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Ətraflı

“Data Analytics with SQL” təlimi vasitəsilə tələbələr data 
baza sistemi ilə işləməyi: data bazaların yaradılması, data 
bazada  milyonlarla datanın təmizlənməsi, dataların 
seçilməsi və yönləndirilməsini praktiki və nəzəri cəhətdən 
professional şəkildə öyrənirlər. 

Onlayn/Ənənəvi
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Onlayn təlimlər üçün Ənənəvi təlimlər üçün

Bashir Safaroghlu 215

Təlim müddəti

1 ay | 24 saat

Təlim növbəsi

Axşam
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Data mütəxəssisi niyə “SQL” bilməlidir?
Hazırda bank və maliyyə sektorunda geniş bir şəkildə tətbiq 
edilən data analitikasının əsas alətlərindən biri də məhz 
SQL-dir. SQL data baza serverinin sayəsində data 
mütəxəssisləri datalara daxil olmaq, yeniləmək, 
manipulyasiya etmək, yaxud dəyişdirmək kimi əməliyyatları 
rahatlıqla həyata keçirirlər. Data baza toplusunu başa 
düşmək və ondan düzgün şəkildə istifadə etmək hər bir data 
mütəxəssisi üçün çox önəmli hesab olunur. Bu səbəbdən, 
gələcək hədəfləri arasında peşəkar data mütəxəssisinə 
çevrilmək olan hər kəs üçün SQL-i öyrənmək öz yol 
xəritələrinin bir parçasıdır.

İcmal
“Data Analytics with SQL” təlimi vasitəsilə tələbələr data baza 
sistemi ilə işləməyi: data bazaların yaradılması, data bazada  
milyonlarla datanın təmizlənməsi, dataların seçilməsi və 
yönləndirilməsini praktiki və nəzəri cəhətdən professional 
şəkildə öyrənirlər. Həm oflayn, həm də onlayn formada 
keçirilən təlimimiz həftədə 3 dəfə olmaqla 1 ay müddətində 
davam edir. Təlim təməldən peşəkar səviyyəyə qədər 
əhatələnən mövzular əsasında təşkil olunub. Təlimi uğurla 
tamamlayan bütün məzunlarımız müxtəlif karyera 
yönləndirmələri və referanslar sayəsində işlə təmin olunur. 
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Faiq Nəsirli bakalavr təhsilini Azərbaycan Texniki 
Universitetində, magistr təhsilini isə Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universitetində almışdır. Gənc mütəxəssis data elmi 
sahəsində kifayət qədər geniş təcrübəsi olan 
təlimçilərimizdən biridir

Belə ki, Unibankda “Fraud Analyst”, Veysəloğlu Şirkətlər Qrupunda 
“MsSQL Server Database Administrator” kimi fəaliyyət göstərmişdir. Faiq 
bəy hazırda Paşa Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyətində “Database 
Engineer” kimi fəaliyyət göstərməyə davam edir. Mütəxəssisimiz 
Microsoft - “Database Administration Fundamentals”, “Querying Data 
with Transact - SQL”,  “Administrating a SQL Database Infrastructure”, 
“Azure Data Fundamentals” və digər bir çox beynəlxalq proqramların 
rəsmi sertifikatlarına sahibdir. 

Faiq Nəsirli

Data Analitikası üzrə 10 ilə yaxın təcrübəyə sahib  
mütəxəssisimiz Elvin Əhmədov öz bakalavr təhsilini 
Azərbaycan texniki universitetində, Kompüter elməri və 
informasiya texnologiyaları sahəsi üzrə almışdır. 

Databaza, server və proqram təminatı üzrə professionallaşmış mütəxəss 
peşəkar karyerasına Az-Granata, Mazarina Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti kimi şirkətlərdə “Database Administrator” kimi başlamışdır. 
Bank və sığorta sekrotunda da bu sahə üzrə geniş təcrübəyə sahib olan 
təlimçimiz Access Bank və Paşa Sığorta şirkətlərində “Database 
Administrator” kimi çalışmırdır. “SQL” və “Data Analytics” üzrə “Microsoft” 
sertifikatlı mütəxəssisimiz hazırda Kaseya şirkətində “Senior Database 
Administrator” olaraq fəaliyyətini davam etdirir. 

Elvin Əhmədov

Bakalavr təhslini Bakı Dövlət Universiteti, Kompüter elmləri 
ixtisası üzrə almış Dadaş Məmmədov magistr təhsilini 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində İnformasiya 
sistemlərinin idarə olunması ixtisası üzrə tamamlamışdır. 

Beynəlxalq “Microsoft” sertifikatlı mütəxəssisimiz Veysəloğlu Şirkətlər 
qrupunda ilk öncə Analitik, daha sonra isə “Database Adminstrator” 
vəzifəsində çalışmışdır. Mütəxəssisimiz hazırda “Access” Bankda “Research 
and Development Engineer” olaraq fəaliyyət göstərir. “MS SQL Server 
2014/2016/2017/2019”, “Azure SQL Databases”, “SSIS”, “SSAS”, “Visual 
Studio”, Böyük Ölçülü Məlumat Miqrasiyası, Windows PowerShell, 
Monitorinq və Performans Ayarları da daxil olmaqla bir çox texnologiya 
üzrə təcrübəli olan təlimçimiz “Microsoft Exam 764 -Administering a SQL 
Database Infrastructure”, ”Microsoft Exam 761 - MCSA: Querying Data 
with Transact-SQL”, “Microsoft Exam - MTA: Database Administration 
Fundamentals” kimi bir sıra beynəlxalq sertifikatlara sahibdir. 

