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Fənnin xülasəsi 

 

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

idarəetmənin marketinq forması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Elə bu səbəbdən də, 

marketinqin müasir və ənənəvi növlərindən və alətlərindən istifadə edərək bugün 

şirkətlər biznes dünyasında inanılmaz ölçüdə  irəliləyiş qət edir. İnkişafa aparan 

yolda ilk olaraq bazar araşdırılması və rəqib analizi aparılır. Daha sonra, dəqiq 

statistikaya və məlumatlara əsasən düzgün biznes hədəfi və marketinq 

strategiyası ilə hədəfə nail olmaq olur. Bunun üçün sadəcə biznesə “öz müştərini 

tanı” prinsipi ilə yanaşmaq və günün tələbi olan müştəriyönümlü imic 

formalaşdırmaq lazımdır. Bütün bunlar belə bir nəticə çıxarmağa imkan verir ki, 

Marketinq məhsul yaradılmasından qiymətqoyma siyasətinə, məhsulun 

mövqeləndirilməsindən kommunikasiya prosesinə, planlaşdırmadan 

strategiyayadək uzun və bir o qədər çətin bir yoldur və şirkətlərin inkişaf 

prosesində həlledici rola malikdir.  

  

Fənnin məqsədi 

 

- Fənnin tədrisinin məqsədi – ali məktəblərdə tələbələrə bu kursun 

əsaslarının nəzəri və praktiki öyrənilməsini baxımdan təmin etmək,  

- Tələbələrdə marketinq və marketinq araşdırmaları ilə bağlı sistemli 

biliklər formalaşdırmaq, 

- Ölkə iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidi, ölkədə rəqabət 

mühitinin yaranması və bunların nəticəsində rəqabət mübarizəsinin 

kəskinləşməsi ölkəmizdə də marketinq konsepsiyasının öyrənilməsinə 

ehtiyac duyulur. Bu səbəbdən müəssisələrin və onların marketinq 

fəaliyyətini öyrətmək 

 

Öyrənim nəticələri 

 

1. Tədris planında verilmiş mövzuları müvəffəqiyyətlə mənimsəyən tələbə 

marketinqin mahiyyətini, məzmunu və predmetini mənimsəyəcəkdir. 

2. Tədris planında verilən mövzuları müvəffəqiyyətlə bitirən tələbə 

marketinqin firma, müəssisə və xalq təsərrüfatı sistemində tutduğu yer və 

onun sosial-iqtisadi əhəmiyyətini biləcəkdir.  

3. İstehsalçının maksimum mənfəət əldə etməsi məqsədilə istehlakçının və 

digər bazar subyektlərinin mənafeyinin ödənilməsinə yönəldilmiş bazar 

fəaliyyətini öyrənəcəkdir.  

4. İstehlakçıların tələbatının ödənilməsinə yönəldilmiş sahibkarlıq 

fəaliyyətinin əhəmiyyətini biləcəkdir.  

5. Marketinq mahiyyətinə bu cür müxtəlif yanaşmalar onun təkamülü, 

müxtəlif dövrlərdə yerinə yetirdiyi funksiyaların və onun qarşısında 

qoyulan məqsədlərin müxtəlifliyini öyrənəcəkdir.  

6. Tələbə nəinki ənənəvi marketinq, eyni zamanda rəqəmsal marketinqi də 

mənimsəyəcək. Müəssisələrin rəqəmsal dünyada irəliləmə tendensiyası 

ilə yaxından tanış olacaqdır.  

Tədris metodları  

Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir.  

Qrup 

müzakirəsi 

Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar verilir və müzakirələr 

aparıllır. 



