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ЭИРИШ 

Мювзунун актуаллыьы. Щяр бир юлкянин игтисадиййатынын формалашмасы вя 

инкишафында  информасийа технолоэийаларыnın ролу олдугъа бюйцкдцр. 

Информасийа технолоэийалары базары мювъуд техники васитялярдян истифадя 

етмякля информасийанын сахланмасы, ишлянмяси, мцяссися вя тяшкиларлар арасында 

ютцрцлмяси просесляринин мяъмусу кими характеризя олунур. Бу просесляр 

глобаллашма шяраитиндя юзцнц даща габарыг шякилдя бирузя верир. İнформасийа 

технолоэийалары sahibkarlıq fəaliyyətinin инкишафында олдугъа мцщцм 

ящямиййят кясб едир 

Mцасир рягабят шяраитиндя fəaliyyət göstərən müəssisələr йалныз кейфиййятли 

мящул истещсал етмяк вя онлара истещлакчылара мцнасиб гиймят гоймагла 

кифайятлянмирляр. Ейни заманда истещлакчылара мящсул щаггында мцяййян 

мялуматлар чатдырмаг, бунунла да мящсула тялябат формалашдырмаг вя 

мцхтялиф informasiya texnologiyaларınдан истифадя етмякля istehsal – satış 

fəaliyyətini daha səmərəli şəkildə həyata keçirmək истигамятиндя дя 

мягсядйюнлц фяалиййяти щяйата кечирирляр. Бу мягсяд цчцн бу эцн фирмаларда 

informasiya texnologiyalarının kompleks системи tətbiq olunur və onun  

мцхтялиф методларınдан вя цсулларınдан истифадя етмякля sahibkarlıq 

fəaliyyətinin inkişafı təmin edilir. 

Hazırki dövrdə bazarlar «сатыъы базарындан» «Истещлакчы базарына» 

чеврилмишдир. Бу эцн базарда щансы мящсулу истещсал етмяйи, щансы мигдарда вя 

гиймятля базара чыхармаьы истещлакчылар диктя едирляр. Мящз informasiya 

texnologiyaları системи сатыъыларла алыъылар арасында ялагя вя цнсиййят йаратмаьа 

Бу мювзу щямчинин она эюря даща чох мараг доьурур ки, артыг базарлар, 

фирма вя мящсул щаггында истещлакчыларда хош  тяяссцрат formalaşdırmağa, 

istehsal – satış fəaliyyətini daha səmərəli şəkildə həyata keçirməyə имкан верир. 

Информасийа технолоэийалары базарынın tədqiqi, bu bazarda baş verən 

mütərəqqi dəyişikliklər sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafını təmin edən əsas 

şərtlərdən biridir.  
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Гейд олунанлар диссертасийа ишинин актуал бир мювзуйа щяср олундуьуну 

эюстярир. 

Тядгигатын мягсяд вя вязифяlərи. Диссертасийа ишинин ясас мягсяд вя 

вязифяляри глобаллашма шяраитиндя, Азярбайъанда информасийа  технолоэийалары 

базарынын müasir вязиййятини вя инкишаф мейллярини арашдырмагдан, informasiya 

texnologiyaları bazarının və sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafında interaktiv 

marketinqin və internetin rolunu müəyyənləşdirməkdən, бу истигамятдя 

щяйата кечирилян тядбирлярин вя тякмилляшдирилмяси zəruri olan мясяляляри тящлил 

етмякдян ибарятдир. 

Тядгигатын obyekti və предмети. Тядгигатын obyekti kimi Азярбайъан 

Республикасынda sahibkarlıq fəaliyyəti və информасийа texnologiyaları базары 

чыхыш едир.  Тядгигатын  предметиnə информасийа texnologiyaları базарынын 

формалашдырылмасы вя инкишафы мясяляляри, бу базара аид олан диэяр мясяляляр aid 

edilir. Бу заман ясас диггят базарын формалашмасы və инкишаф istiqamətlərinin 

müəyyənləşdirilməsinə, базар имканларынын тядгириня, sahibkarlıq fəaliyyətinin 

inkişafında internetin roluna, информасийа технолоэийалары базарынын тякмилляш-

дирилмяси вя инкишаф истигамятляриня йюнялдилмишдир.  

Тядгигатын методлары. Тядгигатын щяйата кечирилмясиндя бир сыра 

методлардан, о ъцмлядян, ситуасийалы тящлил, статистик анализ, системли йанашма 

методларындан истифадя едилмишдир. Бу методларындан истифадя етмякля 

тядгигатын апарылмсы гаршыйа гойулан мягсядя наил олмаьа, диссертасийа ишини 

ятрафлы, даща дольун сявиййядя тамамламаьа имкан вермишдир. 

Тядгигатын елми йенилийи. Азярбайъанын информасийа технолоэийалары 

базарынын формалашмасы вя инкишаф мейлляриnin müəyyənləşdirilməsi, 

sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafafında interaktiv marketinqin və internetin 

rolunun qiymətləndirilməsi вя диэяр бу кими мясяляляря системли йанашмагла 

информасийа технолоэийаларыnın tətbiqinin тякмилляшдирилмяси üzrə elmi və 

praktiki əhəmiyyət kəsb edən nəticələr çıxarmaq və təkliflər verməkdən 

ibarətdir.  
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Тядгигатын информасийа базасы. Тядгигатын апарылмасында эениш щяъмдя 

нязяри вя практики материаллардан, о ъцмлядян, информасийа вя коммуникасийа 

технолоэийалары базарына щяср едилмиш ясярлярдян, дярсликлярдян, журналлардан, 

Азярбайъанын информасийа технолоэийалары базарына аид фактики материаллардан  

истифадя едилмишдир. 

Тядгигат işinin praktiki əhəmiyyəti. Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinin 

inkişafında informasiya texnologiyalarından istifadə olduqca mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Tədqiqat nəticəsində əldə edilən nəticələr, təkliflər və tövsiyyələr, 

ölkənin müxtəlif təsərrüfat subyektləri, sənaye sahələrinin müvafiq müəssisə və 

təşkilatları, bu problemlərlə əlaqəli və maraqlı olan dövlət orqanları tərəfindən 

nəzəri və praktiki baxımdan istifadə edilə bilər. 

Тядгигатын щяъми вя структуру. Тядгигат иши 79 сящифя щяъминдя йазылмышдыр. 

Иш эиришдян, 6 суалы бирляшдирян 3 фясилдян, нятиъя вя тяклифлярдян, ядябиййат 

сийащысындан ибарятдир. Биринъи фясилдя iqtisadiyyatın qloballaşması və 

sahibkarlıq fəaliyyətinin beynəlmiləlləşməsi, информасийа технолоэийалары 

базарынын формалашмасынын  зярурилийи вя ясас хцсусиййятляри qeyd olunmuş 

ikinci fəsildə Aaərbaycanda informasiya технолоэийалары bazarının müasir 

vəziyyətinin tədqiqi aparılmış, sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafında interaktiv 

marketinqin və internetin rolu açıqlanmışdır. Üçünçü фясилдя информасийа 

технолоэийалары базарынын дяйишмяси мейлляри, ишкцзар коммуникасийасынын 

мцасир системlərи тящлил едилмиш, internetə informasiya технолоэийаларыnın  

тякмилляшдирилмяси  истигамяти kimi baxылмышдыр. 

Диссертасийа ишинин сонунда апарылан тядгигатын нятиъяляриня уйьун олараг 

мцвафиг нятиъяляр чыхарылмыш, тяклифляр верилмиш, ядябиййат сийащысы эюстярилмишдир. 
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FƏSİL 1. ГLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ  İNFORMASİYA 

TEXNOLOGİYALARI  BAZARININ FORMALAŞMASININ    

 ELMİ - METODOLOJİ  ƏSASLARI  

 

  1.1. Iqtisadiyyatın qloballaşması və sahibkarlıq  

fəaliyyətinin beynəlmiləlləşməsi 

Müasir dövrdə dünya miqyasmda dövlətlərin iqtisadi əlaqələrin 

genişlənməsi, dünya bazar subyektləri arasında informasiya mübadiləsinin 

sürətləndiyi və bu prosesin kifayət qədər asanlaşdığı şəraitdə hər hansı bir 

ölkənin iqtisadiyyatında baş verən dəyişikliyin tezliklə digər ölkələrin 

iqtisadiyyatında da təzahür etməsi müşahidə olunur ki, bu da qloballaşma 

kimi nəhəng bir prosesin mövcud olmasından xəbər verir. Qloballaşma müasir 

dünya təsərrüfatının səciyyəvi xüsusiyyətidir. O, bir sıra təzahür formaları ilə 

diqqəti cəlb edir. Əgər bu gün beynəlxalq miqyasda kollektiv valyuta sistemi, 

böyük dünya birlikləri kimi supergüclər, geniş fəaliyyət şəbəkəsinə malik olan 

və öz fəaliyyəti ilə milli dövlət sərhədlərini aşan transmilli korporasiyalar 

movcuddursa, deməli, qloballaşma dünya təsərrüfatnın bir əlaməti kimi 

формалашмагdа    və genişlənməkdədir. 

Hər bir ölkədə baş verən qloballaşma meylləri ölkədə fəaliyyət göstərən 

müəssisələrin həm daxili, həm də beynəlxalq marketinq fəaliyyətinə, onların 

strategiyalarının formalaşmasına çox ciddi təsir göstərir. 

Beynəlxalq marketinqin əhəmiyyətinə və inkişaf problemlərinə 

ümumbəşər maraqlarından və mövqelərindən yanaşmaq daha 

məqsədəuyğundur. Bu onunla əlaqədardır ki, beynəlxalq marketinq müasir 

dövrdə iqtisadi, sosial və siyasi dəyişikliklərin baş verdiyi şəraitdə həyata 

keçirilir. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər demək olar ki, dünyanın bütün 
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ölkələrini əhatə edir. Faktiki olaraq elə bir ölkə yoxdur ki, o beynəlxalq 

biznesdən asılı olmasın. Dünya iqtisadi əlaqələr sisteminə daxil olma prosesi 

biznes üzrə tərəf müqabil ölkələrin iqtisadiyyatının qloballaşdınlması və 

beynəlmiləlləşdirilməsi meylləri ilə müşayət olunur. 

  Qloballaşma milli mədəniyyətlərin və iqtisadiyyatın 

beynəlmiləlləşdirilməsi və qarşıhqlı əlaqəsi dairəsində konkret və divergent 

proseslərin formalaşması və inkişafnı əks etdirir. 

İqtisadi proseslərin beynəlmiləlləşdirilməsi indiki dövrdə inkişaf meylinə 

malik olan müstəqil gücə çevrilir. Bu proses bir çox müxtəlif sosial-

demoqrafiq, psixoloji-mentalitet amillırin təsiri nəticəsində daha da  güclənir, 

inkişaf edir. 

İqtisadi mənada istehsalın beynəlmiləlləşdirilməsi əmək bölgüsünün 

dərinləşməsinə, onun məhsuldarlığının artmasına, kapital qoyuluşu sahələ-

rinin genişlənməsinə, hesablaşma metodlarının və texnikanın  inkişafına 

aparır. İlk mərhələdə bu milli və beynəlxalq müəssisələr tərəfindən həyata 

keçirilir və vahid iri firmaların müvəffəqiyyət qazanmalarını təmin etməyə 

xidmət edir. Müasir iqtisadiyyat üçün əvvəllər daxili bazara istiqamətlənmiş 

kiçik və orta müəssisələrin digər ölkələrin bazarlarına sürətlə çıxmaları və öz 

xarici ticarət dövriyyələrini artırmaları artıq normaya çevrilmişdir. 

Beynəlmiləlləşdirmə motivləri müxtəlif ölkələr üçün müxtəlif öncül 

istiqamətlərə malikdir. Məsələn, Avstriya müəssisələri üçün onlar aşağıdakı 

kimi qruplaşdırılır: 

1. Mövcud  istehsal  güclərindən  daha  səmərəli  istifadə  etməyə can 

atmaq. 

2. Öz ölkəsində ixrac üzrə məşhur olmağa cəhd göstərmək. 

3. Ölkənin iqtisadi vəziyyətinin pisləşməsini gözləmək. 

4. İstehsalın yeniləşdirilməsi üçün ixrac hesabına maliyyə 

əməliyyatlarından valyuta əldə etmək imkanı. 

5. Xarici valyuta əldə etmək imkanı. 

6.  Öz ölkəsindəki rəqiblər üzərində üstünlük əldə etməyə çalışmaq. 
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7. Xarici ölkə bazarında dövriyyənin daha yüksək rentabelliyini təmin 

etmək. 

8. Daha qiymətli noy-xau əldə etməyə çalışmaq. 

9. Öz ölkəsinə nisbətən xaricdə daha zəif rəqabət şəraitində işləmək 

arzusu. 

Firmaların xarici şəraitə uyğunlaşmasi, qloballaşma və beynəlmiləlləşmə 

prosesinin, onların xüsusiyyətlərinin və mərhələlərinin dərk edilməsi ilə 

əlaqədardır. 

Artıq Azərbaycanda  yetkin bazar tipli dünya iqtisadiyyatı ilə planlı 

sosialist iqtisadiyyatının qeyri-bazar tipli inzibati-amirlik modelinin prinsipial 

uyuşmazlığı dərk edilmişdir. Bu gün Azərbaycan qarşısında iqtisadiyyatı 

qlobal dünya iqtisadiyyatı sisteminə vahid, milli kompleks kimi daxil etmək və 

beynəlxalq miqyasda səmərəli fəaliyyət göstərmək vəzifəsi durur. Əslində 

Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq qloballaşma prosesinə daxil olmuşdur və bütöv 

qlobal sistemin bir hissəsini təşkil edir. Lakin bu daxilolma hər şeydən əvvəl, 

xammal üzrə baş vermişdir ki, bu da Azərbaycanın Qərb ölkələrinin xammal 

əlavəsi kimi çıxış etməsinə gətirib çıxarır. Bu gün Azərbaycanın dünya iqtisadi 

arenasında beynəlxalq nüfuzunun artması isə enerji biznesinin qloballaşması 

ilə əlaqədardır. Bundan çıxara biləcəyimiz nəticə isə ondan ibarətdir ki,  

beynəlxalq miqyasda baş verən biznesin qloballaşması prosesi, göründüyü 

kimi, yalnız müsbət nəticələrə malik olmayan bir kateqoriya kimi ölkəmizin 

iqtisadiyyatına da öz mənfi təsirlərini göstərə bilər və bizim vəzifəmiz milli 

iqtisadiyyatımızı bu mənfi təsirlərdən qorumaqdır. 

XXI əsrdə qloballaşan dünya iqtisadiyyatında mənafelər uğrunda 

mübarizələr nəinki səngiməyəcək, əksinə daha geniş miqyas alacaqdır. Dünya 

miqyasında iqtisadiyyatların vahid, bütöv halda fəaliyyətini nəzərdə tutan 

qlobal iqtisadiyyat milli iqtişädiyyatlara bilavasitə təsir edəcəkdir. 

Qloballaşma və milli iqtısadiyyatlar bu iki qütb arasında gedən mübarizənin 

xarakteri, intensivliyi nəinki qloballaşmanı idarə edən qüvvələrdən, həmçinin, 

milli iqtisadiyyatı idarə edənlərdən asılı olacaqdır. Belə ki, Azərbaycan 
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hökumətinin müəyyənləşdirdiyi neft sirategiyasının ilk uğurlu nəticələri 

demokratiyanm inkişafı, ictimai-siyasi sabitliyin təmin edilməsi milli dövlət 

quruluşunun möhkəmləndirilməsi Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatının 

kompleks inkişaf etdirilməsi üçün möhkəm zəmin yaradır. 

Məlum olduğu kimi hər bir ölkənin iqtisadi inkişafı onun təbii 

sərvətlərinin bol olmasından çox asılıdır. Təbii sərvətlərlə bol olan 

Azərbaycanın öz nefti və digər sərvətləri ilə yaxın gələcəkdə dünya ölkələri 

arasında özünəməxsus yer tutacağı şəksizdir. Bunu dünyanın bir sıra 

ölkələrinin iri şirkətləri ilə bağlanan neft müqavilələri də sübut edir. Bu da xam 

neft hasilatını və bu sahənı daha sürətlə inkişaf etdirmək üçün müştərək 

müəssisələrin yaradılması yolu ilə sərmayədarların şəxsi maliyyə 

mənbələrindən istifadə olunması üçün ən münasib bir istiqamət hesab edilə 

bilər. 

Hal-hazırda respublikanm neft çıxarma sənayesi sahəsində 5 müştərək 

müəssisə fəaliyyət göstərir. Bınlar «Azərpetrol». «ANŞAD», «Petroyl», 

«UKAS» LTD, «Sirvan oyl»dur. Bu sadalanan müştərək müəssisələr quruda 

neft çıxarma idarəsinin ayrı-ayrı müəssisələri hesabına yaranmışdır. 

Əvvəlcə bır faktı qeyd edək ki, xam neftin istehsalı üzrə ümumi məhsulun 

həcm artımında müştərək müəssisələrin xüsusi çəkisi il bə il artmaqdadır. 

Müştərək müəssisələrin xüsusi rolundan danışarkən ilkin şərt kimi xarıci 

investisiyaların cəlb olunmasını qeyd etmək lazımdır. Məhz bu faktorlar 

avadanlıqların və qurğuların modernləşdirilməsinə, yenı texnologiyanın tətbiq 

edilməsinə və sozsüz kı, maddi marağın stimullaşdırılmasına şərait yaradır. Bu 

deyilənlərın həyata keçirilməsi isə hər bir müştərək müəssisənin biznes 

fəaliyyətinin təşkili ilə sıx bağlıdır. Belə ki, xarici investorların kapital 

məsrəfləri yerli partnyorların biznes fəaliyyətinə də ciddi təsir göstərir və buna 

müsbət istiqamətdə təkan verir. 

Sahibkarlıq səmərəli bazar iqtisadiyyatının formalaşmasının və sürətli 

inkişafnın, cəmiyyətdə sosial və siyasi gərginliyin zəiflədilməsinin və aradan 

qaldırılmasının mühüm şərtidir. Odur ki, iqtisadiyyatın tənəzzül vəziyyətindən 
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çıxarılması və tədricən dirçəldilməsi naminə milli sahibkarlıq formalarmın hər 

vasitə ilə inkişafına şərait yaradılmalı, onların sərbəst biznes fəaliyyəti 

göstərmələri təmin olunmalı və bu məqsədlə də qanıınvericilikdəki «boşluqlar» 

tez bır zamanda doldurulmalıdır. Deməli, Müştərək müəssisələrin 

imkanlarından tam istifadə etməklə biznes fəaliyyətini dirçəltmək və 

genişləndirmək olar. Bu isə real həyatımızda qarşı-qarşıya qaldığımız iqtisadi, 

maliyyə, hüquqi çətinlıklərdən doğan zəruri tələbatdır. Bunıınla bağlı 

sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün həm maddi , həm də maliyyə və hüquqi 

təminatlar həyata keçirilməli və yanacaq enerji kompleksi sahələrində biznes 

fəaliyyətinin genişləndirilməsində Müştərək müəssisənin bütün imkanlarından 

istıfadə edilməlidir. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının formalaşmasına 

xidmət göstərmək baxımından istər dövlət, istərsə də özəl müştərək müəssisələr 

üçün bərabər iqtisadi hüquqi şərait yaradılmalıdır ki, onlar bir-biri ilə rəqabət 

apara büsinlər və beləliklə də təbii iqtisadi qanunlar dəyər, dövriyyə və rəqabət 

qanunları Azərbaycanda real bazara və biznes fəaliyyətinə obyektiv təsir 

göstərə bilsinlər. 

Müasir dövrdə sahibkarlığın ən geniş yayılmış formalarından bıri də 

səhmdar cəmiyyətlərdir. Məlum olduğu kimi səhmdar cəmiyyətlər açıq və 

qapalı tipli səhmdar cəmiyyətlərə ayrılırlar. Xaricı investorların ölkə 

iqtisadiyyatının inkişafında iştirakı üçün geniş imkanlar açan açıq tipli 

səhmdar cəmiyyətlər ölkədə sahibkarlığın beynəlmiləlləşməsinə təkan verir . 

Azərbaycan nisbətən gənc ölkə olduğundan o ölkənin iqtisadiyyatını inkişaf 

etdirmək üçün lazımi maliyyə imkanlarına malik deyil. Belə olan təqdirdə 

dünyanın inkişaf etmiş öİkəiərinə məxsus olan şirkətlərin Azərbaycanın 

yüksək gəlir vəd edən sahələrinə investisiya qoyması ölkənin inkişafına böyük 

təsir göstərir. Misal olaraq Türkiyə Respublikasının investorlannın 

Azərbaycanın enerji sahəsinə qoyduğu uzunmüddətli investisiyanı gostərə 

bilərik. Ölkə iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların müsbət cəhətlərıni qeyd 

edərkən ilk növbədə xarici investorlarn dövlət büdcəsinə ödədiyi vergiləri 

nəzərə almaq lazımdır. Yüksək vergi hesabına büdcənin gəlirləri çoxalır ki, bu 
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da büdcə kəsiri probleminin qarşısını alır və iqtisadiyyatın inkişafına təkan 

verir. 

Qloballaşmanın və milli iqtisadiyyatların inkişafına güclü təkan verən 

amillərdən biri də nəqliyyat sistemidir. Məlum olduğu kimi heç bir ölkə xarici 

aləmdən   təcrid   olunmaqla    öz    iqtisadiyyatını  inkişaf    etdirə  bilməz.   

Belə   ki,  D. Rikardonun «Müqayisəli üstünlüklər» nəzəriyyəsinə görə hər bir 

ölkə aşağı istehsal xərclərinə başa gələn məhsulların ixracı ilə məşğul olmalıdır. 

Belə olduqda digər məhsullara olan ehtiyac qarşılıqlı ixrac ilə idxal 

əməliyyatları sayəsində ödənilir ki, bu əməliyyatlarda daşınma vasitəsi kimi 

müxtəlif nəqliyyat növlərindən istifadə edilir. 

Azərbaycan dünyanm ən əlverişli nöqtəiərinin birində, Şərqlə Qərbin 

arasında, qədim «İpək Yolu»nun mərkəzində yerləşir. 

Dünya ölkələri tarixin bütün inkişaf mərhələlərində ticarət əlaqələri 

vasitəsi ilə iqtisadi münasibətlərə girmiş, bu yolla yüksək səviyyədə mədəni və 

iqtisadi inkişafa nail olmuşdur. Şübhəsiz ki, ölkələrarası iqtisadi əlaqələrin 

inkişafına təkan verən amillərdən biri əlverişli yolların olmasıdır. Vaxtilə quru 

yollarla Avropa və Asiya ölkələrini əlaqələndirən «İpək Yolu» zaman-zaman 

iqtisadiyyatın inkişafına təkan vermiş, həmin ölkələrin xalqlarını bir-birinə 

yaxınlaşdırmışdır. XXI əsrdə yenidən fəalıyyətə başlayaraq «İpək Yolu» daha 

geniş miqyaslı olmaqla, xalqlar arasında dostluq körpüsünə çevriləcək və 

Avrasiya ölkələri ilə yanaşı Trans - Atlantika ölkələrini öz ətrafında 

bırləşdirməklə əsl sərvət yolu kimi tarixin yeni mərhələsində fəaliyyət 

göstərəcəkdir. XX əsrin sonu və XXI əsrin əvvəllərində mövcud olan «İpək 

Yolu»  əvvəlki primitiv quru yolundan fərqli olaraq , nəqliyyatın bütün müasır 

sahələrini və növlərini özündə  cəmləşdirən,  dünya ölkələrinin iqtisadiyyatında 

geniş imkanlar yarada biləcək yollar sistemindən ibarət olacaqdır. Avropa ilə 

Asiya arasında iqtisadi əlaqələrin genişlənməsini təmin edəcək bu yol 

Azərbaycanın da iqtisadi inkişafına ciddi təsir göstərəcəkdir. 

Avropa - Qafqaz - Asiya nəqliyyat dəhlizinm vasitəsi ilə formalaşan 

iqtisadi əlaqələr inkişaf etdikcə bu yolun gücü də səmərəsi də artaraq 



 12 

respublikamız üçün daimi inkişaf, daimi kapital və sabitlik faktoruna 

çevriləcəkdir. 

Eyni zamanda qloballaşan dünya iqtisadiyyatı şəraıtində ölkələrin iqtisadi 

təhlükəsizliyi problermi ön plana çəkiləcəkdir. Proqnozlar göstərir ki, ölkə 

daxilində siyasi sabitliyin təmin olunduğu şəraitdə belə suveren dövlətə iqtisadi 

sfera ilə bağlı xaricı ləhlükələr heç də azalmayacaqdır. Çünki, beynəlxalq 

maliyyə bazarı, dünya ticarəti, Transmilli şirkətlərin fəaliyyəti genişləndikcə, 

informasiya və telekommunukasiya texnologiyaları inkişaf etdikcə bu və ya 

dıgər ölkələrin iqtisadi təhlükəsizlik problemi də mürəkkəbləşir. Yaddan 

cıxarmamalıyıq ki, heç bir xarici dövlət, beynəlxalq təşkilat, xarici investor 

başqa ölkəyə maraqsız kömək etmir. Hər belə köməyin arxasında mənafelər 

durur. Lakin hər bir xarici kömək milli mənafelər, iqtısadı təhlükəsizlik 

baxımından təhlil edilməlidir. Balanslaşdırlmış iqtisadi əməkdaşlıq və milli 

mənafelərin gözlənilməsi respublikanın inkişaf strategiyasnın uğurlu həllini 

təmin edəcək ən mühüm amillərdən biri kimi qiymətləndirilir. 

Qloballaşma milli iqtisadiyyatların inkişafına, xarici iqtisadi əlaqələrin 

genişlənməsinə zəmin yaradır. Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin 

dinamikasını 1 saylı cədvəldə nəzərdən keçirək. 

