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Bu kitabçada biznesin satış imkanların artırılması istiqamətində sahibkarların bilik və bacarıqlarının 

artırılması ilə bağlı mexanizmlər öz əksini tapmışdır. Kitabçadan sahibkarlar, fermerlər, müvafiq 

dövlət qurumlarının əməkdaşları, tədqiqatçılar, tələbələr və eləcə də yeni biznes qurmaq istəyən 

vətəndaşlar faydalana bilərlər. 

  

Kitabça “Məsləhət xidmətləri vasitəsilə aqro-turizm, aqro-biznes sahibkarlığın və ərzaq 

məhsullarının istehsalının təşviqi və yeni dəyər zəncirlərinin yaradılması və inkişafı” layihəsi 

çərçivəsində Azərbaycanın İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (CESD) və Bolqarıstanın İqtisadi 

İnkişaf Mərkəzinin (CED) ekspert qrupları tərəfindən hazırlanmışdır. 

  

  

  

  

   

Bu nəşr Avropa İttifaqının maliyyə yardımı ilə hazırlanmışdır. Onun məzmununa görə CESD 

məsuliyyət daşıyır və burada ifadə olunan fikirlər heç bir halda Avropa İttifaqının rəsmi mövqeyi 

kimi qəbul edilə bilməz. 

 

BAKI, 2021 



 

Mündəricat

 

 

Giriş...............................................................................................................................................4 

Biznes Planlamasına Giriş.............................................................................................................5 

Biznes Planlama Sahələri və Addımları........................................................................................8 

İş Planı Siyahısı............................................................................................................................19 

Faydalı Biznes Planı haqqında göstərişlər....................................................................................29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Giriş 

 

 

 

Sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq məhz biznes planın hazırlanmasından başlayır. Uğurlu sahibkarlıq 

fəaliyyəti əsaslandırılmış və sistemli biznes planın hazırlanmasından birbaşa aslıdır. Biznes planı 

adətən sahibkarlar üçün bir yol xəritəsi kimi də xarakterizə edirlər.  

Bir iş planı, işinizin gələcəyinin yazılı bir təsviridir. Eyni zamanda nə etməyi və necə etməyi 

planlaşdırdığınızı izah edən bir sənəddir.  

İş dünyasında biznes planları onları yazan və oxuyanlar üçün bir sıra tapşırıqları yerinə yetirməyə 

kömək edə bilər. Adətən biznes plan, investisiya axtaran sahibkarlar tərəfindən vizyonlarını potensial 

investorlara çatdırmaq üçün istifadə olunur. Bunlar, əsas işçiləri cəlb etməyə, yeni iş üçün 

perspektivə, tədarükçülərlə münasibət qurmağa və ya sadəcə şirkətlərini daha yaxşı idarə etməyi başa 

düşməyə çalışan qurumlar tərəfindən istifadə edilə bilər. 

Bəs, bir biznes planına nələr daxildir? Sadəcə olaraq, bir iş planı iş hədəflərinizi, onları qarşılamaq 

üçün istifadə edəcəyiniz strategiyaları, işinizdə qarşılaşa biləcək potensial problemləri və həll 

yollarını, işinizin təşkilati quruluşunu (vəzifələr və vəzifələr daxil olmaqla) və nəhayət, 

təşəbbüsünüzü maliyyələşdirmək üçün tələb olunan kapitalın miqdarını əhatə edir.  

Bu kitabçanın hazırlanmasında da məqsəd, biznes sahiblərinə doğru şəkildə biznes planın 

hazırlanması mərhələlərini anlatmaq və düzgün istiqamətləndirməkdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Biznes Planlamasına Giriş

 

Son dövrlərdə iqtisadi və mədəni iqlim sahibkarlar üçün ciddi dərəcədə sərtləşsə də, onları 

dəstəkləmək üçün pulu olan peşəkar investorlar var. Ancaq bu, hazırlıqsız həvəskarlar üçün uyğun 

mühit deyil. Peşəkar investorlar yalnız peşəkar sahibkarları dəstəkləyəcəklər. 

 

Peşəkar bir iş planı, investorların axtardıqları ilk maddələrdən biridir. Əslində bir planın olmaması 

və ya keyfiyyətsiz bir plan, ehtimal ki, hər hansı bir maliyyələşdirmə tətbiqetməsinin imtina 

edilməsinə səbəb olacaqdır. 

 

Əgər bizneslə məşğul olursunuzsa və kapital layihələri üçün maliyyəyə ehtiyac duyursunuzsa, yeni 

məhsul inkişaf etdirmə, satınalma, idarəetmə, əldə etmə, dövriyyə kapitalı və ya yeni bir işə başlamaq 

üçün maliyyəyə ehtiyacınız varsa, banklar və maliyyə qurumları bir iş planı hazırlamağınızı 

istəyəcəklər. 

 

Biznes plan nədir və necə hazırlanır? Nəyə nail olmalıdır və bunu ən yaxşı necə etmək lazımdır? 

Bunun işin rəhbərləri üçün nə qədər dəyəri var? 

 

Bu kitabçada bu və digər suallara cavab tapmaq və şirkət üçün düzgün biznes planının hazırlanması 

və məzmununa dair ümumi qaydalar müəyyən edilmişdir. 

  



 

Kiçik biznes planlarının izahı 

Ən sadə şəkildə biznes planı işiniz, məhsullarınız və xidmətləriniz haqqında əsas məlumatları əks 

etdirən sənəddir; hədəf bazarınız, işiniz üçün hədəfləriniz və bu hədəflərə necə nail olacağınız. 

Biznes planı bir işə başlayarkən yazmalı olduğunuz bir neçə vacib planlardan biridir, digərləri isə 

marketinq və maliyyə planıdır. Biznes planınız marketinq və maliyyə planınızın elementlərini əhatəli 

sənəddə cəmləyərək bu üç planı bir araya gətirməlidir. Biznes planınızı işinizin başlanğıc 

mərhələsindən quruluşuna və nəticədə işinizin böyüməsinə qədər istiqamətləndirəcək bir xəritə və ya 

plan kimi düşünün. 

 

Niyə həqiqətən biznes planına ehtiyacınız var? 

Biznes planına ehtiyacınız ola biləcək bir çox səbəb var, ancaq bu səbəblər başladığınız işin növünə 

və biznes planınızı necə istifadə etmək istədiyinizə görə dəyişir. Lakin bütün işlər üçün ortaq bir 

nöqtə, işə başlayarkən biznes planının lazım olmasıdır. 

Sizə kömək edəcək yazılı bir plan olmadan necə işinizi başlaya və uğur qazana bilərsiniz? 

Sizin üçün işləyə biləcək kiçik bir biznes planına ehtiyacınızın bəzi səbəbləri: 

 Bank krediti üçün müraciət edəcəyiniz, işinizi investorlara təqdim edəcəyiniz və ya iş ortağı 

gətirəcəyiniz təqdirdə biznes plana ehtiyacınız olacaq. 

 Hədəf bazarınızı başa düşmədən, rəqabəti araşdırmadan və texniki-iqtisadi təhlil aparmadan, 

biznes planınızın bütün hissələrini həyata keçirmədən iş fikirlərinizi həqiqətən gerçəkləşdirə 

bilməzsiniz. 

