
24 saylı Nizami 1-ci Seçki Dairəsindən
Milli Məclisin deputatı seçilmiş

2021-ci il

Könül Nurullayevanın 8 aylıq fəaliyyət hesabatı



☑ Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarına - 80

☑ Yerli İcra Hakimiyyəti orqanlarına - 53

☑ Vətəndaşlara göndərilən cavablar - 51

☑ Müxtəlif dövlət və qeyri-dövlət qurumlarına - 14

Qeyd: Maddi yardım, tibbi müayinə və müalicəyə köməklik, 

mənzil təmiri xahişləri ilə bağlı edlimiş müraciətlərin 

(825 nəfər) 98% müsbət həll edilmişdir.

1806 198

Vətəndaş müraciəti

Yazılı müraciətlər həll edilməsi üçün
aidiyyatı üzrə göndərilmişdir.

Hesabat dövründə 101 qəbul zamanı 690 nəfər sakin dinlənilmişdir.

☑ Səyyar görüşlərdə iştirak edən sakinlər - 760
☑ Qərargaha edilən birbaşa müraciətlər - 294
☑ Sosial şəbəkələr vasitəsi ilə - 284
☑ Telefon vasitəsi ilə - 256
☑ Yazılı müraciət formasında - 198
☑ Milli Məclis Aparatından - 14
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☑ Maddi yardım edilməsi - 551
☑ Məhəllələrin abadlaşdırılması, işıqlandırılmasına kömək - 449
☑ İşə qəbul xahişləri - 347
☑ Tibbi müayinə və müalicəyə köməklik - 259
☑ Dövlət və qeyri dövlət orqanlarının fəaliyətindən şikayətlər - 119
☑ Mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması xahişləri - 81

Müraciətlərin təsnifatı

28,7%
23,6%

20%
13,1%

9,7%
4,9%

Hesabat dövründə:

 28
Səyyar görüş

32
Birbaşa görüş

41
Onlayn qəbul



R.Rüstəmov küçəsi 54,58,60 saylı 
binaların ümumi həyətində olan 
futbol meydançasının süni ot 
örtüyü dəyişdirilərək, stadionun 
ətrafı təmir edilmişdir.

C.Naxçıvanski küçəsi 75 saylı 
binanın zirzəmisində təmir işləri 
görülmüş, kanalizasiya suyu 
çəkilmişdir.

R.Rüstəmov 47 saylı binanın 
qarşısında ağaclara aqrotexniki 
xidmət göstərilmişdir.

R,Rüstəmov küçəsi 66,68,70 saylı 
binaların həyətində yerləşən 
ağaclara aqrotexniki xidmət 
göstərilmişdir.

Q.Qarayev prospekti 32 saylı 
binanın dam örtüyü təmir 
edilmişdir.

☑

☑

☑

☑

☑

Q.Qarayev prospekti 46 saylı 
binanın girişləri təmir edilmişdir.

Q.Qarayev 46,62,66,68 saylı 
binaların həyətində yerləşən 
ağaclara aqrotexniki qulluq 
(budama) göstərilmişdir. 

Q.Qarayev prospekti 46 saylı 
binanın fasadı boyu çəkilmiş 
elektrik xətlərində yaranmış 
problem aradan qaldırılmışdır.

R.Rüstəmov küçəsi 25/63 saylı 
binanın həyəti təmizlənərək 
nəzarətə götürülmüşdür.

Ə.Əzimzadə küçəsi 6 saylı binanın 
qarşısında asfalt örtüyü bərpa 
edilmişdir.

Ə.Əzimzadə küçəsi 10 saylı 
binanın qarşısında yerləşən 
ağaclara aqrotexniki qulluq 
(budama) göstərilmişdir.

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Ə.Əzimzadə küçəsi 10 saylı 
binanın qarşısındakı 
məhəllədaxili yola tramplin 
vurulmuşdur.

İ.Həbibov küçəsi 57 saylı binanın 
qarşısındakı məhəllədaxili yola 
tramplin vurulmuşdur.

