1. Akyıl İmre - Standart Üzv
Fiziki şəxs olaraq üzvdür.
Tel:
(012) 4658214
E-mail: ataimre@gmail.com
Ünvan: A.Celilov 6/16, A

2. “Albatros Healthcare” MMC - Standart Üzv
Lütfi Ercan Günalp – Təsisçi
Tel: (012) 5648635\37
E-mail: albatroshealthcare@gmail.com
Ünvan: Nərimanov,Yaşar Hüseynov,6
“Albatros Healthcare” MMC 08.07.2005-ci il tarixində yaradılıb. Amerikanın “ABBOTT Laboratories”
şirkətinin Azərbaycanda rəsmi distribyutoru kimi fəaliyyət göstərir. Şirkətin əsas məqsədi klinikalar
və laboratoriyalar üçün bütün lazımi avadanlıqların ixracından ibarətdir. AXSYM, CD 1800, CD 3700
SL, ARCHITECT– İ200, C-800, Cİ 8200 kimi bir çox tibb mərkəzlərində qan analizatorları
quraşdırılıb.
Bundan əlavə, “Azər-Türk Med” MMC-nin laboratoriyasının qurulmasında yaxından iştirak etmiş və
laboratoriyanın tam təhcizatını təmin edib.
“Albatros Heltkeyr” MMC respublikamızda keçirilən səhiyyə sərgilərində də iştirak edir. 2005-2007–
ci illərdə keçirilən Beynəlxalq Səhiyyə Sərgisində “ABBOTT Laboratories” şirkətinin istehsal etdiyi
müasir laboratoriya avadanlıqları şirkətimiz tərəfindən sərgilənib.
Sabirabad şəhərində “Muğan Klinik” Diaqnostik Mərkəzinin müasir tibb avadanlığı ilə tam təhcizatına
görə “Albatros Heltkeyr” MMC “İntellekt – İlin lahiyəsi” mükafatına layiq görülüb.
Bu gün şirkətin personalı 10 nəfərdən ibarətdir.Onların 3 nəfəri texniki servis şöbəsinin
mütəxəssisləridir. Bu mütəxəssislər “ABBOTT Laboratories” şirkəti tərəfindən təşkil olunmuş
kurslarda təhsil almış və sertifikatlarla təltif olublar.
Şirkətimiz 2006 və 2007-ci illərdə Türkiyə və Almaniyaya 30-a yaxın respublika həkimləri üçün VİP
turlar təşkil edir. Bu turlarda həkimlər “ABBOTT Laboratories” şirkətinin və digər müasir klinikaların
laboratoriyalarının təşkili və iş standartları ilə yaxından tanış olublar.

3. “Anadolu Vizyonu Kurs Destek Ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi”- nin
Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi – Qızıl üzv
Azər Hətəmov – Koordinator
Tel: +994125630909;
+994518920707;
+994708920707 (whatsapp)
Ünvan: Bakı şəhəri , 8-ci mkr, İbrahimpaşa Dadaşov küç 74 V.(Azadlıq metrosunun yaxınlığı)
Anadolu Universitetinin tələbəsi olmaqla Siz, Azərbaycanı tərk etmədən universitetin Menecment,
İqtisadiyyat, Xarici Ticarət, Turizm və Otel İdarəçiliyi, eləcə də İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tanıtım
fakültələrinə qəbul oluna bilərsiniz!
“Anadolu Vizyonu Kurs Destek Ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi”- nin Azərbaycan
Respublikasındakı Nümayəndəliyi – Qızıl üzv
Azər Hətəmov – Koordinator
Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetinin əsası 1958-ci ildə qoyulmuşdur. 1982-ci ildən distant
təhsil verməyə başlayan universitet bu gün Türkiyə və 30-dan çox ölkədə distant formada ali təhsil
alan tələbə sayına görə, dünya universitetləri sırasında 3-cü, Avropa universitetləri arasında isə 2-ci
yerdədir. 2009-cu ildən başlayaraq, Anadolu Universiteti Açıköğretim Sistemi (uzaqdan eğitim,
distant təhsil) üzrə Azərbaycandan da tələbə qəbul etməkdədir.
Anadolu Universitetində Azərbaycandan təhsil alan tələbələr üçün Eskişehir`dən Anadolu
Universitetinin professor-müəllim heyəti tərəfindən interaktiv videokonfrans dərsləri keçirilir.
Həmçinin ehtiyac olduğu təqdirdə üz-üzə akademik danışmanlık dərsləri də keçirilməkdədir.
İlk gündən bugünə kimi 3200-dən çox tələbəsi olan Anadolu Universiteti Azərbaycan
Proqramlarının hal-hazırda 1100-dən çox məzunu var.
İqtisadiyyat (İktisat),Biznesin Təşkili və İdarə edilməsi( İşletme) və Açıköğretim fakultələri üzrə 37
ixtisas mövcuddur. Bu ixtisasların 18-i lisans(bakalavr), 19-u önlisans(subbakalavr) pilləsinə aid
ixtisaslardır.
Bakalavr, subbakalavr proqramları ilə yanaşı,”e-Sertifika” bölümləri də mövcuddur ki,müddəti 3 ay
olmaqla 100-dən çox fərqli ixtisas və peşə üzrə beynəlxalq dərəcəli sertifikata sahib ola bilərsiniz.
www.anadolu.edu.az
E-mail: info@anadolu.edu.az
4. AtaBank ASC - Qızıl üzv
Tel:
(012) 4978700
Faks: (012) 4987447
Ünvan: Ş.Bədəlbəyli küç.102

5. AtaHoldinq ASC – Standart Üzv
Tel:
(012) 598 99 00
Faks: (012) 5989944
Ünvan: Zərifə Əliyeva küç. 55, Yeni Həyat kompleksi
2003-cü ildən etibarən fəaliyyətə başlamış "AtaHoldinq" ASC iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində
investisiya qoyuluşunu, maliyyə vəsaitlərinin, habelə intellektual sərvətlərin idarə olunmasını və
korporativ idarəetməni həyata keçirir.Əsas hissəsini xarici kapital təşkil edən bu vəsaitlər, əsasən
maliyyə, sənaye, telekommunikasiya və İT, xidmət, inşaat və turizm sahələrinə yönəldilmişdir.
"AtaHoldinq" ASC şirkətlər qrupuna daxil olan bütün təsərrüfat subyektlərində fəaliyyət yüksək
professionallıq, yeni texnologiyaların tətbiqi və korporativ idarəetmə prinsipləri üzərində
qurulmuşdur.2006-cı ildə "AtaHoldinq" ASC-nin menecment sistemi beynəlxalq "Bureau Veritas"
şirkəti tərəfindən İSO 9001 standartlarına uyğun sertifikatlaşdırılmışdır. Holdinq Azərbaycanın həm
fiziki, həm də intellektual resurslarından səmərəli istifadə etmək, yeni iş yerlərini yaratmaq üçün
sərmayə qoymaq, səhmdarlar, işçilər və müştərilərinin məmnuniyyətini ən üst səviyyədə təmin
etmək və nəticədə Azərbaycanın rifahı və iqtisadi inkişafına dəstək olmağı qarşısına məqsəd
qoymuşdur."AtaHoldinq" ASC sosial yönümlü proqramlarda, xeyriyyə tədbirlərində yaxından iştirak
edir, ölkə mədəniyyəti və incəsənətinin inkişafı, təhsilin səviyyəsinin daha da artması məqsədilə
həyata keçirilən layihələri dəstəkləyir.
www.ataholding.az
6. AtaSığorta ASC – Standart Üzv
Orxan Məmmədov– İdarə Heyətinin sədri
Tel: (+994 12) 936
Faks: (994 12) 449 81 41
E-mail: office@atasigorta.az
Ünvan: AZ1007, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Azadlıq prospekti 124
Şirkət 2004-cü il iyul ayının 21-də rəsmi dövlət qeydiyyatından keçmiş və həmin ilin sentyabr ayının
3-dən etibarən isə tam lisenziyalı sığorta fəaliyətini həyata keçirir. Təsisçisi və səhmdarı AtaHoldinq
ASC olan şirkətin ödənilmiş nizamnamə kapitalı 2 mln. AZN təşkil edir. Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyi 10 noyabr 2009-cu il tarixində “AtaSığorta” ASC-yə sığorta fəaliyyətinə müddətsiz
lisenziya vermişdir.
Şirkət fəaliyyətinin əsas prinsipi kimi fiziki və hüquqi şəxslər üçün effektiv sığorta layihələri hazırlayır
və inkişaf etdirir. AtaSığorta müştərilərinin bütün mümkün və sığortalana biləcək risklərinə
maksimum təminat verir.
AtaSığorta şirkəti 27 növ sığorta xidmətləri, onlardan 22 könüllü və 5 icbari növlər üzrə sığorta
xidmətləri təqdim edir. Şirkətin təqdim etdiyi əsas sığorta növləri arasında əmlak sığortası, nəqliyyat
vasitələrinin sığortası, nəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari və könüllü
sığortası, sürücü və sərnişinlərin bədbəxt hadisələrdən sığortası, üçüncü şəxslər qarşısında mülki

məsuliyyətin sığortası, yüklərin sığortası, inşaat sığortası, işəgötürənin məsuliyyətinin sığortası, tibbi
sığorta, fərdi qəza sığortası, bank və bank fəaliyyətinin sığortası və s. vardir.
Şirkət partnyorları və müştəriləri qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi sahib olduğu
sığorta xidmətləri portfelindən, əhəmiyyətli həcmdə sığorta rezervlərindən, praktiki iş təcrübəsi və
peşəkar personaldan asılıdır. Bütün bu standartlara cavab verə bilmək üçün AtaSığorta beynəlxalq
sığorta bazarının liderləri olan GenRe, Lloyds of London, Hannover Re, Swiss Re, Chauser, AIG,
Korean Re, Trans Re, Rosno, Russian Re, Ingosstrakh, AON, Willis və digər şirkətlərlə əməkdaşlıq
edir.
Heydər Əliyev fondu, Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı, SGS, Azercell BM, AtaBank,
Azəriqazbank, Nikoil, Azərdəmiryolbank, Delta Telecom və digər şirkətlər öz bizneslərinin
qorunmasını AtaSığorta şirkətinə etibar ediblər.
Şirkət 2005-ci ildə “Moody İnternational” şirkəti tərəfindən İSO 9001:2000 beynəlxalq keyfiyyət
sertifikatı almışdır. Hazırda Keyfiyyətin İdarəedilməsi üzrə İSO 9001-2008 beynəlxalq Sertifikatının
alınması məqsədilə Şirkətdə zəruri işlər görülür.
2007-ci ilin yekunlarına görə “AtaSığorta” ASC “İlin Sığorta Şirkəti” nominasiyası üzrə “Uğur” Milli
Mükafatına layiq görülmüşdür.
www.atasigorta.az

7. AXA MBASK – Standart Üzv
Selçuk Adıgözəl - İdarə Heyətinin sədri
Tel:
(012) 498 91 90
Faks: (012) 498 10 62
Ünvan: Həzi Aslanov 80/9
MBASK Sığorta Şirkəti 1992-ci ildən öz fəaliyyətini həyata keçirir və müstəqil Azərbaycanın ilk özəl
sığorta şirkətlərindən biridir. 1992-ci ildən 1996-cı ilədək olan dövrdə Azərbaycanın sığorta bazarının
təşəkkülü baş verirdi. Bu müddət ərzində bazarın məhdud imkanlarına baxmayaraq MBASK peşəkar
kollektiv formalaşdırmağa nail oldu və bu gün 29 sığorta növünü həyata keçirmək üçün lisenziyaya
sahibdir.
2005-ci ildə Azərbaycan sığorta bazarının tarixində ilk dəfə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
MBASK Sığorta Şirkətinin səhmlərinin 30 %-ni alaraq yerli sığorta şirkətinin səhmdarı oldu.
2006-2007-ci illərdə müstəqil bazar təhqiqatları MBASK şirkətini əhali arasında ən populyar və
etibarlı sığorta şirkəti kimi tanımışdır.
2004-cü ildə MBASK Sığorta Şirkəti müvəffəqiyyətlə keyfiyyətin idarə olunması sisteminin
sertifikatlaşdırılmasını keçmişdir. Şirkətin auditorları qismində Moody İnternational şirkətinin
mütəxəssisləri iştirak etmişdirlər. Yoxlamanın nəticələrinə görə MBASK Sığorta Şirkətinə müvafiq
sertifikat təqdim olunmuşdur. 3 il ərzində şirkət bütün zəruri keyfiyyət standartlarına riayət etmişdir
ki,
bu da
həmin sertifikatın
ilbə-il
təsdiq
olunmasında
öz
əksini tapmışdır.

2007-ci ilin dekabrında Moody İnternational şirkətinin mütəxəssisləri MBASK Sığorta Şirkətinin
keyfiyyət menecmenti sisteminin növbəti auditor yoxlamasını aparmış və onun keyfiyyət
menecmenti üzrə İSO 9001:2000 beynəlxalq standartının tələblərinə uyğun olduğunu təsdiq
etmişlər.
2007-ci ilin nəticələrinə görə MBASK sığorta şirkəti toplanmış tədiyyələrin həcmi üzrə Azərbaycanın
özəl şirkətləri arasında birinci yeri tutmuşdur.
14 oktyabr 2010 il tarixdə dünyanın ən iri sığorta şirkətlərindən biri olan "AXA Group" özünün
törəmə cəmiyyəti olan "AXA Seguros Generales, S.A., De Seguros Y Reaseguros" (İspaniya) şirkəti
vasitəsilə "MBASK" Sığorta Şirkətinin səhmlərinin əhəmiyyətli nəzarət zərfini (51 %) əldə etmişdir.
AXA Group dünyada ən iri sığorta şirkətlərindən biridir və Fortune Global 500-ün 2010-cu il üzrə
siyahısında gəlirlərinə görə dünyanın 9-cu ən iri şirkəti kimi göstərilmişdir. AXA 57 ölkədə, əsasən
Qərbi Avropada, Şimali Amerikada, Asiya-Sakit okean regionunda və Yaxın Şərqdə fəaliyyət
göstərir. Qrupun 216 000-dən artıq əməkdaşı və dünya üzrə 96 000 000 müştərisi vardır. Qrup beş
əməliyyat biznes-seqmentindən ibarətdir: Həyatın və Əmanətlərin sığortası, Əmlakın sığortası və
Bədbəxt Hadisələrdən sığorta, Beynəlxalq sığorta (təkrarsığorta daxil olmaqla), Aktivlərin idarə
edilməsi, habelə digər maliyyə xidmətləri.
2010-cu ilin 7 dekabrında MBASKın lisenziyası şirkətin adının AXA MBASK`a dəyişdirilməsi ilə
əlaqədar olaraq yenilənib.
http://axambask.az/

8. Aramex LTD - Qızıl üzv
Aydın Məmmədov – Direktor
Tel:
(012) 4099293
Ünvan: Nəriman Nərimanov 5
"Аramex" dünyanın poçt və nəqliyyat xidmətləri göstərilən liderərinnən biridir. Strateji olaraq əsas
şəhərlərdə yerləşən partnyor ofislər ilə birlikdə "Aramex" bütün müştərilərinə beynəlxalq və yerli
ekspres, yük daşımaları və logistika xidmətləri kimi müasir daşıma xidmətlərini təklif edir. Tam
inteqrasiya olunmuş informasiya və kommunikasiya texnologiyaları infrastrukturu "Aramex"-in
dünya miqyaslı əməliyyatlarını vahid şəbəkədə birləşdirir və müştərilərlə problemsiz məlumat
mübadiləsini təmin edir. "Aramex" davamlı təkmilləşdirilən xidmətlər təklif etmə bacarığını nümayiş
etdirmək üçün keyfiyyətin idarəolunması sistemini inkişaf etdirmiş və tətbiq etmişdir. Şirkət
Sənədləşdirilmiş Keyfiyyətin İdarəolunması Sistemi beynəlxalq ISO 9001:2000 standartına
müvafiqdir və xidmətlərin təkmilləşdirilməsi üçün müştəri məmnuniyyətini ölçən bir sıra effektiv
system və prosedurlar ilə təchiz olunmuşdur.