 Yaxşı bir biznes plan harada olduğunuzu və harada olmalı olduğunuzu göstərməklə yanaşı, 

ora çatmaq üçün görməli olduğunuz xüsusi tədbirləri də müəyyənləşdirməyə kömək edir. 

 Biznes planı, işiniz böyüdükcə menecerlər və işçilər də daxil olmaqla, işçilərə strategiyanız 

haqqında vacib məlumat verə bilər. 

 Biznes planınızın maliyyə hissəsi biznesinizin büdcəsinin əsasını təşkil edir və aylıq nağd pul 

axınının idarə olunması üçün faydalı bir vasitədir. 



 

Beləliklə, bir iş planına ehtiyacınız olduğunu bilirsiniz.  

Planınızın əhəmiyyəti 

Biznes müxtəlif bacarıq və keyfiyyət tələb edən yüksək dərəcədə kreativ fəaliyyətdir. Uğurlu biznes 

yaratmaq və inkişaf etdirmək üçün səy, fədakarlıq tələb edilsə də, daha çox təcrübəyə ehtiyac var. 

 

Biznesiniz hər hansı bir plana sahib deyilsə, özünüzü başqalarının bilik və bacarıqlarından asılı halda 

tapacaqsınız. Sahibkarın və ya baş icraçının rolu çox sayda komponenti idarə edir, onların qarışıq və 

effektiv şəkildə işləməsini təmin edir. Yaxşı bir biznes planı bu hədəflərə çatmaq üçün vacib bir 

vasitədir. 

  

 
 

Yaxşı bir biznes planına sahib olmaq müvəffəqiyyətin və ya uğursuzluğun qarşısını almağın təminatı 

deyil. Uğursuzluğun səbəbi çox vaxt sahibkarlar və menecerlərin proqnozlaşdırıla bilən sadə 

faktorları öncədən görə bilməmələridir.  Ancaq biznes plan, təkbaşına bu ümumi səhvlərdən heç 

birini həll etməyəcəkdir.  

 

Biznes plan, əksər hallarda istər kapital, istərsə də kredit kapitalı xarici mənbələrdən investisiya cəlb 

etmək vasitəsi kimi istifadə olunur. İnvestisiya şirkətinin dəstəyə dəyər olub-olmadığına qərar verə 

bilməsi üçün biznesi ətraflı şəkildə təsvir edir. Yeni bir işə başlamaq istəyənlər üçün biznes planınızı 

hazırlamağa başlamaq heç vaxt tez deyil.  

 

Beləliklə, biznes planının iki əsas vəzifəni yerinə yetirdiyini görürük. İnvestorlara və digər xarici 

təşkilatlara "satış" sənədi və rəhbərliyə köməkçi rolunu oynayır. Xarici qurumlar arasında bankınız, 

əsas tədarükçüləriniz, lisenziyalayıcılarınız və qrant, kredit ala biləcəyiniz yerli və mərkəzi hökümət 

şöbələri ola bilər.  

 

Vahid bir biznes planı deyilən bir maddə yoxdur. Hər bir şirkətin özünün biznes planı olmalıdır. 

Başqa bir şirkət üçün hazırlanmış biznes plan digər şirkətlər üçün keçərli və effektiv deyil.  



 

Biznes Planlama Sahələri və Addımları 

 

 

Biznes planını kim yazmalıdır? 

 

Biznes planları nadir hallarda tək bir layihədə tamamlanır. Daim yenidən yazılır. Ancaq son versiya 

texniki və maliyyə təfərrüatlarına görə nə qədər kömək göstərsə də, bir insanın məhsulu olmalıdır. 

 

 

Tədqiqat 

  

Plan işin demək olar ki, hər tərəfini əhatə edəcək olduğundan, bir neçə həftə və ya hətta ay ərzində 

faydalı ola biləcək bütün məlumatları toplamağa başlamaq tövsiyə olunur. Faydalı ola biləcək 

materiallarla qarşılaşdığınız zaman onları saxlayın və ya ağlınıza maraqlı fikirlər gəldiyi zaman onları 

qeyd edin. 

 

Yeni bir işə başlayırsınızsa, bu araşdırmanı faydalı hesab etməlisiniz. Mövcud şirkətlər onsuz da 

çoxlu məlumatlara sahib olacaqdır, ancaq bu məlumatları tapmaq üçün müəyyən vaxt tələb oluna 

bilər. 

 

 
 

Planın xülasəsi  

 

Tədqiqatınızı son versiyanı təşkil edəcək şəkildə müxtəlif kateqoriyalara bölün, daha sonra daha az 

kateqoriyadan istifadə etməyə qərar verə bilərsiniz.  

Müxtəlif kateqoriyalar arasında məntiqi bir məlumat axını olduğundan əmin olun. Özünüzü bir şirkət 

haqqında öyrənmək istəyən birinin yerinə qoyun. Məlumatların necə təqdim olunmasını istərdiniz? 

 

Bölmələrin sayı və hətta yerləşməsi şirkətin ölçüsündən və mahiyyətindən asılı olacaqdır. Aşağıdakı 

komponentlər üzərində işləyə və şirkətinizin fərdi şərtlərinə uyğunlaşdırıla bilərsiniz: 



 

 

 Xülasə 

 Sektor mühiti 

 Məhsul və ya xidmət 

 Bazar 

 Fəaliyyətlər 

 İadrəetmə 

 İcra qrafiki 

 Maliyyə 

 Əlavələr 

  

Biznes planının məzmunu 

 

 

Xülasə    

 

 Bu bölmə aşağıdakı hər maddəni ümumiləşdirir və sonda yazılmalıdır. Potensial investorlar bu 

bölümü oxuyacaqlar və diqqətlərini çəkmədiyiniz halda davamını oxumayacaqlar. Mühakimələr iki 

səhifədən   az olan yaradılan təəssürat əsasında verilməlidir. 

Etdiyiniz və əldə etməyi ümid etdiyiniz hər maddənin dəqiq, qısa və konkret, izahı olmalıdır. Yenə 

də işinizdən və fəaliyyət göstərdiyiniz sektordan xəbərdar olun, amma bu bölməni mümkün qədər 

təbii saxlayın. Jarqon və stilizə edilmiş iş ifadələrindən çəkinin. 

 

 

Biznes 

 

İşinizi, nə işlə məşğul olduğunu və niyə fərqli olduğunu təsvir edin. Nə qədər davam etdiyini, necə 

başladığını və ya nə vaxt başlayacağını bildirin. Biznesinizin nə olduğunu, niyə sizə və potensial 

investorlar üçün cəlbedici olduğunu bildirin. 

Müştərilərinizdən və kim olduqlarından danışın: rəqiblərinizin əvəzinə niyə sizdən alırlar? 

Rəqibləriniz kimlərdir, sizdə olan, ancaq rəqiblərinizdə olmayan hansı üstünlükləriniz var? Bu 

üstünlüklər keyfiyyət, çatdırılma, qiymət, yenilikçi xüsusiyyətlərdir? 

