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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. 
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Giriş 

 

Müasir çağrışlara uyğun olaraq startapların formalaşdırılması və dəstəklənməsi Azərbaycanda da 

prioritet istiqamətlərdən hesab olunur.  Bununla yanaşı, startaplar yeni biznes yanaşması olmaqla 

yanaşı eyni zamanda fərqli sahibkarlıq fəlsəfəsi əsasında fəaliyyətin qurulmasını tələb edir. Əfsanəvi 

qəhrəman adətən yeni bir işin qurucusu hesab olunur. Bu, yeni bir çağ, yeni bir yaşam tərzi və ya 

yeni bir biznes ola bilər. Yeniliklər, köhnə nəsnələri, fikirləri geridə qoyub yeni fikir toxumları 

yaratmaqla başlayır.  

 

Biznes startaplar da bu yeniliklərin, ümumilikdə iqtisadiyyatın can damarı hesab olunur. Bu bələdçi 

əlkitabı da yeni bir işə, biznesə başlayanlar üçün yol xəritəsi olaraq hazırlanmışdır. 

Uğurlu bir işə başlamaq üçün girişimci ruhla doğulmanıza gərək yoxdur. Bu kitabda bizimlə birlikdə 

yola çıxaraq biznes fikrinizi reallığa çevirmək üçün bilgi və bacarıqlarınızı inkişaf etdirmək şansına 

sahib olacaqsınız.  

 

Eyni zamanda biznesinizə başlamaq və dayanıqlı inkişafı yolunda gərəkli olan məlumatları əldə 

edəcəksiniz. İşin mətbəx bilgilərini bilməklə yanaşı, verilən tapşırıqlar vasitəsilə həm özünüzü, həm 

də biznes bacarıqlarınızı dəyərləndirə biləcəksiniz. Biznesə başlama mərhələrini öyrənməklə yanaşı 

isə qanunvericilik, maliyyələşmə, biznes planın tərtibi sahəsində də bilgilərə yiyələnəcksiniz. 

Qısacası, bu bələdçi əlkitabı vasitəsilə biznesinizin gələcəyini planlaşdırmağa yardımcı olacağıq. 

 

 

 

 

 

 

  

 



   

 

 

Vacib məsələlərin araşdırlması və qərarın qəbulu 

Hüquqi prosedurlar və tələblər 

 

Biznesə Startap Planlaşdırılması 
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Potensial Biznes Sahibi kimi Özünüdəyərləndirmə 
             

Bir işə sahib olmaq bir çoxları üçün xəyal olaraq görünə bilər. Ancaq bilik və bacarıqları inkişaf etdirməklə 

bu xəyalı reallığa çevirmək mümkündür. Sahib olduğun işi, biznesi idarə etmək əvvəlcədən sahiblik, təcrübə 

və ya idarəetmə bacarıqları tələb edir. Şəxsi xüsusiyyət və keyfiyyətlərini dürüst qiymətləndirmək öz işinizə 

sahibolma tələblərini ödəməyə hazır olub-olmadığınızı müəyyənləşdirməyə imkan verəcəkdir. 

Aşağıdakı suallardan bəzilərinə cavab vermək çətinlik yaratsa da, güclü tərəflərinizlə yanaşı, şəxsi zəif 

tərəflərinizi qiymətləndirmək vacibdir. İş sahibinin zəif tərəfləri müəyyən edildikdə, tərəfdaşlar, menecerlər, 

işçilər, digər xarici mənbələr vasitəsilə, eləcə də təhsil və təlimlərlə güclü tərəfləri tarazlaşdırmaq və zəif 

cəhətləri əvəzləşdirmək mümkündür. 

 

Tapşırıq: Aşağıdakı sualları cavablandırmaqla zəif və güclü tərəflərinizi müəyyələşdirin. 

                     

Şəxsi özəlliklər: 

 

 Lidersiniz? 

 Özünüz qərar verməyi sevirsinizmi? 

 Məsuliyyətlimisiniz? 

 Fəaliyyətinizi başdan sona qədər hərtərəfli planlaşdırırsınızmı? 

 Özünüzü intizamlı və müstəqil hesab edirsiniz? 

 Çeviksiniz? 

 Biznes nəşrlərini oxuyursunuzmu? 

 Kompyuter bilikləriniz varmı? 

 Cari kredit reytinqindən xəbərdarsınızmı? 

 Siz və ya həyat yoldaşınız biznesinizi dəstəkləməyə kömək etmək üçün ehtiyac olduqda 

əmanətlərinizdən yararlanmağa hazırdırmı? 

 Ailənizin gəliri, işinizdən gəlir əldə etmədən ailənizi təmin etmək üçün kifayət edəcəkmi? 

 

 

Öz işinizə sahib olmağın tələbləri 

 

 Bir işin davam etməsinin uzun saatlar və fərdi gəlirlərin azaldılmasını tələb edə biləcəyini 

anlayırsınız? 

 İş yükünü və gündəlik iş rejimini idarə etmək üçün mənəvi gücünüz və sağlamlığınız varmı? 

 Tələb olunarsa, yaşayış səviyyənizi işiniz bitənə qədər müvəqqəti endirməyə hazırsınızmı? 

 Ailəniz sizə dəstək olmağa hazırdırmı? 

 



   

 

 

 

 

İş təcrübəsi və idarəetmə bacarıqları 

 

 Biznesdə uğur qazanmaq üçün hansı əsas bacarıqlara ehtiyacınız olacağını düşünürsünüz? 

 Bu bacarıqlara sahibsinizmi? 

 İşiniz üçün lazım olan əsas bacarıqların olmadığını aşkar etsəniz, lazımi bacarıqları əldə edənə qədər 

planlarınızı təxirə salmağa hazırsınız? 

 Heç rəhbər və ya nəzarətçi vəzifəsində çalışmısınız? 

 Daha əvvəl insanları işə götürüb işdən çıxarmısınız? 

 Heç düşündüyünüz işə bənzər bir işdə çalışmısınız? 

 Hər hansı bir biznes təhsili almısınız? 

 Biznesin maliyyələşdirilməsini və nağd pul axınının idarə edilməsində bilgilərə sahibsiniz? 

 Kiçik bir müəssisənin idarə edilməsində gözlənilən qeydlərin aparılması tələblərindən xəbərdarsınız? 

 Marketinq və bazarın inkişaf əsasları üzrə anlayışınız varmı? 

 

 

Özünütəhlil 

 

Bu özünütəsdiq kiçik sahibkarlıqda ehtiyac duyulan fərdi xüsusiyyətlərə və əsas bacarıqlara ümumi baxışdır. 

"Bəli" cavabı olan suallar kiçik bir müəssisəni uğurla idarə etmək üçün lazım olan gücün və ya xüsusiyyətin 

olduğunu göstərir.  

 

*Tapşırıq: Zövq aldığınız ən vacib beş bacarıq və ya əvvəlki iş təcrübənizi müəyyənləşdirib qeyd edin: 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

*Tapşırıq: Aşağıdakı boşluğa bu xüsusiyyətləri, bacarıqları və ya əvvəlki iş təcrübəsi ilə əlaqəli bütün 

imkanları yazın. 

Maraq və qabiliyyətlərinizə, eləcə də  təcrübələrinizə əsaslanaraq, uğurlu bir işə başlamaq və inkişaf 

etdirmək üçün lazımlı iş bacarıqları ilə əlaqəli güclü və zəif tərəflərinizi ümumiləşdirin.



 

 

 
                                                                                                                                                                                   

Mənim qeydlərim Məni yaxşı tanıyan şəxsin qeydləri 

Zəif tərəflər: Zəif tərəflər: 

Güclü: Güclü: 

 

 

Sizi yaxşı tanıyan birindən güclü və zəif tərəflərinizi müəyyənləşdirməsini istəyin. Cavablarınızı müqayisə 

edin. 

 

 

 

Bu zəif cəhətlərinin öhdəsindən gəlməyin yollarını müəyyənləşdirin. 

 

 

 

 

 

                   İşinizi həyata keçirmək üçün nə kimi öhdəliklər götürməyə hazırsınız? 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Vaxt öhdəliyi: _________________________________________________________ 

________ 

Resurs öhdəliyi: _____________________________________________________ 

________ 

İnvestisiya və digər qazanclarınızı itirməyə hazırsınız?____ Bəli _______ Xeyr 

 

Biznesin üçün gözləntiləriniz nələrdir: 

Bir il içində 

 

 

 

 

 

3 ildən sonra 

 

 

 

 

 

 

Nəticə 

 

Şəxsi xüsusiyyətlərinizi, tələb olunan iş bacarıqlarınızı və sahibkarlıq tələblərinizi anlamaq, sizə və 

marağınıza ən uyğun biznesi tapmaqda vacibdir. Özünüzü dürüst qiymətləndirmək, sizə lazım olan 

bacarıqları əldə etməkdə, gözləntilərinizi aydınlaşdırmaqda yardımcı olacaq və biznes ideyanızın 

inkişafı üçün öyrənməyə, davametmə yollarını axtarmağa həvəsləndirəcəkdir. 

 

 

 

 



   

 

 

 

Biznes Konsepsiyasının Reallaşma Mümkünlüyü 

 

Biznes ideyanızın məqsədəuyğunluğunu təyin etməzdən əvvəl bir çox suala cavab verilməli və müəyyən 

məlumatlar toplanılmalıdır. Diqqətli araşdırma və təhlil konsepsiyanı, ideyanı qiymətləndirməkdə sizə 

kömək edəcəkdir. Bu bölmə aşağıdakı mövzuları əhatə edir: 

• Biznes ideyanın müəyyənləşdirilməsi 

• Konsepsiyanın yenidən dəqiqləşdirilməsi 

• Tədqiqat və təhlil yolu ilə bazarınızın müəyyənləşdirilməsi 

                  • Uğur qazanmaq şansının artırılması 

 

 

Biznes ideyanın müəyyənləşdirilməsi 

İlkin mərhələ biznesiniz haqqında mümkün olduğu qədər daha çox məlumatın toplanılması ilə 

başlayır. Məqalələrin, kitabların, biznes jurnalların oxunması da bu mərhələdə baş verir. Mövcud 

bizneslə bağlı araşdırma aparmaq və planlama həyata keçirmək də doğru addım hesab edilir. 

Ancaq bunu qeyd etmək lazımdır ki, hər bir biznes özünəməxsusdur. Konsepsiyanı araşdırmaq 

üçün vaxt ayırmaq, iş konsepsiyanızı unikal edən bu faktorları müəyyənləşdirməyə kömək 

edəcəkdir.  

Aşağıdakı suallar biznes konsepsiyasını müəyyənləşdirməkdə sizə rəhbərlik edəcəkdir. Cavab 

axtararkən biznes ideyanızla əlaqəli problemləri müəyyənləşdirməyə çalışın. 

• Hansı biznes sahəsində fəaliyyət göstərəcəksiniz? 

• Müştərilərinizə hansı məhsul və ya xidməti təqdim edəcəksiniz? 