Dadaş Məmmədov



Tapşırıq və imtahanlar

Təlim boyu tədris edilən 
mövzuların effektiv şəkildə 

mənimsənilməsi üçün 
tələbələrə keçilən hər bir 

mövzu ilə əlaqədar müxtəlif 
tapşırıqlar verilir. Bununla 

yanaşı, tələbələrimizin dərsləri 
mənimsəmə faizini yoxlamaq 
üçün hər həftə sonu müxtəlif 
quizlər də təşkil edirik. Belə ki, 
tələbələr bu tapşırıq və quizlər 

sayəsində təlim boyu 
qazandıqları bilik və 

bacarıqları test edərək daha 
da möhkəmləndirmək şansı 

qazanırlar.

Real proyektlərlə iş

Sahə üzrə tələbələrin teorik 
bilikləri ilə yanaşı, praktiki 

bacarıqlarını da 
formalaşdırmaq üçün “Real 
proyektlərlə iş” modulunu 

yaratdıq. Bu proyektlərhazırda 
bazarda aktiv şəkildə tətbiq 
edildiyindən tələbələrə öz 

karyeraları üçün baza 
yaratmaq şansı 

verir.Tələbələrimiz bu layihləri 
öz “Github”, “Linkedln” 

platformaları və CV-lərində də 
yerləşdirə bilirlər.
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Test et

Real proyektlərdə
tətbiq et 

İşlə təmin
olun

Öyrən
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Karyera yönləndirməsi:
Təlim boyu aktivliyi ilə seçilən və proqramı uğurla bitirən 
bütün məzunlarımıztərəfimizdən müxtəlif referans və 
karyera istiqamətləndirməsi sayəsində işlə təmin olunur. 
Qeyd edək ki, təlimlərimizi müvəffəqiyyətlə bitirmiş bir çox 
məzunlarımız hazırda Bravo Supermarketlər Şəbəkəsi və 
Socar kimi bir sıra prestijli şirkətlərdə çalışırlar.

Mentor dəstəyi:
Həm onlayn, həm oflayn şəkildə olan bütün təlimlərimizdə 
mentorluq sistemimövcuddur. Belə ki, mentorlar hər bir 
tələbəyə individual yanaşaraq onlara dərs prosesi zamanı 
dəstək olur. Tələbələr təlim boyu keçirilən quizlər və verilmiş 
ev tapşırıqları zamanı hər hansı bir çətinliklə üzləşdikdə, 
yaxud əlavədərs saatının təşkil edilməsinə ehtiyac duyduqda 
mentorlara müraciət edə bilirlər.

Məzunlarımızın qazandığı bilik və bacarıqlar
Təlimi bitirdikdən sonra artıq məzunlarımız peşakar səviyyədə SQL 
data baza serverində işləmək bacarığına yiyələnir, data bazaların 
yaradılması, bu data bazalarda dataların təmizlənilməsi və 
yönləndirilməsi kimi əməliyyatları asanlıqla həyata keçirə bilirlər.

Sertifikatlaşdırma:
Təlim sonu tələbələr tərəfimizdən təqdim olunan rəsmi 
sertifikat ilə təmin edilir. Bu sertifikatın rəsmiliyini 
vebsaytımızdakı “Sertifikatını yoxla”hissəsindən 
təsdiqləyə bilərsiniz.
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Modul 1- Beginner

SQL Server quraşdırılması və idarə olunma alətlərindən istifadə

 

Platformalar və Database sisteminin ilkin anlayışları

Database tipləri və strukturlarının ilkin anlayışları

İnstance , Database, Schema , object , login anlayışı və yaradılması 

Normallaşdırma qaydaları 

Real nümunələrə əsaslanan datalarla işləmək, Microsoft SQL 

Server standartlarına uyğun T-SQL sorğuların yazılması 

SQL məhdudiyyətləri , müxtəlif funksiyalardan istifadə edərək 

filterləmə , analiz , qruplama , sortlama ilə bağlı dərin biliklərə 

yiyələnmə

Modul sonunda biliklərin ölçülməsi uyğun məqsədi ilə global 

sertifikat imtahanlarına əsaslanmış test imtahanının verilməsi

Modul 2 - Intermediate

Modul 3 – Advanced



6

Giriş İcmal Təlimçilər Tədris Karyera Proqram Əlaqə

Modul 2 - Intermediate

Set Operatorlarından istifadə edib kompleks sorğuların yazılması

Müxtəlif Join və Apply növləri ilə dərin biliklərin öyrənilməsi və 

advanced sorğuların yazılması 

Subquery növləri ilə dərin biliklərin öyrənilməsi və advanced 

sorğuların yazılması 

Derived Cədvəllərlə işləmə

Modul sonunda biliklərin ölçülməsi uyğun məqsədi ilə global 

sertifikat imtahanlarına əsaslanmış test imtahanının verilməsi

Modul 1- Beginner

Modul 3 – Advanced
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Modul 3 – Advanced

Common Table Expression və Multiple Common Table Expression 

ilə dərin biliklərin öyrənilməsi və advanced sorğuların yazılması

Ranking , Numbering kimi advanced funksionallıqlarla işləmə

Cursor və Dynamic SQL biliklərinə yiyələnmə 

Ad-hoc querying və advanced data modifikasiyası ilə praktika 

Tranzaksiya yaratmaqla dərin praktiki işlərin görülməsi

“View” , “Function” , “Procedure object”-ləri ilə dərin praktiki işlərin 

görülməsi

“İndex” anlayışı 

Müsahibə suallarına və imtahanlarına tam hazırlıq

Modul sonu yekun imtahan verilməsi və sərbəst proyekt 

hazırlanması

Modul 1- Beginner

Modul 2 - Intermediate
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datacity.az

@datacity.az

Atatürk pr. 89a

Öyrənməyə
hazırsan?

Müraciət et