Şirkətinizin əsas nailiyyətləri hansılardır? Biznesinizin mövcud olduğu yerə və ölçüyə çatması üçün 

nə qədər vaxt tələb olundu? Əsas güclü və zəif tərəflərinizə diqqət yetirin. Gərəksiz məqamları 

vurğulamadan inkişafın lazım olduğu sahələrdən xəbərdar olduğunuzu göstərin. 

 

İdarəetmə  

 

İnsan resursları məhsul və fikir qədər vacibdir. Biznesin sahibi sizsinizsə, özünüzdən başlayaraq 

işinizdəki insanları təsvir edin. Menecerləri və vacibdirsə əsas işçiləri siyahıya alın. Məqsəd və 

vəzifələrini, şirkətdə neçə müddətdir çalışdıqlarını və hansı müvafiq təcrübəyə sahib olduqlarını 

qısaca qeyd edin. 



 

 

Nə etdiklərini və bir-birləri ilə necə əlaqəli olduqlarını təsvir edin. Əgər işdə payları varsa, nə qədər 

olduğunu qeyd edin. Əgər bu yeni bir təşəbbüsdürsə, sahib olacağını, gözlədikləri hissələrin nisbətini 

bildirin. Səhmdar seçim sxemlərindən və mövcud və ya gözlənilən işçi paylaşım planlarından bəhs 

edin.  

 

 
 

Maliyyə məlumatları 

  

Satış və ya dövriyyə, istifadə olunan kapital və s. şirkətin böyüməsini göstərən tarixi xülasə daxil 

olmaqla, əsas maliyyə məlumatlarını verin. Gələcəkdə hansı böyümənin gözlənildiyini, harada və 

hansı qazancların gözləniləcəyini bildirin. Bütün proqnozlar üçün reallaşacaqları dövrü göstərin. 

 

Yuvarlaq rəqəmlərlə nə qədər pulun və hansı formada tələb olunduğunu göstərin. Səhmlərin hamısı 

investorların qoyduğu kapitaldan ibarət olacaqmı? Yoxsa, bəziləri kredit maliyyələşdirməsi olacaq 

və bu halda hansı növ təminat veriləcək? Borcun kapital maliyyələşdirilməsinə nisbəti necə olacaq? 

 

Pulu niyə istədiyinizi və onun nə üçün istifadə ediləcəyini bildirin - yeni obyektlər və avadanlıq 

almaq, yoxsa yeni bazarlarda inkişaf etdirmək? Bəlkə də bəzilərinə xammal alışını maliyyələşdirmək 

və ya səhmlərə sahib olmaq üçün dövriyyə kapitalı kimi ehtiyac var. Bunun nə vaxt və necə 

qaytarılacağını təxmin edin. İnvestor üçün riskləri və mükafatları geniş şəkildə sadalayın. 

 

Satış tendensiya dəyişkənliklərindən təsirlənirsə, məhsul xəttini nə qədər dəyişdirməli olduğunuzu izah 

edin. Tədqiqat və inkişaf, dizayn və marketinqə və s. ayrılmalı olan gəlirin nisbətini göstərin. Biznes 

dünyagörüşünü dəyişdirə biləcək mühüm ətraf mühit, texnoloji və ya hüquqi amillər varmı? 

Mümkünsə, sektorun gələcək perspektivləri və meylləri barədə dərc olunmuş proqnozlara istinad edin. 

Onları fəaliyyət göstərdiyiniz seqment və şirkətinizin təcrübəsi ilə əlaqələndirin. 

 



 

 
 

 

Məhsul və ya xidmət 

 

 

Məhsul və ya xidmət nədir?   

 

Mətn məntiqi olaraq işinizin tam bir izahatını təşkil etməlidir. Bənzər iş prinsipləri istehsal, satış və 

xidmət sənayesindəki firmalar üçün tətbiq olunur, baxmayaraq ki, metodlar dəyişə bilər. 

Məhsulun fiziki görünüşünü təsvir edin. Müştərilər və sektor tərəfindən necə qəbul edildiyini təsvir 

edin. Əvvəlсədən məhsulunuzun xüsusi üstünlüyünü və ya UST (unikal satış təklifi) deyilən 

maddənin nə olduğunu izah edin: keyfiyyəti, texnologiya, xüsusi xüsusiyyətləri, əlçatanlığı, xərci və 

s. Məhsul, təbiətinə görə yüksək texniki bir maddədirsə oxucuya çox ətraflı məlumat verməyin, sonda 

əlavə edin. Patent və ya başqa bir qoruma alıb-almadığınızı və ya müraciət edib-etmədiyinizi qeyd 

edin. Spesifik xüsusiyyətləri isə əlavə olaraq axırda (apendiks hissəsində) əlavə edə bilərsiniz. 

 

Texnologiya   

 

Məhsulun çatdığı texniki inkişaf mərhələsini göstərin. Məhsul çeşidi genişləndirilə bilərmi və əgər 

belədirsə, hansı yeni sahələrə və hansı qiymətə? Pul toplamaqda məqsəd, bu fəaliyyətin 

maliyyələşdirilməsidirsə, bunu xüsusi vurğulayın. Eynilə, nağd pula ehtiyac duyduğunuz səbəbi də 

qeyd edin. Məsələn, istehsal müəssisələri tikmək. 

Texniki inkişafların həm spesifik, həm də ümumi aspektlərinə nəzər yetirin. Hədəfləriniz nədir və 

yeni texnologiya və texniki inkişaf planlarınıza nə qədər təsir edəcək? Tədqiqat və inkişaf işiniz üçün 

nə qədər vacibdir və nə qədər xərcləməli olacaqsınız? Bu, maliyyə və insan resurslarınızdan nə 

qədərini tələb edəcək? 

 

Rəqabət   

 

Ətrafda nələr baş verdiyinə baxın. Rəqibləriniz kimdir və məhsulunuz onların istehsal etdikləri ilə 

müqayisədə necədir? Texnoloji inkişaflar nələrdir və onlar sizə necə təsir edəcək? Yenidən işlənmiş 



 

və ya ikinci və üçüncü nəsil məhsullar hazırlamağınız üçün fürsətləri, təzyiqləri və ya aktuallığı 

öncədən təxmin etməyə çalışın. 

 

 

 
 

Nağd pulla bağlı məsələlər       

    

Maliyyə məsələlərini də nəzərdən qaçırmayın. Qiymət siyasətinizi, xammal səviyyəsini və hazır 

məhsul ehtiyatlarını, malların necə paylandığını, satış qaydalarını və malların miqdarını izah edin. 

Nağd pul axını haqqında danışın.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bazar 

 

Bazar fürsəti nədir? 

 

Bu, xülasənin yanında diqqətli oxunması lazım olan hissədir. Mallarınız və ya xidmətləriniz üçün bir 

bazar olmadıqca, sizin də bir işiniz olmayacaqdır. Müəyyənləşdirdiyiniz boşluğu təsvir edin. Bunu 

etməklə, bazar qüvvələrini və onların necə işlədiyini başa düşdüyünüzü göstərin. Məhsullarınızı 

effektiv şəkildə bazara çıxara biləcəyinizi göstərin. Bu rəqəmə çatmaqda irəli sürdüyünüz 

fərziyyələrə istinad edərək əldə edə biləcəyinizə inandığınız potensial bazar payını real 

qiymətləndirin. Rəqiblərin bazarda təsirini tam qiymətləndirdiyinizi göstərin.  

