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Məlumat 

 
 

                                                   
 

 

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 

 
 

 

Sahibkarlığın inkişafı fandreyzinq startegiyasının formalaşdırılması və maliyyənin cəlb edilməsi 

üzrə yeni mexanizmlərindən istifadəni tələb edir. Bu baxımdan, sahibkarlar üçün öz fəaliyyətlərini 

genişləndirmək üçün maliyyə resurslarını cəlb etməsi və bu istiqamətdə yeni maliyyə mənbələri 

tapması çox vacibdir.  

 

Maliyyə mənbələri məhdud hesab olunsa da belə, hər zaman yeni resursların cəlb edilməsi 

imkanları var. Bunun üçün isə sahibkarların aydın və əsaslandırılmış fandrezinq strategiyasına 

malik olmasına ehtiyac var. 

 

Maliyyə bazarında da sahibkarların rəqabətə hazır olması çox vacibdir. Sahibkarların hər zaman 

yeni maliyyə resurslarına ehtiyac var.  Bu vəsaitləri cəlb etmək üçün isə sahibkarlar bir-biriləri ilə 

rəqabət aparırlar. Bu rəqabətdə isə düzgün fandreyzinq startegiyasına malik olan sahibkarlar qalib 

gəlirlər. 

 

Günümüzdə sahibkarlar fəaliyyətlərində hüquqi, texniki, maddi vəsait kimi bir çox çətinliklərlə 

qarşılaşmaqdadırlar. Qloballaşma ilə artan rəqabət şərtlərində sahibkarların yaşadıqları ən böyük 

problem isə maliyyə mənbəyinin tapılması ilə bağlıdır. Yeni biznesə başlayan sahibkarların 

fikirləri nə qədər uğurlu olursa olsun, bu fikirlərin, ideyaların  reallaşdırılması mərhələsində 

maliyyə qaynağının müəyənləşdirilməsi hər zaman önəm kəsb etməkdədir.  Bu qəbildən olan 

sahibkarlar həm yeni yaranan qurumun xərclərini qarşılamağa çalışarkən, həm də digər 

mərhələlərdə Aİ (Araşdırma-İnkişaf), marketinq, tanıtım xərcləri üçün maliyyə vəsaiti də ayrımaq 

məcburiyyətində olurlar.  Buna görə də yeni bir biznesə başlayanlar ilə işin növbəti mərhələlərində  

ehtiyac duyulan  maliyyə modelləri dəyişə bilir. Bu zaman sahibkarlar ehtiyaclarına uyğun olan 

maliyyə modelinin seçimi üzərində düşünməyə başlayırlar.  

 

Başlanğıc mərhələsində sahibkarlar adətən öz maliyyə resurslarından, eləcə də ailələrinin, 

dostlarının, bank və ya dövlət qurumlarının maliyyə dəstəyindən faydalanırlar. Ancaq hazırda 

ənənəvi maliyyə mənbələri ilə yanaşı, alternativ maliyyə resursları da daha çox önəm 

daşımaqdadır. 

 

Bu kitabça maliyyə vəsaitləri cəlb etmək və yeni fandreyzinq strategiyası hazırlayan sahibkarlara 

dəstək məqsədi ilə hazırlanmışdır. Kitabça sahibkarlar üçün maliyyə resurslarını cəlb etmək üçün 

yeni mexanizmlər təklif edir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fandrezyinq fəlsəfəsi 

 
 

Fandreyzinq daha geniş anlamda insanlardan maliyyə resursu cəlb etmək anlamına gəlir. Bu ifadə 

bəlkə də bir çoxlarımızda xoşagəlməz duyğular yarada bilər, ancaq anlamalıyıq ki, fandreyzinq 

yalnız sərmayə istəmək deyil. Fandreyzinq - fərdi, təşkilati, sosial və hətta qlobal bir dönüşüm 

üçün bir vasitədir. Burada əsas məqsəd, hədəfini gerçəkləşdirmək yolunda maddi-texniki 

resurslarının dayanaqlı  təminatı üçün donorlar, investorlar cəlb etməkdir. Ancaq maliyyə təminatı 

prosesində fandreyzlər bir sıra maneələrlə rastlaşır. Qlobal olaraq mövcud maneələri isə bu şəkildə 

qruplaşdırmaq olar: 

 

 İqtisadi imkanların məhdudluğu 

 Ümidsizlik 

 Rəddedilmə qorxusu 

 

Fandreyzerlərin qeyd olunan maneələri aradan qaldırmaları üçün fandreyzinq strategiyasını doğru 

anlamalı və tətbiq etməlidir. Bu zaman sual yarana bilər, fandreyzinq strategiyası nədir və niyə bu 

startegiyanı hazırlamaq lazımdır? 

 

Fandreyzinq strategiyasının hazırlanması təşkilati davamlılıq baxımından vacibdir. Mövcud 

maliyyə vəziyyətini nəzərdən keçirməyə, əsas güclü aktivləri, fandreyzinq prioritetlərini, məqsəd 

və hədəfləri müəyyənləşdirməyə, eləcə də adekvat taktikalar planlamağa yardımcı olur.  

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Fandreyzinq Strateji Planlaşdırma Prosesi 

 
 

Fandreyzinq strategiyasının dizaynının ümumi prosesi aşağıdakı suallara əsaslanan üç əsas 

mərhələdən ibarətdir: 

• ADDIM 1: İndi haradayıq? (fandreyzinq yoxlama mərhələsi) - istifadə edilmiş keçmiş 

fandreyzinq təcrübələrinin yenidən nəzərdən keçirilməsi və təşkilatın hazırkı strateji mövqeyinin 

ətraflı başa düşülməsini təmin etmək 

• ADDIM 2: Harada olmaq istəyirik? - fandreyzinq hədəflərinin, strategiyalarının, büdcənin və 

zaman qrafikinin formalaşdırılması, gözlənilən fandreyzinq məqsəd və hədəflərinin 

xəritələşdirilməsi 

• ADDIM 3: Hədəfə necə çatacağıq? - fandreyzinq məqsədlərinə nail olmaq üçün bir strategiya və 

taktikanın hazırlanması (xərc və zaman qrafiki daxil olmaqla) 

                                                         

Şəkil 1: Strateji planlaşdırma prosesi 
                                   

  

                        

                                 Addım 1              Addım 2                                                                Addım 3 

                            Biz indi haradayıq?                    Harada olmağı hədəfləyirik?                                       Hədəfə necə çatacağıq?  
 

 

Fandreyzinq audit / qiymətləndirmə - metodologiya 

 

Qiymətləndirmə mərhələsində bir sıra alətlərdən istifadə olunur. Burada əsas məqsəd, 

təşkilatınızın fəaliyyəti üzrə ümumi vəziyyəti nəzərdən keçirməkdir.  

Tövsiyə olunan analiz vasitələrindən bəzilərinə aşağıdakılar daxildir: 

• Fəaliyyətlərlə bağlı mövcud hesabatların və ikinci dərəcəli məlumatların icmalı 

• İşçi heyəti ilə birbaşa müzakirələr  

• Portfel təhlili aləti 

• Mövcud fandreyzinq təcrübələrini və ortaqlığı ümumi fandreyzinq ölçmə göstəricilərinə görə 

müqayisə etmək  

 

 

 

 

 

Hədəf 
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ya və 

taktiki 

plan 

 

 

 

Büdcə və 

vaxt qarfiki 

 

 

Fandreyz 

planı 



 

 

SİST təhlili (Siyasi, İqtisadi, Sosial-mədəni və Texnoloji analiz) 

 

Fandreyzinq strategiyasının inkişafında SİST təhlili xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu təhlil, iş yeriniz, 

eləcə də təşkilati inkişafın potensial istiqaməti barədə aydın bir təsəvvür yaratmağa kömək edir.  

 

Proses ərzində verilməli olan suallar: 

 Təşkilatınız tərəfindən fandreyzinq fəaliyyətlərinə təsir göstərmək üçün dövlət qurumları 

ilə əlaqəli mexanizmlər hansılardır? Vergi siyasəti / əmək hüququ / ətraf mühit qaydaları 

təşkilatınızın pul toplama səylərinə mane olurmu? Maddi dəstəyi təşviq edəcək hər hansı 

bir hüquqi prosedur mövcuddurmu? 

 Bazar vəziyyəti dəstəkləyicidir, yoxsa fandreyzinq fəaliyyətinizə mane olur? 

 Fəaliyyət göstərdiyiniz cəmiyyət xeyriyyəçiliyə necə baxır? 

 Vəkillik işinizi daha güclü etmək üçün iştirak edə biləcəyiniz konsorsiumlar varmı (yəni 

çətir təşkilatları)? 

 Müasir texnologiya sizin fandreyzinqiniz üçün əlverişlidir və ya əlverişsizdir? 

 Maliyyələşdirmə yolunuzu asanlaşdıracaq yeniliklər varmı? Bu yeniliklərdən istifadə 

mümkündürmü? 

 

Tərəfdaş / rəqib analizi 

 

Analizin bu hissəsi özünüzə bənzər qurumların siyahısını verməyə və müqayisə aparmağa 

yönəldilmişdir:  

 Hansı xüsusiyyətlərinizə görə fərqlənirsiniz və ya oxşayırsınız?  

 Xüsusi tərəfdaşlar / rəqiblər üzərində güclü / zəif tərəfləriniz nələrdir?  

 Təşkilati məqsədlərinizə uyğun gördüyünüz tərəfdaşlar və rəqiblər arasında "rol model" 

maliyyələşdirmə mexanizminiz hansıdır?  

Qeyd: Rəqib analizinizi apararkən missiya /səlahiyyət, iş modeli / maliyyələşdirmə mənbəyi (yəni, 

dövlət idarəçiliyi, şirkətlər, şəxslər), təşkilatın ölçüsü, fəaliyyət mühiti, coğrafi əhatə dairəsi, 

təşkilati xarakter kimi amilləri nəzərə alın. Bu, həm də ortaqlıqlarınızın rolunu əks etdirmək üçün 

yaxşı bir fürsətdir. Bəzi ortaqlıqlar digərlərindən daha strateji cəhətdən əlverişli olduğundan, 

ortaqlıqların hər birinin təşkilatınız üçün ola biləcək maliyyə potensialını müəyyənləşdirməyə 

çalışa bilərsiniz. 

 

 

Təşkilati təhlil 

 

Bu kateqoriyaya daxil olan əsas elementlərdən bəziləri bunlardır: maliyyələşdirmə mənbələri, 

performans ölçmə sistemləri (M&E, KPIs) və ixtiyarınızda olan əsas təşkilati aktivlər. 

