmasına dair ideyaları  daxili və xaici mənbələrdən əldə etmək olar. 

Həmin mənbələrə müştəriləri, rəqibləri, distrübyütorları və təchizatçıları və s. aid etmək olar. 

Məhsulun yaradılmasına dair ideyanın daxili mənbəyi rolunda şirkətin tədqiqat və inkişaf şöbəsi 

çıxış edir. Belə ki, şirkət öz menecerlərinin, mühəndislərinin, alimlərinin, istehsalat əməkdaşlarının, 

satıcılarının intellektual  potensialından istifadə etməklə yeni məhsulların istehsalına dair ideyaların 

hasilinə nail ola bilər. Bəzi şirkətlər işçilərini yaradıcı işləməyə və məhsulların istehsalına dair 

ideyaların verilməsi üzərində düşünməyə həvəsləndirirlər. Məsələn, “3M” şirkətinin məşhur “15% 

qaydası”na görə işçilər  vaxtlarının 15 % - ni layihələr üzərində işləyə bilərlər. Sözügedən şirkət bu 

təcrübə nə qədər riskli olsa belə,   bir əsrdən artıq müddətdir ki, ondan istifadə edir və işçılərin 

yaradıcılıq potensialının ortaya qoyulmasını stimullaşdırır.  

Yeni məhsulla bağlı ideyaları həm də müştərilərin özlərini dinləməklə onlaradan əldə 

etmək olar. Şirkət müştərilərin suallarını və şikayətlərini dinləməklə yeni məhsulların yaradılmasına 

dair ideyaları əldə edə bilir. Bu məqsədlə şirkətin mühəndisləri və satıcıları müştərilərlə görüşüb 

məsləhətləşir, yeni məhsulların yaradılmasına dair ideyaların nə dərəcədə səmərəli olcağın  dair 

məlumatlar əldə edirlər. Bu məqsədlə həm də müştərilər arasında sorğular aparıla bilər. “Heinz” 

şirkəti yeni məhsulun istehsalı üçün bu yala əl atmışdır. Belə ki, onun tədqiqatçıları şirkətin satdığı 

ketçupun yarısından çoxunun istehlakçıları olan uşaqların fikirlərini öyrənmək əsasında “EZSquirt” 



 

 

ketçupunu bazara təklif etməyə və həmin məhsulun bazar uğurunu təmin etməyə müvəffəq 

olmuşdur.  

Rəqiblər yeni-məhsul ideyalarının başqa bir faydalı mənbəyidir. Şirkətlər rəqiblərinin reklamlarını 

və digər kommunikasiya vasitələrini izləyirlər ki, onların yeni məhsulları haqqında xəbərdar 

olsunlar. Distributorlar və təchizatçılar, həmçinin çoxlu sayda yeni məhsul ideyaları verə bilərlər. 

Vasitəçilər bazara yaxın olur və istehlakçıların problemləri və yeni məhsulun imkanları haqqında 

şirkətə məlumatlar ötürə bilərlər. Təchizatçılar isə yeni məhsulların hazırlanmasında istifadə edilə 

biləcək konsepsiyalar, texnika və materiallar haqqında şirkəti məlumatlandıra bilərlər. İdeyaların 

digər mənbələri ticarət jurnalları, şou və seminarlar, hökumət agetlikləri yeni məhsul üzrə 

məsləhətçilər, reklam agentlikləri, marketinq tədqiqatı firmaları, universitetlər və pullu 

laboratoriyalar, investorlar ola bilər. 

 

İdeyaların seçilməsi. İdeya generasiyasının məqsədi odur ki, daha çox ideya yaransın. 

Növbəti mərhələdə məqsəd isə ideyaların məhdudlaşdırılmasına nail olmaq – onların sırasından ən 

yaxşı ideyaların seçilməsini təmin etməkdir. Bu mərhələdə müəssisəyə mənfəətin gətirilməsini 

təmin edəcək -  mənfəətli məhsul istehsal etməyə imkan verə biləcək ideyalar üzərində dayanılır, 

qalan ideyalar isə çıxdaş edilir. 

Konsepsiyanın yaradılması və sınaqdan keçirilməsi.  Məhsulun yaradılmasına dair 

cəlbedici ideyalar seçildikdən sonra onlar məhsul konsepsiyasınaçevrilməlidir. Məhsulun ideyasını, 

məhsulun konsepsiyasını və məhsulun görünüşünü öz aralarında fərqləndirməyi bacarmaq 

lazımdır. Məhsulun ideyası şirkətin bazara təklif edə biləcəyi haqqında məhsul fikirdir.Məhsulun 

konsepsiyası isə istehlakçılarım şərtləri əsasında yeni ideyanın dəqiqləşdirilməsidir. Məhsulun 

görünüşü istehlakçıların hazır  və yaxud mümkün məhsulu necə görmək istədiklərini əks etdirir. 

Konsepsiyanın sınaqdan keçirilməsiyeni məhsul konsepsiyalarının hədəf seçilmiş istehlakçı qrupları 

arasında sınaqdan keçirilməsini nəzərdə tutur. 

Marketinq strategiyasının hazırlanması.Yeni məhsulun işlənib hazırlanmasının növbəti 

mərhələsi marketinq strategiyasının işlənib hazırlanmasını özündə ehtiva edir. Bu mərhələnin özü 

üç hissədən ibarətdir. Birinci hissədə hədəf bazarı müəyyənləşdirilir, məhsulun necə 

mövqeləşdiriləcəyi dəqiqləşdirilir, yaxın bir neçə il üçün müəssisənin satışının, bazar payının, 

məqsədli gəlirinin necə olacağı müəyyən edilir. 

Marketinq strategiyasının işlənib hazırlanmasının ikinci hissəsində məhsulun qiyməti, 

paylanması və birinci il üçün marketinq büdcəsi planlaşdırılır. 

Marketinq strategiyasının işlənib hazırlanmasının üçüncü hissəsində uzun müddətli satış, 

məqsədli gəlir və marketinq kompleksinin planlaşdırılması həyata keçirilir. 



 

 

Biznes təhlili. Yeni məhsulun marketinq strategiyası işlənilib hazırlanmaqla yanaşı, onun 

biznes baxımından nə qədər cəlbedici olduğu  da müəyyən edilməlidir. Hər hansı yeni məhsulun 

istehsalının şirkətin qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatma baxımından ona faydalı olacağını 

müəyyənləşdirmək üçün məhsulun  istehsalına və satışına çəkilən xərclər həmin məhsulun 

satışından daxil olan gəlirlərlə müqayisə edilməlidir. Əgər məhsulun satışından daxil olan gəlir, 

onun istehsalına və satışına çəkilən xərclərdən çoxdursa, onda,  məhsulun istehsalı şirkətin 

maraqlarına cavab verir və bu məhsulla bazara çıxmaq sərfəlidir. 

Məhsulun yaradılması. Məhsulun konsepsiyası biznesin sınağından uğurla  keçəndən sonra 

həmin məhsulun yaradılmasına dair qərar qəbul edilir. Bu mərhələdə elmi tədqiqat işçiləri, 

mühəndislər məhsulun konsepsiyasını real məhsula çevirirlər. Bu mərhələ büyük investisiya 

qoyuluşları tələb edir. 

Elmi tədqiqat şöbəsi məhsul konsepsiyasının bir yaxud daha çox fiziki versiyalarını işləyəcək və 

sınaqdan keçirəcək. Elmi-tədqiqat və təcrubə-konstruktor şöbəsi istehlakçıları razı salacaq və cəlb 

edəcək və büdcə ilə nəzərdə tutulan xərclərə uyğun, sürətlə istehsal edilə biləcək prototipi 

layihələndirməyə ümid edir. Uğurlu prototipin yaradılması günlər, həftələr, aylar və hətta illər çəkə 

bilər. 

Məhsulların təhlükəsiz və effektiv olacağına və ya istehlakçılar tərəfindən dəyərləndiriləcəyinə 

əmin olmaq üçün onlar tez-tez sərt sınaqlara çəkilir. 

Test marketinqi yeni məhsulun işlənib hazırlanmasının növbəti mərhələsidir. Bu mərhələ 

məhsul və marketinq proqramının daha real bazar şəraitində sınaqdan keçirilməsini nəzərdə tutur. 

Test marketinqində  məhsul bütövlükdə bazara təklif edilməmişdən əvvəl onun məhdud bir 

hissəsinə təklif olunduğuna görə marketoloqa müəyyən təcrübə qazandırmağa  imkan verir.O, 

şirkətə məhsulu və onun kompleks satış proqramını - pozisiyalama strategiyası, reklam, paylama, 

qiymətqoyma, brəndləşdirmə və qablaşdırma, büdcə səviyyələrini sınaqdan keçirməyə imkan verir. 

Lazımolan test marketinqininhəcmihəryeniməhsulagörəfərqliolur. Test 

marketinqininxərcləriçoxolabilərvəonarəqiblərəüstünlükəldəetməyəimkanverəcəkvaxt da 

tələbolunur. Məhsulunhazırlanmasıvəsatışaburaxılmasınatələbolunanxərclərazolsa, 

yaxudrəhbərlikyeniməhsulunuğurunaartıqinansa, şirkət test marketinqiniazkeçirərvəya da 

heçkeçirməyəbilərFaktikiolaraq, son illərqablaşdırılmışməhsullaristehsaledənşirkətlər test 

marketinqdənimtinaedirlər. Şirkətlərtez-tezadixəttuzunluğunu (genişlənməsini), 

yaxuduğurlıırəqibməhsullarınıneynisini test marketinqdənkeçirmirlər. Məsələn, “Procter & 

Gamble” şirkətiöz “Folgers adlıkofeinsizqəhvəkristallarını test 

marketinqdənkeçirmədəntəqdimedib. 



 

 

Lakin, yeniməhsulunsatışaburaxılmasıirisərmayətələbedən zaman, 

yaxudrəhbərlikməhsulavəyaxudmarketinqproqramınaetibaretməyəndə, şirkətçoxlusayda test 

marketinqikeçirəbilər.Məsələn, “Lever USA”yüksəkuğurqazanmış "Lever 

2000”sabununubeynəlxalqbazaraçıxarmazdanəvvəlAtlantadaonunsınaqlarınaikiilvaxtsərfetmişdi. 

Bununlabelə, test marketinqiuğurazəmanətvermir.Məsələn, “Procter & Gamble”özyeni“Fit" 

saçboyasınıbeşilvə "Olay”kosmetikasınıisəüçilərzindəsınaqdankeçirmişdi. Test 

marketinqibuməhsullarınuğurluolacağınıtəxminetməsinəbaxmayaraq, 

“P&G”onlarısatışaburaxdıqdanazsonrabazardançıxartmağaməcburolmuşdu. 

Kommersiyalaşma.  Test marketinqi məhsulun bazara çıxarılıb-çıxarılmayacağına dair 

rəhbərliyə qəti qərara gəlməyə əsas verir. Sınaq marketinqində istehlakçılar tərəfindən 

qiymətləndirilən və satışları uğurlu olan məhsulların kommersiyalaşması haqqında qərara gəlinməsi  

şirkətin həmin məhsul üzrə bazar fəaliyyətinin uğurlu olacağından xəbər verir. 

İlk növbədə yeni məhsulu satışa buraxarkən şirkət onun bazara çıxartma vaxtını müəyyən etməlidir. 

Sonra, şirkət yeni məhsulu harada (regional, milli, yaxud dünya bazarında) satışa çıxartmaq istəyini 

müəyyənləşdirməlidir. Çox az şirkətlər yeni məhsulları milli və ya beynəlxalq bazara çıxartmaq 

üçün tam əminliyə, sərmayəyə və imkanlara malik olurlar. Onlar müəyyən vaxtdan sonra bazara 

təqdim etmə planını işləyib hazırlamalıdırlar. Xüsusilə də, kiçik şirkətlər eyni vaxtda cəlbedici şəhər 

və ya regionlara daxil ola bilirlər. Daha iri şirkətlər isə tez zamanda yeni modelləri bir neçə 

regionlara və ya milli bazara çıxara bilir. 

 

Yeni məhsulun yaradılmasının təşkili.  Bir çox şirkətlər yeni məhsulun yaradılmasını bizim 

nəzərdən keçirdiyimiz ardıcıllıqla icra edirlər. Bu, yeni məhsulun yaradılmasına yanaşmalardan 

biridir. Məhsulun hazırlanmasına  ardıcıl mərhələlər şəklində yanaşılmasının mahiyyəti ondan 

ibarətdir ki, bu halda məhsulun yaradılması prosesində iştirak edən şöbələrdən biri yerinə yetirəcəyi 

işi  görərək, prosesin davamını icara olunmaq üçün o biri şöbəyə ötürür.  

Məhsulun yaradılmasına ikinci yanaşma  komanda şəklində işin icrasını nəzərdə tutur. Bu 

halda məhsulun yaradılması üzrə bütöv komanda işləyir və işlərin icrası paralel şəkildə gedir. Bu 

yanaşma zamanı vaxta qənaət edilir və işlərin effektivliyini artırmaq mümkün olur. Lakin 

sözügedən yanaşmada məhsulun bazara tez(vaxtından qabaq) çıxarılması özünü göstərə bilər ki, bir 

sıra hallarda da bu, özündə kifayət qədər riskləri ehtiva edir. Buna baxmayaraq, məhsulların həyat 

dövranının getdikcə qısaldığı indiki dövrdə bu yanaşma özünü doğruldur və ona görə də ona 

əsaslanmaqla məhsulların yaradılmasına qərar verən şirkətlərin sayı artır. 

Beləliklə, yeni məhsulun uğurlu olması üçün sadəcə olaraq bir neçə yaxşı ideya 

yaratmaq,onları məhsula çevirmək və onlar üçün istehlakçı tapmaqdan daha çox şey tələb olunur. 



 

 

O, yeniməhsulideylarınınyaradılmasıvəseçilməsindəntutmuş, 

istehlakçılarınistəklərinəcavabverənməhsullarınyaradılmasıvəçatdırılmasınaqədərhədəfistehlakçılar

üçündəyəryaratmağınyeniyollarınıntapılmasınasistematikyanaşmatələbedir. Bundanbaşqa, 

uğurluyeniməhsulunişlənilməsişirkətinümumiöhdəliyinitələbedir. 

 

2.Məhsulun həyat dövranı strategiyası 

 

Hər bir şirkət öz məhsulunu bazara çıxartdıqdan sonra onun uzun müddət bazarda 

qalmasını və müəssisənin mənfəətli fəaliyyətinə gətirib çıxarmasını istəyir. Aydın məsələdir ki, heç 

bir məhsul bazarda əbədi qalmır və həmin məhsul nə zamansa bazar tərəfindən qəbul edilmir. 

Deməli, məhsul bazara daxil olma anından başlamış bazardan çıxma anına qədər müəyyən  dövr 

möövcud olur və bu, məhsulun həyat dövrüdür. 

Məhsulun həyat dövrü beş mərhələdən ibarətdir. Bunlar aşağıdakılardır: 

            1.Məhsulun yaradılması. Məhsulun yaradılması mərhələsi şirkətin onunyaradılmasına dair 

ideyanın tapdığı zamandan  başlayır.  Bu mərhələdə şirkətin satışları sıfır səviyyəsində olur, ona 

görə də mənfəətin əldə edilməsindən söhbət getmir və sadəcə,  məhsulun yaradılmasına investisiya 

yatırımları həyata keçirilir. 

            2.Bazara çıxama.Bu dövrdən etibarən məhsul bazara təklif edilir və onun  ləng satışı 

müşahidə edilir. Məhsulun bazara çıxarılması  çoxlu miqdarda vəsaitlər tələb etdiyindən şirkət bu 

mərhələdə mənfəət əldə etmir və yaxud mənfəətin məbləği çox az olur. 

          3. Artım dövrü. Bu dövr bazarın məhsulu sürətlə sürətlə qəbul etməsi dövrüdür. Artım 

dövründə məhsulun satışından daxil olan gəlir və mənfəət özündən əvvəlki dövrlə müqayisədə 

getdikcə artır. 

4.Yetkinləşmə dövrü.  Bu dövrdə məhsul əksər mümkün alıcılar tərəfindən qəbul edildiyinə görə 

onun satışının azalması özünü göstərir. Şirkət bu dövrdə məhsulunu rəqabətdən qorumaq məqsədilə 

marketinq xərclərini artırır, ona görə də mənfəətin məbləği azalmağa başlayır. 

5. Tənəzzül mərhələsi.Məhsulun həyat dövrünün bu mərhələsində satışın həcmi və mənfəətin 

məbləği azalır. 

 Heç də məhsulların hamısı  həyat dövrünün bütün mərhələlərindən keçmir. Bəzi məhsullar 

bazara çıxarılır və tez bir zamanda da uğursuzluq yaşayır və bazarı tərk edir. Bəzi məhsullar isə 

bazara çıxdıqdan  müəyyən müddət sonra  yetkinləşmə mərhələsinə daxil olur və uzun müddət bu 

mərhələdə qalır. Bir sıra məhsullar isə tənəzzül mərhələsinə də daxil olur və sonradan həmin 

məhsullarda təkmilləşdirilmələr aparılmaqla  onlar yenidən şirkətin məhsul portfelinə qaytarılır. Bu 



 

 

zaman həmin məhsulların reklamlarla müdafiəsi təmin olunur və onların istehlakçıların 

təfəkküründə yenidən mövqeləşdirilməsi məsələsi həll edilir. 

MHD konsepsiyası stil, dəb və dəb şıltaqlığı kimi anlayışlara da tətbiq oluna bilər. Stil məhsulun 

özəl və fərqli ifadəformasıdır. Həyata gəldiyi vaxtdan stil dəbə düşüb çıxmaqla nəsildən nəslə keçir. 

Stil yeniləşən maraqların bir neçə mərhələlərini göstərən dövrlərə malikdir. Dəb müəyyən sahədə 

hal-hazırda qəbul olunmuş və ya ən populyar stildir. Dəblər ləng inkişaf edir, müəyyən müddət 

populyar qalır və sonra isə yavaş-yavaş tənəzzülə uğrayırlar. 

Dəb şıltaqlığı (müvəqqəti maraq) tez bir zamanda bazara sürətlə daxil olaraq böyiık həvəslə qəbul 

olunan və tez də unudulan dəblər deməkdir. Onlar qısa müddət ərzində mövcud olur və ancaq 

məhdud ardıcılları özünə cəlb edir. 

 Bazara çıxma mərhələsi.Bəzən məhsulun həyat dövrünün bu mərhələsi kifayət qədər uzun 

ola bilir. Belə ki, məsələn, həll olunan qəhvə, dondurulmuş portağal şirəsi və tozşəkilli qəhvə kimi 

məhsullar öz həyat dövrünün yetkinlik mərhələsinə qədər uzun  bir dövr qət etmişlər. Bu mərhələ 

başqa mərhələlərlə müqayisədə şirkətdən daha çox xərclər tələb edir və bu səbəbdən də sözügedən 

mərhələdə mənfəətin məbləği çox cüzi olur və yaxud heç olmur. Distrüyutorları məhsulun satışına 

cəlb etmək və onlarda həmin məhsulun ehtiyyatını formalaşdırmaq üçün kifayət qədər xərclər tələb 

olunur. Bu mərhələdə xərclər həm də  məhsulun reklam  kompaniyasının aparılması üçün tələb  

lazım olur. 

 Artım mərhələsi. Əgər bazara təklif edilən məhsul müştəriləri qane etmişdirsə və 

müştərilərin həmin məhsuldan məmnunluq səviyyəsi yüksəkdirsə, onda,  məhsul sürətlə özünün  

artım mərhələsinə daxil olcaqdır. Bu mərhələdə məhsulun reklamı ilə bağlı xərclər yüksək olaraq 

qalır, lakin istehsal xərcləri azaldığından məhsul satışından daxil olan gəlirlərin və mənfəətin 

məbləği artamaqda davam edir. Şirkət  bu mərhələdə bazar artımını uzun müddət saxlamaqdan ötrü 

bir neçə strategiyadan istifadə edir. Belə ki, o, məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdıraraq ona yeni 

məhsul xüsusiyyətlərini aşılayır və beləliklə də, həmin məhsulun bazara müxtəlif modellərini təklif 

edir. Şirkət həm də yeni  bazar seqmentlərinə və distribusiya kanallarına daxil olmaqla artımın 

miqyaslarını daha da genişləndirə və mənfəətin məbləğini çoxalda bilər. Bu mərhələdə deyilənlərlə 

yanaşı, həm də reklamların xarakterində dəyişiklik aparılır. Belə ki, bu mərhələdə informasiya 

xarakterli reklamlardan inandırma xarakterli reklamlara keçid edilir, həm də münasib vaxtlarda 

məhsulların qiymətlərində müştərilər üçün müəyyən endirimlər edilir. 

Məhsulun  həyat dövrünün artım mərhələsində şirkət yüksək bazar payı və yüksək cari 

gəlir göstəricilərinin seçimi baxımından dilemma ilə üzləşir. Bu mərhələdə məhsulun 

təkmilləşdirilməsinə və onun reklamına yüksək səviyyədə xərclər ayıran müəssisə sonrakı 

mərhələdə maksimium cari gəlir əldə etmək istəyindən əl çəkməli olur. 



 

 

Yetkinləşmə mərhələsi.Bəzi hallarda məhsulun həyat dövrü yetkinləşmə mərhələsinə daxil 

olur və bu mərhələ marketinq menecment üçün kifayət qədər ağır mərhələ hesab edilir. Bu mərhələ 

əvvəlki mərhələlərlə müqayisədə daha uzun çəkir, ona görə də marketinq menecmenti bu mərhələ 

ilə məşğul olmağa daha çox vaxt ayırır. 

Satışın həcminin azalması satıla biləcək həcmdən artıq məhsullar istehsal etmiş 

istehsalçılar arasında rəqabətin kəskinləşməsilə nəticələnir. Belə rəqabət şəraitində ayrı-ayrı 

istehsalçılar məhsullarının qiymətlərini azaldır, reklam elanlarını intensivləşdirir və elmi-tədqiqat 

işlərinə investisiyalar yatırmaqla məhsularının yeni modifikasiyalarının hazırlanmasına üstünlük 

verirlər. Bütün bu addımlar mənfəətin azalmasına gətirib çıxarır. Nəticədə zəif rəqiblərin bəziləri 

bazarı tərk edir, güclü rəqiblər isə bazar mövqelərini qoruyub saxlamağa müvəffəq olurlar. 

Əksər məhsulların yetkinləşmə mərhələsində uzun müddət dəyişməz qalmasına 

baxmayaraq, onlardan   ən uğurluları istehlakçıların dəyişən tələblərinə cavab vermək üçün inkişaf 

etdirilir. Burada onu da qeyd edək ki, məhsul üzrə menecerlər öz həyat dövrünün yetkinləşmə 

mərhələsində olan məhsullarını sadəcə olaraq mühafizə etmək və izləməkdən daha çox iş 

görməlidirlər. Ən yaxşı müdafiəisə, məlum olduğu kimi, hücumdur. Menecerlər bu mərhələdə  

bazarı, məhsulu və marketinq kompleksini dəyişdirmək üçün çalışmalıdırlar. 

Bəzi müəssisələr bazarı dəyişdirməklə məhsula cari təlabatı artırmağa çalışır. Bu 

müəssisələr məhsullarını təklif etmək üçün yeni istifadəçilər və seqmentlər axtarır. Yeni 

sitifadəçilərin və bazar seqmentlərinin tapılması satışın həcminin artımına və müəssisənin 

mənfəətinin çoxalmasına gətirib çıxara bilir.  

Yekinləşmə mərhələsində şirkətlərin satışın artımına nail olmaq üçün göstərdikləri 

cəhdlərdən biri marketinq kompleksinin elementlərinin dəyişdirilməsilə bağlı ola bilər. Əlbəttə, 

marketinq kompleksinin dəyişdirilən elementi müştərilərdə müsbət reaksiya doğurduqda satışın 

həcminin artımından söhbət gedə bilər. Məsələn, müəssisə bu mərhələdə özünün başlıca rəqibinin 

müştərilərini cəlb etmək üçün qiymətlərin nisbətən azaldılmasına gedə bilər. Bu mərhələdə satışın 

artırılması məqsədilə həyata keçiriləcək tədbirlər deyilənlərlə bitmir. Belə ki, məsələn, satışın 

həcminin artırılması məqsədinə nail olunması həm də daha yaxşı reklam kompaniyasının təşkili və 

həyata keçirilməsi nəticəsində mümkündür. Müəssisənin yeniləşdirilmiş reklam elanlarında 

məhsulun istehlkaçıların görə bilmədikləri parametrləri və üstün cəhətləri onlara daha inandırıcı 

şəkildə çatdırılarsa, onda, satışın həcminin artımına nail olmaq və yaxud ümid etmək olar. 

Yetkinləşmə mərhələsində  satışın həcminin artımına nail olmaq üçün həyata keçirilə 

biləcək tədbirlər sırasına həm də yeni paylama kanallarınakeçid ola bilər. Məsələn, müəssisə topdan 

satışlara üstünlük verməklə satışın həcmini artımınanail ola bilər. Nəhayət, satışın həcminin 



 

 

artırılmasına müəssisənin məhsullarının gücləndirilməsinə imkan verəcək xidmətlərin 

təkmilləşdirilməsi yolu ilə özünü göstərə  bilər.  

Məhsulun həyat dövrünün sonuncu mərhələsi  tənəzzül mərhələsidir.Tənəzzül 

mərhələsiməhsulun satışlarının getdikcə azalması şəklində özünü göstərir. Bu mərhələdə olan 

məhsullara dair menecmentin vaxtında düzgün və əsaslandırılmış qərar qəbul etməsi müəssisənin 

bazar mövqeyinin qorunub saxlanılmasınavəyaxşılaşdırılmasınagətirib çıxarır.  Belə ki, məsələn, 

tənəzzül mərhələsində olan məhsulların təkmilləşdirilməsi mümkündürsə və müəssisə bunu uğurıa 

həyata keçirmək iqtidarındadırsa,  onda həmin məhsullar hesabına əldə edilən mənfəət müəssisənin 

bazar mövqeyinin qorunub saxlanılmasına və yaxşılaşdırılmasına imkan verə bilər. Əgər bu, 

mümkün deyilsə, onda,  məhsulun məhsul portfelindən vaxtında çıxarılması məqsədəmüvafiqdir. 

Bu məhsulların əvəzinə müəssisənin məhsul portfelinə yeni məhsulların daxil edilməsi haqqında 

düşünülməsu daha  müsbət nəticələr verə bilir. 

Qeyd edək ki, məhsulun həyat dövrünün hər bir mərhələsinin özünəməxsus xüsusiyyətləri, 

məqsədləri və strategiyaları olur. Onların hər birinə ətraflı nəzər salaq. 

Məhsulun həyat dövrünün bazara çıxarılması mərhələsində satışın həcmi aşağı, onun 

xərclərinin məbləği yüksək olur. Məhz bu səbəbdən müəssisə mənfəət əldə etmir və yaxud 

mənfəətin məbləği çox cüzi olar. Bazara çıxma mərhələsində məhsulun alıcıları rolunda yenilik 

sevənlər çıxış edirlər və bu mərhələdə müəssisənin rəqibləri ya olmur, ya da az olur. Bazara çıxma 

mərhələsində  müəssisə seçmə distrubsiyadan istifadə edir, yenilikçiliyə meylli istehlakçılar və 

müştərilərə informasiya xarakterli reklamlarla müraciət edilir. Satışın həvəsləndirilməsinə gəldikdə, 

onu qeyd edə bilərikki, müəssisənin bu səpgidə həyata keçirdiyi tədbir məhsulu sınaqdan keçirməyə 

yönəlik həvəsləndirici tədbirlər  kimi özünü büruzə verir.  

Məhsulun həyat dövrünün artım mərhələsində satş sürətlə artır və müəssisənin  bu 

mərhələdə hər istehlakçıya çəkdiyi  xərc orta səviyyədə olur, gəlirlərin isə getdikcə artımı müşahidə 

edilir.  Bu mərhələdə ilkin istehlakçılar ordusu formalaşmış olur və rəqiblərin sayı isə getdikcə artır. 

Bazar payının maksimum səviyyəyə çatdırılması məhsulun həyat dövrünün bu mərhələsində  

başlıca məqsəd olur,   intensiv distribusiyaya və inandırma xarakterli  reklamlardan istifadə 

edilməsinə üstünlük verilir. Məhsulun daha geniş miqyaslarda satışına nail olmaq üçün onun 

xidmətlərlə dəstəklənməsi və zəmanətli satışı təmin edilir, satışın stimullaşdırılmasına çəkilən 

xərclər isə  məhsula təlabatın getdikcə artması fonunda  getdikcə azaldılır. Məhsulun qiyməti  geniş 

istehlakçı kütlələrini əhatə etmək üçün onların istəklərinə münasib təyin edilir. 

Məhsulun həyat dövrünün yüksəliş mərhələsində satış maksimum səviyyəyə çatır,  bu 

səbəbdən gəlirlərin səviyyəsi də yüksək olur, hər bir istehlakçıya düşən xərcin səviyyəsi aşağı olur, 

rəqiblərin sayı isə getdikcə azalır.Müəssisənin məhsullarının orta istehlkaçılar ordusunun 



 

 

formalaşması həyat dövrünün bu mərhələsi üçün xasdır. Bazar payının qorunub saxlanılmasına fikir 

verməklə gəlirlərin səviyyəsinin maksimumluğunun təmin edilməsi marketinqin əsas  məqsədi kimi  

qarşıya qoyulur. 

Yetkinlik mərhələsində məhsulun  yeni modelləri  istehlkaçılara təklif edilir, daha intensiv 

distribusiyadan istifadə edilir, reklam elanlarında brəndin rəqib brəndlərdən fərqi və faydası 

vurğulanır və  məhsulları qiymətləri müəyyən qədər  azaldılır. Bu mərhələdə məhsul üzrə 

reallaşdırılan strategiya onun çeşidlərə və modellərə bölünnməsindən ibarət olur. 

Tənəzzül mərhələsi məhsulun  həyat dövrünün sonuncu mərhələsidir. Bu mərhələdə 

satışların sürətlə azalması müşahidə edilir, eyni zamanda müəssisə tərəfindən  hər istehlakçıya 

düşən xərc də aşağı olur və rəqiblərin azalan sayları müşahidə edilir. Xərclərin azaldılması yolu ilə 

brənddən gəlir əldə edilməsi bu mərhələdə marketinqin qarşısında duran başlıca məqsəddir.  

Müəssisəyə gəlir gətirməyən məhsulların əmtəə portfelindən çıxarılmasına dair əsaslandırılmış 

qərarın qəbul edilməsi bu mərhələdə özünü göstərir. Bununla yanaşı, onu da qeyd etmək lazımdır 

ki, bu mərhələdə məhsullara aşağı qiymət qoyulur və onların ayrı-ayrı ticarət nöqtələrinə 

paylanması seçmə yolu ilə müəyyənləşdirilir. Belə ki, hansı ticarət nöqtələri müəssisəyə gəlir 

gətirirsə, həmin ticarət nöqtələrinə də məhsulların göndərilməsi təmin edilir, gəlir gətirməyən ticarət 

nöqtələriilə isə əməkdaşlıq  edilmir. Müəssisə bu mərhələdə özünün ən sadiq müştərilərinin 

qorunmasınareklam elanları vasitəsilə müəyyən cəhdlər göstərir, satışın həvəsləndirilməsinə isə 

minimum səviyyədə xərclər ayırır. 
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7.Qiymətin dəyişməsi  

 

1.Qiymət haqqında əsas anlayışlar 

 

Qiymət dar mənada məhsula və ya xidmətə təyin edilən pul məbləğidir. Geniş mənada 

götürüldükdə isə qiymət məhsul və ya xidmətdən istifadə etmək üçün istehlakçıların mübadilə 

etdiyi dəyərlərin toplusudur. Qiymət həmişə alıcıları məhsul əldə etmələrinə təsir edən əsas amil 

olmuşdur. Hazırkı şəraitdə isə alıcıların məhsul əldə etmələrinə qiymətlə yanaşı başqa amillər də 

təsir göstərir. 

Bütün dövrlərdə qiymətlər satıcılarla alıcılar arasında danışıqlar yolu ilə 

müəyyənləşdirilmişdir. Sabit qiymət siyasəti (bütün alıcılar üçün vahid qiymətin 

müəyyənləşdirilməsi)  nisbətən müasir fikir hesab edilir və on doqquzuncu əsrin sonlarında çoxsaylı 

pərakəndə satıcıların meydana gələməsi nəticəsində həyata keçirilməyə başlanmışdır. Hazırkı 

dövrdə şirkətlər sabit qiymət siyasətinin həyata keçirilməsilə müqayisədə dəyişkən qiymət 

siyasətinin həyata keçirilməsinə daha çox üstünlük verirlər. Bu, müxtəlif bazarlarda  mövcud olan 

müştərilərin qiymətlərə həssaslığının və onların alıcılıq qabiliyyətliliyinin  müxtəlifliyi  ilə izah 

edilir. Bu cür qiymətqoyma  dinamik qiymət siyasəti adlanır. 

Hazırkı şəraitdə qiymətqoyma   marketoloqların üzləşdiyi bir nömrəli problemlərdən 

hesab edilir. Məhz buna  görə də bir sıra hallarda   şirkətlər məhsul və xidmətlərinə qiymətləri heç 

də düzgün müəyyənləşdirmirlər. Bu zaman problem ondan ibarət olur ki, şirkətlər çox zaman satışın 

həcmini və bazar payını artırmaq üçün qiymətlərin səviyyəsinin azaldılmasına  üstünlük  verirlər. 

Belə vəziyyət məhsulun və müəssisənin imicinə neqativ planda təsir göstərir. Ona görə də bu 

problemin yaşanmaması üçün müştəriləri əldə etdikləri məhsul və xidmətlərə daha çox  vəsait 

ödəməli  olduqlarına inandırmaq daha doğru yol hesab  edilir. Əlbəttə, bu zaman həm istehsalçının, 

həm də istehlakçının mənafeyi qarşılıqlı olaraq nəzərə alınmalıdır. Belə ki, qiymət istehsalçıya 

geniş təkrar istehsalı həyata keçirmək üçün kifayət qədər mənfəət əldə etməyə, istehlakçıya və 

yaxud müştərinə isə kifayət qədər məhsul  almağa imkan verməlidir. 

Marketinqdə  məhsulun  nominal və istehlak qiyməti anlayışlarını fərqləndirirlər. 

Məhsulun nominal qiyməti onun üzərində olan satış qiymətidir.  İstehlak qiyməti isə məhsulun 

nominal qiymətinin üzərinə onun(məhsulun) istisamarı ilə bağlı xərcləri gəlməklə 

müəyyənləşdirilir. Hansı məhsulun istehlak qiyməti daha aşağıdırsa, onun rəqabətqabiliyyətliliyi də  

bir o qədər yuxarıdır. Ona görə də hazırkı şəraitdə firmalararası rəqabət mübarizəsi istehalak 

qiymətinin dada da aşağı salınması üzrə gedir və firmalar bu amilə daha çox fikir verirlər.       

 



 

 

2.Qiymətin təyini zamanı nəzərə alınan amillər 

 

Şirkətin məhsullarına qiymətqoyma qərarlarına həm daxili, həm də xarici amillər təsir 

göstərir/diaqram 1/. 

 

 

Qimətqoyma qərarlarına təsir edən daxili amillərə şirkətin məqsədləri, marketinq 

kompleksinin strategiyaları, xərclər və təşkilati  məsələlər daxildir. 

Marketinq məqsədləri.Qiymətqoymadan əvvəl şirkət  məhsul üzrə öz strategiasını 

fikirləşməlidir. Əgər şirlət öz hədəf bazarını və həmin bazarda mövqeyini dəqiq 

müəyyənləşdirmişsə, onda bu, onun məhsulunun qiymətinə bilavasitə təsir göstərəcəkdir. Belə ki, 

məsələn, “Honda”  və “Toyota”  öz “Acura” və “Lexus”  avtomobil markalarının  Avropanın ən 

dəbdəbəli və rahat avtomobillərilə rəqabət aparmaq üçün inkişaf etdirməyi nəzərdə tutursa, onda,  

sözügedən şirkətlər məhsullarına yüksək qiymətlər təyin edəcəklər. Aşağı gəlirlilik səviyyəsinə 

malik insanlar üçün otaqlar təklif edən mehmanxana  isə təklif etdiyi otaqlar üçün müştərilərlə aşağı 

qiymət səviyyəsinə razılaşmalı olacaqdır.  

Məhsulun keyfiyyəti üzrə lider olmaq, bazar payını artırmaq, həmçinin mənfəəti 

maksimumlaşdırmaq  və s. kimi  qarşıya qoylan məqsədlər müəssisənin məhsulun qiymətiə təsir 

göstərir. Sadalanan məqsədlər müəssisənin marketinq fəaliyyəti üzrə qarşısına qoyduğu məqsədlər 

hesab edilir. Bunlarla yanaşı, müəssisənin qarşısında əlavə məqsədlər də qoyula bilər və həmin 

məqsədlər də qiymətlərin səviyyəsinə təsirsiz ötüşmür. 

Marketinq kompleksi strategiyaları. Qiymət şirkətin qarşısına qoyduğu məqsədlərə 

çatmaq üçün istifadə edilən  mexanizmlərdən biri kimi özünü büruzə verir. Şirkətin qarşısında duran 
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Diaqram 1. Qiymətqoyma qərarlarına təsir edən amillər 



 

 

məqsədlərə nail olunma imkanlarına həm də  marketinq kompleksinin  başqa elementləri üzrə  

strategiyalar da təsir göstərir. Ona görə də marketinq kompleksinin digər elementləri üzrə qəbul 

edilən qərarlar qiymətə təsir  göstərir  və əslində effektiv marketinq  proqramlarının işlənib 

hazırlanması n marketinq kompleksinin bütün elementlərinin biri – biri ilə yaxşı uyğunlaşdırılması 

sayəsində mümkün olur. 

Xərclər. İstənilən şirkətin məhsuluna təyin etdiyi qiymətin əsasını onun məhsulun 

istehsalına və satışına çəkdiyi xərclər təşkil edir. Bu baxımdan şirkətin xərcləri onun məhsuluna  

təyin edilən qiymət üçün baza rolunu oynayır. 

Şirkətin məhsul istehsalı ilə bağlı çəkdiyi xərcləri iki qrupa ayırmaq olar: sabit və 

dəyişkən xərclər. Sabit xərclər(buna cari xərclər də deyilir) istehsalın və satışın səviyyəsindən asılı 

olmayaraq, dəyişməyən xərclərdir. Bu xərclər qrupuna icarə haqqı, istiliyə görə ödənilən xərclər, 

götürülən kreditlərə görə ödənilən faizlər, eyni zamanda işçilərin maaşları aiddir. Dəyişən xərclər 

isə istehsalın dəyişməsinə uyğun olaraq dəyişikliyə məruz qalır. Məsələn, istehsl prosesində istifadə 

edilən xammal və materiallara görə çəkilən xərclər dəyişən xərclərdir. 

Ümumi xərclər sabit və dəyişən xərclərin cəmindən ibarətdir. Məhsul üzrə menecer 

məhsula qiymət qoyan zaman ona çalışır ki, təyin edilən qiymət ən azı məhsulun istehsalına çəkilən 

ümumi xərcləri çıxarmağa imkan versin. 

Şirkət öz xərclərinin səviyyəsinə  mütəzəm olaraq nəzarət etməlidir. Onun rəqabət 

üstünlüyünə nail olmaq üçün istifadə etdiyi strategiyalardan biri də xərclər üzrə liderlik 

strategiyasıdır. 

Təşkilati  məsələlər.Şirkətin menecmenti qiymətin kimin tərəfindən təyin ediləcəyini 

nəzərə almalıdır. Şirkətlər qiymətləri müxtəlif üsullarla təyin edir. Kiçik şirkətlərdə qiymətlər baş 

menecer tərəfindən təyin edildiyi halda, böyük şirkətlərdə qiymətin təyin edilməsilə xüsusi 

menecerlər məşğul olurlar. 

Qiymətqoymanın mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi sənaye sahələrində (aviakosmik sənaye, 

poladəritmə, dəmir yolları, neft şirkətləri) şirkətlər məhsullarına daha əssalandırılmış qiymətlər 

müəyyənləşdirmək üçün qiymətqoyma şöbələri yaradırlar. 

Qiymətqoyma qərarlarına təsir göstərən xarici amillərə bazarın və tələbin təbiəti, 

rəqabət və ətraf mühitin digər amiiləri aiddir. 

Bazar və təlabat. Xərclər məhsula müəyyənləşdirilən qiymətin aşağı həddini təyin etdiyi 

halda bazar və təlabat onun yuxarı həddini müəyyənləşdirir. Əslində məhsula qiymət 

müəyyənləşdirilməmişdən əvvəl satıcı  məhsulun qiyməti ilə bazarda olan tələb arasındakı balansı 

yaxşı başa düşməlidir. Bütün bunlarla yanaşı müxtəlif bazar şəraitində qiymətqoyma məsələləri ilə 

yaxşı tanış olmaq lazımdır. 



 

 

Mükəmməl(sırf) rəqabətli bazar şəraitində məhsullara qiymətin formalaşması. Sırf bazar 

rəqabət şəraitində satıcılar və alıcılar bazarda olduqca çoxsaylı olduqlarına görə,  onlardan heç biri 

məhsulların qiymətlərinə təsir etmək iqtidarında olmur. Sözügedən bazarda standart məhsullar 

satıldığına görə  marketinq  strategiyası   məhsulların qiymətlərinin səviyyəsinə təsir etmir. Ona 

görə də bazarda tələb və təklifin təsiri nəticəsində formalaşan qiymətlərə həm satıcılar, həm də 

alıcılar razılaşmaq məcburiyyətində qalırlar. 

İnhisarçı rəqabətli bazar şəraitində  bazara təkli olunan məhsullarr biri-birindən çox 

kəskin fərqlənir. Ona görə də bu məhsullar üçün qiymətlərin səviyyələri də fərqlidir və bu bazarda 

məhsullar müəyyən qiymət diapozonunda satılır. Sözügedən  bazarda real məhsullar dizaynına, 

görünüşünə və başqa parametrlərinə görə biri-birindən fərqlənir. Firmalar   bu bazarda həm  də  

məhsullarının dəstəklənməsi xidmətlərinə görə fərqlənirlər. Ona görə də firmalar məhsullarına 

fərqli qiymətlər müəyyənləşdirir və öz inhisarçı mövqelərini qoruyub saxlamağa çalışırlar. Belə 

şəraitdə marketinq strategiyası qiymətlərin səviyyəsinə çox ciddi təsir göstərir. 

Oliqapoliya bazar şəraitində  bazarda bri-birinin marketinq strategiyasına və qiymətinə 

çox həssaslıqla yanaşan bir neçə  firma  fəaliyyət göstərir. Bu bazara məhsullar təklif edən 

firmaların məhsulları eyni tipli(polad, alüminium və s.)   və fərqli(avtomobil, kompyuter və s.)  ola 

bilir. Oliqapoliya bazar şəraitində hər bir satıcı digərinin fəaliyyətini çox diqqətlə izləyir  və ona 

dərhal reaksiya verir. Məsələn, poladəritmə şirkətlərindən biri məhsulunun qiymətini 10 %  aşağı 

salan kimi, o biri şirkətlər buna dərhal reaksiya verirlər. Belə ki, onlar da məhsullarının qiymətlərini 

ya azaldır, ya da məhsullarının dəstəklənməsi xidmətlərini artırır və yaxud onları yaxşılaşdırırlar. 

Sırf inhisarçı bazar şəraiti. Sırf inhisarçı bazar şəraiti bazarda yeganə istehsalçının 

mövcud olduğu şəraitdir.  Belə bazar şəraitində qiymətqoyma müxtəlif cür idarə edilir. Belə ki, 

məsələn, dövlət(adətən sırf inhisarçı rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərən müəssisə dövlətə məxsus 

olur)  kasıb əhali təbəqsəinin qayğısına qalmaq üçün məhsulun qiymətini onun maya dəyərindən  

aşağı səviyyədə müəyyənləşdirə bilər. Bazarda sırf inhisarçı  mövqe tutan müəssisənin 

məhsullarının qiyməti yuxarıdan da məhdudlaşdırıla bilər. Bu halda sırf inhisarçı mövqe tutan 

istehsalçının məhsulunun yuxarı qiymət səviyyəsi müəyyənləşdirilir və həmin qiymət istehsalçıya 

geniş təkrar istehsalın həyata keçirilməsinə imkan verə biləcək səviyyədə mənfəət əldə etməyə 

imkan verir. 

İstehlakçıların qiymət və dəyər qavrayışı.Məhsulun bazrada mümkün ola biləcək 

maksimum qiyməti həmin məhsulun faydasının alıcı tərəfindən qavranılmasından asılıdır. Məhsul 

alıcının təlabatını nə qədər dolğun ödəyirsə onun  alıcı tərəfindən qavranılan dəyərliliyi və qiyməti 

də bir o qədər yuxarı olur. Lakin şirkətlərin çoxu alıcılar tərəfindən məhsulun qavranılan 

dəyərliliyini çətinliklə müəyyənləşdirirlər. Hər halda buna cəhd göstərilməsi və məhsulun 



 

 

qavranılan dəyərliliyinin müəyyənləşdirilməsi ona daha əsaslandırılmış qiymət müəyyənləşdirməyə 

imkan verir. 

Qiymət tələb asılılığının təhlili. Məlum olduğu kimi, məhsulun qiyməti  ilə ona olan 

tələb arasında tərs mütənasib asılılıq vardır. Məhsulun qiyməti artdıqca ona olan tələb azalır və 

əksinə - məhsulun qiyməti azaldıqca ona olan tələb artır. Bu, tələb qanunudur və məhsullara 

qiymətlərin müəyyənləşdirilməsi zamanı nəzərə alınır.  

Tələb-qiymət elastikliyinin təhlili. Tələbin qiymət elastikliyi dedikdə tələbin faizlə 

dəyişməsinin qiymətin faizlə dəyişməsinə nisbəti başa düşülür. Qiymət elastikliyinin mütləq 

qiymətinin vahiddən böyük olması tələbin elastik olmasını, vahidə bərabər olması vahid elastiklik 

halını, vahiddən kiçik olması isə qeyri -elastiklik halını xarakterizə edir. Tələbin qiymət elastikliyi 

haqqında  marketoloqlarda məlumatların mövcudluğu məhsullara daha əsaslandırılmış qiymət 

qoymaöa kömək edir. Belə ki, məsələn, məhsulun qiymətinin azaldılması tələbin faizlə ifadəsində  

əhəmiyyətli dəyişikliyə gətirib çıxarırsa, onda, məhsulların qiymətlərinin azaldılması  haqqında 

qərar qəbul edilir. Bu, məhsul satışından daxil olan gəlirlərin artımına çətirib çıxarır. Tələbin qiymət 

elastikliyinin vahiddən kiçik olması halında isə müəssisə qiymətləri əvvəlki səviyyədə saxlamaqla 

reklam elanlarını gücləndirməyə və beləliklə də gəlirlərinin səviyyəsini qoruyub saxlamağa və daha 

da artırmağa çalışır.   

