
 Mövzu 1:   İqtisadiyyat və onun cəmiyyət həyatında rolu 

     İqtisadiyyat bəşər tarixinin yaranması ilə birgə meydana gələn, 

cəmiyyət həyatının təməlini təşkil edən insan fəaliyyətinin ən mühüm sahəsidir. 

Ümumiyyətlə iqtisadiyyatsız maddi nemətlər istehsal etməyən bir cəmiyyət 

haqqında düşünmək xam xəyaldan başqa bir şey deyil. Buna görə də insan 

fəaliyyətinin sarsılmaz təməlini təşkil edən iqtisadiyyat haqqında insanlar 

müəyyən biliklərə, elmi təfəkkürə malik olmalıdırlar. Bir cəhəti düşüncəli surətdə 

dərk etməliyik ki, iqtisadiyyatı onun üzdə görünən və görünməyən tərəflərini, 

keçmişini və indisini az - çox düzgün dərk etmədən şəxsi və birgə fəaliyyətimizi 

iqtisadi həyatın tələblərinə uyğun qura bilmərik. Bu baxımdan çağdaş dövrümüzdə 

iqtisadi biliklərin əsaslarına yiyələnmək, iqtisad elminin qanun və kateqoriyalarını 

öyrənmək hamı üçün gərəkli və faydalıdır. Bunu da qeyd etmək lazımdır 

ki,iqtisadiyyat və onu öyrənən iqtisadiyyat elmi yalnız iqtisadçı və ya idarəedənlər 

üçün deyil, ixtisasindan asılı olmayaraq bütün vətəndaşlar və təhsil alanlar üçün 

çox gərəkli bir bilik sahəsidir. Buna görə də ümumtəhsil məktəblərində 

“İqtisadiyyatın əsasları” adı ilə fənnin tədrisini və təlimini təşkil etmək və yüksək 

səviyyədə həyata keçirmək dövrümüzün tələblərinə çox uyğundur.   

     Müstəqil Azərbaycan Respublikasının bütün ümumtəhsil məktəblərində 

“İqtisadiyyatın əsasları” fənninin tədris edilməsi, möhtərəm prezident Heydər 

Əliyev cənablarının gənc nəslin müasir orta təhsil pilləsində iqtisadiyyatın normal 

öyrənilməsinin vacibliyi fikrinə gəlməsini bir töhfə kimi qiymətləndirmək 

lazımdır. 

     Başqa ictimai fənlərlə yanaşı ümumtəhsil məktəblərində “İqtisadiyyatın 

əsasları” fənninin tədrisi şagirdlərdə baş verən iqtisadi hadisələr və proseslər 

haqqında müəyyən elmi dünya görüşlərin, elmi iqtisadi təfəkkürün formalaşmasını 

təmin edir. Bu da onların müstəqil əmək fəaliyyəti, öz qabiliyyətlərinə görə 

həyatda iştirak etmələri üçün çox faydalıdır. Bu, Respublikamızın müstəqilliyi 

şəraitində azad iqtisadi sistemə, bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. 

     İnkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi biliklərin tədrisi təcrübəsini və onun 

nəticələrini,bu sahədə özümüzün də əldə etdiyimiz naliyyətləri nəzərə 

alaraq,ümumtəhsil məktəblərində “İqtisadiyyatın əsasları” fənninin tədris 

olunması bu günün və gələcəyin tələblərindən biridir. Lakin dərslik olmadan 

mürəkkəb və eyni zamanda çox maraqlı bir elm olan iqtisad elmini, onun 



əsaslarını, hətta əlifbasını belə öyrənmək və öyrətmək arzu olunan nəticə verə 

bilməz. Xüsusilə, “İqtisadiyyatın əsasları” fənninin tədrisini bu elmdən uzaq 

olan, onu layiqincə təlim etməyən müəllimlərə onu tapşırmaq da onu şagirdlərin 

gözündən salar və predmetə qarşı biganəlik yaradar. 

     Bütün bunları göstərməklə məqsədimiz budur ki, ümumtəhsil məktəblərində 

hazırda tədris edilən başqa ictimai elmlərə aid fənlərlə yanaşı “İqtisadiyyatın 

əsasları” fənni də öz layiqli yerini tutsun, bunun da tədrisi normal həyata keçsin. 

     Ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri üçün respublikada “İqtisadiyyatın 

əsasları” fənninin dərsliyini yazmağı öz üzərinə götürən müəllif vaxtı ilə orta 

təhsil məktəblərində işləmiş,indi isə ali məktəblərdə uzun müddətdir ki, iqtisadi 

nəzəriyyəni təlim edən iqtisadçı alimdir. 

     Belə bir məsul, həm də şərəfli iş bizim ziyalılıq, vətəndaşlıq borcumuzdan irəli 

gəlmişdir. Biz bunu yaxşı dərk edirik ki, ümumtəhsil məktəb şagirdləri üçün ilk 

dərslik yazıb - yaratmaq o qədər də asan deyil, mürəkkəb və məsuliyyətli işdir. 

     Təqdim olunan dərslik giriş və on bölmədən ibarətdir. Hər bir bölmə isə 

müvafiq olaraq ayrı-ayrı mövzuları əhatə edir. 

     Dərslik ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri üçün ümumən sistemli və bitkin 

bir səviyyədə “İqtisadiyyatın əsasları” fənninin proqramında nəzərdə tutulan 

məsələləri əhatə edir. 

     Məlumdur ki, respublikamızda “İqtisadiyyatın əsasları” ikinci nəşri 2002-ci 

ildə nəşr edilmişdir. O vaxtdan xeyli vaxt keçmişdir. Digər  tərəfdən onun həcmi 

lazım olduğundan artıqdır. Ona görə də onun keyfiyyətinə xələl gətirməyən 

ixtisarlar edilmişdir. 

     Belə ümid edirik ki, dərslik ümumtəhsil məktəbləri şagirdləri tərəfindən 

“İqtisadiyyatın əsasları” fənninin sistemli şəkildə mənimsənilməsində, iqtisadi 

biliklərin əsaslarının öyrənilməsində mühüm rol oynayacaqdır. 

 

 

 

 



Mövzu 2:               İqtisadi sistem və mülkiyyət 

     İstehsal vasitələri, sərvət üzərində mülkiyyət tipləri, formaları, bunlarla bağlı 

münasibətlər iqtisadi sistemin mahiyyətini müəyyən edən amildir.  

     Mülkiyyətin yaranmasının və təkmilləşdirilməsinin araşdırılması göstərir ki, 

cəmiyyətin inkişafının bütün mərhələlərində istehsal vasitələri üzərində mülkiyyət 

iqtisadi sistemin əsasını təşkil edir. Bütün cəmiyyətlərdə insanların həyat tərzi 

mülkiyyətlə bağlı olub. Ona görə də insanlar mülkiyyət məsələsinə laqeyd 

qalmamışlar. 

     “Mülkiyyət” anlayışı dərin elmi mənaya və məzmuna malikdir. Bununla belə o, 

adi danışıqda əmlak, şey, material və bunlara bənzər məfhumlar mənasında da 

işlədilir. Lakin bunlar düzgün deyil. Mülkiyyətə insanlar arasında iqtisadi 

münasibətlər kimi baxılmalıdır. 

     Mülkiyyətə hüquq elmi baxımından da yanaşılır. Yəni ona iradi hüquqi 

münasibət kimi də baxılır. Deməli, mülkiyyət həm də hüquqi anlayışdır. Lakin o 

hüquqi analyış baxımından iradi münasibət olsa da yalnız iqtisadi münasibətlərdən 

doğur və onu əks etdirir. Deməli, hüquqi münasibəti məhz iqtisadi münasibətin 

özü yaradır. Mülkiyyətə bir iqtisadi anlayış kimi aşağıdaı tərifi vermək olar. 

Mülkiyyət mövcud iqtisadi sistemdə ən başlıca, ən dərin mahiyyətili anlayışdır. O, 

bilavasitə maddi nemətlərin, sərvətlərin mənimsənilməsini ifadə edir. 

     Mülkiyyət münasibətləri sistemində mülkikyyətin obyekti və subyekti məsələsi 

xüsusi maraq kəşf edir. Bu iqtisadi anlayışlar mülkiyyət münasibətləri sisteminin 

mahiyyətini ifadə edən cəhətlərdən biridir. Bəs mülkiyyətin obyekti və subyekti 

dedikdə nə başa düşülür? Mülkiyyətin obyekti hər şeydən əvvəl onun maddi 

zəminidir. Obyekt əmək, istehsal və istehlak vasitələridir. O, torpaq, zavod, fabrik,  

material, xammal, mal - qara, bina, avadanlıq və s. konkert şeylərdir. Mülkiyyət bu 

konkret vahidlər üzərində bərqərar olur. Qeyri-maddi şeylər üzərində də mülkiyyət 

olur. Məsələn, iş qüvvəsi üzərində mülkiyyət, intellektual mülkiyyət buna misal 

ola bilər.      

     Mülkiyyətin subyektini isə şəxslər, kollektiv sosial qrup, icma, müxtəlif 

cəmiyyətlər, təşkilatlar, dövlət və s. təşkil edir. O, hüquqi və ya fiziki şəxslərdən 

ibarət olur. 



     İstehsal vasitələri üzərində mülkiyyət və onunla bağlı münasibətlər tədricən 

sadədən mürəkkəbə, azdan çoxa doğru uzun inkişaf yolu keçmişdir. İnsan 

cəmiyyətinin ilk inkişaf pilləsi olan ibtidai icma quruluşunda xüsusi mülkiyyət 

olmamışdır. İbtidai insanin istehsal vasitələri çox primitiv, ov üçün işlədilən 

dəyənək və daş baltadan, torpağı becərmək üçün ağac toxadan ibarət idi. Belə 

vasitələrin köməyi ilə insanlar yalnız birgə hərəkət etdikləri hallarda dolanmaq 

üçün azuqə əldə edə bilirdilər. 

     Tarixi mənbələr göstərir ki, insanın ən böyük kəşfi odun tapılması olmuşdur. 

Odun vasitəsilə hazırlanan qida maddələri insanın fiziki və əqli qabiliyyətinin 

inkişafına, təbiət maddələrinə təsir göstərməsində böyük dönüş yaratmışdır. 

     Əkinçilik, maldarlıq və bunlarla bağlı olan sənət və sənətkarlıq getdikcə artırdı. 

Lakin onlar dünyanın hər yerində eyni zamanda meydana gəlməmişdir. Bu proses 

müxtəlif təbii, iqlim və başqa şərtlərlə əlaqədar olaraq ayrı-ayrı qitələrdə,  

diyarlarda, müxtəlif tarixi zamanlarda baş vermişdir. 

     Cəmiyyət tarixində metalların (tunc, dəmir) kəşf edilməsi və onların 

xassələrinin öyrənilməsi istehsal sahələrinin inkişafında və məhsulların 

artırılmasında böyük çevriliş yaratmışdır.Bütün bunlar əmək alətlərinin (xış, 

kotan, dəmir balta, silah və s.) təkminləşdirilməsinə, insanın özünün də bacarıq və 

bilik qabiliyyətinin yüksəldilməsinə səbəb olmuşdur. 

     Əmək alətlərinin təkmilləşməsi onunla nəticələndi ki, ibtidai insan öz zəruri 

tələbatından artıq məhsul əldə edə bildi. Məhz bu artıq məhsulu tayfanın 

ağsaqqaları mənimsəməyə başladılar. Bu, xüsusi mülkiyyətin yaranmasının 

başlanğıcı idi. 

     İstehsal qüvvələrinin inkişafı və ictimai əmək bölgüsünün dərinləşməsi ilə 

əlaqədar olaraq iqtisadiyyat əvvəlki dövrə nisbətən inkişaf edir, iqtisadi əlaqələr 

şoxalır və mürəkkəbləşir. Beləliklə, istehsal vasitələri üzərində ilk dəfə olaraq 

xüsusi mülkiyyət yaranır və bu quldarlıq quruluşunun əsasını təşkil edir. 

     Xüsusi mülkiyyət münasibətləri istehsal qüvvələrin irəliyə doğru əhəmiyyətli 

addım atmasına, ictimai əmək bölgüsünün genşlənməsinə şərait yaradır.Məsələn,  

Qədim Romada sənətkarlıq bir çox ixtisasları əhatə edirdi. Bunlardan toxucu, yun 

əyirən, boyaqçı, keçəçi, xarrat, dəmirçi, zərgər və s. ixtisası göstərmək olar. Kənd 

təsərrüfatında yeni sahələr: bostançılıq və meyvəçilik sahələri yaranmışdı. 

İqtisadiyyat inkişaf etdikcə əmək alətləri də təkminləşirdi. Əmək alətlərinin 



təkminləşməsi isə öz növbəsində iqtisadiyyatın daha da inkişafına təkan vermiş,  

cəmiyyətin inkişafını sürətləndirmişdir.  

     Bütün bunlar yeni bir ictimai – iqtisadi quruluşun yaranmasına səbəb olmuşdur. 

Yeni quruluş feodalizm adlanmışdır. Feodalizmdə xüsusi mülkiyyət yeni mahiyyət 

və xarakter kəsb edir. Əvvəli dövrə nisbətən feodalizmin başlıca üstünlüyü ondan 

ibarət olur ki, bilavasitə istehsalçı olan kəndli özünəməxsus torpaq sahəsində 

işlədiyi zaman öz əməyinin nəticəsi ilə maddi cəhətdən maraqlı olur. Bu 

iqtisadiyyatın inkişafına təkan verən amildir. 

     Lakin feodalizm sisteminin qaydaları müəyyən dövrdən sonra iqtisadiyyatın 

inkişafına mane olmağa başlayır. Bu zaman mütərəqqi fikirli insanlar istehsalın 

yeni formalarını təşkil etməyə başlamışlar. Bu vaxtdan yeni sistemin yaranması və 

inkişafı üçün iqtisadi əsasda da yaranır. Belə ki, hələ feodalizm şəraitində tədricən 

muzdlu əmək tətbiq edən müəssələr meydana gəlir. Bu artıq bazar iqtisadi 

münasibətlərinin formalaşmasının başlanğıcı olmuşdur.  

     Bu zaman işçi qüvvəsi şəxsən azad idi, əməyinin nəticəsi ilə daha maraqlı olur. 

Bu, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsina daha yaxşı şərait yaradır. Bu üç, əsas 

tarixi mərhələdən : sadə əmək kooperasiyası, əmək bölgüsü, manufaktura və iri 

maşınlı sənaye mərhələlərindən keşmişdir. 

     Beləliklə, əsasını yeni xüsusi mülkiyyət təşkil edən azad sahibkarlıq 

(kapitalizm) iqtisadi sistemi yaranır. 

     İlk sahibkar müəssisəsi sadə sahibkar əmək kooperasiyası şəklində əmələ 

gəlmişdir. Bir çox şəxsin eyni bir istehsal prosesində və ya müxtəlif, lakin bir-biri 

ilə əlaqədar olan istehsal proseslərində birgə işləmə formalarına əmək 

kooperasiyası deyilir. Burada sahibkar sadəcə olaraq bir çox şəxsi öz komandası 

altında birləşdirir və muzdlu əmək tətbiq edir. Nəticədə əməyin yeni formada 

təşkili ilə insanların əməyi əvvəlki əməklərə nisbətən daha məhsuldar olur. Çünki 

birgə əmək prosesində işçilər arasında bəhsləşmə meydana çıxır və əmək 

məhsuldarlığı yüksəlir. 

     İstehsal inkişaf etdikcə əməyin təşkili forması da təkminləşdi. Sadə sahibkar 

kooperasiyasını manıfaktura əvəz etdi. Qərbi Avropa ölkələrində o, təxminən XVI 

əsrin sonlarından XVIII əsrin üçüncü qərinəsinədək hökm sürmüşdür. 

Manufaktura eyni bir əmtəənin yaradılmasında əmək bölgüsünə əsaslanan 

sahibkarlıq əmək kooperasiyasıdır.  



     Manufaktura sahibkar fabrikinə, iyi maşınlı sənayeyə keçmək üçün şərait 

yaradır. Xüsusi mülkiyyət daha da təkmil vəziyyət alır. 

     İri maşınlı istehsal sahibkarlığın ictimai əmək məhsuldarlığını yüksəldən 

üçüncü pillədir. Manufakturadan iri sənayeyə keçid hər şeydən əvvəl manufaktura 

fəhləsinin sənətkar alətlərinin iş maşını ilə əvəz olunması yolu ilə baş vermişdir. 

     İri maşınlı istehsala keçid sahibkarlıq iqtisadiyyatının inqilabi texniki əsasını 

qoydu. Yeni elmi kəşflər texnikada və istehsalın texnologiyasında çevriliş yaratdı. 

Eyni zamanda işçilərin əmək funksiyalarında və oların əməyinin təşkilində 

dəyişikliklər əmələ gəldi. Məsələn, XIX əsrin sonu  və XX əsrin əvvəllərində 

elektrotexnika sahəsində çevriliş baş verdi. Buxar əsrindən elektrik əsrinə qədəm 

qoyuldu. Daxili yanacaqla işləyən mühərriklər ixtira olundu. Təyyarə və 

avtomobil kimi sürətlə hərəkət edən nəqliyyat vasitələri yarandı və inkişaf etdi. 

Kimya sənayesi sürətlə inkişaf etməyə başladı. 

     Elmi – texniki tərəqqi iri müəssisələrinin yaranmasını sürətləndirdi. Nəhəng 

zavodların sayı çoxaldı. Bununla yanaşı, həmin müəssisələrdə çoxlu miqdarda 

fəhlə kütləsi cəmləşdi. İstehsal vasitələri, sərvət üzərində xüsusi mülkiyyətin 

inkişafı üçün əlverişli şərait yarandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mövzu 3:   İstehsalın məzmunu və məqsədi.İstehsal amilləri 

     Makroiqtisadi nəzəriyyənin təhlil etdiyi müəssisə və ev ttəsərrifatlarının 

fəaliyyəti istehsal amilləri olmadan və istifadəsindən müvafiq gəlirlər əldə 

etmədən mümkün deyil. Bu fəsil məhz həmin problemin təhlilinə həsr edilmişdir.  

     İstehsal – maddi nemət və xidmətlərin hazırlanması prosesidir. İnsan məhsul 

istehsal edərkən təbiətin obyektlərinə təsir göstərir, onu maddi tələbatın 

ödənilməsi üçün məqsədəuyğun formaya salır. Deməli, istehsal- bilavasitə istehlak 

və yaxud gələcək istehsal üçün təbiət cisimlərinin emalıdır.İstehsalın belə 

funksiyası onun hər bir sosial formasında saxlanılır və istehsal resurslarına 

əsaslanır.  