 

Bazar Araşdırması  

 

Bazarın ölçüsünün, tarixinin, inkişaf mərhələsinin və gözlənilən böyümə nisbətlərinin 

müəyyənləşdirilməsi üçün əlavə araşdırmalara ehtiyac olacaqdır. Anketlər və təxminlər kimi 

məlumatları əldə edin. Bunlardan ehtiyatla sitat gətirin. Bazara giriş maneələri və digər qeyri adi 

xüsusiyyətlər kimi mənfi amilləri gizlətməyin. 

 

Bazar payı  

 

Mövcud bazar payınızı və ya genişlənmiş bir bazardan faydalanmaq  istədiyinizi izah edin. Mövcud 

müştərilərinizin qiymətə, keyfiyyətə və ya xidmətə həssaslığını təsvir edin. Ayrıca, hər hansı bir 

bazar araşdırmasını qeyd edin və məhsulunuzu alan, sınayan və ya maraqlananların reaksiyalarını 

sadalayın. 

 

Marketinq Strategiyası  

 

Marketinq strategiyanızı müəyyənləşdirin. İstər birbaşa, istərsə də topdansatış və ya agentlər vasitəsi 

ilə çox və ya az sayda müştəriyə satdığınızı izah edin. Bir satış gücünü nə qədər təsəvvür etdiyinizi 

bildirin. Potensial müştərilərin necə müəyyənləşdiriləcəyini və məlumatlandırılacağını müzakirə 

edin. Reklam, poçt və ya digər reklam kampaniyaları üçün ətraflı planları izah edin. 

Bazarınızın tamamilə yerli və ya ixrac satışları üçün imkanların olduğunu izah edin. Əgər belədirsə, 

bu bazarları, xaricdəki fəaliyyət imkanlarını və xərclərini müəyyənləşdirin. Çatdırılma, xidmət və 

ödəmənin necə təşkil ediləcəyinizi qeyd edin. 

Nəhayət, rəqabəti real şəkildə müzakirə edin. Məhsullardakı çətinlikləri artıq qəbul etmisiniz. 

Marketinq fəaliyyətləri sizə müqayisədə necədir? Bunlar haqqında bildiklərinizə əsaslanaraq yeni və 

ya yaxşılaşdırılmış məhsul ilə əlaqəli necə reaksiya verəcəklərini qiymətləndirməyə çalışın. Yeni 

gələnlərin bazara girməsinin nə qədər asan olduğunu hesablayın, xaricdən hələ bazarınızda rəqabət 

etməyən rəqibləri də nəzərdə saxlayın. 

  



 

Fəaliyyət 

 

 

Necə fəaliyyət göstərəcəksiniz?    

 

Biznesiniz gündən-günə necə irəliləyir və ya irəliləyəcək? Biznesiniz istehsal sənayesinə aiddirsə, 

istehsal prosesini, görüntüsünü və s. təsvir edin. Pərakəndə işdirsə, mal, mağaza dekorasiyasına, 

görüntüyə, iş saatına yanaşmaları müəyyənləşdirin. Biznesiniz xidmət sahəsindədirsə, bu xidmətin 

göstərilməsində aid olan maddələri qeyd edin. 

İnqridientlər, komponentlər, və s. məhsulun detalları daxil olmaqla, necə hazırlandığını izah etməklə 

yanaşı, hazırki istehsal gücünün nə olduğunu, necə artırıla biləcəyini və bunu hansı kapital və ya 

əlavə əməliyyat xərcləri hesabına reallaşdırmaq mümkün ola biləcəyini izah edin. 

Əməliyyatın kritik elementlərini müəyyənləşdirin, məsələn, yüksək keyfiyyətli səviyyələrə qısa 

çatdırılma müddəti və potensial çatışmazlıqların öhdəsindən gəlmək üçün nəyə ehtiyacınız ola bilər. 

Satınalma qərarları da daxil olmaqla, lazım olan əsas qərarları izah edin. Təchizatçılarla hansı 

əlaqələr qurduğunuzu izah edin. 

 

Bacarıqlar 

  

 Hansı bacarıqların tələb olunduğunu, yerləşdiyiniz yerdə bu cür ixtisaslı işçi qüvvəsinin 

mövcudluğunu və bu insanları necə cəlb etməyi planlaşdırdığınızı bildirin. Faydaların alınması, hansı 

həmkarlar ittifaqlarının iştirak etdiyi və hansı sənaye münasibətləri siyasətinin izlənildiyi və ya 

üstünlük verildiyi daxil olmaqla. əmək xərclərini qiymətləndirin. 

 

İnfrastruktur 

  

 Sahib olduğunuz və ya işə başlamaq /genişləndirmək üçün xərcləri, vacib obyektləri və avadanlıqları 

təsnif edin. Mümkünsə subpodratçıların istifadəsi də daxil olmaqla, hansı variantların mövcud 

olduğunu bildirin. Mövcud infrastrukturu təsvir edin. İndi və gələcəkdə faktiki və proqnozlaşdırılan 

ehtiyaclarınıza uyğunluğunu müzakirə edin. Köçmək və ya əlavə tikililər axtarmaq lazım olacaq? 

Əgər cavab bəlidirsə, nə vaxt baş verə biləcəyini izah edin. 

 

İdarəetmə 

İdarəetmə komandasında kimlər var?   

 

Biznes fəaliyyətləri kəskin şəkildə dəyişə bilsə də, idarəedənlərin dəyişmə ehtimalı azdır. İdarəetmə 

quruluşunu təsvir etməklə başlayın. Çatışmazlıqlar barədə dürüst olun, boşluqları doldurmaq üçün 

nəyi düşündüyünüzü bildirin. 

 

Əsas menecerləri, keçmiş təcrübələrini və nailiyyətləri sadalayın. Ətraflı rezumları əlavədə verə 

bilərsiniz. Təşkilat vasitəsilə yaxşı bir təcrübə balansı göstərməyə çalışın. Səhmlər, mənfəət 

bölüşdürmə bonusları kimi maliyyə töhfələrini və hər hansı bir xidmət müqavilələrinin olub-

olmadığını, müqavilənin mahiyyətini, müddətini qeyd edin.  



 

 

Şirkət daxilində rəhbər vəzifədə olmayan menecerlərin, məsləhətçilərin rolundan bəhs edin. Şirkətin 

hansı peşəkarlarla - mühasiblərlə, hüquqşünaslarla, bankirlərlə və s. əlaqədə olduğunu qeyd edin. 

 

Digər əsas işçilərə, onların iş şəraitinə və hansı yardım, təşviqedici maddələr təklif olunduğunu qeyd 

edin. Yarım-ştat işçilər də daxil olmaqla, ümumi işçi sayını, istifadə olunan bacarıq və təcrübələrin 

bölüşdürülməsini göstərin və gələcək işə qəbul planlarını müzakirə edin. 