M.X.Şərifli küçəsi 96 saylı binanın 
qarşısındakı məhəllədaxili yola 
tramplin vurulmuşdur.

M.X.Şərifli küçəsi 98 saylı binanın 
həyətində yeni "Söhbətgah" 
quraşdırılmışdır.

Fərəcov Novruz Vidadi oğluna 
məxsus, Keşlə qəsəbəsi 
A.Mirzəyev küçəsi ev 54 
ünvanında yerləşən mənzilin 
döşəməsi əsaslı təmir 
olunmuşdur.

☑

☑

☑

☑

☑

Nizami rayonu üzrə görülən işlər



☑

☑

☑

☑

☑

☑

Vətən müharibəsi şəhidləri 
və qaziləri üçün görülmüş işlər

Nizami rayonu R.Rüstəmov küçəsi 47 saylı binanın qarşısında şəhid 
Məmmədov Zəbiyulla Şahin oğlunun adının əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə 
şəhidin adına böyük "Şəhid bulaq-kompleksi" tikilərək sakinlərin istifadəsinə 
verilmişdir.

14-20 aprel 2021-ci il tarixlərində "Muzey Mərkəzində" İkinci Qarabağ 
döyüşlərində Nizami rayonunun 31 şəhidinin simasında ümumilikdə 60 
şəhidimizin rəsm əsərlərindən ibarət "Şəhidlərimizin xatirəsinə həsr edilmiş 
rəsm sərgisi" həyata keçirilimiş, ümumilkdə sərgini 1000 nəfərdən çox insan 
ziyarət etmişdir.

Nizami rayonundan döyüşlərdə iştirak edərək ağır yaralanmış 4 nəfər qazi 
himayəyə götürülərək, müalicəsi və reabilitasiyası həyata keçirilmişdir.

18 mart 2021-ci il tarixində Nizami rayonu 220 saylı orta məktəb-liseyin 
həyətyanı sahəsində Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə həsr edilmiş 
ağacəkmə aksiyası keçirilmişdir.

☑

☑

☑

☑



Yardımlar

2568
nəfər

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Novruz Bayramı münasibəti ilə rayonda fəaliyyət göstərən müxtəlif 
cəmiyyət üzvlərinə ərzaq yardımı: 395

Ramazan Bayramı münasibəti ilə rayonda fəaliyyət göstərən 
müxtəlif cəmiyyət üzvlərinə ərzaq yardımı: 810 

Qurban bayramı münasibəti ilə rayonda fəaliyyət göstərən 
müxtəlif cəmiyyət üzvlərinə ərzaq yardımı: 830

Şəhid ailələrinə yardım - 31 şəhid ailəsinə dəfələrlə maddi 
və ərzaq yardımı edilmiş,

Qazi ailələrinə yardım - 35 nəfər ağır yaralanmış qazi 
ailələrinə dəfələrlə maddi və ərzaq yardımı göstərilmiş,

Fərdi müraciətlər əsasında birdəfəlik maddi yardım - 427 nəfərə 
müxtəlif məbləğli maddi yardımlar edilmişdir.

9 nəfər imkansız, müxtəlif xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlara dəstək olmaq 
məqsədi ilə sosial şəbəkələrdə aksiya həyata keçirilərək, müalicələri üçün 
lazım olan vəsaitin yığılması təmin edilmişdir.

"1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günü" ilə bağlı Şəhid və Qazi 
ailələrinin azyaşlı övladları ziyarət edilərək, onlara müxtəlif 
hədiyyələr təqdim edilmişdir.

"1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günü" ilə bağlı rayonda fəaliyyət 
göstərən 1 saylı Uşaq evində görüş keçirilərək orada yaşayan azyaşlı 
sakinlərimizə müxtəlif hədiyyələr təqdim edilmişdir.