Cədvəl 1 

2001-2013-ъü иллярдя Азярбайъанын хариъи тиъарятинин инкишаф динамикасы 

(миlйон АБШ доллары) 

Илляр Xarici ti     
ъаrət döv      
riyyəsi  

əvvəlki илə 
nisbətən 
%-lə 

 
Ixrac 

                   

Xüsusi                    
çəkisi %-
lə 

 
Idxal 

                   

Xüsusi                    
çəkisi %-
lə 

Saldo 

2001 3745 102,3 2314 62 1431 38 +883 

2002 3833 102,3 2167 56 1666 44 +501 

2003 5217 136,1 2590 49 2626 51 -35 

2004 7131 136,7 3615 51 3516 49 +99 

2005 8558 120,0 4347 51 4211 49 136 

2006 11639 136,0 6372 55 5267 45 1105 

2007 11772 101,1 6058 51 5714 49 344 

2008 54923 466,6 47756 87 7167 13 40589 

2010 33161 60,4 26560 80 6601 20 19959 
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2013 43551 131,3 32839 75 10713 25 22126 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, son illərdə Azərbaycannın xarici ticarət 

dövriyyəsi sürətlə artmaqda davam edir. 2001-2007-ci illərdə  xarici ticarət 

dövriyyəsi 3,1 dəfə artmışdır. Çox yüksək artım 2008-ci ildə  baş vermişdir. 

Həmin ildə əvvəlki ilə nisbətən  xarici ticarət dövriyyəsi 4,7 dəfə artmışdır ki, 

bu da əsasən neft və neft məhsulları hesabına baş vermişdir. Təhlil olunan 

dövrdə ixrac-idxal əməliyyatları üzrə saldo yalnız 2003-ci ildə mənfi-35 min 

dollar olmuşdur. Qalan illərdə isə saldo müsbət olmuşdur. Xarici ticarət 

dövriyyəsinin  artımı qloballaşma şəraitində daha sürətlə baş verir. Belə ki, 

qloballaşma prosesində ölkələr arasında iqtisadi əlaqələr genişlənir, sürətlə 

inkişaf edir. 

Dünya iqtisadiyyatnın qloballaşdığı bir dövrdə Azərbaycanın xarici 

iqtisadi əlaqələrinin inkişaf strategiyasmda vacib yerlərdən birini tutan 

ölkələrdən bıri məhz Yaponiyadır. 

Yaponiya hökuməti artıq 90-cı illərin ortalarından başlayaraq bir qədər 

gecikməklə Azərbaycanın xammal resurslarına yapon şirkətlərinin əllərinin 

çatmamasını   təmin   edən   və   yapon   əmtəələrinin   satışının   əlverişli   

tranzit bazarına çevirən daha möhkəm mövqelər qazanmaq məqsədi ilə 

münasib əməkdaşlıq formaları axtarmaq məcburiyyətində qaldı. 

Azərbaycan, Avropa, Yaxın Şərq, Mərkəzi və Cənub Şərqi Asiyanın ən 

böyük satış bazarının kəsışdiyi yerdə yerləşdiyindən, böyük «İpək Yolu», 

«TRASEKA», «FİBER», Azrəbaycandan keçməklə Şanxay-Frankfurt Mayn 

birləşdirən Trans-Asiya-Avropa optik kabel marşurutları üzrə yük 

daşımalarının təmin edilməsındə aparıcı yeri tutduğundan Yaponiya şirkətləri 

üçün böyük märağa səbəb olmuşdur. 

Yaponiya tərəfинdən öz təkliflərini «Smuitono korporeyşn» təqdim 

etmişdir. TAE layihəsi üzrə iddiaya «Simens», «Alkatel-Telekom» kımi dünya 

miqyaslı şirkətlərlə yanaşı Danimarkanın və İranm böyük telekommunikasiya 

şirkətləri də qoşuldu. 
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Bu zaman dövlətin və Yaponiya Transmili korporasiyaların əsas, 

deklarasiya edilmiş məqsədləri Azərbaycanla əməkdaşhq sahələrində hər iki 

tərəf üçün əlverişli ticarətin və yardımlar şəklində borcların, kommersiya 

kreditlərinın və qrantların təqdim edilməsidir. Hökumət və Yapon şirkətləri 

Azərbaycan sənayesinin inkişaf kursunu və bununla əlaqədar bütövlükdə 

Azərbaycanın iqtisadiyyatı üçün, o cümlədən neft-qaz sənayesinin inkilafına, 

BTC və BTƏ neft qaz kəmərlərinin tikintisinə lazım olan sənaye 

avadanlıqlarına və texnikaya artan tələbatı nəzərə alırlar. 

Bununla əlaqədar Yapon hökuməti milli iqtisadiyyatın strukturlarının 

modernləşməsi, buraxılan məhsulun unifikasiyası, onlarm keyfıyyətinin 

yaxşılaşdırılması işində yardım edilməsi haqqında təşəbbüslə çıxış edərək, 

təkliflərlə Azərbaycan hökumətinin qarşısına çıxır. Buna misal kimi 70-ci 

illərin sonlarında Yapon şirkətləri tərəfindən tikilmiş. mənəvi cəhətcə 

köhnəlmiş Bakı Kondisionerlər zavodunu göstərmək olar. 

Bütövlükdə Yapon hökuməti qrantlar təqdim edir, borc və kredirlərin 

buraxılmasını sanksiyalaşıdırır, texniki yardımlar göstərir və bütün bunlar 

Azərbaycana xüsusi kapitalların da daxil olmasına təsir edərək, onların 

Azərbaycan müəssisələrində səhmçi kimi iştiraklarını təmin edir. 

Yapon şirkətləri üçün Azərbaycanın iqtisadiyyatında həll edici rolu neft 

sənayesi oynayır. «Nicimen korporeyşn» və «Cnoda korporeyşn» yapon 

şırkətləri tərəfindən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti üçün istehsal 

birliklərində texnoloji qurğuların modernləşdirİməsinin baş planı işlənmişdir 

ki, bunun sayəsində ARDNŞ dünya bazarına çıxacaq rəqabətə davamlı 

məhsulların istehsalını təmin edə bilər.   

Dünyada məhşur olan Yapon TMŞ-ləri Azərbaycanın kimya sənayesinin 

inkişafına birbaşa maraq göstərir. Onların yüksək maraqları bununla izah 

edilir ki, birincisi kimya sənayesinin əsasını Azəbaycanın zəngin olan neft-qaz 

sərvətləri təşkil edir, ikincisi isə Azərbaycanın müasir kimya və neft-kimya 

sənayeləri istehsalın, məhsulların və onların əldə edilməsi metodlarının çoxlu 

sayda müxtəlifliyi ilə təqdim olunur. Bununla əlaqədar Yapon tərəfi belə hesab 
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edir ki, bu sahəyə Yapon texnologiyası və kifayət qədər investisiya qoyularsa, 

həmin sahələr maddi və həcmcə tutumlu, yüksək mənfəətli olar və onun 

məhsulları yaxm perspektivdə Yaponiya tərəfındən idxal edilə bilər. 

Azərbaycana gəldikdə isə kimya və neft- kimya sənayesinin inkişafı texniki 

tərəqqinin sonrakı inkişafı üçün əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi və yalnız 

əhalinin genıiş istehlak əmtəələrinin artmaqda olan təlabatını tam təmin 

etməklə deyil, həm də iqtisadiyyatın ixrac potensialının yüksəldilməsi üçün 

əsas şərt hesab edilir. 

Hazırda «Azərkimya» Dövlət Şirkəti Yapon şirkətləri ilə 3 istiqamətdə 

birgə iş aparır:  «Nisşo-ivai» korporeyşn ,«Ci-Q-Si» Yapon şirkətlərinin iştirak 

etdikləri polipropilen, kaustik - soda istehsalı və «Etilen- propilen» zavodunun 

yenidən qurulması. 

Azərbaycanm iqtisadi əlaqələrinin genişləndiyi bir məqamda onun xarici 

ticarət əlaqələrində ABŞ-la əməkdaşlıqda xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Amerika 

ilə həyata keçirilən idxal əlaqələrində əsas yeri ölkəmizə ərzaq məhsulları, 

poliqrafıya məmulatları, bəzi kimyəvi məhsullar, texniki qurğular və müxtəlif 

avadanlıqlar, ixracda isə respublikadan bu ölkəyə müxtəlif toxuculuq 

məmulatları göndərilməsi təşkil edir. Azərbaycanla ABŞ arasında iqtisadı 

əməkdaşlığın   başqa   formaları   da   genişlənir. Hazırda  respublikamızda   

bu ölkənin 70-dən çox şirkəti fəaliyyət göstərir. Azərbaycan-Amerika iqtısadi 

əməkdaşlığı sahəsində Vaşinqtonda, Ağ Evdə Amerika şirkətləri ilə ARDNŞ 

arasında yeni dövr nefl müqaviləsinin ümzalanması da xüsusi yer tutur. Bu 

müqaviləyə əsasən Xəzərin Azərbaycan sektorundakı «Abşeron», «Naxçivan», 

«Oğuz» və «lnam» neft yataqlarının bırgə işlədilməsı nəzərdə tutulur. Yeni 

bağlanan bu 4 müqaviləyə görə Amerika şirkətləri Azərbaycana 8 milyard 

dollar sərmayə qoyacaqlar. Əgər dünyanın başqa şirkətlərini də nəzərə alsaq 

bütün müqavilələr üzrə bu məbləğin həcmi 20-25 mılyard dollar təşkil 

edəcəkdir. 

Amerikanm işgüzar dairələrində Azərbaycanın xeyli zəngin sərvətlərindən 

olan və onun iqtisadiyyatında böyük əhəmiyyətə malik təbii qaz ehtiyyatlannın 
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istifadəsinə də böyük maraq göstərilir. Bu sərvətlərdən səmərəli istifadə 

Azərbaycana böyük həcmdə mənfəət götürmək, kimya sənayesinin inkişaf 

miqyasını daha da genişləndirmək, yeni iş yerləri yaratmaq imkanı verəcəkdir. 

Məhz təbii qazla zəngin olan «Şahdəniz» yatağının işlənməsinə dair müqavilə 

imzalanmışdır və bu yataqdan 450 milyard m3 qaz hasil olunacağı gözlənilir. 

Bundan başqa Azərbaycanda qaz istehsalının artınlması üçün ABŞ-ın 

«Ekson» şirkəti çox səmərəli fəaliyyət göstərir və ilkin axtarışlar inamla 

deməyə əsas verir ki, Xəzər dənizidə suyun dərin olduğu yerlərdə olduqca 

zənzin qaz yataqları vardır. 

Azərbaycan Respublikasынda güclü neft-qaz sənayesi kompleksinin 

yaradılması onunla əlaqəli sahələrin inkişafına da güclü təkan verəcək. 

Bu baxımdan Amerikanын «Katerpiller» şirkəti ilə görüşlər də çox 

səmərəli olmuşdur.  Dünya ölkələrinin neft  və qaz  sənayesi avadanlığına olan 

ehtiyacının 80%-ni ödəyən bu şirkətin nümayəndələri Azərbaycanın «28 may» 

yatağında da işləyirlər. 

Hazırda ABŞ-la Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr elə səviyəyə 

yüksəlmişdir ki, artıq ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlıq getdikcə çox 

sahələri əhatə edir. Azərbaycanın zəngin nefr və qaz yataqlarından xammalın 

çıxarılması və Amerika şirkətləri ilə müştərək emalı ilə yanaşı , ölkəmizin 

böyük imkanlara malik olması iqtisadiyyatın bir sıra mühüm sahələrdə də 

əməkdaşlığın yaranması   üçün  möhkəm   bünövrə   qoymuşdur. Bu  

baxımdan  Azərbaycanın zəngin qızıl, gümüş və mis yataqlarının 

«R.V.İnvestment   qroup service LLS» şirkəti ilə birlikdə işlənməsi barədə 

razılıq əldə edilməsı də çox əhəmiyyətlidir. 

Bütün bunlarla yanaşı respublikanın XXI əsrin ilk onilliklərində iqtısadi 

həyatının canlandırılması daha cəsarətli addımlar atılmalıdır ki, xarici 

borclara müraciət etməyək, borc verən ölkəyə çevrilək, iqtisadi təhlükəsizliyi 

xarakterizə edən digər göstəricilərin optimal səviyyəsini təmin edək. Bütün bu 

problemlərin səmərəli həllı qloballaşan iqtisadiyyatın sərt tələblərinə sınə 
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gərən milli iqtisadiyyatın dinamik inkişafının və milli dəyərlərinin fundamental 

qarantı ola bilər. 

 

1.2. Sahibkarlıq fəaliyyətində Информасийа технолоэийаларыndan istifadənin 

зярурилийи вя ясас хцсусиййятляри 

İnformasiya termini latınca “information” sözündən götürülmüş və obyekt, 

hadisə, fakt haqqında məlumat, xəbər verilməsi,  nəyinsə izah edilməsi 

deməkdir.  

         Qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırki dövrdə ingilis dilli dünya ölkələrinin 

əksəriyyətində “informatika” fənni “kompüter elmi” (komputer science) fənni 

kimi adlandırılır. 

         İnformasiya ümumilikdə götürüldükdə mücərrəd məhfumdur. 

İnformasiya təsvir edilmiş məlumatdır. Başqa sözlə məlumatın informasiya 

olması üçün o, tədqiq edilən obyekt və ya proses haqqında təsəvvür yaratmalı, 

ya da mövcud təsəvvürləri genişləndirməlidir. Əgər məlumat obyekt və ya 

proses haqqında yanlış təsəvvür yaradırsa ona yanlış informasiya və 

ia dezinformasiya deyilir. Obyekt və ya proses haqqında heç bir təsəvvür 

yaratmayan məlumat səs-küy adlandırılır. İnformasiya proses daxilində 

müəyyən mərhələdən sonra yenidən məlumat ola bilər. Verilənlər uzun 

müddətli müşahidələr, monitorinqlər və cihazlar tərəfindən dəqiq qeyd 

olunmuş informasiyadır. 

         Bilik təcrübədə dəfələrlə sınaqdan çıxmış, təsdiqini tapmış və müxtəlif 

məsələlərin həllində istifadə edilən informasiyadır. İnformasiya bizi əhatə edən 

aləmin bir hissəsi olduğu üçün həmin aləmin obyektidir. Məhz buna görə də 

informasiya da onu digər obyektlərdən fərqləndirən xassələrə malikdir. Bu 

xassələr aşağıdakılardır: 

• Obyektivlik. Yəni informasiya obyektiv gerçəkliyə uyğun olmalıdır. 

• Tamlıq. İnformasiyanın tamlığı tədqiq edilən obyekt və ya proses 

haqqında toplanmış informasiyanın miqdarı ilə müəyyən edilir. 



 18 

• Dəqiqlik. İnformasiyanın dəqiqliyi onun təhrif olunmamasıdır, yəni 

informasiya dəqiq olmalıdır. 

• Adekvatlıq. İnformasiyanın adekvatlığı obyekt haqqında informasiyanın 

bu obyektdən istifadənin məqsəd və vəzifələrinə nə dərəcədə uyğun gəldiyini 

əks etdirir. 

• Aktuallıq. İnformasiya mövcud zaman anına uyğun olmalıdır. 

• Anlaşıqlıq. İnformasiya onu qəbul edən tərəfindən tam anlanılmalı, başa 

düşülməlidir. 

            Verilənlər də informasiyanın növü olmaqla bərabər özlərinə məxsus 

xüsusiyyətlərə malikdirlər. Bu xüsusiyyətlər aşağıdakılardır: 

1. Mötəbərlilik. Mötəbərliliyin təmin olunması üçün aşağıdakıların yerinə 

yetirilməsi vacibdir: 

       - verilənlərin toplanması üçün obyektin düzgün seçilməsi; 

       - ölçmələr üçün ən əhəmiyyətli əlamətlər yığımının müəyyənləşdirilməsi; 

       - obyektlərin miqdarının kifayət qədər olması;  

       - verilənlərin həlli tələb olunan məsələnin qoyuluşuna uyğun olması. 

2. Verilənlərin dəqiqliyi. Verilənlərin dəqiqliyi də özlüyündə aşağıdakı kimi 

təsnif olunur: 

 - formal dəqiqlik- hansısa formallığa istinad edilərək müəyyənləşdirilən 

dəqiqlikdir; 

        - real dəqiqlik- real şəraitə uyğun olaraq mövcud olan dəqiqlikdir; 

        - maksimal və ya əldə oluna bilən dəqiqlik- bu dəqiqlik verilənlərin 

toplanmasının konkret şəraitinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir; 

       - tələb olunan lazımi dəqiqlik- həlli qarşıya məqsəd qoyulmuş məsələnin 

tələblərinə yğun olaraq müəyyənləşdirilir.  

        3. Verilənlərin gerçəkliyi. Bu xüsusiyyət verilənlərin ən başlıca 

xüsusiyyətidir. Başqa sözlə “ lazımi informasiya keyfiyyətsiz verilənlərdən 

alına bilməz” prinsipi burada ali prinsip kimi qəbul edilir. Praktikada 

verilənlərin gerçəkliyinə təsir edən əsas amillər aşağıdakılardır: 

-ölçülən verilənlərin dəqiqliyi;  
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          - ölçmə və hesabat metodikası;   

          - maraqlı şəxslər tərəfindən informasiya prosesinin müxtəlif 

mərhələlərində edilmiş təhriflər. 

          Biliklər də informasiya növü kimi informasiyanın əsas 

xüsusiyyətlərindən əlavə yalnız özünə məxsus xüsusiyyətlərlə xarakterizə edilir. 

Əslində bu xüsusiyyətlər biliklərin mövcudluq növlərində özünü büruzə 

verirlər. Biliklər aşağıdakı mövcudluq növlərinə malikdirlər: 

         - konkret sahəyə aid informasiyadan istifadə edən maddi və ya konkret 

biliklər. Bu biliklər çox vaxt konkret qoyulmuş məsələnin həlli metodikaları 

olurlar. 

         - müxtəlif sahələr üzrə informasiyalardan alınmış konseptual və ya 

ümumiləşmiş biliklər. Adətən bu cür biliklər informasiyadan yeni biliklərin 

alınması metologiyaları olur. 

    - metabiliklər - biliklər haqqında biliklər- yeni biliklər yaradan elmdir. 

Göründüyü kimi informasiya, verilənlər və biliklər əslində informasiyanın 

növləri olduqlarından, onların malik olduqları həm ümumi xüsusiyyətlər, həm 

də fərdi xüsusiyyətlər müəyyən anda eyniləşir. Bu isə informasiya növləri 

arasında olan əlaqələr və onların bir-birinə çevrilməsindən irəli gəlir. 

          İnformasiyanın quruluşu dedikdə müəyyən məna daşıyan informasiya 

elementlərinin müəyyən məcmusu başa düşülür. Bu elementlər informasiya 

vahidləri adlanırlar.  Onlar sadə və mürəkkəb olurlar. Sadə informasiya 

vahidlərini hissələrə ayırmaq mümkün deyil. Mürəkkəb informasiya vahidləri 

isə bir neçə sadə və mürəkkəb informasiya vahidlərinin birləşməsi nəticəsində 

yaranır. 

         Bütün obyektlər kimi informasiya da müəyyən edilmiş bir formada təsvir 

olunmalıdır.  Təsvir olunmanı  müxtəlif üsullarla, şifahi və yazılı formada əldə 

etmək mümkündür. İnformasiyanın təsvir olunmasının elementar vahidi 

siqnallardır. Siqnallara misal olaraq rəqəmləri, hərfləri və digər işarələri 

göstərmək olar.  İnformasiya vahidlərinin təşkil olunduğu informasiya 

siqnallarının yazılı təsviri qeydiyyat adlanır. Qeydiyyatın maddi mühiti 
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qeydedicilər və informasiya daşıyıcıları adlanır. İnformasiya daşıyıcılarını 

 iqtisadi informasiyanın əsas  təsvir forması adlandırmaq olar. İnformasiya 

qeydedicilərdən başqa indikatorlarla da əks etdirilirlər. Digər qeydedicilərdən 

fərqli olaraq indikatorlar informasiyanın diskret və ya rəqəm-hərf siqnalları ilə 

deyil, fasiləsiz siqnallar formasında göstərilmələrindən ibarətdir. 

İnformasiya texnologiyası  - obyektin vəziyyəti, orada baş verən hadisələr 

haqqında yeni keyfiyyətdə son informasiyanın (informasiya məhsulunun) 

yığılması, işlənməsi və ötürülməsi məqsədilə istifadə edilən üsul və vasitələrin 

məcmusundan ibarət olan bir prosesdir. 

Adətən informasiya texnologiyalarının aşağıdakı növlərini fərqləndirirlər:                    

- məlumatların işlənməsinin informasiya texnologiyası;  

        - idarəetmənin informasiya texnologiyası;  

 - ofisin avtomatlaşdırılması;  

 - qərarlar qəbulunun təmin edilməsinin informasiya texnologiyası;  

 - ekspert sistemlərinin informasiya texnologiyası və s. 

Məlumatların işlənməsinin informasiya texnologiyası bilavasitə 

məlumatların чеврилмяси  və ютцрцлмяси əməliyyatları ilə bağlı olduğuna эюря 

digər informasiya texnologiyalarından bəzi хцсусиййятляри ilə fərqlənir. İlk 

növbədə bu texnologiya müəssisə цчцн zəruri olan məlumatların işlənməsi 

məsələlərinin həllini nəzərdə tutur. Bu zaman hər bir мцяссися цчцн юзцнцн 

fəaliyyəti haqqında qanunla və digər qanunvericilik aktları ilə мцяййян edilmiş 

məlumatlara malik olmaq, onları saxlamaq, həmin məlumatlar əsasında 

nəzarət funksiyasının həyata кечирилмяси təmin edilir. Eyni zamanda kifayət 

qədər yaxşı quruluşa malik olan və həll edilməsi цчцн  хцсуси proqramların 

hazırlanması мцмкцн olan məsələlərin həlli nəzərdə tutuлуr, məlumatların 

işlənməsinin standart proseduraları yerinə yetirilir, iş həcminin əsas hissəsi 

avtomatik recиmdə insanın minimum iştirakı ilə həyata кечиrilir. 

Detallaşdırılmış məlumatlardan istifadə edilir ki, bu da təftiş işinin aparılması 

цчцn əlverişli şərait yaradır, hadisələrin və əməliyyatların xronologiyasına 

цстцнлцк verilir.  
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İdarəetmənin informasiya texnologiyasının başlıca məqsədi мüəssisənin 

idarəetmə qərarlarının qəbuл edilməsi ilə əlaqədar olan bütün işçilərin 

informasiyaya ehtiyaclarının ödənilməsindən ibarətdir. Bazarda olan 

məlumatlar мüvafiq proqram təminatının кöməyi ilə dövrü və хцsusi 

hesabatlara çеvrilir. Sonradan bu hesabatlar мüəssisənin və təşkilatın idrəetmə 

qərarlarının qəbul edilməsində iştirak edən мцtəxəssislərə göndərilir. Həmin 

informasiyanın alınması üçün istifadə edilən məlumatlar bazası iki мüxtəlif 

xarakterli məlumatların məcmusundan formalaşır: 

1.Мцəssisədə baş verən əməliyyatların qiymətləndirilməsi əsasında 

toplanan məlumatlar; 

2.İdarəetmə obyektinin planda nəzərdə tutulan vəziyyətini мцəyyən edən 

plan sənədləri, standartlar, bцdcə sənədləri və digər sənədlər. 

Tarixən avtomatlaşdırma  prosesi istehsaldan başlayaraq, sonralar 

idarəetmə aparatına və ofisə yayılmışdır, кommunikasiya vasitələri inkişaf 

etdikcə ofis texnologiyalarının avtomatlaşdırılması мцtəxəssislərin və 

idarəetmə işçilərinin marağına səbəb olmuşdur, çünki onlar bu zaman 

özlərinin əmək məhsuldarlığının xeyli yüksəldilməsi imkanlarının olduğunu 

müşahidə etmişlər. Ofisin avtomatlaşdırılması idarəetmə heyətinin mövcud 

ənənəvi kommunukasiya sisteminin sadəcə olaraq əвəз етмəмəли, əкsinə ону 

таmаmлаmаlı və zənginləşdirməlidir. Автоматлашдырылмыш офис бцтцн менеъерляр 

вя идаряетмя ишчиляри цчцн она эюря ъялбедиъидир ки, onun kюmяйi ilя nяinki 

heyяt arasыnda firmadaxili kommunikasiya яlaqяlяri yaradыlыr, hяm dя onlara 

яtraf mцhitlя yeni kommunikasiya яlaqяlяri yaratmaq imkanы verir. 

Avtomatlaшdыrыlmыш ofisин informasiya texnologiyasы – kompцter шяbяkяlяri 

yaratmaьa informasiya mцbadilяsi vasitяsilя hяm tяшkilatdaxili, hяm dя kяnar 

alяmlя kommunikasiya proseslяrini hяyata keчirmяyя tяminat verir. Hazыrda 

ofisin avtomatlaшdыrыlmasыnыn informasiya texnologiyalarыnda чoxsaylы 

proqramlardan istifadя olunur. 

Qяrarlar qяbulunun tяmin edilmяsinin informasiya texnologiyalarы keчяn 

яsrin 80-ci illяrindяn baшlayaraq яsasяn Amerika alimlяri tяrяfindяn 



 22 

yaradыlmышdыr. Bu da fяrdi kompцterlяrin, standart tяtbiqi proqram 

paketlяrinin geniш yayыlmasы, habelя sцni internet sistemlяrinin yaradыlmasы 

sahяsindяki nailiyyяtlяr sayяsindя mцmkцn olmuшdur. Bu informasiya 

texnologiyasыnыn baшlыca xцsusiyyяti  insanla kompцterin qarшыlыqlы fяaliyyяtinin 

tяшkilinin keyfiyyяtcя  yeni цsuluн olmasыdыr. Qяrarыn iшlяnib hazыrlanmasы 

hяmin texnologiyanыn яsas mяqsяdi olmaqla, inteqrasiya prosesi nяticяsindя 

baш verir. Prosesdя bir tяrяfdяn hesablama kompцter bюlmяsi vя idarяetmя 

обйекти rolunda qяrarlarыn qяbulunun tяmin edilmяsi sistemi, digяr tяrяfdяn isя 

ilkin mяlumatlarыn kompцterя daxil edяn vя hesablamalarыn ondan alыnan 

nяticяlяrini qiymяtlяndirяn idarяetmя bюlmяsi kimi insan iшtirak edir. 