Rəqiblərin xərcləri, qiymətləri və təklifləri. Şirkətin qiymətqoyma qərarlarına təsir göstərən 

xarici amillərdən biri də rəqiblərin xərcləri, qiymətləri və şirkətin qiymətlərinə onların  verə biləcəyi 

reaksiyalardır. Belə ki, məsələn, “Sony”  rəqəmli kamerasını almaq isəyən istehlakçı bu məhsulun 

rəqibi  kimi tanınan  “Nikon”, “Kodak” və s. digər şirkətlərin eyni məhsulları ilə müqayisələr 

aparacaq və özünə münasib olan məhsulu seçəcəkdir. Belə müqayisələr şirkətin məhsuluna 

qiymətqoymasına təsir edir.  

Digər xarici amilər. Şirkət məhsullarına qiymət təyin edən zaman digər xarici amilləri də 

nəzərə almalıdır. Məsələn, bu amillərdən iqtisadi şərait qiymətin təyin olunmasına güclü surətdə 

təsir göstərir. Satış kanalında olan vasitəçilər, ictimai maraqlar, həmçinin hökumətin qiymətə təsiri 

kimi xarici amillər də şirkətin məhsuluna qiymətin müəyyənləşdirilməsi zamanı nəzərə alınmalıdır. 

 

3.Əsas qiymətqoyma üsulları 

 

Şirkətin məhsuluna çox aşağı qiymət müəyyənləşdirməsi ona fəaliyyətinin davam 

etdirilməsi üçün yetərincə mənfəət əldə etməyə imkan vermir, çox yuxarı qiyməti 

müəyyənləşdirməsi isə məhsulların satışını mümkünsüz edir. Ona görə də  məhsula əsaslandırılmış 

qiymətin təyin olunmasına ehtiyac yaranır bə bu qiymət səviyyəsi məhsula çəkilən xərclərlə 



 

 

istehlakçı tərəfindən   məhsulun qavranılan dəyəri arasında tərəddüd edir. Məhsullara 

əsaslandırılmış qiymətlərin təyin edilməsi üçün şirkət, deyilənlərlə yanaşı,  daxili xə xarici amilləri 

hərtəfəfli öyrənməli və konkret qiymət səviyyəsi üzərində dayanmalıdır. 

Ümumiyyətlə, şirkətlər məhsullarına qiymətlər müəyyənləşdirərkən aşağıdakı üsullardan 

istufadə edə bilirlər: xərc yğnümlü yanaşma( xərclər üstəgəl orta mənfəət, zərərsizlik nöqtəsinin 

təyini və məqsəd mənfəətinin əldə edilməsini təmin edən qiymət),  alıcı yönümlü yanaşma(dəyərə 

əsaslanan qiymətin təyini) və rəqabət yönümlü yanaşma( cari qiymətlər və qapalı hərraclar əsasında 

qiymətin təyini).   

Xərc yönümlü qiymətin təyini. Bu üsul məhsula qiymətin təyin edilməsinin ən sadə 

üsuludur. Xərc yönümlü qiymətin təyini zamanı istehsalçı məhsulun istehsalına və satışına çəkdiyi 

xərcin üzərinə arzuladığı mənfəətin məbləğini gəlməklə həmin məhsulun qiymətini 

müəyyənləşdirir. Məsələn, pərakəndə satıcı istehsalçıdan qiyməti 15 dollar olan tosteri   alıb 22,5 

dollara satırsa, onda o,  məhsulun istehsalçı qiymətinin üzərinə 7,5 dollar əlavə etmiş olur və bu, 

onun əldə etdiyi gəlir hesab edilir. Əgər onun əməliyyat xərci bu məhsul üzrə 2 dollara bərabərdirsə 

onda onun əldə etdiyi mənfəət 5 dollara bərabər olacaqdır. 

Qeyd edək kİ, məhsula xərc yönümlü qiymətin müəyyənləşdirilməsi istehsalçının arzuladığı 

mənfəəti əldə etməyə imkan versə də həmin mənfəətin məbləğinin optimal olmasını təmin etməyə 

imkan vermir. İstehsalçı məhsulunun optimal qiymətini(bu qiymət mənfəətin məbləğinin 

maksimumlaşdırılmasına  imkan verən qiymətdir)  müəyyənləşdirmək üçün tələbin təbiətini və 

məhsulun dəyərinin istehlakçılar tərəfindən  necə qavranıldığını müəyyən etməlidir. Lakin 

məhsulun müştərilər tərəfindən qavranılan dəyərinin müəyyənləşdirilməsi elə də asan məsələ deyil. 

Ona görə də şirkətlər bu çətinliklərə getməmək üçün bir sıra hallarda məhsullarının qiymətlərinin 

müəyyənləşdirilməsi zamanı xərc yönümlü yanaşmalardan istifadə edirlər. 

Xərc yönümlü qiymət müəyyən mənada həm istehsalçılar, həm də alıcılar üçün ədalətli 

qiymət hesab edilir. Qiymətin bu üsulla təyini şirkətlər arasında qiymətlə rəqabəti məhdudlaşdırır.   

Xərc öyünümlü qiymətqoymanın digər üsulu zərərsizlik nöqtəsinə əsaslanma və məqsədli 

mənfəətin əldə edilməsilə bağlıdır. 

Zərərsizlik nöqtəsi müəssisənin məhsul satışından daxil olan gəlirinin onun ümumi gəlirinə 

bərabər olduğunu göstərən nöqtədir. Bu nöqtədə müəssisənin mənfəəti olmur və ondan yuxarı bütün 

nöqtələr müəssisənin mənfəətli fəaliyyətini əks etdirir. Zərərsizlik nöqtəsindən aşağıdakı bütün 

hallarda isə müəssisənin  zərərlilik zolağönda olduğunu göstərir. 

Qiymətqoymanın bu üsulu müəssisənin zərərsizlik nöqtəsini aşmasını və məqsədli mənfəət 

əldə etmək üçün müxtəlif qiymətlərdə onun nə qədər mənfəət əldə edə biləcəyinin ehtimalının 

hesablanmasını tələb edir. 



 

 

Dəyər yönümlü qiymətqoyma. Şirkətlərin çoxu məhsullarının qiymətlərini xərclər əssaında 

deyil, alıcıların duyumları və  onların(məhsulların) faydalarını qavramaları əsasında 

müəyyənləşdirir. Duyulan dəyərə əsaslanan qiymətqoyma zamanı marketoloq məhsul və marketinq 

proqramı tərtib etdikdən sonra məhsula qiymətqoyma məsələlərilə məşğul olmur. 

Xərc yönülmü qiymətqoyma ilə məhsulun duyulan dəyəri əsasında qiymətqoymanı  

aşağıdakə diaqramdakı kimi təsvir etmək olar/diaqram 3/.  

Qeyd edək ki, xərc yönümlü qiymətqoyma məhsul yönümlüdür. Dəyər duyumuna əsaslanan 

qiymətqoyma isə bu prosesdən fərqlidir. Belə ki, şirkət bu halda müştərinin qavradığı dəyərlər 

əsasında məqsəd qiymətini dəqiqləşdirir. Lakin qeyd etdiyimiz kimi,  müştərinin faydalar toplusu 

kimi məhsulu necə dəyərləndirməsini və qavramasını müəyyənləşdirmək hüç də asan məsələ deyil. 

Həm də bu zaman rəqib məhsulların müştərilər tərəfindən necə duyulmasının 

müəyyənləşdirilməsinə ehtiyac yaranır. Bütün bunlarla yanaşı, həm də onu qeyd etmək lazımdır ki, 

hər dəfə məhsula yeni dəyərin əlavə edilməsi müştərinin fikirinin təkrar – təkrar  soruşunlmasını 

şətrləndirir. Bu isə kifayət qədər əməktutumlu və  çətin məsələdir. 

 

 

Əgər qiymət müştərinin məhsulu duymasından yuxarı səviyyədə müəyyənləşdirilirsə, onda 

həmin məhsulun satılma ehtimalı sıfıra bərabər olur. Qiymətin məhsulun duyulmasından aşağı 

səviyyədə müəyyənəşdirilməısi isə məhsulun yaxşı satılacağına işarə edir.   

Dəyərlərin qiymətləndirilməsi. Son illər əksər istehlakçıların qiymət və keyfiyyət 

kombinasiyasına münasiubətləri dəyişmişdir. Bu dəyişiklikləri şirkətlər  məhsullarına qiymətlərin 

təyin edilməsi strategiyasında nəzərə  alırlar. Hazırda dəyərlərin qiymətləndirilməsi strategiyasından 

Məhsul Xərc Qiymət Dəyər Müştərilər 

Müştərilər Dəyər Qiymət Xərc Məhsul 

Diaqram 3. Xərcyönümlü qiymətqoymanın  duyulan dəyərə əsaslanan 

qiymətqoyma ilə müqayisəsi 



 

 

daha çox istifadə etməyə başlayıblar. Dəyərlərin qiymətləndirilməsi strategiyası dedikdə ədalətli 

qiymətlərlə keyfiyyət və yaxşı xidmətlərin düzgün kombinasiyası başa düşülür. 

Əlavə dəyər marketinqi. Biznesdən-biznesə marketinqdə bir çox situasiyalarıda şirkətlərin 

qiymət rəqabətindən qaçması, öz qiymətlərini və gəlirlərini, həmçinin bazar paylarını yüksək 

səviyyədə saxlamaları tələb edilir. Bu məqsədə nail olmaq üçün şirkətlər əlavə dəyər strategiyasının 

reallaşdırılmasından  istifadə edirlər. Bu strategiyanın reallaşdırılması zamanı məhsullarının 

qiymətlərinin azalmasının qarşısınının alınması  onların əlavə xidmətlərlə dəstəklənməsi hesabına 

mümkün olur. Məhsulların əlavə xidmətlərlə dəstəklənməsi isə onlara əlavə dəyər verir və onların 

qiymətlərinin azalmasının və beləliklə də, müəssisənin bazar payının itirməsinin qarşısını alır.  

Rəqabətə əsaslanan qiymətqoyma. İstehlakçı məhsulun dəyəri ilə bağlı öz rəyini rəqiblərin 

öxşar məhsullarını öyrəndikdən və lazımi müqayisələr apardıqdan sonra bildirmək imkanı qazanır. 

Bu, o deməkdir ki, məhsul öz rəqibi olan məhsulla müqayisə edildikdə onu daha düzgün 

qiymətləndirmək  və yaxud  dəyərləndirmək mümkün olur. 

Rəqabətə əsaslanan qiymətqoymanın növlərindən biri qiymətlərin cari qiymətlər əsasında 

müəyyənləşdirilməsidir. Bu zaman şirkət rəqibin məhsullarının qiymətlərinə əsaslanmaqla 

məhsullarına qiymətləri təyin edir, öz xərclərini və məhsullarına olan bazar tələbini nəzərə almır. 

Bu qiymətqoyma üsulundan istifadə edən zaman şirkət məhsullarının qiymətini rəqibin qiyməti 

səviyyəsində, ondan yuxarı və aşağı səviyyədə müəyyən edə bilər. Oliqapoliya bazar şəraitində 

fəaliyyət göstərən və polad, kağız, gübrə və s. kimi məhsullar istehsal edən şirkətlər adətən 

məhsullarını eyni qiymət səviyyəsində reallaşdırırlar.  Daha kiçik şirkətlər isə məhsullarını bazarda 

lider mövqeyə malik şirkətlərin məhsuluna təyin etdiyi qiymət səviyyəsinə yaxın qiymətə 

reallaşdırırlar. Belə ki, məsələn,  kiçik pərakəndə yanacaq satıcısının qiyməti iri neft şirkətlərinin 

qiymətlərindən fərqli olaraq bir qədər aşağı olur. 

Rəqabətə əsaslanan qiymətqoymanın üsullarından biri məhsulun qiymətinin tender əsasında 

müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu halda şirkət tenderi qazanmaq üçün rəqiblərdən aşağı 

qiymət təklif etmək məcburiyyəti ilə üzləşir. Lakin onun məhsulunun qiyməti həmin məhsulun 

maya dəyərindən aşağı ola bilməz. Əks halda şirkətin mənfəət əldə etməsi və fəaliyyətini davam 

etdirməsi mümkünsüz olur. 

 

 

4.Yeni məhsula qiymətin təyini strategiyaları 

 

Bu və ya digər şirkət yeni məhsulun bazara təklifi zamanı həmin məhsulun qiymətinin 

müəyyənləşdirilməsi baxımından problemlə üzləşir. Bu problemin həlli üçün  yeni məhsula 



 

 

qiymətin təyin edilməsinin iki strategiyasından istifadə edilə bilər: bazarın qaymağını götürmək və 

bazara nüfuz etmək strategiyaları. 

Bazarın qaymağını götürmək.  Şirkətlərin çoxu bazara təklif etdikləri yeni məhsula 

yüksək qiymət təyin edərək mümkün qədər çox gəlir götürmək istəyir. Bunun üçün onları özləri 

üçün yüksək gəlirli seqmentləri müəyyənləşdirir və məhsullarını həmin seqmentdə olan müştərilərin 

nəzərində mövqeləşdirirlər. Burada bazarın qaymağını yığmaq dedikdə həmin müştərilərdən əldə 

edilə biləcək yüksək gəlirin məbləği  başa düşülür. Bir çox şirkətlər bazara yeni məhsul təklif 

edərkən bu strategiyanın reallaşdırılmasına üstünlük vermişdir. Məsələn, “Sony” şirkəti 1990-cı ildə 

ilk dəfə olaraq yüksək keyfiyyətli televizorlarala Yaponiya bazarına çıxanda bu strategiyanı 

reallaşdırmışdır. Bu şirkətin bazara təklif etdiyi həmin televizorların ilkin qiyməti 43000 dollara 

bərabər olmuşdur. Sözügedən  televizorları Yaponiyada  yüksək texnologiyaları qiymətləndirən 

varlı insanlar almışlar. Sonralar həmin televizorların qiyməti tədricən azaldılmış və indi  həmin 

keyfiyyətə malik televizorları ABŞ-da 1000 dollara almaq mümkündür. 

Burada onu da qeyd edək ki, bazarın qaymağını yığmaq müəyyən şəraitdə mümkündür. 

Birincisi, bu, o halda mümkündür ki, məhsulun yüksək keyfiyyətini qavraya biləcək seqmet olsun,  

həmin seqmentə təklif edilən məhsulun keyfiyyəti isə onun qiymətilə  uyğunluq təşkil etsin. 

İkincisi, müəssisə öz istehsal xərclərini ödəmə və fəaliyyətini davam etdirmə baxımından yetərincə 

mənfəət əldə etmə imkanlarına malik olmalıdır. Üçüncüsü, rəqiblərin seqmentə daxil olaraq, 

müəssisənin  məhsullarının qiymətlərini aşağı salmaq imkanları istisana olmalıdır. 

Bazara nüfuz etmək. Bazara yeni məhsul təklif edən bəzi şirkətlər öz məhsullarına aşağı 

qiymətlər müəyyənləşdirməklə daha çox bazar payına sahiblənmək məqsədini reallaşdırırlar. Bu 

strategiyanı reallaşdıran şirkətlərin yüksək satış həcmləri olnalrın xərclərini ödəməyə imkan verir. 

Nümunə üçün deyək ki, “Wal-Mart”  bu startegiyanın reallaşdırılmasına öz fəaliyyətində tez-tez 

yer verir. Fərdi kompyuter bazarına  daha sürətlə daxil olmaq məqsədilə “Dell” öz məhsullarını 

aşağı qiymətlərlə birbaşa satış kanalı ilə reallaşdırmağa üstünlük vermişdir. 

Aşağı qiymətlərlə bazara nüfuz etmək strategiyasının reallaşdırılması üçün bir neçə şərtlər 

ödənilməlidir. Birincisi, onu qeyd etmək lazımdır ki, bazar məhsulun  qiymətinin sonrakı 

yüksəlişinə hazır olmalıdır. İkincisi,  satışın həcmi artdığı zaman istehsala və məhsulların 

paylanmasına çəkilən  xərclər azalmalıdır. Üçüncüsü, aşağı qiymətlə bazara nüfuz etmək istəyən 

müəssisə rəqiblərin həmin bazara daxil olmasını əngəlləməli və bazara daxil olma yolunda baryerlər  

yaratmalıdır.  

 

5.Məhsul çeşidlərinə qiymətin təyini strategiyaları 

 



 

 

Məhsula qiymət təyini strategiyası məhsul çeşidindən asılı olaraq dəyişir. Şirkətlər məhsul 

çeşidi çərçivəsidə istehsal etdikləri məhsullara  yüksək qiymətlər təyin etməklə əldə etmək 

istədikləri mənfəətin məbləğini maksimumlaşdırmağa çalışırlar. Bu qiymətqoymanın  aşağıdakı 

növlərinə baxaq. 

Məhsul çeşidinə qiymət təyini. Adətən şirkətlər tək məhsulun inkişafını deyil, məhsul 

çeşidinin inkişafını üstün tuturlar. Bu, onların istehlakçıların təlabatlarının yüksək səviyyədə 

ödəmək istəyindən irəli gəlir. Bu halda onlar məhsul çeşidinə daxil olan məhsullara fərqli qiymətlər 

təyin edir və mümkün qədər çox mənfəət əldə etməyə çalışırlar. Məhsul çeşidi xəttinə qiymət 

təyinindən istifadə edən zaman rəhbərlik sözügedən fəaliyyət üzrə ardıcıl qərarlar qəbul etməlidir. 

Belə ki, qiymətin bu üsulla təyini zamanı xəttdəki məhsullara çəkilən xərclər, onların istehlakçılar 

tərəfindən dəyərləndirilməsi, eyni zamanda rəqib məhsullarına verilən dəyərlər müəyyən 

edilməlidir. Məhsul xəttindəki məhsullara təyin edilən qiymətlər fərqli olduğundan istehlakçı onları 

müxtəlif keyfiyyət xüsusiyyətlərinə malik məhsullar kimi qəbul edir. Onlardan birinin qiymətinin 

dəyişdirilməsi istehlakçının xəttə daxil olan başqa məhsulun istehılakına keçidini şərtləndirir. 

Tamamlayıcı məhsula qiymət qoyuluşu.   Bir çox şirkətlər tamamlayıcı məhsula qiymət 

qoyuluşundan istifadə edirlər. Bu, o deməkdir ki, şirkətlər əsas məhsulu tamamlayan əlavə 

məhsullara və yaxud aksessuarlara qiymətlərin təyin edilməsi məsələlərinə də diqqət yetirirlər. 

Məsələn, avtomobil alıcısı özünüə etibarlı və avtomatik açılan pəncərələr, marşruta nəzarət və CD 

pleyer kimi əlavələr sifariş edə bilər. Bu halda əlavə məhsulun əsas məhsulun faydalı 

xüsusiyyətlərini nə dərəcədə  artırması əsas götürülür və ona qiymət təyin edilir. 

Ləvazimata qiymət təyini. Bu qiymətqoyma üsulu əsas məhsulla birgə istifadə edilən 

məhsulların istehsalı ilə məşğul olan şirkətlər tərəfindən tətbiq edilir. Bu halda şirkət əsas 

məhsulunu aşağı qiymətə reallaşdırır, lakin onunla birgə istifadə edilən məhsula yüksək qiymət 

qoyulması praktikasına üstünlük verir. Məsələn, “Gilette” firaması ülgüclər satır, amma ülgücləri 

dəyişən kartriclərdən daha çox mənfəət əldə edir. Başqa bir nümunə kimi,  bazara printer təklif edən 

firmanın fəaliyyəti göstərilə bilər. Bu halda printer bazara aşağı qiymətə, onun kartrici isə yuxarı 

qiymətə təklif ediləcək və sözügedən məhsulları istehsal edən firma özünün yüksək gəlirlilik 

səviyyəsini təmin edə biləcəkdir. 

Kənar məhsullara qiymətlərin təyini. Bəzən istehsal prosesində əsas məhsullarla yanaşı 

kənar məhsullar da alınır və onlara qiymətin təyin edilməsi məsələsi ortaya çıxır. Məsələn,  taxta – 

şalban ticarətilə məşğul olan firmanın fəaliyyəti nəticəsində ağac kəpəyi və qırıntıları  alına bilər və 

bunlar kənar məhsullar hesab edilirlər. Bu kənar məhsullar evlərin fasadlarının bəzədilməsində 

faydalı olduqlarına və müştərilər tərəfindən dəyərləndirildiyinə görə onlara qiymətlər təyin edilir. 



 

 

Məhsul dəstinə qiymət təyini.  Bu qiymətqoyma üsulnundan istifadə edən zaman satıcılar 

bir neçə məhsulu birgə və yaxud dəst halında  müştərilərə endirimli qiymətlərlə təklif edirlər. 

Məsələn, mehmanxanalar həftənin sonu üçün güzəştli qiymətə otaq, yemək və əyləncə daxil olan 

paketlərini öz müştərilərinə təklif etmə  praktikasından çox yararlanırlar. Başqa bir nümunə kimi  

kompyuter satış mərkəzinin fəaliyyəti göstərilə bilər. Belə ki, bir sıra hallarda bu mərkəzlər öz əsas 

məhsullarının satışı zamanı həm də onunla birgə istifadə edilən proqram təminatı kimi məhsulları 

dəst halında aşağı qiymətə müştərilərə təklif edirlər. 

 

6.Qiymətin tənzimlənməsi strategiyaları 

 

Şirkətlərin  məhsullarına müəyyənləışdirdiyi qiymətlər dəyişilməz qalmır. Şəraitin və 

müştərilərin müxtəlifliyindən asılı olaraq irəlicədən müəyyənləşdirilmiş baza qiymətləri müəyyən 

dəyişikliyə məruz qalır və bu məqsədlə fərqli strategiyalardan istifadə edilir. Qiymətlərin 

tənzimllənməsi məqsədilə 6 strategiyanı fərqləndirirlər: endirim və güzəşt vvəsaitləri ilə qiymət 

təyini; seqment üzrə qiymət təyini; həvəsləındirici qiymət təyini; coğrafi qiymət təyini və beynəlxalq 

qiymət təyini.   

Endirimli və güzəştli vəsaitlərəqiymət təyini. Şirkətlər tərəfindən endirimlərin müxtəlif 

formalarını fərqləndirirlər. Bu baxımdan  nağd edndirimi, kəmiyyət endirimi, funksional endirimi, 

mövsümi endirimi və güzəştli vəsaitlərlə bağlı endirimləri fərqləndirirlər. Nağd endirim  darhal pul 

ödəyən alıcılar üçün tətbiq edilir. Kəmiyyət endirmi böyük həcmdə məhsula alan müştərilərə tətbiq 

edilir. Məsələn, 100-ə qədər məhsul alana məhsul vahidi 5 manata, 100-dən çox məhsul alana isə 

məhsul vahidi 4,5 manata satıla bilər.  

Funksional endirim (və yaxud ticarət endirimi) satıcılar tərəfindən müəyyən funksiyaları 

yerinə yetirən və ticarətlə məşğul olan vasitəçilərə təklif edilir. Mövsümi endirim mövsümə aid 

olmayan malları alan alıclar üçün nəzərdə tutulan endirimdir. Güzəştli vəsaitlərlə bağlı endirim isə 

köhnə malların təklifi müqabilində məhsulların qiymətində müəyyən endirimləri nəzərdə tutan 

endirim formasıdır. 

Seqment üzrə qiymət təyini.  Bir sıra hallarda şirkətlər müştərilərin alıcılıq qabiliyyətlərinin 

fərqli olmasını nəzərə alaraq məhsullarına fərqli qiymətlər təyin edirlər. Məsələn, muzeylər yaşlı 

insanlar və tələbələr üçün fərqli qiymətlər müəyyənləşdirə bilər. Bu halda qeyd edilən insanlar  

qrupu  muzeylərin göstərdiyi xidmətin müştəriləri rolunda fərqli bazar seqmentlərini təcəssüm 

etdirirlər. 

Seqmentləşdirilmiş qiymətqoyma bir neçə formaları ilə fərqlənir. 



 

 

Müştəridən asılı olan seqmentlər üzrə qiymət təyini zaınanı müştərilər eyni məhsula yaxud 

xidmətə müxəlif qiymətlər ödəyirlər. Misal üçün, muzeylərə daxil olmaq üçün tələbələrin və adi 

vətəndaşların ödədiyi qiymətlər fərqlənir. Məlısııldan asdı olan qiymət təyinində müxtəlif mallar 

müxtəlif qiymətə satılır, lakin bu qiymətlər onların müxtəlif xərclərinə əsaslanmır.  

Məkana görə qiymət təyin edərkən, ayrı-ayrı yerlərin xərc təklifləri eyni olmasından asılı 

olmayaraq, şirkət müxtəlif yerlər üzrə müxtəlif qiymətlər təyin edir. Misal üçün, teatrlarda hər bir 

yer müxtəlif cür qiymətləndirilir, dövlət universitetlərində isə əcnəbi tələbələr üçün ödəmə haqqı 

daha yüksək olur. Nəhayət, vaxta görə qiymət təyinində mövsümdən, aydan, gündən, hətta saatdan 

asılı olaraq şirkətlər qiymətlərini dəyişir. Misal üçün, bəzi kommunal xidmətlərinin qiyməti günün 

vaxtı və iş günləri - həftə sonu günlərinə nisbətən müxtəlif formalarda qoyulur. Kurortlarda da həftə 

sonu və mövsümi güzəştlər təklif olunur. 

Seqment üzrə qiymət təyinin bir neçə adla bağlamaq olar. Uzun müddət ərzində uçuş 

şirkətlərin məsləhətçisi olmuş Robert Kross, bunu mənfəət menecmenti adlandırır. Krossun 

sözlərinə əsasən "şirkətlər lazımi məhsulu lazımlı vaxtda və lazımlı qiymətə lazımi müştəriyə 

satırlar”. 

Psixoloji qiymət təyini. Psixoloji qiymət təyini zamanı  satıcılar qiyməti iqtisadi baxımdan 

deyil, psixoloji cəhətdən əsaslandırırlar. Məsələn, istehlakçılar yüksək keyfiyyətli məhsul alanda 

onun yüksək keyfiyyətə malik olduğunu düşünürlər. Onlar bu zaman malı istifadə edib keyfiyyətini 

yoxlamaq əvəzinə həmin məhsulun qiymətini dəqiqləşdirirlər. Müştərilərdə məhsul haqqında az 

informasiya olanda da qiymət keyfiyyətin müəyyən mənada “bələdçisi” kimi qəbul edilir.  

Bir sıra hallarda isə satıcılar məhsullarına fərqli qiymətlər tətin etməklə onların alıcılar 

tərəfindən psixoloji baxımdan  qəbul edilməsinin fərqləndirilməsinə və bu fərqin təsirli  olmasına 

nail olurlar. Belə ki, məsələn,  100 manata satılan məhsulun qiyməti 99,95 manat kimi təyin edilə 

bilər. Bu halda məhsulun qiymətləri arasındakı fərqin cəmi 5 sent olmasına baxmayaraq, müştəri 

tərəfindən psixoloji fərqləndirmənin təsiri çox böyük ola bilir. Nəticədə, müştəri tərəfindən  

məhsulun qiyməti  100 manatdan aşağı kimi qəbul edilir və bu cür qiymət qoyulan məhsulların  

daha çox satılması müşahidə edilir. 

Həvəsləndirici qiymət təyini.   Staıcılar tərəfindən məhsulların qiymətlərinin preyskurant 

qiymətlərdən (malların siyahıda göstərilən qiymətlərindən)  aşağı səviyyədə müəyyənləşdirilməklə 

satışların artırılmasına  imkan verən  qiymətlər həvəsləndirici qiymət hesab edilir. 

Coğrafi qiymət təyini. Bu və ya digər şirkət ölkənin və dünyanın müxtəlif regionlarında 

yaşayan müştərilər üçün məhsullarının necə qiymətləndiriləcəyi məsələlərini həll etməlidir. Bu 

zaman coğrafi qiymət təyinindən istifadə edilir. 



 

 

Zona üzrə qiymət təyinatı FOB-mənşəli qiymətqoyma ümumi çatdırılma qiymətqoyması ilə 

bağlıdır. Şirkətlər iki və daha çox zona təyin edirlər. Bütün müştərilər eyni zonada eyni ümumi 

qiymət ödəyirlər. Zona nə qədər uzaq olsa, qiymət o qədər də yüksək olur.  

Baza-nöqtəsi qiymət təyiatından istifadə etməklə satıcılar hər hansı şəhəri “baza nöqtəsi” 

kimi seçir, bütün müştərilər üçün onların yerləşdiyi şəhəri nəzərə almadan həmin şəhərdən 

müştərinin yerləşdiyi şəhərə fraxt qiymətini təyin edirlər. Əgər, bütün satıcılar eyni baza-nöqtəsi 

şəhərindən istifadə edirlərsə onda çatdırma qiyməti müştərilər üçün eyni olmalı, qiymət rəqabəti isə 

aradan qaldırılmalıdır. Qənd, sement, polad və avtomobil sənayesi kimi baza-nöqtəsi qiymət 

təyinatından illər boyu istifadə etmişdir, ancaq bu metod bu gün populyar deyildir. Bəzi şirkətlər 

çeviklik yaratmaq üçün çoxlu baza nöqtələri təyin edirlər: onlar müştərilərə yaxın olan baza 

nöqtələrinə əsaslanaraq fraxt təyin edirlər. 

Nəhayət, konkret müştəri ilə və ya coğrafi ərazi ilə biznes yaratmağa can atan satıcılar 

fraxtın ödənilməsi qiymət təyinatından istifadə edirlər. Bu strategiyanı qəbul etməklə, satıcılar 

arzuladığı biznesi əldə etmək üçün fraxtın hamısını və ya yarısını ödəməlidirlər. Satıcılar bunu belə 

əsaslandırırlar ki, əgər daha çox biznes əldə edilsə, onda xərclərin orta səviyyəsi də aşağı düşər və 

sonra fraxt xərclərini ödənilməsini artıqlaması ilə ödəyər. Fraxtın ödənilməsi qiymət təyinatı bazara 

nüfuzetmə və yüksək rəqabətli bazarlarda özünü qorumaq üçün istifadə olunur. 

 

Beynəlxalq qiymət təyini. Məhsullarını beynəlxalq bazara təklif edən şirkətlər həmin 

bazarda  məhsulların hansı qiymətlə satılacağını müəyyən etməlidirlər. Bəzən isə şirkətlər 

məhsullarını dünya üzrə vahid qiymətə reallaşdırırlar. Məsələn, “Boeinq”in reaktiv  təyyarəsi hər 

yerdə eyini qiymətə satılır. Lakin bir çox şirkətlər məhsulların qiymətlərini yerli bazar şərtlərinə və 

xərclərin səviyyəsinə uyğunlaşdırmaq məcburiyyətində qalırlar. 

Beynəlxalq bazarda şirkətin məhsuluna müəyyənləşdirdiyi qiymət həmin ölkədəki iqtisadi 

şəraitdən, rəqabətin kəskinliyindən,  beynəlxal müştərilərin məhsulu duymalarından, topdan və 

pərakəndə satış sisteminin inkişafından, qanunvericilik bazasından və s. kimi amillərdən asılıdır. 

Bütün bunlarla yanaşı, şirkət müxtəlif beynəlxalq bazarlarda fərqli məqsədlər güdə bilər ki, bu da 

onun məhsulunun qiymət səviyyəsinə təsirsiz ötüşmür.  Məsələn, “Panasonic” kütləvi bazarda 

payını ələ almaq məqsədi ilə öz yeni məhsulunu yüksək inkişaf etmiş ölkələrin inkişaf etmiş 

bazarlarına təqdim edə bilərdi. Bu da bazara nüfuz etmək üçün qiymət strategiyası tətbiq etmək 

deməkdir. Bundan fərqli olaraq, o kiçik, qiymətə az həssas olan seqmentləri hədəfiəməklə az inkişaf 

etmiş bazarlara daxil olmuşdur. Bu halda bazara aşağı qiymət tətbiq etməklə yüksək mənfəət əldə 

etmək məqsədili qiymət təyinatından istifadə etmək mümkündür. 



 

 

Beynəlxalq qiymətlərin təyin olunmasında xərclər böyük rol oynayır. Xaricə səfər edənlər 

tez-tez orada öz vətənlərində ucuz qiymətlə satılan malları baha qiymətlə satılmasını görüb 

təəcüblənirlər. Bəzən belə qiymət artımları satış strategiyasının və ya bazar şərtlərinin fərqlənməsi 

nəticəsində əmələ gələ bilər. Bəzən isə bu başqa ölkədə satışın yüksək xərclərə malik olmasının 

nəticəsidir, yəni məhsulun modifikasiyası, daşınma və sığortası, idxal tarifləri və vergiləri, valyuta 

məzənnəsinin enib qalxması və fiziki distribyusiyanın nəticəsində əlavə xərclər əmələ gəlir. 

 

 

 

 

7.Qiymətin dəyişməsi 

 

Bəzən marketinq fəaliyyətində qiymətlərin dəyişdirilməsi qaçılamaz olur və bu 

dəyişmələrə müştərilərin və rəqiblərin fəaliyyətinin necə olacağına dair müəyyən təhlillərin 

aparılması marketinq fəaliyyətinin səmərələşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu 

baxımdan marketinqdə qiymətlərin dəyişməsi təşəbbüslərinin  öyrənilməsi çox vacibdir. 

Qiymətin endirilməsi təşəbbüsləri.  Qiymətlərin endirilməsi təşəbbüsləri şirkətlərin 

həddindən ziyadə çox istehsal etdikləri məhsulları  reallaşdırmaq və yeni biznes növlərinə keçməklə 

bağlı istəklərindən irəli gələ bilər. Qiymətlərin endirilməsi təşəbbüslərinin səbəbləri bununla bitmir. 

Sözügedən fəaliyyətə həm də qiymətlə rəqabət, eyni zamanda aşağı xərclər üzrə imkanlar səbəb ola 

bilər. Məsələn, bir sıra Yapon firmalarının Amerikanın elektronika, kameralar, televizorlar və s.  

bazarına aşağı qiymətə məhsullar təklif etməsi bu ölkənin firmalarının da bazardan çıxamamaq 

üçün  qiymətləri endirmələrinə səbəb olmuşdur. Firmalar aşağı istehsal xərclərinə malik olmaqla 

bazarın böyük bir hissəsini ələ keçirmək imkanları və bu imkanlardan yararlanmaq istəyi də 

məhsulların qiymətlərinin endirilməsinə səbəb olur. 

Qiymətin qaldırılması təşəbbüsləri.  Məhsula olan tələbin artımı, eyni zamanda şirkətin 

xərclərinin çoxalması onun məhsulunun qiymətinin qaldırılmasına rəvac verə bilər. Lakin bu, 

istehlakçıların və müştərilərin təlabatının dolğun ödənilməsi baxımından problem yarada bilər. Ona 

görə də  imkan daxilində şirkətlər məhsulların qiymətlərini qaldırmadan yüksək xərclərə və tələbata 

uyğunlaşma yollarını axtarmağa üstünlük vermələri daha məqbul hesab edilir. Məsələn, məhsulların 

daha səmərəli paylanması yollarının axtarışı bu sahədə mövcud problemin həllinə müsbət təsir 

göstərə bilər. 

Qiymət dəyişmələrinə alıcıların reaksiyası. Qiymətin dəyişməsi alıcılara, rəqiblərə, 

distribyutorlara, təchizatçılara və  hökumətə təsir edir. Şirkətin fəaliyytətini davam etdirmək  və 



 

 

yaxud təkmilləşdirmək üçün işləyib hazırlayacağı tədbirlərin spektri bu təsirlərə reaksiyanın necə 

olacağından asılıdır. Ona görə də şirkətin məhsullarına qoyduğu quymətin dəyişmələrinə sadalanan 

subyektlərin reaksiyalarının necə olacağının öyrənilməsi qaçılmazdır. 

Qiymət dəyişmələrinə rəqiblərin reaksiyaları. Məhsullarının qiymətlərinin dəyişdirilməsi 

üzərində düşünən şirkət bu addıma rəqiblərin və müştərilərin reaksiyalarının necə olacağını 

öyrənməlidir. Burada onu da qeyd edək ki, bazara eyni tip məhsullar təklif edən  və biri-birinə rəqib 

olan firmaların qiymət dəyişmələrinə verəcəkləri reaksiyanın ehtimalı daha yüksək olur. 

Şirkət özü həm də rəqiblərin qiymət dəyişmələrinə reaksiya vermək məcburiyyətində qala 

bilər. Əgər rəqib müəssisə məhsulunun qiymətini azaldırsa, bunun  şirkətin bazar payına necə təsir 

edəcəyi müəyyən edilməlidir. Əgər bu qiymət endirimi şirkətin bazar payına ciddi təsir etmirsə, 

onda o, əvvəlki məcrada öz fəaliyyətini davam etdirə bilər. Əksinə,  rəqibin qiymət endirimi  

şirkətin bazar payına ciddi təsir göstərdikdə, bu neqativ meylin qarşısını almaqdan ötrü effektiv 

tədbirlər işlənib hazırlanmalı və reallaşdırılmalıdır. Məsələn, bu tədbirlər sırasına şirkətin də öz 

məhsulunun qiymətini endirməsi və yaxud məhsulunun keyfiyyətini yüksəltməklə ona yuxarı 

qiymət təyin etməsi və s. aid ola bilər. 
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1.Təchizatçılar və dəyərin çatdırılması şəbəkəsi 
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Müştərilərin təlabatına uyğun məhsul və xidmətlərin istehsalı və bazara təklif edilməsi 

nəninki təkcə müştərilərin özləri ilə,  həm də təchizatçılar və vasitəçilərlə əməkdaşlıq edilməsini 

şərtləndirir.  Təchizat şəbəkəsi təchizatçılar, vasitəçilər və hətta vasitəçilərin müştəriləri də daxil 

olmaqla  “yuxarı axın”  və “aşağı axın” tərəfdaşlarından ibarətdir. İstehsalçı və xidmət 

göstərənlərdən ibarət “yuxarı axın” xammal, komponentlər, ehtiyyat hissələri, maliyyə,  məhsul və 

məhsul yaratmaq üçün zəruri ekspertizanı təmin edən firmaların şəbəkəsidir. Buna baxmayaraq, 

marketoloqlar öz  fəaliyyətlərini təchizat şəbəkəsinin “aşağı axın” istiqamətinə yönəldirlər. “Aşağı 

axın” deyərkən marketinq kanallarında baş verən axınlar başa düşülür. Sözügedən axınlar 

nəticəsində istehsal edilmiş dəyərlər istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılır. Bu axınlar marketinq və 

yaxud paylama kanallarında özünü göstərir. Bu zaman topdan və pərakəındə satıcılar firma ilə hədəf 

bazarında olan müştərilər arasında zəruri əlaqələrin formalaşdırılmasında çox mühüm rola malik 

olurlar.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, istər “yuxarı axın”, istərsə də “aşağı axın” iştirakçıları digər 

firmaların da təchizat şəbəkəsinin bir hissəsi ola bilərlər. 

Təchizat şəbəkəsi çox məhdud mənada işlədilə bilər. Belə ki, o, biznesə istehsal et və sat 

prizmasından yanaşır.  O, xammala, istehsal güclərinə və fabrikin imkanlarına marketinqin 

planlaşdırılmasının başlağıc nöqtəsi kimi baxır. Bu baxımdan ən yaxşı termin təlabat şəbəkəsidir. 

Çünki bu zaman bazarı düşün və cavab ver prizması qabardılır və həmin prizmadan baxmaqla 

müştərilərin təlabatlarının ödənilməsinə çalışılır. 

Hazırkı dövrdə şirkətlər öz bizneslərinin inkişafına nail olmaq üçün dəyərin çatdırılması 

şəbəkəsinin inzamlanmasına daha çox fikir verirlər. Dəyərin çatdırılması şəbəkəsi  şirkətlərdən, 

təchizatçılardan, distribyutorlardan və ən nəhayət bütün sistemin fəaliyyətini inkişaf etdirmək 

məqsədilə biri-biri ilə əməkdaşlıq edən istehlakçılardan ibarətdir. Məsələn, portativ avadanlıqlar 

istehsal etmək üzrə məşhur olan “Palm” şirkəti təchizatçıların və elektrik cərəyanı keçirməyən 

komponentlər, plastik əşyalar, “LCD” ekranlar və aksessuarlar toplayanların birliklərini idarə edir.   

 

2.Marketinq kanallarının xarakteri və əhəmiyyəti 

 

Çox az satıcı  öz məhsul və xidmətlərini istehlakçılara birbaşa satır. Satıcıların əksəriyyəti 

isə öz məhsullarını vasitəçilərin köməkliyindən istifadə etməklə bazarlara çatdırırlar. Ona görə də 

onlar marketinq və yaxud paylama kanallarının yaradılması üzərində ciddi düşünməli olurlar. 

Marketinq kanalları məhsulları və xidmətləri istehlakçının və biznesin ixtiyarına verən müstəqil 

təşkilatlardan ibarət topludur.  



 

 

Şirkətin öz məhsullarını satmaq üçün marketinq kanallarında olan vasitəçilərə ötürməsinin 

bir sıra səbəbləri vardır. Bu səbəblər sırasına vasitəçilərin malik olduğu əlaqələr, onların təcrübələri, 

ixtisaslaşma səviyyələri, əməliyyatlarının miqyası və s. aiddir.  Sadalanan səbəblər şirkətin 

məhsullarının peşəkar səviyyədə və daha böyük həcmlərdə satılmasına kömək edir. 

Məhsul və xidmətləri istehlkakçıya çatdıran vasitəçilər və yaxud kanal üzvüləri bu xidmət 

və məhsullardan istifadə edənlər üçün zaman, məkan və malın alınması mənasında bir körpü rolunu 

oynayırlar. Bu zaman marketinq kanallarının üzvüləri bir sıra funksiyalar yerinə yetirirlər. Bu 

funksiyalardan bir qismi sövdələşmələrin bağlanılmasına kömək edir. Onlara aşağıdakı aiddir: 

Məlumat. Bu funksiyanın icra olunması sayəsində zəruri marketinq məlumatları toplanılır 

və paylanılır. 

Təşviqat. Marketinq təkliflərilə əlaqədar güclü kommunikasiyalar yaradılır və onlar 

paylanılır. 

Əlaqə. Potensial alıcılar tapılır və onlarla əlaqələr yaradılır. 

Uyğunlaşma. İstehsal, çeşidləmə, birləşdirmə və qablaşdırma kimi fəaliyyətlər də daxil 

olmaqla marketinq təklifi firmalaşdırılır və onların alıcıların ehtiyaclarına uyğunlaşdırılması təmin 

edilir. 

Danışıqlar.Bu funksiyanın  icra olunması nəticəsində mal və mülkiyyətin daşınmasını 

təmin etmək üçün təklifin qiyməti və digər şərtlər üzrə razılığa gəlinir. 

Marketinq kanalında sövdələşmələrin icra olunmasına köməklik edən funksiyalara isə 

aşağıdakılar aid edilir: 

Fiziki paylama funksiyanın icra edilməsi sayəsində məhsulların daşınması və 

bölüşdürülməsi təmin edilir. 

Maliyyələşdirmə  funksiyanın icra edilməsi sayəsində  kanal işlərinin xərclərinin 

ödənməsi üçün fondalar tapılır və onlardan istifadə edilir. 

Riski  üzərinə götürmək funksiyanın icrası kanal işlərini icra etməklə bu zaman meydana 

çıxa biləcək risklərin işi icra edənin öz üzərinə götürməsini nəzərdə tutur.  

Yuxarıda sadalanan funksiyalar üzrə əsas məsələ onların həyata keçirilməsinin zəruri olub 

- olmaması deyil. Əsas məsələ bu funksiyaların kimi tərəfindən icra edilməsidir. İstehsalçıların 

özləri tərəfindən bu funksiyaların yerinə yetirilməsi  onların xərclərini və deməli, məhsullarının 

qiymətlərini artırır. Vasitəçilər tərəfindən funksiyaların icra olunması da  xərclərsiz ötüşmür, lakin 

bu halda qiymətlərin yüksəlişi əvvəlki variantala  müqayisədə daha az ola bilir. Çünki vasitəçilər 

marketinq kanallarındakı işləri daha peşəkarcasına icra edirlər və onlar  məhsula əlavə etdikləri 

dəyəri  nəzərə almaqla ona qiymət təyin edirlər. 



 

 

Müştərilərə məhsul və xidmətlər çatdırmaq üçün şirkətlər öz paylama kanallarını müxtəlif 

cür formalaşdırırlar. Məhsulu və xidməti müştəriyə çatdırmaq üçün fəaliyyət göstərən  marketinq 

kanalının hər bir təbəqəsi kanal səviyyəsi adlanır. İstehsalçı və  son müştəri birlikdə iş icra etdiklər 

üçün onlar hər bir kanalın ayrılmaz hissəsidir. Kanalda olan vasitəçilərin sayı kanalın uzunluğunu 

göstərir.  

Aşağıdakı şəkildə müştəri  və biznes marketinq kanallarının müxtəlif növləri 

göstərilmişdir. 

   

Yuxarıda təsvir olunan  diaqramlarada müxtəlif uzunluqlu bir neçə marketinq kanalı 

göstərilmişdir. Birinci kanal birbaşa marketinq kanalı adlanır. Burada şirkət vasitəçidən istifadə 

etmir və öz məhsulunu müştəriyə özü birbaşa satır. Məsələn, “Avon” və “Amvay” öz məhsullarını 

qapı-qapı, ev və ofislərədək satış tədbirləri vasitəsilə və elektron səhifələrlə satır. Universitetlər isə 

təhsili universitet tələbələrinə şəhərciklərdə və məsafədən təhsil üsulu ilə satırlar. Diaqramda 

göstərilən qalan kanallar vasitəli marketinq kanlalardırır. Bu kanallarda bir və ya daha çox vasitəçi 

vardır. 

Aşağıdakı diaqramda bəzi biznes paylama kanalları göstərilmişdir. Bu  
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kanllarda vasitəçini olmadığı (birinci kanal) və olduğu kanal ( o biri kanallar) vardır. Birinci kanal 

birbaşa, o biriləri isə vasitəli  marketinq kanallarıdır.  

 

3.Kanal rejimi və quruluşu 

 

Marketinq kanalları öz ümumi məhsulları üçün əməkdaşlıq edən firmalardan ibarətdir. Hər 

bir kanal üzvü digərindən asılıdır. Məsələn müştərilərin ehtiyaclarını ödəməyə imkan verən 

maşınların istehsalı ilə məşğul olan  “Ford” şirkəti həmin məhsulların satışı ilə məşğul olan 

dilerlərdən asılıdır. Dilerlərin fəaliyyəti isə öz növbəsində “Ford” şirkətinin fəaliyyətindən asılıdır.  