"2 Fevral Gənclər günü" münasibəti ilə 8 nəfər Prezident təqaüdçüsü 
tələbə ilə görüşülərək, onlara qiymətli hədiyyələr verilmişdir.
 
"I Yay Təcrübə Məktəbi"nin 23 gənc və uğurlu iştirakçısı mükafatlandırılmışdır.



Mətbuatla iş

17

Beynəlxalq
mətbuatda 
dərc olunan

məqalə
sayı 

Yerli mətbuatda 
dərc

514
məqalə

2359
mənbə

Cəmi resurs 
sayı



Zagorje - 1 dəfə
(zagorje.com)

The Parliament Magazine - 1 dəfə
(theparliamentmagazine.eu)

Nile 1 - 2 dəfə
(nile1.com)

Asia Elyoum - 1 dəfə
(asiaelyoum.com)

Mustaqila - 1 dəfə
(mustaqila.com)

Alharir - 3 dəfə
(alharir.info)

Dzayer Info - 1 dəfə
(dzayerinfo.com) 

Alqrar Alaraby - 1 dəfə
(alqraralaraby.com/)

Tüm 1 Haber - 2 dəfə
(tum1haber.com)

Haberturk - 3 dəfə
(haberturk.com) 

Türkiyə mətbuatı

Daily Times - 1 dəfə
(dailytimes.com.pk) 

Pakistan mətbuatı

Avropa mətbuatı

Ərəbdilli mətbuat



Sosial 
şəbəkələrdə 
fəaliyyət 363

363

248

302363

Paylaşım dilləri: Azərbaycan, İngilis, Rus, Türk və Fransız 

Ümumi baxış sayı: 2 658 836 (paylaşım başına 1624 baxış sayı)

Seçicilərə göndərilən ümumi mesaj sayı: 1370



Azərbaycan-Xorvatiya 
İşçi Qrupunun rəhbəri kimi

fəaliyyətim

Xocalı həqiqətləri ilə bağlı Xorvatiya-Azərbaycan Parlamentlərarası İşçi Qrupunun 
sədri Mato Cicaka məktub göndərilib

Xorvatiyanın ən aparıcı media platformalarında mütəmadi olaraq Qarabağ həqiqətlərini 
əks etdirən məqalələr çap olunub

Xorvatiya Parlamentinin Xorvatiya-Azərbaycan Parlamentlərarası İşçi Qrupuna yeni təyin 
edilmiş rəhbəri Mato Cicaka təbrik məktubu ünvanlanıb

Xorvatiya Dövlətçilik Günü münasibətilə Xorvatiyanın Azərbaycandakı səfiri Branko Zebiçə 
təbrik məktubu göndərilib

Anti-faşizm Mübarizə Günü münasibətilə Xorvatiyanın Azərbaycandakı səfiri Branko Zebiçə 
təbrik məktubu ünvanlanıb

Azərbaycan-Xorvatiya əlaqələrinin inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi üzrə təkliflər
 hazırlandı və Azərbaycanın Xorvatiyadakı səfiri Fəxrəddin Qurbanovla müzakirə olundu

"Nizami Gəncəvi İli" ilə əlaqədar qarşılıqlı tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı Xorvatiya-Azərbaycan 
Parlamentlərarası İşçi Qrupunun sədri Mato Cicaka məktub göndərilib

Qələbə və Vətənə Şükranlıq Günü münasibətilə Xorvatiyanın Azərbaycandakı səfiri Branko Zebiçə 
təbrik məktubu ünvanlanıb

Xorvatiya Parlamentinin Xorvatiya-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupuna yeni təyin 
edilmiş sədr Maya Qrba-Buyeviçə təbrik məktubu ünvanlanıb

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑



Parlamentlərarası
fəaliyyət 

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Azərbaycan-Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri İşçi Qrupunun üzvü kimi fəaliyyət

Ramazan bayramı münasibətilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin 
Azərbaycandakı səfiri cənab Məhəmməd Əhməd Hamil Əl-Qubeysiyə 
ünvanlanan təbrik məktubu

