Ön söz

ATİB İdarə heyətinin sədri Cemal Yangın:
“Azərbaycan regionun parlayan ulduzudur”
“Pasportum Türkiyə Cümhuriyyəti olsa da, ürəyi azərbaycanlı
bir adamam”

Hörmətli oxucular,
Hörmətli ATİB üzvləri,
Mənim üçün, - məni tanıyanlar, dostlar, iş adamları da bilirlər ki, - Azərbaycan və Türkiyə

iki ölkəm, vətənimdir; sadəcə
pasportum Türkiyənindir. Hər
bir fikrim, düşüncəm və əməlim
Azərbaycan və Türkiyənin mənfəəti üzrərində qurulub. Azərbaycanda olmaqdan, çalışmaqdan daim zövq almışam. Həm
ATİB-ə sədr olmazdan öncə, həm
də hazırda bir sədr olaraq xarici
ölkələrdə Azərbaycanı tanıtmaq,
xarici iş adamlarına Azərbaycanı müsbət təqdim etmək kimi
fəaliyyətlərə əmək vermişəm və
verirəm.
Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi olaraq biz də missiyamıza və vizyonumuza uyğun
olaraq ölkələrimiz arasında

münasibətlərin gücləndirilməsi
üçün fəaliyyətimizi daha da genişləndirməkdə davam edirik.

ATİB Azərbaycanın ən nüfuzlu iş adamları birliklərindəndir.
ATİB qurulduğu 2004-cü ildən
etibarən gördüyü işlərlə Azərbaycan və Türkiyə dövlətçiliyinə
xidmət etməyə çalışıb və bir çox
uğurlara və nailiyyətlərə imza
atıb. Bu baxımdan, əminəm ki,
ATİB üzvü olmaq hər birimiz
üçün şərəfli bir missiyadır.

Hörmətlə,
Cemal Yangın,
ATİB İdarə heyətinin sədri

Əziz oxucular! Xanımlar və
cənablar!

Əziz oxucular! Xanımlar və
cənablar!
Üç aylıq ayrılıqdan sonra Sizi
"EcoVision" jurnalının yeni sayında salamlamağa şadam!

Ənənəvi rubrikalardan başqa
biz Sizi müxtəlif ölkələrin həyatı
və görməli yerləri ilə tanış edəcəyik. Jurnalımızın bu sayında
işgüzar Qadınlar Klubunun fəaliyyəti haqqında maraqlı məlumatlar Sizi gözləyir.
Ümidvaram fəaliyyətimizi müs
bət dəyərləndirəcəksiniz.

Jurnalımıza göstərdiyiniz diq
qət və marağa görə Sizə təşəkkür
edirik.
Hörmətlə,
Pərvanə HACIYEVA,
Baş katib

Sizi Azərbaycan Türkiyə İş
Adamları Birliyinin “EcoVision”
jurnalının növbəti nömrəsində böyük məmnuniyyətlə salamlayıram.

Təsisçi:
Azərbaycan Türkiyə İş Adamları
Birliyi (ATİB)
Baş redaktor:
Gülnar Şirinova
Dizayner:
Maksim Kostenko
Korrektor:
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AtaBank ASC
AVİS – RENT A CAR
Iteca Caspian LLC
İstanbul Çarşı Import Export Ltd
İstanbul Reklam Market
İmprotex Group
Azercell
“Ziraat Bank Azərbaycan” ASC
Schneider Elektrik Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi
Sumqayıt Futbol Klubu
Kuzu Grup
Türk Hava Yolları

Jurnal Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan
keçmişdir:
3026 “EcoVision” jurnalına istinad
zəruridir.
Jurnaldakı mətn və ya illüstrativ
materialların təkrar dərci yalnız
redaksiyanın yazılı razılığından sonra
mümkündür.
Jurnal dövlət və özəl strukturlar, yerli
və xarici şirkətlər, beynəlxalq təşkilatlar
və diplomatik nümayəndəliklərə
pulsuz yayılır. Reklam materiallarının
məzmununa görə redaksiya məsuliyyət
daşımır.

Baş redaktordan ön söz
İlk öncə hər birinizə "EcoVision" jurnalına olan diqqət və
marağınıza görə dərin təşəkkür
edir, daim dəstək olduğunuza
görə minnətdarlığımı bildirirəm.
“EcoVision”un bu sayında
ATİB-in fəaliyyəti barədə xəbərlərlə də tanış ola bilərsiniz. Jurnalımız ATİB-ə daxil olan biznes
təklifləri və önümüzdəki dövrdə
ölkəmizdə və regionda planlaşdırılan tədbirlər barədə məlumatları da diqqətinizə çatdırır.
Eyni zamanda, üzvlərimizin
fəaliyyəti barədə də məlumatları
yığcam şəkildə təqdim edirik.

EcoVision (32/2017)

Arzu edirik ki, jurnalımızın
bu sayı ilə tanışlıq Sizə faydalı
olmaqla yanaşı, həm də böyük
zövq versin.
Sonda bir daha elektron ünvanımı (pr@atib.az) Sizə xatırladaraq fikir və tövsiyələrinizi böyük məmnuniyyətlə gözləyirəm.
Növbəti sayımızda görüşənədək.

Hörmətlə,
Gülnar ŞİRİNOVA,
Baş redaktor

Müəlliflərin nümayiş etdirdiyi mövqe ilə
redaksiyanın mövqeyi üst-üstə düşməyə
bilər.

Ünvan
Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət 21, 5-ci
mərtəbə, AZ1001
Tel
: (994 12) 449 88 82/83
Faks : (994 12) 449 88 84
email : pr@atib.az
Tuna mətbəəsində çap olunmuşdur.
Tel: (012) 447 15 16 / 25
www.tuna.az
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Dünyada iki qitədə (Avropa və Asiya) yerləşən
yeganə şəhər İstanbuldur. Özündə zəngin tarixi
və mədəniyyəti yaşadan, 2000 il boyunca
3 böyük imperiyanın paytaxtı kimi tarixin hər
üzünü görən məkan.
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İdarə heyəti üzvləri

ATİB İdarə heyətinin
2015-2018-ci illərdə tərkibi

Cemal Yangın
İdarə heyətinin sədri

İstanbul Çarşı İmport Export Ltd.

Mürsəl Rüstəmov
İdarə heyəti sədrinin
müavini

Avni Demirçi
İdarə heyəti sədrinin
müavini

“RR Group of Companies” MMC

“İstanbul Reklam Market” MMC

Vahid Mürsəliyev
İdarə heyətinin üzvü

Erdinç Güzel
İdarə heyətinin üzvü

Aydın Məmmədov
İdarə heyətinin üzvü

“Azərbaycan Koka Kola
Bottlers Ltd” MMC

Aramex

Xəyal Rəhimov
İdarə heyətinin üzvü

Oktay Vayiç
İdarə heyətinin üzvü

İsmail Şahin Bürhan
İdarə heyətinin üzvü

“Positive Consulting” MMC

Azercell Telekom MMC
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Kaya Karslı
İdarə heyətinin üzvü

Ziraat Bank Azərbaycan

Network Global Logistics MMC

4

Rafiq Qarayev
İdarə heyətinin üzvü

Borusan MAKİNA Servis
ve Ticaret A.S.

