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                                                                 GĐRĐŞ 

 

 

           Hər hansi bir təşkilat qarşiya qoyduğu məqsədlərə çatmaq üçün işin keyfiyyətinin arti-

rilmasina diqqət edir.Məhz buna görə də təşkilatlar məqsədlərə çatmaq üçün bir çox tədbirlər 

görürlər. 

         “Đqtisadi və Sosial Đnkişaf Mərkəzi” Đ.B. 2006-ci ildən etibarən fəaliyyət göstərir və hər 

növbəti ildə mərkəz inkişaf edir.Buna əsas səbəb təşkilat hər il keyfiyyətin artirilmasinda diqqətli 

olmasidir.Təkcə 2009-cu illə müqayisədə təşkilat çox inkişaf etmişdir. Mərkəz, əsasən keyfiyyət 

göstəricilərini aşağidaki kimi təsnifləşdirir: 

 
• Mərkəzin tabeçiliyində olan işçilərə bütün imkanlarin (şəraitin) yaradilmasi. 
 
• Mərkəzin işçilərinə mativasiya metodunun tətbiq edilməsi.Yəni işçilərə əmək haqqidan 
əlavə mükafatlarin verilməsi. 

 
• Đşçilərin hər birinə komputer dəstlərinin ayrilmasi. 

 
• Hər həftənin bazar ertəsi görüləcək işlərin müzakirəsi.Müzakirə zamanı əlavə təklif və 

iradların qarşıya qoyulması. 
 

• Işçilərə xarici ölkələrə səfər imkanın yaradılması. 
 

• Yerli və eləcə də xarici vətəndaşların təcrübə keçməsi üçün mərkəzdə imkanların 
yaradilması və s. 

 

 

                                                          Müqayisə  

 

 

         2009-cu ildən fərqli olaraq, 2010-cu ildə mərkəzin imkanları daha genişdir.Belə ki, 

təşkilatın yeni ofisi mərkəzdə keçiriləcək tədbirlərə maksimum yaralidir.Buda işçilərə əlavə 

stimul verir. Həmçinin keçən illə müqayisədə işçilərin sayinin artmasi mərkəzin inkişaf 

etməsinin göstəricisidir. Keyfiyyətin daha da artması üçün mərkəzdə  keyfiyyət üzrə menecer 

vəzifəsi təyin olunub. 

       Ötən illə müqayisədə Mərkəzin saytina daxil olan oxucuların sayı xeyli artmışdır.Buna 

əsas səbəb saytın yenidən işlənib hazırlanmasıdır.Sayt keçən il təkcə ingilis dilində 



hazırlanmışdısa, artıq cari ildə sayt azərbaycan, rus və ingilis dillərində oxuculara təqdim 

olunur.Bundan əlavə hər həftə sayta yeni məqalələr və açıqlamalar yüklənir.  

        Bundan başqa İT menecer tərəfindən işçilərə mail adresin açilmasi işçilər arasında 

əlaqənin daha rahat qurulmasına səbəb oldu.Belə ki, istər ölkə xaricində, istərsə də ölkədə 

olan əmək-daşimiz Mərkəzlə daim əlaqə saxlayir. 

 

    Bu il  Mərkəz ictimai əlaqalərini daha da genişləndirərək, ölkədə fəaliyyət göstərən  KĐV-

lərdə öz yerini daha da möhkəmləndirib.Keçən illə Müqayisədə bu il mərkəzin tədbirləri 70% 

artib.Bu da mərkəzin əlaqələrinin daha da genişlənməsinə səbəb olub. 

Mərkəz keyfiyyətin artması üçün bir çox metodlardan istifadə edir.Đşçilərin əmək haqqlarının 

artması, onlara əlavə mükafatların verilməsi mərkəzin işçilərinin daha da keyfiyyətlə 

işləməsinə zəmin yaradır.Bundan başqa mərkəz tabel cədvəli ilə işçilərin gündəlik iş 

qrafikinə nəzarət edir.Bu da işçilərdə əlavə məsuliyyətin yaranmasına təsir edir.Bundan  

başqa mərkəz işçilər üçün iş günləri olmayan günlərdə ofisdən istifadə üçün şərait yaradır ki,  

bu da işçilərin əlavə iş saatlarından  istifadə etməsinə, nəticədə işin keyfiyyətli olmasına təsir 

edir.Həftənin bazar ertəsi isə mərkəzin işçiləri ilə idarə heyəti həftə ərzində görüləcək işləri 

müzakirə edirlər. 