• Məhsulunuzu və ya xidmətinizi kim alacaq? 

• Niyə müştəriniz bu məhsul və xidməti sizdən alacaq? 

• Müştəriniz məhsul və ya xidmətinizi nə vaxtdan alamağa başlayacaq? 

• Müştəriniz məhsul və ya xidmətlərinizin olduğunu necə biləcək? 

• Müştəriləriniz məhsul və ya xidmətiniz üçün nə qədər ödəyəcək? 

 

                 *Tapşırıq:  

                 Yuxarıdakı suallara verdiyiniz cavablardan istifadə edərək iş konsepsiyanızı qısaca təsvir edin. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 



   

 

 

 

Konsepsiyanın yenidən dəqiqləşdirilməsi 

 

İdeyanızı müəyyənləşdirdiyiniz zaman diqqət olunması gərəkən məsələlər mövcuddur. Belə ki; 

 Biznesiniz hansı xüsusi məhsul və ya xidməti təqdim edəcəkdir? 

 Bu məhsulu və ya xidməti təqdim etmək qabiliyyətiniz və ya bacarıqlarınız varmı? Əks təqdirdə, bu 

çatışmazlığı necə aradan qaldıracaqsınız? 

 İş ideyanızı, məhsulunuzu və ya xidmətinizi unikal edən nədir? 

 Rəqabət üstünlükləriniz nə olacaq? 

 Rəqibin hansı mənfi cəhətləri sizdə mövcuddur? 

 Hər hansı bir potensial problemi müəyyən etdinizmi? Əgər belədirsə, bunlara necə qalib gələcəksiniz? 

 

Biznes konsepsiyasına baxmaqla yanaşı, imkanları araşdıraraq, potensial problemləri müəyyənləşdirərək 

bazarı və maraqlandığınız sahəni də araşdırmalısınız. Aşağıdakı suallara cavab vermək bazarınızı və biznes 

sahəsinizi qiymətləndirməyə kömək edəcəkdir: 

 

*Tapşırıq: Sizin şəhərinizdə və ya bölgənizdə hansı sahələr üzrə rəqabət mövcuddur? Rəqabətinizi 

müəyyənləşdirin: 

 

 

 

 

 

 

 Yardımcı suallar: 

 

 Rəqibinizdən daha bənzərsiz və ya daha yaxşı bir məhsul və ya xidmət təqdim etmək üçün nə 

edəcəksiniz? 

 Rəqabət azdırsa və ya yoxdursa, səbəb nədir? 

 Məhsulunuzda və ya xidmətinizdə potensial beynəlxalq və ya dövlət satınalma imkanları varmı? Əgər   

varsa, onları müəyyənləşdirin. 

 Bazarda ortaya çıxan imkanlar varmı? Əgər varsa, onları müəyyənləşdirin. 

 Mövcud iş və iqtisadi tendensiyalar (faiz dərəcəsi, inflyasiya, iş mühiti, biznes meyilləri, işsizlik) 

əlverişlidirmi?                                                       

Unutmayın, biznes konsepsiyanızın bütün aspektlərini qiymətləndirmək və fikirlərinizi gerçəkliyə qarşı 

daima tarazlaşdırmaq vacibdir.Biznes ideyanızı müəyyənləşdirdikdən və dəqiqləşdirdikdən sonra, hələ də 

sizin üçün yaxşı bir fikir kimi görünürsə, indi bazarınızı və fürsətinizi daha yaxşı müəyyənləşdirmək üçün 

daha dərin bazar araşdırması və təhlili aparmalısınız.



   

 

 

 
 

Bazarını araşdırma və təhlillər vasitəsilə müəyyənləşdir 

Bazar araşdırmaları, təhlili üçün sektor və müştərilər haqqında məlumat bazasının təmin edilməsi iş 

sahibinə iş mühitini və rəqabət etməli olduğu zəmini anlamağa yaxından kömək edir. 

 

Bazar araşdırması 

Bazar araşdırması sizə müştərilərinizin kim olduğunu, harada olduqlarını və potensial bazarın nə 

qədər böyük olduğunu izah edir. Aradaşdırma yolu ilə aşağıdakı məlumat bazasına dair bilgiləri 

toplaya biləcəksiniz: 

 Demoqrafiya 

 Potensial bazarın əhatə dairəsi 

 Müştərinin həyat tərzi və alış davranışı 

 Xüsusilə müştərinin kim olduğu 

 Məhsul və ya xidmətinizə tələbat 

Bazar araşdırmasının iki əsas növü var - əsas və ikincil araşdırma: 

 

 

Əsas araşdırma anketlər, sorğular, fokus 

qruplar və ya dərinləməsinə müsahibələr kimi 

üsullarla ilk toplanan araşdırmalardır. Əsas 

araşdırma vaxt tələb edən və bahalı tədqiqat 

vasitəsidir. 

Buna baxmayaraq, bu üsul biznes sahibinə 

müştərilərinin rəylərini eşitmək və ona uyğun 

hərəkət etmək imkanı verir. 

Əsas araşdırma metodları 

 Sorğular 

 Dərinləməsinə müsahibələr 

 Rəqib analizi 

 Anketlər 

 Fokus qruplar 

 Müştərinin reklam və 

təbliğata verdiyi reaksiyanı 

izləmək 

 Veb sayt və sosial media metriksləri 

İkincil tədqiqat artıq dərc olunmuş 

tədqiqatdır. Katoloqlar, sənaye jurnalları və 

dərnək nəşrləri kimi mənbələri əhatə edir. 

İkincil növ  tədqiqatlar əlçatandır və 

maliyyəti ucuzdur. Davamlı olaraq aparıla və 

sahibkarın iş, coğrafi şərtlər və müştəri 

bazası barədə məlumatları ilə birləşdirilə 

bilər. Müəssisə sahibi qeyri-rəsmi olaraq 

araşdırmanın nəticələrini biznesin 

ehtiyaclarını ödəmək üçün uyğunlaşdıra 

bilər. 

İkincil araşdırma mənbələri 

 Biznes nəşrləri 

 Sənaye hesabatları 

 Qəzetlər 

 Biznes jurnalları 

 Ticarətlə bağlı nəşrlər 

 Bazar analizi 

 



    

 

 

 

Bazar Analizi 

 
Bazar təhlili şirkətin rəqabət edəcəyi iş mühitinin hərtərəfli təhlilidir. Buraya sektorda müştərilərin  

demoqrafik göstəricilərinin, alış qaydalarının, rəqiblərin və ümumi iqtisadi mühitin, o cümlədən 

tənzimləmə və giriş maneələrinin nəzərdən keçirilməsini əhatə edən  hərtərəfli təhlil daxildir. 

Bu analiz iş sahibinə SWOT-u (güclü, zəif tərəflər, imkanlar və təhdidlər) müəyyənləşdirməyə və 

biznesə dair mövcud bir fürsəti təmin edib etmədiyini müəyyənləşdirməyə kömək edəcəkdir. 

Şirkətinizin bazar təhlilini apararkən marketinqin “4P”- si nəzərə alınmalıdır. 

 

 Məhsul (Product): Təqdim etmək istədiyiniz məhsul və ya xidmət nədir? Bənzər digər 

təkliflər varmı? Məhsulunuz və ya xidmətiniz hansı özəlliyi ilə fərqlənirr? Daha yeni, daha 

sürətli, daha təmiz, daha ucuzdurmu? Bəlkə müstəsna eksluzivliyiniz var və ya intellektual 

mülkiyyətə sahibsiniz. Biznesinizin həcmi necədir?  

 Məkan (Place): Məhsul və ya xidmətiniz necə paylanılacaq? Katoloq? Veb sayt? Xüsusi satış 

qüvvəsi və ya vitrin vasitəsilə? Bu oxşar təkliflərdən dahamı asan, sürətli və ya dahamı ucuz? 

Məhsulunuzun haraya və necə paylanılması ilə bağlı məhdudiyyət (məhsulunuz qanunidirmi, 

yoxsa lisenziya gərəklidir?) varmı? Eksluzivliyiniz mövcuddurmu? Paylanış kanalına 

sahibsinizmi (satış heyəti, nəqliyyat və s.)? 

 Qiymət (Price): Rəqib məhsullarla müqayisədə qiymətiniz yüksəkdir, yoxsa ucuz? Səbəb? 

Qiymətinizə təsir edən vergi, lisenziya və ya başqa ödənişləriniz varmı? Mənfəət əldə etmək 

üçün nə qədər xərcləməlisiniz? 

 Tanıtım (Promotion): Sektorunuzu, rəqibi və müştərilərinizi təhlil etdikdən sonra məhsul 

tanıtımınızı necə edəcəksiniz? Məhsulunuzu tanıtmaq üçün sosial mediadan, bir satış 

gücündən, kütləvi informasiya vasitələrindən (TV və radio) və ya ağızdan ağıza marketinq 

(WOMM) üsulundan, endirimlərdən istifadə edəcəksinizmi? Bu neçəyə başa gələcək və 

müəyyənləşdirdiyiniz istifadəçilərə ən yaxşı şəkildə necə çatmaq olacaq?  

“4P”-lərin ətraflı təhlil olunması, yalnız bazarınızı və potensial müştərinizi müəyyənləşdirməyinizə 

deyil, eyni zamanda hədəf bazarların seçilməsinə və uğurlu bir marketinq strategiyasını 

təkmilləşdirməyinizə yardımcı olacaqdır. 

*Tapşırıq: Aşağıdakıları tədqiq edin. 

 Sektor: Sektorda məhsul və ya xidmətinizi təklif edən nə qədər şirkət mövcuddur? Onların 

ümumi həcmi nə qədərdir? Artmaqdadır, yoxsa azalmaqdadır? Neçə oxşar və ya əvəzedici 

məhsul və xidmət mövcuddur? Başlama üçün maneələr və ya xammal almaqla bağlı problemlər 

varmı? Bəs hüquqi məsələlər, məhkəmə işləri, geri çağırma və s. necədir? 

 Rəqiblər: Neçə birbaşa rəqibiniz olacaq? Güclü və zəif tərəflərini müəyyənləşdirin və 

bazarda onlarla qarşılaşmaq üçün bir plan hazırlayın. 

 Biznes mühiti: Seçdiyiniz marketinq sahəsi və sektordakı məhsul və xidmətlərə yönəlik 

ümumi bazar şərtlərini və tələblərini araşdırın.  

 



  

 

 

 

Uğur şansını artırmağın yolları 

 

Yeni bir biznesə başlamağın hər zaman riskləri mövcuddur. Ancaq sektor və bazarınız haqqında 

məlumatları toplayıb təhlil edərək bu riskləri azalda bilərsiniz.  

 

 Əəvvəlcədən planlaşdırın. Planınızı yerinə yetirmək üçün lazım olan məlumatları tapmaqda 

kömək edə biləcək insanlarla əlaqə saxlayın. 