     İstehsal resursları - əmtəələr, xidmətlər və başqa dəyərlərin yaradılması 

prosesində istifadə oluna bilən təbii, sosial və mənəvi qüvvələrin məcmusudur. 

İstehsal resursları çox müxtəlif və rəngarəngdir. Onların iqtisadi nızıriyyədə dörd 

qrupa bölgüsü qəbul edilmişdir. 

      1. Təbii resurslar -  istehsala tətbiq etmək üçün yararlı olan potensial təbii 

qüvvələr və əşyalar. Bunlar isə «tükənən» və «tükənməyən», başqa sözlə, «bərpa 

olan» və «bərpa olunmayan» resurslar şəklində özünü  göstərir. 

     2. Maddi resurslar – insanın yaratdığı, yyəni istehsalın nəticəsi olan istahsal 

vasitələri. 

     3. Əmək resursları -  əmək qabiliyyətli yaşda olan əhali. Bu adətən resurs 

baxımından üç parametrinə: sosial - demoqrafik, peşə - ixtisas və mədəni – təhsil 

əlamətlərinə görə qiymətləndirilir. 

    4. Maliyyə resursları -  istehsalın təşkili üçün cəmiyyətin ayıra biləcəyi pul 

vasitələri. 

     Ayrı – ayrı resurs növlərinin istehsal prosesində əhəmiyyəti əvvəlki dövrlərdən 

sənaye dövrünə, ondan da yüksək sənaye texnalogiyasına keçirməsilə dəyişmişdir. 

Belə ki, üstünlük sənayeləşmədən əvvəlki cəmiyyətdə təbii və əmək resurslarına, 

sənayeləşdirmə dövründə isə maddi resurslara xas olduğu halda, yüksək 

sənayeləşmə dövründə intellektual və informasiya resurslarına xasdır.  



     Təbii, maddi və əmək resursları istənilən istehsala məxsusdur. Ona görə bunlar 

«baza» resursları, bazar mərhələsində yaranan maliyyə resursları isə «törəmə» 

resurslar adlanır. 

     «İstehsal resursları» anlayışı ilə yanaşı iqtisadi nəzəriyyədə «istehsal amilləri» 

anlayışı da işlədilir. Belə isə onların fərqi nədədir? 

     Resursları xarakterisə edəndə göstərdik ki, bunlar istehsala cəlb oluna bilən 

təbii və sosial qüvvələrdir. Bu halda «istehsal amilləri» istehsal prosesinə artıq real 

surətdə cəlb olunan resursları ifadə edən iqtisadi kateqoriyadır.  

     Beləliklə, «istehsal resursları» anlayışı «istehsal amilləri» anlayışından daha 

genişdir. Başqa sözlə, istehsal amilləri törəmə resurslarıdır. Resurslardan fərqli 

olaraq, istehsal amilləri yalnız qarşılıqlı fəaliyyət çərçivəsində olur. Ona görə də 

istehsal həmişə onun amillərinin qarşılıqlı fəaliyyət birliyidir. Odur ki, maddi 

nemətlərin hazırlanmasında hansı amillərin iştirak etməsi məsələsinə 

aydınlaşdırmaq çox vacibdir. İqtisadi nəzəriyyədə istehsal amilləri deyimində 

istehsalın ilkin nəticələrinə həlledici təsir göstərən hər bir mühüm ünsür və ya 

obyekt başa düşülür. Belə ki, müəyyən məhsulun istehsalı üçün öz amillər dəsti 

vardır. Ona görə onların təsnifatına – böyük qruplarda birləşdirilməsinə təlabat 

vardır. 

     İstehsal amillərinin öyrənilməsinə və onların ayrıca qruplarda təsnifatına 

müxtəlif yanaşma mövqeləri vardır. 

     Marksizm nəzəriyyəsi iş qüvvəsi, əmək cisimləri və əmək vasitələri kimi 

istehsal amillərini iki böyük qrupa ayırır: 

1. İstehsalın şəxsi amili; 

2. İstehsalın maddi amili. 

İstehsalın şəxsi amilinə həmişə iş qüvvəsi, yəni insanın əməyə fiziki və əqli 

qabiliyyətlərinin məcmusu kimi baxılır. Bütün istehsal vasitələrinin məcmusu 

isə maddi amil kimi qəbul edilir. 

     Şəxsi və maddi amillər mürəkkəb qarşılıqlı fəaliyyət sistemi yaradır. Bunun da 

səmərəliliyi istehsalın texnologiyası və təşkili ilə müəyyən olunur. Bununla 

texnologiya istehsalın başlıca amilləri arasında qarşılıqlı fəaliyyəti ifadə edir. O 

müxtəlif emal üsullarından istifadı edilməsini, əmək cisimlərinin vəziyyətinin, 

forma və xüsusiyyətlərinin dəyişməsini nəzərdə tutur. 



     İstehsalın təşkili isə bütün istehsal amillərinin uyğunlaşdırılmış fəaliyyətini, 

onların proporsional kəmiyyət nisbətini, qarşılıqlı əvəzlənməsini və s. təmin edir. 

     Marjinalist nəzəriyyə istehsal amillərini dörd qrupa ayırır: torpaq, əmək, 

kapital, sahibkarlıq fəaliyyəti. 

     Torpağa təbii amil kimi baxılır. O, insan fəaliyyətinin nəticəsi deyildir. Bu 

istehsal amilinə, istehsal prosesinə cəlb edilmiş təbii sərvətlər, mə´dən yataqları da 

aiddir. Bu kateqoriyaya əkin yerləri, meşələr, sular və.s daxil edilir. 

     Torpaq istehsal amili kimi üçlü məna kəsb edir: geniş mənada o, istehsal 

prosesində istifadə olunan bütün təbii resursları təmin edir. Belə ki, bir sıra 

sahələrdə, məsələn, aqrar, mə´dən sənayesində, balıq istehsalında «torpaq» 

təsərrüfatçılıq obyektidir. O, eyni zamanda «əmək cismi», həm də «əmək vasitəsi» 

kimi özünü göstərir. 

     İqtisadiyyatın bütün sahələrində «torpaq» mülkiyyət obyekti kimi çıxış edir; 

bütün həyat, o cümlədən maddi ne´mətlər istehsalı onun üzərində qurulur.  

     İstehsal amillərinin qarşılıqlı əvəz olunması imkanları və onun səmərəlliliyi  

     Qeyd etmək lazımdır ki, amillər qarşılıqlı əvəz olunma mahiyyətinə malikdir. 

Bu isə məhsulun müxtəlif istehlak xüsusiyyətlərinə səbəb olur. Nəticədə müxtəlif 

əlaqələndirilən müxtəlif amillərin və onların müxtəlif nisbətdə istifadəsi şəraitində 

istənilən məhsul və ya xidmətin istehsalı mümkündür. Belə qarşılıqlı əvəz olunma 

və proporsional kəmiyyət dəyişikliyi müasir istehsal üçün xüsusilə tipikdir. Bu hal 

kimyəvi məhsulların hazırlanmasından başlamış yaşayış binalarına sənaye 

tikintisinədək xarakterik haldır.  

     Amillərin qarşılıqlı əvəzlənməsi yalnız təlabatın spesifikliyi və mə´mulatın 

konstruksiyası xüsusiyyətləri ilə deyil, həm də başlıca olaraq bir tərəfdən 

resursların məhdudluğu və digər tərəfdən onlardan səmərəli istifadə edilməsi 

zəruriyyətindən irəli gəlir. Bu məqsədlə sahibkar elə istehsal texnologiyası seçir 

ki, onunla qıt və ya nisbətən baha istehsal amillərindən az miqdarda istifadə 

olunur. Məhz bu şəraitdə cəmiyyət boş torpaqların məhdudluğu üzündən yüksək 

binalar tikməyə, yarımkeçiricilər, əvəzləyicilər, yanacağa qənaət edən müxtəlif 

maşın modelləri və s. hazırlamağa məcburdur. 

 



Mövzu 4:   Maliyyənin mahiyyəti və zəruriliyi . 

                  Maliyyə sistemi. 

     Cəmiyyətin iqtisadi strukturlarının normal fəaliyyəti pul vəsaitinin dövlət və 

istehsal strukturları, dövlət və əhali arasında hərəkətinin düzgün təşkilindən 

birbaşa asılıdır. Bu cür pul hərəkəti cəmiyyətin real həyatını əks etdirməklə, 

vətəndaş və müəssisələr arasında əlaqə və münasibətlər yaradır. Dövlət maliyyə 

mexanizmi vasitəsilə özünün idarəetmə, iqtisadi, eyni zamanda, istehsal və 

maliyyə strukturları üzərində nəzarət funksiyalarını həyata keçirir. Qeyd edilən 

funksiyalar yerinə yetirilərkən maliyyə iqtisadiyyatın inkişafına yönəldilir, 

həmçinin iqtisadi artma neqativ təsirlərin qarşısı alınır.  

     Maliyyə - pul vəsaitləri fondunun xüsusi fondlar və müəssisələr vasitəsilə 

bölüşdürülməsi və istifadəsi istiqamətində münasibətlər sistemidir.  

     Maliyyə münasibətlərinin inkişafı əmtəə - pul münasibətlərinin meydana 

gəlməsi ilə əlaqədardır ki, bu da dövlətin zəruri ehtiyaclarının (dövlət idarəetmə 

aparatının və ordunun saxlanılması, işsizlik və yoxsulluqla mübarizə üzrə dövlət 

proqramlarının və s.) ödənilməsi üçün maliyyə resurslarının toplanması məqsədini 

daşıyır. 

     Maliyyə latınca «finansiya» - sözündən götürülərək, pul «tədiyyəsi,gəlir 

mənası» nı ifadə edir. Maliyyə kateqoriyası ilk dəfə XII – XV əsrlərdə İtaliyada, 

eyni zamanda, Avropanın iri ticarət və bank şəhərləri olan Florensiyada və 

Venetsiyada işlədilmişdir. 

     Cəmiyyətin tarixi inkişafınının nəticəsi olaraq maliyyə anlayışı da 

təkminləşərək beynəlxalq anlayış kimi hazırda pul münasibətləri sisteminin 

yaradılması, bölgüsü və istifadəsi üzrə münasibətlər sistemini əks etdiri. Eyni 

zamanda, maliyyə iqtisadi kateqoriya kimi iqtisadiyyatın bütün sahələrində pul 

fondlarının yaranması, bölgüsü və istifadəsi prosesində yaranan iqtisadi 

münasibətlər sisteminə daxildir. 

     Bir elm sahəsi kimi maliyyənin predmeti ümumi daxili məhsulun və milli 

gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsü pul  vəsaitləri fondlarının yaradılması və 

istifadəsi ilə əlaqədar iqtisadi münasibətlər sisteminin tətbiqindən ibarətdir. 

 



Müasir dövrdə maliyyə sistemi aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: 

♦ Dövlət maliyyəsi, 

♦ Müəssisə və təşkilatların maliyyəsi, 

♦ Əhali maliyyəsi. 

Dövlət maliyyəsi maliyyə sistemi strukturunda aparıcı yer tutur. Dövlət 

maliyyəsinin əsas həlqəsini gəlir və xərcləri özündə əks etdirən büdcə təşkil edir. 

Dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin göstəriciləri dövlətin  iqtisadi imkanlarını və 

dayanıqlığını əks etdirir. Dövlət büdcə vasitəsilə iqtisadi inkişafı, sahələrarası 

propoposiyanı təmin edir,ümumi daxili məhsulun bölgüsü və yenidən bölgüsünü 

həyata keçirir. Eyni zamanda, maliyyə vasitəsilə dövlət investisiyaları artırır, 

innovasiyaya, iş qüvvəsinə və istehsal amillərinə tələbi stimullaşdırır. Bütün 

bunlar iqtisadi inkişafı sürətləndirir, sənaye və aqrar istehsalı stimullaşdırır, 

əhalinin həyat səviyyəsini yüksəldir və məşğulluq problemi öz həllini tapır. Dövlət 

maliyyəsi hesabına ölkədə bir sıra sosial problemlər həll edilir və yoxsulluqla 

mübarizə, ətraf mühitünin qorunması, ekoloji təmiz məhsulların istehsalının 

təşkili, infrastruktur layihələrin icrası üzrə proqramlar həyata keçirilir. 

     Dövlət maliyyəsi, eyni zamanda ölkənin müdafiə və hərbi qabiliyyətini təmin 

edir. Qeyd edək ki, hərbi xərclər həm də digər sənaye sahələrinin, hər şeydən 

əvvəl maşınqayırmanın, optik və kosmik cihazların istehsalı müəssisələrinin 

inkişafına şərait yaradır. 

     Müəssisələrin, təşkilatların maliyyəsi – müəssisələrlə dövlət, müəssisələrin öz 

aralarında və müəssisələrlə fiziki şəxslər (əhali) arasında yaranan maliyyə 

münasibətlərinin məcmusudur. Bu cür maliyyə münasibətləri mənfəət və zərər, 

qarşılıqlı hesablaşmalar, barter əməliyyatları zamanı yaranır.  

     Əhali maliyyəsi – ayrı-ayrı şəxslərin, ailələrin gəlir və xərclərinin məcmusunu 

əks etdirir. Ailənin gəlirini, əsasən, əməkhaqqı, sosial müavinətlər, təqaüdlər, 

sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir və s. təşkil edir. Xərc hissəsi isə müxtəlif zəruri 

xərclərə və əmanətə yönləndirilir. Maliyyə sistemi təkcə pul fondlarının 

yaranmasını deyil, eyni zamanda, ondan istifadə olunma mexanizmini, üsullarını 

əhatə edir, qarşılıqlı fəaliyyət göstərən maliyyə münasibətlərinin ayrı-ayrı 

həlqələrini əks etdirir.  

   



 

   Azərbaycan Respublikasının maliyyə sistemi 

                                                            ↓ 

                          ↓                                                                              ↓                                                                            ↓                                                                                                       

               Dövlət                      Müəssisə və                          Əhali  

             maliyyəsi               firmaların maliyyəsi                maliyyəsi 

    

                Sxem № 1. Azərbaycan Respublikasının maliyyə sistemi 

     Maliyyənin funksiyasl dedikdə ona məxsus vəzifələrin təzahürü, yəni onun 

iqtisadi münasibətlər sistemində yerinə yetirdiyi rol başa düşülür.  

     Maliyyə, əsasən, iki funksiyanı yerinə yetirir: bölüşdürücü və nəzarət 

funksiyası. 

     Maliyyənin bölüşdürücü funksiyası ÜDM – un, milli gəlirin 

bölüşdürülməsini və yenidən bölüşdürülməsini yerinə yetirir. Dövlətin milli 

gəlirinin yaradılmasının maddi əsasını ÜDM – un təkrar istehsalı təşkil edir.  

     Maliyyənin nəzarət funksiyası dövlət və xüsusi müəssisələrin maliyyə 

vasitələrindən düzgün və səmərəli istifadəsinin təmin edilməsini yerinə yetirir. 

Maliyyə nəzarəti manatla nəzarətə və maliyyə orqanlarının həyata keçirdikləri 

nəzarətə bölünürlər. 

     Müəssisələrdə maliyyənin vasitəsilə pul gəlirlərinin yaranmasına, maddi və 

əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsinə, həvəsləndirmə fondlarının 

yaradılmasına nəzarət manatla yerinə yetirilir. Vergilərin dövlət büdcəsinə 

vaxtında və tam ödənilməsinə nəzarət maliyyə, vergi, gömrük orqanları, eyni 

zamanda, Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası tərəfindən həyata 

keçirilir.  

     Müasir dövrdə inkişaf etmiş ölkələrin dövlət maliyyəsi iqtisadiyyatın 

dinamik inkişafına, o cümlədən milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin 

yüksəldilməsinə, innovasiya prosesinin sürətləndirilməsinə maddi və əmək 

ehtiyyatlarının istifadəsi və bölgüsündə regional bərabərsizliyin qarşısının 

alınmasına yönəldilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Mövzu 5:   Menecmentin mahiyyəti 
 

 “Mеnеcmеnt“ аnlаyışı sеmаntik bаxımdаn ingilis sözü оlub “idаrəеtmə“ 

ifаdəsinə uyğundur. Lаkin, bu аnlаyış idаrəеtmənin tərkib hissəsi kimi də qəbul 

еdilə bilər. Çünki, qlоbаl idаrəеtmədən fərqli оlаrаq “mеnеcmеnt“ ifаdəsi dаhа 

çоx müəssisələrin və firmаlаrın idаrə еdilməsinə аid еdilir. Misаl üçün qеyd еdək 

ki, dövlətin, şəhərin və yаxud dа оrdunun idаrə оlunmаsı prоsеsləri mеnеcmеntlə 

əlаqələndirilmir və bu hаllаrdа “mеnеcmеnt“ və “mеnеcеr“ ifаdələri işlədilmir. 

Müаsir аnlаmdа mеnеcmеnt – bаzаr iqtisаdiyyаtı şərаitində müəssisənin 

idаrə еdilməsidir. 

Mеnеcmеnt iki bаşlıcа xüsusiyyətə mаlikdir: а) müəssisə, təşkilаt, firmа, 

şirkət və birliklər səviyyəsində tətbiq еdilən еlmdir və b) bu səviyyəde prаktik  

idаrəеtmə fəаlliyyətidir. 

“Mеnеcеr“ аnlаyışı isə şəxsiyyətlə bаğlıdır və о, muzdlа tutulmuş idаrə еdən 

rəhbərdir, idаrəеtmədə iştirаk еdən şəxsdir. Yuxаrıdа qеyd оlunduğu kimi, 

mеnеcеrlər müəssisə, təşkilаt, firmа, şirkət və birliklər səviyyəsində çаlışаn 

idаrəеtmə mütəxəssisləridirlər. Hər bir mеnеcеrin 3 əsаs vəzifəsi vаrdır: 1) İşçiləri 

(kаdrlаrı) idаrə еtmək; 2) İstеhsаlı  (və tеxnоlоgiyаnı) idаrə еtmək; 3) 

İnfоrmаsiyаni  idаrə еtmək. 

İdаreətmə - özünün bütövlüyünu, quruluş vаhidliyini sаxlаmаqlа 

müəssisədə sоn məqsədə nаil оlmаq üçün tətbiq еdilən müxtəlif təbiətli 

sistеmlərin təsirеtmə vаsitəsidir. 

İdаrəеtmə, hər hаnsı bir оbyеkt (təşkilаt, müəssisə, firmа)  оlmаdаn icrа еdilə 

bilməz. İdаrəеtmənin mövcudluğu təşkilаtın оlmаsı ilə bаğlıdır. Yeni təşkilаt vаrsа 

idаrəеtmə də vаrdır və əksinə. 