 

1. Maliyyələşdirmə mənbələri diaqramı, gəliri institusional maliyyələşdirmə, korporativ 

maliyyələşdirmə, fərdi hədiyyələr və digərləri (məsələn, ticarət mənfəəti, bank faizləri və 

s.) arasında təsnifləşdirmək məqsədi daşıyır.  

2. İşləyə bilən performans ölçmə sistemlərinin olması, maddi vəsait toplama üçün vacibdir, 

çünki onlar donorlara işin təqdim edilməsi üçün dəlillər təqdim edir, məhsulların / 



xidmətlərin effektivliyini, nəticələrə istiqamətlənməsini və təşkilati yetkinliyini nümayiş 

etdirir. Bu məqamda nəzərdən keçiriləcək müvafiq suallara aşağıdakılar daxildir:  

 Mövcud M&E sisteminiz fandreyzinq tətbiqetmələrinə icazə verir və ya 

məhdudlaşdırıcıdır? 

 M&E sisteminiz gəlir mənbələri, investisiyaların gəlirliyi (ROI) ilə əlaqəli 

məlumatları özündə ehtiva edirmi? 

3. Təşkilati aktivlərə yalnız mövcud maliyyə mənbələri deyil, digər kapital formaları da 

daxildir: işçilərin səriştələri, infrastruktur (ofis sahəsi, avadanlıqlar), ianə kapitalı, 

şəbəkələr, üzvlüklər və s. Bu elementlərin hər biri xüsusi olaraq hazırlanmış 

kapitallaşdırma strategiyalarına əsaslanan gəlir mənbəyi kimi görünə bilər. Məsələn, 

ixtisaslı bir işçi digər təşkilatlara ödənişli bir təhsil verə bilər, bir sənət kolleksiyası 

müqaviləli qalereyalarda sərgilənə bilər, ofis sahəsi ortaq təşkilatlarla paylaşıla bilər və ya 

paylana bilər, ianə isə müntəzəm bank faiz gəlirləri gətirir. Təşkilat üçün sas məqamlardan 

biri də  istifadə olunan əsas ünsiyyət kanalları (sosial media, xəbər bülleteni və s.) ətrafında 

cəmləşməyinizdir.  

 
Portfel təhlili 

 

Strateji planlaşdırma yolundakı əsas addımlardan biri də faydalananlarınıza təklif etdiyiniz 

məhsulların (layihələrin və ya xidmətlərin) keyfiyyətinə ətraflı nəzər salmaqdır. Bu zaman iki 

vacib məsələyə baxmaq lazımdır. 

 Məhsullarınızın xarici cəlbediciliyi - potensial donorların tələbinə nə dərəcədə cavab verir 

 Məhsulların daxili uyğunluğu - təşkilati quruluşunuza və potensialınıza nə dərəcədə cavab 

verir 

Portfel məhsul təhlili üçün bir çox mövcud metodologiya mövcuddur. Təklif olunan metod bazar 

payı konsepsiyasından ayrıldığı üçün (fandreyzinq kontekstində müəyyənləşdirilməsi çətindir) 

qeyri-kommersiya sektorunda ən çox tətbiq olunan metodlardan biri hesab olunur. 

 

 

Portfel təhlili - nəticələr 



 

Məhsullarınızın / layihələrinizin fandreyzinq potensialı ilə bağlı bir sıra maraqlı nəticələr portfel 

təhlili prosesindən əldə edilir. Qiymətləndirməyə əsasən məhsullarınızın donorlar üçün 

cəlbediciliyinin ümumi səviyyəsini hesablamaq və ya yaxşılaşdırma tələb edən konkret sahələri 

müəyyənləşdirmək (layihə keyfiyyəti, işçi heyəti təcrübəsi, investisiya qoyuluşunun gözlənilən 

səviyyəsi kimi) və  nəticələr çıxarıldıqdan sonra hər biri təşkilat daxilində müzakirə olunmalı və 

tövsiyələr irəli sürülməlidir. 

Aşağıdakı nümunələrdən bəziləri: 

 

Müəyyən edilmiş problem                                                      Təklif olunan həll 

 

 

Şəkil 2: Fandreyzinqdə problemlər və həll yolları 

 

SWOT analiz 

 

Bu analiz növü təşkilatlar tərəfindən yaxşı bilinir və təşkilati idarəetmənin müxtəlif sahələrində 

tətbiq oluna bilər. SWOT analiz, fandreyzinq mühitinin təqdim etdiyi imkanları və təhdidləri 

nisbətən strukturlaşdırılmış şəkildə araşdırmağa imkan verir. 

4 sahənin hər birində veriləcək bir neçə əsas sual: 

 Güclü tərəflər:  

 Təşkilatınızın fandreyzinq baxımından yanaşması necədir?  

 Digər təşkilatlar üçün mövcud olmayan donorlara çatımlığı varmı?  

 Təşkilatınız güclü ortaqlıq şəbəkəsinə / işçi bacarıqlarına sahibdirmi? 

 Zəif cəhətlər:  

 Rəqibləriniz ümumiyyətlə təşkilatınızı hansı istiqamətlərdə üstələyir?  

Məhsullar donorlar üçün 

"cəlbedici" görünmür 

 Donorların ehtiyaclarına uyğun məhsul 

qablaşdırmasını təkmilləşdirin.   

 Daha yaxşı donor hədəflənməsinə başlayın 

(uyğun donorlara uyğun məhsullar təklif edin.   

 Potensial donorların araşdırılması + donorların 

məlumat bazasına qoyulan investisiyaları 

nəzərdən keçirin. 

 

 

 

 

Faydalananlar üzərində 

təsiri aşağı olan məhsullar  Komanda ilə dəqiqləşdirin 

 Proqramın keyfiyyətini artırın. 

 

 

 

Məhdud daxili təcrübə / 

ekspert 
 Maliyyə toplamaq üçün qeyri-maliyyə 

ehtiyaclardan (yəni təcrübədən) istifadə edin. 

 

 

Gözlənilən fandreyz ROI-yə 

məhdud etibar 

 Hər məhsula görə büdcə ehtiyaclarını təhlil edin 

 Hər məhsula görə ROI-ni optimallaşdırın 

 Daxili tanıtım və məhsul sahibliyi üzərində 

işləyin 

 

 

 



 Təşkilatınızın gələcək inkişafında hər hansı bir maneə varmı? 

 Fürsətlər:  

 Test etmək üçün yeni fandreyzinq metodları, cəlb etmək üçün yeni auditoriya varmı?  

 Təşkilatınızın  böyümə potensialı varmı? 

 

 Təhdidlər:  

 Böyük rəqibinizin donor bazar payınızı azaltması ehtimalı varmı?  

 İndiki donorlarınızı əldə saxlaya bilirsinizmi?  

 Planlaşdırılan qanunvericilik, iqtisadi və ya sosial dəyişikliklərin fandreyzinq 

performansınızı azaltma ehtimalı varmı? 

 

 

 
 

Fandreyzinq Planı 

 

Təşkilati inkişaf üçün bir fandreyz planına sahib olmağın əhəmiyyəti xüsusi önəm daşımaqdadır. 

Fandreyzinq planı, təşkilatınızın maliyyə və qeyri-maliyyə gözləntilərini müəyyənləşdirir və bu 

gözləntiləri yerinə yetirmək üçün lazım olan fəaliyyətləri, müddətləri, mənbələri özündə əks 

etdirir. Plan, həm də məhsullarınızı / layihələrinizi prioritetləşdirmək, enerji və qaynaqlarınızı 

effektiv hədəfləmək məqsədi daşıyır. 

Məqsədlər, taktikalar, donorların xəritələşdirilməsi, büdcə və zaman qrafiki kimi bir neçə ümumi 

element, əksər fandreyz planlarına daxil olsa da, hər bir fandreyzinq planı fərqlidir və hər kəs üçün 

uyğun şablonlar mövcud deyil.  Planın əsas xüsusiyyəti onun “canlı” təbiətidir, çünki sənəd yeni 

təşkilati inkişaflara uyğun olaraq daima nəzərdən keçirilməli və yenilənməlidir. Bununla yanaşı, 

fandreyzinq planı ümumi təşkilati inkişaf strategiyası ilə yaxşı inteqrasiya olunmalıdır. 

 

 

 

 

Fandreyzinq məqsədlərinin formalaşdırılması 



 

Donor bazarındakı mövqeyinizi və həyata keçirilmiş işləri nəzərdən keçirdikdən sonra (portfel 

təhlili, SWOT) gələcəkdə nələrin real olaraq əldə edilə biləcəyinizi müəyyənləşdirin. Fandreyzinq 

məqsədləri minimum olaraq aşağıdakı 3 məsələni həll etməlidir:  

 Toplanacaq vəsaitin miqdarı 

 Bu fondları təmin edəcək donorların növləri  

 Bu vəsaitlərin cəlb edilməsinin məqbul dəyəri  

Nəzərə ala biləcəyiniz digər sahələr bunlardır: layihənin keyfiyyətinə dair donor qavrayışları, 

donor müraciətlərinə cavab vermə nisbəti və ya investisiya gəliri (ROI) və s. 

 

Hədəfləriniz SMART olmalıdır: 

 

• Xüsusi: Məqsədlər fandreyzinq fəaliyyətinin müəyyən bir cəhəti və / və ya müəyyən bir donor 

növü ilə əlaqəli olmalıdır. Ümumiləşdirmə, hədəflərin ölçülməsini çətinləşdirə bilər. 

• Ölçülə bilən: Məqsədlər mümkün olduğu qədər dəyərləri özündə ehtiva etməli və “artırmaq”, 

“maksimuma çatdırmaq” kimi ifadələrdən çəkinilməlidir. 

• Əldə edilə bilən: Məqsədlər fandreyzinq audit nəticələrinizə əsaslanmalı və xüsusi kontekst 

ssenarilərinizə uyğun olmalıdır.  

• Uyğun: Fandreyzinq təşkilati inkişafın bir hissəsini təşkil etdiyi üçün hədəfləri uyğun olmalıdır 

və ümumi təşkilati inkişaf strategiyasına daxil olmalıdır. 

• Vaxt məhdudlu: Hər bir hədəf üçün zaman qrafiki dəqiqləşdirilməli və ay / həftədə 

bölüşdürülməlidir. Bu, fəaliyyət axınının strateji olmasına kömək etməklə yanaşı, fandreyzinq 

performansı üçün ölçmə nəzarət sistemlərinin yaradılmasına da kömək edir. 

 

 
 

Əsas strategiya 

 

Hədəfləri müəyyənləşdirdikdən sonra artıq bunların həyata keçirilmə yolları üzərində 

çalışılmalıdır. Qəbul ediləcək geniş yanaşma "Fandreyzinq Strategiyası" adlanır və bu aşağıdakı 

kateqoriyalarla əlaqəli olaraq nəzərdən keçirilməlidir. 

