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Ölkədə 1998-ci ildən bəri fəaliyyət göstərən “FINCA Azerbaijan” 20 mikromaliyyə 

ins�tutu və banka sahib “FINCA Impact Finance” şəbəkəsinin bir hissəsidir. Bu 

şəbəkə aşağı gəlirli insanların və icmaların öz gələcəklərinə ya�rım etmələri üçün 

onlara yenilikçi, məsuliyyətli və əsaslı təsir imkanları olan maliyyə xidmətləri təklif edir.

 “FINCA Azerbaijan” isə ölkənin aparıcı mikromaliyyə təşkila� olaraq kiçik sahibkarların

 gəlirlərini ar�rmasını təşviq etmək niyyə�lə onlara müxtəlif kredit məhsulları təklif edir.

 Şirkət kənd təsərrüfa� üzrə kreditlərin verilməsinə daha çox önəm verir. Əlavə məlumat 

üçün www.finca.az say�nı ziyarət edə bilərsiniz. 

“Prokredit BOKT” 2011-ci il tarixindən fəaliyyət göstərir. Bizim təşkilat bir neçə 
is�qamətdə fəaliyyət göstərir. “Prokredit BOKT” kiçik sahibkarlar üçün maliyyə vəsaitlərinə çıxış
 imkanlarını təmin etmək və fiziki şəxslərin istehlak tələblərini məhsuliyyətli kreditləşdirmək 
məqsədi ilə yaradılmışdır. “Prokredit BOKT” öz fəaliyyə�ndə müştərilərə təqdim edilən 
xidmətlərin keyfiyyə�nin ar�rılmasına davamlı səy göstərir. 
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Cənab Tural Səlimov

                        Azərbaycanın aparıcı banklarından                      
                        biri olan “Bank Respublika”da Mikro  
                   kreditlər Departamentinin rəhbəri 
vəzifəsində çalışır. Ali təhsilini Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universitetində “Ümumi iqtisadiyyat” ixtisası 
üzrə almışdır.  Azərbaycanın mikro-maliyyə
sektorunda 14 ildən çox iş təcrübəsi var. Ölkəmizdə 
həyata keçirilən bir çox yerli və beynəlxalq iqtisadi 
layihələrdə aktiv iştirak etmişdir.

Xanım Sona Abbasova

PASHABankdan əvvəl xanım Abbasova Avropa 
Yenidənqurma və İnkişaf Bankının Bakı və 
Londondakı baş ofisində Aparıcı Kommunikasiya 
işçisi vəzifəsində çalışmışdır. Xanım Abbasova 
korporativ kommunikasiya sahəsində peşəkar 
karyerasına 1998-ci ildə HSBC Bankın PR işçisi kimi 
başlamışdır. İlk təhsili ingilis dili filologiya olmaqla, İE 
biznes Məktəbinin Korporativ Kommunikasiyalar 
üzrə İcraedici Magistr dərəcəsinə malikdir.

Sona Abbasova,  PASHABankın 
Korporativ Ünsiyyət üzrə Direktorudur. 
Banka 2010-cu ildən qoşulmuşdur.

