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Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi haqqında

Sahibkarlar vә biznesә yeni başlayanlar üçün faydalı dәstәk mexanizmi olan bu layihә
dövlәt, özәl vә ictimai sektor arasında әmәkdaşlıq modelinә әsasәn Yevlax KOB İnkişaf

Mәrkәzinin ümumi fәaliyyәtinin birgә tәşkili üzrә mәrhәlәli şәkildә hәyata keçirilәcәk

zәruri iş hәcmini tәsvir edir. Layihәnin icra müddәti Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzindә
Agentliyin strateji mәqsәdlәrindәn irәli gәlәn performans göstәricilәrinin reallaşdırılmasını

hәdәflәyir. Layihәnin icra müddәti әrzindә ümumilikdә 15 sahibkarlıq subyektinin
effektiv fәaliyyәtә başlaması hәdәflәnib.

Layihәyә ümumi olaraq 100 KOB-un cәlb olunması vә onlar üçün 100 yarı gün,
50 tam gün tәlim, 2000 saat konsultasiya xidmәtlәrinin tәşkili nәzәrdә tutulur.

Məqsədimiz
Aran iqtisadi rayonunda sahibkarlığın inkişafında mövcud olan maneәlәri aradan
qaldırmaq, kiçik vә orta biznes nümayәndәlәrini bütün sahәlәrdә maariflәndirmәk
vә onların işini әlaqәlәndirmәk, sahibkarlığın inkişafına әlverişli şarait yaratmaq,
bu sahәnin ölkә iqtisadiyyatında rolunu möhkәmlәndirmәkdir.

Missiyamız
Kiçik va orta biznes fәaliyyәti ilә mәşğul olan şәxslәri tәlim vә mәslәhәt
xidmәtlәri ilә tәmin etmәk , biznes tәşәbbüslәri olan, fәaliyyәtә başlamaq

istәyәn vә yeni fәaliyyәtә başlayan sahibkarları dәstәklәmәk, bu sahәdә
sosial mühitin yaxşılaşdırılması istiqamәtindә işlәr aparmaqdır.

Biz fәaliyyәtlәrin tәkmillәşdirilmәsinә
kömәk etmәk üçün әn müasir

metodları tәmin etmәk әzmindәyik.
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Layihə üzrə statistik göstəricilər
№

Həyata keçirilmiş fəaliyyətlər

Məqsədi

1

Hacıqabul, Kürdәmir, Ucar,
Zәrdab vә әtraf rayonlarda
fәaliyyәt göstәrәn KOB-lar
üzrә ilkin mәlumat bazasının
formalaşdırılması

Real vә eyni zamanda
potensial olan KOB-ların
siyahısının müәyyәn
edilmәsi

2

‘’Smart KOBİM’’ proqramının
hazırlanması

KOBİM-in fәaliyyәti üzrә
bütün göstәricilәrin vahid
bazada olması

Miqdarı

-

-

İştirakçı
sayı
(nəfər)

-

26928 KOB Mәlumat
bazasına daxil olmuş KOB
fәaliyyәt istiqamәtinә
görә tәsniflәşdirilmişdir

-

Tәkmillәşdirmәlәr edilәcәk
daha sonra isә bütün
KOBİM-lәrin istifadә etmәsi üçün
KOBİA-ya tәqdim edilәcәkdir

İşgüzar görüşlәrin keçirilmәsi

Yevlax KOB İnkişaf
Mәrkәzindә işlәrin daha
effektiv tәşkili üçün regionda
iqtisadi yönümlü dövlәt vә
digәr qurumlarla işgüzar
әlaqәlәrin qurulması

Sosial Marketinq

Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzinin
xidmәtlәri barәdә daha çox
KOB subyektlәri vә
startapların
mәlumatlandırılması

-

-

Tәlim paketinin (gündәlik,
tәlimin tәsviri, tәqdimat, әvvәl
vә son test, qiymәtlәndirmә,
oxu materialı) hazırlanması

KOB subyektlәrinin müvafiq
qiymәtlәndirmә әsasında
müәyyәn edilәn ehtiyaclarına
uyğun tәlim proqramlarının
tәrtib edilmәsi

Tәlim
paketi

15

6

KOB subyektlәri üçün müvafiq
mövzularda tәlimlәrin (onlayn)
keçirilmәsi

KOB subyektlәrinin fәaliyyәt
istiqamәtlәrinә uyğun tәtbiqi
sәriştәlәrin aşılanması

98 yarım
gün

7

KOB subyektlәri üçün müvafiq
mövzularda tәlimlәrin (offlayn)
keçirilmәsi

KOB subyektlәrinin fәaliyyәt
istiqamәtlәrinә uyğun tәtbiqi
sәriştәlәrin aşılanması

1 tam
gün

Tәlimçi vә mәslәhәtçi
komandasının formalaşdırılması

Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzinin
fәaliyyәtinә cәlb olunacaq
geniş praktiki tәcrübәyә malik
tәlimçi vә mәslәhәtçi
ekspertlәrin, tәlimçilәrin
seçilmәsi

3

4

5

8

10

Nәfәr

Qeyd

10

Әmlak Mәslәlәri Dövlәt
Xidmәtinin Ucar әrazi
şöbәsinin rәhbәri, Bәrdә
Kәnd Tәsәrrüfatı idarәsinin
nümayәndәsi, Bank vә bank
olmayan kredit tәşkilatlarının
nümayәndәlәri ilә
görüşülmüşdür
Sosial şәbәkәlәrdә izlәyici sayları.
Facebook-4106,
İnstagram- 8867,
Linkedin-171,
Youtube-52 nәfәr

15 tәlim paketi hazırlanmışdır

Tәlimlәr ümumilikdә 98
2949 yarım gün olmaqla 285 saatı
әhatә etmişdir

9

Tәlim ümumilikdә 1 tam
gün olmaqla 6 saatı әhatә
etmişdir

16

24 nәfәrdәn layihә
fәaliyyәtlәrinә qoşulmaq
üçün 16 nәfәr seçilmişdir
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9

KOB subyektlәrinә mәslәhәt
xidmәtlәrinin tәmin edilmәsi

KOB-ların biznes ideyalarına
uyğun biznes planların
hazırlanması, startap
ideyasının dәyәrlәndirilmәsi

411
saat

28

24 nәfәr üçün 28 biznes
plan tamamlanıb vә Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Xidmәtinin
Bәrdә vә Ucar әrazi
şöbәlәrinә, BİRGӘ MMC-ә
vә KOBİA-a tәqdim edilib.
Bu KOB-lar öz vәsaitlәri
әsasında bizneslәrini inkişaf
etdirәcәyindәn әlavә kredit
vә s. tapılmasına ehtiyac
olmamışdır. 4 nәfәrin biznes
planı tamamlanma
mәrhәlәsindәdir

10

5 KOB subyektinә vergi
xidmәti, 2 KOB-a satış
kanalına çıxışa dәstәk, 3
KOB subyektinә korperativ
brendinin tanınması üçün
marketinq xidmәti
göstәrilmişdir

10

KOB subyektlәrinә mәslәhәt
xidmәtlәrinin tәmin edilmәsi
(onlayn)

KOB-ların marketinq, vergi vә
satış kanallarına çıxışına dәstәk

216
saat

11

KOB subyektlәrinә mәslәhәt
xidmәtlәrinin tәmin edilmәsi
(sahәvi)

KOB nümayәndәlәrinә sahәdә
ehtiyacına uyğun mәslәhәt
xidmәtinin tәşkili

2
saat

1

1 KOB subyektinә bağçılıq
sahәsi üzrә mәslәhәt xidmәti
verilmişdir

12

KOB subyektlәrinә mәslәhәt
xidmәtlәrinin tәmin edilmәsi

KOB-ların tәhsil vә dәstәk
lahiyәlәrinin hazırlanması

168

7

7 KOB subyektinә layihә
hazırlanaraq KOBİA-a tәqdim
edilib

Yeni KOB-ların yaradılması

KOB subyektlәrinin fәaliyyәt
istiqamәtlәrinә uyğun olaraq
fiziki vә hüquqi şәxslәrin
yaradılması

3

2 hüquqi şәxs statuslu, 1 fәrdi
sahibkar statuslu KOB-un
yaradılması üçün mәslәhәt
xidmәti göstәrilmişdir

13

14
saat

KPİ üzrə icra vəziyyəti


KPİ

Verilmiş

İcra olunmuş
(İyul 2020-Noyabr 2020)

2000 saat

202 saat

İcra olunmuş
(Dekabr 2020-Mart 2021)

Qalıq

1

Mәslәhәt xidmәti

2

Tәlim (yarım gün-3 saat)

100

5 (12 saat)

3

Tәlim (tam gün-6 saat)

50

-

1 (6 saat)

49

4

KOB (yeni yaradılmış)

15

-

3

12

5

Startap

3

-

-

3
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797 saat
98 (285 saat)

1001 saat
0

Məsləhət xidməti

Təlim xidməti

304 saat

2949 KOB

A.

989 saat

75 KOB

MƏRKƏZİN FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ

Aran iqtisadi rayonuna daxil olan Hacıqabul, Kürdəmir, Ucar, Zərdab rayonlarında
fəaliyyət göstərən KOB-ların məlumat bazasını yaratmaq;
Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən ‘’Smart KOBİM’’ proqramının hazırlanması;
Bank və bank olmayan kredit təşkilatları ilə işgüzar əlaqə;
Sosial marketinqin gücləndirilməsi;
B.

TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

KOB-lar və startaplar üçün tematik mövzularda təlimlərin təşkili;
Praktik təlimlərin təşkili;
C.

MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ

KOB-lar və startaplar üçün tematik və ehtiyaclar əsasında məsləhət xidmətlərinin
göstərilməsi
D.

YENİ TƏLİMÇİ-EKSPERTLƏR

Yeni təlimçi-ekspert komandasının formalaşması

HESABAT
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A

Mərkəzin fəaliyyətinin təşkili

Aran iqtisadi rayonuna daxil olan Hacıqabul, Kürdəmir, Ucar, Zərdab rayonlarında
fəaliyyət göstərən KOB-ların məlumat bazasını yaratmaq
Aran iqtisadi rayonuna daxil olan rayonların (Hacıqabul, Kürdəmir, Ucar, Zərdab) ümumi
iqtisadi təhlili onu göstərir ki, ərazinin əlverişli landşaft və təbii şəraiti olması, coğrafi
mövqeyi, torpaq quruluşu və iqlim şəraiti baxımından uyğunlaşmış kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsal edilir.
Torpaqların bir hissəsi əkinçilik üçün yararlı olduğundan kənd təsərrüfatı bitkiləri, xüsusilə
texniki bitkilər yetişdirilir. Kənd təsərrüfatında heyvandarlığın intensiv inkişafı, mal-qaranın
cins tərkibinin yaxşılaşdırılması, müasir təsərrüfatçılıq modellərinin yaradılması istiqamətində
mühüm işlər görülüb. Kənd təsərrüfatı sahəsindən sonra daha çox xidmət sahəsi inkişaf
etmişdir.
Aran iqtisadi rayonuna daxil olan rayonlarda (Hacıqabul, Kürdəmir, Ucar, Zərdab) fəaliyyət
göstərən KOB-ların məlumat bazası hazırlanıb və biznes subyektinin növünə görə 26928
KOB subyekti haqqında məlumat formalaşdırılmışdır.
Hacıqabul
6252
Rayonlar üzrə

KOB sayı (%)

Kürdəmir
9748
Zərdab
3797
Ucar
7131

Aran iqtisadi rayonuna daxil olan rayonlarda (Hacıqabul, Kürdəmir, Ucar, Zərdab) fəaliyyət
göstərən KOB-lar növünə görə müəyyən edilmiş və daha çox mikro sahibkarlıq inkişaf
etmişdir. Bu da ümumi sahibkarların 99%-ni təşkil edir.
Biznes subyektinin növü
Mikro
Kiçik
Orta

Cəmi
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KOB-ların sayı
26843
77
8

26928 KOB

Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən ‘’Smart KOBİM’’ proqramının
hazırlanması

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
‘’Smart KOBİM’’ proqramı hazırlanmışdır. Bu proqramın imkanlarına daxildir:

KOBİM-in fəaliyyəti üzrə bütün göstəricilərin vahid bazada birləşməsi;
Müraciətlərin maksimum tezləşdirilməsi və işçinin iş yükünün azaldılması;
Müraciətlər üzrə formaların avtomatik hazırlanması;
Baza üzrə mövcud E-poçt ünvanlarına kütləvi məktubların ünvanlanması imkanları;
Onlayn təlim iştirakçılarının açar sözlərlə təyin edilməsi;
Onlayn təlimdə iştirakı təsdiq edilmiş istifadəçilərə avtomatik qaydada onlayn
sertifikatın hazırlanması və təqdim edilməsi;
Təlimlər və məsləhətlər üzrə vahid bazanın yaradılması;
Təlimçilər və məsləhətçilər üzrə göstəricilərin cəmlənməsi;
Verilənlər üzrə hesabatların bir kliklə excel proqramına export edilmə imkanı.

Bu proqram pilot layihə olaraq 2021-ci il mart ayından Yevlax KOBİM-də tətbiq edilməyə
başlanılmışdır. İstifadəsi zamanı təkmilləşdirməyə ehtiyac duyularsa düzəlişlər və əlavələr
ediləcək , daha sonra isə bütün KOBİM-lərin istifadə etməsi üçün KOBİA-a təqdim ediləcəkdir.

HESABAT
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Bank və bank olmayan kredit təşkilatlarının məlumat
bazasının formalaşdırılması

Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunda bank və bank olmayan kredit
təşkilatları ilə işgüzar əlaqələr yaratmaqla onların KOB-lara yönəlik biznes kredit

imkanları, siyasəti və s. haqqında tanış olmaq, KOB-ların faydalanmasını təmin
etmək üçün imkanların aydınlaşdırılması istiqamətində görüşlər keçirilmişdir. Daxil
olmuş məlumat əsasında bank və bank olmayan kredit təşkilatları haqqında
məlumat bazası formalaşdırılmışdır.

№

Bank adları

Aran İqtisadi rayon üzrə filialları

Əlaqə məlumatı

1

“Kapital Bank” ASC

Bütün rayonlar

info@kapitalbank.az

2

“Bank Respublika” ASC

Mingəçevir, Yevlax, Bərdə,
Şirvan, Sabirabad

info@bankrespublika.az

3

“Beynəlxalq Bank” ASC

Bərdə, Yevlax, Ağdaş, Mingəçevir,
Göyçay, Kürdəmir, İmişli, Saatlı,
Şirvan

info@ibar.az

4

“Yelo” İKB

Bərdə

bank@yelo.az

5

“Unibank” KB ASC

Bərdə, Mingəçevir, Şirvan

info@unibank.az

6

“ExspressBank” ASC

Bərdə, Mingəçevir

info@expressbank.az

7

“AccessBank” QSC

Bərdə, Mingəçevir, Göyçay,
Sabirabad, Salyan

customer.care@accessbank.azi

8

“AqrarKredit” SKT

Bərdə, Ucar, İmişli

info@aqrarkredit.az

9

Finka

Bərdə

info@fincaazerbaijan.com

10

Molbulak

Bərdə, Göyçay, Mingəçevir

az.info@molbulak.com
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4. Sosial marketinqin gücləndirilməsi
Hesabat dövründə Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB

İnkişaf Mərkəzinin xidmətləri barədə daha çox KOB subyektləri və startapların
məlumatlandırılması üçün sosial şəbəkələrdə aktivliyin artırılmasına xüsusi önəm
verilmişdir.