 Donorların seqmentasiya strategiyası 

 Yerləşdirmə strategiyası 

 Dəstək məsələsi 



Donorların seqmentləşdirilməsi - bu hissədə donor hədəflərinizi müəyyənləşdirməli, təsvir 

etməli və oxşar ehtiyac nümunələri olan qruplara (seqmentasiya) ayırmalısınız. Bu, müəyyən 

donorların maraqlarını təmin edəcək təklifləri hazırlamağa imkan verəcəkdir. Donorların 

seqmentləşdirmə strategiyasını hazırlayarkən aşağıdakı meyarları düşünün: 

 demoqrafik kriteriyalar 

 sosial-iqtisadi meyarlar 

 həyat tərzi meyarları 

 coğrafi əhatə dairəsi 

Yerləşdirmə strategiyası - bu hissədə xüsusi donor ehtiyaclarına uyğun olaraq qeyri-kommersiya 

şəraitində özünəməxsus yerinizi müəyyənləşdirməlisiniz. Buraya əsas təşkilati meyarları təyin 

etdiyiniz və təşkilatınızın xüsusiyyətlərini əks etdirən yerləşdirmə qrafiki daxildir.Yerləşdirmə 

strategiyası fandreyzinq vahidi deyil, təşkilatın rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilir. Təşkilatın 

ümumi səlahiyyətlərini, daha uzunmüddətli hədəflərini, inkişaf imkanlarını və proqram 

strategiyasını əks etdirir.  

Donor əldə etmə taktikası 

Qəbul edilə bilən bir xərclə yeni donor cəlb etmək çətin və mürəkkəb bir fəaliyyətdir. 

Xeyriyyəçilik Mərkəzinə görə, yeni bir müştəri ilə ünsiyyət qurmaq, mövcud müştəri ilə 

müqayisədə təxminən beş dəfə çox xərc tələb edir. Satınalma kampaniyalarının əksəriyyəti dərhal 

maliyyələşdirmə qazancı yaratmadığından donor əldə etmə taktikasını doğru müəyyənləşdirmək 

gərəklidir. 

Dörd əsas satınalma taktikası var: 

 Bazarın nüfuz etməsi - mövcud məhsullardan istifadə edərək mövcud donorlardan daha 

çox vəsait toplamaq 

 Fəaliyyətin inkişafı - yeni fandreza formalarının inkişafı və onlardan mövcud donorlarda 

istifadə 

 Bazarın inkişafı - yeni donorları mövcud məhsullarla hədəfləmək 

 Diversifikasiya - yeni donorları yeni məhsullarla hədəfləmək 

Bir və ya daha çox strategiyaya qərar verdikdən sonra uyğun fandreyzinq məhsulları təyin 

etməlisiniz.  

Donor saxlama taktikası 

Donorların sədaqətinin təmin edilməsi, təşkilati inkişafla əlaqəli əsas vəsait toplama 

taktikalarından biridir. Növbəti ianəni istəyərək mövcud donor dəstəyini genişləndirməyi 

hədəfləyir. Verilən ilkin ianə, ümumiyyətlə donor tərəfindən "test" olaraq görülsə də, daha çox 

təşkilatınızdan alınan rəylər əsasında donorların məmnuniyyət səviyyəsinə görə əldə edilir. Buna 

görə də bu taktikanın müvəffəqiyyəti, daha çox qoyulmuş donor idarəçiliyi təcrübələrindən və 

donorunuzla əlaqənin ümumi idarə edilməsindən asılıdır. 

 

 



 

Taktiki planlar - zaman qrafiki və büdcə 

Ümumi fandreyzinq strategiyasını və xüsusi donor taktikalarını müəyyənləşdirərək planınızın 

növbəti bölməsində istənilən nəticələrə nail olmaq üçün planlaşdırılan tədbirlərin təfərrüatları 

göstərilməlidir. Hər bir fandreyzinq kateqoriyası üçün ayrıca planlar hazırlanmalıdır - korporativ, 

fərdi və institusional. Fəaliyyətlər daha sonra zaman qrafikinə uyğun olaraq icra olunmalıdır. 

 

Faydalanma fəaliyyətinin ölçülməsi 

 

Fandreyzinq fəaliyyətinizin səmərəliliyinin ölçülməsi, təşkilatınızın resurslarını ən yaxşı idarə 

etməyə, bölüşdürməyə və istifadə etməyə imkan verir və bu səbəbdən fəaliyyətinizin təsirini artırır. 

Fandreyzinq üçün beş əsas ölçü var: 

 Taktikaya görə gəlir 

 Dönüşüm nisbəti 

 Orta hədiyyə ölçüsü 

 İnvestisiya gəliri (ROI) 

 Xərclər ölçüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fandreyzinq Planı üzrə Addımlar İcmalı 

 
 

 

Addım 1: Fandreyzinq potensialınızın qiymətləndirilməsi 

 

 

 

Missiyanızı, vizyonunuzu və marka 

dəyərlərinizi müəyyənləşdirin 

Bu tapşırıq bir qədər əhəmiyyətsiz görünə bilər. 

Ancaq aydın təşkilati səlahiyyətlərin 

müəyyənləşdirilməsi inkişaf üçün möhkəm zəmin 

yaradır. Müəyyən edildikdən sonra bu dəyərlərin 

təşkilat daxilində düzgün başa düşülməsini təmin 

edin və daima potensial donorlarınız üçün 

təqdimatlarda iştirak edin. 

 

SWOT təhlili aparın 

 

Güclü, zəif tərəflərinizi, imkanlarınızı və 

təhdidlərinizi müəyyənləşdirin 

 

 

 

 

 

 

Daxili imkanlarınızı nəzərdən keçirin 

• Təşkilatınızın könüllülər, işçilər, əməkdaşlar 

tərəfindən mənfi qəbul edilən hər hansı təşkilati 

cəhəti və ya fəaliyyəti varmı? 

• Təşkilatınızdakı daxili kommunikasiya 

mexanizmləri effektivdirmi? Hər kəs strategiyalar, 

fəaliyyət planı haqqında məlumatlıdırmı? 

• Tələb olunan maliyyə tutumuna dair sənədləriniz 

var: illik fəaliyyət və maliyyə hesabatı, balans 

hesabatı, mənfəət və zərər haqqında hesabat? 

• Potensial donorlar üçün hazırkı ianə 

prosedurlarınız nə qədər əlçatımlıdır? (yəni bank 

hesabınızın nömrəsi veb saytınızda açıq şəkildə 

göstərilibmi? onlayn ödəmə sisteminiz varmı?) 

• Gələcək donorlarınızla ünsiyyət qurmağı uyğun 

gördüyünüz kanallar hansılar (yəni təşəkkür 

məktubları / e-poçtları /telefon danışıqları, illik 

tədbirlər, dövri xəbər bülletenləri)? 

 

 

Xarici imkanlarınızı nəzərdən keçirin 

• Təşkilatınızı xarici maraqlı tərəflər 

(faydalananlar, tərəfdaşlar, donorlar, Facebook 

azarkeşləri) necə görür? Etibarlı və bacarıqlı kimi 

görünürsünüz? Bu imicin inkişaf üçün hansı 

addımlar planlaşdırılır? 

• Bir təşkilat olaraq ən güclü satış nöqtələriniz 

nələrdir? 

 

 

Fandreyzinq xəritəsi yaradın 

Potensial maliyyə mənbələrini fərdi / institusional 

/ korporativ donorlar şəklində qruplaşdırın. Təklif 

çağırışlarını, yeni iş şəbəkələrini izləyərək, 

konfranslarda və əsas tədbirlərdə iştirak edərək 

maliyyə imkanlarınızı araşdırın və mütəmadi 

olaraq yeniləyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Addım 2: Fandreyzinq planı 

 

 

 

 

 

 

Fandreyzinq xəritəsi hazırlayın 

• Potensial maliyyə mənbələrini fərdi / institusional 

/ korporativ donorlar şəklində qruplaşdırın. 

Ənənəvi və alaternativ  maliyyə mənbəyi haqqında 

detalı məlumatlar əldə edin. 

• Potensial donor mənbələrini araşdırın. 

• Maliyyələşdirilmədə maraqlı ola biləcək 

potensial layihələrin/tədbirlərin, eləcə də  

donorların siyahısını hazırlayın. 

• Təklif çağırışlarını, institusional və iş şəbəkələrini 

izləyərək, eyni zamnada konfranslarda və əsas 

tədbirlərdə iştirak edərək fandreyz xəritənizi 

mütəmadi olaraq yeniləyin. 

 

 

 

 

Fandreyzinq məqsədlərinizi müəyyənləşdirin 

• Təşkilatınızdakı hər bir proqrama (və ya layihəyə) 

görə maliyyə və qeyri-maliyyə qaynaqlarına 

ehtiyacları müəyyənləşdirin. Unutmayın, bəzi 

qeyri-maddi ehtiyaclarınız üçün (məsələn, ofis 

avadanlığı və ya mütəxəssis səriştəsi kimi) bəzi 

böyük şirkətlərin idarə etdiyi obyekt / xidmət 

yardımları və ya könüllü işçi proqramları ilə maddi 

vəsait toplaya bilərsiniz. 

 

 

Hədəf donorlarınızı seçin 

Təşkilatınızı və fəaliyyət növlərinizi dəstəkləmək 

üçün potensial olaraq istəkli gördüyünüz əsas 

hədəf qruplarınızı (şəxslər, qurumlar, şirkətlər) 

seçin. 

• Hər bir donor növü üçün (institusional, fərdi, 

korporativ) qısa bir profil hazırlayın. 

 

 

Fandreyzinq vasitələrinizi seçin 

• Hər bir hədəf qrupu üçün uyğun fandreyzinq 

kanalları və alətləri seçməlisiniz.  

• Hədəf qrupu ilə fandreyzinq ünsiyyət kanallarını 

seçin: onlayn və ya oflayn? 

• Fandreyzinq alətlərini seçin: reklam, marketinq 

və PR və s. 

 

Fandreyzinq fəaliyyətinin xərclərini 

müəyyənləşdirin 

 

• Mümkün qədər planlaşdırılan fandreyzinq 

tədbirlərinin hər biri üçün xərcləri 

qiymətləndirməyə çalışın.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Addım 3: Fandreyzinq fəaliyyəti 
 

 

 

 

 

 

Fandreyzinq təqvimini hazırlayın 

 

• Hədəf qrupları, fandreyzinq kanalları və alətləri 

müəyyənləşdirildikdən sonra, fandreyzinq 

hədəflərinə çatmanıza kömək edəcək 

fandreyzinqlə əlaqəli fəaliyyətlərin ümumi 

siyahısını hazırlamalısınız. 