İvana Fernandes Duarte AYİB-ə 2004-cü ildə 
gəlib. O, Azərbaycandaki Daimi Nümayəndəliyin 
Rəhbəri vəzifəsində 2016-cı ilin oktyabr ayından 
bəri fəaliyyət göstərir və AYİB-in ölkədəki 
fəa l iyyə t inə  bütöv lük lə  rəhbər l i k  ed i r. 
Bundan öncə o, Mərkəzi Avropada, Türkiyədə, 
Azərbaycanda, Orta Asiyada, İordaniyada və 
Mərakeşdə nəql iyyat  inf rastrukturunun 
q u r u l m a s ı  s a h ə s i n d ə  ç a l ı ş m ı ş d ı r .
Onun infrastruktur sahəsindəki fəaliyyəti əsasən 
yol sektorunda PPP layihələrindən ibarət olmuş, 
ancaq eyni zamanda hava və gəmi limanlarını da 
əhatə etmişdir. İvana risklərin xarakterizə 
edilməsində, infrastruktur layihələri üçün 
mövcud kredit genişləndirmə variantlarında, 
eləcə də PPP layihələri üçün tətbiq oluna biləcək 
kapital bazarları həllərində çox maraqlı 
olmuşdur. Onun rəhbərliyi altında AYİB-in 
Azərbaycandakı 500 mn ABŞ dollarlıq Cənub 
Qaz Dəhlizi layihəsi üzrə sazişin imzalanması və 
Regional Yol proqramının tamamlanması da 
daxil olmaqla fəaliyyəti çox uğurlu olmuşdur. Hal-
hazırda, AYİB-in LCY məhsullarını inkişaf 
etdirməklə və Enerji Nazirliyinə bərpa olunan 
enerji bazasını layihələndirməklə ölkədəki 
fəaliyyəti çox fəaldır. AYİB-ə gəlməzdən öncə 
İvana Citigroup şirkətnidə investisiya bankçılığı 
və layihə maliyyələşdiri lməsi sahəsində 
Londonda fəaliyyət göstərib. O, həmçinin, 
bundan əvvəl Slovakiya Baş nazirinin ofisində 
Xarici Əlaqələr Şöbəsində çalışıb.İvana 
İspaniyanın Barselona şəhərində I.E.S.E Biznes 
Məktəbində Biznesin idarə edilməsi (MBA) üzrə 
magistr dərəcəsi və eyni zamanda Slovakiyada 
İqtisadiyyat Universitetində iqtisadiyyat üzrə 
magistr dərəcəsi almışdır. O, bir neçə dildə 
sərbəst danışır. İvana 2008-ci ildən bəri CFA 
institutunun beynəlxalq peşəkar sertifikatına 
malik olan maliyyə təhlilçisidir.

Xanım İvana  Duarte

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 
B a n k ı n ı n  ( AY İ B )  A z ə r b a y c a n
dakı Daimi Nümayəndəliyin Rəhbəri

 
ərzində Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında 
mərkəzləşdirilmiş kredit reyestrinin, nəzarət və 
statistika sistemlərinin yaradılması, təkmilləşdirilməsi 
ü z r ə  m ü x t ə l i f  l a y i h ə l ə r d ə  ç a l ı ş m ı ş d ı r .
2007-2016-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi  Bankının Mərkəzləşdir i lmiş Kredi t
Reyestri xidmətinin rəhbəri, 2016-cı ilin may ayından 
et ibarən Azərbaycan Respubl ikası Mal iyyə
Bazarlarına Nəzarət Palatasının Mərkəzi Kredit 
Reyestri xidmətinin rəhbəri vəzifəsində fəaliyyət
göstərmişd i r.  Avras iya  k red i t  məlumat la r ı 
təchizatçıları assosiasiyasının (ACIPE) üzvü, kredit 
bürolarının dövlət tənzimlənməsi işçi qrupunun 
rəhbəridir.Qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə malik bir 
sıra dövlət kredit reyestrləri və özəl kredit bürolarında
təcrübə mübadiləsində iştirak etmiş, bir sıra yerli və 
beynəlxalq tədbirlərdə çıxış etmişdir. Kredit
məlumatlarının mübadilə sistemlərinin həm normativ 
h ü q u q i  b a z a s ı n ı n  f o r m a l a ş d ı r ı l m a s ı  v ə 
tənzimlənməsi, həm də texnoloji olaraq qurulması və 
idarə edilməsi sahəsində geniş təcrübəyə malikdir.
                  

Cənab Elçin Həbibov

2018-ci il fevral ayından etibarən
Azərbaycan Kredit Bürosunun 
Baş Direktorudur.2002-2007-ci illər



yerləşməklə, Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Rusiya üzrə 
Regional Menecer vəzifəsində çalışır. MFR-da 
işlədiyi müddətdə xüsusilə Şərqi və Mərkəzi 
Avropada yerləşən mikromaliyyə təşkilatı və orta 
miqyaslı banklarda 40 -dan çox qiymətləndirmə 
aparmışdır. İllinois Texnologiyalar İnstitutunun 
Maliyyə üzrə Magistr dərəcəsinə və Mərkəzi Asiyada 
Amerikan Universitetinin Proqram Mühəndisliyi üzrə 
bakalavr dərəcəsinə malikdir. Rus, ingilis və qırğız 
dillərində sərbəst danışır. 
                   