Facebook

İnstagram

Linkedin

Youtube

İyun-noyabr 2020

84

160

42

5

Dekabr 2020

328

362

64

13

Yanvar 2021

895

643

102

27

Fevral 2021

1539

1132

160

50

Mart 2021

4106

8867

171

52

Koronavirus (COVİD-19) infeksiyasının yayılmasına qarşı preventiv tədbirlər çərçivəsində

xidmətlərimiz, elanlarımız və s. əsasən sosial şəbəkələr vasitəsilə olmuşdur. Aparılmış

işlər nəticəsində mövcud sosial səhifələrimizin izləyicilərinin sayında nəzərəçarpacaq
səviyyədə artım müşahidə edilmişdir.

Belə ki, hesabat dövrü ərzində facebook səhifəsinin izləyicilərinin sayı 84 nəfərdən 4106

nəfərə, instagram səhifəsinin izləcilərinin sayı 160 nəfərdən 8867 nəfərə, linkedin

səhifəsinin izləcilərinin sayı 42 nəfərdən 171 nəfərə, youtube kanalının izləyicilərinin sayı
isə 5 nəfərdən 52 nəfərə qalxmışdır. Ümumilikdə Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzinin sosial
media hesablarında izləyici sayı hər ayla müqayisədə artan tendensiya ilə davam etmişdir.
instagram

youtube

linkedin

4106

facebook

8867

10000

5000

1132

52

50

171

160
27

13

102

362
64

5

42

84

160

100

328

895

1000

643

1539

2500
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Sosial Media hesabları

Facebook: Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi

https://www.facebook.com/Yevlax-KOB-İnkişaf-Mərkəzi-584400132240730

İnstagram: Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi

https://instagram.com/kobimyevlax?igshid=1q2aiqxudwq4b
Linkedin: Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi

https://www.linkedin.com/company/kobimyevlax/
YouTube: Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi

https://www.youtube.com/channel/UCmNMH8Pe6FPF0CW2CIS_
hwQ?view_as=subscriber
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TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

KOB-lar və startaplar üçün tematik mövzularda təlimlərin təşkili
Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin Yevlax KOB
İnkişaf Mərkəzi tərəfindən ötən müddət ərzində KOB və startapların təlim

xidmətlərinə olan ehtiyaclarının qarşılanması istiqamətində işlər həyata keçirilmişdir.
Təlim mövzularının təsnifləşdirilməsi aşağıdakı cədvəldə qeyd edilmişdir:
Biznesin təşkili və idarə edilməsi
Biznes ideyası yarat
Sıfırdan biznesə
Öz biznesini başla
Biznes sığortası
Layihə idarəetmə
Layihələrin yazılması və idarə olunması
Layihələrin maliyyə hesabatı

İdarəetmə və liderlik

Liderlik bacarığı
Natiqlik bacarığı
İdarəetmə keyfiyyətinin təmin olunması
Menecment və komadanın qurulması
Marketinq
Marketinqin əsasları
Praktik Marketinq
Strateji marketinq
Sosial media marketinq
Satış
Satış texnologiyaları
Françayzinq
Bazar araşdırması
Satış və təqdimat bacarığı

HESABAT
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Maliyyə idarə edilməsi
KOB-lar üçün hesabatlılıq
Vergi uçotu
Uçotun təməl anlayışları
Kiçik və orta sahibkarlıqda uçotun təşkili
Maliyyə əməliyyatları və müxabirləşmələr
Kənd təsərrüfatında uçotun təşkili
Əlavə dəyər vergisi
Maliyyə hesabatlarının təhlili
Korporativ hüquq
Biznesin vergi və hüquqi aspekti
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30 %

Maliyyə idarə edilməsi

15 %

Biznesin təşkili və idarə edilməsi

15 %

İdarəetmə və liderlik

15 %

Marketinq

15 %

Satış

10 %

Layihə və idarəetmə

2020 Dekabr - 2021 Mart ayları ərzində KOB
subyektlərinə verilmiş təlimlər
Koronavirus (COVİD-19) infeksiyasının yayılmasına qarşı preventiv tədbirlər

çərçivəsində Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzində sahibkarlıq subyektləri üçün 2020

dekabr - 2021 mart ayları ərzində təlim xidmətləri onlayn və praktik olaraq davam
etmişdir. Bu dövr ərzində KOB subyektlərinə və startaplara

onlayn formada 64 müxtəlif adda təlim olmaqla 98 yarım gün və ya 285 saat, praktiki

olaraq sahədə bir mövzuda 1 tam gün (6 saat) təlim keçirilmişdir. Bu dövr ərzində
ümumilikdə 99 təlim olmaqla 291 saat təlim təşkil edilmişdir. Onlayn və offlayn təşkil edilmiş

təlimlərdə Aran iqtisadi rayonunda və digər iqtisadi rayonlarda fəaliyyət göstərən
KOB subyektləri və startaplar iştirak etmişdir.

1%

99%

Onlayn-98

Sahədə-1

Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən aparılmış təhlillərə əsasən KOB-ların və startapların
daha çox maraq göstərdiyi sahələr idarəetmə, liderlik, satış, bazar araşdırması,
korporativ hüquq, maliyyə, mühasibatlıq və s. təlim mövzuları olmuşdur.

HESABAT
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KOB subyektləri tərəfindən maraq göstərilmiş mövzular

Təlim adları

№

İştirakçı sayı

Faizlə %

1

İdarəetmə və liderlik

1080

36.6

2

Satış və bazar araşdırması

277

9.4

3

Korporativ hüquq

75

2.6

4

Maliyyə və mühasibatlıq

334

11.3

5

Digər

1183

40.1

Cəmi

2949

100%

Hesabat dövründə Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən təşkil edilmiş təlimlərdə 2949

nəfər iştirak etmişdir ki, bunların da 1217 nəfəri qadın, 1508 nəfəri gənc olmuşdur.
Təlimlərdə uğurla iştirak edənlər sertifikatla təltif olunmuşdur. Ümumilikdə 2020-ci ilin
dekabr ayından 2021-ci ilin mart ayına kimi 1086 nəfər iştirakçıya sertifikat verilmişdir.
təlim iştirakçıları

gənc iştirakçılar

qadın iştirakçıları

2949

1508

1217

1086
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sertifikat alan iştirakçılar
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Biznes ideyası yarat

Koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə əlaqədar ölkə üzrə elan edilmiş xüsusi karantin

rejimi ilə bağlı Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi təlim xidmətlərini distant formada davam etdirir.

Belə ki, 1 dekabr 2020-ci il tarixində yarım gün olmaqla ‘’Biznes ideyası yarat’’ təlimi
keçirilib. Təlimdə 8 nəfər qadın, 9 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 19 mikro, kiçik və orta

biznes subyektləri iştirak etmişdir. Təlim çərçivəsində sərmayədən maksimum gəlir əldə
edilməsi, kredit ittifaqları və banklar üçün nüfuzun artırılması, biznes ideyanın
formalaşdırılması, bacarıq, təcrübə və şəxsi xüsusiyyətlərin qiymətləndirilməsi, biznes
ideyanın təhlili barədə məlumat verilib.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı
müzakirələr aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 9 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf
Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilmişdir.
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Öz biznesinə başla

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik, orta sahibkarlıq subyekləri və biznesə yeni başlamaq istəyənlər üçün “Öz biznesinə

başla” mövzusunda növbəti onlayn təlim 2 dekabr 2020-ci il tarixində təşkil olunub. İki

yarım gün davam edən təlimdə 5 nəfər qadın, 17 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 23 mikro,
kiçik və orta biznes subyektləri iştirak edib.

Təlimin birinci yarım günündə biznes planın hazırlanması mərhələləri, özəl müəssisənin
yaradılması üzrə fəaliyyət planı haqqında ilkin məlumatlar verilib.

Təlimin ikinci yarım günü isə biznes planın tərtib edilməsi, biznes ideyaın təsviri, marketinq

araşdırma planının hazırlanması, satışların, istehsalın və investisiya həcminin

müəyyənləşdirilməsi, xərclərin ümumiləşdirilməsi, gəlirin planlaşdırılması, məhsul və
xidmətlərin maya dəyərinin və ilkin kapitalın hesablanması, biznes formasının seçilməsi və
hüquqi öhdəlikləri barədə məlumat verilib.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı

müzakirələr aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 12 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB
İnkişaf Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilib.
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Biznes sığortası

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün “Biznes sığortası” mövzusunda növbəti onlayn təlim 7 dekabr

2020 - ci il tarixində keçirilib. Təlimdə 7 nəfər qadın, 17 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 20 mikro, kiçik
və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Yarım günlük təlimdə biznes risklərinin təhlili və

qiymətləndirilməsi, dünya ölkələri və Azərbaycan sığorta təcrübəsi, ümumi sığorta anlayışları, daşınmaz

və daşınar əmlakın sığortası, daşınmaz əmlak sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası,
istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin

itirilməsinin icbari sığortası, nəqliyyat sığortası, digər sığorta nümunələri (icbari tibbi sığorta, avadanlıq,
həyat sığortası) mövzuları barədə məlumat verilib.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr

aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 3 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
sertifikat verilib.
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Praktik marketinq

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik, orta sahibkarlıq subyekləri üçün “Praktik marketinq” mövzusunda 3 yarım günlük

onlayn təlim 8, 9, 10 dekabr 2020-ci il tarixlərində keçirilib. Təlimdə 9 nəfər qadın, 21 nəfər gənc
olmaqla ümumilikdə 26 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak edib.

Vebinarın ilk yarım günü iştirakçılar bazar və hədəf bazarları anlayışı, tələb və təklifin
formalaşdırılması, ikinci yarım günü istehlakçı içgörüsü anlayışı (consumer insight), strateji

hədəf kütləsi və seqmentasiyası, təlimin üçüncü yarım günü isə mövqeləndirmə anlayışı və
4 P yanaşması mövzuları barədə məlumat əldə ediblər.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı

müzakirələr aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 8 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB
İnkişaf Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilib.
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Effektiv kommunikasiya,
ünsiyyət və bədən dili

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün “Effektiv kommunikasiya, ünsiyyət və bədən dili”

mövzusunda növbəti onlayn təlim 14 dekabr 2020-ci il tarixində təşkil edilib. Təlimdə 8 nəfər qadın,
9 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 21 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Yarım
günlük təlimdə şirkət daxili və xarici kommunikasiya sistemini izah edən və onunla əlaqəli, ilk
əlaqə və əlaqələndirici texnika, inkişaf etdirilən ünsiyyət və düşüncənin düzgün ifadə edilməsi

bacarıqlarının formalaşdırılması, söz ifadə texnikaları və ifadə bacarıqlarının rəsmiləşdirilməsi, iş
həyatında müvəffəqiyyətli olmağın sirlərinin açıqlanması mövzusunda məlumat verilib.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr

aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 7 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
sertifikat verilib.
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Sosial media marketinq

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün “Sosial media marketinq” mövzusunda

növbəti onlayn təlim 16 dekabr 2020-ci il tarixində təşkil edilib. Təlimdə 9 nəfər qadın,
15 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 23 mikro, kiçik və orta biznes subyekti iştirak etmişdir.

Yarım günlük təlimdə vizual elementlər (foto, video, ikon), yazı tipləri, veb sayt alətləri,
SEO, e-mail marketinq, qrafik redaktorlar barədə məlumat verilib.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr
aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 6 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi
tərəfindən sertifikat verilib.
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Menecment və komandanın
qurulması

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün “Menecment və komandanın qurulması” mövzusunda
növbəti onlayn təlim 21 dekabr 2020-ci il tarixində təşkil edilib. Təlimdə 6 nəfər qadın, 16 nəfər
gənc olmaqla ümumilikdə 20 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Yarım
günlük təlimdə menecment anlayışı, menecmentin (liderliyin) 3 üslubu, menecerlər və onların

xüsusiyyətləri, liderliyin mahiyyəti və fundamental əsasları, idarəetmə strukturu, komandanın

yaranmasının əsas ideyaları, komanda üzvlərinin rolu, komandanın formalaşma mərhələləri,
komanda üzvlərinin motivasiya mövzuları barədə məlumat verilib.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr

aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 4 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi
tərəfindən sertifikat verilib.
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KOB-lar üçün hesabatlılıq

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün “KOB-lar üçün hesabatlılıq” mövzusunda iki yarım

günlük növbəti onlayn təlim 22 və 24 dekabr 2020-ci il tarixlərində təşkil edilib. Təlimdə 6 nəfər
qadın, 16 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 26 mikro, kiçik və orta biznes subyektlərinin iştirak
etdiyi təlim 2 yarım gün davam edib. İki yarım günlük təlimdə İFRS (İnternational Financial

Reporting Standards) standartlarına uyğun olaraq maliyyə hesabatlarının yığılması,
maliyyə hesabatlarının sənədlərlə müşayiəti, dövlət orqanlarına hesabat verilməsi barədə ətraflı
məlumat verilib.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı
müzakirələr aparılmışdır.Vebinarda uğurla iştirak edən 11 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf
Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilib.
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Zamanın effektiv idarə edilməsi

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün “Zamanın effektiv idarə edilməsi” mövzusunda növbəti

onlayn təlim 23 dekabr 2020-ci il tarixində təşkil edilib. Təlimdə 13 nəfər qadın, 28 nəfər gənc olmaqla

ümumilikdə 40 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Yarım günlük təlimdə

zaman məhfumu, onun fərdiləşmiş dəyəri, zaman oğruları, vaxtında idarə olunan bacarıqlar,
gündəlik, həftəlik, aylıq və illik fəaliyyət planlarının tərtib edilmə xüsusiyyətləri, fəaliyyətlərin

icra vaxtına uyğunlaşdırılması, doğru zaman sərfiyyatı ilə uğur və xoşbəxtliyə nail olmağın
mümkünlüyü barədə məlumat əldə ediblər.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr
aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 16 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi
tərəfindən sertifikat verilib.
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Vergi uçotu

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün “Vergi uçotu” mövzusunda növbəti
onlayn təlim 2020-ci il 25 dekabr tarixində təşkil edilib. Təlimdə 7 nəfər qadın, 15 nəfər

gənc olmaqla ümumilikdə 22 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir.
Yarım günlük təlimdə vergi uçotu, KOB-ların vergi öhdəlikləri, güzəştləri, azadolmaları

və COVİD-19 ilə əlaqəli sahələr üzrə KOB-ların vergi güzəştləri, azadolmalar, kompensasiyalar
haqqında məlumat verilib.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı

müzakirələr aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 14 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB
İnkişaf Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilib.
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Korporativ hüquq

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün “Korporativ hüquq” mövzusunda növbəti onlayn

təlim 28-29 dekabr 2020-ci il tarixlərində təşkil edilib. Təlimdə 8 nəfər qadın, 12 nəfər gənc olmaqla
ümumilikdə 22 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. İki yarım günlük təlimdə
kommersiya təşkilatları (korporasiya), hüquqi şəxs anlayışı, kommersiya təşkilatlarının filial

və nümayəndəlikləri, məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti anlayışı, məhdud məsuliyyətli cəmiyyət

iştirakçılarının hüquq və vəzifələri, mənfəətin bölüşdürülməsi, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdə

idarəetmə, nizamnamə kapitalındakı payın başqa şəxslərə verilməsi, səhmdar cəmiyyəti anlayışı,
səhmdar cəmiyyətinin səhmdarlarının hüquq və vəzifələri, idarəetmə orqanları, kommersiya
təşkilatlarının ləğvi və yenidən təşkili barədə ətraflı məlumatlar verilib.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr

aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 5 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
sertifikat verilib.
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İdarəetmədə keyfiyyətin
təmin olunması

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro, kiçik və

orta sahibkarlıq subyektləri üçün 8 yarım gün olmaqla “İdarəetmə keyfiyyətinin təmin olunması”
mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil edilmişdir. Təlimdə 48 nəfər qadın, 82 nəfər gənc olmaqla
ümumilikdə 108 mikro, kiçik və orta biznes subyektiləri iştirak etmişdir.
11.01.2021-ci il tarixində təşkil edilmiş təlimdə iştirakçılara müştəri məmnuniyyətinin idarə
olunması, lSO 10002 standartının tələbləri, vəzifə, məsuliyyət və səlahiyyət bölgüsünün aparılması,
risk əsaslı düşüncə, ISO 31000 standartının tələbləri (SWOT və PESTEL analizi haqqında),
idarəetmənin 5 funksiyası arasında əlaqənin qurulması, planlama, təşkiletmə, motivasiya, koordinasiya,
nəzarət funksiyaları və performans ölçümü barədə məlumat verilib.
14.01.2021-ci il tarixində təşkil edilmiş təlimdə iştirakçılar biznes və layihələrdə proses
yanaşmanı tətbiq etmək, keyfiyyət siyasəti haqqında anlayış, keyfiyyət hədəflərinin planlanması,
tədarükçülərin dəyərləndirilməsi üsulları, tədarükçünün auditi, müştəri məmnuniyyətinin ölçülməsi
üsulları barədə məlumat verilib.
19.01.2021-ci il tarixində təşkil edilmiş təlimdə iştirakçılara peşəkar biznes mühitində ünsiyyət,
emosional vəziyyətin idarəolunması, davranış tipləri, bacarıq, təcrübə və şəxsi xüsusiyyətlərin
inkişaf etdirilməsi barədə məlumat verilib.
21.01.2021-ci il tarixində təşkil edilmiş təlimdə iştirakçılara daxili auditin planlanması,
uyğunsuzluq haqqında anlayışlar, RTT-Rəhbərliyin Təhlili Toplantısında müzakirə olunmalı olan
mövzular, yaxşılaşdırma və davamlı yaxşılaşdırma (KAİZEN) fəaliyyəti, düzəldici və
yaxşılaşdırma fəaliyyətinin performans göstəricilərinin analizi barədə məlumat verilib.