 Bir məsləhətçidən, mühasibdən, vəkildən və ya digərlərindən peşəkar məsləhət alın 

 İdarəetmədə və başlamaq istədiyiniz biznes sahəsində təcrübəniz olduğundan əmin olun 

 Güclü tərəflərinizdən və maraq sahənizindən ən uyğun şəkildə istifadə etməyə 

çalışın  

 Faktlar və ya etibarlı məlumatlar əsasında qərarlar qəbul edin. Yaxşı məlumat 

əvəzinə tələsik qərarlar verməyin. 

 Eyni bizneslə məşgul olan şəxslərlə ünsiyyətdə olun. Ticarət birliklərinə üzv yazılın və təlim, 

konfranslarda iştirak edin.  

 Əzmli olun, Vazkeçməyin!



    

 

 

 

Vacib məqamların təhlili və qərarın qəbul edilməsi 

 

Biznesinizi qurmağa başlayarakən riskinizi azaltmaq, uğunuzu artırmaq üçün bir çox diqqətə alınmalı 

qərarların mövcudluğunu görəcəksiniz.  

Bu bölmədə əhatə olunan dörd vacib mövzu bunlardır:  

 Biznes startap seçənəkləri 

 Peşəkarların müəyyən edilməsi 

 Biznes məkanın seçilməsi 

 Risklərin azaldılması 

 

 

Biznes startap seçənəkləri 

Biznesə başlayarkən insanlar çox zaman seçim arasında qalır. Onlar üçün daha faydalı, uyğun biznes 

növünü seçməkdə çətinlik çəkirlər.  Ən geniş yayılmış seçim örnəkləri isə bunlardır: 

 Mevcud bir biznesi satın almaq 

 Bir françayzla işinə start vermək 

 Yeni bir biznesə başlamaq 

 

  Mövcud bir biznesin satın alınması 

 

 Mövcud olan bir biznesin satın alınması ilkin olaraq işə başlanğıc xərc yükünüzü yüngülləşdirə bilər. 

Ancaq burada diqqət yetirilməli əsas məqamlar sırasına mövcud biznesin reputasiyası və 

dayanaqlığıdır. Bununla yanaşı, aşağıdakı məsələlər diqqətə alınmalıdır: 

 

 Biznes sektorunda və ya idarəetmədə təcrübəniz varmı? 

 Biznesiniz sizin güclü tərəfinizlə uyğundurmu? 

 Biznesdə zövq aldığınız nəsnələr nələrdir? 

 Biznes məkanı istədiyiniz yerdədir? 

 Nəyə investisya qoymaq niyyətindəsiniz? 

 Maliyyə mənbəyiniz varmı? 

 Satış, mənfəət və işçilər baxımından hansı ölçüdə biznes arzulayırsınız? 

 

Əgər nəzərdən keçirilən şirkətin sizin ixtisas sahənizin xaricində bir məhsulu və ya xidməti varsa, əsas 

işçilərin satışdan və ya oxşar sahədən təcrübəsi olan birini işə götürə biləcəyinizdən əmin olmaq vacibdir.   

      





   

 

 

 

 

Satılıq bir biznes tapmaq 

 

Yaxşı bir biznes fürsəti ilə qarşılaşmaq həmişə asan olmur. Bunun üçün aşağıdakı mənbələr nəzərə 

alınmalıdır: 

 Çap olunmuş reklamlar                   

 Sektordakı ticarət mənbələri və təchizatçıları 

 Dostlar və tanışlar 

 Ticarət, əmlak brokerləri və ya satınalma mütəxəssisləri kimi vasitəçilər 

 

Biznesin dəyərləndirilməsi 

Bir alıcı olaraq öncə biznesin subyektinin tarixçəsini və fəaliyyətini dəyərləndirin. 

Biznesin müştəriləri cəlbetmə və onlara xidmət göstərmə üsullarını təhlil edərək bir 

marketinq strategiyasını gözdən keçirin.  

 

*Qiymətləndirmə prosesi üçün materialların siyahısı  

 

 Mövcud biznes subyektindən aşağıdakı məlumatları əldə edin: 

 3-5 illik maliyyə hesabatları 

 3-5 illik vergi bəyannamələri 

 Rüblük maliyyə hesabatları 

 Bütün əmlak, icarə və ya sənədlərin surətləri 

 Borc cədvəli 

 Envanter siyahısı 

 Təchizatçı siyahısı (müqavilələr daxil olmaqla) 

 Müştəri siyahısı (müqavilələr daxil olmaqla) 

 Proqnozlar 

 Təşkilati qrafiklər və işçi müqavilələri 

 Sahiblərinin əldə edə biləcəyi sektor məlumatları 

 Avadanlıq icarəsi və digər şərti maliyyə öhdəliklərinin təfərrüatları 

 



   

 

 

 

Vacib suallar 

Biznesinizin potensialını hədəflərinizə, məsuliyyətlərinizə, məhsul və xidmət tələbinizə, 

bazara və maliyyə imkanlarınıza görə dəyərləndirin. Satınalma müqaviləsi bağlamadan öncə 

mövcud biznesin bütün istiqamətləri üzrə suallarınızı verib cavab əldə edin.  

Aşağıda qeyd olunan suallarla başlayın: 

 Biznes qurumu niyə satılır? Mənfəət əldə edibmi? Etməyibsə, işi gəlirli hala gətirəcək bir 

plan mövcuddurmu?  

 Qurum hal-hazırda necə bir nüfuza sahibdir? Bu nüfuzu necə dəyişdirərdiniz? Müştəri 

bazası kimlərdən ibarətdir? Böyük və kiçik müştəri sayı?  

 Satışa avadanlıq, əmlak, inventar, borclar, işçi müqavilələri, ad, logo, şüarlar, lövhələr, 

müştəri sənədləri və s. daxildirmi? 

 Keçmiş və cari maliyyə hesabatlarını bir mühasibin məsləhəti ilə araşdırmısınızmı? 

 Satılan əmlaka qarşı hər hansı bir girov varmı? Envanter və ya avadanlıqla bağlı 

hər hansı bir iddia varmı? Vergilər bu günə qədər ödənilibmi? 

 Mövcud iş müqavilələrini nəzərdən keçirmisiniz? 

 İşçilər şəxsi münasibətlərə görə, yoxsa keyfiyyətli xidmət səviyyəsinə görə sadiqdirlər? 

 İcarə müqaviləsi kimin adına olacaq? Yerləşilən məkan planlarınıza uyğundur? Bu 

yerlə bağlı ekoloji narahatlıqlar varmı? Lisenziyalaşdırma ilə bağlı problemlər varmı? 

 İş mühiti, əmək haqqı / komisyon haqları, müavinətlər, məzuniyyət ödənişləri və əlavə 

müavinətlərlə bağlı işçilərə yönəlik hansı siyasət tətbiq olunur? 

Mövcud bir biznes qurumunu satın alarkən mühasib, vəkil və bank xidmətləri tövsiyə olunur. 

Araşdırma və təhlil satışa qoyulan biznes barədə mümkün qədər çox məlumat əldə etmək üçün 

həlledici olacaqdır. 



   

 

 

 

                       Françayz satın almaq 

 

Françayzinq potensial iş sahibləri üçün yeni bir biznezə başlamada məşhur seçənəklərdən 

biridir. Françayzinq (və ya franşiza) – bir şirkətin əmtəə nişanının, texnologiyalarının, idarəetmə 

sisteminin istifadə etmə hüququnu müəyyən şərtlərlə başqa şirkətə satışı və ya müvəqqəti təqdim 

edilməsidir. Burada birinci şirkət/tərəf, bu hüququ verən – françayzer, hüququ alan tərəf isə - 

françayzi adlanır. Bu tərəflər kommersiya təşkilatları və ya sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan 

fərdi sahibkarlar olar bilər.  

 

Françayzer nələr əldə edir? Françayzi nələr əldə edir? 

 Biznesin yeni bazarlarda 

yayımlanması  

 Satış şəbəkəsinin effektiv 

genişləndirilməsi  

 Əlavə biznes fəaliyyətinin olması  

 Biznesin sürətli inkişafı  

 Reklamla yeni hədəf müştərilərin 

cəlb olunması  

 Yeni investisiyaların cəlb olunması  

 Yeni qazanc mənbələri 

 Yeni satış kanalları  

 Bazar payının artırılması  

 Bazar araşdırması  

 Rəqabət üstünlüyü  

 Saxta məhsullarla mübarizə 

 

 Təcrübədən keçmiş şəxsi biznes 

 Bazarda artıq fəaliyyətdə olan bir 

biznes 

 Reklam və təlim dəstəkləri  

 Xərclərin azaldılması  

 Maliyyə alətləri / kredit və lizinq 

 

        Françayzinq üzrə fəaliyyət növləri: 

 

 Məhsul / mal françayzinqi - malın endirimli satışı, marketinq və reklam dəstəyi, işçilərin təlimi və s. 

formasında olur. Bununla yanaşı, françayzi özü üzərinə müəyyən öhdəliklər götürmüş olur. Bunlar, markanın 

istifadə qaydaları, satış texnikaları, malların çeşidi və s. 

 İstehsalat françayzinqi -  istehsalı və realizasiyası hüququ, avadanlıq və texnikaları güzəştli  olur 

 Xidmət (servis) françayzinqi - Xidmət sahəsi ilə əlaqəli bu françayzinq növündə bir marka adı altında patentli 

olur. 

 İşgüzar və ya sahibkarlıq françayzinqi - brendin sahibi françayziyə sadəcə bu və ya digər marka adı altında 

fəaliyyət göstərməklə yanaşı, həmçinin biznesin giriş mexanizmi, şirkətin rəqabət mühitinin təhlili dəstəyini 

verir və nəticə olaraq françayzi şirkətin bir parçasına çevrilir. 

 



   

 

 

 

 

       Françayz satın almadan öncə onun müsbət və mənfi tərəflərini bilmək daha önəmlidir. Belə ki; 

 

  

Françayzenin üstünlükləri 

 

 Bəziləri françayz maliyyələşdirilməsi ilə nisbətən az 

kapital qoyuluşu tələb edir 

 Başlanğıc üçün ilkin korporativ dəstək 

 Davamlı idarəetmə təlimləri və məsləhətləri 

 Marka müraciəti (bəzən) 

 Malların / xidmətlərin standart keyfiyyəti 

 Təsdiqlənmiş məhsullar və iş formatı 

 Bəzi imkanlar həmin iş sahəsində əvvəlcədən 

təcrübə tələb etmir 

 Güc və proqramların alınması 

 Reklam və tanıtım proqramlarının hazırlanması     

(həm yerli, həm də milli) 

 Saytın təhlili 

 Təsdiq edilmiş iş modeli 

Françayzenin mənfi tərəfləri 

 

 Mürəkkəb hüquqi danışıqlar 

 Satınalma ilə bağlı məhdudiyyətlər 

 Françayzinq haqqı 

 Ticarət mənfəətlərinin bir hissəsini şirkətlə 

bölüşmək üçün tələb olunur (satış / 

qonorar) 

 Əməliyyatın bəzi aspektləri üzərində şəxsi 

nəzarətin itirilməsi (məsələn, reklam, ərazi, 

geyim forması, məhsul alışı tələbləri üçün 

ad / logonun istifadəsi) 

 Yaradıcılıq üçün daha az sərbəstlik və 

fürsət 

 Françayzinqin geri alınmasının istənilməsi 

halında baş verəcək problemlər 

 Qiymətləndirmə, məhsul  və təchizatçılar 

üzərində məhdud nəzarət 

 İnsan resursları siyasəti şirkət tərəfindən 

qurula bilər (potensial olaraq qeyri-

qənaətbəxş təhsil proqramları) 

 

 

 Danışıqlar 

Tədqiqat mərhələsində olarkən françayz danışıqlarında ixtisaslaşmış vəkillərin siyahısını hazırlayın və 

danışıqların hər mərhələsi üçün bir vəkil müəyyənləşdirin. Danışıqlar françayzinq prosesinin təməli 

rolunu oynayır. Vəkil ilə işləmək, franşizanın indi və gələcəkdə inkişaf etməsinə imkan verəcək. 