Xanım Fəridə Abdulhafizova

Fəridə Abdulhafizova 2017-ci ilin
Oktyabr ayından etibarən Qırğızıstan
Respublikasının Bişkek şəhərində 

 

 1978-1995-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Statistika Komitəsində iqtisadçı, baş iqtisadçı, 
daha sonra kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsinin 
müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1996-cı ildən etibarən 
keçmiş Aqrar Sənaye Bankında əvvəl İqtisadiyyat 
departamentinin direktorunun müavini, sonra isə 
Kredit departamentinin direktoru işləmişdir. 2001-ci 
ildən "Aqrarkredit" bank olmayan Kredit Təşkilatının 
Strateji planlaşdırma, marketinq və beynəlxalq 
əlaqələr departamentinin direktoru, İdarə Heyətinin 
üzvüdür. Eyni zamanda "Başak-İnam" Azərbaycan-
Türkiyə Birgə Sığorta və Təkrar Sığorta Şirkətinin 
Müşahidə Şurasının üzvüdür. 2006-cı ildən AMFA 
Müşahidə Şurasının üzvü, 2010-cu ildən bu günə 
qədər isə AMFA-nın idarə heyətinin sədri olmuşdur. 
Hal-hazırda fəaliyyətini AMFA İdarə Heyətinin üzvü 
kimi davam etdirir 

Cənab Süleyman Kələşov

1978-ci  ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin maliyyə - statistika ixtisası 
üzrə magistr təhsilini bitirmişdir.

Cənab Faiq Abbasov

İdarə Heyətinin sədr müavini1973-cü
ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
İki ali təhsili var.Azərbaycan Respublikası 

P r e z i d e n t i n i n  y a n ı n d a  D ö v l ə t  İ d a r ə ç i l i k 
Akademiyasını“Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” 
ixt isası üzrə və Azərbaycan Dövlət İqt isad 
Universitetini “Mühasibat uçotu, nəzarət və təsərrüfat 
fəaliyyətinin təhlili” ixtisası üzrə fərqlənmə diplomları 
ilə bitirmişdir.
Əmək fəal iyyət inə Azərbaycan Mil l i  Elmlər 
Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunda elmi işçi 
vəzifəsində başlamışdır. 2001-ci ildə ''Azərbaycanda 
sah ibkar l ığ ın  ink işa f ın ın  təşk i la t i - iq t i sad i 
problemləri''mövzusunda dissertasiyanı müdafiə 
edərək İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini 
almışdır. 40-a yaxın elmi məqalənin, 1 kollektiv 
monoqrafiyanın müəllifidir. Sahibkarlığın inkişafı ilə 
bağlı çoxsaylı tədqiqatların (layihələrin) rəhbəri 
(iştirakçısı) olmuşdur.
Özəl sektorda, o cümlədən bank sektorunda iş 
təcrübəsinə malikdir.
2002-c i  i l dən  2007-c i  i l ədək  Azərbaycan 
Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyində (indiki – 
İqtisadiyyat Nazirl iyi) Sahibkarlığın inkişafı 
sektorunun müdir i  vəzifəsində çalışmışdır.
23 iyul 2018-ci il tarixdən Faiq Abbasov İqtisadiyyat 
Nazirliyinin tabeliyindəki Kiçik və Orta Biznesin 
İnkişaf ı  Agent l iy in in İdarə Heyət i  sədr in in 
müavinivəzifəsinə təyin edilmişdir. konsaltinq üzrə 16 illik təcrübəyə malik bir ekspertdir. 