9. “ARPA Consulting” MMC- Standart üzv
Telefon: +994125050056; +994125055302
Ünvan: İstiqlaliyyə küç, 31
www.arpaconsulting.com
Aqşin Yunusov- Biznes İnkişafı
Departamentinin Rəhbəri
Geniş profilli layihələndirmə şirkəti - “ARPA Consulting” MMC, müxtəlif xidmət sahələrində
layihələndirmə və layihələrin idarə edilməsindən ibarət bütün növ mühəndis və konsultasiya
xidmətlərini təmin edir.
ARPA Konsaltinq fəaliyyətə başladığı ilk ildən düzgün planlaşdırma və layihələndirmənin
əhəmiyyətinə yüksək önəm verir. Müştərilərin bütün tələbləri nəzərə alınaraq layihənin hər bir
mərhələsi ayrılıqda qiymətləndirilir. Əsas keyfiyyəti müxtəlif sahələrdə və şərtlərdə layihələrin
həyata keçirilməsində çoxfunksiyalı iş təcrübəsidir.
Hazırda ARPA Consulting Dünya Bankı, İİB, EuropAid, KfW, Asiya İnkişaf Bankı, GİZ və sair kimi
beynəlxalq maliyyə institutları vasitəsilə maliyyələşdirilən çoxsaylı layihələri həyata keçirən
çoxprofilli konsultasiya şirkəti nüfuzuna malikdir.
ARPA Consulting 4 əsas sferada fəaliyyət göstərir:
Mühəndislik üzrə məsləhət
İnstitutional məsləhət
Təftiş və ilkin texniki qiymətləndirmə
İstismar və texniki xidmət
Bu yanaşma kompleks layihələr üzrə təcrübəmizi daha yaxşı əlaqələndirməyə imkan verir.
“ARPA Consulting” şirkəti MDB və digər xarici ölkələrdə həyata keçirilən layihələrdə özünü
təsdiqləmiş, 30 ilədək peşəkar təcrübəyə malik ən yaxşı mühəndis və mütəxəssisləri öz heyətinə
cəlb edir. Heyətiləri
işçi layihələr, inşaata nəzarət, geoloji və topoqrafik tədqiqatlar, layihələrin idarə edilməsi,
xərclərin qiymətləndirilməsi və digər sahələrdə peşəkar təcrübəyə malikdir.

10. “Azərbaycan Koka Kola Bottlers Ltd” MMC - Qızıl üzv
Rəna Məmmədova -Baş Direktor
Tel: (012) 4880801
Ünvan: Binəqədi rayonu; Sulutəpə qəsəbəsi
Babək plaza
"Coca-Cola" şirkəti (NYSE: KO) sərinləşdirici içkilərin istehsalı üzrə dünya lideridir. Şirkət 500-dən
yuxarı brend istehsal edir. "Coca-Cola" şirkəti dünyada ən qiymətli brend kimi qəbul edilib. Dünyada
ən çox tanınan və ən bahalı brendlərdən olan "Coca-Cola" ilə yanaşı şirkətin portfoliosuna dəyəri 1
mlrd. ABŞ dollarını ötən 20 brend daxildir. Bunların sırasına "Diet Coke", "Fanta", "Sprite", "CocaCola Zero", "vitaminwater", "POWERADE", "Minute Maid", "Simply", "Georgia", "Dasani", "FUZE
TEA" və "Del Valle" kimi brendlər aiddir. Qlobal miqyasda "Coca-Cola" şirkəti mineral sular, şirələr,
hazır çay və kofe istehsalı sahəsində liderdir. Qlobal yayım sistemi sayəsində dünyanın 200-dən çox
ölkəsindəki istehlakçılar şirkətin istehsal etdiyi içkilərdən istifadə edirlər. "Coca-Cola" şirkəti hər gün
1,9 mlrd. içki porsiyası realizə edir. Qeyd etmək lazımdır ki, şirkət ətraf mühitin mühafizəsinə,
resursların qorunmasına və regionun iqtisadi inkişafına yönəlmiş ictimai təşəbbüsləri dəstəkləyir.
11. Azercell Telecom MMC - Qızıl üzv
Vahid Mürsəliyev – Prezident
Tel: (012) 4967007
Faks: (012) 4300571
Ünvan: Tbilisi pr. ev 61a
"Azercell Telekom" MMC 1996-cı ilin 19 yanvar tarixində təsis edilib. Şirkətin ilk təsisçiləri Türkiyənin
"Türkcell İletişim Hizmetleri A.S" şirkəti və Azərbaycan Respublikasının Rabitə Nazirliyi olub.
"Azercell Telekom" MMC öz fəaliyyətinə 1996-cı ilin 15 dekabr tarixindən etibarən başlamış və
abonentlərin istifadəsinə sonradan ödəmə sistemi (abunəlik) əsasında qurulmuş mobil rabitə
xidməti təqdim etmişdir. 1998-ci ildən etibarən SimSim — öncədən ödəmə sistemi tətbiq edilmişdir.
Azercell 2000-ci ildə özünün keyfiyyət idarəetmə sistemini qurub və 7 dekabr 2000-ci il tarixində bu
sistemin Beynəlxalq ISO 9001 Standartına uyğunluğu barədə Sertifikat alıb. 2003-cü ildə şirkətimiz
eyni Standartın 2000-ci il versiyasına əsasən öz keyfiyyət sistemini yeniləyib və 15 yanvar 2004-cü il
tarixində ISO 9001:2000 Standartına uyğunluq Sertifikatı əldə edib.
Azercell Telekom 2006-cı ildə IIP (Investors In People) - İnsanlara Sərmayədar (İS) Standartı üzrə
Sertifikat ilə təltif edilmişdir.
Azercell Telekom IIP Standartı çərçivəsində bütün 12 meyara cavab vermiş və dünyada 36,000-dən
çox IIP Standartı ilə işləyən şirkətlərin siyahısına daxil edilmişdır.
Hazırda Azərbaycanın mobil rabitə bazarının 57,6% “Azercell”-ə məxsusdur və onun şəbəkəsi
ölkənin 80% ərazisini (20% işğal olunmuş əraziləri çıxmaq şərti ilə) əhatə edir ki, bu da Azərbaycan
əhalisinin 99.8%-nin “Azercell” xidmətlərindən istifadə edə bilməsi deməkdir. “Azercell” fəaliyyəti
dövründə Azərbaycanda telekommunikasiyanın inkişafına 1 milyard ABŞ dollarına gədər investisiya
yatırmışdır. “Azercell”in dövlət büdcəsinə ödədiyi vergilərin həcmi isə 780 milyon ABŞ dollarından
çoxdur.
www.azercell.com

12. AZERSUN - Qızıl üzv
Savaş Uzan - Direktor
Tel: (012) 4041919
Ünvan: Heydər Əliyev prospekti 92 A
1991-ci ildə Azərbaycanda fəaliyyətə başlayan "Azersun Holding" MMC qida istehsalı, pərakəndə
satış və kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən, ölkənin qabaqcıl şirkətidir.
Qida sektorunda, Azərbaycanı istehsalçı və ixracatçı ölkə halına gəlməsində böyük rol oynayan
"Azersun Holding", tərkibində fəaliyyət göstərən zavodların güclü istehsal potensialı ilə yanaşı geniş
ixracat şəbəkəsinə sahibdir. Sahib olduğu şirkət idarəçilik prinsipləri, müştəri məmnuniyyəti,
keyfiyyət təminatı, sosial məsuliyyət layihələri və ətraf mühiti qoruma prinsipləri ilə xalqa xidmət
etməkdədir.
Fəaliyyətə başladığı gündən etibarən, bir ölkənin inkişafı üçün sadəcə iqtisadiyyatla bağlı atılan
addımların kifayət qədər olmadığına inanan "Azersun Holding", həyata keçirilən iqtisadi layihələrin
bəşəriyyətin mədəniyyət toplusuna və sosial həyat vərdişlərinə söykənmədən, ondan ilham almadan
onu dəstəkləməsə lazımi şəkildə reallaşmayacağına inanır. Bu dəyərli mirasın ərsəyə gəlməsi,
qorunması və gənclərə ötürülməsi yönündə "Azersun Holding", öhdəsinə götürdüyü missiyanı
dünən olduğu kimi bu gün də eyni həyəcanla yerinə yetirməkdədir. "Azersun Holding", Azərbaycanı
Azərbaycan edən mədəniyyət dəyərlərini sadəcə ölkə adına deyil, dünya adına da böyük zənginlik
olaraq görür və bu dəyərləri qorumağı, yaşatmağı, gələcək nəslə ötürməyi missiyasının bir hissəsi
kimi qəbul etməkdədir.

13. AVİS – RENT A CAR - Qızıl üzv
Kerem Demir - Direktor
Tel:
(012) 4975553
Faks: (018) 4975455
Ünvan: İ. Qutqaşınlı küç. 50
AVIS, Türkiyənin ən böyük istehsal və xidmət nəhənglərindən biri olan Koç Holding-in üzvü SET
AUTO LTD tərəfindən 15 aprel 1997-ci il tarixindən Azərbaycan bazarına təqdim edilmişdi.
2002-ci ilə qədər Avtomobil icarəsi sektoru Azərbaycanda özünü çox sabit göstərmiş, 2002-ci ildən
etibarən neft sektorunun inkişafı və qoyulan sərmayələrin həcminin artması da bu sahənin
inkişafına bir az da təkan vermişdir. 2002-ci ildən etibarən AVIS Azərbaycan avtomobil icarəsi və
sürücü xidməti göstərmə məqsədilə öz avtoparkını 1000 avtomobilə qədər artırmışdı.
Bu gün AVIS 1000-dən çox avtomobili olan avtoparkı ilə Azərbaycanda uzunmüddətli və
qisamüddətli avtomobil icarəsi sektorunun lideridir.

14. Alex Express MMC – Standart üzv
Rövşən Məmmədov – Baş Direktor
Tel:
(012) 4080082
Faks: (018) 4080082
Ünvan: Nəsimi ray. Nizami küç. 247C
“Alex Express” MMC Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilən № İN/L –
282/2019 Saylı Lisenziyaya əsasən sürətli poçt daşınma xidməti göstərir. Məqsədi dövlət orqanları,
holdinglər, Banklar, təşkilatlar, şirkətlərin, sığorta şirkətlərinin, məhkəmə icra orqanlarının bildiriş
məktublarını, səfirliklərin, sənədlərini, işgüzar yazışmalarını, reklam məhsullarını hədiyyə,
bağlamalarını innovativ həll yollarımız və texnologiyamız sayəsində sürətli və etibarlı şəkildə
çatdırmaqdır.Alex Express MMC Sürətlə böyüməyə davam edir.

15. Aslanoğulları Endüstriyel Mutfak Tesisat İmalat Gida Tekstil İthalat İhracat Sanayi
Ve Ticaret Ltd Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı - Standart Üzv
İhsan Aslan – Direktor
Tel: (012) 4410053 / 4405644
Ünvan: Azərbaycan Bakı şəhəri Təbriz küçəsi 28 D ( Öztiryakiler filialimizin ünvanı)
Azərbaycan, Bakı, Təbriz Küç. 36 A (Röyal Petrolla üzbə-üz)
ASLANOĞULLARI ENDÜSTRİYEL MUTFAK TESİSAT İMALAT GİDA TEKSTİL İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE TİCARET LTD ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASINDAKI FİLİALI ” firması olaraq,
Bakı şəhərində 20 ildən çoxdur ki, xidmət göstərir. Hal hazırda Bakıda “VİTAL” ÖZTİRYAKİLER "
FİMAK " firması olaraq öz mağazalarını açmışdır. Mağazada müxtəlif çeşiddə, istənilən sahəyə
uyğun avadanlıqlar satılmaqdadır. Şirkət otel, restoran, şadlıq sarayı, uşaq bağçası, super market,
kafe, bar, un məmulatları (sex,dükan) fast food, catering, quru təmizləmə, əyləncə mərkəzləri,
ticarət mərkəzləri, dövlət idarələri, xəstəxanalar və bir çox ticarət sahələrinə uyğun avadanlıqların
satışını, layihələndirməsini, montaj xidmətlərini edir. firmada Türkiyə, Almaniya, İtaliya, İspaniya
istehsalı olan malları tapa bilərsiniz. Satmış olduqları avadanlıqları ünvanlara çatdırılma və
quraşdırılma xidmətlərini də göstərirlər. Aldığınız avadanlıqlara 1 il zəmanət verilir.

16. Bakı Atatürk Litseyi
Eylem Gültekin- Direktor
Tel: (012) 4980232
Ünvan: 28 May küçəsi 70
Türk Dünyası Bakı Atatürk Liseyinin əsas məqsəd və vəzifəsi, Azərbaycan və türk xalqları arasında
təhsil və mədəniyyət sahələrindəki münasibətləri inkişaf etdirmək, demokratiya və humanist
prinsiplər əsasında elmiliyi və dünyəvəliyi təmin etmək, türk xalqlarının müstəqilliyini, milli – əxlaqi
və mənəvi sərvətini qoruyan, bu keyfiyyətləri qüvvətləndirən, xalqını, bayrağını, vətənini sevən,
insan hüquqlarına hörmət edən sərbəst və sağlam fikir yürüdə bilən milli və mənəvi hisləri güclü,
cəmiyyətə və ailəsinə layiq texnika əsrinə uyğun, dünyagörüşü geniş, mənəviyyatı zəngin, gələcəyə
və özünə inamlı, türk övladı olduğu üçün fəxr edən sağlam vətəndaşlar yetişdirmək, onların
istedadlarını üzə çıxararaq inkişafını təmin etməkdir.