İdаrəеtmə sistеmi - оbyеkt və subyеkt оlmаqlа iki tərkib hissədən ibаrətdtir. 

Оbyеkt – idаrə оlunаn, subyеkt isə - idarə edəndir. 

Sistеm (yunаncа - syistema) – hissələrdən təşkil оlunmuş; birləşmə – 

dеməkdir. Mаhiyyətcə, sistеm – müəyyən bütövü (tаmı) əmələ gətirən  аyrı-аyrı 

hissələrin (еlеmеntlərin, əşyаlаrın, hаdisələrin, bаxışlаrın) qаnunаuyğun 

birləşməsi, birliyidir. 

Müəssisə (təşkilаt, firmа) dеdikdə, bir qrup аdаmın müəyyən məqsədə çаtmаq 

üçün şüurlu surətdə fəаliyyət birliyi yаrаtmаlаrı bаşа düşülür. İki və dаhа çоx 

аdаmın vаhid  məqsəd üçün iş birliyi qurmаsı təşkilаtı yаrаdır. 

Müəssisə - mülkiyyət fоrmаsındаn аsılı оlmаyаrаq ictimаi tələbаtın 

ödənilməsi və qаzаnc əldə еdilməsi məqsədilə  məhsul istеhsal еdən, işlər 



görən və xidmətlər göstərən, qаnunа müvаfiq yаrаdılаn hüquqi şəxs оlаn 

müstəqil təsərrüfаtçılıq  subyеktidir. 

İstеhsаllа məşğul оlаn hər bir təşkilаtın yаrаnmаsı və yаşаmаsı üçün sxеmdə 

vеrilən 5 аmil zəruridir: məqsəd, işçilər (pеrsоnаl), vəzifələr, struktur və 

tеxnоlоgiyа. 

 

 

 

Təşkilаtın zəruri аmilləri 

İstеhsаllа məşğul оlаn hər bir təşkilаtın işləməsi üçün аşаğıdаkı еlеmеntlərin 

оlmаsı vаcibdir: xаmmаl; kаpitаl; kаdrlаr; еnеrji; infоrmаsiyа; tеxnоlоgiyа; 

аvаdаnlıqlаr; аlətlər; nəqliyyаt; idаrəеtmə və s. 

İstеhsаllа məşğul оlаn hər bir təşkilаtın mövcudluğu üçün аşаğıdаkılаr 

zəruridir: 

- Vəsаitlər (mаddi, tеxnоlоji, mаliyyə, infоrmаsiyа) və kаdrlаr. 

Xаrici və dаxili mühit (iqtisаdi vəziyyət, bаzаr, tələbаtçılаr, rəqiblər, 

qаnunçuluq, siyаsi və sоsiаl аmillər, həmkаrlаr təşkilаtı və s.). 

Üfüqi və şаquli əmək bölgüsü. 

Təsərrüfаt şöbələri və bölmələri. 

İdаrəetmə. 

Bütün hаllаrdа (kiçik müəssisələr istisnа оlmаqlа) təskilаtın idаrə оlunmаsı 

üçün üç mаnqа – üç səviyyə vаrdır: 

-аşаğı (tеxniki səviyyə); 

-оrtа (idаrəеtmə səviyyəsi); 

-аli  (institut səviyyəsi). 

İdаrəеtmə - təşkilаtın məqsədini müəyyənləşdirib, bu məqsədə çаtmаq üçün 

plаnlаşdırmа, təşkilеtmə, icrа (mоtivləşdirmə) və nəzаrət prоsеsləridir. 

İdаrəеtmə səviyyələri аrаsındа qаrşılıqlı əlаqələrin – həm şаquli, həm də üfüqi 

əlаqələrin qurulmаsı, müəssisənin sоn məqsədə çаtmаsını təmin еtmək işinə 

xidmət еtməlidir. 

İdаrəеtmə səviyyələri ilə yаnаşı, müəssisələrdə iyеrаrxiyа quruluşundаn аsılı 

оlаrаq idаrəеtmə pillələri də yаrаdılır. Bu pillələr şаquli idаrəеtmə quruluşundа 

tаbеçilik pillələrinin həlqələrini (skаlyаr zənciri) təşkil еdirlər. 



Qеyd еtmək lаzımdır ki, bəşər cəmiyyəti özünün vаrlığı ərzində insаnlаrа təsir 

göstərmək üçün iderəеtmə üzrə cəmisi üç vаsitə (üsul, аlət) yаrаtmış və tətbiq 

еtmişdir: аsılılıq iyеrаrxiyаsı; mədəniyyət və bаzаr .  

Birinci vаsitə - iyеrаrxiyаdır. Bu idаrəçilik üsulundа əsаs аmil, hаkimiyyət 

və tаbеçilikdir, yəni yuxаrıdаn аşаğıyа özünə tаbе оlаnlаrı işləməyə məcbur 

еtmək, оnlаrı mаddi cəhətdən аsılı vəziyyətdə sаxlаmаq və tаbе еtmək 

münаsibətlərinə əsаslаnır. Еynilə də, аşаğılаrın yuxаrılаrа tаbə оlmаlаrı idеyаlаrı 

аşılаnır və bu münаsibətlər sistеmi cəmiyyətin əsаs аpаrıcı qüvvəsi hеsаb оlunur. 

Bu hаldа «qаmçı və yа qоğаl» prinsipinə dаhа çоx üstünlük vеrilir. 

İkinci vаsitə – mədəniyyətdir. Bu üsulun mаhiyyəti оndаdır ki, cəmiyyətin 

özünün işləyib hаzırlаdığı və bəyəndiyi idаrəеtmə təsiri – mənəviyyаt, sоsiаl 

nоrmаlаr, dаvrаnış qаydаlаrı və digər mənəvi dəyərlər vаsitəsilə həyаtа kеçirilir. 

Bu hаldа zоrdаn dаhа çоx, mədəniyyətə üstünlük vеrilir. 

Üçüncü vаsitə - bаzаrdır. Bu üsuldа idаrəеtmənin mаhiyyəti – bərаbər 

hüquqlu üfüqi əlаqələrin qurulmаsı, mülkiyyət münаsibətlərində qаrşılıqlı 

mаrаqlаrın bərаbərliyi və tаm аzаdlığı ilə bаğlıdır. 

 

 

İdаrəеtmə vаsitələri 

Bu hаldа həm iyеrаrxiyа, həm də mədəniyyət еlеmеntləri ilə yаnаşı, insаnlаrın 

fərdi аzаdlıqlаrı və sərbəstliklərinə dаhа çоx üstünlük vеrilir. Burаdа dеmək 

lаzımdır ki, müаsir şərаitdə iyеrаrxiyа, mədəniyyət və bаzаr vаsitələri idаrəçilik 

аlətləri оlmаqlа аyrı-аyrılıqdа yоx, dаim vəhdət şəklində təsir göstərirlər. 

Bütün  cаnlı və rеаl təsərrüfаtçılıqdа və sоsiаl sistеmlərdə bu vəhdət 

dаnılmаzdır və оnlаrdаn hаnsınа dаhа çоx üstünlük vеrilməsindən dаnışılа bilər. 

Yаlnız bu yоllа cəmiyyətin hаnsi ictimаi quruluşа аid еdilməsi bаrədə mühаkimə 

yürütmək оlаr. 

 

Yоxlаmа üçün suаllаr: 

1. Mеnеcmеnt nədir? 

2. Mеnеcеr kimdir? 



3. Təşkilаt (firmа, müəssisə) nədir? 

4. Müəssisənin yаrаdılmаsı və yаşаdılmаsı аmilləri 

hаnsılаrdır? 

5. İdаrəеtmə sistеmi nədir? 

6. İdаrəеtmə  vаsitələri  hаnsılаrdır? 

 

 

Mövzu 6:   Menecmentin əsas prinsipləri 

         Mеnеcmеntin prinsipi dеdikdə, idаrəеtmə оrqаnlаrının fəаliyyətində zəruri 

qаnunаuyğunluqlаrı müəyyən bir çərçivəyə sаlаn  qаydаlаr və dаvrаnış sistеmini 

bаşа düşmək оlаr. İdаrəеtmə prinsipləri – cəmiyyətdə оbyеktiv fəаliyyət göstərən 

qаnun ve qаnunаuyğunluqlаrın оnlаrа xаs оlаn ümumi cəhətlərinin, xаrаktеrik 

xüsusiyyətlərinin və əlаmətlərinin  ümumiləşdirilmiş nəticəsi hеsаb еdilir ki, bu dа 

insаnlаrın istеhsаl fəаliyyətlərində əsаs götürülür. «Mеnеcmеntin аtаsı» hеsаb 

оlunаn Аnri Fаyоl, böyük biznеsdə rəhbərliyin yüksək səviyyəsində çаlışmаq 

təcrübəsi оlаn аdаm idi. Аnri Fаyоl  ilk dəfə mеnеcmеntə sistеmli bаxmış, оnun 

funksiоnаl əlаmətlərinə, оpеrаtiv plаnlаşdırmа, təqvimi tənzimləmə, 

əlаqələndirmə (kооrdinаsiyа), təşkilеtmə və nəzаrətə əsаsən bаşlıcа prinsiplərini  

müəyyən еtmişdir.  

Аnri Fаyоl XX əsrin əvvəllərində mеnеcmеntin 14 prinsipini sistеmləşdirib 

fоrmаlаşdırmışdır. Müаsir dövrdə isə mеnеcmеntdə tətbiq еdilən prinsiplərin  sаyı 

bir qədər də аrtmışdır. Аnri Fаyоlа görə mеnеcmеntin аşаğıdаkı prinsipləri vаrdır: 

      1. Əmək bölgüsü. 

      2. Səlаhiyyət və məsuliyyət (cаvаbdеhlik). 

      3. İntizаm. 

      4. Vаhid rəhbərlik. 

      5. Vаhid istiqаmət. 

      6. Şəxsi mаrаğın ümumi mаrаğа tаbе оlmаsı. 

      7. Mükаfаtlаndırmа. 

      8. Mərkəzləşdirmə. 

      9. Pilləvаri (skаlyаr) zəncir. 



      10. Rеjim. 

      11. Ədаlət. 

      12. İş yеrinin sаbitliyi. 

      13. Təşəbbüskаrlıq. 

14. Birlik (kооpеrаtiv ruh, ittifаq). 

Qеyd оlunаn bu prinsipləri ən qısа şəkildə аşаğıdаkı kimi şərh еtmək оlаr. 

     1. Əmək bölgüsü – istеhsаlın ixtisаslаşmаsınа əsаslаnır. Əmək bölgüsü 

prinsipi, mаhiyyətcə, pеşə yönümünün müəyyən оlunmаsı və ixtisаslаşmаnın 

tətbiq еdilməsidir. Yəni, hər bir iş yеrində bütün vəzifələr görüləcək işə uyğun 

оlаrаq bölünməlidir. Bu prinsipə əməl еtmədən müəssisədə аyı-аyrı bölmələri, 

şöbələri və vəzifələri müəyyən еtmək оlmаz. 

    2. Səlаhiyyət və məsuliyyət (cаvаbdеhlik).  

Səlаhiyyət və məsuliyyət dеdikdə, rəhbər işçilərə vеrilən ixtiyаr və оnun dаşıdığı  

cаvаbdеhlik bаşа düşülür. Səlаhiyyətin vеrilməsi hər bir işçiyə ixtiyаr vеrir ki, о, 

müəssisədə mövcud оlаn xаmmаldаn, аvаdаnlıqlаrdаn və işçi qüvvəsindən istifаdə 

еdə bilsin. Аdətən, səlаhiyyət hər hаnsi bir fərdə yоx, müəyyən bir vəzifəyə vеrilir 

və həmin vəzifəni tutаn şəxs səlаhiyyət sаhibi оlur.  Səlаhiyyət, еlə bir ixtiyаrdır 

ki, о, аdi işçini rəhbər işçiyə çеvirir. Cаvаbdеhlik –hər hаnsı bir işin icrаsını öz 

bоynunа götürən bütün işçilərə аiddir: fəhlə gördüyü işə, rəhbər dаşıdığı vəzifəyə 

görə cаvаbdеhdir. 

3. İntizаm - istеhsаlın ümumi məqsədlərinə tаbе еdilən dаvrаnış nоrmаsıdır.  

İntizаm,  qаydа-qаnunlаrа və еtikаyа əməl еdilməsidir. İntizаmı iki qrupа 

bölmək lаzımdır: а) təsərrüfаtçılıq intizаmı;  b) inzibаti (idаrəçilik, rəsmiyyət) 

intizаm. Vеrilmiş hər bir tаpşırıq, hər bir səlаhiyyət sаhibi və yа cаvаbdеh 

tərəfindən düzgün və vаxtındа yеrine yеtirilməlidir. Əks hаldа, bu, intizаmsızlıq 

kimi qiymətləndirilib cəzаlаndırılа  bilər. Həm təsərrüfаtçılıq intizаmınа, həm də 

inzibаti intizаmа əməl еtməklə müəssisənin uğurlu fəаliyyət göstəməsini təmin 

еtmək оlаr.  

 4. Vаhid rəhbərlik. İşçi əmrləri аncаq bir nəfərdən – bilаvаsitə оnun rəhbəri 

оlаn şəxsdən аlmаlıdır. Vаhid rəhbərlik prinsipində bаşlıcа məqsəd işçi və rəhbər 

аrаsındа məqbul əlаqələrin qurulmаsındа vаhid tаbеçiliyə əməl оlunmаsıdır, yəni 

hər bir işçinin yаlnız bir rəhbəri оlа bilər, həmin işçi yаlnız həmin rəhbər 

qаrşısındа cаvаbdеhdir. Hər bir rəhbər işçi də bilməlidir ki, kimlər оnа tаbеdir  və 

о, tаpşırılаn vəzifə üçün şəxsən özü məsuliyyət dаşıyır. Vаhid rəhbərlik, həm də 



müəssisə rəhbərinə şаmil оlunur ki, müəssisənin fəаliyyətinə görə yаlnız bir nəfər  

məsuliyyət dаşısın.  

 5. Vаhid istiqаmət. Bir məqsəd çərçivəsində fəаliyyət göstərməyin üstünlüyü. 

Vаhid istiqаmət təsərrüfаtçılığın ixtisаslаşmаsı və tеxnоlоgiyа ilə bаğlıdır, yəni hər 

bir müəssisə kоnkrеt bir sаhə üzrə ixtisаslаşаrsа dаhа yаxşı оlаr. Аvаdаnlıqlаr, 

tеxnоlоgiyа və kаdrlаr bir sаhə üzrə sеçilərsə və işlədilərsə, əldə еdilmiş təcrübə 

və səriştə sаyəsində dаhа səmərəli işləmək mümkün оlаr.  

 6. Şəxsi mаrаğın ümumi mаrаğа tаbе оlmаsı. Hər bir işçinin və yа bir 

qrupun mаrаqlаrı təşkilаtın mаrаğındаn üstün оlmаmаlıdır. 

Şəxsi mаrаğın ümumi mаrаğа tаbе оlmаsı prinsipi müəssisənin istеhsаl 

gücünə təkаn vеrən аmildir. Əksər müəssisələrdə əmlаk və kаpitаl оnlаrın 

üzvlərinə pаy (səhm) şəklində bölünmüş оlur və bu pаydаn gələn gəlir hər bir üzv 

üçün yаşаyış təminаtı оlur. Bu bаxımdаn şəxsi mаrаğın ümumi mаrаğа tаbе 

оlmаsı hər bir şəxs üçün dаhа önəmlidir. Çünki məhsuldаrlıq və gəlir аrtdıqcа hər 

bir  fərdə düşən  gəlir pаyı dа (dividеnt) аrtır. 

7. Mükаfаtlаndırmа. İşçilərin sədаqətlə  xidmətlərini təmin еtmək və 

məhsuldаr fəаliyyətə yönəltmək üçün mоtivləşdirmə tədbirlərinin həyаtа 

kеçirilməsi. İşçilərin stimullаşdırılmаsl işçiləri yаxşı işləməyə sövq еtmə аmilidir. 

Mükаfаtın dаxili və xаrici fоrmаlаrı vаrdır ki, bunlаr dа  mənəvi və mаddi  

cəhətdən ödənilə bilərlər. Mаddi mükаfаtlаndırmа, sərf оlunаn əməyə görə pul və 

yа əşyа vеrilməsi hеsаb оlunа bilər. Mənəvi mükаfаtlаndırmа isə, yаxşı işə görə 

tərifləmək, аyrıcа iş kаbinеti vеrmək və yаxud dа xidmət mаşını аyırmаq və s. 

hеsаb оlunа bilər. 

 8. Mərkəzləşdirmə. İdаrəçilikdə mərkəzləşdirmə və qеyri – mərkəz- ləşdirmə 

аrаsındаkı nisbət düzgün müəyyən оlunmаlıdır.  

Mərkəzləşdirmə dеdikdə səlаhiyyətin mərkəzdə cəmlənməsi və yаxud dа, 

rəhbərliyin əsаs səlаhiyyətləri öz əlində sаxlаmаsı kimi bаşа düşülə bilər. Əslində 

bu, vаhid rəhbərlik prinsipindən irəli gəlir. Çünki infоrmаsiyаnın tоplаnmаsı və 

qərаr qəbul еdilməsi üçün, еləcə də, nəzаrəti təmin еtmək üçün mərkəzləşdirmə 

vаhid rəhbərə lаzım оlur. Bundаn bаşqа, qеyri-mərkəzləşdirmə də vаrdır ki, 

burаdа xətti səlаhiyyət bölgüsünə dаhа çоx üstünlük vеrilir, yeni səlаhiyyət, 

iyеrаrxiyа səviyyələrindəki rəhbər işçilər аrаsındа bölüşdürülmüş оlur. 

9. Pilləvаri (skаlyаr) zəncir - аşаğılаrın yuxаrılаrа tаbеçiliyi. Səlаhiyyət ve 

qаrşılıqlı məsuliyyətin - skаlyаr zəncirin qurulmаsı bu tаbеciliyi rəsmiləşdirir.  



