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2021-ci ilin ortalarında məhdud sayda dərc edilmiş “Təc-
hizat zəncirinin idarə edilməsi terminləri lüğəti”nin bu 
nəşrində terminlər daha təkmilləşdirilərək zənginləşdiril-
məklə yanaşı təchizat zəncirinin idarə olunması mövzularını 
əhatə edən yeni bölmə də əlavə edilmişdir. 
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ÖN SÖZ 

 

İkicildlik TST seriyasının birinci cildi olan bu kitab təchizat zənci-
rinin idarə olunması sahəsində Azərbaycan dilində məhdud sayda 
nəşrlərdən biridir və aşağıdakı 2 hissədən ibarətdir: 

I hissə təchizat zənciri barədə nəzəri məlumatları özündə ehtiva 
etməklə onun əsas komponentləri və mərhələləri olan planlaş-
dırma ilə başlayıb, satınalma, anbar, logistika bölmələri ilə davam 
edir və son olaraq bütün bu proseslərin baş verdiyi beynəlxalq 
ticarət bölməsi ilə tamamlanır. Bu hissənin məzmunu Azərbaycan 
Texniki Universitetində Azərbaycan Respublikasının Təhsil 
İnstitutunun birgə layihəsi olan "SABAH Magistratura" proqramı 
çərçivəsində yaradılmış "Logistika və nəqliyyat" ixtisaslaşması 
üzrə yüksək göstəricilər ilə universitetə daxil olmuş magistr 
tələbələrinə tədris edilən Təchizat zəncirinin idarə olunmasına 
giriş fənni üçün mövcud təlim bazarında tədris edilən proqramlar 
nəzərə alınaraq hazırlanmış təqdimatlar əsasında yazılmışdır. 

II hissə bu sahədə ilk kitabım olan Təchizat zəncirinin idarə 
edilməsi terminləri lüğətinin daha təkmilləşdirilmiş və zənginləş-
dirilmiş yeni versiyasıdır. Lüğətdə iki minə yaxın təchizat zən-
cirinin idarə olunması, o cümlədən satınalmaların təşkili, müqa-
vilələrin idarə olunması, logistika, beynəlxalq ticarət eləcə də ma-
liyyə terminlərinin ingiliscə-azərbaycanca və azərbaycanca-
ingiliscə tərcümələri var. Tərcümələrə əlavə olaraq ingiliscə-azər-
baycanca tərcümə bölməsində təqdim edilən terminologiya ilə 
yaxın və əlaqədar sözlər olduqda belə sözlər “‣”  işarəsindən 

sonra əlavə edilib. Bundan başqa hansısa spesifik sahəyə məxsus 
terminlərin aid olduğu əsas başlığı, eləcə də qısaltmaların tam 
formasını göstərmək üçün “bax:…” sözündən sonra həmin 
terminlər üzrə əsas kateqoriyalara istinad verilmişdir. Birinci dərc 
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edilmiş lüğət kitabına əlavə olaraq bu kitabda satınalma 
prosesləri zamanı gündəlik tez-tez istifadə olunan adi sözlər də 
daxil edilib. Belə sözlərdən əvvəl “*” işarəsi qoyularaq fərq-
ləndirilib. 

 
Lüğətdəki terminlər əsasən aşağıdakı 6 mənbə üzrə formalaşıb: 
1. İxtisaslaşmış Satınalma və Təchizat İnstitutu (Chartered 

Institute of Procurement and Supply – CIPS); 
2. Dünya Ticarət və Müqavilə (World Commerce & Contracting), 

əvvəlki Beynəlxalq Müqavilə və Kommersiya İdarə Etməsi 
Asosiasiyası (International Association for Contract & 
Commercial Management – IACCM); 

3. Dünya Bankı (World Bank) və Asiya İnkişaf Bank (Asian 
Development Bank) təlimatları; 

4. Məsləhətçi Mühəndislərin Beynəlxalq Federasiyası (Fédé-
ration Internationale des Ingénieurs-conseils – FIDIC); 

5. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Satınalma Təcrübəçisinin Əl 
kitabı (UN Procurement Practitioner's Handbook); 

6. Həmçinin təchizat zəncirinin idarə olunması komponentləri ilə 
bağlı müxtəlif mənbələr. 

Lüğətə həmçinin ingiliscə terminlərin qısaltmaları və təchizat zən-
ciri sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatlar və onların təqdim 
etdiyi sertifikatlar da daxil edilib. 

II hissəyə daxil edilmiş satınalma və müqavilə ilə bağlı əksər ter-
minlər barədə daha ətraflı məlumatı satınalmaların təşkilinə dair 
satınalan təşkilatlar və təchizatçılar üçün metodiki vəsait olaraq 
hazırladığım Hər kəs üçün satınalma (II cild) adlı kitabımda əldə 
edə bilərsiniz. 