17. Bazarstore QTSC – Standart Üzv
Mahmut Okan - Direktor
Tel:
(012) 4479901
Faks: (012) 4903201
Ünvan: Binəqədi Dərnəgül 108
Pərakəndə və topdan ticarət xidməti ilə məşğul olmaqdadır.
18. Biləv İnşaat – Qızıl Üzv
Əmirov Fariz - Direktor
Tel: (012) 4361127
Faks: (012) 4361128
E-mail: fariz_emirov@mail.ru
Ünvan: Binəqədi rayonu, Cəfər Xəndan küçəsi 34, məhəllə 3066
"Biləv" İnşaat 2003-cü il tarixdən Bakı şəhərində fəaliyyət göstərir. Müəssisə Rusiya, Türkiyə,
Almaniya, Çex Respublikası, Çin, BƏƏ-nin öndəgedən inşaat şirkətləri ilə iş birliyi qurmuş və bir çox
növdə inşaat materiallarının idxalı, topdan və pərakəndə satışı ilə məşğuldur. Satışda olan malların
bir çoxu Sertifikatlarla təltif olunmuşdur.
"Biləv" İnşaat şirkətinin Azərbaycanın bir çox regionlarında filialları fəaliyyət göstərir.
Şirkətin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri ölkə ərazisinə dam örtüklərinin və su-izolyasiya
materiallarının idxalı və satışının təşkili, Knauf-lövhələrin vurulmasında böyük rolu olan profillərin

idxalı, Knauf-lövhələrin idxalı və topdan satışı, Alman, Çin, Hollandiya, BƏƏ, Çex respublikası
istehsalı olan laminat-parketin idxalı və topdan satışıdır.
2006 və 2007-ci illərdə "Onduline Avrasya" A.Ş. şirkətinin Azərbaycan regionu üzrə satış lideri
olmuşdur və xüsusi diploma layiq görülmüşdür.
Bütün bunlardan başqa "Biləv İnşaat" Türkiyə Səfirliyinin binası, Səməd Vurğun adına Rus Milli
Dram Teatrı, Bakı şəhəri Yasamal rayonunun ərazisində yerləşən Ticarət Mərkəzinin və sair
proyektlərin tikilməsində və yenidənqurulmasında böyük köməklik göstərmişdir.
19. “Business Servis Center” LTD – Standart Üzv
İkram Mütəllimov – Baş Direktor
Tel.: (012)4933205
Mobil:(050)2352992
Faks:(012)4987297
E-mail: office@bsc-group.az
Web: www.bsc-group.az
Ünvan: F. Əmirov küç 10 AZ 1010
1997-ci ildən fəaliyyət göstərən Business Service Centre LTD (BSC Group) şirkəti hüquq, maliyyə,
mühasibatlıq və kadr xidmətləri sektorunda aparıcı mövqeyə malikdir. Fəaliyyət müddəti ərzində
təyinat və mürəkkəblik dərəcəsi fərqli olan 100 –dən artıq şirkətlə əməkdaşlıq etmiş və qazandığı
etibarlı tərəfdaşlığı hazırda da uğurla davam etdirməkdədir.
Şirkətimizin 17 iyul 2004-cü ildə İSO 9001:2000 beynəlxalq keyfiyyət sertifikatına layiq görülməsi
məhz bu uğurların göstəricisi, təklif etdiyimiz xidmətlərin tam beynəlxalq standartlara cavab
verməsinin bariz nümunəsidir. “Business Service Centre” ilə ilk əməkdaşlıq, şirkətinizi inkişafa
aparan əməkdaşlıqdır.

20. Borusan MAKİNA Servis ve Ticaret A.S - Qızıl üzv
Volkan Kuş – Direktor
Tel: (012) 4801182 / 84
Faks: (012) 5652638 / 39
Ünvan: Qaradağ rayonu, Salyan şossesi 15-ci km
Borusan MAKİNA Servis ve Ticaret A.S 16 May 1994-cü ildə qurulmuşdur. Ümumi İnşaat və
Mədənçilik kimi sektorlarda istifadə edilən Caterpillar iş maşınlarının satış, satışa çıxarma və ehtiyat
hissələri, xidmət mövzularını əhatə edən müştərilərə dəstək xidmətlərini icra edir.
17 Oktyabr 1997-ci ildə Bakıda qurulan təsis və qrupla Azərbaycanda Caterpillar tək nümayəndəsi
olaraq xidmət etməyə başladı. Borusan MAKİNA 1997-ci ilin sonunda Gürcüstanda, 1999-cu ildə

Qazaxıstanda və 2004-cü ildə Qırğızıstanda Caterpilların tək səlahiyyətli nümayəndəsi olaraq
yaradıldı.

21. “Büro Veritas Azeri” MMC – Standart Üzv
Umut Balaban - Ölkə üzrə menecer
Tel: (012) 3100051
Ünvan: Qurban Abbasov küç 29, Bayıl plaza 3-cü mərtəbə

22. CJ İCM FZCO - Standart Üzv
Emil İmanov - Direktor
Tel: (012) 5965662
E-mail: info.baku@cj-icm.com

Ünvan: SAT Plaza, 11-ci mərtəbə

23. “Capital Nyus” MMC - Standart Üzv
Ülviyyə Hüseynova – Təsisçi
Ünvan: M.Mehdizadə ev1, 1208, m.65

24. Days Hotel Baku- Standart Üzv
Murat Gözütok- Baş Direktor
Tel: (012) 31007 0
E-mail: info@dayshotelbaku.az
Ünvan: Babək Prospekti, 21/99
Daim fəaliyyət dairəsini genişləndirən «Cahan Holding» mehmanxana biznesi sahəsində də ilk
uğurlu addımlarını atır. Belə ki, ABŞ-ın dünya şöhrətli «Wyndham» otellər şəbəkəsi kimi nəhəng
şirkəti məhz «Cahan Holding»ə etimad göstərib.
Hazırda Holdinqə məxsus «Days Hotel Baku» adlı, 102 otaq, restoran, bar və konfrans zallarından
ibarət möhtəşəm mehmanxana Bakı şəhərində daim müştərilərə yüksək xidmət göstərir.
Qeyd edək ki, «Days Hotel Baku» İsveçrənin mehmanxana biznesinin idarə olunması və onun
inkişaf etdirilməsi sahəsində ixtisaslaşmış «Sophos» şirkəti tərəfindən idarə olunur.

25. “Dünyagöz Xəstəxanası” - Standart Üzv
Mahmut Haziroglu - Direktör Müavini
Tel: (012) 4044469
Ünvan: Səbail Rayonu, Bayıl Qəsəbəsi, Mikayıl Hüseynov
Fəaliyyətə 1996-cı ildə başlamış Dünyagöz Xəstəxanalar Qrupu okulyar və periokulyar
problemlərinin əsaslı dərəcədə həllinə səylərini yönəltmiş, ən müasir texnologiyaların köməyi ilə göz
ilə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını gündə 24 saat olmaqla 365 gün tətbiq
etmişdir. Türkiyədə sahə xəstəxana xidmətlərinin yeni erasına qədəm basmış Dünyagöz
Xəstəxanalar Qrupu bu gün artıq Türkiyədə və onun hüdudlarından kənar 23 səhiyyə mərkəzində
tibbi xidmətlər göstərir.

Dünyagöz Xəstəxanası, daima yenilənən mükəmməl texnologiyası, mühazirəçi və mütəxəssislərdən
ibarət 200 nəfər təcrübəli tibbi işçi heyəti, 2000 yaxın işçiləri və idarəetmə elmini müasir səviyyədə
dərk edilməsi ilə dünyanın bir neçə müstəsna tibb mərkəzləri arasında qısa bir zamanda layiqli yerini
tutmuşdur.
Dünyagöz Xəstəxanalar Qrupu Türkiyə səviyyəsində İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Adana,
Samsun, Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya və Qaziantepdə olmaqla 11 ayrı bölgədə 20 şöbə və
xaricdə Almaniyanın Frankfurt və Köln, Gürcüstanın Tbilisi, Azərbaycanın Bakı və Hollandiyanın
Amsterdam şəhərlərində olmaq üzrə 5 ayrı nöqtədə xidmət verən Dünyagöz Xəstəxanalar Qrupu,
Türkiyənin Avropadakı ilk və ən böyük sərmayəsini Almaniyanın Frankfurt şəhərində reallaşdırdı.
İnvestisiyalarını eyni sürətlə davam etdirib, 2017-ci ildə İzmirdəki yeni mərkəz ilə birlikdə daha
geniş bir coğrafiyaya yayılmağı hədəfləyən Dünyagöz, Türkiyədə səhiyyə turizminin liderliyini
boynuna götürərək dünyanın 107 ayrı xarici ölkəsindən ildə təxminən 96 min xəstəyə xidmət verir.
26. Divan Express Otel - Standart Üzv
Murat Yıldız Safer – Baş Direktor
Tel:
(012) 5642555, 5644600
Ünvan: Həsənoğlu küç.15/A
Otellər Şəbəkəsidir

27. “Erickson Azerbaijan” – Standart Üzv
Sənan Həsənov - Direktor
Tel:

(012) 3102282

Ünvan: WSpace Co-working Center, AF Mall 4-cü mərtəbə, Səməd Vurğun küç. 1000

28. Ericson – Standart Üzv
Oleq Smaqin - Direktor
Tel: (012) 5960088, 5963838, 5945826
Ünvan: Cəfər Cabbarli 44, Caspian Plaza II,
7-ci mertəbə
Ericsson dünyanın ən böyük mobil şəbəkə avadanlıqları istehsalçısıdır. Ericsson şirkətinin təqdim
etdiyi telekommunikasiya avadanlıqları innovasyon və keyfiyyətlidir.
Ericsson şirkəti telekommunikasiya sahəsi üzrə dünya liderlərindən biri sayılır. Bu gün Ericsson
şirkətinin təqdim etdiyi xidməti bütün dünya boyunca 100 mln.–dan artıq abunəçi istifadə edir.

29. Ejot - Standart Üzv
Burak Akıdıl- Direktor
Tel: (012) 5973870
Ünvan: Bakı şəhər Səməd Vurğun küçəsi ev 92 m. 34
Ejot Almaniyanın Azərbaycan nümayəndəliyi açma qərarından sonra Bakı ofisimiz 18.01.2017
tarixində yaradılmışdır.
Ejot metala özündən açılan vida, plastik və mühəndislik plastik vidası, kompleks şəkilli soyuq
döyülmüş parçalar ayrıca dam sistemləri, cəbhə örtməsi və ejotherm adını verdiyimiz bina təcrid
sistemləri kimi son dərəcə yenilikçi məhsul yelpazemizi müştərilərimizə təqdim etməkdəyik.
EJOT bütün əlaqə və montaj problerini müştəriylə yaxın əməkdaşlıq quraraq həll edir. Məqsədimiz
"Ağıllı" həllər təqdim etməkdor. Ejot məhsulları montaj keyfiyyətini zəmanət altına aldığı kimi
ümumiyyətlə proses xərclərini azaldır. Bir əlaqə sisteminin ən əlverişli performansı ola biləcək ən
yaxşı əlaqə işçilərinin seçimi ilə başlayır.
EJOT olaraq hələ dizayn mərhələsində müştərilərimizə iqtisadi həll və doğru əlaqə ölçülməsi
haqqında mütəxəssis tətbiq mühəndisliyi tövsiyələri veririk. Montaj müddətlərini optimallaşdırır və
Müştərimizə xüsusi həll yolu ilə inkişaf etdiririk.

EJOT dünya səviyyəsində 30 iştirakında çalışan 2500 ün üzərində çalışanıyla 90 illik tarixi olan bir
şirkətdir.

30. Farmetik MMC- Standart Üzv
Ender Kavuk – Baş direktor
Tel:
(012) 447 38 60
Faks: (012) 514 56 93
Ünvan: Babək prospekti 37C
Farmetik MMC 2004-cü ildən fəaliyyət göstərir. Dərman preparatlarının xarici dövlətlərdən alışı və
Azərbaycanda topdan satışı ilə məşğul olur.
http://www.asfarma.com

31. Güven Tour - Standart Üzv
Fatih Güven – Direktor
Tel:

(012) 498 98 58

www.guventour.com
“Güven Tour”MMC Sizə öz xidmətlərini təklif edir:
Biletlərin bronlaşdırılması
Dünyanin istənilən nöqtəsində otel rezervasiyası
Transfer xidməti
Xaricdə ekskursiya,müalicəvi,toy və s. turların təşkili
Viza xidmətlərinin göstərilməsi
32. Günay Bank – Qızıl üzv
Baratəli Piriyev - İdarə Heytinin Sədri
Tel: (012) 5990077
E-mail: info@gunaybank.com
Ünvan: Aşıq Əlı küç,3a
"Günay Bank" ASC 30 aprel 1992-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır, beləliklə bankımız Azərbaycan
Respublikası ərazisində qeydiyyatdan keçmiş ilk banklardan biridir.

Səhmləri Azərbaycan Respublikasının rezident fiziki şəxslərinə məxsus olan Günaybank ASC 25
ildən artıq Azərbaycan Respublikasının bütün qanunvericiliyinə tam uyğun olaraq, ölkədəki resident
və qeyri-rezident fiziki və hüquqi şəxslərə xidmət göstərir.
Hal-hazırda bank özəl sektorun inkişafına və əhalinin rifahının yüksəldilməsinə hərtərəfli dəstək olur,
həmçinin müasir texnologiyalara əsaslanan əlvərişli və keyfiyyətli bank məhsullarını ölkənin maliyyə
bazarında təqdim edir.
"Günay Bank" ASC-ölkənin TOP 20 maliyyə qurumunun arasındadır və Azərbaycan Banklar
Assosiyasasının, Əmanəntlərin Sığortalanması Fondunun ,Kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə dövlət
agentliyi, Sahibkarlıqa Kömək Milli Fondun , Azərbaycan İpoteka Fondunun,Azərbaycan Turkiyə İş
Birliyinin və Amerika Azərbaycan Ticarət palatasının müvəkkil üzvüdür.
"Günay bank" ASC 25 il ərzində bank texnologiyalarını və filial şəbəkəsini daim inkişaf etdirərək
Azərbaycan Respublikasının maliyyə bazarında əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə edilmişdir.