Bütün öhdəliklər, hüquqlar, imtiyazlar, risklər, imkanlar, varlıqlar və öhdəliklər müqavilə 

imzalanmadan əvvəl bütün tərəflər tərəfindən ətraflı şəkildə razılaşdırılmalıdır. 



   

 

 

 

Yeni bir biznesə başlamaq 

 

Öz işinizə başlamaq çox həyəcanverici bir cəhd ola bilər. Öz biznes ideyanızı araşdırmaq və inkişaf 

etdirmək üçün sizə böyük azadlıq və fürsət verəcək. Aşağıdakıları gerçəkləşdirmək, ideyanızı həyata 

keçirməyə yardımcı olacaqdır. 

 Biznes fikirinizi araşdırın 

 Bir strategiya hazırlayın 

 Marketinq yanaşmanızı müəyyənləşdirin 

 Qərarlarınızı özünüz verin 

 Biznes ideyanızı sıfırdan inkişaf etdirin 

Öz işinizə uğurla başlamaq, insanda məmnunluq hissi yaradır. Bununla yanaşı, iş uğursuz olarsa, 

bununla əlaqəli bütün öhdəliklərin və gərginliklərin öhdəsindən gəlməyi də bacarmalısınız. Ancaq 

insanın öz işinə sahib olması ilə bağlı bir çox yanlış fikir var. Aşağıdakı ümumi səhv fikirləri 

nəzərdən keçirin: 

Özümün müdiriyəm 

Öz müdiriniz olmaq istədiyiniz zaman işə gəlmək demək deyil. Reallıqda iş və müştəriləriniz sizin 

müdirinizdir və həftədə 50-65 saat tələb edə bilərlər. 

Bir gecədə varlana bilərəm 

Kiçik biznes və sərbəst sahibkarlıq gəlir imkanlarını artırmaq üçün fürsətlər yaratsa da, bu zaman tələb 

edən bir prosesdir. Tədqiqatlar göstərir ki, əhəmiyyətli dərəcədə böyüyən kiçik şirkətlərin üçdə 

birindən çoxu 10 və ya daha çoxillik mövcudluqdan sonra bunu bacarırlar.  

Biznesə başlayan kimi gəlir gözləmək 

Bunun qısa zamanda baş verməsi mümkün deyil. Ümumiyyətlə, yeni bir şirkət sahibinin layiqli əmək 

haqqı ödəməsi adətən  6-12 ay çəkir. Başlanğıc mərhələsində sizin və ailənizin maddi dəstəyini təmin 

etmək üçün nağd ehtiyatınız və ya əmanətiniz olmalıdır. 

 

Necə bir biznesə başalamağımı necə müəyyənləşdirə bilərəm və ya bizneslər necə qurulur deyə soruşa 

bilərsiniz. Biznesə başlama fikirləri bir çox şəkildə ortaya çıxır. Nümunələr: 

 Bazar tələbatının aşkar edilməsi və ödənilməsi 

 Mövcud müştəri münasibətləri üzərinə iş qurmaq  

 Təcrübə və bilginizə əsaslanan bir işi həyata keçirmək 

 Yeni bir ixtira və ya texnologiyadan faydalanmaq 

 Yarı zamanlı iş və ya hobbini tam zamanlı bir iş fürsətinə çevirmək 

Hansı növ biznesə başlamaq istədiyinə qərar verməlisən. Özünüzü araşdırmaqla yanaşı, işdən nə 

istədiyinizə qərar vermək də vacibdir. Bir işə başlamaq üçün diqqətlə düşünmək və planlaşdırma 

tələb etdiyini unutmayın. Hüquqi məsələlər, maliyyələşdirmə, marketinq məsələləri, işçilərlə 



   

 

 

münasibətlər, mühasibat prosedurları, avadanlıq alışı kimi və məkan  da daxil olmaqla işin bir çox 

aspektləri nəzərə alınmalıdır.  

 



   

 

 

              

                 Peşəkarların seçilməsi 

Yeni bir işə başlamaq özü ilə birlikdə çətin qərarlar da gətirir. Ancaq bu çətinliklərin 

öhdəsindən doğru peşəkarların seçilməsi ilə gəlmək olar. Bu gün iş dünyasında bir çox 

biznes sahibləri ilk 5 il içərisində hədəflərində uğursuz olur ki, bu uğursuzluğun səviyyəsini 

də peşəkar resurslar, mütəxəssislər vasitəsilə azaltmaq mümkündür. Bu zaman kənar 

məsləhətçilər istəkli düşünməyə deyil, faktlara əsaslanan qərarlar verməyə dəstək ola bilər. 

Eyni zamanda biznesinizi başlatma və yönləndirmə işində də sizə yardımcı olar.  

İki vacib məsləhətçi kateqoriyası var: qeyri-rəsmi və peşəkar 

  

Qeyri-rəsmi məsləhətçilərə daxildir: 

 

• Digər biznes sahibləri 

• Dostlar və ailə 

• Digər təşəbbüskar qrupların və ya layihələrin üzvləri 

• İdarə heyətinizin üzvləri 

 

Peşəkar məsləhətçilərə daxildir: 

• Hüquqşünaslar 

• Mühasiblər 

• Bankirlər 

• Sığorta agentləri 

• Marketinq mütəxəssisləri 

• Məsləhətçilər 

• Kiçik bizneslərə yardım göstərənlər 

 

Peşəkar məsləhətçilərin çoxu məsləhət qarşılığında ödəniş gözləyərkən, qeyri rəsmi 

məsləhətçilər bunu təmənnasız edə bilir.  

Peşəkar məsləhətçi seçərkən ehtiyaclarınıza cavab verən bacarıqlı bir məsləhətçi 

axtarın. Axtardığınız xüsusiyyətlərə aşağıdakılar daxildir:: 

• Güclü peşəkar bacarıq və bilgi 

• Dürüstlük 

• Kiçik biznes istiqamətli 

• Yaradıcı 

• Müsbət davranış 

• Yaxşı dinləyici 

• Komanda üzvü və məsləhətçi 



   

 

 

 

 

Doğru peşəkar məsləhətçini seçmək, işinizin uğur qazanmasına kömək etmək üçün yalnız məsləhət və 

ardıcıllıq təmin etməyəcək, eyni zamanda digər peşəkar komanda üzvlərinin müəyyənləşdirilməsində də 

köməkçi ola bilər. 

 

Doğru peşəkar məsləhətçini tapmaq üçün aşağıdakıları etməlisiniz: 

 

 Kiçik sahibkarlığa yardım göstərənlərdən soruşun 

 Digər müəssisə sahiblərindən soruşun 

 Mütəxəssisə zəng edin və görüş təyin edin. Bir işçi kimi onlarla görüşün.  

 Rahatlıq səviyyəsi və özünə inam axtarın; dürüstlüyünə, mülahizəsinə və işinizə dair qayğıya inam 

 Bir bankir və ya digər mütəxəssislə öncədən yaxşı münasibətiniz varsa, yaxşı bir müraciət mənbəyidir



   

 

 

*Tapşırıq: Mövcud bir biznesi, françayzı satın almaq və ya yeni bir biznesə başlmaq üçün 

diqqət etməli olduğunuz məqamların siyahısını əlavə edin. 

 

 

     Risklərin azaldılması 

 İş dünyasında risklər çoxdur, xüsusilə yeni biznesə başlayanlar daha çox risklərlə qarşılaşırlar. Bir 

təşəbbüskar olaraq əvvəldən maraqlarınızı qorumaq və riskinizi minimuma endirmək istəyəcəksiniz. Bu 

vacib məsələlərin həlli üçün planlaşdırma, mühasibat, sığorta, bank işi və hüquq sahəsindəki 

mütəxəssislərin tövsiyələri, risklərinizi minimuma endirmək və ən yaxşı qorunma seçimlərinizi 

müəyyənləşdirmək üçün qərar verməyinizə kömək edəcəkdir. 

 

Sığortanın qorunması 

 Sığortanın qorunması riskin minimuma endirilməsində vacib bir məsələdir Sığorta ehtiyaclarına 

gəldikdə, əksər hallarda sahibkarlar təcrübəsizdirlər. 

 

Sığorta proqramının hazırlanmasında əsas addımlar bunlardır: 

 Cari əhatə dairənizi nəzərdən keçirin 

 Sığorta ehtiyaclarınızı müəyyənləşdirin 

 Bir plan hazırlayın (dəyəri daxil olmaqla) 

 Mütəxəssislərdən məsləhət alın 

Əksər bizneslər aşağıdakı sığorta növlərinə ehtiyac duyacaqlar: 

 Yanğın sığortası 

 Məsuliyyət sığortası 

 Avtomobil sığortası 

 Kompensasiya sığortası 

Başladığınız biznesin növündən asılı olaraq sizə lazım olacaq digər sığorta növlərinə daxildir: 

 İşin dayandırılması sığortası 

 Cinayət sığortası 

 Qrup həyat sığortası 

 İşçi sığortası 



   

 

 

 

 

Hüquqi Prosedurlar və Tələblər 
 

Azərbaycan Respublikasında müəssisə qurmaq, sahibkarlıqla məşğul olmaq qanunvericiliklə tənzimlənir. 

Belə ki, yeni bir qurum yaratmaq, sahibkarlıqla məşğul olmaq  istəyən şəxslər  “Müəssisələr haqqında 

Azərbaycan Respublikası qanunu”nda, eyni zamanda “Sahibkarlıq fəliyyəti haqqında Azərbaycan 

Respublikası qanunu”nda nəzərdə tutulmuş maddə və müddəalar ilə tanış olmalı, hüquq vəzifələrini 

bilməlidirlər.  