• Hər bir fəaliyyətin zaman qrafiki 

hazırlanmalıdır. 

• Fəaliyyətlərə, həm müntəzəm tədbirlər, həm də 

birdəfəlik fəaliyyətlər daxil edilməlidir. 

• Fəaliyyətlər, proqramlar təqvimi ilə yanaşı 

kommunikasiya iş planı ilə də 

sinxronlaşdırılmalıdır. 

 

 

Vaxt və məsul şəxsləri müəyyənləşdirin 

 

• Hər bir fandreyzinq fəaliyyəti üçün bir nəfər və 

ya məsul şəxs qrupu təyin edin. 

• Fandreyzinq fəaliyyətləri inkişaf etdikcə təqvimi 

mütəmadi olaraq izləyin və tədbirləri icra edin. 

 

 

 

 

Fəaliyyətləri həyata keçirin 

 

• Fandreyzinqin iki növü var: hədiyyə yönümlü 

(sürətli və maddi ianə əldə etməyə yönəldilmişdir) 

və əlaqəli (donorla daha uzunmüddətli əlaqə 

qurmağa və sadiqliyini təmin etməyə 

yönəldilmişdir). Cəlbedici iqtisadi qazanclara 

baxmayaraq, hədiyyə yönümlü fandreyzinq 

təşkilatın maddi dayanaqlığına mənfi təsir 

göstərdiyi üçün minimum səviyyədə olmalıdır. 

• Fandreyzinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi həm 

ardıcıllıq tələb edir. Fikrinizi müəyyən edilmiş 

hədəflərə yönəldin, ancaq yeni yaranan imkanlara, 

ortaqlıqlara, kanallara, vasitələrə  qraşı açıq və 

diqqətli olun. 

 

  

 

 

Addım 4: Fandreyzinq performansınızın izlənməsi və qiymətləndirilməsi 
 

 

 

 

 

Minimum ölçü tələblərinizi müəyyənləşdirin və 

fandreyzinq performansınızı ölçün 

 

 

Kiçik və orta təşkilatlar üçün fandreyzinq ölçmə 

ehtiyaclarının kompleks olması lazım deyil. Bir 

başlanğıc üçün yalnız keyfiyyətli ölçmə 

metodlarından istifadə etməyə qərar verə bilərsiniz. 

Minimum iki ölçmə texnikası təklif olunur: 

 Feedback mexanizmləri – Məmnuniyyətin 

ölçülməsi 

 Faəliyyət mexanizmi - Effektivliyin və 

səmərəliliyin ölçülməsi 

 

Fandreyzinq strategiyası, strateji planda göstərildiyi kimi (bəzən bir iş planını da əhatə edən) 

təşkilatın əsas hədəflərinə çatmaq üçün fəaliyyətləri, zaman çərçivəsini və mənbələri əks etdirir. 

Bir strategiya, prioritetləri müəyyənləşdirərək və hər kəsin işini bu prioritetlərə uyğunlaşdırmağa 

kömək edərək vaxt və resursların israf edilməsinin qarşısını alır. 



Fandreyzinq strategiyası işçilərin, idarəetmə qrupunun uğurları nəzərdən keçirmək, öyrənmək və 

gələcək tövsiyələri hazırlamaq üçün istifadə etdiyi işçi sənəd olmalıdır. Ümumiyyətlə, fandreyzinq 

strategiyası 3-5  illik dövrü əhatə edir (və ideal olaraq strateji planla əlaqələndirilir). Daha 

genişmiqyaslı fərdi layihələrin ayrıca bir fandreyzinq strategiyasına sahib olması mümkündür. 

Fandreyzinq strategiyasının komponentləri: 

 Missiya barədə məlumat 

 Cari vəziyyəti. 

 Təşkilati planlaşdırma üçün bağlantılar 

 Cari gəlir. 

 Vəsait toplama 

 Yenidən baxış və monitorinq 

 

 

Tapşırıq: 

Növbəti səhifədə fandreyzinq startegiyası örnəyində qeyd olunan sualları cavablandıraraq öz 

biznes subyektinizin fandreyzinq strategiyasını hazırlayın. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Örnək fandreyzinq strategiyası: 

 

 

 Arxa plan məlumatı: 

 

Bu bölmə nə üçün vəsait toplamağınıza ehtiyac olduğuna diqqət yetirməyə kömək edir və aşağıdakı 

məlumatlara sahib olmalısınız: 

• Təşkilatınızın missiyası nədir? 

• Fandreyzinq üçün hansı təşəbbüsləri planlaşdırırsınız? 

• Topladığınız pulla nə etməyi düşünürsünüz? 

• Proqramın bu günə qədər əldə etdiyi əsas nailiyyətlər? 

 

 Fandreyzinqə ümumi baxış – Mövcud durum: 

 

 Maddi vəsait əldə etmə baxımından ötən ilki durumunuzu necə dəyərləndirirsiniz? 

 Kənar təsirlər/təhlükələr nələrdir? 

 Sahənizdəki mövcud boşluqları müəyyən edin 

 Hazırki maliyyə qaynaqlarınızı nələrdir? 

 Biznes qurumunuzun güclü tərəfləri nələrdir? 

 Fandreyzinq mənbələriniz nələrdir? 

 Ölçmə - itirilən donorların, inevstisiyanın faiz dərəcəsi 

 

 Fandreyzinq məqsədləri/ hədəfləri – Harada olmaq istəyirsiniz? 

 

Məlumatların təqdim etmə yolları: 

 

Maliyyələşmə mənbələrini müəyyənləşdirin (köhnə və yeni) 

 

Mənbə Maddi hədəf Strategiya Taktika Məsul şəxs Zamanlama 

      

      

 

 Zamanlama 

 

Bir çox biznes qurumları effektiv fandreyzinq taktikasını özündə ehtiva edən strategiya hazırlasalar 

da, zamanlanma məsələsində çox vaxt çətinliklərlə qarşılaşırlar. Bu isə vaxtı doğru təyin 

etməməkdən qaynaqlanır. 

 
 İşin təsviri  Başlama və bitmə tarixləri 

Faza 1   

Faza 2   

Faza 3   

 

 Monitorinq və dəyərləndirmə 

 

 

 

 

 



Əsas Maliyyə Qaynaqları 

 
 

 

Sahibkarların riskli və qeyri müəyyən şəraitdə gözə aldığı biznesə başlama prosesinin ən önəmli 

çətinliyi gərəkli olan maliyyə vəsaitinin təmin edilməsidir. Maliyyə ehtiyacı yeni biznesə 

başlayanlar üçün hər zaman davam edən bir çətinlik olub. Sahibkarlar adətən bu maddi vəsaiti öz 

hesablarına, dost, ailə dəstəyi ilə və ya borclanma, bank kreditləri kimi ənənəvi maliyyə mənbələri 

və ya vençur kapital, kraudfandinq kimi alternativ maliyyə qaynaqları vasitəsilə əldə edirlər. Bu 

maliyyə qaynaqları biznes qurumunun inkişaf mərhələrində xüsusi önəm kəsb edir. 

 

Sərmayə ehtiyacı 

                                                                                                              Böyümə 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                                   

                                                                                                                                       Zaman 

Hazırlanma           Başlangıc            Erkən böyümə          İnkişaf 

 

Şəkil 3: Biznes qurumun inkişaf mərhələləri 

 

Özqaynaq 

Özqaynaq maliyyə modeli yeni biznesə başlayanların öz sərmayələri hesabına təmin etdikləri 

maliyyə modelidir. Başlanğıc mərhələsində üstünlük verilən maliyyə qaynağı olsa da, sonrakı 

mərhələlərdə yetərli olmamaqdadır. Ancaq özqaynaqlar biznesin ilk mərhələsində maliyyə 

mənbəyi olduqları kimi sonrakı mərhələlərdə də borclanma üçün sərmayə təməli yaratma 

səbəbindən hər zaman vacib qaynaq hesab edilir. 

 

Dost və ailə yardımları 

 

Sahibkarlar biznesə başlama mərhələsində yetərli məbləğdə sərmayə tapmaqda çətinlik çəkirlər. 

Maliyyə vəziyyəti ilə əlaqədər olaraq da kommersial borc seçimlərindən istifadə etməyə bilirlər. 

Sahibkarlar bu mərhələdə fandreyzinqin ənənvi növü olan dost, ailə yardımlarından yararlanırlar. 

Ancaq bu vasitə, sahibkar üçün vacib maliyyə təminatı hesab olunsa da, uğursuzluq və ya geri 

Dostlar, 

ailə 

Mələk 

investorlar 

Vençur 

kapital 

Kraudfan

dinq 



ödəmələrin gecikməsi halında şəxsi münasibətlərə xələl gəlməməsi baxımından əhəmiyyətli 

maliyyə qaynağı olaraq istifadə edilməməkdədir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İş Melekleri (Business Angels) 

 

Biznes mələklər – öz vəsaitinin bir hissəsini, inkişafın erkən - “toxum” (“seed”) və “başlanğıc” 

(“start up”) mərhələlərində olan yenilikçi şirkətlərə investisiya qoyan fiziki və hüquqi şəxslərdir. 

Mələk investorlar bu adı yeganə səbəbə görə alıblar: onlardan başqa həmin riskli layihələrə 

investisiya edə biləcək digər bir şəxs yoxdur. Başqa sözlə desək, mələk investorlar birbaşa şirkətə 

pul yatıran, 100% riski öz üzərinə götürən və gəlirlilik zamanı ən çox gəlir qazanan fərdi 

investorlardır. Biznes mələklər innovativ şirkətlərə vəsait qoyan ilk professional investorlardır. Bir 

şirkətdə “super angels” investisiyalarının həcmi bir neçə on min və ya bir milyon avro arasında 

dəyişir.  Burada yatırım olunan startaplar yeni texnologiya və innovasiyaların işlənilməsində 

marağı olan şirkətlərdir. 

 

 
 

 

 

 Qeyd olunan xüsusiyyələri nəzərə alaraq startapların aşağıdakı növlər üzrə qruplaşdırmaq olar:  

 

- Mövcud bazara yeni məhsul çıxaran şirkətlər 

- Yeni bazara yeni məhsul təqdim edən şirkətlər 

- Mövcud bazara ucuz məhsul təqdim etməyə çalışan şirkətlər 

- Mövcud bazarda niş məhsul yaratmaq istəyən şirkətlər 

 

Biznes mələklər yeni iqtisadiyyat – bilik iqtisadiyyatının ən vacib elementlərindən biridir. 