33. Improtex MMM - Qızıl Üzv
Həsən İsmayılov – Vitse Prezident
Tel:
(012) 4980227/28
Faks: (012) 4983308
E-mail: info@im.az
Ünvan: 20 yanvar küç.33
“İmprotex" Şirkətlər Qrupu 1991-ci ildə yaranıb. Bir neçə il ərzində “İmprotex” şirkəti öz fəaliyyətini
müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf etdirərək adi turizm şirkətindən çoxşaxəli şirkətlər qrupuna çevrilib.
Şirkət sadə turların təşkilatçılığından baş ofisi Bakıda yerləşən, BƏƏ və Çində nümayəndəliyi olan
çoxşaxəli bir korporasiyaya qədər inkişaf yolu keçib. “Improtex Group” hazırda Azərbaycanda ən
geniş və müvəffəqiyyət qazanmış holdinqlərdən biridir.
www.improtex.net

34. İstanbul Çarşı Import Export Ltd- Qızıl Üzv
Cemal Yangın – İdarə Heyətinin Sədri
Tel:
(012) 4982086 / 498 00 48
Faks: (012) 4982073
Ünvan: Gülbala Əliyev N 9 Bayıl
“Istanbul Çarşı Import & Export Ltd” şirkətinin təməli 1994-cü ildə Azərbaycanın paytaxtı Bakı
şəhərində qoyulmuşdur. Şirkət
tikinti avadanlıqları sahəsində tanınmış Dünya markalarının
distributоr olaraq, bu markaların Azərbaycan və Gürcüstanda nümayəndəsi və beynəlxalq ticarəti ilə
məşğuldur. Şirkət alüminium fasad və pəncərə sistemləri, pvc qapı pəncərə sistemləri hazırlayır.
Şirkət müştərilərinə satış sonrası texniki xidmət göstərməkdədir. Istanbul Çarşı Import & Export Ltd

eyni zamanda, şirkət daxilindəki inşaat qrupu ilə tikinti işləri aparır. Türkiyədə və dünyanın digər
ölkələrində texniki təhsil almış işçiləri ilə bazarda öz yerini tutmuş şirkət Azərbaycan bazarında daimi
olduğunu bu günə qədər gördüyü işləri ilə sübut etmişdir. Şirkət iri layihələrdə tikinti işləri aparır.
Proyekt və işçilərlə əlaqədar layihə hazırlayaraq interyerlə birlikdə tam təhvil verir.
Şirkətin Gürcüstanda “Geo construction Ltd”, Əlcəzairdə “Sarl Istanbul pvc&alımınyum ltd” və “Sarl
blue lıne ltd” adlı yeni fialları açılmışdır.
www.istanbulcarsi.com

35. “İstanbul Reklam Market” MMC- Qızıl Üzv
Kaya Karslı – Direktor
Tel:
(012) 4597764
E-mail: info@irm.az
Ünvan: Qala qəsəbəsi, Ağamalı küç. 9
“İstanbul Reklam Market” MMC 2002-ci ildə Kaya Karslı tərəfindən yaradılıb. Şirkət müxtəlif
sertifikatlara malik olmaqla (İSO 9001-2008, Customer Services) fəaliyyətini peşəkar formada
qurub. İstanbul Reklam Market həm birbaşa iri müştərilər və reklam agentliklərinə, həm də
poliqrafiyaya tələbatı kiçik tirajlarla məhdudlaşanlara xidmət edir.
Şirkət hər il istehsal sürətini artırır, avadanlıqlar alır və yalnız yoxlanılmış mütəxəssisləri işə cəlb
etməklə yeni istiqamətlər açır. Şirkətin ştatında təcrübəli, yüksək ixtisaslı rəssamlar və dizaynerlər
işləyir. Şirkətin əməkdaşları qarşıya qoyulan məsələlərin həllinə yaradıcı və peşəkar yanaşır,
poliqrafiya və təqdimat məmulatlarının işlənməsi və yaradılmasında tam xidmətlər spektrini həyata
keçirir.
İstanbul Reklam Market hər müştəriyə fərdi məhsul yaradır, layihənin eksklüzivliyinə və nadirliyinə
təminat verir, sifarişçinin arzu və imkanlardan çıxış edərək optimal kommersiya təklifi tərtib edir.
Qarşıya qoyulan məsələyə diqqətli yanaşma, yüksək səviyyədə peşəkarlıq, müştəriyə həssas
münasibət və işgüzar etika normalarına riayət - şirkətin bütün müştəriləri ilə iş zamanı möhkəm,
etibarlı münasibətlərinin əsasıdır.
Şirkət öz fəaliyyət dairəsini genişləndirməyi və daha müasir texnologiyaları tətbiq edərək istehsal
gücünü artırmağı planlaşdırır.
www.irm.az

36. İnnes MMC – Standart Üzv
Ümüd Vəliyev – Direktor
Tel: (012) 480 31 32
E-mail: office@innes.az
Ünvan: Əhməd Rəcəbli küç.1 TİVİ Group iş mərkəzi

37. “Iteca Caspian LLC” şirkəti – Standart Üzv
Fərid Məmmədov – Regional direktor
Tel:
(012) 4041000
Faks: (012) 4041001
E-mail: media@iteca.az
Ünvan: Nobel prospekti 15, Azure Biznes Mərkəzi, 7-ci mərtəbə
Xəzər regionunun ən böyük sərgi və konfranslarının təşkilatçısı “Iteca Caspian LLC” şirkəti aparıcı
sərgi və konfrans təşkilatçılarından biri - “ITE Group plc” şirkətinin tərəfdaşıdır və 2000-ci ildə təsis
edilmişdir. “Iteca Caspian LLC” şirkəti hər il Azərbaycan və Gürcüstanda 20-dən çox sərgi və
konfrans təşkil edir. Şirkətin təşkil etdiyi sərgilərin siyahısına aşağıdakılar daxildir:
Neft və Qaz, İnşaat, Telekommunikasiya Vasitələri və İnformasiya Texnologiyaları, Mühafizə və
Təhlükəsizlik, Qida Sənayesi, Kənd Təsərrüfatı, Nəqliyyat, Səhiyyə, Gözəllik və Sağlamlıq, Səyahət
və Turizm, Qonaqpərvərlik (Otel işi) Sənayesi, Təhsil və Karyera, Ekologiya.
Artıq uzun illərdir ki, Azərbaycanda keçirilən bu sərgilər hər il Ümumdünya Sərgi Sənayesi
Assosiasiyası (UFİ) tərəfindən təşkilat səviyyəsinin auditindən keçir. “UFİ tərəfindən bəyənilmişdir”
nişanı “Neft və Qaz” (“Caspian Oil & Gas”), “İnşaat” (BakuBuild), “Qida Sənayesi” (“WorldFood
Azerbaijan”), “Səhiyyə” (“BIHE”), “Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları” (“BakuTel”)
və “Turizm və Səyahət” (“AITF”) sərgilərinə verilmişdir və bu, sərgilərin yüksək təşkilatçılıq
səviyyəsinə və statistik göstəricilərin doğruluğuna dəlalət edir.
Sərgilər rəsmi olaraq Azərbaycanın dövlət strukturları tərəfindən dəstəklənir. Bu sərgilərdən bəziləri
isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT), Beynəlxalq Elektrik Rabitə İttifaqı (BERİ), Ümumdünya Turist
Təşkilatı və Hökumətlərarası TRASEKA Komissiyasının Daimi Katibliyi kimi nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən də dəstək alır. Sərgi iştirakçılarının coğrafiyası orta hesabla dünyanın 50-dən
çox ölkəsini əhatə edir. “Iteca Caspian LLC” şirkəti və onun təşkil etdiyi sərgilər dəfələrlə “Sərgilərin
təşkili sahəsində ilin şirkəti”, “1 nömrəli sərgi markası” və s. bu kimi nominasiyalarda müxtəlif
mükafatların laureatı olmuşdur.
Fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində, “Iteca Caspian LLC” şirkətinin təşkil etdiyi sərgilər geniş ictimaiyyət
arasında populyarlıq və etimad qazanmağa müvəffəq olmuşdur.
http://www.iteca.az/

38. KPMG in Azerbaijan – Qızıl Üzv
Murat Karakas – İdarəedici Partnyor
Tel:
(012) 4369675
Ünvan: İnşaatçılar pr.42/42
KPMG peşəkar audit, məsləhət, vergi və hüquqi xidmətləri göstərən müstəqil şirkətlər şəbəkəsidir.
Bizim 147 ölkədə fəaliyyət göstərən üzv şirkətlərimizdə 219,000 nəfərdən artıq əməkdaşımız çalışır.
Hər bir “KPMG” şirkəti müstəqil hüquqi şəxsdir, müstəqil fəaliyyət göstərir və özünü
bu cür təqdim edir. KPMG 1998-ci ildən etibarən Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və hazırda şirkətin
ofisində 120-yə yaxın əməkdaş çalışır.
Biz maliyyə hesabatlarının auditini həyata keçirir, geniş çeşidli məsləhət xidmətləri göstərir, o
cümlədən vergi və hüquqi məsələlər, ƏSG-nin təkmilləşdirilməsi və risklərin idarə edilməsi, kapital
bazarları, restrukturizasiya və vəsaitlərin cəlb olunması üzrə məsləhət xidmətləri təklif edirik. Bizim
başlıca prinsipimiz hər zaman firmanın qlobal bilik resurslarını yerli mütəxəssislərimizin praktiki
təcrübəsi ilə vəhdət şəklində istifadə etməkdir.
Bizim məqsəd və hədəfimiz biliyimizi müştərilərimiz, əməkdaşlarımız və dünyanın kapital bazarları
üçün faydaya çevirməkdir.
www.kpmg.az
39. KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş - Standart Üzv
Enis Buka -Bölgə Direktoru
Tel:
(012) 496 58 19
Ünvan: Ayfəttin Cəlilov küçəsi 20. 17 Mərtəbə
KOLOĞLU HOLDİNG
Türkiyədən güc alan, sahəsində lider bir marka olaraq yüksələn qrupumuz - inşaatdan enerjiyə,
sənayedən turizmə və təhsildən mədəniyyətə qədər bir çox fərqli sektorda həyata keçən böyük
layihə və yatırımlara 50-dən çox şirkət ilə imza atır.
KOLIN İNŞAATI ... QRUPUMUZUN İDARƏ GƏMİSİ
Koloğlu Holdinqin "flaqmanı" 1977-ci ildə qurduğumuz "Kolin İnşaat" dır. Dünyada və Türkiyədə
lider marka olan Kolin İnşaat. Yalnız Türkiyədə deyil, böyük miqyaslı investisiya layihələrinin
qurucusu olaraq üç qitədə fəaliyyət göstəririk. Adını dünyanın uğurlu şirkətləri siyahısına yazan
Kolin, xaricdəki layihələri ilə də geniş bir coğrafiyaya sivilizasiya daşıyır. Liviyadan Azərbaycan və
Uqandaya qədər geniş bir coğrafiyada böyük nəqliyyat və investisiya layihələri həyata keçirən Kolin
İnşaat, Azərbaycan, Liviya, Oman, Polşa, Cezayir, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı və Küveytdə xaricdəki
nümayəndəliklərinə sahibdir. İnşaat və memarlıq sahəsində, zamanından əvvəl bir mədəniyyət
dizaynına sahib olan əcdadlarımızın və dünyanın hörmət etdiyi memar Sinanın mirasını daşıdığımıza

inanırıq və üç qitəyə mədəniyyət gətirdiyimiz üçün qürur duyuruq. Bu dəyərlərimizlə illərdir
dünyanın ən yaxşı 250 beynəlxalq podratçı siyahısındayıq. Beynəlxalq inşaat sənayesi jurnalı
Engineering News Record (ENR) tərəfindən müəyyən edilən və bütün dünyada bir istinad olaraq
qəbul edilən siyahıda 94-cü yerdəyik.
ENERJİ SEKTORUNUN ƏN BÖYÜK OYUNCULARINDAN BİRİ OLDUQ
Kolin İnşaat, strateji hədəflərə yönəldilmiş investisiya yanaşması ilə qlobal miqyasda sektorun ən
sürətlə inkişaf edən şirkətlərindən biridir. İnşaat sahəsində zirvədə olan Kolin, təcrübə və səriştəsini
iqtisadi böyümə hədəfləri ilə birləşdirir və bir çox fərqli sektorda fəaliyyət göstərir. Sektorun,
xüsusən də enerji sahəsindəki əsas oyunçularından biri olduq. 1220 metr yüksəkliyi ilə dünyanın ilk
beşliyinə daxil olan Akköy Su Elektrik Stansiyası (HES) ilə başladığımız çaylarımızın enerjisindən
elektrik istehsalı səyahətimiz davam edir. Koloğlu Holdinqin ən vacib hədəflərindən biri, ətraf
mühitə və həyat dəyərlərinə hörmət edən yenilənə bilən enerji qaynaqlarımızı qiymətləndirməkdir.
Qürurla bildirmək istərdik ki, bu məqsəd bütün investisiyalarımızda əldə edilmişdir. "Türkiyənin ən
böyük proyekti olan yerli linyit ilə hazırlanan" ətraf mühiti qorumaq üçün Soma Kolin Termal Elektrik
Stansiyasında göstərdiyimiz səylər, şirkətimizin təbiət və ətrafına duyduğu dərin hörməti göstərən
nümunələrdən yalnız biridir. Sabit və davamlı bir böyümə ilə Kolin İnşaat təkcə inşaat və enerji
sektorunda deyil, mədənçilik, sənaye və turizm kimi fərqli sektorlarda da eyni müvəffəqiyyət
qrafikini əldə edir. Kolin bir inşaat podratçısı olaraq avtomobil yolları, yollar, körpülər, viyadüklər,
dəmir yolları, metrolar, sürətli qatarlar, tunellər, limanlar, bəndlər, müasir suvarma sistemləri,
təmizləyici sistemlər, su ötürücü xətlər, daşqından mühafizə tikililəri, sənaye kompleksləri kimi
böyük nəqliyyat layihələri, xidmət təmir və istismar emalatxanaları, boru kəməri tikintisi, kütləvi
mənzil, otel, xəstəxana, ofis binaları və hərbi obyektlər, bina mənzil layihələri, tələbə yataqxanaları,
sosial obyektlər və məktəblər, enerji, rabitə və nəqliyyat layihələri, xəbərləşmə və logistika
layihələrinə qədər uzanan geniş bir miqyasda bir çox layihələrə imza atır.