Kanal üzvülərindən hər biri kanalda ixtisaslaşmış fəaliyyəti ilə seçilir. Belə ki, məsələn, 

“Sony” şirkətinin rolu müştərilərin xoşladığı elektronika məhsulları istehsal etmək və həmin 

məhsullara ümummilli miqyasda reklamlar vasitəsilə tələb formalaşdırmaqdan ibarətdir. Kanalda 

olan başqa bir vasitəçinin rolu isə sözügedən şirkətin məhsullarını münasib yerdə nümayiş 

etdirməkdən ibarət ola bilər. Bütövlükdə götürüldükdə kanalın səmərəli fəaliyyəti kanalda iştirakçı 

qismində çıxış edən iştirakçıların öz öhdələrinə düşən vəzifələrin səmərəli şəkildə yerinə 

yetirmələrindən asılıdır. 

Kanalın ümumi uğuru həmin kanalda fərdi şəkildə iştirak edənlərin uğurlarından asılıdır. 

Ona görə də kanalın səmərəli fəaliyyəti naminə onların (iştirakçıların) öz işlərinin öhdəsindən 

bacarıqla gəlmələri çox asılıdır. Kanal iştirakçıları biri-birinin rolunu başa düşməli, qəbul etməli, öz 

fəaliyyətlərini əlaqələndirməli və ümumi məqsədə nail olmaq üçün əməkdaşlıq etməlidirlər. Buna 

baxmayaraq, ayrı-ayrı kanal üzvüləri məsələyə bəzən geniş səpgidə yanaşırlar. Belə ki, kanalın 

ümimi məqsədləri naminə edilən əməkdaşlıq bəzən fərdi maraqlarla ziddiyyət təşkil edir. Belə ki, 
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B.Biznesin marketinq kanalları  



 

 

kanal üzvüləri qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərmələrinə baxmayaraq, bəzən fərdi 

maraqlar da izləyirlər və bu, onların fərdi qaydada hərəkət etmələrinə gətirib çıxarır. Bir sıra 

hallarda kanal iştirakçıları arasında vəzifə və hüquqların bölünməsi məsələsində fikir ayrılıqları 

meydana gəlir. Məqsədlər, rollar və hüquqlar üstündə yaranan bu cür narazılıqlar kanal 

münaqişələri adlanır. 

Üfiqi və şaquli kanal münaqişələrini fərqləndirirlər. Üfiqi kanal münaqişələri kanalda eyni 

səviyyədə duran firmalar arasında yaranır. Məsələn, “Ford”un Çikaqodakı dilerləri arasında yaranan 

münaqişə üfiqi kanal münaqişəsinə yaxşı nümunədir. Bu səviyyədə dilerlər arasında yaranan 

münaqişə onlardan bəzilərinin sözügedən şəhərdə qiymətləri azaltmaqla daha çox satışa nail olmaq 

səbəbindən və yaxud dilerlərdən bəzisinin başqa bir dilerin satış ərazisinə daxil olmaq ucbatından  

yarana bilər. 

Şaquli kanal münaqişəsi  eyni kanalın müxtəlif səviyyələrində vasitəçi kimi çıxış edən   

firmalar arasında yaranır və bu cür münaqişələr daha tez-tez baş verir. Məsələn, “H&R Block” 

franyayzerləri  “övladları olduqları şirkətin İnternet vasitəsilə müştərilərə məhsul satmalarını təqdir 

etmir və onlar həmin şirkətə öz narazılıqlarını bildirirlər. 

Onu da qeyd edək ki, kanaldakı bəzi münaqişələr sağlam rəqabət zəminində yarana bilər. 

Bu tip münaqişələr kanalın ümumi effektivliyinə müsbət təsir göstərə bilər. Amma kəskin və 

kanalda uzun müddət davam edən münaqişələr kanalın ümimi effektivliyinin azalması ilə 

nəticələnir. Ona görə də bu cür münaqişələrin qarşısı vaxtında alınmalı və münaqişələr kanalın  

effektiv fəaliyyətinin təmin olunması üçün idarə edilməlidir. 

Şaquli marketinq  sistemi. Ümumiyyətlə,  kanalın öz vəzifəsini yaxşı icra etməsi üçün 

hər bir kanal üzvünün rolu müəyyən edilməli və üzvlər arasında yaranan münaqişələr həll 

edilməlidir. Əgər kanalı idarə edən agentlik, firma və yaxud mexanizm varsa onda həmin kanalın 

səmərəli fəaliyyəti təmin edilir. Heç də bütün marketinq kanallarında deyilən mexanizm və yaxud 

liderlik olmur. Bu baxımdan marketinq kanallarını ənənəvi və şaquli marketinq sistemlərinə 

bölürlər. Ənənəvi marketinq  kanallarında kanal iştirakçılarından hər biri digərindən asılı 

olmadan, digəriləri ilə fəaliyyətini əlaqələndirmədən öz işlərini yerinə yetirir. Ona görə də bu cür 

kanalların ümumi səmərəliliyinin aşağı olması və kanalda iştirakçılar arasında münaqişələrin baş 

verməsi ehtimalı çox böyük olur. Son illərdə marketinq kanalında liderliyi təmin edən iştirakçının 

meydana çıxması kanalın səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi baxımından əhəmiyyətli hadisə 

olmuş və bu  cür marketinq kanalları şaquli marketinq sistemləri kimi qəbul edilmişdir.  

Ənənəvi paylama kanalları bir və daha  artıq müstəqil istehsalçıdan, topdan və pərakəndə 

satıcıdan ibarətdir. Onların hər biri bütöv sistemin hesabına öz gəlirini maksimuma çatdırmaq üçün 

fərdi qaydada biznes yaradırlar. Bu marketinq kanalında kanal üzvlərindən heç biri digər kanal üzvü 



 

 

üzərində artıq nəzarətə malik deyil və rolların bölüşdürülməsi və kanalda yarana bilkəcək 

münaqişələrin həlli üçün heç bir rəsmi vasitə yoxdur. Bundan fərqli olaraq,  şaquli marketinq 

sistemi (ŞMS)   vahid sistem kimi fəaliyyət göstərən istehsalçılardan, topdan və pərakəndə 

satıcılardan ibarətdir. Bir kanal üzvü digər üzvünü öz mülkiyyətinə götürür, onlarla müqavilə 

bağlayır və onlar o qədər gücə malik olur ki, hər kəslə əməkdaşlıq etməli olduqlarını düşünürlər. 

Şaquli marketinq sistemində kanala liderlik istehsalçı, topdan ticarətçi və pərakəndə ticarətçi 

tərəfindən  həyata keçirilə bilər. Bu sistemin korporativ, müqaviləli və inzibati idarə edilən 

növlərini fərqləndirirlər.  

Korporativ ŞMS. Korporativ ŞMS vahid mülkiyyət əsasında istehsal və paylamanın 

növbəti mərhələsini təşkil edir. Koordinasiya və  münaqişələrin idarə edilməsi ardıcıl təşkilati 

kanallar vasitəsilə həyata keçirilir. Məsələn, “Sears” öz məhsullarının 50 % - dən çoxunu özünün 

tam və ya qismən mülkiyyətində olan şirkətlərdən əldə edir. 

Bütün paylama şəbəkələərinə nəzarət etmək imkanı İspaniyanın “Zara” paltar şəbəkəsini  

dünyanın ən sürətlə inkişaf edən dəbli paltar pərakəndə satıcısına çevirmişdir. Bu firmanın əldə 

etdiyi uğurların sirri dizayn və istehsaldan tutmuş,  özünün dünya paylama şəbəkəsinə qədər demək 

olar ki, hər aspektinə nəzarət etməsidir. “Zapa” parçaların 40 % - ni özü hazırlayır və çoxsaylı gənc 

təchizatçılara ümid olmayıb, paltarlarının yarıdan çoxunu özü istehsal edir. Yeni stil “Zara”nın öz 

dizayn mərkəzində formalaşdırılır və real-vaxt satış məmulatları ilə dəstəklənir. Yeni tərtibatlar 

“Zara”nın istehsal mərkəzlərinə ötürülür və  burada istehsal edilən məhsullar sözügedən firmanın 

dünyanın  30 ölkəsindəki 600 dükanına göndərilir. 

Müqaviləli  ŞMS. Bu  şaquli marketinq kanalında olan şirkətlər daha çox satış nüfuzuna 

sahib olamaq və daha çox qənaət əldə etmək üçün ayrı – ayrılıqda müqavilə imzalamaqla bir araya 

gəlirlər. Koordinasiya və münaqişələrin idarə edilməsi kanal üzvüləri arasında müqavilə əsasında 

əldə edilmiş razılaşmalar vasitəsilə həyata keçirilıir. 

Frayçazinq təşkilatları müqavilə münasibətlərinin ən adi növlərindən biridir. Kanalın 

françayzer adlanan imtiyazlı üzvü istehsal - paylama prosesinin müxtəlif mərhələlərini öz əlində 

birləşdirə bilər.Təxminən 320000 dükana sahib olan 1600 Amerika françayzeri illik satışlardan  bir 

trilyon dollar əldə edir. 

Franşizanın üç növü vardır. Franşizanın birinci növü istehsalçı tərəfindən maliyyələşdirilən 

pərakəndə franşiza sistemi adlanır. Məsələn, “Ford” və onun müstəqil françayzer – dilerlər 

şəbəkəsi. İkinci növ istehsalçı tərəfindən maliyyələşdirilən topdansatış franşiza sistemi adlanır. 

Məsələn, “Coca-cola” onun şirə məhsullarını alan, qablaşdıran və hazır məhsulu yerli bazarlarda 

pərakəndə satıcıya satan müxtəlif dükanlarda öz şüşə dolduranlarına (topdan satıcılara)  imtiyazlar 

verir. Franşizanın üçüncü növü isə xidmət firmaları tərəfindən maliyyələşdirilən pərakəndə franşiza 



 

 

sistemi adlanır. Bunlara nümunə kimi maşınların kirayəsində və otel biznesində rast gəlmək 

mümkündür.  

İnzibati (idarə edilən) şaquli marketinq sistemi. İnzibati ŞMS-də idarəçilik ümumi 

mülkiyyət və müqavilə əlaqələri əsasında deyil, bir və ya bir neçə dominant kanal üzvülərinin 

birliyi və gücü ilə təmin edilir. Yüksək keyfiyyətə malik olan istehsalçı güclü ticarət əlaqələri 

yarada və vasitəçilərin dəstəyini qazana bilər. Məsələn, “General Elektrik” ,  “Procter &Gamble”  

və  “Kraft”  vitrinlər, dükan rəfləri, təşviqatlar və qiymət siyasəti ilə bağlı vasitəçilərdən qeyri adi 

əməkdaşlıq tələb edə bilər. Nəhəng pərakəndə satıcılar olan “Wal-Mart”, “Home Depot” və s. 

tədarük edərək satdıqları  məhsulların  istehsalçılarına  güclü təzyiq göstərə bilər.   

Üfiqi marketinq sistemləri. Marketinq kanalının digər təşəkkül tapmış növlərindən biri 

üfiqi marketinq sistemləridir. Bu sistemlərin təşkili zamanı kanalın eyni səviyyəsində olan iki və 

daha çox  şirkət əlavə marketinq imkanları məqsədilə birləşirlər. Onlar fəaliyyətlərini birləşdirməklə 

ayrı-ayrılıqda malik ola bilmədikləri imkanlardan yararlanırlar. Bu tip idarəetmə həm də qlobal 

səviyyədə özünü çox yaxşı doğruldur. Məsələn, mükəmməl dükanların beynəlxalq şəbəkəsinə malik 

olan “Nestle”, “General Mill” ilə birlikdə Şimali Amerika xaricindəki 80 ölkəyə sıyıq satır.  Başqa 

bir nümunə kimi “Coca-Cola” və “Nestle”nin  dünya miqyasında hazır kofe və çay satmaq üçün 

birgə müəssisələr yaratması göstərilə bilər. 

Çoxkanallı paylama sistemləri. Əvvəlki dövrlərdə şirkətlər eyni bazarda və yaxud bazar 

seqmentlərində məhsullarını satmaq üçün eyni paylama kanallarından istifadə edirdilər. Hal-hazırda 

isə müştəri seqmentlərinin və kanalların imkanlarının artdığı üçün şirkətlər çoxkanallı paylama 

sistemlərindən istifadə edirlər. Belə kanallara çox vaxt hibrid – müxtəlif elementlərdən ibarət olan 

marketinq kanalları da  deyirlər. Çoxkanallı paylama firmanın bir və ya bir neçə müştəri seqmentini 

əldə etmək üçün iki və ya daha çox marketinq kanalları yaratdığı zaman əmələ gəlir. Hazırda demək 

olar ki, böyük və orta ölçülü şirkətlərin əksəriyyəti öz məhsullarını  reallaşdırmaq üçün hibrid 

marketinq kanallarından istifadə edirlər. 

Texnoloqiyalarda baş verən son dəyişikliklər birbaşa, o cümlədən online marketinqinin 

sürətli inkişafı, paylama kanallarının tərkibinə və xarakterinə güclü təsir göstərir. Ən əsas 

meyllərdən biri də adı uzun, lakin mənası aydın və əhəmiyyətli nəticələri olan disintermediasiya 

(vasitəçidən imtina edilməsi) istiqamətindədir. Disintermediasiya- külli miqdarda məhsul və 

xidmətlər təklif edən istehsalçıların vasitəçilərdən imtina edərək son müştəriyə birbaşa yönəlməsi 

və ya ənənəvi vasitəçiləri yeni tipli vasitəçilərlə əvəz etməsi deməkdir. Beləliklə, bir çox sənaye 

sahələrində ənənəvi vasitəçilərin xidmətindən imtina edilir. Məsələn “Dell Computer” və 

“American Airlines” kimi şirkətlər öz paylama kanallarında pərakəndə satıcıların xidmətindən 

imtina etməklə öz məhsullarını alıcıya birbaşa satırlar. Disintermediasiya həm istehsalçılara, həm də 



 

 

vasitəçilərə problemlər və imkanlar vəd edir. Kənarda qalmamaq üçün ənənəvi vasitəçilər tədarük 

şəbəkəsinə dəyər əlavə etməyin yeni yollarını tapmalıdırlar. Rəqabət qabiliyyətini saxlamaq üçün 

məhsul və xidmət istehsalçıları İnternet və digər birbaşa satış kanalları kimi yeni kanal imkanları 

yaratmalıdırlar. Onlar yeni kanallar yaratmaqla bərabər, münaqişəli rəqabət prosesinə də cəlb 

olunurlar. 

Bu problemi həll etmək məqsədilə şirkətlər həm özlərinə, həm də kanaldakı tərəfdaşlarına 

impuls vermək üçün birbaşa satış həyata keçirirlər. 

 

4.Kanal yaratma qərarları 

  

Marketinq kanalları bütövlükdə müştəriyə dəyər çatdıran şəbəkənin bir hissəsidir. Ona 

görə də bu kanalların yaradılmasına və yaxud formalaşdırılmasına müştəri ehtiyaclarının təhlili 

olunmasından başlayırlar. Sözügedən kanalda hər bir kanal üzvü müştərilər üçün dəyər əlavə edir 

və məhz ona görə də  həmin üzvdən keçdikdən sonra məhsulun qiyməti daha da bahalaşır. Ona görə 

də kanalda üzvlərin çoxalması müəssisə üçün arzuolunmaz hala çevrilə bilər. Məhsulun qiymətinin 

yüksəlməsi həm də kanalda tələb olunan xidmət növləri ilə əlaqədar ola bilir. Bu amil nəzərə 

alınmaqla,  müştərilərin kanalda hansı xidmətə ehtiyac duymaları və bu xidmətlərin məhsulun 

qiymətinin nə qədər yüksəlişinə gətirib çıxarması müəyyən edilməlidir. Bütün hallarda müəssisə 

məhsulunun münasib qiymətə müştərilərə çatdırılmasını təmin etməlidir. Bu isə müştərilərin 

ehtiyaclarının və kanalda onlara göstərilən xidmətlərin səviyyəsindən asılıdır. 

Kanalın məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi.Şirkətin kanal üzrə məqsədlərinə kanalda tələb 

edilən xidmət səviyyəsi güclü təsir göstərir. Bütün bunlarla yanaşı, kanal üzrə məqsədlərə şirkətin, 

onun məhsulunun, vasitəçilərin, rəqiblərin, ətraf mühitin təbiəti də təsirsiz ötüşmür. Məsələn, 

şirkətin böyüklüyü və ya kiçik olması onun hansı marketinq funksiyasını həyata keçirmək 

iqtidarında olub-olmamasını dəqiqləşdirməyə imkan verir. Belə ki, məsələn,  maliyyə vəziyyəti 

yaxşı olan şirkətlər birbaşa satış kanalından istifadəyə üstünlük verdikləri halda, maliyyə vəziyyəti 

zəif olan şirkətlər vasitəçilərin xidmətlərindən istifadə etməklə məhsullarının satışına üstünlük 

verirlər. Böhranlar zamanı istehsalçı kanalda olan vasitəçilərin azsaylı olmasında və lüzumsuz 

xidmətlərin ixtisarında maraqlı olur. Bu, onun məhsullarının qiymətlərinin yüksəlməsinin qarşısını 

alır və həmin məhsulların satışını sürətləndirir. 

Başlıca alternativlərin müəyyən edilməsi. Şirkət kanal üzrə öz məqsədini aydınlaşdırdıqdan 

sonra vasitəçilərin növünü, onların sayını və hər bir kanal üzvünün məsulıiyyətini nəzərə  almaqla, 

öz başlıca kanal alternativlərini müəyyən etməlidir. 



 

 

Şirkət istifadə etdiyi marketinq kanalının hər bir səviyyəsində vasitəçilərin sayını müəyyən 

etməlidir. Bu zaman üç strategiyadan istifadə edilə bilər: intensiv paylama, eksklüziv paylama və 

selektiv paylama. Rahatlıq üçün nəzərdə tutulan məhsullar və xammal materialları istehsal edən 

şirkətlər adətən intensiv paylamadan istifadə edirlər. İntensiv paylama istehsalıçının öz 

məhsullarını mümkün qədər çox dükanda satmaq strategiyasıdır.  Diş məcunları, şirniyyatlar  və bu 

kimi digər məhsullar intensiv paylama kanallarından istifadə edilməklə satılır. 

Şirkət məhsulun satılması hüququnu müstəsna hal kimi az sayda dilerə həvalə edə bilər. Bu 

eksklüziv paylama kanalı adlanır. Bu strategiyasının tətbiqinə  yeni maşın və məşhur qadın 

paltarlarının paylanması  sahəsində rast gəlmək müknüdür. Selektiv paylama strategiyası  intensiv 

və eksklüziv paylama strategiyaları arasında orta mövqe tutur. Bu halda şirkətin məhsullarının satışı 

ilə birdən çox, lakin  azsaylı vasitəçilər məşğul olurlar. Əksər televizorlar, mebel avadanlıqları və 

xırda ləvazimatlar bu yolla satılır. 

İstehsalçılar və vasitəçilər hər bir kanal üzvünün şərtləri və öhdəlikləri ilə bağlı razılığa 

gəlməlidirlər. Onlar qiymət siyasəti, satış şərtləri, ərazi hüquqları və hər bir tərəfin icra edəcəyi 

xüsusi xidmətlər məsələsində ortaq məxrəcə gəlməlidirlər. İstehsalçı qiymətlərin siyahısını və 

vasitəçilər üçün ədalətli endirim şəbəkəsi tərtib etməlidir. O, hər bir kanal üzvünün ərazisini 

müəyyən etməli və yeni vasitəçini ərazilərdə yerləşdirərkən ehtiyatla davranmalıdırlar. 

Əsas alternativlərin dəyərləndirilməsi. Şirkət kanal alternativlərini müəyyən etdikdən 

sonra onların sırasından özünün  uzunmüddətli məqsədinə uyğun olanını seçməlidir. Bu seçimə nail 

olmaq üçün hər bir alternativin iqtisadi, nəzarət və uyğunlaşma meyarları  əsasında 

qiymətləndirilməsi aparılmalıdır.  

Beynəlxalq paylama kanallarının qurulması. Beynəlxalq səviyyəli marketoloqlar öz 

kanallarını formalaşdırarkən bir sıra çətinliklərlə qarşılaşırlar. Sözügedən kanallar ölkədən asılı 

olaraq müxtəlif ola bilər. Qlobal səviyyəli marketoloqlar kanal strategiyalarını hər bir ölkə 

daxilindəki mövcud struktura uyğunlaşdırmalı və mümkün qədər məhsullarının səmərəli satışın 

anail olmağı bacarmalıdırlar. 

 

5.Kanalın idarə edilməsi haqqında qərarlar 

 

Şirkət öz kanal alternativlərini nəzərdən keçirdikdən və ən yaxşı kanalı seçdikdən sonra 

seçdiyi kanalı həm də idarə etməlidir. Kanalın idarə edilməsi kanal üzvülərinin fərdi seçimini, 

tənzimlənməsini, dəstəklənməsini və vaxtaşırı olaraq onların icra qabiliyyətlərinin 

qiymətləndirilməsini tələb edir. 



 

 

Kanal üzvülərinin seçilməsi. Şirkət vasitəçiləri seçərkən onların digərlərindən fərqləndirən 

xüsusiyyətlərini müəyyən etməlidir. Biznes fəaliyyəti çərçivəsində o, hər bir kanal üzvünün illik 

fəaliyyətinin yekunlarını, satılan digər məhsulları, vasitəçinin əməkdaşlıq qabiliyyətini və 

reputasiyasını qiymətləndirməlidir. Əgər vasitəçilər satış agentidirsə, onda  şirkət,  satılan digər 

məhsulların xarakterini və miqdarını, eləcə də satış gücünün keyfiyyət və ölçüsünü 

qiymətləndirəcək. Əgər vasitəçilik eksklüziv və selektiv paylama tələb edən pərakəndə satış 

dükanlarından ibarətdirsə, bu halda şirkət dükanın müştərilərini və onun yerləşdiyi ərazini və 

gələcəkdə inkişaf etmə potensialını qiymətləndirməyə üstünlük verəcək. 

Kanal üzvülərinin  idarə edilməsi və həvəsləndirilməsi. Kanal üzvüləri istehsalçılar 

tərəfindən seçildikdən sonra onlara daim nəzarət olmalı və onları öz işlərinə həvəsləndirmək 

baxımından məqsədyönlü işlər görülməlidir. Şirkət öz məhsulunu təkcə vasitəçilərin köməyi ilə 

satmamalıdır. O, vasitəçilərə mal satışı ilə yanaşı onlarla əməkdaşlıq etməlidir. Əksər şirkətlər öz 

vasitəçilərinə bir nömrəli müştəri və tərəfdaş kimi baxırlar. Onlar kanal üzvülərilə uzunmüddətli 

əlaqələr yaratmaq üçün intensiv olaraq tərəfdaş əlaqələrin idarə edilməsi təcrübəsindən istifadə 

edirlər. Bu təcrübə həm tərəfdaşların, həm də şirkətin ehtiyacını ödəməyə imkan verən marketinq  

sisteminin formalaşmasına gətirib çıxarır. 

Kanal üzvülərinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi. Şirkət hər bir kanal üzvünün 

fəaliyyətini yoxlamalıdır. Bu zaman kanal üzvünün satış kvotalarını yerinə yetirib-yetirmədiyinin, 

məhsulların orta satış qiymətinin və s. kimi göstəricilərin  öyrənilməsinə ehtiyac yaranır. 

Fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi prosesində müştərilərə müsbət dəyərlər vəd edən vasitəçilər 

müəyyən edilməli və onlar mükafatlandırılmalıdır. Zəif fəaliyyət göstərən vasitəçilərə dəstək 

verilməli və son çıxış yolu kimi onlar başqaları ilə əvəz olunmalıdır. 

 

6. İctimai siyasət və paylama qərarları 

 

İstehsalçıların və topdan satıcıların əksəriyyəti öz məhsulları ilə eksklüziv paylama 

kanalları yaratmaq istəyirlər. Satıcı müəyyən bir dükana öz məhsullarını satmaq üçün icazə verdiyi 

zaman eksklüziv paylama strategiyasından istifadə edir. Satıcı dilerdən rəqibin mallarını satmamağı 

tələb etdiyi zaman da eksklüziv ticarət strtaegiyasından istifadə edir və hər iki tərəf bu strtaegiyanın 

reallaşdırılmasından mənfəət götürür. Belə ki, satıcı etibarli və özündən asılı olan dükan əldə edir, 

diler isə etibarlı təchizat və satış dəstəyi qazanır. Ancaq reallaşdırılan bu strtaegiya digər 

istehsalçıların bu dilerə mal satılmasının qarşısını alır. Eksklüziv ticarət ilə belə situasiyanın 

meydana gəlməsi  1914 - cü ildə ABŞ - da “Clayton” sazişinin bağlanılması ilə nəticələnir. Bu 



 

 

sənədə görə eksklüziv ticarət rəqbəti məhdudlaşdırmadığı, inhisarın yaranmasına imkan  vermədiyi 

halda  qanuni hesab edilir. 

Eksklüziv ticarətə həm də eksklüziv ərazi razılaşmaları daxildir. İstehsalçı nəzərdə tutulan 

ərazidə digər dilerlərə mal satmayacağı ilə bağlı öhdəlik götürə bilər və satıcı yalnız öz ərazisi 

daxilində mal satmaq təklifi ilə razılaşa bilər. Birinci praktika françayzinq sistemi üçün normaldır, 

çünki o, dilerin ruh yüksəkliyini və öhdəliklərini artırır. Bu, həm də qanuni baxımdan düzgün 

praktikadır. Belə ki, arzu etdiyindən daha çox sayda dükanlar vasitəsilə mal satmağa görə satıcı heç 

bir hüquqi cavabdehlik daşımır. İkinci praktikada istehsalçı öz ərazisinin kənarında dilerin mal 

satmaması üçün səy göstərir ki, bu da hüquqi baxımdan əsas  problemlərin yaranmasına gətirib 

çıxarır.  

 

7. Marketinq logistikası və təchizat şəbəkəsinin idarə edilməsi 

 

Müasir dövrün qlobal bazarlarında bəzən məhsulların satılması müştərilərin tapılmasından 

daha çətindir. Şirkətlər müştərilərə münasib vaxtda və düzgün müəyyən olunmuş yerdə əlverişli 

çeşidlərlə mal satmaq üçün öz məhsul və xidmətlərinin satılması, idarə edilməsi və hərəkətinin ən 

səmərəli yollarını müəyyən etməlidir. Buna isə fiziki paylama və təchizat fəaliyyətilə nail olmaq 

mümkündür. Fiziki paylama və təchizat qabiliyyəti müştəri məmnunluğuna və şirkətin xərclərinə 

böyük təsir  gücünə malikdir. 

Qeyd edək ki, bəzi menecerlər marketinq logistikası deyərkən yalnız yük maşınları və anbar 

başa düşürlər. Lakin müasir logistika daha geniş mənaya malikdir. Marketinq logistikası 

müştərilərin təlabatını ödəmək üçün (bunu fiziki paylama da adlandırırlar) məhsulların, xidmətlərin 

və müvafiq məlumatların istehsal nöqtəsindən istehlak nöqtəsinədək fiziki axınlarının 

planlaşdırılmasını, həyata keçirilməsini və ona nəzarət edilməsini özünə daxil edir. Qısaca desək, 

marketinq logistikası müəyyən məhsulun müştəriyə münasib yerdə, müvafiq vaxtda çatdırılması 

prosesidir. 

Əvvəllər fiziki paylama  məhsulun fabrikdə istehsalı ilə başlayıb aşağı xərclərlə müştəriyə 

çatdırılması ilə başa çatırdı. Lakin bu gün marketoloqlar bazarlar ilə başlayan,  fabriklərdə davam 

edən və təchizat mənbəyi olan müştəri mərkəzləşdirilmiş logistika sisteminə üstünlük verirlər. 

Marketinq logistikası təkcə ixrac yğnümlü paylamadan( məhsulların fabrikdən müştəri 

istiqamətində hərəkət etdirilməsi) ibarət olmayıb, həm də əks istiqamətli(sınmış, arzuolunmaz  və 

artıq məhsulların istehlakçılar və vasitəçilər tərəfindən geri qaytarılması) və idxal yönümlü 

axınlardan( məhsulların və  materialların təchizatçıdan fabrika axınlarının təşkili) ibarətdir. Bütün 

bunların hamısı təchizat şəbəkələrinin idarə edilməsi prosesini təşkil edir. Təchizat şəbəkəsinin 



 

 

idarə edilməsi dedikdə şirkətlər, vasitəçilər, təchizatçılar və son müştərilər arasında materialların, 

hazır məhsulların, müvafiq məlumatların əlavə dəyər olunmuş “aşağı və yuxarı axınları”nın idarə 

edilməsi başa düşülür. Bütün bunlar aşağıdakı diaqramda göstərilmişdir/ diaqram/. 

    Beləliklə, təchizatı idarə edən menecerin vəzifəsi təchizatçıların, satış agentlərinin, 

marketoloqların, kanal üzvülərinin və müştərilərinin fəaliyyətlərini koordinasiya etməkdən 

ibarətdir. Bu fəaliyyətlərə proqnozlaşdırma, informasiya sistemləri, satın alma, istehsalın 

planlaşdırılması, sifarişlərin edilməsi, mal anbarlarında material ehtiyyatlarının və nəqliyyatın 

planlaşdırılması daxildir. 

Hazırkı şəraitdə şirkətlər bir sıra səbəblərdən təchizata böyük önəm verirlər. Bunun bir sıra 

səbəbləri vardır və həmin səbəblər sırasına aşağıdakıları aid etmək olar: birincisi, inkişaf etmiş 

qabaqcıl təchizat sisteminə malik olmaq müştərilərə aşağı qiymətlərlə məhsulların təklifi və deməli, 

böyük bazar payına malik olma deməkdir ki, bu da həmin təkliflə çıxış edən şirkətin 

rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksək olmasna dəlalət edir; ikincisi, qabaqcıl təchizat sistemi şirkətin və 

onun müştərilərinin  xərclərini əhəmiyyətli şəkildə azaldır; üçüncüsü, məhsul çeşidinin və 

bazarlarda olan məhsulların həddindən ziyadə çoxalması inkişaf etmiş təchizat sisteminə malik 

olmanı tələb edir; nəhayət,  informasiya texnologiyaları sahəsində əldə edilən nailiyyətlər paylama 

şəbəkəsində əhəmiyyətli səviyyədə mənfəət əldə etmək imkanı yaradıb. 

Logistika sisteminin məqsədləri. Logistika sistemlərinin məqsədi aşağı xərclərlə müştəri 

xidmətlərinin hədəf səviyyəsini təmin etməkdən ibarət olmalıdır. Şirkət, ilk öncə, müştərilərə təklif 

edilən müxtəlif xidmətlərin əhəmiyyətini araşdırmalı, daha sonra hər bir müştəri qrupu üçün 

xidmətlərin arzuolunan səviyyəsini müəyyən etməlidir. Burada əsas məqsəd satışları deyil, gəlirləri 

artırmaqdan ibarət olmalıdır. Bu səbəbdən, şirkət xərcləri nəzərə almaqla, təklif etdiyi yüksək 
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səviyyəli xidmətin gəlirini müəyyən etməlidir. Bəzi şirkətlər öz rəqiblərilə müqayisədə daha az 

xidmət təklif edir və aşağı qiymət təyin edirlər. 

Logistika sisteminin başlıca funksiyaları. Yuxarıda qeyd etdiyimiz məqsədləri nəzərə 

alaraq, şirkət bu məqsədlərə nail olmaq üçün xərcləri azaltmağa imkan verən təchizat sistemini 

yaratmağa çalışmalıdır. Bunu üçün logistika sisteminin bir sıra funksiyaları icra olunmalıdır. Həmin  

sistemin başlıca funksiyalarına aşağıdakılar aiddir: 

 Malların anbarlarda saxlanılması. 

 Material ehtiyyatlarının idarə edilməsi. 

 Malların nəql edilməsi. 

 Təchizat məlumatlarının idarə edilməsi.  

Malların anbarlarda saxlanılması. İstehsal və istlehlak dövrü nadir hallarda bir birinə 

uyğun gəlir. Bu səbəbdən əksər şirkətlər hazır məhsullarını satış gününə qədər anbarda 

saxlamalı olurlar. Malların anbarda saxlanılması vaxt problemini həll edir və məhsulu 

müştərinin onu almağa arzu etdiyi vaxta qədər hazır vəziyyətdə saxlayır.Şirkət ehtiyacı 

olduğu anbarların sayını, növünü və yerini müəyyən etməlidir. Şirkət həm anbar 

bazalarından, həm də, paylama mərkəzlərindən istifadə edə bilər. Anbar bazaları 

məhsulların uzun müddət təzə qalmasını təmin edir. Paylama mərkəzləri məhsulu 

saxlamaqdan daha çox müxtəlif yerlərə daşımaq üçün yaradılır. Çox iri olan və 

avtomatlaşdırılmış bu anbarlar müxtəlif zavodlardan, təchizatçılardan mallar qəbul edir. 

Bundan əlavə bu anbarlar sifarişlər götürməklə onları səmərəli şəkildə icra edir və 

malları müştərilərə mümkün qədər tez çatdırırlar. 

 

Material ehtiyyatlarının idarə edilməsi müştəri məmnunluğuna bilavasitə təsir göstərir. 

Bunları nəzərə alaraq,  menecerlər material ehtiyyatlarının çox az və həddindən  artıq olması 

arasında tarazlıq yaratmalıdırlar. Ehtiyyatların həcmi az olduqda, müştərilər mal almaq istəyərkən,  

onların  çatışmazlığı özünü göstərə bilər. Onların həddindən ziyadə çox ehtiyyatlarının yaradılması 

isə saxlanma xərclərinin çoxalmasına və beləliklə də, malların qiymətlərinin yüksəlişinə və onların 

rəqabətqabiliyyətliliyinin azalmasına gətirib çıxa bilər. Ona görə də material ehtiyyatlarının 

həcminin optimallığı təmin edilməlidir.   

Yükün nəql edilməsi Şirkətin yük daşımaları ilə bağlı verdiyi qərar məhsulun qiymətinə, 

çatdırılma səviyyəsinə və məhsul çatdırılarkən onun vəziyyətinə və ən önəmlisi müştəri 

məmnunluğuna təsir edir. Şirkət anbarlara, dilerlərə və müştərilərə mal göndərdiyi zaman beş 

daşıma növünün birindən istifadə edir: yük maşınları, dəmir yolu, su və hava nəqliyyatı, boru və 

rəqəmli (informativ) məhsullar üçün Internet. 



 

 

Yük daşıyıcıları həm də intermodal, yəni müxtəlif növ nəqliyyat vasitələrinin qarışıq istifadə 

edilməsi metodundan istifadə edirlər. Müxtəlif növ nəqliyyatların birləşməsi deyərkən iki və ya 

daha çox nəqliyyat vasitəsinin birgə istifadəsi başa düşülür. 

İnteqrasiya olıınmuş logistika sisteminin idarə olunması 

Müasir dövrdə, şirkətlərin bir çoxu inteqrasiya olunmuş loqistika idarə etınəsi nəzəriyyəsini 

qəbul edirlər. Bu nəzəriyyə təsdiq edir ki, müştəri xidmətlərini daha yaxşı təşkili ilə paylama 

xərclərini tarazlamaq üçün şirkətin qurumları və marketinq kanallarını təşkil edən qurumlardan 

ibarət işçi qruplar yaradılmalıdır. Şirkətin texniki iş qabiliyyətini maksimum səviyyəyə çatdırmaq 

üçün müxtəlif daxili departamentlər bir-biri ilə sıx əlaqədə olmalıdır. Kənarda isə, şirkət bütöv 

paylama kanalında öz iş qabiliyyətini maksimum səviyyəyə çatdırmaq üçün öz təchizat imkanlarını 

təchizatçılar və müştərilərlə inteqrasiya etməlidir. 

Şirkət daxili çarpaz-funksiyanal fəaliyyətləri həyata keçirən heyət. Əksər şirkətlərdə 

təchizata müxtəlif qruplar (marketinq, satış, maliyyə, əməliyyat, satın alma) məsuliyyət daşıyır. Çox 

vaxt, bu funksiyaları yerinə yetirən qrupun biri digər funksiyanı yerinə yetirən digər qrupun 

fəaliyyətinə əhəmiyyət vermədən öz təchizat imkanlarını optimallaşdırmaq istəyir. Bununla, 

nəqliyyat, material ehtiyatları, anbarlama və sifarişlərin həyata keçirilməsi fəaliyyətləri əks 

istiqamətdə bir-biriləri ilə qarşılıqlı əlaqəyə girirlər. Material ehtiyatlarının az olması, onların 

saxlama xərclərini azaldır. Amma, onlar həmçinin müştəri xidmətlərini azaldar və izafi mallar, 

yerinə yetirilməmiş sifarişlər, xüsusi istehsalın həyata keçirilməsi, təcili yük daşımaları ilə əlaqədar 

xərcləri artıra bilərlər. Paylama fəaliyyətinə intensiv mübadilə daxil olduğu üçün yüksək səviyyədə 

hərtərəfli təchizat fəaliyyəti həyata keçirmək məqsədilə müxtəlif funksiyanı yerinə yetirən qruplar 

tərəfindən verilən qərarlar koordinasiya olunmalıdır. 

Vahid təchizat şəbəkələrinin idarə olunmasının məqsədi, şirkətin təchizat ilə bağlı verdiyi 

bütün qərarları uyğunlaşdırmaqdır. Şirkət daxilindəki qrupların bir-birləri ilə six işləməsini təmin 

etmək üçün bir çox yollar mövcuddur. Bəzi şirkətlər müxtəlif fiziki paylama fəaliyyətlərindən 

məsuliyyyətli olan menecerlərdən ibarət daimi təchizat komitələri yaratmışlar. Məsələn, “Procter & 

Gamble" öz məhsullarının hər bir kateqoriyası üçün bütün tədarük şəbəkələrinin fəaliyyətini idarə 

edən tədarük meneceri vəzifəsini yaratmışdır.  

Loqistika əməkdaşlığının qurulması, şirkətlə, öz təchizat sistemlərini təkcə inkişaf 

etdirməklə kifayətlənməməlidirlər. Onlar həm də bütövlükdə kanalda paylamam inkişaf etdirmək 

uçun buradakı digər tərəfdaşlar ilə birgə işləməlidirlər. Paylama kanallarının üzvləri müştəriləri 

qane etmək, dəyər çatdırmaq və onalarla əlaqələr yaratmaq üçün bir-birilə sıx əlaqədədirlər. Hər 

hansı bir şirkətin paylama sistemi həm də dirgə şirkətin təchizat sistemi deməkdir. Hər bir kanal 

üzvünün uğurlar, bütün təchizat şəbəkəsinin iş fəaliyyətinin səviyyəsindən asılıdır.  
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1. Pərakəndə satış 

 

Pərakəndə satış maların  və xidmətlərin son istehlakçılara qeyri-kommersiya məqsədili 

(şəxsi istifadəsi üçün) birbaşa satışı  bağlı olan istənilən fəaliyyətdir. Bir çox qurumlar -  

istehsalçılar, topdan və pərakəndə satıcılar da pərakəndə satışla məşğul olurlar. Ancaq pərakəndə 

satış bir qayda olaraq,  pərakəndə satşla məşğul olan pərakəndə satıcılar tərəfindən həyata keçirilıir. 

Pərakəndə satışın əksər hallarda pərakəndə satış dükanları tərəfindən həyata keçirilməsinə 

baxmayaraq, son illərdə digər pərakəndə satış fəaliyyətləri sürətlə artır. Bura birbaşa poçt, 

kataloqlar, telefon, İnternet, televiziyada ev bazarlığı şouları, ev və ofis şənlikləri, maşınların kirayə 

verilməsi və digər satış vasitələri ilə son müştəriyə malların satışı daxildir.  

Pərakəndə ticarət müəssisələrinin növləri.  Pərakəndə ticarət müəssisələrinin formaları və 

ölçüləri müxtəlif olur. Bu müəssisələri müxtəlif xüsusiyyətlərinə, o cümlədən təklif etdikləri 

xidmətlərin sayına, məhsul xətlərinin genişliyinə və dərinliyinə, tətbiq etdikləri nisbi qiymətlərə və 

təşkilatlanma səviyyələrinə görə təsnif etmək mümkündür.  

Xidmətlərin sayı. Müxtəlif məhsullar müxtəlif keyfiyyətdə xidmətlər tələb edir və 

müştərilərin xidmət seçimləri müxtəlifdir. Pərakəndə satıcılar xidmətin üç növündən birini təklif 

edə bilərlər: özünə xidmət, məhdud xidmətli və tam xidmətli ticarət müəssisələri. 

Özünə xidmət pərakəndə ticarət müəssisələri pullarına qənaət etmək üçün “yerini tap-

müqayisə et-seç" prosesi arzusunda olan müştərilərə xidmət edir. Özünə xidmət bütün endirim 

əməliyyatlarının özülünü təşkil edir və adətən rahat, ümummilli səviyyədə tanınan və sürətlə 

hərəkət edən ticarət məhsulları satan dükanlar (supermarketlər kimi) tərəfindən istifadə olunur. 

http://www.marketinq.az/


 

 

Məhdud xidmətli pərakəndə ticarət müəssisələri müştərilərə məhsulun alınmasında daha çox 

fərdi məsləhətlər və daha çox məlumatlar verirlər. Bu onların xərclərini artırsa da, xidmətlərin 

qiyməti də yüksək olur. 

Tam xidmətli pərakəndə ticarət müəssisələri, məsələn ixtisaslaşmış dükanlar, birinci dərəcəli 

satış mərkəzləri ticarət prosesinin hər mərhələsində müştərilərə xidmət edir. Tam xidmət göstərən 

pərakəndə satış dükanları müştərilərin arzu etdiyi ixtisaslaşmış məhsulların satışını həyata keçirir. 

Onlar yüksək mənfəət xərclərinə səbəb olan və müştərilərə baha başa gələn əlavə xidmətlər 

təşkil edirlər. 

Məhsul xətti. Pərakəndə ticarət müəssisələri məhsul növlərinin genişliyinə və uzunluğuna 

görə də təsnif edilirlər. Bəzi pərakəndə ticarət müəssisələri məsələn, ixtisaslaşmış dükanlar 

(specialty Stores) öz xətləri daxilində müxtəlif növlərlə dar çərçivədə istehsal xətləri həyata 

keçirirlər.  

  Təklif etdikləri qiymətlərə  və məhsul xəttinə görə pərakəndə ticarət müəssisələrini 

təsnifləşdirmək mümkündür. Təklif etdikləri qiymətlərə görə pərakəndə ticarət müəssisələrinin 

aşağıdakı növləri vardır. 

İxtisaslaşmış dükanlar: bir məhsul  xətti çərçivəsində  dərin çeşid təklif edən pərakəndə satış 

dükanıdır. 

Univermaqlar: geniş çeşidli məhsular – geyim, ev üçün mebel və ev təsərrüfatı əşyaları 

təklif edən  pərakəndə satış müəssisəsidir. Burada hər bir sahə ayrıca bölmə kimi işləyir və 

ixtisaslaşmış ticarətçilər tərəfindən idarə edilir. Məsələn, “Sears”, “Marshal  Fields” və s. 

Supermarketlər: geniş çeşidli ərzaq, məişət malları və camaşırxana xidməti təklif edən, az 

xərc tələb edən, aşağı rentabelli, iri həcmli, özünəxidmət sistemli mağaza. Məsələn, “Kroger”, 

“Vons” və s. 

Rahat dükanlar(gecə  gec saatlara qədər işləyən dükan) : məhdud çeşidli, lakin yüksək satış 

dövriyyəsi olan və həftənin 7 günü gecə saatlarınadək işləyən, yaşayış yerlərində yerləşən kiçik 

dükanlar. Məsələn, “7-Eleven”  və s. 

Endirimli dükanlar: daha aşağı fərqlə və yüksək satış dövriyyəsi ilə münasib qiymətlərlə 

standart mallar satan pərakəndə satış müəssisəsidir. Məsələn, “Target”, “Kmart” və s. 

Ucuz pərakəndəçilər: adi topdansatış qiymətindən ucuz alan və pərakəndə satış qiymətindən 

aşağı satan  pərakəndəçilər.  Bura istehsalçıların mülkiyyətində olan və onlar tərəfindən idarə 

olunan fabrikin firma dükanları,sahibkarlar və böyük pərakəndə kooperativlərinin şöbələri 

tərəfindən idarə olunan müstəqil ucuz pərakəndəçilər və üzvülük haqqı ödəyən müştərilərə güzəştli 

qiymətə məhdud miqdarda seçilmiş məhşur ərzaq, alətlər, geyimlər satan anbar kulubları daxildir. 

 



 

 

Universamlar: adi supermarketdən daha iri olan mağaza. Burada gündəlik ərzaq və qeyri-

ərzaq məhsulları ilə yanaşı kimyəvi təmizləmə, poçt, foto, avtomobil və ev heyvanları üçün 

xidmətlər təklif edilir, hesablaşma nəğd və köçürmə yolu ilə aparılır.   

Bazar seqmentlərindən istifadənin artması, bazarın planlaşdırılması və məhsul üzrə 

ixtisaslaşmış spesifik məhsul və seqmentlərə yönəlmiş dükanlara böyük ehtiyac yaratmışdır. 

Bundan fərqli olaraq, univermaqlar (department stores) geniş çeşidli müxtəlif məhsul 

xətlərinin satışını həyata keçirirlər. Son illərdə, univermaqlar bir tərəfdən daha mərkəzləşmiş, çevik, 

ixtisaslaşmış dükanlar, digər tərəfdən isə daha keyfiyyətli və aşağı qiymətlər təklif edən endirimli 

dükanlar tərəfindən sıxışdırılır. Cavab olaraq endirim təhlükələrinin qarşısını almaq üçün bir çox 

satıcılar həvəsləndirici qiymətlər tətbiq edirlər. Digərləri, ixtisaslaşmış dükanlar yaratmaq üçün 

dükan brəndləri və ayrıca brəndlər ‘dizayner dükanları”-dan istifadə edirlər. Bir digər qrup isə hələ 

də poçt sifarişləri, telefon və İnternet ticarətindən istifadə edir. Xidmətlər əsas təbəqələşdirici faktor 

qalmaqda davam edir.  

Supermarketlər (supermarkets) pərakəndə satışın ən çox istifadə olunan ticarət formasıdır. 

Lakin bu gün, əhalinin artım tempinin aşağı düşməsi ilə, rahat mağazalar, endrimli ərzaq dükanları 

və universamlar arasında rəqabətin güclənməsi ilə, hal-hazırda onların satış həcmləri aşağı 

düşmüşdür. Əhali arasında evdən kənarda qidalanmaq qaydasının artması supermarketlərin satışına 

zərbə vuran digər bir amildir. 