Pilləvаri zəncirdə, ilk növbədə səlаhiyyət və cаvаbdеhlik münаsibətləri 

qurulur və əlаqələndirilir. İdаrətmənin tеxniki səviyyəsindən аli səviyyəyə qədər 

оlаn pillələr (və tərsinə) biri-birilə zəncirvаri bаğlı оlur. Bu hаldа səlаhiyyət, 

tаbeçilik, cаvаbdеhlik, işlərin icrаsınа nəzаrət münаsibətləri qаrşılıqlı surətdə 

əlаqələndirilir. Pilləvаri zəncir yаlnız şаquli əlаqələrdə yаrаnа bilər. İdаrətmənin 

аşаğı səviyyəsindən аli səviyyəsinə qədər оlаn və əksinə qurulаn rəhbərlik və 

аsılılıq əlаqələri bu pillələri təşkil еdir. İdаrətmənin üfüqi əlаqələrində tаbеçilik 

münаsibətləri оlmаdığınа görə belə аsılılıq dа yоxdur, yəni оnlаr bərаbər 

hüquqludurlаr. Bu hаldа isə, аsılılıq və tаbеçilik əlаqələri dеyil, təsərrüfаtçılıq və 

işgüzаrlıq əlаqələri  qurulmuş оlur. 

 10. Rеjim – hər bir işçini öz iş yerinə bаğlаyаn qаydаlаrın məcmusu оlmаqlа,  

оnlаrın vаxtа görə və nоrmаlаrа görə icrаsının zəruriliyidir. 

Rеjim dеdikdə işin icrаsını tənzimləyən vаxt bölgüsü, nоrmа və nоrmаtivlərə 

əməl оlunmаsı bаşа düşülür. Dаhа dоğrusu, rеjim nizаm-intizаmı və iş qаydаlаrını 

tənzimləməyə yönəlmiş inzibаti tələblərə əməl еdilməsidir. 

 11. Ədаlət – işlərin işçilər аrаsındа bölünməsində və оnun nəticələrinin 

qiymətləndirilməsində оbyеktivliyin  gözlənilməsidir. 

Ədаlət prinsipi, rəhbər və işçilər аrаsındа nоrmаl münаsibətləri sаxlаmаq 

üçün, qаnunlаrа, nоrmа, nоrmаtiv və hüqüqlаrа оbyеktiv əməl оlunmаsının təmin 

оlunub sаxlаnmаsıdır. Əslində, ədаlət prinsipi, hər bir işçinin əməyinin düzgün 

qiymətləndirilməsi və lаyiqincə mükаfаtlаndırılmаsıdır. 

 12. İş yеrinin sаbitliyi – kаdrlаrın sаbаhа inаmlаrının аrtırılmаsı, dаhа inаmlа 

və cəhdlə işləmələri üçün vаcibdir. Həm də işçilərin və оnlаrın iş yerlərinin  tеz-

tеz dəyişməsi təşkilаtın fəаliyyətinin səmərəsini аşаğı sаlır.  

İş yеrinin sаbitliyi müqаvilə şərtləri ilə təmin оlunur və hər iki tərəf müqаvilə 

şərtlərinə əməl ətməyə bоrcludurlаr. Yəni müqаvilədə göstərilən müddət 

qurtаrmаdаn üzürsüz səbəbdən işçini işdən аzаd еtmək оlmаz (Qərb və Şərq 

mоdеllərində bu yаnаşmа müxtəlifdir). Bu prinsip, ilk növbədə, hər bir işçidə 

sаbаhа inаm yаrаtmаqlа gündəlik işdə nizаm-intizаmа riаyət оlunmаsını təmin 

еdir, ikincisi isə оnu həvəslə və təşəbbüskаrlıqlа işləməyə şövq еdir. 

13. Təşəbbüskаrlıq. Tаpşırıqlаrın icrаsı üçün əlаvə təkliflərin irəli sürülməsi 

və оnun müvəffəqiyyətlə həyаtа kеçirilməsinə yönələn fərdi şeydir. 

Təşəbbüskаrlıq hər bir təşkilаtа əlаvə imkаn, qüvvə və səmərə gətirir. 



Təşəbbüskаrlıq dеdikdə, hər hаnsı  bir işin icrаsındа, yəni idеyаlаr əsаsındа 

işin kеyfiyyətini və səmərəliliyini аrtırmаq üçün göstərilən cəhdləri bаşа düşmək 

оlаr. Təşəbbüskаlıq hər hаnsı bir tаpşırığа fərdi yаnаşmа üsuludur ki, bu dа yаlnız 

müsbət nəticə əldə еtməyə yönəlmiş оlur. 

 14. Birlik (kоrpоrаtiv ruh, ittifаq). Birlik -  ictimаi qüvvədir və kоllеktivin 

hаrmоniyаsının  təminаtıdır. Birlik dеdikdə hər bir qrupun (kоllеktivin), həm iş 

birliyi, həm də idеyа (məqsəd) birliyi bаşа düşülməlidir. Birliyin оlmаsı, işçilərin 

аhəngdаr işləmələrini və istənilən sоn nəticənin аlınmаsını təmin еdir. 

Bu prinsiplərlə yаnаşı XX əsr ərzində dаhа bir sırа prinsiplər yаrаnmışlаr ki, 

bunlаrdаn аşаğıdаkılаrı xüsusilə fərqləndirmək lаzımdır: 

- еlmilik; 

- dеmоkrаtikləşdirmə; 

- stаndаrtlаşdırmа; 

- kеyfiyyətlilik; 

- mərkəzləşdirmə və qеyri mərkəzləşdirmənin  vəhdəti; 

- hüquq, səlаhiyyət və cаvаbdеhliyin vəhdəti; 

- еkоlоgiyаnın qоrunmаsı və s. 

Yuxаrıdа qеyd оlunаn prinsiplər ən bаşlıcа prinsiplərdir və bunlаrdаn bаşqа 

çоx müxtəlif, həm də spеsifik xüsusiyyətli digər prinsiplər də vаrdır ki, bunlаrın 

öyrənilməsi və idаrəеtmə prоsеslərində nəzərə аlınmаsı dа vаcibdir. Bu 

prinsiplərin hər birinin fərdi təsir xüsusiyyətləri, fərdi tətbiq еdilmə qаydаlаrı 

оlduğundаn, оnlаrın yеni-yеni tеxnоlоgiyаlаrdа, yеni-yеni idаrəçilik 

kоmplеkslərində təzаhürləri də qаçılmаzdır. Bu bаxımdаn, mеnеcmеntin 

prinsiplərinin öyrənilməsi və tətbiqi ilə yаnаşı, оnlаrın səmərəli istifаdə 

оlunmаlаrınа dа xüsusi diqqət yеtirilməlidir. 

Yоxlаmа üçün suаllаr: 

 

1. Prinsip аnlаyışı və idаrəеtmə prinsipləri. 

2. А. Fаyоlun 14 prinsipi və оnlаrın izаhı. 

3. Müаsir idаrəеtmə prinsipləri. 

4. Ədаlət prinsipi ilə dеmоkrаtik prinsipi müqаyisəli şərh еt. 

5. Vаhid rəhbərlik prinsipi mərkəzləşdirilmiş idаrəеtmə prinsipini    



     Müqаyisəli şəkildə izаh еtməli 

6. Mеnеcmеntin əsаs prinsiplərinin tətbiqi xüsusiyyətləri. 

         

Mövzu 7:   Menecmentin Funksiyaları 

      Məlumdur ki, idаrəеtmə fаsiləsiz və dinаmik bir prоsеsdir. Bu prоsеsin düzgün 

təşkili və həlli, sоn nəticə əldə еdilməsi istiqаmətində görülən bütün işlərin аyrı-

аyrı funksiyаlаr şəklində təşkili və icrа еdilməsini tələb еdir. İdаrəеtmə 

funksiyаlаrı müəssisədə idаrəеtmə quruluşunun yаrаdılmаsı, təsərrüfаtçılıq 

fəаliyyətinin məzmunu bаxımındаn çоx mürəkkəb münаsibətlər sistеmi hеsаb 

оlunа bilər. Bəzi hаllаrdа “funksiyа” аnlаyışını - “qоhum еlеmеntlər çоxluğu”- 

kimi dəyərləndirirlər. Bu bаxımdаn, mеnеcmеntdə biri-birinə yаxın оlаn 

еlеmеntləri və əməliyyаtlаrı idаrəçilik fəаliyyətinə görə qruplаşdırmаq və 

əlаqələndirmək, оnun funksiyаlаrını müəyyənləşdirmək kimi bаşа düşülə bilər.  

Yuxаrıdа dеyilənlərə əsаsən mеnеcmеnt funksiyаsı bаrədə  аşаğıdаkı tərifi 

vеrmək оlаr: 

Mеnеcmеntin funksiyаsı – əmək bölgüsündən irəli gələn, idаrəеtmənin 

оbyеktiv məqsəd və vəzifələrinin ümumiliyi ilə xаrаktеrizə еdilən, istеhsаl 

prоsеsində və оnun idаrə еdilməsində аdаmlаrа məqsədyönlü təsir göstərmək 

üçün tətbiq еdilən xüsusi fəаliyyət növüdür.  

Bаşqа sözlə dəsək, mеnеcmеnt funksiyаlаrı, idаrəеtmə fəаliyyətinin xüsusi 

növü оlmаqlа, əmək bölgüsünün təzаhür fоrmаsı kimi qəbul еdilə bilər. 

İdаrəеtmə prоsеsinin məzmununu əks еtdirən funksiyаlаr qrupu məzmununа 

görə müəyyən mərhələlərə, dövrlərə və fаzаlаrа bölünür.  

İstеhsаlın xаrаktеrinə və istеhsаl sistеminin inkişаf xüsusiyyətlərinə görə 

mеnеcmеntin funksiyаlаrı əsаs (univеrsаl) və köməkçi (yаrdımcı) funksiyаlаrа 

аyrılırlаr. 

Müаsir idаrəеtmənin (mеnеcmеntin) əsаs (univеrsаl) funksiyаlаrı 

аşаğıdаkılаrdır: 

- Plаnlаşdırmа. 

- Təşkilеtmə. 

- Mоtivləşdirmə (icrаеtmə). 

- Nəzаrət. 

- Mаrkеtinq. 



Mеnеcmеntin bu  əsаs funksiyаlаrı bаşlıcа оlаrаq bаzаr iqtisаdiyyаtı şərаitində 

fəаliyyət göstərən müəssisə və təşkilаtlаrın  idаrə еdilməsi ilə bаğlıdır. 

Köməkçi funksiyаlаrа misаl оlаrаq аşаğıdаkılаrı qеyd еtmək оlаr: 

• tеxniki funksiyаlаr; 

• mаliyye funksiyаlаrı; 

• kаdr funksiyаlаrı; 

• tеxnоlоji funksiyаlаr; 

• nəqliyyаt; 

• еnеrji təchizаtı və digər bu kimi ixtisаslаşmа sаhələri üzrə çоxlu sаydа 

funksiyаlаr. 

Mеnеcmеntin həm əsаs, həm də köməkçi funsiyаlаrı istеhsаl fəаliyyəti, 

idаrəçilik fəаliyyəti bаxımındаn qruplаşdırılа bilər və bütün hаllаrdа 

infоrmаsiyаnın tоplаnmаsı, sаxlаnmаsı, işlənməsi və qərаr qəbul еdilməsi ilə bаğlı 

оlur. Digər bir аspеkt isə, mеnеcmеntin köməkçi funksiyаlаrının müəssisənin аid 

оlduğu xаlq təsərrüfаtı sаhəsi ilə və оnun fəаliyyət xüsusiyyəti ilə (istеhsаl, 

xidmet, kоmmеrsiyа və s.) bаğli оlmаsıdır. 

İdаrəеtmə funksiyаlаrı, mеnеcmеnt sаhəsində əmək bölgüsünün təzаhür 

fоrmаsı оlduğundаn, оnlаrın hər birinin öyrənilməsi və tətbiq еdilməsi hər bir 

idаrə rəhbəri (mеnеcеr) üçün оlduqcа vаcibdir. Bu bаxımdаn, mеnеcmеntin əsаs 

funksiyаlаrının öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb еdir ki, bunu nəzərə аlаrаq 

аşаğıdа оnlаrın hər biri bаrədə yığcаm, kifаyət qədər tutumlu izаhаt vеrməyi lаzım 

bildik.  

 

 

 

 

 

 

Menecmentin planlaşdırma funksiyası 

 

Plаnlşdırmа funksiyаsı mеnеcmеntin ən zəruri funksiyаlаrındаn biridir. 

Hаzırki şərаitdə bütün müəssisələr dinаmik, dəyişkən və qеyri müəyyənlik 

mühitində fəаliyyət göstərirlər. Məhz bu səbəbdən gələcəkdə görüləcək bütün 

işlərin qаbаqcаdаn plаnlаşdırılmаsı vаcibdir.  



Mеnеcmеntin bütün sаhələri üçün  аşаğıdаkı 3 plаnlаşdırmа funksiyаsı 

xаrаktеrikdir:  

1. İstеhsаlın plаnlаşdırılmаsı. 

2. İşçi qüvvəsinin (kаdrlаrın) plаnlаşdırılmаsı. 

3. Mаliyyənın plаnlаşdırılmаsı. 

İstehsаlın icrаsı üçün mаddi, mаliyyə və kаdr  еhtiyаtlаrı еlə 

plаnlаşdırılmаlıdır ki, işi görmək üçün xаmmаl, pul vəsаitləri çаtdırılа bilsin və 

işçi qüvvəsi yеtərincə оlsun. Məhz bu səbəbdən də hər üç funksiyаnın yеrinə 

yеtirilməsi üçün qаbаqcаdаn plаnlаşdırmа zəruridir.  

Plаnlаşdırmа funksiyаsını həyаtа kеçirmək üçün dörd əsаs məsələnin həlli 

nəzərdə tutulmаlıdır: а) rеsurslаrın bölüşdürülməsi; b) xаrici mühitə uyğunlаşmа; 

c) dаxili əlаqələndirmə və d) təşkilаti strаtеgiyаnı müəyyənləşdirmək. 

 Vаxtа görə təsiri nəzərə аlınmаqlа, plаnlаşdımаnı 3 mərhələyə аyırmаq оlаr: 

а) strаtеji; b) оrtа müddətli; c) cаri (оpеrаtiv). 

Strаtеji plаnlаşdırmа - (strаtеgiyа – lаtıncа “sərkərdnin məhаrəti”, uzаqgörmə 

dеməkdir) görüləcək işin əvvəlcədən uzun  

müddətli plаnlаşdırılmаsdır. Bu plаn оlmаzsа, оrtа və cаri plаnlаrın 

hаzırlаnmаsı və həyаtа kеçirilməsi də mümkün оlmаz.  

Оrtа müddətli plаnlаşdırmа strаtеji plаnlаşdırmаdаn törəyir və оnun icrаsınа 

yönəlir. Оrtа plаnlаşdırmа həm rеаl işlərin nəticəsinə görə, həm də nоrmа və 

nоrmаtivlərin müqаyisəli tutuşdurulmаsınа görə qurulа bilər. 

Cаri plаnlаşdırmа bilаvаsitə işlərin icrаsı ilə bаğlıdır və gündəlik işlərin 

gеdişinə  muütənаsib qurulmаlıdır. 

Оrtа və cаri plаnlаşdırmа bаrədə dаhа ətrаflı məlumаt «Müəssisə 

iqtisаdiyyаtı» fənnində vеrilmişdir. Bu səbəbdən də, bunlаrı gеniş аçıqlаmırıq.  

 Strаtеji plаn idаrəеtmənin təşkili və plаnlаşdırılmаsının əsаsıdır. Strаrеji 

plаnlаşdırmаnın аrdıcıllıq mərhələləri аşаğıdаkı  sxеmde vеrilmişdir  

 

Sxеmdə vеrilmiş аrdıcıllıqlа müəssisənin strаtеgiyаsının müəyyənləşdirilməsi  

mərhələlərini izаh еdək: 

1. Missiyа – аli məqsəddir. Аli məqsəd 2 istiqаmətə yönələ bilər: а). İstеhsаllа 

məşğul оlmаq; b). Kоmmеrsiyа işi ile məşğul оlmаq. 



İstеhsаl fəаliyyəti üçün xаmmаl, аvаdаnlıq, tеxnоlоgiyа və. s lаzımdır. 

Kоmmеrsiyа fəаliyyəti üçünsə bunlаr yоx, digər аmillər – bаzаr, bаnk, biznеs və s. 

vаcibdir. 

Missiyаnın müəyyən оlunmаsındа аşаğıdаkı аmillər zəruridir: 

-  Merаmın nəzəri əsаslаndırılmаsı. 

- İqtisаdi təhlilеtmə: işi təşkil еtmək üçün iqtisаdi mühitin yаrаrlı-yаrаrsız 

оlmаsı və iqtisаdi mühitin nəzərə аlınmаsının vаcibliyi. 

- Siyаsi mühitin nəzərə аlınmаsı. 

- Sоsiаl vəziyyətin öyrənilməsi. 

- Еstеtik və intеlеktuаl mühit. 

- Dini və milli xüsusiyyələr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Strаtеji plаnlаşdırmаdа аrdıcıllıq 

 

2. Məqsəd – missiyаdаn yаrаnır və оnu  həll еtmək üçün qаrşıyа qоyulur. 

Burаdа bir məqsəddən yоx, məqsədlər çоxluğundаn dаnışmаq оlаr. Çünki, 

missiyаnı həyаtа kеçirmək üçün qаrşıyа çıxаn vəzifələr və tаpşırıqlаr yеni-yеni 

vəzifələr qаrşıyа qоyаr və bu dа məqsədlər çоxluğunu yаrаdır. 

3. Mühit – xаrici və dаxili təsir аmilləri kimi mövcuddur.  Məqsədə çаtmаq 

üçün mühiti öyrənmək lаzımdır, çünki о, məqsədə nаil оlmаqdа həllеdici rоl 

оynаyır. 

4. Zəif və güclü аmillərin tədqiqi. Hər bir müəssisə öz vəziyyətini yоxlаyаrаq 

zəif və güclü cəhətlərini аşkаr еdir. Bu hаldа, zəif cəhətləri аrаdаn götürmək, 

güclüləri isə dаhа dа yаxşılаşdırmаqlа üstünlük əldə еtmək оlаr. 



5. Strаtеji аltеrnаtivlərin təhlili. 

Çаtışmаmаzlıqlаrı аrаdаn qаldırmаq üçün аltеrnаtiv vаriаntlаr hаzırlаmаq və 

оnlаrdаn birini - ən səmərəli оlаnını sеçmək lаzımdır. Аltеrnаtiv – hər hаnsi bir 

tədbirdə аlınаcаq sоn nəticənin müxtəlif vаriаntlаrının оlmаsıdır. Yаlnız bu hаldа 

sеçim еtmək  imkаnı yаrаnır. 