Qurban bayramı münasibətilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin 
Azərbaycandakı səfiri cənab Məhəmməd Əhməd Hamil Əl-Qubeysiyə 
ünvanlanan təbrik məktubu

Hicri Yeni İli münasibətilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Azərbaycandakı 
səfiri cənab Məhəmməd Əhməd Hamil Əl-Qubeysiyə ünvanlanan təbrik 
məktubu

Azərbaycan-İtaliya İşçi Qrupunun üzvü kimi fəaliyyət

İtaliya Respublikasının Respublika Günü ilə əlaqədar İtaliyanın 
Azərbaycandakı səfiri cənab Augusto Massariyə ünvanlanan təbrik 
məktubu

İtaliya Respublikasının Qurtuluş Günü ilə əlaqədar İtaliyanın 
Azərbaycandakı səfiri cənab Augusto Massariyə ünvanlanan təbrik 
məktubu

Azərbaycan-Səudiyyə Ərəbistanı İşçi Qrupunun üzvü kimi fəaliyyət

Ramazan bayramı münasibətilə Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı 
səfiri cənab Həməd bin Abdullah bin Xudeyrə ünvanlanan təbrik məktubu

Qurban bayramı münasibətilə Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı 
səfiri cənab Həməd bin Abdullah bin Xudeyrə ünvanlanan təbrik məktubu

Azərbaycan-Türkiyə İşçi Qrupunun üzvü kimi fəaliyyət

Zəfər bayramı münasibətilə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri 
cənab Cahit Bağcıya ünvanlanan təbrik məktubu

Cənab Cahit Bağcıya Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri vəzifəsinə 
təyin olunmağı ilə əlaqədar ünvanlanan təbrik məktubu

Ramazan bayramı münasibətilə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri 
cənab Cahit Bağcıya ünvanlanan təbrik məktubu

Qurban bayramı münasibətilə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri 
cənab Cahit Bağcıya ünvanlanan təbrik məktubu

Azərbaycan-Yunanıstan İşçi Qrupunun üzvü kimi fəaliyyət

Yunanıstan Respublikasının Müstəqillik Günü ilə əlaqədar 
Yunanıstanın Azərbaycandakı səfiri cənab Nikolaos Piperiqosa 
ünvanlanan təbrik məktubu

Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları İşçi Qrupunun 
üzvü kimi fəaliyyət

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müstəqillik Günü ilə əlaqədar ABŞ-ın 
Azərbaycandakı səfiri Li Litzenberqerə ünvanlanan təbrik məktubu

Azərbaycan-İsveçrə İşçi Qrupunun üzvü kimi fəaliyyət

İsveçrə Milli Günü münasibətilə İsveçrənin Azərbaycandakı səfiri 
cənab Muriel Peneveyreyə ünvanlanan təbrik məktubu



AŞPA-da
fəaliyyətim

“Avropada etnik ayrı-seçkilik məsələləri” mövzusu üzrə çıxış

“Vaksinləşmə prosesi” mövzusu üzrə çıxış

“Uşaqlara qarşı zorakılıq” mövzusu üzrə çıxış

“Uşaqların münaqişə bölgələrindən beynəlxalq hüquqi öhdəliklərə əsasən evakuasiya olunması” mövzusu üzrə 
çıxış

“COVİD-19 pandemiyası dövründə uşaqlara qarşı daha da kəskinləşən zorakılıq” mövzusu üzrə çıxış

“İnsanların ətraf mühit hüquqlarının qorunması” mövzusu üzrə çıxış

“Xroniki və uzun müddətli xəstəliklərlə mübarizə aparan insanlara qarşı bərabərsizliyin aradan qaldırılması” 
mövzusu üzrə çıxış

“Avropada İslamafobiyanın qarşısının alınması və bu istiqamətdə maarifləndirmə” mövzusu üzrə çıxış

“Təhlükəsiz, sağlam və təmiz ətraf mühit haqqındakı bərabərsizliklə mübarizə” mövzusu üzrə çıxış