“Real Təmizlik” MMC

ATİB haqqında

ATİB
ATİB Katibliyi
Katibliyi
Pərvanə Hacıyeva
Baş katib

Gülnar Şirinova
PR Manager
Menecer
Baş redaktor

Aytən Camalova
Katibə-referent

Mətanət Şirinova
Mühasib
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Sevda Məmmədli
Layihə koordinatoru

26 il

MÜSTƏQİLLİYİMİZ QƏDƏR
YAŞIMIZ VAR!
•

•

•

Metal konstruksiyalardan
sənaye binalarının,
anqarların, müxtəlif
təyinatlı qurğuların
layihələndirilməsi, istehsalı
və quraşdırılması
Su, yanacaq çənləri və
rezervuarlar, yük maşınları
üçün üstqurğular, yarımqoşqular və qoşquların
istehsalı və quraşdırılması
Neft-qaz, kimya və tikinti
sektoru üçün metal
konstruksiya əsaslı
“Açar təslimi layihələr”in
idarəedilməsi

DƏMİR TƏRƏFDAŞ
Improtex Industries
Salyan şosesi, 15-ci km
AZ 1063 Bakı, Az rbaycan

Tel: (+994-12) 448 1061
Fax: (+994-12) 448 1064
www.improtex-industries.az

•
•

2005-ci ildən “MAN Truck & Bus” AG-nin
Azərbaycanda rəsmi idxalçısı
İnşaat, logistika, nәqliyyat hәllәri, qida
malları daşıyıcı, kommunal avtomobillәr,
yanğınsöndürәnlәr, ağırtonnajlı nәqliyyat
vasitәlәri, həmçinin müxtəlif növ tikinti və

•
•

montaj texnikasının satışı və texniki servis
xidməti
“MAN” və “Neoplan” markalı regional və şəhər
tipli avtobusların satışı və texniki servis xidməti
“Bobcat”, “Terex”, “Dulevo” kimi brendlərin
Azərbaycanda rəsmi təmsilçisi

SİZİN UĞUR DÜNYANIZ

Improtex Trucks and Buses
Salyan şosesi, 15-ci km
AZ 1063 Bakı, Az rbaycan

Tel: +994 (12) 448 02 00
Fax: +994 (12) 448 03 00
www.itb.az

ATİB haqqında

ATİB-in VİZYONU:

Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi Azərbaycanı regionun qabaqcıl ölkəsi kimi və dünyanın inkişaf etmiş ölkələri
sırasında görür və bunun üçün öncəliklə Azərbaycan və Türkiyə

arasında, daha sonra isə Azərbaycan və digər ölkələr arasında iqtisadi, sosial və mədəni əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin
vacibliyinə inanır.

ATİB Azərbaycan iqtisadiyyatını canlandıran yeni inkişaf
istiqamətində Türkiyə və Azərbaycan iş adamlarını bir yerdə

toplayaraq, Azərbaycanın sahib olduğu iqtisadi potensialdan
birlikdə istifadə etmək və bir SİNERJİ yaratmaq üçün qurulub.

•

Azərbaycanda biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi üçün dövlət
orqanları və ATİB üzvləri arasında körpü rolu həyata keçirilir;
ATİB ofisində təqdimat, seminar və treninqlərin keçirilməsi
xidmətini həyata keçirir;
ATİB üzvləri haqqında məlumatların təşkilatın internet
səhifəsində yerləşdirilməsi imkanını yaradır;
Üzvlər üçün müxtəlif dövlət orqanları təmsilçilərinin
iştirak etdiyi açıq və qapalı toplantılar keçirir;

•

ATİB-in Nizamnaməsinə əsasən üzv olacaq hüquqi və fiziki
şəxsin və ya xarici şirkətin təmsilçiliyinin Azərbaycanda
fəaliyyət göstərməsi.

•

Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti
və ATİB-ə üzvlük blankı (üzvlük blankı əlavə edilir).
Birliyə illik üzvlük haqqı olaraq 1200 manat ödənilməsi.
Ödəmə hissə-hissə də həyata keçirilə bilər.

Yeni biznes əlaqələrinin formalaşdırılması
Şirkətinizin daha yaxşı tanıdılması
Ən son informasiyanın əldə edilməsi

•
•

Hər iki ölkədə biznes etiketi və ənənələri ilə tanışlıq
Müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsində iştirak.

ATİB-in MİSSİYASI:

•
•
•

•

•
•
•

ATİB üzvlərinə faydalı xidmətlər:
ATİB-in üzvlük şərtləri:
ATİB-ə üzvlük nə verir:
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•
•

•

Üzvlər arasında əlaqələrin gücləndirilməsi üçün mütəmadi
olaraq səhər yeməkləri və axşam ziyafətləri təşkil edir;
Üzvlərə ictimaiyyətlə və media ilə əlaqələr üzrə dəstək
xidməti göstərir;
Üzvlər arasında səmimiyyətin tam formalasdırılması üçün
istirahət və əyləncə məqsədli tədbirlər təşkil edir.

Üzvlərdən xəbərlər

AXA MBASK və «Ziraat Bank» toplu
sığorta ödənişlərini həyata keçirməyə
başladı

2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən
sığorta haqlarının nağdsız ödənilməsi barədə qərar qəbul edilmişdir. Nağdsız hesablaşmaların stimullaşdırılması istiqamətində
səhmdarları tanınmış beynəlxalq maliyyə
institutları olan AXA MBASK Sığorta Şirkəti
və “Ziraat Bank Azərbaycan” ASC proseslərin
avtomatlaşdırılması sahəsində əməkdaşlıq
etməyə başlamışlar.
Belə ki, sığorta ödənişlərinin AXA MBASK
tərəfindən toplu halda ödənilə bilməsi üçün “Ziraat Bank Azərbaycan” tərəfindən
yeni həll yolu hazırlanmışdır. Yeniliyin tətbiqi üçün şirkətlərin sistemləri inteqrasiya
edilmişdir. Ödənişlər elektron imzayla bankın sisteminə toplu halda ötürülür və AXA
MBASK şirkətindən daxil olan “Toplu Ödəniş” təlimatı ilə təqdim olunmuş ödəniş onlayn rejimdə “Ziraat Bank Azərbaycan” tərəfindən icra olunur. Təqdim olunmuş rekvizitlər üzrə sığorta ödənişləri müştəri sayından asılı olmayaraq toplu şəkildə həyata
keçirilir.
“Toplu Ödəniş”lərin həyata keçirilməsi sayəsində hər iki şirkət vaxta qənaət edərək
müştərilərin sığorta haqlarının daha tez ödənilməsi ilə müştəri məmnuniyyətini artıracaq.
Qeyd etmək lazımdır ki, dünyada ən iri sığorta şirkətlərindən olan “AXA Group”
1992-ci ildən öz fəaliyyətini həyata keçirən və müstəqil Azərbaycanın ilk özəl sığorta şirkətlərindən biri olan MBASK Sığorta Şirkətinin səhmlərinin əhəmiyyətli
qismini 2010-cu ildə əldə etməklə AXA MBASK olaraq ölkəmizdə fəaliyyətə başlamışdır. “Best Global Brands 2016” reytinqinin nəticələrinə görə, AXA brendi
ardıcıl olaraq 8-ci il dünyada bir nömrəli sığorta brendi seçilib. AXA 64 ölkədə
fəaliyyət göstərir. Qrupun 166 000-dən artıq əməkdaşı və dünya üzrə 103000000
müştərisi var.
“Ziraat Bank Azərbaycan” Türkiyənin 153 illik tarixə malik ən dayanıqlı dövlət bankı
olan “T.C. Ziraat Bankası” A.Ş.-nin 100%-lik səhmdarlığı ilə 2014-cü ildən Azərbaycan
Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən verilmiş 255 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət
göstərir.
Dünyanın 17 ölkəsində, 97 nöqtəsində fəaliyyət göstərən bank Azərbaycandakı fəaliyyətinin ilk dövründən korporativ yönlü fəaliyyətə başlayaraq Azərbaycanla Türkiyə
və digər ölkələr arasında xarici ticarətin maliyyələşdirilməsi istiqamətində ciddi addımlar atmışdır.
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Türk Hava Yolları
Wingo proqramı
ATİB üzvü olan "Türk Hava Yolları"
şirkəti 10 oktyabr tarixindən etibarən İstanbul üçün yeni kampaniyasına başlayıb.
Ətraflı məlumat aşağıda yer almaqdadır.
Türk Hava Yolları Wingo:
Gediş qayıdış vergilər daxil İstanbul
qiyməti: 159 avro
Satış müddəti:
10 oktyabr 2017 – 31 oktyabr 2017
Uçuş tarixləri:
01 noyabr 2017 – 31 mart 2018