Təcrübi 

məşğələ 

Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (ppt və video fayllar) nümayişi ilə 

izah olunur 

Simulyasiya 
Aralıq və yekun imtahan zamanı tələbələrin mənimsəmə səviyyəsi 

yoxlanılır və təhlil edilir 

Layihə 
Tələbələrə dərsə aid fərdi labarator işlər verilir və simulyasiya 

proqramlarından istifadə edərək nəticələr qeyd edilir 

Digər 

 

Tədris prosesində fərdiləşdirilmiş (oyunlar üçün materiallar, 

testlər), və vizual (slaydlar, sxemlər, qrafiklər, şəkillər, sənəd 

nümunələri) materiallar kimi təlim metodlarından istifadə edilir.  

 

Qiymətləndirmə 

Mövzunun mənimsənilməsi 
Faiz nisbəti (%)  

və ya bal 

Balların maksimum miqdarı 100 bal 

1. Semester ərzində toplanmış maksimum bal 50 bal (50%)  

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum bal 10 bal (10%) 

- Seminar və labaratoriya dərslərinin nəticələrinə görə 

maksimum bal 
10 bal (10%)  

Qeyd: Seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu halda, 

ona tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. Əks təqdirdə tələbəyə bal 

hesablanmır)  

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum bal 50 bal (50%) 

3. Fənnin mənimsənilmə qaydası: Semester ərzində imtahan nəticəsinə görə 

toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni mənimsəmiş 

hesab edilir.  

 

- 51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 

- 51-60 – “qənaətbəxş” – E 

- 61-70 – “kafi” – D  

- 71-80 – “yaxşı” – C  

- 81-90 – “çox yaxşı” – B  

- 91-100 – “əla” – A 

 

Cəmi: 100 bal (100%) 

  



Qiymətləndirmə metodları 

Tapşırıqlar:    Tapşırıq olaraq tələbələrə aşağıda qeyd olunmuş sərbəst    

                         mövzular verilir və semestr ərzində qiymətləndirilir.  

 

Sərbəst iş mövzuları: 

 

1. İnvest.az şirkətinin analizi və marketinq strategiyası  

2. Kosmetika sənayesinin bazar araşdırması  

3. Turizm agentliklərinin ölkə iqtisadiyyatına təsiri və onların marketinq 

strategiyaları  

4. Bolt çatdırılma və taxi xidməti, onun bazar və rəqabət analizi  

5. Naxçıvan Universitetinin digital marketinq strategiyası 

6. Marketlərdə qiymətqoyma siyasəti və satış konsepsiyası  

7. Bankların məhsul fəaliyyəti  

8. Kafe-restoranların marketinq strategiyası  

9. Azərbaycanda bloqerlik və yerli bloqerlər, onların tətbiq etdiyi marketinq üsulları  

10. Burger King və Mc Donaldsın rəqabət strategiyası  

11. Walmartın marketinq strategiyası  

12. Mini Cooper şirkətinin bazar və marketinq araşdırması  

13. İKEA brendinin məşhur marketinq konsepsiyası  

14. Colgate şirkətinin marketinq analizi  

15. Apple şirkətinin məhsul yerləşdirmə siyasəti  

16. P&G şirkətinin lokal reklam siyasəti  

17. Nike brendinq konsepti  

18. Yelobankın rebrendinq hekayəsi və konsepti  

19. Kafe – restoran sistemində loyallıq prinsipi və nümunələri  

20. Z nəsli üçün marketinq trendləri  

 

 

Qaydalar: 

 

Davamiyyət:  Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak etməyən 

tələbə imtahana buraxılmır.  

 

Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və ya 

imtahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam 

sinif iştirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirməsi gərəklidir.  

 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad 

verilməlidir. Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və 

sitatlardan ibarət olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz.  

 

Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə 

imtahan nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılmalıdır.  

 

Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən 

əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə 

digər tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər.  