HESABAT
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28 yanvar 2021-ci il tarixində təşkil edilmiş təlimdə iştirakçılara təlimdə idarəetmə sistemi,
planlama, laboratoriya, logistika, insan resurslarının idarə olunması, risklərin idarə olunması, marketinq,
satış, müştəri məmnuniyyətinin idarə olunması barədə məlumat verilib.
04 fevral 2021-ci il tarixində təşkil edilmiş təlimdə iştirakçılara məhsul və xidmətlərə dair
tələblərin müəyyən edilməsi, tələblərin təhlilində 5 addım, müştərilərə və kənar tədarükçülərə
məxsus mülkiyyətlə davranış qaydası, kənardan tədarük olunan proses, məhsul və xidmətlərə
nəzarət haqqında məlumat verilib.
17, 18 fevral 2021-ci il tarixində təşkil edilmiş təlimdə iştirakçılara rəhbərlik tərəfindən
təhlil (İclasın keçirilmə qaydası), iclasda müzakirə olunmalı olan 11 maddə, verilmiş qərarların
icrasının izlənməsi, təhlil prosesinin hazırlanmasının 8 addımı, rəhbərlik tərəfindən təhlilin
girişləri və təhlilin çıxışları haqqında ətraflı məlumat verilib.
Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr
aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 88 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi
tərəfindən sertifikat verilib.

30
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Menecment və komandanın
qurulması

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən

12 yanvar 2021-ci il tarixində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün “Menecment və
komandanın qurulması” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub. Təlimdə 10 nəfər

qadın, 15 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 29 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak

etmişdir. Yarım günlük təlimdə iştirakçılara menecment anlayışı, menecmentin (liderliyin)
3 üslübü, menecerlər və onların xüsusiyyətləri, liderliyin mahiyyəti və fundamental

əsasları, idarəetmə strukturu, komandanın yaranmasının əsas ideyaları, komanda növləri

və üzvlərin rolu, komandanın formalaşma mərhələləri, komanda üzvlərinin motivasiya
mövzuları barədə məlumat verilib.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr
aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 12 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi
tərəfindən sertifikat verilib.

HESABAT
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Təqdimat bacarıqları və
effektiv kommunikasiya

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi

tərəfindən 13 yanvar 2021-ci il tarixində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün
“Təqdimat bacarıqları və effektiv kommunikasiya“ mövzusunda növbəti onlayn
təlim keçirilib. Təlimdə 12 nəfər qadın, 14 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 32 mikro, kiçik
və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Yarım günlük təlimdə iştirakçılara təqdimat

anlayışı, onun lazımlılığı, təqdimatın strukturu, modeli, təqdimatın uğurunu təmin edən

səbəblər, uğursuz təqdimatın səbəbləri, kommunikasiya prosesi və etapları, kommunikasiya

effektivliyini artıran üsullar, fəal dinləmə üsulları, kommunikasiya zamanı tipik səhvlər,

kommunikasiyaya təsir edən amillər, kommunikasiya qaydaları barədə məlumatlar verilib.
Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı
müzakirələr aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 9 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB
İnkişaf Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilib.
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KOB-lar üçün effektiv işə
qəbul prosesi

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
15 yanvar 2021-ci il tarixində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün “KOB-lar üçün

effektiv işə qəbul prosesi“ mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə 21 nəfər qadın,
39 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 54 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Yarım
günlük təlimdə iştirakçılara ixtisas və davranış səriştələri, kompetensiya cədvəli, iş
elanlarının hazırlanması, iş elanlarının paylaşılması üçün resurslar, müsahibələrdə ümumi
qaydalar, müsahibə texnikaları barədə məlumatlar verilib.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr
aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 26 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi
tərəfindən sertifikat verilib.
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Maliyyə əməliyyatları
və müxabirləşmələr

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün “Maliyyə əməliyyatları və müxabirləşmələr” mövzusunda

3 yarım gün olmaqla növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə 12 nəfər qadın, 11 nəfər gənc olmaqla
ümumilikdə 34 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir.

18 yanvar 2021-ci il tarixində keçirilmiş təlimdə iştirakçılar praktiki mühasibat uçotunun əsasları, o

cümlədən maliyyə əməliyyatları və müxabirləşmələr, vergi, sığorta ödənişlərinin uçotu, müxtəlif
əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi qaydaları barədə məlumat əldə ediblər.

21 yanvar 2021-ci il tarixində keçirilmiş təlimdə iştirakçılara maliyyə savadının hazırlanması metodları
o cümlədən maliyyə bərabərliyində və ümumi maliyyə savadının qeydiyyat qaydaları barədə məlumat
verilmişdir.

27 yanvar 2021- ci il tarixində keçirilmiş təlimin son günündə isə iştirakçılara maliyyə hesabatının hazırlanma
mərhələləri, hesablar və ikili yazılış üsülu ilə hesabatın hazırlanması, əməliyyat jurnalında qeydiyyat, T
hesablar, ilkin sınaq balansının tərtibi və hesabatlara çıxış barədə məlumatlar verilib.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıransuallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr

aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 9 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
sertifikat verilib.
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Sahibkarın effektiv nitqi

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən

18 yanvar 2021-ci il tarixində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün “Sahibkarın
effektiv nitqi” mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə 54 nəfər qadın, 62 nəfər

gənc olmaqla ümumilikdə 103 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Yarım
günlük təlimdə iştirakçılara peşəkar biznes mühitində ünsiyyət, emosional vəziyyətin
idarəolunması, davranış tipləri, bacarıq, təcrübə və şəxsi xüsusiyyətlərin inkişaf etdirilməsi
haqqında məlumat verilib.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı

müzakirələr aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 43 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB
İnkişaf Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilib.
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Kiçik və orta sahibkarlıqda
uçotun təşkili

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün “Kiçik və orta sahibkarlıqda uçotun təşkili”
mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə 28 nəfər qadın, 31 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə

59 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir.

22 yanvar 2021-ci il tarixində keçirilmiş təlimdə iştirakçılara ümumi mühasibatlıq haqqında əsas
anlayışlar, beynəlxalq və milli mühasibat uçotu sahəsində əldə edilən təcrübələr, hesablar planı

və kommersiya təşkilatları, büdcədən maliyyələşən təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları üçün

fərqləndirilməsi, mühasibat uçotunda maliyyə hesabatları,cari aktivlər və uzunmüddətli aktivlər
uçotunun aparılması barədə məlumat verilmişdir.

25 yanvar 2021-ci il tarixində keçirilmiş təlimdə isə iştirakçılara vergi qanunvericiliyi, mühasibat

uçotunun proqram təminatı, kənd təsərrüfatı sahəsində mühasibat uçotu, EKTİS (Elektron Kənd

Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi), ticarət və ictimai iaşə Sahəsində mühasibat uçotunun aparılması,

pərakəndə ticarət fəaliyyəti göstərən vergi ödəyicisinin gəlirləri və xərcləri barədə məlumat verilib.
Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr aparılmışdır.
Vebinarda uğurla iştirak edən 15 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən sertifikat
verilib.
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Praktik bədən dili

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən

25 yanvar 2021-ci il tarixində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün “Praktik
bədən dili” mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə 65 nəfər qadın, 52 nəfər gənc
olmaqla ümumilikdə 106 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Yarım günlük

təlimdə iştirakçılara peşəkar mühitində bədən dili texnikaları, emosional vəziyyətlərdə

jest və mimikalardan istifadə qaydaları, davranış tipləri, bacarıq, təcrübə və şəxsi xüsusiyyətlərin
inkişaf etdirilməsi haqqında məlumat verilib.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr

aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 50 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi
tərəfindən sertifikat verilib.
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Kompetensiyalar və
onların tətbiqi

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən 26 yanvar

2021-ci il tarixində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün “Kompetensiyalar və onların

tətbiqi” mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə 3 nəfər qadın, 5 nəfər gənc olmaqla

ümumilikdə 19 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Yarım günlük təlimdə iştirakçılara

kompetensiyaların İnsan Resurslarının idarəolunmasında rolu, kompetensiyaların işə qəbul zamanı necə

tətbiq olunması, vəzifə təlimatlarının kompetensiyalara uyğun tərtibinin detalları, səriştə əsaslı müsahibələrin
keçirilmə qaydası və qiymətləndirilməsi prinsipləri barədə məlumat verilib.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr

aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 7 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
sertifikat verilib.
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Satış texnologiyaları

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən

27 yanvar 2021-ci il tarixində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün “Satış
texnologiyaları” mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə 4 nəfər qadın, 8 nəfər

gənc olmaqla ümumilikdə 18 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Yarım

günlük təlimdə iştirakçılara satış anlayışı, satıcı və müştəri tipləri, satış prosesinin

alqoritmi, satışa hazırlıq etapları, görüşün təyin olunması, müştəri ilə ilkin kontakt,

ehtiyacların müəyyən olunması, təqdimat bacarıqları və effektiv kommunikasiya,

müştəri bazasının formalaşdırılması və münasibətlərin inkişafı barədə məlumat verilib.
Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı

müzakirələr aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 9 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB
İnkişaf Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilib.

HESABAT
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Kənd təsərrüfatında uçotun
təşkili

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən 28 yanvar

2021-ci il tarixində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün “Kənd təsərrüfatında uçotun
təşkili” mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə 5 nəfər qadın, 7 nəfər gənc olmaqla

ümumilikdə 19 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Yarım günlük təlimdə iştirakçılara kənd

təsərüfatında elektron sistemin təşkili, kənd təsərüfatında korperasiyalaşma meyilliliyi,
kənd təsərüfatının uçotunda vergi qanunvericiliyi və güzəştləri, eyni zamanda kənd təsərüfatında

uçot sisteminin, kiçik və orta sahibkarlıqla məşğul olan uçot sisteminin təşkili barədə məlumat verilib.
Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr aparılmışdır.

Vebinarda uğurla iştirak edən 5 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilib.
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Ünsiyyәt bacarığı

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
29 yanvar 2021-ci il tarixində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün “Ünsiyyət
bacarığı” mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə 10 nəfər qadın, 12 nəfər gənc
olmaqla ümumilikdə 23 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Yarım günlük
təlimdə iştirakçılara pauza, effektli görünüş, təbəssüm, pozitiv əhval, adı ilə müraciət, dinləmək,
səmimi maraq, kompliment, doğru bədən dili barədə məlumat verilib.
Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, Vebinarda uğurla iştirak
edən 6 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilib.
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Müsahibә texnikaları

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
29 yanvar 2021-ci il tarixində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün “Müsahibə
texnikaları” mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə 8 nəfər qadın, 9 nəfər
gənc olmaqla ümumilikdə 20 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Yarım
günlük təlimdə iştirakçılara müsahibə texnikalarının işə qəbul və seçmə prosesindəki
rolu, işçi axtarışları üçün effektiv resursların seçimi, müsahibəyə qədərki dövrdə ilkin
seçim prinsipləri, müsahibə qaydaları və müsahibənin aparılması texnikaları barədə
məlumat verilib.
Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı
müzakirələr aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 6 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB
İnkişaf Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilib.
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Özünü idarә vә liderlik

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi

tərəfindən 1 fevral 2021-ci il tarixində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri

üçün “Özünü idarə və liderlik” mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib.Təlimdə
326 nəfər qadın, 280 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 498 mikro, kiçik və orta

biznes subyektləri iştirak etmişdir. Yarım günlük təlimdə iştirakçılara peşəkar

biznes mühitində və şəxsi həyatda özünü idarəetmə, daxili liderliyin formalaşdırılması,
müxtəlif situasiyaların idarəolunması, davranış tipləri, bacarıq, təcrübə və şəxsi
xüsusiyyətlərin inkişaf etdirilməsi haqqında məlumat verilib.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı

müzakirələr aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 271 nəfər iştirakçıya Yevlax
KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilib.

HESABAT
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Baramanın yetişdirilmәsi
vә yem bazasının tәşkili

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün 2 fevral 2021-ci il tarixində “Baramanın
yetişdirilməsi və yem bazasının təşkili” mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib.
Təlimdə 10 nəfər qadın, 8 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 26 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir. Yarım günlük təlimdə iştirakçılara mövsümə hazırlıq işləri,
tut ipəkqurdunun bəslənməsi, baramanın yığılması, məhsulun daşınması və təhvili, xəstəlik
və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri, yem bazasının təşkili haqqında məlumatlar verilib.
Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr
aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 9 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi
tərəfindən sertifikat verilib.
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HESABAT

Françayzinq

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün 2-3 fevral 2021-ci il tarixlərində
“Françayzinq” mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə 17 nəfər qadın, 14 nəfər
gənc olmaqla ümumilikdə 35 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimin ilk yarım günü iştirakçılar aktual məsələlər, real həllər, biznes üçün fürsətlər, françayzinqin
tarixçəsi,yaratdığı iqtisadi dəyər, uğurlu biznes təcrübələri, françayzinqin biznes modeli,
təməl anlayışlar haqqında məlumat əldə ediblər.
Təlimin ikinci yarım günü isə qanunvericilikdə françayzinq, françayzer və françayzinq
münasibətləri, Azərbaycanda françayzinq, araşdırma nəticələri barədə məlumat əldə ediblər.
Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr
aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 9 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
sertifikat verilib.