Baqaj haqqı:
30kq

“AtaBank” banklar
arasında keçirilən
yarışmada lider oldu
“Zolotaya Korona” təcili pulköçürmə sistemi tərəfindən banklar arasında keçirilən,
mart ayının 15-dən avqustun 31-dək davam
edən yarışmada “AtaBank” qalib gəldi.
Hazırda “Zolotaya Korona” “AtaBank”
müştərilərinin ən sevimli pulköçürmə
sistemlərindən biridir. Belə ki, 24 həftə
davam etmiş yarışma ərzində “AtaBank”
"Zolotaya Korona" tərəfindən qoyulan hədəf 147,58%-lə başa vurulub. Yarışmada
birinci yeri qazanan “AtaBank”ın əməkdaşı “Zolotaya Korona” tərəfindən hədiyyə
olaraq təqdim edilən, “Avropanın balaca
Havayı” adlandırılan, dünyanın ən gözəl
guşələrindən birinə səyahət imkanı əldə
edəcək.
Qeyd edək ki, pulköçürmə xidmətlərini “AtaBank”ın 31 filial və şöbəsində həyata keçirmək mümkündür. Bank “Western Union”, “Xəzri”, “Zolotaya Korona”,
“Contact”, “Blizko” və “LİDER” sistemləri
ilə beynəlxalq köçürmələr həyata keçirir.
1993-cü ildən fəaliyyət göstərən "AtaBank" ASC 100% yerli kapitallı, yüksək
texnologiyalı universal Azərbaycan bankıdır. Göstəricilərinə görə Azərbaycanın
lider banklarından biridir. Bank Bakıda və
ölkənin müxtəlif regionlarında 31 filial və
şöbəni, 81 ATM və 18.000 POS-terminalı
əhatə edən xidmət şəbəkəsi vasitəsilə fəaliyyət göstərir, korporativ və fərdi müştərilərə tam xidmətlər spektri təqdim edir.

Üzvlərdən xəbərlər

“Azercell”dən növbəti uğur
“Azercell Telekom” MMC növbəti dəfə
keyfiyyətin idarəolunması standartı üzrə
ISO 10002:2014 sertifikatını alıb. Bu
sertifikat keyfiyyətli idarəetmə sisteminin “Azercell”in öz fəaliyyətində tətbiqi,
abunəçilərlə aparılan işin yüksək səviyyədə təşkilinin göstəricisidir. Keyfiyyət auditi “Büro Veritas Azeri” MMC tərəfindən
aparılıb. Bu beynəlxalq standart bütün
növ kommersiya və ya qeyri-kommersiya
fəaliyyətləri, o cümlədən elektron kommersiya fəaliyyətləri üçün şikayətlərin effektiv və səmərəli şəkildə idarəolunmasının planlaşdırılması və həyata keçirilməsi
üzrə göstərişləri müəyyən edir.
“Azercell Telekom” MMC-nin məhz
müştərilərlə iş sahəsində fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsi təsadüfi deyil. “Azercell” müştəri şikayətlərini bir təkmilləşdirmə fürsəti olaraq görür, şikayətlərin
idarəedilməsi zamanı məxfilik, düzgünlük, tərəfsizlik, onların mümkün qədər tez

həll edilməsi prinsiplərinə üstünlük verir.
Həmçinin şikayətləri səmərəli həll etməklə yanaşı, müştəri məmnuniyyətinin artırılmasını hədəfləyir.
ISO (Beynəlxalq Standartlaşdırma
Təşkilatı) ümumdünya milli standartlar
qurumları (ISO üzv qurumları) federasiyasıdır. İndiyədək federasiya tərəfindən
idarəçilik, texnologiyalar və biznes sahəsində əmtəələrə, xidmətlərə və müsbət
təcrübələrə dair minlərlə standart müəyyənləşdirilib. Qeyd edək ki, “Azercell Telekom” ilk dəfə 2011-ci ilin martında sertifikatlaşdırma auditindən uğurla keçərək
ISO 10002 Standartına uyğunluq sertifikatını qazanıb.
Məlumat üçün bildirək ki, “Azercell”
Müştəri Xidmətləri sahəsində innovativ
yenilikləri ilə hər zaman seçilib. Şirkət
1998-ci ildə ölkədə ilk dəfə olaraq 24/7
rejimində fəaliyyət göstərən Telefon
Mərkəzi, 2009-cu ildə isə Gəncədə ilk
Regional Telefon Mərkəzini yaradıb.
Öz müştərilərinə yalnız üz-üzə deyil,
həm də virtual, onlayn şəkildə xidmət
göstərən “Azercell” sosial şəbəkələrdə də
bu xidmətin keyfiyyətini yüksəldir. Müş-

Azərbaycanın ilk mobil operatoru və
aparıcı mobil internet provayderi “Bakcell” şirkətinin “Qatar Airways” şirkəti ilə
əldə etdiyi razılığa əsasən “Bakcell Ulduzum” istifadəçilərinə aviaşirkət tərəfindən xüsusi endirim təklif olunacaq.
Abunəçilər www.qatarairways.com internet səhifəsindən bilet alarkən 10% endirimdən yararlana biləcəklər. Endirimi
əldə etmək üçün “Bakcell” abunəçiləri bileti

almazdan öncə “QA” yazıb 5555 qısa nömrəsinə göndərməlidirlər. Daha sonra mesaj
vasitəsilə əldə olunan kodu https://www.qatarairways.com/en-az/offers/cug/ulduzum.
html səhifəsindəki “Promo Code” pəncərəsinə daxil etmək lazımdır. Qeyd edək ki, 10%
endirim biletin baza qiymətinə şamil olunur.
Kampaniya
07.08.2017-07.11.2017
tarixlərini əhatə edir və bu müddətdə
əldə edilən səyahət biletləri 07.08.201731.12.2017 tarixlərində keçərlidir. Həmin
ərəfədə “Qatar Airways” tərəfindən daxili
endirimli kampaniyalar olduqda isə “Ulduzum” istifadəçiləri mövcud endirim faizinə
əlavə olaraq 5% endirim qazanacaqlar.
2.5 milyon nəfərdən çox abunəçisi və

təri məmnuniyyəti sahəsində göstərdiyi
uğurlu xidmətlərə görə “Azercell” müxtəlif mükafatlara layiq görülüb. Bu şirkət
Azərbaycanda ən böyük müştəri xidmətləri şəbəkəsinə – 58 müştəri xidmətləri
mərkəzi və 347 rəsmi satış məntəqəsi
ilə ən geniş satış şəbəkəsinə malikdir.
Bu məntəqələr yüksəkkeyfiyyətli servis
göstərmək üçün bütün ölkə boyu müştərilərin xidmətindədir.

“Bakcell Ulduzum” abunəçiləri üçün “Qatar Airways”dən
xüsusi endirim

200-dən çox tərəfdaşı olan “Ulduzum” bu
gün abunəçilərə müxtəlif çeşidli güzəşt və
xidmətlər təklif edən, həmçinin öz abunəçilərinin və proqramının tərəfdaşları olan
şirkət müştərilərinin sadiqliyini təşviq
etməklə təkcə Azərbaycanda deyil, Yaxın
Şərq, Mərkəzi və Cənubi Asiya və Şimali Afrika regionunda da ən yaxşı müştəri
xidməti göstərən proqramlardan biridir.
“Ulduzum” proqramından istifadənin
daha asan olması məqsədilə abunəçilərin
istifadəsinə verilmiş “Bakcell Ulduzum” mobil tətbiqetməsini (həm iOS, həm də Android platforması üçün) www.ulduzum.az saytından yükləmək olar.
say 32 | EcoVision
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ATİB xəbərləri

YKB sədri Cenk
Yükselin ad günü

7 iyun 2017-ci ildə ATİB İdarə heyətinin sədr müavini Mürsəl Rüstəmov və
Baş katib Pərvanə Hacıyeva “Yapıkredibank Azərbaycan”ın İdarə heyətinin sədri
Cenk Yükselin ad günü münasibətilə onu
ziyarət etdilər.

ATİB sədrinin müavini Mürsəl Rüstəmovun ad günü

4 iyul 2017-ci ildə ATİB Katibliyi və İdarə heyəti sədrin müavini Mürsəl Rüstəmovu ad günü təbriki üçün ofisini ziyarət etdilər.