Texnologiyaya, intellektə, yaradıcı qruplara investisiya edərək biznes mələklər özləri, ortaqları və 

ölkələri üçün gələcək rifahı təmin edirlər.  

 

Biznes mələkləri eyni vaxtda bir çox layihələrdə iştirak edir. Belə ki, bu layihələrdən əksəriyyəti 

uğursuz olur və bunlardan yalnız biri zərərin qalan hissəsini geri ödəyə biləcək bir mənfəət əldə 

edir. Biznes mələkləri bir bank kimi borc vermir (borc maliyyələşdirilməsi), lakin yeni bir şirkətin 

payı ö(kapital maliyyələşdirilməsi) əvəzində pul, əlaqə və təcrübə ilə təmin edir. 

 

 

 

 



Şəkil 4 :Biznes mələklərin üstünlük və çatışmazlıqları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biznes  mələkləri

Üstünlüklər

Dəyərliliyi artırır

Kredit üzrə zəmanət 
verir

Pulsuz xidmət 
göstərir

Çatışmazlıqlar

Növbəti 
mərhələlərdə daha az 

yardım edir

Şirkətə qatılmaq
istəyir



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 kapitalı innovasiyalı və yüksəktexnoloji 

biznesin yaradılması alətlərindən biridir və investisiyalaşdırma alətləri ilə qarşılıqlı əlaqədə 

sahibkarlığın inkişafı üçün imkan yaradır, istehsal xərclərini azaldır, məhsulun keyfiyyətini va 

rəqabət qabiliyyətini artırır. 

Vençur kapitalının bir sıra xüsusiyyətləri vardır: 

 

 İnvestorun müvafiq gəlirliliyin artırılmasına yox, kapitalın artırılmasına yönəldilməsi 

 Kapitalın çoxaldılması üçün investisiya qoyuluşunun başlamasından sonra uzunmüddətli 

bazar tətbiqi 

 Hər hansı bir zərərin baş vermə ehtimalı 

 İnvestorlar arasında risklərin bölüşdürülməsi 

 Birjada qiymətləndirilməmiş şirkətlərə vəsait qoyuluşu 

 Vençur kapitalı orta və uzun müddətə verilir, layihənin sonuna qədər geri qaytarılmır  

 

Vençur kapitalın üstünlükləri isə bu şəkildədir: 

 

 

Şəkil 5: Vençur kapitalın üstünlükləri 

Vençur kapitalının geniş mənbəyi mvcuddur və onlar şərti olaraq iki sektora ayrılır: formal va 

qeyri-formal. 

 

Vençur kapital mənbəyinin formal sektoruna aiddir: 

 



 Vençur kapital firmaları 

 Vençur kapital fondları 

 Elmi-texniki sferada işləyən kiçik firmalara dəstək üzra ixtisaslaşmış fondlar 

 İnvestisiya şirkətləri 

  Pensiya fondları va sığorta şirkətləri 

 Sənaye-maliyyə qrupları 

 Milli və kommersiya bankları 

 

Vençur kapital mənbələrinin qeyri-formal sektoruna aiddir: 

 Sahibkarın şəxsi əmanətləri 

 Qohumların, dostların va tanışların şəxsi vəsaitləri 

 Qrantlar 

 Sponsor vəsaiti 

 Elm, innovasiya, texnologiyanın inkişafına dəstək üzrə ixtisaslaşmış fondların vasaiti 

 Elmi-tədqiqat institutlarının, universitetlərin və digər elmi-tədqiqat təşkilatlarının 

vəsaitləri 

 Biznes inkubatorların vəsaitləri 

 Biznes mələklərim vəsaitləri 

 Xüsusi vençur kapitalistlərin vəsaiti 

Formal sektorda adətən böyük maliyyə vasaiti tələb edən, qısa müddətdə yerinə yetirilən və 

risk dərəcəli irimiqyaslı layihələr maliyyələşdirilir. Vençur maliyyələşdirməsinin məqsədləri 

aşağıdakılardır: 

 İnvestorlar üçün – əmtəə və xidmətlərin istehsalının inkişafı üzrə yeni istiqamətlərinin 

maliyyələşdirilməsi yolu ilə kapitalın əhəmiyyətli artırılmasına nail olmaq 

 İri şirkət üçün – hər hansı məhsulun istehsalında inhisarçılığa malik olmaq, rəqabət 

mübarizəsində sıxışdırıb çıxarmağı təmin etmək 

 

 
 

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.  



 

Vençur investorlar öz inkişaf strategiyalarını nəzərə alaraq həm universal, həm də yüksək 

ixtisaslaşmış ola bilərlər. Universal investorlar müxtəli sənaye sahələrinə, eləcə də müəyyən 

şirkətin həyat dövrünün müxtəlif mərhələlərinə investisiya qoyan vençur investorlardır.  

Şirkətlərin yalnız erkən dövrlərində investisiya qoyan vençur şirkətlərdən fərqli olaraq, vençur 

investorları müəssisənin işgüzar həyat dövrünün müxtəlif mərhələlərində investisiya qoymağa 

davam edirlər. İnvestorlar hazır məhsulun əldə olunmasından və yaxud da şirkətin yaranmasından 

əvvəl kapital qoyurlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vençur maliyyələşdirilməsinin növləri  

 



İnnovasiya müəssisələrinin vençur maliyyələşdirmə prosesindəki xüsusiyyətlərdən biri onun həyat 

dövrünün müxtəlif mərhələlərində fasiləsiz maliyyələşdirilməsidir. ABŞ və Qərbi Avropa 

ölkələrinin vençur kapitalı sahəsində uzunmüddətli təcrübələrinə əsasən innovasiya şirkətinin 

inkişaf prosesinin bölünməsi aşağıdakı mərhələlərin yaranması gətirib çıxardı:  

 

1. Seed (“ Hazırlanma mərhələsi”);  

2. Start-up (“Başlanğıc” , “Başlanğıc mərhələsi”);  

3. Early stage (Early growth , “Erkən böyümə” , “Erkən genişlənmə mərhələsi”);  

4. Expansion (“Genişlənmə” , “Erkən ekspansiya mərhələsi” , “İnkişaf mərhələsi”);  

5. Mezzanine (“Mezanin mərhələsi” , “Hazırlıq mərhələsi”);  

6. Exit (Liquidity stage, “Çıxış” , “Likvidlik mərhələsi”).  

 

Maliyyələşdirmə prosesinin hər bir mərhələsinə dair ətraflı təsvir verməzdən əvvəl şirkətin inkişaf 

mərhələsinə əsasən şirkətin maliyyə vəziyyətindəki dəyişiklikləri qrafikdə təqdim edək. 

 
Şəkil 6: Şirkətin inkişaf mərhələləri 

 

 

 

1. “Seed”  mərhələsi: Bu mərhələdə şirkət formalaşma prosesindədir, layihə və ya biznes ideya 

mövcuddur, layihəni idarə edəcək komandanın yığılması prosesi gedir, marketinq tədqiqatları 

aparılır. Əslində, bu, şirkətin formalaşmasına qədər olan sahibkarlıq fəaliyyətidir. Sözügedən 

mərhələdə mənfəət və gəlirin olmaması nəzərə çarpır. Bu mərhələ üçün qısa şəkildə kəmiyyət 

xarakteristikaları aşağıda əks olunur. Bu, digər mərhələlər üçün bənzərlik təşkil edəcəkdir.  

 

Mərhələ Vençur 

fondlarından ümumi 

kapitalın faizi 

Gözlənilən gəlir 

(illik) 

Ödəniş müddəti 

1-ci mərhələ/ Seed 0,8-1.2% 50%-dən çox 10 ilədək 

Bu halda sahibkar öz ideyalarının kommersiya əhəmiyyətini nəzəri və praktiki cəhətdən 

əsaslandırmaq üzrə işlərin həyata keçirilməsi üçün vasitəyə ehtiyacı olan bir alim və ya ixtiaçı kimi 

fəaliyyət göstərir. İlk növbədə ixtiraçı əsas iş yerində əmək haqqı alması və ya xeyriyyə və digər 



təşkilatlardan qrantlar vasitəsilə lazımlı vəsaitləri investisiya edir və bundan məhsulların ticari 

istehsalı  üçün deyil, kiçik bir nümumə və ya prototip yaratmaq üçün istifadə edir.  

Sonra isə daha çox xərclər tələb olunur ki, bunları da öz şəxsi qənaətləri hesabına qismən 

kompensasiya edə bilərlər. Bu xərclərə aid etmək olar:  

 

 Biznes-plan və iş modelinin hazırlanması xərcləri  

 İdeya və fikirlərin kommersiya perspektivinin daha da əsaslandırılması üzərində işlərin 

həyata keçirilməsi xərcləri 

 Müəllif hüquqlarının qorunması üçün ideyaları patentləşdirilməsi xərcləri 

 

 
 

Müəssisənin inkişafının bu mərhələsində maliyyə dəstəyi ilə bağlı bir çox çətinliklər meydana 

çıxır. Məsələn, potensial sahibkara çox zaman bu çətinliklər əvvəlcədən bəlli olmur. Bununla bağlı 

olaraq, bəzilərinin aradan qaldırılması çətin hesab olunur, bu da tam formalaşmamış şirkətin 

dağılmasına səbəb olur. Bu çətinliklər  isə aşağıdakı məsələlərdən qaynaqlanır: 

 

 Qeyri peşəkarlıq  

 Maddi vəsait məhdudiyyəti 

 Yeni maliyyə mənbələri ilə bağlı yetərli məlumata sahib olmamaq  

 Vaxt çatışmazlığı 

 Layihənin mümkün mənfəətliliyi barədə məlumatın olmaması  

 “Seed” mərhələsində vençur müəssisəsinin yaradılmasının iqtisadi səmərəliliyinin dəqiq 

şəkildə proqnozlaşdırılmasının mümkün olmaması 

 Dövlətin kiçik yüksək texnologiyalı müəssisələrin inkişafının ən erkən mərhələsinə kifayət 

qədər dəstək verə bilməməsi 

 

2. “Start up”  mərhələsi: Bu mərhələnin qısa kəmiyyət xarakteristikası bu şəkildədir: 



 

Mərhələ Vençur 

fondlarından 

ümumi kapitalın 

faizi 

Gözlənilən gəlir 

(illik) 

Ödəniş müddəti 

2-ci mərhələ/ 

Startup 

5-28% 35% 5-7 ilədək 

 

Bu mərhələdə böyük həcmdə kapital aşağıdakı məqsədlər üçün vacibdir:  

 

 Müəssisənin konsepsiyasının inkişafı 

 Əlavə tədqiqatlar aparmaq 

 Məhsulların bazarda sınaqdan keçirilməsi 

 Yüksək texnoloji məhsulların istehsalının (sınaq nəticəsində pozitiv nəticələr verirsə) 

həyata keçirilməsi 

 

Bu mərhələnin son fazasında şirkətin təşkili üçün; vençur fondlar, vençur şirkətlər və yeni 

investisiyaların digər potensial mənbələri haqqında danışıqlar və mümkün müqavilələrin 

bağlanması üzrə biznes planın hazırlanması üçün kapital tələb olunur. Bu mərhələdə risk hələ də 

yüksəkdir, lakin investisiyalardan əldə edilən mənfəət 40-65% -ə çata bilər.  