 

İlkin cədvəl  



Həftə Tarix Mühazirə mövzuları Dərslik / Tapşırıq  

   Ədəbiyyat 

1 19.09.2022 

Mövzu 1: 

Marketinq anlayışı və yaranma tarixi, Marketinqin 

mərhələləri, Marketinqin mahiyyəti, Marketinq 

prosesi, Marketinqdə əsas anlayışlar (ehtiyac, tələbat 

və tələb), Marketinq funksiyaları, Marketinqin 

konsepsiyaları, Marketinq tədqiqatları, Marketin 

planının hazırlanması,  Marketinqdə 4P və 7P, Dəyər, 

onun yaradılması və müştəriyə çatdırılması, 

Marketinq mühiti və kompleksi, Marketinq 

menecmentinin istiqamətləri 

1. F.Kotler – 

“Marketinqin 

əsasları”, Bakı 1993,  

2. F.Kotler, 

H.Armstrong – 

“Marketinq: ilk 

addım”, Bakı 2008 

3. A.T.Məmmədov. 

“Marketinqin 

əsasları” dərs 

vəsaiti. 2007 

 

2 26.09.2022 

 

Mövzu 2:  

Müştəriyönümlü marketinq, Müştəri kimdir? Əsas 

müştəri tipləri, Müştəri və İstehlakçı arasındakı əsas 

fərqlər, Müştəri, dəyər, razılıq və loyallıq, Maslonun 

ehtiyac iyerarxiyası, Müştəri razılığı indeksi, 

Müştərinin həyat dövrü dəyəri, Narazı müştərilər və 

onların gəlirə təsiri, Müştəri loyallıq indeksinin 

müəyyən edilməsi, Müştərilərin loyallıq üzrə 

klassifikasiyası və müqayisəsi, RFM təhlil, Alış 

prosesi və alıcı davranışı  

 

1. F.Kotler – 

“Marketinqin 

əsasları”, Bakı 1993,  

2. F.Kotler, 

H.Armstrong – 

“Marketinq: ilk 

addım”, Bakı 2008 

3. A.T.Məmmədov. 

“Marketinqin 

əsasları” dərs 

vəsaiti. 2007 

3 26.09.2022 

 

Mövzu 3: 

Şirkət və onun marketinq strategiyası, Biznesin 

xarici, daxili mühiti və təhlili, Missiya, şüar və 

dəyərlər, "Ashridge" və "Derek Abell" missiya 

modeli, Bazarın təhlili, Bazar araşdırmalarının növü 

və düzgün seçilməsi, SWOT analizi, Rəqabət və onun 

strukturu, rəqiblərin növləri, Rəqabətin təhlili, 

Porterin 5 güc modeli, Bençmarkinq, Rəqabət 

mövqeyi indeksi, Rəqabət strategiyaları, B2B bazarın 

xüsusiyyətləri, Şirkət bazarında alıcı B2B, Biznes 

müştərisinin alış prosesi və davranışı  

 

1. F.Kotler – 

“Marketinqin 

əsasları”, Bakı 1993,  

2. F.Kotler, 

H.Armstrong – 

“Marketinq: ilk 

addım”, Bakı 2008 

3. A.T.Məmmədov. 

“Marketinqin 

əsasları” dərs 

vəsaiti. 2007 

4 03.10.2022 

 

Mövzu 4: 

Məhsul və onun növləri, xidmətin təbiəti, növləri və 

xüsusiyyətləri, Geniş istehsal və istehsal təyinatlı 

məhsullar, Ticarət markası və onun elementləri,  

Müəllif hüquqları və patent, Məhsulun həyat tsikli, 

Məhsulun həyat tsikli üzrə müştəri növləri, Məhsulun 

1. F.Kotler – 

“Marketinqin 

əsasları”, Bakı 1993,  

2. F.Kotler, 

H.Armstrong – 

“Marketinq: ilk 

addım”, Bakı 2008 

3. A.T.Məmmədov. 



həyat tsikli üzrə marketinq addımları, Məhsulun 

iqtisadi dəyəri və həyat dövrü xərcləri, Məhsul 

portfelinin təhlil modelləri, Məhsul yaratma və 

modifikasiya, Məhsul və xidmət differensiyası, 

Məhsul portfelinin idarə olunması, ABC analiz və 

XYZ təhlillər 

 