Иnformasiya texnoldogiyasыnыn qяrar qяbulunun tяmin edilmяsi sisteminin 

tяrkibinя цч яsas komponent daxildir. Bunlar mяlumatlar bazasы, modellяr 

bazasы vя idarяetmяnin proqram altsistemidir. Proqram altsistemi юz 

nюvbяsindя mяlumatlar bazasыnыn idarяetmя sistemini, modellяr bazasыnыn 

idarяetmя sistemini vя istifadячi ilя  kompцter arasыnda interfeysin idarя 

edilmяsi sistemini birlяшdirir. 

Kompцter informasiya sistemlяri iчяrisindя son dюvrlяrdя sцni intellektdяn 

istifadяyя яsaslanan ekspert sistemlяrinin iшlяnib hazыrlanmasы sahяsindя daha 

bюyцk nailiyyяtlяr qazanmышdыr. Ekspert sistemlяri idarяetmя heyяtinя, 

menecerlяrя vя digяr mцtяxяssislяrя bu sistemlяrdя qarшыya чыxan problemlяr 

haqqыnda yыьыlmыш biliklяr яsasыnda ekspertlяrin mяslяhяtlяrini almaьa imkan 

verir. 

Mяlumatlarыn iшlяnmя texnologiyasыnыn metodologiyasы bu sahяdя яldя 

edilяn nяzяri vя praktiki nailiyyяtlяrя, habelя elmi yanaшma prinsiplяrinя 

яsaslanmalыdыr. Belя ki, texnoloci prosesin tяшkilindя sistemli tяhlil, 

kompleкslilik, optimallaшdыrma, tiplяшdirmя, standartlaшdыrma, perspektiv vя 

fasilяsiz inkiшaf prinsiplяri nяzяrя alыnmalыdыr. Bununla yanaшы iqtisadi 

informasiyanыn avtomatlaшdыrыlmыыш iшlяnmяsi sahяsindя inteqrasiya prinsipi vя 

istifadячilяr цчцn яlveriшli шяraitin yaradыlmasы, informasiyanыn юtцrцlmяsinin 

inkiшaf etmiш sisteminin bazasыnda mяlumatlarыn bюlgцlц iшlяnmяsi, idarя-

etmяnin vя hesablama sistemlяrinin mяrkяzlяшdirilmяsi  vя qeyri mяrkяzlяш-
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dirilmяsinin sяmяrяli яlaqяlяndirilmяsi, texnoloci proseslяrin tiplяшdirilmяsi vя 

standartlaшdыrыlmasы da nяzяrя alыnmalыdыr. 

Иnformasiya texnologiyalarыnыn vя kommunikasiya proseslяrinin inkiшafы 

hяr шeydяn яvvяl inteqrasiya yolu ilя avtomatlaшdыrыlmыш mяlumatlar bankыndan 

istifadя etmяklя reallaшmalыdыr. Mяlumatlarыn iшlяnmяsinin inteqrasiya edilmiш 

sisteminin baшlыca texnoloci xцsusiyyяti informasiyanыn bilavasitя yaranma 

mənbələrindən daxil edilməsi  və işlənməsi proseslərinin qeyri 

mərkəzləşdirilməsinin təmin edilməsi hesab olunur. İnformasiya 

texnologəyalarının özünə məxsus spesifik xüsusiyyətləri mövcuddur. Onları 

aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar.  

• Emal obyekti verilənlərdir 

• Məqsəd informasiyanın alınmasıdır; 

• Emal prosesinin vasitələri proqram və aparat təminatıdır; 

• Verilənlərin emal prosesləri ardıcıl əməliyyatlara bölünürlər. 

Qeyd etmяk lazыmdыr ki, informasiya texnologiyalarы bazarы mюvcud 

texniki vasitяlяrdяn istifadя etmяklя informasiyanыn saxlanmasы, iшlяnmяsi vя 

tяшkilati quruluш bюlmяlяri arasыnda юtцrцlmяsi proseslяrinin mяcmusu kimi 

xarakterizя olunur. 

Иnformasiya texnologiyalarы bazarыnыn formalaшmasы vя  inkiшafыna 

mцxtяlif бaxышlar mюvcuddur vя onun mяrhяlяlяrinin mцяyyяn edilmяsi 

seчilmiш яlamяtdяn asыlыdыr. Bu yanaшmalarыn hamыsы цчцn цмуми cяhяt ondan 

ibarяtdir ki, fяrdi kompцterlяrin meydana gяlmяsi ilя яlaqяdar olaraq 

informasiya texnologiyalarыnыn inkiшafыnыn yeni mяrhяlяsi baшlaнmышdыr və bu 

proses bu gün də sürətlə davam edir. Onun яsas mяqsяdi hяm insanыn peшя 

fяaliyyяti sferasыnda vя hяm dя mяiшяtdя шяxsi informasiya tяlabatыnыn 

юdяnilmяsindяn ibarяtdir. 

Компцтер информасийа технолоэийалары щялл едилян мясялялярин вя 

информасийанын ишлянмяси просесляринин нюв яламятляриня эюря ики мярщяляйя 

айрылыр. Биринъи мярщяля кечян ясрин 60-70-ъи иллярини ящатя етмякля, 

информасийаларын ишлянмяси, щесаблама вя идаряетмя мясяляляринин щялли ясасян 
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коллектив истифадя режиминдя фяалиййят эюстярян щесаблама мяркязляриндя щяйата 

кечирилмишдир. Щямин мярщялядя информасийа технолоэийаларынын инкишафынын ясас 

истигамяти инсанын цзяриня дцшян йоруъу техники ямялиййатларын 

автоматлашдырылмасындан ибарят олмушдур.. 

Информасийа технолоэийаларынын инкишафынын икинъи мярщяляси кечян ясрин 80-

ъы илляриндян сонракы дюврц ящатя етмякля ясасян стратежи характеря малик 

мясялялярин щяллиня истигамятлянмишдир. 

Ъямиййятин информасийалашдырылмасы йолунда гаршыйа чыхан проблемляр 

бахымындан информасийа технолоэийаларынын инкишафыны ашаьыдакы дюрд 

мярщяляйя айырмаг мцмкцндцр: 

-биринъи мярщяля  60-ъы иллярин сонунадяк олан дюврц ящатя етмякля, апарат 

васитяляринин мювъуд имканлары шяраитиндя ири щяъмли мялуматларын ишлянмяси 

проблемляринин щялли иля характеризя олунур; 

-икинъи мярщяля  70-ъи иллярин сонунадяк олан дюврц ящатя етмякля, 

ИБМ/360 серийадан олан ЕЩМ-ин йайылмасы иля ялагядардыр; 

-цчцнъц мярщяля  80-ъы илляри   ящатя едир. Бу мярщялядя компцтер пешякар 

истифадячинин алятиня, информасийа системи ися онун гярар гябулунун тямин 

едилмяси васитясиня чеврилмишдир; 

-дюрдцнъц дювр 90-ъы иллярин башланьыъындан  сонракы дюврц ящатя едир.  Бу 

мярщялядя тяшкилатлар арасында вя    информасийа системляри арасында зярури 

ялагяляри тямин едян мцасир технолоэийаларын  йарадылмасына цстцнлцк 

верилмишдир. Онун ясас мягсяди компцтер  ялагяляри цчцн разылашмаларын ишляниб 

щазырланмасы, мцвафиг стандартларын, протоколларын мцяййян едилмяси, стратежи 

информасийайа мцраъиятин тяшкил ндилмяси, информасийанын мцщафизяси вя 

тящлцкясизлийин тямин едилмясиндян ибарятдир. 

Информасийа технолоэийалары базарынын формалашмасы вя инкишафынын 

мярщяляляря айрылмасынын диэяр яламяти компцтер технолоэийасынын 

цстцнлцйцдцр ки, бу яламятя эюря ону цч мярщяляйя бюлцрляр вя бу мярщяляляр 

яввялки мярщялялярля охшарлыг тяшкил едир. 

Нящайят информасийа технолоэийаларынын алят вя васитялярин нюв яламятиня 

эюря инкишафыны ашаьыдакы беш мярщяляйя бюлмяк олар: 



 25 

-биринъи мярщяля – ХЫХ ясрин икинъи йарысынадяк «ял» информасийа 

технолоэийасы мювъуд олмуш вя онун ясас алятляри гялям, мцряккяб, китаб, 

каьыз вя с. олмшдур. Бурада информасийа цсуллары иля мяктубларын, 

баьламаларын, зярфлярин почтла  эюндярилмясиня ясасланмышдыр; 

- икинъи мярщяля – ХЫХ ясрин сонларындан башламагла «техники» 

технолоэийа адландырылыр вя онун башлыъа алятляри йазы макинасы, телефон, 

диктафон кими нисбятян мцкяммял васитяляр олмушдур. Бу  технолоэийанын ясас 

мягсяди зярури информасийаны  лазым олан формада ялверишли васиятлярин кюмяйи 

иля лазымы йеря чатдырылмагдан ибарят олмушдур; 

- цчцнъц мярщяля – ХХ ясрин 40-60 – ъы иллярини ящатя едир вя «електрик» 

технолоэийасы адландырылмагла ясас алят вя васитяляри кими бюйцк ЕЩМ-дян, 

онун мцвафиг програм тяминатларындан, електрик йазы  макиналарындан, сурят 

чыхаран  гурьулардан, портотив диктафонлардан вя с. тбарят олмушдур. 

- дюрдцнъц мярщяля 70-ъи иллярин яввялляриндян башламагла «електрон» 

технолоэийасы адландырылыр. Онун ясас алятляри ири  ЕЩМ-ляин базасында 

йарадылмыш автоматлашдырылмыш тдаряетмя системляри вя информасийа ахтарыш 

системляри  олмушдур. Щямин системляр эениш спектрли база вя хцсуси програм 

комплексляри иля тяъщиз едилмишдир. 

- бешинъи мярщяля 80-ъы иллярин орталарындан башламагла йени «компцтер» 

технолоэийасы адланыр. Онун ясас алятляри мцхтялиф тяйинатлы эениш спетрли 

стандарт програм мящсулларына малик олан фярди компцтерлярдир. Щямин 

мярщялядя автоматлашдырылмыш тдаряетмя системляринин даща чох 

фярдиляшдирилмяси баш верир. 

Информасийа технолоэийалары базарынын формалашмасында ян чох истфадя 

едилян мящсуллар информасийа – коммуникасийа технолоэийалары мящсулларыдыр. 

Беля мящсуллара телекоммуникасийа аваданлыглары, електрон аваданлыглар, 

аудио вя видео аваданлыглары, диэяр ИКТ мящсуллары аид едилир. Сон иллярдя 

Азярбайъанда бу мящсулларын идхалы вя сатышы чох сцрятля щяйата кечирилмиш, бу 

да  информасийа – коммуникасийа технолоэийалары базарынын формалашмасына 

вя инкишафына ъидди тясир эюстярмишдир. 
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Цмуми информасийа технолоэийалары базарында коммуникасийа 

технолоэийалары хйсуси йер тутур вя мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Коммуникасийа технолоэийалары базарында маркетингин тятбиги бу базарын 

формалашмасына вя  инкишафына эцълц зямин йарадыр.  
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FƏSİL 2. AZƏRBAYCANDA İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI 

BAZARININ TƏHLİLİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

 

2.1. Azərbaycanda  iнформасийа технолоэийалары базарынın 

 müasir vəziyyətinin тяhlиlи  

Информасийа технолоэийалары базарынын инкшафы щямин базары формалашдыран 

мцхтялиф фяалиййят истигамятляри, о ъцмлядян: - мялуматларын ишлянмясинин 

информасийа технолоэийасы, идаряетмянин информасийа технолоэийасы, офисин 

автоматлашдырылмасы, гярарлар гябул едилмясинин информасийа технолоэийасы, 

експерт системляринин информасийа технолоэийасы вя с. цзря мцвафиг технолоэийа  

вя аваданлыгларын сатышынын вя  хидмятлярин эюстярилмясинин артымы иля характеризя 

олунур. Бу бахымдан информасийа технолоэийалары базарында маркетингин 

тятбиги вя онун эенишляндирилмяси имканларынын тядгиги мясяляляри мцщцм нязяри 

вя практики ящямиййят кясб едир. 

Информасийа технолоэийалары базарынын структурунда телефон 

апаратларындан, мобил телефонлардан, компцтерлярдян, аудио вя видео  

аваданлыглардан, електрон аваданлыглардан истифадя мцщцм ящямиййят кясб 

едир. ИT bazarında мялуматларын ишлянмя технолоэийасынын методолоэийасы бу 

сащядя ялдя едилян нязяри вя практики наилиййятляря, щабеля елми йанашма 

принсипляриня ясасланыр. Беля принсипляря техноложи просеслярин тяшкилиндя системли 

тящлил, комплекслилик, оптималлашдырма, типляшдирмя,  стандартлашдырма, 

перспектив вя фасилясиз инкишаф принсиплярини эюстярмяк олар. Бунунла йаnашы 

игтисади информасийанын автоматлашдырылмыш ишлянмяси  сащясиндя интеграсийа 

принсипи вя истифадячи цчцн ялверишли шяраит йарадылмасы, идаряетмянин вя 

щесаблама системляринин мяркязляшдирилмяси, истещлакчыларын функсийалары вя иш 

йерляринин моделляшдирилмяси вя с. мясяляляря дя диггят йетирилмялидир. 

Сон иллярдя Азярбайъанда ИТБ-нын сцрятля формалашмасы вя инкишафы баш 

вермишдир вя бу да  ясасян юлкя игтисадиййатынын глобаллашмасы вя дцнйа 

тясяррцфат системиня интеграсийасы нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. 2005-2013-ъы 

иллярдя Азярбайъанын информасийа вя коммуникасийа базары цзря ясас игтисади 

эюстяриъиляри 2 сайлы ъядвялдя нязярдян кечиряк. 
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Ъядвял 2 

Азярбайъанын информасийа вя коммуникасийа базары  

цзря  ясас игтисади эюстяриъиляр 

Эюстяриъиляр 2005 2013 
Яввялки иля нисбятян 

артым, %-ля 
Ящалинин щяр 100 няфяриня дцшян ясас телефон 
апаратларынын сайы, ядяд 13 17 130,8 

Ящалинин щяр 1000 няфяриня дцшян мобил 
телефон абунячиляринин сайы 

264 1046 396,2 

Ящалинин щяр 100 няфяриня дцшян компцтер-
лярин сайы, ядяд 

2,3 19.5 847,8 

Ящалинин щяр 100 няфяриня дцшян интернет 
истифадячиляринин сайы. 

27 73 270,4 

Ай ярзиндя Интернетдян 20 саатлыг истифадя 
цчцн орта тариф, манат 

5,0 1,3 384,6 

 
Ъядвялдян эюрцндцйц кими 2013-ъü илдя Азярбайъан ящалисинин щяр 100 

няфяриня дцшян телефон апаратларынын сайы 17 ядяд олмушдур вя бу эюстяриъи 2005 

- ci иля нисбятян 30,8 % артмышдыр. Щямин илдя ящалинин  щяр 1000 няфяриня дцшян 

мобил телефон абунячиляринин сайы 1046 няфяр олмушдур. 2005 - ci иля нисбятян 4,0 

dəfə артым олмушдур. Ящалинин щяр йцз няфяриня 19,5 ядяд компцтер дцшцр. 8,5 

dəfə aртым baş vermişdir. Ящалинин щяр 100 няфяриня дцшян интернет 

истифадячиляринин сайы 73 няфяр тяшкил етмишдир. aртым 2,7 dəfə aртым олмушдур. Ай 

ярзиндя интернетдян 20 саатлыг истифадя цчцн орта тариф % азалмышдыр. Беляликля 

гейд етмяк лазымдыр ки, 2005-2013-ъü иллярдя Азярбайъанда ящали тяряфиндян 

истифадя едилян мобил телефонларын, компцтерлярин сайы вя интернетдян истифадя 

чох сцрятля артмышдыр вя бу просес бу эцн дя давам едир. 

Щазырда Азярбайъан аиляляриндя, йяни ев тясяррцфатында  информасийа-

коммуникасийа системляриндян эениш истифадя олунмаьа башланылмышдыр. Ев 

тясяррцфатында  ясасян компцтерлярдян истифадя едилир. Бу заман ясас мягсяд 

щям информасийа ялдя едилмясиндян, йазылар йазылмасындан, ойунлар 

ойнанылмасындан, щям дя  интернет хидмятляриндян истифадя едилмясиндян 

ибарятдир.                              
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Ъядвял 3 

2009-2013-ъü иллярдя Azərbaycan müəssisələrində ИКТ    системляринин 

мювъудлуьу вя онлардан истифадя олунмасы. 

Göstəricilər: 2009 2010 1011 2012 2013 
Kompyuterlərdən istifadə etmiş 
müəssisələrin ölkədə fəaliyyət 
göstərən bütün müəssisələrdə xüsusi 
çəkisi %-lə 

 
24,2 

 
47,1 

 
56,1 

 
57,1 

 
57,8 

Kompüterlərdən istifadə etmiş 
işçilərin fəaliyyət göstərən bütün 
müəssisələrdə işləyən işçilərin siyahı 
sayına nisbəti - %-lə 

 
14,5 

 
15,8 

 
17,7 

 
18,5 

 
21,6 

İnternetdən istifadə etmiş 
müəssisələrin fəaliyyət göstərən 
müəssisələrdə xüsusi çəkisi -%-lə 

 
13,8 

 
27,9 

 
35,6 

 
40,9 

 
42,2 

İnternetdənistifadə etmiş işçilərin 
fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrdə 
işləyən işçilərin siyahı sayına nisbəti - 
%-lə 

 
5,0 

 
7,1 

 
10,3 

 
10,9 

 
14,4 

Veb səhifəsi olan müəssisələrin 
fəaliyyət göstərən müəssisələrdə 
xüsusi çəkisi -%-lə 

 
2,2 

 
4,9 

 
9,0 

 
9,2 

 
9,3 

 
Ъядвялдян эюрцндцйц кими 2013 – cü ildə компцтерdən istifadə etmiş 

müəssisələrin ölkədə fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrdə xüsusi çəkisi 57,8 

% təşkil etmişdir ki, bu da 2009 – cu ilə nisbətən 33,6 punkt çoxdur. 

Компцтерлярдян истифадя  етмиш işçilərin fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrdə 

işləyən işçilərin siyahı sayına nisbəti 14,5 % -dən 21,6 %.-ə yüksəlmiş,7,1 punkt  

artım olmuşdur. Həmin dövrdə internetdən istifadə etmiş müəssisələrin sayı da 

sürətlə artmışdır. 2013-cü ildə internetdən istifadə etmiş müəssisələrin fəaliyyət 

göstərən müəssisələrdə xüsusi çəkisi 42,2 % olmuşdur ki bu da 2009 –cu ilə 

nisbətən 24,4 punkt çoxdur. Baxılan dövrdə Veb səhifəsi olan müəssisələrin 

fəaliyyət göstərən müəssisələrdə xüsusi çəkisi 7,1 punkt artaraq 9,3 % təşkil 

etmişdir. Информасийа технолоэийалары базарынın тядгигини щяйата кечиряркян 

иформасийа-коммуникасийа технолоэийалары цзря ясас эюстяриъиляри нязярдян 

кечирмяк вя тящлил етмяк олдугъа ваъибдир. Бу эюстяриъиляри 4 сайлы ъядвялдя 

нязярдян кечиряк. 
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Ъядвял 4 

Информасийа-коммуникасийа технолоэийалары сектору 

цзря ясас эюстяриъиляр. 

Эюстяриъилярин ады 2005 2013 Артым %-ля 
ИКТ секторунда мящсул (хидмятляр) 
бурахылышы, млн. манат 

479,6 1528.0 318,6 

Рабитя сектору 453,6 1341,6 295,8 
ИКТ секторунда йарадылмыш ялавя 
дяйярин щяъми, млн. манат 

299,9 920,1 306,8 

Рабитя сектору 288,4 810,8 281,1 
ИКТ секторунда йарадылмыш ялавя 
дяйярин ЦДМ-да хцс. чякиси %-ля 

 
2,5 

 
1,6 

 
0,52 

Рабитя сектору 2,4 1,4 0,58 
ИКТ мцяссисяляри тяряфиндян  
ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийалар, 
млн. манат 

152,6 192,4 126,1 

 

И.К.Т. секторунда мящсул бурахылышы 2013-ъü илдя 1528,0 млн. манат 

олмушдур ки, бу да2005 -ci иля нисбятян 3,2 dəfə чохдур. И.К.Т. секторунда 

мящсул бурахылышынын ясас щиссяси 87,8%-и рабитя секторунун пайына дцшцр. 

И.К.Т. секторунда йарадылмыш ялавя дяйярин щяъми 920,1 млн. манат тяшкил едир 

ki, bu da  2005 –ci иля нисбятян артым 3,1 dəfə çoxdur.  2013-ъü илдя И.К.Т. 

секторунда йарадылан ялавя дяйярин 88,1%-и рабитя секторунун щесабына 

йарадылмышдыр. 

Цмумиййятля 3 сайлы ъядвялдя нязярдян кечирилян эюстяриъиляр цзря baxılan 

dövrdə чох йцксяк артым темпиня наил олмушдур. Бу эюстяриъиляр Азярбайъанда 

иформасийа-коммуникасийа технолоэийалары базарынын чох йцксяк сцрятля 

формалашмасыны вя инкишаф етмясини эюстярир. 

Информасийа технолоэийалары базарында интернет истифадячиляринин 

интернетдян истифадя йерляриня вя мягсядляриня эюря структурунун тящлили мцщцм 

практики ящямиййят кясб едир вя интернетдян истифадянин мязмунуну 

характеризя едир. 

 2013-ъы илдя интернетdən informasiya axtarmaq və əlaqə saxlamaq 

məqsədilə istifadə edən  истифадячилярин sayı  цмуми ümumi istifadəçilərin 58,9 

%-ni, əmtəə və xidmətlərin satışı isə 1,4 %-ni təşkil edir. Иш йерляриндя 

интернетдян истифадя дя йцксяк хцсуси чякийя маликдир.  
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Информасийа-коммуникасийа технолоэийалары базарыны формалашдыран 

мящсулларын  тиъаряти дя йцксяк сцрятля  инкишаф етмякдядир. Буну 5 сайлы 

ъядвялин мялуматларындан даща айдын эюрмяк олар. 

Ъядвял 5 

Azərbaycanda iнформасийа-коммуникасийа технолоэийалары мящсулларынын 

тиъаряти цзря ясас эюстяриъиляр. 

 

Эюстяриъиляр: 2005 2013 

2013 –cü il 
2005 ci ilə 
nisbətən 
%-ля 

ИКТ мящсулларынын  идхалы млн. ман 
   O cümlədən: 224,8 203,8 90,7 

Телекоммуникасийа аваданлыглары 128,8 112,1 87,0 
Компцтер вя компцтер аваданлыглары 33,2 50,8 153,0 
Електрон аваданлыглар 7,4 18,5 250,0 
Диэяр ИКТ мящсуллары 43,8 22,4 51,1 
Идхал олунмуш ИКТ мящсулларынын юлкяйя идхал 
олунан бцтцн нюв мящсулларын дяйяриндя хцсуси 
чякиси, фаизля 

5,7 2,4 
артым 

(пунктла) 
    -3,3 

ИКТ секторунда чалышан ишчилярин сийащы сайы, мин 
няфяр 

17,9 19,3 107,8 

ИКТ секторунда чалышан ишчилярин игтисадиййатын 
бцтцн сащяляри  цзря муздлу ишчилярин сийащы сайына 
нисбяти, фаизля 

 
1,4 

 
1,3 

 
92,6 

 

Информасийа-коммуникасийа технолоэийалары мящсулларынын республикайа 

идхалы 2005-ъи илдя 224,8 млн. манат, 2013-ъü илдя ися 203,8 млн. манат 

олмушдур. 9,3% azalma baş vermişdir. 2013-ъü илдя телекоммуникасийа 

аваданлыгларынын  идхалы 112,1 млн. mанат təşkil etmişdir ki bu da 2005 ci illə 

müqayisədə 13,0 % azdır. компцтер  вя компцтер  аваданлыгларынын  идхалы 53,0 

% artaraq 50,8 млн. mанат təşkil etmişdir. Eлектрон аваданлыгларынын  идхалы 

daha yüksək sürətlə -2,5 dəfə artaraq 18,5 млн. манат olmuşdur. Идхал 

олунмуш ИКТ мящсулларынын юлкяйя идхал олунан бцтцн нюв мящсулларын 

дяйяриндя хцсуси чякиси 3,3 punkt азалараг 5,7 млн. манатдан 2,4 млн. маната 

енмишдир. 

İnformasiya texnologiyaları bazarı üç əsas prinsip üzrə inkişaf edir: 
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• kompüterdə interaktiv rejimində iş; 

• proqram məhsullarının qarşılıqlı əlaqələndirilməsi; 

• proqramlaşmada həm verilənlərin, həm də məsələnin qoyuluşunun 

dəyişdirilməsi prosesinin çevikliyi.  

Апарылан тящлилин нятиъяляри эюстярир ки, сон иллярдя Азярбайъанда Информасийа-

коммуникасийа технолоэийалары базарында сцрятли инкишаф мейлляри мювъуд 

олмушдур вя бу мейлляр йахын эяляъякдя дя мцшащидя олунаъагдыр. Бу базарда 

сямяряли sahibkarlıq  фяалиййятини щяйата кечирмяк имканлары мювъуддур вя бу 

имканлар эетдикъя даща да эенишляняъякдир.  