 

Zamanlama 

 

Zamanlama işin əsas hissəsidir və bu bölmə evdə iş görmək istədiyinizi gətirməyə kömək edir. Plan, 

baş verə biləcək bir maddəni izah edir və potensial investorların nə vaxt baş verəcəyini göstərir. Həm 

də mərhələləri göstərir və onları əldə etmək üçün son tarixləri təyin edir. 

 

 
 

Daxil etməyiniz lazım olan amillər: 

 

 Maliyyə əldə etmək 

 Sərmayə xərcləri proqramı 

 İşçilərin işə qəbulu 

 Məhsul testi 

 Distributorlarla əlaqə 

 Sifarişlərin alınması 

 İstehsal tarixləri 

 

Maliyyə 

 

Nə qədər pula ehtiyacınız olacaq?   

 

Layihənizə inandırın, rəqəmlərlə əsaslandırın. İnvestorlar rəqəmlərin yalnız zərfin arxasındakı 

hesablamalar olmadığından, eyni zamanda diqqətlə nəzərdən keçirildiyindən və hazırlandığından 

əmin olmaq istəyirlər. Çox maliyyə təcrübəniz olmadığı müddətdə mühasiblərinizin köməyinə 

ehtiyacınız olacaq. 



 

 

Şəxsi kapital və Kredit Kapitalı  

 

Əvvəlcə, nə qədər pul lazım olduğunu və nə üçün istifadə ediləcəyini daha ətraflı izah edin. 

Genişmənada şəxsi kapital və kredit kapitalı arasında fərqi izah edin. Şəxsi kapital, bu işə daimi 

olaraq yatırılan puldur. Şirkət uğursuz olarsa, səhmdarlar nağd pullarını itirirlər. Şəxsi kapital həm 

adi, həm də imtiyazlı səhmlərini əhatə edir. İmtiyazlı səhmlərin buraxılması şərtlərində bir çox 

mümkün dəyişikliklər mövcuddur.  

Adından da göründüyü kimi kredit kapitalı müəyyən bir müddətə şirkətə verilən puldur. Bir 

mərhələdə geri qaytarılmalıdır. Dövlət subsidiyaları və kreditləri, kirayə alqı-satqı müqavilələri və s. 

kimi digər maliyyələşdirmə növlərini qeyd edin. Bir çox investor, investisiyalarını kredit kapitalı və 

imtiyazlı kapital qarışığına bölmək istəyə bilər. Bu cür detallar sonradan müzakirə mövzusu 

olacaqdır. 

 

Şəxsi Öhdəlik 

 

Şəxsi əlaqənizi və tərəfdaşlarınızı da bilmək istəyəcəklər. Biznes qurulursa, buraya və ya əlavəyə son 

yoxlanılmış mühasibat balanslarınız, gəlir bəyannamələriniz, son iki ildən beş ilə qədər maliyyə 

mənbələr və maliyyə müraciətləri kimi məlumatları daxil edin. 

 

Maliyyə Proqnozları  

Maliyyə proqnozlarını təqdim edərkən növbəti üç-beş il üçün gəlir hesabatlarının, balans 

hesabatlarının və pul vəsaitlərinin hesabatlarının təxminlərini hazırlayın. Onları ilk il üçün aylıq, 

sonra rüblük hazırlayın. Proqnozları hazırlayarkən istifadə etdiyiniz fərziyyələri təsvir edin. Satış 

aylarını və illərini dəqiq proqnozlaşdırma çətinliyinin iki və ya daha çox fərziyyə tələb etməsinə qərar 

verə bilərsiniz.  

Düzgün avadanlıqlarınız yoxdursa və ya bunu necə edəcəyinizə əmin deyilsinizsə mühasibinizi 

axtarın. Ancaq planınıza çox cədvəl daxil etməyin. 

İnvestorlar statistikaya qarışmaq istəmirlər. Aydın və dəqiq məlumat istəyirlər ki, kapital xərclərinin 

nağd pul axını, sabit və dəyişkən xərclər, tədqiqat və inkişaf xərcləri üzərindəki mümkün təsirini 

görsünlər. 

 

 
 

Həssaslıq Analizi 



 

 

Həm də bərabərlik / həssaslıq təhlili edin. Sabit və dəyişkən xərclər arasındakı fərqi müəyyənləşdirin. 

Əsas nisbətləri və sənaye standartlarını sadalamaq, kənar şəxslərə işinizin eyni sənayedə olanlarla 

müqayisədə necə qiymətləndirilməli olduğunu və bu məsələləri başa düşdüyünüzü göstərəcəkdir. 

Rəqəmlərdəki şərhlərin mənalarını tam olaraq izah etdiyinizə və fərziyyələrinizin kənar şəxs üçün 

aydın olduğuna əmin olun. 

 

Əlavələr 

Əlavə olaraq bir sıra mümkün maddələri vurğuladıq. Əlavələr, planın fərqli yerlərində təsvir olunan 

strategiya və siyasətləri dəstəkləyən və ya daha da izah edən sənədləri əhatə etməlidir. Bu bölməyə 

yeni məlumatlar əlavə etməyin. 

Əlavə edə biləcəyiniz bəzi mövzular:  

 Texniki şərtlərin lüğəti (mümkünsə) 

 İdarəetmənin əsas üzvlərinin profilləri 

 Bazar araşdırmaları 

 Məhsul, bina, fabrik tərtibatı və s. haqqında əlaqəli rəsmlər və şəkillər 

 Ətraflı xüsusiyyətlər, patent müraciətləri və s. 

 Ətraflı təşkilati cədvəl 

 Müqavilələr, icarə müqavilələri və s. kimi hüquqi sənədlər 

 Potensial müştərilərdən və təchizatçılardan öhdəlik məktubları 

 İşiniz və fəaliyyətiniz haqqında məqalələrin surətləri  

Biznesin miqyasına və xüsusiyyətinə görə plan 20 ilə 50 səhifə arasında tövsiyə olunur. Qalın sənəd 

potensial oxucunu narahat edə bilər. Məlumatları sadələşdirməyə kömək etmək üçün qrafiklərdən 

istifadə edin. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Əsas Xüsusiyyətlər 

 

Yaxşı bir planın əsas xüsusiyyətləri bunlardır: 

 

Marketinq 

 

 İstehsal tarixləri. 

 Marketinq yanaşması  

 Rəhbərliyin həvəs və bağlılığını nümayiş etdirmək 

 İş barədə anlayışınızı göstərin 

 Şirkətinizin böyümə gözləntilərini göstərin 

 İşinizin unikal xüsusiyyətlərini vurğulayın 

 

Oxunaqlılıq 

 Oxucunun diqqətini cəlb etmək üçün yazın 

 Qısa olun, oxucuları çox təfərrüatla yormayın 

 Müvafiq uzunluğu qoruyun 

 Təqdimata və məzmununa da diqqət yetirin 

 Uyğun olan yerlərdə əyani vəsaitlərdən istifadə edin  

 

Pozitivlik 

 Həddindən artıq nikbin olmayın 

 Problemlərin öhdəsindən necə gələcəyinizi göstərin 

 İşinizin əsas sahələrini əhatə edin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İş Planı Siyahısı

 

Bu yoxlama siyahısı planınızı hazırlayarkən nəzərə alınması lazım olan sahələri vurğulayır. Planınızı 

şirkətinizin xüsusi şərtlərinə uyğun olaraq tənzimləməlisiniz. Yoxlama siyahısı köməkçi qeyd kimi 

istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur və asanlığı üçün aşağıdakı hissələrə bölünür: 

 Xülasə 

 Sənaye 

 Məhsul 

 Bazar 

 Əməliyyatlar 

 İdarəetmə 

 Tətbiqetmə Təqvimi 

 Maliyyə 

 Əlavələr 

 

 

 İcra xülasəsi 

 

İcra xülasəsi planın qısa xülasəsini təqdim etməlidir. Təklifinizin potensial investor tərəfindən alacağı 

qiymətləndirmə miqdarının müəyyənləşdirilməsi baxımından ən vacib hissədir. Təşəbbüsünüzün 

özünəməxsusluğunu və məqsədəuyğunluğunu qısaca ifadə etməlidir. 