Beləliklə, supermarketlərin bir çoxu daha çox müştəri cəlb etmək üçün öz fəaliyyətlərini 

təkmilləşdirir.”Bazar payı”-nın əldə edilməsi uğrunda mübarizədə bir çox nəhəng supermarketlər 

nəzdində çörək zavodları, qastronomlarda ev mətbəxi və təzə dəniz məhsulları bölməsi yaratmışlar. 

Digərləri isə, ərzaq məhsullarını güzəştli qiymətlərlə satan endirimli dükanlarla sağlam rəqabət 

aparmaq üçün məsrəfləri azaldır, daha effektiv əməliyyatlar təşkil edir və qiymətləri aşağı salır. 

Nəhayət, az sayda satıcılar da Web xidmətindən istifadə etməklə satış həyata keçirirlər. Müasir 

dövrdə mövcud qastronom dükanların dörddə biri öz mallarını İnternet vasitəsilə satır. “Forrester 

Research” araştırma mərkəzinin fikrinə görə gələcəkdə dünyada ev təsərrüfatlarının 18%-i ticarəti 

İnternet vasitəsilə həyata keçiriləcək. Əgər keçən il İnternet vasitəsilə 4.5 milyon ev təsərrüfatı 

ticarət edibsə, 2006-cı ildə bu rəqəm 14 milyona çatıb. 

Rahatlıq dükanları (convenience stores) məhdud çeşidli, lakin yüksək satış dövıiyyəli və 

həftənin 7 günü gecəyədək işləyən və yaşayış yerlərində yerləşən kiçik dükanlardır. Amerikada 

132000 rahatlıq dükanlarından bəziləri 2005-ci ildə 290 milyard dollar həcmində satış həyata 

keçiriblər. Rahatlıq dükanlarının gəlirlərinin 60%-i benzin satışından olan gəlirlər təşkil edir. Eyni 

zamanda rahatlıq dükanları dükan daxilindəki məhsullardan, o cümlədən siqaret və içkilərdən 

gəlirlərinin 50% -ni əldə etmişlər. 



 

 

Son illərdə, ifrat məhsul istehsalı rahatlıq dükanları sənayesinə mənfi təsir göstərmişdir, 

çünki onun gənc, mavi-yaxalıqlı kişilər bazarı daralmışdır. Nəticədə, bir çoxları alıcı qadınları cəlb 

etmək üçün öz dükanlarını yenidən tərtib etmişlər. Onlar “yük maşınları dayanacağı” şəklini 

yollarda yerləşdirməklə sürücülərə pivə, siqaret, jurnallar və eyni zamanda təzə hazırlanmış 

yeməklər, təmiz və etibarlı şərait təklif edirlər. Bir çoxları isə mikromarketinq tətbiq edərək, 

ətrafdakı qonşuların spesifik ehtiyaclarını təmin edən hər bir dükanda satılan mallara uyğunlaşırlar.  

Adi supermarketdən daha iri olan universamlar (superstores) gündəlik ərzaq, qeyri-ərzaq 

məhsulları və geniş çeşiddə xidmətlər təklif edir. “Wal-Mart”, “"Kmart”, “Target" və digər 

endirimli pərakəndə satıcılar qarşılıqlı ticarəti qovuşduran ərzaq və güzəştli dükanların birləşdiyi 

super mərkəzlər təklif edirlər. Burada tosterdə təzə bişirilmiş çörəkdən, uşaq mərkəzlərindən, 

uşaqlar üçün qidadan tutmuş paltara qədər hər şey satırlar. Amerikada supermərkəzlərin sayı ildə 25 

% artır. Müqayisə üçün qeyd etmək lazımdır ki, supermarketlərin illik artım sürəti 1%-dir. 

 Pərakəndə ticarət müəssisələrinin əksəriyyəti sabit qiymətlər təyin edir və normal 

keyfiyyətdə olan məhsullarla yanaşı müştəri xıdmətləri də  göstərirlər. Digərləri isə baha qiymətə 

yüksək səviyyəli məhsullar və xidmətlər təklif edirlər. Ucuz qiymətlər tətbiq edən pərakəndə 

satıcılar endirim təklif edən dükanlarda fəaliyyət göstərir və onlar ucuz qiymətli pərakəndə 

satıcılardır. 

Endirim dükanları. Endirim dükanı (discount store) az fərqlənən münasib qiymətlərlə 

standart mallar satan yüksək satış dövriyyəli pərakəndə satış müəssisəsidir, ilk illərdə açılan endirim 

dükanları az xidmət göstərməklə xərclərini azaldır və insanların gur olan yerlərdə aşağı kirayə 

qiyməti ilə mal anbarları işlədirdilər. Son illərdə, güzəştli mal təklif edən digər satıcılar və 

univermaqlar ilə gərgin rəqabətə girən bir çox endirimli pərakəndə satıcılar öz ticarətini 

təkmilləşdirmişdir. Onlar öz tərtibatlarını daha da inkişaf etdirib, fəaliyyətlərinə yeni xətlər və 

xidmətlər əlavə ediblər, ümummilli və regional səviyyədə genişlənərək, yüksək xərclər və qiymətlər 

tətbiq edirlər. 

Ucuz satan pərakəııdəçilər. Endirim dükanlarının inkişaf etdiyi bir zamanda ucuz satan 

pərakəndəçilər (off-price retailer) aşağı qiymətlər və həcmcə çox satılan məhsullara olan tələbatı 

doldurmaq istəyirlər. Endirim edən adi pərakəndə satıcıları sabit topdan satış qiymətlər ilə mal alır 

və aşağı qiymət tətbiq etmək üçün malın üzərinə kiçik əlavələr edirlər. Bunun əksinə olaraq ucuz 

satan pərakəndəçilər stabil topdan satış qiymətlərdən daha aşağı qiymətə mal alır və müştərilərə 

pərakəndə satıcılardan daha aşağı qiymətə mal təklif edirlər. Ucuz satan pərakəndəçilərə istənilən 

sahədə, o cümlədən ərzaq, geyim, elektronika, bank və broker sahələrində rast gəlmək mümkündür. 

Ucuz satan pərakəndəçilərin üç əsas növü vardır: müstəqil ucuz pərakəndəçilər, fabrikanın 

firma diikanı, mal anbarı klııbu. Müstəqil ucuz satan pərakəndəçilər (independent off-price 



 

 

retailers) sahibkarlar və ya böyük pərakəndə satış kooperativlərinin şöbələri tərəfindən idarə olunur. 

Ucuz pərakəndə satışın kiçik müstəqil  pərakəndə satıcılar tərəfindən idarə olunmasına baxmayaraq, 

çox böyük ucuz pərakəndə satış əməliyyatları nəhəng pərakəndə birlikləri tərəfindən idarə olunur.  

Fabrikanın firma dükanlarına (factory outlets) misal kimi “Manhattan’s Brand Name 

Fashion Outlet” və “Liz Claiborne”, “Carters”, “Levi Strauss” və digər firma dükanlarının adlarını 

çəkmək olar. Fabrikamn firma dükanları və dəyər pərakəndə satış mərkəzi müxtəlif növ pərakəndə 

satış məhsullarını 50% aşağı qiymətlə təklif edir. 

Fabrikanın Firma Dükanları əsasən istehsalçıların ticarət mərkəzindən ibarət olmasına 

baxmayaraq, dəyərlərin pərakəndə satış mərkəzləri istehsalçıların ticarət mərkəzini ucuz 

pərakəndəçilərin pərakəndə satış dükanları və univermaqlarm satış mərkəzləri ilə birləşdirir. 

Fabrikanın Firma Dükanları pərakəndə satış sahəsində ən inkişaf edən sahəyə çevrilib. 

Fabrikanın Firma Dükanları yüksək miqyasda inkişaf edərək hətta “fabrika” anlayışının 

sərhədlərini də aşır- fabrikanın firma dükanları ilə pərakəndə satışın ənənəvi formaları arasındakı 

fərqi aradan qaldırır. Bu fərq azaldıqca ticarətçilər tərəfindən edilən endirimlər də azalır. Yüksək 

məsrəflərini nəzərə alan univermaqlar ucuz pərakəndə satış mərkəzlərindən daha baha qiymət tətbiq 

etməyə məcbur olurlar. İstehsalçılar iddia edir ki, univermaqları təmin etmək üçün fabrikaların 

firma dükanlarından aldıqları mallar yeni deyil və onlara daha çox keçən ildən qalma və ikinci 

dərəcəli məhsullar satılır. Firma dükanları, həmçinin şəhər ərazilərindən uzaqda yerləşir və oranı 

ziyarət etmək çox çətindir. Univermaqlar həftə sonu səyahətlər həyata keçirməklə yüksək 

keyfiyyətli məhsullar sataraq, yüksək gəlir əldə edən satıcıların artmasından ciddi narahat olurlar. 

Mal anbarı klubuna (və ya topdan satış klubları, yaxud üzvlük anbarları) misal kimi 

“Sarn’s Club”, “Costco”, "BJY’-i göstərmək olar. Bu zaman müştərilər mebel və digər böyük 

əşyaları özləri daşıyır. Çünki, bu klublar malların evlərə çatdırılması xidmətini həyata keçirmir və 

kredit kartı qəbul etmirlər. Bununla belə, onlar seçmə keyfiyyətli məhsullara ifrat aşağı qiymətlər və 

endirimlər təklif edirlər. İqtisadi durğunluq nəticəsində ənənəvi pərakəndə satıcıların artım 

sürətlərinin zəifləməsinə baxmayaraq, son zamanlarda mal anbarı klubları güclənmişdir. Sənaye 

mütəxəssislərdən biri deyir: “Müasir dövrdə istehlakçılar lazer, şüa kimidir. Onlar ən yaxşı 

dəyərləri, o cümlədən klubdakı mütləq dəyərləri tapmağa cəhd edirlər”. 

Təşkilati yanaşma. Bir çox pərakəndə satış dükanlarının fərdlər tərəfindən idarə edilməsinə 

baxmayaraq, kooperasiya və müqavilə əsasında yaranan təşkilatların bəzi formaları da sürətlə 

artmaqdadır. Pərakəndə satış təşkilatlarının əsas tipləri aşağıdakılardır: kopporativ şəbəkələr, 

könüllülərdən ibarət şəbəkələr, pərakəndə kooperativləri, françayzinq təşkilatları və ticarət 

konqlomeratları. 



 

 

Təşkilati yanaşma əsas götürülməklə yuxarıda sadalanan pərakəndə satış təşkilatlarının 

xarakteristikasına və yaxud təsvirinə baxaq. 

Korporativ şəbəkələr. Birgə mülkiyyətdə olan və idarə olunan iki və daha artıq olan dükan.  

Mərkəzləşdirilmiş satın alma və ticarətdən istifadə edir. Oxşar ticarət malları satır. 

Könüllülər şəbəkəsi. Müstəqil pərakəndə satıcılar tərəfindən maliyyələşdirilən, topdansatın 

alma və ümumi ticarət ilə məşğul olan topdansatıcı. 

Pərakəndə kooperativləri. Mərkəzi satınalma təşkilatını formalaşdıran  və bigə təşviqat 

cəhdləri aparan müstəqil pərakəndə satıcılar birliyidir. 

Françayzinq təşkilatları. Françayzer (istehsalçı, topdansatıcı və ya xidmət qurumu) və 

franşizerlər (satın alma hüququna malik və françayzinq sistemində bir və ya daha artıq vahidləri 

idarə edən müstəqil biznesmenlər)  arasında müqavilə əsasında yaradılan assosiasiya. Françayzinq 

təşkilatları yeganə məhsula, xidmətə, biznes metoduna, ticarət adına və ya patentinə, françayzer 

firmanın prestijinə əsaslanırlar. 

Ticarət konqlomeratları. Bir neçə müxtəlif pərakəndə satış xətlərini birləşdirən, paylama və 

idarəetmə funksiyalarının bəzisini birləşdirən birgə sahibkarlıq altında formalaşan korporasiyanın 

sərbəst formasıdır.  

Pərakəndə satışın marketinq qərarları. Pərakəndə satıcılar müştəriləri qoruyub saxlamaq 

və yeni müştərilər cəlb etmək üçün  həmişə yeni marketinq strategiyalarının axtarışında olurlar. 

Onların marketinq stratregiyası və marketinq fəaliyyətinə dair qəbul etdiyi qərralar aşağıdakı 

diaqramda göstərilmişdir/diaqram/.  
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Hədəf  bazarı və pozisiyalaşma qərarları. Pərakəndə satıcılar hədəf bazarını müəyyən 

etməli və bazarda hansı mövqe seçəcəklərini müəyyən etməlidirlər. Bir çox pərakəndə satıcılar 

hədəf bazarlarını və həmin bazarlarda mövqelərini aydın şəkildə müəyyən edə bilmirlər. Bu, onların 

müvəffəqqiyyətsizliyinə gətirib çıxarır. Bunun əksinə olaraq,  uğur qazanmış pərakəndə satıcılar öz 

hədəf bazarlarının dəqiq müəyyənləşdirilməsi və həmin bazarda mövqelərinin aydınlaşdırılması 

nəticəsində uğura nail ola bilmişlər. Məsələn, “Wal – Mart”  öz pozisiyalaşma strategiyasını “Hər 

zaman güzəşt, hər zaman!”  kimi müəyyən etmiş və müvəffəqqiyyət qazanmağa nail ola bilmişdir. 

Məhsul çeşidi və xidmət qərarları. Pərakəndə satıcılar məhsulun üç parametri haqqında 

qərar qəbul etməlidirlidirlər:  məhsul çeşidi, xidmətlər kompleksi və dükan mühiti.  

Hədəf müştərilərinin tələblərinə uyğunlaşmaq üçün pərakəndə satıcının məhsul çeşidi onu 

digər satıcılardan fərqləndirməlidir. Bu satıcılar nəinki rəqiblərin təklif etmədiyi malların bazara 

təklifi haqqında düşünür, eyni zamanda bəzən mallarını aldıqları ölkələrin səhnələşdirilmiş 

şoularının təşkili ilə məşğul olurlar və məhsullarının satışında böyük məharət nümayiş etdirirlər. 

Xidmətlər kompleksi bir pərakəndə satıcını başqa bir pərakəndə satıcıdan fərqləndirə bilər. 

Bu məqsədlə bəzi pərakəndə satıcılar müştərilərə sual vermək üçün onları dəvət edir və onlara hansı 

xidmətlərin gərəkli olduğunu dəqiqləşdirirlər. 

Satıcılar həm də dükanın mühitinin yaradılması  məsələləri üzərində düşünməlidirlər. 

Dükanların hər birinin özünəməxsus mühiti olur. Belə ki, onlardan bəzilərinin mühiti xaotiklik təsiri 

aşılayır, bəzisi dəbdəbəliliyi ilə seçilir, başqaları isə cansığıcı təsir bağışlayır. Bütün hallarda ükan 

mühiti müştərilərin dükana bağlanmasına imkan verməli və satıcı ilə müştəri arasında səmərəli 

əlaqələrin yaradılması baxımından cəlbedici olmalıdır. 

Qiymət qoymaq qərarı. Pərakəndə satıcıların qiymət siyasəti onların hədəf auditoriyası və 

mövqe seçimi, məhsul və xidmət çeşidi və rəqabət gücü ilə uyğunluq təşkil etməlidir. Bütün 

pərakəndə satıcılar yüksək qiymətlər təyin etməyə və böyük həcmlərdə məhsul satışına  nail olmağa 

çalışırlar. Bəzi pərakəndə satıcılar isə satılması nəzərdə tutulan yüksək həcmə malik məhsullara 

aşağı qiymət, aşağı həcmə malik məhsullara isə yuxarı qiymət təyin edirlər. 

Təşviqat qərarları. Pərakəndə satıclar müştəriləri cəlb etmək üçün bütün təşviqat 

vasitələrindən – reklamdan, fərdi satışdan, birbaşa marketinqdən və ictimaiyyətlə əlaqələrdən 

istifadə edirlər. 

Yerləşmə qərarları. Pərakəndə satıcılar fəaliyyətlərində müvəffəqqiyyət qazamnaq üçün üç 

mühüm amili qeyd edirlər: yerləşmə, yerləşmə və yenidən yerləşmə! Kiçik ölçülərə malik 

pərakəndə satıcılar öz yerləşmə yerlərini sərbəst seçdikləri halda böyük pərakəndəçilər yerləşmə 

yerlərini müəyyənləşdirmək üçün mütəxəssislərə müraciıt edirlər. 



 

 

Ticarət mərkəzi (shopping center) vahid idarə olunan, planlaşdırılan, inkişaf etdirilən və 

vahid mülkiyyətdə olan pərakəndə biznes qurumudur. Regional ticarət mərkəzləri və ya regional 

ticarət yarmarkaları (Amerikada -Regional Mall) 40-dan 200-ə qədər dükandan ibarət olan ən böyük 

və ən dramatik ticarət mərkəzləridir. Onlar, sanki örtülü şəhər mərkəzinə bənzəyir və böyük ərazidə 

yerləşərək müştəriləri cəlb edirlər. İctimai ticarət mərkəzləri tərkibində 15 və 40 pərakəndə satış 

dükanından olmaqla univermaqların filiallarından və ya qarışıq mallar dükanlarından, 

supermarketlərdən, ixtisaslaşmış dükanlardan, peşəkar ofislərdən və bəzən də banklardan ibarətdir. 

Ticarət mərkəzlərinin əksəriyyəti ticarət mərkəzlərinin yanaşı yerləşir və ya onları 5 və ya 15 

dükandan ibarət olmaqla zolaq-zolaq böldüyünə görə müştərilərə daha yaxın və rahatdırlar. Onlar 

supermarketlərdən, pərakəndə satış, bəzən də endirimli dükanlardan, müxtəlif xidmət 

dükanlarından, o cümlədən kimyəvi təmizləmə camaşırxanalarından, əczaxana, videoların kirayəsi 

dükanları, pərakəndə satış, bərbərxana və ya gözəllik salonları, texniki vasitələr və digər 

dükanlardan ibarətdir. 

 

Pərakəndə satışın gələcəyi. Pərakəndə satıcılar risklərlə yanaşı imkanlar da vəd edən sərt 

və dəyişən mühitdə fəaliyyət göstərirlər. Məsələn, bu sahə müştərilərdən daxil olmalar(yəni gəlirlər)  

uğrunda  amansız rəqbət mübarizəsilə  nəticələnən ifrat istehsaldan xroniki əzəyyət çəkir. 

Pərakəndə satış texnologiyaları kimi, istehlakçıların demoqrafiyası(artımı),  həyat tərzi və satın 

alma formaları sürətlə dəyişir. Uğur qazamnaq üşün pərakəndə satıcılar hədəf seqmentlərini düzgün 

təyin etməli və özlərinə güclü mövqe seçməlidirlər. Onlar rəqabət strategiyalarını planlaşdırdıqları 

və icra etdikləri üçün aşağıdakı məqamları nəzərə almalı və pərakəndə satışın qabaqcıl 

texnologiyalarını tətbiq etməlidirlər: 

Yeni pərakəndə satış formaları və pərakəndə satışın həyat dövrünün qısalması. 

Yeni situasiyanın tələblərinə və istehlakçıların ehtiyaclarına uyğun olaraq pərakəndə satışın müasir 

formaları yaranmaqda davam edir. Həyat dövrünün yetkinlik mərhələsinə çatmağa univermaqlara 

100 il tələb olunur: məsələn, pərakəndə satışın ən son formalarından olan mal anbarları dükanları 10 

ilə tam formalaşır. Belə bir mühitdə nəzərə çarpan möhkəm mövqelərə malik pərakəndə satış 

dükanları sürətli şəkildə dağıla bilər. 

Bir çox pərakəndə satış yenilikləri qismən pərakəndə satış çarxı konsepsiyasında (wheel-

of- retailing concept) izah olunur. Bu konsepsiyaya görə, pərakəndə satışın yeni növləri öz 

fəaliyyətlərinə aşağı həcmlər, aşağı qiymətlər və sadə əməliyyatlarla başlayırlar. Pərakəndə satıcılar 

arasında gedən rəqabət ticarəti genişləndirir, bu da onlara qiymətlərini və satış həcmlərini artırmağa 

imkan verir. Yeni pərakəndə satıcıların əldə etdiyi uğurlar onlara öz imkanlarını daha da 

yüksəltməyə və daha çox xidmət təklif etməyə imkan yaradır. Nəhayət, yeni pərakəndə satıcılar 



 

 

ənənəvi pərakəndə satıcıları əvəz edirlər. Yeni növ pərakəndə satıcılar aşağı qiymətlər və xərclər ilə 

yüksəlməyə başladığı zaman bu çarx özünün yeni dövrünə başlayır. Pərakəndə satış çarxının 

dövrəsi konsepsiyası univermaqların, supermarketlərin, endirimli dükanların ilkin uğurları və 

onların sonrakı uğursuzluqlarını və ucuz pərakəndəçilərin əldə etdiyi son nailiyyətlərin səbəbini 

izah edir. 

Qeyri-pərakəndə satış dükanlarının artması. 

Bir çox pərakəndə satış dükanlarda hələ də köhnə metodlarla aparılmasına baxmayaraq, 

indi istehlakçılar poçt sifarişləri, televiziya, telefon və online (İnternet)-də daxil olmaqla bir çox 

alternativlərə malikdirlər.Amerikalılar yarmarkalardakı izdiham və toqquşmalardan qaçdıqları üçün 

bazarlıqlarını telefon və ya kompüterlə edirlər. Bu qabaqcıl pərakəndə satış üsulunun ənənəsi 

pərakəndə satıcılar üçün təhlükəli olmasına baxmayaraq, onlar başqaları üçün geniş imkanlar təklif 

edir. Bir çox pərakəndə satıcılar indi birbaşa pərakəndə satış kanalları müəyyənləşdiriblər. Bir çox 

online pərakəndə satışları faktiki olaraq “click-and-brick (virtual internet aləmində ənənəvi satış 

üsulu) satıcılarından daha çox “click-only” (mouse-nin düyməsini basmaqla həyata keçirilən ən 

yeni üsul) satıcıları tərəfindən həyata keçirilir.  

Pərakəndə satışın konvergensiyası. 

Müasir pərakəndə satıcılar digər müxtəlif növlü pərakəndə satıcılar ilə eyni müştəriyə eyni 

qiymətə eyni məhsullar satır. Məsələn, istənilən müştəri CD-ləri eyni qiymətə pərakəndə satıcıların 

müxtəlif növlərindən, musiqi dükanlarından, endirimli musiqi dükanlarından, elektron məhsullar 

satan universamlardan, ümumi, endirimli ticarət dükanlarından, video-kirayə dükanlarından və 

İnternet səhifələrdən ala bilər. Univermaqlar, endirimli dükanlar, ev təsərrüfatı əşyaları satan 

dükanlar, ucuz pərakəndə dükanları, elektron universamları və İnternet səhifəsini idarə edənlərin 

hamısı eyni müştərilər uğrunda rəqabət aparırlar. 

Müştərilərin, məhsulların, qiymətlərin və pərakəndə satıcıların qovuşması pərakəndə  satışın 

konvergensiyası (birləşməsi, eyniləşməsi) adlanır . 

Pərakəndə satışın konvergensiyası satıcıları, məhsulları və qiymətləri bir yerdə qovuşdurur. 

Eyni gəlirlərə malik bütün müştərilər, çox vaxt eyni mal üçün eyni dükanda alver edirlər. Endirimli 

satış dükanları, ixtisaslaşmış dükanlar, univermaqlar arasındakı əvvəlki fərqlər öz əhəmiyyətini 

itirir. Uğurlu dükan seçimdə, xidmətdə və qiymətdə rəqib sahibkarlar ilə rəqabət apara bilməlidir. 

Həddindən artıq iri pərakəndə satıcıların yüksəlişi. 

Kütləvi iri tacirlərin və ixtisaslaşmış universamların yüksəlişi, şaquli marketinq sistemlərinin və 

alıcılar ittifaqının yaranması, pərakəndə satış birliklərinin və qazanclarının dağılması super güclü 

meqa-pərakəndə satıcılarını yaratmışdır. Malik olduqları qabaqcıl informasiya sistemləri və alıcılıq 

qabiliyyətilə, bu nəhənglər daha yaxşı mal seçimləri, üstün xidmət və müştərilər üçün pula qənaət 



 

 

etmək imkanlarım təklif etmək iqtidarındadırlar. Nəticədə, onlar kiçik və zəif rəqiblərini 

sıxışdırmaqla daha da inkişaf edirlər. 

Meqa-pərakəndə satıcılar istehsalçılar və pərakəndə satıcılar arasındakı balans gücünü də 

dəyişdirirlər. İndi çox az miqdarda pərakəndə satıcı böyük miqdarda istehlakçı kütləsi üzərində 

nəzarətə malikdir. 

Pərakəndə satış texnologiyasının inkişafı. 

 Rəqabət vasitələri kimi pərakəndə satış texnologiyası da kritik əhəmiyyət daşıyır. Qabaqcıl 

pərakəndə satıcılar düzgün proqnoz vermək, material ehtiyatları xərclərinə nəzarət etmək, 

təchizatçılara elektron sifarişlər vermək, dükanlar arası e-mail göndərmək və hətta dükan daxilində 

müştərilərə satmaq üçün inkişaf etmiş informasiya texnologiyalarından və proqram təminatı 

sistemlərindən istifadə edir. Onlar nəzarət sistemləri, online sövdələşmə prosesləri, elektron fond 

köçürmələri, məlumatların mübadiləsi, daxili televiziya və qabaqcıl ticarətin idarə edilməsi 

sistemlərindən istifadə edir. 

Pərakəndə satış texnologiyasında ən nəzərə çarpan inkişafı, bəlkə də bu günün pərakəndə 

satıcısının müştərilər ilə əlaqə qurmaq yolları ilə bağlıdır. 

Keçmişdə həyat çox sadə idi. Pərakəndə satıcılar öz müştəriləri ilə dükanlar, satıcılar, satdıqları 

brəndlər və bağlamalar, birbaşa poçt göndərişləri, reklam vasitələri ilə əlaqə qururdular. Bu gün isə 

həyat çox mürəkkəbdir. İndi müştəriləri cəlb etmək və özünə yönəltmək üçün çoxlu yollar vardır. 

Bir çoxlarının, hətta “Web” ticarətə məhəl qoymamasına baxmayaraq, pərakəndə satıcılar hələ də 

texniki yeniliklərin əhatəsindədir və məhz bu yeniliklər pərakəndə satıcılara və istehsalçılara 

müştərilər ilə qarşılıqlı təmasda olma yollarını yenidən müəyyən etməyə imkan verir.  

  Əsas pərakəndə satıcıların qlobal genişlənməsi 

Özünəməxsus formatlara və güclü brənd pozisiyalaşmasına malik pərakəndə satıcılar sürətlə 

digər ölkələrə doğru genişlənir. Tam formalaşmış və artıq doymuş daxili bazardan qaçan bir çox 

pərakəndə satıcılar beynəlxalq bazarları fəth edirlər. Uzun illər idi ki, bir çox nəhəng Amerika 

pərakəndə satıcılar (“McDonald s”, "Gap”, “Toys “R” Us" ) sahib olduqları böyük marketinq 

təcrübəsi nəticəsində qlobal səviyyədə üstünlük əldə ediblər. Digərləri, o cümlədən "Wal-Mart" 

qlobal səviyyədə öz yerini sürətlə formalaşdırır.  

Pərakəndə satış dükanları birliklər və ya “görüş yerləri” kimi. 

Tənha insanların ,evdə işləyənlərin,cəmiyyətdən təcrid olunmuşların,şəhər ətrafında yaşayanların 

sayının artması ilə cəmiyyət üzvlərinin toplantı yerləri yaradılmışdır.Təklif etdikləri məhsullardan 

və xidmətlərdən asılı olmayaraq ,bu yerlər insanların bir araya gəlməsi üçün xidmət göstərirlər.Bu 

yerlərə kafelər,çayxanalar,meyvə şirəsi təklif edən barlar,kitab dükanları,unversamlar,uşaqlar üçün 

oyun meydançaları,kənd bazarları daxildir. 



 

 

 

2.Topdan satış 

 

Topdansatışa təkrar satışa  və ya biznes məqsədilə alınmış məhsul və xidmətlərin satışına 

cəlb olan bütün fəaliyyətlər daxildir. Adətən biz topdansatış  fəaliyyəti ilə məşğul olan firmaları  

topdansatıcılar  adlandırırlar. 

Topdansatıcılar məhsulları adətən təchizatçılardan alır və pərakəndə satıcılara,  sənaye 

müştərilərinə və digər topdansatıcılara satır. Nəticədə ölkənin bir çox ən böyük  və əhəmiyyətli 

topdansatıcıları ən son müştəri üçün qeyri-müəyyən olur. Bu, topdansatıcılarla son istehlakçılar və 

yaxud müştərilər arasında təmasların olmaması nəticəsində  özünü göstərir. 

Marketinq kanallarında topdansatıcıların fəaliyyətinin zəruruliyi onların həmin kanallarda 

yerinə yetirdikləri funksiyalarla müəyyən olunur. Bu funksiyalara aşağıdakılar aiddir: 

 Satış və təşviqat. Topdansatıcıların satış qabiliyyəti istehsalçılara aşağı qiymətlərlə 

bir çox kiçik müştərilərə öz məhsullarını satmaq imkanı verir. 

 Satın alma və çeşidin qurulması. Topdansatıcılar malları seçə və müştərilərin 

ehtiyacı olduğu məhsul çeşidlərini təşkil edə bilərlər. Bununla onlar müştəriləri artıq işdən azad edə 

bilirlər. 

 Xırdalama. Topdansatıcılar malları partiya şəklində almaqla və xırdalamaqla 

müştərilərin pullarına qənaət edilməsinə imkanlar yaradırlar. 

 Anbarda  saxlama.Topdansatıcılar material ehtiyyatlarını anbarlarda saxlamaqla 

müştərilərin və təchizatçıların saxlama xərclərini və risklərini azaldırlar. 

 Nəqliyyat.Topdansatıcılar alıcıları daha tez təmin edə bilərlər.Çünki onlar müştəriyə 

təchizatçılardan daha yaxındırlar. 

 Maliyyələşmə. Topdansatıcılar borc verməklə müştərilərini, eyni zamanda 

qabaqcadan sifariş vermək  və vaxtında nağd ödəməklə təchizatçıları maliyyələşdirə bilirlər. 

 Riskləri öz üzərinə götürmək. Topdan satıcılar  zərər, korlanma, köhnəlmə və s. kimi 

riskləri öz üzərilərinə götürürlər. 

 Bazar məlumatları. Topdansatıcılar təchizatçılara və müştərilərə rəqiblər, yeni 

məhsullar  və qiymətlər barəsində məlumatlar verirlər. 

 Menecment xidmətləri və  məlumatları. Topdansatıcılar tez-tez pərakəndə satıcılara 

və satış məmurlarına təlim keçməklə, dükanların nümayişi və yerləşdirilməsi, hesablama və 

material ehtiyyatlarına nəzarət etməkdə köməklik göstərirlər. 

Topdansatıcıların əsas növləri. Topdansatıcıların üç  əsas növü vardır: topdansatış 

tacirləri, brokerlər, agentlər və istehsalçıların satış filialları və ofisləri. Topdansatış tacirləri  



 

 

topdansatıcıların ayrıca böyük qruplarıdır və onlar bütün topdansatışların təxminən 50 % - ni təşkil 

edirlər. Bu kanal üzvünün ki əsas növü vardır: tam xidmətli topdansatıcılar və məhdud xidmətli 

topdansatıcılar. Tam xidmətli topdansatıcılar bütün növ xidmətləri göstərirlər. Bunlardan fərqli 

olaraq, məhdud xidmətli topdansatıcılar müştərilərə və  təchizatçılara  məhdud xidmətlər göstərirlər. 

Məhdud xidmətli topdansatıcılar paylama kanallarında müxtəlif ixtisaslaşmış  xidmətlər təklif 

edirlər. 

Brokerlər və agentlər topdansatış tacirlərindən iki xarakterik xüsusiyyətləri ilə seçilirlər: 

onlar məhsullara ad vermirlər və az sayda xidmətlər təklif edirlər. Topdansatış  tacirləri kimi onlar 

da əsasən müştərilərin növü və məhsul xətti üzrə ixtisaslaşırlar. Brokerlər (brokers) satıcıları və 

alıcıları bir araya gətirir və danışıqlara kömək edirlər. Agentlər (agents)  daimi şərtlərlə satıcılaraı 

və alıcıları təmsil edirlər. Istehsalçıların agentləri (onlara istehsalçıların nümayəndələri də deyirlər) 

agent topdansatıcıların daha geniş yayılmış növüdür. 

Topdansatışın üçüncü  ən əsas forması istehsalçıların satış filialları və ofisləridir. 

Burada satıcılar və alıcılar vasitəçilərin köməkliyi ilə deyi, özləri sərbəst surətdə əlaqələr qurur və 

özlərinin fərdi topdansatışlarını təşkil edirlər. 

Topdan satıcıların marketinq qərarları. Pərakəndə satıcılar kimi topdansatıcıların 

marketinq qəqarlarına da hədəf bazarlarının seçilməsi, mövqe tutma və marketinq kompleksi ( 

məhsul çeşidləri və xidmətlər, qiymətlər, təşviqat və yerləşmə) daxildir. 

Hədəf  bazarı və pozisiyalaşma qərarı.  Pərakəndə satıcılar kimi topdan  satıcılar da öz 

hədəf bazarlarını müəyyən etməli və həmin bazarda əlverişli mövqe seçməlidirlər. Onlar bütövlükdə 

bazara  xidmət edə bilməzlər. Onlar müəyyən ölçülü müştəriləri (yalnız iri pərakəndəçilər), hədəf 

qrupları, müştəri növləri(yalnız rahat dükanlar), xidmət tələbləri(kreditə ehtiyacı olan müştərilər)  

və digər amilləri əsas  götürərək seçim edə bilərlər. Onlar hədəf qrupları daxilində daha gəlirli 

müştəriləri müəyyənləşdirib onlara yüksək təkliflər edə və onlarla səmərəli əlaqələr formalaşdıra 

bilərlər.   

Marketinq kompleksi qərarları. Pərakəndə satıcılar kimi topdansatıçılar da məhsul 

çeşidlərini və xidmətləri, qiymətləri, təşviqat və yerləşmə strategiyalarını müəyyənb etməlidirlər. 

Topdansatıcıların “məhsulları” onların təklif etdikləri  məhsulların   və xidmətlərin çeşidləridir. 

Qeyd edək ki, topdansatıcılar həmişə təzyiq altında olurlar, belə ki, onlar tam xidmətli fəaliyyət 

göstərməli və kifayət qədər məhsul saxlamalıdırlar ki, dərhal çatdırmalar(daşımalar) həyata keçirilə 

bilsin. Amma bu üsul onların mənfəətliliyinin azalmasına təsir göstərə bilər. Belə ki, məhsulların 

həddindən ziyadə çoxluğu onların saxlanılmasına çəkilən xərclərin azalmasına və nəticədə 

topdansatıcının mənfətliliyinin zalmasına gətirib çıəxara bilir. 



 

 

Qiymət üzrə qərarlar topdan satıcıların  qəbul etdiyi ən mühüm qərarlar sırasına daxildir. 

Topdansatıcılar adətən standart faiz (20%)  əsasında məhsulun qiymətini qaldırırlar. Xərclər ümumi 

gəlir dərəcəsinin 17 % - ni təşkil etdiyi halda topdansatıcının mənfəəti gəlirin 3% - nə bərabər olur 

və bu, onun fəaliyyətinin davam etdirilməsinə imkan yaradır. 

Topdan satıcıların fəaliyyətində təşviqatın mühüm rol oynamasına baxmayaraq, bir çox 

topdansatıcılar  təşviqatdan istifadə etmir. Onların reklamdan istifadə, satış təşviqatı, şəxsi satışlar  

və ictimai əlaqələri kortabiidir və palnsız vəziyyətdədir. Topdan satıcılar şəxsi satışlardan nadir 

hallarda istifadə edirlər.  Marketinq kanallarının bu iştirakçıları da pərakənd satıcılar kimi qeyri – 

şəxsi təşviqat kompaniyasından istifadə etməlidirlər. Bu, onların bazar fəaliyyətinə uğur gətirən 

amiərdən biri kimi çıxış edə bilər. 

Nəhayət, topdan satıcılar üçün yerləşmə (özünə yer seçmə) də çox mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Topdan satıcılar öz  yerlərini, xidmət vasitələrini və İnternet məkanlarını diqqətlə 

seçməlidirlər. Marketinq kanalının bu iştirakçıları əsasən icarəsi və vergisi aşağı olan məkanlarda  

yerləşirlər və öz müəssisələrinə, ləvazimatlarına və sistemlərinə kiçik miqdarda investisiya 

yatırırlar. Nəticədə onların istifadə etdiyi materiallar və sifarişləri emal edən sistemləri əsasən 

köhnə olur.  

Böyük pərakəndə satıcılar və böyük topdan satıcılar arasındakı fərq mürəkkəbləşməkdə 

davam edir. Bir çox pərakəndə satıcılar indi topdansatış klubları və bir çox topdansatış 

funksiyalarını yerinə yetirən supermarketləri idarə edir. Əvəzində, bir çox pərakəndə satıcılar öz 

pərakəndə satış əməliyyatlarını tərtib edirlər. 

Topdan satıcılar pərakəndə satıcılar üçün təklif etdikləri xidmətləri - pərakəndə satış 

qiymətləri, korporativ reklam, marketinq və informasiya hesabatlarının idarə edilməsi, hesablama 

xidmətləri, online sövdələşmələri və digər xidmətləri yüksəltməkdə davam edəcəklər. Bir tərəfdən 

məsrəflərin artması və digər tərəfdən xidmətlərə artan tələblər topdan satıcıların həcmlərini 

daraldacaq. Öz dəyərlərini müştərilərinə çatdırmaq üçün effektiv yollar tapa bilməyən topdan 

satıcılar tezliklə bazarda sıxışdırılacaq. Bununla belə, kompüterləşmə, avtomatlaşdırma və İnternet 

səhifələrdən istifadə sistemi topdan satıcılara sifarişlərin xərclərini, daşınmaların və maddi və 

material dəyərləri özündə saxlamağa məhsuldarlığın artırmasına kömək edəcək. 
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1.Marketinq  kommunikasiyaları kompleksi 

Şirkətin ümumi marketinq kommunikasiyaları kompleksi reklamın və marketinqin 

məqsədlərinə çatmaq üçün şirkət tərəfindən istifadə edilən reklam, fərdi satışlar, satışın 

həvəsləndirilməsi və ictimaiyyətlə əlaqələrin xüsusi bir qarışığından ibarətdir. Müəssisə bu 

kommunikasiya alətlərindən istifadə etməklə hədəf auditoriyası ilə əlaqələrini nizamlamağa nail ola 

bilir.Sadalananlar ədəbiyyatlarda marketinqin təşviqat alətləri kimi tanınır. Onların mahiyyətinə 

nəzər salaq. 

Reklam işi(advertsing): müəyyən sponsor tərəfindən ideyaların, məhsul və xidmətlərin 

qeyri-fərdi nümayişinin və təşviqinin ödənişli forması.   

Satışın həvəsləndirilməsi (sales promotion) dedikdə məhsul və xidmətin satışını və alışını 

həvəsləndirən qısamüddətli həvəsləndirici vasitələr nəzərdə tutulur. 

İctimai əlaqələr (public relations) məlumatların ictimaiyyətə çatdırılması, yaxşı korporativ 

imicin yaradılması və xoşagəlməz şaiyələrin, əhvalatların və hadisələrin qarşısının alınması kimi 

fəaliyyətlər vasitəsilə şirkətin müxtəlif ictimai təbəqələrlə yaxşı münasibətlərin qurulmasını  

təcəssüm etdirir. 

Fərdi satış(personal selling) müştəri münasibətlərinin qurulması və satışa nail olunması 

üçün satış qüvvələri tərəfindən fərdi təqdimatların həyata keçirilməsini təcəssüm etdirir.  

Birbaşa marketinq(direct marketinq) dərhal cavab almaq məqsədilə diqqətlə seçilmiş hədəf 

istehlakçıları ilə birbaşa ünsiyyəti nəzərdə tutan fəaliyyətdir.  

Yuxarıda nəzərdən keçirilən hər bir kateqoriyanın özünəməxsus alətləri var. Belə ki, 

məsələn, reklam işi çap, teleradio, İnternet, küçə və digər reklamı və s. formalarında olur. Satışın 

həvəsləndirilməsi satış nöqtəsi təşviqatını, mükafatları, güzəştləri, kuponları, ixtisaslı reklamı və 



 

 

nümayişləri əhatə edir. İctimaiyyətlə əlaqələr press-relizləri və xüsusi tədbirləri özündə birləşdirir. 

Fərdi satış təqdimatları, ticarət şoularını və motivasiya proqramlarını özündə ehtiva edir. Birbaşa 

marketinq isə kataloqları, telefon marketinqini, köşkləri, interneti və s. özündə birləşdirir. Məhz bu 

texnoloji sıçrayış sayəsində insanlar həm ənənəvi media vasitələri(qəzetlər, radio, telefon, 

televiziya), həm də yeni media formaları (faks, mobil telefonlar və kompyüterlər və s.) vasitəsilə 

əlaqə yarada bilirlər. 

Marketinqin kommunikasiya kompleksi təkcə yuxarıda deyilənlərlə məhdudlaşmır. Belə ki, 

marketinq fəaliyyətində informasiya ötürməyə və daşımağa imkan verən hər bir vasitə 

kommunikasiya kompleksinin elementi ola bilər. Bu baxımdan məhsulun dizaynı, qiyməti, onun 

qabının forması və rəngi, məhsulların satıldığı dükanlar və satışla bilavasitə məşğul olan insanlar da 

kommunikasiya kompleksinin elementi rolunda çıxış edə bilər. Lakin hədəf auditoriyasına lazımi 

informasiyaların çatdırılması, əlbəttə,  yuxarıda sadalanan kommunikasiya vasitələrindən istifadə 

olunmaqla təmin edilir.  

Bu günkü marketinq kommunikasiyasının simasını iki əsas amil dəyişdirir. Onlardan,  

birincisi  kimi, mrketoloqların kütləvi marketinqdən tədricən uzaqlaşması  göstərilə bilər. Bazarların 

franqmentləşdirilməsi sayəsində bu proses özünü göstərir. Nəticədə, mikrobazarlarda mövcud olan 

müştərilərlə əlaqələrin qurulmasına və müdafiə olunmasına ehtiyac yaranır. İkincisi, informasiya 

texnologiyaları sahəsində baş vermiş  əhəmiyyətli dəyişikliklər səbəbindən seqmentləşdirilmiş  

marketinq fəaliyyətinə keçid sürətlənir. Bu günün informasiya texnologiyaları müştərilərin ehtiyac 

və təlabatlarını  daha sürətlə və yaxından izləməyə imkan verir. Bu, ona gətirib çıxarır ki, əvvəlki 

dövrlərdən fərqli olaraq, fərdlərə və ev təsərrüfatlarına dair marketinq informasiyalarının alınması 

asanlaşır və informasiya bolluğu özünü göstərir. Bütün bunlarla yanaşı, həm də onu qeyd etmək 

lazımdır ki, yeni texnologiyalar kiçik müştəri seqmentlərinə daha dəqiqləşdirilmiş mesajların 

verilməsi üçün  yeni yollar təklif edir və bu da marketinq kommunikasiyalarının simasının 

dəyişməsinə gətirib çıxarır. 

 

2.İnteqrasiya  olunmuş marketinq kommunikasiyaları kompleksinin təşkili 

  

 Kütləvi marketinqdən franqmentləşdirilmiş  marketinqə keçid marketinqin kommunikasiya 

vasitələrindən istifadə edilməsi baxımından problemlər yaratmışdır. Müştərilər marketoloqlardan 

fərqli olaraq,  mesajların mənbələri arasında fərqi duymurlar. Belə ki, müxtəlif mənbələrdən gələn 

mesajlar müştərilərin nəzərində vahid bir mesajın hissələri kimi çıxış edirlər. Lakin qeyd etmək 

lazımdır ki, müxtəlif məndələrdən gələn ziddiyyətli mesajların gəlməsi şirkətin imicinin və brənd 



 

 

pozisiyasının(mövqeyinin) çaşdırılması ilə nəticələnə bilər. Bu problemin həlli məqsədilə 

inteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyaları konsepsiyasının tətbiqinə ehtiyac yaranır. 

Əvvəllər şirkətlər müxtəlif  təşviqat alətlərinin təşviqatda oynadıqları rolların 

aydınlaşdırılmasına və onların biri-biri ilə əlaqələndirilməsinə çox da fikir verməmişlər. Lakin bu 

gün onların demək olar ki, hamısı inteqrasiyalaşdırılmış marketinq kommunikasiyaları (İMK) 

konsepsiyasını qəbul edirlər. Bu konsepsiya təşkilat və onun məhsulu haqqında aydın, dəqiq və 

birmənalı mesajların çatdırılması məqsədilə çoxsaylı ünsiyyət kanallarının düzgün inteqrasiya və 

koordinasiya edilməsini nəzərdə tutur. 

İnteqrasiya edilmiş  marketinq kommunikasiyalarının tətbiq edilməsinə kömək məqsədilə 

bəzi şirkətlər  marketinq kommunikasiyaları üzrə direktor vəzifəsini təsis etmişlər. Bu vəzifəni tutan 

şəxs şirkətin bütün kommunikasiya tədbirlərinə məsuliyyət daşıyır. Sözügedən  konsepsiyaya 

əsaslanma daha yaxşı kommunikasiya ardıcıllığına nail olmağa və beləliklə satışın həcminin 

artırılmasına daha güclü təsir göstərməyə imkan verir. Bu konsepsiyanın tətbiqindən gözlənilən 

lazımi effektin əldə edilməsi üçün kommunikasiya alətləri biri – biri ilə yaxşı əlaqələndirilməlidir. 

Bu baxımdan hər bir təşviqat alətinin təbiətinin öyrənilməsinə ehtiyac yaranır. 

Reklam.   Reklam coğrafi baxımından səpələnmiş alıcı kütlələrinə müraciət etmək üçün 

əlverişli təşviqat vasitəsidir. Bu təşviqat vasitəsi aşağı xərclərlə istehsalçının mesajlarını hədəf 

auditoriyasına çatdırmağa və təkrarən çatdırmağa imkan verir.Lakin bu təşviqat vasitəsinin 

çatışmazlığı da var. Belə ki, reklamın qısa zaman ərzində çoxsaylı insanlara müraciət  olunmasına 

imkan verməsinə baxmayaraq, o,  fərdi deyi və şirkətin  satıcılar  kimi birbaşa həvəsləndirmə 

gücünə mailk deyil. Adətən reklam auditoriya ilə birtərəfli kommunikasiyanı təmin etməyə imkan  

verir və müraciətdən dərhal sonra auditoriyanın reaksiyasını öyrənmək mümkün olmur. 