Kitab ilə bağlı dəyərli fikirlərinizi (o cümlədən irad və təkliflərinizi) 
info@tst.com.az elektron poçt ünvanına yaza bilərsiniz.



 

 

 

 

 

I HİSSƏ – NƏZƏRİ 

MƏLUMATLAR 
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1. Ümumi giriş 

Təchizat zənciri və təchizat zəncirinin idarə olunması terminlərin-

dən ilk dəfə 1982-ci ildə Keyt Oliver (Keith Oliver) tərəfindən 

Faynənşl Tayms (Financial Times) qəzetinə verilən müsahibə 

zamanı istifadə edilib. Bununla belə, bu termin 1999-cu ildə Ro-

bert Həndfild (Robert B. Handfield) və Ernest Nikols (Ernest L. 

Nichols, Jr.) tərəfindən 25.000-dən çox nüsxə çap edilmiş və Ya-

pon, Koreya dillərinə tərcümə edilmiş Təchizat Zəncirinin İdarə 

Olunmasına Giriş adlı əsas kitabının nəşrindən sonra geniş şəkildə 

qəbul edilmişdir. 

Təchizat zənciri və təchizat zəncirinin idarə olunması müxtəlif 

elmi mənbələrdə fərqli formada izah və təsvir olunur ancaq aşa-

ğıdakı izahlar ən çox qəbul edilən izahlardır: 

• Təchizat zənciri yuxarı və aşağı axım bağlantıları vasitəsi 

ilə müxtəlif proseslər və fəaliyyətlər nəticəsində son istifadəçi 

(müştəri və ya istehlakçı) üçün məhsul və xidmət formasında 

dəyər yaradan təşkilatların şəbəkəsidir.  

• Təchizat zəncirinin idarə olunması xammaldan başla-

yaraq son/hazır məhsulun istehlakçıya çatdırılmasına qədər 

məhsul və ya xidmətin bütün istehsal axınının idarə olun-

masıdır. 

Təchizat zəncirinin idarə olunmasının məqsədi təchizatçıdan is-

tehlakçıya qədər bütün təchizat zəncirinə hərtərəfli baxaraq bü-

tün fəaliyyətlərdən maksimum dəyəri artırmaq üçün üç əsas sahə 

olaraq insanları, prosesi və sistemləri nəzərdən keçirməkdir. 

Təchizat zəncirinin, o cümlədən logistikanın effektiv təşkil edilə-

rək idarə olunması şirkətlərin rəqabətədavamlılığını qorumasına 

kömək edir və onların düzgün malları düzgün qiymətə, vaxtında 

çatdıra bilməsini təmin edir. 
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İzahdan təxmin ediləcəyi kimi təchizat zənciri əsasən aşağıdakı 7 

mərhələdən ibarətdir: 

1. Planlaşdırma▼ 

2. Xammalın▼, komponentlərin▼, komplektin hissələrinin və son 

məhsulun hazırlanması üçün zəruri xidmətlər üçün təchi-

zatçıların mənbəsinin tapılması▼ və satınalınma▼; 

3. Son məhsulun▼ istehsalı▼, əməliyyat▼; 

4. Satış▼ və marketinq▼; 

5. Anbara▼ yerləşdirmə, anbarın idarə olunması; 

6. Müştəriyə▼ və istehlakçıya▼ paylaşdırma▼ / logistika▼; 

7. Malların geri qaytarılması, əks logistika. 

 

Qeyd olunan ardıcıllığa uyğun olaraq I hissə planlaşdırma ilə 

başlayıb, satınalma, anbar, logistika bölmələri ilə davam edir və 

son olaraq bütün bu proseslərin baş verdiyi beynəlxalq ticarət 

bölməsi ilə tamamlanır. 

* - * - * - * 

1.1. Satınalma və təchizat zəncirinin tarixi 

• 1832 - Satınalmaya dair ilk əsər - “Dəzgah və İstehsal İqti-

sadiyyatı” Çarlz Bəbic (Charles Babbage) 

• 1887 - Sistemli yanaşma - “Dəmiryolu Təchizatlarının Satın-

alması və Nizamlanması” Marşal Kirkman (Marshall M.Kirk-

man) 
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• 1915 - “Milli Satınalma Təşkilatı” (ABŞ) 

• 1915 - Satınalma sahəsində təlimlər və akademik yanaşma 

• 1933 - “Sənaye Satınalması” Hauard Lyuis (Howard Lewis) 