14 say 32 | EcoVision
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“Yuni Servis” MMC şirkətinin direktoru Rauf Manafovun ad günü

7 iyul 2017-ci il tarixində ATİB Katibliyi ATİB üzvü “Yuni Servis” MMC şirkətinin direktoru Rauf Manafovu ad günü münasibətilə
təbrik etdi.

ATİB İdarə heyəti “Norm
Türkiyə Təhsil Nazirliyinin
Otomasyon Elektromekanik"də heyəti ATİB ofisində
11 iyul 2017-ci ildə ATİB İdarə heyətinin sədri Cemal Yangın, İdarə heyətinin üzvü Oktay Vayiç və Baş katib Pərvanə Hacıyeva “Norm Otomasyon Elektromekanik İthalat İhracat Sanayi
İc ve O.s. Ticaret Limited” şirkətini ziyarət etdilər.

12 iyul 2017-ci ildə Türkiyə Respublikasının Təhsil Nazirliyindən gələn heyət ATİB ofisində qonaq oldu.

say 32 | EcoVision
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Baş katib Pərvanə Hacıyeva
Aqşin Şirvanlını təbrik edib

21 iyul 2017-ci ildə ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva ATİB
üzvü, “Triton” MMC-nin direktoru Aqşin Şirvanlını yenidən ata
olması münasibətilə təbrik edib.

Pərvanə Hacıyeva Fatih
Güvənin ziyarətində

19 iyul 2017-ci ildə ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva Fatih
Güvəni ziyarət edib.

Türkiyənin Zəfər bayramı münasibətilə tədbir

30 avqust 2017-ci ildə Türkiyənin Zəfər bayramı münasibətilə Şəhidlər xiyabanındakı "Türk əsgərləri" abidəsi önündə tədbir
keçirilib.

16 say 32 | EcoVision
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Məcburi köçkün və sərhəd bölgələrindən ATİB İdarə heyəti
olan uşaqlar ATİB Katibliyində
“Fujitsu”nun
İyul ayının 25-də Qarabağdan məcburi dərdiyi üçün onlar Katibliyə həm təşəkkür- açılışında
köçkün və sərhəd bölgələrindən olan uşaq- lərinin bildirdilər, həm də öz istedadlarını
lar ATİB Katibliyini ziyarət ediblər. Keçən
həftə uşaqları ATİB-in dəstəyi ilə Türkiyənin Kocaeli bölgəsinin yay düşərgəsinə gön-

nümayiş etdirdilər. Görüşdə İdarə heyətinin
üzvü Rafiq Qarayev və Baş katib Pərvanə
Hacıyeva da iştrak ediblər.

1 avqust 2017-ci ildə ATİB İdarə heyətinin sədr müavini Avni Dəmirçi, İdarə
heyətinin üzvü Oktay Vayiç və ATİB Baş
katibi Pərvanə Hacıyeva “Fujitsu”nun açılışında iştirak ediblər.
ATİB Katibliyi adından “Fujitsu” şirkətinə uğurlu fəaliyyətlər arzulayırıq.

say 32 | EcoVision
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"Qarabağ"

yeni tarix yazdı!
Azərbaycan klubu ilk dəfə ÇL-in qrup mərhələsində

18 say 32 | EcoVision

UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində
Ağdamın "Qarabağ” klubu həlledici matça çıxıb.
Qurban Qurbanovun komandası səfərdə
Danimarkanın "Kopenhagen” klubu ilə qarşılaşıb.

Matç "Kopenhagen”in 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. İki oyunun
nəticələri bərabər olsa da, rəqib meydanda vurulan top hesabına "Qarabağ”
növbəti mərhələyə adlayıb. Danimarka təmsilçisi ilə Bakıdakı görüş Qurban
Qurbanovun yetirmələrinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Beləliklə, "Qarabağ” Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə yüksələn ilk
Azərbaycan klubu olub.

Bütün Azərbaycan
xalqını,
azarkeşlərimizi, bir
sözlə, hər kəsi təbrik
edirik.

İftar

Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi iftar məclisi
təşkil edib

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özoral və Şimali Kipr Türk Respublikasının (ŞKTC) Bakı təmsilçisi Ufuq Turqanerin də qatıldığı mərasimdə rəsmi şəxslər, millət vəkilləri, iş adamları, ATİB üzvləri və
media nümayəndələri iştirak edib.
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İşgüzar Xanımlar Klubu

Həmsöhbətimiz ATİB-in Baş katibi, İşgüzar Xanımlar
Klubunun rəhbəri Pərvanə Hacıyevadır

İşgüzar Xanımlar Klubu

- İşgüzar Xanımlar Klubu nə zaman
yarandı? Belə bir klubun yaranmasında məqsəd nə oldu?
P.H. Azərbaycanda Türkiyə İş Adamları
Birliyinin tərkibində yaradılan İşgüzar Xanımlar Klubu artıq 2 aydır fəaliyyət göstərir. Klubun yaradılmasında məqsədimiz
qadınlar arasında lider xanımların olduğunu cəmiyyətimizə göstərməkdir. Digər xanımların liderlərə baxıb həm öyrənməsini,
həm də özlərini əmin hiss etməsini istəyirik. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda şirkət rəhbərlərinin əksəriyyəti kişilər olsa da, orada
işləyən xanımlar da çoxdur. Bu xanımların
şirkətlərdə gördüyü işlər böyük rol oynasa
da, əfsuslar olsun ki, əldə olunan nailiyyətlər haqqında danışılanda onların adları çox
zaman çəkilmir. Özləri də bunu istəmirlər,
bəzən çəkinirlər. Onun üçün İşgüzar Xanımlar Klubunun yaranması zərurətini
hiss etdik və bu ideyanı həyata keçirdik.

- Dediniz ki, klubu yaratmaq üçün
ideyanız oldu və yaratdıq. Amma hər
bir ideyanı reallaşdırmaq üçün bir
stimul olur. Belə bir ideyanı yaratmaq
üçün Sizə özəl stimul verən nəsə oldumu?
P.H. Bəli. Bir ildən çoxdur ki, İşgüzar
Xanımlar Klubunu yaratmaq ideyamız
vardı. Düzünü deyim ki, Mehriban Əliyevanın Birinci vitse-prezident təyin olunması klubu yaratmaq üçün mənə böyük
stimul oldu. Düşünürəm ki, bu, bütün
qadınlara nümunə oldu. Bəzən deyirlər:
“Qadındır, neyləyə bilər ki?” Lakin mən
əminəm ki, artıq bundan sonra Azərbaycanda bu cür düşünənlərin sayı kəskin
azalacaqdır.

- Pərvanə xanım, İşgüzar Xanımlar
Klubuna kimlər qatılır?
P.H. İşgüzar xanımlar qatılır. Hər ayın
ilk həftəsi müxtəlif şirkətlərdə vəzifədə
çalışan qadınlar ilə görüşlər keçirilir. Qadınlarımızın iş həyatında, gündəlik həyatda üzləşdiyi çətinliklər, onların həlli yolları haqqında müzakirələr aparılır, peşəkar
tövsiyələr verilir.
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- Klubda müzakirələr zamanı hər ay
fərqli mövzular olur?
P.H. Bəli. Hər ay fərqli mövzunu müzakirə edirik. İlk görüşümüzdə özünəgüvən,
ikinci görüşdə isə xanımların həyat balansı mövzusunu müzakirə etdik. Bilirsiniz
ki, xanımlar həm evdə işləməli, uşaqları
böyütməli, həm də karyera qurmalı olurlar. Əksər xanımlar karyeranı seçirlərsə,

İşgüzar Xanımlar Klubu

evdə dominant kimi çıxış etməyə üstünlük verirlər. Nəticə etibarilə bizim kimi
patriarxal cəmiyyətlərdə bu, həyat yoldaşları ilə mübahisələrin yaranmasına gətirib
çıxarır. Fikrimcə, bu məsələ balanslı şəkildə tənzimlənməlidir.

