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Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi haqqında
Azәrbaycanda davamlı iqtisadi inkişafın tәmin edilmәsindә sahibkarlığın rolunun artırılması, xüsusilә
kiçik vә orta biznesin (KOB) әsas hәrәkәtverici amilә çevrilmәsi Prezident İlham Әliyevin rәhbәrliyi
ilә hәyata keçirilәn iqtisadi islahatların prioritet istiqamәtlәrindәndir.
2021-ci aprelin 8-dә Yevlax şәhәrindә Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin Kiçik vә Orta Biznes
evinin (Yevlax KOB evi) fәaliyyәtә başlaması KOB-lara göstәrilәn dövlәt dәstәyi tәdbirlәrinin davamı
olmaqla bәrabәr, sahibkarlar üçün dövlәt xidmәtlәrinin yaxşılaşdırılması, xidmәtlәrә vahid mәkanda,
rahat, maneәsiz vә şәffaf çıxışın tәmin olunması baxımından әlverişli platformadır.
Ölkәdә kiçik vә orta biznesin inkişafını dәstәklәyәn Yevlax KOB evindә KOB İnkişaf Mәrkәzi fәaliyyәt
göstәrir. KOB İnkişaf Mәrkәzi Aran İqtisadi rayonunda sahibkarlıq tәşәbbüslәrinin dәstәklәnmәsi, yeni
biznes vә mәşğulluq imkanları yaradılıb. Mәrkәz innovativ sahibkarlığa, startaplara vә ailә biznesinә
dәstәk, qadınlar, әlillәr vә gәnclәr arasında sahibkarlığın tәşviqi, yerli biznes mühitindә fәaliyyәt göstәrәn,
habelә göstәrmәk istәyәn kiçik vә orta sahibkarlıq subyektlәrinin maariflәndirilmәsi, biznes layihәlәrin
hazırlanması, maliyyәnin idarә olunması, müxtәlif mövzularda tәlim, mәslәhәt vә texniki dәstәk üzrә xidmәtlәri
tәqdim edir. Göstәrilәn xidmәtlәr zәruri sahәlәr üzrә beynәlxalq vә yerli akkreditasiya keçmiş tәlimçilәrin,
müxtәlif sahәlәrdә “uğur modeli” nümayiş etdirmiş mütәxәssislәrin cәlb olunması ilә hәyata keçirilir.
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Biz fәaliyyәtlәrin tәkmillәşdirilmәsinә
kömәk etmәk üçün әn müasir

metodları tәmin etmәk әzmindәyik.

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 vә 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.

Fəaliyyət istiqamətləri
KOB İnkişaf Mәrkәzi sahibkarların müxtәlif mövzularda mәlumatlandırılmasına
vә onlara tәlimlәrin keçirilmәsinә, KOB-lara fәaliyyәt sahәsinә uyğun qabaqcıl
texnologiya vә hәllәr barәdә konsultasiyaların verilmәsinә, yeni növ

mәhsulların yaradılmasına, meyvә-tәrәvәz mәhsullarının istehsalı üzrә kiçik

vә orta sahibkarlar arasında ekoloji tәmiz (orqanik) vә rәqabәtә davamlı

mәhsulların yetişdirilmәsi sahәsindә maariflәndirmә işlәrinin aparılması vә
informasiya xidmәtlәrinin göstәrilmәsinә, ölkәdә ekoloji tәmiz kәnd

tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı vә kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları
istehsalçılarının xarici bazarlara çıxış imkanlarının genişlәndirilmәsi ilә bağlı
sahibkarlar maariflәndirici işlәrin aparılmasına, sahibkarlar tәrәfindәn yeni

texnologiyaların vә ixtiraların mәnimsәnilmәsinә yardım göstәrilmәsinә,
biznesә yeni başlayan sahibkarlara hüquqi vә digәr mәsәlәlәr üzrә mәslәhәt
xidmәtlәrinin göstәrilmәsinә xidmәt edir.
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Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzindә aşağıdakı fәaliyyәt istiqamәtlәri
üzrә KOB-lara xidmәtlәr tәqdim olunur:

01 Tәlim

A

HƏDƏFLƏR

02 Mәslәhәt

03 Şәbәkәlәşmә

İnnovativ sahibkarlığın inkişafına dәstәk
göstәrilmәsi

Sahibkarlar üçün effektiv konsaltinq vә informasiya
dәstәyi sisteminin formalaşdırılması

Startapların, ailә biznesinin, qadınlar, әlillәr vә

gәnclәr arasında sahibkarlığın inkişafının tәşviqi

Yeni növ mәhsulların (iş vә xidmәtlәrin) yaradılması
Sosial sahibkarlığın (özünümәşğulluğun) inkişaf
etdirilmәsi

B

ƏSAS PERFORMANS
GÖSTƏRİCİLƏRİ

Tәlim xidmәti sahәsindә - 100 KOB-a 100 yarım
gün, 50 tam gün tәlim xidmәtlәri göstәrmәk

Mәslәhәt xidmәti sahәsindә – 100 KOB-a 2000
saat mәslәhәt xidmәtlәri göstәrmәk

Dәstәk xidmәtlәri sahәsindә: 15 yeni KOB-un
yaradılmasını tәmin etmәk; O cümlәdәn 3

innovativ startapın yaradılmasını tәmin etmәk;
100 KOB-a şәbәkәlәşmә dәstәyi göstәrmәk.
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Yevlax KOB İnkişaf mәrkәzinin layihә fәaliyyәti strukturu

1 2
Hazırlıq
mәrhәlәsi

İcra
mәrhәlәsi

3 4

Qiymәtlәndirmә
vә yekunlaşdırma
mәrhәlәsi

Texniki dәstәk
mәrhәlәsi

Hazırlıq mәrhәlәsi üzrә alt proseslәr:
Aran iqtisadi rayonlarında KOB üzrә ümumi iqtisadi mәlumat bazasının formalaşdırılması,
Real vә potensial KOB siyahılarının formalaşdırılması,

Ümumi vә ünvanlı tәqdimat vә aqitasiya tәdbirlәrinin tәşkili,

KOB dostları ilә birgә geniş müraciәt siyahılarının tәrtib edilmәsi,

Seleksiya vә KOB sahәlәri üzrә ixtisaslaşmış qrupların formalaşdırılması,
Tәdris vә mәslәhәt xidmәtlәri üzrә ehtiyacların müәyyәn edilmәsi.