Fərdi satış. Fərdi satış alıcı prosesinin bəzi mərhələlərində, xüsusən alıcıların 

üstüntutmaları, inamları və fəaliyyətlərinin qurulmasında ən effektiv vasitədir. Burada iki və daha 

çox insan arasında ünsiyyət yaranır.Bu ünsiyyət nəticəsində hər bir fərd o birisinin ehtiyac və 

keyfiyyətlərini müşahidə edə bilir və onlara uyğunlaşa bilir. Lakin fərdi satış şirkətin ən bahalı 

təşviqat alətidir. Belə ki, məsələn, ABŞ-da orta hesabla bir fərdi satış 170 dollara başa gəlir və bu 

ölkədə firmalar fərdi satışa reklamdan üç dəfə çox xərc çəkirlər. 

Satışın həvəsləndirilməsi. Satışın həvəsləndirilməsi qəsamüddətli dövrdə bazarın cavab 

reaksiyasını sürətləndirməyə imkan verir və bu  təşviqat üsulunun bir çox alətləri var. Onlara 

nümunə kimi kuponlar, müsabiqələr, qiymət güzəştləri, mükafatlar və s. göstərilə bilər. Sadalanan 

alətlərin də hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Bu təşviqat üsulu dayandırılan kimi onun 

təsir effekti də itir. Bu, reklamda belə deyil, belə ki, reklam elanlarının verilməsi dayandırıldıqdan 

sonra  onun təsir effekti müəyyən müddət özünü göstərməkdə davam edir. 



 

 

İctimai əlaqələr. İctimai əlaqələr çox inandırıcıdır. Yeni əhavalatlar, nümayişlər, sponsor 

proqramları və başqa tədbirlər oxuculara reklamlarla müqayisədə daha inandırıcı görsənir. 

Deyilənlərlə yanaşı, onu da qeyd etmək lazımdır ki, ictimai əlaqələr satıcıların və reklamların çata 

bilmədiyi məqamlara çatmağa imkan verir. Bu təşviqat üsulu reklamlardan fərqli olaraq, pulsuz 

əsaslarla həyata keçirilir. 

Birbaşa marketinq. Birbaşa marketinqin müxtəlif formalarının( telefon marketinqi, katoloq 

marketinqi və s.) olmasına baxmayaraq, onların hər birinin dörd əsas xüsusiyyəti var. Birbaşa 

marketinq kütləvi deyi: mesaj adətən spesifik bir fərdə göndərilir. Birbaşa marketinq təcili və 

sifarişlidir: mesajlar çox tez bir zamanda hazırlanır və spesifik istehlakçıların sifarişlərinə 

uyğunlaşdırıla bilər. Nəhayət birbaşa marketinq interaktivdir: marketoloqlar və istehlakçılar 

arasında dialoq üçün imkan yaranır və mesajlar istehlakçıların cavabından asılı olaraq dəyişdirilə 

bilər. Beləliklə, birbaşa marketinq yüksək dərəcədə hədəfli marketinq cəhdləri  və üzbəüz müştəri 

münasibətlərinin yaradılması baxımından sərfəlidir. 

Təşviqat kompleksinin strategiyaları. Marketoloqlar təşviqat kompleksinin iki əsas 

strategiyalarını fərqləndirirlər: təzyiq və təsir təşviqatı. Təzyiq strategiyası paylama kanallarında 

məhsulu son istehlakçılara qədər “itələmə”ni nəzərdə tutur. Burada istehsalçı məhsulu topdan 

satıcıya, topdan satıçı – pərakəndə satıcıya, pərakəndə satıcı isə  istehlakçılara ötürür. Təsir 

strategiyasını istifadə etməklə istehsalçı öz marketinq fəaliyyətini (əsasən reklam və istehlakçılar 

arasında təşviqat)   son istehlakçıları  məhsulu  almağa vadar etmək məqsədilə onlara yönəldirlər. 

Strategiya uğurlu olarsa, istehlakçılar məhsulu pərakəndə satıcılardan, onlar da məhsulu öz 

növbəsində topdan satıcılardan soraqlayacaqlar. 

Şirkətlər öz təşviqat kompleksləri strategiyalarını hazırlayarkən bir çox amilləri, o cümlədən 

məhsulun /bazarın növünü və  məhsulun həyat dövrünün mərhələlərini nəzərə alırlar. Burada onu da 

qeyd edək ki, müxtəlif təşviqat alətlərinin zəruriliyi istehlak və biznes məhsulları üzrə fərqlidir. 

“Biznesdən istehlakçıya”  marketoloqları daha çox “təsir” göstərmək üçün reklama, sonra isə satışın 

həvəsləndirilməsinə, fərdi satışıa, sonra isə ictimai əlaqələrə vəsait qoyurlar.”Biznesdən biznesə” 

marketoloqları isə əksinə olaraq daha çox təzyiq meylli olur və vəsaiti daha çox fərdi satışa, sonra 

isə satışın həvəsləndirilməsinə, reklama və ictimai əlaqələrə qoyurlar. Ümumiyyətlə,  fərdi satış 

daha bahalı və riskli mallara və kiçik və iri satıcılar olan bazarlarda tətbiq edilir. 

 

3.Reklam 

 

Marketinq menecmenti reklam proqramını hazırlayan zaman bir sıra qərarlar qəbul 

etməlidir. Həmin qərarlar dörd başlıca aspekt üzrə olur: məqsədlərin qoyulması, reklam büdcəsinin 



 

 

təyin edilməsi, reklam strategiyasının işlənib hazırlanması(mesaj qərarları və media qərarları) və 

reklam kompaniyasının dəyərləndirilməsi.   

Reklam fəaliyyətində birinci addım reklamın məqsədinin müəyyənləşdirilməsindən 

ibarətdir. Reklamın mümkün məqsədləri sırasına məlumatlandırmanı(məsələn, bazara yeni məhsul 

haqqında, məhsulun istifadə xüsusiyyətləri və s. haqqında  məlumat vermək), inandırrmanı(brənd 

üstüntutmasını qurmaq, brəndin istifadəsinə keçməyə inandırmaq və s.) və xatırlatmanı(məhsuların 

yaxın gələcəkdə müştəriyə lazım olacağını ona xatırlatmaq və s.) aid etmək olar. 

Reklam büdcəsinin təyini. Rekalm büdcəsinin təyin olunması zamanı dörd metoddan 

istifadə edirlər: imkanlar metodu, satışdan faiz metodu, rəqabət tarazlığı metodu və məqsəd və 

vəzifələr metodu. 

Bəzi şirkətlər imkanlar metodundan istifadə etməklə reklam büdcəsini təyin edirlər. Kiçik 

şirkətlər daha çox bu metoda əsaslanmaqla reklam büdcəsini tərtib edirlər.Onlar ümumi mənfəəti 

götürür, əməlliyyat xərclərini və əsaslı xərcləri oradan çıxır və sonra qalmış maliyyə fondlarının bir 

hissəsini reklama sərf edirlər.   

Reklam büdcəsinin təyini zamanı satışdan faiz metoduna əsaslanma satışdan daxil olan 

vəsaitin müəyyən faizinin reklamın həyata keçirilməsinə ayırılmasını nəzərdə tutur. Bu halda 

gələcəkdə reklam büdcəsinin mümkün ola biləcək həcminin əsaslandırılması satışın gələcək 

həcminin proqnozlaşdırılmasını tələb edir. 

Rəqiblərlə tarazlıq metodunun mahiyyəti şirkət tərəfindən reklama ayrılan vəsaitin 

məbləğinin rəqiblərin bu təşviqata ayırdığı vəsaitlər qədər olmasını  nəzərdə tutur. 

Məqsəd və vəzifə metodu reklam kompaniyasının qarşısında duran spesifik məqsədə və 

həmin məqsədə çatmaq üçün yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan spesifik vəzifələrə əsaslanmaqla  

reklam büdcəsinin təyin olunmasını nəzərdə tutur. Bu büdcə metodu aşağıdakıları nəzərdə tutur: 1) 

spesifik məqsədləri müəyyənləşdirmək; 2) həmin  məqsədlərə nail olmaq üçün vəzifələri 

müəyyənləşdirmək ; 3) bu vəzifəlrin icra edilməsi xərclərini dəyərləndirməklə təşviqat büdcəsini 

işləmək. Bu xərclərin yekunu təqribi olaraq təşviqat büdcəsinə bərabər olacaqdır.  

Reklam strategiyasının işlənib hazırlanması. Reklam strategiyası iki əsas elementdən 

ibarətdir: reklam mesajının yaradılması və reklam üçün medianın seçilməsi.  

Əvvəllər  şirkətlər mesajın yaradılması ilə müqayisədə medianın seçilməsinə az diqqət 

yetirirdilər. Lakin bu gün medianın parçalanması, artan media xərcləri və daha dəqiq hədəf 

marketinq strategiyaları medanın planlaşdırılmasının zəruriliyini təsdiqləyir. Hazırda reklamçılar 

çalışırlar ki, onların mesajları və bu mesajları çatdıran media vasitələri arasında uyğunluq olsun. 

Bəzən reklam kompaniyası əla mesaj ilə başlanılır, sonra isə həmin mesajı hədəf auditoriyasına 



 

 

çatdırmaq üçün media vasitəsi tapılır. Digər hallarda isə yaxşı bir media vasitəsi tapılır, sonra isə bu 

imkandan maksimum fayda almaq məqsədilə reklam elanları müəyyənləşdirilir. 

Reklam mesajının yaradılması. Reklam büdcəsinin həcmindən asılı olmayaraq, reklam 

diqqəti cəlb etmək qabiliyyətinə malik olduqda və yaxşı ünsiyyət yaratdıqda uğurlu olur. Yaxşı 

reklam mesajları bu gün bahalı və mürəkkəb reklam mühitində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Effektiv mesaj strategiyalarının yaradılmasında birinci addım mesaj strategiyasının 

planlaşdırılmasıdır. Bu, istehlakçılara hansı mesajın çatdırılması haqqında ümumi qərarları nəzərdə 

tutur. Reklamın məqsədi istehlakçıları məhsul və şirkət haqqında düşünmək və reaksiya verməyə 

vadar etməkdən ibarətdir. İnsanlar bunun onlara fayda verəcəyinə əmin olduqları halda reaksiya 

verəcəklər. Belə ki, reklamın cəlbedici çağırışı kimi effektiv mesajın işlənməsi müştərilər üçün 

faydaların aşkar olunması ilə müəyyən  olunur. İdeal halda reklam mesajı strategiyası şirkətin geniş 

pozisiyalaşma strategiyasından irəli gəlir.  

Mesaj strategiyasının bəyanətları adətən reklamçının vurğulamaq istədiyi faydalar və 

pozisiyalaşma nöqtələrinin birbaşa xülasəsi şəklində olur. 

Mesajın icrası.  Reklamçı böyük ideyanı hədəf bazarının diqqətini və marağını cəlb etmək 

üçün həqiqi reklama çevirməlidir. Yaradıcılar mesajın icrası üçün ən yaxşı üslub, ton, sözlər və 

format seçməlidirlər. Hər bir mesaj aşağıda göstərilən müxtəlif icra üslublarında təqdim oluna bilər: 

 Həyat səhnələri. 

 Həyat tərzinin vurğulanması. 

 Fantaziya şəraitinin yaradılması. 

 Əhvali-ruhiyyə və obrazın yaradılması. 

 Müzikl 

 Simvoloik personanın istifadəsi 

 Texniki və peşəkarlıq bacarığı 

 Elmi dəlillərdən istifadə edilməsi 

 Məhsulun xeyrinə olan rəylərin istifadəsi.  

Yuxarıda göstərilən üslublardan elmi dəlillərdən istifadə edilməsi brəndin daha yaxşı və  ya 

başqa brəndlərə nisbətən daha çox bəyənildiyini vurğulayan sorğuların nəticələrini və ya elmi 

dəlilləri göstərir. İllər boyu “Crest” diş pastası kariyeslə mübarizədə məhz  “Crest”in digəriləri ilə 

müqayisədə daha yaxşı olmasını elmi dəlillərlə sübut edir. 

Reklam üçün medianın seçilməsi.  Medianın seçilməsi zamanı bir sıra amillərə fikir verilir. 

Bu amillər aşağıdakılardır: (1) əhatə dairəsi, reklamın təkrarlanma tezliyi və təsiretmə gücü ilə 

bağlı qərarlar; (2) media növləri arasında seçim; (3) xüsusi media vasitələrinin seçilməsi; (4) 

media üçün vaxtın müəyyənləşdirilməsi. 



 

 

Reklamların əhatə dairəsi müəyyən vaxt ərzində hədəf qrupundan reklam kompaniyasına 

cəlb olunacaq insanların hədəf qrupunda olan insanlara nisbətinin faizlə ifadəsidir. Məsələn, 

reklamçı kompaniyanın ilk üç ayı ərzində hədəf bazarının 70%-ni əhatə etməyə cəhd göstərə  bilər. 

Təkrarlanma tezliyi isə hədəf bazarında statistik orta fərdin messajı neçə dəfə alacağının ölçüsüdür. 

Məsələn, reklamçı bu orta göstəricinin ölçüsünün üç dəfə olmasını istəyə bilər. 

Media planlaşdırıcısı hər bir media vasitəçisinin əlçatma auditoriyasııını, tezliyini və təsir  

dairəsini bilməlidir. Burada onu da qeyd edək ki, medianın əsas növlərinə  qəzetlər, televiziya, 

birbaşa poçt, radio jurnallar, küçə və İnternet reklamı aiddir. Sadalanan bu media növlərinin hər 

birinin reklam fəaliyyətinin həyata keçirilməsi baxımından üstünlükləri və məhdudiyyətləri vardır. 

Məsələn, İnternetin üstünlüklərinə onun aşağı qiyməti, təcili və interaktiv keyfiyyətləri aid edilir. 

Onun çatışmazlıqları isə nisbətən zəif təsir gücünə malik olması, kiçik auditoriyası, auditoriyanın 

məlumat seanslarına özünün nəzarət etməsi və s. aiddir. 

Reklam fəaliyyəti həyata keçirildikdən sonra onun dəyərləndirilməsi aparılmalıdır. Bu 

zaman reklamın həm kommunikativ, həm də iqtisadi səmərəliliyi öyrənilməlidir. Reklamın 

kommunikativ səmərəliliyi dedikdə onun nə qədər ünsiyyət yaratma bacarığı başa düşülür. 

Reklamın iqtisadi səmərəliliyini isə onun həyata keçirilməsindən sonra şirkətin bazar payının, 

satdığı məhsullarının həcminin artması və s. kimi göstəricilər xarakterizə edir. Əslində sadalanan bu 

göstəricilər reklamın kommunikativ səmərəliliyi özünü göstərdikdən sonra yüksələ bilir. Bu 

baxımdan reklamın kommunikativ səmərəliliyi onun iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi 

baxımından zəmin rolunu oynayır. 

Reklam strategiyasının və proqramının hazırlanmasında şirkət iki mühüm məsələni də 

nəzərə almalıdır.Bu məsələlərdən birincisi, şirkətin öz reklam funksiyasının necə təşkil edəcəyi ilə 

bağlıdır. İkinci məsələ isə reklam strategiyasının və proqramının beynəlxalq bazarlara necə 

uyğunlaşdırılması ilə bağlı məsələləri əhatə edir. 

Qeyd edək ki, müxtəlif şirkətlər rekllam işini fərqli şəkildə təşkil edirlər. Belə ki, məsələn, 

kiçik şirkətlərdə reklam işinə satış departamentindən bir  nəfər məsuliyyət daşıyır. İri şirkətlərin  isə 

özlərinin reklam departamenti olur. Sözügedən departament reklam büdcəsini işləyib hazırlayır və 

reklam fəaliyyətinin həyata keçirilməsində xarici reklam agentlikləri ilə əməkdaşlıq edirlər. 

Beynəlxalq reklamçılar ölkədaxili reklamçıların üzləşmədikləri çətinliklərlə üzləşirlər. Bu 

zaman meydana çıxacaq ən böyük çətinlik qlobal bazarlar üçün işlənib hazırlanmış reklamların 

ayrı-ayrı ölkələrin bazarlarına yuğunlaşdırılmasında özünü göstərir. Reklamın bütün ölkələr üzrə 

standartlaşdırılması xərcləri azaltmağa imkan versə də, yerli bazarlarda belə reklamlar müəyyən 

qədər anlaşılama baxımından çətinliklər də yarada bilir. Ona görə də qlobal işlənib hazırlanmış 

reklamların cüzi də olsa yerli şəraitə yuğunlaşdırılması təmin olunmalıdır. Bu müəssisənin 



 

 

beynəlxalq hədəf auditoriyasının nəzərinə  çatdırmaq istədiyi meajların başa düşülməsini təmin 

edən əsas amildir. 

4.Satışın həvəsləndirilməsi 

  

Satışın həvəsləndirilməsi məhsulun alışı və satışı zamanı qəsa müddətli stimulları özündə 

ehtiva edir. Əgər rekllam və fərdi satış məhsulu almaq üçün səbəblər təklif edirsə, satışın 

stimullaşdırılması onu indi almaq üçün səbəblər təklif edir. 

Satışın həvəsləndirilməsi alətlərindən əksər təşkilatlar, o cümlədən, istehsalçılar, 

distribyutorlar, pərakəndə satıcılar, ticarət assosiasiyaları və mənfəət güdməyən institutlar istifadə 

edirlər. Onlar son alıcılara (istehlakçı təşviqatları), pərakəndə və topdan satıcılara(ticarət 

təşviqatları), biznes müştərilərinə(biznes təşviqatları) və satış qüvvəsinin üzvülərinə (satış qüvvəsi 

təşviqatları) hədəflənir. Hazırda orta qablaşdırılmış istehlakçı malları istehsal edən şirkətdə satışın 

həvəsləndirilməsi üzrə xərclər ümumi marketinq xərclərinin 76%-ni təşkil edir. 

Satışın həvəsləndirilməsinin artımına(xüsusən istehlak bazarında)  bir beçə amil səbəb 

olmuşdur. Bu amillərdən birincisi kimi onu qeyd etmək lazımdır ki, şirkətin daxilində məhsula 

cavabdeh olan menecer çox güclü təzyiqə  məruz qalır və ona görə də o, satışın həvəsləndirilməsi 

metoduna əl atır. İkincisi, şirkət xaricdən daha çox rəqabət ilə üzləşir və rəqib brəndləri daha az 

fərqləndirilmiş olur. Ona görə də daha çox rəqiblər öz brəndlərini fərqləndirmək məqsədilə satışın 

həvəsləndirilməsindən istifadə edirlər.Üçüncüsü, reklamın effektivliyi xərclərin artmasından, 

mediadakı  xaosdan və hüquqi məhdudiyyətlər səbəbindən azalmışdır. Nəhayət istehlakçılar alver 

təkliflərinə daha çox meylli olur və iri pərakəndəçilər istehsalçılardan daha çox təkliflər tələb 

edirlər. 

Qeyd edək ki, satışın stimullaşdırılması metodundan getdikcə daha çox istifadə edilməsi 

reklam nizamsızlığına bənzər   təşviqat nizamsızlığına səbəb olmuşdur. İstehlakçılar indi çox vaxt 

təşviqata fikir vermir, bu da satışın həvəsləndirilməsini zəiflədir. İstehsalçılar artıq bu nizamsızlığı 

üstündən keçmək məqsədilə müxtəlif yollar axtarırlar (məsələn, daha böyük kupon dəyərlərini təklif 

etmək və ya satış yerlərində daha təsirli lövhələr yerləşdirmək). 

Satışın həvəsləndirilməsi proqramında şirkət ilk növbədə onun məqsədini 

müəyyənləşdirməli, sonra isə həmin məqsədə nail olmaq üçün alətləri dəqiqləşdirməlidir. 

Satışın həvəsləndirilməsinin məqsədləri çox fərqlidir. Belə ki, məslən, uzunmüddətli dövrdə 

bazar parını qoruyub saxlamaq üçün istehlakçı təşviqatlarından istifadə edirlər. Ticarət 

təşviqatlarının məqsədi isə məhsulları almağa vadar etməkdən, onları rəflərdə yerləşdirməkdən, 

yeni məhsulları almaqdan və s. ibarət ola bilir. Satış qüvvəsinin təşviqatının məqsədi isə şirkətin öz 

satış heyətinin işinin öhdəsindən lazımi səviyyədə gəlməyə vadar etməkdən ibarətdir. 



 

 

Həvəsləndirmə məqsədilə tətbiq edilən alətlər çox fərqlidir. İstehlakçı, biznes və ticarət 

təşviqatı məqsədilə müxtəlif alətlərdən istifadə edilə bilər. Həmin alətlərə nəzər salaq. 

İstehlakçı təşviqat alətləri.  Əsas istehlakçı təşviqat alətlərinə nümunələri, kuponları, ödəmə 

təkliflərini, qiymət paketlərini, mükafatları, reklam edilən firma əşyalarını, satış nöqtələri 

lövhələrini, müsabiqələri, totalizator və oyunları və s.aid edirlər. Sadalanan alətlərin hər birinin 

özünəməxsus xarakterik xüsusiyyəti var. Məsələn, çox ucuz istehlak məhsulları istehsal edən şirkət 

məhsul nümunələrini istehlakçılara paylamaqla həmin məhsulları sınaqdan keçirilməsinə nail ola və 

deməli, onların satışını stimulaşdıra bilər. 

Kuponlar xüsusi məhsullar alan alıcılara güzəşt hüququnu verən sertifikatlara deyilir. Alıcı 

bu sertifikatı tədim etməklə həmin məhsulu alan zaman müəyyən güzəştə nail ola bilər. 

Ticarət təşviqatı alətləri. İstehsalçılar satışın həvəsləndirilməsi ilə bağlı xərcləri 

istehlakçılardan (22%) daha çox pərakəndə və topdan satıcılara(78 %) ünvanlayırlar. İstehlakçı 

təşviqat alətləri (məsələn, müsabiqələr, mükafatlar, lövhələr və s.)  ticarət təşviqatı məqsədilə də 

istifadə edilə bilər. Eyni zamanda istehsalçı müəyyən zaman ərzində alınan malın siyahıdakı 

qiymətindən birbaşa endirim  təklif edə bilər. Buna endirimli qiymət, endirimli hesab faktura, 

endirim siyahısı da deyirlər. Deyilənlərlə yanaşı, istehsalçılar müəyyən miqdarda məhsul alan 

vasitəçilərə əlavə məhsul da verə bilərlər. 

Biznes təşviqat alətləri. Şirkətlər hər il sənaye müştərilərinə yönəlmiş təşviqata milyardlarla 

vəsait sərf edirlər. Bu biznes təşviqatı alətləri biznes tərəfdaşlarına nail olmaq, alışları 

həvəsləndirmək, müştəriləri mükafatlandırmaq və satıcıların marağını oyatmaq məqsədilə istifadə 

edilir. Biznes təşviqatı istehlakçı və ticarət təşviqatının istifadə etdiyi alətlərdən istifadə edir, lakin 

onlarla yanaşı, bu  məqsədilə təntənəli tədbirlərdən, ticarət sərgilərindən və satış müsabiqələrindən 

istifadə edilməsi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Satış müsabiqələri satıcılar və ya dilerlər üçün təklif olunmuş bir müsabiqədir. Bu alətin 

tətbiqi satıcıları və ya dilerləri öz satış göstəricilərini yaxşılaşdırmağa vadar edir. Satış müsabiqələri 

şirkətin fəalarını canlandırır – onları daha fəal işləməyə sövq edir. Nəticədə onlar bu müsabiqənin 

qalibləri kimi pul mükafatlarlı əldə etmək, səyahətə çıxmaq və s. imkanı qazanırlar. 

Satışın həvəsləndirilməsi üzrə yüksək nəticələrə nail olunması bu məqsədlə hərtərəfli 

düşünülmüş proqramın işlənib hazırlanmasından asılıdır. Bu proqramın işlənib hazırlanması 

marketoloq bir neçə əlavə qərar da qəbul  etməlidir. Birinci marketoloq stimulun ölçüsü haqqında 

qərara gəlməlidir. Belə ki, təşviqatın olması üçün  müəyyən minimal stimulun olması labüddür. 

Bundan sonra marketoloq iştirak şərtlərini müəyyən etməlidir. Stimullaşdırma hamıya və yaxud 

müəyyən qruplara tətbiq edilə bilər. 



 

 

Nəhayət satışın stimullaşdırılması üzrə həyata keçirilmiş tədbirlərin dəyərləndirilməsi 

vacibdir. Buna nail olmaq üçün satışın stimullaşdırılmasına  qədər və ondan sonra şirkətin bazar 

payının müəyyənləşdirilməsinə ehtiyac yaranır. Əgər şirkətin bazar payı hiss ediləcək səviyyədə 

artmışdırsa, bu, o deməkdir ki, satışın stimullaşdırılması üzrə həyata keçirilən tədbirlər özünü 

doğrultmuş və bu tədbirlər şirkətin bazar fəaliyyətinin yaxşılaşmasına gətirib çıxarmışdır. 

 

5.İctimai əlaqələr 

 

Şirkətlər tərəfindən həyata keçirilən kütləvi təşviqat ələtlərindən biri ictimai əlaqələrdir (İƏ). 

İctimaiyyətlə əlaqələrin əsas vəzifəsi müəssisə ilə ictimaiyyət arasında xoşməramlı münasibətləri 

formalaşdırmaqdan və onu qoruyub saxlamaqdan ibarətdir. Buna nail olmaq üçün şirkət haqqında 

xoşagəlməz şaiyyələr aradan götürülməli və şirkətlə ictimai qruplar arasında xoşməramlı 

münasibətlər formalaşdırılmalıdır. 

Şirkətin ictimaiyyətlə əlaqələr departamenti aşağıdakı funksiyaların bir qismini və yaxud 

bütövlükdə hamısını icra edə bilər: 

 Media ilə əlaqələr və  ya media agentliyi: diqqəti fərdə, məhsula və xidmətə cəlb 

etmək məqsədilə yeni məlumatların xəbər qismində mediada yerləşdirilməsi. 

 Məhsulun təbliği: konkret məhsulun reklam edilməsi 

 Lobbiçilik: qanunvericiliyə  və tənzimləyici aktlara təsir göstərilməsi məqsədilə 

qanunvericilər və hökumət məmurları ilə münasibətlərin qurulması və saxlanılması 

 İnvestor əlaqələri: səhmdarlarla və maliyyə qurumlarının digər nümayəndələr ilə 

münasibətlərin saxlanılması 

 İnkişaf:  maliyyə və könüllülər dəstəyinin alınması alınması ilə donorlar və gəlir 

güdməyən təşkilatlarla ictimai əlaqələr.  

İctimai əlaqələr şirkətin marketinq fəaliyyətində çox mühüm rola malikdir.  Bu əlaqələr 

daha az xərclər müqabilində icnimaiyyətlə əlaqələrə güclü təsir göstərir. Belə ki, şirkət media 

vasitələrində yer və vaxt üçün pul ödəmir. O, məhsulları hazırlayan, yayan və müvafiq tədbirləri 

təşkil edən işçilərin maaşlarını ödəyir. 

İctimaiyyətlə əlaqələrin əsas alətləri. İctimai əlaqələr üzrə mütəxəssislər bir neçə alətdən 

istifadə edirlər. Əsas alətlərdən biri xəbərlərdir. İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssislər müəssisə 

və onun məhsulları haqqında xoş xəbərləri tapır və yaxud yaradırlar. 

Xüsusi tədbirlər ictimaiyyətlə əlaqələrin başqa bir alətidir. Buraya hədəfə alınmış 

ictimaiyyəti cəlb etmək və maraqlandırmaq üçün təklif olunan mətubat konfranları, açılış 



 

 

mərasimləri, fişəng və lazer şouları, multimedia təqdimatları və ulduzların iştirakı ilə şou-konsertər 

və yaxud təhsil proqramları daxildir. 

İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssislər öz hədəf qruplarına çıxmaq və təsir etmək 

məqsədilə yazılı materaillar da hazırlayırlar. Bu materiallara illik hesabatlar, broşuralar, məqlələr və 

şirkətin bülletenləri və jurnalları daxil edilir. 

 

6.Fərdi satış 

 

Satış dünyanın ən qədim peşələrindən biridir. Satmaqla məşğul olan insanları çox müxtəlif 

adlarla adlandırılırlar: satıcılar, satış təmsilçiləri, mühasiblər, satış məsləhətçiləri, satış 

mühəndisləri, agentlər, sahə menecerləri, marketinq təmsilçiləri və s. 

 

 

Müasir satıcılar uzun müddətli müştəri münasibətləri haqqında düşünən, yaxşı təhsil və 

təlim almış peşəkar insanlardır. Onlar müştərilərin ehtiyaclarını öyrənir, onların problemlərini 

dinləyir və həlli üçün şirkətlərinin səy və çalışmalarını təşkil edirlər. "Boeinq”-ə nəzər salın, o, 

dünyanın aviasiya bazarında böyük rəqabət qabiliyyətinə malikdir və həmişə xoş təbəssümlə və 

səmimi davranışla bahalı təyyarələrin satılmasına şərait yaradırlar. 

Satıcı (salesperson) termini bir çox vəzifə adlarını, əhatə edir. Bir tərəfdən satıcı sifariş 

qəbul edən, yəni univermağın piştaxtası arxasında duran adam kimi başa duşulə bilər. Digər 

tərəfdən satıcı sifariş yaradandır, onun vəzifəsi məhsul və xidmətlərin çox geniş bır sahədə satışını 

təmin etməkdir. Bu, təyyarədən tutmuş, sənaye avadanlığına qədər her şey və ya mfomasıya 

texnologiyaları xidməti və sığorta işi ola bilər. Biz burada cfleklıv satışın yaradıcı növlərinə, 

effektiv satış heyətinin təşkili və idarə etmə prosesinə diqqət yetirəcəyik . 

 

Fərdi satış təşviqat kompleksinin fərdlərarası vasitəsidir. Reklam hədəf seçilmiş istehlakçı 

qrupları ilə biristiqamətli fərdi olmayan əlaqələrin yaradılmasından ibarətdir. Bundan fərqli olaraq,  

fərdi satış ikitərəfli, satıcılar və ayrıca müştəri arasında fərdi kommunikasiyanı nəzərdə tutur. 

Buraya üz-üzə, telefonla, video və ya Web konfrans və ya başqa vasitələrlə qurulan əlaqələri aid 

etmək olar. 

Fərdi satışın rolu şirkətdən asılı olaraq dəyişir.Bəzi firmalarda heç satıcı olmur. Belə 

şirkətlər məhsullarını poçt kataloqu ya da istehsalçının təmsilçiləri, satış agentləri və ya brokerlər 

vasitələri ilə satırlar. Əksər hallarda isə şirkətin satış heyəti onun məhsullarının satışında mühüm rol 



 

 

oynayır. Məsələn, “İBM”, “Cisco sistems” və s. kimi biznes məhsulları və xidmətləri satan 

şirkətlərdə müştərilərlə birbaşa işi satış heyəti aparır. 

Şirkətin şatış heyəti onun müştəriləri arasında mühüm əhəmiyyətə malik olan bağlayıcı 

vasitədir. Bir çox hallarda satış heyəti həm satıcıya, həm də alıcıya xidmət göstərir, ilk növbədə 

onlar şirkətləri müştəriləri ilə tanış edirlər. Satış heyəti yeni müştəriləri tapıb ortaya çıxarır və onları 

şirkətin məhsul və xidmətləri ilə tanış edir. Onlar müştəriləri şirkətin xidmət və məhsulları ilə tanış 

edir, onların suallarına cavab verir, qiymətini müzakirə edir və mallarını satırlar. Bundan əlavə, 

müştəri xidmətləri işini həyata keçirir, məhsul bazarını araşdırır və marketinq məlumatı toplayır. 

7.Satış heyətinin idarə edilməsi 

 

Satış heyətinin idarə edilməsi dedikdə satış heyətinin fəaliyyətinin təhlili, planlaşdırılması, 

həyata keçirilməsi və ona nəzarət (satış heyətinin fəaliyyətinə nəzarət) başa düşülür. Bura satış 

heyətinin strukturunun tərtib olunması, firmanın satıcılarının işə götürülməsi, seçilməsi, onlara 

təlim keçilməsi, güclü maliyyə vəsaitləri ilə təmin edilməsi, nəzarət olunma və dəyərləndirmə 

daxildir. Marketinq menecerləri satış heyəti üzrə strategiya və onun təşkili ilə əlaqədar olaraq bəzi 

məqamlara aydınlıq gətirməlidirlər. Bunlar satıcılarn necə olması, onların vəzifələrinin nədən ibarət 

olması, satıcıların ərazidə işləməsi və yaxud məhsulları telefonla satması ilə bağlı olan 

məqamlardır. 

Ümumiyyətlə götürüldükdə satış heyətinin idarə edilməsilə əlaqədar əsas addımlar 

aşağıdakılardan ibarətdir: 

 Satış heyəti üzrə strategiyanın və onun strukturunun müəyyən edilməsi. 

 Satıcıların seçilməsi və işə götürülməsi. 

 Satıcılara təlimlərin keçirilməsi 

 Satıcıların güclü maliyyə vəsaitilə təmin edilməsi. 

 Satıcılara nəzarət olunması 

 Stıcıların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi.   

Şirkət öz satış işini bir neçə xətt üzrə bölmələrə ayıra bilər.Müştərilərin çox olduğu bir 

sənaye sahəsində tək bir məhsul xəttini satmaq daha asandır.Belə olan hallarda ərazi üzrə satış 

heyəti yaradılır.Halbuki müxtəlif müştərilərə müxtəlif məhsullar satılarsa, ya məhsul üzrə satış 

heyəti ya da müştərilər üzrə satış heyəti ya da birgə heyət yaradılır. 

Ərazi üzrə satış heyətinin strukturu. Hər bir satıcı coğrafi olaraq əraziyə təhkim edilir və bu 

ərazidə şirkətin tam xətt üzrə məhsullarının və ya xidmətlərinin müştərilərə satılmasını  təmin edir. 

Bi tip quruluşda hər bir kəsin işi və məsuliyyəti dəqiq bilinir. Bu hər satıcını yerli səviyyədə biznes 



 

 

əlaqələri qurmağa və nəticədə satış effektivliyinin artırılmasına məcbur edir. Nəticə etibarı ilə hər 

bir satıcı məhdud coğrafi ərazi daxilində səyahət edtdiyinə görə  səyahət xərcləri də aşağı olur. 

Xarici və daxili satış heyətləri. Bir şirkətdə xarici (sahəvi) və ya daxili satış heyətləri və ya 

hər ikisi birlikdə ola bilər. Xarici satış heyəti müştərilərlə bilavasitə görüşən satış nümayəndələridir. 

Daxili satış heyəti isə müştəri ilə zəngləşib, biznes əlaqəsi quran və ofisdə onları qarşılayan satış 

nümayəndələridir. 

Ofis xaricində vaxt itkilərinin azaltmaq üçün bir çox şirkətlər daxili satış heyətinin sayını 

artırır. Daxili satış heyəti texniki dəstək işçilərini, satış köməkçilərini və telemarketoloqları əhatə 

edir. Texniki xidmət işçiləri müştərilərə texniki məlumatlarla təmin edir və onların suallarına cavab 

verirlər. Satış köməkçiləri xarici satıcılar üçün ofis işlərini görür. Onlar görüşləri təyin edir, kredit 

əlaqələri yaradır, çatdırmalara nəzarət edir və müştərilərin suallarına cavab verirlər. 

Telemarketoloqlar telefonla müştərilər tapırlar, xarici satış heyəti üçün satış təşkil edirlər. 

Daxili satış heyəti xarici satıcılara ofisdən kömək edir, onların daha çox satması üçün şərait 

yaradırlar. Məhsul və müştəri uyğunluğundan asılı olaraq bir telemarketoloq gün ərzində 20-dən 33-

ə qədər əhəmiyyətli satış həyata keçirə bilər. Xarici satış heyəti isə cəmi 4 ədəd satış/görüşmə 

gerçəkləşdirə bilər. Buna görə məhsulun tipindən asılı olmayaraq, telemarketoloq məsrəfsiz şəkildə 

effektli, ucuz satış əldə edə bilər. Bu zaman şəxsi satış orta hesabla 170 dollara başa gəlir. 

Telemarketinq isə orta hesabla cəmi 5 - 20 dollar arasında başa gəlir. 

Satıcıların işə götürülməsi və seçilməsi 

Hər bir uğurlu satış əməliyyatının təməlini yaxşı satıcıların seçilməsi və işə götürülməsi təşkil edir. 

Ən yaxşı satıcı ilə adi bir satıcı arasında fərq çox böyük olur. Satış heyətini təşkil edən ən yaxşı 

satıcıların 30%-i satış gəlirlərinin 60%-ni əldə edə bilərlər. Beləliklə, yaxşı satıcıların seçilməsi 

ümumi satış həcmini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Yəni, işə zəif satıcıların götürülməsi şirkətə baha 

başa gəlir. Bir satıcının isə işdən ayrılması və onun yerinə başqasının götürülməsi və öyrədilməsi 

həm çox vaxt, həm də vəsait tələb edir. Eyni zamanda, çoxlu yeni satıcılarla işləmək də o gədər 

məhsuldar olmur. 

 

Satıcıların əmək haqqı ödənişləri 

Satıcıları işə cəlb etmək üçün şirkətin əmək haqqının ödəmə planı olmalıdır. Ödəmələr sabit 

və dəyişkən, təqaüd, əlavə güzəştlər, ödənişli məzuniyyət və s. şəklində ola bilər. Sabit ödəmələr 

deyərkən adətən maaş başa düşülür. Onlar satıcıların sabit gəlirini təşkil ediı. Dəyişkən ödəniş isə 

satıcıya göstərdiyi satış bacarığına görə mükafat şəklində verilir Burada məqsəd satıcının səy və 

bacarığını qiymətləndirmək və satışı həvəsləndirməkdir. İşlə əlaqədar olan lazımlı xərclərdə 



 

 

satıcılara əlavə ödənişlər verilir. Əlavə müavinətlər məzuniyyət, xəstəliyə görə ödəmələr, qəzaya 

görə sığorta müavinəti, pensiya fondu və ya iş təhlükəsizliyə görə müəyyən edilir. 

Rəhbərlik satışa və işə görə bu ödəmələr kompleksinin və ödənişin tormalarını müəyyən 

etməlidir. Sabit və dəyişkən ödəmələrin müxtəlif variantları dörd müxtəlif ödəmə formasının 

yaranmasına səbəb olmuşdur. Bunlar maaş, satışa görə faiz, maaş üstəgəl bonus, maaş və faiz 

şəkilində ödəmələrdir. Satış heyətinin ödəmə planlarının tədqiqatı onu göstərmişdir ki, şirkətlərin 

təxminən 70%-i öz satıcılarına maaş, həvəsləndirici mükafatlar kombinasiyasından istifadə 

etmişdir. Ödəmələrin təxminən 60%-i maaş, qalan 40%-i isə faiz və digər sövqedici mükafatlar 

olmuşdur. 

Satış heyətinin əmək haqqı ödənilməsi onları həm həvəsləndirir, həm də fəaliyyətinə 

nizamlayır. Ödəmələr şirkətin satış hədəfinə uyğun gələn fəaliyyəti həvəsləndirməlidir. 

Satıcılara nəzarət 

Yeni satıcılara müəyyən ərazidə işləmək, ödəniş və təlimdən daha çox, onlara nəzarət etmək 

lazımdır. Şirkət satıcılara nəzarət etməklə onları daha yaxşı işləmək üçün yönəltməli və 

həvəsləndirməlidir. 

Şirkətlər öz satıcılarına necə nəzarət etdiklərinə görə fərqlənirlər. Çox vaxt satıcılara yeni 

müştərilərin aşkarlanması və təklif verilməsində kömək göstərilir. Ona görə satıcılar yeni müştərilər 

toplamaq və menecmentin tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün vaxtlarını bölməlidirlər, illik 

müraciətlər planı hansı mövcud və potensial müştərilərə müraciət etmək vaxtını və bunu həyata 

keçirmək üçün hansı tədbirlərin həyata keçiriləcəyinin göstərir. Sözü gedən tədbirlər məhsulla 

tanışlıq toplantıları, bazar tədqiqatı, əlagələrin inkişafından ibarətdir. Başqa bir vasitə isə vaxt və 

vəzifə təhlilidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, satışa sərf olunan vaxtdan əlavə satıcı ezamiyyətə, 

gözləməyə, istirahət etməyə və inzibati işlərə də vaxt itirməli olur. 

Bir çox şirkətlər satıcıları həvəsləndirmək üçün satış kvotasını (sales quote) tətbiq edirlər. 

Bu kvotalar satılmalı olan məhsulların miqdarını və satışların şirkətin məhsulları arasında necə 

bölünməsini ifadə edir. Kompensasiyalar çox vaxt satıcıların öz kvotalarını hansı səviyyədə 

ödəməsindən asılıdır. Həmçinin, şirkətlər satış heyətinin cəhdlərini artırmaq üçün müxtəlif müsbət 

stimullardan da istifadə edirlər. Satışla bağlı keçirilən toplantılar sosial tədbirlərin keçirilməsi, 

gündəlik işlərdən dincəlmək və şirkətin rəhbərliyi ilə görüşərək öz fikirlərini bölüşmək imkanını 

verir. 

8.Fərdi satış prosesi 

 

 Fərdi satış prosesi yeddi mərhələdən  ibarətdir. Bu mərhələlərin ardıcıllığı aşağıdakı 

kimidir:  



 

 

 potensialın aşkarlanması və müəyyənləşdirilməsi;  

 ilkin yanaşma; 

 yanaşma; 

 təqdimat və nümayiş;  

 narazılıqların öhdəsindən gəlmək;  

 bağlanış;  

 yekunlaşdırma. 

Satış prosesinin ən birinci addımı potensialın , yəni potensial müştərilərin  aşkarlanmasıdır 

(prospecting). Burada doğru və real müştəri namizədinə satış üçün yanaşılır. 

Potensial müştərilərə təklif verməzdən əvvəl satıcı təşkilat və onun təchizatçıları  

onların(müştərilərin)  ehtiyac və təlabatlarına dair çoxlu məlumatlar toplayır və həmin məlumatları 

təhlil edir. Bu, fərdi satış prosesinin ilkin yanaşma mərhələsidir. 

Fərdi satış prosesinin növbəti mərhələsi yanaşma adlanır. Bu mərhələdə satıcı bilməlidir ki, 

alıcı ilə görüşüb salamlaşmaq və yaxşı münasibətləri formalaşdırmaq üçün nə etməlidir. 

Münasibətlərin ilkin mərhələsində xoş niyyət yaratmaq üçün ilk təəssürat müsbət olmalıdır. Sonra 

müştərinin ehtiyaclarını öyrənmək məqsədilə ona suallar verilir və ya onun diqqətini cəlb edən 

nümunələr göstərilir. 

Təqdimat və nümayiş  mərhələsində satıcı alıcıya məhsul haqqında məlumat verir və 

onun(alıcının) məhsulu alacağı təqdirdə təqdim  olunan məhsulla hansı problemlərin mümkün 

olacağına aydınlıq gətirir. 

Müştərilərin narazılıqları fərdi satış prosesində özünü göstərən haldır. Əgər belə hallar 

olarsa satıcı narazılıqların aradan qaldırılmasına çalışmalıdır. Burada onu da qeyd edək ki, bu 

narazılıqlar psixoloji və başqa  ağlabatan səbəblərdən ola bilər.Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, 

çox zaman müştərilər öz narazılıqlarını birbaşa bildirmirlər. 

Bağlanış mərhələsi  satış nümayəndəsinin müştəridən sifarişin qəbul edilməsini nəzərdə 

tutur. 

Yekunlaşdırma satış prosesinin son addımıdır. Bu mərhələdə satıcı satışdan sonra müştərinin 

məmnunluğunu öyrənir və onun yenidən alış-veriş etmək istəyində olub-olmadığını 

müəyyənləşdirir. 

 

9. Birbaşa marketinq 

  

Birbaşa  marketinq həm dəqiq hədəfə alınmış yeni aşkarlanmış müştərilər, həm də sabiq 

müştərilərlə birbaşa əlaqələrin qurulmasını özündə ehtiva edir. Birbaşa marketinq bir çox 



 

 

müştərilərlə interaktiv görüşlərdə baş verir və bu marketinq forması həm alıcılara, həm də satıcılara 

faydalar gətirir. Bunun nəticəsidir ki, birbaşa marketinq sürətlə inkişaf edir və mütəxəssislər onun 

böyük inkişaf perspektivinə malik olduğunu vurğulayırlar. 

Birbaşa marketinq alıcılar üçün asan və əlverişli yol olduğundan rəqabətlə daha çox üzləşir. 

Alıcılar bu marketinq forması zamanı istənilən vaxtda öz ofislərindən sifariş verir, kataloq istəyir və 

Web sayta göz gəzdirirlər. Sözügedən marketinq forması alıcıya öz evindən çıxmadan çoxsaylı 

məhsullar və onların xarakterik xüsusiyyətləri haqqında məlumatlar almağa imkan verir. Satıcılar 

üçün isə birbaşa marketinq forması müştərilərlə birbaşa ünsiyyətin təmin olunmasına imkan verir. 

Müasir marketoloqlar məlumat bazasından istifadə etməklə kiçik qrupları və fərdi müştəriləri hədəf 

seçir, onların ehtiyac və təlabatları ilə maraqlanır və həmin ehtiyac və təlabatların ödənilməsi üzrə 

fərdi kommunikasiyaların yaratdığı üstünlüklərdən istifadə edirlər. 

Effektiv birbaşa marketinqə başlamaq üçün yaxşı müştəri məlumat bazasına(MMB) malik 

olmaq lazımdır. MMB deyərkən hər bir potensial müştərilər haqqında  coğrafi, demoqrafik, 

psixoloji və müştəri davranışları da daxil olmaqla geniş informasiyaların toplusu başa düşülür. 

Sözügedən məlumat bazası müştərilərlə əlaqələrin formalaşdırılması və həmin əlaqələrin qorunub 

saxlanılması üçün istifadə edilir. 

İstehlakçı marketinqində də MMB müştərinin demoqrafik (yaş, gəlir, ailə üzvüləri, psixoloji  

(fəaliyyətlər, maraqlar və fikirlər), satın alma davranışı və s. kimi  müvafiq informasiyalardan 

ibarətdir. Dünyada tanınmış bir çox şirkətlər çox geniş müştəri bazasına malikdirlər. Belə ki, 

məsələn, “Ritz-Carlton”un bazası 500000 fərdi müştəri bazasına malikdir. 

Geniş müştəri məlumat bazasına malik şirkətlər ən kiçik müştəri qruplarını belə təsbit edir, 

onlarla rahat dialoq qurur və təkliflər verir. Məsələn, “Kraft” yeyinti məhsulları şirkəti  özünün 

kuponlarına və digər təşviqatlarına cavab verən 30 milyon istehlakçının siyahısını hazırlamışdır. Bu 

müştərilərin maraqlarına uyğun olaraq şirkət onlara qidalanma ilə bağlı məsləhətlər verir, reseptlər 

və endirim kuponları göndərir. 