 

“Marketinqin 

əsasları” dərs 

vəsaiti. 2007 

5 10.10.2022 

 

Mövzu 5: 

İdeyanın yaranması və seçilməsi, Konsepsiyanın 

yaradılması və sınaqdan keçirilməsi, Biznesin təhlili, 

Marketinq strategiyasının yaradılması,  Məhsulun 

yaradılması, Test marketinqi, Qiymətqoyma qərarları 

və strategiyası, Xərcin strukturu, Qiymətqoyma 

qərarlarına təsir edən daxili və xarici amillər, Əsas 

qiymətqoyma üsulları, Qiymətin elastikliyi, Yeni 

məhsulun qiymətinin təyini strategiyası, Qiyməti 

tənzimləmə strategiyaları, Qiymətin dəyişməsi   

 

1. F.Kotler – 

“Marketinqin 

əsasları”, Bakı 1993,  

2. F.Kotler, 

H.Armstrong – 

“Marketinq: ilk 

addım”, Bakı 2008 

3. A.T.Məmmədov. 

“Marketinqin 

əsasları” dərs 

vəsaiti. 2007 

6 10.10.2022 

 

Mövzu 6: 

Marketinqdə paylama kanalları və tədarük 

şəbəkələrinin idarə olunması, Təchizatçılar və dəyərin 

çatdırılma şəbəkəsi, Marketinq kanallarının xarakteri 

və əhəmiyyəti, Kanal rejimi və quruluşu, Kanal 

yaratma və idarəetmə qərarları, Kanal seçimi, Ticarət 

zənciri və Satış, Satışın növləri, Pərakəndə və topdan 

satış, Xidmət şəbəkəsinin analizi, Xidmət şəbəkəsində 

növbəliliyin idarəedilməsi, Distrubisiyada effektivlik, 

Paylamada optimal bölgünün hesablanması məsələsi 
 

 

1. F.Kotler – 

“Marketinqin 

əsasları”, Bakı 1993,  

2. F.Kotler, 

H.Armstrong – 

“Marketinq: ilk 

addım”, Bakı 2008 

3. A.T.Məmmədov. 

“Marketinqin 

əsasları” dərs 

vəsaiti. 2007 

7 17.10.2022 

 

Mövzu 7: 

Marketinq kommunikasiya kompleksi, 

Kommunikasiya prosesinə baxış, Reklam anlayışı, 

Reklamçılığın tarixi inkişafına qısa nəzər, Reklamın 

funskiyası, məqsədi və təsiri, Reklam məcraları 

(ATL, BTL), Reklam brifi, Dünyanın məşhur reklam 

agentlikləri və reklamçıları, Reklam agentliyinin 

strukturu (dünya və Azərbaycan nümunəsində),  

 

1. F.Kotler – 

“Marketinqin 

əsasları”, Bakı 1993,  

2. F.Kotler, 

H.Armstrong – 

“Marketinq: ilk 

addım”, Bakı 2008 

 

8 24.10.2022 

 

Mövzu 8: 

Hədəf kütlə, reklamın hissələri (vizual və mətn), 

Reklamda inandırmaq sənəti, AİDA və NAİDAS 

modelləri, Reklamda kreativlik, İstehlakçının şüuruna 

təsir, Reklamlarda məşhur simalardan istifadə, 

1. F.Kotler – 

“Marketinqin 

əsasları”, Bakı 1993,  

2. F.Kotler, 

H.Armstrong – 

“Marketinq: ilk 



Reklamlarda simvollardan istifadə - semiotika, 

Reklamlarda cinsəllik və cinsi ayrıseçkilik, Reklam 

büdcəsi, Media planlaması  

 

addım”, Bakı 2008 

3. A.T.Məmmədov. 

“Marketinqin 

əsasları” dərs 

vəsaiti. 2007 

9 24.10.2022 

 