İcra mərhələsi üzrə alt proseslər:
Müәyyәn edilmiş tәlim vә mәslәhәt ehtiyacları üzrә mәlumat bazasının formalaşdırılması,
Tәdris vә mәslәhәt xidmәtlәri proqramlarının hazırlanması,

Tәdris vә mәslәhәt xidmәtlәri üzrə icra cәdvәllәrinin hazırlanması,
Tәdris vә mәslәhәt xidmәtlәrinin tәşkili vә icrası.

Texniki dәstәk mәrhәlәsi üzrә alt proseslәr:
KOB nümayәndәlәrinin hazırlanmış Biznes Plan vә Texniki - iqtisadi әsaslandırma formaları
üzrә maliyyә resurslarına çıxışa görə planların hazırlanması,

Müvafiq özәl, ictimai vә dövlәt qurumlarının (bank, qrant proqramları vә.s.) maliyyәlәşdirmә

proqramlarının araşdırılması vә hazır layihә tәkliflәrinin seçilmiş strukturlara ünvanlanması,
Şәbәkәlәşmә üçün işgüzar görüş, tanışlıq sәfәrlәri, tәqdimatların tәşkili.

Qiymətləndirmə və yekunlaşdırma mәrhәlәsi üzrә alt proseslәr:
Layihә tәsviri qiymәtlәndirmә planının hazırlanması,

Layihә üzrә Әsas Performans Göstəricilәrinin monitorinqi,

İcra olunmuş tәdris proqramlarının tәsiri effektivliyinin dәyәrlәndirilmәsi,

İcra olunmuş mәslәhәt proqramlarının tәsiri effektivliyinin dәyәrlәndirilmәsi,
Texniki dәstәk proqramları üzrә effektivliyin dәyәrlәndirilmәsi,
Yekun hesabatın hazırlanması.
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Metodologiya

01

02

03

04
04

Hazırlıq

Tәlimlәrin
icrası

Mәslәhәt
xidmәtlәri vә
texniki yardım
xidmәtlәri

Tәhlil vә yeni
fәaliyyәt
proqramlarının
hazırlanması

Hazırlıq fazasında layihәnin icra heyәti, inzibati-texniki resursların tәşkili, layihә üzrә idarәetmә
vә qәrar vermә prosedurlarının hazırlığı, habelә regionun iqtisadi-sosial coğrafiyasının
öyrәnilmәsi hәyata keçirilmişdir. Әldә olunmuş mәlumatlar әsasında layihә üzrә benefisiar
profillәrinin yaradılması, KOB müraciәt vә sorğu sisteminin qurulması vә hәmin sorğu
sisteminә xidmәt edәrәk qarşıya qoyulan hәdәf performans göstәricilәri (KPİ) istiqamәtindә
işin qurulması üçün müvafiq tәlimçi vә ekspert heyәti seçilmişdir.
Layihәnin icra heyәti layihәlәrin idarәolunması, peşәkar kommunikasiya bacarıqları, zaman
vә tapşırıqların idarәolunması istiqamәtindә tәlimlәnmiş vә layihәnin ilkin icra planı
hazırlanmışdır. Hazırlıq fazasında Aran iqtisadi regionundan ilkin mәrhәlәdә daxil olmuş
sahibkarlarla görüşlәr keçirilmiş, müraciәtlәrin qeydiyyatı vә tәsnifatı keçirilmiş vә yekun baza
hazırlanmışdır.
Tәlimlәrin icrası fazası regionun KOB nümayәndәlәri, habelә layihә hәdәflәrinә uyğun olaraq
qadın vә gәnclәr, potensial sahibkar olmaq istәyәn şәxslәrlә geniş tәlim proqramlarına
başlanılmışdır. Tәlimlәrhәm onlayn platformalar üzәrindәn, hәm auditor olaraq kiçik qruplarda,
hәm dә iş әsnası formatda tәşkil edilmişdir. Bütün tәlimlәr üzrә tam tәlim modulunu tәrtib
etmək üçün tәlim gündәliyi, təlim təsviri paylama və oxu materialı, təlim tәqdimatı, təlimin
ilkin və son testi vә zәruri oxu materialları tәlimçilәr tәrәfindәn hazırlanaraq mərkəzə tәqdim
edilmişdir.
Mәslәhәt xidmәtlәri hәm tәlimdә iştirak etmiş KOB nümayәndәlәrinә, hәm dә fәrdi vә
ünvanlı müraciәtlәr әsasında ayrı-ayrı sahibkarlar üçün tәşkil edilmişdir. Mәslәhәt xidmәtlәri
hәm şifahi tövsiyyә vә hәllәrin tәqdim edilmәsi, hәm dә bir çox hallarda tәtbiqi dәstәk yәni,
sәnәd, prosedur, rәsmi müraciәt formaları, korporativ standartlar vә әsasnamәlәr, beynәlxalq
keyfiyyәt standartları әsasında müraciәt subyektinin tәsәrrüfatına uyğunlaşdırılmış toplular
vә.s. hazırlanması şәklindә hәyata keçirilmişdir.
Layihә icra metodologiyasının tәhlil fazası әsasәn icra olunan fәaliyyәtlәrin KOB
subyektlәrinin müraciәtlәrinә uyğun olması, müxtәlif tәlim vә mәslәhәt xidmәtlәrinin
ünvanlılığının tәmin edilmәsi, icra keyfiyyәtinin monitorinqi vә layihәnin fәaliyyәtlәr planında
müvafiq dәyişikliklәrin hәyata keçirilmәsini әhatә etmişdir.
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Vәzifәlәr
Layihәnin sәmәrәli icrası mәqsәdilә qarşımıza bir sıra vәzifәlәr qoyulmuşdur ki,
mәhz bu vәzifәlәrin icrası layihә hәdәflәrinә nail olmağa imkan yaratmışdır.
Layihә icrası üçün sifarişçi tәrәfindәn formalaşdırılmış әsas performans göstәricilәri:
Tәlimlәr- 100 yarım gün, 50 tam gün
Mәslәhәt saatları- 2000 saat
Ümumi әhatә edilmәli KOB sayı- 100 KOB
Startap layihәlәrin hazırlanması - 3 әdәd

KOB inkişaf mәrkәzlәri tərəfindən sәmәrәli idarәetmә üzrә praktiki metodologiyanın
hazırlanması;