 

Tövsiyələr 

 

 İcra xülasəsi maksimum iki səhifə olmalıdır. 

 Biznes planının qalan hissəsi tamamlandıqdan sonra yazın. 

 Effektivliyini yoxlamaq məqsədi ilə xülasəni nəzərdən keçirmək üçün bir neçə məlumatlı 

şəxsdən xahiş edin. 

 

Əsas elementlər 

 

 İşinizi və niyə unikal olduğunu təsvir edin 

 Məhsulunuz və ya xidmətiniz nədir? 

 Bazarınız niyə cəlbedicidir? 

 Müştəriləriniz kimlərdir? 

 Rəqibləriniz kimlərdir? 

 Niyə məhsul və ya xidmətləriniz rəqiblərinizdən daha üstündür? 

 Şirkətiniz bu günə qədər nə qədər inkişaf etmişdir? 

 

 



 

 
 

Qısaca rəhbərliyin ixtisasını qeyd edin 

 

 Rəhbərliyin keçmiş uğurlu təşəbbüs haqqinda məlumat 

 İdarəetmə müəssisəyə hansı imkanları gətirir? 

 Səhmlər necə paylanacaq? 

 

Maliyyə proqnozlarınızın xülasəsini təqdim edin 

 

 Nə qədər böyümə gözlənilir? 

 Hansı qazanc proqnozlaşdırılır? 

 Bunlar hansı müddət ərzində əldə ediləcək? 

 

Maliyyənin miqdarını, formasını və istifadəsini göstərin 

 

 Nə qədər maliyyə tələb olunur? 

 Maliyyələşdirmə hansı formada olacaq? (Kapital? Borc?) 

 Pul nə üçün istifadə ediləcək? 

 Maliyyənin ödənişi necə ediləcək? 

 İnvestor üçün risklər / mükafatlar nədir?  

  



 

Sənaye 

Gələcək potensialın qiymətləndirilməsi çox vaxt keçmiş fəaliyyətə əsaslanır və bu səbəbdən işinizin 

inkişafının qısa xülasəsi tələb olunur. İşinizin bazarın digər iştirakçıları ilə necə əlaqəli olduğunu və 

sənayenizin hansı tendensiyalara təsir etdiyini izah edən xülasə oxucuya planlarınızı 

qiymətləndirmək üçün əsas verir. 

 

Əsas elementlər 

 

 Biznesinizin inkişaf tarixçəsini təqdim edin 

 Təsis tarixi və forması 

 Əsas təsisçilər kimlərdir? 

 İşinizin əsas uğurları nələrdir? 

 Hansı uğursuzluqlarla qarşılaşmısınız? 

 

Fəaliyyət göstərdiyiniz sənayeni təsvir edin 

 

 Sənayenin hazırkı ölçüsü nə qədərdir? 

 Sektorun əsas iştirakçıları kimlərdir? (Rəqiblər? Bazar liderləri? Təchizatçılar?) 

 Sektorunuzdakı uğur üçün hansı amillər vacibdir? 

 Proqnozlar sənayenin gələcək böyüməsi və profili barədə nə deyir? 

 Niyə məhsul və ya xidmətlər rəqiblərinizdən daha üstündür? 

 Hansı tendensiya, qanunvericilik və ya ətraf mühit sənayenizə təsir edir? 

 

Məhsul 

Məhsulunuzun tam təsvirini verməlisiniz, planlaşdırılan inkişafları və rəqabətə davamlı məhsulları 

qiymətləndirməlisiniz. 

Tövsiyələr 

 

 Məhsulunuzu rəqiblərinizlə müqayisə etmək üçün uyğun yerlərdə qrafiklərdən istifadə edin 

 Faydalı olduğunu düşünürsünüzsə şəkilləri və ya qrafikləri əlavə edin 

 Bu bölməni çox texniki etməyin, lazım olduqda əlavələr (apendiks) hissəsinə əlavə edin 

 Məhsulunuzun üstünlüklərini təsvir edin 

 

Əsas elementlər 

 

 Məhsulunuzu tam təsvir edin 

 Hansı ehtiyacı yerinə yetirir? 

 Məhsulunuzu unikal edən xüsusiyyətlər? (Texnologiya? Çox yönlülük?) 

 Məhsulunuz sənayedə necə qəbul olunur? 

 Məhsulunuzun inkişafını müzakirə edin 

 Məhsulunuz nə qədər inkişaf etmişdir? (İşləyən model? İstehsalda? Istifadə olunur?) 



 

 Məhsul xəttini genişləndirmək üçün imkanlar varmı? 

 Məhsulunuz patentləşdirilibmi və ya başqa bir şəkildə müəllif hüququ ilə qorunurmu? 

 Bazarda rəqabətə davamlı məhsulları müzakirə edin 

 Keyfiyyəti və xüsusiyyətləri məhsulunuzla necə müqayisə edirlər? 

 Niyə müştərilər rəqiblərin məhsullarını alır? 

 Bu məhsullar üçün hansı qiymət strategiyaları həyata keçirilir? 

 Komissiya ödəmək və ya endirim etmək qənaətbəxşdirmi? 

 

 

Tədqiqat və inkişaf 

 Gələcək inkişaflar və hədəflər nələrdir? 

 Yeni texnologiyanın təsirini müzakirə edin. 

 Texniki risklər nələrdir? 

 Rəqiblərinizin vəziyyətini təsvir edin; texnoloji inkişaflar və bunun sizə necə təsir edəcəyini. 

 İkinci və üçüncü nəsil məhsulları nəzərdən keçirin. 

 

Maliyyə mülahizələri 

 Qiymət strategiyanızı izah edin. 

 Tələb olunan xammal və hazır məhsul ehtiyatlarını göstərin. 

 Optimal sifariş ölçüləri hansılardır? 

 Nağd pul axını tələblərini nəzərdən keçirin. 

 

 

 

 



 

Bazar 

Bu bölmədə bazarınızdakı fürsətləri müəyyənləşdirməli və təkliflərinizin bu fürsətlərdən necə uğurla 

istifadə edə biləcəyini göstərməlisiniz. Əvvəlcə planın bu hissəsini hazırlamaq faydalı ola bilər, çünki 

əməliyyatlar və maliyyə kimi bəzi hissələr işinizin bazara daxil olmaq və genişlənmə qabiliyyətindən 

asılı olacaqdır. 