HESABAT
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Satış vә tәqdimat bacarığı

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar üçün 3 fevral 2021-ci il tarixində “Satış və təqdimat
bacarığı” mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə 12 nəfər qadın, 15 nəfər
gənc olmaqla ümumilikdə 28 mikro, kiçik və orta biznes subyekti iştirak etmişdir. Yarım
günlük təlimdə iştirakçılara müştərinin təlabatını aşkarlamaq üçün hansı addımlar atılmalıdır,
doğru sual növləri, effektiv təqdimat texnikaları, XFS (Linux file system) metodu haqqında
məlumat verilib.
Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr
aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 9 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi
tərəfindən sertifikat verilib.
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HESABAT

Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının
ixracı

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün 5 fevral 2021-ci il tarixində “Kənd təsərrüfatı
məhsullarının ixracı” mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə 9 nəfər qadın,
6 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 22 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir.
Yarım günlük təlimdə iştirakçılara Adam Smitin “Mütləq üstünlüklər” nəzəriyyəsi, David
Rikardonun “Nisbi üstünlüklər” nəzəriyyəsi, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (ÜTT), ixracın
dövriyyəyə təsiri və kapital axını, holland sindromu, Azərbaycanda idxal-ixrac əməliyyatları,
incoterms (İnternational Commercial Terms-Beynəlxalq Ticarət Sövdələşməsi), ixrac
əməliyyatlarında tərəflər arasında bağlanan müqavilələr, ixracatçı tərəfindən müqaviləyə
uyğun olaraq hesab-fakturanın hazırlanması şərtləri, fitosanitar və ya baytarlıq və mənşə
sertifikatlarının əldə edilməsi, malların daşınması və beynəlxalq nümunəli əmtəə-nəqliyyat
qaiməsinin hazırlanması, gömrük rəsmiləşdirilməsi və ödənişi, ixracın əməliyyatlarında
uçotun təşkili haqqında məlumat verilib.
Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı
müzakirələr aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 5 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB
İnkişaf Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilib.

HESABAT
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Marketinqin әsasları

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi
tərəfindən mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün 3 yarım gün olmaqla “Marketinqin
əsasları” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub. Təlimdə 15 nəfər qadın, 20 nəfər
gənc olmaqla ümumilikdə 30 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir.
8 fevral 2021-ci il tarixində keçirilmiş təlimdə iştirakçılara marketinq haqqında ümumi
anlayış, məqsədi, funksiyası, seqmentasiyası, müasir alət və vasitələri haqqında ətraflı
məlumat verilmişdir.
10 fevral 2021-ci tarixində keçirilmiş təlimdə iştirakçılara marketinqin brendinqi,
korporativ tərzi, tanınmış brendlərin əsas kommunikasiya məzmunları və marketinqin
7 komplekslərindən nəzəri və real keyslərə əsaslanan məlumatlar haqqında ətraflı məlumat
verilib.

12 fevral 2021-ci tarixində keçirilmiş təlimdə isə iştirakçılara əsas marketinqin 7 P
komplekslərinə əlavə olaraq 13 P-lər, reklamın məqsədi, B2C və B2Bmüştərilərinə reklam
və satış texnikaları, mal və xidmət marketinqi barədə məlumat verilmişdir.
Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı
müzakirələr aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 13 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB
İnkişaf Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilib.
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Biznesdә avtomatlaşdırılmış
sistemlәrin tәtbiqi

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi
tərəfindən mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün 3 yarım gün olmaqla
“Biznesdə avtomatlaşdırılmış sistemlərin tətbiqi” mövzusunda növbəti onlayn
təlim keçirilib. Təlimdə 8 nəfər qadın, 10 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 19 mikro,
kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir.
8 fevral 2021-ci il tarixində keçirilmiş təlimdə iştirakçılara KOB-larda İKT, avtomatlaşdırılmış
idarəetmə sistemlərində “Cloud” texnologiya trendi, Cloud ERP həlləri ilə detallar (əyani)
haqqında məlumat verilmişdir.
11 fevral 2021-ci il tarixində keçirilmiş təlimdə iştirakçılara müasir biznes maliyyəsinin
praktik faydaları, effektli və effektsiz idarəetmə arasındakı fərqlər barədə məlumat verilmişdir.
15 fevral 2021-ci il tarixində keçirilmiş təlimdə isə iştirakçılara PROSPECT Cloud ERP-in
(Enterprise resource planning) maliyyə modulunda biznes maliyyəsinin və İnsan Resursları
modulunda HRM (Human resource management) fəaliyyətinin tətbiqi haqqında məlumat verilib.
Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı
müzakirələr aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 11 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB
İnkişaf Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilib.

HESABAT

49

Maliyyә mәnbәlәrinә çıxış

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi
tərəfindən mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün 9-10 fevral 2021-ci il

tarixlərində “Maliyyə mənbələrinə çıxış” mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib.
Təlimdə 10 nəfər qadın, 14 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 22 mikro, kiçik və orta
biznes subyektləri iştirak etmişdir.

Təlimin birinci yarım günü iştirakçılara biznesimiz üçün pul cəlb etmənin yolları,
investisiya cəlbi üçün öz mal və xidmətlərimizin mövcud xərclərini sərbəst təxmini

hesablama bacarığı haqqında məlumat verilib. Təlimin ikinci yarım günü isə KOB-ları
maliyyələşdirən qurumlar, biznes layihələrinə investisiya cəlb etmək üçün smetalarını
azaltmaq yolu, biznes plan barədə məlumat əldə ediblər.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı

müzakirələr aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 7 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB
İnkişaf Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilib.
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HESABAT

Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının
ixracı vә sertifikatların alınması

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn

mikro, kiçik vә orta sahibkarlıq subyektlәri üçün 9 fevral 2021 vә 12 fevral 2021-ci il tarixlәrindә

“Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının ixracı vә sertifikatların alınması“ mövzusunda növbәti onlayn tәlim
keçirilib. Tәlimdә 9 nәfәr qadın, 12 nәfәr gәnc olmaqla ümumilikdә 25 mikro, kiçik vә
orta biznes subyektlәri iştirak etmişdir.

Tәlimin ilk yarım günü iştirakçılara GLOBAL G.A.P ( VER.5.2 )-qabaqcıl kәnd tәsәrrüfatı

tәcrübәsi, GLOBAL G.A.P (Good Agriculture Practice), mәqsәdi, tәlәblәri, risk dәyәrlәndirmәsi
haqqında әtraflı mәlumat verilib.

İkinci yarım günü isә iştirakçılara avansın vә ya malların tam dәyәrinin әvvәlcәdәn ödәnişi

әmәliyyatlarının әldә olunması ilә әlaqәdar dövlәt rüsumunun ödәnişi әmәliyyatının uçotu,
fitosanitar vә ya baytarlıq sertifikatının әldә edilmәsi, dövlәt rüsmunun ödәnişi әmәliyyatının

uçotu, ixrac olunan malların satışının uçotu, mәnfәәt vergisi vә ödәnişinin uçotu, xalis mәnfәәtin

uçotu, gömrük rәsmilәşdirilmәsi vә ödәnişi, GLOBAL G.A.P-ın mahiyyәti, inkişaf tarixi, әsas
prinsiplәri, sәnәdlәri vә sertifikatları barәdә mәlumat verilmişdir.

Tәlim zamanı KOB subyektlәrini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirәlәr

aparılmışdır. Tәlimdә uğurla iştirak edәn 3 nәfәr iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn
sertifikat verilib.

HESABAT
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Praktik hüquq

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn mikro, kiçik vә orta

sahibkarlarıq subyektlәri üçün 11, 18 fevral 2021-ci il tarixlәrindә “Praktik hüquq” mövzusunda növbәti onlayn
tәlim keçirilib. Tәlimdә 7 nәfәr qadın, 5 nәfәr gәnc olmaqla ümumilikdә 17 mikro, kiçik vә orta biznes
subyektlәri iştirak etmişdir.

Tәlimin birinci yarım günündә iştirakçılara fәaliyyәt sahәsindә risklәr (hüquqi risklәr), sahibkarlıq fәaliyyәtinin

tәnzimlәnmәsinә dair normativ hüquqi aktlar, hüquqi risklәr, qorunma mexanizmlәri haqqında mәlumat
verilib.

İkinci yarım gündә isә iştirakçılara qanuni sahibkarlıq fәaliyyәtinә mane olma halları, sahibkarlıq

fәaliyyәtininn hәyata keçirilmәsinә qarşı törәdilәn hüquqa zidd әmәllәr vә onlarla mübarizә yolları,
korrupsiya hüquqpozmaları, sahibkarın әmtәә nişanı, haqsız rәqabәt vә inhisarçılıqhaqqında mәlumat
verilib.

Tәlim zamanı KOB subyektlәrini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirәlәr aparılmışdır.

Tәlimdә uğurla iştirak edәn 13 nәfәr iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn sertifikat verilib.
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Әlavә dәyәr vergisi

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn
mikro, kiçik vә orta sahibkarlıq subyektlәri üçün 15, 22 fevral 2021-ci il tarixlәrindә “Әlavә
dәyәr vergisi” mövzusunda növbәti onlayn tәlim keçirilib. Tәlimdә 9 nәfәr qadın, 12 nәfәr gәnc olmaqla
ümumilikdә 23 mikro, kiçik vә orta biznes subyektlәri iştirak etmişdir.

İki yarım günlük tәlimdә iştirakçılara ӘDV haqqında zәruri mәlumatlar, hesabat dövrü, bәyannamәnin
verilmәsi, hesablanması vә ödәnilmәsi haqqında әtraflı mәlumat verilib.

Tәlim zamanı KOB subyektlәrini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirәlәr

aparılmışdır. Tәlimdә uğurla iştirak edәn 15 nәfәr iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi
tәrәfindәn sertifikat verilib.

HESABAT
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Kiçik vә orta sahibkarlıqda
e-ticarәt

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn mikro, kiçik

vә orta sahibkarlıq subyektlәri üçün 16 fevral 2021-ci il tarixindә “Kiçik vә orta sahibkarlıqda e-ticarәt”
mövzusunda növbәti onlayn tәlim keçirilib. Tәlimdә 13 nәfәr qadın, 15 nәfәr gәnc olmaqla ümumilikdә 25
mikro, kiçik vә orta biznes subyektlәri iştirak etmişdir. Yarım günlük tәlimdә iştirakçılara e-ticarәt

haqqında әsas anlayışlar, sadәlәşdirilmiş elektron ticarәt bәyannamәsi vә bәyәnnamәnin doldurulması,
gömrük bәyannamәlәri üzrә mәlumatın verilmәsi, malların әldә olunması vә tәqdim edilmәsi zamanı
sәnәdlәşmәlәr, mәcburi qәrarın qәbul edilmәsinә dair elektron müraciәt formasının tәqdim edilmәsi

qaydaları, elektron müraciәt forması, malın tәsnifatı vә mәnşә ölkәsinә dair mәcburi qәrarların tәtbiqi
ilә bağlı tәlimat sәnәdi haqqında mәlumat verilib.

Tәlim zamanı KOB subyektlәrini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirәlәr

aparılmışdır. Tәlimdә uğurla iştirak edәn 5 nәfәr iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn sertifikat
verilib.
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Maliyyә hesabatlarının tәhlili

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn

mikro, kiçik vә orta sahibkarlıq subyektlәri üçün 19 fevral 2021-ci il tarixindә “Maliyyә hesabatlarının
tәhlili” mövzusunda növbәti onlayn tәlim keçirilib. Tәlimdә 19 nәfәr qadın, 8 nәfәr gәnc

olmaqla ümumilikdә 48 mikro, kiçik vә orta biznes subyektlәri iştirak etmişdir. Yarım
günlük tәlimdә iştirakçılara maliyyә hesabatları ilә ilkin tanışlıq, maliyyә hesabatlarının

mәqsәdi vә istifadәçi qrupları, nәticәlәrin maliyyә vәziyyәti haqqında hesabata qeyd
olunması, pul-hәrәkәti haqqında hesabatın hazırlanma növlәri vә tәhlili, hesabat

dövründәn sonrakı hadisәlәrin tәhlil zamanı nәzәrә alınması vacib olanlar haqqında
geniş mәlumat verilmişdir.

Tәlim zamanı KOB subyektlәrini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı
müzakirәlәr aparılmışdır. Tәlimdә uğurla iştirak edәn 24 nәfәr iştirakçıya Yevlax KOB
İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn sertifikat verilib.

HESABAT

55

KOB-lar üçün antikorrupsiya

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn mikro, kiçik vә
orta sahibkarlıq subyektlәri üçün 19 fevral 2021-ci il tarixindә “KOB-lar üçün antikorrupsiya”
mövzusunda növbәti onlayn tәlim keçirilib. Tәlimdә 5 nәfәr qadın, 3 nәfәr gәnc olmaqla ümumilikdә

15 mikro, kiçik vә orta biznes subyektlәri iştirak etmişdir. Yarım günlük tәlimdә iştirakçılara korrupsiyanın

әlamәtlәri, antikorrupsiya tәlәblәri, sahibkarlıq fәaliyyәtindә antikorrupsiya tәdbirlәri, korrupsiyaya görә
mәsuliyyәtli mәsәlәlәr, korrupsiyanın qarşısının alınması haqqında әtraflı mәlumat verilib.

Tәlim zamanı KOB subyektlәrini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirәlәr

aparılmışdır. Tәlimdә uğurla iştirak edәn 2 nәfәr iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn
sertifikat verilib.
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HESABAT

Strateji marketinq

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi
tәrәfindәn mikro, kiçik vә orta sahibkarlıq subyektlәri üçün 22, 26 fevral 2021-ci il

tarixlәrindә “Strateji Marketinq” mövzusunda növbәti onlayn tәlim keçirilib. Tәlimdә
8 nәfәr qadın, 15 nәfәr gәnc olmaqla ümumilikdә 25 mikro, kiçik vә orta biznes subyektlәri
iştirak etmişdir.

Tәlimin birinci yarım günündә iştirakçılara strateji marketinqin әmәliyyat marketinqindәn

fәrqi, Ansoff Matriksinin tәsnifatı, BCG Matriksindә mәhsul analizi, biznesin inkişafında
B2C, B2B, B2G vә B2E marketinqi haqqında mәlumat verilib.

Tәlimin ikinci yarım günündә sә iştirakçılara hәdәf müştәri auditoriyasının fәrqlәndirilmәsi,
POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting and
Budgeting) funksiyalarının sistematikası, missiya, strateji baxış vә strateji mәqsәdlәrin
biznesin strateji planlaşdırılmasında rolu, SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and

Threat) tәhlil, PEST (Political, Economic, Socio-Cultural and Technological) tәhlil
metodlarının analizi haqqında mәlumat verilib.

Tәlim zamanı KOB subyektlәrini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı

müzakirәlәr aparılmışdır. Tәlimdә uğurla iştirak edәn 16 nәfәr iştirakçıya Yevlax
KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn sertifikat verilib.

HESABAT
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Antikorrupsiya idarәetmә sistemi
beynәlxalq standartının (ISO 37001)
özәl sektorda tәtbiqi

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn mikro,
kiçik vә orta sahibkarlıq subyeklәri üçün 23 fevral 2021-ci il tarixindә “Antikorrupsiya idarәetmә

sistemi beynәlxalq standartının (ISO 37001) özәl sektorda tәtbiqi” mövzusunda növbәti onlayn
tәlim tәşkil olunub. Tәlimdә 5 nәfәr qadın, 7 nәfәr gәnc olmaqla ümumilikdә 25 mikro, kiçik vә orta biznes
subyektlәri iştirak etmişdir.

Yarım günlük tәlimdә iştirakçılara korrupsiya hüquqpozması vә antikorrupsiya tәlәblәri, antikorrupsiya

idarәetmә sisteminin mahiyyәti, sistemin tәtbiqi sahәlәri, sistemin tәlәblәri, sәlahiyyәtlәr, mәsuliyyәt vә
vәzifәlәr, antikorrupsiya sisteminin tәkmillәşdirmә tәdbirlәri barәdә mәlumatlar verilib.