“COVİD-19 pandemiyasının səbəb olduğu sosial-iqtisadi böhranın aradan qaldırılması” mövzusu üzrə çıxış

“Media azadlığı, ictimai inam və insanların bilmək hüququ” mövzusu üzrə çıxış

“Təmsil olunmayan qruplardan olan qadınların siyasi və ictimai qərar qəbuletməsində iştirakının artırılması” 
mövzusu üzrə çıxış

“Deputatların gender bərabərliyinin təşviq edilməsində rolu və Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının 
ləğv edilməsi haqqında Konvensiyanın praktik cəhətdən tətbiq olunması” mövzusu üzrə çıxış.

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Qeyd: AŞPA-dakı çıxışlarıma dair videogörüntüləri və ətraflı məlumatları şəxsi sosial şəbəkə hesablarımda 
etdiyim paylaşımlarımdan, o cümlədən KİV-də yayımlanan məqalələrimdən əldə edə bilərsiniz.



QSL 2021 Digital Sammitində "Qadın siyasətçilər və liderlərin 
post-pandemiya dönəmində yarada biləcəyi yeni reallıqlar 
və normalar" mövzusunda çıxış

Parlamentlərarası Birliyin təşəbbüsü ilə keçirilən 
"Deputatların gender bərabərliyinin təşviq edilməsində rolu 
və Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv 
edilməsi haqqında Konvensiyanın praktik cəhətdən tətbiq 
olunması" vebinarında çıxış

☑

☑

BMT-nin təşəbbüsü ilə keçirilən "Dayanıqlı inkişaf məqsədləri 2030" 
vebinarında çıxış

İHİF Koordinasiya Komitəsi və Türkiyə Təşkilat Komitəsinin birgə 
təşkilatçılığı ilə keçirilən "Konya 2021 - 5-ci İslam Həmrəyliyi 
Oyunları"na hazırlıq görüşündə çıxış

Parlamentlərarası Birlik və BMT Qadın təşkilatlarının birgə keçirdiyi 
Qadınların statusu haqqında komissiyanın 65 illiyinə həsr edilmiş 
tədbirdə çıxış

Parlamentlərarası Birlik Beynəlxalq Təşkilatının keçirdiyi "Qadın 
və Qızlara qarşı zorakılıq" vebinarında çıxış

İHİF İcraiyyə komitəsinin toplantısında çıxış

Parlamentlərarası Birlik və BMT Qadın təşkilatlarının birgə keçirdiyi 
"Gender-həssas parlamentlər və parlamentdə gender əsaslı hüquqi 
islahatlar" vebinarında çıxış

Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Parlamentlərarası Assembleyasında "İradə 
ifadə etmə azadlığının təmin edilməsi sahəsində normativ-hüquqi 
islahatlar" mövzusunda çıxış

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Beynəlxalq tədbirlərdə
çıxışlar 

Prezident təqaüdçüsü gənclərlə görüş

"Yeni nəsil 2.0" layihəsi

"from Start to Smart" sahibkarlıq layihəsi

"Sönməyən ulduzlar" layihəsi

Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının 
keçirdiyi "Gənclər və gənclər təşkilatları ilə işin səmərəliliyi, 
həyata keçirilən fəaliyyətlər və gələcək perspektivlər" 
onlayn görüşündə çıxış

Mədinə Təşkilatı tərəfindən təşkil olunmuş tədbirdə çıxış

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində 
olan Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri 
Mustafa Abbasbəyli ilə görüş

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Digər tədbirlərdə
iştirak

Qeyd: Tədbirlərdəki çıxışlarıma dair videogörüntüləri və ətraflı 
məlumatları şəxsi sosial şəbəkə hesablarımda etdiyim 
paylaşımlarımdan, o cümlədən KİV-də yayımlanan 
məqalələrimdən əldə edə bilərsiniz.