Tövsiyələr 

 

 Məhsul və ya xidmətləriniz üçün bir bazar olduğunu nümayiş etdirin. 

 Bazarın qüvvəsini başa düşdüyünüzü və məhsullarınızı səmərəli şəkildə tanıtmaq üçün 

bacarıq və mənbələrə sahib olduğunuzu nümayiş etdirin. 

 Potensial bazar payınızı sağlam proqnozlara əsaslanaraq həyata keçirin. 

 Rəqabətin qısa bir qiymətləndirməsini verin və güclü tərəflərinizi həddən artıq 

qiymətləndirməyin. 

 Şirkətinizin güclü və zəif tərəflərini rəqiblərlə müqayisə etmək üçün uyğun yerlərdə 

qrafiklərdən istifadə edin. 

 Rəqiblərinizin qabiliyyətlərini əsassız olaraq kiçik göstərməyin. İnvestorlar rəqabətə 

baxmayaraq satış məqsədlərinizə niyə nail ola biləcəyiniz barədə dərindən bir anlayış əldə 

etməyi gözləyirlər. 

 

Əsas elementlər 

 

Müştərilərinizi təsvir edin 

 

 Onlar kimdir? (Fərdlər? İstehsalçılar? Son istifadəçilər?) 

 Coğrafi olaraq harada yerləşirlər? 

 Qiymətə, keyfiyyətə və xidmətə nə qədər həssasdırlar? 

 Məhsulu kimin aldığını və ya maraqlandığını bildirin 

 

Bazarınızı təsvir edin 

 Bazar nə qədər böyükdür? 

 Bazar nə qədər inkişaf etmişdir? 

 Gələcək üçün proqnozlaşdırılan böyümə sürəti nə qədərdir? 

 Giriş maneələri kimi qeyri-adi bazar xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin. 

 Bazar payınız nə qədərdir? 

 Xüsusi bazar seqmentlərini hədəf alırsınızmı? 

 İxrac bazarı ilə bağlı planlarınız nədir? 

 

Şirkətinizin rəqabətini müzakirə edin 

 

 Hansı şirkətlərlə rəqabət aparırsınız? 

 Güclü və zəif tərəfləri nədir? (Maliyyə dəstəyi? Texnologiya? Bazar payı?) 

 Bənzərlikləri nələrdir? 



 

 Onların marketinq strategiyaları nədir?  

 Yeni rəqiblərin bazara girmə potensialını nəzərdən keçirin. 

 Xaricdəki rəqabəti düşünün. 

 

Satış hədəflərinizə necə nail olacağınızı izah edin 

 

 Hansı marketinq strategiyasından istifadə edəcəksiniz? 

 Potensial müştərilər necə müəyyənləşdiriləcək? 

 İlk marketinq səyinizdə hansı müştərilər hədəf olacaqdır? 

 Müştəriləri rəqiblərdən necə uzaqlaşdıracaqsınız? 

 Satış gücünüzün ölçüsünü düşünün. 

 

 

 

Əməliyyatlar 

Əməliyyatlara dair bu bölmə məhsulu öz işinizə necə uğurla və səmərəli şəkildə çatdıra biləcəyinizi 

təsvir etməlidir. İstehsal əməliyyatı üçün istehsal prosesinin, tələb olunan xammalın və hər hansı bir 

ticarət bacarığına ehtiyac olub-olmadığının tam təsvirini qeyd etməlisiniz. Bacarıqlı kadrların 

mövcudluğu xidmət təşəbbüsü üçün vacib bir xüsusiyyət olacaqdır. 

 

Tövsiyələr 

 

 Hər hansı bir rəqabət üstünlüyünü vurğulayın. 

 

Əsas elementlər 

 

İstehsal prosesini təsvir edin 

 

 Kritik elementlər necə idarə ediləcək? (Sıxlıq? Keyfiyyət? Çatdırılma?) 

 Əsas amillərdən - təchizatçılardan, materiallardan, ixtisaslı işçi qüvvəsindən nə dərəcədə 



 

asılısınız? 

 Satın alıb-almamaq qərarında hansı faktorlar rol oynayır? 

 Nə xammal tələb olunur? 

 Təchizatçılarla münasibətiniz necədir? 

 İstehsal gücü nə qədərdir? Gələcək üçün kifayətdirmi? 

 

Kadr tələblərini müzakirə edin 

 

 İşçinizin ehtiyacları nələrdir? Lazım olan hər hansı bir ticarət bacarıqlarını qeyd edin. 

 Faydalar daxil olmaqla əmək xərcləriniz nədir? 

 Bacarıqlı və uyğun ixtisaslı işçiləri necə cəlb edəcəksiniz? 

 Sənaye münasibətlərinizin vəziyyəti necədir? 

 

Fabrik və avadanlıq ehtiyaclarınızı qiymətləndirin 

 

 Hansi avadanlıqlara ehtiyac var? 

 Genişləndirmə üçün gələcəkdə hansı əlavələr tələb olunacaq və nə qədər xərclənəcəklər? 

 Subpodratçılara etibar etməyə ehtiyac varmı? 

 

Binalar üçün ehtiyaclarınız nədir? 

 

 Mövcud infrastruktur? 

 Mövcud infrastruktur ehtiyaclarınıza uyğundurmu? 

 Əlavə bir infrastruktura ehtiyacınız varmı? 

 

İdarəetmə 

 İnvestorlar xüsusilə idarəetmə qrupunun gücü və keyfiyyəti ilə maraqlanacaqlar. 

 

Tövsiyələr 

 

 Cari rəhbərliyin güclü və zəif tərəflərini aydın şəkildə müzakirə edin. 

 Vurğulanan zəif tərəfləri düzəltmək üçün hansı addımların atılacağını göstərin. 

 Müəssisə böyüdükcə hansı əlavə bacarıqların tələb olunacağını göstərin. 

 Əlavələrə əsas şəxslərin tam profillərini və təşkilatın cədvəlini daxil edin. 

 

Əsas elementlər 

 

Təşkilatın strukturunu müzakirə edin 

 

 Məsuliyyətlər necə bölüşdürülüb? 

 İdarəetmə bir nəfərlikdi? 

 Rəhbərliyə hansı əlavələr gözlənilir? 

 



 

Əsas idarə heyətini müəyyənləşdirin 

 

 Əsas menecerlər kimlərdir və keçmişdə nələrə nail olublar? 

 Təşkilat üçün hədəflər nədir? 

 İdarəetmə üzvləri (marketinq, tədqiqat, maliyyə, idarəetmə) arasında bacarıq tarazlığı varmı? 

 İdarə heyətinin əsas üzvlərinin saxlanılmasını təmin etmək üçün hansı addımlar atılmışdır? 

 İdarəetmə qrupu tərəfindən iş üçün hər hansı bir şəxsi maliyyə öhdəliyi götürülmüşdürmü? 

 

Müəssisədəki kənar şəxslərin rolunu izah edin 

 

 İdarə heyətində icraçı olmayan üzvlər olacaqmı? Təşkilata hansı bacarıqları gətirəcəklər? 