Tәlim zamanı KOB subyektlәrini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirәlәr

aparılmışdır. Tәlimdә uğurla iştirak edәn 5 nәfәr iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn sertifikat
verilib.
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HESABAT

Liderlik bacarığı

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn

mikro, kiçik vә orta sahibkarlıq subyeklәri üçün 23 fevral 2021-ci il tarixindә “Liderlik

bacarığı” mövzusunda növbәti onlayn tәlim keçirilib. Tәlimdә 10 nәfәr qadın, 15 nәfәr

gәnc olmaqla ümumilikdә 26 mikro, kiçik vә orta biznes subyektlәri iştirak etmişdir. Yarım günlük

tәlimdә iştirakçılara komandanın düzgün idarә edilmәsi, korporativ mәdәniyyәtin qurulması,
komandanı necә motive etmәk lazımdır, doğru lider necә olmalıdır vә liderlik bacarığına
sahib olmaq haqqında mәlumat verilib.

Tәlim zamanı KOB subyektlәrini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirәlәr
aparılmışdır. Tәlimdә uğurla iştirak edәn 19 nәfәr iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi
tәrәfindәn sertifikat verilib.

HESABAT
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Satışa giriş

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn mikro,
kiçik vә orta sahibkarlıq subyeklәri üçün 24 fevral 2021 vә 25 fevral 2021-ci il tarixlәrindә “Satışa

giriş” mövzusunda növbәti onlayn tәlim keçirilib. Tәlimdә 10 nәfәr qadın, 11 nәfәr gәnc olmaqla
ümumilikdә 28 mikro, kiçik vә orta biznes subyektlәri iştirak etmişdir.

Birinci yarım gündә iştirakçılara tәlimdә satış adamı necә olmalıdır, satıcı tiplәri vә texnikaları haqqında
әtraflı mәlumat verilmişdir.

Tәlimin ikinci yarım günündә isә iştirakçılara doğru sual növlәri hansılardır, müştәri tiplәri vә onlarla işlәmә
texnikaları, effektiv tәqdimat texnikaları haqqında mәlumat verilib.

Tәlim zamanı KOB subyektlәrini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirәlәr aparılmışdır.

Tәlimdә uğurla iştirak edәn 11 nәfәr iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn sertifikat verilib.
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HESABAT

Zamanın idarә olunması vә
planlama

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn

mikro, kiçik vә orta sahibkarlıq subyektlәri üçün 24 fevral 2021-ci il tarixindә “Zamanın idarә

olunması vә planlama” mövzusunda növbәti onlayn tәlim keçirilib. Tәlimdә 5 nәfәr qadın, 6 nәfәr
gәnc olmaqla ümumilikdә 21 mikro, kiçik vә orta biznes subyektlәri iştirak etmişdir. Yarım günlük
tәlimdә iştirakçılar planlamanın vә vaxtın sәmәrәli istifadәsinә tәsir göstәrәn amillәr, effektiv
planlamanın әsas şәrtlәri, vaxtın idarәolunmasının növlәri, işlәrin icra nöqteyi nәzәrdәn

prioritetlәşdirmәsi, planlama prosesinin ardıcıllığı vә tәrkibi barәdә mәlumatlar әldә ediblәr.
Tәlim zamanı KOB subyektlәrini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirәlәr

aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edәn 6 nәfәr iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi
tәrәfindәn sertifikat verilib.

HESABAT
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Layihәlәrin yazılması vә
idarә olunması

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn mikro,
kiçik vә orta sahibkarlıq subyektlәri üçün 25, 26 fevral 2021-ci il tarixlәrindә “Layihәlәrin yazılması
vә idarә olunması” mövzusunda növbәti onlayn tәlim keçirilib. Tәlimlәrdә 11 nәfәr qadın, 10 nәfәr
gәnc olmaqla ümumilikdә 29 mikro, kiçik vә orta biznes subyektlәri iştirak etmişdir.

Tәlimin birinci yarım günü iştirakçılara layihә nәdir vә layihәnin fәaliyyәt planı, layihә fikrinin

tapılması vә problemin qoyuluşu, layihәdә problem ağacı metodu, layihәnin mәqsәd vә vәzifәlәrinin
hazırlanması vә layihәdә mәntiqi yanaşma çәrçivәsi haqqında әtraflı mәlumat verilib.

Tәlimin ikinci yarım günü isә iştirakçılara icra müddәti vә tәrәfdaşların müәyyәn olunması, layihәnin

hesabatlılığı, layihәnin monitorinqi vә qiymәtlәndirilmәsi, layihәdәn gözlәnilәn nәticәlәr vә layihәnin
büdcәsinin hazırlanması haqqında әtraflı mәlumat verilib.

Tәlim zamanı KOB subyektlәrini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirәlәr

aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edәn 9 nәfәr iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn
sertifikat verilib.
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HESABAT

Antikorrupsiya idarәetmә sistemi
beynәlxalq standartının (ISO 37001)
özәl sektorda tәtbiqi

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn mikro,
kiçik vә orta sahibkarlıq subyeklәri üçün 1 mart 2021-ci il tarixindә ‘‘Antikorrupsiya idarәetmә sistemi

beynәlxalq standartının (ISO 37001) özәl sektorda tәtbiqi‘‘ mövzusunda növbәti onlayn tәlim
keçirilib. Tәlimdә 5 nәfәr qadın, 5 nәfәr gәnc olmaqla ümumilikdә 15 mikro, kiçik vә orta biznes

subyektlәri iştirak etmişdir. Yarım günlük tәlimdә iştirakçılara korrupsiya hüquqpozması vә
antikorrupsiya tәlәblәri, antikorrupsiya idarәetmә sisteminin mahiyyәti, sistemin tәtbiqi sahәlәri,
sistemin tәlәblәri, sәlahiyyәtlәr, mәsuliyyәt vә vәzifәlәr, antikorrupsiya sisteminin tәkmillәşdirmә
tәdbirlәri barәdә mәlumat verilib.

Tәlim zamanı KOB subyektlәrini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirәlәr

aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edәn 5 nәfәr iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn
sertifikat verilib.

HESABAT
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ISO 22000:2018 Qida tәhlükәsizliyi
idarәetmә sistemi

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn mikro,
kiçik vә orta sahibkarlıq subyektlәri üçün 4 mart 2021-ci il tarixindә “ISO 22000:2018 Qida

tәhlükәsizliyi idarәetmә sistemi ” mövzusunda növbәti onlayn tәlim keçirilib. Tәlimdә 4 nәfәr qadın,
8 nәfәr gәnc olmaqla ümumilikdә 24 mikro, kiçik vә orta biznes subyektlәri iştirak etmişdir. Yarım günlük
tәlimdә iştirakçılara qida tәhlükәsizliyi üzrә beynәlxalq standartlar, HACCP (Hazard analaysis

critical control point) prinsiplәri vә HACCP-ın 12 addımı, ISO 22000 standartının tәlәblәri, standartın
hazırki versiya ilә 2005-ci il versiyası arasındakı fәrqlәr, layihәnin mәqsәd vә vәzifәlәri barәdә
mәlumat verilib.

Tәlim zamanı KOB subyektlәrini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirәlәr

aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edәn 2 nәfәr iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi
tәrәfindәn sertifikat verilib.
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HESABAT

Sosial sahibkarlıq

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn mikro,
kiçik vә orta sahibkarlıq subyeklәri üçün 8 mart 2021-ci il tarixindә “Sosial sahibkarlıq” mövzusunda

onlayn tәlim keçirilib. Tәlimdә 14 nәfәr qadın, 15 nәfәr gәnc olmaqla ümumilikdә 22 mikro, kiçik vә orta

biznes subyektlәri iştirak etmişdir. Yarım günlük tәlimdә iştirakçılara sosial sahibkarlıq anlayışı, sosial

bizneslәrin korporativ sosial mәsuliyyәti, QHT-lәr vә sosial sahibkarlığı xeyriyyәçilikdәn fәrqlәndirәn

cәhәtlәr, sosial sahibkarlıq üzrә yerli vә xarici nümunәlәr, sosial biznesә başlayarkәn vә onu idarә
edәrkәn nәzәrә aldığımız mәqamlar haqqında mәlumat verilmişdir.
Tәlim zamanı KOB subyektlәrini

maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirәlәr aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak
edәn 4 nәfәr iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn sertifikat verilib.

HESABAT
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Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının
ixracı vә sertifikaların alınması

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn mikro,
kiçik vә orta sahibkarlıq subyeklәri üçün 10 mart 2021-ci il tarixindә “Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının

ixracı vә sertifikatlarının alınması” mövzusunda növbәti onlayn tәlim keçirilib. Tәlimdә 13 nәfәr qadın,
11 nәfәr gәnc olmaqla ümumilikdә 26 mikro, kiçik vә orta biznes subyektlәri iştirak etmişdir. Yarım

günlük tәlimdә iştirakçılar GLOBAL G.A.P ( VER.5.2 ) - Qabaqcıl kәnd tәsәrrüfatı tәcrübәsi, GLOBAL
G.A.P, mәqsәdi, tәlәblәri, risk dәyәrlәndirmәsi barәdә mәlumat әldә ediblәr.

Tәlim zamanı KOB subyektlәrini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirәlәr

aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edәn 4 nәfәr iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn
sertifikat verilib.
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HESABAT

Layihәlәrin maliyyә hesabatı

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn
mikro, kiçik vә orta sahibkarlıq subyeklәri üçün 10 mart 2021-ci il tarixindә “Layihәlәrin maliyyә
hesabatı” mövzusunda növbәti onlayn tәlim keçirilib. Tәlimdә 19 nәfәr qadın, 14 nәfәr gәnc

olmaqla ümumilikdә 44 mikro, kiçik vә orta biznes subyektlәri iştirak etmişdir. Yarım günlük tәlimdә
iştirakçılara yerli vә beynәlxalq layihәlәrin maliyyә hesabatı vә fәrqlәr, qrant layihәlәri üçün yeni hesabat

forması, qrant layihәlәrindә vәsaitin qәbul edilmәsi, tәyinatı üzrә köçürülmәsi, layihә çәrçivәsindә

xidmәti müqavilәlәr vә xidmәt sonrası hesablaşmalar, layihә çәrçivәsindә әmәk müqavilәsi, işә
qәbul prosesi vә әmәk haqqının ödәnilmәsi, vergi vә sosial ödәmәlәrin köçürülmәsi barәdә
mәlumat verilmişdir.

Tәlim zamanı KOB subyektlәrini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı
müzakirәlәr aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edәn 14 nәfәr iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf
Mәrkәzi tәrәfindәn sertifikat verilib.

HESABAT
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Sıfırdan biznesә

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn mikro,
kiçik vә orta sahibkarlıq subyektlәri üçün 11 mart 2021-ci il tarixindә “Sıfırdan biznesә” mövzusunda

növbәti onlayn tәlim keçirilib. Tәlimdә 94 nәfәr qadın, 90 nәfәr gәnc olmaqla ümumilikdә 154 mikro,
kiçik vә orta biznes subyektlәri iştirak etmişdir. Yarım günlük tәlimdә iştirakçılara peşәkar biznes mühitindә
önәmli olacaq biliklәrdәn, biznes ideyanın yaradılması, tәkmillәşdirilmәsi, mövcud ideyanın analiz
edilmәsi haqqında mәlumat verilmişdir.

Tәlim zamanı KOB subyektlәrini maraqlandıran suallarcavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirәlәr
aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edәn 48 nәfәr iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi
tәrәfindәn sertifikat verilib.
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KOB-lar üçün insan resursları

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn mikro,

kiçik vә orta sahibkarlıq subyeklәri üçün 11 mart 2021-ci il tarixindә “KOB-lar üçün insan resursları”
mövzusunda növbәti onlayn tәlim keçirilib. Tәlimdә 13 nәfәr qadın, 8 nәfәr gәnc olmaqla ümumilikdә 28
mikro, kiçik vә orta biznes subyektlәri iştirak etmişdir. Yarım günlük tәlimdә iştirakçılara insan resursları

haqqında ümumi mәlumat, tarixi, inkişaf mәrhәlәlәri, müasir mәnada insan resursları vә onun tәtbiqi,
insan resurslarının funksiyaları, funksiyaların tәtbiqi sahәlәri barәdә mәlumat verilmişdir.

Tәlim zamanı KOB subyektlәrini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirәlәr aparılmışdır.

Vebinarda uğurla iştirak edәn 5 nәfәr iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn sertifikat verilib.
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Natiqlik bacarığı

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn mikro,
kiçik vә orta sahibkarlıq subyeklәri üçün 11, 15 mart 2021-ci il tarixlәrindә “Natiqlik bacarığı”
mövzusunda növbәti onlayn tәlim keçirilib. Tәlimdә 15 nәfәr qadın, 13 nәfәr gәnc olmaqla ümumilikdә
31 mikro, kiçik vә orta biznes subyektlәri iştirak etmişdir.

Tәlimin birinci yarım günü iştirakçılara natiqlik sәnәtinin önәmi vә sirlәri haqqında hәm nәzәri, hәm
dә praktiki çalışmalar әsasında mәlumat verilmişdir.

Tәlimin ikinci yarım günü isә iştirakçılara sahibkar olaraq öz missiyalarını vә hәdәflәrini auditoriya
qarşısında necә sәlis, güvәnli vә axıcı şәkildә ifadә etmәlәri barәdә mәlumat verilmişdir.

Tәlim zamanı KOB subyektlәrini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirәlәr
aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edәn 16 nәfәr iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn
sertifikat verilib.
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Aktivlərin təhlili və pul
vəsaitlərinin hərəkəti

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən

mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün 12 mart 2021-ci il tarixində “Aktivlərin təhlili

və pul vasitələrinin hərəkəti” mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə 16 nəfər qadın,
6 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 30 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Yarım

günlük təlimdə iştirakçılara mal-material ehtiyatlarının təhlili, debitor borclarının analiz olunması
və ehtiyatların yaradılması, uzunmüddətli aktivlərin növləri, aktivlərin amortizasiya olunması, pul

vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın hazırlanma növləri, pul-vəsaitlərinin hərəkəti haqqında
hesabatın təsnifləşdirilməsi barədə məlumatlar verilmişdir.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr

aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 8 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
sertifikat verilib.
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Təqdimat bacarığı

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,

kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün 15 mart 2021-ci il tarixində “Təqdimat bacarığı” mövzusunda
növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə 95 nəfər qadın, 86 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 140 mikro,
kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Yarım günlük təlimdə iştirakçılara peşəkar mühitdə

effektiv təqdimat bacarığı, auditoriya önündə təqdimat və təsiredici nitq barədə məlumat verilmişdir.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr aparılmışdır.