- Pərvanə xanım, balansdan danışdınız. Bəs görüşlərdə balans müzakirə
olunurmu?
P.H. Biz İşgüzar Xanımlar Klubunu yaratmadan şirkətlərdə işləyən xanımlara
təklif etdik ki, klub yaradılan zaman sizin
üçün hansı mövzular daha maraqlı ola
bilər, o barədə bizə məlumat versinlər.
Balans mövzusu göndərilən təkliflər arasında üstünlük təşkil edirdi. Qadınlarla
görüşdən sonra problemləri artıq anlamağa başlamışam. Çünki özüm xanımam. Təbii ki, analar evlərinə, uşaqlarına da vaxt
ayırmalıdır, mütləq onların yanlarında
olmalıdır. Qadınların əksəriyyəti düşünür
ki, həm işdə, həm də evdə işləmək onlar
üçün həddindən artıq çətindir. Amma zamanla bu çətinliyin öhdəsindən gəlmək,
təbii ki, mümkündür.

- İşgüzar Xanımlar Klubunun neçə
üzvü var?
P.H. Şirkət olaraq 80-ə yaxın üzvümüz
var. Amma şirkətlərdə çox sayda xanım
çalışır. Biz görüşün mövzusunu şirkətlərin email ünvanlarına yollayırıq, onlar isə
görüşə qatılacaq qadınlar haqqında bizə
məlumat verirlər.
- Pərvanə xanım, Azərbaycanda kişilər qadınların harasa getməsinə qadağalar qoyurlar. Bəs şirkət rəhbərləri
İşgüzar Xanımlar Klubundakı görüş

Mehriban Əliyevanın Birinci
vitse-prezident təyin
olunması klubu yaratmaq
üçün mənə böyük stimul
oldu.
üçün qadın işçilərini göndərməkdə
maraqlıdırlarmı?
P.H. Şirkət rəhbərlərinin əksəriyyəti
kişilər olsa da, onlar qadın işçilərini görüşə yollamaqda çox maraqlıdırlar. İşgüzar Xanımlar Klubu yaradılandan sonra
xanımlar üçün görüş barədə daha tez cavab verirlər, nəinki işgüzar görüşə dəvətə.
İri şirkətlərin xanım əməkdaşları çox olur.
Şirkət rəhbərləri bəzən bizdən xahiş edirlər ki, bir deyil, üç xanımı, hətta beş xanımı görüşə göndərək. Cavab yazırıq ki,
xeyr. Çünki görüşlər konfrans kimi olmur,
İşgüzar Xanımlar Klubunda hər görüş zamanı ən çox 20-25 qadın iştirak edir. Burada sədəcə müzakirə aparılır, hər hansı
bir qadının söylədiyi fikir barədə cavab
deyilmir və mənfi rəy formalaşmır.

- Klubun qadın üzvlərinin sayının
artması üçün nələr etmək olar?
P.H. Bunun üçün görüşə gələn xanımlar öz rəfiqələri, tanışları ilə birlikdə olan
zaman klub haqqında, müzakirə olunan
məsələlər haqqında, eşitdikləri və öyrən-

dikləri yeniliklər haqqında məlumat verə
bilərlər. Klub haqqında sosial şəbəkələrdə məlumat yayılır. Amma, təbii ki, canlı
ünsiyyət olsa, daha yaxşı nəticələr əldə
etmək olar.
- Pərvanə xanım, bəzən olur ki, yaşı
35-i keçən xanımlar karyera qurmaqdan qaçır. Olubmu ki, görüşə gələn xanımlar bildirsinlər ki, artıq yaşı 35-i
keçib və daha yüksək vəzifəyə getmək
istəməsinlər. Karyera qurmağın yaşı
varmı?
P.H. Hazırda elə düşünənlər çoxdur.
Fikrimcə, bu, gender diskriminasiyasının
əmələ gətirdiyi nəticədir. Gördüyü işi və
əldə etmək istədiyi nəticəni bildikdən
sonra xanımlar da, kişilər kimi, karyera pilləkənində yüksələ bilərlər. Mənim
üçün karyera qurmağın heç bir yaşı yoxdur. Yetər ki, insanın beyni işləsin və işində istəkli olsun.
- Artıq qadınların bütün günü mətbəxdə oturduğu dövr tarixə qarışıb. Sisay 32 | EcoVision
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İşgüzar Xanımlar Klubu

zin də dediyiniz kimi, qadınlar müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərir və Sizin
kimi rəhbər vəzifə tutan xanımlar da
kifayət qədərdir. Sizcə, qadınların cəmiyyətdə müəyyən yer tutması çətin
deyilmi?
P.H. İnsan işinə məhəbbətlə yanaşdıqdan sonra hər bir işin öhdəsindən rahatlıqla
gələ bilər. Amma hazırda ATİB-də mətbəxdən çıxıb gələn xanımlar yoxdur. Çünki bu,
işgüzar xanımların klubudur və yalnız işləyən xanımlar görüşlərə qatılır. Düzdür,
hamı lider, menecer deyil, cavan xanımlar
da var. Mətbəxdən çıxıb şirkətə gələn xanım
olmasa da, biz mətbəx dövründən çıxan xanımlara da kömək edirik. Həyat yoldaşı şəhid olan, oxumadığı üçün işləyə bilməyənlərə yardım etməyə çalışırıq.

- Çalışan insanların iş cədvəli kifayət qədər gərgindir. Qadınlar gün ərzində vaxtını necə bölməlidir ki, ailələri üçün vaxt qalsın?
P.H. Ümumiyyətlə, hər bir iş planlı olmalıdır. Qadınlar işlərini və zamanlarını
elə bölməlidir ki, ailələrinə də vaxt ayıra
bilsinlər. İş planlı olarsa, günü də pozitiv
yekunlaşdırmaq olar. İnsan hər zaman
təşəkkür etməyi, şükür etməyi bacarmalıdır. Mən yaşadığım üçün, ailəm, işim olduğu üçün Allahıma hər gün təşəkkür edirəm.
Zaman planlaması klubumuzun növbəti
görüşlərinin birinin mövzusu olacaqdır.

- Qadınlar klubundan və qadınlardan danışdıq. Cəmiyyətdə ciddi
ictimai-siyasi status qazanan kişilər
barədə deyirlər ki, “hər güclü kişinin
arxasında bir qadın dayanır”. Sizin fik-
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rinizcə, cəmiyyətdə layiqli yer tutmuş
qadın kimə və nəyə borcludur?
P.H. Mən deyərdim ki, ilk növbədə öz
ailəsinə borcludur. Görüşlər zamanı da şahid oluram ki, ailəsi dəstək olan xanımlar
daha çox uğur qazanır. Belə olan təqdirdə
uğur qazanan qadınların da sayı çox olur.
Nəticə etibarilə vəzifədə olan qadınlarımızın sayı da artar.
- Pərvanə xanım, işgüzar xanımlara
hər zaman iş varmı?
P.H. Bəli, var. Tez-tez xanımların “iş
yoxdur, iş axtarıram, tapa bilmirəm” fikirləri ilə qarşılaşıram. Deyərdim ki, onlar ya
işi düzgün axtarmırlar, ya da kiminsə onlara iş təklif etməsini gözləyirlər. Bu, düzgün deyil. Hər bir şəxs işi özü axtarmalıdır. Sevdiyi işi tapan şəxs mütləq şəkildə
uğur qazanacaqdır.

- Qeyd etdiniz ki, İşgüzar Xanımlar
Klubunda ayda bir dəfə qadınlarla görüş olur. Gələcək planda bu görüşləri
daha qısa vaxt ərzində etmək varmı?
P.H. Hazırda elə bir plan nəzərdə tutulmayıb. Bizim başqa işgüzar görüşlərimiz,
iclas və tədbirlərimiz olur. Gələcəkdə bu
cür planlar nəzərdə tutula bilər.
- Qadınların cəmiyyətdə və iş həyatında daha çox olması üçün nələr edilməldir?
P.H. Xanımlar mütləq cəmiyyətdə ön
planda olmağı düşünməlidirlər. İş saatını
bitırib, evə gedib yemək bişirməklə, uşaqlara baxmaqla iş bitmir. Onlar ölkə gündəmini izləməli, kitab oxumalı, öz üzərlərində daha çox işləməlidirlər.