İnvestorların belə iqtisadi davranışı yeni bir innovativ müəssisə üçün çox vacibdir, çünki bu 

mərhələ əvvəlki mərhələdən fərqli olduğundan, bir tərəfdən daha çox maliyyə vəsaiti tələb edir, 

digər tərəfdən isə yeni investisiya olmadan şirkət öz inkişafının növbəti mərhələsinə keçə bilmir.  

İnvestisiyaların həcmi əsasən yaradılmış məhsulun təbiətindən asılıdır.  

Şirkətin inkişafının növbəti mərhələsinə keçid, köhnə və ya yeni vençur investorlar tərəfindən 

əhəmiyyətli dərəcədə maliyyələşdirmə şəraitində mümkündür. Bir sahibkar bütün səylərə 

baxmayaraq, bir sərmayə tapa bilmirsə, şirkət iflasa məhkumdur. Yüksələn xərclərin ödənə 

bilməməsi səbəbindən, təcrübəli idarəçilər tərəfindən idarə olunan perspektivli müəssisələr yalnız 

başlanğıc mərhələsindən növbəti erkən inkişaf mərhələsinə qədər yaşayır. Vençur 

biznesmenlər bu dövrü "ölüm vadisi" (death valley) adlandırır, layihələrin təxminən 70-80% -i 

uğursuz olur.  

 

3. “Early stage” – mərhələsinin xüsusiyyətləri:  

 

Mərhələ Vençur 

fondlarından 

ümumi kapitalın 

faizi 

Gözlənilən gəlir 

(illik) 

Ödəniş müddəti 

3-cü mərhələ / Early 

stage 

35 – 45 % 30%-ə qədər 4- 6 ilədək 

 

Bazarda məhsulların sınaqdan keçirilməsi halında bu mərhələ başlayır. Həmçinin bu mərhələ, 

innovasiya layihəsinin təşkiledilmə riskinin daha aşağı olması ilə xarakterizə olunur. Bu mərhələdə 



yeni bir məhsulun istehsalı təşkil edilir. Eyni zamanda inkişafın bu dövründə olan şirkətlər hələ də 

mənfəət qazanmır, şirkətin iqtisadi gələcəyi də bəlli deyil.  

Həll edilməli olan vəzifələrin müxtəlifliyini nəzərə alaraq, inkişafın erkən mərhələsi üç pillədən 

ibarətdir:  

 

 İlk erkən mərhələ - məhsulların ilkin istehsalın yaradılması;  

 Şirkətin inkişafının ikinci erkən mərhələsi - real bazar tələbatına uyğun müəyyən edilmiş 

istehsal həcmi ilə xarakterizə olunur;  

 Şirkətin inkişafının üçüncü erkən mərhələsi - bu, məhsulların satışında və real gəlir 

səviyyəsində olduqca sürətli artım olan mərhələdir ki, bu da investisiya riskinin səviyyəsini 

əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Lakin bu mərhələni başa çatdırmaq üçün çox zaman 

müəssisə daxili resurslarının imkanlarını aşan vəsait tələb olunur. Eyni zamanda 

investisiya risklərinin daha da azalması müşahidə olunur.  

 

4. “Expansion” – xarakterikdir: 

Mərhələ Vençur 

fondlarından 

ümumi kapitalın 

faizi 

Gözlənilən gəlir 

(illik) 

Ödəniş müddəti 

4-cü mərhələ / 

Expansion 

35 – 45 % 20%-dən 30%-ə qədər 2 – 5 ilədək 

 

Bu mərhələdə, yenilikçi müəssisə müəssisənin istehsal prosesini davam etdirmək üçün satışdan 

əldə etdiyi vəsait kifayət qədərdir. Ancaq istehsalın genişləndirilmək və satışı artırmaq üçün 

kifayət deyil. Buna görə də bu mərhələdə hələ də vençur maliyyələşdirilməsinə və kapitala ehtiyac 

duyulur. Şirkətin sabit mövqeyi və investisiya riskinin azalması nəzərə alınmaqla, bahalı vençur 

investisiya şərtlərindən daha sərfəli bank kreditləri əldə etmək mümkündür. Bir bank üçün bu 

əməliyyat xüsusilə riskli görünmür, çünki müəssisənin maliyyə axınları tamamilə şəffaf formada 

əks olunur. Bu halda bank məmnuniyyətlə kredit və əvvəlki ödənişlərin təxirə salınmasını təmin 

edir.  

 

5. “Mezzanine” – bu mərhələdə əks olunur:  

 

Mərhələ Vençur 

fondlarından 

ümumi kapitalın 

faizi 

Gözlənilən gəlir 

(illik) 

Ödəniş müddəti 

5-ci mərhələ / 

Mezzanine 

Mənfəət artımı 

Riskin olmaması 

20-30%-ə qədər Bir neçə aydan 1 ilə 

qədər 

 

 

“Mezzanine” maliyyələşdirmə alətləri adi səhmlər və istiqraz vərəqələri arasında aralıq mövqe 

tutur. Bəzi hallarda bu şirkətin ehtiyatları hesabına ödənilən üstün səhmlər ola bilər.  



Bu tip maliyyələşdirmə yenilikçi müəssisənin növbəti mərhələyə - likvidliyin təmin edilməsi 

mərhələsinə keçməsinə imkan yaradır.  

 

6. “Exit” (Liquidity stage)  

İnvestorlar bu mərhələdə şirkətə qoyulan vəsaitin və razılaşdırılmış mənfəətin bir hissəsini geri 

alırlar. Çünki onlar yeni bir şirkət yaratmaqda iştirak etməyi planlaşdırırlar. Lakin, əvvəlcə 

innovasiya müəssisəsinin əsl dəyərini qiymətləndirilməsi gərəkdir. Sonra isə investorun payına 

düşən hissənin dəyəri dəqiqləşdirilir. Başqa sözlə, yenilikçi şirkətin dəyərinin qiymətləndirilməsi, 

şirkətin likvidlik mərhələsinin reallaşdırılmasına hazırlıq və investisiyalardan çıxış mərhələsinə 

keçid üçün əvəzsiz bir mərhələdir. 

 

Tapşırıq: 

 

Şirkətinizin hansı inkişaf mərhələsində olduğunu müəyyənləşdirin və o mərhələ əsasında 

vençur fondalarından gözlənilən ümumi kapital və illik gəlir faizini qeyd edin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kraudfandinq 

Son illərdə sahibkarların, fikirlərini həyata keçirmək üçün ənənəvi maliyyələşdirmə mənbələrinə 

müraciət etmədən kapital qazanmalarını təmin edən yeni bir maliyyələşdirmə növü olan 

kraudfandinqdən  istifadə etməyə başladığı görülür. Kraudfandinq, müəssisələrin bank 

kreditlərinin yüksək xərcləri və istənilən zəmanətlər səbəbiylə bilinən maliyyələşdirmə 

yollarından istifadə etmələri və banklardan kapital tapılması çətin olduğu üçün 2008 maliyyə 

böhranı ilə ortaya çıxa,  kapital əldə etməni təmin edən bir iş maliyyələşdirmə üsuludur. Bu model 

kapital axtaran sahibkarlara kömək etməklə layihəni öz ailəsindən, dostlarından, təşəbbüs 

kapitalistlərindən və ya mələk investorlarından deyil, internet imkanlarından istifadə edərək 

kütləyə izah edir və çox sayda investordan vəsait əldə etməni təmin edir. İnvestorlar isə istədikləri 

fonda ianələr edərək və ya seçdikləri layihələr üçün təmin etdikləri vəsaitlərin müqabilində 

ortaqlıq, mükafat, əvvəlcədən sifariş etmə imkanı kimi şərtləri nəzərə alaraq kapital axtaran 

sahibkara dəstək olurlar.  

Kraudfandinqin əsas elementləri texnologiya, kapital maliyyələşdirmə və kütlənin gücüdür. Son 

illərdə yaşanan texnoloji inkişaf sayəsində Facebook, Twitter və LinkedIn kimi sosial şəbəkələrin 

istifadəsindəki artım, sahibkarlara virtual dünyadan biznes qurmaq, layihələrini reallaşdırmaq və 

investor cəlb etmək üçün istifadə etmək imkanı yaradıb. Kraudfandinq, kollektiv kapital mənbəyi 

olması sayəsində yeni iş imkanları yaradan iqtisadi inkişafın ən perspektivli metodu olaraq 

görülür. 

 

Kraudfandinq insanlara dünyanın müxtəlif sahələrindən maliyyə cəlb etmə imkanı yaradır. Yəni, 

sadəcə Azərbaycanda olan bir layihə təkcə azərbaycanlılıar tərəfindən deyil, o cümlədən ABŞ, 

Britaniya, Almaniya, Çində və s ölkələrdə yaşayan insanlar tərəfindən maliyyələşdirilə bilər. Eyni 

zamanda, layihələr yeni bazarlara çıxış imkanı əldə edir. Bu da maliyyə imkanlarının coğrafi 

məhdudiyyətləri aşmaq deməkdir. Kraudfandinq, layihəni tanıtmaq, onun barədə məlumatlılığın 

artırılması baxımından əhəmiyyətli bir alətdir, və bununla da layihənin maliyyə əlçatanlılığını 

asanlaşdırır.  

 



Kraudfandinq maliyyələşdirmə modelinin tərəfləri 

Kraudfandinq maliyyələşdirmə modelində üç fərqli tərəf var: sərmayə axtaranlar, dəstək verənlər 

və internetdə sərmayə axtaranlar. 

a) Sərmayə axtaranlar: Bu şəxslər layihələri üçün kapital axtaran təşəbbüskarlardır. Sərmayə  

axtaranlar bu modeldə bir məhsul və ya xidmət dizayn edirlər, daha sonra internet 

platformaları vasitəsi ilə fikirlərini maliyyələşdiricilərə təqdim edirlər. Kapital axtaranların 

təhsili, gəlir səviyyəsi, təcrübəsi və maraqları çox fərqli ola biləcəyi üçün həyata keçirmək 

istədikləri layihələr də çox fərqli ola bilər.  

b) Sərmayə təminatçıları: Bu şəxslər layihələrə maddi dəstək verən sərmayəçilər və ya 

donorlardır.  

c) Maliyyələşdirmə platformaları: Sərmayə axtaranları və maliyyələşdirənləri bir araya 

gətirən internet əsaslı veb saytlar  və ya sosial şəbəkələrdir 

 

Kraudfandinq maliyyələşdirmə modelinin fəaliyyəti 

Kraudfandinq maliyyələşdirmə modelinin işləyişi aşağıda qeyd olunan şəkildə icra olunur. 