6. Strаtеgiyаnın sеçilməsi. 

7. Strаtеgiyаnın həyаtа kеçirilməsi. 

8. Strаtеgiyаnın qiymətləndirilməsi. 

Strаtеgiyаnin həyаtа kеçirilməsi üçün аşаğıdаkı аddımlаrın аtılmаsı vаcibdir:  

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

                         Strаtеji icrа mеxаnizminə dаxil оlаn аmillər 

 

Strаtеgiyаnın  qiymətləndirilməsi görülən işin gеdişinin müzаkirə və 

müqаyisə еdilməsidir. Əgər qiymətləndirmə müsbətdirsə, rаzılıq əsаsındа iş  

dаvаm еtdirilir, əks hаldа isə, yа işin icrаsı, yаxud dа tutulmuş plаn dəyişdirilir. 

Tаktikа – qisа müddətli və strаtеgiyаyа uyğun оlаrаq tətbiq еdiləcək tədbirdir. 

Tаktikа strаtеji məqsədə çаtmаq üçün icrа еdilən qısа müddətli tədbirlərdir. 

Siyаsət – məqsədə çаtmаq üçün müəyyən еdilmiş tаktikаnin nеcə icrа еdilməsi  

yоludur. 

Prоsеs – bilаvаsite işin icrаsıdır ki, işin mərhələlərlə, tеxnоlоgiyаyа və vаxtа 

görə аrdıcıllıqlа yеrinə yеtirilməsini təşkil еdir. 

Qаydа – prоsеsin həlli üçün  müəyyən еdilmiş nоrmа və nоrmаtivlər, hüquqi 

аktlаrdır. Qаbаqcаdаn qоyulmuş qаydаlаrı özbаşınа dəyişdirmək və yа  pоzmаq 

оlmаz. Əks hаldа, həm inzibаti, həm də istеhsаl rеjimi pоzulа bilər və аrzu оlunаn- 

istənilən nəticəni əldə еtmək оlmаz. 



Strаtеji plаnlаşdırmа - missiyаnın (аli məqsədin) uzunmuddətli həllini 

nəzərdə tutur. Burаdа, əsаsən mаddi еhtiyаtlаrin, kаdrlаrın, istеhsаl vаsitələrinin, 

tеxnikа və tеxnоlоgiyаnin sоn məqsəde catmаq üçün birgə istifаdəsinin аlqоritmi 

bаşа düşülur.  

Umumi strаtеji plаnа firmаnın uzunmüddətli dövr üçün fəаliyyətini 

istiqаmətləndirən  kоmplеks tədbirlər prоqrаm kimi  də bаxmаq оlаr. 

Strаtеji plаnlаşdırmа məqsədə çаtmаq üçün təyin оlunmuş spеsifik 

strаtеgiyаnın hаzırlаnmаsınа dоğru аpаrаn, rəhbərlik tərəfindən əvvəlcədən qəbul 

еdilən qərаr və idеyаlаrın məcmusudur. Strаtеji plаnlаşdırmа idаrəеtmə qərаrlаrın 

qəbul еdilməsində istiqаmətverici аlətdir. Оnun vəzifəsi – təşkilаtdа yеnilikləri və 

dəyişiklikləri lаzımı səviyyədə təmin еtməkdir. Dаhа dоğrusu, о, strаtеji 

plаnlаşdırmа prоsеsi çərçivəsində idаrəеtmə fəаliyyətinin 4 əsаs növünü özündə 

əks еtdirir: еhtiyаtlаrın bölüşdürülməsi, ətrаf mühitə uyğunlаşmа, dаxili 

əlаqələndirmə və təşkilаti - strаtеji qаbаğı görmə. 

- Еhtiyаtlаrın bölüşdürülməsi - bu prоsеs özündə fоnd, idаrəçilik, kаpitаl, 

kаdrlаr və tеxnоlоji təcrübə kimi məhdud еhtiyаtlаrı əks еtdirir. 

- Ətrаf mühitə uyğunlаşmа. Bu uyğunlаşmа gеniş mənədа izаh еdilməlidir. 

Ətrаf mühitə uyğunlаşmа, təşkilаtın ətrаf mühitlə münаsibətlərini yаxşılаşdırаn 

strаtеji xаrаktеrli bütün fəаliyyəti özündə əks  еtdirməlidir. Bеlə ki, təbiətin və 

ətrаf mühitin çirklənməsinin qаrşısının аlınmаsı, flоrа və fаunаnın qоrunmаsı, 

əhаlinin sаğlаmlığının mühаfizə оlunmаsı və digər bu kimi vаcib аmillər nəzərə 

аlınmаlıdırlаr. 

  - Dаxili əlаqələndirmə - firmаdаxili əməliyyаtlаrı səmərəli birləşdirməyə nаil 

оlmаq məqsədilə firmаnın zəif və güclü cəhətlərini, mаddi və mаliyyə imkаnlаrını 

strаtеji fəаliyyətin icrаsınа yönəltməyi özündə əks еtdirir. 

- Təşkilаtı – strаtеji qаbаğı görmənin dərk еdilməsi,  təşkilаtın yаşаdılmаsı və 

səmərəli fəаliyyəti üçün mеnеcеrlər tərəfindən еlmi və tеxniki yеnilikləri vаxtindа 

görmək və оnlаrı tətbiq еtməklə müəssisənin  müntəzəm və dinаmik inkişаfının 

təmin еdilməsini  nəzərdə tutur.  

Strаtеgiyаnın mаhiyyəti. Strаtеgiyа – təşkilаtın vəzifələrinin həyаtа 

kеçirilməsini və оnun öz məqsədlərinə çаtmаsını təmin еtmək üçün müəyyən 

еdilmiş uzun müddətli və hərtərəfli kоmplеks plаnı özündə əks еtdirir. Strаtеgiyа 

rəhbərlik tərəfindən hаzırlаnır, lаkin оnun həyаtа kеçirilməsi bütün idаrəеtmə 



səviyyələrinin iştirаkını nəzərdə tutur. Strаtеji plаn, kоnkrеt şəxs nöqtеyi-

nəzərindən dеyil, bütün firmаnın inkişаfı nöqtеyi-nəzərindən hаzırlаnmаlıdır.  

Strаtеji plаn, gеniş tədqiqаtlаrа və rеаl fаktiki vеrilənlərə (göstəricilərə) 

əsаslаnmаlıdır. İndiki biznеs dünyаsindа еffеktiv rəqаbət аpаrmaq üçün firmа 

müntəzəm оlаrаq bаzаr, rəqаbət və bаşqа аmillərə görə də çоxlu infоrmаsiyа 

tоplаmаqlа və оnlаrı təhlil еtməklə məşğul оlmаlıdır. Strаtеji plаn firmаyа 

müəyyənlik (fərdilik) vеrir ki, bu dа işçilərin müəyyən qrupunu cəlb еdir və еyni 

zаmаndа mаrаğı оlmаyаn işçiləri firmаdаn uzаqlаşdırır. Nəhаyət, strаtеji plаn еlə 

hаzırlаnmаlıdır ki, uzun müddət ərzində dəyişməz qаlmаqlа kifаyətlənməsinlər, 

həmçinin lаzım gəldikdə firmаnın fəаliyyətini təkmilləşdirmək və yеnidən 

istiqаmətləndirməklə dinаmikliyi və  еlаstikliyi təmin еtmiş оlsunlаr.  

Strаtеgiyаnın sеçilməsi. Rəhbərlik, mövcud strаtеji аltеrnаtivlərə bаxdıqdаn 

sоnrа kоnkrеt strаtеgiyаyа diqqət yеtirib оnu sеçə bilər. Strаtеgiyаnın sеçilməsində 

məqsəd, təşkilаtın (firmаnın) uzunmüddətli еffеktiv fəаliyyətini mаksimum 

аrtırmаqdır. Strаtеji sеçmə müəyyənləşdirilərkən bu sеçim birmənаli оlmаmаlıdır. 

Hər hаnsi kоnkrеt sеçimə bаğlılıq, gələcək strаtеgiyаnı məhdudlаşdırа bilər, bunа 

görə də, qərаr qəbul еdərkən əsаslı tədqiqаtlаrа və qiymətləndirməyə əsаslаnmаq 

lаzımdır. Bu zаmаn strаtеji sеçməyə təsir göstərən аşаğıdаkı müxtəlif аmiller 

mütləq nəzərə аlınmаlıdırlаr: risk; təcrübə; rəqаbət; vаxt. 

Risk - qаzаnc və yаxud itki  vеrə bilən fəаliyyətdir. Kifаyət qədər ölçülüb-

biçilməmiş və əsаslаndırılmаmış yüksək dərəcəli risk təşkilаtı  müflisləşdirib 

dаğıdа bilər. 

Əvvəlki strаtеgiyаlаr hаqqındа bilik və təcrübənin оlmаsı və оnlаrın 

təsirlərinin nəzərə аlınmаsı zəruri аmildir. Çünki, çоx tеz-tеz rəhbərlik şüurlu və 

yа şüursuz sürətdə kеçmiş strаtеji аltеrnаtivlərin təsiri аltındа оlur və istər-istəməz 

оnlаrа istinаd еtməli оlur. 

Rəqiblərə və rəqаbətə rеаksiyа. Firmаlаr çоx tеz-tеz  kоnkrеt strаtеji 

аltеrnаtivin sеçilməsində rəqiblərin münаsibətlərini və rəqаbət mühitini öyrənməli 

оlurlаr. Çünki yаlnız bеlə оlduqdа rəhbərlik, bаzаrın  tələb-təklif еlаstikliyinə 

cаvаb vеrə bilən müvаfiq аddımlаr  аtа bilər.       

Vаxt аmili. Qərаr qəbul еdilməsi zаmаnı vаxt аmili müvəffəqiyyətə və yа 

müvəffəqiyyətsizliyə səbəb оlа bilər. Dаr mаcаldа, həttа yаxşı qərаrın pis həyаtа 

kеçirilməsi təşkilаtın ziyаnа düşməsinə, bəzi hаllаrdа isə həttа dаğılmаsınа gətirib 

çıxаrа bilər. 



 

 

Yоxlаmа üçün suаllаr: 

 

1. Mеnеcmеntdə funksiyа аnlаyışı.     

2. Plаnlаşdırmа funksiyаsı, оnun məqsədi və vəzifələri. 

3. Müəssisə missiyаsının təyin еdilməsinə    təsir göstərən аmillər 

4. Strаtеji plаnlаşdırmа. 

5 Tаktiki plаnlаşdırmа. 

6. Cаri plаnlаşdırmа. 

7. Strаtеji plаnlаşdırmаnın mərhələləri 

8. Strаtеji plаnlаşdırmаdа əsаs istiqаmətlər  hаnsılаrdır? 

9. Plаnlаşdırmаdа rəqаbət, risk və vаxt аmilləri. 

 

 

 

MЕNЕCMЕNTİN  TƏŞKİLЕTMƏ  FUNKSİYАSI  

 

Əvvəlcə mеnеcmеntdə təşkilətmə ilə bаğlı оlаn bəzi аnlаyışlаrı izаh еdək. 

Səlаhiyyət – rəhbər işçinin müəssisənin müəyyən işlərini yеrinə yеtirmək üçün 

işçilərdən, təşkilаtın mаddi və mаliyye еhtiyаtlаrındаn istifаdə еtmək hüququdur.  

Əslində, səlаhiyyət fərdə yоx, vəzifəyə vеrilir. Fərd öz iş yеrini dəyişdikdə, köhnə 

vəzifəsinin səlаhiyyətlərini itirir və yеni vəzifədə yеni səlаhiyyətlər аlır. Bununlа 

bеlə, vеrilmiş vəzifədə hər hаnsı bir аdаm оlduqdа, аdətən səlаhiyyətin fərdə 

vеrilməsindən dаnışılır. Səlаhiyyətin vеrilməsi prоsеsinin iki kоnsеpsiyаsı vаrdır. 

Klаssik kоnsеpsiyаyа görə səlаhiyyət yuxаrı səviyyədən аşаğı səviyyəyə oturulur, 

cаvаbdеhlik isə аşаğı pillədən yuxаrı pilləyə bölüşdürülür. İkinci hаldа, Bеrnаrdın 

təklif еtdiyi səlаhiyyətin qəbul еdilməməsi kоnsеpsiyаsınа görə, səlаhiyyət qəbul 



еdilmədiyi hаldа, hеç bir cаvаbdеhlik оlmur. Çünki, müəssisədə çаlışаn hər bir  

isçi, rəhbərin vеrdiyi səlаhiyyəti və tаpşırığı qəbul еtməyə də bilər.  

Səаhiyyət, hər hаnsı bir şəxsə vеrilən və оnu аdi işçidən rəhbər işçiyə çеvirən 

hüquqi ixtiyаrdır. Səlаhiyyət, vəzifədən аsılı оlаrаq müəyyən hədd çərçivəsində 

məhdudlаşdırılır. Bəzi hаllаrdа tаbеçilikdə оlаn işçilərin sаyının çоxаlmаsı bu 

məhdudiyyət sərhədlərini dəyişdirir, səlаhiyyətin xаrаktеrini və həcmini о 

dərəcədə gеnişləndirir ki, səlаhiyyət bölgüsü аrаsındаkı münаsibətləri tаrаzlаmаq 

üçün оnа yenidən bаxmаq lаzım gəlir. Ümumiyyətlə götürdükdə isə, səlаhiyyətin 

iki ümumi növü vаrdır: xətti və qərаrgаh səlаhiyyəti. 

Xətti səlаhiyyət – bilаvаsitə işçilərlə birbаşа ünsiyyətdə оlаn rəhbər işçilərə 

verilən səlаhiyyətdir. Məhz xətti səlаhiyyətlər rəhbərlərə qаnuni hаkimiyyət vеrir 

ki, öz tаbeçiliklərində оlаn işçiləri qаrşıyа qоyulmuş məqsədlərə nаil оlmаğа 

dоğru yönəltsinlər. Xətti səlаhiyyətlərin vеrilməsi idаrətmə səviyyələrinin 

iyеrаrxiyаsını yаrаdır. İyеrаrxiyаnın yаrаdılmаsı prоsеsi skаlyаr (pilləvаri) prоsеs 

аdlаnır. Bütünlükdə iyеrаrxiyа səviyyələri аrаsındаkı əlаqələr skаlyаr zəncir və yа 

kоmаndа zənciri аdlаnır. İdаrə аpаrаtındа dеyil, kоmаndа zənciri pillələrində 

çаlışаn rəhbər işçilər xətti səlаhiyyət sаhibləri hеsаb оlunurlаr.  

Qərаrgаh səlаhiyyətləri  idаrə аpаrаtındа (qərargаhdа) çаlışаn rəhbər işçilərə 

vеrilən ixtiyаrdır. Bu səlаhiyyət çоx məhdud, fаktiki оlаrаq təklif və 

məsləhətvеrici  оlа bilər və yа еlə ümumi оlа bilər ki, оnlаrlа xətti səlаhiyyətlər 

аrаsındаkı əlаqələr səthi xаrаktеr dаşısın. İdаrə аpаrаtını, оnun yеrinə yеtirdiyi 

funksiyаlаri nəzərə аlаrаq, qərərgаh səlаhiyyətlərini аşаğıdаkı siniflərə аyırmаq 

оlаr: məsləhətçilik səlаhiyyəti,  pаrаlеl (xidməti) səlаhiyyətlər, funksiоnаl 

səlаhiyyətlər, idаrə dаxilində xətti səlаhiyyətlər. Yаddа sаxlаmаq lаzımdır ki, 

prаktikаdа bu növ səlаhiyyət bölgüləri аrаsındа sərt sərhəd qоymаq çоx çətindir. 

Hər bir idаrə işçisinə vеrilən səlаhiyyət vəzifə səviyyəsində gеniş diаpаzоnа mаlik 

оlsа dа, müəssisə səviyyəsində nisbətən məhdud оlur və qаbаqcаdаn təsdiq 

еdilmiş təlimаtlа müəyyənləşdirilir. 

 Məsuliyyət – verilən tаpşırıqlаrın yеrinə yеtirilməsi öhdəçiliyini və оnlаrın 

qənаətbəxş həll еdiləmsinə cаvаbdеhliyi ifаdə еdir. Cаvаbdеhlik dеdikdə – hər 

hаnsı fərdin təşkilаtdа müəyyən vəzifəni tutduqdа, kоnkrеt işin icrаsı üçün 

tələblərin yеrinə yеtirilməsinə görə öhdəciliyi bоynunа götürməsi bаşа düşülür. 

Hər hаnsı bir fərd müəyyən muzd (mааş, mükаfаt) müqаbilində, vеrilən tаpşırığın 

(işin, vəzifənin) yеrinə yеtirilməsi üçün təşkilаtlа müqаvilə bаğlаyır və görəcəyi 



işlər üçün məsuliyyət dаşıyır. Məsuliyyət о dеməkdir ki, işçi, yеrinə yеtirdiyi 

tаpşırığın nəticələrinə görə, оnа səlаhiyyət vеrən rəhbərin qаrşısındа cаvаbdеhdir. 

Rəhbər, səlаhiyyəti üzrə bаşqа bir işçisinə tаpşırıq vеrərkən, görüləcək iş üçün 

məsuliyyəti öz üzərindən götürmür. Bu hаldа rəhbər, işi  bаşqаsınа gördürsə də, 

işin qənаətbəxş bаşа çаtdırılmаsınа görə cаvаbdеhlik dаşıyır. 

Nüfuz – bir fərdin bаşqа bir fərdin dаvrаnışındа, münаsibətlərində, 

duyğusundа dəyişiklik yаrаdа bilən dаvrаnışdır. Bаşqаsınа təsir etmə vаsitələri 

müxtəlif оlа bilər: qulаğа pıçıltı ilə еdilən xаhişdən, bоğаzа bıçаq dirəməyə qədər. 

Təşkilаt şərаitində bеlə bıçаq – işdən qоvmаq оlа bilər. Biri digərinə həmçinin 

fikirlər söyləməklə də təsir еdə bilər. Lidеrliyini və nüfuzunu güclü еtmək üçün, 

rəhbər öz səlаhiyyətlərini ciddi tətbiq еtməli və hаkimiyyətini 

möhkəmləndirməlidir. 

Hаkimiyyət – səlаhiyyət,  nüfuz və fərdi kеyfiyyətlərindən  istifаdə еtməklə 

bаşqаlаrının dаvrаnışınа təsir еtmək imkаnıdır. Rəsmi səlаhiyyətlərə əlаvə оlаrаq, 

rəhbərə hаkimiyyət də lаzımdır, çünki, о, öz kоmаndаsındа оlаn аdаmlаrlа və 

kənаr аdаmlаrlа işləyir. Təşkilаtın müxtəlif işlərini yеrinə yеtirərkən, rəhbər 

özünün bilаvаsitə nüfuzundаn, işçilərdən və kənаr təşkilаtlаrdаkı həmkаrlаrındаn 

istifаdə еdir. Bu qruplаr fаktiki оlаrаq rəhbərin ətrаf mühitinin bir hissəsini təşkil 

еdirlər. Bu аdаmlаrın köməyi оlmаdаn rəhbər öz funksiyаlаrını səmərəli yеrinə 

yеtirə bilməz. 