 

Şirkət qeydiyyatı 

 

Azərbaycan Respublikasında hüquqi şəxslərin qeydiyyatı  

 

a) Yerli investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət qeydiyyatına alınması 

1. Zəruri olan sənədlərin siyahısı: 

1. Kommersiya hüquqi şəxsinin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə (notariat qaydasında təsdiq 

olunmalıdır); 

2. Təsisçi-fiziki şəxslər barədə məlumat formaları; 

3. Təsisçi-hüquqi şəxslər barədə məlumat formaları; 

4. Təsisçisi (təsisçiləri) və ya səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən təsdiq edilmiş nizamnamə 2 nüsxədə; 

5. Qurumun yaradılması və nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında təsisçi (təsisçilər) və ya 

səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış qərar; 

6. Müşahidə şurasının üzvləri barədə məlumat – ərizə təqdim edilən tarixə cəmiyyətin müşahidə şurası 

seçilmişdirsə (şəxsiyyət vəsiqəsinin surətlərinin ərizəyə əlavə edilir); 

7. Hüquqi ünvanı təsdiq edən sənəd; (mülkiyyətçi fiziki şəxs olduqda razılıq ərizəsi notarial qaydada 

təsdiq edilir, Hüquqi şəxs olduqda möhürlə təsdiqlənir, mülkiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim edildikdə 

onun surəti notarial qaydada təsdiq edilməlidir.) 

8. Nizamnamə kapitalının və dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd; 

9. Etibarnamə (əgər sənədlər təsisçi tərəfindən deyil səlahiyyətli nümayəndə tərəfindən imzalandıqda 

və/və ya təqdim edildikdə  notarial qaydada təsdiq edilir, təsisçi hüquqi şəxs olduqda isə hüquqi şəxsin 

möhürü ilə təsdiq edilir); 

10. Təsisçilərin və rəhbərin şəxsiyyət vəsiqəsinin surətləri. 

2. Sənədin icra müddəti və xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: 

1. İcra müddəti 2 iş günü; 

2. Qeydiyyata alınmış hüquqi şəxsə aşağıdakı sənədlər təqdim edilir: 

 Hüquqi şəxsin nizamnaməsi 

 Kommersiya hüquqi şəxsinin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsi (VÖEN) 

 Kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestrindən çıxarışı 



   

 

 

 

3. Dövlət rüsumunun məbləği: 

 

1. Yerli investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət qeydiyyatına alınması  – 11 manat. 

2. Kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyəti həyata keçirən hüquqi şəxslərin qeydiyyatı – 3 manat. 

 

b) Xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət qeydiyyatına alınması 

1. Zəruri olan sənədlərin siyahısı: 

1. Kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə (notariat qaydasında təsdiq olunmalıdır); 

2. Təsisçi-fiziki şəxslər barədə məlumat (Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin səxsiyyətini 

təsdiq edən sənədin (pasport) surətləri ərizəyə əlavə edilir.) 

3. Təsisçi-hüquqi şəxslər barədə məlumat formaları; 

4. Təsisçisi (təsisçiləri) və ya səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən təsdiq edilmiş nizamnamə 2 nüsxədə; 

5. Qurumun yaradılması və nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında təsisçi (təsisçilər) və ya 

səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış qərar; 

6. Təsisçi xarici hüquqi şəxsdirsə, onun qeydiyyatını təsdiq edən sənəd – ticarət reyestrindən çıxarış, 

qeydiyyat şəhadətnaməsi və s. (bu halda həmin sənəd hüquqi şəxsin yerləşdiyi ölkədə Azərbaycan 

Respublikasının diplomatik nümayəndəliyi və ya bu ölkədə Azərbaycan Respublikasının mənafeyini 

təmsil edən digər ölkənin diplomatik nümayəndəliyi tərəfindən (belələri olmadıqda, müstəsna hal kimi 

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən) qanunvericiliklə nəzərdə 

tutulmuş qaydada leqallaşdırılmalıdır); 

7. Təsisçi əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olduqda onun hər hansı bir ölkədə təsərrüfat fəaliyyəti 

ilə məşğul olmasını təsdiq sənəd (leqallaşdırılmalıdır); 

8. Müşahidə şurasının üzvləri barədə məlumat – ərizə təqdim edilən tarixə cəmiyyətin müşahidə şurası 

seçilmişdirsə (səxsiyyət vəsiqəsinin (pasport) surətləri ərizəyə əlavə edilməlidir); 

9. Hüquqi ünvanı təsdiq edən sənəd; (mülkiyyətçi fiziki şəxs olduqda razılıq ərizəsi notarial qaydada 

təsdiq edilir, Hüquqi şəxas olduqda möhürlə təsdiqlənir, mülkiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim edildikdə 

onun surəti notarial qaydada təsdiq edilməlidir.) 

10. Nizamnamə kapitalının və dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd; 

11. Etibarnamə (əgər sənədlər təsisçi tərəfindən deyil səlahiyyətli nümayəndə tərəfindən imzalandıqda 

və/və ya təqdim edildikdə  notarial qaydada təsdiq edilir, təsisçi hüquqi şəxs olduqda isə hüquqi şəxsin 

möhürü ilə təsdiq edilir), etibarnamə müvafiq qaydada leqallaşdırılmalıdır. 

2. Sənədin icra müddəti və xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: 

1. İcra müddəti 3 iş günü; 

2. Qeydiyyata alınmış hüquqi şəxsə aşağıdakı sənədlər təqdim edilir: 

3. Hüquqi şəxsin nizamnaməsi; 

4. Kommersiya hüquqi şəxsinin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsi (VÖEN); 

5. Kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestrindən çıxarışı. 

http://taxes.caspel.com/bir_pencere/kommersiya.zip


   

 

 

3. Dövlət rüsumunun məbləği: 

1. Xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət qeydiyyatına alınması  – 11 manat. 

2. Kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyəti həyata keçirən hüquqi şəxslərin qeydiyyatı – 3 manat. 

 

c) Xarici kommersiya hüquqi şəxslərinin nümayəndəliyi və ya filialının dövlət qeydiyyatına alınması 

1. Zəruri olan sənədlərin siyahısı: 

1. Kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə (notariat qaydasında təsdiq olunmalıdır); 

2. Təsisçi-hüquqi şəxslər barədə məlumat; 

3. Nümayəndəliyi və ya filialı yaradan xarici hüquqi şəxs və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən 

təsdiq edilmiş əsasnamə 2 nüsxədə; 

4. Nümayəndəliyin və ya filialın yaradılması və onun rəhbərinin və ya qanuni təmsilçisinin təyin edilməsi 

barədə həmin nümayəndəliyi və ya filialı yaradan xarici hüquqi şəxsin qərarının əsli və ya notariat 

qaydasında təsdiq edilmiş surəti; 

5. Nümayəndəliyin və ya filialın təsisçisi olan hüquqi şəxsin xarici ölkədə qeydiyyatını təsdiq edən 

sənədlər – qeydiyyat şəhadətnaməsinin (reyestrdən çıxarışın) və nizamnaməsinin notariat qaydasında 

təsdiq olunmuş surəti (müvafiq qaydada leqallaşdırılmalıdır); 

6. Nümayəndəliyin və ya filialın hüquqi ünvanını təsdiq edən sənəd; (mülkiyyətçi fiziki şəxs olduqda 

razılıq ərizəsi notarial qaydada təsdiq edilir, Hüquqi şəxs olduqda möhürlə təsdiqlənir, mülkiyyəti 

təsdiq edən sənəd təqdim edildikdə onun surəti notarial qaydada təsdiq edilməlidir.) 

7. Dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd; 

8. Etibarnamə (əgər sənədlər təsisçi tərəfindən deyil səlahiyyətli nümayəndə tərəfindən imzalandıqda 

və/və ya təqdim edildikdə  notarial qaydada təsdiq edilir, təsisçi hüquqi şəxs olduqda isə hüquqi şəxsin 

möhürü ilə təsdiq edilir), etibarnamə müvafiq qaydada leqallaşdırılmalıdır. 

9. Rəhbərə verilmiş etibarnamə notarial qaydada təsdiq edilir və müvafiq qaydada leqallaşdırılır. 

2. Sənədin icra müddəti və xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: 

1. İcra müddəti 3 iş gün; 

2. Qeydiyyata alınmış hüquqi şəxsə aşağıdakı sənədlər təqdim edilir; 

 Xarici hüquqi şəxsin filial və nümayəndəliyinin əsasnaməsi; 

 “Kommersiya hüquqi şəxsinin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsi (VÖEN); 

 Kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestrindən çıxarışı. 

3. Dövlət rüsumunun məbləği: 

1. Xarici hüquqi şəxslərin filialı və nümayəndəliklərinin qeydiyyatı – 220 manat 
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Vergi 

 

Biznes sahibləri tərəfindən vergilərin ödənilməsi Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə 

tənzimlənir.  

 

Fiziki şəxs və hüquqi şəxs qanunvericilikdə necə tənzimlənir? 

 

Mülki Məcəllənin 24 müddəsinə əsasən fiziki şəxs hüquq münasibətlərində öz adından iştirak edən insan 

fərdidir. Azərbaycan Respublikasında bütün vətəndaşlar, Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi 

yaşayan və ya müvəqqəti qalan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər fiziki şəxslərdir. Vergi 

Məcəlləsinin 13.2.3 maddəsinə əsasən  fiziki şəxs - Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, əcnəbi və 

vətəndaşlığı olmayan şəxs sayılır. 

Mülki Məcəllənin 43 maddəsinə əsasən hüquqi şəxs qanunla müəyyənləşdirilən qaydada dövlət 

qeydiyyatından keçmiş, xüsusi yaradılmış  elə bir qurumdur ki, mülkiyyətində ayrıca əmlakı vardır, öz 

öhdəlikləri üçün bu əmlakla cavabdehdir, öz adından əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək və 

həyata keçirmək, vəzifələr daşımaq, məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh olmaq hüququna malikdir. Hüquqi 

şəxsin müstəqil balansı olmalıdır. Vergi Məcəlləsinin 13.2.2. Maddəsinəəsasən hüquqi şəxs - Azərbaycan 

Respublikasının və ya xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxs statusunda yaradılmış 

müəssisə və təşkilatlardır. 

 

Sahibkarlıq  neçə  formada  olur, onların meyarlar bölgüsü necə tənzimlənir? 

 

Nazirlər Kabinetinin  21 dekabr 2018-ci il tarixli  556 nömrəli qərarına əsasən sahibkarlıq 4 hissəyə bölünür: 

mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri. 

Sahibkarlıq subyektləri  ölçüsünə  görə, işçilərinin orta siyahı sayı  sayına görə, illik gəlirlərinə görə bir-

birindən fərqlənirlər. 

Mikro sahibkarlıq   - işçi sayı 1-10  nəfər  - illik gəliri 200 000 manatadək 

Kiçik sahibkarlıq  -    işçi sayı 11-50 nəfər  -  illik gəliri 200 000 – 3 000 000 manatadək 

Orta sahibkarlıq  - işçi sayı  51 – 250 nəfər – illik gəliri 3 000 000  -  30 000 000 manatadək 

İri sahibkarlıq – işçi sayı  251 nəfərdən çox – illik gəliri 30 000 000 manatdan çox olan subyektlərdir.  