Şəkil 7: Kraudfandinq maliyyələşdirmə  modelinin işləyişi 

 

Kraudfandinq modelinin uğurla işləməsi üçün: 

 

• Yaxşı layihələrin olması 

• Bütün işlər internet üzərindən təmin edildiyi üçün keyfiyyətli bir internet infrastruktur sisteminin 

qurulması 

• Platformaların, həm fond axtaranlara, həm də maliyyələşdirənlərə lazımi xidmət göstərmələri 

üçün ödəmə infrastrukturları yaradılmalı 

 

Sərmayə axtaranlar, maliyyələşdirənlər və internet platformaları modeldə aşağıda göstərilən 

fəaliyyətləri özündə ehtiva edir: 

 

 

 

 

TƏMİNATÇILAR 
İNTERNET 

PLATFORMU 
SƏRMAYƏ 

AXTARANLAR 

İnvestisiya 

 



a) Sərmayə axtaranlar: 

 

 Layihələri fikir mərhələsindən məhsul və ya xidmət səviyyəsinə keçirmək üçün xərcləri və 

qarşılaşa biləcəkləri riskləri nəzərə alaraq layihələrin optimal büdcə hədəfini 

müəyyənləşdirir 

 Hədəf büdcəsinə nə qədər çatmaq istədiyini təyin edərək iş planını hazırlayır 

 İnternet platformalarını araşdıraraq layihələri üçün doğru platformanı seçir 

 Büdcə hədəfini, vaxt məhdudiyyətini, maliyyələşdiriləcək məhsul və ya xidmət (iş fikri) 

haqqında ətraflı məlumatı seçdiyi platformaya çatdıraraq investisiya imkanı yaradır 

 Layihə qəbul edildikdən sonra layihəni təqdim etmək üçün platformanın təqdim etdiyi 

imkanlardan istifadə edərək layihənin başlanğıc nöqtəsini, hədəflərini və orijinallığını izah 

edən yüksək dərəcədə vizual bir kampaniya yaradır 

 Layihənin bilinirliyini artırmaq üçün Twitter, Facebook, LinkedIn kimi sosial şəbəkələrlə 

əlaqələr qurur 

 Layihə haqqında rəy alaraq keyfiyyətini və uğur şansını artırmaq üçün potensial 

istifadəçilərlə birgə əlaqə kanalı qurur 

 Layihə sahibləri onlayn platformada maliyyələşdiriciləri / fondları məlumatlandırmaq 

üçün prosesin gedişi barədə məlumatları yeniləyirlər 

 

 

b) Fond təminatçıları: 

 İnternet platforması və ya sosial media vasitəsi ilə sərmayə axtaranların layihələrindən 

xəbərdar olmaq 

 Layihələri araşdıraraq maraqlandıqları layihəni müəyyənləşdirmək 

 Platformalar vasitəsilə vəsait və ödəmələr təqdim etməklə maraqlandıqları layihəni 

dəstəkləmək 

 İstifadə etdikləri sosial media vasitələri ilə layihənin təbliğinə də töhfə vermək 

 

c) İnternet Platformaları: 

 Layihə və xüsusiyyətləri təbliğ etmək, video yayımlamaq, maliyyələşdiricilərlə əlaqə 

yaratmaq, veb saytdakı layihə fəaliyyətini araşdırmaq və zəng edənlərə pul köçürmək üçün 

ödəmə sistemlərinə inteqrasiya üçün virtual yer təmin etmək 

 Müraciət edən sərmayə axtaranların layihələrini araşdırmaq, bəzi platformalarda 

əvvəlcədən seçim prosedurları ola bilər və layihə təsdiq edildikdən sonra yaratdıqları 

kampaniya promosyonlarını saytlarında yayımlamaq 

 Platformalar, sərmayə axtaranların layihələri barədə ətraflı məlumat vermək 

 Sərmayə axtaranlar müraciət etdikdən və maliyyələşdirənlər arasında əlaqə qurduqdan 

sonra, maliyyələşdirənlər layihəni dəstəkləməyə qərar verdikləri zaman yaratdıqları 

etibarlı ödəmə sistemindən istifadə edərək ödənişləri toplamaq 

 Toplanan vəsait layihə üçün hədəflənən büdcə məbləğinə çatdıqda, əvvəlcədən təyin 

olunmuş komissiyalarını alır və sərmayə axtaranlara ötürür 

 

 

 

 

 



Kradufandinq platformalarının təsnifatı  

 

Kraudfandinq platformalarını bir neçə istiqamətdə təsnif etmək mümkündür. Həm vəsaitlərin cəlb 

olunma məqsədlərinə, ixtisaslaşmasına, maliyyələşmə şərtlərinə görə, həm də xərclərə görə 

təsnifləşdirmək olar.  

Maliyyə vəsaitlərinin cəlbolunma məqsədlərinə görə kraudfandinq aşağıdakı növlərə ayrılır:  

 

 Xeyriyyə kraudfandinqi - Pul vəsaitlərinin qeyri-kommersiya layihələrinə, yəni xeyriyyə 

məqsədləri, sosial layihələr üçün toplanmasıdır. Layihələrə əsas auditoriya sosial şəbəkələr  

vasitəsilə cəlb olunur. Burada vasitəçilər üçün mükafat nəzərdə tutulmur, lakin məbləğdən 

asılı olaraq kiçik hədiyyələr təqdim edilə, saytda təşəkkür olaraq ad vurğulanması edilə 

bilər.  

 

 Şərti-qaytarılan kraudfandinq – Məhsul əldə edilməsi məqsədilə həyata keçirilən 

kommersiya layihələri üçün pul vəsaitlərinin toplanmasıdır (məhsula dair ilkin sifarişin 

yerləşdirilməsi hesab olunur). Buna misal olaraq, istehsalçı məhsullarının 

hazırlanması,istehsalı və digər məqsədlər üçün pul vəsaiti toplayır və müəyyən müddət 

keçdikdən sonra məhsulu, bir qayda olaraq bazar qiymətindən xeyli aşağı qiymətlə maliyyə 

yatırmış alıcıya çatdırır.  

Eyni zamanda, platformaları digər kriteriyalara görə təsnif etdikdə onları ixtisaslaşmasına görə 

ixtisaslaşmış və ixtisaslaşmamış olaraq 2 yerə bölmək olar. İxtisaslaşmış platformalar daha çox 

spesifik layihələri özündə əks etdirir və hər bir platformanın özünün dar ixtisaslaşması olur. 

Mövzular və layihələr həmən ixtisas çərçivəsində yerləşdirilir. Məsələn, kreativ idayalarda, sosial 

layihələrdə, biznes, elmi, tibbi layihələrdə və s ixtisaslaşmış platformalar var. İxtisaslaşmamış 

platformalar isə konkret seçimlər vermir və layihələrə məhdudiyyət qoymur, bütün növ layihələr 

burada yerləşdirilə bilər.  

Digər bir kriteriya maliyyələşmə şərtləridir. Platformalar maliyyələşmə şərtlərinə görə 2 yerə 

ayrılır:  

 “All or Nothing” (Hamısı və ya heç nə). Burada layihə hədəf olaraq qoyduğu vəsaiti əldə 

etmədikdə, bütün yığılan vəsait geri qaytarılır. Məsələn, 50000$ məqsəd qoymuş layihə 

40000$ yığdıqda bu layihə uğursuz hesab olunur, yığılmış məbləğ sponsorlara geri 

qaytarılır.  

 “Keep it all” (Hamısını saxla) şərti isə daha çox xeyriyyə məqsədli, sosial layihələrə aid 

olunur və burada yığılmış vəsait, hədəfdə qoyulmuş vəsaitdən daha az olsa belə geri 

qaytarılmır.  

 

Xərclərə görə isə platformalar ödənişli və ödənişsiz olur. Ödənişli platformalarda müxtəlif 

platforma xərcləri olur, komissiyalar tutulur. Ödənişsiz platformalarda isə yalnız, pul 

köçürmələrində təhlükəsizliyin təmin olunması üçün istifadə olunan ödəniş vasitələrinin xərci 

çıxılır. 

Platformaların bir neçəsinə nəzər saldıqda isə əsas məşhur platformaları qeyd etmək olar. Bunlar 

aşağıdakılardır:  

 Kickstarter – Kreativ layihələr üçün yaradılmış kraudfandinq platformasıdır. Burada 

yerləşdirilən hər bir layihənin aydın məqsədi olmalıdır. Platforma “Hamısı və ya heç nə” 

modeli ilə işləyir. Kickstarter platformasında yaranandan bu günümüzə kimi 5 milyard 

dollardan çox vəsait yığılıb.  



 Indiegogo - Hər cür kreativ layihələr üçün yaradılmış kraudfandinq platformasıdır. Bu 

platformanın kickstarterdən əsas fərqi “hamısını saxla” (keep it all) modeli ilə işləməsidir. 

Yəni, şəxs layihənin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan vəsait tam yığılmasa belə, 

toplanılan məbləği götürə bilir.  

 GoFundMe - Şəxsi, biznes və xeyriyyə məqsədləri üçün istifadə olunan kraudfandinq 

platformasıdır. Platforma “hamısını saxla” prinsipi üzərində qurulub. İstifadəçilər hansı 

səbəblə vəsait yığmalı olduqlarını bildirirlər və məbləği qeyd edirlər, sonra isə şəkil və ya 

video əlavə edirlər. Platforma istifadəçilərə inteqrasiya olunmuş sosial şəbəkə linkləri 

(Facebook, Twitter) və email vasitəsilə öz layihələrini paylaşmağa imkan verir.  

 Crowdfunder – Sahibkarlar və yüksək artım potensiali olan startaplar üçün yaradılmış 

platformadır. Bu platformadan yalnız akkreditə olunmuş investorlar istifadə edə bilərlər.  

 GoGetFunding – İstənilən məqsəd üçün yararlı olan platformadır. “Hamısını saxla” 

modeli ilə işləyir.  