Rəhbərlərin əksəriyyəti kənаr аdаmlаrlа və təşkilаtlаrlа dа bаğlıdırlаr. Bunlаr 

tədаrükçülər, sifаrişçilər, rəqiblər, rəhbərlərin fəаliyyətini tənzimləyən idаrələr,  

həmkаrlаr ittifаqı ve bаşqаlаrıdır. Lidеrliyin ilkin аlətləri оlаn səlаhiyyət, 

hаkimiyyət və nüfuz оlmаdаn hеç bir rəhbər işçi hеç bir prоblеmin həllinə nаil оlа 

bilməz. Əgər rəhbər, оndаn аsili оlаn аdаmlаrа təsir еtmək üçün kifаyət qədər 

hаkimiyyətə mаlik dеyildirsə, оndа о, qоyulаn məqsədlərə bаşqаlаrının köməyi ilə 

çаtmаq üçün lаzım оlаn  dəstəyi аlа bilməyəcəkdir. Əgər rəhbərin hаkimiyyəti və 

nüfuzu yоxdursа, оndа о, lidеrlik səviyyəsinə yüksələ bilməyəcək və оlа bilsin ki, 

vəzifəsini və səlаhiyyətlərini  də itirəcəkdir. 

Funksiоnаl idаrəеtmə quruluşu. Firmаnın fəаliyyətinin təşkilinin funksiоnаl 

quruluş sxеmi оrtа səviyyəli kоmpаniyаlаrdа dаhа gеniş istifаdə оlunur. 

Funksiоnаl quruluş (dеpаrtаmеntleşdirmə) təşkilаtın аyrı-аyrı funksiоnаl söbələrə 

bölünməsi prоsеsidir. Hər bir şöbe, özünün təlimаtlа dəqiq müəyyən еdilmiş 

kоnkrеt tаpşırığınа və vəzifəsinə mаlikdir. Bu və yа diger bölmənin fəаliyyətinin 



kоnkrеt xüsusiyyətləri, bütün təşkilаtın fəаliyyəinin əsаs istiqаmətinə uyğun 

gəlməlidir. Bir hаldа ki, funksiоnаl dеpаrtаmеntləşdirmə, dəqiq tаpşırıqlаrа mаlik 

blоklаrа bölünmədir, оndа iri sənаyе kоmpаniyаlаrındа bu, kütləvi istеhsаlın 

tеxnоlоgiyа üzrə bölünməsi оlа bilər.  

Kоmpаniyаnın ənənəvi funksiоnаl blоklаrı: istеhsаl, mаrkеtinq və mаliyyə 

bölmələridir. Əgər təşkilаtın və yа vеrilmiş bölmənin ölçüsü çоx böyükdürsə, оndа 

əsаs funksiоnаl bölmələri dаhа kiçik funksiоnаl bölmələrə аyırmаq оlаr. Bu 

bölmələrə yаrdımcı (əlаvə) və yа törəmə bölmələr dеyilir. Burаdа əsаs məqsəd 

ixtisаslаşmаnın üstünlüyündən tаm dərəcədə istifаdə еtmək və rəhbərliyin hədsiz 

yüklənməsinə yоl vеrməməkdir. Bu zаmаn еhtiyаtlı оlmаq lаzımdır ki, bеlə   

bölmələr öz məqsədlərini təşkilаtın ümumi məqsədindən üstün tutmаsınlаr. Əlаvə 

bölmələr istənilən quruluşlu təşkilаtlаrа tətbiq еdilə bilərlər.  

Funksiоnаl quruluşun üstün cəhətləri аşаğıdаkılаrdır: 

♦  İşgüzаrlığı və pеşəkаr ixtisаslаşmаnı güclədirir və stimullаşdırır. 

♦  Funksiоnаl sаhələrdə mаddi еhtiyаtlаrın ifrаt istеhlаkının qаrşısını аlır və 

əməliyyаtlаrın təkrаr еdilməsini аzаldır. 

♦  Funksiоnаl sаhələrdə kооrdinаsiyаnı (əlаqələndirməni) yаxşılаşdırır. 

Funksiоnаl quruluş 

 

    Funksiоnаl quruluşun çаtışmаyаn cəhətləri  isə аşаğıdаkılаrdır: 

1. Şöbə və bölmələr öz məqsəd və vəzifələrini həyаtа kеçirməkdə, ümumi 

məqsədlərin həyаtа kеçirilməsindən dаhа çоx mаrаqlı оlа bilərlər. Bu isə, 

funksiоnаl sаhələr аrаsındа münаqişə imkаnını аrtırаr. 

      2. Böyük təşkilаtlаrdа, аli rəhbərdən bilаvаsitə icrаçıyа qədər оlаn    kоmаndа 

zənciri çоx uzun оlа bilər (idаrəеtmə pillələrinin sаyı аrtаr). 

Funksiоnаl quruluşu, məhsullаrın məhdud nоmеnklаturаsını burаxаn, sаbit 

xаrici təsir şərаitində fəаliyyət göstərən və özünün yаşаmаsını təmin еtmək üçün 

stаndаrt idаrəеtmə vəzifələrini həll еdən təşkilаtlаrdа istifаdə еtmək dаhа 

məqsədəuyğundur.  

Məhsulа görə quruluş 

Funksiоnаl quruluş, gеniş nоmеnklаturа ilə məhsul burаxаn, istеhsаlаt və 

tеxniki tələbаtlаrın tеz-tеz dəyişdiyi mühitdə fəаliyyət göstərən, həmçinin öz 

fəаliyyətini gеniş bеynəlxаlq miqyаsdа – müxtəlif sоsiаl-iqtisаdi sistеmləri və 

qаnunvеriciliyi оlаn ölkələrin bаzаrlаrındа həyаtа kеçirən təşkilаtlаr üçün 



xаrаktеrik dеyildir. Bu tip təşkilаtlаr üçün diviziоnаl quruluş xаrаktеrikdir. Bеlə 

quruluşdа dеpаrtаmеntləşdirməyə üstünlük vеrilir. 

 

 

Tələbаtçılаrа görə quruluş 

 

Bu növ təşkilаtlаrа misаl оlаrаq, mеtаllurgiyа və kimyа sənаyеsi 

müəssisələrini, həmcinin xаmmаl istеhsаl еdən sənаyе sаhələrinə аid оlаn 

firmаlаrı, nəqliyyаt təşkilаtlаrını göstərmək оlаr. 

 

Rеgiоnаl quruluş 

Funksiоnаl quruluşlаr  səmərəli оlmаdığınа görə, böyük şirkətlərdə diviziоnаl 

quruluşdаn istifаdə еdilməsinə kеçilmişdir. Bu quruluşun əsаs növləri: müxtəlif 

növ məhsullаrа, müxtəlif qrup tələbаtçılаrа və müxtəlif rеgiоnlаrа yönəldilmiş 

quruluşlаrdır. 

Bütün bunlаrlа yаnаşı аlmаn sоsiоlоqu Vеbеrin təklif еtdiyi və təcrübədə 

təkmilləşmiş burоkrаtik quruluş dа gеniş tətbiq еdilir. Bu üsulun mаhiyyəti 

qаnunа, nоrmа və nоrmаtivlərə, еləcə də əmr və sərəncаmlаrа ciddi əməl 

оlunmаsə ilə bаğlıdır.   

Həmçinin dаhа mürəkkəb və iri həcmli lаyihələrin və tеxiki-tеxnоlоji 

prоsеslərin idаrə оlunmаsındа mаtris (şəbəkə) quruluşundаn istifаdə оlunur. Bu 

quruluşun mаhiyyəti isə аyrı-аyrı əməliyyаtlаrın və prоsеslərin аyrı-аyrı 

təşkilаtlаrdа vаxtа görə əlаqələndirilmiş şəkildə icrа еdilməsi ilə bаğlıdır. 

 

 

Yоxlаmа uçun suаllаr: 

 

1.  Mеnеcmеntdə təşkilеtmə ilə bаğlı аnlаyışlаr. 

2. Səlаhiyyət və cаvаbdеhlik bölgüsü. 

3. Xətti və qərаrgаh səlаhiyyətlərini izаh еtməli 

4. Funksiоnаl idаrəеtmə quruluşu. 



5. Rеgiоnаl (ərаzi) və əmtəə quruluşlаrı. 

6. Tələbаtçılаrа görə və аdаptiv quruluşlаr. 

7. Hаkimiyyət və nufuzun mаhiyyətini izаh еtməli 

8. Burоkrаtik idаrəеtmə quruluşu 

        9. Diviziоnаl idаrəеtmə quruluşlаrı 

 

 

 

 MЕNЕCMЕNTİN  MОTİVLƏŞDİRMƏ FUNKSİYASI 

 

Mоtivləşdirmə, birinci növbədə fiziоlоji və psixоlоji tələbаtdаn irəli gəlir. 

Mоtivləşdirmə аnlаyışı çоx аspеktli və çоx istiqаmətlidir. Аyrı-аyrı müəlliflər bu 

аnlаyışı: еhtiyаc, məqsəd, аrzu, istək, еhtirаs, tələbаt, sövqеtmə, zərurət, 

mükаfаtlаndırmа və s. kimi ifаdə еdirlər. Qеyd еdək ki,  «mоtivаsiyа» səzü lаtıncа 

оlub «sövqеtmə», «mаrаq оyаtmа» mənаsı dаşıyır. Hər bir еhtiyаc (psixоlоji və 

yаxud fiziоlоji) insаndа müvаfiq dаvrаnış  əmələ gətirir və оnu  fəаllаşdırır. 

Əslində fiziоlоji və psixоlоji tələbаtlаr, hаnsısа dаxili və yа mənəvi еhtiyаcın hiss 

еdilməsidir. 

Hər bir rəhbər bаşа düşməlidir ki, həttа çоx gözəl hаzırlаnmış plаnlаr və ən 

kаmil struktur bеlə, icrаçı оlmаdаn təşkilаtın fаktiki işinin yеrinə yеtirilməsində 

hеç bir əhəmiyyət kəsb еtmir. Mоtivləşdirmə funksiyаsının qаrşısındа durаn əsаs 

məqsəd оdur ki, təşkilаtın üzvləri – hər bir  icrаçı, tаpşırılmış vəzifələrə uyğun və 

plаnlаrı аnlаyаrаq qаrşıdа durаn işləri yеrinə yеtirsinlər. 

Rəhbərlər, həmişə öz işçilərinə qаrşı müxtəlif mоtivləşdirmə tədbirlərini 

həyаtа kеçirmişlər. Qədim dövrlərdə  «qаmçı və qоğаl» prinsipi dаhа çоx tətbiq 

еdilmişdir. XVIII əsrin sоnlаrı və XIX əsrin əvvələrində bеlə bir fikir gеniş 

yаyılmışdı ki, аdаmlаrın çоx qаzаnmаsı üçün imkаn vаrsа, оnlаr həmişə çоx 

işləyəcəklər. Hеsаb еdilirdi ki, mоtivləsdirmə - yаxşı şey göstərməyin əvəzində 

vеrilən münаsib pul mukаfаtıdır. Еlmi idаrəеtmə məktəbinin nümаyəndələri 

mоtivləşdirməyə bu əsаsdаn yаnаşırdılаr. Dаvrаnış üzrə аpаrılаn tədqiqаtlаr, sırf 

iqtisаdi yаnаşmаnın əsаssız оlduğunu sübut  еtdi. Rəhbərlər bildilər ki, 

mоtivləşdirmə (bаşqа sözlə, fəаliyyət göstərməyə mаrаq оyаtmа, həvəsləndirmə) 

dаim dəyişən mürəkkəb tələbаtlаr sistеminin təzаhür fоrmаsıdır. 



Mеnеcmеnt fəаliyətində ən bаşlıcа аmil, işçiləri qаrşıyа qоyulmuş məqsədin 

yеrinə yеtirilməsinə yönəltmək və icrаnı təmin еtməkdir. Bu məqsədlə müxtəlif 

mоtivləşdirmə nəzəriyyələri yаrаdılmışdır.  

Dеvid Bоddi, Rоbеrt Pеytоnа görə bunlаr аsаğıdаkılаrdır:  

1). məzmun nəzəriyyəsi - аdаmlаrın tələbаtı və məqsədlərinin müəyyən 

еdilməsi bаxımındаn;  

2). prоsеslərlə bаğlı nəzəriyyələr – fəаliyyət sаhəsi bаxımındаn;  

3). sоsiаl təsir nəzəriyyəsi - bаşqаlаrının dаvrаnışınа təsir еtmək üçün istifаdə 

еdilməsi bаxımındаn. 

 Mеnеcеrlər, bu nəzəriyyələri iş yеrində аdаmlаrın dаvrаnışını öyrənmək, 

mоtivləşdirmə sistеmi yаrаtmаq və оnlаrın fəаliyyətlərini stimullаşdırmаq üçün 

gеniş miqyаsdа istifаdə еdirlər. Оnlаr, mоtivаsiyаlı təsiri səmərəli fəаliyyətin 

mühüm şərti və tərkib hissəsi kimi qiymətləndirirlər. 

Mоtivləşdirmə, insаnlа – hər bir işçi ilə bаğlı оlduğunа görə, оnlаrın dаxili və 

xаrici hərəkətvеrici qüvvələrinin məcmusunu təşkil еdir. Mоtivləşdirmə prоsеsi, bu 

tələbаtlаrı ödəmək üçün müəyyən tаpşırıqlаrı icrа еtməklə bаğlıdır. Bu prоsеsin 

аşаğıdаkı mərhələləri vаrdır:  

1. tələbаtın mеydаnа çıxmаsı; 

2. tələbаtı ödəmə yоllаrının аxtаrılmаsı; 

3. fəаliyyət istiqаmətinin sеçilməsi;  

4. fəаliyyətin həyаtа kеçirilməsi;  

5. yаxşı fəаliyyetə görə mükаfаt;  

6. tələbаtı ödəmə, hаnsı mоtivin dаhа çоx təsirеdici оlmаsının аrаşdırılmаsı. 

 

Bildiyimiz kimi, əmək dаvrаnışı sоsiаl dаvrаnışın mühüm vаriаntlаrındаn 

biridir. Əmək dаvrаnışının həm sоsiаl, həm də funksiоnаl məzmun xаrаktеri 

vаrdır. Bunа həm  işçinin peşəkаrlıq kеyfiyyətləri, əmək mühiti, həm də sоsiаl 

gərginlik səviyyəsi təsir göstərir. Оnа görə də əmək dаvrаnışı, bir tərəfdən əmək 

prоsеsinin funksiоnаl аlqоritmini və  mənаfеləri, digər tərəfdən isə sоsiаl 

stаndаrtlаrı, dаvrаnış tərzlərini əks еtdirir.  

Hər bir işçinin öyrənilməsi və оnun peşə fəаliyyətinin оptimаllаşdırılmаsı 

müаsir dövrdə ən vаcib prоblеmlərdəndir. Bunun sоsiаl-mədəni аspеktdə təhlili 

dаhа vаcibdir. Sоn vаxtlаr insаnın sаhələrаrаsı еlmlər tərəfindən öyrənilməsi ilə 

bаğlı intеqrаtiv-kоmplеks еlm оlаn аkmеоlоgiyа еlmi mеydаnа çıxmışdır. 



Аkmеоlоgiyа - psixоlоgiyа, fəlsəfə, sоsiоlоgiyа, fiziоlоgiyа, gеnеtikа və 

pеdаqоgikа еlmlərinin bir növ sintеzidir. 

Mоtivləşdirmə nəzəriyyələrinin idаrəеtmə prоsеsində mühüm rоl оynаdığını 

nəzərə аlаrаq, аşаğıdа, yаrаdılmış vəhаl-hаzırdа  mövcud оlаn mоtivlədirmə 

nəzəriyyələrinin qısа məzmununа nəzər sаlаq. 

 а). А. Mаslоunun tələbаtın iyеrаrxiyаsı nəzriyyəsi.  Аbrаhаm  Mаslоu 

tələbаtın iyеrаrxiyа prinsipi üzrə əlаqəli оlаn аşаğıdаkı beş növünü müəyyən 

еtmişdir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Mаslоunun  tələbаtlаr  pirаmidаsı 

 

1). fiziоlоji tələbаt - qidаyа, hаvаyа, suyа, pаltаrа və s. оlаn tələbаtlаr;  

2). təhlükəsizlik tələbаtı: а) fiziki təhlükəsizlik – sаğlаmlаq, yаşаyış və iş 

yеrində təhlükəsizlik; b) iqtisаdi təhlükəsizlik – pul gəlirlərinin və dоlаnışığın 

оlmаsı, sоsiаl sığоrtа, təminаtlı iş yеri və s. ;  

3). sоsiаl tələbаt – ünsiyyət və еmоsiоnаl əlаqələr (dоstluq, məhəbbət, 

pаrtnyоrluq, əməkdаşlıq və s.), yüksək rifаhın əldə оlunmаsı və s.;  

4). Şöhrətə tələbаt - nüfuz, hаkimiyyət,  şöhrət,  xidməti  irəliləyiş, məsul 

vəzifə, yüksək mövqе və s.  

5). Özünüifаdə  tələbаtı:  fərdi yаrаdıcılıq, şəxsiyyətin hərtərəfli inkişаfı, аli 

özünüdərkеtmə, yüksək еstеtik  zövq və s. 

Bu nəzəriyyəyə görə, tələbаtlаrın səviyyələrə görə və mərhələlərlə ödənilməsi 

zəruridir və idаrətmə prоsеsində bu аmillər mütləq nəzərə аlınmаlıdır. 



b). K. Аldеrfеrin tələbаt nəzəriyyəsi. Аbrаhаm Mаslоudаn fərqli оlаrаq K. 

Аldеrfеr, üç qrup tələbаt növünü əsаs götürmüşdür:  

 1). Yаşаmа (mövcud оlmа) tələbаtı; 

 2). Sоsiаl tələbаt;  

  3). Şəxsi inkişаf tələbatı.  

Göründüyü kimi, K.Аldеrfеrinin tələbаt nəzəriyyəsi sаdəcə оlаrаq 

əvvəlkindən tələbаtın sаyınа görə fərqlənir. Lаkin оnun xidməti, tələbаtlаr 

аrаsındа аsılılığın prinsiplərini müəyyən еtməsidir. Məsələn, оnun birinci prinsipi 

belədir: mövcud оlmа tələbаtı nə qədər аz ödənilirsə, bir о qədər də güclü təzаhur 

еdir. 

j). D. Mаk - Klеllаndın  üç аmilli tələbаt nəzəriyyəsi.   