KOB subyektlәrinә tәlim, mәslәhәt xidmәtlәri vә texniki yardım xidmәtlәri göstәrәcәk
peşәkar mütәxәssis heyәtinin yaradılması;

Bütün göstәrilәn tәlim, tәdris vә mәslәhәt xidmәtlәri üzrә proqram vә tәdris modullarının
hazırlanması;

Layihәnin inzibati heyәtinin hazırlığı vә işin tәşkili üzrә prosedur qaydaların vә zәruri
qeydiyyat, uçot vә icra effektivliyinin monitorinqi alәtlәrinin hazırlanması;

Regionun sahibkarlıq potensialının tәhlili vә yeni imkanların araşdırılması;

Layihә çәrçivәsindә yaradılmış KOB subyektlәri, habelә layihә xidmәtlәrindәn
yararlanmış sahibkarlarla davamlı peşәkar münasibәtlәrin qurulması satış kanallarına çıxışa
dəstəyin yaradılması, zәrurәt yarandıqda әlavә xidmәt vә dәstәyin göstәrilmәsi
İLLİK HESABAT 2021
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Tәlim vә mәslәhәt xidmәtlәri
üzrә ekspert heyәti
Layihә fәaliyyәtlәrinә cәlb olunmuş tәlimçi vә mәslәhәtçi ekspertlәr müәssisәmizin
Akademik Keyfiyyәtә Tәminat Komitәsi (AKTK) vasitәsilә seçilmiş vә hazırlanmışdır.
Ekspertlәrin hazırlığı proqramı Universitas İnternational MMC-nin EN ISO 9001:2015
QMS (20-001 QMS R.01) vә ISO 45001:2018 Occupational Healt and Safety
Management System (20-001 OH&S R.01) standartlarının müvafiq tәlәblәrinә uyğun
hazırlanmışdır. Akademik Keyfiyyәtә Tәminat Komitәsi (AKTK) kurs materialı vә onun
tәchizinin akademik vә praktik ciddiliyini, habelә materialın cari peşәkar mühitә
uyğunluğunu tәmin edir. AKTK Universitas İnternational MMC-nin tәrәfdaş universitetlәrin
mütәxәssislәri vә peşәkarlardan tәşkil olunur. Tәlimçi vә ekspertlәr “Tәlimçilәr üçün
Tәlim” vә “Mәslәhәtçi Hazırlığı” proqramlarına cәlb olunmuş vә proqramı müvәffәqiyyәtlә
bitirdikdәn sonra seçilmiş ekspertlәr tәdris modulları vә mәslәhәt proqramlarının
hazırlığına başlayıblar.
Rafәt Şirәliyev

Kәmalә Soltanova

Öz biznesinə başla

Yerli idarәetmәyә yardım

Kiçik orta sahibkarlıqda
e-ticarәt

Rәvan Cәfәrli

Babәk Mәmmәdov

Gülnar Bağırova

Ruslan Atakişiyev

Audit vә mühasibatlıq

Demokratiyanı öyrәnmә

Orxan Şahbazov

Elnur İslamov

Aslan Mәmmәdzadә

İsa Şәfiyev

Biznes inkişafı

İdarəetmə

Təqdimat bacarığı

Mühasibat uçotu

Vüsal Mahmudov

Ruslan Qurbanov

Orxan Yusifzadә

Azad Rәhimov

İnvestisiya lahiyәlәrinin
tәrtib olunması

Baramaçılıq

Sәbuhi Әliyev

Ümumi iqtisadiyyat

Ziya Mәmmәdov

Keyfiyyətə nəzarət

HACCP

Praktik Hüquq

Xərclər üzrə mühasib

Sanar Mәmmәdov

Emin Әsgәrov

Behbudalı Novruzlu

Tural İsgәndәrov
Proqram təminatının
sazlanması

Marketinq və
menecment

Avtomatlaşdırılmış
sistemlər

Təchizat zəncirinin
idarə olunması

Eltac Cәbiyev

Mirşahin Ağayev

Sara Rәcәbli

Layihələrin yazılması

Aktivlərin təhlili

Sosial sahibkarlıq

Biznesin təşkili

İbrahim İbrahimov

Radil Fәtullayev

Mübariz Yolçiyev

Ruslan Quliyev

Prosedurların yazılması

Maliyyə uçotu

Korporativ hüquq

Menecer Tәlim Proqramı

Elxan Әmirzadә

Nizami Qәhrәmanov

Arif Eyvazov

Әbülfәt Qasımov

Maliyyə və kredit

Biznes ideyası yarat

Biznes ideyası yarat

Biznes ideyası yarat
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Müraciәtlәrin statistikası
Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzinə fəaliyyətdə olduğu müddət ərzində (iyun 2020-iyun 2021)
xidmətlərdən yararlanmaq üçün 304 müraciət daxil olmuşdur. Təhlil göstərir ki, daxil
olmuş müraciətlərdən birbaşa müraciət (174 KOB subyekti) çoxluq təşkil etmişdir. Aran
iqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən KOB Dostları və KOB Evi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində
yönləndirilmiş KOB subyektləri isə müvafiq formada olmuşdur: Yevlax KOB dostu- 2,
Mingəçevir KOB dostu – 2, Göyçay KOB dostu- 2, Kürdəmir KOB dostu – 3, İmişli KOB
dostu – 4, Gəncə KOB dostu – 2, Şəmkir KOB dostu – 3 və Yevlax KOB Evi -2.
Mingəçevir KOB dostu
İmişli KOB dostu
Yevlax KOB dostu
Kürdəmir KOB dostu
Göyçay KOB dostu
Birbaşa
Gəncə KOB dostu
Şəmkir KOB Dostu
Yevlax KOB Evi

Müraciәt etmiş KOB subyektlәrinin hüquqi forması üzrә statistik göstәrici
Mәrkәzә daxil olmuş 304 müraciәtin tәhlilindәn müәyyәn olunmuşdur:

Vәtәndaş – 150 (70 %),

Vətəndaş

Fiziki şəxs

Fiziki şәxs- 33 (23 %),
Hüquqi şәxs -11 (17 %)
Hüquqi şəxs
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Müraciәtlәrin icra statusu
Mərkəzə daxil olmuş müraciətlər müsahibə mərhələsindən keçərək ehtiyaclar
müəyyənləşdirilmiş və daha sonra operativ qaydada icra olunmuşdur. Belə ki, KOB
subyektinin ehtiyaclarına uyğun olaraq müvafiq məsləhət xidməti göstərilmiş və ya
aidiyyəti üzrə yönləndirilmişdir. Həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində 304 müraciətin
194-ü (63%) müsbət həllini tapıb (Biznes planların hazırlanması, layihələrin yazılması,
gözəllik salonu üzrə master klass, aqronom xidmətləri, vergi xidmətləri, mühasibatlıq
xidmətləri, texniki servis xidmətləri, marketinq və satış kanallarına çıxışa dəstək üzrə məsləhət
xidmətləri), 3- ü (2%) icra mərhələsindədir, 65-i (20%) aidiyyəti üzrə göndərilib,
194-nün (63%) sorğusu cavablandırılıb ( KOB subyektləri yalnız təlimlərdə iştirak üçün
müraciət edib), 20-i (7%) nəticəsi gözlənilməkdədir (biznes ideyaların
dəyərləndiriliməsi), 22-i (8 %) gözləmədədir ( növbəti mərhələdə sorğulanmış xidmətlər
üzrə yararlanacaq)

65

194
22

20

3

aidiyyatı üzrә göndәrilib

nәticәsi gözlәnilmәkdәdir

gözlәmәdәdir

icra mәrhәlәsindәdir

sorğu cavablandırılıb
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Tәlimlәr

Tәlim vә inkişaf siyasәtimizin әsas mәqsәdi KOB-ların strateji hәdәflәrinә uyğun tәlimә olan
ehtiyacları müәyyәnlәşdirәrәk onların biliklәrinin sistemli şәkildә yenilәnmәsini vә fәaliyyәt
istiqamәtlәrinә uyğun praktiki sәriştәlәri әldә etmәlәrini tәmin etmәkdir. Tәlim xidmәtlәrimiz
biznesin başlanması üçün zәruri istiqamәtlәrdә tәtbiqi sәriştәlәrin aşılanmasına yönәlmiş
tәdris proqramına әsasәn hәyata keçirilmişdir. Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi regionda startaplar,
ailә biznesi, qadınlar, әlillәr vә gәnclәr arasında sahibkarlığın inkişafını tәşviq etmiş, KOB-ların
maariflәndirilmәsi üçün aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә tәlim xidmәtlәrinin tәqdim etmişdir.

15
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Tәlim vә inkişaf siyasәtimizin әsas mәqsәdi KOB-ların strateji hәdәflәrinә uyğun tәlimә olan
ehtiyacları müәyyәnlәşdirәrәk onların biliklәrinin sistemli şәkildә yenilәnmәsini vә fәaliyyәt
istiqamәtlәrinә uyğun praktiki sәriştәlәri әldә etmәlәrini tәmin etmәkdir. Tәlim xidmәtlәrimiz
biznesin başlanması üçün zәruri istiqamәtlәrdә tәtbiqi sәriştәlәrin aşılanmasına yönәlmiş
tәdris proqramına әsasәn hәyata keçirilmişdir. Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi regionda startaplar,
ailә biznesi, qadınlar, әlillәr vә gәnclәr arasında sahibkarlığın inkişafını tәşviq etmiş, KOB-ların
maariflәndirilmәsi üçün aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә tәlim xidmәtlәrinin tәqdim etmişdir.
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Hәyata keçirilmiş tәlimlәr üzrә tәsnifat


Tәlim

Nәfәr

1

İdarәetmә keyfiyyәtinin tәmin olunması

527

2

Öz biznesinә başla

482

3

Ünsiyyәt bacarığı

136

4

Layihәlәrin yazılması vә idarә olunması

108

5

Praktik Marketinq

74

6

KOB-lar üçün hesabatlıq

51

7

Zamanın idarә olunması

92

8

Maliyyә әmәliyyatları vә müxabirlәşmәlәr

92

9

Kiçik vә orta sahibkarlıqda uçotun tәşkili

84

10

Françayzinq 1

61

11

Marketinqin әsasları

74

12

Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının ixracı vә sertifikatların alınması

68

13

Әlavә dәyәr vergisi

51

14

Liderlik bacarığı

46

15

Satışa giriş

80

16

Bazar araşdırması

61

17

Marketinq komplekslәri

58

18

Zamanın idarә olunması vә planlaşdırma

52

19

Miqyaslaşma vә françayzinq

67

20

Tәchizat zәncirinin idarә olunması

51

21

Biznesin hüquqi vә vergi aspektlәri

287

22

Sahibkarın effektiv nitqi

103

23

Digәr tәlimlәr

1894

Cәmi

4704
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Keçirilmiş tәlimlәrdә iştirak etmiş KOB subyektlәrinin say statistikası
Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi fәaliyyәtdә olduğu müddәt әrzindә ümumilikdә 207 dәfә olmaqla 98
fәrqli mövzu üzrә tәlim keçirilmişdir. Tәlimlәr hәm canlı (Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzindә - 52 tәlim (381
iştirakçı), hәm dә pandemiya şәraiti ilә әlaqәdar olaraq onlayn formada (zoom platforması
üzәrindәn – 155 tәlim) keçirilmişdir. Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn tәşkil olunmuş bu
tәlimlәr 4704 KOB subyekti iştirak etmişdir. Bunlardan 1846 KOB subyekti qadın, 2239 KOB
subyekti gәnclәr olmuşdur. Tәhlil göstәrir ki, İdarәetmә keyfiyyәtinin tәmin olunması (527 nәfәr- 44%),
Öz biznesinә başla (482 nәfәr- 37%), Biznesdә avtomatlaşdırılmış sistemlәrin tәtbiqi (136 nәfәr- 19%)
tәlimindә iştirakçı sayı çoxluq tәşkil edir.
İdarəetmə keyfiyyətinin təmin olunması