- Sizcə, uğur qazanmağın sirri varmı?
P.H. Uğur heç vaxt qazanıldıqdan sonra bitmir. Qeyd etdiyim kimi, insan hər zaman daha da irəli getmək üçün öz üzərində işləməlidir. Bizim cəmiyyətdə belə bir
düşüncə var ki, bir evdə həm qadın, həm
də kişi işləyirsə, qadının çalışması ehtiyacdan irəli gəlir. Doğrudanmı qadınlar
ailədə sırf ehtiyac olduğu üçün işləyirlər?
Bunun səbəbləri çox ola bilər, ehtiyac da
ola bilər, amma işləmək üçün motivasiya
da olmalıdır.

- Pərvanə xanım, gördüyünüz iş məsuliyyətli işdir. Belə bir məsuliyyətli iş
Sizə çətin gəlmir ki?
P.H. Xeyr. Mənə ATİB-in İdarə heyəti,
üzv qurumlarımız və həmkarlarım dəstək
olurlar. Bu isə məni daha da sevindirir və
yeni nəticələr əldə etməyimə təkan verir.

- Bizim cəmiyyətdə stereotiplər
məsələsi hələ də qalmaqda davam
edir. Bu stereotipləri qadınlar neçə
qırmalıdır? İşgüzar Xanımlar Klubu
vasitəsilə qadınlara hansı mesajı vermək olar?
P.H. Kluba gələn xanımlar işlədikləri
şirkətlərdə gördükləri işin öhdəsindən
layiqincə gələn xanımlardır. Xanımların
işləməyəcəyi bir sahə yoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan qadını istədikdən sonra
hər işi bacara, hər işin öhdəsindən gələ
bilər. Mən buna inanıram. Yetər ki, şirkət
rəhbərləri onlara inanıb şərait yaratsınlar
ki, xanımlar özlərini inkişaf etdirsinlər və
daha yaxşı nəticələr göstərərək daha yüksək vəzifələrdə olsunlar. O zaman stereotiplər də öz-özünə sınacaq.

İşgüzar Xanımlar Klubu

12 iyun 2017-ci il tarixində ATİB-in İşgüzar Qadınlar Klubunun səhər yeməyi keçirilmişdir. Səhər
yeməyində ATİB-ə üzv olan şirkətlərin xanımları iştirak etmişlər. Səhər yeməyində giriş sözü ilə
ATİB-in Baş katibi Pərvanə Hacıyeva çıxış etmiş və İşgüzar Qadınlar Klubunun nəzərdə tutulan fəaliyyəti haqqında məlumat vermişdir.
Sonra görüşdə HR mütəxəssisi Çimnaz Qasımova çıxış edib, xoşbəxt olmağın sirləri, özünəgüvənmə üsulları barədə dəyərli məsləhətlərini bölüşmüşdür.
Görüşdə həmçinin "Ruzi kəlağayı" şirkətinin təsisçisi Zümrüd Rüstəmova kəlağayı haqqında xanımlarımıza gözəl məlumat çatdırmışdır.
Sonda xatirə şəkilləri çəkdirilmişdir.
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İşgüzar Xanımlar Klubu

18 iyul 2017-ci il tarixində ATİB-in İşgüzar Qadınlar Klubunun səhər yeməyi keçirilmişdir. Səhər
yeməyində ATİB-ə üzv olan şirkətlərin xanımları iştirak etmişlər. Səhər yeməyində giriş sözü ilə ATİBin Baş katibi Pərvanə Hacıyeva çıxış etmiş, xanımları salamlamışdır.
Səhər yeməyinin qonağı həkim-psixiatr, çoxprofilli biznes-kouç Həlimə Qəmərlinskaya idi. Həlimə
xanım “Müasir işgüzar qadınlar üçün iş və həyat balansı” mövzusunda xanımlara maraqlı məlumat
çatdırmışdır.
Sonda xatirə şəkilləri çəkdirilmişdir.
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İşgüzar Xanımlar Klubu
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Üzvlük

ATİB üzvləri arasında 3 növ üzvlük dərəcəsi mövcuddur.
Üzvlük dərəcələri və onlardan irəli gələn üstünlüklər aşağıda göstərilib.

Standart ÜZV - 1200 AZN
•
•
•
•
•
•
•
•

ATİB üzvləri arasında daimi biznes əlaqələri;
Qanunvericilikdə dəyişikliklər haqqında daimi məlumat;
ATİB-in təşkil etdiyi müxtəlif tədbirlərdə (səhər yeməyi, işgüzar nahar, axşam ziyafətləri, konfranslar) iştirak;
Öz təşkilatınız haqqında tədbirlərimizdə və ya internet səhifəsində məlumatın təqdimatı;
"EcoVision" jurnalında üzvlərimizin müxtəlif məlumatlarının dərc olunması;
Tədbirlərdə və "EcoVision" jurnalında reklam və sponsor məlumatlarının yayılması;
Azərbaycanda biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi üçün dövlət orqanları və ATİB üzvləri arasında körpü rolu;
ATİB üzvlərinin xüsusi endirim kartları ilə təşkilatlar arasında endirimlərdən istifadəsi.

•
•
•

ATİB üzvləri arasında daimi biznes əlaqələri;
Qanunvericilikdə dəyişikliklər haqqında daimi məlumat;
ATİB-in təşkil etdiyi müxtəlif tədbirlərdə (səhər yeməyi, işgüzar nahar,
axşam ziyafətləri, konfranslar) iştirak;
Öz təşkilatınız haqqında tədbirlərimizdə və ya internet səhifəsində
məlumatın təqdimatı;
"EcoVision" jurnalında üzvlərimizin müxtəlif məlumatlarının dərc olunması;
Tədbirlərdə və "EcoVision" jurnalında reklam və sponsor məlumatlarının yayılması;
Azərbaycanda biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi üçün dövlət orqanları
və ATİB üzvləri arasında körpü rolu;
ATİB üzvlərinin xüsusi endirim kartları ilə təşkilatlar arasında endirimlərdən istifadəsi.

Gümüş ÜZV – 1500 AZN
•
•

•
•
•

Əlavələr:
•
•
•

İşgüzar naharlarda, konfranslarda Rall upların pulsuz yerləşdirilməsi;
İşgüzar naharlarda 2 nəfərin pulsuz iştirakı;
İdarə heyətinin iclaslarında ildə 4 dəfə iştirak.

Qızıl ÜZV – 2000 AZN
•
•
•
•
•
•
•
•

ATİB üzvləri arasında daimi biznes əlaqələri;
Qanunvericilikdə dəyişikliklər haqqında daimi məlumat;
ATİB-in təşkil etdiyi müxtəlif tədbirlərdə (səhər yeməyi, işgüzar nahar,
axşam ziyafətləri, konfranslar) iştirak;
Öz təşkilatınız haqqında tədbirlərimizdə və ya internet səhifəsində
məlumatın təqdimatı;
"EcoVision" jurnalında üzvlərimizin müxtəlif məlumatlarının dərc olunması;
Tədbirlərdə və "EcoVision" jurnalında reklam və sponsor məlumatlarının yayılması;
Azərbaycanda biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi üçün dövlət orqanları
və ATİB üzvləri arasında körpü rolu;
ATİB üzvlərinin xüsusi endirim kartları ilə təşkilatlar arasında endirimlərdən istifadəsi.