 

İllik gəlirə nə aiddir? 

 

İllik gəlirə hesabat ili ərzində təqdim edilmiş malların, görülmüş işlərin və göstərilmiş xidmətlərin dəyəri, 

həmçinin satışdankənar gəlirlər aid edilir. 

 

Meyar göstəriciləri daha yüksək olan nə deməkdir? 

 

Sahibkarların mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkar kimi müəyyənləşdirilməsi üçün “işçilərin orta siyahı sayı” 

və “illik gəlir” meyar göstəricilərindən daha yüksək olanı əsas götürülür. 

Misal: A mikro sahibkarın  2019-cu ildə gəliri 3 000 000 amma işçi sayı 5 nəfər olub. Baxmayaraq ki, işçi 

sayı mikro sahibkarlığa aiddir, illik gəliri yüksək olduğundan növbəti ildən yəni 2020-ci ildən orta 

sahibkarlıq subyekti kateqoriyasına aid ediləcək. 



   

 

 

A orta saibkarın  2019-cu ildə gəliri  20 000 000 manat olub, işçi sayı 300 nəfər olub. Baxmayaraq ki, 

gəlirinə görə orta sahibkarlıq subyektinə aiddir, işçi sayı yüksək olduğundan 2020-ci ildən iri sahibkarlıq 

subyekti kateqoriyasına aid ediləcək. 

  

Yeni yaradılan sahibkarlıq subyektləri sahibakarlığın hansı kateqoriyasını aid olunması necə 

müəyyənləşdirilir? 

 

Yeni yaradılan sahibkarlıq subyektlərinin mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkarlar kimi 

müəyyənləşdirilməsində onların dövlət qeydiyyatına və ya vergi uçotuna alındığı tarixdən 1 (bir) il 

müddətində müəyyən edilmiş işçilərin say göstəricisi əsas götürülür. 

Misal: A şəxs 2019-cu ildə VÖEN alaraq sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayıb. İllik gəliri 3 000 000 manatdır, 

amma işçilərin sayı 10 nəfərdir. Baxmayaraq ki, orta sahibkarlıq kateqoriyasına düşür, işçi sayı mikro 

sahibkarlıq kateqoriyasına düşdüyündən  2020-ci ildə mikrosahibkarlıq subyeki kimi fəaliyyət göstərəcək. 

Amma növbəti illərdə yəni 2021-ci il və s. Ən yüksəyi nəzərə alınacaq. Gəliri çoxdursa gəliri, işçi sayı 

çoxdursa işçi sayı nəzərə alınaraq ketoqoriyası müəyyənləşəcək.   

 

VÖEN nədir? 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 21 dekabr 2000-ci tarixli 222 nömrəli qərarına 

əsasən  mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün hüquqi şəxslərin, onların filiallarının və 

nümayəndəliklərinin, habelə vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslərin (fərdi sahibkarların) uçotu onlara 

Azərbaycan Respublikasının dövlət vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi 

verilməklə aparılır. 

2001-ci ilin  1 yanvar tarixindək uçota alınmış vergi ödəyicilərinin eyniləşdirmə nömrələrini onlara əvvəllər 

verilmiş identifikasiya nömrələri (VÖİN) təşkil edir və təqdim olunan bildirişlər vergi uçotuna alınmasını 

təsdiq edən şəhadətnamələrə bərabər tutulur. 

  

VÖEN olmadan fəaliyyət göstərən şəxsdən vergi necə tutulur? 

Vergi Məcəlləsinin 150.1.7-ci maddəsinə əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçota alınmayan, 

VÖEN təqdim etməyən fiziki şəxslərin göstərdiyi xidmətlərə (işlərə) görə həmin fiziki şəxslərə haqq ödəyən 

hüquqi şəxslər və ya fərdi sahibkarlar ödəmə mənbəyində vergini tutmağa borcludurlar. 

 Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsinə əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçota alınmayan, 

VÖEN təqdim etməyən fiziki şəxslərin gəlirlərindən vergi Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsində qeyd 

olunan cədvələ uyğun olaraq hesablanır və dövlət büdcəsinə ödənilir.  

Vergi Məcəlləsinin 150.3.3-ci maddəsinə əsasən isə vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçota alınmayan, 

VÖEN təqdim etməyən fiziki şəxslərin göstərdiyi xidmətlərə (işlərə) görə həmin fiziki şəxslərdən ödəmə 

mənbəyində vergini tutanlar rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına 

müvafiq bəyannaməni təqdim etməlidirlər. 

Misal: 1. I rübdə “R.E.Qarayev” MMC həyət yani sahəsində olan çəpəri rənglətdirmək istəyir. Bunun üçün o, 

boyaçı ilə 300 manat müqabilində, görünəcək iş üçün  müqavilə bağlayır. Bu halda MMC-nin məsul şəxsi, 

boyaçı işi görüb bitirdikdən sonra müqavilədə göstərilən məbləğdən 300 x14% = 42 manat vergi tutmalıdır. 

2. I rübdə “R.E.Qarayev” MMC ofisi təmir etmək  istəyir. Bunun üçün o, ustaya ilə 3000 manat müqabilində 

görünəcək iş üçün  müqavilə bağlayır. MMC-nin məsul şəxsi, usta işi görüb bitirdikdən sonra, müqavilədə 

göstərilən  məbləğdən 350 + (3000-2500) *25% = 475 manat vergi tutmalıdır. 



   

 

 

Bu məbləğ haqqında aprel ayının 20-nə kimi, vergi orqanına  bəyannamə verməlidilər. 

Bundan əlavə sabit vergi ödəyiciləri də var ki, onların fəliyyəti Vergi Məcəlləsinin 220.10 maddəsi ilə 

tənzimlənir. Onlar bəyannamə vermirlər. 

  

Sabit vergi ödəyiciləri kimlərdir və onlar hansı formada vergi ödəyirlər? 

 

Toylarda, şənliklərdə və digər tədbirlərdə aparıcılıq, çalğıçılıq, rəqqaslıq, aşıqlıq, məzhəkəçilik və digər oxşar 

fəaliyyət – aylıq sabit vergi məbləği 30 manat 

Fərdi foto, audio-video xidmətləri (foto studiyalar istisna olmaqla) sahəsində fəaliyyət– aylıq sabit vergi 

məbləği 30 manat 

Çəkməçi, pinəç  -   aylıq sabit vergi məbləği  5 manat 

Saat, televizor, soyuducu və digər məişət cihazlarının təmiri  -  aylıq sabit vergi məbləği 10 manat 

Fərdi yaşayış evlərində və mənzillərdə ev qulluqçusu, xəstələrə, qocalara və uşaqlara qulluq xidməti, dayə, 

fərdi sürücülük, ev təsərrüfatında təmizlik, bağban, aşbaz, iaşə obyektlərində müştərilərə xidmət göstərən 

fiziki şəxslər (ofisiant), gözətçi və digər analoji işlər   -  aylıq sabit vergi məbləği 10 manat 

Nəqqaşlıq emalatxanalarının fəaliyyəti – aylıq sabit vergi məbləği 20 manat 

Fərdi qaydada bərbər fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər – aylıq sabit vergi məbləği 15 manat 

Fərdi qaydada dərzi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər – aylıq sabit vergi məbləği  5 manat 

Vergi Məcəllənin 220.10-cu maddəsində nəzərdə tutulan fəaliyyət növləri ilə məşğul olan fiziki şəxslər üçün 

aylıq verginin məbləği aşağıdakı əmsallar tətbiq edilməklə müəyyən edilir: 

  

1. Bakı şəhərində (kənd və qəsəbələr daxil olmaqla) - 2,0; 

2. Gəncə, Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərində - 1,5; 

3. Abşeron rayonunun qəsəbə və kəndləri (Xırdalan şəhəri istisna olmaqla), Şirvan, Mingəçevir, Naxçıvan, 

Lənkəran, Yevlax, Şəki və Naftalan şəhərlərində - 1,0; 

Digər rayon (şəhər) və qəsəbələrdə (kəndlərdə) - 0,5. 

  

Misal: Bərbər Bakı şəhərində fəaliyyət göstərirsə 2*15 = 30 manat ay üzrə vergi ödəməlidir. 

Sumqayıtda fəaliyyət göstərirsə - 15 * 1,5 = 22 manat 50 qəpik ay üzrə vergi ödəməlidir. 

Lənkəranda fəaliyyət göstərirsə - 15*1 = 15 manat ay üzrə vergi ödəməlidir. 

Sabirabadda fəaliyyət göstərirsə - 15 * 0.5 = 7 manat 50 qəpik vergi ödəməlidir. 

Bu məbləği hər ayın əvvəli ödəməlidir. Fəaliyyətin olmaması vergi ödəməməsi üçün səbəb göstərilə 

bilinməz.  

 

*Tapşırıq: Biznes subyektinizin ölçüsünü, fəaliyyət sahəniz və yerinizi nəzərə alaraq aylıq vergi 

ödəmənizi hesablayın. 

  

 

  



   

 

 

 

Vergilər haqqında daha ətraflı məlumat üçün: 

 Dövlət Vergi Xidmətinin rəsmi saytından (https://www.taxes.gov.az/az), və ya 

 Sizə ən yaxın olan Vergilər Nazirliyi xidmət mərkəzlərinə yaxınlaşaraq (Vergi ödəyicilərinə 

xidmət mərkəzlərinin siyahısı və onlar haqqında ətraflı məlumat burada), və ya 

 Dövlət Vergi Xidmətinin çağrı mərkəzinə (195) zəng edərək əldə edə bilərsiniz. 

 

 

Patent 

 

Öz intellektual məhsullarının müəllif hüquqlarını qorumaq üçün qanunu və qaydaları bilmək vacibdir. İxtira, 

faydalı model və sənaye nümunələrinə dair hüquqlar dövlət tərəfindən qorunur və patentlə təsdiq edilir. 

Kommersiya məqsədləri üçün istifadəsi ictimai mənafeyə, humanizm və əxlaqi prinsiplərə zidd olan, 

insanların, heyvanların həyat və sağlamlıqlarına, bitkilərin mühafizəsinə, ətraf mühitə ciddi ziyan vuran 

ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsi patentlə mühafizə edilmir və onun istifadəsi qadağandır. 

 

 İxtiranın patent qabiliyyəti şərtləri  

 

1. İstənilən sahədə məhsula və ya üsula aid olan texniki həllər ixtira obyektləri sayılır.  

2. Yeni, ixtira səviyyəli olan (bəlli olmayan) və sənayedə tətbiq edilə bilən (faydalı) ixtira obyektinə hüquqi 

mühafizə verilir. 