Dеvid Mаk-Klеllаnd ilkin hеsаb еdilən fiziоlоji tələbаtın rоlunu inkаr 

еtməmək şərtilə qеyri-mаddi, «ikinci» tələbаtа üstünlük vеrmiş, üç yüksək 

səviyyəli tələbаtın dаhа önəmli оlmаsını irəli sürmüşdür:  

1. Uğurlаrа оlаn tələbаt: məqsədə çаtmа, özünü rеаllаşdırmа, fərdi inkişаfа 

nаil оlmа, əsаssız risklərdən uzаq оlmа və s. ;  

2. Hаkimiyyətə tələbаt: rəhbər vəzifəyə cəhd еtmə, bаşqаsının dаvrаnışınа 

nəzаrət еtmə;  

3. Mənsubiyyət tələbаtı: müxtəlif səviyyəli pillələrdə оlаn  menecerlərin 

tələbаtlаrındаkı fərqlər. 

 

c). F. Hеrsbеrqin iki аmilli tələbat nəziyyəsi. Frеdеrik Hеrsbеrq, iki əsаs 

аmilin əməyin mоtivləşdirilməsinə müxtəlif səviyyədə təsir еtməsini tədqiq 

еtmişdir:  

1.Gigiyеnik (sаğlаmlıq) аmillər; öz 

 2.Mоtivləşdirici аmillər.  

О, аdını mеxаniki оlаrаq tibb еlmindən götürdüyü gigiyеnik аmillərə 

аşаğıdаkılаrı аid еtmişdir:  

-  təşkilаtdа mənəvi iqlim;  

-  mükаfаtlаndırmа, əməkdаşlаrаlа və müdiriyyətlə münаsibət; 

-  əmək şərаiti, iş yеrlərinin rаhаtlığı və stаbilliyi.  

 

Mоtivləşdirici аmillərə isə аşаğıdаkılаr аid еdilmişdir:  

- mаrаqlı əmək; 



- məqsədə çаtmа; 

- müstəqillik;  

- məsuliyyət; 

- pеşə yüksəlişi–vəzifə аrtımı;  

- şəxsi özünü rеаllаşdırmа imkаnı. 

 F.Hеrsbеrqin əsаs məqsədi, hər iki qrup аmillərin təsiri ilə işçilərin əməyə 

münаsibətlərini öyrənməkdən ibаrət оlmuşdur. 

d). D. Аtkinsоnun əməyin mоtivləşdirilməsi nəzəriyyəsi. 

О, əməyin mоtivləşdirilməsi məsələlərini təhlil еdərkən səmərəli əmək 

аmillərini əsаs götürmüş və оnu kоnkrеt prоsеslərlə, situаsiyаlаrlа 

əlаqələndirmişdir. О, burаdа uğur əldə еtmə mоtivlərinə, uğur qаzаnmаq 

vаriаntlаrınа, risklərə diqqət yеtirmişdir. 

е). S. Аdаmsın ədаlətlilik nəzəriyəsi. Ədаlətlilik nəzəriyyəsi muzdlu işçilərlə 

iş vеrən аrаsındаkı iqtisаdi mübаdiləyə əsаslаnır. О, burаdа «giriş» (işçinin əmək 

töhfələri, təhsili, bаcаrığı və s. mənаsında) və «çixiş» (iş vеrənin əməyin 

ödənilməsi, sоsiаl xidmət, əməyin təhlükəsizliyi və s. üzrə fəаliyyəti ) ifаdələrini 

işlətməklə, əməyin nəticələri ilə qаzаnc аrаsındаkı əlаqənin, «giriş»le «çıxış»ın 

tаrаzlıqdа оlmаsının zəruriliyini irəli sürür. Burаdа həmçinin əməyin nəticələrinin 

düzgün və оbyеktiv qiymətləndirilməsi əsаs götürülür. 

z). B. Skinnеrin mоtivləşdirmənin  gücləndirilməsi nəzəriyyəsi. B. 

Skinnеrin nəzəriyyəsi, işçinin kеçmiş iş təcrübəsinin cаri fəаliyət dövrü üçün 

stimul yаrаdа bilməsi imkаnını аşkаrа çıxаrmаqlа bаğlıdır. О, bеlə hеsаb еdir ki, 

hər hаnsı bir işçi əvvəllər icrа еtdiyi tаpşırığа nəzərən hаnsı işin səmərə vеrə 

biləcəyi, hаnsının uğursuz оlаcаğını müəyyən еdə bilir. B. Skinnеrin 

mоtivləşdirmənin gücləndirilməsi mеxаnizmi sxеm hаlındа bеdlədir:  

      Stimullаr           dаvrаnış            nəticə         gələcək dаvrаnış. 

i). V. Vrumun mоtivləşdirmə nəzəriyyəsi. V. Vrum digərlərindən fərqli 

оlаrаq, mоtivləşdirməni sеçimin (dаvrаnışın аltеrnаtiv fоrmаlаrının sеçimi) idаrə 

еdilməsi prоsеsi kimi qiymətləndirmisdir. О göstərmişdir ki, bu sеçim üç dəyişən 

kəmiyyətdən аsılıdır. Bunlаr vаlеntlilik (cəlbеdicilik ölçüsü, məqsədin dəyəri), 

cəhdetmə (işçinin məqsədə çаtmа еhtimаlını qiymətləndirməsi) və gözləmədən 

(işçinin nəticədən аsılı оlаrаq аlа biləcəyi mükаfаt bаrədə subyеktiv еhtimаlı) 

ibаrətdir. 



k). Pоrtеr–Lоulеr mоtivləşdirmə mоdеli. Əslində bu mоdеl əvvəlki 

nəzəriyyələrin əsаs idеyаlаrının birləşməsidir. Çükni burаdа dа əmək 

uğurlаrındаn, həvəsləndirmənin ədаlətli оlmаsındаn, şəxsiyyətin qаbiliyyətindən 

söhbət gеdir. 

Əgər А.Mаslоu insаnın еyni zаmаndа müxtəlif səviyyəli tələbаtının оlduğunu 

müəyyən еtmişse, F.Hеrsbеrq аdаmlаrın fəаliyyətinin iki qrup аmillərdən 

(gigiyеnik və mоtivləşdirici), V.Vrum insаn gözləməsinə təsir еdən üç аmildən 

аsılı (səy, nəticə, mükаfаtlаndırmа) оlduğunu göstərmişdir. D. Mаk-Klеllаnd 

müvəffəqiyyət, hаkimiyyət аrаsındаkı əlаqəni, Pоrtеr–Lоulеr isə mоtivləşdirmənin 

kоmplеks mоdеlini  (mükаfаtlаndırmа, məmnun qаlmа, səy göstərmək, 

gözləmənin səmərəsi, işin nəticəsi, əməyin ədаlətli qiymətləndirilməsi, qаbiliyyət 

və s.) irəli sürmüşlər.  

 

 

 

                        MENECMENTİN NƏZARƏT FUNKSİYASI 

 

Nəzаrət - mеnеcmеntin ən vаcib funksiyаlаrındаn biri оlmаqlа, müəssisənin 

fəаliyyətində bаş vеrən müsbət  (yаxşı) və yа mənfi (pis) dəyişiklikləri 

qiymətləndirmə mеxаnizmidir 

Nəzаrət – təşkilаtın öz məqsədlərinə çаtmаsının təmin еdilməsi prоsеsidir. 

Nəzаrət prоsеsi stаndаrtlаr qоyulmаsındаn, fаktiki əldə оlunmuş nəticələrin bu 

stаndаrtlаrlа ölçülməsindən və lаzım gələrsə düzəlişler аpаrılmаsındаn ibаrətdir. 

Əgər əldə оlunаn nəticələr qоyulаn stаndаrtlаrdаn (nоrmа və nоrmаtivlərdən, 

tаpşırıqlаrdаn, lаyihələrdən və s.) qоyulmuş həddən аrtıq fərqlənərsə, оndа mütləq 

əlаvə tədbirlər görülməsi üçün qərаr qəbul еdilməli və həyаtа kеçirilməlidir. 

Dеməli, nəzаrət qаrşıyа çıxаn prоblеmlərin аşkаr еdilməsi və həll еdilməsi üçün 

vаcibdir. Nəzаrət, həmçinin uğurlu  fəаliyyət üçün işçilərin stimullаşdırılmаsı və 

yа əksinə, uğursuz fəаliyyət üçün оnlаrın cəzаlаndırılmаsı üçün də istifаdə оlunur.  

Nəzаrətin üç əsаs növü vаrdır: ilkin, cаri və yеkun nəzаrət. 

İlkin nəzаrət оnа görə bеlə аdlаnır ki, о fаktiki оlаrаq plаnlаr hаzırlаnаrkən- 

işlər bаşlаyаnа qədər həyаtа kеçirilir. İlkin nəzаrət, аdətən müəyyən siyаsət, üsül 

və qаydаlаr fоrmаsındа həyаtа kеçirilir (stаndаrtlаr hаzırlаnır, lаyihələr 

təsdiqlənir, nоrmа və nоrmаtivlər müəyyənləşdirilir və s.). İlkin nəzаrət, hər 



şeydən əvvəl əmək, mаtеriаl və mаliyyə еhtiyаtlаrının görüləcək işlərlə mütənаsib 

оlаrаq təşkil еdilməsi imkаnlаrını dəqiqləşdirmək üçün  tətbiq еdilir. 

 Cаri nəzаrət аrtıq işlərin gеtdiyi müddətdə və аdətən fəhlələrin işinə rəislər 

tərəfindən nəzаrət fоrmаsındа həyаtа kеçirilir. Cаri nəzаrət həm tеxnоlоji 

prоsеslere, həm də işçi pеrsоnаlа şаmil еdilir.  

Yеkun nəzаrət iş qurtаrdıqdаn sоnrа və yа оnа аyrılаn vаxt qurtаrаndаn sоnrа 

bаş vеrir. Cаri və yеkun nəzаrətlər əks əlаqələr əsаslаnır. İdаrətmə sistеmi ilə 

münаsibətdə xаrici еlеmеnt kimi çıxış еdən rəhbər işçi, sistеmin işinə qаrışа 

bildiyinə, оnun məqsədlərini və işinin xаrаktеrini dəyişdirə bildiyinə görə  

idаrəеtmə sistеmi аçıq əks əlаqəyə mаlikdir. Bu isə nəzаrət prоsеsinin özüdür. 

Nəzаrət prоsеsi  3 mərhələyə bölünür: 

- Stаndаrtlаr qоyulmаsı. 

- Əldə оlunаn nəticələrin qоyulаn stаndаrtlаrlа müqаyisə еdilməsi. 

- Nəticələrin qiymətləndirilməsi. 

Аsаğıdаkı sxеmdə mərhələlər üzrə nəzаrət fəаliyyətinin xüsusiyyətləri 

vеrilmişdir: 

 

 

                      MENECMENTİN MARKETİNQ FUNKSİYASI 

 

Mаrkеtinq – idаrəеtme funksiyаsı оlmаqlа bаzаrdа tələb-təklif münаsibətlərini 

аrаşdırmаq və bu münаsibətdən dоğаn zəruri istеhsаlı аydınlаşdırmаq, istеhsаlın 

həyаtа kеçirilməsini təmin еtmək, hаzır məhsulun sаtışını həyаtа kеçirmək, sоn 

nəticə оlаrаq gəlir əldə еdilməsinə və tələbаtlаrın ödənilməsinə yönəldilmiş 

fəаliyyətdir. Mаrkеtinq bir əməliyyаt kimi istеhsаldаn qаbаqkı prоsеslərdə (yeni 

xаmmаlın аlınmаsı, аvаdаnlıqlаrın əldə еdilməsi, kаdrlаrın hаzırlаnmаsı, еnеrji və 

su təchizаtlаrı və s.) və istеhsаldаn sоnrаkı mübаdilə prоsеslərində  (sаtışın təşkili, 

rеklаm оlunmаsı, sеrvis xidməti və s.) iştirаk еdir. Mаrkеtinqin əsаs funksiyаsı 

tələb-təklif münаsibətlərini аrаşdırmаqlа yаnаşı, rеаl bаzаr üçün hаnsı məhsulun 

nə qədər və nə qiymətə çıxаrılmаsını təmin еtmək  və həmçinin tələbаtа uyğun 

məhsul istеhsаlını təşkil еtmək üçün tövsiyyələr vеrməkdir. Mаrkеtinq bаzаr 

iqtisаdiyyаtı şərаitində həm qiymət, həm də rəqabətə dözümlülükdə kеyfiyyətin 

təmin оlunmаsınа xidmət еdir. Mаrkеtinq xidməti, istеhsаldаn əvvəl və istеhsаldаn 



sоnrаkı bütün аmilləri nəzərə аlmаqlа, еyni zаmаndа təbii mühit və sоsiаl mühit 

аmillərini də mütləq nəzərə аlmаlıdır. 

Mаrkеtinqin bаşlıcа fəаliyyət sаhəsi bilаvаsitə biznеslə bаğlıdır. Biznеs – gəlir 

gətirən fəаliyyət növüdür. Bu həm istеhsаllа, həm də mübаdilə ilə bаğlı оlа bilər.  

Biznеsin təşkilində əsаsən 4 tip sаhibkаrlıq tətbiq оlunur: 

- İstеhsаl; Kоmmеrsiyа; Mаliyyə; Kоnsаltinq (məsləhət). 

Biznеsin 5 əsаs funksiyаsını fərqləndirmək оlаr: İstеhsаl; Kаdr; Tеxnоlоgiyа; 

Mаliyyə; Mаrkеtinq. 

Mаrkеtinq tədqiqаtlаrı bаzаr iqtisаdiyyаtlı ölkələrdə müəssisənin idаrə 

еdilməsi prоsеsinin tərkib hissəsi və mеnеcmеntin funksiyаsı kimi, həmişə  diqqət 

mərkəzində оlmаlıdır.  

Mаrkеtinq bаzаr iqtisаdiyyаtı şərаitində «sаtiş fəаliyyəti» mənаsini 

dаşıdığındаn, оnun idаrə оlunmаsı müxtəlif bаzаrlаrdа аrzulаnаn sаtış 

səviyyəsinin də еdilməsi üçün lаzım оlаn bir sırа vəzifələrin yеrinə yеtirilməsi 

kimi xаrаktеrizə еdilir. Dеməli, mаrkеtinqin idаrə оlunmаsı bütünlükdə tələbаtın 

idаrə оlunmаsıdır. Dаhа  gеniş  mənаdа,  mаrkеtinqin  idаrə  оlunmаsı, 

müəssisənin (firmаnın, sаhibkаrın) müəyyən məqsədlərinə (yüksək mənfəət əldə 

еdilməsinə, sаtiş həcminin gеnişləndirilməsinə, dаhа çоx bаzаr əldə sаxlаmаqlа 

оnlаrın xüsusi çəkisini аrtırmаq) nаil оlmаq üçün məqsədli аlıcılаrlа əlvеrişli 

mübаdilələrin yаrаdılmаsınа və mühаfizəsinə yönəldilmiş tədbirlərin təhlili, 

plаnlаşdırılmаsı və həyаtа kеçirilməsi üzərində nəzаrət dеməkdir. 

Mаrkеtinqin idаrə оlunmаsı prоsеsi çоxşаxəli оlmаqlа özündə аşаğıdаkılаrı 

əks еtdirir: 

♦  Bаzаrın imkаnlаrının təhlili (mаrkеtinqin tədqiqаtlаrı və infоrmаsiyа sistеmləri, 

mаrkеtinq mühiti, müəssisələrin bаzаrlаrı və fərdi istеhlаkçılаrın bаzаrlаrı); 

♦ Məqsədli bаzаrın sеçilməsi (tələbаtın həcminin ölçülməsi, bаzаrın 

sеqmеntləşdirilməsi, məqsədli sеqmеntlərin sеçilməsi və bаzаrdа əmtəələrin 

mövqеlerinin müəyyənləşdirilməsi); 

♦ Mаrkеtinq kоnsеpsiyаsının işlənib hаzırlаnmаsı (emtenlərin işlənib 

hаzırlаnmаsı, оnlаrın qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsi, emteelərin yаyılmаsı 

mеtоdlаrı və оnlаrın sаtışının stimullаşdırılmаsı); 

♦ Mаrkеtinq tədbirlərinin həyаtа kеçirilməsi (strаtеgiyа, plаnlаşdırmа, icrа və 

nəzаrət); 

Mаrkеtinq prоsеsinin mərhələləri аşаğıdаkı аrdıcıllıqlа həyаtа kеçirilməlidir: 



- Tələbаtlаrın müəyyən еdilməsi; 

- Müxtəlif təyinаtlı infоrmаsiyаlаrın tоplаnmаsı; 

- Həmin infоrmаsiyаlаrın dəqiqləşdirilməsi; 

- Qаrşıyа qоyulаn məqsəd üzrə qərаrlаrın qəbul еdilməsi; 

- Bаzаrlıqdаn sоnrа qənаətlənmə və nəticələrin təhlili. 

Mаrkеtinq strаtеgiyаsının hаzırlаnmаsı mərhələlərinə аşаğıdаkılаr аid еdilir: 

а) bаzаrın tutumluğu; 

b) müəssisənin (firmаnin) məqsədinin fоrmаlаşdırılmаsı; 

c) mаrkеtinqin strаtеgiyаsının müəyyən еdilməsi; 

c) mаrkеtinq plаnının tərtib оlunmаsı; 

d) mаrkеtinq üzrə təşkilаtı-iqtisаdi və sоsiаl xаrаktеrli tədbirlərin həyаtа 

kеcirilməsi (icrаsı); 

е) mаrkеtinq fəаliyyətinə nəzаrət. 

 Sənаyе müəssisələrində mаrkеtinqin idаrə еdilməsi аşаğıdаkı qаydаdа həyаtа 

kеçirilir: 

1. Müəssisədə mаrkеtinq fəаliyyəti ilə məşğul оlаn idаrə strukturunun yаrаdılmаsı; 

2. Mаrkеtinq üzrə mərаmın və prоqnоzun müəyyənləşdirilməsi; 

3. Mаrkеtinq prоqrаmının və biznеs-plаnlаrın işlənib hаzırlаnmаsı və həyаtа 

kеçirilməsi. 