Vebinarda uğurla iştirak edən 94 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilib.
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İnsan resurslarında işçi münasibətləri
və onların idarə edilməsi

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən

mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün 18 mart 2021-ci il tarixində “İnsan resurslarında

içşi münasibətləri və onların idarə edilməsi” mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə
9 nəfər qadın, 8 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 22 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri

iştirak etmişdir. Yarım günlük təlimdə iştirakçılara insan resurslarında işçi münasibətləri, anlayışın
ortaya çıxması, əsas problemlər və həlli yolları, tez-tez qarşılaşılan işçi növləri, işçi növləri ilə
münasibətlərin idarə olunması, idarəetmə növləri haqqında məlumat verilib.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr

aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 9 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi
tərəfindən sertifikat verilib.
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Öhdəliklərin təhlili
və nəzarət hesabları

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün 19 mart 2021-ci il tarixində “Öhdəliklərin təhlili və nəzarət

hesabları” mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə 14 nəfər qadın, 7 nəfər gənc olmaqla

ümumilikdə 28 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Yarım günlük təlimdə iştirakçılara
ilkin mühasibat hesablarının möhkəmləndirilməsi, öhdəliklər və onların növləri, hesablanmış xərclər
üzrə öhdəliklər, qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər, nəzarət hesabları və onların təhlili haqqında
məlumat verilmişdir.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr

aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 8 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
sertifikat verilib.
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Uçotun təməl anlayışları

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,

kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün 29 mart 2021-ci il tarixində “Uçotun təməl anlayışları”
mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə 16 nəfər qadın, 13 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə

30 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Yarım günlük təlimdə iştirakçılara mühasibat

uçotunun əsas anlayışları, maliyyə bərabərliyi, maliyyə hesablarının strukturu, hesablar planı və onun
təsnifatı haqqında məlumat verilib.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr

aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 2 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
sertifikat verilib.
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Düzgün biznes
psixologiyasının formalaşması

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro, kiçik

və orta sahibkarlıq subyektləri üçün 29 mart 2021-ci il tarixində “Düzgün biznes psixologiyasının

formalaşdırılması” mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə 12 nəfər qadın, 14 nəfər gənc

olmaqla ümumilikdə 28 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Yarım günlük təlimdə

iştirakçılara düzgün biznes psixologiyasının formalaşdırılması, ideyalarımızı biznesə çevirmənin yolları,

bazar araşdırması zamanı etdiyimiz səhvləri necə müəyyən etməli, biznesdə uğur və uğursuzluq gətirən

amilləri necə müəyyən etməli, biznesin inkişafı zamanı doğru bildiyimiz yanlışlar haqqında məlumat verilib.
Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr

aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 3 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
sertifikat verilib.
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Uzunmüddətli aktivlərin uçotu

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün 30 mart 2021-ci il tarixində “Uzun müddətli aktivlərin

uçotu” mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə 12 nəfər qadın, 9 nəfər gənc olmaqla

ümumilikdə 22 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Yarım günlük təlimdə

iştirakçılara amortizasiyanın hesablanması metodları, təmir xərclərinin hesablanması və satışının
hesablanması haqqında məlumatlar verilmişdir.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr

aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 1 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
sertifikat verilib.
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Əməkdaşların
qiymətləndirilməsi

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro, kiçik
və orta sahibkarlıq subyektləri üçün 30 mart 2021-ci il tarixində “Əməkdaşların qiymətləndirilməsi”

mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə 17 nəfər qadın, 11 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə

32 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Yarım günlük təlimdə iştirakçılara qiymətləndirmə,
dəyərləndirmə anlayışı, dəyərləndirmənin məqsədləri, dəyərləndirmənin təsir dairələri, dəyərləndirmənin

ortaya çıxara biləcəyi nəticələr, hədəf anlayışı, SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely)

hədəflər, klassik dəyərləndirmə metodları, müasir dəyərləndirmə növləri haqqında məlumat verilmişdir.
Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr aparılmışdır.

Vebinarda uğurla iştirak edən 7 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilib.
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HACCP təhlükə analizi və
kritik nəzarət nöqtəsi

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün 31 mart 2021-ci il tarixində “HACCP Təhlükə analizi və kritik

nəzarət nöqtəsi” mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə 13 nəfər qadın, 8 nəfər gənc olmaqla

ümumilikdə 30 mikro, kiçik və orta biznes subyekti iştirak etmişdir. Yarım günlük təlimdə iştirakçılara

HACCP prinsipləri, HACCP qrupunun yaradılması, məhsulun təsviri, müəyyən edilməsi, məhsulun
nəzərdə tutulan istifadəsinin təyini, blok sxemlərin yaradılması, blok sxemlərin yerində təsdiqi, təhlükə
analizinin aparılması, Kritik Nəzarət Nöqtələrinin - KNN, KNN-lər üçün kritik limitlərin, monitorinq

sisteminin müəyyən olunması, düzəldici fəaliyyətlərin , verifikasiya prosedurlarının müəyyən
olunması, sənədlərin və qeydlərin idarə olunması haqqında məlumat verilmişdir.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr
aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 12 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi
tərəfindən sertifikat verilib.
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Qeyri-maddi aktivlərin
uçotunun təşkili

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro, kiçik

və orta sahibkarlıq subyektləri üçün 31 mart 2021-ci il tarixində “Qeyri-maddi aktivlərin uçotunun
təşkili” mövzusunda növbəti onlayn təlim keçirilib. Təlimdə 13 nəfər qadın, 12 nəfər gənc olmaqla
ümumilikdə 30 mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Yarım günlük təlimdə iştirakçılara

qeyri-maddi aktivlərin mahiyyəti və təsnifatı, qudvilin mahiyyəti, qudvilin hesalanması və uçotu,
qeyri-maddi aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi və onun uçotu, tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri
üzrə məsrəflər haqqında məlumat verilmişdir.

Təlim zamanı KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirələr

aparılmışdır. Vebinarda uğurla iştirak edən 5 nəfər iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
sertifikat verilib.
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C

PRAKTİK TӘLİMLӘRİN TӘŞKİLİ
MÜASİR HEYVANDARLIQ KOMPLEKSİNİN QURULMASI VӘ AVTOMATLAŞDIRILMASI
Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn
sahibkarların maariflәndirilmәsi mәqsәdilә 11 dekabr 2020-ci il tarixindә praktik tәlim keçirilib.
Tәlim koronavirus (COVID-19) infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstәrişlәrә uyğun
olaraq 10 nәfәrdәn ibarәt qrup şәklindә tam gün tәşkil edilib. Kürdәmir rayonunda yerlәşәn
Kürdәmir Süd Emalı zavodunda tәşkil olunmuş “Müasir heyvandarlıq kompleksinin qurulması
vә avtomatlaşdırılması” mövzusunu әhatә edәn tәlimdә Aran iqtisadi rayonunu әhatә edәn Yevlax,
Bәrdә vә Ağcabәdi rayonlarında heyvandarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan 3 nәfәr gәnc olmaqla 9 mikro
vә kiçik biznes subyektlәri iştirak etmişdir. Bir günlük tәlimdә iştirakçılar Kürdәmir Süd Emalı zavodunun
vә Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzinin mütәxәssislәri tәrәfindәn müasir süd emalı zavodu, müxtәlif interaktiv
metodlardan istifadә olunmaqla müasir heyvandarlıq komplekslәrinin avtomatlaşdırılması, heyvanların
sağlamlığına, qidalanmasına, hәrәkәtliliyinә vә südün keyfiyyәtinә nәzarәti tәmin edәn xüsusi elektron
sistem, heyvanların sağlamlığının qorunması vә s. barәdә mәlumat әldә ediblәr. Praktik tәlim zamanı
KOB subyektlәrini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qarşılıqlı müzakirәlәr aparılmışdır. Praktik
tәlimdә iştirak edәn 9 nәfәr iştirakçıya Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn sertifikat verilib.
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Ötәn müddәt әrzindә Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәlimçi
bazasını daha da genişlәndirmişdir. Әmәkdaşlığa cәlb
edilmiş yeni tәlimçilәr:

RӘVAN CӘFӘRLİ
2017-ci ildә Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universitetinin Maliyyә
fakültәsinin Maliyyә ixtisası üzrә bakalavr tәhsili, Bursa Uludağ
Universitetinin Maliyyә fakültәsindә Audit vә mühasibatlıq üzrә
magistr , hal-hazırda isә Tükiyәnin İstanbul Universitetindә
İslam bankçılığı ixtisası üzrә doktorantura tәhsilini davam etdirir.
“GMİB”- dә idarә heyәtinin üzvü vә icraçı direktor, “GMB Klaster
and Konsaltinq” - dә maliyyә direktoru vәzifәsindә fәaliyyәt göstәrir.
“Avrasiya Beynәlxalq Әlaqәlәr vә Araşdırmalar İctimai Birliyi”- dә
Layihәlәrin idarә olunması departamentinin sәdri, “SUES
İB”- dә sәdr müavini vә tәsisçi vәzifәsindә fәaliyyәt göstәrmişdir. Elmi mәqalәlәri beynәlxalq dәrgilәrdә
yayımlanmışdır. 30-dan çox layihәnin, iki beynәlxalq konfransın tәşkilatçısı vә “İşletmelerde hile riski
farkındalığı”, “Peşәkar mühasib”adlı kitabların müәllifidir. “Hata, yaratıcı muhasebe ve hile ayrımı,
muhasebe hilelerine karşı çözüm önerisi: enrol skandalı örneği” , “İşletmelerde hile riski farkındalığı:
Ampirik analiz”, “Finansal krizlerde muhasebenin rolü, muhasebede finansal krizlerin rolü: Muhasebe
temelli faktörlerin domino etkisi (Kriz Muhasebesi)” kimi mәqalәlәri ilә mühasibatlıq sahәsinә yeni
analiz metodları gәtirmişdir.

ELMİR HӘSӘNOV
1985-ci ildә Azәrbaycanın Bәrdә rayonunda anadan
olmuş, Azәrbaycan Dillәr Universitetinin Fiologiya
fakültәsini bitirişmiş, daha sonra magistr tәhsilini Gәncә
Dövlәt Universitetinin Pedaqogika fakültәsindә almışdır.
Bәrdә rayon, Adil Süleymanov adına Şorәlli kәnd tam
orta mәktәbindә ingilis dili müәllimi, “ARB Aran”
televiziyasında (Yevlax TV MMC) xәbәrlәr proqramının
aparıcısı vә redaktoru, Heydәr Әliyev Fondunun “Regional
İnkişaf” İctimayi Birliyindә regional mütәxәssis olaraq
fәaliyyәt göstәrmişdir.
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SANAR MӘMMӘDOV
Marketinq vә menecment sahәsindә
20 ilә yaxın bir müddәtdә müxtәlif startap layihәlәrdә, tanınmış
şirkәtlәrin vә markaların idarә edilmәsindә praktik iş tәcrübәsi
qazanmışdır. Müxtәlif illәrdә Azәrbaycan Marketinq Cәmiyyәtinin
icraçı direktoru, “Azersun Holding” şirkәtindә Marketinq şöbә müdiri,
hәmin şirkәtin tәlim vә inkişaf müdiri, “Ateshgah Sığorta” şirkәtinin
Marketinq direktoru, Daax Investment, Flame Towers layihәsindә
İnsan Resursları müdiri vәzifәsindә çalışmışdır.Hәmçinin dә biznes
tәlimçi vә ekspert kimi fәaliyyәt göstәrir.

GÜLNAR BAĞIROVA
2008-ci ildә Azәrbaycan Kәnd Tәsәrrüfatı Akademiyasının
Aqronomluq fakültәsinin Aqrokimya vә torpaqşünaslıq
ixtisası üzrә bakalavr tәhsili almış, 2017-ci ildә isә Azәrbaycan
Dövlәt Aqrar Universitetinin İpәkçilik magistr elmi-ixtisasını
bitirmiş, 2018-ci ildә Azәrbaycan Dövlәt Aqrar Universitetinin
Bitkilәrin mühafizәsi ixtisasının aqrar elmlәri fәlsәfә proqramı
üzrә doktoranturaya qәbul olmuşdur. Hal-hazırda "Gәncә-Qazax
bölgәsindә tut ipәkqurdu yumurtaları vә baramalarının
keyfiyyәtini artıran yeni üsulun işlәnib hazırlanması" mövzusunda
elmi-tәdqiqat işlәri aparır. 2019-cu ildәn ADAU-nun Torpaqşünaslıq vә aqrokimya fakültәsinin Hәmkarlar
Tәşkilatının sәdri, 2017-ci ildәn Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi yanında "Barama istehsalçıları şurası"- ın üzvü,
Bitkiçilik vә bitki mühafizәsi kafedrasında İpәkçilik ixtisasının tәdrisi üzrә assisent, 2012-ci ildә Azәrbaycan
Dövlәt Aqrar Universitetinin Bitkiçilik vә bitki mühafizәsi kafedrasında laborant, 2005-ci ildә isә Gәncә
şәhәri N.Hüseynov adına 38 nömrәli orta mәktәbdә texniki işçi olaraq fәaliyyәt göstәrmişdir. Bir sıra yerli
vә beynәlxalq layihәlәrin iştirakçısı olmuşdur. Elmi tәdqiqatları vә mәqalәlәri mövcuddur.
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MÜBARİZ YOLÇİYEV
Türkiyәnin Sәlcuq Universitetindә Hüquq ixtisası üzrә bakalavr
tәhsili almışdır. Hәmin universitetin Sosial Elmlәr İnstitutunda
Mülki hüquq ixtisası üzrә magistr tәhsili almışdır. AR Prezidenti
yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 2012-ci il tarixli qәrarına
(protokol  13) әsasәn Hüquq üzrә fәlsәfә doktoru elmi dәrәcәsinә
(PHD) layiq görülmüşdür. Boyalı&Özcan&Barkale&Demir hüquq
mәslәhәtxanasında hüquq müşaviri, “Barmek Azәrbaycan
Elektrik Şәbәkәsi”- dә hüquqşünas, mәhkәmәdә şirkәtin
nümayәndәsi vә müstәqil nümayәndә, Qafqaz Universitetinin Hüquq
fakültәsinin müәllimi, Qafqaz Universitetinin İqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsi kafedrasının müdiri, Qafqaz
Universitetinin Hüquq fakültәsinin dekanı, Bakı Dövlәt Universitetinin Hüquq fakültәsinin baş müәllimi vә
dosenti olaraq fәaliyyәt göstәrmişdir. Azәrbaycan Respublikası Vәkillәr Kollegiyasının vә Azәrbaycan
Respublikası Mediasiya şurasının üzvüdür. Bir sıra elmi vә beynәlxalq jurnallarda mәqalәlәri çap
olunmuşdur.

İBRAHİM İBRAHİMOV
2016-ci ildә Qafqaz Universitetinin Dövlәt vә bәlәdiyyә idarәetmәsi
ixtisasını bitirmişdir. QHT, Dövlәt, FMCG vә Qonaqpәrvәrlik
sahәlәrindә İnsan resursları mütәxәssisi kimi tәcrübәlәrә sahib
ekspertimiz Bakı şәhәri vә bir çox bölgәlәrdә peşәkar davranış
sәriştәlәri üzrә tәlimlәr keçmişdir. Bununla yanaşı, fәrqli müәssiәlәrә
“Prosedurların yazılması”, “İşçi mәmnuniyyәti”, “İşә qәbul”, “Tәlim
vә inkişaf”, “Vәzifә tәlimatlarının yazılması” sahәlәrindә tәlim vә
konsultasiyalar hәyata keçirmişdir. Nüfuzlu xarici vә yerli şirkәtlәr
tәrәfindәn keçirilәn “Performansın idarәedilmәsi”, “Kütlә
qarşısında çıxış vә Natiqlik”, “Kouç tәrzli idarәetmә” mövzularında tәlim proqramlarının
sertifikasiyasına malikdir. Hal-hazırda bir neçә İnsan Resursları layihәsinә rәhbәrlik edir, şәxslәr vә şirkәtlәr
üçün “İnsan Resursları”, “Davranış sәriştәlәri” mövzularında tәlim vә konsultasiyalar hәyata keçirir. İngilis
dilini bilir.
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ZİYA MӘMMӘDOV
1990-cı ildә Bakı şәhәrindә anadan olmuşdur. Azәrbaycan
Texniki Universitetindә Mühәndis iqtisadiyyatı vә idarәetmә
üzrә bakalavr tәhsili almışdır. “İqtisadi Araşdırmalar vә
Tәdris Mәrkәzi” MMC-dә vә “İNCERT” MMC-dә mühasib,
Veysәloğlu şirkәtlәr qrupunda xәrclәr üzrә mühasib olaraq
fәaliyyәt göstәrmişdir. Rus vә ingilis dillәrini bilir. Müxtәlif
qurumlar tәrәfindәn fәaliyyәtinә görә fәxri diplom vә
sertifikatlarla tәltif olunmuşdur.