 

2.2. .Sahibkarlıq fəaliyyətində internetdən istifadə imkanlarının tədqiqi 

1960-cı illərdə Amerikada hərbi məqsədlərlə istifadə edilən internet, 

böyük bir sürətlə yayılaraq, zaman və məkan sərhədlərinin aşıldıgı bir mühit 

halını almışdır.  “Geniş kütlə üçün”, yəni hamı üçün İnternet 1995-ci ildə 

meydana çıxıb. Çıxdığı gündən bu günə qədər kommersiya strukturu 

nümayəndələri arasında böyük populyarlıq qazanmışdır. Texniki nöqteyi-

nəzərdən İnternet müxtəlif müəssisələrin lokal şəbəkələrini (ekstranet) və ya 

müəssisə daxili kompüterləri əlaqələndirə bilən (intranet) ümumdünya 

kompüter şəbəkələrinin birləşməsidir. Bu gün elektron poçt və Ümumdünya 

hörümçək toru (WWW, World Wide Web) daha populyardır. 

90-ci illərdə internetin verdiyi üstünlüklər diqqətdən qaçırılaraq, yalnız 

dəb xatirinə ondan istifadə olunurdu. Lakin tədricən İnternet dəb 

oyuncağından biznesin təşkili alətinə çevrildi. İstənilən müəssisə internetdən 

satış kanalı kimi və ya marketinq informasiyasının (marketinq tədqiqatının 

aparılması) alınmasında istifadə edə bilər. Bu zaman İnternet özü-özlüyündə 

firmaya gəlir gətirmir. Lakin belə müəssisələr yeni informasiya 

texnologiyalarının biznesə tətbiqindən yayınmağa çalışan müəssisələrə  

nisbətən müəyyən üstünlük və əlavə imkanlar əldə edirlər. Bu üstünlük və 

imkanlar firmanan xərclərinin azaldılmasında özünü göstərir.  
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Hal-hazırda dünya ölkələri arasında internetdən istifadə dərəcəsinə görə birinci 

yeri İsveçrə tutur. Ölkə əhalisinin təqribən 73.6 faizi mütəmmadi olaraq 

internetdən istifadə edir. Buda bilavasitə elektron kommersiyanın eləcədə e-

marketinqin inkişafına stimul yaradır.                            

   Cədvəl 6                           

Cədvəl 6. İnternetdən istifadə edən əhalinin xüsusi çəkisi. 

Wеb-sayt kоmpaniya, оnun siyasəti, məhsulları və vakansiyaları 

haqqında infоrmasiya vеrməkdən başqa, həm də transaksiyaları həyata 

kеçirmək, məhsul və хidmətləri оnlayn rеjimində satmaq imkanı vеrir. Öz 

növbəsində, kоmpaniyalar Intеrnеtdən məhsul, хidmət və infоrmasiyaların 

оnlayn malgöndərənlərdən daha еffеktiv şəkildə əldə еtmək məqsədilə istifadə 

еdirlər. Е-markеtinq – kоmpaniyanın Intеrnеt vasitəsilə öz məhsul və 

хidmətləri haqqında infоrmasiya vеrməsi, оnların kоmmunikasiyası, 

irəlilədilməsi və satışı üzrə həyata kеçirdiyi səylərindən ibarətdir.  

 
 

İNTERNETDƏN İSTİFADƏ DƏRƏCƏSİ YÜKSƏK OLAN 10 ÖLKƏ 
 
 

 
# 

 
Ölkə və ya 
region 

İnternet 
userlərin əhaliyə 
nisbəti (faizlə) 

İnternet 
istifadəçiləri 

 
Əhali 

1 İsveç 73.6 6,656,733 9,043,990 

2 Hong Kong 70.7 4,878,713 6,898,686 

3 Danimarka 68.7 3,720,000 5,411,596 

4 ABŞ 68.5 202,888,307 296,208,476 

5 Norveç 68.2 3,140,000 4,606,363 

6 Avstraliya 67.2 13,784,966 20,507,264 

7 İslandiya 67.1 198,000 294,947 

8 Hollandiya 66.2 10,806,328 16,322,583 

9 Kanada 63.8 20,450,000 32,050,369 

10 Şimali Koreya 63.3 31,600,000 49,929,293 
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Şəbəkənin verdiyi əsas  üstünlük əməliyyat və inzibati xərclərin 

azaldılması yolu ilə əməliyyatların maya dəyərinin azaldılmasıdır. Hal-hazırda 

bank xidmətləri fiziki nümayəndəlik, telefon, kompüter şəbəkəsi (yalnız bank 

və onun müştərisi arasında əlaqəni təmin edən şəbəkə nəzərdə tutulur, PC 

banking (internet vasitəsilə bank xidmətlərinin təklif olunması) 90-cı illərdə 

daha sürətli inkişaf edirdi) və İnternet vasitəsilə ilə təklif olunur. Amerika 

statistiklərinin məlumatlarına görə ənənəvi vasitələrlə həyata keçirilən bank 

əməliyyatlarının maya dəyəri (transaksion xərclər)  orta hesabla 1 dollar 27 

sent, avtomatik dispenserdən istifadə zamanı maya dəyəri 27 sent olduğu 

halda, internet - texnologiyaların tətbiqi nəticəsində bu rəqəm 1-10 sentə 

düşmüşdür. Eyni zamanda bir əməliyyata görə broker 150 dollar, diskont 

broker 69 dollar aldığı halda, internet brokerlər cəmi 10 dollar alır. Bundan 

başqa, yeni filialın yaradılması xərci orta hesabla 1 mln dollar olduğu halda 

internet-biznesin yeni regionlarda  təşkili demək olar ki, havayı başa gəlir. 

Əlbəttə ki, strategiyanın hazırlanmasına, yeni texnoloji həllin tapılmasına, 

apparatura  alınmasına, imic və marketinqə, şəffaf və etibarlı mühitin 

yaradılmasına kifayət qədər investisiya tələb olunur. Lakin bu işlər düzgün 

həllini tapdıqdan sonra e-biznes çox kiçik xərc tələb edir. Bütün bunların 

hesabına e-bank öz müştərilərinə  “ənənəvi banklarla” müqayisədə daha aşağı 

faiz dərəcələri və daha ucuz bank xidmətləri təklif edə bilər. 

Əgər kоmpaniya geniş auditоriyanı əhatə еtmək istəyirsə, wеb-sayt bir 

nеçə dildə “danışmalı”, müхtəlif ölkələrin adətlərini nəzərə almalıdır. 
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        Şəkil 2. İnternetdə istifadəçi dilləri 

 Digər bir mühüm məsələ istifadəçilərin qrafika, söz və əlaqələrin 

kооrdinasiyasının köməyilə hərəkət məntiqinin planlaşdırılmasından ibarətdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra istifadəçilər lazımi hissələri tapmaq üçün giriş 

səhifələrinin yanından “ötüb kеçə” bilərlər. Bu baхımdan, saytın yaхşı təşkil 

оlunmuş dizaynı istifadəçilərə оnların hansı səhifədə оlduğunu, saytda daha 

nəyi görmək istəməsinə və lazımi infоrmasiyanı nеcə tеz əldə etməsinə kömək 

еdəcəkdir. Nəhayət, wеb-dizaynеrlər saytın yaradılması zamanı оnu dəfələrlə 

tеstdən kеçirməlidirlər ki, istifadəçilərin оrada azmayacaqlarına və saytın 

rahatlığından razı qalacaqlarına  əmin оlsunlar.  

Hələlik  Azərbaycanda on-line alıcılarla bərabər, on-line satıcılar da azlıq 

təşkil edir. Kataloq.net  saytının verdiyi məlumata əsasən, hal-hazırda 
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respublikamızda 60-a yaxın internet dükan fəaliyyət göstərir. Onların 55%-i 

kompüter avadanlıqları satışı, 15%-i  disklərin satışı, 10% mobil telefonın və 

müxtəlif ödəmə kartlarının  satışı,  10%-müxtəlif dərman və müalicəvi 

preparatların satışı, 5% kitab satışı üzrə ixtisaslaşmışlar. 15 e-mağaza isə 

müxtəlif təyinatlı malların və xidmətlərin təklifi ilə məşğuldurlar. 

Azərbaycanın İntenet satıcılarının xarakterik xüsusiyyətləri 

aşağıdakılardır:  

1.Əksər Azərbaycan şirkətləri dar ixtisaslaşmışdır. Lakin elektron –

kommersiyanın hazırki inkişaf səviyyəsində buna ehtiyac yoxdur. 

2. Saytların işləmə sürəti və istifadəyə rahatlığı qənaətbəxş deyil. Bunun 

səbəbi proqram təminatı və texniki qurğuların keyfiyyəti ilə bağlıdır. 

3. İntenet kompaniyaların reklamları ənənəvi kütləvi informasiya 

vasitələrində demək olar ki, yerləşdirilmir. ABŞ-da isə ticarət saytlarının 

reklamları  televiziyada, radioda, qəzet və reklam lövhələrində mövcuddur. 

ABŞ və digər qərb ölkələrində elektron-kommersiyanın sürətli inkişafının  

digər səbəbi “miqyas effekti” hesab olunur. Amerikanın elekton-dükanları öz 

məhsullarını adi dükanlara nisbətən ucuz təklif edirlər. Bizdə isə bu mümkün 

olmur. Çünki satış həcminin aşağı səviyyəsində qiymət güzəştləri təklif etmək 

çətin olur. 

Fond bazarının zəif inkişafı və səhm yerləşdirilməsindəki çətinliklərə görə 

Azərbaycanın elektron – şirkətləri səhmlərin ilkin yerləşdirilməsi hesabına 

maliyyə vəsaiti cəlb olunması imkanından məhrumdurlar. Buna görə də 

elektron-layihələrin özünüödəmə müddəti xeyli uzanır. Real sektorda fond 

bazarı sahəsində işləri nizama salmadan elektron məkanda işlərin yaxşı 

gedəcəyinə ümid etmək çətindir. 

Azərbaycanın elektron-şirkətlərin gəlirləri sahəsində strategiyalar 

fərqlənir. Bu strategiyalara uyğun olaraq şikətləri 3 qrupa bölmək olar. I qrup 

şirkətlər gəlirlərini reklamdan, II qrup şirkətlər elektron kommersiyadan, 3 

qrup şirkətlər isə kompleks layihələrdən qazanmağa çalışırlar. 
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Azərbaycanda elektron-kommersiyanın əsas problemlərindən biri 

saytlarda servis xidmətinin zəif təşkilidir. Bunun səbəbi əsasən vaxtilə bu 

sahədə mövcud olmuş, hal-hazırda davam edən pərakəndəlik hesab olunur. 

Bir çox şirkətlər biznesin perspektivini və alıcıların istəklərini nəzərə almadan, 

təcili olaraq istənilən bir layihə hazırlamaq və hər hansı bir şəkildə onu 

istifadəyə vermək haqqında düşünürlər. Çox vaxt bu cür layihələr logistik 

məsələləri və ödəmə sistemini özündə əks etdirmir.  Elekton-şirkətlər 

vəsaitlərini mövcud infrastrukturun  təkmilləşdirilməsinə 

istiqamətləndirməkdənsə, internet-dükanların reklamına sərf edirlər. 

Əsas problemlərdən biri də internetə qoşularkən rast gəlinən bəzi ciddi 

problemlərdir. 

 

Şəkil 3. İnternetə qoşularkən rast gəlinmiş problemlərin strukturu, yekuna 

nisbətən faizlə. 

Bu hal yalnız Azərbaycan üçün xarakterik deyil. Qərb dot.comları 

(elektron şirkətləri) bu mərhələni artıq keçmişlər.  O zaman bu böhran  

NASDAQ-ın (ABŞ-da yüksəktexnologiya şirkətlərinin qiymətli kağızlarının 

birca indeksi) faizlərinin kəskin azalmasına səbəb olmuşdu. Uorton 

universitetinin professoru Con Dey bu böhranın səbəblərini təhlil etmişdir. O,  

dot.comların əsas səhvlərini belə izah etmişdir: “onların (dot.comların) ən 

böyük səhvi - fəaliyyət göstərdikləri bazarı inqilabi xarakterli bazar hesab 

etməklərindədir. Yeni texnologiyalar, bu texnologiyalarsız mövcudluğu 

mümkün olmayan məhsul və ya xidmət yaratdıqda inqilabi bazar meydana 

gəlir (məs, kseroksun kəşfi). Nəticədə yeni sənaye sahələri yaranır. Bu isə çox 
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nadir hallarda müşahidə olunur. Özü özlüyündə internet inqilabi kəşf olsa da, 

ayrı-ayrılıqda  dot.comların əksəriyyəti belə kəşflər edə bilmədi. Onların 

fəaliyyətinin nəticələri əksər hallarda transaksion xərclərin azaldılmasına və 

bazarın məqsəd və əsas fəaliyyət göstəricilərinin yaxşılaşmasına imkan verir.  

Bu fikirlər tamamilə Azərbaycanın e-firmalarına da aid oluna bilər. Professor 

Dey, inqilabi bazarın üç  xarakterik xüsusiyyətini göstərmişdir.  Bu 

xüsusiyyətlər aşağıdakılardan ibarətdir: 

1.”Birinci olan qalib gəlir”. Alıcılar operativ və onlara daha faydalı 

xidmət göstərənlərə üstünlük verdikləri üçün birinci olmaq əbəsdir. 

2.”Yeni texnologiyalar köhnə əlaqələrə qalib gələcək”. B2B şirkətləri 

aydınlaşdırdılar ki, biznes-alıcı bir-neçə faizlik qiymət güzəştindənsə, 

məhsulun vaxtında və lazımi keyfiyyətdə çatdırılmasına üstünlük verirlər.  Bu 

səbəbdəndir ki, zamanla sınaqdan çıxmış, bəzən effektiv olmayan köhnə 

əlaqələr yeni texnologiyalardan üstün tutuldu. 

3.”Vasitəçi artıq həlqədir”. İntenet radikal qiymətqoyma sxemi 

yaratmağa imkan versə də, alıcıların çoxu adi satıcıların təklif etdiyi qiymət 

sistemini daha rahat və ədalətli hesab edirlər. 

Azərbaycandakı bir çox elektron- kompaniyaların gələcəyi çox şübhəlidir. 

Bu isə onların menecmentində problemlərlə bağlıdır. Bu gün elektron-

dükanların menecerləri əsasən proqramçılardır. İntenet sferasında pul 

qazanmaq imkanı yaranan kimi onlar bu sahədə fəaliyyətə başlamışlar. Bu isə 

bəzi problemlərə gətirib çıxarır. Birincisi, proqramçıların yaratdıqları 

naviqasiyalar çox vaxt adi istifadə üçün əlverişli olmur. Bu isə mağazaların 

uğurlu inkişafına mənfi təsir göstərir. Orta statistik İntenet istifadəçisi 

informasiya texnologiyaları sahəsində ekspert deyil. Ona görə də “elektron 

müəssisənin” interfeysi sadə və aydın olmalıdır. İkinci  problem isə maliyyə 

məsələləri ilə bağlıdır. Proqramçılar, adətən, saytın inkişafı üçün tələb olunan 

investisiyaların tapılmasında çətinlik çəkirlər. Vaxtında  investisiya qoymamış 

şirkətlərin şansı isə daha az olur. Brendin reklamına və marka yaradılmasına 

ayrılan vəsaitlər uğurla sərf olunarsa saytın populyarlığını təmin etmək 
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mümkün olur.  “Elektron-şirkətlərin” menecerləri arasında ikinci yerdə bu 

sahəyə investorlar tərəfindən və ya investorlarla “bir dildə danışmaq” üçün 

gətirilmiş iqtisadçılar və ya maliyyəçilər durur.  Onlar biznes mühitini daha 

yaxşı bilsələr də, texniki bilikləri zəifdir. İnvestorlar isə mühitin 

xüsusiyyətlərinə bələd deyillər. Onlar bu sahədə, əsasən, Qərb modellərinə 

meyllidirlər. Amma təcrübə göstərdi ki, Qərb modelləri də mükəmməl  deyil. 

Azərbaycanda müəssisələrin sahibkarlıq fəaliyyətində internet 

texnologiyalarının tətbiqinin müasir vəziyyətinin təhlilini Terasell.com 

elektron-ticarət portalının (bundan sonra şirkət adlandırılacaq) timsalında 

nəzərdən keçirək. 

Terasell Azərbaycanda elektron-bizneslə məşğul olan ilk şirkətlərdəndir. 

Onun on-line recimdə fəaliyyəti 2008-ci ildən başlayıb. Şirkətin biznes modeli 

“elekton ticarət portalı” modelinə daha çox uyğundur. Belə ki, şirkət müxtəlif 

dükanlarlarla, şirkətlərlə, əməkdaşlıq edərək, onların məhsulları haqqında 

məlumatları öz saytında yerləşdirir. Şirkətin gəlirlərinin əsas hissəsi vasitəçilik 

fəaliyyətindən əldə edilir.  

Terasell.com  şirkətinin yaradılmasına texniki hazırlıq 2007-2008 – ci 

illərdən başlanmışdır. Dot.com 2008-ci ildə istifadəyə verilmişdir. Şirkət e-

biznes qurmaq arzusunda olan insanlara əməkdaşlıq təklif edir. Belə ki, 

Terasell.com, öz şəxsi biznesinə malik olmaq istəyən şəxslərə texniki 

infrastruktur yaradılmasında köməklik göstərir. Şirkətin bu sahədə ən yaxın 

partnyoru Respublikamızda kifayət qədər iş təcrübəsinə malik Flexible 

Solution şirkətidir. 

 Başlanğıcda şirkət bu qərara gəldi ki, mövcud aktivlərdən istifadə 

optimal model olacaq.  Bu modelin əsas mahiyyəti mağaza əməkdaşlarının 

müştərilərin sirafişlərinə uyğun məhsulların seçilməsinə cəlb etməkdən ibarət 

idi. Digər pərakəndə şirkətlər anbar modellərindən istifadəyə daha çox meylli 

idilər. 

Terasell.com şirkəti ancaq Bakı şəhərini əhatə edən ehtiyatlı tədbirlərdən 

başladı, lakin, biznes sürətlə böyüməyə başladı. Hal-hazırda şirkət təxminən 
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10 000 qeydiyyatdan keçmiş müştəriyə xidmət edir. 100, 0 mln manat illik 

satışla həftədə 7 000 sifariş yerinə yetirir. 

Şirkət internet servisin onun üçün mənfəətli olduğunu bildirir. 

Mükəmməllikdən uzaq proqram təminatı və telefon və ya faksla 

sifarişlərin mağazalara ötürülməsi ilə başlamış sistem tədricən daha kompleks 

şəklə düşmüşdür. Ancaq, o, əvvəlki kimi sadədir. 

On-line recimdə müştərilər tərəfindən yerləşdirilmiş sifarişlər Bakı 

şəhərində yerləşən ofisə daxil olur. Burada sifarişlər qruplaşdırılır və sifarişin 

qəbul edilməsinin səhəri mağazalara göndərilir. 

Hər bir mağazanın sifarişi xüsusi anbarlara ötürən şəxsi kompüter sistemi 

mövcuddur. Bu anbarlar əməkdaşların sifarişləri mağazalar üzrə yığma 

prosesində hərəkət marşrutunu müəyyən edən mini kompüterlə təchiz 

olunmuşdur. Hər bir arabada bir dəfəyə altı müştəri üçün sifarişləri yığmağa 

imkan verən altı hərəkətli xırdavatçı qutusu var. Hər bir qutu sifarişin 

nömrəsini göstərən etiketlə qeyd edilib. 

Kompüter arabanın operatoruna hara getməyi və hansı məhsulları 

götürməyi göstərir.  

Bundan sonra məhsullar skanerləşdirilir və qutulara yığılır. 

Terasell.com şirkətinin marketinq üzrə direktoru Anar Quliyevin verdiyi 

məlumata görə, bu sistemin tətbiqinə başlanması anından ən azı altı ciddi 

yenidənqurmaya məruz qalmışdır,  kiçik təmirlər isə saysız-hesabsızdır. Ancaq 

yenə də bu sahədə xeyli işlər görülməlidir. 

Əsas məsələlərdən biri  sifarişlərin düzgün və vaxtında çatdırılmasıdır. 

Şirkətin marketinq üzrə direktorunun verdiyi məlumata görə, texnoloci 

modernləşdirmənin əsasında problemlərin öyrənilməsi və onlardan nəticə 

çıxarılması durur.  

Şirkətin əsas məqsədi bütün Respublika ərazisində öz xidmətini təklif 

etməkdən ibarətdir. On-line ticarəti artırmaqla mənfəəti yüksəltmək və sistemə 

əlavə investisiyalar qoymaq imkanı əldə edə bilər. 
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Mağazalara daxili sifarişlərin yığılmasının əhəmiyyətli üstünlüyü 

pərakəndə satış müəssisəsinin daha geniş məhsul təklif edə bilməsidir- 

mağazanın məhsul çeşidində təxminən 20 000 məhsul adı var. 

Əgər online müştəri bazası hələlik əsasən yüksək gəlirlilik səviyyəsinə 

malik, vaxtı az olan, adi gündəlik tələbat məhsullarından başqa ekoloci təmiz 

məhsullar və yüksək dərəcəli bahalı mallarda ehtiyac duyan insanlar sinfindən 

ibarət olduğunu nəzərə alsaq, bu əhəmiyyətli üstünlükdür. 

Ancaq şirkətin online müştəriləri arasında otra və aşağı gəlirlilik 

səviyyəsinə malik insanların sayı artmaqdadır.  Burada əsasən yaşlı insanlar və 

yüksək mərtəbəli liftsiz evlərdə yaşayan insanlar üstünlük təşkil edir.  

Texniki yeniliklər. Şirkət “açıq biznes” prinsipi üzrə fəaliyyət göstərir. Belə 

ki, şirkətə biznes-partnyorların tapılmasında yardımçı olan menecerlərə, 

layihənin həcminə müvafiq olaraq  haqq ödənilir. Azərbaycanda ilk dəfə 

“Autorization password” (bir dəfə qeydiyyatdan keçməklə portalın istənilən 

saytından (mağazasından) istifadə etmək hüququ) sistemini Terasell.com 

şirkəti tətbiq etmişdir. 

Şirkətin texniki heyəti sistemi daha da təkmilləşdirmək məqsədilə daim 

çalışırlar. Saytdakı bütün məlumatlar 24 saatda bir dəfə arxivləşdirilir. 

Şirkət artıq  teraplaza.com layihəsini istifadəyə vermişdir. Bu “elektron 

biznes cəmiyyəti” tipli layihə hesab edilir. Belə ki, teraplaza.com e-portala 

nisbətən daha geniş funksiyalara malikdir. Burada əsas diqqət müştərilərlə 

qarşılıqlı əlaqənin qurulmasına və müştəri məlumat bazasının hazırlanmasına 

yönəldilib. 

Terasell.com-la əməkdaşlıq edən bütün şirkətlərin məhsul çeşidi portal 

vasitəsilə nümayiş etdirilir. Bütün dükanlar saytın siyahısında göstərilmişdir. 

Bu  həm də daimi və ödənişsiz reklam roluyu oynayır. 

Şirkətlə əməkdaşlıq edən şirkətlər öz çatdırılma sisteminə malik olmadığı 

halda, Terasell.com-un mərkəzləşdirilmiş çatdırılma sistemindən istidafə edə 

bilərlər. 
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Terasell.com şirkəti kommersiya saytlarının peşəkar dizaynının 

hazırlanmasını həyata keçirir.  Şirkət üç dildə interfeysə, məhsul kataloquna, 

axtarış sisteminə, xəbərlərin yayılması sisteminə malik olan və məhsulların 

elektron yüklənməsinə (Downloading) imkan verən kommersiya saytlarının 

hazırlanmasında böyük təcrübəyə malikdir. Şirkət eyni zamanda xüsusi texniki 

xidmətləri də təklif edir.  Terasell.com biznes partnyorlarına məhsullar haqda  

kataloqların hazırlanmasında yaxından köməklik göstərir. Redaktor, fotoqraf, 

tərcüməçi xidmətləri təklif edilir. 

Şirkət daha çox elektron satış həyata keçirən elektron-dükanlara qiymət 

güzəştləri təklif edir.  

Terasell.com və ya onunla əməkdaşlıq edən digər elektron-dükanlarda bir 

dəfə qeydiyyatdan keçmiş istifadəçi haqqında məlumat avtomatik olaraq 

müştərilərin ümumi məlumat bazasına daxil edilir. İstifadəçi portalın bütün 

dükanlarını bir “istifadəçi adı” və şirfə ilə “dolaşa” bilər. Bu, on-line alış 

prosesini xeyli rahat şəklə salır. 

Terasell.com şirkəti 2 tip ödəmə sistemi təklif edir: 1. COD (Cost on 

Delivery- sifariş internet vasitəsilə qəbul edilir, ödəniş isə çatdırılma zamanı 

həyata keçirilir); 2. Kredit kartları ilə ödəniş. Bu, adətən, ödənişlərin həcmi 

böyük olduqda tətbiq edilir. Hal-hazırda ödənişlər zamanı COD-a daha 

üstünlük verilir. Bunun səbəbi isə respublikamızda kredit kartlarından 

istifadənin azlığıdır.  

Сон иллярдя ямтяя базарларында рягабят мцбаризясинин кяскинляшдийи бир 

шяраитдя яняняви маркетинг консепсийасындан, онун щамы тяряфиндян гябул 

олунмуш методларындан истифадя едян фирмалар бу эцн бирбаша маркетингя 

даща чох мейл эюстярирляр вя ондан ямтяянин ирялилядилмяси тядбирляринин ясас 

истигамятляриндян бири кими истифадя едирляр. Яксяр фирмалар бирбаша 

маркетингдян истифадя етмякля мягсядли аудиторийа иля даща сямяряли, фярди 

ялагя йаратмаг имканы ялдя едирляр. 

Бирбаша маркетинг – коммуникасийанын мцхтялиф васитяляриндян истифадя 

етмякля алыжыларла бирбаша, ялагя йарадылмасыны, онлардан якс реаксийа ялдя 
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едилмясини, онлара мящсул сатышыны тямин етмяйя йюнялдилмиш маркетинг 

фяалиййятидир. 