       Maliyyə baximindan da mərkəz keçən ilə nisbətdə daha böyük uğurlar əldə edib.Belə ki, 

mərkəzin illik gəliri keçən ilə nisbətdə 50-60% artib.buna əsas səbəb yeni layihələrin sayinin 

artmasidir.Yeni layihələrin çoxalması,yeni təşkilatlarla iş birliyi deməkdir ki, bu da mərkəzin 

keyfiyyət göstəricisinin yüksək olmasndan xəbər verir. 

Mərkəzin inkişafını aşağıdakı qrafiklə göstərək: 
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    Burada Mərkəzin inkişafını  3 istiqamətdə  aparırıq:  

mavi rəng - mərkəzin ictimaiyyətdə inkişafını, qırmızı rəng – mərkəzin maliyyə inkişafını , 

sarı rəng -  mərkəzin daxilində inkişafını göstərir. 

                                                                                                    

     2010-cu ildən etibarən mərkəz təkcə paytaxt Bakida deyil, eləcə də digər regionlarda  

da tədbir (treninq) keçirmişdir və bu tədbirlərin keyfiyyət baximindan ötən illərlə müqayi- 

sədə aşağidaki üstülükləri vardir: 

 
• Treninqlər təkcə yerli ekspertlər tərəfindən deyil, xarici ekspertlər tərəfindən də 

keçirilir. 
 
• Treninqlər təkcə azərbaycan dilində deyil, həm də ingilis dilində keçirilir. 

 
• Tədbirlərdə  media işçiləri, təşkilatlar, dövlət qulluqçulari və millət vəkilləri iştirak 

edir. 
 

• Tədbirlə bağli informasiyani mərkəzin saytindan əldə etmək şəraiti yaradilir və s. 
 

        Ötən illərlə müqayisədə 2010-cu ildə təcrübə keçmək üçün mərkəz həm xarici, həm 

də yerli vətəndaşlara imkanlar yaratdi.Bu da işin keyfiyyətinə daha müsbət təsir etdi.Bu 

müsbət təsirlər aşağidakilardir: 

 

1. Đngilis dilində xarici vətəndaşlarda ünsiyyət. 

2. Keçiriləcək toplantilarin ingilis dilində aparilmasi. 

3. Đşçilər arasinda rəqabətin yaranmasi. 

4. Đngilis dilini bilməyən işçilərin ingilis dilinin öyrənmə imkanları. 

 
 
                 Keyfiyyət menecerinin 2006-2010-cu illərdə keyfiyyətin artmasini belə göstərir: 
                                              
 
 

                                   



Qrafikə əsasən keyfiyyətin nece artmasinin şahidi oluruq və görürük ki, bu illərdə 

keyfiyyət göstəricisinin aşaği düşməsi müşahidə olunmayib.Bu da mərkəzin daxili  

syasətinin nə dərəcədə düzgün olmasından xəbər verir. 

 

 
 

               Keyfiyyətin artirilmasi ilə bağli təkliflər paketi 
  

 

 

    2010-cu il Mərkəz üçün uğurlu olmasina baxmayaraq, mərkəz yeni təkliflər və 

metodlar hazirlamalidir ki, uğurlarinin sayini artirsin.Bu hər bir təşkilat üçün vacib 

məsələdir. 

Xarici və yerli təşkilatlarin təcrübəsinə əsasən aşaği-daki təklifləri təqdim edirik: 

• Hər bir işçi gündəlik report hazirlamali.Reportda əsasən gün ərzində hansi işlərin 

görüldüyü qeyd olunmali;                                                             4 

• Mərkəzdə ingilis dilini bilməyən işçilər üçün ingilis dili kurslari tərtib etməli.Bu kurslar 

iş günləri olmayan günlərdə keçirilməli. 

• Hər ay ən çox çalışan işçiyə mükafat ayrilmali; 

• Đş vaxtına riayət etməyən işçilərə habelə, nizam-intizam qaydalarina tabe olmayan 

işçilərə cərimənin tətbiqi.Cərimə haqqi təyin olunmali və carimə dərhal yerinə 

yetirilməli. 

• Bundan başqa sinvolik cəzalarin tətbiqi.Məsələn:işə gecikən işçi tərəfindən ofisin 

süpürülməsi,gün ərzində işçilərə çay istəklərinin ödənilməsi. 

• Đşçilər arasinda münasibətin yaxşilaşdirilmasi. 

• Ünsiyyətin qurulmasi üçün tədbirlərin təşkil edilməsi; Hansi buraya rayonlara səfərlər, 

bayram tədbirləri və s. daxildir. 

• Keyfiyyətin artirilmasi üçün işçilərin özlərinin məsuliyyətinin artirilmasi.  
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