ELXAN ӘMİRZADӘ
Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universitetindә Maliyyә vә
kredit ixtisası üzrә bakalavr tәhsili almışdır. Müxtәlif illәrdә
“Azәri Travel” şirkәtinin mühasibi, Zaminbankda marketing
departamentinin meneceri, “Kalmar” studioda layihә rәhbәri
olarak fәaliyyәt göstәrmişdir. Hal-hazırda “Powermark
Education” şirkәtinin tәsisçisidir. İngilis, rus, türk, koreya
dillәrini yüksәk sәviyyәdә bilir.

RUSLAN ATAKİŞİYEV
Bakalavr tәhsilini Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universitetinin
Maliyyә vә kredit ixtisası üzrә, Azәrbaycan Beynәlxalq
Universitetinin Ümumi İqtisadiyyat fakültәsindә isә
magistr tәhsili almışdır. 2001-2004-cü illәrdә Azәrbaycan
Dövlәt İqtisad Universitetindә İqtisadi nәzәriyyә ixtisası
üzrә aspirantura tәhsili almış vә iqtisad elmlәri namizәdi
alimlik dәrәcәsi almaq üçün müdafiәyә buraxılmışdır.
2008-ci ildә iqtisad elmlәri namizәdi alimlik dәrәcәsinә
layiq görülmüşdür. “Tәdris Mәrkәzi”-nin direktoru, “Nurlar” nәşriyyat-poliqrafiya firmasında
satış vә maliyyә mәsәlәlәri üzrә menecer, Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universitetinin Elm
şöbәsindә böyük inspektor, “Sosial İqtisadi Araşdırmalar Mәrkәzi” fәrdi firmasında direktor
vәzifәsindә çalışmışdır. Yerli vә beynәlxalq konfranslarda çıxışları olmuş, bir sıra elmi
mәqalә vә kitabların müәllifidir.
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VÜSAL MAHMUDOV
Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universitetinin Menecment ixtisasını
bitirmiş, daha sonra hәmin universitetin Strateji idarәetmә ixtisası
üzrә magistr tәhsili almışdır. “NB Group” ASC-dә keyfiyyәtә nәzarәt,
Planlama vә marketinq departamentinin direktoru, satınalma
meneceri, “DROP” yuyucu vasitәlәrinin patentinin sahibi, TӘBİB
tәchizat vә logistika şöbәsinin müdiri vәzifәsindә çalışmışdır.
Sәrbәst mәslәhәtçi vә tәlimçi olaraq fәaliyyәt göstәrir. İngilis,
rus vә türk dillәrini yüksәk sәviyyәdә bilir.

İSA ŞӘFİYEV
1990-cı ildә Gәncә şәhәrindә anadan olmuş, bakalavr vә magistr
tәhsilini Azәrbaycan Dövlәt Aqrar Univeristetindә Mühasibat uçotu
vә audit ixtisası üzrә almışdır. Hal-hazırda Azәrbaycan Dövlәt
Aqrar Univeristetinin müәllimi vә Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyinin
nәzdindә “Subsidiya İnformasiya Agentliyi”-nin tәlimçisidir.
Almaniya, Macarıstan, Çin, Türkiyә kimi ölkәlәrdә bir sıra
beynәlxalq treyninq vә elmi tәdqiqatlarda iştirak etmişdir.

RADİL FӘTULLAYEV
Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universitetinin İqtisadiyyatın
tәnzimlәnmәsi fakültәsini bitirmiş, daha sonra eyni ixtisas üzrә
magistr tәhsili almışdır. Qlobal İqtisadi Araşdırmalar Mәrkәzi (NGO)
şöbә müdiri, “AtaKonsaltinq” MMC ekspert, Qlobal İqtisadi
Araşdırmalar Mәrkәzinin baş mühasibi, İqtisadi Araşdırmalar vә
Tәdris Mәrkәzindә vitse-prezident vә prezident olaraq fәaliyyәt
göstәrmişdir. İATM-nin Maliyyә vә mühasibat uçotu standartları
üzrә “A” kateqoriyalı mütәxәssis, Azәrbaycan Respublikası Maliyyә
Nazirliyi yanında Maliyyә Elmi Tәdris Mәrkәzinin (METM-in)
“Korporativ vә Büdcә Sektorlarında Hesabatlılıq” layihәsi (CAPSAP layihәsi) çәrçivәsindә Maliyyә
uçotu fәnni üzrә 2012-ci ilin sentyabr-dekabr ayları әrzindә keçirilmiş tәlimlәr üzrә “İlin әn yaxşı
müәllimi” adına layiq görülmüşdür.
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ELNUR İSLAMOV
Almaniya GIZ-Menecment Proqramı mәzunudur. Hal-hazırda
İdarәetmә üzrә Ankara Qazi Universitetindә PHD tәhsili alır. Әsas
fәaliyyәt sahәlәri konsaltinq, marketinq, layihәlәr, satış, bankçılıq,
turizm, aqrar, idarәetmә, sahibkarlıq, ictimai birliklәr, kommersiya,
sosial yönümlü layihәlәrdir. Azәrbaycan Beynәlxalq Bankında
KOS departamentinin qrup rәhbәri, Sahibkarlar klubunun
koordinatoru vә Azәrbaycan Françayzinq Mәrkәzinin ekspertidir.

ASLAN MӘMMӘDZADӘ
Neyrolinqvistika üzrә tәhsil almışdır. Poliqlot (akademik
sәviyyәdә 9 dil bilicisi), xarici dillәri mәnimsәmә üzrә
mütәxәssis, müxtәlif yerli vә xarici tәdbirlәrin mәruzәçisidir.
24 ölkәdәn olan tәlәbәlәr ilә 8000 saatdan çox tәlim-tәdris
tәcrübәsi var. Poliqlotlar üçün tәşkil olunmuş müxtәlif
beynәlxalq konfransların aktiv iştirakçısıdır.

ORXAN ŞAHBAZOV
Odlar Yurdu vә ABŞ- ın Lincoln Universitetinin ikili diplom proqramı
ilә Biznes İdarәetmәsi vә Marketinq ixtisasında tәhsil almışdır.
Hal-hazırda Zürix Universitetinin Neyromarketinq vә Glasgow
Universitetinin Sosial psixologiya ixtisasının tәkmillәşdirmә
proqramı üzrә distant tәhsil alır. Müxtәlif özәl şirkәtlәrdә biznes
inkişafı, marketinq, satış vә daxili idarәetmә sahәsindә mütәxәssis
olaraq fәaliyyәt göstәrib. 2016 – cı ildәn “ORKHANWAY Coaching”
adlı sosial sahibkarlıq platformasını tәsis edәrәk dövlәt vә özәl
şirkәtlәrdә , elәcә dә tәhsil mәrkәzlәrindә fәrdi inkişaf, yumşaq
bacarıqlar, biznes inkişafı vә s. buna bәnzәr mövzular üzrә tәlim vә seminarlar hәyata keçirmişdir. Azәrbaycan
Respublikasında Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi vә Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatının birgә
hәyata keçirdiyi “Özünә Mәşğulluq (ABAD)” proqramında biznes tәlimçisi olaraq fәaliyyәt göstәrәrәk
seçilmiş iştirakçılara “Öz Biznesinә Başla” tәlimlәrini hәyata keçirmişdir. 2018 – ci ildә Bakı Ali
Neft Mәktәbindә tәşkil olunan vә dünyanın bütün ölkәlәrindә keçirilәn beynәlxalq “TEDX” layihәsindә
spiker olaraq çıxış etmişdir.
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BABӘK MӘMMӘDOV
Bir sıra yerli biznes qurumlarının işçi heyәti üçün liderlik,
marketinq, strateji planlama, satış texnologiyaları vә idarәetmә
üzrә tәlim proqramları yaratmış vә tәlimlәrini hәyata keçirmişdir.
ABŞ, Almaniya, Macarıstan, Türkiyә, Ukrayna, Gürcüstan,
Özbәkistan, Qazaxıstan vә s. kimi ölkәlәrdә müxtәlif tәcrübә
proqramları keçmiş vә tәlimlәrdә iştirak etmişdir. İREX, CRRC,
Avrasiya Fondu, CHF, DVV-İnternational vә s. kimi beynәlxalq
tәşkilatın 20-dәn çox layihәsindә koordinator, layihә rәhbәri,
supervayzer vә tәlimçi vәzifәlәrindә çalışaraq vәtәndaşların
maariflәndirilmәsi sahәsindә xidmәt etmişdir. Avrasiya Fondu, CRRC (Qafqaz Resurs Tәlim Mәrkәzi)
Mәlumat Tәşәbbüsü layihәsinin sahә meneceri, “Yaşlıların Tәhsili Assosiasiyası İctimai Birliyi”-nin
sәdr müavini, “Demokratiyanı Öyrәnmә İctimai Birliyi”-nin Regional koordinatoru, Mingәçevir
Regional İnformasiya Mәrkәzinin Regional koordinatoru vә tәlimçisi, MIDEO Mingәçevir Gәnclәr
Tәhsil Mәrkәzindә icraçı direktoru vәzifәsindә fәaliyyәt göstәrmişdir.

RAFӘT ŞİRӘLİYEV
1993-cü ildә Masallı rayonunda anadan olmuşdur. 2015-ci ildә
Azәrbaycan Memarlıq vә İnşaat Universitetini bitirmişdir. Әmәk
vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyindә biznes tәlimçisi, "Yerli
İdarәetmәyә Yardım İB” - dә Regional koordinator olaraq fәaliyyәt
göstәrmişdir. "ŞәfәqEkoturizm İB”- in idarә heyәtinin üzvüdür.
Biznes vә karyera planlaşdırılması sahәsindә 5 illik tәlimçilik
fәaliyyәti var. Yerli vә beynәlxalq layihәlәrdә iş tәcrübәsinә
malikdir vә bir sıra peşәkar layihәlәrin müәllifidir.
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MӘSLӘHӘT XİDMӘTLӘRİ
KOB-lar vә startaplar üçün tematik vә ehtiyaclar әsasında mәslәhәt xidmәtlәrinin
göstәrilmәsi

Azәrbaycan Respublikasının Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf
Mәrkәzi tәrәfindәn Aran iqtisadi regionunda fәaliyyәt göstәrәn KOB vә startapların mәslәhәt xidmәtlәrinә
olan ehtiyaclarının qarşılanması istiqamәtindә bir sıra işlәr hәyata keçirilmişdir. Koronavirus (COVİD-19)
infeksiyasının yayılmasına qarşı preventiv tәdbirlәr çәrçivәsindә Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzindә
sahibkarlıq subyektlәri üçün 2020-ci il dekabr–2021-ci il mart ayları әrzindә onlayn, canlı vә praktiki
mәslәhәt xidmәtlәri göstәrilmişdir. Әsasәn aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә KOB-lara mәslәhәt xidmәtlәri
göstәrilmişdir:
1

Biznes planın hazırlanması;

2

Vergi xidmәtlәri;

3

Marketinq xidmәtlәri;

4

Satış kanallarına çıxışa dәstәk;

5

Kәnd tәsәrrüfatı (bağçılıq);

6

Layihәlәrin yazılması.

Bu dövr әrzindә 43 KOB subyektinә 46 istiqamәtdә ümumilikdә 797 saat mәslәhәt xidmәti göstәrilmişdir.
15 %

61%

2 %
11 %

7 %

4 %

biznes planın hazırlanması -28

vergi xidmәti -7

satış kanallarına çıxışa dәstәk -2

marketinq xidmәti -3

layihәlәrin yazılması -7

bağçılıq xidmәti -1
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Göstәrilmiş mәslәhәt xidmәtlәrinә görә rayonlar üzrә
müraciәt etmiş KOB-ların sayı

Mәslәhәt xidmәtlәri

Biznes planın hazırlanması

Layihәnin yazılması

Vergi xidmәti

Marketinq xidmәti
Satış kanallarına çıxışa dәstәk
Bağçılıq
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Rayon adları

KOB-ların sayı

Bәrdә

14

Zәrdab

2

Göyçay

2

Kürdәmir

3

Beylәqan

1

Saatlı

1

Gәncә

1

Ağdam

1

Goranboy

3

Bilәsuvar

1

İmişli

1

Gәncә

3

Masallı

1

Cәbrayıl

1

Mingәçevir

1

Bәrdә

2

Samux

1

Tәrtәr

1

Bәrdә

3

Zәrdab

1

Laçın

1

Bәrdә

1

Biznes planın hazırlanması

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Xidmәtinә tәqdim
edilmәsi üçün

Hesabat dövrü әrzindә Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn ümumilikdә 242 saat olmaqla
24 mikro, kiçik vә orta biznes subyektlәrinә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Xidmәtinin Bәrdә, Ucar
vә Mingәçevir әrazi şöbәlәrinә tәqdim edilmәsi üçün biznes planın hazırlanması üzrә mәslәhәt
xidmәtlәri göstәrilib. Sahibkarlara göstәrilmiş mәslәhәt xidmәtlәri nәticәsindә әkinçilik üzrә 7,
heyvandarlıq üzrә 17 biznes plan hazırlanıb tәqdim edilmişdir.
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Biznes planın hazırlanması
“BİRGӘ İnvest”- ә tәqdim etmәk üçün

Azәrbaycan Respublikasının Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB
İnkişaf Mәrkәzi 2021-ci ilin yanvar ayı әrzindә Saatlı rayonunda fәaliyyәt göstәrәn dәrzilik peşәsinin
genişlәnmәsi , 2021-ci ilin fevral ayı boyunca isә Gәncә şәhәrindә fәaliyyәt göstәrәn xalça
toxuma sahәsinin genişlәnmәsi üçün KOB subyektlәrinә Biznes Plan hazırlayıb “Biznesin
İnkişafında Rahat vә Güvәnli Әmәkdaşlıq (BİRGӘ)” İnvest-ә tәqdim etmişdir.
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Biznes planın hazırlanması

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinә
tәqdim etmәk üçün

Azәrbaycan Respublikasının Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB
İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn işğaldan azad olunmuş әrazilәrdә biznes qurmaq istәyәn sahibkarlara
dәstәk üçün biznes planın hazırlanması üzrә mәslәhәt xidmәtlәri göstәrilmişdir. Belә ki, 3 KOB
subyektinә 2021-ci ilin yanvar-fevral ayları әrzindә bu istiqamәtdә biznes plan hazırlanıb KOBİA-a
tәqdim edilmişdir.
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Kәnd tәsәrrüfatı
Bağçılıq

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn
sahibkara mәxsus tәsәrrüfatda 10 fevral 2021-ci il tarixindә kәnd tәsәrrüfatına dair fәrdi
mәslәhәt xidmәtlәri göstәrilib. Mәslәhәt xidmәtlәri çәrçivәsindә KOB subyektinә ağaçlara
qulluq, budanma, xәstәlik vә zәrәrvericilәrә qarşı dәrman vasitәlәrindәn düzgün istifadә, yüksәk
mәhsuldarlıq üçün suvarma sistemlәrinin tәtbiqi, gübrәlәrdәn istifadә kimi mәsәlәlәrlә bağlı mәlumat
vә mәslәhәtlәr verilmişdir.
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Satış kanallarına çıxışa dәstәk

