
 

Aşağıda verilən iş ingiliscəsi (business english) lüğətindən faydalana bilərsiniz. Hər bir 

kəlimənin tərcüməsi və mənaları qeyd edilmişdir. 

1. Business plan – İş Planı 

Bir iş planı, adından da göründüyü kimi, bir iş üçün planları müəyyənləşdirmək, növbəti üç ilə beş 

il üçün böyümə hədəflərini təyin etmək və hədəf bazar, misilsiz satış nöqtələri kimi bu hədəflərə 

çatmaq üçün lazımlı məlumatları müəyyən etmək üçün istifadə olunan bir sənəddir. marketinq 

hədəfləri və s. Güclü, zəif, fürsət və təhdidləri də təsvir edə bilər (“SWOT” qısaldılması ilə də 

tanınır). Biznes planları bir iş quran və ya inkişaf etdirənlər üçün vacibdir və banklardan, 

Hökumətdən və ya investorlardan maliyyələşdirilmək üçün lazım olacaqdır. 

 

2. Balance sheet - Balans hesabatı 

Bir balans, şirkətin hesablarını müəyyən bir vaxtda (tez-tez maliyyə ilinin sonu) təfsil edir. Bu 

şirkətin əmlakının (ona aid olan şeylərin), öhdəliklərin (borcludur) və mülkiyyət kapitalının 

(öhdəliklərdən sonra qalan) dəyərlərini sadalayır. Bu şirkətin maliyyə cəhətdən necə işlədiyini 

anlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur və bunu daha sonra iş planında göstərilən hədəflərlə 

müqayisə etmək olar. 

 

3. Start-up - Başlanğıc 

"Başlanğıc" termini, adətən ticarətin ilk aylarında və ya illərində yeni bir işi təsvir etmək üçün 

istifadə olunur. Bu termin sahibkarlığın mənasını verir və nəticədə şirkətin böyük ölçüdə böyüməsi 

nəzərdə tutulur. Tez-tez texnoloji sənayesi ilə əlaqələndirilir, çünki bu termin dot com bumu 

dövründə geniş istifadə edilmişdir, lakin istənilən yeni işə aid ola bilər. Yeni başlayanlar 

ümumiyyətlə qeyri-ənənəvi ofislərdə rahat bir mühitlə irəliləyən düşünürlər. Başlanğıclar hələ 

körpəlik mərhələsində olduqları üçün az sayda işçiyə sahibdirlər və çox vaxt ciddi bir iyerarxiya 

etmirlər, bu da onları cəlbedici iş yerləri halına gətirirlər. 

 

4. Forecast - Proqnoz 



Hava proqnozu, havanın nə edəcəyini proqnozlaşdırdığı kimi, bir iş proqnozu da mövcud 

vəziyyətə, xarici amillərə, yeni məhsullara, marketinq planlarına və bu kimi şeylərə əsaslanaraq 

bir işin gələcək hərəkətinin müxtəlif aspektlərini proqnozlaşdırır. Müddətlər ümumiyyətlə hava 

proqnozunda iştirak edənlərdən bir qədər uzundur - üç ilə beş illik proqnozlar yaygındır. Ticarət 

proqnozu növləri satış, mənfəət və zərər və pul vəsaitlərinin hərəkəti; ikincisi, iş sahiblərinə 

pullarının tükənib tükənməyəcəyini proqnozlaşdırmağa kömək edir. 

 

5. Marketing - Marketinq 

Marketinq bir məhsul və ya xidmətin təbliğinə aiddir. Reklam, müştərilərə e-poçt göndərmək, 

broşura və ya broşura göndərmək, sosial media vasitəsilə potensial müştərilərlə əlaqə qurmaq və 

s. Daxil olmaqla çoxsaylı formada ola bilər. 

 

6. USP - BST 

“USP” bir şirkətin, məhsulun və ya xidmətin “Bənzərsiz Satış Təklifi” dir - başqa sözlə, onu oxşar 

təkliflərdən fərqləndirən şeydir. USP-lər bir şirkət qurulduqda və ya yeni bir məhsul və ya xidmət 

təqdim edildikdə nəzərə alınır və eyni zamanda marketoloqların düşüncəsində də öndədirlər, 

çünki müştərilərin niyə səbəb olduğunu vurğulayaraq marketinqlə məşğul olanların uğur 

qazanmasına imkan verən özünəməxsus cəhətlərdir. 

 

7. HR - İH 

"İK" qısaltması "İnsan Resursları" mənasını verir və bu, işçiləri ilə əlaqəli bir şirkətin bir hissəsidir. 