Əlavələr:
•
•
•
•

İşgüzar naharlarda, konfranslarda Rall upların yerləşdirilməsi;
İşgüzar naharlarda 2 nəfərin pulsuz iştirakı;
Bütün tədbirlərimizdə loqonun təqdimi (sponsor kimi);
İdarə heyətinin iclaslarında ildə 4 dəfə iştirak.
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Üzvlük

QIZIL ÜZV

GÜMÜŞ ÜZV

Aramex

Anadolu

Azərbaycan Koka Kola Bottlers Ltd. MMC

"Norm Otomasyon Elektromekanik ithalat ihracat Sanayi ic
ve O.s.Ticaret Limited"

AtaHoldinq ASC

BASF Kaspian Yapı Kimyasalları Sənaye MMC

AtaBank ASC

Enefcon

Azercell Telekom MMC

YapıKredi Bank

Azərsun Holding
Biləv İnşaat

Borusan Makina
İmprotex

İstanbul Çarşı Import Export Ltd
Network Global Logistics MMC

Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Positive Consulting

PricewaterhouseCoopers (PWC)
"PAŞA BANK" ASC

“PAŞA Həyat Sığorta” ASC

RR Group of Companies MMC
Real Cleaning

TRITON MMC

Ultra Technologies MMC
Ziraat Bank Azərbaycan

Yeni üzvlər

Miray MMC 2013-cü ildən bu günə qədər "Atalight" markası altında
Azərbaycan, Orta Şərq və CIS ölkələrində inşaat və kommersiya fəaliyyətini
davam etdirməkdədir. Azərbaycanda memarlıq, dekorativ və sənaye işıqlandırma tədarükü xaricində, müxtəlif layihələrdə işıqlandırma, elektrik
baxım fəaliyyətlərini icra etməkdədir.

ATİB-ə üzvlük nə verir:
•
•
•
•
•

Yeni biznes əlaqələrinin
formalaşdırılması
Şirkətinizin daha yaxşı tanıdılması
Ən son informasiyanın əldə edilməsi
Hər iki ölkədə biznes etiketi və ənənələri ilə tanışlıq
Müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsində iştirak

ATİB-in üzvlük şərtləri:

• ATİB-in Nizamnaməsinə əsasən üzv olacaq
hüquqi və fiziki şəxsin və ya xarici şirkətin təmsilçiliyinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi
• Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin
surəti və ATİB-ə üzvlük blankı (üzvlük blankı
əlavə edilir)
• Birliyə illik üzvlük haqqı olaraq 1200 manat
ödənilməsi. Ödəmə hissə-hissə də həyata keçirilə
bilər.
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Maraqlı

Məşhur iş adamları və
milyarderlərin ilham verən

sitatları:
Steve Jobs

“Bu həyatda zamanınız məhduddur. O məhdud
zamanı başqasının həyatını yaşayaraq korlamayın.
Başqalarının düşüncələri ilə yaşanan həyat doğmaların tələsinə düşmək deməkdir. Başqa insanların fikirlərinin hay-küyünün öz ürəyinizin səsini
eşitməyinizə əngəl törətməsinə izin verməyin. Ən
önəmlisi isə, ürəyinizin və hislərinizin yolundan
gedəcək cəsarətə sahib olun. Qəlbiniz və hisləriniz
nə etmək istədiyinizi bilir”.

Walter Elias
“Arxasından gedəcək cəsarətiniz varsa, bir gün bütün xəyallarınız gerçək
ola bilər”.

Richard
Branson
Henry Ford
“Uğursuzluq yenidən və daha
ağıllı şəkildə başlayan fürsətdən başqa bir şey deyil”.
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“Ən böyük motivasiya bilirsiniz
nədir? Özümə yalnız özümü
rəqib olaraq görmək. Mənə
görə həyat hər gün yeni şeylər
öyrəndiyimiz uzunmüddətli ali
təhsildir”.

Maraqlı

Larry Page
“Fikrinizi inkişaf etdirə bilmək üçün
yüz insan işləyən bir şirkətə ehtiyacınız
yoxdur”.

Oprah Winfrey
“Bir şeyi istədiyinizi və ya bir şeyə
inandığınızı təyin etdiyinizdə bunu ilk
eşidən sizsiniz. Bu sizə və digərlərinə
nəyin mümkün olacağına dair bir mesajdır. Edə biləcəklərinizə heç bir zaman
sərhəd qoymayın”.

Bill Gates
“Müvəffəqiyyəti qeyd etmək
yaxşıdır. Amma uğursuzluqlardan alınan dərsləri daha yaxşı
öyrənmək lazımdır”.

Warren
Buffet
Russell
Simmons

“Etibar qazanmaq 20
il çəkir, etibar itirmək
isə 5 dəqiqə. Bunun
haqqında düşünsəniz,
görəcəyiniz işi daha
fərqli edərsiniz”.

“Hər zaman özümdən daha
ağıllı insanlarla münasibət
yaratdım. Bu mənim inkişafıma
böyük kömək oldu”.
say 32 | EcoVision
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Sərgilər/təkliflər

Biznes təklifləri
Sahibkarların nəzərinə!

Payzulla İsayeviç İsayev – dağıstanlı ixtiraçı 1936-cı ildə anadan olmuşdur.
“Biz uzunömürlü yaradılmışıq (Təbabətə yeni baxış)” adlı əsərin və 150-dən
çox elmi işin və ixtiranın müəllifidir. Elmi işlərindən bəziləri aşağıdakılardır:
Molekulyar suyun kütləvi istehsalı texnologiyası: xərçəng xəstəliyinin inkişafının 90% dayanması ilə nəticələnir. Yer kürəsindəki bütün canlı orqanizmlər
tərəfindən istifadə oluna bilir. Məhsulların böyüməsində istifadə olunur. İnsanın ekosistemini təmizləyir.
Sadə bir konstruksiya ilə buzun təmizlənməsi prosesi həyata keçirilir.
Quşların qidalandığı taxıl məhsullarından çörək istehsalı. Maya dəyəri 3 dəfə aşağıdır. Bu cür məhsul
mərkəzi sinir və ürək-damar sistemləri üçün əhəmiyyətlidir. Reallıqda un məmulatları insan orqanizmi
üçün zərərlidir.
“Sağlam və üzün ömrün iksiri” demoqrafik problemlərin həlli üçün nəzərdə tutulur. İçki doğum evləri
və cərrahiyyə şöbələrində qanın bərpası, həmçinin idmançılar tərəfindən güc və enerjinin qorunması
məqsədilə istifadə edilə bilər.
Şüşə və keramika məmulatlarından yeni nəsil yüksək parametrli günəş enerjisi sistemləri (ucuz, etibarlı
və uzunömürlü). Bu texnologiya hazırda Avropa İttifaqı tərəfindən Afrikada inşa edilən günəş panellərindən daha səmərəlidir.
Günəş-hidroenerji stansiyası. Hazırda istifadədə olan bütün günəş stansiyalarından 200 000 dəfə artıq
səmərəlidir və bəşəriyyətin enerji və su tələbatını həll edə bilər.
Okeandan ekvatorial zonaların işıqlandırılması və sudan hidrogen əldə olunması məqsədilə sintetik borulardan platformalar.
“İsayevin havada üzən borusu” bir mərkəzdən idarə olunan və meşə yanğınları, dağlıq ərazilərdə yerləşən hidroenerji stansiyaları, fırtınalar zamanı istifadə oluna bilər. Həmçinin şəhər atmosferinin təmizlənməsi, hava limanlarından dumanın kənarlaşdırılması, buzların daşınması, yay mövsümündə şəhərlərdə hərarətin azaldılması üçün məqsədəuyğundur.
MÜASİR TEXNOLOJİ PROSESLƏRİN TƏTBİQİ VƏ ƏSAS NEFT AVADANLIQLARINA “ANİ” MONOQRAMININ
ALINMASI YÖNÜMLÜ İNVESTİSİYA LAYİHƏSİ
Neft maşınqayırmasında birgə istehsal sahələrinin yaradılması məqsədilə yerli sahibkarlar tərəfindən
layihə təklifləri hazırlanmışdır.
Əlaqəli şəxs: Tahir Turabov
Tel.: +99412 411 11 65
Mobil: +99450 547 17 27

Çerniqovşina – Sizin düzgün seçiminiz

“Çerniqovşina – Sizin düzgün seçiminiz” Çerniqov vilayətinin iqtisadi və investisiya
potensialının təqdimatı, “Çerniqovşina dəvət edir” promo-roliki, “Çerniqovşinanın
investisiya profili” və “Çerniqovşinanın əsas müəssisələrinin məhsul və xidmətlər
kataloqu” barədə məlumat AZPROMO-ya daxil olmuşdur.
Maraqlananlar qeyd olunan internet səhifəsindən istifadə edərək ətraflı məlumat