YÜKSƏK MALİYYƏ GÜCÜ, SAĞLAM MALİYYƏ STRUKTURU
Koloğlu Holding, Türkiyənin ən sürətli və sağlam addımlarla böyüyən şirkətləridəndir. Biz də
böyüməyə ara vermədən davam edirik. Davamlı böyüməsi ilə qrupumuz hər il uğur cədvəlini
yüksəldir. Maliyyə göstəricilərimiz qlobal və yerli iqtisadi dalğalanmalara yüksək dərəcədə davamlı
olan şirkətimizin nailiyyətlərini göstərir. Möhkəm maliyyə quruluşumuzla həm beynəlxalq maliyyə
bazarlarında, həm də milli bazarda "maliyyə baxımından güclü bir şirkət" kimi qəbul olunuruq. Bizim
dövriyyəmizin artımı hər il böyük artımlar göstərir. Koloğlu Holdinqin 2019 cirosu 15,6 milyardı
keçdi. Bu rəqəm, dövriyyəmizdə əvvəlki ilə nisbətən təxminən 2,5 milyard artım deməkdir. Hədəf
etdiyimiz illik böyümə nisbətlərindən kənara çıxmaqdan qürur duyuruq. Son 5 ildə öz kapitalımızın
artım tempi yüzdə 240-a yaxınlaşdı. Koloğlu Holdinqin lokomotiv şirkəti olan Kolin İnşaat, xüsusilə
enerji sahəsindəki müxtəlif sahələrdəki investisiyalarımıza öz payını verir. Dövrün "hibridini" düşünə
bilən nadir şirkətlərdən biri olan Kolin, fərqli sektorlarda ixtisaslaşaraq inkişaf etdirdiyi fənlərarası
qabiliyyətləri ilə fərq yaradır.
24 mindən çox işçisi olan nəhəng heyət; KOLOĞLU HOLDİNG
2019-cu ilin sonuna olan məlumata görə, 3760-ı xarici ölkə vətəndaşı olan ümumilikdə 24760 nəfər
çalışırıq. İşçilərimizin 54% -i mavi yaxalı, 46% -i ağ yaxalı işçilərdir.Bu sayın əksəriyyəti hər biri öz
sahələrində ixtisaslaşmış təcrübəli mühəndislərdən və texniki işçilərdən ibarətdir.Əvvəlcə inşaat
daxil olmaqla müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən Koloğlu Holding, nəhəng bir işlə təmin edərək,

Türkiyə iqtisadiyyatına əhəmiyyətli dəstək təmin etdi. Holdinqdə işləyən işçilərimizin % 51-i Kolin
İnşaatında,% 49-u isə Holdinq nəzdində fəaliyyət göstərən qrup şirkətlərimizdə çalışır. Koloğlu
Holding olaraq təməl insan resursları siyasətimiz, müxtəliflik və yaradıcılığa dəyər verən iştirakçı,
paylaşma, qərəzsiz, şəffaf bir mədəniyyətin yaradılması və yayılmasını təmin etməkdir. Sosial və
iqtisadi inkişafın dinc bir iş mühiti ilə baş verəcəyinin fərqindəyik. Bu səbəbdən 43 ildir dəyişməyən
prioritetimiz iş sağlamlığı və təhlükəsizliyi qanunlarına uyğun olaraq təhlükəsiz iş mühitləri
yaratmaq, bu mühitlərdə qaydalara uyğun hərəkət etmək və beləliklə işçi / işəgötürən
münasibətlərində, işə barışıq şəkildə nümunəvi bir şirkət olaraq yolumuza davam etməkdir.
40. L.B.Consulting MMC - Standart Üzv
Lamiyə Bayramova - Direktor
Tel:
(012) 4369675
Ünvan: İnşaatçılar pr.42/42
Beynəlxalq səviyyədə effektiv və faydalı şəkildə konsaltinq xidmətləri təklif edən aparıcı şirkətdir.
L.B.Konsaltinq UİA üzvüdür Şirkət Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yerli və xarici şirkətlərə müxtəlif
sektorlarda korporativ, özəlləşdirmə, bank fəaliyyəti, vergi, intellektual mülkiyyət, əmək,
kommersiya hüquqları, müqavilələrin hazirlanması, Qanunvericiliyin hüquqi analizi, hüquqi
qeydiyyat, hüquqi sənədlərin tərcüməsi, maliyyə, maliyyə hesabatlarının BMHS standartlarına uyğun
tərtib edilmiş maliyyə hesabatlarına transformasiyasını, mühasibat uçotu, vergi
miqrasiya hüququ, fərdi ( iş ) icazələrinin alınmasına dair,

məsələləri,

əmək qanunvericiliyi və mülki

qanunvericilik üzrə məsləhət xidmətləri (konsaltinq) təklif edir.

41. Mesut Ofis Mebeli MMC (ZİVELLA) – Standart Üzv
Abdurrahman Uzun - Təsisçi
Tel:
(012) 5635353
Faks: (012) 4362758
E-mail: muhterem@zivvella.net
Ünvan: Atatürk prospekti 34-D, Gənclik
Firma “Mesut Ofis Mebeli” olaraq Türkiyədə uzun illər əldə etdiyi təcrübələrlə 2003-cü ildən etibarən
Azərbaycanda Zivella loqosu ilə fəaliyyətə başlamışdır. Şirkət ofis mebeli, mətbəx mebeli, restoran,
kafe, bar, stol-stulların satışı ilə məşğuldur. Zivella ötən müddət ərzində təklif etdiyi məhsulların
keyfiyyətini artırdığı kimi kadrlarının da peşəkarlığını artıraraq, müştərilərinə problemsiz və yüksək
səviyyəli xidmət təklif edir.

42. Miray MMC - Standart Üzv
Kadri Uygar Candemir - Direktor
Tel: (012) 464 75 03
E-mail: info@atalight.com
Ünvan: Nərimanov r., Aşıq Əlı küç.2\7
Miray MMC, 2013-cü ildən bu günə qədər Atalight markası adı altında Azərbaycan, Orta şərq və CIS
ölkələrində inşaat və kommersiya fəaliyyətini davam etdirməkdədir.
Azərbaycanda memarlıq, dekorativ və sənaye işıqlandırma tədarükə xaricində, müxtəlif layihələrdə
işıqlandırma, elektrik baxım fəaliyyətlərini icra etməkdədir.

43. MGM Group – Qızıl ÜZV
Muhammed Guven - Direktor
Tel: (012) 437 33 24
Ünvan: Dəmirçi Plaza
44. Muğanbank ASC - Standart Üzv
Elmir Həsənov - İdarə Heyətinin Sədri
Tel: (012) 5983511
Fax: (012) 5642035
Ünvan: Əhməd Rəcəbli küç 21 B
«Muğanbank» ASC 1992-ci ildə yaradılıb. Yarandığı tarixdən Bankın məqsədi ölkə iqtisadiyyatının
inkişafında iştirakçı olmaq, geniş əhali kütləsinə bütün növ bank xidmətləri göstərmək və bununla
da bank sistemində qabaqcıl maliyyə institutlarından birinə çevrilmək olmuşdur. Yarandığı tarixdən
etibarən 19 il ərzində bank daim inkişaf yolunu tutmuş, illər keçdikcə Azərbaycanın bank sistemində
möhkəmlənmiş, servis və xidmətləri həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət baxımından artmışdır.
«Muğanbank»ASC Azərbaycanın bank sistemində stabilliyi və etibarlılığı ilə seçilən əsas
iştirakçılarından biridir.
www.muganbank.az

45. «M+B»Group MMC – Qızıl ÜZV
Mirkan Aygül – Direktor
Tel: (012) 597 49 57
Ünvan: Səməd Vurğun küç.58/60 AF Center 2-ci mərtəbə
"M+B" GROUP MMC - Bitki mühafizə vasitələrininvə aqrokimyəvi maddələrin idxalını, tikinti-inşaat,
mal material satışı ilə yanaşı hamdə idxal, ixrac və tranzit istiqamətlər üzrə yüklərə kompleks
şəkildə xidmət göstərilməsi üçün 2015-ci ildə yaradılmış Group şirkətidir. 2015- ci ildən "M+B"
GROUP MMC Ukrayna, Rusiya Federasiyası, Orta Asiya ölkələri eləcə də Şərqi Avropa və
Baltikyanı ölkələr, Belarus və Qafqaz ölkələri arasında yük dövriyyəsi üzrə beynəlxalq nəqliyyatda
öz mövqeyini qorumaqdadır/
"M+B" GROUP MMC şirkətinin əsas fəaliyyəti bitki mühafizə vasitələrininvə aqrokimyəvi
maddələrin idxalını, tikinti-inşaat, mal material satışı və beynəlxalq Dəmir yolu, Gəmi və Avtomobil
yolu xidmətidir.
Geniş xarici tərəfdaşlar şəbəkəsi yükləri "qapıdan qapıya qədər" çatdırmağa, yükün
xüsusoyyətlərini - ölçü, tranzit vaxtı və qiymətini nəzərə alaraq ən optimal nəql üsulu, marşrut
seçməyə imkan verir.
"M+B" GROUP MMC şirkətinin iş prinsipi - əməkdaşların yüksək səriştə təcrübəsi sayəsində
optimal marşurutların seçilməsində peşəkar fəaliyyətin əlaqələndirilməsi yolu ilə əldə edilən yüksək
keyfiyyətli logistika xidmətləridir.
www.mbgroup.az

46. “Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC - Standart Üzv
Kamran Abbasov - İcraçı Direktoru
Tel: (012) 585 10 30
Ünvan: AZ 5022, Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi, Nasosnu, Bakı-Quba magistralı
“Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC şirkəti MBCC Qrup şirkətlər qrupuna daxildir.
Şirkət 2006-cı ildən etibarən Sumqayıt şəhərinin yaxınlığında öz fabrikasını qurmaqla, Azərbaycanda
fəaliyyətdədir, bütün inşaat sahələrini yüksək keyfiyyətli Alman patentli inşaat kimyəvi məhsulları ilə
təmin edir.
Şirkət inşaat kimyavilərindən: beton qatqıları, kafel/metlax yapışdırıcıları, normal və geniş aralıq
doldurucuları, təmir materialları, su izolyasiya sistemləri, epoksid və poliuretan dam və döşəmə
sistemləri və sərtləşdiriciləri, gücləndirmə sistemləri, suvaqaltı astar materialları və digər müasir
inşaat kimyavilərini istehsal edir.

www.mbcc-group.com
47. Nabucco Memarlıq və İnşaat MMC - Standart Üzv
Kamaləddin Mənsimov - Baş Direktor
Tel: (012) 5306203
Ünvan: Tbilisi pr-ti 1058, ev34
CONSTRUCTION” MMC Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində “Lindab Buildings” qrupuna
daxil olan “Astron Buildings” şirkətinin rəsmi və eksklüziv distribyutorudur. İsveç şirkəti “Lindab
Buildings” üç istiqamətdə fəaliyyət göstərir: vintilasiya sistemi, tamkomplektli polad binalar, inşaat
komponentləri.
“NABUCCO A&C” “Lindab Buildings” qrupuna daxil olan “Astron Buildings” şirkətini təmsil edərək,
tamkomplektli polad binaların layihələndirilməsini, istehsalını və quraşdırılmasını həyata keçirir.
“NABUCCO A&C” şirkətinin "Astron Buildings" şirkəti ilə birlikdə gördüyü işlər:
Sənaye və Kommersiya təyinatlı tamkomplektli polad binaların layihələndirilməsi, istehsalı və
quraşdırılması.
Zavodların, logistika mərkəzlərinin, ambarların, idman komplekslərinin, ticarət mərkəzlərinin,
avtosalonların, avtoservislərin, çoxmərtəbəli avto dayanacaqların, aviasiya anqarlarının, vaqon
depolarının, kazarmaların, təhsil mərkəzlərinin və s. tikintisi.Professional məsləhətlər, çatdırılma,
quraşdırılma və servis.
Layihələndirmədən əvvəl dəqiq qiymət –"CİPRİON" proqramı əsasında təyin olunur.
Layihələndirmə və istehsalın keyfiyyətinin idarəetmə sistemi İSO 9001:2008, Büro VERİTAS
əsasında sertifikatlaşdırılmışdır.

48. “Nareks” MMC – Qızıl Üzv
Tahsin Gündem - Avtomatlaşdırma şöbəsinin müdürü
Tel:
(012) 5115341
Ünvan: Əhməd Rəcəbli, 69 K
info@nareks.com
tahsin.gundem@nareks.com
2012 –ci ildə qurulan Nareks, Bina Avtomatika sistemləri (BMS), ağıllı ev sistemləri (Smart Home)
və Yangın sistemləri üzrə Siemens Building Technologies, Schneider Electric, Omron Industrial
Automation, Protec Yangın sistemləri və EAE Busbar&Cabin firmalarının Rəsmi Azərbaycan
partneri və bir Mühəndislik firmasıdır.

Elektromexanik və Avtomatika
layihələrə imza atmıştır.

sistemləri sahəsində Türkiyə, Azərbaycan və Qafqazda

bir çox

Sistemləriniz üçün yuxarıda göstərildiyi kimi ən yaxşı məhsulları seçərək, aşkarlama , nəzarət ,
əyani yoxlama, hərəkət nəzarəti, iqlim nəzarəti, Elektromexanik infrastrukturu və s. Bu sektorda
fəaliyyət göstərərək qabaqcıl firmaları Nareks MMC şirkəti sizlərə təklif edir, bu məhsulları
proqramlaşdırır və Müştərilərinə Mühəndislik Xidməti göstərir.
Azərbaycanda; Amburan Mall BMS, Heydar Aliyev Congress Hall BMS – Qəbələ, International
Broadcast Center BMS, Holiday inn Baku Otel BMS, Beynəlxalk Bank Baş Ofis BMS,
Rusiya’da; Sanatoriya İstochnik Otel BMS,
Türkiyədə; İstanbul 3-cü Boğaz Köprüsü Memari aydınlatması və Avtomatikası,
Tacikistan’da Khorog Hospital.
Sudan’da, Maliyye Nazirliği Binası.
İşlərimizi qısaca göstərə bilərik.
2017-ci ildə Əhməd Rəcəpli 69K ünvanında açılan Mağazamızda ‘Siemens Building Technologies,
Schneider Electric, Omron Industrial Automation, Protec Yangın sistemleri və EAE Busbar&Cabin’
firmalarına aid bütün məhsulları təmin edə bilərik.

49. Neftgen Engineering MMC - Standart Üzv
Yalçın Kara - Direktor

50. ”Norm Otomasyon Elektromekanik İthalat ihracat Sanayi ic ve O.s. Ticaret Limited”
– Gümüş Üzv
Erdem Ercin – Baş Direktor
Ünvan: Ə.Rəcəbli 239, blok6 №5
Avtomatik mühəndislik şirkəti «NORM OTOMASYON», nəzarət sistemləri və ağıllı ev sisteminin
qurulması satır. Şirkət xarici layihələr bir çox heyət üzvləri çalışır. Şirkət Azərbaycanda və Qafqazda
layihələr çox tətbiq edib.