Şirkətlər məlumat bazalarından başqa məqsədlər üçün də istifadə edirlər. Belə ki, onlar 

məlumat bazasından istifadə edərək potensial müştərilər tapır və yaxud təkliflər və məhsullar 

reklam edilməklə satışlar həyata keçirirlər. 

Birbaşa marketinqin müxtəlif formaları vardır. Onlara aşağıdakılar aiddir: 

 Online marketinq 

 Üzbəüz satış 

 Telefon marketinqi 

 Birbaşa poçt 

 Kataloq marketinqi 



 

 

 Birbaşa cavab televiziya marketinqi 

 Köşk marketinqi   

 Telefon  marketinqi istehlakçı və sənaye istehsalçılarına birbaşa zəng vurmaq üsulu ilə 

satış probleminin həllinə nailolma məsələlərini özündə ehtiva edir. Bu marketinq forması birbaşa 

marketinqin başlıca vasitələrindən birinə çevrilmişdir. Birbaşa marketinq sahəsində satışların 36%-i 

və bu sahəyə sərf olunan vəsaitlərin 39%-i telefon marketinqinin payına düşür. 

 Birbaşa poçt marketinqi. Birbaşa poçt marketinqi dəqiq ünvanı olan fərdi şəxslərə təkliflər 

və elanlar vermək, xatırlatmalar etmək  və nəyi  isə göndərməkdən ibarətdir.Birbaşa poçt 

marketoloqları hər il dəqiq seçilmiş ünvanlara milyonlarla məktub, elan, broşura, nümunə, video və 

audio kasetlər, CD və hədiyyələr göndərir. Birbaşa marketinqdəki xərclərin 23%-i və satışların 

31%-i birbaşa poçt marketinqinin payına düşür.Telemarketinq və birbaşa poçt marketinqi bir yerdə 

satışların 67%-ni, xərclərin isə 62%-ni təşkil edir. 

 Kataloq marketinqi. Elmi-texniki tərəqqi və texnologiyaların inkişafı fərdi marketinq 

sahəsinə xeyli dəyişikliklər gətirmişdir. Bunlardan biri kataloq marketinqidir. ”Catalogue Age” 

jurnalına istinadən kataloq ən az səkkiz səhifədən ibarət olan, çeşidli mallar satan və birbaşa 

təkliflər verən mexanizmdir. Jurnalın bu tərifindən 1-2 il sonra bu anlayış dəyişmişdir. Belə ki, 

indiki sürətlə dəyişən şəraitdə Web- sayt  kataloqları yer almağa başlamışdır. Buna baxmayaraq, 

İnternet çap kataloqlarını aradan çıxara bilməmişdir. Web kataloqları bütün kataloqla satışların 13% 

- ni təşkil edir. İnternetin təklif etdiyi imkanlara baxmayaraq,  çap kataloqları hələ ki marketinq 

sahəsində önəmli yerlərdən birini tutur. Kataloqların əksəriyyəti İnterneti  əlavə satış aləti kimi 

istifadə edir ki, çap olunmuş kataloqlara kömək olsun. 

 Birbaşa cavablı televiziya marketinqi. Birbaşa marketinqin bu formasının iki əsas növü 

var. Bunlar birbaşa cavablı reklam marketinqi və kommersiya məlumatlarıdır. Birbaşa cavablı 

reklamalar  adətən 60 və ya 120 saniyə sürən verilişlərdir. Burada müştəriyə sifariş üçün pulsuz 

telefon nömrəsi verilir. Kommersiya məlumatlarında isə adətən  30 dəqiqə davam edən reklamda 

tək bir məhsul tanıdılır. 

 Köşk marketinqi. Bəzi şirkətlər dükanlarda, hava limanlarında və başqa yerlərdə yerləşən, 

məlumat verən və sifariş verən cihazları köşk adlandırırlar. Biznes marketoloqları da köşkdən 

istifadə edirlər. Məsələn, “Dow Plastics” 700 müştərisinə məlumat vermək üçün köşkdən istifadə 

edir. Belə ki, köşk müştərinin daxil etdiyi maqnit kartından məlumatı oxuyur və müştəriyə lazım 

olan məlumatı faks və ya poçtla ona göndərir. Bu satış həcmlərinin 400% - lik artımı ilə 

nəticələnmişdir. 

 İnteqrasiya olunmuş birbaşa marketinq. Çox zaman şirkətin fərdi marketinq cəhdləri biri-

biri ilə və yaxud fərdi marketinq komplekslərinin digər elementləri ilə yaxşı əlaqələndirilmir. 



 

 

Məsələn, firmanın mediada gedən reklamları ənənəvi reklam agentliyi ilə işləyən reklam 

departamenti tərəfindən həyata keçirilə bilər. Eyni zamanda onun birbaşa  poçt və kataloq işləri 

birbaşa marketinq işçiləri tərəfindən görülə bilər. Onun Web saytı başqa bir İnternet firması 

tərəfindən hazırlanır və idarə edilir. Bütün bunlar hədəf auditoriyasına aydın, dəqiq və ardıcıl 

məlumatların çatdırılmasına maneə olur. Bu problemin həlli inteqrasiya olunmuş marketinqin təşkili 

sayəsində mümkündür.  

 İnteqrasiya olunmuş marketinq kompleksi gəlirləri artırmaq və müştəri səyiyyəsini 

təkmilləşdirmək(müştərilərin məlumatlar əldə etmələri baxımından)  məqsədilə çoxsaylı 

vasitələrdən və mərhələlərdən istifadə edilən birbaşa marketinq kompaniyasıdır. 

Ədəbiyyat 

11. Qari Armstronq, F.Kotler. Marketinq: lik addım, 7 - ci nəşr, 2005 - ci il. 

İnternet səhifəsi:  www.marketinq.az 
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1-ci sual. Rəqəmli əsri formalaşdıran qüvvələr 

Texnologiya, qloballaşma, ətraf mühitin mühafizəsi və digərləri də daxil olmaqla  dünya 

iqtisadiyyatının yenidən formalaşdırılmasında bir çox qüvvələr mühüm rol oynayır. Burada biz yeni 

əsrin təməlində duran  dörd spesifik qüvvəni qeyd edirik. Bu qüvvələr aşağıdakılardır: 

rəqəmləşdirmə və əlaqə, İnternetin inkişafı, vasitəçilərin yeni növləri, sifariş təklif etmə və sifariş 

vermə. 

http://www.marketinq.az/


 

 

 

 

 

 

 

Rəqəmləmə və əlaqələr. Əvvəlki dövrlərdə istifadə edilən bir çox avadanlıq və sistemlər 

(telefon sistemləri, qol saatları, səs yazma studiyaları, sənaye vericiləri və nəzarət qurğuları) analoq 

informasiya ilə işləyirdi. Fiziki stimula cavab olaraq analoq informasiya müntəzəm olaraq dəyişir. 

Hal-hazırda sayı sürətlə artan avadanlıq və sistemlər “0”, “1” və ya  “bit” – in axını kimi təsvir 

olunan rəqəmli məlumatlar axını ilə işləyir. Mətn, məlumat, səs və şəkillər  ”bit” axınına çevrilir. 

Noutbuklar  minlərlə tətbiqi proqramlarda bitləri  məharətlə işlədir. Kompyuterlərin əməliyyat 

sistemləri, oyunlar, məlumat bazaları və s. proqramlar da rəqəm əsasında olur. 

Hər hansı bir biti bir yerdən başqa bir yerə ötürmək üçün rabitə və ya telekommunikasiya 

şəbəkəsi lazımdır. Hal-hazırda dünya biznesinin çox hissəsi insanları və şirkətləri birləşdirən 

şəbəkələr vasitəsilə həyata keçirilir. Şirkət daxilində insanları və şirkətin şəbəkəsini biri-biri ilə 

əlaqələndirən şəbəkə intranet adlanır. Şirkəti öz təchizatçıları, distribyutorları və kənarda yerləşən 

digər tərəfdaşları ilə əlaqələndirən digər şəbəkə  isə ekstaranet adlanır. Bütün növ istifadəçiləri 

əlaqələndirən və nəhəng məlumat bazasına malik olan  ümumdünya kompyuter şəbəkəsi İnternet 

adlanır. İnternet “bit”ləri heyrətamiz bir sürətlə  bir məkandan digər məkana çatdıra bilən böyük 

informasiya magistralını yaradır. 

İnternet partlayışı. 1990-cı illərdə dünya miqyasında Web və Web – brauzerlərin 

yaranması ilə İnternet rabitə vasitəsindən inqilabi texnologiyaya çevrildi. XX əsrin son illərində 
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əsri  

Sifariş təklif etmə 

və sifariş vermə 

Rəqəmləşdirmə 

və 

İnternetin 

sıçrayışlı inkişafı 

Vasitəçilərin yeni 

növləri 

Diaqram 

Rəqəmli əsri 

formalaşdıran 

qüvvələr 



 

 

internet istifadəçilərinin sayı sürətlə artamaöa başlamışdır.  Belə ki, məsaələn, 2003-cü ildə ABŞ-ın 

əhalisinin 67%-i İnternetdən istifadə edirdi. İndi  isə Amerikada 160 milyondan çox insan  İnternet 

istifadəçisidir. 

Dünya miqyasında internetdən istifadənin sıçrayışlı inkişafı “Yeni iqtisadiyyatın” əsasını 

qoymuşdur. Yeni minillikdə intenet inqilabi texnologiyaya çevrilmişdir. İnternet rabitənin uğurıarı 

ilə birlikdə istehlakçılar və biznes idarəçiləri üçün yeni imkanlar yaratmışdır. Son on illikdə 

meydana gələn təxminən hər yeni iqtisadi  kəşflərin aşkar olunmasında başlıca və yaxud ən azı 

dəstəkverici rol oynamışdır. 

Son araşdırmalar göstərmişdir ki, mühüm qərarları qəbul etməzdən əvvəl internetdəki 

məlumatları qiymətləndirmək lazımdır. İstehlakçıların 1/3-ü təhsil müəssisəsini seçmək, maşın 

almaq, iş tapmaq, xəstəliklər ilə mübarizə aparmaq və ya investisiya qərraları ilə bağlı İnternetdə 

olan məlumatlara çox əhəmiyyət verirlər. 

Vasitəçilərin yeni növləri.  Yeni texnologiyalar minlərlə  sahibkara İnternet şirkətləri 

yaratmaq imkanı verib. İnternetdən ilk dəfə istifadə edən “Amazon.com”, “Yahoo” və s. kimi 

şirkətlərin əldə etdikləri möhtəşəm uğurlar digər istehsalçıların və pərakəndə satıcıların biznesi 

üçün ciddi təhlükəyə çevrilmişdir. Məsələn, “Amazon.com” online-də kitab satışlarını  artırmağa  

başlayarkən  kitab satab “Barnes &Noble” kimi pərakəndə satış dükanları narahatlıq duymağa 

başlamışdır. Dükanlardan  istifadə edən bütün növ pərakəndə satıcılar öz gələcəklərindən narahat 

idilər. Belə ki, onların rəqibləri İnternet vasitəsilə öz məhsul və xidmətlərinin satışını sürətlə  sürətlə 

artırırdı. Onlar yeni elektron tacirlər tərəfindən sıxışdırılaraq ixtisara düşəcəklərindən narahat idilər. 

Onlar da yeni vasitəçilər axtarmağa məcbur oldular ki,  bu  vasitəçilər rolunda  da  elektron 

vasitəçilər çıxış edirdilər. 

Sifariş təklif etmə və sifariş vermə. “Köhnə iqtisadiyyat” əsasən istehsal, məhsul və biznes 

proseslərini standartlaşdırmağa daha çox diqqət yetirən istehsal(sənaye) şirkətləri ətrafında dövr 

edirdi. Öz standartlaşdırılmış bazar təkliflərini müştərilərə çatdırmaq üçün şirkətlər brənd yaratma 

prosesinə külli miqdarda sərmayə yatırırdılar. Standartaşdırma və brənd yaratma vasitəsilə istehsalçı 

təlabatın artacağına və böyük gəlirlər əldə edəcəyinə ümid edirdi. Öz əmlakını operativ idarə etmək 

üçün onlar idarəetmə sistemi formalaşdırmışdılar. Bu sistem onların biznesini maşın kimi idarə 

etməli idi. 

Köhnə iqtisadiyyatdan fərqli olaraq, yeni iqtisadiyyat informasiya biznesi ətrafında dövr 

edir. İnformasiya biznesi məhsulu şeşidləndirmək, dəyişmək, fərdiləşdirmək və inanılmaz sürətlə 

müştəriyə çatdırmaq kimi üstünlüklərə malikdir. İnternet və digər rabitə rabitə texnologiyalarında 

sürət imkanları vasitəsilə şirkətlər fərdi müştərilər və biznes tərəfdaşları (təchizatçılar, 

distrribyutorlar, pərakəndə satıcılar və s.) haqqında məlumat toplamaq sahəsində öz təcrübələrini 



 

 

xeyli artırıblar. İndi onlar öz məhsullarının və xidmətlərinin, məlumatlarının və medianın 

fərdiləşdirilməsi sahəsində daha çox zirəkdirlər.  

Məsələn, “Dell Computer”  müştərilərə kompyuterləri nə vaxt istədiklərini müəyyən etmək 

imkanı verir və  bir neçə gün ərzində kompyuterlərin onlara çatdırır. ”Procter&Camble”  şirkəti 

“Reflect.com” adlı elektron səhifəsində müştərilərə çoxlu suallar verməklə onların hər hansı bir 

şampuna duyduqları ehtiyacı bildirmək imkanı yaradır. Bundan sonra isə şirkət hər bir fərd üçün 

nadir  şampun istehsal edir. 

Sifariş təklif etmək(customization)  sifariş verməkdən (customerization) fərqlənir. Sifariş 

təklif etməyə  məhsul təkliflərinin hələ yaranma prosesində təşəbbüsü ələ keçirmək üçün 

fəaliyyətlər daxildir. Məsələn, “Levi’s” şirkətinin satıcıları müştərilərin bədən ölçülərini götürür və 

şirkətin fabrikində həmin ölçülərə uyğun cins şalvarlar istehsal edir. Sifariş vermə (customerization) 

halında isə şirkət təklif etmək təşəbbüsünü müştərinin özünə verir. Məsələn, cins şalvar alan 

müştərilər özləri öz bədən ölçülərini götürürlər və paltarlarının üzərində görmək istədikləri  

bəzəkləri (məsələn, rəngli yamaqlar) bu ölçülərə əlavə edirlər.  

  

2. Rəqəmsal  marketinq strategiyaları   

 

 Yeni rəqəmli əsrin biznes fəaliyyəti yeni marketinq strategiyası və praktikası tələb edir. 

 Bəzi mütəxəssislər bir gün şirkətlər və onların müştəriləri arasında bütün satınalma 

proseslərinin birbaşa elektron əlaqə ilə həyata keçiriləcəyini proqnozlaşdırırlar.Yeni model 

müştərilərin rahatlıq, sürət, məhsul və xidmət haqqında məlumat almaq anlayışında kəskin 

dəyişiklik edib. Müasir marketinqə gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, o, köhnə və yeni 

iqtisadiyyatlara məxsus düşüncə və fəaliyyətlərin sintezini tələb edir. Əks halda sürətlə dəyişən və 

rəqəmsallaşan dünyanın tələblərinə uyğunlaşmaq münmkün deyil. Belə şəraitdə şirkətlər əvvəllər 

istifadə etdikləri əksər təcrübə və vərdişlərdən imtina etməlidirlər. Şirkətlərin yeni strategiyalarının 

formalaşmasında  marketinq aparıcı rol oynamalıdır. 

 Rəqəmli əsrdə elektron biznes, elektron ticarət və elektron marketinq. Şirkətlər bizneslə 

məşğul olarkən elektron platformadan (məsələn, intranet, ekstranet və İnternet) istifadə etdikləri 

zaman elektron biznesə müraciət edirlər. İnternet və digər texnologiyalar şirkətə indi daha sürətli, 

dəqiq və geniş vaxt, məkan çərçivəsində biznes həyata keçirmək imkanı verir. 

 Bir çox şirkətlər öz məhsul və xidmətlərinin təşviqatını aparmaq üçün elektron Web 

səhifələr hazırlamışlar. Digər şirkətlər isə elektron Web səhifələrdən sadəcə olaraq,  müştərilər ilə 

daha güclü əlaqələr yaratmaq üçün istfadə edirlər. Məsələn, müştərilər üçün qablaşdırılmış 

məhsullar istehsal edən istehsalçıların 70% - dən çoxu elektron  Web səhifələrdən məhsul 



 

 

satmaqdan daha çox müştərilər ilə əlaqə yaratmaq və ya onlara məlumat vermək məqsədilə istifadə 

edir. 

 Elektron biznes ilə müqayisədə elektron ticarət daha spesifik sahədir. Elektron biznesə  

şirkət və müştərilər arasında və ya şirkətin özü daxilində aparılan elektron məlumatların mübadiləsi 

daxildir. Ondan fərqli olaraq, elektron ticarətə başda İnternet olmaqla elektron vasitələrlə satın alma 

və satma proseslərinin dəstəklənməsi daxildir. Elektron bazarlar deyərkən fiziki bazarlar deyil, 

“bazar fəzası” başa düşülür. Satıcı öz məhsul və xidmətlərini online-də satmaq üçün elektron 

bazarlardan istifadə edir. Alıcılar isə elektron bazarlardan məlumat axtarmaq, nə istədiklərini 

müəyyən etmək, kredit və digər ödəniş vasitələrindən istifadə edərək sifariş vermək məqsədilə 

istifadə edir. 

Elektron ticarət elektron marketinq və elektron alverdən ibarətdir. Elektron marketinq 

elektron ticarətin marketinq tərəfidir. Elektron marketinq  məhsullarını və xidmətlərini İnternet 

vasitəsilə təşviq etmək və satmaq cəhdlərindən ibarətdir. Belə ki, “Amazon.com”, “Dell.com”  və s. 

elektron səhifələrində elektron marketinq həyata keçirirlər. Öz növbəsində elektron bazarlıq 

elektron ticarətin satın alma tərəfini əks etdirir. Elektron bazarlıq şirkətin mallarının, xidmətlərinin, 

eyni zamanda onun məlumatlarının online təchizatçılarından satın satın alınmasından ibarətdir. 

Elektron ticarət həm satıcılar, həm də müştərilər üçün faydalıdır. 

Müştərilərin xeyiri. İnternetdə alver həm alıcıya, həm də şirkətə digər yollarla müqayisədə 

daha çox fayda verir. Belə ki, müştərilərin nəqliyyata, maşın parklarına ehtiyacı olmur. Bundan 

əlavə,  onlar məhsulu tapmaq və ya sınamaq üçün dükana gəlmək zərurətindən azad olurlar. 

Elektron satıcılar həmişə öz qapılarını müştərilərin üzünə açıq saxlayırlar. Alıcılar gözləmdən, 

satıcılar isə danışıqlara vaxt sərf etmədən məhsul və xidmətlər haqqında məlumatı əldə edə və ya 

onları ala bilərlər. 

Bundan əlavə, İnternet alıcıları geniş məhsul çeşidləri ilə təmin edir. İnternetdə dünya 

kiçikləşir. Fiziki sərhədlərin olmaması elektron satıcılara məhdudiyyət olmadan məhsul seçimi 

təklif etməyə imkan verir. Məhdudiyyətsiz mal çeşidləri təklif edən elektron tacirlər ilə məhdud 

məhsul çeşidləri təklif edən “brick-and-mortar” satıcılarını müqayisə edin. Məsələn, təkcə kitab 

ticarətində “Amazon.com” üç milyona yaxın kitab seçimi təklif edir. Bu rəqəm fiziki kitab 

dükanlarının təklif etdiyindən 15 dəfə çoxdur.  

Satıcıların və məhsulların geniş seçim imkanından əlavə, elektron ticarət kanalları alıcılara 

həm də şirkətlər, məhsullar və rəqiblər haqqında etibarlı məlumat verir. Yaxşı tərtib olunmuş 

elektron səhifələr satıcılar ilə müqayisədə daha çox məlumat vermək imkanına malikdirlər. 

Məsələn, “Amazon.com” öz elektron səhifəsində 10 ən çox istifadə olunan məhsulların siyahısını, 



 

 

məhsulların geniş təsvirini, müştərilərin satınalma təcrübələrinə əsaslanan mütəxəssis və 

istifadəçilərin rəylərini, məsləhətlərini əks etdirir. 

Nəhayət, online vasitəsilə interaktiv və dərlıal alver etmək mümkündür. Alıcılar çox vaxt 

arzu etdikləri məlumatların, məhsulların və xidmətlərin dəqiq konfiqurasiyasını yaratmaq üçün 

satıcıların elektron səhifəsinə daxil olduqdan sonra həmin məlumatları ya sifariş verir, ya da ki, öz 

kompüterlərinə yükləyirlər. Bundan əlavə İnternet istehlakçılara geniş nəzarət imkanları verir. 

Əvvəllər heç bir vasitə istehlakçıya İnternet qədər bu qədər geniş səlahiyyət verə bilməmişdir. Hal-

hazırda, avtomobil alıcılarının 27 %-i avtomobilə baxmaq üçün dilerlərin mərkəzlərinə getməzdən 

əvvəl İnternetə daxil olur, qiymətlər haqqında məlumatlar əldə edirlər. Bu istehlakçı nəzarətinin 

yeni reallığıdır. 

Satıcıların xeyiri.  Elektron ticarət həm də satıcılara bir çox xeyirlər qazandırır. Birincisi, 

internet müştərilər ilə əlaqə yaratmaq üçün çox güclü bir vasitədir. Dialoq yaratmaq və interaktiv 

əlaqə yaratmaq imkanlarına malik olan internet vasitəsilə şirkətlər müştərilərin spesifik ehtiyaclarını 

və istəklərini öyrənə bilir. Online-dən istifadə edən müştərilər şirkətə suallar ünvanlamaqla onunla 

əlaqələr yarada bilirlər. Əvəzində online-dan istifadə edən müştərilər şirkətə suallar verərək onunla 

könüllü əlaqə yarada bilərlər. İnternetdə müştərilər ilə qarşılıqlı əlaqəyə girən şirkət məhsul və 

xidmətlərini inkişaf etdirməklə müştəri dəyərlərinin və məmnunluğunun səviyyəsini artıra bilər. 

Bütün bunlarla yanaşı, İnternet və digər elektron kanallar xərcləri azaltmağa, sürəti və 

effektivliyi isə artırmağa imkan verir. Şirkətlər təchizatçılar, fabriklər,   distribyutorlar ilə birbaşa 

əlaqəyə girmək üçün İnternetdən istifadə etməklə öz xərclərini azaldır və bununla da müştərilərin 

puluna qənaət etməyə imkan verirlər.   

Elektron satıcılar dükanların saxlanılmasına, onların icarə haqqına, sığorta və kommunal 

xidmətlərə əlavə xərc çəkmirlər. Müştərilər satıcılarla birbaşa alver etdikləri üçün elektron 

marketinqdə ticarət daha az xərc hesabına başa gəlməklə yanaşı, kanalda və təchizat funksiyalarında 

(məsələn, sifariş etmə, material ehtiyatlarına nəzarət, çatdırma, təşviqat) məhsuldarlığın 

yüksəlməsinə şərait yaradır. Nəhayət, kağız və poçt xidmətləri ilə müqayisədə elektron vasitələrlə 

yaradılan əlaqələr daha az xərc tələb edir. Məsələn, şirkət çap etmə və poçt daşımalarından daha az 

xərc tələb edən rəqəmsal kataloqlar yarada bilər. 

Elektron marketinq şirkətlərə həm də əməliyyatları həyata çevik keçirməyə vadar edir. Belə 

ki, elektron marketinq marketoloqlara öz təkliflərini və proqramlarını daim tənzimləmək imkanı 

yaradır. Məsələn, kağız kataloq son müştəriyə və ya sənaye istehlakçısına (biznes istehlakçısına) 

poçt ilə göndərildikdən sonra kataloqun yeni nəşri işıq üzü görənə qədər məhsulların, qiymətlərin və 

kataloqun digər özəllikləri dəyişmir. Bundan fərqli olaraq, online kataloqları bazar şəraitinə 



 

 

uyğunlaşaraq məhsulların çeşidləri, qiymətləri və təşviqatı gün ərzində, hətta hər saatdan bir 

yeniləşdirə bilir. 

Nəhayət, İnternet müxtəlif ölkələrdə yerləşən alıcı və satıcıların bir saniyə daxilində 

kompüterin siçanının düyməsini basmaqla bir-biriləri ilə əlaqə yaratmalarına imkan verən qlobal 

vasitədir. 

 

3. Elektron marketinqin fəaliyyət sahələri  

 

Elektron marketinqin dörd əsas fəaliyyət sahəsi vardır. Bu fəaliyyət sahələrinə aşağıdakılar 

daxildir: biznes və istehlakçılar arasında elektron ticarət B2C, biznesdən biznesə elektron ticarət 

B2B,  istehlakçılar arasında elektron ticarət C2C,  istehlakçılar və biznes arasında elektron ticarət  

C2B.  

Biznes və istehlakçılar arasında elektron ticarət dedikdə  xidmətlərin və malların ən son 

istehlakçılara online vasitəsilə satışı başa düşülür. Bəzi qeyri-müəyyən proqnozlara baxmayaraq,  

online-də istehlakçıların mal satın alma prosesi sürətlə artmaqda davam edir. 

Online-dan istifadə edən müştərilər. İnternetin yaranmasının ilk vaxtlarında ondan daha çox 

kompüter fanatları, texnika həvəskarları, gənclər, profesionallar istifadə edirdi. Elektron səhifələr 

inkişaf etdikcə, İnternetin demoqrafiyası da əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdi. Hal-hazırda, Ameriaka 

ailələrinin təxminən 2/3-si İnternetdən istifadə edir. Elektron səhifələrdən istifadə artdıqca elektron 

əhalinin sayı daha da artır və müxtəlifləşir. 

Təkcə bir neçə il bundan əvvəl, İnternet istifadəçilərinin əksər hissəsi gözlənildiyi kimi eyni 

qrupa məxsus idi. Onun əksəriyyətini gənclər, kişilər, kollec məzunları və texnika həvəskarları 

təşkil edirdi. İndi isə tamam başqa bir vəziyyət yaranmışdır. Hal-hazırda, bütün seqmentlərdə, hətta 

aşağı gəlirlərə malik olan, inkişafa gec uyğunlaşan ailələrdə də İnternet istifadəçilərinə rast gəlmək 

mümkündür. İnternetin yarandığı ilk dövrlərdən başlayaraq, elektron ictimaiyyət sürətlə inkişal 

edib. İnternet, marketoloqlara online-da müxtəlif xidmətlər axtaran müxtəlif insanlarla əlaqə 

yaratmaq üçün böyük imkanlar yaradır. 

Beləliklə, İnternet elektron marketoloqlara geniş əhali seqmentləri ilə əlaqə yaratmaq imkanı 

verir. Məsələn, son araşdırmalar göstərmişdir ki, online-da 6 ildən çox alver edən alıcıların illik orta 

gəliri 79000 dollardan artıqdır. Online-da bazarlıq edənlərin 34 %-i qadınlar təşkil edir ki. onların 

57%-i kollec məzunlarıdır. Bu qrupla müqayisədə, online-da bir ildən az müddətdə alver edən 

əhalinin illik orta gəliri 52000 dollardır. Onların 57%-i qadınlar təşkil edir və 39 %-i kollec- 

diplomuna malikdir (ABŞ-da 2005-2006 cı illər). 



 

 

Biznes - istehlakçı Web saytları (B2C web sites). İstehlakçılar əldə etmək istədikləri istənilən 

məhsulları elektron səhifələrdən əldə edldə edə bilərlər. Belə ki, İnternet məhsul və xidmətlərin 

satışı baxımından olduqca faydalı bir vasitədir. Alıcılar internet vasitəsilə daha az xərc çəkməklə öz 

alverlərini edirlər. Müxtəlif məhsulların özəllikləri və dəyərləri haqqında müəyyən məlumatlar əldə 

etmək üçün İnternet nadir vasitədir. Amma əl ilən toxunması və ya qabaqcadan yoxlanması tələb 

edilən  məhsulların satın alınması prosesində İnternetin rolu mənfi qiymətləndirilir. Məsələn, heç 

kimi “Dell” və “Gateway” kompyuterlərini görmədən və onları sınaqdan keçirmədən almaz. 

 

Biznesdən biznesə elektron ticarət (Business to Business B2B). Kütləvi informasiya 

vasitələrinin biznes və istehlakçılar arasında ticarəti nəzərdə tutan elektron səhifələrə böyük maraq 

göstərmələrinə baxmayaraq, online-də istehlak mallarının satılması firmalar arasında elektron 

ticarət (B2B) tərəfindən zəbt edilməkdədir. Biznes-biznes elektron ticarətindən istifadə edən əksər 

marketoloqlar  indi məhsul haqqında məlumatlar, müştərilərin alveri və online-də  müştərilərə 

dəstək xidmətləri təklif edirlər. Məsələn, alıcılar “Sun Microsistems” –in elektron səhifəsinə daxil 

olaraq şirkətin məhsulları haqqında ətraflı məlumat alır, satış və xidmət haqqında informasiya tələb 

edir və şirkətin heyəti ilə qarşılıqlı əlaqələr yaradırlar. Bəzi tanınmış şirkətlər demək olar ki, 

bizneslərini İnternet vasitəsilə həyata keçirirlər.  Şəbəkə  avadanlıqları və proqramları istehsalçısı 

“Cisco sistems”  öz sifarişlərinin 80% - dən çoxunu İnternet vasitəsilə qəbul edir. 

Firmalar arasında elektron ticarət bəzən açıq ticarət birjalarında baş verir. Açıq ticarət 

birjaları deyərkən alıcı və satıcıların online-də razılaşaraq məlumat mübadiləsi etməklə  sırfəli 

sövdələşmələr apardığı  nəhəng elektron bazar məkanı başa düşülür. 

Bu tip elektron bazar məkanlarından istifadə olunmasına baxmayaraq, İnternetdə araşdırma 

aparan firmalardan biri biznesdən-biznesə elektron ticarətin 93 %-nin fərdi elektron səhifələri ilə 
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idarə edildiyini qeyd edir. Artıq, Online satıcıları fərdi ticarət şəbəkələrini yaradırlar. “Conisint” 

kimi açıq ticarət birjaları çoxsaylı online alıcıları və satıcıları arasında sövdələşmələrin bağlanması 

prosesini asanlaşdırır. Ondan fərqli olaraq, fərdi ticarət birjaları xüsusi satıcıları öz ticarət 

tərəfdaşları ilə əlaqələndirir. 

Fərdi mübadilələr təkcə sövdələşmələrin bağlanması ilə məhdudlaşmır. Bu mübadilə zamanı 

satıcı məhsulun təqdim olunması prosesi üzərindəki nəzarəti ələ keçirir və onlara alıcılar və satıcılar 

ilə dəyər əlavə olunmuş xidmətlər vasitəsilə güclü əlaqələr yaratmaq imkanı verir. 

İstehlakçı-istehlakçı elektron ticarəti (Consumer to Consumer C2C).  İstehlakçılar 

arasında elektron ticarət C2C və kommunikasiyalar maraqlı tərəflərin geniş həcmdə məhsul və 

subyektlər ilə bağlı elektron səhifələrdə əlaqə yaratması zamanı baş verir. Bəzi hallarda İnternet 

istehlakçıların mal satmaq və mübadilə etmək və biri-birinə birbaşa məlumat vermək üçün ideal bir 

vasitə olur. Məsələn, “eBay” , “Amazaon.com” və digər elektron səhifələr demək olar ki, bütün növ 

məhsullar (incəsənət, antik, xırda pullar, möhürlər və zərgərlik məlumatlarından tutmuş, kompyuter 

və avadanlıqlara qədər hər şey)  nümayiş etdirmək və satmaq üçün çox istidadə edilən  bazar 

məkanı təklif edirlər. 

C2C elektron ticarətə forumlar və İnternetdəki xəbər qrupları vasitəsilə xüsusi qrupların 

maraqlarına yönəldilən məlumatların mübadiləsi daxildir. Bu tip fəaliyyət kommersiya və ya qeyri-

kommersiya məqsədləri güdə bilər. Ödənişli online xidmətlərində müəyyən məsələlər ilə bağlı 

müzakirələr aparan qruplar (məsələn, “AOL”, “CompuServe” ) forumlar təşkil edirlər. Forumlar 

mesaj mübadiləsini və hətta, təsnif edilmiş reklam məlumatlarını aşkar etmək üçün kitabxana, “chat 

(söhbət)” otaqları formasında yaradıla bilər. 

Xəbər qrupları forumların İnternet versiyasıdır. Buna baxmayaraq, bu tip qruplarda nəinki 

kitabxana və konfransların keçirilməsi, hətta insanlara xüsusi mövzularda mesajlar göndərmək və 

oxumaq da məhdudlaşdırılıb. İnternet istifadəçiləri abunə olmadan xəbər qruplarında iştirak edə 

bilər. Sağlamlığa xeyri olan yeməklərdən, cırtdan ağaclardan tutmuş, antik maşın kolleksiyalarının 

toplanmasına və ya nümayiş olunan ən son opera ilə bağlı fikir mübadilələrin aparılmasına qədər 

demək olar ki, hər mövzuda bir-biri ilə söhbət edən on minlərlə xəbər qrupları vardır. 

İstehlakçılar arasında elektron ticarətdə online ziyarətçiləri məhsul haqqında informasiyaları 

istehlak etməklə yanaşı, onu həm də yaradırlar. Onlar informasiyaları paylamaq üçün İnternet 

qruplara qoşulurlar. Mühüm alver gücü kimi onlar Web kəlməsini həm də “şaiyə” kimi başa 

düşürlər. Uğurlu şirkətlər və məhsullar haqqında söylənilən şaiyələr sürətlə yayılır. Uğursuz şirkət 

və məhsullar haqqında söylənilən şaiyələr isə birincidən fərqli olaraq daha da sürətlə yayılır. 

İstehlakçı-biznes elektron ticarəti (Consumer to Business C2B). Nəhayət elektron 

ticarətin ən son sahəsi istehlakçı - biznes elektron ticarəti (C2B) adlanır. İnternet sayəsində hal-



 

 

hazırda istehlakçılar şirkətlərlə əlaqə saxlamaqla heç bir çətinliklə üzləşmirlər. İstehlakçılar şirkətin 

elektron səhifəsindən istifadə etməklə ona suallar verir və ya öz təkliflərini göndərə bilirlər. Bundan 

əlavə, istehlakçıların elektron səhifələrdə satıcıları axtarmaq, onların təklifləri haqqında məlumatlar 

almaq, alış-veriş etmək və əks əlaqələr yaratmaq imkanları vardır. Elektron səhifələrdən istifadə 

etməklə istehlakçılar şirkətlərlə sövdələləşmələr bağlaya bilərlər. Məsələn, “Priceline.com” -dan 

istifadə etməklə alıcılar təyyarə biletləri, maşın kirayəsi və hətta, ev girovlarının qiymətləri ilə bağlı 

öz təkliflərini irəli sürürlər. Satıcılar bu təklifləri qəbul edə və ya əksinə, etməyə bilərlər. 

İstehlakçılar sual vermək, öz təkliflərini irəli sürmək, şikayətlərini bildirmək və ya şirkətin 

ünvanına xoş sözlər söyləmək üçün elektron səhifələrdən  istifadə edirlər. “PlanetFeedback.com  

elektron səhifəsi istehlakçıların şirkət ilə əlaqə qurmalarının səbəbini və şirkətin fəaliyyətinə öz 

münasibətlərini bildirməsi üçün elektron məktublar tərtib etmişdir. Elektron səhifə qəbul olunan 

məktubları şirkətin müştəri xidmətlərinə cavabdeh olan menecerlərinə göndərir və həmin səhifədə 

bu məktublara cavab vermək üçün onlara şərait yaradılır. 

 

4.Elektron ticarətin aparılması 

 

Hal-hazırda şirkətlər bütün növ elektron ticarət ilə məşğul olurlar. İnternet meydana 

gəldikdən sonra elektron marketoloqların yeni növləri “click-only” əmələ gəlmişdir. Onların hamısı 

bütün satışlarını online vasitəsilə həyata keçirirlər. Bundan əlavə əksər ənənəvi brick - and – 

mortar şirkətləri indi öz fəaliyyətlərinə elektron marketinq əməliyyatlarını əlavə etmiş və click and 

mortar adlı rəqiblərə çevrilmişlər. 

Click only şirkətlərinin müxtəlif forma və ölçüləri vardır. Bura ən son alıcıya məhsulları və 

xidmətləri İnternet vasitəsilə satan elektron tacirlər və “.com" daxildir. Ən məhşur elektron tacirlərə 

misal kimi “Amazon.com”, “Expedia” və “Wine.com” göstərmək olar. Click only qrupuna 

həmçinin axtarış vasitələri və “Google”, “Yahoo”, “Excite” kimi portallar da daxildir. Bu portallar 

ilk əvvəl axtarış elektron səhifələri kimi tanınsa da sonra onlar öz fəaliyyətlərinə xəbərlər, hava, 

bazar məlumatları, əyləncə, dükan vitrinləri və s. xidmətlər əlavə etdilər. 

Aşağıdakı diaqramda elektron marketinqin müxtəlif növləri göstərilmişdir. 

 



 

 

 

 

 

 

 “AOL”, “CompuServe” , “Earthlink” kimi İnternet xidmətlərinin provayderləri də (İPS) də ödəniş 

yolu ilə İnternet və elektron məktub əlaqələri təmin edən şirkətlərə 

 aiddir.  

 Click and mortar şirkətləri. İlk əvvəl bir çox şirkətlər öz məhsulları və müəssisələri 

haqqında məlumat vermək üçün qısa zamanda elektron səhifələr yaratdılar. Lakin həmin şirkətlərin 

əksəriyyəti öz elektron səhifələrini ticarət məqsədilə istifadə etməkdən boyun qaçırdılar. Onlar bu 

addımın kanalda münaqişə yaradacağından narahat idilər. Belə ki, online-də öz məhsul və 
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xidmətlərini təklif etməklə onlar online-dən istifadə etməyən pərakəndə satıcı və agentlər ilə kəskin 

ziddiyyətə girmək istəmirdilər. Məsələn, “Hewlet-Paskard” İnternetdə öz kompyuterlərini birbaşa 

müştərilərə satacağı tədqirdə pərakəndə satıcıların “HP” məhsullarından imtina edəcəyindən ehtiyat 

edirdi. Bir çox şirkətlər belə vəziyyətlə üzləşmişdi. Lakin onlar sonradan başa düşşdülər ki, online-

də satışlardan imtina etmək mümkün deyil, əks halda rəqiblərə uduzmaq qaçılmaz olacaq. Ona görə 

də bu şirkətlər kanaldakı münaqişələrin həlli yollarını düşünməklə online-dən də istifadə etməyi 

lazım bildirlər. Beləliklə, əksər ənənəvi brick and mortar şirkətləri click and mortar şirkəti kimi 

fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. 

Click and mortar şirkətləri dedikdə öz fəaliyyətlərinə elektron marketinqi əlavə edən 

ənənəvi brick and mortar şirkətləri başa düşülür. 

Potensial baxımdan kanal münaqişələrinin baş vermə ehtimalının olmasına baxmayaraq, indi 

əksər click and mortar şirkətləri click-only rəqibləri ilə müqayisədə daha uğurlu fəaliyyət 

göstərirlər. 50 elektron səhifə üzərində aparılan araşdırmalar göstərmişdir ki, pərakəndə satıcıların 

56%-i click and mortara, 46%-i isə click – only -ə üstünlük vermişlər.  

 

Elektron marketinqin tərtib edilməsi 

 

Elektron ticarətdən  istifadə etmək üçün şirkətlərin dörd yolu vardır: Web səhifə yaratmaq , 

online-də reklam vermək və təşviqat aparmaq, Web birliklər yaratmaq və onlarda iştirak etmək, 

elektron məktub və ya ”Webcastinq”dən  istiufadə etmək. 

Web səhifələrin yaradılması 

Əksər şirkətlər elektron marketinqdən istifadə etmək məqsədilə ilk olaraq Web səhifə 

yaradırlar. Amma, bəsit elektron səhifə əvəzinə marketoloqlar cəzb edici səhifə yaratmalıdır və 

müştərilərin bu səhifəni tez-tez ziyarət etmələri üçün yollar tapmalıdır. 

Web səhifələrin növləri. Elektron səhifələr mövzusu və məqsədlərinə görə bir-birindən 

fərqlənir. Elektron səhifələrin ən çox istifadə olunan növü korporativ elektron səhifələridir. 

 Koprorativ Web səhifələr müştərilərə şirkətin məhsullarını birbaşa satmaqdan daha çox 

onlar ilə xoş niyyətli əlaqələr yaratmaq, digər satış kanallarına yenilərini əlavə etmək məqsədini 

daşıyır. 

Korporativ elektron səhifələr istifadəçilərə müxtəlif mövzularda zəngin məlumatlar təklif 

edir. Bundan əlavə, bu səhifələr müştərilərin suallarına cavab verir, onlar ilə sıx əlaqələr yaradır və 

şirkət haqqında müsbət imic yaradır. Ümumiyyətlə, bu tip şirkətlər onun tarixi, missiyası, fəlsəfəsi, 

təklif etdiyi məhsul və xidmətlər haqqında məlumat verir. Onlar eyni zamanda şirkətin hazırki 

tədbirləri, şirkətin işçiləri, maliyyə qabiliyyəti və iş imkanları haqqında məlumatlar da verə bilər. 



 

 

Nəhayət, elektron səhifələr sual vermək və ya səhifəni tərk etməzdən əvvəl elektron məktublarla 

şərh vermək kimi müştəriləri əlverişli imkanlarla təmin etmişdir.  

Digər şirkətlər marketinq elektron səhifələr yaradır. Bu elektron səhifələr müştərilər ilə 

qarşılıqlı fəaliyyət göstərərək onları satış prosesinə və ya digər marketinq tədbirlərinə birbaşa cəlb 

edirlər. Bu tip elektron səhifələrə kataloqlar, alver məsləhətləri və təşviqatı (kupon, satış tədbirləri 

və ya mövzuları kimi) kimi fəaliyyətlər daxildir. 

Elektron səhifələrinin cəlb edici tərtib olunması. Elektron səhifəsini yaratmaq o qədər də 

asan iş deyil, bura ziyarətçiləri cəlb etmək isə daha müşkül işdir. Burada əsas məsələ müştəriləri 

elektron səhifəyə cəlb etmək, onları qoruyub saxlamaq və yenidən geri qayıtmalarını təmin etmək 

üçün kifayət qədər dəyər və maraq yaratmaqdır. 

Online-da reklam və təşviqatın yerləşdirilməsi. Elektron marketoloqlar İnternetdə öz 

brəndlərini yaratmaq və ya öz səhifələrinə ziyarətçiləri cəlb etmək üçün online reklamlardan 

istifadə edirlər.  

Reklam və təşviqatın online formaları. İnternet istiadəçiləri online-da kiçik pəncərələrdə 

açılan reklamlar ilə qarşılaşırlar. Bu tip reklamlar baner və ya tiker (ekranda hərəkət edən baner) 

şəklində olur. 

Online reklamların digər növləri skyscarper-hr (elektron səhifələrin kənarlarında yerləşən 

uzun, dar reklamlar) və düzbücaqlılar (banerlərdən böyük olan reklam qutuları) adlanır. Online 

reklamların digər bir növü də keçid reklamlar adlanır. Bu reklamlar elektron səhifələrdəki 

dəyişikliklərin arasında meydana gəlir. 

Elektron markctoloqlar online-na məhdud sahəyə malik və xarici şirkət tərəfindən 

maliyyələşdirilən mikro elektron səhifələr vasitəsilə daxil ola bilərlər. Məsələn, sığorta şirkəti 

maşınların satın alınması ilə bağlı kiçik elektron səhifələr tərtib etməklə, maşın alıcılarına sığorta 

məsləhətləri və səmərəli sığorta ticarəti təklil edə bilərlər. İnternetdən istifadə edən şirkətlər bir- 

birini online-da reklam etmək üçün alyanslar və müştərək proqramlar yarada bilərlər. 

Nəhayət, online-dan istifadə edən markctoloqlar reklam məqsədilə “Virus” (yoluxan) 

marketinqdən istifadə edirlər. Virus marketinqi ağızdan-ağıza marketinqin İnternet versiyasıdır. 

Bura müştəriləri öz dostlarına göndərməyə sövq edən elektron məktubların və digər marketinq 

tədbirlərinin yaradılması daxildir. Müştərilər digər şəxslərə mesaj və ya təşviqat nümunələri 

göndərdiyi üçün “yoluxucu marketinq" o qədər də bahalı deyildir. Belə ki, dostu tərəfindən 

göndərilən məlumatı qəbul edən istifadəçi həmin məlumatı açıb oxuyur. 

Online-da reklamın gələcəyi. Online reklamları digər marketinq fəaliyyətləri ilə birlikdə 

faydalı məqsədlərə xidmət edir. Buna baxmayaraq, İnternet tezliklə televiziya və yazılı media 

(qəzet, jurnal və.s) ilə rəqabət aparmalı olacaq. Bir çox marketoloqlar hələ də İnternetdəki 



 

 

reklamların effektiv vasitə olmasına şübhə ilə yanaşırlar. Heç şübhəsiz ki, İnternet reklamlarının 

xərcləri digərləri ilə müqayisədə xeyli aşağıdır. Amma, elektron səhifələrdən istifadə edənlər bu tip 

reklamlara məhəl qoymaya bilərlər və çox vaxt onlar bunu edirlər. Nəticədə, online reklamları 

yalnız təşviqat prosesində mühüm rol oynayır. 

Web birliklərinin yaradılması və ya orada iştirak etmə İnternetdə forum və xəbər 

qruplarından istifadənin sürətlə artması kommersiya xarakterli Web birliklərin yaranması ilə 

nəticələnib. Web birliklər İnternetin elektron C2C biznes xüsusiyyətlərinin üstünlüklərindən 

faydalanır. Bu tip elektron səhifələr üzvlərə online-da toplaşmaq və maraq dairələrində olan 

məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparmaq imkanı verir. 

Elektron məktubların (E-mail) istifadəsi. Elektron məktublar elektron marketinqin ən 

mühiim vasitələrindəndir. Reklamlar və brəndlər üzrə aparılan araşdırmalardan sonra marketinq 

menecerləri müəyyən etmişlər ki, müştərilər arasında, firma və müştərilər arasında elektron tica-

rətdən istifadə edən şirkətlərin yarısı müştəriləri cəlb etmək üçün elektron məktub marketinqdən 

istifadə edirlər. Aparılan digər araşdırma göstərmişdir ki, İnternetdən istifadə edən istehlakçıların 80 

%-i ən azı gündə bir dəfə elektron ünvalarında reklamlar ilə qarşılaşırlar. 