Телевизийа каналларынын сайынын щяддиндян артыг чохалмасы, онларда 

йайымланан рекламларын сайынын артмасы, онларын узунмцддятли олмасы вя тез-

тез тякрарланмасы, ейни заманда интернетин мейдана эялмяси рекламын бу 

нювцня мараьы хейли азалтмыш, фирмалары потенсиал алыжыларла бирбаша ялагя 

йаратмаьа сювг етмишдир. Бирбаша маркетингин тятбиг едилмяси фирмалара 

конкрет маркетинг тяклифляри иля фярди алыcылара бирбаша мцраcият етмяк, онларын 

щямин тяклифляря cаваб реаксийасыны чох гыса мцддятдя билмяк, тяклифлярин 

алыcыларын тялябиня уйьун эялмясини мцяййянляшдирмяк, бунунла да даща чох 

мящсул сатмаг имканы верир. 

Бирбаша маркетингин тятбигинин илк мярщялясиндя фирмалар потенсиал 

алыcыларын сийащысыны мцяййянляшдириб, онлара почт хидмятиндян вя телефондан 

истифадя етмякля мящсул сатышыны щяйата кечирирдилярся, артыг инди компйутерлярин 

сон наилиййятляриндян, факсдан, електрон почтдан, Интернет хидмятляриндян, ейни 

заманда интерактив маркетингдян истифадя етмякля мящсул сатышыны чох сямяряли 

шякилдя щяйата кечирмяк имканы йаранмышдыр. Бирбаша маркетингин мцасир 

имканлары эетдикcя даща да эенишлянир вя ямтяянин ирялилядилмясинин бу 

формасындан истифадя едян фирмаларын сайы сцрятля артыр. Бцтцн бунлар бирбаша 

маркетинги коммуникасийа системинин ясас елементляриндян бириня чевирмишдир. 

Бирбаша маркетингин ясас хцсусиййятляриндян вя цстцнлцкляриндян бири дя 

онун алыcылар цчцн мараглы вя cялбедиcи олмасыдыр. Бирбаша маркетингин 

хидмятляриндян истифадя етмякля алыcылар щям вахта гянаят едирляр, щям дя эениш 

чешиддя мящсуллардан сечим етмяк имканы ялдя едирляр. Коммуникасийа 

системинин бу елементиндян истифадя етмяк маркетинг хидмяти цчцн дя олдугcа 

сярфялидир. Чцнки бу заман онлар алыcылар барядя мцхтялиф характерли, эениш 

информасийа ялдя етмяк имканы газанырлар. Сон дюврлярдя бирбаша маркетингин 

мцхтялиф каналларындан истифадя едилмякля сатышын щяcминин артырылмасы йцксяк 

сцрятля баш верир. Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр ки, интерактив 

маркетингдян истифадя мящсул сатышынын даща йцксяк сцрятля артырылмасына сябяб 

олмушдур. Сон иллярдя фирмалар бирбаша вя интерактив маркетингин тятбиг 
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едилмясиня коммуникасийа системинин диэяр истигамятляриня нисбятян даща чох 

цстцнлцк верирляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бирбаша маркетинг  коммуникасийа 

системинин диэяр елементляриня нисбятян сцрятля инкишаф едирся, интерактив 

маркетинг даща сцрятля инкишаф едир. Бу эцн яксяр фирмалар интерактив 

маркетинг системиня гошулмушлар вя онун хидмятиндян, щямчинин електрон 

почт хидмятиндян эениш истифадя едирляр. 

Бирбаша маркетингин  сцрятли инкишафыны ясасландыран бир сыра сябябляр 

мювcуддур. Биринcиси, бирбаша маркетинг потенсиал алыcыларын реал алыcылара 

чеврилмясини тямин етмяйя вя онларын конкрет тяляблярини даща йахшы юдямяйя 

имкан верир. Икинcиси, телевизийа рекламынын  еффектлийинин азалмаьа доьру мейл 

етмяси, она чякилян хярcлярин эетдикcя артмасы, телевизийа програмларынын 

аудиторийасынын эетдикcя кичилмяси бирбаша маркетингя мараьы артырыр. 

Цчцнcцсц, автомобилдян истифадя хярcляринин дурмадан артмасы, няглиййат 

васитяляринин истифадясиндя йаранан эярэинликляр, вахт чатышмамазлыьы вя с. бу 

кими амилlяр евдян чыхмадан арзу олунан малы алмаг имканын олмасы бирбаша 

маркетингдя мараьы дурмадан артырыр. 

Бирбаша маркетингин мцвяффягиййятля тятбиг едилмяси цчцн потенсиал 

алыcылар барядя ятрафлы, дольун информасийа базасынын йарадылмасы олдугcа 

ваcибдир. Бир чох фирмалар мящсулларынын фярди гайдада сатышыны щяйата 

кечирмяк, истещлакчыларла тясирли маркетинг ялагяляри йаратмаг мягсядиля алыcылар 

щаггында эениш информасийа топлайырлар. Онларын базасыны йарадыб, бирбаша 

маркетингин мцхтялиф цсулларыны тятбиг етмякля фярди гайдада мящсул сатышыны 

щяйата кечирирляр. Бирбаша маркетинг цзря информасийа базасынын 

эенишляндирилмясиндя вя тякмилляшдирилмясиндя компйутер технолоэийасындан 

истифадя олдугcа эениш имканлар йарадыр. Мящз компйутер технолоэийасы 

алыcылар щаггында чох бюйцк щяcмдя вя мцряккяб характерли мялуматлары тящлил 

етмяйя имкан верир. 

Бирбаша маркетингин щяйата кечирилмясинин мцхтялиф цсуллары мювcуддур. 

Онлара-шяхси сатышы, бирбаша почт эюндяришлярини, каталог цзря сатышы, телефон 

маркетингини, дярщал реаксийа йарадан телевизийа маркетингини, интерактив 

маркетинги аид етмяк олар. 
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Интерактив маркетинг. Мцасир дюврдя бирбаша маркетингин ян сцрятля 

инкишаф едян истигамятляриндян бири компйутер шябякясиндян истифадя етмякля 

щяйата кечирилян интерактив маркетингдир. Бирбаша маркетингин бц формасы 

сатыcы иля алыcы арасында икитяряфли гаршылыглы ялагяни тямин едир. Бу ялагя олдугcа 

сцрятля баш верир вя ики истигамятдя щяйата кечирир: оператив коммерсийа хидмяти 

вя Интернет. Биринcи щалда алыcылар  компйутер васитясиля хцсуси хидмят эюстярян 

тяшкилатларын хидмятиндян истифадя едирляр. Беля хидмятляря каталог цзря мал 

алмаг, билет сифариш вермяк, идман мялуматлары ялдя етмяк, туризм сяйащяти иля 

баьлы сифаришляр вермяк, мцхтялиф банк ямялиййатларыны щяйата кечирмяк, 

мещманханаларда йер сифариш вермяк, мцвяггяти истифадя цсцн автомобил 

сифариш етмяк, мцхтялиф яйлянcяли програмларда иштирак етмяк, щава щаггында 

мялумат ялдя етмяк, електрон почт васитясиля информасийа мцбадилясини щяйата 

кечирмяк вя с. бу кими хидмятляри аид етмяк олuр. Бу cцр хидмятлярдян истифадя 

айлыг юдянишляр едилмякля щяйата кечирилир. 

Интернетдян истифадя едилмякля мящсул сатышынын вя йа хидмят 

эюстярилмясинин щяйата кечирилмяси електрон тиcаряти адландырылыр. Бу заман 

сатыcылар тиcарят залында мцхтялиф електрон-технолоэийадан истифадя етмякля юз 

мящсулларыны вя хидмятлярини тяклиф едирляр. Алыcылар ися онлара лазым олан 

информасийаны  ялдя едирляр, ямтяяни вя йа хидмяти сечиrляр, електрон юдяниш 

катрларындан истифадя етмякля юз сифаришлярини верирляр. Интернетя дахил олан 

алыcылар мал алышыны щяйата кечиряркян юзляриня мяхсус спесифик  хцсусиййятляря 

малик олурлар вя бу ишя мцхтялиф cцр йанашырлар. Цмумиййятля интерактив 

маркетингдян истифадя едяркян алыcылар даща чох цстцнлцйя малик олурлар. 

Алыcылара вахт итирмяк, щараса машын сцрмяк лазым эялмир. Онлар евдян 

чыхмадан садяcя интернет хидмятиндян истифадя етмякля юзляриня лазым олан 

малы сечирляр вя ону алмаг имканына малик олурлар. Интернет алыcылара фирма вя 

онун мящсуллары щаггында, щямчинин  фирманын рягибляри щаггында эениш вя 

щяртяряфли мялумат ялдя етмяйя имкан верир. 

Интерактив маркетинг истещсалчы мцяссисяляр вя сатыcылар цчцн дя 

ящямиййятлидир. Маркетингин бу формасы сатыcыларла алыcылар арасында бирбаша 

ялагяляр вя узунмцддятли, етибарлы мцнасибятляр формалашдырмаьа имкан верир. 
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Сатыcылар бу заман алыcыларын арзу вя истяклярини, тялябатларыны даща дяриндян 

юйрянмяк, онлар щаггында даща дольун вя эениш мялумат ялдя етмяк, 

мялуматлар базасыны йаратмаг имканы ялдя едирляр. Интерактив маркетинг 

сатыcыйа юз фяалиййятиндя сцрятля дяйишиклик етмяк, мящсул чешидиндя, мящсулун 

гиймятиндя оператив гайдада дцзялишляр етмяк имканы да верир. 

Интернет хидмятляриндян истифадя ейни заманда  алыcылара истянилян анда, 

мясафясиндян асылы олмайараг лазымы шящярдя сатыш фирмасынын мящсул сатышы 

каталогуна бахмаг, истянилян мялуматы ялдя етмяк имканы да верир. Бцтцн 

бунлара бахмайараг интерактив маркетингин тятбиги щяртяряфли дцшцнцлмяли, 

oнун щансы мящсуллар цзря щяйата кечирилмясинин даща sяmяrяli олмасы барядя 

гярар гябул едилмялидир. 

Интерактив маркетингин тятбиг олунмасында мцхtялиф цсуллардан истифадя 

едилир. Онлара електрон почтдан истифадя едилмясини, електрон маьаза 

йарадылмасыны, интернетдя реклам еланларынын йерляшдирилмясини, Интернет-

програмlarda иштирак едилмясини мисал эюстярмяк олар. 

Интерактив маркетингин юзцнямяхсус цстцнлцкляри вя чатышмазлыглары вардыр. 

Онун коммуникасийа системинин йени бир истигамяти олмасына бахмайараг, 

тятбиги просесиндя бир сыра проблемляр мейдана чыхыр. Беля проблемляря – 

алыcыларын сайынын вя мящсул сатышынын hяcminin мящдуд олмасыны, 

информасийанын чохлуьу  вя гарышыqлыьыны, алыcыларын кредит картларындан истифадя 

олунмагла апардыглары ямялиййатлара кянар шяхслярин  дахил  олма имканларыны, 

алыcылара онларын имканларындан асылы олараг мцхтялиф мцнасибятлярин 

бяслянмясини вя с. мисал эюстярмяк олар. Бцтцн бунлара бахмайараг щал-

щазырда интерактив маркетинг коммуникасийа системинин ясас елементляриндян 

бири кими тятбиг олунмаьа башламышдыр вя йахын эяляcякдя даща чох фирмалар 

маркетингин бу формасындан эениш истифадя етмяйя чалышаcаглар. 

Мящсул истещсалчылары електрон почтун васитясиля реал вя потенсиал алыcыларыны 

мал алмагла щявясляндирирляр, ейни заманда фирма вя онун мящсулу иля баьлы 

арзу вя истяклярини, онлары марагландыран суаллары фирмайа билдирмяйя имкан 

йарадырлар. Фирманын алыcылара хидмят шюбясинин нцмайяндяляри алыcыларын 

електрон почтла чатдырылан истянилян суалына дярщал cаваб вермяк имканына 
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малик олурлар. Фирма бцтцн потенсиал алыcылары ящатя едян почт эюндяришляринин 

сийащысыны щазырламаг имканына малик олур. Бу cцр сийащы йени потенсиал 

алыcылары фирма вя ону мящсулу иля йахындан таныш етмяйя, реал алыcыларла даими 

ялагя йаратма имканы верир. Бу cцр сийащыдан истифадя етмякля фирмалар алыcылара 

юзляринин мялумат бцллетенлярини реклам буклетлярини, зийафятляря дявятнамяляри 

вя диэяр мялуматлары эюндярирляр ки, бунларда алыcыларын тялябини 

стимуллашдырырлар. 

Електрон маьаза йарадан фирмалар ики мцхтялиф вариантда фялиййят 

эюстярирляр. Биринcиси, фирма щяр щансы коммерсийа характерли оператив-

информасийа хидмятиндя юзцня йер ала биляр. Оператив информасийа хидмяти бир 

гайда олараг фирма цчцн тиcарят нюгтяси йарадыр вя онун ачылмасы барядя юз 

абонентлярини хябярдар едир. Беля бир хидмятя эюря фирма оператив-информасийа 

хидмятиня щяр ил мцяййян щагг юдяйир вя цстялик електрон сатышын щяcминдян 

мцяййян фаиз юдяйир. Икинcиси, фирма юзцнцн оператив-информасийа хидмятини 

йарадыр. Артыг минлярля фирмалар юзляринин беля бир хидмятини йаратмышлар. Беля 

хидмятляр тез бир заманда инкишаф едирляр вя юзляринин дахили информасийа 

системини йарадырлар. Онлар фирма иля алыcылар арасында интеракив ялагя йарадырлар. 

Беля хидмятлярин кюмяйи иля фирмалар истещлакчыларда фирма вя онун мящсулу 

щаггында мцсбят образ йаратмаьа чалышырлар. Бу заман алыcылара мящсул сатышы 

нязярдя тутулмур. Оператив-информасийа хидмяти бир гайда олараг 

истещлакчыларын чохсайлы суалларына cаваб верилмясини тямин едян эениш 

информасийа базасына малик олурлар. Бу cцр хидмятляр адятян фирманын тарихи, 

мягсядляри вя стратеэийалары, мящсуллары вя хидмятляри вя с. щаггында 

мялуматлары истещлакчылара чатдырыр. Бцтцн бунларла йанашы онлар алыcылары cари 

щадисяляр, компанийанын рящбярляри, ямякдашлары, малиййя вязиййяти, щятта бош 

иш йерляри щаггында мялуматларла таныш едирляр.  

Интернетдя реклам. Фирмалар интернетдя реклам йерляшдирмякля 

истещлакчылара фярди гайдада, кцтляви информасийа васитяляринин иштиракы 

олмадан, фирма вя йа мящсул щаггында зярури информасийа чатдырырлар. Бу 

заман фирмалар йалныз интернетдя цнван иcаряйя эютцрцрляр вя бунун 

мцгабилиндя телевизийа иля мцгайисядя чох cузи мябляьдя щагг юдяйирляр.  



 48 

Фирмалар интернетдя рекламы цч цсулдан истифадя етмякля щяйата кечирирляр. 

Биринcиси, тяшкилатлашдырылмыш еланлары оператив-инфомасийа хидмятляринин хцсуси 

бюлмяляриндя йерляшдирмяк олар. Икинcиси, еланлары коммерсийа мягсядиля хцсуси 

йарадылмыш Интернет хябярляринин мцяййян групларында йерляшдирмяк олар. 

Цчцнcцсц, фирма юз реклам еланынын бирбаша алыcыларын компцтериндя 

йерляшдирилмясини сифариш едя билярляр. Интернетдя реклам йалныз сон иллярдя инкишаф 

етмяйя башламышдыр. Бунунла беля бир чох фирмалар интернетдя рекламын 

еффективлийиня шцбщя иля йанашырлар.  

Беляликля гейд етмяк лазымдыр ки, йахын эяляcякдя бирбаша вя интерактив 

маркетинг коммуникасийа базарынын вя цмумиликдя информасийа 

технолоэийалары базарынын инкишафнда олдугcа мцщцм рол ойнайаcагдыр.  

İnteraktiv marketinq birbaşa marketinq üsulları ilə müqayisə edildiyində 

bir çox  üstünlüyə malikdir. Alıcılara sürət qazandırması, qiymət, marka, 

məhsul və firma müqayisə etmələrinə fürsət verməsi və bunlara bağlı olaraq 

alıcıları bəzi xərclərə dözməkdən qurtarması kimi xərc və zaman üstünlükləri 

ən diqqətə çarpan üstünlükləridir. Ancaq bunlarla bərabər bəzi zəif 

istiqamətləri də mövcuddur. Hər iş cəhdi kimi interaktiv marketinq də 

planlama ilə başlayıb 4P (product/məhsul, pricing/ qiymət, place/ məkan, 

promotion/ həvəsləndirmə) ilə davam edən bir həyat dövrü izləyir.         

                                                                                                                Şəkil 1.                      

 

Şəkil 1. İnteraktiv marketinqin E-Döngüsü. 
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Bu həyat dövründə yalnız interaktiv marketinqdə xüsusi olaraq bir də 

“müştəri fərdiləşdirməsi (customer personalization)” vardır. “Personalization 

(fərdiləşdirmə)” interaktiv marketinqdə beşinci “P”dir. Fərdiləşdirmə, müştəri 

üçün məhsul və həvəsləndirməni(promotion) birləşdirərək onların 

ehtiyaclarına uyğun məlumatı əldə etmələrini təmin edən bir texnikadır. Bu 

texnologiya iki P (promotion/ həvəsləndirmə və product/ məhsul) birləşdirir; 

beləcə müştərilər fərdiləşdirilmiş məlumat əldə edir və ya özləri üçün xüsusi 

təşkil edilmiş bir ana səhifəni ziyarət edirlər (məsələn, müştərinin favorit 

məhsullarının anbar vəziyyəti ekranında göstərilir). İnteraktiv marketinqdə 

fərdiləşdirmənin rolu böyüməkdədir. Fərdiləşdirmə proqramları məhsul və 

xidmətlərin birə-bir istinadlarını təmin edir və birbaşa kəslərin məqsədlərinə 

uyğun məlumatları əldə edərək müştəri əlaqələri rəhbərliyi (CRM: customer 

relationship management) fəaliyyətləri üçün istifadəçinin maraq sahələri 

haqqında məlumat toplayır. Hələ də varlığını davam etdirməkdə olan 

marketinq anlayışları getdikcə müxtəlif, kompleks və bir-birinə bağlı hala 

gələn virtual iş ətrafı üçün daha çox yetərli deyildir. Bunların yerinə, ticari bir 

mühit olaraq baxılan internetin təkamülünün bu mərhələsində, inkişaf 

etdiricilər və marketoloqlar ənənəvi yollara paralellikdən çox birbaşa şəbəkə 

üzərində virtual hərəkətlərə icazə vermək üçün yeni sistemlər inkişaf 

etdirməkdədirlər. Marketinq yenilikləri, mühitin təbiətində var olan 

üstünlükləri istifadə etməli (quruluşlar tərəfindən yaradılan iqtisadi şəbəkələr 

sayəsində daha aşağı xərclə, daha ucuz məhsul çox daha qısa zamanda 

müştəriyə tanıdılıb-satılıb- çatdırıla bilər); canlandırıcı və həyəcan verici 

məzmunlu zəngin mühitlər inkişaf etdirmək üçün səy göstərməlidirlər.  

İnteraktiv marketinqin birbaşa marketinq sisteminin yerini alacağı  

mövzusunda dəyişik baxışlar mövcuddur. Kimilərinə görə interaktiv 

marketinq birbaşa marketinqi siləcək, kimilərinə görə tamamlayacaq, 

digərlərinə görə isə klassik marketinq funksiyalarını çevirmək surətiylə 

quruluşunu dəyişdirəcək. Bu vəziyyətə baxıldığında isə yavaş-yavaş 
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əhəmiyyətli bir mövqe əldə etməyə başladığının xəbərdarlığını verən interaktiv 

marketinq, satış üsullarını köklü bir çevrilməyə uğratma prosesi içərisindədir.  

Gələcəkdə satışın birbaşa və yalnız internet üzərindən həyata keçirilmə 

ehtimalı göz önünə alınsa bu cür bir quruluşa uyğunlaşmanı təmin etməklazım 

gələcəkdir. Bu baxımdan birbaşa marketinqdə olduğu kimi interaktiv 

marketinqdə də alıcı və satıcıları ünsiyyətə gətirəcək bir quruluşa ehtiyac 

duyulmuşdur. E-biznesin və e-ticarətin yaranması ilə əlaqədar olaraq bu 

ehtiyac aradan qaldırılacaqdır. 

Əgər kоmpaniya geniş auditоriyanı əhatə еtmək istəyirsə, wеb-sayt bir 

nеçə dildə “danışmalı”, müхtəlif ölkələrin adətlərini nəzərə almalıdır. Digər bir 

mühüm məsələ istifadəçilərin qrafika, söz və əlaqələrin kооrdinasiyasının 

köməyilə hərəkət məntiqinin planlaşdırılmasından ibarətdir. Yadda saхlayın 

ki, bir sıra istifadəçilər lazımi hissələri tapmaq üçün mausun sürəkli sıхılması 

ilə giriş səhifələrinin yanından “ötüb kеçə” bilərlər. Bu baхımdan, saytın yaхşı 

təşkil оlunmuş dizaynı istifadəçilərə оnların hansı səhifədə оlduğunu, saytda 

daha nəyi görmək istəməsinə və lazımi infоrmasiyanı nеcə tеz əldə etməsinə 

kömək еdəcəkdir. Nəhayət, wеb-dizaynеrlər saytın yaradılması zamanı оnu 

dəfələrlə tеstdən kеçirməlidirlər ki, istifadəçilərin оrada azmayacaqlarına və 

saytın rahatlığından razı qalacaqlarına  əmin оlsunlar.  

İnteraktiv marketinqdə reklam fəaliyyəti. Elektron-reklam bütün reklam 

fəaliyyətinə yeni göstəricilər təklif edir. Internetin köməyilə reklam elanlarını 

hədəf istehlakçıların kompüterlərinə real vaxt rejimində çatdırmaq imkanı əldə 

olunur. 

İnternetdə reklamın əsas üsullarından biri məhsul və xidmət haqqında 

informasiyanın Web saytlarda yerləşdirilməsidir. Müxtəlif reklam daşıyıcıları 

(banner, elektron-məktub və s.) vasitəsilə reklam elanlarının istehlakçı 

auditoriyasına çatdırılması effektiv vasitə hesab olunur. Bu və ya digər 

vasitədən istifadə olunması reklam kompaniyasının məqsədindən asılıdır. 

Internetdə reklam müraciətinin yerinə yetirilməsi ardıcıllığı ənənəvi  reklam 

vasitələrinin qarşısında duran vəzifələrlə eynidir: 
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-reklam elanına diqqətin cəlb olunmasına nail olmaq. Buna həm reklam 

elanının özü (onun nəzərəçarpanlığı və ətrafdakılarla həmahəng olması), həm 

də onun yerləşdiyi məkan təsir göstərir. 

- reklam predmetinə maraq yaratmaq. Istifadəçinin diqqətini cəlb etmək 

və onda maraq yaratmaq əsas vəzifə hesab olunur. 

- reklam olunan təklifdən istifadənin stimullaşdırılması. 

- fəaliyyət. Bura çox vaxt web-sayta  keçid və əlavə informasiyaya 

baxılması, alış və s. aid edilir. 

Beləliklə, reklam kompaniyasının hazırlanmasında reklamın 

yerləşdirilməsi, mahiyyəti və tərtibatı məsələləri həll olunmalıdır. 

Reklam müraciətinin mahiyyəti, onun əsas məqsədindən asılıdır. Əgər 

məhul və ya xidmət reklam olunursa, o zaman müraciətdə məhsul və onun 

üstünlükləri qısa şəkildə tədqim olunur. Əgər əsas vəzifə - web-sayta  

istifadəçilərin cəlb olunmasıdırsa, o zaman reklamda istifadəçinin saytda görə 

biləcəkləri haqqında məlumat verilir və “bura bas” (Click here tipli) daxil 

edilir. Əsas vəzifə ticari markanın populyarlaşırılması, yəni brendinqdirsə, o 

zaman reklam müraciətinə loqotip, əmtəə nişanı və ya ticari markanı 

xarakterizə edən digər bir elementi daxil edilir. 

Reklam kompaniyasının effektivliyini artırmaq üçün kompleks 

yanaşmadan istifadə oluna bilər. Belə ki, birbaşa reklam vasitələri ilə yanaşı 

PR tədbirləri, İnternet-brending, birbaşa marketinqdən  (Direct - marketing) 

istifadə oluna bilər. 

İnteraktiv marketinqdə PR. PR- cəmiyyətlə əlaqənin qurulması və 

möhkəmlənməsinə istiqamətlənmiş tədbirlərdir. Şirkətin müsbət simasının 

formalaşdırılmasında cəmiyyətlə əlaqə vacibdir. Şirkət yalnız öz potensial 

alıcılarında deyil, ümumilikdə cəmiyyət üzvləri arasında özü haqqında müsbət 

rəy formalaşdırmağa çalışmalıdır. PR şirkətin populyarlıq qazanmasında, 

imicinin yüksəldilməsinə kömək edə, dolayı reklam rolu oynaya bilər. 

İnternetdə birbaşa marketinq elementlərindən istifadə olunması. 
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Internetdə birbaşa marketinqin əsas aləti elanların e-mail göndərişidir 

(spam).   Milyonlarla belə məktubların göndərilməsi speming adlanır. 

Spemmerlər (spemləri göndərən təşkilat)  elektron poçt istifadəçilərinin bu tip 

məktubları qəbul etmək istəyib-istəmədikləri barədə heç nə soruşmurlar. 

Istifadəçilərin əksəriyyəti bunu öz hüquqlarının kobud şəkildə pozulması kimi 

qiymətləndirirlər. Buna baxmayaraq spemlər durmadan artmaqdadır.  Bu tip 

məktublara istifadəçilərin yalnız 1 %-inin oxumasına baxmayaraq, bu rəqəm 

də kafi hesab edilir. 