3. Əgər ixtira mövcud bilgilər məcmusunda bir hissəni təkrarlamırsa, yeni sayılır. Mövcud bilgilər 

məcmusuna ixtira barəsində iddia sənədinin verildiyi günə kimi dünyada hamıya müyəssər olan məlumatlar 

aid edilir. İxtira barəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanına daxil olan, rəsmi bülletendə dərc olunmuş iddia 

sənədləri də mövcud bilgilər məcmusuna daxil edilir. İxtiranın yeniliyi müəyyən edilərkən mövcud bilgilər 

məcmusuna, həmçinin daha əvvəl ilkinliyə malik olan, Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanına daxil olan və geri götürülməyən ixtira və faydalı model barəsində iddia sənədləri, 

Azərbaycan Respublikasında patentlə mühafizə edilən ixtira və faydalı model də aid edilir.  

4. Yeniliyi yalnız onların tətbiqində təzahür edən ixtiralara bu maddənin 3-cü bəndi tətbiq edilmir, ancaq bu 

şərtlə ki, tətbiq özü mövcud bilgilərdən irəli gəlməsin.  

5. İxtira barəsində iddia sənədinin müvafiq icra hakmiyyəti orqanına verildiyi günə kimi 12 ay ərzində onun 

mahiyyətinə dair məlumat müəllif, iddiaçı və onlardan həmin məlumatı birbaşa və ya dolayısı ilə almış hər 

hansı şəxs tərəfindən açıqlanarsa, bu hal iddia sənədində göstərilən obyektin yeniliyinə xələl gətirmir. 

Açıqlanma faktının sübut edilməsi vəzifəsi müəllif və ya iddiaçının üzərinə düşür.  

6. İxtira, həmin sahədə çalışan mütəxəssis üçün mövcud bilgilərdən açıq-aşkar irəli gəlmirsə, ixtira 

səviyyəsinə malik hesab edilir.  

7. İxtiranın obyekti sənayenin və təsərrüfatın hər hansı sahəsində hazırlana və ya istifadə edilə bilinərsə, o 

halda ixtira sənayedə tətbiq oluna bilən sayılır.  

http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=terminal&cat=3


   

 

 

 

8. Aşağıdakı obyektlər ixtira sayılmır:  

 kəşflər;  

 elmi nəzəriyyələr;  

 riyazi metodlar;  

 bədii konstruktorluq işinin nəticəsi (dizayn);  

 təsərrüfatın və əqli fəaliyyətin təşkili, idarə edilməsi metodları;  

 oyunların qaydaları və metodları;                                              

 kompüter alqoritmləri və proqramları; informasiyanın təqdimi üsulları;  

 şərti işarələr, cədvəllər və qaydalar;  

 qurğu (tikili kimi qurğu), bina, ərazi layihələri və planlaşdırma sxemləri;  

 mikroorqanizmlər istisna olmaqla, bitkilər və heyvanlar, onların mahiyyət üzrə bioloji yetişdirilməsi 

üsulları (qeyri-bioloji və mikrobioloji üsullar istisna olmaqla);  

 inteqral mikrosxemlərin topologiyası;  

 insan və heyvan orqanizmlərinin müalicəsinin cərrahi və terapevtik üsulları, xəstəliyin diaqnostikası 

metodları.  

 

Faydalı modelin patent qabiliyyəti şərtləri  

 

1. Qurğu obyektləri faydalı model kimi mühafizə oluna bilər. 

 2. Yeni olan və sənayedə tətbiq edilə bilən faydalı modelə hüquqi mühafizə verilir. 

 3. Mühüm əlamətlərinin məcmusu mövcud bilgilərdən məlum olmayan faydalı model yeni hesab edilir. 

Mövcud bilgilər məcmusuna təklif olunan faydalı modelin ilkinliyi tarixinə qədər eyni təyinatlı obyektlər və 

onların Azərbaycan Respublikasında tətbiqi barədə hamı üçün müyəssər olan məlumatlar aid edilir: Digər 

hüquqi və fiziki şəxslərin Azərbaycan Respublikasında faydalı modellər barəsində verdikləri və müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının rəsmi bülletenində dərc olunmuş iddia sənədləri də mövcud bilgilər məcmusuna aid 

edilir. 

 4. Faydalı model barəsində iddia sənədinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanına verildiyi günə kimi 12 ay 

ərzində onun mahiyyətinə dair məlumat müəllif, iddiaçı və onlardan həmin məlumatı birbaşa və ya dolayısı 

ilə almış hər hansı şəxs tərəfindən açıqlanarsa, bu hal iddia sənədində göstərilən obyektin yeniliyinə xələl 

gətirmir. Açıqlanma faktının sübut edilməsi vəzifəsi müəllif və ya iddiaçının üzərinə düşür. 

 5. Faydalı model sənayenin və təsərrüfatın hər hansı sahəsində hazırlana və ya istifadə edilə bilərsə, 

sənayedə tətbiq oluna bilən sayılır. Aşağıdakılar faydalı model sayılmır:  

 məmulatın xarici görkəminə aid edilən və estetik tələblərin təminatına yönələn həllər;  

 inteqral sxemlərin topologiyası. 

 

 

 



   

 

 

 

Lisenziya 

  

Lisenziyaların və icazələrin verilməsi ilə bağlı ümumi məsələlər 

  

Lisenziyanın və icazənin, onun dublikatının və əlavəsinin verilməsi, lisenziyanın və icazənin yenidən 

rəsmiləşdirilməsi, dayandırılması, bərpası və ləğvi ilə bağlı inzibati icraat “Lisenziyaların verilməsi 

haqqında” Qanuna və “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq həyata 

keçirilir. Lisenziyaların verilməsi ilə baglı proses  “Lisenziyalar və icazələr” portalı vasitəsilə 

gerçəkləşdirilir. Ümumi lisenziya verildiyi hal istisna olmaqla, lisenziya və icazə hər bir fəaliyyət növü və 

hərəkət üçün ayrıca verilir. 

  

Lisenziyanın və icazənin alınması üçün müraciət 

  

 Ərizəçi lisenziyanın və icazənin alınması üçün lisenziya və icazə verən orqana “İnzibati icraat haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 29-cu və 30-cu maddələrində nəzərdə tutulmuş qaydada ərizə təqdim 

edir. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir  

 ərizəçi hüquqi şəxs, xarici hüquqi şəxsin filialı, nümayəndəliyi olduqda, hüquqi şəxslərin dövlət 

reyestrindən çıxarışın surəti; 

 ərizəçi fərdi sahibkar olduqda, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti; 

 ərizəçinin vergi ödəyicisi kimi uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti; 

 ərizədə qeyd olunan obyektlərdən hər biri üzərində ərizəçinin mülkiyyət, istifadə və ya icarə 

hüququnu təsdiq edən sənədin surəti (əgər lisenziya tələb olunan fəaliyyətin həyata keçirilməsi və 

icazə tələb olunan hərəkətin yerinə yetirilməsi obyektlə bağlıdırsa); 

 lisenziya və icazə şərtlərinin (qanunla nəzərdə tutulduqda) yerinə yetirilməsini təsdiq edən sənədlər. 

 

Lisenziya və icazə verən orqan sənədlər barədə məlumat əldə etmək üçün dövlət orqanlarının və digər 

qurumların apardığı elektron informasiya ehtiyatlarından (məlumat bazaları, məlumat-axtarış sistemləri, 

reyestrlər və digər informasiya resursları) istifadə edir. Bunun mümkün olmadığı hallarda həmin sənədlərin 

təqdim edilməsi ərizəçidən tələb olunur. 

Qanunla tələb olunduğu halda, lisenziyanın verilməsi üçün dövlət rüsumu və icazənin verilməsi üçün 

dövlət rüsumu və ya ödəniş lisenziya və icazə verən orqanın verdiyi məlumat alındığı tarixdən 5 iş günü 

ərzində ərizəçi tərəfindən ödənilir və ödənişi təsdiq edən sənəd lisenziya və icazə verən orqana təqdim 

olunur. 

Ərizə lisenziya və icazə verən orqan tərəfindən “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 31-ci maddəsinə uyğun olaraq qəbul edilir və qeydiyyata alınır. 

  

 

 

 

 



   

 

 

 

Biznes Planın Təkmilləşdirilməsi 

 

Biznes plan yeni qurulacaq və ya mövcud şirkətin ayaqda qalması, inkişafı üçün lazım olan plandır. Potensial 

və ya mövcud şirkətin gələcəyinin yazılı formaya salınmış halıdır. Nələr edəcəyinizi və onları necə 

edəcəyinizi göstərən bir sənəddir. Şirkətin varlığını qoruyub saxlaması üçün nələrin edilib-edilməməsinə dair 

qərarverici sənəd olmaqla, gələcək yolunu planlaşdıran bir xəritədir. İş sahibinin işənə qədər ciddi və 

professional yanaşdığının bir göstəricisidir. Potensial sahibkarın o biznesi qurmaq xəyalı ilə gerçək biznes 

arasındakı əlaqəni təmin edən və hər şirkətin qurulmamasından öncə yazılması lazım olan plandır.  

 

 
 

Yaxşı tərtib olunmuş biznes plan sahibkarın əlindəki ən böyük silahıdır. Effektiv bir biznes plan ən az dörd 

faydalı məqsədə xidmət edir: 

 

 Fikirlərinizi cəmləşdirməyə kömək edir; 

 İş inkişafının ilk mərhələlərində izləməyiniz üçün bir yol yaradır; 

 İnkişafı ölçə biləcəyiniz meyarlar yaradır; 

 Kapital və ya borc maliyyələşdirməsini cəlb etmək üçün sənəd təqdim edir. 

Biznes plan, bir işin hədəflərini, planlarını, strategiya və mənbələrini bir araya gətirir. Fəaliyyətə 

başlamazdan əvvəl hərtərəfli bir plan hazırlayaraq, riski minimuma endirə bilər və zərərli bir iş 

nəticəsində ortaya çıxan əhəmiyyətli maliyyə və peşə itkilərindən xilas oluna bilər. Bir biznes 

planının təşkili və təqdim edilməsi üçün bir çox fərqli təklif var. Planınızı elə tərtib edin və 

hazırlayın ki, üslubunuza, ehtiyaclarınıza cavab versin.  

 

 



   

 

 

 

Hərtərəfli və təfərrüatlı bir planda vacib olan elementlər aşağıdakılardır: 

 

 

                Biznes planın hazırlanmasında gərəkli olan elementlər 

 

Uğurlu biznes plan üçün tövsiyələr: 

 

1. Bu planın adı üstündə biznes plandır, biznes plan xəyali plan olaraq qalmamasını istəyirsinizsə, orada 

yazılacaq hər detalı reallığa uyğun yazmalısınız. 

2. Biznes plan peşəkar şirkətlər və ya fərdi konsultantlar tərəfindən yazılmalı, lakin sahibkar və ya onun 

komandası bu subyektlərlə işin bütün mərhələlərində sıx əməkdaşlıq etməlidir. Biznes planın 

yazılmasında təcrübəli sahibkarlar biznes planlarını özləri tərtib edə bilər, ancaq bu iş üçün müxtəlif 

ixtisas sahiblərindən – maliyyəçi, marketoloq və s. ibarət komanda formalaşdırmaq lazımdır. 