51. Oriflame - Standart Üzv
Ruslan Qaımov – Baş Direktor
Tel:
(012) 520 00 96
Ünvan: Azərbaycan pr.61C
Şirkətin əsası 1967-ci ildə İsveçdə Af Yoknik qardaşları tərəfindən qoyulmuşdur.
Bu gün “Orifleym” – 60-dan çox ölkədə fəaliyyət göstərir. Bütün dünya üzrə 3 milyondan artıq
məsləhətçinin əməkdaşlıq etdiyi birbaşa satış üzrə ən böyük kosmetik şirkətlərdən biridir.
1967-ci ildə yarandığı tarixdən etibarən “Orifleym” ətraf mühitə zərər yetirmədən insanların
həyatını yaxşılaşdırmaq üçün hər şey edir. “Orifleym” təbii inqredientlərin istifadə edənlər arasında
ilk olması ilə qürur duyur.
“Orifleym” in Xeyriyyə fondu Uşaqların Beynəlxalq müdafiəsi fondunun həmtəsisçisidir.
1998-ci il 15 iyuldan “Orifleym” Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. 55 işçisi var. 1000-lərlə insan
şirkətlə əməkdaşlıq edir, pul qazanır, gözəlləşir.
MDB-nin Satış Layihələri üzrə VP & Orifleym Azərbaycanın Baş direktoru Kemal Kaya cənabları
2015ci ilin noyabrından Bakıda fəaliyyətə başlamışdır. Ümumilikdə Orifleymdə 1993cü ildən çalışır.
Şirketin temeli 1967 yılında İsveç'te Af Yoknik kardeşleri tarafından kurulmuştur.
Bugün "Oriflame" - 60'dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Tüm dünya genelinde 3 milyondan
fazla danışmanın işbirliği yaptığı doğrudan satış yapan en büyük kozmetik şirketlerinden biridir.
1967 yılında kurulduğu tarihten itibaren "Oriflame" çevreye zarar getirmeden insanların yaşamını
iyileştirmek için her şey yapıyor. "Oriflame" doğal maddeler kullananlar arasında ilk olması ile gurur
duyuyor.
"Oriflame" in Hayır fonu Çocukların Uluslararası Korunması fonunun kurucusudur.
1998 15 Temmuz'dan "Oriflame" Azerbaycan'da faaliyet göstermektedir. 55 çalışanı var. 1000-lerle
insan şirketle işbirliği yapıyor, para kazanıyor, güzelleşiyor.
BDT'nin Satış Projeleri üzere VP & Oriflame Azerbaycan'ın Genel Müdürü Kemal Kaya 2015. yılın
Kasım ayından Bakü'de faaliyete başlamıştır. Genel olarak "Oriflame" de 1993. yılından
çalışmaktadır.

52. PAŞA Bank ASC – Qızıl Üzv
Taleh Kazımov – Baş İcraçı direktor və İdarə Heyətinin sədri
Tel:
(012) 4965000
Tel/faks: (012) 4965010
Ünvan: Yusif Məmmədəliyev küç. 13
2007-ci ildə yaradılmış “PAŞA Bank” ASC Azərbaycanın aparıcı korporativ bankıdır. “PAŞA Bank” ASC
investisiya bankçılığı, ticarətin maliyyələşdirilməsi, aktivlərin idarə edilməsi də daxil olmaqla əsas
maliyyə xidmətlərini, o cümlədən kiçik və orta sahibkarlıq üçün tam xidmətlər dəstini təklif edir.
Bank iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun əsas sahələrinə-nəqliyyat, tikinti, ticarət və Azərbaycan
iqtisadiyyatının müxtəlifliyinə öz töhfəsini verən digər sahələrə xidmət göstərir.
“PAŞA Bank” ASC kapital səviyyəsinə görə Azərbaycanın ən iri özəl bankıdır, həmçinin aktivlərinin
həcminə görə TOP-5 özəl bankları siyahısına daxildir.
“PAŞA Bank” ASC bu gün dünyanın 14 dilində danışan 300 nəfərdən çox ixtisaslı əməkdaşın daxil
olduğu beynəlmiləl komandadır. “PAŞA Bank” ASC ən iri regional maliyyə təşkilatlarından birinə
çevrilməsi üzərində hər gün işləyir və artıq bu gün dünya səviyyəli məhsul və xidmətlər təklif edir.
“PAŞA Bank” ASC Azərbaycanda iri investisiya holdinqi olan, o cümlədən sığorta, tikinti, tikinti
materialların istehsalı, turizm və biznesin digər istiqamətlərində geniş təmsil olunan PAŞA Şirkətlər
Qrupunun bir hissəsidir.

53. “PAŞA Həyat Sığorta” ASC – Qızıl Üzv
Niyaz İsmayılov – İdarə Heyətinin sədri
Tel:
(012) 5673236
Tel/faks: (012) 5673239
Ünvan: M. Useynov küçəsi 61
“PAŞA Holding” şirkətlər qrupuna daxil olan “PAŞA Həyat Sığorta” ASC 24 noyabr 2010-cu il tarixdə
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınaraq Azərbaycan
Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 14 fevral 2011-ci il tarixli lisenziyası əsasında həyat sığortası sahəsi
üzrə xidmətlərin həyata keçirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. Təsis olunduğu zaman “PAŞA
Həyat Sığorta” ASC-nin nizamnamə kapitalı 7.000.000 (yeddi milyon) AZN təşkil edirdisə,
fəaliyyətinin ilk 3 ilinin nəticəsi olaraq Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı 5,75 dəfə artırılaraq, hazırda
40.250.000 (qırx milyon iki yüz əlli min) manata çatdırılıb. “PAŞA Həyat Sığorta”dinamik inkişaf
edən universal həyat sığortası şirkəti olaraq hazırda Azərbaycan sığorta qanunvericiliyi ilə nəzərdə
tutulmuş bütün həyat sığortası siniflərinə aid hər bir müştərinin tələblərinə cavab verən aşağıda
qeyd olunan məhsullar təqdim edir:
• Həyatın ölüm halından sığortası
• Həyatın yaşam sığortası

• Sağalmaz xəstəliklərdən sığorta
• İşsizlik sığortası
• Əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından sığorta
• İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi
hallarından icbari sığorta
Sığorta bazarında öz mövqeyini möhkəmləndirmək məqsədilə “PAŞA Həyat Sığorta” təqdim etdiyi
məhsulların şərtlərinin müştərilər üçün daha sərfəli olması istiqamətində daimi iş aparır. Sığorta
risklərinin etibarlı təkrarsığortası sahəsində “PAŞA Həyat Sığorta” ASC yüksək reytinqli beynəlxalq
aparıcı təkrarsığorta şirkətləri ilə əməkdaşlıq edir. “PAŞA Həyat Sığorta” Azərbaycan Sığortaçılar
Assosiasiyası (ASA), Azərbaycan Risk Peşəkarları Assosiasiyası (ARPA), Azərbaycan-Türkiyə İş
Adamları Birliyi (ATİB), Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası (ASK), Azərbaycan-Amerika Ticarət
Palatasına (AMCHAM) və İcbari Sığorta Bürosuna üzvdür. Şirkət keyfiyyətin idarəedilməsi üzrə "TÜV
Thüringen" ISO 9001:2008 beynəlxalq keyfiyyət sertifikatına malikdir. 2013-cü ilin yekunlarına görə,
“PAŞA Həyat Sığorta” şirkəti Rumıniyanın “XPRIMM Insurance Report” beynəlxalq sığorta jurnalı
tərəfindən “ən mənfəətli həyat sığortası şirkəti” nominasiyası üzrə xüsusi beynəlxalq mükafata layiq
görülüb. 2014-cü ildə “PAŞA Həyat Sığorta” ASC “Azərbaycanın mədəni irsinin təbliğində xidmətlərə
görə” nominasiyası üzrə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin "Milli irs”
mükafatı ilə təltif edilmişdir.
www.pasha-life.az

54. “Positive Consulting” - Qızıl Üzv
Mürsəl Rüstəmov – Təsisçi
2009-cu ildən fəaliyyət göstərən “Positive Consulting” şirkəti olaraq nəzərinizə çatdırırıq ki, biz İnsan
Resursları, Hüquq, Maliyyə, PR və Marketinq kimi sahələrdə xidmət göstərməklə Sizin qarşınızdayıq.
Qısa bir müddət ərzində sözügedən sahələrdə göstərdiyimiz xidmətin keyfiyyəti ilə bir çox uğura
imza atmışıq və bu sahədə yetərincə təcrübəli bir heyyətə malik olduğumuzu tam əminliklə
vurğulaya bilərik.

İR sahəsində göstərdiyimiz xidmət biznes və kadrlar inkişafını təlim və məsləhət xidmətlərimiz
vasitəsilə təmin etməkdən ibarətdir.
Böyük təcrübəmiz şirkətlərin tələblərini tam dəqiq başa düşməyə və onların müştərilərin tələblərinə
cavab verərək, onlarla qarşılıqlı faydalı əlaqələrinin yaradılmasına yönəldilmiş uyğun həlli heyata
keçirməyə və müştərilərin məmnuniyyətini maksimum dərəcədə artıracaq çözümlərin həlli ilə təmin
edilməsinə imkan yaradır.
Biz sahibkarlara İR idarə edilməsində və yeni yaranan biznesin İR boşluğunun aradan qaldırılmasına
köməklik göstəririk. Biz müştərilərimizi bütün məşğulluq dövrünü (İşə qəbul prosesi; heyyətin,

fəaliyyətin və bacarıqların idarə edilməsi; mükafatlandırma və tanınma; təlim və inkişaf; davamlı
olan kadr idarəçiliyi və İR siyasəti) əhatə edən yeni innovativ xidmətlərlə təmin edirik.
Xidmətimizin geniş şəkildə əhatə etdiyi sahələr:















Kadrlar layihəsi və dəyişiklik idarəetmə sistemi
Təşkilati dizayn və inkişaf
İR strategiyası və analitikası
İşçi qüvvəsinin büdcəsi və planlaşdırılması
Resurs strategiyaları, istedadların cəlb edilməsi və
qiymətləndirilməsi
Fəaliyyətin idarə edilməsi
Liderlik keyfiyyətlərinin və bacarıqlarının idarə edilməsi
Təlim və inkişaf
Təzminat və fayda
İşçilərin işə kökənməsi və inkişafı
Professional biznes koçluğu
İR Auditi
HRIS (İnsan Resurslarının İnformasiya Sistemləri/ Əmək
haqqı və İdarəetmə)
İR Transformasiyası

İnsan Resursları biznesin inkişafında ən vacib və aparıcı amillərdən biridir, buna görə də bizi
öz İR-şöbəniz olaraq nəzərdə tuta bilərsiniz və biz də öz növbəmizdə Sizə komandanızla birlikdə
böyük nəticələr əldə etmənizə köməklik edəcəyik.

55. R.I.S.K. Elmi Istehsalat Şirkəti - Standart Üzv
Anar Əligülov – Direktor
Tel:
(012) 4973737
Faks: (012) 4981993
Ünvan: Rəşid Behbudov küç., 59
R.I.S.K. Elmi İstehsalat Şirkəti İnformasiya Texnologiyaları sahəsində kompleks çözümlər hazırlayan
və təqdim edən bir şirkətdir.
Şirkət telekommunikasiya operatorları, banklar və iri nəqliyyat müəssisələri üçün informasiya
infrastrukturunun yaradılması, həmçinin dövlət müəssisələri üçün e-hökumət həllərinin hazırlanması
üzrə ixtisaslaşmışdır. R.I.S.K. Şirkəti 1993-cü ildən etibarən fəaliyyət göstərir və hal-hazırda
şirkətdə 220-dən artıq mütəxəssis çalışır. Şirkətin fəaliyyəti 2003-cü ildə İSO 9001:2000 keyfiyyət
sertifikatına layiq görülmüşdür. R.I.S.K. Elmi İstehsalat Şirkəti IBM, Cisco, Dell, SUN Microsystems,
Emerson, Avaya, Microsoft, Oracle və digər dünya miqyaslı şirkətlərin Azərbaycanda rəsmi
tərəfdaşıdır.
www.risk.az

56. Real Təmizlik MMC – Qızıl Üzv
Xəyal Rəhimov – Baş direktor
Tel:
(012) 404 11 90/91
Faks: (012) 465 70 58
Ünvan: Ələsgər Qayıbov küçəsi 10 Q, SDN Plaza
Xidmət sahəsində ixtisaslaşmış “Real Cleaning” şirkəti olaraq, əsas hədəf müştərilərin istək və
tələblərini ən yüksək standartlara uyğun və tam şəkildə həyata keçirməkdir.
2008-ci ildən fəaliyyət göstərən “Real Cleaning” şirkəti Azərbaycanda təmizlik sahəsində innovativ
yanaşma təklif edərək müştərilərə yüksək səviyyədə xidmət göstərir. Yarandıqdan qısa müddət
sonra bir çox sənaye, məişət və ictimai qurumlarında təmizlik xidmətlərini göstərməyə başlayıb.
Avropa ölkələrinin ən müasir texnikalarına malik olan şirkəti ilə əməkdaşlıq edərək onların
avadanlıqlarından istifadə edən Şirkət istənilən növ təmizlik işlərini icra etməkdə ölkəmizin lider
şirkəti olmaqdan qürur duyur. “Real Cleaning” müştərilərin sifarişlərini ən yüksək standartlara
uyğun, tam təmiz yerinə yetirir. Tam yerli sərmayəyə əsaslanan şirkət az bir vaxtda bazarda
möhkəmlənmiş və özəl sektorla, dövlət müəsisələri ilə geniş və uzun müddətli əməkdaşlıq edir.
Əməkdaşlığımız beynəlxalq standartlar səviyyəsində yüksək keyfiyyətli işlərin effektiv və
müştərilərin tələblərinin yerinə yetirilməsinə istiqamətlənibdir.
www.realcleaning.az

57. "RR Group of Companies" MMC - Qızıl Üzv
Rafiq Qarayev - Direktor
Tel:
(012) 4969793
Ünvan: Qaradag rayonu Salyan şossesi Lokbatan yolu 22

RR Group of Companies 2006-cı ildə təsis edilmişdir. Şikətlər qrupu biznesin müxtəlif sahələri tikinti, ticarət, informasiya texnologiyaları və logistika sahələrində fəaliyyət göstərir. Faəliyyətinin
əsas məqsədi biznesin effektiv idarə olunması, korporativ idarəetmə standartlarına uyğun ölkə
daxilində və onun hüdudlarından kənarda keyfiyyət brendinə çevrilməkdir. Şirkətin Türkiyə,
Macarıstan və Gürcüstanda şəbəkəsi vardır.
RR Group of Companies fəaliyyəti dövründə bir sıra iri miqyaslı tikinti layihələrini, o cümlədən
Dünya Bnkının Qəbələ rayonunda infrastruktur sisteminin yenidən qurulması və tikintisini, Bakı və
Zaqatala şəhərlərində çoxmərtəbəli yaşayış kompleksinin tikintisini, bir neçə sənaye müəssəsinin
inşasını həyata keçirmişdir. Hazırda Türkiyənin İstanbul şəhərində metro tuneli inşaatında iştirak
edir.
Şirkət Azərbaycanda qida məhsullarının ən iri topdansatışı və logistika mərkəzindən biri olan
Aqrovest Logistiksin sahibidir.