 Şirkət hansı mütəxəssislərə (hüquqşünaslar, mühasiblər, bankirlər) etibar edir? 

 

İcra qrafiki 

İcra qrafiki, biznes planın digər hissələrində göstərilən təkliflərin həyata keçirilməsi üçün tələb 

olunan bütün fəaliyyətləri əks etdirməlidir. 

 

Əsas elementlər 

 

Cədvəl öz daxilində tutarlı olmalıdır və maliyyə proqnozları və maliyyə tələbləri ilə 

əlaqələndirilməlidir.  

 

Tipik amillər: 

 

 Maliyyə əldə etmək 

 Kapital xərcləri proqramı 

 İşçilərin işə qəbulu 

 Məhsul testi 

 Distributorlarla əlaqə 

 Sifarişlərin alınması 

 

Cədvəl gözlənilən başa çatma tarixlərini və mərhələlərini göstərməlidir. Şirkətin böyüməsində 

qərarlar əlavə vəsait ayırma seçiminin edilə biləcəyi yerlərdə müəyyən edilməlidir. 

 

Ümumi heyət məlumatlarını daxil edin 

 Əsas kadrların iş şərtləri 

 Planlaşdırılan işçi sayı 

 Gələcək işə qəbul planları 

 İşçilərə verilən digər təşviqlər 

 

 



 

Maliyyə 

 

İnvestor cari maliyyə vəziyyətinizi qiymətləndirmək istəyəcək və ən son yoxlanılmış hesabatlarınızı 

təqdim etməyiniz lazımdır. İnvestor həmçinin planın başqa yerlərində göstərilən kotirovkalar da daxil 

olmaqla mənfəət və pul axını təxminləri ilə maraqlanacaqdır. Bundan əlavə, axtarılan maliyyənin 

miqdarı və növü, eyni zamanda ödəmə qrafiki müəyyənləşdirilməlidir. Unutmayın ki, yeni qurulmuş 

şirkətlərə investisiya edən investorlar sizdən maliyyə öhdəliyinə dair sübut görmək istəyəcəklər. 

 

 
 

Tövsiyələr 

 

 Verilən maliyyə proqnozlarına diqqətlə baxın 

 Fərziyyələrinizi açıq şəkildə sənədləşdirin 

 Maliyyə proqnozlarına bir şərh əlavə edin 

 Çox cədvəl əlavə etməyin 

 

Əsas elementlər 

 

Tarixi açıqlamaları daxil edin 

 

Mümkün olduğu təqdirdə son iki və ya beş il ərzində tam maliyyə hesabatlarını (balans hesabatları, 

gəlir hesabatları, mənbələr hesabatları və fond tətbiqləri) daxil edin. 

 

Maliyyə proqnozlarını təqdim edin 

 

Növbəti üç və ya beş il üçün proqnozlaşdırılan gəlir hesabatları, balans və nağd pul hesabatları 

hazırlayın. Bunlar ilk il üçün aylıq və sonra rüblük olmalıdır.  

 

Daxil edin 



 

 

 Proqnozları hazırlayarkən istifadə etdiyiniz fərziyyələr. 

 Sərmayə xərclərinin, sabit xərclərin və tədqiqat və inkişaf xərclərinin pul axını üzərində təsiri 

 Sabit və dəyişkən xərclər arasındakı fərqi müəyyənləşdirən bir bərabərlik / həssaslıq təhlili 

 Müəyyən edilmiş bir fövqəladə hal elementi 

 

Əlavələr 

 

Əlavələr planın əvvəlində və ya ortasinda qeyd olunan strategiya və müşahidələri dəstəkləyən daha 

da izah edən sənədləri daxil etməlidir.  

 

Məsələn: 

 

 Əsas idarə heyətinin profilləri (yaş, ailə, təhsil, ixtisas) 

 Bazar araşdırmaları 

 Məhsulun şəkilləri və ya rəsmləri 

 Ətraflı texniki xüsusiyyətlər 

 Təşkilat qrafiki 

 Potensial müştərilərdən və təchizatçılardan öhdəlik məktubları 

 Infrastruktur düzəni 

 Müqavilələr (idarəetmə müqavilələri, texnoloji hüquqları, icarə) 

 İşiniz və fəaliyyət mühitiniz haqqında jurnal, qəzet və məqalələr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faydalı Biznes Planı haqqında göstərişlər

 



 

Kiçik bir iş planı üçün tövsiyələr 

Kiçik bir iş planı üçün bu tövsiyələrə əməl edin. 

Hərtərəfli araşdırma aparın 

Araşdırmalar ən sevdiyiniz iş olmaya bilər. Ancaq bir işə başlamazdan və ya planınızı yazmazdan 

əvvəl araşdırmanı aparmalısınız. 

Araşdırmanı aparmadıqdan işinizi uğursuzluq üçün qurmuş olursunuz.  

 Təqdimat üzərində iş qurun 

 Lazımi araşdırma apardıqdan və yazdıqdan sonra təqdimati hazırlayıb planınızı önə çəkin. 

 İş planınızı tərtib etməyə gəldikdə bəzi ediləcək və edilməməli olanlar bunlardır: 

Edilməməlidir: 

● Keyfiyyətsiz kağıza yazmaq 

● Biznes planınızı köhnə bir qovluğa qoymaq 

● İş planınızı formatlamağı unutmaq 

Edilməlidir:  

● Qrammatikanı yoxlayın 

● Qrafiklərdən istifadə edin 

● Strukturu sadələşdirin 

Qısa yazın 

Bir biznes planın konkret uzunluğu yoxdur. Bir çox mütəxəssis iş planını 30-50 səhifə arasında 

saxlamağı məsləhət görür. 

İşinizi satın 

Əksər sahibkarlar biznes planları maliyyə almaq üçün qururlar. Planınızı özünüz və ya başqaları üçün 

yazmağınızın fərqi yoxdur, bütün şərtlərdə işinizi satmalısınız. 

İnvestorları maliyyələşdirməyə inandırmalısınız. Əgər işinizi plan üzrə sata bilmirsinizsə, marketinq 

struktur üzrə onu necə satacaqsınız? 

Planınızda şirkətinizi tanıtmaq mükəmməl bir biznes ideyanız olduğuna inamınızı gücləndirir. 

Başlanğıc (startap) biznes planınızı inamla yazın. 

Periodik olaraq yenidən baxın  



 

Kiçik biznes planınızı yazmağı bitirdiniz? Əla! Ancaq bu, rəfinizə qoyaraq tozlanmağına icazə verə 

biləcəyiniz anlamına gəlmir. Zaman-zaman kiçik biznes planınıza yenidən baxmalısınız. 

Müəssisələr davamlı böyüyür. Şirkətiniz inkişaf etdikcə, dəyişdikcə iş planınızı da yeniləməlisiniz. 

Məhsullar və ya xidmətlər əlavə edildikdə və ya çıxarıldıqda planınızdakı dəyişiklikləri qeyd edin. 

Biznes fəaliyyətinizi dəyişdirməyə qərar verirsinizsə, onu niyə dəyişdirdiyinizi qeyd edin. Kiçik 

biznes planınıza ildə bir dəfə və ya müəssisəniz dəyişəndə baxmağı unutmayın. 

 