Elektron məktubların sürətlə artdığı bir dövrdə səmərəli rəqabət aparmaq üçün 

marketoloqlar “zənginləşdirilmiş” elektron mesajlar mühitini tərtib edirlər. Onlar animasiyalı, 

interaktiv audio və videolar ilə zəngin olan mesajlardan ibarətdir. Bundan əlavə, marketoloqlar 

onlarla maraqlananları və onlar üçün fəaliyyət göstərənləri hədəfə alır. 

Online marketinqinin digər növlərini tətbiq edərkən, şirkətlər elektron məktublardan kütləvi 

şəkildə istifadə edən İnternet istifadəçilərini qəzəbləndirməmək üçün diqqətli olmalıdırlar. Bu 

sahədə yaranmış ən son problemlərdən biri də “spam”lar ilə bağlıdır. Spam deyərkən bizim 

elektron qutuları “zibilləyən” faydasız, isteklakçıları qəzəbləndirən kommersiya xarakterli elektron 

mesajlar başa düşülür. Şirkətlər öz məhsullarını təşviq etmək məqsədilə müştərilərinə arzu 

olunmayan məktublar göndərməklə onları qəzəbləndirməməlidirlər. İnternetin yazılmamış qanunu 

kimi qəbul edilən İnternet etiketi “Netiquette”-yə əsasən, elektron məktubları göndərməzdən əvvəl 

marketoloqlar istehlakçılardan icazə almalıdırlar. Onlar eyni zamanda istehlakçılara elektron 

məktublar ilə göndərilmiş təşviqatlarda istənilən vaxt iştirak etmə ya ondan imtina etmək yollarını 

da göstərməlidirlər. İcazəli marketinq kimi qəbul olunan bu yanaşma elektron məktub marketinqi 

üçün standart modelə çevrilmişdir. 

 

Elektron ticarətin gələcəyi və problemləri 

Elektron ticarət gələcək üçün böyük vədlər verməklə yanaşı, həm də bir sıra problemlər 

yaradır. 



 

 

Elektron ticarətin perspektivləri 

Bir çox radikal fikirli mütəxəssislər hələ də məlumat və satın almanın mənbəyi kimi 

İnternetin gələcəkdə jurnalları, qəzetləri və dükanları tamamilə əvəz edəcəyini iddia edir. 

Heç şübhəsiz ki, Online marketinqi İnternet firmaları (məsələn, Amazon.com, eBay, 

Expedia, Earthlink) və birbaşa marketinqdən istifadə edən şirkətlər (məsələn, Dell Computer) üçün 

ideal biznes modeli olacaqdır. “Michael Dell” şirkətinin məqsədi bir gün İnternetdə, qlobal 

səviyyədə bütün müştərilər ilə istənilən növdə sövdələşmələr bağlamaqdır. Amma, əksər şirkətlər 

vahid marketinq kompleksində online marketinqini digər mühüm vasitələrdən 

fərqləndirməyəcəklər. 

Nəhayət, şirkətlər tərtib etdikləri gündəlik strategiya və taktikalar ilə elektron ticarət 

sahəsində təcrübələrini artırdıqca, “elektron” kəlməsi elektron biznes və elektron marketinq 

kəlməsindən fərqli mənada işlənəcəkdir. 

Web səhifələrin qaranlıq tərəfləri 

İnternetin əhəmiyyətli perspektivləri ilə yanaşı həm də “qaranlıq” tərəfləri də vardır. Biz bu 

məsələ ilə bağlı qayğıların iki əsas cəhətini nəzərdən keçirəcəyik: İnternetin rentabelliyi və hüquqi- 

etik məsələləri. 

İnternetin rentabelliyi Ən böyük narahatlıq rentabellik ilə bağlıdır. Bu, xüsusilə, B2C elektron 

ticarət məqsədilə tərtib edilən “,com”-lar üçün daha əhəmiyyətlidir. Heç kimin gözləmədiyi halda 

B2C elektron ticarətdən istifadə edən internet şirkətlərinin rentabelliyi çox aşağı səviyyədə 

olmuşdur. 1994-cü ildən ictimai səhnəyə çixan 465 İnternet şirkətlərindən yanlız 11-i hələ də 

fəaliyyət göstərir və gəlir əldə etməyə müvəffəq olur.  

Sürətlə artmasına baxmayaraq, online marketinqi hələ də məhdud bazar məkanlarını əhatə 

etdiyi üçün problemlər ilə üzləşir. Elektron səhifələrin auditoriyası artsa da, online istifadəçiləri 

əhalinin digər təbəqələri ilə müqayisədə yüksək səviyyəyə və savada malikdirlər. Bu göstoıici 

maliyyə xidmətləri, səyahət xidmətləri, kompüter avadanlıqları və proqramları, məhsulların digər 

növləri üçiin İnterneti ideal vasitəyə çevirir. Buna baxmayaraq, eyni göstərici əsas məhsul xətlərinin 

satılmasında online marketinqin effektivliyini azaldır. Bundan əlavə, bir çox məhsul 

kateqoriyasında istifadəçilər faktiki olaraq, alver həyata keçirməkdən daha çox, məhsulları 

araşdırmağa və onları nəzərdən keçirməyə üstünlük verirlər. 

Nəhayət, İnternet milyonlarla elektron səhifə və geniş həcmdə məlumatlar təklif edir. Beləliklə, 

İnternetdən istifadə etməklə şirkətlər istehlakçıları çətin vəziyyətə sala, onlara əziyyət verə və 

nəhayət, planlarını poza bilərlər. Bu cür xaotik və qarmaqarışıq mühitdə bir çox elektron reklamlar 

və səhifələr diqqətdən kənarda qalır və ya istehlakçılar onlara daxil olmur. Hətta, bu reklamlar 

nəzərə çarpsa belə, marketoloqlar müştərilərin diqqətini cəlb etməkdə çətinliklərlə üzləşirlər. 



 

 

Aparılan bir araşdırmadan sonra müəyyən olunmuşdur ki, elektron səhifələr istehlakçıların diqqətini 

8 saniyə saxlamalıdır. Bu baş verməsə diqqət rəqib reklamlara keçəcəkdir. Bu isə marketoloqların 

öz mallarını satması və təşviq etməsi üçün çox məhdud vaxtdır. 

Hüquqi və etik problemlər. Geniş sosial prizmadan baxdıqda İnternetdəki marketinq 

praktikası bir çox etik və hüquqi problemlərin yaranmasına səbəb olub. Əvvəlki bölmələrdə, biz 

İnternetin bəzi mənfi xüsusiyyətlərinə (məsələn, lazımsız elektron məktublar və istifadəçilərin 

əsəbinə səbəb olan reklamlar) toxunmuşduq. Burada isə biz online-da müştərilərin gizli 

məlumatları, təhlükəsizlik, digər hüquqi və etik məsələləri araşdıracağıq. 

Online-da sirrlərin qorunması və təhlükəsizliyi. Elektron ticarətdə bir nömrəli problem bəlkə 

də konfidensial məlumatlarla bağlıdır. Online-dan istifadə edən əksər marketoloqlar müştərilər 

haqqında ətraflı məlumat toplamaq və analiz etmək sahəsindəki təcrübələrini xeyli artırıblar. 

Marketoloqlar elektron səhifələri ziyarət edənləri çox asan bir şəkildə izləyə bilir və elektıon 

səhifələrin fəaliyyətində iştirak edən istehlakçılardan geniş fərdi məlumatlar əldə edirlər. Öz 

məhsullarını satmaq və ya digər şirkətlər ilə məlumat mübadiləsi aparmaq üçün şirkətlər icazəsiz 

olaraq bıı məlumatlardan sui-istifadə edə bilərlər. Bir çox istehlakçılar və siyasətçilər şiıkətlərin öz 

səlahiyyətlərini aşaraq istehlakçıların konfidensial məlumat hüquqlarını pozmasından xeyli 

narahatdırlar. Aparılan son araşdırmalar göstərmişdir ki, amerikalıların 69 %-i istehlakçıların 

şirkətlər tərəfindən toplanılan və istifadə olunan konfidensial məlumatlar üzərində nəzarətin itməsi 

fikri ilə razılaşırlar. Digər araşdırma isə istehlakçıların online-dakı konfidensiallıq ilə bağlı ciddi 

narahatlığını aşkar etmişdir. 

Digər hüquqi və etik problemlər. Konfidensiallıq və təhlükəsizlikdən əlavə, müştərilər həm 

da İnternetdəki dələduzluq hallarından (məsələn, şəxsi məlumatların oğurlanması, investisiya saxta-

karlığı, maliyyə fırıldaqlığı) ciddi narahatlıq duyurlar. Təkcə keçən bir ildə, İnternetdə dələduzluqla 

bağlı şikayətləri dinləyən Federal Mərkəz təxminən 50000 şikayət qəbul etmişdir. Belə dələduzluq 

halları iş adamları və istehlakçılara hər il 22 milyard dollardan artıq zərə vurur. Federal Mərkəzin 

hesabatlarına görə qəbul olunan şikayətlərin təxminən 43 %-i online hərraclar ilə bağlıdır. 

Dələduzluq fəaliyyəti daha çox elektron səhifələr və elektron məktublar vasitəsilə həyata keçirilir və 

onların 70 %-i elektron məktublar ilə bağlanılan sövdələşmələr zamanı baş verir. 

       Ədəbiyyat 

12. Qari Armstronq, F.Kotler. Marketinq: lik addım, 7 - ci nəşr, 2005 - ci il. 
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1.Qlobal marketinq 

  

Kommunikasiya, nəqliyyat və maliyyə axınının sürətli inkişafı dünyanı sürətlə 

kiçiltməkdədir. Məhsullar bir ölkədə istehsal edilir və başqa bir ölkədə həvəslə qəbul edilir. Bir 

firma tərəfindən istehsal edilən məhsulları  çoxsaylı ölkələrə təklif  mümkün olur ki, bu da qlobal 

marketinq fəaliyyətinin nəticəsi kimi özünü göstərir. Bu marketinq fəaliyyətilə (qlobal marketinqlə)  

məşğul olan firmanı qlobal firma adlandırırlar. 

 Nüfuzu və xərcləri baxımından maliyyə, marketinq, istehsal və tədqiqat üstünlükləri 

əldə etmiş, yerli zəif rəqiblərlə müqayisəyə gəlməyən və bir çox ölkələrdə fəaliyyət göstərən firma 

global firma adlanır. 

Qlobal firma dünyanı vahid bazar kimi görür və məhsullarını standartlaşdıraraq dünyanın 

çoxsaylı ölkələrə təklif edir. Firmanın məhsullarını təklif etdiyi ölkələrin sayı nə qədər çoxdursa, 

onun marketinq fəaliyyəti də bir o qədər genişdir. Sözügedən firmalar milli sərhədlərin 

əhəmiyyətini azaldır və “qeyri - milli” brendlərini inkişaf etdirir. Qlobal  firma kapitalını artırır və 

materiallar və komponentlər əldə edir, yaxşı fəaliyyət göstərə biləcəyi hər yerdə öz mallarını 

istehsal edir və satır. Məsələn, “Ford” dünya maşınları üçün Avropada maşın kabinələri, Şimali 

Amerikada isə şassilər düzəldilir. Sözügedən maşınlar  Braziliyada yığılır və satış üçün Amerikaya 

ixarc edilir. Dünya miqyasında fəaliyyət göstərən çoxsaylı belə firmalar mövcuddur. Beləliklə, 

qlobal firma planlaşdırma, idarəetmə və dünya miqyasında öz fəaliyyətini koordinasiya etməklə 

üstünlüklər əldə edir. 

Lakin, bu heç də kiçik və orta ölçülü firmaların uğur qazanmaq üçün mütləq bir çox 

ölkələrdə fəaliyyət göstərməsi mənasına gəlmir. Bu firmalar qlobal xidmət və mal bazarlarının boş 

qalmış yerlərində təcrübə qazana bilərlər. Amma dünya tədricən kiçilməkdədir. Kiçikliyindən və 



 

 

böyüklüyündən asılı olmayaraq global sənayedə fəaliyyət göstərən hər bir şirkət dünya bazarlarında 

öz yerini müəyyən etməli və təməlini qoymalıdır. 

Dünya bazarına qlobal markalı məhsullar təklif edən firmalara nümunə olaraq “Toşiba”nı,  

“Soni”ni,  Koka-Kola” nı və s. göstərmək olar. Bu firmanın məhsullarının istehlakı yerli adət və 

ənənələrdən və mədəniyyətlərdən asılı olmayıb, həmin məhsulları istehlak etmək istəyənlərin 

alıcılıq qabiliyyətlərindən asılıdır. Müasir kompyuterlər,  yuyucu tözlar və dərman pereparatları 

qlobal markalı məhsullar hesab edilir. 

Beynəlxalq marketinq fəaliyyəti ilə bağlı firma altı əsas qərar qəbul etməlidir. Bu qərarlar 

aşağıdakı diaqramda göstərilmişdir/diaqram/ 

 

Firmanın beynəlxalq marketinq fəaliyyətilə bağlı düzgün qərar qəbul etməsi beynəlxalq 

marketinq mühitini hərtərəfli araşdrması nəticəsində mümkün ola bilər. Bu baxımdan qlobal bazar 

mühitinin öyrənilməsi həmin(qlobal) səviyyədə marketinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin zəruri 

şərtidir. 

 

2.Qlobal bazar mühiti 

  

Qlobal fəaliyyətlə bağlı qərar qəbul etməzdən əvvəl hər bir şirkət beynəlxalq marketinq 

mühitini hərtərəfli qavramalıdır. Ötən iyrimi ildə beynəlxalq marketinq mühiti xeyli dəyişmiş, yeni 

imkanlar və problemlər yaratmışdır. Dünya iqtisadiyyatı qloballaşmışdır. Qərbi və Şərqi Avropada, 

Sakit okean hövzəsində, Rusiyada və digər bölgələrdə cəlbedici bazarların artması ilə dünya ticarəti 

və investisiyaları sürətlə artmışdır. Avtomobil, ərzaq,  geyim, kompyuter və proqram təminatı və bir 

çox digər kateqoriyalardan qlobal brendlər yaranmış və bir çox qlobal şirkətlər sürətlə inkişaf 

Qlobal marketinq 

mühitinin nəzərdən 
keçirilməsi 

Beynəlxalq səviyyəyə 

daxil olmaq haqqında 
qərar vermə 

Hansı bazarlara daxil 

olmaq haqqında qərar 
vermə 

Bazarlara necə daxil 

olmaq haqqında qərar 

vermə 

Qlobal marketinq 

proqramı ilə bağlı qərar 

vermə 

Qlobal marketinqin 

təkmilləşdirilməsi ilə 

bağlı qərar vermə 

Diaqram 
Beynəlxalq marketinq fəaliyyəti ilə bağlı qərarlar 



 

 

etmişdir. Bu inkişafın müvəvffəqqiyyətli olmasının əsasında beynəlxalq marketinq mühitinin  

hərtərəfli öyrənilməsi dayanmışdır. 

Beynəlxalq bazara çıxmaq istəyən Azərbaycan şirkətləri öz fəaliyyətinə beynəlxalq ticarət 

sistemini öyrənməkdən başlamalıdır. Bu və ya digər şirkət başqa bir ölkəyə mal satan zaman 

müəyyən məhdudiyyətlərlə qarşılaşır. Bu zaman ən əsas problemlərdən biri taariflərin tətbiqi ilə 

bağlı olur. Belə ki, xarici ölkə idxal olunan müəyyən məhsula qarşı yüksək vergilər tətbiq edir. 

Dövlət gəlirlərini artırmaq və daxili bazarı qorumaq istiqamətində taariflər müəyyən edilə bilər. 

İxrac fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkət kvota problemi ilə də qarşılaşa  bilər. Kvota idxalçı ölkədə 

müəyyən məhsul kateqoriyalarından olan  malların  həcmi ilə bağlı müəyyənləşdirilən 

məhdudiyyətlərdir. Kvotadan yerli sənayenin və məşğulluğun, həmçinin valyutanın qorunması 

məqsədilə istifadə edilir. Kvotanın daha sərt forması embarqodur. Embarqo  idxal olunan bəzi 

məhsullara tam qadağanın qoyulmasıdır. 

Xarici bazarlara çıxan Azərbaycan firmaları mübadilə məhdudiyyətlərilə də üzləşə bilərlər. 

Mübadiləyə nəzarət dedikdə hökumət tərəfindən digər ölkələr ilə xarici mübadilənin məbləğinə və 

digər valyutalar mübadiləsinin  məzənnələrinə  tətbiq olunan məhdudiyyətlər başa düşülür. Eyni 

zamanda şirkətlərin qeyri-taarif  ticarət maneələri ilə də qarşılaşmaları mümkündür. Azərbaycan 

firmalarının təklifinə mənfi rəy və ya məhsul standartlarının əksinə gedən tələblər irəli sürməklə 

xarici məhsullara qarşı yaradılmış qeyri-maddi maneələr buna nümunə  ola bilər. 

Qlobal marketinq fəaliyyətilə məşğul olmaq istəyəiyin hər bir firma Dünya Ticarət 

Təşkilatının fəaliyyəti ilə bağlı bilgilərə malik olmalı və bu təşkilatın fəaliyyəti nəticəsində qlobal 

bazarlarda açılan marketinq imkanlarını və yaxud şanslarını müəyyən edə bilməlidir. Ölkəmiz də bu 

təşkilata üzv olmaq ərəfəsindədir (hazırda müşahidəçi statusundadır) və xarici firmalar üçün 

Azərbaycan bazarının vəd etdiyi marketinq imkanlarının miqyasları sözügedən təşkilata hansı 

şərtlərlə daxil olmağımızdan asılıdır. 

İqtisadi mühit. Beynəlxalq marketoloqlar hər bir ölkənin iqtisadiyyatını öyrənməlidir. 

Ölkəni bazar kimi cəlb edən iki əsas amil var: ölkə sənayesisin strukturu və onun gəlirlərinin 

paylananması. 

Ölkə sənayesinin strukturu onun xidmət və məhsul ehtiyaclarını, gəlir səviyyəsini və 

məşğulluq səviyyəsini formalaşdırır. Aşağıda sənayenin strukturunun dörd əsas növü göstərilmişdir. 

 Özünü dolandıran ölkələr. Bu tip iqtisadiyyata malik olan ölkələrin əhalisinin əksər hissəsi 

kənd təsərrüfatında çalışır və həmin sahədən əldə edilən məhsullar şəxsi istehlaka daxil olur. 

Onlar beynəlxalq bazarlara çıxan firmalara çox aşağı imkanlar təklif edirlər. 

 Xammal ixrac edən ölkələr. Bu ölkələr bir neçə xammal növü ilə zəngin olurlar. Onların zəngin 

təbii resursları olsa da zəif iqtisadiyyatları olur. Milli gəlirin böyük hissəsi resursların 



 

 

satışından daxil olur və bu ölkələrin bazarları mədən avadanlıqlarının və qazma qurğularının 

satışı üçün çox cəlbedici hesab edilir. Sözügedən ölkələrə Səudiyya Ərəbistanını, Çilini və s. 

aid etmək olar. 

 Sənayeləşən iqtisadiyyatlar. Sənayeləşən iqtisadiyyatlarda məcmuu milli məhsulun 15 – 20 % - 

i emal sənayesində yaradılır. Bu ölkələrə nümunə olaraq Misiri, Hindistanı, Braziliyanı və s. 

aid etmək olar. 

 Sənayeləşmiş iqtisadiyyatlar. Sənayeləşmiş iqtisadiyyatlar emal olunmuş məhsulların və 

investisiya fondlarının əsas ixracatçılarıdır. Bu ölkələrin məcmuu milli məhsulunun 

əhəmiyyətli hissəsi  emal sənayesində yaradılır. Belə iqtisadiyyata malik olan  ölkələr öz 

aralarında güclü ticarət-iqtisadi əlaqələrə malik olur, eyni zamanda istehsal etdikləri məhsulları 

xammallar ixrac edən ölkələrə satırlar. 

Siyasi hüquqi mühit. Hər bir ölkənin özünəməxsus siyasi hüquqi mühiti var. Başqa ölkədə 

bizneslə məşğul olmaq üçün ən azı dörd siyasi və hüquqi amil nəzərə alınmalıdır: beynəlxalq 

alışlar, dövlət bürokratiyası, siyasi stabillik və valyuta qaydaları. 

Beynəlxalq alışlara münasibətdə bəzi dövlətlər öz qapılarını xarici şirkətlərə açsa da, digər 

dövlətlər onlara düşmən münasibət göstərirlər. Məsələn, Hindistanda idxal kvotaları, valyuta 

məhdudiyyətləri, idarəetmə heyətlərində qeyri-millətlərin iştirak faizlərinə məhdudiyyət qoyulması 

xarici firmalar üçün dözülməz şəraitin formalaşmasına gətirib çıxarıb. 

İkinci faktor dövlət bürokratiyasıdır. Bu zaman ev sahibi olan dövlət xarici şirkətlərə 

kömək məqsədilə effektiv sistem (məsələn, əlverişli kömrük qaydaları, dolğun bazar məlumatları və 

bizneslə məşğul olmaq üçün digər faktorlar) yaradır. Bəzi ölkələrdə isə belə effektiv sistem olmur 

və xarici firmalar qarşısında baryerlər özünü göstərir (məsələn, rüşvət və s.). Bu baryerləri aşmaq 

üçün inkişaf etmiş ölkələrin firmaları yerli məmurlara verdiyi rüşvəti məhsulun maya dəyərinə daxil 

edib çıxdıqları ölkənin bazarında müəyyən paya malik olmağa çalışırlar. Bu halda yerli müştərilər 

üçün məhsulların qiymətləri daha da yüksəlmiş olur.  

Digər bir amil  siyasi stabillikdir. Xarici bazara çıxan firma çıxdığı ölkədə siyasi stabilliyi 

nəzərə almalıdır. 

Nəhayət, xarici bazara çıxan şirkət ölkənin monetar tənzimləməsini nəzərə almalıdır. Belə 

ki, satıcılar onlara sərf edən valyutaları əldə etmək istəyir, lakin bir sıra hallarda bu, onlara 

müyəssər olmur. Belə ki, alıcılar öz ölkəsinin valyutasını satıcıya təkli edir və konvertasiya olunan 

valyutanın əldə edilməsinə qadağalar qoyulur. Bu, xarici firmanı beynəlxalq marketinq 

fəaliyyətindən çəkindirən amilə çevrilə bilir. 

Mədəni mühit.  Hər bir xalqın özünəməxsus adət-ənənəsi, normaları və qadağaları vardır. 

Qlobal marketinq strategiyasını işləyib hazırlayan zaman şirkətlərin mütəxəssisləri mədəniyyətin 



 

 

müştərilərin reaksiyasına necə təsir etdiyini öyrənməlidirlər. Bundan əlavə, onlar, eyni zamanda 

tərtib etdikləri strategiyanın yerli mədəniyyətə necə təsir etdiyini də müəyyən etməlidirlər. 

Mədəniyyətin marketinq strategiyasına təsiri. Satıcı müxtəlif ölkələrdə müştərilərin ələ 

keçirilməsi yollarını öyrənməli və öz marketinq proqramının hazırlamadan öncə xarici bazara təklif 

edəcəyi məhsullar haqqında düşünməlidir. Beynəlxalq bazarlarda bəzən sürprizlərlə də qarşılaşmaq 

mümkündür. Məsələn, orta statistik fransız kişiləri kosmetik və gözəllik əşyalarından xanımları 

kimi çox istifadə edirlər və hətta onları bu göstəriciyə görə  iki dəfə qabaqlayırlar. İtaliyan uşaqları 

yüngül qəlyanaltı zamanı çörək dilimləri arasında şokolad yeməyi xoşlayırlar. Bu məqamlar 

firmaların xarici bazara məhsul təklifi zamanı nəzərə alınmalıdır. 

Marketinq strategiyasının mədəniyyətə təsiri. Marketinq mütəxəssisləri mədəniyyətin 

qlobal marketinq strategiyalarına təsirindən narahatdırlar, əksinə bəzi mütəxəssislər isə marketinq 

strategiyalarının onların mədəniyyətinə ciddi təsir edəcəyindən narahatdır. Məsələn, bəzi 

mütəxəssislər qloballaşmanın “Amerikanlaşma” olduğunu iddia edirlər. Onlar dünya əhalisinə 

yedikləri yeməkdə, alver etdiyi dükanlarda, baxdıqları kino və şoularda Amerika mədəniyyəti  həyat 

tərzinin aşılanmasından və yerli mədəniyyətlərin tədricən aradan çıxmasından narahatdırlar. 

 

3.Beynəlxalq fəaliyyətlə bağlı qərarlar 

 

Heç də bütün firmalar beynəlxalq bazarlarda açılan marketinq imkanlarından istifadəyə risk 

etmirlər. Onlar daxili bazarda fəaliyyət göstərməyin daha təhlükəsiz və əlverişli olması haqqında 

qənaətə gələ və fəaliyyətlərini daxili  bazarlar üzrə həyata keçirməyə üstünlük  verə bilərlər. Bəzi 

şirkətlər isə beynəlxalq bazarlar üzrə artım imkanları arayır və həmin bazarlarda açılan bazar 

şanslarından istifadəyə üstünlük verirlər. 

Xarici bazarlara çıxmamışdan əvvəl hər bir şirkət müxtəlif riskləri götür - qoy etməli və 

qlobal idarəetmə potensialının olub-olmaması bağlı düzgün qərar verməlidir. Bu zaman bir sıra 

suallara cavab tapılmalıdır. Bu suallar xarici ölkələrdə müştərilərin məhsulları aldıqları zaman 

sərgilədikləri davranış, xarici mədəniyyətə adaptasiya və xarici bazarlarda effektiv fəaliyyətlə 

bağlıdır. Bütün bunlarla yanaşı, şirkətin rəhbərliyi xarici ölkənin siyasi-hüquqi mühitinin və 

tənzimləmə tədbirlərinin şirkətin marketinq fəaliyyətinə necə təsir edəcəyini dəqiq müəyyən 

etməlidir. 

Beynəlxalq bazarlarda fəaliyyətin kifayət qədər riskli və təhlükəli olacağını nəzərə alan bəzi 

şirkətlər müəyyən müddət həmin bazarlara çıxmaqdan imtina edir və gözləmə mövqeyinə üstünlük 

verirlər. Əgər şirkət daxili bazarda yetərincə inkişaf imkanlarının olmadığı qənaətinə gəlirsə və 



 

 

xarici bazarların onun inkişafına perspektiv vəd etdiyi haqda qənaətə gəlirsə, onda xarici bazara 

çıxış haqqında qərar verilir. 

Xarici bazara çıxmazdan əvvəl hər bir şirkət öz beynəlxalq marketinq məqsədlərini və 

siyasətini müəyyən etməlidir. O, xarici bazarda hansı həcmdə məhsul satacağına dair qərar 

verməlidir. Bir çox şirkətlər əvvəlcə xarici bazarlara kiçik həcmdə məhsul təklif etməklə fəaliyyətə 

başlayır və sonra fəaliyyətlərini genişləndirirlər. Bir çox şirkətlər isə öz beynəlxal fəaliyyətinə 

xarici bazarlara kifayət qədər böyük həcmdə məhsul   təklifi ilə başlayır və daxili və xarici bazarlar 

üzrə fəaliyyətin miqyasları  arasında fərq qoymurlar. 

Şirkət beynəlxalq marketinq fəaliyyəti ilə əlaqədar hansı ölkənin bazarına daxil olacağı 

haqqında qərara gəlməlidir. Ölkə bazarının cəlbediciliyi həmin bazarın tutumundan və onun artım 

pempindən, bazarda rəqabətin kəskinliyindən, siyasi mühitin stabilliyindən və s. asılıdır. Son illər 

şirkətlərin inkişafı baxımından mühüm beynəlxalq bazarlar yaranmış və inkişaf etməyə başlamışdır. 

Şirkətlər hansı bazara çıxacağını müəyyənləşdirmək üçün həmin bazarların siyahısını müəyyən 

etməli, onları təsnifləşdirməli, cəlbediciliyini öyrənməli  və bundan sonra öz məhsullarını təklif 

edəcəyi bazarı dəqiq müəyyən etməlidir.  

Hansı bazarlara daxil olmaq üzrə qərarlar 

Xarici bazarlara çıxmazdan əvvəl hər bir şirkət öz beynəlxalq marketinq məqsədlərini və 

siyasətini müəyyən etməyə cəhd göstərir. O, xaricdə hansı həcmdə satmaq istədiyinə qərar 

verməlidir. Bir çox şirkətlər ilk olaraq xarici bazarlara kiçik həcmlərlə çıxırlar. Beynəlxalq satışı öz 

biznesinin kiçik bir hissəsi hesab edən bəzi şirkətlər isə kiçik miqyaslı fəaliyyət planlaşdırırlar. 

Digər şirkətlərin isə əksinə, böyük planları olur və onlar beynalxalq biznesi öz daxili biznesləri ilə 

bərabər səviyyədə və ya ondan daha üstün hesab edirlər. 

Şirkət, həmçinin ölkədə satışı necə həyata keçirmək istədiyini də müəyyən etməlidir. 

Daha sonra şirkət hansı növ ölkələrə daxil olacağını müəyyən etməlidir. Ölkənin cəlb 

ediciliyi, onun məhsulundan, coğrafi mövqeyindən, gəlirlər və əhalidən, siyasi mühit və s. 

amillərdən asılıdır. Satıcı fəaliyyət göstərmək üçün müəyyən ölkə qrupları və ya dünyanın müəyyən 

bir hissəsini seçə bilər. Son illərdə, həm maddi imkanlar, həm də böyük vədlər verən yeni mühüm 

bazarlar əmələ gəlmişdir. Beynəlxal bazarların siyahısını müəyyən etdikdən sonra şirkətlər onların 

hər birini dəqiqləşdirməli və təsnif etməlidir. 

 

4.Bazarlara daxil olma haqqında qərarlar 

 

Əgər şirkət beynəlxal bazarlarda məhsullarının satışına dair qərar veribsə, o zaman bu 

bazarlara girmək üçün ən uyğun fəaliyyət tərzini və yaxud metodunu  müəyyən etməlidir. Bu 



 

 

baxımdan şirkətin əsas fəaliyyət seçimləri ixrac, birgə (müştərək) müəssisələr və birbaşa 

investisiyalardır. Aşağıdakı diaqramda beynəlxalq bazarlara daxil olma stragegiyaları göstərilmişdir 

/diaqram/. 

 

 

 İxrac. Xarici bazara daxil olmağın ən sadə yollarından biri ixracdır. Şirkət öz artıq 

məhsullarını passiv şəkildə - tədricən(hərdən bir)  ixrac edə və yaxud xüsusi bazarlarda öz ixracını 

genişləndirmək üçün fəal öhdəlik götürə bilər. Hər  iki halda – yəni həm passiv, həm də fəal ixrac 

zamanı şirkət öz məhsullarını öz ölkəsində istehsal edir. Xarici bazarlara çıxmaq üçün şirkət 

mallarını dəyişdirə və yaxud dəyişdirməyə bilər. İxraca şirkətin məhsul xətlərində baş verən 

minimal dəyişikliklər, təşkilat, investisiya və ya missiya daxildir. 

 Adətən şirkətlər xarici bazarlarda fəaliyyətə  dolayı ixracla başlayırlar. Bu zaman onlar 

müstəqil beynəlxalq marketinq vasitəçilərindən istifadə edirlər. Xaricdə satışı həyata keçirmək üçün 

əlavə satış heyətinin və ya əlaqələrin qurulmasını tələb etmədiyi üçün ixrac ən az investisiya tələb 

edir. İxrac metodu beynəlxalq bazara çıxmanın ən az riskli metodudur. Beynəlxalq marketinq 

vasitəçiləri (daxili ixrac ilə məşğul olan tacirlər və ya agentlər, kooperativ təşkilatlar və ixrac və 

menecment şirkətləri) satıcının az səhv etməsi üçün əlaqələrdə öz “know-how”-dan (texnoloji və ya 

digər sirrlər) və xidmətlərdən istifadə edir. 

Öz ixrac potensialını idarə etmək üçün şirkət birbaşa ixracdan da istifadə edə bilər. Bu 

strategiya riskli olmaqla yanaşı, daha çox investisiya tələb edir, lakin  onun potensial mənfəəti də 

yüksəkdir. 

Birgə müəssisələr. Xarici bazarlara çıxmanın ikinci yolu birgə müəssisələrin 

yaradılmasıdır. Bu metod məhsul və xidmətlərin istehsalı və satışı məqsədilə xarici ölkə şirkətlərilə 
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birlikdə xarici bazarlara çıxışdan ibarətdir. Birgə müəssisələr ixracatdan, məhsul və xidmətin 

istehsalı və satışı məqsədi ilə xarici şirkət ev sahibliyi edən dövlətə məxsus tərəfdaşlarla birləşməsi 

ilə fərqlənir. Onun birbaşa investisiyalardan fərqi bundan ibarətdir ki, bu hər hansı bir xarici ölkəyə 

məxsus tərəfdaş ilə birgə yaradılır. 

Yuxarıdakı diaqramdan göründüyü  kimi, birbaşa müəssisənin dörd növü vardır: 

lisenziyalaşdırma, podrat əsaslı müəssisə(istehsal prosesinin müqavilə əsasında həyata 

keçirilməsi), müqavilə əsasında idarə edilən müəssisə və birgə mülkiyyətdə olan müəssisə. 

Lisenziyalaşdırma. İstehsalçının beynəlxalq bazara daxil olmasının ən sadə yolu 

lisenziyalaşdırmadır. Bu zaman lisenziya alan şirkət rüsum və ya  müəyyən haqq ödəməklə istehsal 

prosesini, ticarət markasını, patenti, ticarət sirrini və ya digər dəyərə malik nələrisə almaq hüququnu 

verən  lisenziya sazişi əldə edir. Beləliklə, lisenziya verən şirkət bazara az risklə daxil olur. 

Lisenziyalaşdırma məhsulların və yaranmış məhsulların ekspertizası hüququnu  əldə edir. ”Coca-

cola” dükanları şüşə qablarını beynəlxalq səviyyədə lisenziyalaşdırmışdır və bu məhsulu istehsal 

etmək üçün lisenziatları(lisenziya alanları) siroplarla təmin edir. Yaponiyada “Budweiser” pivələri  

“Krin” pivə zavodunda istehsal edilir və s. 

Lisenziyalaşdırmanın potensial mənfi cəhəti də vardır. Belə ki, şirkətin lisenziya üzərində 

nəzarəti özünün mülkiyyətində olduğu müəssisəyə nəzarət imkanları ilə müqayisədə  daha azdır. 

Bundan əlavə, lisenziyanın uğurla işləməsi onun yüksək mənfəət əldə etməsilə nəticələnir və 

lisenziya müqaviləsinin müddəti başa çatdıqdan sonra həmin firma lisenziya verən şirkət üçün güclü 

rəqibə çevrilir. 

Podrat əsasında istehsal.   Marketinq mütəxəssisinin digər bir seçimi podrat əsasında 

istehsal adlanır. Bu zaman şirkət öz məhsullarının istehsalı və xidmətlərinin təmin edilməsi üçün 

xarici bazarlardakı istehsalçılarla müqavilə bağlayır. Bu metoddan istifadə edən “Sears” şirkəti 

satdığı əksər məhsulları istehsal etmək üçün Meksika və İspaniyada yerli istehsalçılar ilə müqavilə 

bağlamış və mağazalar açmışdır. Bu halda müqavilə istehsal prosesinə nəzarəti azaldır və potensial 

gəlirlərin itkisinə səbəb olur. Müqavilənin üstün tərəfi isə az risklə işə sürətli başlamaq və sonra 

yerli istehsalçı ilə əməkdaşlıq etmək və ya onu satın almaqdan ibarətdir. 

Müqavilə əsasında idarə edilən müəssisə. Xarici  şirkət yerli  şirkəti idarəetmə sahəsində 

nou-haularla, yerli  şirkət isə birgə müəssisəni zəruri kapitalla təmin edir. Xarici  şirkət bu zaman 

məhsul deyil,  daha çox nou-haular  ixarac edir. “Hilton” bu metoddan istifadə etməklə dünyanın 

müxtəif  ölkələrində otelləri idarə edir.  

Xarici bazarlara daxil olmaq üçün müqavilə əsasında idarəedilən müəssisə az riskə malikdir 

və elə ilk gündən satıcıya gəlir gətirir. Əgər müqavilə imzalayan firma daha sonra idarəedilən 

şirkətdən müəyyən səhmlər ala bilərsə  bu metod daha cəlbedici olur. Əgər şirkət öz menecment 



 

 

təcrübəsini rasional istifadə  edə bilirsə və ya müəssisənin idarəedilməsini  tamamilə öz öhdəsinə 

götürməklə daha böyük gəlirlər əldə etmək imkanına malikdirsə, o zaman müqavilə xarici şirkət  

üçün səmərəsiz olacaq. Müqavilə əsasında idarəedilən müəssisə müəyyən müddətdə şirkətə öz 

əməliyyatlarını tətbiq etməyi qadağan edir. 

Birgə mülkiyyətli müəssisə.  Bu müəssisə yerli və xarici kapital sərmayədarlarının birgə 

mülkiyyətində olan və birgə idarəedilən yerli kommersiya müəssisəsidir. Şirkət yerli firmada pay 

ala və ya hər iki tərəf yeni biznes müəssisəsi yarada bilərlər. İqtisadi və siyasi amillər birgə 

müəssisənin təşkilinə  ehtiyac yarada bilər. Firma müəssisəni təkbaşına idarəetmək üçün fiziki, 

inzibati və maliyyə resurslarına malik olmalıdır. Bazara daxil olmaq şərti kimi isə xarici hökumət 

birgə mülkiyyətin yaradılmasını xahiş edə bilər. 

Birgə mülkiyyətli müəssisənin də müəyyən mənfi cəhətləri vardır. Belə ki, bu müəssisə 

çərçivəsində fəaliyyət göstərən tərəfdaşların   investisiya, marketinq və digər siyasətlərdə fikirləri 

üst-üstə düşməyə bilər. 

Birbaşa investisiya. Bu metod xarici bazara daxil olmağın ən səmərəli yoludur. Sözügedən 

metod yığma sexlərinin və istehsal sahələrinin xaricdə yaradılmasına investisiya qoyuluşlarını tələb 

edir. Əgər ixrac fəaliyyəti şirkətə təcrübə qazandırıbsa, onda  o,  xarici bazarlara investisiya 

yatırımları edə bilər və bu, ona bir çox üstünlüklər vəd edir. Ucuz işçi qüvvəsi, xammal, xarici 

hökumətin həvəsləndirici investisiyaları və yük daşımalarındakı qənaət firmanın xərclərini azaldır. 

Qonaq olduqları ölkədə yeni iş yerləri təklif etdiyi üçün firma öz müsbət imicini inkişaf etdirə bilər. 

Ümumiyyətlə, şirkətlər yerli bazara öz məhsullarını uyğunlaşdırmaqda onlara kömək edən 

hökumətlər, müştərilər, yerli tədarükçlər və paylayıcılar ilə sıx əlaqələr yaradırlar. Nəhayət, firma 

investisiya üzərində tam nəzarətə malik olduğu üçün uzun müddətli beynəlxalq məqsədlərinə 

xidmət edən istehsal və marketinq siyasətini inkişaf etdirə bilər. 

Firmalar üçün birbaşa investisiyaların ən mənfi cəhəti məhdud və dəyərdən düşmüş 

valyutalar, tənəzzülə uğrayan bazarlar, hakimiyyət böhranları kimi bir çox risklərdir. Firma çıxdığı 

xarici ölkədə fəaliyyət göstərmək bu  yolu seçmişdirsə, sadalanan  riskləri qəbul etməkdən başqa 

yolu yoxdur. 

 

5.Qlobal marketinq proqramının hazırlanması və təşkili üzrə qərarlar 

  

Şirkət bir  və ya bir neçə ölkədə fəaliyyət göstərmək haqqında qərara gəldikdən sonra  öz 

marketinq kompleksini yerli şəraitə necə  uyğunlaşdırmaq haqqında qərar qəbul etməlidir. 

Şirkətlərin istifadə etdiyi həmin qərarlardan ən mühüm standartlaşdırılmış marketinq kompleksi 

adlanır. Bu yolla şirkətlər dünya miqyasında eyni marketinq metodundan istifadə etməklə  eyni 



 

 

məhsulun geniş satışını həyata keçirirlər. Digər mühüm qərar isə uyğunlaşdırılmış marketinq 

kompleksi adlanır.  Bu halda şirkət daha çox xərc tələb edən, lakin böyük bazar payına 

yiyələnməyə  imkan verən marketinq kompleksinin elementlərini beynəlxalq bazarın tələblərinə 

uyğunlaşdırır. Son illərdə marketinq kompleksinin uyğunlaşdırmaq və standartlaşdırmaq 

strategiyaları ətrafında qızğın mübahisələr gedir. Marketinq nəzəriyyəsində isə hədəf seçilmiş 

müştəri qrupunun əsas ehtiyaclarına istiqamətlənmiş daha effektiv marketinq proqramları 

dəstəklənir. 

Məhsul. Məhsulları və təşviqatı qlobal bazarlara uyğunlaşdırmaq üçün beş strategiya 

mövcuddur/ diaqram/. 

 

  

  

Bu strategiyalardan birincisi  məhsul satışının birbaşa genişləndirilməsi strategiyasıdır. 

Bu zaman şirkət öz məhsullarında heç bir dəyişiklik etmədən onları xarici bazarlara çıxarır. 

“Məhsulu olduğu kimi saxla və ona müştəri tap”  ifadəsi də elə bu strategiya ilə bağlıdır. 

 Digər strategiya məhsulun adaptasiyası (product adaptation) adlanır.Bu halda şirkətlər 

məhsullarını çıxdıqları ölkə istehlakçılarının təlabatına uyğunlaşdırmaq üçün onlarda dəyişikliklər 

edirlər. Məsələn, “Procter&Gamble”in  dünyada satılan “Vidal Sassoon” şampunları eyni ətirli 

olsalar da, ətrin kəskinliyi ölkələrə müvafiq olaraq dəyişir. Bu dəyişiklik müştərilərin təlabatına 

uyğun olaraq həyata keçirilir. 

 Məhsulun icad edilməsi (product invention) xüsusi  ölkə bazarları üçün spesifik 

xüsusiyyətə malik hər hansı bir məhsulun işlənib hazırlanmasını nəzərdə tutur.  Bu strategiyanın iki 

növü vardır. Bunlardan biri nəzərdə tutulmuş ölkənin ehtiyaclarına tam uyğunlaşmaq məqsədilə 
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erkən məhsul formaları ilə müştəriləri tanış etmək və onların istəklərinə uyğun olaraq, məhsulun 

yeni  növünü onlara təklif etməkdir. Məsələn, Kassa Aparatları Milli Şirkəti müasir kassa 

aparatlarının dəstəklə idarə edilən növünü icad edərək onları kütləvi şəkildə Asiya, Latın Amerikası 

və İspaniyaya yarı qiymətinə satmışdır. Digər bir strategiya isə nəzərdə tutulmuş ölkənin 

ehtiyaclarını ödəmək üçün yeni məhsulun işlənib hazırlanmasından ibarətdir. Məsələn, zəif inkişaf 

etmiş ölkələr ucuz qiymətə tərkibində protein olan ərzaqlara böyük ehtiyac duyurlar. ”Quaker 

Qats”, “Svift” və s. kimi şirkətlər sözügedən ölkələrin bu ehtiyaclarını nəzərə alaraq, yeni məhsullar 

yaradır, onların sınaqdan keçirilməsini və qeyd edilən ölkələrin əhalisinə təklif edilməsini həyata 

keçirirlər. Bu zaman həm də məhsulların  xarici ölkələrin  müştərilərinin nəzərində 

mövqeləşdirilməsi təmin edilir. 

Təşviqat.  Şirkətlər öz daxili bazarlarında eyni təşviqat strategiyasından və hər bir yerli bazar 

üçün müxtəlif təşviqat metodundan istifadə edə bilər. Bəzi qlobal şirkətlər  dünya  miqyasında 

standart mövzulardan istifadə edirlər. Məsələn, “İBM Global Services” şirkəti öz qlobal müştəriləri 

ilə əks əlaqə yaratmaq üçün dünyanın müxtəlif ölkələrində faktiki olaraq eyni reklamlardan, o 

cümlədən “Düşünən insanlar. İş görən insanlar. Onu əldə edən insanlar” adlı reklamdan istifadə 

edir.  

Şirkətlərin istifadə etdiyi digər strategiya isə kommunikasiyanın mühitə 

uyğunlaşdırılması strategiyası  adlanır. Bu zaman marketinq reklam məlumatlarını yerli bazara 

uyğunlaşdırır. Məsələn, Fransada müştərilər az süd işdikləri  və səhər az qidalandıqları üçün  

“Kellog”un reklamları  müştəriləri südün dadlı və xeyirli olduğuna  inandırır. 

Qiymət. Şirkətlər beynəlxalq səviyyədə qiymət təyin edən zaman bir çox problemlərlə 

üzləşirlər.  Məsələn, konkret şirkət məhsuluna qlobal səviyyədə eyni qiymət təyin edə bilər, lakin 

bu qiymət kasıb ölkələrdə yaşayan əhali təbəqəsi üçün yüksək ola bilər. Şirkətin hər bir ölkə üçün 

məhsuluna münasib qiymət təyin etməsi isə onun real xərclərinin nəzərə alınmaması demək olardı. 

Bu qiymət strategiyası isə şirkətin səmərəli fəaliyyəti baxımından problem yarada bilər. Nəhayət, 

şirkət yaşadığı ərazidən asılı olmayaraq, məhsuluna standart qiymətlər təyin edə bilər. Bu halda 

qiymət səviyyəsi yüksək olan ölkələrdən şirkətin sıxışdırılıb çıxarılması ehtimalı böyük  olacaqdır. 

Şirkətin məhsullarının beynəlxalq bazarlarda reallaşdırması istənilən halda onun 

məhsullarının qiymətlərinin   yüksəlişinə gətirib çıxarır. Bu, satış kanalında olan vasitəçilərin 

sayının çoxalması nəticəsində və bir sıra başqa səbəblərdən özünü göstərir. 

Şirkət çıxdığı ölkənin bazarının müəyyən hissəsini ələ keçirmək və arzuladığı bazar payına 

sahib olmaq üçün öz məhsullarını müəyyən müddət maya dəyərindən aşağı qiymətə reallaşdırmaq 

istəyində ola bilər. Bu, dempiq siyasətidir və onun müəyyənləşdirildiyi halda şirkətə qarşı 

antidempiq ödmələrinin tətbiqi qaçılmaz olur. 



 

 

Müasir iqtisadi və texnoloji qüvvələr qlobal səviyyədə qiymətlərin təyin olunmasına təsir 

göstərmişdir. Məsələn, Avropa Birliyi ölkələrinin avroya keçid haqqında qərar qəbul etməsi bu 

birliyə daxil olan ölkələrdə qiymət müxtəlifliyinin səviyyəsinin azalmasına gətirib çıxarmışdır. 