3. Bir hazır biznes planı götürüb dəyişikliklər edərək öz biznes planınız etməyin. Çünki hər sektorun, 

hər bazarın və hətta eyni bazardakı oxşar işləri görən kiçik şirkətlərin belə çox fərqləri var. Bu tip 

fərqlilikləri nəzərə alaraq öz şirkətiniz üçün hazırlanmış, ona özəl dizayn edilib formalaşdırılmış tək 

bir biznes planı olmalıdır. 

4. Biznes planı yazarkən yalnız ötəri araşdırmalar etməyin. Bu hissədə əraziyə enmək lazımdır. Sahədə 

işi, tələbi, təklifi, alıcını və digərlərini özünüz görsəniz, daha praktiki biznes plan yazmağınızda 

mütləq ki faydası olacaqdır. 

5. Sektora uyğun olaraq məsləhət ala biləcəyiniz adamlardan məsləhət almaqda çəkinməyin. Planı 

hazırlayarkən işi bilən adamlardan maksimum dərəcədə ala biləcəyiniz qədər çox informasiya 

toplayın. 

6. Biznes planı çətinləşdirməyin, ilk öncə bacardığınız qədər sadə dillə, öz sözlərinizlə yazın. Sonra 

yazdıqlarınızı təkmilləşdirərək oxunaqlı olması üçün qrafik və şəkillər əlavə edin. 

Biznes plan 
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Biznesin Maliyyələşmə Mənbələri 

Yeni bir işə başlamaq və ya mövcud olanı biznesi genişləndirmək üçün ilkin olaraq maliyyə mənbəyi gərəkli 

olur. Əksər biznes sahibləri öz şəxsi kapitalından və ya ailəsinin, dostlarının yardımından istifadə edir. 

Bəziləri isə bankdan maliyyələşmə əldə etməklə və ya dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən bir kredit 

proqramından istifadə etməklə biznesini başlatmağa müvəffəq olur. Lakin şirkət üçün hansı növ maddi 

vəsaitin cəlb edilməsi daha doğrudur sualına gəldikdə, burada doğru cavab demək olar ki, yoxdur. Hər bir iş 

adamı öz biznesi üçün vəsaiti hansı yol ilə cəlb etməli olduğuna özü qərar verməlidir. Doğru qərarı qəbul edə 

bilməniz üçün bir neçə sual yardımcınız ola bilər: 

 

 Ehtiyyaclarınız qısa, yoxsa uzun müddətlidirlər? 

 Kredit borcunu və yaxud yatırımı hansı müddətə geri qaytara biləcəksiniz? 

 Lazım olan pul əməliyyat xərclərinə, yoxsa aktiv olacaq vəsaitlər üçün xərclənəcək? 

 Kapital tam olaraq öncədən, yoxsa müəyyən müddət aralığında hissələrlə lazımdır? 

 İşiniz alınmasa riski tək başına qarşılamaq, yoxsa investorlar ilə bölüşmək istəyirsiniz? 

 

Bu sualları cavablandırsanız, sizə lazım ola ən uyğun maliyyəni cəlbetmə yolunu tapa bilərsiniz. Ümumiyyətlə 

isə biznesə başlama prosesində iştifadə olunan maliyyə mənbələrini aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar. 

Borc almaq: Startap biznes üçün borcu adətən banklar, kredit təşkilatları, fiziki şəxslərdən borc, kredit 

kartlarından, yaxud dostlar və ailədən əldə etmək olar. 

 Bank kreditləri, müəyyən edilmiş vaxt çərçivəsində və faiz dərəcəsi ilə birlikdə mütləq geri ödəmək 

şərtilə müqaviləli borca verilən puldur. Bank krediti götürdükdə bilməlisiniz ki, işiniz alınsa da, alınmasa 

da borca götürülən pulu geri qaytarmaq üçün məsuliyyətlisiniz. Həmçinin bu cür kreditlər girov və yaxud 

zamin təminatı əsasında verilir. 

 Mikrokreditlər bank kreditlərinə oxşasalar da, daha aşağı məbləğ və faizlərlə verilir. 

 Kredit təşkilatları banklardan kredit əldə etmək mümkün olmadıqda, əlavə bir alternativdir. Bu halda da 

demək olar ki, qaydalar eynidir, lakin kredit təşkilatları müəyyən bir sahə üzrə ixtisaslaşırlar, buna görə 

də borc almaq istəyirsinizsə, həmin qaydalara uyğun olub-olmadığınızı əvvəlcədən bilməlisiniz. 

Mələk yatırımcılar 

Mələk yatırımcılıq startap bazarına yeni daxil olmağa çalışan bir layihəyə edilən ilk yatırımlara deyilir və bu 

ilk yatırımı edən şəxslər isə “Mələk investor”lar adlanır. Bu növ yatırımcılar yatırım həcminin böyüklüyü və 

əlaqələri ilə şirkətinizə daha çox xeyir verə bilərlər. Mələk yatırımcılar adətən öz maraqlarında olan sahələrə 

yatırım edir və əksər hallarda yatırım həcmi 1 milyon dollardan aşağı olur.  

 

 

 



   

 

 

Vençur kapital 

Vençur kapital – elmi-texniki araşdırmaların, ixtiraların, kiçik və yeni şirkətlər, startaplar tərəfindən aparılan 

hər hansı riskli, lakin perspektivli xarakter daşıyan yeniliklərin tətbiq edilməsinin maliyyələşdirmə 

formasıdır. Başqa sözlə, vençur kapitalı, bazarda yeni yaranan və özünə müvafiq yer qazanmaq uğrunda 

mübarizə aparan firmaların maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan maliyyə vəsaitidir. Vençur sərmayələri 

digər investisiyalardan yüksək riskli olması ilə fərqlənirlər. Vençur kapitalı bir çox hallarda birbaşa özəl 

investisiya qoyuluşunda istifadə edilir və adətən xarici sərmayəçilər tərəfindən həyata keçirilir. Bu tip 

investisiyalar bir çox hallarda müəssisənin kapitalında pay sahibi olmaq üçün istifadə olunur. 

Banklar və kredit təşkilatları adətən kredit riskinin minimum olduğu sahələrə üstünlük verirlər. Buna görə də 

startapların, kiçik şirkətlərin kreditlərdən istifadə etmək imkanı çox zaman məhdud olur. Bu səbəbdən inkişaf 

etmiş ölkələrdə startapların vençur maliyyələşdirilməsi ixtisaslaşmış maliyyə qurumları (vençur fondlar) 

vasitəsilə həyata keçirilir. Vençur fondlar startaplara yatırım edərək, onların inkişafı prosesində yanında 

olmağı və “ən yaxşı zamanda” ortaqlıqdan ayrılmağı hədəfləyir. Yəni, vençur fond ona təklif ediyi məhsul 

istehsalı və ya xidməti həyata keçirə bilmək üçün qurulacaq startapın hissə sənədləri qarşılığında maddi 

dəstək verərək və məhsulu hazırlayan şəxs və ya layihə sahibinə şərik olur. 

Vençur Kapitalı investisiya ortaqlıqlarının əsas xüsusiyyətləri: 

 Vençur Kapitalı bir investisiya ortaqlığı olmaqla bərabər fərqli bir status və proseduru əhatə 

etməkdədir; 

 Yeni, dinamik, sürətli artım və qazanc potensialı göstərən layihələrə uzun müddətli investisiyalar 

edərlər. İnvestisiyanın formatı ortaqlıq olub, faiz alınma məsələsi yoxdur; 

 İnvestisiya edilən startapın hissə sənədi satın alınaraq şirkət idarəsinə qoşulmaqla bərabər məqsədi, 

şirkətin idarəsini əlinə keçirmək deyil (olmamalıdır). Məqsədi, şirkətin məhsul və xidmət istehsalına 

köməkçi olub şirkətin böyüməsini və daha qazanclı olmasına şərait yaratmaq və daha sonra da 

əlindəki şirkət hissələrini daha yüksək qiymətdən sata bilməkdir; 

 

Kraudfandiq 

Kraudfandiq  (crowdfunding, crowd- dəstə,  funding- maliyyələşmə) ideya, məhsul və ya xidmətin realizə 

edilməsi, ehtiyacı olanlar üçün yardımların yığılması, tədbirlərin keçirilməsi kimi məsələlərdə həm fiziki, 

həm hüquqi şəxslərin dəstəklənməsi məqsədilə könüllü olaraq xüsusi internet platformalarında maliyyə 

vəsaitlərinin cəlb edilməsi ilə bağlı olan fəaliyyət növüdür. Başqa sözlə, kraudfandiq – hər hansı bir layihənın 

kollektiv maliyyələşdirilməsi metodudur. Kraudfandinq hazırda vəsaitlərin cəlb edilməsi üçün istifadə edilən 

ən müasir maliyyələşmə mexanizmlərindən biridir. 

 



 

 

Kraudfandiqin hazırda ən populyar istiqamətləri: 

 Start-up və kiçik biznes layilərin maliyyələşdirilməsi 

 Xeyriyyəçilik kampaniyaları 

 İncəsənət (film, musiqi, kitab) layihələri 

 Siyasi fəaliyyətlə bağlı 

 

 

Kraudfandiqin üstünlükləri: 

 Start-up layihələr yerli və xarici bazarlara daha asan çıxış əldə edir; 

 Layihələrin maliyyələşmə mexanizminin sadə olması; 

 Coğrafi maneələrin olmaması; 

 İstehsalı planlaşdırılmış məhsul üçün qabaqcadan maliyyə vəsaitinin cəlb edilməsi imkanı; 

 Reklam kompaniyasına minimal xərclə daha geniş auditoriyaya çıxış imkanların olması. 

 

Kraudfandiqin çatışmayan cəhətləri: 

 İnvestorların vəsaitlərinin itirilmə riskinin yüksək olması 

 Kraudfandinq üzrə bir çox ölkələrdə hüquqi-normativ aktların olmaması 

 Kraudfandinq platformalarında yığılan məbləğlər üzrə məhdudiyyətlərin qoyulması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Faydalı Mənblərin Siyahısı 

 

 Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi nəzdində “Sahibkarlıga dəstək” məlumat 

səhifəsi - http://www.sahibkar.economy.gov.az/ 

 Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyi - 

https://smb.gov.az/nav/kob-dostu 

 Sahibkarların Virtual Tədris Mərkəzi - http://sahibkarol.biz/ 

 Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası - 

http://ask.org.az/ 

 Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi - http://www.copag.gov.az/copag/az 

 İnnovasiyalar Agentliyi - http://www.innovationagency.gov.az/ 

 Barama İnnovasiya və Sahibkarlıq Mərkəzi - https://barama.az/ 

 AppLab Mobil Developer İnnovasiya Mərkəzi - http://applab.bakcell.com/ 

 Fabrika Kovökinq Mərkəzi - https://coworking.az/ 
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