527

Öz biznesinə başla

482

Ünsiyyət bacarığı

136

Layihələrin yazılması və idarə olunması

108

Praktik marketinq

74

KOB-lar üçün hesabatlılıq

51

Zamanın idarə olunması

92

Maliyyə əməliyyatları və müxabirləşmələr

92

Kiçik və orta sahibkarlıqda uçotun təşkili

84

Françayzinq

61

Marketinqin əsasları

74

Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı

68

Əlavə dəyər vergisi

51

Liderlik bacarığı

46

Satışa giriş

80

Bazar araşdırması

61

Marketinq kompleksləri

58

Zamanın idarəolunması və planlaşdırma

52

Miqyaslaşma və françayzinq

67

Təchizat zəncirinin idarəolunması

51

Biznesin hüquqi və vergi aspektləri

287

Sahibkarın effektiv nitqi

103

Digər təlimlər

1894
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Tәlimlәrdә iştirak etmiş KOB subyektlәrinin regioanlar üzrә bölgüsü
Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn tәşkil olunmuş tәlimlәrdә 4704 KOB subyekti iştirak edib. Belә
ki, Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn tәşkil olunmuş canlı tәlimlәrdә Aran iqtisadi rayonlarından olan
381 KOB subyekti iştirak edib. Bu KOB subyektlәrindәn әn çoxu Yevlax rayonundan olmaqla (357 KOB
subyekti) qalanları müvafiq formada olmuşdur- Bәrdә (297 KOB subyekti), Ağcabәdi (188 KOB subyekti),
Goranboy (309 KOB subyekti).
Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn tәşkil olunmuş tәlimlәrdә pandemiya şәraiti ilә әlaqedar olaraq
onlayn formada Aran iqtisadi rayonu ilә yanaşı respublikanın digәr şәhәr ve rayonlarından olan 4240 KOB
subyekti (1 KOB subyekti ) iştirak etmişdir.
Bәrdә

Yevlax

Ağcabәdi

Goranboy

Şәki

297

357

188

309

265

Naxçıvan

Lәnkәran

Quba

Qusar

Xırdalan

21

97

169

152

244

Bakı

Ağsu

Sumqayıt

Zәrdab

Yardımlı

1012

134

187

105

287

Beylәqan

Bilәsuvar

Masallı

Cәbrayıl

Laçın

104

23

101

31

99

Gәncә

Ağdam

Füzuli

Kәlbәcәr

Qazax

83

101

41

98

199
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Tәlimlәrdә iştirak etmiş KOB subyektlәrinin gender nisbәti
Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn tәşkil olunmuş tәlimlәrә qoşulmuş KOB subyektlәrinin
әsas hissәsini kişilәr tәşkil edir. Tәlimә qoşulmuş 4621 KOB subyektindәn 1846-ı xanımlar,
2775-i isә bәylәr tәşkil edir.
bəy

xanım

40 %

60 %
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Öz biznesinə başla

Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn tәlim tәşkil olunub
Oktyabrın 27-dә Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzindә Aran iqtisadi
rayonundan olan mikro, kiçik vә orta sahibkarlıq subyektlәri üçün “Biznes İdeyası yarat ” mövzusunda növbәti
onlayn tәlim keçirilib.
Tәlimçi-expert tәrәfindәn müxtәlif interaktiv üsullardan istifadә olunmaqla tәşkil olunmuş tәdbirdә KOB-lar
tәlimә qoyulan sәrmayәdәn maksimum gәlir әldә edilmәsi, kredit ittifaqları vә banklar üçün nüfuzun
artırılması, biznes ideyanın formalaşdırılması, bacarıq, tәcrübә vә şәxsi xüsusiyyәtlәrin qiymәtlәndirilmәsi,
biznes ideyanın tәhlili vә әn uyğununun seçilmәsi barәdә mәlumatlandırılıblar.
Koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilә bağlı metodiki göstәrişlәrә uyğun olaraq tәlim qruplar şәklindә
keçirilib.
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Biznes
ideyası
yarat
Öz
biznesinə
başla

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzindә Aran iqtisadi rayonundan olan
mikro, kiçik vә orta sahibkarlıq subyektlәri üçün 28 oktyabrda “Öz biznesinә başla” mövzusunda
növbәti canlı tәlim keçirilib.
Tәlimdә iştirak etmiş KOB-lar biznes idarәetmәsinin formalaşdrılması, qәrarların qәbulu, fәrqli hәlli yollarının
işlәnilmәsinә dair bacarıqların mәnimsәnilmәsi, biznesi yaratmaq üçün ideya seçimi, tәlimә qoyulan
sәrmayәdәn maksimum gәlir tәmin edilmәsi, biznes yaratmaq vә gәlir әldә etmәk, gәlәcәk davamlılıq
strategiyalarını araşdırmaq mövzularında mәlumatlandırılb.
Tәlim peşәkar tәlimçi-expert tәrәfindәn müxtәlif interaktiv üsullardan istifadә edilmәklә keçirilib.
Tәlim koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilә әlaqәdar metodiki göstәrişlәrә uyğun olaraq 9 nәfәrdәn
ibarәt qrup şәklindә tәşkil edilib.

22
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Öz biznesinə başla

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi və Dövlət
Məşğulluq Mərkəzinin birgə əməkdaşlığı ilə sahibkar olmaq istəyən vətəndaşlar üçün sahibkar
düşüncə tərizinin təşviqi məqsədilə cari ilin aprel ayının 30-da 10 günlük “Öz biznesinə
başla” mövzusunda canlı təlim təşkil olunub.
Təlimdə
• Biznes planın hazırlanma mərhələləri;
• Özəl müəssisənin yaradılması üzrə fəaliyyət planı ;
• Biznes planın tərtib edilməsi;
• Marketinq araşdırması planının hazırlanması;
• Satış və istehsal həcminin müəyyənləşdirilməsi;
• İşçilər və investisiya həcminin müəyyənləşdirilməsi;
• Xidmətlərin maya dəyəri və ilkin kapitalın hesablanması;
• Hüquqi öhdəliklər barədə məlumat əldə edib, KOB subyektlərini maraqlandıran suallar
cavablandırılıb.
Təlim koronavirus (COVID-19) infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişlərə uyğun
olaraq, 10 nəfərdən ibarət qrup şəklində təşkil edilib.
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Biznes
planın yazılması
Öz biznesinə
başla

Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn mәslәhәt xidmәtlәri tәşkil olunub.
Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzindә Bәrdә, Ağcabәdi vә Goranboy
rayonlarından olan mikro sahibkarlar üçün sentyabr-oktyabr ayları әrzindә “Biznes planın yazılması"
mövzusunda fәrdi mәslәhәt xidmәtlәri keçirilib.
Mikro sahibkarlara göstәrilmiş mәslәhәt xidmәtlәri nәticәsindә әkinçilik üzrә 6, heyvandarlıq üzrә isә 15
biznes plan KOB-larla birlikdә hazırlanıb.
Qeyd edәk ki, Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn göstәrilәn bütün xidmәtlәr, o cümlәdәn mәslәhәt
xidmәtlәri ödәnişsizdir.