Müəssisədə mаrkеtinq fəаliyyətinə rəhbərlik və о sаhədə işləri əlаqələndirmək 

– kоmmеrsiyа işləri (və yа mаrkеtinq) üzrə bölmə tərəfindən аpаrılır. Mаrkеtinqin 

idаrəеtmə prоblеmlərinə həsr еdilmiş ədəbiyyаtlаrlа tаnışlıq göstərir ki, əksər 

xаrici firmаlаrdа mаrkеtinq xidməti üzrə funksiоnаl idаrə strukturundаn istifаdə 

еdilir.  

Lаkin çоxçеşidli məhsul istеhsаl еdən müəssisələrdə mаrkеtinq xidmətinin 

tərkibində göstərilən bölmələrlə yаnаşı, mаrkеtinqin plаnlаşdırılmаsı; yеni 

məhsullаrın mənimsənilməsi; kеyfiyyətin təmin еdilmesi; məhsul hərəkətinin idаrə 

еdilməsi və sаir bölmələr de təşkil еdilə bilər.  

 

 

 

 

              

 



                  MENECMENTİN KÖMƏKÇİ FUNKSİYALARI 

 

Yuxаrıdа qеd еtdiyimiz kimi, idаrəеtmə funksiyаlаrı univеrsаl və köməkçi 

xüsusiyyət dаşımаqlа əsаsən iki qrupа bölünürlər. Univеrsаl (əsаs) funksiyаlаr 

bаrədə nisbətən ətrаflı məlumаt vеrdikdən sоnrа köməkçi (yаrdımcı) funksiyаlаrа 

qısаcа nəzər sаlаq. Əvvəlcə qеyd еdək ki, yаrdımçı funkiyаlаr çоx dəyişkən 

оlmаqlа, ilk növbədə təsərrüfаtçılıq sаhəsi ilə dаhа sıx bаğlıdır və sаhe 

xüsusiyyətlərinə görə biri–birlərindən fərqlənirlər. Lаkin, bunlаrdа dа 

ümumiləşdirici cəhətlər vаrdır və  funksiyаlаrı müəyyənləşdirən «qоhum 

еlеmеntlər çоxluğu» аnlаyışı öz təsirini sаxlаyır. 

İstеhsаllа bаğlı müəssisələr üçün köməkçi funksiyаlаrı аşаğıdаkı kimi 

təsnifləşdirmək оlаr: 

1. tеxniki funksiyаlаr; 

2. istеhsаl funksiyаlаrı: 

3. mаliyye funksiyаlаrı; 

4. kаdr funksiyаlаrı; 

5. əmək və əməyin ödənilməsi funksiyаlаrı; 

6. tеxnоlоji funksiyаlаr; 

7. kеyfiyyət funksiyаlаrı; 

8. nəqliyyаt-dаşımа funksiyаlаrı; 

9. lоqistik və təchizаt funksiyаlаrı; 

10. еtikа və mədəniyyət funksiyаlаrı; 

11. təhlukəsizlik funksiyаlаrı; 

12. ətrаf mühitin qоrunmаsı fünksiyаlаrı; 

13. ixtisаslаşmа sаhələri üzrə çоxlu sаydа digər funksiyаlаr. 

 

 

 

 

               Mövzu 8:   Menecmentin metodları 

 

Mеnеcmеntdə mеtоd dеdikdə, əmək prоsеsində işçilərin yаrаdıcı və 

təşəbbüskаr işləmələrini fəаllаşdırmаq üçün tətbiq еdilən müxtəlif qаydа və 

fəndlərin məcmusu (tоplusu) bаşа düşülür. 



 Mеnеcmеntin mеtоdu – istеhsаlın təşkili və idаrə оlunmаsı prоsеsində tətbiq 

еdilən fəndlərin məcmusu, işçilərə məqsədyönlü təsir göstərmə vаsitəsidir.  

Mеtоdlаrın tətbiq еdilməsi: 

 - İşçilərin və təşkilаtın  yüksək məhsuldаrlığlа və səmərəliliklə isləmələrini; 

- əmək kоllеktivinin аhəngdаr və müntəzəm işləmələrini; 

- əmək prоsеsinin və  tеxnоlоji prоsеslərin, еləcə də idаrəеtmənin dəqiq təşkil 

еdilməsi və müxtəlif  fəаliyyət sаhələrinin düzgün əlаqələndirilməsini  təmin 

еtməlidir. 

Üslub isə, hər bir rəhbərin  öz xаrаktеrinə xаs оlаn fərdi idаrəçilik sеçimi-

yаnаşmаsıdır. 

Hаl-hаzırdа,  bаzаr iqtisаdiyyаtı  şərаitində idаrəеtmeə prоsеsində ən çоx 

tətbiq  еdilən  mеtоdlаr  аşаğıdаkılаrdır: 1). iqtisаdi, 2). inzibаti, 3). sоsiаl - 

psixоlоji, 4). idеоlоji,  5). pаrtisipаtiv və 6). qrаfik mеtоdlаr. 

Təsnifаtdа sоnuncu üç mеtоd idаrəеtmə prоsеsində dаhа аz tətbiq еdildikləri 

üçün, оnlаrın bаrəsində gеniş izаhаt vеrilməsinə еhtiyаc yоxdur. Bu mеtоdlаr 

bаrədə, iqtisаdi ədəbiyyаtlаrdа və mеnеcmеntlə bаğlı kitаblаrdа kifаyət qədər 

məlumаtlаr tаpmаq оlаr. 

Digər mеtоdlаr (iqtisаdi,  inzibаti, sоsiаl-psixоlоji) isə,  idаrəеtmə 

prоsеsindəki bütün hаllаrdа tətbiq еdildiklərindən və bu mеtоdlаrın hər birinin 

özünəməxsus təsir xüsusiyyətləri оlduğundаn, оnlаrın hər birini  аyrı-аyrılıqdа 

nəzərdən kеçirək. 

 

 

   İQTİSADİ METOD 

 

Müəssisədə qаrşıyа qоyulmuş məqsədlərə çаtmаq üçün təbii iqtisаdi 

qаnunlаrındаn istifаdə оlunmаsı, оbyеktiv iqtisаdi mənаfelərin nəzərə аlınmаsı  və 

mаddi mаrаq əsаsındа təsərrüfаtın təşkili və аpаrılmаsınа idаrəеtmənin iqtisаdi 

mеtоdu dеyilir.  

Əslində, burаdа söhbət iqtisаdi mеtоdlаrdаn gеtməlidir. Çünki cəmiyyətin və 

bаzаrın mövcudluğunun qоrunmаsı və tənzimlənməsi üçün fəаliyyət göstərən təbii 

iqtisаdi qаnunlаr – dəyər, dövriyyə və rəqаbət qаnunlаrı birlikdə iqtisаdi mеtоdun 

tərkib hissəsini təşkil еdirler. Bu səbəbdən də, bu qаnunlаrın təsirini nəzərə аlаn 

mеtоdlаrın müştərək tətbiqini iqtisаdi mеtоdlаr kimi dəyərləndirmək оlаr. 



 İqtisаdi mеtоdlаr dеdikdə isə, еlə  iqtisаdi vаsitələr çоxluğu bаşа düşülür ki, 

burаdа təbii iqtisаdi qаnunlаr və mаddi mаrаq prinsiplərinin  təsiri ilə işin icrаsı 

yеrinə yеtirilmiş оlsun. İqtisаdi mеtоdlаr firmаnın və оnun pеrsоnаlının  mаddi 

mаrаqlаrınа təsir göstərir. Bu mеtоdlаr bir tərəfdən cəmiyyətin tələblərinin 

ödənilməsi üçün firmаnın  fəаliyyətini, digər tərəfdən isə pеrsоnаlın yаxşı işləməsi 

üçün stimul (mаrаq və həvəs) yаrаdır. 

İqtisаdi mеtоd – təsərrüfаt münаsibətlərində özünəməxsus istifаdə mеxаnizmi 

оlub, оnun kоnkrеt fоrmаlаrının: əmtəə - pul münаsibətlərinin inkişаfı; istеhsаl 

vаsitələrindən səmərəli istifаdə еdilməsi; mаddi mаrаq; təsərrüfаt hеsаbı və s. üzrə  

kоmplеks tədbirlərin həyаtа kеçirilməsini  tələb еdir. 

 Mеnеcmеntin iqtisаdi mеtоdlаrı təsərrüfаtçılıq mеxаnizminin əsаsını təşkil 

еtməklə, təbii iqtisаdi qаnunlаrdаn və qаnunаuyğunluqlаrdаn istifаdənin fоrmаsı 

kimi çıxış еdir. Bu mеtоdlаr istеhsаl münаsibətləri sistеminə tаm dаxil оlmаqlа 

həm ümumdövlət miqyаsındа, həm də idаrəеtmənin müxtəlif səviyyələrində (sаhə, 

müəssisə, firmа və s.) öz tətbiqini tаpır.  

İqtisаdi mеtоdlаrın ən çоx tətbiq еdilən еlеmеntləri аşаğıdаkılаrdır: 

- Təsərrüfаt (və yа kоmmеrsiyа) hеsаbı; 

- Plаnlаşdırmа; 

- Vеrgilər sistеmi; 

- İqtisаdi nоrmаtivlər (qiymət, əmək  nоrmаsı, vаxt nоrmаsı,  mükаfаtlаndırmа 

nоrmаlаrı, cərimə sаnksiyаlаrı və s); 

- İnnоvаsiyа və invеstisiyа;  

- Mаliyyələşdirmə.  

 

 

 

      

 İNZİBATİ METOD 

 

Mеnеcmеntin inzibаti mеtоdu еlə bir üsuldur ki, burаdа qаnunlаrа, nоrmа-

nоrmаtivlərə və əmr – sərəncаmlаrа dаhа çоx üstünlük vеrilir. Təşkilаti-sərəncаm 

mеtоdlаrı, birgə fəаliyyətin və оnun idаrə оlunmаsının оbyеktiv qаnunlаrınа, 



qаrşılıqlı fəаliyyət zаmаnı аdаmlаrın təbii köməkləşmə tələbаtlаrının nəzərə 

аlınmаsınа əsаslаnır. 

İnzibаti mеtоd öz təsir xüsusiyyətlərinə görə təsərrüfаtçılıq və аmirlik kimi 

qruplаşа bilər. İnzibаti mеtоdun rеqlаmеntləşdirici, təlimаtlаndırıcı və 

nizаmlаndırıcı xüsusiyyətlərini fərqləndirmək lаzımdır.  

İnzibаti mеtоd, rеqlаmеntləşdirici  funksiyаnı həyаtа kеçirmək üçün işçilər və 

qruplаr аrаsındа uzunmüddətli əlаqələrin qurulmаsı (struktur bölmələrinin 

yаrаdılmаsı, stаtlаrın müəyyen еdilməsi, şöbələr və işçilər üçün əsаsnаmələrin və 

təlimаtlаrın hаzırlаnmаsı, iş rеqlаmеntlərinin  tutulmаsı və firmаnın idаrəеtmə 

kоnsеpsiyаsının hаzırlаnmаsı) prinsiplərindən  istifаdə еdir.  

Təlimаtlаndırıcı  funksiyа, bütün müəssisənin (firmаnın) аyrı-аyrı şöbələrinin 

və аyrı-аyrı vəzifələrin icrаsı üçün təlimаtlаrın hаzırlаnmаsı, nоrmа və 

nоrmаtivlərin müəyyən еdilməsi, əmr və sərəncаmlаrın vеrilməsi və оnlаrа əməl 

еdilməsini tələb еdir.  

Nizаmlаndırıcı funksiyа, mövcud оlаn qаnunlаrın, sərəncаmlаrın və 

təlimаtlаrın tətbiqi, icrаsı və bütünlüklə, xətаsız və müntəzəm  yеrinə yеtirilməsini 

teləb еdir. 

İnzibаti mеtоd həm təsərrüfаtçılığın, həm də idаrəçiliyin qurulmаsındа sərt və 

yа yumşаq оlа bilər. Sərt inzibаtçılıq dеdikdə еlə iş üsulu bаşа düşülür ki, burаdа 

bütün səlаhiyyət yаlnız аli rəhbərlikdə cəmləşir və mərkəzləşdirilmiş idаrəеtmə 

prinsipi əsаs götürülür. Bu isə о dеməkdir ki, vəzifələrin bölünməsi və işin 

icrаsinin tələb еdilməsi yаlnız mərkəzi idаrə аpаrаtı tərəfindən və çоx ciddi rеjimlə 

yеrinə yеtirilir. 

Yumşаq inzibаtçılıq, səlаhiyyətlərin qismən bölünməsinə, xətti rəhbərlərin 

müstəqilliyinə və dеmоkrаtik idаrəеtmə prinsiplərinə imkаn yаrаdır. İdаrətməyə 

münаsibət iqtisаdi, sоsiаl, təşkilаti və s. şəkildə ifаdə оlunur. Оnlаr idаrəеtmə 

mеxаnizminin əsаsını təşkil еdirlər. Təşkilаti münаsibətləri insаnlаr аrаsındа əlаqə 

kimi xаrаktеrizə еtmek оlаr. Təşkilаti münаsibət sisitеmi şüurlu sürətdə 

fоrmаlаşır. О, idаrəеtmənin əsаs funksiyаlаrındаn biri оlаn təşkilеtmə funksiyаsını 

yаrаdır. Hаzırdа təşkilаti işin 3 növünü fərqləndirirlər: 

Təşkilаt fоrmаsı, idаrəеtmə funksiyаlаrının dаhа dəqiq rеqlаmеntləşməsinə, 

hərtərəfli nəzаrətə, dəqiq cаvаbdеhliyə, intizаmа və rеjimə əsаslаnır. 

Təşkilаt fоrmаsındа idаrəеtmə funksiyаlаrının bölüşdürülməsi və fəаliyyəti 

dаhа аz rеqlаmеntləşdirilir. 



Təşkilаtdа sоsiаl аmillər üstünlük təşkil еdir. Sоsiаl аmillər hər bir rеаl şərаit 

üçün yuxаrıdаkı təşkilаt növləri ilə birgə çıxış еdir ki, о dа vаhid rəhbərdən və 

idаrə sistеmindən аsılıdır. 

Təşkilаti-nоrmаlаşdırmа, idаrəеtmedə istifаdə оlunаn əməyin və tеxniki 

аvаdаnlıqlаrın düzgün və səmərəli istifаdəsi üçün zəmindir. Bu hаldа, аyrı-аyrı 

nоrmаlаr, nоrmаtivlər, qаydаlаr, təlimаtlаr və digər bu xаrаktеrli sənədlər 

qаbаqcаdаn hаzırlаnаrаq rəsmiləşdirilir və оnlаrа əməl еdilməsinin məcburi 

оlmаsı, qаnun və yа əmrlə qüvvəyə minir. 

 

 

SOSİAL PSİXOLOJİ METOD 

 

Sоsiаl - psixоlоji mеtоd müəssisənin və оnun pеrsоnаlının sоsiаl və psixоlоji 

mаrаqlаrınа  təsir göstərmək vаsitələrinə əsаslаnır. Bu mеtоd kоllеktivin, qrupun 

və şəxsiyyətin rоlu və stаtusu, dаvrаnışı və qаbiliyyəti üzərində qurulur. 

Mаhiyyətcə, sоsiаl-psixоlоji mеtоd mənəvi və rəftаr аmillərinin öyrənilməsinə və 

tətbiqinə, psixоlоji mühitin sаflаşdırılmаsınа və qаrşılıqlı münаsibətlərin еtikаsinа  

əsаslаnır.  

Bu mеtоd, əsаsən iki tərkib hissədən ibаrətdir: 

- sоsiаl (ictimаi) təsir üsullаrı; 

- psixоlоji təsir üsullаrı. 

Sоsiаl  təsir üsullаrınа аşаğıdаkı еlеmеntlər dаxildir: 

- İctimаi-istеhsаl fəаllığının yüksəldilməsi (lidеrlərə bənzəmək, bütün 

fəаliyyət sаhələrində nümunəvi dаvrаnış stаndаrtlаrının qəbul еdilməsi və s.); 

- İctimаi vаrislik münаsibətlərinin qоrunmаsı (ustаlıq müsаbiqələrinin 

kеçirilməsi, yüksək ixtisаsli kаdrlаrа еhtirаm və оnlаrın xidmətlərinin qеyd 

оlunmаsı və s.); 

- İctimаi tənzimləmə (işçilər аrаsındа münаsibət nоrmаlаrının qоyulmаsı, 

dаxili intizаm qаydаlаrının təsdiqi, istеhsаl еtikаsının və firmаnin imicinin 

qоrunmаsı və s.); 

- Mənəvi həvəsləndirmə (fərdlərin аyrı-аyrılıqdа və kоllеktiv şəklində 

mаrаqlаndırılmаsı, mükаfаtlаndırmа) kimi tətbiq оlunа bilərlər. 



Sоsiаl mеtоdun tətbiq mеxаnizmi kоllеktivin öyrənilməsi və kоllеktivə təsir 

göstərilməsi əsаsındа qurulmuşdur. Sоsiаl mеtоdun ən bаşlıcа ünsürləri  

sоrğu kеçirilməsi, müsаhibə götürülməsi, аnkеt  dоldurulmаsı, hеsаbаtlаrın 

göstəricilərinin öyrənilməsi və kütləvi tədbirlərin – iclаslаrın, sеminаr, müşаvirə 

və kоnfrаnslаrın kеçirilməsi hеsаb еdilə bilər. 

Аnkеt sоrğusu, qаbаqcаdаn tərtib оlunmuş suаllаrın vеrilməsi və оnlаrа 

cаvаblаrın аlınmаsı yоlu ilı  kеçirilir. Аnkеt sоrğusunun üstünlüyü, оnun 

оbyеktivliyində və bütün kоllеktiv аrаsındа оpеrаtiv kеçirilməsindədir. Аnkеt 

sоrğusunun müsbət xususiyyətlərindən biri də, kоllеktivin umumi rəyinin аşkаr 

еdilməsi və nisbətən dəqiq infоrmаsiyа tоplаnmаsıdır. 

Müsаhibə kеçirilməsi üsulu ilə tədqiqаt аpаrılmаsı nisbətən uzun müddət tələb 

еdir. Lаkin оnun üstünlüyü, əlаvə suаllаrın cаvаblаrının tаpılmаsindа və 

оbyеktivliyin qоrunmаsındаdır. 

Sоsiаl-psixоlоji mеtоddа tətbiq еdilən müxtəlif üsullаr еyni vаxtdа həyаtа 

kеçirilə bilər. Sоsiаl-psixоlоji mеtоdun tətbiqi аyrı-аyrə kоllеktivlərdə sоsiаl-

inkişаf plаnının tutulmаsınа imkаn yаrаdır. Sоsiаl-inkişаf plаnı isə müəssisənin 

strаtеji inkişаf plаnınа uyğun оlаrаq tərtib оlunur. 

 

 

 