Mövzu 9: 

Viral reklam, Guerilla Marketinq, Sosial reklam 

(KSM və dövlət tərəfindən hazırlanan reklamlar), 

Reklam qanunvericiliyi (haqsız reklam, qadağalar və 

icazələr), Kommunikasiyalar və müştərinin geri 

dönüş indeksi, Media seçimi problemi, Mesajın 

tezliyi və tanınma, Pull & Push kommunikasiya 

strategiyaları, Reklamın elastikliyi, Kommunikasiya 

büdcəsinin optimal təyini 

 

1. F.Kotler – 

“Marketinqin 

əsasları”, Bakı 1993,  

2. F.Kotler, 

H.Armstrong – 

“Marketinq: ilk 

addım”, Bakı 2008 

3. A.T.Məmmədov. 

“Marketinqin 

əsasları” dərs 

vəsaiti. 2007 

10 31.10.2022 

 

Mövzu 10: 

Fərdi satış, Satış prosesinin mərhələləri, 80/20 

qaydası,  Satışın stimullaşdırılması, Satışın 

tendensiyaları, Satışın gələcəyi – Elektron ticarət, 

Müasir e-ticarət saytları və onların marketinyönümlü 

təhlili, Birbaşa marketinq, Birbaşa marketinqin 

formaları və yeni modeli 

 

1. F.Kotler – 

“Marketinqin 

əsasları”, Bakı 1993,  

2. F.Kotler, 

H.Armstrong – 

“Marketinq: ilk 

addım”, Bakı 2008 

3. A.T.Məmmədov. 

“Marketinqin 

əsasları” dərs 

vəsaiti. 2007 

11 07.11.2022 

 

Mövzu 10: 

Müştəriyönümlü marketinq strategiyasının və 

marketinq kompleksinin qurulması, Seqmentasiya, 

Hədəfləmə, Mövqeləmə, İstehlakçı və biznes 

seqmentasiyası, Seqmentasiya - K-mean üsulu ilə 

klasterizasiya, Seqmentasiya - WARD üsulu ilə 

klasterizasiya, CRM, Data əsaslı marketinq, Data 

baza anlayışı və məqsədi, Data növləri, Data analitika 

və statistikası, Müştəri bazasının çeşidlənməsi və 

retensiyanın aparılması  

 

1. F.Kotler – 

“Marketinqin 

əsasları”, Bakı 1993,  

2. F.Kotler, 

H.Armstrong – 

“Marketinq: ilk 

addım”, Bakı 2008 

3. A.T.Məmmədov. 

“Marketinqin 

əsasları” dərs 

vəsaiti. 2007 

12 07.11.2022 

 

Mövzu 12: 

Brendinq, Brendin idarəedilməsi, Müasir 

iqtisadiyyatda ictimaiyyətlə əlaqələr (PR), onun 

tarixi, inkişaf mərhələləri və strukturlaşması, PR və 

oxşar anlayışlar, PR fəaliyyətləri, PR fəaliyyətlərinin 

planlanması, büdcə tərtibi, planın icrası və nəticələrin 

yoxlanması, Şirkətin Marketinq və PR riskləri  

 

1. F.Kotler – 

“Marketinqin 

əsasları”, Bakı 1993,  

2. F.Kotler, 

H.Armstrong – 

“Marketinq: ilk 

addım”, Bakı 2008 

3. A.T.Məmmədov. 

“Marketinqin 

əsasları” dərs 



vəsaiti. 2007 

13 14.11.2022 

 

Mövzu 13:  