Bundan əlavə İnformasiya Texnologiyaları sahəsində elektron növbəlik, elektron bilet sistemlərini
yaratmışdır və tətbiqini həyata keçirir.
RR Group of Companies fəaliyyət göstərdiyi sahələrdə rəqabət üstünlüklərini yaratmaq və inkişaf
etdirməklə ölkə iqtisadiyyatının beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin və ixrac potensialının
güclənməsinə töhfə verir.

58. Schneider Electric Middle East Projects” Azərbaycan Respublikasındakı Filialı - Qızıl
Üzv
Dan Vlasceanu - Orta Asiya üzrə Prezident
Tel:
(012) 404 8366
Ünvan: Ritz plaza, Maradanov Qardashlari 117 C
Dünya miqyasında enerjinin idarə olunması üzrə ixtisaslaşan və 100-dən çox ölkədə fəaliyyət
göstərən “Schneıder Electrıc” şirkəti bir çox bazar seqmenti üzrə kompleks həll variantlarını təklif
etməklə yanaşı, həm də kommunal xidmətlər və infrastruktur, habelə sənaye sahələri və texnika
istehsalçıları, qeyri-yaşayış binaları, məlumat mərkəzləri və şəbəkələri, eləcə də yaşayış binaları kimi
sahələrdə hakim mövqeyə malikdir.
Əsas diqqətini enerjinin təhlükəsiz, etibarlı, səmərəli, sərfəli və ekoloji baxımdan zərərsiz şəkildə
istifadə olunmasına yönəldən şirkətlər qrupu 144.000 nəfərdən çox işçi heyəti sayəsində satış
həcmini 2016-cı ildə 25 milyard avroya qədər yüksəltməyə müvəffəq olmuş və beləliklə də fiziki
şəxslərin və ayrı-ayrı təşkilatların öz enerjilərini maksimum səmərə ilə istifadə etmələrinə fəal
surətdə kömək etmək əzmini nümayiş etdirmişdir.
www.se.com

59. “TAC” MMC – Standart Üzv
Yusifova Arzu – Baş Direktor
Tel:
Faks:
E-mail:
Ünvan:

(012) 447 29 91
(012) 447 29 90
office@tajbev.com
Sulutəpə qəs.,Şamaxı şossesi 5

Əsası 1997-ci ildə qoyulmuş “TAC” MMC qısa bir zamanda daxili bazarda içməli su istehsalçıları
arasında liderlik mövqelərindən birinə sahib olan şirkətlərdəndir. Bizim şirkət əsasən iki əsas brend
ilə tanınır: qablaşdırılmış bulaq suyu “Aquavita” və spirtsiz içkilər olan “Gülüstan”. “TAC” şirkəti
həmşinin təmizlənmiş “Three Stars” sularıın və “Bizim Şahdağ” mineral sularının istehsalçısıdır

Bildiyiniz kimi sudan və Qafqaz dağlarından hədsiz danışmaq olar. Ancaq sizin gündəlik su
qəbulunda etdiyiniz düzgün seçiminiz sahəsində “TAC” MMC mineral su və limonad istehsalında
lider şirkətlərdən birinə çevrildi.
2011ci ilin yayında “TAC” MMC –nin Sulutəpə qəsəbəsində yerləşən zavodunda yeni içməli su və
spirtsiz içkilər istehsalını həyata keçirən almaniya şirkəti olan “Krones ”avadanlığı quraşdırıldı.
“Krones” dünyada tanınmış qida məhsulları xəttlərinin istehsalı ilə məşqul olan şirkətdir.
www.tajbev.com
60. TAIS İKF - Standart Üzv
Rafael Şirinov – Baş Direktor
Tel:
(012) 5142217/ 5142721/ 5672881
Faks: (012) 5142167
E-mail: remservices@azdata.com
Ünvan: Ələsgər Qayıbov 5
“Remservices” adı ilə biznes fəaliyyəti göstərən TAIS İstehsal və Kommersiya Firması, 1998-ci ildə
100% yerli resurslardan istifadə olunmaqla kapitallaşmış və fəaliyyət göstərən Azərbaycana məxsus
müəssisədir. “Remservices” şirkətinin missiyası həm Azərbaycanda, həm də beynəlxalq arenada
fəaliyyət göstərən biznes və sənaye müəssisələrinin tələblərinə cavab verən yüksək keyfiyyətli
xidmətlər təmin etməkdən ibarətdir.
1998-ci ildə təsis edilən zaman “Remservices” öz fəaliyyətini Bakıda yerləşən ofis komplekslərində
çalışan işçiləri yeməklə təmin edərək iaşə xidmətləri göstərmək istiqamətində cəmləhdirmiş ilk yerli
müəssisələrdən biri olmuşdur. Tezliklə “Remservices” şirkətinin davamlı keyfiyyət göstəricilərinə
malik səmərəli və nəzakətli xidmətlər göstərmək bacarığı göstərilən xidmətlərin miqyasının,
sifarişçilərin növünün və sayının artması ilə nəticələndi. “Remservices” tərəfindən təklif edilən cari
xidmətlərə aşağıdakılar daxildir:
Quruda və dənizdə iaşə xidmətləri
Tikinti sahələri və düşərgələrdə iaşə xidmətləri
Camaşırxana xidməti. “Remservices” standartlara cavab verən yüksək keyfiyyətli camaşırxana
xidmətləri göstərmək imkanına malikdir. Bu xidmətlərə sifarişçinin işçi heyətinin geyimlərinin və
paltarlarının, dəsmallarının və nahar otağında istifadə olunan parçalarının yuyulması və s. bu kimi
işlər daxil ola bilər.
Ev təsərrüffatı xidmətləri. “Remservices” aşağıdakı xidmətləri yüksək standartla təmin etmək
iqtidarındadır: yüksək keyfiyyətli yataq ləvazimatlarını, məhrəbaları və s. təmizləmək, yumaq və
ütüləmək, saxlamaq və yeniləri ilə əvəz etmək.
Maddi-texniki təchizat. “Remservices” avadanlıq, qida məhsulları, təmizlik məhsulları və s. bu kimi
mal və materialları geniş çeşidlə təchiz etmək imkanına malikdir.

Təmizlik xidmətləri. “Remservices” təmizlik xidmətləri göstərir, o cümlədən sənaye obyektlərinin,
binaların və otaqların təmizlənməsi, xalçaların, mebel və pəncərələrin yuyulması və s. bu kimi
xidmətlər ilə məşğul olur.
Tullantıların toplanması. “Remservices” binalardan bütün tullantıları toplaya və onları müəyyən
olunmuş yerdə müvafiq zibil qablarına yerləşdirə bilər.
Ziyanvericilərlə mübarizə. TAIS “Remservices” istənilən yerdə müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq
zərərvericilərin və gəmiricilərin yayılmasının qarşısının alınması üzrə Zərərvericilərlə Mübarizə
Proqramının düzgün icra olunmasına zəmanət verir. Zərərvericilərlə mübarizə dezinfeksiya,
dezinseksiya və deratizasiya fəaliyyəti göstərmək üçün müvafiq rəsmi icazəyə malik səriştəli
subpodratçı tərəfindən aşağıdakı qaydada həyata keçirilir:
“Remservices” şirkətinin işçi heyətinə zərərvericilərlə mübarizə üzrə, məs. uçan həşəratların
monitorinqi üzrə müvafiq treyninqlər və praktik seminarlar, eləcə də sanitar-gigiyena rejimi üzrə
treyninqlər keçirilir;
Həşaratların və gəmiricilərin bayırdan icəri daxil olmasına və yayılmasına şərait yaradan amillər
müəyyən olunur və onların aradan qaldırılması üçün əməli tövsiyyələr verilir;
Mətbəx tullantıları və qida qalıqlarının mətbəxdən çıxarılması və onların mətbəx ərazisindən
maksimal məsafədə saxlanılması üzrə müvafiq tövsiyyələr verilir;
Mətbəxdə, bufetdə, anbarlarda və mətbəxi əhatə edən ərazilərdə təhlükəsiz kimyəvi maddələrdən
istifadə etməkə dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya işləri təsdiq olunmuş qrafik əsasında icra
olunur;
“Remservices” müntəzəm olaraq yenilənən iş qrafiki tərtib edir;
Dezinfeksiya və deratizasiya işlərinin insanların sağlamlığı və təhlükəsizliyi üzərində minimal təsir
təmin edilir.

61. Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş - Standart Üzv
Barış Altıparmak – Ölkə təmsilçisi
Tel:
(012) 4047641\42\43
Ünvan: Xocalı pr. Dəmirçi tower, 9-cu mərtəbə
TEKFEN İnşaat ve Tesisat A.Ş. Türkiyənin və regionun ən qabaqcıl inşaat şirkətlərindən biridir. Təsis
edildiyi 1956-cı ildən etibarən, 50 ildən artıq bir müddət ərzində öz zəngin təcrübəyə malik işçi
qüvvəsi, böyük maşın-mexanizm, avadanlıq parkı və düzgün qurduğu fəaliyyət siyasəti sayəsində
TEKFEN İnşaat ve Tesisat A.Ş. inşaat sektorunda böyük nailiyyətlər əldə etmişdir.
Şirkət bu gün də, həm Türkiyədə, həm də dünyanın müxtəlif ölkələrində, o cümlədən, İraqda,
Küveytdə, Səudiyyə Ərəbistanında, Yəməndə, Qatarda, Əmmanda, Mərakeşdə, Azərbaycanda,
Gürcüstanda, Qazaxıstanda, Özbəkistanda, Rusiya Federasiyasında, Bolqarıstanda, Almaniyada, bir-

birindən fərqli və mürəkkəb inşaat sahələrində öz səmərəli fəaliyyətini davam etdirir və həyata
keçirdiyi bütün layihələri uğurla başa vuraraq, sifarişçilərinin rəğbətini qazanır.
TEKFEN İnşaat ve Tesisat A.Ş., Azərbaycanın inşaat bazarına çox böyük uğurla uyğunlaşa bilmiş, bu
bazarda 15 ildən artıq bir müddət ərzində müxtəlif həcmli layihələrə imza atmış və həyata
keçirmişdir.
Hal-hazırda, TEKFEN İnşaat ve Tesisat A.Ş.-də çalışan peşəkar və ixtisaslı kadrlar sifarişçilərin daim
dəyişən tələblərini ödəməyə çalışırlar. İşçi qüvvəsi bütünlükdə iş yükündən asılıdır. Azərbaycanda
həyata keçirdiyi layihələrə TEKFEN İnşaat ve Tesisat A.Ş., subpodratçılar daxil olmaqla, minlərlə işçi
cəlb etmişdir və onlar üçün layihələr boyunca effektiv təlim proqramı təşkil edilmişdir. Şirkətin əldə
etdiyi nailiyyətlər, bizə, əsas etibarilə regionda fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Neft Konsorsiumu
sıralarında böyük sifarişçi maraqlarının artmasına səbəb oldu.
Aşağıda, TEKFEN İnşaat ve Tesisat A.Ş.-nə Azərbaycanda həvalə edilmiş layihələr sadalanmışdır:
 Səngəçal Terminalı layihəsi-Mexanika İşləri, Elektrik Avadanlıqlarının və Nəzarət-Ölçü Cihazlarının
Quraşdırılması.
 Səngəçal Terminalında neftin saxlanması üçün 4 ədəd Çənin tikintisi layihəsi.
 ABƏŞ Qərb Marşrutu -Yeni və Bərpa Edilən Boru Xətti layihəsi.
 ÇIRAQ-1 Təzyiqlə Suvurma layihəsi.
 Səngəçal Terminalının Genişləndirilməsi, İlkin İnşaat İşləri layihəsi.
 Səngəçal Terminalının Genişləndirilməsi, Əsas İnşaat İşləri layihəsi.
 CWP (Kompressor və Suvurma Platforması) Üst Tikililərinin Emalatı layihəsi.
 Abşeron Yarımadasında, Qaradağ – Sumqayıt arasında Azəriqaz üçün tikilən Təbii Qaz Boru Xətti
və Kompressor Stansiyası layihəsi.
 STB-1 Barjasının Modernləşdirilməsi İşləri layihəsi.
 PCWU (Texnoloji Proseslər, Kompressiya, Suvurma və Məişət Avadanlıqları) Platforması layihəsi.
 Səngəçalda Qaz İxracı Terminalının tikintisi layihəsi.
 COP-WC (Çıraq Neft Layihəsi - Qərbi Çıraq Platformasının Üst Tikililərinin, Qazma Qurğularının
Emalatı və Yaşayış Bloklarının İnteqrasiyası) layihəsi.
 ARDNŞ-nin Yeni İnzibati Binasının tikintisi layihəsi.
Öz fəaliyyətlərində qlobal keyfiyyət standartlarına əməl edən şirkətimiz daim inkişaf edir, gündəngünə böyüyür və fəaliyyət sahələrini daha da genişləndirir.
Hal-hazırda, TEKFEN İnşaat ve Tesisat A.Ş.-nin fəaliyyət sahəsi boru xətlərinin, nasos
stansiyalarının, sənaye müəssisələrinin, neft çənlərinin, neft və kimya komplekslərinin, neft emalı
müəssisələrinin, enerji mərkəzlərinin, su rezervuarlarının, dəmir yollarının, avtomobil yollarının,
körpülərin, tunellərin, dəniz terminallarının, hava limanlarının, peyk şəhərlərinin, biznes
mərkəzlərinin, hərbi şəhərciklərin və digər obyektlərin tikintisini və onların açar-təhvilini əhatə edir.
TEKFEN İnşaat ve Tesisat A.Ş.-nin fəaliyyətləri haqqında daha dolğun məlumatları daim yenilənən
internet səhifəmizdən əldə etmək olar:
www.tekfen.com.tr