Bankçılıq sektorunda əsas fəaliyyət sahələrinə kredit 
proseslərinin diaqnostikası, o cümlədən kredit 
təhlilləri, qərarvermə modellərinin yaradılması, kredit 
risklərinin qiymətləndirilməsi, əməliyyat hesabatları 
s is teminin icrası ,  mərkəzləşdir i lmiş kredi t 
andderraytinqi və problemli kreditlərin idarə edilməsi 
daxi ldir.  Reteyl və KOS kredit lər inin idarə 
olunmasında da təcrübəyə malikdir. KOS-a xidmət və 
kənd təsərrüfatı sektorundan olan müştərilər ilə 
işləyən banklar və mikromaliyyə təşkilatlarına 
konsaltinq xidməti göstərir. Kreditləşmə prosesinin 
avtomatlaşdırılması, ocümlədən qərarvermə 
modellərinin avtomatlaşdırılması üzrə layihələrə 
töhfə verir.

Cənab Artem Bubkin

Ukraynada bankçılıq sahəsiüzrə və 
Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Şərqi Avropada



bitirmişdir. 2000-ci ilin yanvarından, yəni fəaliyyətə 
başladığı andan Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzinə 
( A B T M )  d i r e k t o r  v ə z i f ə s i n d ə  ç a l ı ş ı r .
1992-1993-cü illərdə müstəqil Azərbaycanın Mərkəzi 
Bankının İdarə Heyətinin sədri,1991-ci i ldə 
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra  
«Azinvestbank» KB-nın İdarə heyətinin sədri və 
Aqrar-Sənaye Bankının İdarə Heyətinin Sədri kimi 
vəzifələrdə çalışmışdır.ABTM-nin yarandığı dövrdən 
120-dən artıq məsləhət xidməti layihəsi idarə etmiş, 
10-dan artıq beynəlxalq təşkilatla yaxın əməkdaşlıq 
qurmuşdur.
Mərkəzin 30-dan artıq beynəlxalq layihəyə cəlb 
olunmasına nail olmuş. Strateji planlaşma, insan 
resurslarının idarə edilməsi, biznes proseslərin 
təşkili, risklərin idarə edilməsi, yumşaq vərdişlər və 
d i g ə r  s a h ə l ə r  ü z r ə  2 0 0 - d ə n  a r t i q  t ə l i m 
keçmişdir.Strateji idarəetmə, İnsan resurslarının 
idarə edi lməsi ,  r isklər in idarə edi lməsi  və 
idarəetmənin digər sahələri üzrə Avropanın aparıcı 
10-dan çox bankında və digər bizneslərdə 6 aydan 
çox təcrübə mübadiləsində olmuşdur. 
                   

Cənab Cavanşir Abdullayev

1982-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfat 
İnstitutunun maliyyə-kredit fakültəsini
(hazırkı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti)

kursu bitirmişdir. Əmək fəaliyyətini 1981-ci ildən 
Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyində, 
“Nəzarət-Təftiş” İdarəsində başlamışdır.1981-1983-
cü illərdə Hərbi xidmətdə olmuşdur. Hərbi xidməti 
başa vurduqdan sonra 1983-1993-cü illərdə
Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyində 
müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır.
1993-1998-ci illərdə “Rabitəbank” SKB-nın İdarə 
Heyətinin Sədri vəzifəsində çalışmışdır və 1998-ci 
ildən hal-hazıradək “Rabitəbank” ASC-nin Müşahidə 
Şurasının Sədri vəzifəsində çalışır.
1996-cı ildə “Azərbaycan Banklar Assosiasiyası”nın 
Prezidenti vəzifəsinə seçilmiş və 2006-cı ilə qədər 
həmin vəzifədə çalışmışdır. 2006-cı ildən 2015-ci 
ilədək “Azərbaycan Banklar Assosiasiyası”nın 
Rəyasət Heyətinin üzvü olmuşdur. 2015-ci ildən 
yenidən “Azərbaycan Banklar Assosiasiyası”nın 
Prezidenti vəzifəsinə seçilmişdir. 
                   