 Strateji Marketinq, Strateji idarəetmədə marketinqin 

rolu, Marketinq və Biznes hədəfin qoyulması – 

SMART hədəf, Marketinq strategiyasının hazırlanma 

prosesi, Bazarın inkişaf strategiyası – Ansoff 

matriksi, Bazar strategiyasının hazırlanması – SPACE 

analiz, Marketinq ROS və Marketinq ROİ, Marketinq 

planın hazırlanması, Marketinq büdcəsinin tərtib 

edilməsi, Satış büdcəsinin planlaşdırılması, 

Marketinqin gəlirlilik planı, Marketinqdə variasiya 

təhlili  

 

1. F.Kotler – 

“Marketinqin 

əsasları”, Bakı 1993,  

2. F.Kotler, 

H.Armstrong – 

“Marketinq: ilk 

addım”, Bakı 2008 

3. A.T.Məmmədov. 

“Marketinqin 

əsasları” dərs 

vəsaiti. 2007 

14 21.11.2022 

 

Mövzu 14:  

Marketinqin digər növləri, Offline marketinq, 

İnbound və Outbound marketinq,  Performans 

marketinqi, İnteraktiv marketinq, Məhsul marketinqi, 

Content marketinq, Real vaxt marketinqi, 

Geomarketinq, Remarketinq, Kanallararası 

marketinq, Birbaşa və Dolayı marketinq, Reaktiv və 

proaktiv marketinq, Affiliate marketinq, Niş 

marketinq, Sosial marketinq, Əlaqələr marketinqi, 

Strateji marketinq, Rəqəmsal marketinq, Şəbəkə 

marketinqi, Demarketinq, Loyallıq marketinqi, Dəqiq 

marketinq, Əməliyyat marketinqi, Referral marketinq, 

Həvəsləndirici marketinq, B2B və B2C marketinq, 

Kütləvi marketinq,  

 

1. F.Kotler – 

“Marketinqin 

əsasları”, Bakı 1993,  

2. F.Kotler, 

H.Armstrong – 

“Marketinq: ilk 

addım”, Bakı 2008 

3. A.T.Məmmədov. 

“Marketinqin 

əsasları” dərs 

vəsaiti. 2007 

  



15 21.11.2022 

 

Mövzu 15:  

Rəqəmsal dünyada marketinq, Rəqəmsal marketinqin 

növləri, Viral marketinq, Email marketinq, SMS 

marketinq, Sosial media marketinq, Sosial media 

marketinq nədir və niyə istifadə olunur, Əsas sosial 

media marketinq alətləri, Rəqəmsal marketinqin 

mahiyyəti, Ölkəmizdə rəqəmsal marketinq (qət etdiyi 

yol, istifadə edilənlər və boşluqlar), Dünyada 

rəqəmsal marketinq trendləri  

 

1. F.Kotler – 

“Marketinqin 

əsasları”, Bakı 1993,  

2. F.Kotler, 

H.Armstrong – 

“Marketinq: ilk 

addım”, Bakı 2008 

 

16 28.11.2022 

 

 

Mövzu 16:  

Sosial media reklamları, Reklamda ilkin anlayışlar 

(CPC, CPA, ROİ, ROAS), Business Managerlə 

tanışlıq, Reklam növləri və kampaniya məqsədləri, 

Büdcə strategiyası, Hədəf kütlə təyini, A/B test, 

Praktiki reklam yaradılması, Pixel code 

 

1. F.Kotler – 

“Marketinqin 

əsasları”, Bakı 1993,  

2. F.Kotler, 

H.Armstrong – 

“Marketinq: ilk 

addım”, Bakı 2008 

3. A.T.Məmmədov. 

“Marketinqin 

əsasları” dərs 

vəsaiti. 2007 

17 05.12.2022 

 

Mövzu 17:  

SEO nədir və niyə istifadə edilir, SEO addımları 

(Black hat, White hat), SEO növləri (On page, Off 

page, Technical), Alqoritmlər və index faktorları, On 

page SEO (saytlar üzərində iş), Açar sözlər (branded, 

short, long tail), Toollar üzərində açar söz 

araşdırması, Link strukturu və diqqət edilməli 

məqamlar, Content for SEO – məzmunda diqqət 

edilməli məqamlar, Technical SEO faktorları (meta 

tags, site speed, img optimization),  

 