Elektron göndərişlər (spem) vasitəsilə aşağıdakılar mümkündür: 

1. Maraqlı təşkilatlara dilerlik və distribyutorluq təklif edilməsi. 

2. Potensial istehlakçıları şirkətin məhsul və xidmətlərinin əldə olunması 

imkanları barədə məlumatlandırmaq. 

3. Biznes partnyorları və həmkarları yarmarkalara, sərgilərə, 

müşavirələrə, seminarlara, banketlərə, təqdimatlara və press-

konfranslara dəvət etmək. 

4. Maraqlanan şəxslərə öz informasiya bülletenləri və press-relizlərin 

göndərilməsi. 

Spemlerin göndərilməsi bir neçə mərhələdə yerinə yetirilir: 

1. E-mail adreslərin siyahısının tərtib olunması. E-mail vasitəsilə 

informasiya göndərilməsini birbaşa marketinqin digər növlərindən 

fərqləndirən cəhət, onların istifadəçilərin əksəriyyəti tərəfindən mənfi 

qarşılanmasıdır. Bundan başqa, spemlər provayderlər tərəfindən də 

“sıxışdırılır” və onların göndərilməsinə məhdudiyyətlər qoyulur. Ona görə də 

spemlərin göndərilməsi zamanı alıcılar arasında məqsəd seqmenti çox 

dəqiqliklə seçilməlidir. 

Adreslərin siyahısının tərtib olunmasının 2 yolu mövcuddur: 

A) Adreslərin tematik saytlardan yığılması. 

B)  Populyar poçt serverlərində bütün ingilis sözlərinin istifadəçi adı kimi 

qeyd olunması. Məhz buna görə hotmail.com, gmail.com, yahoo.com 



 53 

və s. populyar  poçt serverlərində spamlar ümumi məktubların 25 %-

dən çoxunu təşkil edir.  

2. Müəyyən olunmuş qaydalara əsasən mətnlərin tərtib olunması. 

Orijinallıq. Adresatlara elə məlumatlar göndərilməlidir ki, onlar bu tip 

məlumatları başqa heç bir yerdə oxuya bilməsinlər. Mətn tamamilə orijinal 

olmasa da, orada mütləq nadir məlumat olmalıdır. Istifadəçilər adətən, 

əvvəllər heç yerdə oxumadıqları məlumatlara meyllidirlər. Elektron 

göndərişlərə uduşların, viktorinaların tətbiqi böyük səmərə verə bilər. Bu 

halda istifadəçilər spamların növbəti sayını səbirsizliklə gözləyirlər. Ən yeni və 

müasir xəbərlərin təklif olunması məqsədə uyğundur. Buna nail olan şirkətlər 

oxucu loyallığı qazanırlar. Soğuların keçirilməsi də istifadəçiləri cəlb etməkdə 

şirkətə yardımçı ola bilər. Yumorun əlavə edilməsi istifadəçidə spemləri 

oxumağa maraq yarada bilər. 

3.Elektron ünvan üzrə məktubların göndərilməsi. Məktubları hər dəfə 

fərqli ünvanlardan göndərmək lazımdır. Belə ki, elektron-poçt xidmətləri 

spama qarşı fəal mübarizə aparır və belə məktubları göndərən adreslərin 

fəaliyyəti məhdudlaşdırılır. 

Spemlərin yüksək səmərə verməsinə baxmayaraq əksər marketoloqlar 

bundan istifadə olunmasını məsləhət görmürlər. Belə ki, onlar hesab edirlər ki, 

spamlar  brendin imicinə zərər vura bilər. 
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ФЯСИЛ ЫЫЫ. ИNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI BAZARININ 

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ   

 

3.1. Информасийа технолоэийалары базарынын дяйишмяси мейлляри, 

ишэцзар коммуникасийанын мцасир системlərи 

Сон дюврлярдя информасийа технолоэийалары базарында сцрятли инкишаф 

мейлляри вя мцсбят кейфиййят дяйишикликляри баш верир. Мцшащидя олунан инкишаф 

мейлляринин бир истигамяти дя информасийанын ишлянмясинин йени 

технолоэийаларынын йаранмасы вя тятбиг едилмясидир. Индики мярщялядя игтисади 

информасийанын ишлянмясинин йени технолоэийалары елми-техники тяряггинин 

апарыъы истигамятляриндян бири олмагла  ъямиййятин динамик инкишафына 

билаваситя эцълц тясир эюстярян бир амиля чеврилмишдир. Дцнйанын бцтцн инкишаф 

етмиш юлкяляриндя  мцтярягги технолоэийалар вя елми-техники наилиййятляр 

ясасында айры-айры  сащялярин идаряетмя обйектляринин информасийа тяминатынын 

йарадылмасы цчцн йени цсул  вя васитялярин тятбиги, мювъуд  информасийа 

шябякяляринин эенишляндирилмяси истигамятляриндя эюрцлян ишлярин щяъми сцрятля 

артыр. Артыг дцнйа игтисади системи информасийа тяминатлы ъямиййятин 

формалашмасы дюврцнц йашайыр. Дцнйа  няинки кейфиййятъя йени компцтер-

ляшдирилмиш  ямяк васитяляриня вя информасийа технолоэийаларына ясасланан    

истещсал просеслярини йаратмаьа, щямчинин сосиал-игтисади мцнасибятляри вя 

хидмятляр сферасыны йцксяк технолоcи просесляр сявиййясиндя гурмаьа наил 

олмушдур. Щяр ил дцнйа мигйасында йарадылан вя истифадя едилян  информасийа 

технолоэийаларына триlйоnларла доллар вясаит хярълянир. Тядгигатлар нятиъясиндя 

мцяййян едилмишдир ки,  АБШ, Канада, Йапонийа вя инкишаф етмиш гярби 

Авропа юлкяляриндя  интеллектуал ишчилярин вя идаряетмя   сферасында чалышан 

гуллугчуларын щяр бири  ян мцасир компцтер техникасы вя коммуникасийа  

васитяляри иля тямин олунмушдур вя йени информасийа технолоэийаларынын 

имканларындан истифадя едирляр. 

Müasir dövrdə dünya iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edir, təkmilləşir, yeni bir 

iqtisadiyyat formalaşır. F. Kotlerin qeyd etdiyi kimi yeni iqtisadiyyatın 

formalaşmasında технолоэийалар, глобаллашма вя базарын дювлятсизляшдирил- мяси 
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кими бир чох гцввяляр мцщцм рол ойнайырлар. Бununla əlaqədar йени 

игтисадиййаты щярякятя эятирян дюрд спесифик амили nəzərdən keçirək: (1) рягямли 

технолоэийаларын йайылмасы вя бирляшмя имканы; (2) васитячилярин ляьв едилмяси вя 

йени типли васитячилик; (3) кастомизасийа вя кастомеризасийа; (4) сащя 

конверэенсийасы (5 s.46).   

Рягямли технолоэийаларын йайылмасы вя бирляшмя имканы. Щазырки дюврдя 

бцтцн дцнйада бизнес фяалиййяти башлыъа олараг инсанлары вя компанийалары 

бирляшдирян шябякяляр васитясиля тяшкил едилир. Инсанлары бир компанийа дахилиндя 

бир-бириlə вя баш компйутерля ялагяляндирян шябякяйя Иnтранет; компанийаны 

онун малэюндярянляри вя дистрибйутери иля ялагяляндирян шябякяйя Екстранет; 

нящайят, истифадячиляри «цмумдцнйа информасийа анбары» иля ялагяляндирян 

шябякяйя ися Интернет дейилир. Интернет васитясиля алыш едян компанийаlar мал-

эюндярянляр вя мцштярилярля гаршылыглы əlaqəyə malik olurlar. Симсиз 

коммуникасийа сайясиндя глобал бирляшмя имканы даща да эенишлянир. Авропа 

вя Йапонийада истещлакчылар вя фирмалар НТТ ДоЪоМо кими системлярдян 

истифадя едян м-тиъарятя (мобил тиъарят) дяриндян ъялб едилмишləр; АБШ базары ися 

мобил коммерсийа цчцн щяля ки, щазыр дейил.  

 Васитячилярин ляьв едилмяси вя йени типли васитячилик. Bir çox iнтернет 

фирмаларын (АОЛ, Амазон, еБай, Йащоо və s.) yaranması və bazarda 

мцвяффягиййят qazanması бəzi истещсалчыları вя пяракяндя тиъарятчиляри ciddi 

narahat etməyə bаşлaмышдыр. Онлайн рягиблярин мейдана чыхмасы иля бир чох 

типик васитячиляр – хцсусиля кiтаб вя мусиги məhsulları маьазалары, сяйащят 

аэентликляри, брокер фирмалары bazarda чох эцълц тязйиг щисс едирляр. Онлар е-

сатыъылар тяряфиндян, щаглы олараг да тящлцкя щисс едирляр. Бир сыра яняняви 

васитячи фирмалар щягигятян дя ойундан чыхмышлар. Анъаг Шябякядя ишляйян йени 

васитячиляр (хцсусиля, Приъелине.ъом) мейдана чыхмышlaр ки, онларын 

мцвяффягиййят газанмасы артыг йени типли вя ири мигйасылы васитячилярин 

йаранмасына ишарядир.  

Bununla belə bir çox яняняви фирмалар йени реаллыьа, йени типли васитячилиyə 

ehtiyatla yanaşırlar вя беля щесаб едирдиляр ки, онлайн фирмаларын щцъуму 
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зяифляйяъяк вя йа тамамиля дайанаъагдыр. Сон нятиъядя онлар пяракяндя 

сатыъыларын, брокер вя аэентлярин садиглийини qoruyub сахламаг цчцн, щям 

шябякя, щям дя шябякядянкянар  fəaliyyəti həyata keçirməyə üstünlük verdilər 

və шяхси Интернет каналларыны йаратдıлар. Hям онлайн, щям дя шябякядянкянар 

ənənəvi каналлара малик олан фирмалар шябякя компанийаларына nisbətən даща 

эцълц mövqeyə malik олдулар.  

Шябякядя фяалиййят бюйцк сцрятля давам едир, виртуал компанийалар йцксяк 

мянфяят газанырлар. Бунунла беля, бир чох Интернет-компанийалар башга 

дот.ъомс-ларын чичяклянмясиня бахмайараг, малиййя уьурсузлуьуна дцчар 

олур, мясряфлярини ихтисар едир, щятта мцфлис олдугларыны беля елан едирляр.                 

Кастомизасийа вя кастомеризасийа. Кастомизасийа дедикдя, компанийанын 

юзцнцн щяр бир мцштярисиня  хцсуси олараг, онun цчцн нязярдя тутулмуш мящсул, 

хидмят, гиймят вя чатдырылма каналларыны тямин етмяк игтидарында олмасы баша 

дцшцлцр. Шябякядя onlayn саtыcıлар мащиййят етибары иля сярбяст олараг мящсул 

ишляйиб щазырлайа билян истещлакчы - истещсалчылара чеврилирляр. Компанийалар ися 

фярди олараг щяр бир мцштяри иля шяхсиляшдирилмиш мцраъиятляр, мящсуллар вя 

хидмятляр васитясиля гаршылыглы тясирə və əlaqə имканыna malik olurlar. 

Функсионал кастомизасийа вя маркетинг кастомизасийаsıнын бирляшмяси 

кастомеризасийа адыны алмышдыр (5). 

Кастомизасийаны texniki cəhətdən мцряккяб мящсуллара, мясялян, 

автомобиля тятбиг етмяк чох проблемлидир, ейни заманда о, гиймятин 

мцштяринин юдямяйя щазыр олдуьу сявиййядян артыг олмасыны шяртляндирир. Диэяр 

бир потенсиал проблем ондан ибарятдир ки, мцштяриляр реал мящсулу эюрмямиш 

sifariş edirlər və мящз bu baxımdan, bəzən  ня истядиклярини юзляри belə бил-

мирляр. Kомпанийалар ися яэяр мящсулун щазырланмасы артыг башлайыбса, мцштя-

риляря сифариши ляьв етмяйя имкан вермирляр. Бир дя ки, сифариш ясасында ща-

зырланмыш ямтяяни тямир етмяк чятин олур. Диэяр тяряфдян кастомизасийа бир сыра 

мящсуллар цчцн (мини-компйутерляр, косметик кремляр,  ласйонлар və s.) daha 

чох уйьун эялир, щямчинин тядгигатлар цчцн də geniş imkan yaradır.  

Сащя конверэенсийасы. Сащялярин сярщядляри чох сцрятля йуйулур. Бир вахтлар 

йалныз кимйа сянайесиня аид олан яъзачылыг компанийалары мцасир дюврдя тякъя 
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дярман препаратлары цчцн deyil, щям дя косметик васитяляр вя ярзаг мящсуллары 

цчцн дцстцрлар йаратмаьа имкан верян биоэенетик тядгигатлар апарырлар. 

Фотолент истещсалчылары да, мясялян, Кодак, кимйа сянайесиня аид едилирдиляр, 

щазырда ися, онлар тясвирин рягямли ишлянмяси технолоэийайаларына йийялянмякля 

електроникайа доьру ирялиляйирляр. Бцтцн бу компанийалар тясдиг едирляр ки, ики 

вя даща артыг сащянин кясишмяси  çoxlu сайда йени имканлар yаradыр. 

Dünya игтисадиййатда, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarında 

баш верян дяйишикликляр istehsal - satış proseslərini həyata keçirən müəssisə və 

təşkilatlarin  fəaliyyətində də ciddi dəyişikliklərə gətirib çıxarır, onları yeni, 

daha səmərəli strategiyalar və metodlar tətbiq etməyə sövq edir.  

Азярбайъанда  информасийалашдырманын  ашаьыдакы цч ясас истигамяти 

формалашмагда вя инкишаф етмякдядир: 

-дювлят структурларынын тдаря едилмясинин, телекоммуникасийа васитяляринин 

инкишафы; 

-истещсал сащяляринин, о ъцмлядян рабитя вя няглиййатын информасийалаш-

дырылмасы; 

-ярази идаряетмя сащяляринин информасийалашдырылмасы. 

Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, информасийа мящсулу йени информасийа 

технолоэийаларынын инкишаф мейлляри ичярисиндя ясас йер тутур. 

Йени информасийа технолоэийаларынын инкишаф мейлинин икинъи истигамяти 

олан гаршылыглы фяалиййят эюстярмя габилиййяти мцхтялиф информасийа нювлярини вя 

инсан щиссляринин  башланмасы вя  битмяси кими мянтиги елементлярин гаршылыглы 

фяалиййятиндя  юзцнц бирузя верир. 

Йени информасийа технолоэийаларынын  тятбиги тнформасийанын билаваситя 

истещлакчыларын истифадяси цчцн асанлыгла баша дцшцлян вя ялверишли формада 

алынмасыны тямин едир. Мящз бу ъящят йени информасийа технолоэийаларынын   

цчцнъц мейлини – аралыг щялгялярин ляьв едилмясини шяртляндирир. 

Глобаллашдырма йени информасийа технолоэийаларынын  инкишафынын ясас  

мейли щесаб олунур. Сон дюврлярдя сцни интеллект вя  информасийа мящсулларынын 

йарадылмасы сащясиндя апарылан фундаментал ишляр динамик шякилдя инкишаф 

етмякдядир. Бунун сайясиндя  йени информасийа технолоэийаларынын  эюзля-
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нилмяз  тятбиг сащяляри мейдана эялир ки, онларын да базасында йени елми- 

тядгигат програмлары, конкрет лийищяляр , йени информасийа технолоэийаларыны 

истещсал едян бейнялхалг бирликляр йараныр вя сцрятля инкишаф едир. Глобал просес 

кими ъямиййятин  информасийалашдырылмасы, йени информасийа технолоэийаларынын 

йарадылмасы вя тятбигинин мярщялялярля щялл едилмяси нязярдя тутулан бир сыра 

ваъиб проблемляри юзцндя бирляшдирир. 

Йени информасийа технолоэийалары  вя мящсуллары базарында маркетинг 

тяърцбяси эюстярир ки,  цмуми тяйинатлы  васитялярдян хцсуси   тяйинатлы  васитяляря 

кечилир. Бу да юз нювбясиндя йени информасийа технолоэийалары   вя мящсуллары 

йарадылмасы истигамятиндя зярури елми-тядгигат вя тяърцбя-сынаг ишляринин 

апарылмасы цчцн йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасыны вя ишя ъялб 

олунмасыны, мцтярягги цсул вя васитялярин тятбигини тяляб едир. Она эюря дя 

щямин фирмалар информасийа технолоэийаларынын вя мящсулларынын йарадылмасы 

истигамятиндя  сяриштяли, тяърцбяли тяряф мцгабиллярля  кооперасийа  слагяляри 

йаратмаьа чалышырлыр. 

Ъямиййятин информасийалашдырылмасы йени информасийа технолоэийаларынын 

йарадылмасы вя тятбиги глобал просес кими мярщялялярля щялл едилмяси нязярдя 

тутулан бир сыра ваъиб проблемляри юзцндя бирляшдирир. 

Информасийа технолоэийаларынын даща перспективли истигамятляри кими 

каьызсыз  информасийа технолоэийаларынын  вя сцни интеллект системляринин 

йарадылмасы проблемляриня хцсуси диггят йетирилир. Електрон сянядляри 

технолоэийасындан бизнес сащяляриндя, хцсусиля банкларын фяалиййятиндя, сыьорта 

вя малиййя ишляриндя, щабеля няглиййат вя реклам ишляриндя дя эениш истифадя 

едилир. Дцнйа мигйасында информасийа вя коммуникасийа  технолоэийалары 

базарынын инкишафында вя тякмилляшдирилмясиндя електрон сянядляр 

технолоэийасынын тятбиги эениш имканлар йарадыр. Цмумиййятля информасийа 

технолоэийалары базарынын инкишаф истигамятляриндян бири дя коммуникасийа  

технолоэийаларынын инкишафы вя тякмилляшдирилмясидир. 

Дцнйа базар системи, о ъцмлядян, сащибкарларын коммуникасийа фяалиййяти 

даима инкишаф етмякдя, тякмилляшмякдядир. Бу просес юз нювбясиндя 

informasiya - коммуникасийа системинин дяйишмясини, дурмадан 
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тякмилляшдирилмясини тяляб едир. Артыг истещлакчылар юз мадди ещтийаъларыны 

яняняви цсулларла, маьазалара эедиб мал алмаг гайдасында юдямякля 

кифайятлянмирляр. Онлар цчцн компйутер архасында яйляшиб щяр щансы бир 

маьазанын сайтыны ачмагла лазым олан малы алмаг даща мараглы эюрцнцр. 

Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр ки,   мцтяхяссисляр вя менеcерляр 

реклам тядбирляринин еффектлийинин эетдикcя ашаьы дцшмясиня диггят йетирмяйя 

башламышлар. Бу  да inforмасийа texnologiyaları системинин inkişafına диггяти 

артырмыш, онларын тятбиги цзря щяйата кечирилян тядбирлярин сямярялилийини хейли 

йцксялтмишдир. 

İnforмасийа texnologiyaları системинин мцхтялиф елементляри цзря 

информасийа ахынынын эцълянмяси, йени информасийа йайымы формаларынын 

мейдана эялмяси, хцсусиля дя интернетин бу системя дахил олмасы 

коммуникасийа системинин дяйишмяси мейллярини эцъляндирмиш, йени, ишэцзар 

коммуникасийанын мцасир системlərинин  йаранмасына вя тятбиг едилмясиня 

cидди тякан вермишдир. 

 Бу эцн интернет sahibkarlıq fəaliyyətinin айрылмаз щиссясиня чеврилмишдир. 

Ялбятдя бу башадцшцляндир. Чцнки, мящз интернет müəssisələrə мягсядли 

аудиторийайа даща йахын олмаьа, щяр бир истещлакчынын евиня дахил олмаьа 

имкан верир, даща еффектли коммуникасийа тядбири кими чыхыш едир. Мцтяхяссисляр 

йахшы билирляр ки, истещлакчыларла ялагя ня гядяр йахын, бирбаша олса, онун 

еффектлийи дя бир о гядяр йцксяк олар, информасийа ютцрцлмяси йолунда мювcуд 

олан хяталар хейли азалар. Ян ваcиби одур ки, интернет мягсядли аудиторийа 

барядя лазым олан зярури информасийа ялдя етмяйя geniş имкан yaradıр. 

Щяр бир бизнес фяалиййятиндя инкишаф стратеэийасыны мцяййянляшдиряркян 

интернетдян истифадя едилмяси ян ваcиб проблемлярин щяллиндя о гядяр йени, 

аналогу олмайан коммуникасийа формалары вя схемляри йаратмаьа имкан 

верир ки, бязян щятта фирма рящбярляри, маркетшцнаслар, мцтяхяссисляр беля чашыб 

галырлар. 

Щал-щазырда бир чох фирмалар интернет-бизнесля мяшьул олмаьа, електрон 

тиcаряти методларыны тятбиг етмяйя чалышырлар. Лакин буну щансы формада тятбиг 

етмяйи мцяййянляшдирмяк олдугcа чятиндир. 
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Интернет-бизнес fəaliyyətинин ясас хцсусиййяти истещлакчылара истигамятлянян 

стратеэийанын тятбиг едилмясидир. Фирмалар интернетдян истифадя етмякля 

истещлакчылара даща йахын олурлар. Истещлакчылара, мцштяриляря, тяряф мцгабилляря 

фярди хидмят эюстярилмясини даща инcя вя кейфиййятля тяшкил етмяк имканына 

малик олурлар. Интернетин мящз бу цстцн cящятини нязяря алараг фирмалар онун 

эениш тятбигиня щявяс эюстярирляр. Бизнес фяалиййятинин формалашмасы вя инкишафы 

бахымындан интернет-лайищялярин бцтцн нювлярини шярти олараг ики група бюлмяк 

олар. 

Биринъи група корпоратив бизнесин бцтцн интернет-лайищялярини аид етмяк 

олар. Корпоратив лайищяляр адландырылан бу лайищяляр артыг мювcуд олан вя 

яняняви маркетинг консепсийасы ясасында щяйата кечирилян бизнес фяалиййятинин 

електрон систем тятбиг едилмякля эенишляндирилмясини нязярдя тутур. 

 Икинъи груп интернет-лайищялярин ясас хцсусиййяти  онларын гейри корпоратив 

характеря малик олмасыдыр ки, бу щалда лаyihəнин ясасыны артыг мювcуд олан 

бизнес фяалиййяти дейил, йени йаранан, йалныз интернет-лайищялярдя мювcуд олан 

бизнес фяалиййяти тяшкил едир. Интернет-бизнес лайищяляринин ики група бюлцнмяси 

илк нювбядя бу лайищялярин йарадылмасы вя инкишафы стратеэийасына, щямчинин, 

бизнес моделлярин вя мцвафиг интернет-системлярин характериня уйьун олараг 

щяйата кечирилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, интернетдян истифадя едянляр арасында еля инсанлар 

вар ки, онлар интернетдян мялумат ялдя етмяк, йениликляр барядя оператив 

хябярдар олмаг, верилмиш суаллара cаваб алмаг мягсядиля истифадя едирляр. 

Мящз онлар юз нювбясиндя малларын вя хидмятлярин ади истещлакчыларыдырлар. Беля 

ки, интернетдян истифадя едянлярин яксяриййяти потенсиал истещлакчылардыр вя мящз 

интернет онларын реал алыcылара чеврилмясиня шяраит йарадыр, мцсбят тясир эюстярир. 

Ялбятдя еля бизнес сащяляри вя бизнесменляр вардыр ки, онлар интернетдян истифадя 

етмядян юз бизнес фяалиййятини щяйата кечирирляр. Лакин мцяййян мярщялядя 

онлар да щисс едирляр ки, интернетдян истифадя едянляр арасында онларын потенсиал 

алыcылары ола биляр. Беляликля щямин истещлакчыларла ялагя йаратмаг арзусу йараныр 

вя онлар коммуникасийа системинин йени сащясиня, интернет-базарына дахил 

олмаг барядя гярар гябул едирляр. Беля гярар артыг фяалиййят эюстярян, мювъуд 
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бизнеся аид едилир. Бу просес ашаьыдакы гайдада щяйата кечирилир:- Яввялъя 

интернетдя иштирак етмяк стратеэийасы ишляниб щазырланыр. Бу ян мясулиййятли 

мярщяля щесаб олунур вя инкишаф етмиш юлкялярин бизнесменляри артыг буну 

чохдан дярк етмишляр. Одур ки, стратеэийанын щазырланмасына мяслящятчи 

мцтяхяссисляри ъялб едирляр. Сонрадан бизнесин Интернет щиссяси ишляниб щазырланыр 

вя ясас бизнеся тятбиг едилир. Онун кюмяйи иля бизнес просесинин бир щиссяси 

интернетя кечирилир. Сонрадан щямин интернет щисся яняняви вя интернет-

маркетингин мцхтялиф васитяляри иля истещлакчылара мцмкцн гядяр чох 

йахынлашдырылыр. Бу заман интернет-бизнесин маркетинг стратеэийасыны онун 

цмуми стратеэийасы щазырланан мярщялядя формалашдырмаг даща мягсядяуйьун 

щесаб едилир. Корпоратив интернет-лайищянин йарадылмасынын башланьыъ 

мярщялясиндя стратеэийанын яввялcядян ишляниб щазырланмасы ян бюйцк 

сящвлярдян бири щесаб олунур. Беляликля, корпоратив  интернет-лайищялярин 

стратеэийасынын ясас принсипи сатыcынын истещлакчыйа максимум йахынлашмасыдыр. 

Цмумиййятля бцтцн тип лайищялярдя истещлакчылар ейнилик тяшкил едирляр. Лакин 

гейри корпоратив интернет-лайищялярин тятбиги заманы истещлакчылара 

йахынлашмаьын тамамиля фяргли цсулундан истифадя едилир. Биринcиси, еля бир 

интернет-лайищя щазырланмалыдыр ки, о истещлакчылар цчцн мараглы олсун. Беля 

лайищя йа мараглы мязмуна малик олмалы, йа да юзцндя маркетинг йенилийини 

якс етдирмялидир. Икинcиси, щямин интернет-лайищя истещлакчылары мцхтялиф цсулларла 

ъялб едир вя онлардан ян тясирлиси бу вя йа диэяр хидмятин пулсуз эюстярилмясидир. 