əldə edə bilərlər:
www.chernihiv-oblast.gov.ua

Grow Ukraine

“Grow Ukraine” bukleti Ukraynada fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı və sənaye
şirkətləri barədə məlumatları əhatə edir.
Ətraflı məlumat üçün aşağıdakı internet ünvanına baxa bilərsiniz:
www.minagro.gov.ua
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Sərgilər/təkliflər

“India Pharma 2018” və
“İndia tibbi cihazlar 2018”

3-cü Beynəlxalq əczaçılıq və tibbi cihazlar sərgi və konfransı 15-17 fevral 2018-ci il tarixlərində
Bangalore Beynəlxalq Sərgi Mərkəzində keçiriləcəkdir.
Əlavə məlumatı aşağıdakı internet səhifəsindən əldə edə bilərsiniz:
www.indiapharmaexpo.in

"Peterfood-2017" sərgisi
keçiriləcək

Cari ilin 15-17 noyabr tarixlərində Sankt-Peterburqda (Rusiya Federasiyası) 26-cı Beynəlxalq
"Peterfood-2017" sərgisi keçiriləcək.
Sərgi ilə əlaqədar ətraflı məlumat üçün aşağıdakı internet ünvanına baxa bilərsiniz:
www.peterfood.ru

Almaniyada sərgilər
keçiriləcək

12-18 noyabr 2017-ci il tarixlərində Almaniyanın Hannover şəhərində "Agritechnica" və 4-6
noyabr 2018-ci il tarixlərində Ştutqart şəhərində "Intervitis Interfructa Hortitechnica" sərgiləri
keciriləçək.
Sərgilərlə əlaqədar ətraflı məlumat üçün aşağıdakı internet ünvanına baxa bilərsiniz:
www.agritechnica.com/en/

Mədinədə yüngül sənaye və
əl işləri üzrə beynəlxalq sərgi
təşkil olunacaq

Cari ilin 26 noyabr – 2 dekabr tarixlərində Səudiyyə Ərəbistanının Mədinə şəhərində yüngül
sənaye və əl işləri üzrə beynəlxalq sərgi keçiriləcək.
Sərgi İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin yüngül sənaye və əl işləri sektorlarının
(mebel, dekorasiya, dizayn xidmətləri, məişət avadanlıqları və elektrik cihazları, döşəmə və
divar örtükləri, dulusçuluq, dəri emalı, əl işləri, bijuteriya, tekstil və geyim) nümayəndələrini
bir araya gətirəcək.
Daha ətraflı məlumat üçün aşağıdakı əlaqə vasitələrindən istifadə edə bilərsiniz:
Sherif Zamil – İcraçı direktor
Sərgi və Konfranslar üzrə Mədinə Beynəlxalq Şirkəti
Mədinə, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı
Tel.: +996 14 822 44 17
Faks: +996 14 823 48 66
E-poçt: info@mexco-co.com; sherifzamil@hotmail.com
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Ad günləri

Ad günləri siyahısı
br
Oktya
B.e.

Dekabr

Noyabr
Ç.

Ç.a.

C.a.

C.

Ş.

B.

1
						8
7
6
5
4
3
2
15
14
13
12
11
10
9
22
21
20
19
18
17
16
29
28
27
26
25
24
23
		
31
30

1
10

Erdal Bakır

Bazarstore QTSC

B.e.

Ç.a.

C.a.

C.

Ş.

B.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

4

Huseyn Atakisiyev
Baku Boulevard Hotel
Company MMC

Ç.

10

29

30

Zaur İsmayılov
Havas Media

Rəfail Şirinov
TAIS IKF

B.e. Ç.a
.
4

5

11

6

12

18

13

19

20

25

26

12
19

Kaya Karslı

Istanbul Reklam Market
MMC

23

Süheylə Cəfərova
Bakcell

20

Kemal Kaya
ORFILAME

Ç.

22
23

27

C.a.

C.

Ş.

1
7

2

8

3

14

9

15

10

21

16

22

17

28

23

29

24

30

31

Kerem Demir

AVİS - RENT A CAR

Yusuf Ceyhan
Medisis

Burak Akıdil
Ejot

Vahid Mürsəliyev

Azercell Telecom MMC

Arzu Yusifova
TAC MMC

24

Oktay Vayic

Network Global Logistics
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29

B.

Savaş Uzan
Azersun

UĞUR

Ralph Waldo Emerson
uğuru belə izah edir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tez-tez gülmək və sevinməkdir;
ağıllı insanların və uşaqların sevgisini qazanmaqdır;
dürüst tənqidləri qəbul etməkdir;
saxta dostların arxadan vurduqları zərbəyə
dözməkdir;
gözəl olan hər şeyi sevməkdir;
hər kəsin yaxşı tərəflərini tapmaqdır;
qarşılığını gözləmədən yaxşılıq etməkdir;
zaman-zaman öz sosial durumunu unudaraq
başqalarının sosial vəziyyətində rol oynaya bilməkdir;
ürəyincə əylənmək və gülməkdir;
ürəyindən gələn, özünü ifadə edə biləcəyin mahnını
oxuya bilməkdir;
tək bir nəfər olsa belə, varlığınızın onun daha rahat
nəfəs almağına səbəb olduğunu bilməkdir.
say 32 | EcoVision
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Gəzməli, görməli yerlər

İSTANBUL
Dünyada iki qitədə (Avropa və Asiya) yerləşən
yeganə şəhər İstanbuldur. Özündə zəngin tarixi
və mədəniyyəti yaşadan, 2 000 il boyunca
3 böyük imperiyanın paytaxtı kimi tarixin hər
üzünü görən məkan.
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Gəzməli, görməli yerlər

Başdan-başa zəngin mədəniyyət abidələri
ilə dolu şəhər və muzey. İstanbulu
tanımaq üçün onun haqqında oxumaq,
danışılanları dinləmək yetərli deyilmiş.

say 32 | EcoVision

47

Gəzməli, görməli yerlər

Bunun üçün mütləq tarix qoxan küçələri
addım-addım dolaşmaq, dünya üzərindəki ən
böyük imperiyalardan - Bizans və Osmanlıdan
qalan mirası yerində görmək, hər küncündə
özün üçün kəşflər etmək lazımmış. Bu ecazkar şəhəri kəşf etdikcə tanımağa başlayırsan,
tanıdıqca sevirsən.
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Azərbaycanı tanıyaq
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Gəzməli, görməli yerlər

Qardaş ölkənin ən
böyük şəhərinə ilk
dəfə ayaq basanda
məndə yaranan birinci
təəssürat belə oldu:
Napoleon Bonapart
heç də yanılmayıb.
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Gəzməli, görməli yerlər

Böyüklüyünə görə dünyanın beşinci şəhəri olan, 8500 illik tarixə malik İstanbul həm də Türkiyənin mədəni, iqtisadi və maliyyə mərkəzidir.
Mərmərə dənizi, dənizdə görünən adalar, məşhur Xəlic limanı, İstanbulu
Avropa və Asiya ilə birləşdirən körpü, Bosfor boğazı bu şəhərə xüsusi
gözəllik verir və bu gözəlliyin fonunda o, dünyanın tayı-bərabəri olmayan şəhərinə çevrilir.
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Gəzməli, görməli yerlər

Hər addımında insana tarixi xatırladan qədimliklə müasirliyi, Şərqlə Qərbi
özündə yaşadan İstanbul Avropa Birliyi Mədəniyyət Nazirləri Şurasının qərarı
ilə 2010-cu ildə Avropanın Mədəniyyət Paytaxtı seçildi. İstanbulun tarixi
abidələrinin çoxu YUNESKO-nun Dünya İrsi Siyahısına daxil edilib.
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Gəzməli, görməli yerlər

Şəhərdə ən böyük tarixi
abidələr Sultan Əhməd
meydanındadır. Roma,
Bizans və Osmanlı
imperatorluqlarının izlərini
özündə yaşadan meydanda
məşhur Sultan Əhməd
camesi, Topqapı sarayı və
Ayasofya məbədi yerləşir.
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