 Mightycause – Şəxsi və xeyriyyə məqsədləri üçün istifadə olunan platformadır. “Hamısını 

saxla” modeli ilə işləyir. İstifadəçilər öz layihələrini Facebook və Twitter kimi sosial 

şəbəkələrdə paylaşa bilirlər.  

 

Bundan başqa, spesifik ixtisaslaşmış platformalara misal olaraq təhsil sahəsinin layihələrini 

maliyyələşdirən “Donorschoose” platforması, elmi layihələr üçün ixtisaslaşmış “Experiment”, 

texnoloji yeniliklərin maliyyələşməsini təmin edən “DragonInnovation”, əlavə olaraq qadın 

sahibkarlar üçün “Women You Should Fund”, texnoloji yeniliklər üçün “Techmoola”, daşınmaz 

əmlak üçün “CrowdStreet” platformalarını göstərmək olar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kraudfandinq modelinin üstünlükləri və çatışmazlıqları 

 

Kraudfandinq, hər bir addımı diqqətlə planlaşdıraraq, üstünlüklərini qiymətləndirərək və yarana 

biləcək mənfiliklərdən qaçınaraq həyata keçirildiyi təqdirdə istədiyiniz hədəflərə çata biləcək bir 

modeldir. Bu səbəbdən üstünlüklərini və mənfi cəhətlərini nəzərə alaraq addım atmaq vacibdir. 

Kraudfandinqin güclü, zəif tərəflərini, imkanlarını və təhdidlərini göstərən SWOT analizi aşağıda 

göstərilmişdir. 

 

     Kraudfandinq maliyyələşdirmə modelinin SWOT analizi 

 

Güclü tərəf 

 

Zəif tərəf 

 Sərmayə axtaranlara qərarları özləri 

vermə haqqının təminatı 

 Sərmayə əlçatanlığının asanlığı 

 Toplum üçün faydalılığı 

 İdarəetmə çətinliyi 

 Ancaq internet əsaslı olması 

 Fikirlərin asanlıqla oğurlanması 

 

Fürsətlər 

 

Təhdidlər 

 

 İqtisadiyyat üzərində müsbət 

təsirlər  

 İnvestisiya ekosisiteminə daxil 

olma imkanı  

 Toplumun gücündən istifadə 

 

 

 Mövcud qanuni məhdudiyyətlər 

 Kiçik bizneslərin riskli mühiti 

 

Tapşırıq: 

Kraudfandinq maliyyələşdirmə modeli əsasında layihənizin fəalliyyət planını hazırlayın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Əlavə Maliyyə Mənbələri

 
 

Özqaynaq, borclanma kimi maliyyə mənbələri, sahibkarların fəaliyyətlərini gerçəkləşdirmədə 

gərəkli olan ehtiyacları qarşılamadığı zaman lizinq, faktorinq və forfeytinq  kimi digər maliyyə 

qaynaqlarına müraciət edilir. 

 

Lizinq 

 

Kifayət qədər kapitala sahib olmayan və ya kapitalından investisiya və istehsalda istifadə etməyi 

hədəfləyən sahibkarlara maliyyə dəstəyi verən metodlardan biri də Lizinqdir. Lizinq, icarəyə verən 

və icarəçi arasında müəyyən bir müddət üçün imzalanan bir müqavilədir və bu müqavilə ilə icarəçi 

tərəfindən seçilmiş bir əmlakın mülkiyyəti icarəyə verən tərəfindən satın alınır və faktura icarəyə 

verən tərəfindən ödənilir, istifadə və risklər əmlakı icarəyə götürən şəxsin öhdəliyində olur. 

 

 
 

Lizinq prosesində kirayələrin ödəniş tarixləri və məbləği əvvəlcədən müəyyənləşdirilir. Lizinq 

prosesinin vacib üstünlüyü ondan ibarətdir ki, sahibkarlar seçdikləri investisiya mülkiyyətinə orta 

və uzunmüddətli maliyyə mənbələrindən istifadə etmədən sahib olduqları üçün maliyyə 

çətinlikləri yaşamırlar.  

Sahibkarlar üçün dəstəkləyici bir maliyyələşdirmə üsulu olan lizinq əməliyyatında 3 tərəf var; 

 Satıcı şirkət: Məhsulu satan şirkət, 

 Kirayə verən: Məhsulu alıb icarəyə verən şirkət, 

 Kirayəçi: Ehtiyaclarını qarşılayacaq məhsulu icarəyə verəndən icarəyə götürən şirkət 

Lizinq prosesini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: 

 Kirayəçi almaq istədiyi əsas əmlakı seçir, 

 Kirayəçi bu satınalma üçün icarəyə verən şirkətdən kredit tələb edir, 

 Lizinq şirkəti ayrılan krediti kirayəçinin seçdiyi əmlakın alınması üçün istifadə edir, 

 Lizinq şirkəti əmlakı alıb kirayəçiyə verir, 

 Kirayəçi müqavilədə göstərilən kirayəni icarəyə verən şirkətə ödəyir, 



 Müqavilə müddətinin sonunda əsas vəsaitlər icarəçiyə verilir və ya müqavilədə göstərilən 

şərtlərə əsasən əməliyyat ləğv edilir. 

Faktorinq 

Sahibkarların ən vacib problemi ehtiyac olduqda ehtiyac duyduqları kapitala sahib ola 

bilməmələridir. Xüsusilə, sahibkarların az pul ehtiyaclarını ödəmək üçün satışlarından irəli gələn 

borclarını təxirə salmadan ala bilməsi çox vacibdir. Bu səbəbdən faktorinq sahibkarların maddi 

ehtiyaclarını tez ödəmək üçün istifadə etdikləri üsullardan biridir. 

Faktorinq, şirkətlərin kreditlə satışlarından yaranan qısamüddətli debitor borclarının müəyyən bir 

komissiya və ya ödəniş müqabilində faktor adlanan firmaya verildiyi və yığımın faktoring 

tərəfindən həyata keçirildiyi bir maliyyələşdirmə formasıdır. Digər bir tərifdə faktorinq şirkətlərin 

məhsul və ya xidmətlərini satdıqdan sonra yaranacaq debitor borclarının ödənilməsinə qədər olan 

dövrü maliyyələşdirmə müddətidir.  

 Faktorinqin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, faktor firma öz müştərisindən borcları almaq 

hüququnu alır, öz müştərilərinin borclarını hissə-hissə ödəyir. Daha doğrusu, borcların 70 – 90 %-

ə qədərini ödəmə müddəti çatana kimi ödəyir. Borcun qalan hissəsini isə müştəriyə onun 

borclusunun bütün məbləği qaytardıqdan sonra müəyyən edilmiş faizlər çıxılmaq şərtilə qaytarır. 

Nəticədə faktor-firmanın müştərisi borcları tez qaytarmaq imkanı əldə edir və buna görə də faktor 

firmaya faizlər ödəyir. Faktorinq əməliyyatlarının icra olunduğu şəraitdə müştəri öz borclusundan 

borcunu alma hüququnu faktor-firmaya verir. Bu əməliyyatların əsasını məhz elə bu amil təşkil 

edir. 

Faktorinq xidmətinin üstünlükləri: 

 Ticarət əməliyyatlarının aparılması zamanı ödəniş risklərinin azalması 

 Fasiləsiz istehsal prosesinin və ticarət əməliyyatlarının aparılması imkanı 

 Debitor borclarının 90%-dək həcmində nağd vəsaitlərin tez əldə olunması 

 Dövriyyə vəsaitlərinin artımı, əlverişli şərtlərlə maliyyələşmə 

 Uzunmüddətli ödəniş şərtləri və maliyyələşmə 

 Təchizatçı və alıcı şirkətlər arasında etibarlı tərəfdaşlıq münasibətləri 

 

Forfeytinq 

Forfeytinq, bank və ya maliyyə şirkəti tərəfindən alıcının ticarət əməliyyatları üzrə borc 

öhdəliklərinin satıcılardan alması yolu ilə ticarət əməliyyatlarının kreditləşdirilməsi formasıdır. 

Forfeytinqdən -  xarici ticarət əməliyyatlarının kreditləşdirilməsində geniş istifadə olunur. Belə 

kreditləşdirmə müvafiq maliyyə agentinin idxal edən tərəfindən akseptləşmiş veksellərin ixrac 

edəndən satın alınması formasında həyata keçirilir. Forfeytinqin şərtlərinə uyğun olaraq satıcı 

özünün alıcıya qarşı tələblərini konkret maliyyə agentinə güzəştə gedir. Bu halda satıcı faizlər 

çıxılmaqla, veksellərin bütün məbləğini dərhal alır. Borclu (əmtəələrin alıcısı) isə özünün 

öhdəliklərini bir qayda olaraq yarım illik ödəniş yolu ilə ləğv edir. 

Forfeytinq veksellərin kommersiya bankları tərəfindən aparılan adi uçotundan onunla fərqlənir ki, 

bu halda borc öhdəliyi üzrə bütün risklərin həmin öhdəliyin alıcısına – forfeytora keçməsinə yol 

verilir. Bununla əlaqədar forfeytor alıcının fəaliyyət göstərdiyi ölkədəki elit bankın təminatlarının 



təqdim edilməsi barədə tələb irəli sürmək vəzifəsi yaranır. Forfeytinq satıcının debitor borcunu 

azaltmağa, balansın strukturunu təkmilləşdirməyə, kapital dövriyyələrinin sayını artırmağa imkan 

verir. Forfeytinqin üstünlüklərinə kreditvermə dərəcələrinin sabitliyi, veksellərin və digər borc 

tələbnamələrinin təkrar alışının rəsmiləşdirilməsinin sadəliyi daxildir. Adətən forfeytinq bank 

kreditindən baha başa gəlir. Ödəniş müddəti üçün uzun müddətə (1 ildən 7 ilə qədər) nəzərdə 

tutulan iri məbləğdə maşın və avadanlıqlar satışında çox vaxt forfeytinqdən istifadə edilir. 

Forfeytor ödəniş müddəti çatana qədər sənədləri özündə saxlaya bilər, yaxud dövriyyə etməmək 

əsasında başqa forfeytinq firmasına verə bilər. Ödəniş müddəti çatdıqda bu sənədlərin son 

saxlayıcısı onları ödəniş üçün banka təqdim edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faydalı resursların siyahısı

 

 Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu - 

http://www.azpromo.az/investments 

 Azərbaycan İnnovasiyalar Agentliyi - http://www.innovationagency.gov.az/index.html 

 Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti - https://www.aic.az/az 

 Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyi 

https://smb.gov.az/az/nav/investisiya-teminati 

 Enterprise Azerbaijan - http://enterpriseazerbaijan.com/ 

 Rəqəmsal Ticarət Qovşagı - https://dth.az/ 
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