 

1. F.Kotler – 

“Marketinqin 

əsasları”, Bakı 1993,  

2. F.Kotler, 

H.Armstrong – 

“Marketinq: ilk 

addım”, Bakı 2008 

3. A.T.Məmmədov. 

“Marketinqin 

əsasları” dərs 

vəsaiti. 2007 

18 05.12.2022 

 

Mövzu 18:  

Google Ads nədir və nə üçün istifadə olunur, Google 

Ads və SEO üstün və zəif cəhətlər, İlkin anlayışlar 

(Quality Score, CPC, PPC, Target CPA, Conversion), 

Google Ads reklam paneli ilə tanışlıq, Google ADS 

KPİ təyini, Google Ads reklam növləri (search, 

display, video, lead), Search reklamın yaradılması, 

Ad copy yazılmasında diqqət edilməli məqamlar 

 

1. F.Kotler – 

“Marketinqin 

əsasları”, Bakı 1993,  

2. F.Kotler, 

H.Armstrong – 

“Marketinq: ilk 

addım”, Bakı 2008 

3. A.T.Məmmədov. 

“Marketinqin 

əsasları” dərs 

vəsaiti. 2007 



19 12.12.2022 

 

Mövzu 19:  

Marketinqə qarşı sosial iradlar, Aldatma praktikası, 

Yararsız və təhlükəli məhsullar, İstehlakçı 

hüquqlarının qorunması haqqında qanun, Marketinq 

və Cəmiyyət, Marketinqin cəmiyyətə təsiri, 

Marketinqin tənzimlənməsi üçün ictimai və vətəndaş 

tədbirləri, Marketinq etikası,  
 

1. F.Kotler – 

“Marketinqin 

əsasları”, Bakı 1993,  

2. F.Kotler, 

H.Armstrong – 

“Marketinq: ilk 

addım”, Bakı 2008 

3. A.T.Məmmədov. 

“Marketinqin 

əsasları” dərs 

vəsaiti. 2007 

20 19.12.2022 

 

Mövzu 20:   

Marketinq araşdırmaları, Dünyanın aparıcı 

brendlərinin təhlili və analizi, Lokal brendlərin 

reklamlarının və marketinq strategiyalarının təhlili,  

Şirkətlərin böhran təcrübəsi və çıxış strategiyaları, 

Şirkətlərin böyümə statistikasında marketinqin rolu 

 

1. F.Kotler – 

“Marketinqin 

əsasları”, Bakı 1993,  

2. F.Kotler, 

H.Armstrong – 

“Marketinq: ilk 

addım”, Bakı 2008 

3. A.T.Məmmədov. 

“Marketinqin 

əsasları” dərs 

vəsaiti. 2007 

21 19.12.2022 

 

Mövzu 21:  

Bugünün marketinq dünyasında kariyera imkanları, 

Marketinq üzrə profesional iş və təcrübə axtarışı, 

Şəxsi inkişaf və motivasiya, Marketinq sektorunda 

günün tələb olunan peşələri, Marketinq sahəsi üzrə 

ümumi faktlar və tendensiyalar, Marketoloqlar üçün 

tələb olunan əsas bilik və bacarıqlar, Marketoloqların 

vəzifə və öhdəlikləri,  

 

1. F.Kotler – 

“Marketinqin 

əsasları”, Bakı 1993,  

2. F.Kotler, 

H.Armstrong – 

“Marketinq: ilk 

addım”, Bakı 2008 

3. A.T.Məmmədov. 

“Marketinqin 

əsasları” dərs 

vəsaiti. 2007 

22 26.12.2022 

 

Mövzu 22:  

Layihə hazırlanması, layihə üzrə mövzuların seçimi, 

araşdırma və təhlil, konsepsiyasının 

formalaşdırılması, Təqdimatın hazırlanması və 

nümayişi  

 