• 1-ci və 2-ci Dünya Müharibəsi - məhsul qıtlığı -> strateji plan-

lama 

• 1970 - neft böhranı -> xammal təminatındakı çətinliklər 

• 1982 – Təchizat zəncirinin idarə olunması ifadəsindən ilk isti-

fadə, Keyt Oliver (Keith Oliver) 

• 1999 – Təchizat zəncirinin idarə olunmasına giriş 

(Introduction to Supply Chain Management), Robert Həndfild 

(Robert B. Handfield) və Ernest Nikols (Ernest L. Nichols, Jr) 

1.2. Təchizat zəncirinin növləri 

Müştəri-təchizatçı xarakterinə görə: 

• Sıxlaşdırılmış zəncir – Məs. Avtomobil sənayesi 

o Az müştəri çox təchizatçı 

o Tələbkar müştərilər 

o Elektron məlumat mübadiləsi▼ və ya vaxtında təchizat▼ 

• Toplu istehsal zənciri 

o Çox müştəri çox təchizatçı 

o Mürəkkəb münasibət şəbəkəsi 

• Pərakəndə və paylama zənciri 

o Çox müştəri ancaq nisbətən az təchizatçı 

o Fərdi metodlar 

Müştəri-təchizatçı xarakterinə görə: 

• Birbaşa (Təchizatçı  Təşkilat  Müştəri) 

• Genişləndirilmiş (Təchizatçının təchizatçısı  Təchizatçı  

Təşkilat  Müştəri  Müştərinin müştərisi) 

• Mütərəqqi (Genişləndirilmiş + dəstək firmaları, üçüncü tərəf 

logistikası) 



 

 

 

 

 

 

 

 

II HİSSƏ – TERMİNLƏR 

LÜĞƏTİ 
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İNGİLİSCƏ-AZƏRBAYCANCA 

ABC classification – ABC sinifləndirilməsi [‣ pareto 

principle] 
abnormally low bid (ALB) – həddindən artıq ucuz təklif, 
anormal ucuz təklif 
absolute advantage theory – mütləq üstünlük nəzəriyyəsi [‣ 
comparative advantage theory] 
absorption costing – mənimsənilmə dəyərləndirməsi [‣ total 

absorption costing] 
accept – qəbul etmək [bax: risk management] 
acceptability – məqbulluq, münasiblik 
acceptable quality – məqbul keyfiyyət 
acceptance – qəbul [‣ offer] 

acceptance criteria – qəbul meyarı 
acceptance of estimate – ehtimalın qəbulu 
acceptance sampling – qəbul nümunəsi 
acceptance testing – qəbul sınağı 
accepted contract amount – qəbul edilmiş müqavilə dəyəri 
account manager – müştəri meneceri [‣ key account 

manager] 
accountability – hesabatlılıq 
accounting period – hesabat müddəti 
accounting rate of return – investisiya səmərəliliyi əmsalı [‣ 
Average Rate of Return] 
accounts payable – qısamüddətli kreditor borcları, borclar [‣ 
accounts receivable] 
accounts receivable – qısamüddətli debitor borcları, alacaqlar 
[‣ accounts payable] 

accreditation – akkreditasiya 
accrual accounting – yığım hesabatı 
accruals – yığımlar 
acknowledgement – qəbul [‣ battle of the forms] 

acquisition – əldə etmə [‣ procurement] 

acquisition cost – əldə etmə xərci [‣ total cost of ownership] 

acquittal – bəraət [‣ procurement card] 
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AZƏRBAYCANCA-İNGİLİSCƏ 

...dair bildiriş – notice regarding the… 

...nəzərdən keçirilməsi üçün müraciət – request for 

review… 

 

ABC sinifləndirilməsi – ABC classification 

açıq bilik – explicit knowledge 

açıq hesab – open account 

açıq məhdud cəmiyyət – public limited company 

açıq mühasibatlıq müqaviləsi – open-book contract 

açıq sifariş – blanket order 

açıq sual – open question 

açıqlama – debrief 

açılış inventarı – opening stock 

adi şirkət – unincorporated company 

aerozol, qaz hissəciyi – aerosol 

agentlik – agency 

ağızdan-ağıza – word-of-mouth 

axtarış mühərriki – search engine 

ailə – family (UNSPSC) 

akkreditasiya – accreditation 

akkreditiv, kredit xətti – credit line 

akkreditiv, kredit məktubu – letter of credit 

aktiv – asset 

aktivin xüsusiliyi – asset specificity 

aktivlərin köhnəlməsi – depreciation of assets 

alət dəsti – tooling 

alfa numerik kodlama sxemi – alpha numeric coding 
schemes 

alıcı – purchaser 

alıcı bazarı – buyer’s market 