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn 2 KOB
subyektinә fәaliyyәt göstәrdiyi sahәyә uyğun olaraq satış kanallarına çıxışa dәstәk olmaq üçün
mәslәhәt xidmәti göstәrilmişdir. Koronavirus (COVİD-19) infeksiyasının yayılmasına qarşı preventiv
tәdbirlәr çәrçivәsindә ximәtlәr onlayn formatda tәşkil edilmişdir.
8-16 fevral 2021-ci il dövrü әrzindә Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn “İBD Consulting Group”
MMC tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәrin daha çox auditoriyaya çıxışını tәmin etmәk, bununla da
satış kanallarının artırılmasına dәstәk olmaq üçün ‘’ibd.az’’ (http://ibd.az/) veb saytı yaradılmışdır.
KOB subyektinin әmәkdaşlarına sayt vә onun imkanları haqqında verilmiş mәslәhәt xidmәti daxilindә
saytın yaratdığı imkanlardan düzgün istifadә qaydaları vә bunun KOB-un mövcud xidmәtlәrini daha da
rahat tәqdim etmәk vә satmaq üçün yaxşı bir platforma olması haqqında geniş mәlumat verilmişdir.
Saytda mövcud olan ana sәhifә, haqqımızda, xaricdә tәhsil, kurslar, xidmәtlәr, mәqalә, xәbәrlәr vә
әlaqә pәncәrәlәri vasitәsilә KOB subyekti öz xidmәtlәrini daha rahat vә әhatәli auditoriyaya
satmaq imkanı әldә etmişdir. Bu saytın yaradılması şirkәtin xidmәtlәrinin satışının artmasına
öz töhfәsini verәcәkdir. Belә ki, sayt vasitәsi ilә müraciәt edәnlәrin sayının artımı müşahidә
olunmuşdur.
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Satış kanallarına çıxışa dәstәk

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn KOB-lara
fәaliyyәt göstәrdiyi sahәlәrә uyğun olaraq KOB subyektlәrinә 17-24 fevral 2021-ci il tarixlәrindә
onlayn mәslәhәt xidmәti göstәrilib. Bu dövr әrzindә Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn
“Business Development Center” MMC tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәrin daha çox auditoriyaya
çıxışını tәmin etmәk, bununla da satış kanallarının artırılmasına dәstәk olmaq üçün ‘’bdcenter.az‘‘
(https://bdcenter.az/) veb saytı yaradılmışdır. KOB subyektinin әmәkdaşlarına sayt vә onun imkanları
haqqında verilmiş mәslәhәt saatları daxilindә onların saytın yaratdığı imkanlardan düzgün istifadә
qaydaları vә bununla KOB-un mövcud xidmәtlәrini daha da rahat tәqdim etmәk vә satmaq üçün yaxşı
bir platforma olması haqqında geniş mәlumat verilmişdir. Saytda mövcud olan ana sәhifә, haqqımızda,
kurslarımız, xidmәtlәrimiz, mütәxәsislәrimiz, mәqalә, xәbәrlәr vә әlaqә pәncәrәlәri vasitәsilә KOB
subyekti öz xidmәtlәrini daha rahat vә әhatәli auditoriyaya satmaq imkanı әldә etmişdir. Bu saytın
yaradılması şirkәtin satışının artmasına öz töhfәsini vermişdir. Belә ki, sayt vasitәsi ilә müraciәt
edәnlәrin sayının artımı, xidmәtlәrdәn rahat vә vaxt itirmәdәn istifadә etmә imkanını yaratmışdır.
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Marketinq xidmәti

Koronavirus (COVİD-19) infeksiyasının yayılmasına qarşı preventiv tәdbirlәr çәrçivәsindә
Azәrbaycan Respublikasının Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB
İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn sahibkarlıq subyektlәrinә onlayn formada mәslәhәt xidmәtlәrinin
göstәrilmәsi davam etmәkdәdir. Belә ki, Mәrkәzә müraciәt etmiş 3 KOB subyektinin şәxsi brendinin
yaradılması vә tanınması üçün marketinq xidmәti göstәrilib.
1. “Visit Baku" MMC-nin fәaliyyәt göstәrdiyi turizm sahәsindә şirkәtinin korporativ brendinin
yaradılması vә tanınması üçün 8-12 fevral 2021-ci il tarixindә vizit kart vә loqo dizayn edilmişdir.
"Visit Baku" adının dizaynında, loqonun daxilindә әrәb әlifbası ilә Bakı sözü yazılmışdır. Bu da
әsasәn әrәb ölkәlәrinin turizm bazarına daxil olmasına vә şirkәtin tanınmasına kömәklik göstәrәcәk
ki, turizm şirkәtinә müraciәtlәrin sayının artmasına vә yeni turistlәrin ölkәmizә gәlmәsinә şәrait yaradacaqdır.
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2. KOB subyekti "V-İmplant" MMC-nin müraciәti әsasında "V-İmplant" MMC-in fәaliyyәt
göstәrdiyi tibb sahәsindә şirkәtinin korporativ brendinin yaradılması vә tanınması üçün 15-18
fevral 2021-ci il tarixindә bilbord vә loqo dizayn edilmişdir. Göstәrilmiş xidmәt nәticәsindә
stomatoloji klinika Bәrdә şәhәrin mәrkәzindә 6x3 metr ölçüdә bilbordda әks olunmuşdur.
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3. Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn 22-25 fevral 2021-ci il tarixlәrindә KOB subyekti
fiziki şәxs Hәsәnov Vahid Fәrman oğlu üçün fәaliyyәt göstәrәcәyi ticarәt sahәsindә şәxsi
brendinin yaradılması vә tanınmasından ötrü loqo dizayn edilmişdir. Loqo dizayn edilәrkәn
mütәxәssis tәrәfindәn 2 tәklif hazırlanıb tәqdim edilmişdir. KOB subyekti birinci tәkilfi seçmişdir.
"Superstore" adının dizaynında "Dantone" rәng katoloqunun bәhsi gedәn biznes sahәsi üzrә әn
trend rәnglәri tәyin olunaraq istifadә edilmişdir. Tezliklә yerlәşdiyi әrazidә Yevlax KOB İnkişaf
Mәrkәzinin dәstәyi ilә hazırlanmış loqodan istifadә edәrәk öz biznes fәaliyyәtinә başlayacaq.
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Vergi xidmәti

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn mikro,
kiçik vә orta sahibkarlıq subyeklәri üçün “Vergi xidmәti” mövzusunda fәrdi olaraq 5 KOB subyektinә
2021-ci ilin yanvar vә fevral ayları әrzindә mәslәhәt xidmәti göstәrilib. 2 KOB subyektinә hüquqi şәxsin
yaradılması, 1 KOB subyektinә fiziki şәxsin yaradılması, 2 KOB subyektinә isә digәr vergi xidmәtlәri
üçün mәslәhәt xidmәti göstәrilmişdir. Mәrkәzimiz tәrәfindәn 2 hüquqi şәxs yaradılmışdır. Belә ki, Bakı
şәhәrindә tәhsil kursu istiqamәtindә fәaliyyәt göstәrmәk istәyәn KOB subyekti Nәbivi-Hüseynova Günel
Fәrman qızına, 17-19.01.2021-ci il tarixindә “UNİCİTY” MMC, Samux rayonunda tәhsil kursu istiqamәtindә
fәaliyyәt göstәrmәk istәyәn KOB subyekti Salmanov Orxan İman oğluna 15-17.02.2021-ci il tarixindә
“İNK Academy” MMC yaradılaraq fәaliyyәt sahәlәrinin genişlәnmәsinә dәstәk göstәrilmişdir.
Göstәrilmiş xidmәtlәr әsasında hüquqi şәxsin yaradılmasının qanunvericilik tәlәbi, Asan imza sertifikatının
әldә olunması prosesi, ilkin lazımi sәnәdlәrin hazırlanması, vergi mükәllәfiyyәti haqqında mәlumat, biznesin
vergi vә hüquqi aspektlәri, gәlәcәkdә qarşılaşılacaq risklәr, işçilәrlә bağlı prosesin nәzәrdәn keçirilmәsi,
müqavilәlәrin tәrtib olunması, onlayn kargüzarlıq, o cümlәdәn e-taxes.gov.az, e-gov.az saytlarının izahı,
hüquqi yazışmalar, borclara nәzarәt, gәlirlәrin vә xәrclәrin idarә olunması haqqında mәlumat verilmişdir.
Hüquqi şәxsin yaradılması üçün Dövlәt Vergi Xidmәtinә әrizә ilә onlayn qaydada müraciәt olunmuş vә
Dövlәt Vergi Xidmәti tәrәfindәn müraciәtimiz tәsdiq edilmişdir. Şirkәt Nizamnamә, VÖEN vә Dövlәt
Reyestrindәn çıxarış ilә tәmin olunmuşdur. Direktor tәyin olunma vә şirkәtin tәsis edilmәsi haqqında
sәnәd hazırlanmış vә imzalanmışdır. Asan nömrә vә Asan İmza Sertifikatı әldә edilmişdir. Bankda rәsmi
hesabın açılması üçün şәhadәtnamә dublikat әrizәsi tәrtib olunmuş vә elektron qaydada vergi orqanına
tәqdim edilmişdir. Daha sonra bank hesabı açılmış, subyektә xidmәt göstәrmәk üçün müqavilә tәrtib
olunmuş, möhür vә kassa mәdaxil qәbzi sifariş olunmuşdur. Bu xidmәtlәr tam şәkildә tәşkil edildikdәn
sonra MMC-lәr fәaliyyәtә başlamışdır.
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Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn 1 fiziki şәxs yaradılıb. Belә ki, 26 fevral 2021-ci il tarixindә Nağıyev
Etibar Әvәz oğlu fәaliyyәt göstәrdiyi kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә bağçılığın inkişafı vә genişlәnmәsi
mәqsәdi ilә VÖEN açılmasında onlayn formada 11 saylı Әrazi Vergi Xidmәtinin Tәrtәr rayon şöbәsinә
müraciәt etmiş, KOB subyektinә fәaliyyәt kodu tәqdim edilmiş vә texniki xidmәt göstәrilmişdir.
Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn 2 KOB subyektinә digәr vergi xidmәtlәri ilә bağlı mәslәhәt
xidmәti göstәrilmişdir. Belә ki, 01.02.2021-ci il tarixindә KOB subyekti Paşayev Aydın Baxış oğlunun
fәaliyyәt göstәrdiyi bağçılıq sahәsindә, 05.02.2021-ci il tarixindә Visit Baku MMC-nin fәaliyyәt göstәrdiyi
turizm xidmәti sahәsindә vergi hesabatı vә bәyannamәlәrin vә MDSS (Mәcburi dövlәt sosial sığorta)
bәyannamәlәrinin verilmәsi vә.s xidmәtlәri göstәrilmişdir.
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Layihәlәrin yazılması

Azәrbaycan Respublikasının Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf
Mәrkәzi tәrәfindәn sahibkarlıq subyektlәri üçün 2021-ci ilin mart ayı әrzindә mәslәhәt xidmәtlәrinә olan
ehtiyaclarının qarşılanması istiqamәtindә işlәr davam etmәkdәdir. Mikro, kiçik vә orta sahibkarlığın inkişafı
üçün tәhsil, elm, tәdqiqat vә dәstәk layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi ilә bağlı Kiçik vә Orta Biznesin
İnkişafı Agentliyi (KOBİA) tәrәfindәn elan edilmiş qrant müsabiqәyә müraciәt etmәk üçün ümumilikdә
7 KOB (4 KOB dәstәk layihәsi, 3 KOB tәhsil layihәsi) subyektinә mәslәhәt xidmәti göstәrilmiş vә
layihәlәr hazırlanıb tәqdim edilmişdir.

№

Adı

Region

Layihənin adı

Layihənin
məbləği
(AZN)

Məqsəd

Dövr

1

Rzayev Ziya
Davud oğlu

İmişli

Xamilyon Dil İnkişaf
Proqramı

16201

Təhsil və sahibkarlığın
inkişafı

01.04.2021
01.10.2021

2

Şəfiyev İsa
Heydər oğlu

Gəncə

Sahibkarlar arasında
vergi mədəniyyətinin
təbliği

9948

Vergi mədəniyyətinin
formalaşmasına
dəstək olmaq

01.05.2021
01.08.2021

3

İsgəndərov Tural
Heydər oğlu

Gəncə

Gənc sahibkar
qadınların inkişafına
dəstək

19935

Peşə bacarıqlarının
və sahibkarlıq
qabiliyyətinin inkişafı

01.05.2021
01.11.2021

4

İsmayılova Solmaz
Elçin qızı

Cəbrayıl

Need.az E-ticarət
platforması

13144

Onlayn ticarət
forması

25.05.2021
25.11.2021

11935

Göbələk sortunun
yetişdirmə
təsərrüfatının
genişləndirilməsi və
innovativ kultivasiya
metodlarının tətbiqi

15.07.2021
15.01.2022

19975

Arıçılıq təsərrüfatının
genişləndirilməsi

17750

KOB subyektlərinin
inkişafı, onların
istehsalının artırılması
və fəaliyyətinin
genişləndirilməsi

5

Qurbanov Orxan
Əlikram oğlu

Gəncə

Eryngii (Kral
istiridyəsi) göbələk
sortunun
yetişdirilməsi

6

Şirəlizadə İskəndər
Zaur oğlu

Biləsuvar

Biləsuvar şahzadə
arıçılıq evi

7
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Masallı

Masallı rayonu üzrə
Aqroturizm sahibkarlıq
fəaliyyətinin qurulması
və təşviqi

20.04.2021
20.10.2021

01.06.2021
01.02.2022

KOB subyektlәrinin layihәsi yazılaraq Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinә tәqdim edildikdәn sonra
layihәnin KOBİA tәrәfindәn qәbul olunması haqqında KOB subyektlәrinә bildiriş göndәrilmişdir. Müsabiqәnin
nәticәsindәn asılı olaraq KOB subyektlәrinә bu istiqamәtdә mәslәhәt xidmәtlәrimizi davam etdirәcәyik.
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YENİ KOB-LARIN YARADILMASI

Layihələrin yazılması

Yeni KOB yaratmaq istәyәn sahibkarlara dәstәyin göstәrilmәsi:
Koronavirus (COVİD-19) infeksiyasının yayılmasına qarşı preventiv tәdbirlәr çәrçivәsindә Azәrbaycan
Respublikasının Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi
tәrәfindәn sahibkarlıq subyektlәrinә onlayn vә offlayn formada fәrdi mәslәhәt xidmәtlәri göstәrilmişdir.
Daxil olmuş müraciәtlәr, o cümlәdәn keçirilmiş tәlim vә görüşlәrin nәticәsindә yeni KOB-ların yaradılması
istiqamәtindә dәstәk göstәrilmiş, nәticәdә hesabat dövrü әrzindә ümumilikdә 3 KOB (fiziki vә hüquqi
şәxs) yaradılmışdır.
Yaradılmış yeni KOB-lar:
1) Nәbivi-Hüseynova Günel Fәrman qızı – 17-19.01.2021-ci il tarixindә Bakı şәhәrindә
hüquqi şәxs “UNİCİTY” MMC yaradılaraq tәhsil kursu istiqamәtindә fәaliyyәt göstәrir.
2) Salmanov Orxan İman oğlu – 15-17.02.2021-ci il tarixindә Samux rayonunda hüquqi şәxs
“İNK Academy” MMC yaradılaraq tәhsil kursu istiqamәtindә fәaliyyәt göstәrir.
3) Nağıyev Etibar Әvәz oğlu - 26.02.2021-ci il tarixindә Tәrtәr rayonunda fiziki şәxs yaradılaraq
bağçılıq istiqamәtindә fәaliyyәt göstәrir.
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Yevlax ş. Bakı pr.; 5. Aran Regional İnkişaf Mәrkәzi
yevlax@kobim.az
+994 (77) 223 30 35 / 36
Yevlax KOBİM