24
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Baramanın və çəkilin
yetişdirilməsi

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn
sahibkarların maariflәndirilmәsi mәqsәdilә növbәti praktik tәlim keçirilib.
Goranboy Dövlәt Aqrar İnkişaf Mәrkәzindә tәşkil olunmuş “Baramanın vә çәkilin yetişdirilmәsi”
mövzusunda tәlimdә Yevlax, Gәncә vә Goranboy rayonlarından kümçülüklә mәşğul olan 10-a
yaxın mikro vә kiçik biznes subyektlәri iştirak ediblәr.
Tәlimdә iştirakçılara
• Mövsümә hazırlıq işlәri;
• Tut ipәkqurdunun bәslәnmәsi;
• Baramanın yığılması;
• Xәstәlik vә zәrәrvericilәrә qarşı mübarizә tәdbirlәri;
• Yem bazasının tәşkili barәdә mәlumat verilib, sahibkarları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Tәlim koronavirus (COVID-19) infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstәrişlәrә uyğun
olaraq,10 nәfәrdәn ibarәt qrup şәklindә tәşkil edilib.
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Müasir heyvandarlıq kompleksinin
qurulması və avtomatlaşdırılması

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn
sahibkarların maariflәndirilmәsi mәqsәdilә növbәti praktik tәlim keçirilib.
Kürdәmir Süd Emalı Zavodunda tәşkil olunmuş “Müasir heyvandarlıq kompleksinin qurulması
vә avtomatlaşdırılması” mövzusunda tәlimdә Yevlax, Bәrdә vә Ağcabәdi rayonlarında
heyvandarlıqla mәşğul olan 10-a yaxın mikro vә kiçik biznes subyektlәri iştirak ediblәr.
Tәlimdә iştirakçılara 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 verilib, sahibkarları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Tәlim koronavirus (COVID-19) infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstәrişlәrә uyğun
olaraq,10 nәfәrdәn ibarәt qrup şәklindә tәşkil edilib.
Kürdәmir Süd Emalı Zavodu sahibkarlar üçün praktik tәlimlәrin keçirilmәsi istiqamәtindә Yevlax
KOB İnkişaf Mәrkәzi ilә әmәkdaşlığını davam etdirmәkdә maraqlı olduğunu bildirib.
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Mәslәhәt xidmәtlәri

Biznesin optimallaşdırılmasında maraqlı olan KOB-lara onların fәaliyyәtlәrinin bütün mәrhәlәlәrindә
yüksәk peşәkarlıqla mәslәhәt (konsaltinq) xidmәtlәri hәyata keçirilib. Mәslәhәt xidmәtlәri KOB-ların
biznes fәaliyyәtlәrinin tәhlili, inkişaf perspektivlәrinin әsası, fәaliyyәt sahәlәri vә bizneslәrinin xüsusiyyәtlәri
nәzәrә alınmaqla iqtisadi innovasiyaların tәtbiqindәn ibarәt olmuşdur. Mәslәhәt xidmәtlәri hәm
biznesin inkişafı, hәmdә müxtәlif istiqamәtlәrdә sahibkarların fәaliyyәti zamanı yarana bilәcәk
istiqamәtlәrdә tәşkil olunmuş sessiyalar vasitәsilә hәyata keçirilmişdir. Burada, mәsәlәn, kәnd tәsәrrüfatı
sahәsindә meyvәçilik, bitkiçilik, toxumçuluq üzrә aqronom, biotexnik vә qida mühәndislәrinin cәlb
olunması ilә sahәlәrdә tәşkil edilmişdir. Yeni brendin yaradılması zamanı marketinq, brendinq, satış vә
korparativ hüquq üzrә mәslәhәt xidmәtlәri tәşkli olunaraq biznesin yaradılmasına dәstәk göstәrilmişdir.
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Hәyata keçirilmiş mәslәhәt xidmәtlәri üzrә tәsnifat
Mәslәhәt xidmәti



Saat

1006

1

Biznes planın hazılanması

2

Layihәlәrin yazılması

192

3

Texniki servis xidmәti

16

4

Aqranom xidmәti

151

5

Mühasibatlıq xidmәti

97

6

Vergi sistemi vә qanunvericiliyi

124

7

Satış kanallarına çıxışa dәstәk

680

8

Marketinq

128

9

Cәmi

2394
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Mәslәhәt xidmәtlәrinin statistikası
Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi fәaliyyәtdә olduğu müddәt әrzindә 304 KOB subyektinә mәslәhәt
xidmәti vermişdir. Tәhlil göstәrir ki, Biznes planın hazırlanması (85 KOB subyekti -43 %) üzrә

mәslәhәt xidmәti üstünlük tәşkil etmişdir. Digәr mәslәhәt xidmәtlәri müvafiq formada

olmuşdur: Layihәlәrin yazılması (8 KOB subyekti –4 %), Aqronom xidmәti (44 KOB subyekti-

23 %), Texniki servis xidmәti (2 KOB subyekti 1 %), Vergi sistemi ve qanunvericiliyi (36 KOB
subyekti –19 %), Mühasibatlıq xidmәti (3 KOB subyekti –2 %), Marketinq xidmәti (6 KOB
subyekti –3 %), Satış kanallarına çıxışa dәstәk (10 KOB subyekti –5 %).

Biznes planın yazılması
Layihələrin yazılması
Aqronom xidməti
Texniki servis xidməti
Vergi sistemi və qanunvericiliyi
Satış kanallarına çıxışa dəstək
Marketinq
Mühasibatlıq xidməti
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Kәnd tәsәrrüfatı
Baramaçılıq

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn
sahibkarlara mәxsus tәsәrrüfatda 2021-ci il aprel ayı әrzindә kәnd tәsәrrüfatına dair fәrdi

mәslәhәt xidmәtlәri keçirilib. Mәslәhәt xidmәtlәri çәrçivәsindә Saatlı rayonunda 79 saat
olmaqla 24 KOB subyektinә baramaçılığa dair aqronom xidmәt göstәrilmişdir. Kümdarlara
qurdların hәr yaşa uyğun düzgün yemlәnmә, künәdәyişmә, yuxu mәrhәlәsindә qulluq
qaydaları, qabıq dәyişmәsi zamanı onlarla davranış qaydaları ilә bağlı mәlumat vә mәslәhәtlәr
verilmişdir.