Müştərilər qiymətlərin səviyyələrindəki müxtəlifliyin öz ölkələrinin siyasətindən irəli gəldiyini 

düşünərək həmin siyasətə yenidən baxılmasını tələb edir, vahid valyutaya malik hökumətlər isə 

şirkətlərdən vahid və yaxud “şəffaf”  qiymətlərin olmasını tələb edirlər. Lakin  bazara nadir 

məhsullar təklif edən şirkətlərə bu “şəffaf “  qiymətlər  az təsir edir. 

İnternet qlobal qiymət fərqlərini aşkar etməyə imkan verir. Şirkətlər öz mallarını İnternet 

vasitəsilə satdığı zaman müştərilər müxtəlif ölkələr üzrə qiymət fərqlərini çox asanlıqla müəyyən 

edə bilirlər. Bu halda müştərilər  məhsulun qiymətinin daha az olduğu dilerdən həmin məhsulu 

sifariş etmək imkanına malik ola bilirlər. Məhsulun daha aşağı qiymətə alınması üçün şirkətin özü 

ilə də əlaqə  yaratmaq  zərurəti meydana çıxa bilər. 

 Paylama kanalları. Beynəlxalq şirkət  məhsullarının son müştərilərə paylanması prosesində 

kanallara nəzarət etməlidir.  

Məhsulların beynəlxalq satış kanalında üç əsas əlaqə özünü göstərir: birinci əlaqə satıcının 

baş qərargahını göstərir, ikinci əlaqə və yaxud hissə xarici ölkələrin sərhədlərinə məhsulların 

daşınması ilə məşğul olan kanal hissəsidir(ölkələrarası kanal), üçüncü hissə isə məhsulları xarici 

giriş məntəqələrindən son müştəriyə çatdıran ölkədaxili kanallar adlanır. Bəzi şirkətlər 

məhsullarının öz ölkəsindən çıxışından sonra fəaliyyətlərini bitmiş hesab edirlər. Bu, kanalın 

səmərəli fəaliyyəti baxımından səhv yanaşmadır. Belə ki, xarici ölkələrin ərazisində beynəlxalq 

kanalların idarə edilməsinə daha çox fikir verilməlidir. Bu, şirkətin çıxdığı xarici ölkədə 

müştərilərin münasib qiymətə məhsullar əldə etmələrinə və onun  həmin ölkədə bazar mövqeyinin 

güclənməsinə təminat verən amildir. 

Qlobal marketinqin təşkili üzrə qərarlar. Şirkətlər beynəlxalq marketinq fəaliyyətini üç 

müxtəlif yolla idarə edirlər: şirkətlərin əksəriyyəti əvvəlcə ixrac departamenti yaradır, sonra 

beynəlxalq şöbə yaradır və nəhayət onlar qlobal bir şirkətə çevrilirlər. 

Firma adətən öz mallarını xaricə çıxarmaqla beynəlxalq marketinq fəaliyyətinə cəlb edilmiş 

olur. Şirkətin beynəlxalq satış həcmləri artırsa, onun  satış üzrə menecerindən və onun 

köməkçisindən ibarət ixrac departamenti yaradır. Satış həcmləri artdıqca ixrac departamenti də 

genişləniə və  müxtəlif marketinq xidmətlərini əhatə edə bilər. Bu, biznesin daha da fəallaşmasına 

xidmət edir. Əgər firma birgə müəssisə və birbaşa investisiya ilə maraqlanırsa, ixrac departamenti 

öz aktuallığını itirməyə başlayır. 

Şirkət bir neçə beynəlxalq bazarda fəaliyyət göstərə bilər. O, ölkələrin birinə məhsul ixracı 

ilə məşğul ola, digərinə lisenziya sata,başqa ölkələrdə birgə müəssisə yarada, növbəti ölkədə isə 



 

 

köməkçi ofis aça bilər. Şirkət bu halda bütün ölkələr üzrə fəaliyyətinin idarə edilməsi üçün 

beynəlxalq şöbələr yaradır. 

Beynəlxalq şöbələr də müxtəlif formada yaradılır. Beynəlxalq şöbənin korporativ ştatı 

marketinq, istehsal, tədqiqat, maliyyə, planlaşdırma və kadrlar üzrə mütəxəssislərdən ibarət olur. O, 

bir neçə əməliyyat vahidi üçün xidmətləri planlaşdırıb göstərir. Bu vahidlər üç yol ilə düzəlir. Onlar 

coğrafi təşkilatlar ola bilər və ölkə üzrə menecerlər burada müvafiq ölkədə çalışan satıcılara, satış 

filiallarına, disrtibyutorlara və lisenziyalara nəzarət işini həyata keçirirlər. Əməliyyat vahidləri 

dünya məhsul qrupları kimi də ola bilər. Burada hər bir xüsusi qrup müxtəlif məhsulların bütün 

dünyada satışına nəzarət edir. Nəhayət, əməliyyat qrupları öz satış və gəlirlərinə cavabdeh olan 

beynəlxalq köməkçi şöbələri şəkilində ola bilər. 

 

Bir çox firmalar beynəlxalq şöbələr səviyyəsini ötüb keçmiş və qlobal təşkilatlara 

çevrilmişlər. Onlar artıq özlərini xaricə satan milli satıcılar deyil, qlobal satıcılar kimi təsəvvür 

edirlər. Ən yüksək səviyyəli korporativ menecerlər və işçilər istehsal güclərini, marketinq siyasətini, 

maliyyə meylləri və loqistika sistemlərini dünya miqyasında planlaşdırırlar. Qlobal əməliyyat 

vahidləri beynəlxalq şöbələrin rəhbərlərinə deyil, təşkilatın baş direktoruna və ya icraçı komitəyə 

birbaşa hesabat verir. Bütün icraçılar sadəcə yerli və ya beynəlxalq əməliyyatları aparmağa yox, 

dünya miqyaslı əməliyyatları həyata keçirməyə öyrədilirlər. Şirkət müxtəlif ölkələrdən işçiləri işə 

götürür, komponentləri və xammalı ən ucuz olan yerlərdən alır və ən çox mənfəət gözlədiyi yerlərə 

investisiya yatırır. 

İyirmi birinci əsrdə əsas şirkətlər rəqabət qabilliyyətli olmaq istəyirlərsə, qlobal olmalıdırlar. 

Xarici şirkətlər yerli bazarları aqressiv şəkildə zəbt etdiyi kimi, yerli şirkətlər də xarici bazarları 

zəbt etməyə cəhd göstərməlidirlər. Onlar beynəlxalq əməliyyatları ikinci səviyyəli qəbul edən 

şirkətlər olmaqdan imtina edib bütün dünyanı yeganə sərhədsiz bir bazar kimi qəbul edən şirkətlər 

olmalıdırlar.
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1.Maketinqə qarşı sosial iradlar 

 Marketinqə  son dövrlər daha çox iradlar bildirilir. Onlardan bəziləri haqlıdırsa, başqa bir 

qrup iradlar isə əsassız olur.Sosial tənqidçilər marketinq praktikasının fərdi istehlakçılara, 

bütövlükdə cəmiyyətə və digər biznes firmalarına zərər vurduğunu iddia edirlər. 

Marketinqin fərdi istehlakçılara təsiri.İstehlakçılar marketinq sisteminin onların 

maraqlarınıqorunması səviyyəsindən narahatdırlar. Belə ki, araşdırmalar göstərir ki, istehlakçılar 

marketinq praktikasına mücərrəd və hətta müəyyən qədər passiv münasibət bəsləyirlər. 

İstehlakçılar, onların vəkilləri, dövlət agentlikləri və digər tənqidçilər marketinqi yüksək 

qiymətlər, aldatma, yüksək təzyiqlə satış, zay  və etibarsız məhsullar satmaq, kasıb müştərilərə 

zəif xidmətlər göstərmək və digər məsələlərdə günahlandırırlar. 

Qiymətlərin yüksək olması. Bir çox tənqidçilər marketinq sisteminin qiymətləırin 

yüksəlməsinə şərait yaratdığını iddia edir.Onlar bunu üç amillə- paylama xərclərinin, reklam və 

təşviqat xərclərinin yüksək olması,  yüksək qiymət əlavələrinin təyin edilməsi ilə 

əlaqələndirirlər. 

Yüksək paylama xərcləri.  Uzun müddətdir ki. vasitəçilərin xidmətlərinin dəyərinin 

yüksək olması haqqında tənqidi fikirlər səsləndirilir. Tənqidçilər vasitəçilərin sayının həddindən 

çox olduğunu, onların bacarıqsız və kafi idarə edilmələrini, eyni zamanda onların lazımsız və 

ikili xidmətlər həyata keçirdiklərini qeyd edirlər. Nəticədə,  paylama xərcləri artır və müştərilər 

bu səbəbdən artıq pul vəsaiti ödəmək məcburiyyətində qalırlar. 

Qeyd edilən tənqidi fikirlərə cavab olaraq vasitəçilər bildirirlər ki, onlar əslində,  

istehsalçılar tərəfindən həyata keçirilməli olan əməliyyatları icra edirlər. Qiymət artımı 

müştərilərin özlərinin istədiyi xidmətlərlə (daha çox rahatlıq, böyük dükanlar və mal çeşidinin 

müxtəlifliyi, uzun iş  saatlarına malik dükanlar, mənfəət imtiyazları və s.) əlaqədardır.Onlar iddia 

edirlər ki, pərakəndə satış rəqabətinin səviyyəsinin çox yüksək olması səbəbindən satış həcmləri 

də faktiki olaraq aşağı olur. Məsələn, vergilərdən sonra supermarket şəbəkələri öz satdıqlarından 

güclə bir faiz əldə edə bilirlər. Əgər hansı bir vasitəçi yüksək qiymət təyin etməyə cəhd etsə, 

digər vasitəçilər də qiymətləri aşağı salacaq. Aşağı qiymətlərə mal təklif edən “Wol-Mart”, 

“Best-Bay” və digər endirimli dükanlar öz rəqiblərinə  effektiv idarəetmə tətbiq etmək və 

qiymətləri aşağı salmaq sahəsində təzyiq edirlər. 

Yüksək reklam və təşviqat xərcləri. Müasir marketinq sistemi saysız-hesabsız reklam və 

satış təşviqatlarını maliyyələşdirmək məqsədilə qiymətləri artırmaqda ittiham ediulir. Məsələn, 

çox reklam olunan aspirin dərmanı  eyni quiymətə malik az reklam olunan dərmandan 100 həb 

çox satılır. 

http://www.marketinq.az/


 
 

Təşviqat və qablaşdırma xərcləri çeşidli məhsullar(kosmetika, təmizlik vasitələri,  tualet  

ləvazimatları və s.) satan pərakəndə satıcının satdığı məhsulların qiymətlərinin 40 % - dən çox 

yüksəlişinə səbəb ola bilər. Tənqidçilər qablaşdırma və təşviqatın məhsula funksional dəyərdən 

çox psixoloji dəyər əlavə etdiyini qeyd edirlər. Pərakəndə satıcılar əlavə təşviqatdan  (reklam, 

sərgilər, totalizatorlar və s.)  istifadə etməklə  malların satış qiymətlərinə əlavə dəyər qatırlar.  

Bu iddialara cavab olaraq marketoloqlar istehlakçıların aşağı qiymətə funksional 

məhsullar ala bildiklərini qeyd edirlər. Buna baxmayaraq, onların təlabatları və məhsul üçün pul 

ödəmə qabiliyyətləri psixoloji mənfəəti təmin edir ki, bu da onlara özlərini sağlam, cəlbedici və 

özəl  əhvali-ruhiyyədə hiss etməyə imkan yaradır. 

Yüksək qiymət əlavələrinin təyin edilməsi. Tənqidçilər bəzi şirkətlərin yüksək qiymət 

əlavələrini təyin etdiyini iddia edirlər. Onlar dərman sənayesini nümunə göstərərək, sözügedən 

sahədə beş sentlik həbin müştəriyə 2 dollara satıldığını irad tuturlar. Bu iddiaya cavab olaraq, 

marketoloqlar biznesi yenidən həyata keçirmək üçün bir çox iş adamlarının müştərilər ilə ədalətli 

davranmağa cəhd etdiyini deyirlər.Belə ki, bir çox müştərilərdən sui-istifadə halları əslində 

qəsdən edilmir. Əgər şübhəli satıcılar müştərilərdən sui-istifadəyə cəhd edərsə,  o zaman bu 

məlumatlar “Daha yaxşıbiznes davranışı büroları”na çatdırılmalıdır.  

Aldatma praktikası. Satıcılar müştəriləri məhsulun həqiqi dəyərindən daha yüksək dəyər 

əldə edəcəklərinə inandırmaqla aldadıcı praktikalardan istifadə etməkdə günahlandırılırlar. 

Aldatma praktikası üç qrupa ayrılır: aldadıcı qiymətlər, təşviqatlar və bağlamalar. Aldadıcı 

qiymətlərə fabrik və topdan satış qiymətlərinin uydurma reklamı ilə yanaşı, yüksək pərakəndə 

satış qiymətlərinin saxta siyahısında qiymətlərin aşağı göstərilməsi praktikası daxildir. Aldadıcı 

təşviqata məhsulların özəlliklərini və məhsuldarlığının həddindən artıq şişirdilməsi və saxta 

rəqabət aparma praktikası daxildir. Aldadıcı qablaşdırmaya incə-bərbəzəkli dizayn vasitəsilə 

bağlamanın keyfiyyətini şişirtmək, bağlamanı yarımçıq doldurmaq, saxta markalardan istifadə 

etmək və onun çəkisini yanlış göstərmək praktikası aiddir. 

Yuxarıda sadalanan  aldatma praktikalarına  Azərbaycanda da rast gəlinir. Məsələn, bir 

sıra ayaqqabı mağazalarında ayaqqabılara təyin edilən lkin qiymət həddindən çox 

şişirdildiyindən, sonradan,  hətta qiymətin 70%  endirilməsindən sonra da ayaqqabıların qiyməti 

yüksək olaraq qalır. Bu, müştərilərin qiymətlə aldadılması praktikasıdır. Belə aldatma 

praktikalarının qarşısının alınması üçün inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəasinə uyğun olaraq 

ölkəmizdə adekvat qanunçuluq bazası yaradılmalı vəistehlakçıların hüquqlarının qorunması 

sahəsində  həyata keçirilən tədbirlər gücləndirilməlidir. 

Yüksək təzyiq göstərməklə satış.Çox zaman satıcılar müştəriləri istəmədikləri məhsulları 

almağa vadar etməkdə günahlandırılırlar. Bəzən sığorta məhsullarının, daşınmaz əmlakın və 

maşınların alınmadığı, əksinə satıldığı iddia edilir. Alıcını aldatmaq üçün satıcılara müştərilərlə 

yaltaqcasına və hiyləgər  davranış sərgiəməyə öyrədirlər.  

Bir çox hallarda satıcılar yüksək təzyiq ilə satış praktikasından kifayət qədər çox gəlir 

əldə edə bilirlər. Ou da qeyd edək ki, bu praktikadan satış zamanı bir dəfə əldə etmək 

mümkündür və bu zaman əldə edilən gəlirlərin ömrü də qısa olur. Buna baxmayaraq, əksər 

satıcılar dəyərli müştərilər ilə uzunmüddətli əlaqələr qurmağa üstünlük verir. Yüksək təzyiq 

vəaldatma praktikası bu əlaqələrin nizamlanmasına və qorunub saxlanılmasına ziyan vura bilər. 

Yararsız və təhlükəli mallar.Şirkətlər tərəfindən bazara keyfiyyətsiz məhsulların təklifi 

də iradların əsas hədəfinə çevrilmişdir. Müştərilər tərəfindən edilən şikayətlərdən biri bir çox 

məhsulların keyfiyyətsiz istehsal olunması və xidmətlərin pis yerinə yetirilməsi, məhsulların 

faydasız olması və hətta sağlamlığa ziyan vurması ilə bağlıdır. Belə ki, məsələn, bir çox 

tənqidçilər bu gün yağlı təcili yeməklərin (fast food)  təhlükəli olduğunu qeyd edirlər. 



 
 

“McDonalds”ın  yeməklərinin piylənmə yaratdığı üçün onun əməkdaşlarının  əvvəllər 

məhkəməyə cəlb olunması buna nümunə olaraq göstərilə bilər. 

Məhsulların planlaşdırılmış aşınması. Bəzi tənqidçilərin fikrinə görə, bəzi sənaye 

sahələrində istehsalçılar süurlu surətdə elə edirlər ki, onların məhsulları həqiqi köhnəlmədən tez 

aşınsın. Məsələn, tənqidçilər bəzi istehsalçıların istehlakçıları erkən və çox mal satın almağa 

çağıran müştəri etiketlərini davamlı olaraq dəyişdiyini qeyd  edirlər. Buna ən bariz nümunə kimi 

paltarların fasonlarının daim dəyişdiyini göstərmək olar. 

Digər istehsalçılar məhsullara cəlbedici funksional xassələr əlavə etdikdən sonra  alınan 

bu məhsulları əvvəlki modelləri  köhnəltmək üçün gec təqdim etməkdə günahlandırılırlar. 

Tənqidçilər bu taktikadan elektronika və kompyuter sənayesində də istifadə edildiyini iddia 

edirlər. Məsələn, “İntel” və “Micrisoft” şirkəti hazırkı nəslə tələb tükənənə kimi növbəti nəsil 

üçün nəzərdə titulan çipləri və proqram təninatının istifadəyə verilməsini yubatmaqda 

günahlandırılırlar. 

Marketoloqlar bu iddialara cavab olara müştərilərin məhsulların dəyişdirilməsini 

xoşladıqlarını qeyd edirlər. Onların qənaətinə görə istehlakçılar köhnə məhsuların istifadəsindən 

bezir, yeni dəbli və dizayn olunmuş məhsulların seçiminə üstünlük verirlər. Heç kimi yenii 

məhsullar almağa məcbur edilmir və əgər bundan az adamın xoşu gəlirsə, o, (yəni dəb) 

uğursuzluğa düçar olacaqdır. İstehlakçılar bir çox texniki məhsulların köhnə modelinin işlək 

vəziyyətdə olmasına baxmayaraq, məhsulun daha çox icad olunmuş versiyasını tələb edirlər. 

Yeni məhsul istehsal edən şirkət rəqiblərin onu qabaqlayaraq öz yeni məhsulunu birinci təqdim 

etməklə  bazarı ələ keçirəcəyi riski ilə üzləşir. Məsələn, fərdi kompyuterlərə nəzər salın. Bəzi 

istehlakçılar elektronika sənayesinin müntəzəm olaraq istehsalçılar üçün “sürətli, kiçik və ucuz” 

formalı məhsullar icad etdiyini qeyd edirlər. Bu isə yeni məhsulların dəstəkləmək üçün daim 

onların satın alınmasına şərait yaradır.  

Kasıb müştərilərə natamam xidmət göstərilməsi. Nəhayət,  geniş tətbiq edilən ölkələrdə 

marketinq sistemi kasıb müştərilərə natamam xidmət etməkdə günahlandırılır. Məsələn, 

şəhərdəki kasıblar  baha qiymətə aşağı keyfiyyətli məhsullar satan kiçik dükanlardan alver etməli 

olduqlarını qeyd edirlər. İstehlakçılar birliyi aşağı gəlirlərə malik müştərilərin ərzaq almaq 

vərdişləri və ödədikləıri qiymət ilə həmin şəhəırdəki orta səviyyəli gəlirlərə malik istehlakçıları 

müqayisə etmişlər. Araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmşdir ki, aşağı keyfiyyətli  məhsullar 

üçün kasıblar daha çox pul ödəyirlər. Eyni zamanda nəticələr göstərmişdir ki, aşağı gəlirlərə 

malik ərazidə ümummilli dükanlar şəbəkəsinin mövcud olması qiymətləri aşağı salmaqla böyük 

fərqlər yaradır. Buna baxmayaraq, araşdırma “qırmızı xətt” praktikasını da müəyyən etmişdir. 

“Qırmızı xətt” praktikasında əsas pərakəndə satıcı şəbəkələri diskriminasiya siyasəti yeridərək  

kasıb ərazilərdə dükan açmaqdan imtina edirlər. Eynilə bu praktikaya sığorta, kredit və bank 

sənayesində də rast gəlmək mümkündür. Belə ki, ev və avtomobillərin sığorta edilməsilə məşğul 

olan şirkətlər aşağı kredit imkanlarına malik kasıb  təbəqələrə yüksək ödəniş təklif etdikləri üçün  

tənqid hədəfinə çevrilirlər. 

Aydındır ki, qabaqcıl marketinq sistemi kasıb istehlakçılar üçün xidmət göstərməyi 

nəzərdə tutmalıdır. Bundan əlavə kasıb istehlakçılar da nəzərə çarpacaq səviyyədə istehlakçı 

müdafiəsinə ehtiyac duyurlar və həmin müdafiə ilə təmin olunmalıdır. 

Marketinqin cəmiyyətə təsiri.  İnkişaf etmiş ölkələrdə marketinq sistemini cəmiyyətə 

münasibətdə də günahlandırırlar. Bu ölkələrdə reklamlara daha çox iradlar bildirirlər. Bəzi 

ölkələrdə iradlar o qədər kəskin olmuşdur ki, bu ölkələrin reklam agentlikləri reklamları haqsız 

iradlardan qorumaq üçün kompaniyalar təşkil etməyə rəvac vermişdir. 



 
 

Merkantilizm və məhsul fetişizmi. İnkişaf etmiş ölkələrdə  tənqidçilər marketinq 

sistemini həm də insanları əmtəələrə həddindən ziyadə maraq göstərməyə vadar etdiklərinə görə 

günahlandırırlar. İnsanlar haqqında onların şəxsi keyfiyyətlərinə görə deyil, onun sahib olduğu 

əmlaka görə rəy formalaşır. İnsanı onun şəhər ətrafında evi, iki maşını, ən dəbdəbəli paltarı, ən 

müsir elektrik məişət qurğuları olmasa müasir və işgüzar insan kimi tanımırlar. 

Tənqidçilər bu prosesə maddi əşyalara olan təbii maraqdan daha çox marketinqin 

yaratdığı süni təlabatın nəticəsi kimi baxırlar. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir çox reklam 

agentliklərinin baş qərargahının yerləşdiyi  Medison Avenyunun köməyi ilə əhalinin mallara 

olan arzulları stimullaşdırılır və faydalı həyatın maddi modelinin yaradılması üçün  kütləvii 

formasiya yayımı vasitələrindən  istifadə edilir. Pul qazanmaq üçün insanlar çox çalışır. Onların 

alıcılıq qabiliyyəti Amerika sənayesinin məhsuldarlığını artırır və əvəzində sənaye məhsullarına 

olan istəkləri stimullaşdırmaq üçün Medison Avenyudan istifadə edilir. Beləliklə marketinq 

istehlakçılardan daha çox sənayenin mənafeyinə xidmət edən süni təlabat yaradır. İnkişaf etmiş 

ölkələrdə bəzi tənqidçilər buna etiraz olaraq küçələrə də çıxırlar. 

İctimai istehlak məhsullarının az olması. Biznesmenlər istimai məhsullar hesabına öz 

şəxsi məhsullarını satmaqda ittiham edilirlər. Onlar şəxsi məhsullarının artdığı üçün daha çox 

ictimai məhsullar tələb edirlər. Məsələn, avtomobil sahibkarlıqğı (şəxsi mal) daha çox yol 

örtüyü, nəqliyyata nəzarət, dayanacaq sahələri və polis xidmətləri(ictimai məhsul) tələb edir. 

Şəxsi məhsulların həddindən ziyadə çox olması və satılması “sosial xərclər” ilə  nəticələnir. 

Maşınların sosial xərclərinə nəqliyyat sıxlığı(nəqliyayt sıxlığının aradan qaldırılması ilə bağlı 

xərclər), havanın çirklənməsi, avtomobil qəzaları zamanı baş verən ölüm və yaralanma halları 

daxildir. 

Şəxsi və  ictimai istehlak malları arasında balans yaratmaq üçün bir yol tapmaq lazımdır. 

Həll yollarından biri istehsalçılara öz əməliyyatlarının sosial xərclərinin hamısını öz üzərilərinə 

götürülməsini təmin etməkdir. Hökumət avtomobil istehsalçılarından daha təhlükəsiz maşınlar 

və havanın çirklənməsi əleyhinə nəzarət sistemi yaratmağı tələb edir. Öz növbəsində avtomobil 

istehsalçıları da çəkdikləri bu əlavə xərcləri ödəmək üçün qiymətləri qaldıra bilərlər. Əgər 

alıcılar bəzi maşınların qiymətlərinin baha olduğunu qeyd etsələr, istehsalçılar yoxa çıxacaq və 

tələb, şəxsi və sosil xərclərin məbləğlərini dəstəkləyən istehsalçılara doğru hərəkət edəcək. 

Digər həll yolu isə istehlakçıları sosial xərcləri ödəməyə məcbur etməkdir. Dünyada bir 

çox magistral yol idarələrinin rəsmiləri nəqliyyatdakı sıxlığı aradan qaldırmaqdan ötrü yol 

tıxaclarının yaranmaması üçün rüsum tətbiq etməyə başlayıblar. 

Mədəniyyətin çirklənməsi. Tənqidçilər marketinq sistemini əhalinin mədəniyyətini 

“çirkləndirməkdə” günahlandırırlar. Onların qənaətinə görə insanların mənəviyyatı reklamların 

hücumuna məruz qalır və bu, bir sıra hallarda mədəniyyətin aşınması ilə nəticələnir.Televiziyada 

reklamlar ciddi proqramları kəsir, reklam səhifələri qəzet və jurnalları, afişalar isə gözəl 

mənzərələri korlayır. Bu fasilələr materializm, güc, əmlak mesajları ilə əhalinin beynini daim 

pozur. Əhalinin əksəriyyəti reklamlara həddindən artıq qıcıqlandırıcı vasitə kimi baxmasa da, 

bəzi tənqidçilər bu sahədə radikal dəyişikliklərin aparılmasını tələb edirlər. 

Marketoloqlar tənqidçilərin bu iddialarına aşağıdakı arqumentlərlə  cavab verirlər. 

Əvvəla, onlar düşünürlər ki, rekllam elanlarının ünvanlandığı dəqiq hədəf bazarı var və  reklam 

mesajları konkret müştərilər üçündür. Amma kütləvi kommunikasiya metodları səbəbindən bəzi 

reklamlar məhsul almaq marağında olmayan insanlara da çatır. Ona görə də onlar reklamlarla 

bağlı öz narazılıqlarını bildirirlər. Əhali öz arzuladıqları jurnalları aldıqda (məsələn, “Fortune” ) 

ticarət reklamlarından nadir hallarda narazı qalır, çünki jurnallar onların maraq dairəsində olan 

məhsulları reklam edir. İkincisi, reklamlar istifadəçilər üçün televiziyanı və radionu daha da  



 
 

sərbəst edir, jurnal və qəzetlərin qiymətlərini aşağı salır. Nəhayət müasir istehlakçılar bir çox 

alternativlərə malikdirlər. Onlar televiziyada verilən reklamlara baxmaya və müxtəlif 

alternativlərdən istifadə etməklə( məsələn, peyk TV və kabel TV) reklam elanlarından canını 

qurtara bilərlər. 

Həddindən artıq yüksək siyasi təzyiq. Digər iradlar biznesin yüksək siyasi təzyiq 

göstətmək imkanlarına malik olması ilə bağlıdır. “Neft”, “tütün”, “avtomobil”, “dərman” 

senatorları ictimai maraqlar əvəzinə sənayeçiləri qoruyur. Reklam  agentlikləri kütləvi 

informasiya vasitələri üzərində böyük təsir imkanlarına malik olmaqla, onların sərbəstliyini və 

obyektivliyini məhdudlaşdırdığı üçün ciddi tənqid olunur. Tənqidçilərdən biri belə sual verir:  

Bir çox qablaşdırılmış ərzaq məhsullarının aşağı keyfiyyətli olması haqqında həqiqəti, “General 

Food”, “Kellog s”, “Nabisco” və “General Mills”-in maliyyə  dəstəyi ilə işıq üzü görən jurnallar 

axı necə dərc edə bilər ? Onlar bu suala cavab verə bilməzlər və vermək də istəmirlər”. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə sənayeçilər öz maraqlarını müdafiə edir və dəstəkləyirlər. Onların 

böyük təsir imkanlarına malik olması parlamentlərə və konqreslərə təzyiq göstərməyə imkan 

verir. Eyni zamanda onlar kütləvi informasiya vasitələrində təmsil olunmaq imkanlarına malik 

ola bilirlər. Biz bunu ABŞ-ın və başqa inkişaf etmiş ölkələrin timsalında görə bilirik.  

Xoşbəxtlikdən bir vaxtlar güclü toxunulmazlıq imkanlarına malik olan güclü biznes maraqları 

indi ictimai maraqlara tabe etdirilib. 

Bu yaxınlarda tənzimləyici orqanlar “AT&T”, “R.J.Reynolds” , “İntel” və “Microsaft” 

kimi nəfənglərə öz biznes maraqlarını ictimai maraqlar ilə balanslaşdırmaq üçün ciddi təzyiqlər 

ediblər. Bundan əlavə, media öz reklam gəlirlərini çoxlu müxtəlif reklam agentliklərindən əldə 

etdiyi üçün onların birinin və ya bir neçəsinin təsirinin qabağını almaq asandır. Bu güclü 

maraqları nəzarət və kompensasiya edən az sayda biznes qüvvələri vardır ki, əks müqavimət ilə 

rəqabət  aparmağa meylli olsunlar. 

Marketinqin digər biznes sahələrinə təsiri.  Tənqidçilər şirkətin marketinq 

praktikasının digər şirkətlərə zərər vurduğunu və rəqabəti məhdudlaşdırdığını iddia edirlər. 

Burada üç problem diqqətə çatdırılır: rəqibləri ələ keçirmə, bazara daxil olmaq üçün maneə 

yaradan marketinq və ədalətsiz rəqabət nəzərdə tutan marketinq təcrübəsi. 

Tənqidçilər şirkətlərin yeni məhsulları inkişaf etdirməkdən daha çox rəqiblərini 

“udmaqla”  genişlənməyə meyl etdiklərini və bu zaman digər firmalara ziyan vurmaqla rəqabəti 

məhdudlaşdırdığını iddia edirlər. Ötən bir neçə onillikdə  şirkətlərin “mənimsənilməsi”  

hallarının çox olması və rəqabətin məhdudlaşdırılması narahatlıq yaradır. Hər bir mühüm sənaye 

sahəsində (pərakəndə satış, əyləncə, maliyyə xidmətləri, kommunal xidmətlər, nəqliyyat, 

avtomobil, telekommunikasiya, səhiyyə və s. ) əsas rəqiblərin sayı azalır. 

Onu da qeyd edək ki, “mənimsəmə”  və yaxud udma mürəkkəb bir prosesdir. Bəzən bu, 

cəmiyyətə fayda da verə bilir. Belə ki, rəqibləri udan firma fəaliyyət miqyaslarını 

genişləndirməklə müştərilərə aşağı qiymətə məhsullar təklif etmək və onların xərclərini (yəni 

istehlakçıların məhsullara görə ödədiyi xərcləri)  azlatmaq imkanları qazanır. 

Tənqidçilər marketinq praktikasının sənaye fəaliyyətilə məşğul olmağa başlayan yeni 

şirkətlərə maneə yaratdığını iddia edirlər. Rəqiblərini özündən uzaqlaşdırmaq üçün böyük 

şirkətlər patentdən istifadə edə, təşviqata böyük xərc çəkə  və tədarkçü və ya dilerlərə maneə 

yarada bilərlər. Antitrest tənzimləmələrilə məşğul olan şəxslər bəzi maneələrin geniş miqyaslı 

biznes fəaliyyətinin iqtisadi üstünlüklərinin təbii nəticəsi olduğunu etiraf edirlər. Digər maneələr 

isə mövcud və yeni qanunlar tərəfindən  yaradıla bilər. Məsələn, bəzi tənqidçilər  bazara daxil 

olmaq üçün əsas əngəl olan,  mallara əlavə edilmiş xərclərin qiymətini azaltmaq məqsədilə  

reklam xərclərindən proqressiv vergi tutulmasını təklif edirlər. 



 
 

Nəhayət,  bəzi firmalar digər firmalara zərər vurmaq və onları məhv etmək üçün ədalətsiz 

marketinq praktikasından istifadə edirlər. Firmalar aşağı xərclərlə öz qiymətlərini aşağı sala, 

biznes əlaqələrinin dayandırılacağını deməklə  təchizatçıları hədələyə və ya rəqiblərinin 

məhsullarını almaqla onlara çox böyük çətinliklər yarada bilər. Bu tip talançı rəqabətin qarşısını 

almaq üçün müxtəlif qanunlar mövcuddur. Buna baxmayaraq, niyyət və fəaliyyətin həqiqətən də 

talançı olduğunu izah etmək çox çox çətindir. 

 

2.Marketinqin tənzimlənməsi üzrə vətəndaş və ictimai tədbirlər 

  

 Bəzi insanlar biznesə bir çox iqtisadi və sosial bəlaların səbəbi kimi baxdığı üçün 

müxtəlif dövrlərdə biznesi nəzarətdə saxlamaq üçün geniş vətəndaş hərəkatları baş vermişdir.Bu 

hərəkatlardan iki ən mühümü konsümerizm və ətraf mühitin mühafizəsi ( enviromentalizm) 

adlanır.  

Konsümerizm. Baş vermiş üç hadisə ilə əlaqədar Amerika firmaları təşkilatlanmış 

istehlakçı hərəkatının tənqid hədəfinə çevrilmişdir. İstehlakçıların ilk etiraz çıxışları 1900-cü ildə 

baş vermişdir. Qiymətlərin qlxması , “Upton Sinclair”-in ət sənayesini ifşa etməsi və dərman 

sənayesindəki qalmaqalı hadisənin baş verməsinin əsas səbəbləri idi. İstehlakçıların ikinci etiraz 

çıxışı Böyük İqtisadi Böhran dövründə qiymətlərin qalxması və digər dərman qalmaqalı 

nətisəsində 1930-cu illərin ortalarında baş vermşdir. 

Üçüncü etiraz çıxışı XX əsrin 60-cı illərində baş vermişdir. Bu dövr istehlakçıların daha 

yaxşı məlumatlanması, məhsulların daha mürəkkəb olması ilə xarakterizə edilirdi. Məhz belə 

şəraitdə istehlakçıların etiraz çıxışlarının baş verməsi çox gözlənilən idi. Həmin dövrdə 

Amerikada istehlakçılar sözügedən ölkənin institutlarının fəaliyyətindən məmun deyildi. Bütün 

bunlar komsümerizm hərəkatının meydana gəlməsinə rəvac vermişdir. 

Konsümerizm alıcıların satıcılar qarşısında hüquqlarını və nüfuzlarını qoruyan və inkişaf 

etdirən, vətəındaşların və dövlət təşkilatlarının mütəşəkkil hərəkatıdır. 

Azərbaycanda da konsümerizm hərəkatı mövcuddur. Bu hərəkatın mövcud olması üçün 

qanunçuluq bazası yaradılmış – “İstehlakçıların hüquqları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir. Həmin qanunda istehlakçıların hüquqları dəqiq 

müəyyənləşdirilmişdir. Buqanuna görə istehlakçı onun sağlamlığına ziyan vuran və onun üçün 

bazara təhlükəli məhsullar təklif edən şirkətləri məhkəməyə vermək hüququna malikdir. 

Enviromentalizm.Konsümerizm tərəfdaşları marketinq sisteminin istehlakçıların 

istəklərinə səmərəli xidmət göstərib-göstərmədiyini mübahisə edərkən ətraf mühitin 

mühafizəsinin tərəfdarları istehlakçıların ehtiyac və tələblərinə göstərilən xidmətlərin xərcləri ilə 

yanaşı bu sistemin ətraf mühitə təsirindən ciddi narahatlıq duyurlar. 

Enviromentalizm dedikdə insanların həyat şəraitinin mühafizəsi və yaxşılaşdırılması 

məqsədilə bu vəziyyətə biganə olmayan vətəndaşların və dövlət orqanlarının mütəşəkkil hərəkatı 

başa düşülür.  

Ətraf mühitin mühafizəsi hərəkatının tərəfdaşları marketinq və istehlakın əleyhinə 

deyillər. Onlar, sadəcə olaraq, əhalidən və təşkilatlardan ətraf mühiti qorumağı tələb edirlər. 

Marketinq sisteminin məqsədi istehlakdan, istehlakçı seçimindən və ya məmnunluğundan daha 

çox istehlakçıların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə nail olmaqdan ibarətdir. Həyat 

səviyyəsinin yüksəkliyinə isə ətraf mühitin mühafizəsi nəticəsində nail olmaq mümkündür. 

“Həyat səviyyəsini yüksəltmək” təkcə xidmət və istehlak mallarının miqdarını və 

keyfiyyətini artırmaqdan ibarət deyil, həm də ətraf mühitin mühafizəsi deməkdir. Ətraf mühitin 



 
 

mühafizəsinin tərəfdarları həm istehlakçı, həm də istehlakçıların qərar verməsilə bağlı olaraq 

ətraf mühitin mühafizəsi üzrə vergilərin tətbiq edilməsini tələb edirlər. 

Ətraf mühitin qorunması dedikdə həm ətraf mühitin qorunmasına, həm də şirkətə gəlir 

qazandırmağa yönəldilmiş menecment tərəfindən  işlənib hazırlanmaış strategiya başa düşülür. 

İctimai tədbirlər.Əhalinin marketinq praktikası ilə bağlı qayğıları bəzən ictimai diqqəti 

cəlb edir və bu məsələlərin həlli ilə əlaqədar qanun layihələrinin qəbul edilməsilə nəticələnir. 

Bununla əlaqədar olaraq bir çox qanun layihələri müzakirəyə çıxarılır. Qanunlardan bəziləri rədd 

edilir, bəziləri dəyişdirilir və yalnız bir neçəsi özünün tətbiq mexanizmini tapır. Qeyd edilən bu 

məsələlərin hamısı marketinq fəaliyyətinin tənzimlənməsilə əlaqədar ictimai tədbirlərə aid edilir. 

 

3.Sosial məsuliyyətli marketinqlə bağlı biznes fəaliyyəti 

 

İlk dövrdə şirkətlər  konsümerizm və ətraf mühitin qorunması hərəkatına qarşı idilər. 

Onlar tənqidçiləri ədalətli saymır və onlara diqqət yetirmirdilər. Lakin hazırkı dövrdə şikətlər ən 

azından istehlakçıların hüquqlarını qanuni hesab edirlər. Şirkətlər qanunun müəyyən hissələrini 

istehlakçıların problemlərinin həll edilməsində əlverişli saymır və onu rədd edir, amma onlar 

istehlakçıların informasiyalara malik olmaq və mühafizə olunmaq hüquqlarını qəbul edirlər. Bu 

şirkətlərin bir çoxu istehlakçıların ehtiyaclarını yüksək səviyyədə ödəmək üçün konsümerizm və 

ətraf mühitin qorunması hərəkatına müsbət reaksiya vermişlər. 

Maarifləndirilmiş marketinq. Bu  marketinq fəlsəfəsinə əsasən şirkətin marketinqi 

marketinq sisteminin qabaqcıl, uzunmüddətli fəaliyyətini dəstəkləməlidir. Maarifləndirilmiş 

marketinq beş prinsipə riayət edilməsini tələb edir. Bunlar aşağıdakılardır: istehlakçı yönümlü 

marketinq, yenilikçi təqdim edən(novator) marketinq, dəyər  marketinqi, missiya yönümlü 

marketinq və sosil marketinq. 

İstehlakçı yönümlü marketinq. İstehlakçı yönümlü marketinq (consumer – oriented 

marketinq) şirkətə öz marketinq fəaliyyətinin baxışına və təşkilinə istehlakçı nöqteyi nəzərindən 

yanaşmağı tövsiyyə edən marketinq fəlsəfəsidir.O, müəyyən edilmiş müştəri qruplarının 

ehtiyaclarını hiss edərək onlara xidmət göstərməklə məmnun etmək üçün çox  çalışmalıdır. 

Hazırda hər bir qabaqcıl şirkət ümumiyyətlə bu dəyərə çalışmalıdır: diqqətlə çeçilmiş müştərilərə 

ən yüksək səviyyədə xidmət göstərmək üçün hərtərəfli istehlak həvəsi göstərilməlidir. Dünyaya 

yalnız öz müştərilərinin gözü ilə baxan şirkətlər uzunmüddətli və mənfəətli müştəri əlaqələri 

yarada bilər. İstehlakçılara dəyər verən şirkət əvəzində müştərilərdən eyni münasibət görməlidir. 

Novator marketinq.Novator marketinq (innovativ marketinq) şirkətlərdən real məhsul və 

marketinq metodlarını daim təkmilləşdirməyi tələn edən maarifləndirilmiş marketinq 

prinsipidir.Biznesdə yeni və qabaqcıl yollar axtarmayan şirkətlər öz yerlərini rəqiblərə vermiş 

olacaqlar. Bu şirkətlər sırasında ən yaxşı nümunələrdən biri kimi “Colgate-Palmoliv”i qeyd 

etmək olar. 

Dəyər marketinqi. Dəyər marketinqi(value marketing) prinsipinə əsasən şirkət 

resurslarının əhəmiyyətli hissəsini dəyər yaradan marketinq xərclərinə yönəltməlidir. 

Marketoloqlar əsasən birtərəfli satış təşviqatı, qablaşdırmalarda kiçik dəyişikliklər etmək, 

mübaliğəli reklam kompaniyaları aparmaqla qısamüddətli perspektivdə öz satışlarını artıra və 

məhsulun rahatlığı, xüsusiyyətləri və keyfiyyətinin həqiqi inkişafına az dəyər əlavə edə bilər. 

Çevik marketinq istehlakçılara təklif edilən dəyərləri daim təkmilləşdirməklə müştərilər ilə 

uzunmüddətli əlaqələrin qurulmasını tələb edə bilir. 

Missiya yönümlü marketinq. Missiya yönümlü marketinq(sense-of-mission marketinq) 

deyərkən şirkətin öz missiyasını yalnız dar məhsul satışı prizmasından deyil, daha geniş sosial 



 
 

şərait nəzərə alınmaqla  müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur. Şirkət sosial missiya müəyyən 

etdiyi zaman onun işçiləri öz işlərindən məmnun qalırlar və onlara verilən əmrləri daha aydın 

dərk edirlər. 

Sosial marketinq.  Sosial marketinqə (sosietal marketinq) riayət edərək maariflənmiş 

şirkətlər istehlakçıların tələblərini, maraqlarını, şirkətin tələblərini və cəmiyyətin uzunmüddətli 

maraqlarını nəzərə alaraq marketinq  ilə bağlı qərarlarını verir. Şirkətə yaxşı məlumdur ki, 

istehlakçıların və cəmiyyətin uzunmüddətli maraqlarını nəzərə almamaq istehlakçılara və 

cəmiyyətə ziyan vurur. Ayıq şirkətlər cəmiyyətin problemlərinə bir şans  və yeni imkan kimi 

baxırlar. 

Cəmiyyətə meyl edən marketoloqlar təkcə qanedici deyil, həm də faydalı məhsullar 

istehsal etmək istəyirlər. Biz bu fərqi aşağıdakı diaqramda görə bilərik/diaqram/. 

 
 

Məsulları müştərilərin məmnunluğunu və onların uzunmüddətli mənfəətlərini təhdid etmə 

səviyyəsinə əsasən təsnifləşdirmək mümkündür. Nöqsanlı məhsullar(məsələn, dadsız və 

keyfiyyətsiz dərmanlar) nə yaxın gələcəkdə, nə də uzunmüddətli perspektivdə şirkətə heç bir 

fayda qazandırmır. Məmnunedici məhsullaryüksək səviyyədə dərhal məmnunluq versə də, 

uzunmüddətli perspektivdə o, istehlakçılara zərər verə bilər. Belə məhsullara nümunı kimi 

siqaretləri göstərmək olar. Faydalı məhsullar aşağı təlabata malik olan, lakin müştərilərə uzun 

müddət fayda gətirəcəkj məhsullardır. Bu məhsullara nümunə olaraq maşının təhlükəsizlik 

kəmərlərini və hava balışlarını göstərmək olar.  Arzuedilən məhsullar dərhal küysək məmnunluq 

və uzunmüddətli fayda verən( məsələn, dadlı və qidalandırıcı səhər yeməkləri) verən 

məhsullardır. Arzuedilən məhsullara çoxlu nümunələr göstərmək olar. Məsələn, “Phlips” şirkəti 

yaxşı işıqlandıran və eyni zamanda uzunmüddətə işləməklə qənaətə səbəb olan “Earth Light” 

fluoresenses işıq lampaları istehsal edir. 

Marketinq etikası. Vicdanlı marketoloqlar bir çox dilemmalar ilə üzləşirlər. Marketinq 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsində bəzən ən düzgün yolu müəyyən etmək olmur. Bir çox 

menecerlər əxlaqi hisslərə malik olmadığı üçün şirkət korporativ marketinq etikası siyasətini (bu, 

təşkilatdakı hər kəsin əməl etməsi zəruri olan direktivlərdir) işləyib hazırlamağa ehtiyac duyur. 
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Məhsulların soosial baxımdan təsnifatı 



 
 

Bu siyasət distribyutor əlaqələri, reklam standartları, müştəri xidmətləri, qiymət təyini, 

məhsulların inkişafı və ümumi etik standartları əhatə etməlidir. 

Burada onu da qeyd edək ki, ən yaxşı direktivlər belə marketoloqun üzləşdiyi bütün 

mürəkkəb etik problemləri həll edə bilməz. Lakin marketoloqların fəaliyyət göstərmək üçün bir 

neçə prinsipi vardır. Bir prinsipə əsasən belə məsələlər azad bazar və hüquq sistemi tərəfindən 

həll edilməlidir. İkinci və daha maarifləndirilmiş prinsip  məsuliyyəti sistemin yox, fərdi 

şirkətlərin və menecerlərin öhdəsinə qoyur. Hər bir firma və marketinq meneceri sosial 

məsuliyyətli və etik davranış fəlsəfəsini hazırlamalıdır. Sosial marketinq konsepsiyası əsasında 

hər bir menecer nəyin qanuni və ya qadağan olduğunu müəyyən etməklə yanaşı, həm də fərdi 

səmimiyyətə, korporativ vicdana və uzunmüddətli istehlakçı rifahına əsaslanan standartlar 

yaratmalıdır. 

Biznes standartları və praktikasının ölkədən ölkəyə fərqləndiyini nəzərə alaraq, etika 

məsələsi beynəlxalq marketoloqlar üçün xüsusi çətinliklər yaradır. İndi marketoloqlar arasında 

bütün dünyada univerisal standartlar sisteminə riayət olunmasının zəruriliyinə dair konsensus 

yaranmışdır. 
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