1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinə daxil olmuş və 1981-ci 
ildə “İqtisadçı” ixtisası üzrə tam

Cənab Zakir Nuriyev

sığorta kimi sahələrdə ixtisaslaşmış sığorta 
mütəxəssisidir. O, 2017-2018-ci illərdə zərbaycanda 
IFC Avropa və Mərkəzi Asiya Agro-Maliyyə 
Layihəsində sığorta məhsullarının tərtibatçısı kimi 
işləmişdir. Layihə çərçivəsində kənd təsərrüfatı 
sığorta müqavilələrinin hüquqi aspektlərinin 
tərtibatını, kənd təsərrüfatı sığorta məhsullarının 
h a z ı r l a n m a s ı n ı  v ə  t ə l i m  m a t e r i a l l a r ı n ı n 
hazırlanmasını həyata keçirib. O, 2017-ci ilin oktyabr 
ayından Azərbaycan İnvest is iya Mühit i  və 
Aqrobiznesin Rəqabətliliyi Layihəsində məsləhətçi 
kimi işləyir. 

Xanım Leyla Hüseynli

Azərbaycanda özəl sığorta şirkətlərində
10 illik iş təcrübəsinə malik anderaytinq, 
sığorta məhsullarının tərtibatı və təkrar

Departamentinin analitiki
Məsumə Talıbova İqtisadi İslahatların Təhlili və 
Kommunikasiya Mərkəzində öz fəaliyyətini 2016-cı 
ilin iyun ayından başlamışdır. Ölkədə aparılan iqtisadi 
islahatlarla bağlı ictimaiyyətin məlumatlandırılması, 
Strateji Yol Xəritəsinin hazırlanması zamanı 
müzakirələrin təşkili və kommunikasiyası kimi 
məsələlərdə, həmçinin, iqtisadi islahatlar və Azexport 
portalı barədə məlumatlılığın artırılması məqsədi ilə 
təşkil olunmuş region turlarında fəal iştirak etmişdir. 
Bu vəzifədə innovativ maliyyə alətləri, investisiyalar, 
texnoloji transfer və müasir iqtisadi trendlərin 
Azərbaycana tətbiqi istiqamətində araşdırmaların və 
hər ay mütəmadi olaraq hazırlanan “Azərbaycan 
İqtisadi İslahatlar İcmalı”nın bir çox buraxılışlarının 
müəllifidir. Eyni zamanda, maliyyə eksperti olaraq 
“2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 
rəqəmsal ödənişləri genişləndirilməsi üzrə Dövlət 
Proqramı”nın  q iymət ləndi r i lməsin i  həyata 
keçirməkdədir.
Bundan əvvəl, 2011-2012-ci illərdə Dövlət Torpaq və 
Xəritəçəkmə Komitəsində, 2012-2015-ci illərdə isə 
Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyində çalışmışdır.
O, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 
beynəlxalq iqtisadi münasibətlər fakültəsi üzrə 
bakalavr təhsil i ,  eyni zamanda Beynəlxalq 
Magistratura və Doktorantura Mərkəzində 
Beynəlxalq Maliyyə və Valyuta Kredit Münasibətləri 
ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır.

Xanım Məsumə Talıbova
İqtisadi İslahatların Təhli l i və 
Kommunikasiya Mərkəzinin İqtisadi 
Təhl i l  və Anal i t ik- informasiya



 2016-2017-ci illərdə mübadilə proqramı çərçivəsində 
İngiltərənin Aberystwth Universitetində Beynəlxalq 
İstiqsadiyyat və Maliyyə üzrə təhsilini davam 
etdirmişdir. 2018-ci ildən Bakı Fond Birjasında 
biznesin inkişafı qrupunun aparıcı mütəxəssisi 
vəzifəsində çalışır. Çalışdığı müddət ərzində kapital
bazarlarının inkişafı ilə bağlı bir neçə layihədə iştirak 
etmişdir və hazırda Listinq Komitəsinin üzvüdür. 
                   

Cənab Müseyyib Mehdiyev

Müseyyib Mehdiyev, 2013-2018-ci ildə 
ADA Universitetinin Biznesin İdarə 
Edilməsi fakultəsinədə təhsil almışdır.