Гейд олунан гайдада тятбиг едилян интернет-лайищя узунюмцрлц олур вя онун 

сонракы мцддятдя истифадяси аз хярc тяляб едир. 

Интернет коммуникасийа системиндя чох мараглы, йени бир истигамятдир вя 

сатыcылар ондан истифадя етмякля юз мящсулларыны сатмаьа, реал алыcы кцтлясини 

чохалтмаьа чалышырлар.  Коммуникасийа системиндя интернетдян истифадя йени 

лайищяляр тятбиг едилмякля эетдикcя тякмилляшир вя сцрятля инкишаф едир. 

Мцасир дюврдя коммуникасийа мцтяхяссисляри мягсядли аудиторийайа тясир 

эюстярмяйин йени, тякмилляшдирилмиш, даща сямяряли йолларыны ахтарырлар. Яввялляр 

истещсалчылар бирбаша рекламын щяйата кечирилмясиня ясасланан  АТЛ 

коммуникасийа технолоэийасына цстцнлцк верирдиляр. Бу эцн ися мягсядли 
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аудиторийайа тясир етмянин йени технолоэийасы-БТЛ технолоэийа (Белов Тще лине 

Теъщнолоэй) мягсядли аудиторийайа тясир етмя методларынын интеграсийа 

олунмуш системи кими изащ едилир. Бу системя бирбаша реклам методларындан 

башга диэяр тясир методлары да дахил едилир. 

БТЛ технолоэийа системиня дахил олан методлара мараьын йцксялмяси 

онунла изащ едилир ки, артыг истещлакчылар ямтяянин ирялилядилмясинин яняняви 

методларына эетдикcя даща аз инанырлар. Ади реклам лазымы сявиййядя якс ялагя 

йаратмаьа имкан вермир вя коммуникасийа ялагяляри биртяряфли характер 

дашыйыр. Мцасир истещлакчы  диалога эирмяйя, сатыcы иля тямасда олмаьа ещтийаc 

щисс едир вя мящз БТЛ технолоэийа тядбирляри бу cцр гаршылыглы ялагянин 

йарадылмасына имкан верир. 

Фирмалар БТЛ коммуникасийа технолоэийасыны тятбиг етмякля бир нечя 

вязифяни йериня йетирмяк имканына малик олурлар. Биринcиси, мящсул сатышынын 

щяcмини тез бир заманда, cидди сцрятдя артырмаг мцмкцн олур. Икинъиси, 

мящсулун маркасына баьлылыг вя хош мцнасибят даща да эцъляндирилир. 

Щал-щазырда БТЛ технолоэийанын бир сыра методлары тятбиг едилир. Онлардан 

ян эениш истифадя едилянляриндян бири базара йени брендин чыхарылмасы, юзэянин 

мящсул маркасынын алынмасы, мящсул чешидинин эенишляндирилмяси, малын 

габлашдырылмасында дяйишиклик едилмяси вя с. ибарятдир. Бу методун ян еффектли 

цсулларындан бири мал алышына эюря щядиййя верилмясидир. 

Йени мящсул базара чыхарыларкян истещсалчылар мягсядли аудиторийайа малын 

нцмунясинин пулсуз пайланмасы методундан да тез-тез истифадя едирляр. Бу 

методун мащиййяти ондан ибарятдир ки, истещлакчыйа йени мящсулу йохламаг 

имканы верилир. 

Бу эцн удушлу ойунларын (мцсабигяляр, лоторейалар, мцкафатларын 

ойнанылмасы вя с.) щяйата кечирилмяси цсулларындан да актив сурятдя истифадя 

олунур. 

Сатышын стимуллашдырылмасынын еффектли методлары арасында кцтляви-яйлянcяли 

тядбирлярин щяйата кечирилмясини хцсуси гейд етмяк олар. Лакин бу ъцр 

тядбирлярин щяйата кечирилмяси бюйцк хярc тяляб едир вя йалныз бюйцк 

компанийалар беля тядбирляри щяйата кечирмяк имканына малик олурлар. Одур 
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ки, яксяр фирмалар сатышын эцзяштли шяртлярля щяйата кечирилмясиня даща чох 

цстцнлцк верирляр. 

Беляликля, гейд етмяк лазымдыр ки, informasiya texnologiyaları системи 

даима тякмилляшир, онда ъидди дяйишикликляр баш верир. Бу   дяйишикликляр 

фирмалара базарда рягабят цстцнлцйц ялдя етмяйя, sahibkarlıq fəaliyyətinin 

еффектлийини йцксялтмяйя, цмумиликдя əmtəənin ирялилядилмясини тямин етмяйя 

имкан верир.       

  

3.2. İnternet informasiya texnologiyaları bazarının təkmilləşdirilməsi 

istiqaməti kimi 

Мцасир дюврдя бирбаша маркетингин ян сцрятля инкишаф едян 

истигамятляриндян бири elektron kommunikasiyalardan, компцтер 

шябякясиндян, internetdən истифадя етмякля щяйата кечирилян интерактив 

маркетингдир. Бирбаша маркетингин бц формасы сатыcы иля алыcы арасында икитяряфли 

гаршылыглы ялагяни тямин едир. Бу ялагя олдугcа сцрятля баш верир вя ики 

истигамятдя щяйата кечирилир: оператив коммерсийа хидмяти вя Интернет. Биринcи 

щалда алыcылар  компцтер васитясиля хцсуси хидмят эюстярян тяшкилатларын 

хидмятиндян истифадя едирляр. Беля хидмятляря каталог цзря мал алмаг, билет 

сифариш вермяк, идман мялуматлары ялдя етмяк, туризм сяйащяти иля баьлы 

сифаришляр вермяк, мцхтялиф банк ямялиййатларыны щяйата кечирмяк, 

мещманханаларда йер сифариш вермяк, мцвяггяти истифадя цсцн автомобил 

сифариш етмяк, мцхтялиф яйлянcяли програмларда иштирак етмяк, щава щаггында 

мялумат ялдя етмяк, електрон почт васитясиля информасийа мцбадилясини щяйата 

кечирмяк вя с. бу кими хидмятляри аид етмяк олuр. Бу cцр хидмятлярдян истифадя 

əsasən айлыг  юдянишляр едилмякля щяйата кечирилир. 

İqtisadiyyatda, eləcədə informasiya və kommunikasiya 

texnologiyalarında baş verən mütərəqqi dəyişikliklər interaktiv marketinqə öz 

ciddi təsirini göstərmiş, onun yeni sahələrinin yaranmasına və sürətli inkişafına 

səbəb olmuşdur. Son dövrdə marketinqə həsr olunmuş ədəbiyyatlarda 

interaktiv marketinqin yeni istiqamətləri kimi elektron marketinq, elektron 
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biznes və elektron ticarət terminlərinə tez – tez rast gəlinir və onların kifayət 

qədər izahı verilmişdir.  

Elektron marketinq.. Bu бирбаша маркетингин ян йени каналlarından biridir.  

Бу эцн iнтернет информасийа вя яйлянъя мянбяйи, коммуникасийа каналы, 

трансаксийаларын щяйата кечирилдийи канал вя щятта дистрибйутер каналы кими 

фяалиййят эюстярир. Е–маркетингин ясас техникасы истещлакчылар тяряфиндян иъазя 

верилян маркетингдир. Бу термини тяклиф едян Сетh Gоrдинин йаздыьына эюря, 

Цмумдцнйа шябякясиндя тялябин стимуллашдырылмасы чох вахт «зорла сохулан 

мааркетинг» кими харктеризя едилир. Бу методун еффективлийи зяифляйир, беля ки, 

эетдикъя даща чох компанийа даща чох диггят ъялб етмяйя чалышараг, 

Шябякядя «реклам басырыьы» йарадырлар ки, бу да даща аз истифадячини ящатя 

етмякля нятиъяляняряк тярсиня еффект йарадыр.  

     Gоrдинин дедийиня эюря, «Зорла сохулма рекламындан» фяргли олараг, е-

почту васитясиля маркетинг модели истифадячидян онун електрон почтуна щяр 

щансы мялуматын эюндярилмяси цчцн иъазя алынмасыны нязярдя тутур. Gоrдин 

иъазяляр маркетингини эюрцш тяйин етмякля мцгайися едир; яэяр компанийа 

юзцнц ядябля апарырса вя илк ялагялярдян етибар газанырса, мцштяриляр нювбяти 

ялагяляр цчцн дя етираз етмяйяъякляр. Нятиъядя ися истещлакчыларын иъазяси иля 

апарылан маркетинг эюзлянилян  олур. Коммуникасийа цчцн иъазяси олан сатыъы 

тяклифиня олан реаксийаларын сявиййяси iнтернет-баннерляриня олан реаксийаларын 

сявиййясиндян 10 дяфя чохдур (5).    

      Електрон почтундан истифадя цзря həyata keçirilən маркетинг кампанийасы 

мцштярилярля гаршылыглы мцнасибятлярин эцъляндирилмясиня вя сатышын артырылмасына 

кюмяк едир. Е- почту цзря хяръляр бирбаша почт эюндяришляриня чякилян хярълярля 

мцгайисядя çox azdır.  

 Elektron biznes. Е- бизнес firmaların бизнес фяалиййятиниn електрон 

васитялярдян вя texnologiyалардан, xüsusəndə internetdən истифадя етмяklə 

aparılmasını nəzərdə tutur. Интернет firмалара biznes fəaliyyətini тез bir 

zamanda, daha дягиг вя аз мясряфлярля həyata keçirməyə имкан верир. 

Firmaлар bu məqsədlə özlərinin  wеб-сайтларыnı yaradırlar və onların vasitəsilə 

информасийаларын йайылмасыnı, ямтяя вя хидмятлярин ирялилядилмясиni həyata 
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keşirirlər. Интранетдян istifadə малэюндярянlərlə, vasitəçilərlə вя istehlakçılarla 

daha səmərəli əlaqələr qurmağa imkan verir, firmadaxili коммуникасийалары, 

сифаришлярin işlənməsini вя юдянишлярин həyata keçirilməsini asanlaşdırır. Bu gün 

firmaların əksəriyyəti firmadaxili və firmadan kənar əməliyyatlarda kağızdan 

demək olar ki, çox az istifadə edirlər. Əksər əməliyyatlar elektron vasitələrdən 

və internetdən istifadə etməklə həyata keçirilir.  

Elektron ticarət. Интернетдян истифадя едилмякля мящсул сатышынын вя йа 

хидмят эюстярилмясинин щяйата кечирилмяси електрон тиcаряти адландырылыр. Бу заман 

сатыcылар тиcарят залында мцхтялиф електрон-технолоэийадан истифадя етмякля юз 

мящсулларыны вя хидмятлярини тяклиф едирляр. Алыcылар ися онлара лазым олан ин-

формасийаны  ялдя едирляр, ямтяяни вя йа хидмяти сечиrляр, електрон юдяниш 

катрларындан истифадя етмякля юз сифаришлярини верирляр. Интернетя дахил олан алыcылар 

мал алышыны щяйата кечиряркян юзляриня мяхсус спесифик  хцсусиййятляря малик олур-

лар вя бу ишя мцхтялиф cцр йанашырлар. Цмумиййятля интерактив маркетингдян исти-

фадя едяркян алыcылар даща чох цстцнлцйя малик олурлар. Алыcылара вахт итирмяк, 

щараса машын сцрмяк лазым эялмир. Онлар евдян чыхмадан садяcя интернет 

хидмятиндян истифадя етмякля юзляриня лазым олан малы сечирляр вя ону алмаг 

имканына малик олурлар. Интернет алыcылара фирма вя онун мящсуллары щаггында, 

щямчинин  фирманын рягибляри щаггында эениш вя щяртяряфли мялумат ялдя етмяйя 

имкан верир. Firmalar internetdə özlərinin wеб-сайтlarını yerləşdirməklə  

siyasətləri, məhsulları və xidmıtləri haqqında geniş informasiya yaymaq, 

онлайн режимдя məhsul və xidmətləri satmaq, трансаксийалары щяйата кечирмяк 

imkanı qazanırlar və bunun sayəsində e - ticarətini genişləndirməyə, onun 

səmərəliliyini yüksəltməyə çalışırlar. 

F. Kotlerin qeyd etdiyi kimi, Е-бизнес вя е-тиъарят дюрд ясас истигамят цзря 

щяйата кечирилир: Б2Ъ (фирма истещлакчыйа), Б2Б (фирма фирмайа), Ъ2Ъ 

(истещлакчы истещлакчыйа), Ъ2Б (истещлакчы фирмайа). Бундан башга, е-бизнес 

тямиз онлайн вя йа гарышыг яняняви-онлайн fəaliyyət формасыны да ала биляр.  

Интернетдя бизнес: Б2Ъ (фирма истещлакчыйа). Bu gün dünyanın əksər 

ölkələrində, xüsusən də inkişaf etmiş ölkəlıədə milyonlarla istehlakçılar 
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internet - şəbəkəyə daxil olurlar, firmalar, məhsullar, xidmətlər, hava və idman 

xəbərləri haqqında və digər sahələr üzrə məlumatlar əldə edirlər, məhsul və 

xidmətlərin alışını həyata keçirirlər. 

Интернет – biznesin Б2Ъ истигамяти digər istiqamətlərə nisbətən həm alıcılar, 

həm də satıcılar üçün daha əhəmiyyətlidir. Çünki, məhz bu zaman истещлакчы 

əldə etmək istədiyi ямтяяни сифариш етмяк və almaq üçün мясряфляри azaltmaq və 

vaxta qənaət etmək imkanına malik olur. Mal alışı üçün ялверишли шяраитin 

seçilməsi, мящсулун хцсусиййятляри вя гиймяти щаггында ətraflı məlumat əldə 

etmək imkanının olması da Интернет – biznesin bu sahəsinə istehlakçıların 

marağını artırır. Bir çox istehlak mallarının alışında e-ticarətin bu forması 

olduqca maraqlıdır və son dövrlərdə sürətlə inkişaf edir. Lakin elə məhsullar 

var ki, onları istismar şəraitində yoxlamaq, əvvəlcədən seçmək, onlara  тохун-

маг лазым gəlir. Belə мящсулларын internet – şəbəkə vasitəsilə алынмасы цчцн 

istehlakçılar о гядяр də maraq göstərmirlər. Bununla belə истещлакчылар bu tip 

məhsulları da İnternet - şябякядя сифариш етмяк və алмаг имканына маликдирляр. 

Б2Ъ qaydasında məhsul satışı satıcılar üçün də maraqlıdır. Bu zaman onlar 

istehlakçılarla birbaşa qarşılıqlı əlaqədə olurlar, məhsul, onun istehlak 

xüsusiyyətləri, qiyməti haqqında onların fikirlərini öyrənirlər, daha çox məhsul 

satmaq və mənfəət əldə etmək imkanı qazanırlar. 

Интернетдя бизнес: Б2Б (фирма фирмайа). Б2Б сайтлары Б2Ъ сайтларына 

нисбятян даща фяал ишляйирляр. Б2Б сайтлары базары даща еффектив шякля салыр вя 

«малэюндярян-мцштяри» гаршылыглы мцнасибятлярини кюкцндян дяйишир. 

 PWS şirkətinin mütəxəssislərinin rəyinə görə, B2B sektorunda elektron 

bazarın fəaliyyət göstərməsi üçün iştirakçılarının bir-birindən asılılığının 

aradan qaldırılması vacibdir. Upstream Conulting (İnformasiya texnologiyaları 

sferasında konsultasiya xidməti təklif edir) firmasının proqnozlarına görə, 

2010-cu ildə elektron B2B birjasının yaradılmasına dünya üzrə 10.5 mlrd 

dollar vəsait sərf ediləcək. B2B birjasının saxlanması xərcləri, onun inkişaf 

mərhələsindən asılı olacaq. Belə ki, inkişafın ilkin mərhələsində əsas xərclər 

infrastrukturun qurulmasına yönəldilir. Satış həcminin artırılması 
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mərhələsində əsas xərclər biznes-partnyorlarla əməkdaşlığın 

möhkəmləndirliməsinə və əlavə xidmət vasitələrinin hazırlanmasına 

istiqamətləndirilir. Yekun mərhələdə B2B saytının sahibləri əsas diqqəti 

biznes-proseslərin avtomatlaşdırılmasına və istehlakçılara daha geniş çeşidli 

xidmətlər təklif etməyə yönəldirlər. 

                

   Şəkil 4. Tərəflərinə görə internetdə marketinqin tipləri. 

Azərbaycan elektron B2B bazarının inkişafı üçün start şərtləri Avropa 

ölkələri və ABŞ –la müqayisədə xeyli fərqlidir. Qərbdə elektron-biznes prosesi 

sabit iqtisadi artım dövründə yaranmışdır. Bunun da əsasında şirkətlərin 

tədricən kompüterləşməsi (1980-1990-cı illərdə) dururdu.  Avropada internet 

şəbəkəsinin inkişafı biznes proseslərin kompleks avtomatlaşdırılması fonunda 

baş verirdi. Belə vəziyyətdə elektron B2B bazarının formalaşması, həmin 

tendensiyaların məntiqi davamı kimi çıxış edirdi. Azərbaycan Respublikasında 

isə həmin dövrdə iqtisadi subyektlərin yeni ictimai-iqtisadi formasiyaya 

uyğunlaşması prosesi gedirdi.  Bu dövrdə Azərbaycan müəssisələri təsərrüfat 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və optimizasiya məsələləri ilə deyil, müəssisənin 

mövcudluğunu təmin edilməsi məsələləri ilə məşğul idilər.. Bütün bu 

proseslərin nəticəsi olaraq, hal-hazırda Azərbaycan B2B bazarındakı vəziyyət 

inkişaf etmiş ölkələrdən xeyli geri qalır. Bunun bir sıra səbəbləri mövcuddur: 

1. Uzun illər iqtisadi vəziyyətin qeyri-sabit olması. 
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2.  Respublikada “kölgə iqtisadiyyatı”nın həcminin böyük olması. 

3. Müxtəlif təsərrüfat sahələrinin inhisarlaşması. 

4. Respublika vergi sisteminin qeyri-təkmil olması.   

5.  Mövcud resurslardan qeyri-səmərəli istifadə olunması. 

6. İnvestisiya mühitinin əlverişsiz olması. 

7. İnformasiya texnologiyalarından istifadə səviyyəsinin aşağı olması.  

8. İnternet-auditoriyasının məhdud olması.  

9. Korporativ idarə etmə səviyyəsinin aşağı olması. 

10. Elektron-biznesin hüquqi tənzimlənməsi səviyyəsinin aşağı olması. 

       Müasir dövrdə ənənəvi iqtisadiyyatdan fərqli olaraq yeni 

iqtisadiyyatda malgöndərən – müştəri münasibətləri yeni prinsiplər, daha 

mütərəqqi informasiya texnologiyaları əsasında formalaşır.  

Şякил 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шякил 5. Яняняви вя йени игтисадиййатда «малэюндярян 

və мцштяриnin» гаршылыглы яlaqəси (5). 

Апарыъы тядгигат фирмаларынын гиймятляндирмяляриня эюря, Б2Б онлайн 

тиъарятинин щяъми Б2Ъ тиъарятинин аноложи мцгавиляляриндян 10-15 дяфя чохдур. 

Алыъы-тяшкилатлар Б2Б-щярраъ сайтларындан, валйуталарын ъари мцбадиля курслары 

щаггыда информасийалардан, ямтяялярин онлайн каталогларындан, 
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ихтисаслашдырылмыш бартер сайтларындан вя башга мянбялярдян истифадя едяряк, 

чох вахт гиймятлярин даща ялверишли сявиййясиня наил олурлар. Бир чох ири 

компанийалар, о ъцмлядян Форд, Эенерал Елеътриъ вя Мерък, Интернет-тяминат 

системляринин йарадылмасы цчцн милйонларла доллар сярмайə qoymuşlaр. Ня-

тиъядя емалын дяйяри 100 долл.-дан 20 долл.-а дцшмцшдцр. Малэюндярянлярдян 

даща йцксяк эцзяштлярин алынмасына чалышараг, компанийалар да онлайн алыш ал-

йанслары формалашдырырлар. ЭМ, Форд вя Даимлер Ъщрйслер корпорасийалары 

Ъовисинт бирлийи тяшкил етмишляр ки, бу да онларын фикриня эюря, електрониканын 

бирэя алышы сайясиндя щяр бир автомобил ващиди цзря 1200 долл. гянаят етмяйя 

имкан веряъякдир. Бундан башга, ишэцзар базар алыъыларынын ири щяъмдя 

информасийа ялдя етмяk və onu işləmək имканлары da genişdir.  

Интернетдя бизнес: Ъ2Ъ (истещлакчы истещлакчыйа). E-Ticarəti qaydasında mal 

alan истещлакчылар  təkcə ямтяяляри истещлак етмирляр, щям дя онлар щаггында 

Интернетə müxtəlif xarakterli информасийалар ötürürlər. Онлар internet-şəbəkədə 

digər şəxslərlə информасийа мцбадиляси иля мяшьул олурлар. Шябякя danışıqları 

алыша тясир эюстярян аmil кими çıxış edir. Firmалар вя ямтяяляр щаггындакы yaxşı 

məlumatlara nisbətən  пис məlumatlar даща sürətlə йайылыр. Ъ2Ъ бизнесиlя 

məşğul olan istehlakçılar bəzən məhsulu şəxsi istifadə üçün deyil, digər şəxsə 

satmaq üçün də alırlar. Müasir dövrdə əsas fəaliyyəti internet biznesi olan bəzi  

компанийаlar mövcuddurlar ки, onlar милйонларла истифадячинин абуня олдуьу 

онлайн тиъарят ямякдашлыьыnı həyata keçirirlər.  

Интернетдя бизнес: Ъ2Б (истещлакчы фирмайа) Истещлакчыларın Интернет 

васитясиля firmalarla birbaşa ялагя сахламаq və  onlar  haqqında geniş 

informasiya əldə etmək imkanın olması onlarda böyük maraq doğurur. Real 

və потенсиал мцштяриляр електрон почту васитясиля онлара суалларla, тяклифляр вя ши-

кайятлярля мцраъият едя bilирляр. Бир сыра onlayn şirkətlərin  сайтларı elə 

qurulmuşdur ki, мцштяриlər çox asanlıqla  şirkətin нцмайяндясиlя əlaqəyə girə 

bilir və ya saytın müvafiq bölməsinə öz təkliflərini göndərə bilir. Бəzi онлайн 

şirkətləri müştərilərin müraciətlərinə  ъаваб вермяйя тялясмирляр. Lakin əksər 

satıcılar müraciətlərə вахт итирмядян ъаваб верməklə yanaşı, щям də müraciət 
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edən şəxslərə əlavə olaraq хябяр бцллетенляри, хцсуси тяклифляр щаггында 

мялуматлар, хидмят шяртляри вя зяманятин йениляшмяси барясиндя хябярдарлыглар 

вя хцсуси тядбирляр щаггында еланлар эюндярирляр. Bu da iстещлакчыларda satıcı 

фирмайа qarşı xoş münasibətlər formalaşdırır. İnternet-biznes fəaliyyətini 

həyata keçirən firmaları əsasən iki yerə bölmək olar: - wеб-сайт ачаraq 

müstəsna olaraq internetdə işləyən firmalar və öz wеб-сайтında informasiya 

йайылмасыnl, məhsul satışını həyata keçirən istehsalçı firmalar. Bu tip firmaları 

oнлайн вя яняняви-онлайн компанийаларı adlandırırlar. F. Kotler onların geniş 

izahını vermişdir (5): 

Онлайн компанийалар. Бу компанийалара ахтарыш системляри, Интернет хид-

мятляри тяъщизатчылары, тиъарят сайтлары, трансаксийа сайтлары, ассосиатив хидмят 

сайтлары вя програм мящсулларына эириш сайтлары аиддир. Ахтарыш системляри вя 

порталлары (мясялян, Йащоо!) мялуматларын ахтарылмасы васитяси кими 

йарадылмышдыr. Тядриъян онлар истифадячинин Интернетя чыхышы заманы ев (старт) 

сящифяси олмаг цмиди иля хябярляр, щава прогнозу, пулсуз почт йешикляри кими 

сервислярля долдулар. Интернет хидмятляринин провайдерляри, хцсусиля АОЛ, 

мцяййян юдянишля Интернет вя е-маил иля ялагяни тямин едир. Амазон.ъом кими 

коммерсийа сайтлары китаблар, мусиги йазылары вя с. сатырлар. еБай кими 

траnсаксийа сайтлары ися онларын васитячилийи иля щяйата кечирилян мцгавиляляр цчцн 

комисйон мцкафатлар эютцрцрляр. Ассосиатив хидмят сайтлары, мясялян, 

WSJ.com (Wall Street journal), малиййя вя диэяр информасийалар тягдим едир. 

Програм мящсулларына эиришi тямин едян сайтлар Интернетдя коммуникасийа 

йаратмаьа вя тиъарят апармаьа имкан верян техники вя програм тяминаты тя-

гдим едирляр.  

Мцстясна олараг шəбякядя фяалиййят эюстярян фирмалар бир нечя сябябдян 

uğursuzluqla цзляширляр (мцфлисляширляр): онлардан чохлары габагъадан щеч бир 

тядгигат вя йа планлашдырма апармадан «гарасына» базара эирирляр; wеб-сайт-

ларын уьурсуз дизайнына эюря; ямтяялярин вахтлы-вахтында чатдырылмамасы вя се-

вис хидмятинин ашаьы сявиййядя олмасына эюря вя с. Интернет-фирмалар щядяфли 

маркетинг явязиня, шайияляря уйараг, чох вахт кцтляви маркетингя вя шябя-

кядянкянар реклама бюйцк мябляьдя вясаитляр сярф едирlər вя даими, садиг 
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истифадячиляр базасынын формалашдырылмасы цчцн гаршылыглы ялагялярин гурулмасы 

йериня, диггятлярини мцштярилярин ялдя едилмяси цзяриндя ъямляшдирирляр. Bununla 

belə, бир чох Интернет-фирмалар стабил мянфяят эятиря биляъяк, асан анлашылан 

бизнес модели гура билмирляр.  