İLLİK HESABAT 2021

30

Regionlar üzrә statistik göstәrici
Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzinin hәyata keçirdiyi mәslәhәt xidmәtlәri üçün Aran iqtisadi rayonu

ilә yanaşı respublikanın digәr şәhәr vә rayonlarından olan KOB subyektlәri müraciәt etmişdir.
Müraciәt etmiş KOB subyektlәrinin әsas hissәsini Bәrdә rayonundan olan sahibkarlar tәşkil

etmәklә (42 KOB subyekti – 21%) digәr rayonlar müvafiq formada olmuşdur: Yevlax rayonu

(40 KOB subyekti- 20%), Goranboy rayonu (37 KOB subyekti- 19%), Saatlı rayonu (27 KOB

subyekti- 14%), Ağcabәdi rayonu (5 KOB subyekti- 2%), Mingәçevir şәhәri (3 KOB - 1%),
Gәncә şәhәri (7 KOB - 3%), Kürdәmir rayonu (3 KOB - 1%), Göyçay rayonu (5 KOB - 2%),

İmişli rayonu (2 KOB - 1%), Bakı şәhәri (7 KOB - 3%), Ağdam rayonu (3 KOB - 1%), Zәrdab
rayonu (3 KOB -1%), Beylәqan rayonu (1 KOB - 1%), Bilәsuvar rayonu (2 KOB - 1%), Masallı

rayonu (1 KOB - 1%), Cәbrayıl rayonu (1 KOB - 1%), Samux rayonu (1 KOB - 1%), Tәrtәr rayonu

(1 KOB - 1%), Laçın rayonu (1 KOB - 1%), Ağsu rayonu (1 KOB - 1%), Ağdaş rayonu (1 KOB 1%), Yardımlı rayonu (1 KOB - 1%), Şәki şәhәri (2 KOB - 1%). Ümumilikdә 194 KOB-a mәslәhәt
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Ağcabәdi
Samux

Tәrtәr

Laçın

Ağsu

Ağdaş

Yardımlı

Mingәçevir

Cәbrayıl

Masallı

Beylәqan

Kürdәmir

Şәki

Zәrdab
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İmişli

1%

Ağdam

Göyçay

10 %

Bakı

Gәncә

Saatlı

20 %

Goranboy

Yevlax

xidmәti göstәrilmişdir.

Mәslәhәt xidmәtlәri üzrә KOB subyektlәrinin
müraciәt tezliyi
Tәhlil göstәrir ki, mәslәhәt xidmәtlәri üzrә Mәrkәzә aprel ayında müraciәt çoxluq tәşkil etmişdir.
(58 KOB subyekti- 30%)

Sentyabr

Oktyabr

Noyabr

4

8

12

Dekabr

Yanvar

Fevral

2

15

19

Mart

Aprel

May

12

68

20

İyun

34
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Kәnd tәsәrrüfatı

Baramaçılıq

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
məxsus təsərrüfatda 2021-ci il aprel ayı ərzində kənd təsərrüfatına dair fərdi məsləhət xidmətləri
keçirilib. Məsləhət xidmətləri çərçivəsində Goranboy rayonunda 66 saat olmaqla 19 KOB subyektinə
baramaçılığa dair aqronom xidmət göstərilmişdir. Kümdarlara qurdların hər yaşa uyğun düzgün
yemlənmə, künədəyişmə, yuxu mərhələsində qulluq qaydaları, qabıq dəyişməsi zamanı onlarla
davranış qaydaları bağlı məlumat və məsləhətlər verilmişdir.
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Kәnd tәsәrrüfatı
Baramaçılıq

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn
sahibkarlara mәxsus tәsәrrüfatda 2021-ci il aprel ayı әrzindә kәnd tәsәrrüfatına dair fәrdi

mәslәhәt xidmәtlәri keçirilib. Mәslәhәt xidmәtlәri çәrçivәsindә Saatlı rayonunda 79 saat
olmaqla 24 KOB subyektinә baramaçılığa dair aqronom xidmәt göstәrilmişdir. Kümdarlara
qurdların hәr yaşa uyğun düzgün yemlәnmә, künәdәyişmә, yuxu mәrhәlәsindә qulluq
qaydaları, qabıq dәyişmәsi zamanı onlarla davranış qaydaları ilә bağlı mәlumat vә mәslәhәtlәr
verilmişdir.
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Texniki servis xidmәti

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik və orta sahibkarlar üçün “Texniki servis xidməti” mövzusunda fərdi olaraq yerində məsləhət
xidməti göstərilib. Belə ki, Bərdə rayonunda mebel istehsalı ilə məşğul olan Abbasov Elşən Rizvan
oğluna 19 aprel 2021-ci il tarixində məsləhət xidməti göstərilmişdir.
KOB subyektinə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin
özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində seçdikləri iqtisadi fəaliyyət növü üzrə aktivlərlə təmin
olunduğu avadanlıq haqqında məsəhət xidməti göstərilmişdir. KOB subyektinin aldığı
“arabalı kəsmə dəzgah” quraşdırılmış və istifadə qaydaları haqqında texniki servis xidməti
göstərilmişdir.
KOB subyektinə zəruri xidmət göstərilərək biznes fəaliyyətinə dəstək edilmişdir.
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Texniki servis xidmәti

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn
mikro, kiçik vә orta sahibkarlar üçün “Texniki servis xidmәti” mövzusunda fәrdi olaraq yerindә
mәslәhәt xidmәti göstәrilib. Belә ki, Mingәçevir şәhәrindә meyvә qurutma istehsalı ilә mәşğul
olan Abdullayev Sәnan Mövsüm oğluna 24 aprel 2021-ci il tarixindә mәslәhәt xidmәti
göstәrilmişdir.
KOB subyektinә Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi yanında Dövlәt Mәşğulluq
Xidmәtinin özünümәşğulluq proqramı çәrçivәsindә seçdiklәri iqtisadi fәaliyyәt növü üzrә
aktivlәrlә tәmin olunduğu avadanlıq haqqında mәsәhәt xidmәti göstәrilmişdir. KOB subyekti
aldığı “meyvә qurutma sobasının” quraşdırılmış vә istifadә qaydaları haqqında texniki servis
xidmәti göstәrilmişdir.
KOB subyektinә zәruri xidmәt göstәrilәrәk biznes fәaliyyәtinә dәstәk edilmişdir.
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Masterklass xidmәti