Monteneqro
Respublikasına səfər

Tolerantlıq və Sülh üzrə Beynəlxalq Parlamentin altıncı plenar iclasında "İqlim dəyişikliyinin 
gələcəyi: Firavanlıq və sülh üçün perspektivlər və çətinliklər" mövzusunda çıxış etdim.

Tolerantlıq və Sülh üzrə Beynəlxalq Parlamentin altıncı plenar iclası çərçivəsində Qarabağ 
həqiqətləri, işğaldan azad olunmuş torpaqlarda davam edən yenidənqurma işləri və mina 
xəritələrinin Azərbaycan tərəfinə təhvil verilməsinin önəmi barədə öz mövqeyimizi 
beynəlxalq auditoriyaya çatdırdım.

☑

☑



Monteneqro Parlamentinin prezidenti Aleksa Becic ilə görüş keçirib, ölkələr arasındakı ikitərəfli 
münasibətlərin inkişaf yollarını müzakirə etdik.

Parlamentlərarası Birliyin prezidenti Duarte Paçeko ilə görüş keçirib, Azərbaycan həqiqətləri 
haqqında məlumatları qarşı tərəfə çatdırdım.

Tolerantlıq və Sülh üzrə Beynəlxalq Parlamentinin Beynəlxalq Əlaqələr komitəsinin üzvü seçildim.

Azərbaycan Respublikasının Monteneqrodakı diplomatik nümayəndəliyinin konsulu Orxan Əliyev 
ilə görüş keçirdim.

Azərbaycan-Monteneqro Mədəni və İqtisadi Mərkəzinin direktoru Seyran Mirzəzadə 
ilə görüş keçirdim.

☑

☑

☑

☑

☑

Monteneqro
Respublikasına səfər



Milli Məclisdə
fəaliyyətim

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının illik hesabatına dair çıxış

"Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişkiliklər 
layihəsinə dair çıxış

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ildəki fəaliyyətinə 
dair hesabatla bağlı çıxış

"Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları" haqqında Qanunun icra vəziyəti: 
imkan və çətinliklər (Qanunun qəbul olunmasının 15 illiyi ərəfəsində) mövzusunda çıxış

Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilinin-Ombudsmanın 2020-ci il 
ərzində görülmüş işlərə dair illik hesabatına dair çıxış

Azərbaycan Respublikasının "İşsizlikdən sığorta haqqında" Qanununda sığorta haqqının 
hesablanması qaydasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı dəyişikliklərin edilməsinə dair təkliflər

Azərbaycan Respublikasının "Məşğulluq haqqında" Qanununda şəhid ailələrinə dövlət 
qayğısının daha da artırılması məqsədi ilə əlavələrin edilməsinə dair təkliflər

Azərbaycan Respublikasının "Ailə Məcəlləsində" dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanun layihəsinə dair münasibət

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Qeyd: Milli Məclisdəki çıxışlarıma dair videogörüntüləri və ətraflı məlumatları şəxsi sosial şəbəkə hesablarımda 
etdiyim paylaşımlarımdan, o cümlərdən KİV-də yayımlanan məqalələrimdən əldə edə bilərsiniz.



"Youth Inc." 
Sahibkarlıq proqramı

Coca-Cola şirkəti tərəfindən təşkil olunan "Youth Inc." Sahibkarlıq proqramının əhatə etdiyi 
bölgələrin tərkibinə Nizami rayonunun daxil edilməsi

Gənclərin və qadınların sahibkarlıq fəaliyyətində iştirak etməsi üçün imkanların yaradılması

Gənclərin və qadınların yenilikçi startap və biznes layihələrinə cəlb olunması

Sahibkarlıq düşüncəsi, təhsili və mədəniyyəti, "HoReCa" (Otel, restorant, keterinq) kənd 
təsərrüfatı, innovasiya-startap və rəqəmsallaşma üzrə layihələrin keçirilməsi

☑

☑

☑

☑



QARABAĞ
AZƏRBAYCANDIR!