Гарышыг яняняви-онлайн компанийалар. Бир чох санбаллы фирмалар мцасир 

meyllərə tez bir zamanda reaksiya vеrяряк компанийа щаггында информа-

сийаларı açdıqları wеб-сайтларda əks etdirmişlər. Амма, бунула беля, онлар 

башгаларынын онларын шябякядянкянар пяракяндя сатыъыларын вя аэентлярин васи-

тячилийиндян имтина етмяк истядийини дцшцняъякляриндян ещтийат едяряк, онлайн 

бизнеся башламаьа тялясмирляр. Мясялян, Меррилл Лйнъщ, Е*ТРАДЕ вя башга 

брокер Интернет-фирмаларла рягабят апармаг истяйирди, амма онун 

брокерляринин мцгавимят эюстяряъякляриндян горхараг, онлайн аксийа 

тиъарятинин ачылмасынын мягсядяуйьун олмасына шцбщя иля йанашырды. Щятта, 

кiтаб тиъарятчиси олан Барнес & Нобле компанийасы, Амазон.ъом тяряфиндян 

тяклиф олунмасына бахмайараг, Интернет-маьаза ачылмасынын онун ади маьа-

заларындакы сатыша мянфи тясир эюстяряъяйини дцшцняряк тяклифдян имтина етмишди.  

Либертй Мутуал компанийасы бу проблеми юзцнцн онлайн мцштяриляринин 

сорьуланмасы васитясиля щялл етмишди. Мцштярилярдян онларын щансы тип алыша – 

бирбаша, йохса малиййя мяслящятчисинин кюмяйиля, цстцнлцк вердиклярини сюй-

лямяк хащиш олунмушду. İстифадячиляр мяслящятчинин хейриня сяс верdikdə, 

Либертй Мутуал онларын тялабатлары щаггындакы информасийалары мяслящятчилярин 

шяхси мцзакирясиня верди. Башга бир нцмуня: Авон компанийасынын тядгигatı 

эюстярди ки, онун мювъуд вя потенсиал онлайн мцштяриляри арасында демяк олар 

ки, кясишмя йохдур вя буна эюря дя компанийа ъясарятля Шябякядя тиъарят 

етмяйя башлады, бундан башга, юз тиъарят нцмайяндяляриня шяхси wеб-сайтлар 

ачмаларыны тяклиф етди вя бу ишдя онлара йардым едяъяйини билдирди (5).   

Гарышыг компанийалар бюлцшдцрмя каналларындакы мцнагишялярля ялагядар 

проблемлярля цзляширляр, амма онлардан бир чоху халис онлайн фирмаларына нис-

бятян даща бюйцк уьур газанырлар. Щяр шейдян яввял, Меррилл Лйнъщ вя Wall 

Mart кими компанийалар юз мяшщур марка адлары щесабына удурлар; онлар цчцн 

йени мцштяринин ялдя едилмяси халис онлайн фирмаларда олдуьу кими 82 доллaра 
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йох, 12 доллaра баша эялир. Икинъиси, онларын даща бюйцк малиййя вя пул 

ещтийатларындан истифадя етмяк имканлары вардыр. Цчцнъцсц, онларын даща чох 

билик вя тяърцбяляри, малэюндярянлярля даща йахшы мцнасибятляри вя бюйцк 

мцштяри базалары мювъуддур. Дюрдцнъцсц, онлар сутка ярзиндя вя истиращят 

эцнляри дя дахил олмагла ишляйирляр, онларын пяракяндя маьазалары ися ямтяяни 

истянилян заман эери эютцрмяйя щазырдырлар. Нящайят, бешинъиси, Интернет онлара 

маьазаларын йерляшдийи йердян узагда йашайан чохсайлы мцштяриляря хидмят 

эюстярмяк цчцн имкан йарадыр.  

Müasir dövrdə firmalar üçün е-маркетингi, e-biznesi вя е-тиъаряти 

мянимсямяк olduqca ваъибдир. Bu məqsədlə wеб-сайтın yаradılмаsы, 

müştərилярин ъялб едилмяси вя ялдя сахланылмасы, internet-şябякядя реклам 

yerləşdirilməsi, бюлцшдцрмя və satış каналы iştirakçıları ilə qarşılıqlı 

мцнасибятлярin yaxşılaşdırılması, сайтын вахтында йениляшдирилмяси вя онун 

мянфяятли сайта чевирилмяси məsələlərini həll etmək lazım gəlir. Hər şeydən əvvəl 

cəlbedici, yüksək maraq doğuran wеб-сайтын йарадылмасы vacibdir. Bu zaman 

məzmun və tərkib amillərinə, eləcə də əкс ялагянин тямин едилмясиnə xüsusi 

diqqət yetirilməlidir. 

Интерnet истещсалчы мцяссисялярlə yanaşı сатыcылар цчцн дя ящямиййятлидир. 

İnformasiya texnologiyalarının бу формасы сатыcыларла алыcылар арасында бирбаша 

ялагяляр вя узунмцддятли, етибарлы мцнасибятляр формалашдырмаьа имкан верир. 

Сатыcылар бу заман алыcыларын арзу вя истяклярини, тялябатларыны даща дяриндян 

юйрянмяк, онлар щаггында даща дольун вя эениш мялумат ялдя етмяк, мялу-

матлар базасыны йаратмаг имканы ялдя едирляр. Интерnet сатыcыйа юз фяалиййятиндя 

сцрятля дяйишиклик етмяк, мящсул чешидиндя, мящсулун гиймятиндя оператив 

гайдада дцзялишляр етмяк имканы да верир. 

Интернет хидмятляриндян истифадя, ейни заманда  алыcылара истянилян анда, 

мясафясиндян асылы олмайараг, лазымы шящярдя сатыш фирмасынын мящсул сатышы 

каталогуна бахмаг, истянилян мяhsulu ялдя етмяк имканы да верир. Бцтцн 

бунлара бахмайараг интерактив маркетингин тятбиги щяртяряфли дцшцнцлмяли, 
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oнун щансы мящсуллар цзря щяйата кечирилмясинин даща səmərəli олмасы барядя 

гярар гябул едилмялидир. 

Интерneтин юзцнямяхсус чатышмазлыгларыda mövcudduр. Онун İnformasiya 

texnologiyalarının  йени бир истигамяти олмасына бахмайараг, тятбиги просе-

синдя бир сыра проблемляр мейдана чыхыр. Беля проблемляря – алыcыларын сайынын 

вя мящсул сатышынын həcminin мящдуд олмасыны, информасийанын чохлуьу  вя 

гарıшыqлыьыны, алыcыларын кредит картларындан истифадя олунмагла апардыглары 

ямялиййатлара кянар шяхслярин  дахил  олма имканларыны, алыcылара онларын 

имканларындан асылы олараг мцхтялиф мцнасибятлярин бяслянмясини вя с. мисал 

эюстярмяк олар. Бцтцн бунлара бахмайараг щал - щазырда интерnet informasiya 

texnologiyalarının ən vacib və daha sürətlə inkişaf edən sahəsinə çevrilmiş, 

onun  əhəmiyyətini və rolunu xeyli artırmışdır. Yахын эяляcякдя даща чох 

фирмалар маркетингин бу формасындан эениш истифадя етмяйя чалышаcаглар. 
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Nəticə və təkliflər 

1. Müasir dünyada dövlətlərin iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsi, bazar 

subyektləri arasmda informasiya mübadiləsinin sürətləndiyi və bu prosesin 

kifayət qədər asanlaşdığı şəraitdə hər hansı bir ölkənin iqtisadiyyatında baş 

verən dəyişikliyin tezliklə digər ölkələrin iqtisadiyyatında da təzahür etməsi 

müşahidə olunur ki, bu da qloballaşma kimi nəhəng bir prosesin mövcud 

olmasından xəbər vcrir. Qloballaşma müasir dünya təsərrüfatmın səciyyəvi 

xüsusiyyətidir. O, bir sıra təzahür formaları ilə diqqəti cəlb edir. Əgər bu gün 

beynəlxalq miqyasda kollektiv valyuta sistemi, böyük dünya birlikləri kimi 

supergüclər, geniş fəaliyyət şəbəkəsinə malik olan və öz fəaliyyəti ilə milli 

dövlət sərhədlərini aşan transmilli korporasiyalar movcuddursa, deməli, 

qloballaşma dünya təsərrüfatnın bir əlaməti kimi формалашмагда    və 

genişlənməkdədir.  

2. Dцнйа игтисади системиндя глобаллашма просеси сцрятля эенишлянмякдя вя 

инкишаф етмякдядир. Бу просесдя информасийа вя коммуникасийа 

технолоэийларынын хцсуси ящямиййяти вя ролу вардыр. Информасийа технолоэийлары 

базары диэяр сащяляря нисбятян даща сцрятля инкишаф етмякдядир. Бу базарын 

формалашмасы вя инкишафынын зярурилийи игтисади просеслярдя вя сащибкарлыг 

фяалиййятиндя ялагялярин йарадылмасына вя информасийалара олан тялябатдан иряли 

эялир. 

 3. Информасийа технолоэийларынын ясасян ашаьыдакы нювлярини 

фяргляндирирляр: - мялуматларын ишлянилмясинин информасийа технолоэийасы; 

идаряетмянин информасийа технолоэийасы; офисин автоматлашдырылмасы; гярарлар 

гябулунун тямин едилмясинин информасийа технолоэийасы; експерт системляринин 

информасийа технолоэийасы вя с. Bу истигамятлярин щяр биринин юзцнямяхсус 

spesifik хцсусиййятляри мювъуддур. 

 4. Сон дюврлярдя информасийа технолоэийлары базарында сцрятли инкишаф 

мейлляри вя мцсбят кейфиййят дяйишикликляри баш верир. Дцнйанын бцтцн инкишаф 

етмиш юлкяляриндя мцтярягги технолоэийалар вя елми-техники наилиййятляр ясасында 
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айры-айры сащялярин идаряетмя обйектляринин информасийа тяминатынын  

йарадылмасы цчцн йени цсул вя васитялярин тятбиги, мювъуд информасийа 

шябякяляринин эенишляндирилмяси истигамятиндя  эюрцлян ишлярин щяъми сцрятля 

артыр. Артыг дцнйа игтисади системи информасийа тяминатлы cямиййятин  

формалашмасы дюврцнц йашайыр. Дцнйа ъямиййяти няинки кейфиййятъя йени, 

компцтерляшдирилмиш ямяк васитяляриня вя информасийа технолоэийларына 

ясасланан истещсал просеслярини йаратмаьа, щямчинин сосиал игтисади 

мцнасибятляри вя хидмятляр сферасыны йцксəк технолоjи просесляр сявиййясиндя 

гурмаьа наил олмушдур. 

 5. Мцасир дюврдя фирмалар мцряккяб коммуникасийа ялагяляри системини 

йарадыр вя идаря едирляр. Bu sistemin hansı səviyyədə yaradılmasından və idarə 

edilməsindən müəssisələrin fəaliyyətinin nəticələri birbaşa asılı olur. 

Kommunikasiya sisteminin, xüsusən də interaktiv marketinqin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsində və təkmilləşdirilməsində информасийа  технолоэийлары xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. 

5. Азярбайъанда базар игтисадиййатына кечид  və transformasiya дюврцндя 

сащибкарлыьын вя  цмумиликдя игтисадиййатын инкишафыны тямин едяъяк мцвафиг 

базар инфраструктурунун йарадылмасы чох актуал бир мясяля кими гаршыйа 

гойулмушдур. Бу мягсядля бирjалар, юзял банклар, консалдинг фирмалары, 

реклам аэентликляри вя бир сыра бу кими диэяр мцяссисяляр йарадылмаьа вя инкишаф 

етмяйя башламышдыр. Бу заман ян ваъиб мясялялярдян бири дя республикада 

фяалиййят эюстярян müəssisələrdə informasiya texnologiyaları системинин 

йарадылмасы və tətbiq edilməsi олмушдур. 

6. Мцасир базар игтисадиййаты эцълц рягабят шяраитиндя формалашыр вя инкишаф 

едир. Бу ися фирмалары  даща чох interaktiv  маркетингə, xüsusən də internetə, 

onun əsasında yaradılan elektron marketinq, elektron biznes və elektron 

ticarət  системlərинин йарадылмасынa вя онlarдан истифадясинин эцъляндирилмясинə 

sövq  едир. Sahibkarlıq fəaliyyətində internetin rolu durmadan 

artır,müəssisələr ənənəvi üsullarla yanaşı eyni zamanda on-line rejimdə də 

fəaliyyət göstərməyə də cəhd göstərirlər.   
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7. Azərbaycanda on-line alıcılarların və satıcıların sayı  azlıq təşkil edir. 

Kataloq.net  saytının verdiyi məlumata əsasən, hal-hazırda respublikamızda 

60-a yaxın internet dükan fəaliyyət göstərir. Lakin onların gələcəyi çox 

şübhəlidir. Bu isə menecmentdə mövcud olan problemlərlə bağlıdır. Bu gün 

elektron-dükanların menecerləri əsasən proqramçılardır. İntenet sferasında pul 

qazanmaq imkanı yaranan kimi onlar bu sahədə fəaliyyətə başlamışlar. Bu isə 

bəzi problemlərə gətirib çıxarır. Onlar biznes mühitini daha yaxşı bilsələr də, 

texniki bilikləri zəifdir, e-ticarətin mühitin xüsusiyyətlərinə bələd deyillər, bu 

sahədə, əsasən, Qərb modellərinə meyllidirlər. Amma təcrübə göstərdi ki, Qərb 

modellərinin olduğu kimi Azərbaycan müəssisələrinə tətbiqi lazımı səmərəni 

əldə etməyə imkan vermir.  

 8. Sahibkarlıq fəaliyyətində internetdən  сямяряли гайдада истифадя 

едилмяси фирмалара няинки базар шяраитиня, истещлакчыларын тялябатына 

уйьунлашмаьа, ейни заманда базар пайыны, сатышын щяъмини вя мянфяятин 

məbləğini чохалтмаьа имкан верир. Бир сюзля, мцяссисянин  фяалиййятинин сон 

нятиъяляриня олдугъа ъидди тясир эюстярир. 

9. Мцяссисялярин тятбиг етдикляри мцасир informasiya texnologiyaları щям 

дя истещсал едилян мящсула тялябат йаратмаьы, satışın həcmini artırmağı, бу 

мягсядля юз истещлакчыларына зярури информасийа ютцрмяйи, ютцрцлян 

информасийаны диггятля сечмяйи тяmin едир. Бцтцн бу кими вязифялярин йериня 

йетирилмяси və ümumiyyətlə səmərəli sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata 

кечирилмяси informasiya - коммуникасийа системинин йарадылмасыны вя tətbiqини 

зярури едир. 

10. Информасиайа коммуникасийа технолоэийалары базарынын формалашмасы  

инкишаф етмиш базар мцнасибятляри шяраитиндя юзцнц даща габарыг шякилдя бирузя 

верир. Азярбайъан щям базар игтисадиййатынын, щям дя информасиайа 

технолоэийалары базарынын формалашмасы  вя инкишафы бахымындан инкишаф етмиш 

юлкялярдян хейли эеридя галыр. Бу эцн Азярбайъанда хариъи тяърцбянин 

юйрянилмясиня бюйцк ещтийаъ вардыр. Лакин хариъи тяърцбянин кортябии 

тякрарланмасы дейил, онун сявиййясинин вя инкишаф йолларынын тящлили вя дцзэцн 
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гиймятляндирилмяси Азярбайъанда информасиайа технолоэийалары базарынын 

формалашмасына вя инкишафына йардымчы ола биляр. 

11. Сон дюврлярдя информасийа технолоэийалары базарында сцрятли инкишаф 

мейлляри вя мцсбят кейфиййят дяйишикликляри баш верир. Мцшащидя олунан инкишаф 

мейлляринин бир истигамяти дя информасийаlarын ишлянмясинин йени 

технолоэийаларынын йараdılмасы вя тятбиг едилмясидир. Индики мярщялядя игтисади 

информасийанын ишлянмясинин йени технолоэийалары елми-техники тяряггинин 

апарыъы истигамятляриндян бири олмагла  ъямиййятин динамик инкишафына 

билаваситя эцълц тясир эюстярян бир амиля чеврилмишдир.  

12. Дцнйанын бцтцн инкишаф етмиш юлкяляриндя  мцтярягги технолоэийалар вя 

елми-техники наилиййятляр ясасында айры-айры  сащялярин идаряетмя обйектляринин 

информасийа тяминатынын йарадылмасы цчцн йени цсул  вя васитялярин тятбиги, 

мювъуд  информасийа шябякяляринин эенишляндирилмяси истигамятляриндя эюрцлян 

ишлярин щяъми сцрятля артыр. Артыг дцнйа игтисади системи информасийа тяминатлы 

ъямиййятин формалашмасы дюврцнц йашайыр. Дцнйаda  няинки кейфиййятъя йени 

компцтерляшдирилмиш  ямяк васитяляриня вя информасийа технолоэийаларына 

ясасланан    истещсал просеслярини йаратмаьа, щямчинин сосиал-игтисади 

мцнасибятляри вя хидмятляр сферасыны йцксяк технолоcи просесляр сявиййясиндя 

гурмаьа наил олмушдур.  

13. Щяр ил дцнйа мигйасында йарадылан вя истифадя едилян  информасийа 

технолоэийаларына триlйоnларла доллар вясаит хярълянир. Тядгигатлар нятиъясиндя 

мцяййян едилмишдир ки,  АБШ, Канада, Йапонийа вя инкишаф етмиш гярби 

Авропа юлкяляриндя  интеллектуал ишчилярин вя идаряетмя   сферасында чалышан 

гуллугчуларын щяр бири  ян мцасир компцтер техникасы вя коммуникасийа  

васитяляри иля тямин олунмушдур вя йени информасийа технолоэийаларынын 

имканларындан истифадя едирляр.  

14.Интеrnet информасиайа технолоэийалары базарынын тякмилляшдирилмяси 

исмтигамятляриндян бири кими чыхыш едир, бахмайараг ки, щал-щазырда аз сайda 

фирмалар on – line şəbəkədən истифадя едирляр. Бунунла беля, артыг бизнесля 

мяшьул олан фирмаларын хейли щиссяси elektron ticarətini юйрянмяйя ъящд 

эюстярирляр вя тящлил едирляр. Бир чох мцтяхяссислярин  фикринъя йахын эяляъякдя 
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elektron ticarətiни щяйата кечирян фирмаларын яксяриййяти юзляринин информасиайа 

технолоэийалары системлярини yaratmaqda və tətbiq етмякдя мараглы олаъаглар. 
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Р E F E R A T 

Мювзунун актуаллыьы. Щяр бир юлкянин игтисадиййатынын формалашмасы вя 

инкишафында  информасийа технолоэийаларыnın ролу олдугъа бюйцкдцр. 

Информасийа технолоэийалары базары мювъуд техники васитялярдян истифадя 

етмякля информасийанын сахланмасы, ишлянмяси, мцяссися вя тяшкиларлар арасында 

ютцрцлмяси просесляринин мяъмусу кими характеризя олунур. Бу просесляр 

глобаллашма шяраитиндя юзцнц даща габарыг шякилдя бирузя верир. İнформасийа 

технолоэийалары sahibkarlıq fəaliyyətinin инкишафында олдугъа мцщцм 

ящямиййят кясб едир 

  Mцасир рягабят шяраитиндя fəaliyyət göstərən müəssisələr йалныз кейфиййятли 

мящул истещсал етмяк вя онлара истещлакчылара мцнасиб гиймят гоймагла 

кифайятлянмирляр. Ейни заманда истещлакчылара мящсул щаггында мцяййян 

мялуматлар чатдырмаг, бунунла да мящсула тялябат формалашдырмаг вя 

мцхтялиф informasiya texnologiyaларınдан истифадя етмякля istehsal – satış 

fəaliyyətini daha səmərəli şəkildə həyata keçirmək истигамятиндя дя 

мягсядйюнлц фяалиййяти щяйата кечирирляр. Бу мягсяд цчцн бу эцн фирмаларда 

informasiya texnologiyalarının kompleks системи tətbiq olunur və onun  

мцхтялиф методларınдан вя цсулларınдан истифадя етмякля sahibkarlıq 

fəaliyyətinin inkişafı təmin edilir. 

Hazırki dövrdə bazarlar «сатыъы базарындан» «Истещлакчы базарына» 

чеврилмишдир. Бу эцн базарда щансы мящсулу истещсал етмяйи, щансы мигдарда вя 

гиймятля базара чыхармаьы истещлакчылар диктя едирляр. Мящз informasiya 

texnologiyaları системи сатыъыларла алыъылар арасында ялагя вя цнсиййят йаратмаьа 

Бу мювзу щямчинин она эюря даща чох мараг доьурур ки, артыг базарлар, 

фирма вя мящсул щаггында истещлакчыларда хош  тяяссцрат formalaşdırmağa, 

istehsal – satış fəaliyyətini daha səmərəli şəkildə həyata keçirməyə имкан верир. 

Информасийа технолоэийалары базарынın tədqiqi, bu bazarda baş verən 

mütərəqqi dəyişikliklər sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafını təmin edən əsas 

şərtlərdən biridir.  
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Гейд олунанлар диссертасийа ишинин актуал бир мювзуйа щяср олундуьуну 

эюстярир. 

Тядгигатын мягсяд вя вязифяlərи. Диссертасийа ишинин ясас мягсяд вя 

вязифяляри глобаллашма шяраитиндя, Азярбайъанда информасийа  технолоэийалары 

базарынын müasir вязиййятини вя инкишаф мейллярини арашдырмагдан, informasiya 

texnologiyaları bazarının və sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafında interaktiv 

marketinqin və internetin rolunu müəyyənləşdirməkdən, бу истигамятдя 

щяйата кечирилян тядбирлярин вя тякмилляшдирилмяси zəruri olan мясяляляри тящлил 

етмякдян ибарятдир. 

Тядгигатын предмети. Тядгигатын предмети кими информасийа 

texnologiyaları базарынын формалашдырылмасы вя инкишафы мясяляляри, бу базара 

аид олан диэяр мясяляляр, щямчинин, Азярбайъан Республикасынын информасийа 

texnologiyaları базары чыхыш едир. Бу заман ясас диггят базарын формалашмасы 

ян инкишаф istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə, базар имканларынын 

тядгириня, sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafında interaktiv marketinqin вя  

internetin roluna, информасийа технолоэийалары базарынын тякмилляш¬дирилмяси вя 

инкишаф истигамятляриня йюнялдилмишдир.  

Тядгигатын методлары. Тядгигатын щяйата кечирилмясиндя бир сыра 

методлардан, о ъцмлядян, ситуасийалы тящлил, статистик анализ, системли йанашма 

методларындан истифадя едилмишдир. Бу методларындан истифадя етмякля 

тядгигатын апарылмсы гаршыйа гойулан мягсядя наил олмаьа, диссертасийа ишини 

ятрафлы, даща дольун сявиййядя тамамламаьа имкан вермишдир. 

Тядгигатын елми йенилийи. Азярбайъанын информасийа технолоэийалары 

базарынын формалашмасы вя инкишаф мейлляриnin müəyyənləşdirilməsi, 

sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafafında interaktiv marketinqin və internetin 

rolunun qiymətləndirilməsi вя диэяр бу кими мясяляляря системли йанашмагла 

информасийа технолоэийаларыnın tətbiqinin тякмилляш¬дирилмяси üzrə elmi və 

praktiki əhəmiyyət kəsb edən nəticələr çıxarmaq və təkliflər verməkdən 

ibarətdir.  
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Тядгигатын информасийа базасы. Тядгигатын апарылмасында эениш щяъмдя 

нязяри вя практики материаллардан, о ъцмлядян, информасийа вя коммуникасийа 

технолоэийалары базарына щяср едилмиш ясярлярдян, дярсликлярдян, журналлардан, 

Азярбайъанын информасийа технолоэийалары базарына аид фактики материаллардан  

истифадя едилмишдир. 

Тядгигатын щяъми вя структуру. Тядгигат иши 78 сящифя щяъминдя йазылмышдыр. 

Иш эиришдян, 7 суалы бирляшдирян 3 фясилдян, нятиъя вя тяклифлярдян, ядябиййат 

сийащысындан ибарятдир. Биринъи фясилдя iqtisadiyyatın qloballaşması və 

sahibkarlıq fəaliyyətinin beynəlmiləlləşməsi, информасийа технолоэийалары 

базарынын формалашмасынын  зярурилийи вя ясас хцсусиййятляри qeyd olunmuş 

ikinci fəsildə Aaərbaycanda informasiya технолоэийалары bazarının müasir 

vəziyyətinin tədqiqi aparılmış, sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafında interaktiv 

marketinqin və internetin rolu açıqlanmışdır. Üçünçü фясилдя информасийа 

технолоэийалары базарынын дяйишмяси мейлляри, ишкцзар коммуникасийасынын 

мцасир системlərи тящлил едилмиш, internetə informasiya технолоэийаларыnın  

тякмилляшдирилмяси  истигамяти kimi baxылмышдыр. 

Диссертасийа ишинин сонунда апарылан тядгигатын нятиъяляриня уйьун олараг 

мцвафиг нятиъяляр чыхарылмыш, тяклифляр верилмиш, ядябиййат сийащысы эюстярилмишдир. 
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Резюме 

На современном этапе предприятие для эффективного 

осушествления предпринимательской деятельности широко 

используют информационную технологии. Процесс глобализации 

экономики еще больше повышает роль и значение информационных 

технологий в предпринимательской деятельности. В последние годы в 

Азербайджане на рынке информационных технологий имелис 

тенденции высокого роста. Эти тенденции будут сохраняться и в 

ближайщем будущем. В развитии предпринимательской деятельности 

роль прямого и интерактивного маркетинга предусматриваюшего 

использование информационных технологий повсеместно растет. Еше 

больше расширяется возможности использования интернета. В 

последнее время на рынке информационных технологий наблюдаются  

тенденции изменения. Применяются современные системы деловой 

коммуникации. Интернет является одним из направлений 

совершенствования рынка информационных технологий. 