1. F.Kotler, 

H.Armstrong – 

“Marketinq: ilk 

addım”, Bakı 2008 

 

  Cəmi: 45 saat  

 

No SEMİNAR – Məşğələlərin adı Saat Tarix Qeyd 



1 

Marketinq, Marketinq konsepsiyası və 

tədqiqatları, Marketinq mühiti və kompleksi, 

Marketinq menecmentinin istiqamətləri 

2s 20.09.2022  

2 

 

Əsas müştəri tipləri, Müştərinin həyat dövrü 

dəyəri, Müştərilərin loyallıq üzrə 

klassifikasiyası və müqayisəsi, Alış prosesi və 

alıcı davranışı  

 

2s 27.09.2022  

3 

Şirkət və onun marketinq strategiyası, Biznesin 

xarici, daxili mühiti və təhlili, Bazarın təhlili, 

Bazar araşdırmaları, Rəqabətin təhlili, Porterin 

5 güc modeli 

2s 04.10.2022  

4 

 

Məhsul, növləri və həyat tsikli, Ticarət 

markası, Müəllif hüquqları və patent, Məhsul 

və xidmət differensiyası 

 

2s 11.10.2022  

5 

 

Məhsul konsepsiyanın yaradılması və sınaqdan 

keçirilməsi, Qiymətqoyma üsulları, Yeni 

məhsulun qiymətinin təyini strategiyası,  

 

2s 18.10.2022  

6 

 

Marketinqdə paylama kanalları və tədarük 

şəbəkələrinin idarə olunması, Paylama 

kanallarının xarakteri və əhəmiyyəti, Ticarət 

zənciri və Satış, Satışın növləri, Pərakəndə və 

topdan satış 

 

2s 25.10.2022  

7 

 

Reklamın funskiyası, məqsədi və təsiri, 

Reklam məcraları, AİDA və NAİDAS 

modelləri, Reklam büdcəsi, Media planlaması, 

Viral reklam, Sosial reklam, Reklam 

qanunvericiliyi 

 

2s 01.11.2022  

8 

 

Fərdi satış, Satış prosesinin mərhələləri, Satışın 

stimullaşdırılması, Birbaşa marketinq, Birbaşa 

marketinqin formaları və yeni modeli 

 

2s 08.11.2022  

9 

 

Müştəriyönümlü marketinq strategiyasının 

hazırlanması, İstehlakçı və biznes 

seqmentasiyası, Data əsaslı marketinq, Data 

analitika və statistikası 

 

2s 15.11.2022  



10 

 

Brendinq, İctimaiyyətlə əlaqələr və PR 

fəaliyyətlərinin planlanması, Şirkətlərin PR və 

Marketinq riskləri  

 

2s 22.11.2022  

11 

Strateji Marketinq, Marketinq strategiyasının 

hazırlanma prosesi, Marketinq ROS və 

Marketinq ROİ  

2s 29.11.2022  

12 

 

Rəqəmsal dünyada marketinq, Rəqəmsal 

marketinqin növləri, Sosial media marketinq, 

SM reklamların növü, Praktiki reklam 

yaradılması  

 

2s 06.12.2022  

13 

 

SEO, Alqoritmlər və index faktorları, Açar 

sözlər, Toollar üzərində açar söz araşdırması, 

SEO-da link strukturu və kontent, Google Ads, 

Praktiki search reklamın yaradılması  

 

2s 13.12.2022  

14 

 

Dünyanın aparıcı brendlərinin təhlili və analizi, 

Lokal brendlərin reklam və marketinq 

strategiyalarının təhlili 

 

2s 20.12.2022  

15 Layihənin təqdimatı və müzakirəsi 2s 27.12.2022  

 Cəmi: 30 saat    

 Ümumi Cəm: 75 saat    

     

Fənn müəllimi:                              Z.A.Abbasova 

 

 