62. Tesla Group MMC – Gümüş Üzv
Berkan Uludağlı – Baş Direktor
Tel : (+994)12 488 07 41
E-mail: berkan@tesla-az.com
Ünvan: BABƏK PROSPƏKTİ BABƏK PLAZA B BLOK MƏRTƏBƏ 12 M.1
Tesla Group 2014 ilində limitet şirkət olaraq qurulmuşdur. Tesla Group işçilərinin 20 ili keçmiş
təcrübələriylə ,elektron təhlükəsizlik sistemləri, aşağı gərginlikli sistemlər, informasiya və
kommunikasiya sistemləri, avtomatik nəzarət və bina sistemləri üzərində xidmət verməkdədir. Tesla
Group yerli və xarici bazarlardakı potensial üzərinə qurulmuşdur. Mərkəz ofisi Bakı'da olan
şirkətimizin Rusiya, Qazaxıstan, Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində ofisləri
vardır.Tesla Group öz resurslarına, iqamətgahlar, sənaye müəssisələri, alver və iş mərkəzləri, təhsil
müəssisələri, sağlamlıq quruluşları, turizm təşkilatları, otellər, hava limanları, metro stansiyaları və
stadionlar kimi yüzlərcə layihə bitirmişdir. Tesla Group layihə Danışmanlığı, layihə inteqrasiyası və
məhsul paylaması mövzularında fəaliyət göstərir. Bu xüsusiyyətləriylə ölke daxili və ölke xarici
müştərilərinə yüksək keyfiyyətli xidmət, peşəkarlıq, etibarlılıq ve dəstəy xidmətləri verməkdədir.
63. TRİTON MMC – Qızıl Üzv
Ali Apaydın – Təsisçi
Tel:(012)5055818
Ünvan: 1/3 Nizami küç. Sapphire Plaza, 7-ci mərtəbə, Bakı, Azərbaycan
TRİTON MMC Orta Asiyada və Qafqazda beynəlxalq təcrübəyə malik olan beynəlxalq
məsləhətləşmə (konsultasiya vermə) şirkətidir.
64. Turquoise MMC - Standart Üzv
Ali İhsan Genç – Təsisçi
Tel:
(012) 3410373/74
Faks: (012) 3410375
E-mail: aig@turquoise-az.com; adm@turquoise-az.com
Ünvan: Abşeron rayonu, Hökməli qəsəbəsi (Bakı-Şamaxı yolu) 16cı kilometr
TURQUOISE MMC şirkəti 2002-ci ildə yaradılmışdır. Şirkət inşaat sektorunda BASF YKS,
SERPO, PALME, POLYFIBERS v’ DRAMIX-in Azərbaycandakı yeganə təmsilçisi və satıcısıdır. Şirkətin
təmsil etdiyi markaların çox uzun təcrübə potensialı vardır. Bu markaları daşıyan və hər biri
keyfiyyəti ilə özünü on illər boyu tanıtmış, məhsul sayının isə minlərlə növə çatdırmış şirkətlər
olaraq ifadə edilməkdədir.
www.turquoise-az.com

65. Türk Hava Yolları - Standart Üzv
Seyfullah İlyas – Baş Direktor
Tel:
(012) 4977300
Faks: (012) 4970027
Ünvan: Xocalı prospekti, Dəmirçi Plaza, 2 mərtəbə, Xətai metrosu yaxınlığı
Türkiyə Respublikasında fəaliyyət göstərən beynəlxalq hava yolları şirkətidir. Mərkəzi Atatürk Hava
limanıdır. 20 may 1933-cü ildə qurulub.

66. YapıKredi Bank QSC – Qızıl Üzv
Cenk Yüksel – İdarə Heyətinin Sədri
Tel: (012) 4977795
Faks: (012) 4970276
Ünvan: Nəsimi rayonu, 628-ci məhəllə,C.Məmmədquluzadə küç., 73 “F”
Koçbank Azərbaycan LTD QTS Bankı Türkiyənin nüfuzlu sənaye qrupu olan Koç Holdinginin sahib
olduğu Koçbank A.Ş. (80%) və Dünya Bankının Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının (20%) ortağı
ilə qurulmuşdur.
Koçbank Azərbaycan Ltd Azərbaycan Respublikası Milli Bankının tələblərinə uyğun olaraq 5,000,000
(beş milyon) ABŞ Dolları həcmində nizamnamə Fondu ilə təşkil olunmuş, 21 oktyabr 1998-ci il
tarixdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyata alınmış və bank fəaliyyəti
üçün tələb olunan lisenziyanın alınması üçün Milli Banka müraciət etmişdir. Müraciət müddəti
ərzində bank personalı işə alınmış, onlara Türkiyənin Koçbank A.Ş. bankında uzun müddətli bank işi
ilə əlaqədar müvafiq təlimlər keçirilmişdir, fəaliyyət göstəriləcək yerdə təmir və hazırlıq işləri
tamamlanmışdır. 11 Yanvar 2000-ci il tarixdə 243 saylı bank fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün
Azərbaycan Respublikası Milli Bankından lisenziya alınmışdır. Bank Azərbaycan Milli Bankı tərəfindən
verilmiş lisenziyalarda göstərilən əməliyyat növlərini həyata keçirir.
2001-ci ilin sonlarında Koç Grupun maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlərini birləşdirmək və
səhmlərin böyük bir hissəsini ələ keçirərək effektivliyi artırmaq məqsədi ilə Koç Grupu və Uni
Credito İtaliano SPA arasında “Koç Maliyyə Xidmətləri A.Ş.” üzrə 50%-50% əməkdaşlığa dair niyyət
protokolu imzalandı.
Əməkdaşlıq müqaviləsi Milanda 2002-ci ilin may ayında imzalanmışdır və bu proses 2002-ci ilin
oktyabr ayının 21-də tamamlanmışdır. Bunun nəticəsində, Koç Grupunun maliyyə sektorunda olan
səhmləri (Koçbank, Koç Lease, Koç Faktoring, Koç Invest, Koçbank Nederland N.V., Koçbank
Azərbaycan QTSB və Koç Aktivlərinin İdarə Edilməsi) “Koç Maliyyə Xidmətləri” və Uni Credito
İtalyano arasında bölüşdürülmüş və Koç Grupu “Koç Maliyyə Xidmətləri”nin bərabər hüquqlu ortağı
olmuşdur.

2005-ci ilin sentyabr ayında Türkiyədəki Yapı Kredi Bankası A.Ş.-də həmçinin Koç Maliyyə Xidmətləri
ailəsinə daxil olmuşdur.
2004-cü ilin Avqust ayında Koçbank Azərbaycan QTS Bankı Nizamnamə Kapitalını 2,000,000 (iki
milyon) ABŞ Dolları məbləğində artırmışdır.
Koçbank Azərbaycan 2007-ci ilin əvvəlindən etibarən fəaliyyətini “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” QSC
adı ilə davam etdirir. Bank adının dəyişdirilməsi təsisçisi olan strukturun (Koçbank) digər tərəfdaş
bankla (Yapı Kredi Bankası) birləşməsi ilə əlaqədardır. Beynəlxalq arenada bankların birləşməsinin
başlıca səbəbi gərgin rəqabət şəraitində bazar paylarının artırılması və bununla bərabər daha iri
layihələrin reallaşdırılması üçün səhmdarların sərmayə qoyuluşu imkanlarının genişləndirilməsidir.
Qloballaşma prosesində Türk bankçılıq bazarında Koçbank və Yapı Kredi Bankasının birləşməsi də
bu təməl üzərində qurulmuşdur. Bank xidmətləri sahəsində Yapı Kredi Bank (Azərbaycan) QSC-nin
təklif etdiyi məhsul çeşidi Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun şəkildə artıracaq və
geniş çeşidli məhsulların, texnoloji yeniliklər və üstünlükləri ilə maliyyə xidmətləri bazarında layiq
olduğu yeri tutacağına əmindir. Bu hədəfi reallaşdırmaq üçün fəaliyyəti aşağıdakı istiqamətləri əhatə
edir:
a) beynəlxalq sərmayə bazarında fəal iştirak;
b) korporativ və fərdi müştərilərin ehtiyaclarının ödənilməsi;
c) layihələrin maliyyələşdirilməsində beynəlxalq qaynaqlardan Azərbaycan bazarına uyğun şəkildə
istifadə;
d) şöbələrin sayının artırılması yolu ilə daha çox müştəri xidmətləri nöqtələrinin qurulması;
e) risklərin idarə olunması üzrə beynəlxalq standartlarla Azərbaycan kredit bazarında daha fəal
mövqe tutmaq.
Bankın rəhbər strukturu Təsisçilərin (Səhmdarların) Ümumi Yığıncağı, Müşahidə Şurası, Audit
Komitəsi və İdarə Heyətindən ibarətdir. Müşahidə Şurasının Sədri Tayfun Bayazıt; üzvləri Alessandro Decio, Faik Acikalin, Marco Cravario, Mert Guvenen; Audit Komitəsinin Sədri Ekin Arca
Kireli; üzvləri - Abdullah Gecer və İdarə Heyətinin Sədri Mustafa Coşkun Bulak.
“Yapı Kredi Bank Azərbaycan” QSC 2009-cı il noyabr ayının sonuna aktivlərinin həcmini 155,318,380
manat məbləğinə qədər artdırıb. Hesabat tarixinə bankın depozit portfeli (bank depozitləri daxil)
111,322,516 manat, kredit portfeli (bank kreditləri daxil) isə 26,826,813 manat təşkil edib. Bank
1,296 hüquqi və 17,680 fiziki şəxsə müxtəlif növ bank xidmətləri göstərir. Bu gün bankın
Nizamnamə Kapitalı 27,209,400 manat təşkil edir.
Hal-hazırda Bankın Gəncə şəhərində “Gəncə” filialı Bakı şəhərində isə “28 May”, “Azadlıq”,
“Əhmədli” və “Səbail” filialları, “Elmlər Akademiyası” şöbəsi və bir müştəri xidmətləri departamenti
fəaliyyət göstərir.
Bank işçilərinin ümumi sayı 134 nəfərdir.
Bankın Almaniya, ABŞ, İtaliya, Türkiyə, Hollandiya və Rusiyada müxbir hesabları var.

Bankın vəzifələri sırasında məhsul çeşidinin genişləndirilməsi və yeni texnologiyaların tətbiqi yer
almaqdadır. Bankın 13 ATM və 59 POS Terminalı mövcuttur. Gələcəkdə bu istiqamətlərdə bankın
böyük planları var. 2009-cı ildə Azərbaycanda bank xidmətlərindən yararlanan şirkətlər, iş adamları,
fiziki şəxslər “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” QSC-nın respublikanın maliyyə xidmətləri bazarına
gətirəcəyi yeniliklərin faydasını yaxın vaxtlarda özlərində hiss edəcəklər.
www.yapikredi.com.az

67. "ZENIT TOUR" MMC - Standart Üzv
Nəzər Eminov - Direktor
Tel: (012) 5988737 4980198
Ünvan: Zərifə Əliyeva küç 87B
“Zenit Tour” turizm şirkəti 2007-ci ildən İstanbul şəhərində ( Türkiyə Respublikası Kültür və
Turizm Bakanlığı A grubu seyahat acentası işletme belge No: 6790), 2012-ci ildən də Bakı şəhərində
( Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən verilmiş lisenziya No:070560)
fəaliyyətini sürdürməkdədir. Böyük məmnuniyyətlə aşağıdakı xidmət növlərini Sizə təqdim edirik:
-Bütün istiqamətlərə aviabiletlərin satışı və rezervasiyası
-Dünyanın istənilən nöqtəsində otel rezervasiyası
-Ölkə daxilində və xaricdə VİP xidmət daxil olmaqla transfer, müxtəlif restoran, tədbir, alış-veriş və
s. kimi kompleks şəklində xidmətlə
-Kruizlər
-Fərdi və qrup halında ekskursiya proqramları
-Sərgi və xüsusi tədbirlərdə iştirakın təşkili
-Tim-bildinqlərin (korporativ yığıncaqlar) təşkili
-İstənilən ölkədə olan konqres və simpoziumlara səfərlərin təşkili
-Sığorta təminatı
-Vizaların təşkilivə digər xidmətlər....
www.zenittour.com

68. “Ziraat Bank Azərbaycan” ASC – Qızıl Üzv
Avni Demirçi – İdarə Heyətinin sədri
Tel: (012) 4368475
Ünvan: Yasamal rayonu, Həsən bəy Zərdabi 191
Geniş filial şəbəkəsi və xidmət çeşidliyi ilə sürətli və əlverişli şəkildə müştərilərinə xidmət göstərən
bank, 150 ildən artıq bir müddətdir ki sektorda dəyişikliyin bayraqdarı və lideri mövqeyindədir.
Ziraat Bankı öz fəaliyyətini genişləndirmək üçün fəaliyyətini həyata keçirəcəyi ölkələrdəki Türkiyə
əhalisini, Türk iş adamlarını və bu ölkə ilə Türkiyə arasında cari və potensial ticarət əlaqələrini
araşdırıb təhlil etməkdən ibarətdir. Bu kontekstdə, Ziraat Bank yaxın tarixi və mədəni əlaqələri
olduğu Müstəqil Dövlətlər Birliyi regionunda da fəaliyyətini genişləndirməyi planlaşdırmışdır.
Makro genişlənmə strategiyasına müvafiq olaraq Ziraat Bankı, Türkiyə ilə artan əlaqələrindən əlavə
iqtisadi artım və sərmayə potensialına və coğrafi strateji mövqeyinə görə Azərbaycanda da “Ziraat
Bank Azərbaycan” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti adı altında törəmə Bankını açmışdır. Bank, Azərbaycan
Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən 30 dekabr 2014-cü il tarixində verilmiş 255 saylı lisenziya
əsasında fəaliyyətə başlamışdır.
Bank üç səhmdardan ibarət olmaqla açıq səhmdar cəmiyyəti formasında təsis edilmişdir. Bunlardan,
99.98% səs vermə hüququna malik səhmlərin sahibi T.C.Ziraat Bankası ASC, 0.01% səs vermə
hüququna malik səhmlərin sahibi Ziraat Teknoloji ASC və 0.01% səs vermə hüququna malik
səhmlərin sahibi Ziraat Yatırım Menkul Değerler ASC-dir.

69. VTL Log LOJİSTİK – Standart üzv
Oktay Vayic - Direktor
Dünyada və Türkiyədə bir çox korporativ şirkətə yüksək standartlara uyğun xidmət göstərən VTL
Log LOJİSTİK beynəlxalq ticarət bazarında müştərilərinə keyfiyyətli xidmət təqdim edir. Quru yolu,
dəniz yolu, dəmiryolu və hava yolu ilə daşımalarda yüksək texniki təchizatlara malik olmaqla
logistika sahəsində bütün öhdəlikləri üzərinə götürür. Daşıma zamanı müştərilərə vaxtında və
operativ xidmət göstərərk, müştəri məmnuniyyətinə önəm verilir.
70. Vəfa Ev Tekstil – Standart Üzv
Vəfa Muradzadə - Baş Direktor
Tel: (012) 4124545
Ünvan: Binəqədi şossesi 45/43