sektorunun iştirakçıları və onların müştərilərinə 
dayanıqlı innovativ inkişaf həllərinin həyata 
keçirilməsində məsləhət xidmətləri göstərən 
“Finance and Social İnnovation Consulting” MMC-nin 
direktorudur. Bundan əvvəl BOKT “VijnFond 
AzərKredit” MMC-nin İdarə Heyətinin üzvü / 
Marketinq və Məhsulların İnkişafı Departamentinin 
rəhbər i  vəz i fəs ində  ça l ışmışd ı r.Həmçin in 
Azərbaycan Hökuməti və ABŞ Beynəlxalq İnkişaf 
Agentliyi, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası, 
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, 
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı kimi 
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən birgə həyata 
keçirilən inkişaf layihələrinə məsləhət xidmətləri 
göstərmişdir. Həm biznesin böyüməsi, həm də onun 
kiçilməsi dövrlərində böyük və kiçik şirkətlərin idarə 
edilməsi; layihələrin idarə edilməsi;işçi heyətinin 
idarə edilməsi və inkişaf etdirilməsi; səmərəli biznes 
strategiyalarının hazırlanması; müxtəlif marketinq 
kampaniyalarının və reklam və təşviq işlərinin 
aparılması; bazar araşdırmaları, o cümlədən müştəri 
məmnuniyyəti və rəqiblərin fəaliyyətinin öyrənilməsi;
müştərilərlə münasibətlərinin qurulması və inkişaf 
e t d i r i l m ə s i ; m ə h s u l l a r ı n  y a r a d ı l m a s ı  v ə 
təkmilləşdirilməsi prosesinin idarə edilməsi; sosial 
fəaliyyətin idarə edilməsində liderlik; daxili və xarici 
kommunikasiyasının zənginləşdirilməsi və sair 
sahələrdə  geniş təcrübəsi vardır. Maliyyə üzrə MBA 
və dilşünaslıq üzrə magistr dərəcələrinə malikdir. 
Harvard Business School - Accion təşkilatlarının 
birgə təşkil etdikləri İnkluziv Maliyyələşdirmədə 
Strateji Liderlik Proqramının məzunudur. Böyük 
Britaniyanın Kral Marketinq İnstitutunun (CİM) 
sertifikatlaşdırılmış marketinq peşəkarı və üzvüdür. 
Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası tərəfindən 
“İlin Peşəkarı 2012” mükafatına layiq görülmüşdür.

Xanım Mehriban Yusifova

Hazırda Azərbaycan 
Mikromaliyyə Assosiasiyasının 
törəmə müəssisəsi olaraq,maliyyə

Cənab Vüsal Qarayev

İqtisadiyyat Nazirliyinin Dayanıqlı 

inkişaf şöbəsinin Dayanıqlı sosial- iqtisadi 

inkişaf məsələləri sektorunun müdiri
Vüsal Qarayev 1985-ci ildə Bakı şəhərində anadan 

olmuşdur.2003-2007-ci  illərdə Azərbaycan Dövlət 

İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Əlaqələr 

fakültəsində təhsil alıb.2007-2009-cu illərdə 

Azərbaycan Dövlət İqt isad Universi tet ində 

Beynəlxalq İqtisadi Əlaqələr üzrə magistr təhsili 

almışdır. 2006-2008-ci illərdə Dövlət İqtisad 

Universiteti nəzdində Tələbə Gənclər Təşkilatında 

Beynəlxalq Gənclər və Tələbə Təşkilatları ilə Təqaüd 

və Tərəfdaşlıq üzrə direktor müavini vəzifəsində 

çalışmışdır. 2013-2015-ci illərdə İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyi  Strateji Planlaşdırma və Layihə İdarəetmə 

İdarəsinə Layihə meneceri və analitik vəzifəsində 

çalışmışdır.2015-2017-ci illərdə İqtisadiyyat Nazirliyi 

Sənaye İstehsalatı və Layihə İdarəetmə şöbəsində 

baş məsləhətçi vəzifəsində çalışmışdır. 2017-ci ilin 

mart-oktyabr aylarında İqtisadiyyat Nazirliyində 

Dayanıqlı İnkişaf şöbəsinin Dayanıqlı sosial- iqtisadi 

inkişaf məsələləri sektorunda baş məsləhətçi kimi 

çalışmışdır.2017-ci ilin oktyabr ayından İqtisadiyyat 

Nazirliyində Dayanıqlı İnkişaf Dayanıqlı  şöbəsinin 

sosial-iqtisadi inkişaf məsələləri sektoru müdiri 

vəzifəsində çalışır.
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