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən qadın sahibkarların
biznesinin inkişafı istiqamətində dəstəyi davam edir. Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən 8 mart
Beynəlxalq Qadınlar günü münasibəti ilə əlaqədar olaraq ailə təsərrüfatı ilə məşğul olan sahibkar
xanımlara gözəllik salonunda xidmətlər göstərilib. Təcrübəli və peşəkar ekspertlər tərəfindən
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən 3 xanıma praktiki və nəzəri biliklər öyrədilmişdir. Bununla
da qadınlar günü münasibəti ilə sahibkar qadınlara xidmət göstərilmiş, eyni zamanda digər sahibkar
xanımların xidmətindən yararlanaraq onlara dəstək göstərilmiş. Həmçinin öz biznesini bu istiqamətdə
davam etdirmək istəyən xanımlar praktiki biliklərə sahib olmuşdur. Sonda isə qadın sahibkarlar
üçün praktiki təlimlərin keçirilməsi istiqamətində sahibkarlar, Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi ilə
əməkdaşlığını davam etdirməkdə maraqlı olduğunu bildiriblər. Qadın sahibkarlara Yevlax KOB
İnkişaf Mərkəzi tərəfindən praktiki biliklərin öyrədilməsini təsdiq edən sertifikat təqdim edilmişdir.
Qeyd edək ki, Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzində göstərilən bütün xidmətlər ödənişsizdir.
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İdarəetmə keyfiyyətinin təmin
olunması

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn mikro, kiçik vә orta
sahibkarlar üçün 4 fevral 2021-ci il tarixindә saat 19:00-da “İdarәetmә keyfiyyәtinin tәmin olunması ”
mövzusunda 8 günlük onlayn tәlim tәşkil olunub.

Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzinin tәşkilatçılığı ilә 04 fevral 2021-ci il tarixindә “İdarәetmә keyfiyyәtinin tәmin
olunması ” adlı vebinarda Aran İqtisadi rayonundan 527-ә yaxın mikro, kiçik vә orta biznes subyektlәri
iştirak etmişdir.

İştirakçılar tәlimdә mәhsul vә xidmәtlәrә dair tәlәblәrin müәyyәn edilmәsi,tәlәblәrin tәhlilindә 5 addım,müştәrilәrә

vә kәnar tәdarükçülәrә mәxsus mülkiyyәtlә davranış qaydası, kәnardan tәdarük olunan proses, mәhsul vә
xidmәtlәrә nәzarәt barәdә mәlumat әldә ediblәr. Vebinarın sonunda isә KOB subyektlәrini maraqlandıran
suallar cavablandırılıb.
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Özünüidarә 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 “Özünüidarə 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.
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Biznesin hüquqi və
vergi aspektləri

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn mikro, kiçik vә orta
sahibkarlar vә biznesә başlamaq istәyәnlәr, hәmçinin vergi vә mühasibatlıq sahәsindә yeni biliklәr әldә etmәk
istәyәnlәr üçün “Biznesin hüquqi vә vergi aspektlәri” mövzusunda onlayn tәlim tәşkil olunub.

Tәdbirdә Aran iqtisadi rayonu üzrә 280-ә yaxın mikro, kiçik vә orta biznes subyektlәri iştirak edib.
Vebinar iştirakçıları biznesin vergi vә hüquqi aspektlәri, onlayn şәkildә şirkәtin yaradılması, gәlirlәrin vә
xәrclәrin idarә olunması, kadr uçotu (e-gov.az portalından istifadә, işçilәrlә bağlı bütün әmәliyyatlar),

hesabatların tәrtib olunması vә göndәrilmәsi (BTP programı ilә tanışılıq) mövzuları barәdә mәlumat

әldә edib, KOB subyektlәrini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Vebinarı uğurla başa vurmuş iştirakçılara
Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn sertifikatlar verilib.
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Ünsiyyәt bacarığı

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn mikro, kiçik
vә orta sahibkarlar üçün “Ünsiyyәt bacarığı” mövzusunda növbәti vebinar tәşkil olunub.

Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzinin tәşkilatçılığı ilә 29 yanvar 2021-ci il tarixindә “Ünsiyyәt bacarığı” adlı

vebinarda Aran İqtisadi rayonundan 136-a yaxın mikro, kiçik vә orta biznes subyektlәri iştirak etmişdir.
İştirakçılar tәlimdә pauza, effektli görünüş, tәbәssüm, pozitiv әhval, adı ilә müraciәt, dinlәmәk, sәmimi

maraq, kompliment, doğru bәdәn dili barәdә mәlumat әldә ediblәr. Vebinarın sonunda isә KOB
subyektlәrini maraqlandıran suallar cavablandırılıb
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KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn tәqdim olunmuş forum
Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA), Agentliyin Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi, Gәnclәrin
İnkişaf vә Karyera Mәrkәzinin Yevlax nümayәndәliyi vә Türkiyә Gәnc İş Adamları Konfederasiyası

Eskişehir nümayәndәliyinin birgә tәşkilatçılığı ilә Azәrbaycan-Türkiyә Gәnc İş Adamları Forumu
keçirilib. Tәdbirdә ölkәlәrimiz arasında iqtisadi әlaqәlәrә vә birgә әmәkdaşlıq imkanlarına dair

müzakirәlәr aparılıb, mikro, kiçik vә orta sahibkarlar arasında әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi perspektivlәrinә
dair fikir mübadilәsi aparılıb.
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Sosial Media hesabları

Xaçmaz KOB İnkişaf Mәrkәzindә hәyata keçirilmiş bütün fәaliyyәtlәr sosial media vә dövrü mәtbuatda
mütәmadi olaraq paylaşılır. Belә ki, fәaliyyәtimiz üzrә tәlim vә mәslәhәt xidmәtlәri üzrә elanlar, keçirilmiş

tәlimlәr vә görüşlәr barәdә press-relizlәr Mәrkәzin sosial şәbәkәlәrindә (Facebook, Instagram vә LinkedIN

sәhifәlәri, Youtube kanalı) mütәmadi olaraq yerlәşdirilib, saytın texniki hissәsi vә dizaynı tam hazırlanmış,
mәlumatlar әlavә olunmuşdur.

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

İyun 2021

Facebook

İnstagram

Linkedin

Youtube

5351

7114

192

64
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