İR üzrə ixtisaslaşmış birinin məqsədi işçilərin xoşbəxt və məhsuldar olmasını təmin etmək, 

işçilərin dövriyyəsini azaltmaq (yəni işçilərin işdən çıxma tezliyini azaltmaq və yenilərini işə 

götürmək) və şirkətin investisiyalarının səmərəliliyini maksimum dərəcədə artırmaqdır. onun işçi 

qüvvəsi. İK işçilərin təlim və inkişafına nəzarət edir, şirkət qaydalarını tətbiq edir və əmək haqqı 

ilə məşğul olur (işçilərin ödəməsi ilə əlaqəli hər şey). İK ayrıca intizam məsələlərini həll etmək və 

işçilər arasında və işçilərlə menecerləri arasında yaranan problemləri qərəzsiz həll etmək üçün 

var. 

 

8. Recruitment - İşə qəbul 



İşə qəbul yeni işçilərin işə qəbulu prosesidir. Yeganə məqsədi işəgötürənləri potensial işçilərlə 

uyğunlaşdırmaq olan şirkətlər mövcuddur; bunlar işə götürmə agentlikləri kimi tanınır. 

 

9. Brand - Marka 

"Marka" bir şirkətin adına və bu şirkətlə bərabər gedən, unikal şəxsiyyətini təyin edən tanınan 

xüsusiyyətlərə verilən termindir. Şirkətin səs tonu və rəsmi rabitə dizaynı bu “marka kimliyini” 

verən şeyin bir hissəsidir. 

 

10. Public Relations - İctimaiyyətlə əlaqələr 

İctimaiyyətlə əlaqələr və ya PR, mətbuatla ünsiyyət qurmağa və bir şirkətin, məhsulun və ya 

xidmətin əlverişli mediada işıqlandırılmasını təmin edən bir işdəki roludur. 

 

11. Minutes - Dəqiqələr 

Yığıncağın “protokolları” dedikləri, razılaşdırıldıqları qeyd etmək və onları tamamlamaq 

məsuliyyəti olan şəxslərə tədbirlər təyin etmək üçün iclas zamanı çəkilən qeydlərdir. 

 

12. Cold call – Soyuq zəng 

Bu, ümumiyyətlə bir şirkətin satış təmsilçisindən zəng gözləməyən və əvvəllər heç bir əlaqəsi 

olmayan potensial bir müştəriyə, onlara bir şey satmağa çalışmaq məqsədi ilə bir telefon 

danışığıdır. Soyuq zənglər pis bir ünə sahibdir və müştərilər tərəfindən tez-tez "narahatlıq" 

çağırışları olaraq adlandırılır. 

 

13. Going forward - İrəli getmək 

Bu ümumiyyətlə “indidən” mənasında istifadə olunur. Bəziləri baş verə biləcək mənfi bir şeydən 

müsbət irəliləməyin mənasını verə bilər: “irəlidə fərqli bir yanaşma tətbiq edəcəyik”. 

 

14. Thinking outside the box - Qutunun xaricində düşünmək 



"Qəribə" yaradıcı agentliklərin sevimlisi olan "qutudan kənarda düşünmək" ifadəsi, bütün ön 

təsəvvürləri tərk edərək yaradıcı düşünmək deməkdir. 

 

15. Blue sky thinking - Mavi səma düşüncəsi 

Arxetip ofis jargonu, "mavi göy düşüncəsi" ifadəsi, "qutudan kənarda düşünmək" fikrini ifadə 

etməyin başqa bir yoludur. 

 

16. Action - Fəaliyyət 

İş mühitində bu ismin felə çevrilməsinə dair bir çox nümunədən biridir. "Bunu edə bilərsən?" bir 

ofisində eşitdiyiniz bir istək ola bilər bir xahiş mənasında istifadə edilə bilər. 

 

17. Stakeholders - Maraqlı tərəflər 

Bu söz, müəyyən bir layihədə iştirak edən hər kəsə istinad etmək üçün istifadə olunur. Bir işin 

nəticəsi ilə bağlı kimsə söz sahibidirsə, onlar “payçıdır (stakeholders)”. 

 

18. Buy-in  

Bu müddət bir şey üçün qəbul olma fikrini ifadə edir. Məsələn, kimsə müəyyən bir iş üsuluna 

abunə olmağa razıdırsa, məsələn, fikri “satın alır”. Məsələn, yeni bir sıra qaydaların tətbiqini 

müzakirə edən İK sənədində “işçilərdən alış-veriş axtarın” kimi bir cümlə görə bilərsiniz 

 

19. Leverage – Qaldırac 

Bir işin mənfəətinə uyğun bir şeydən istifadə etmək mənasını verən bir iş kontekstində fel kimi 

istifadə olunur. 

 

20. Touch base – Təmələ toxunmaq 

Bu, şübhəsiz ki, ən ləyaqətli ofis jargonlarından biridir və Amerika beysbol meydançalarından 

İngiltərənin ofislərinə qədər süzülür. Ofis mühitində yalnız "əlaqə yaratmaq" deməkdir. "Gəlin 

danışaq" mənasını verən "təmələ toxunaq" sözlərini eşidə bilərsiniz. 


