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Baş redaktordan
Hörmətli oxucular!
“EcoVision” jurnalının 23-cü sayı Azərbaycanda elektron ticarət sektorunun vəziyyətinə
həsr olunub. Bu sayımızda elektron ticarət sahəsindəki mövcud vəziyyət, bu sahənin inkişafına mane olan səbəblər, gələcək perspektivlərə dair fikirlərə nəzər salacağıq. Bununla
yanaşı, jurnalımızın bu sayında maraqlı xəbərlər, müəllif yazısı və müsahibələr oxucularımıza təqdim olunur.
İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunun icraçı direktoru Elçin Zeynalov jurnalımıza müsahibəsində ölkəmizdə İKT sahəsində sahibkarlığın inkişafına verilən
dövlət dəstəyindən danışıb: “Fondun əsas məqsədi İKT sahəsində dövlət siyasətinin həyata
keçirilməsinə yardım etmək, sahibkarlıq fəaliyyətini dəstəkləmək, innovasiya və elmitədqiqat layihələrini stimullaşdırmaq, müasir infrastrukturun inkişafına təkan vermək, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə maliyyə dəstəyi göstərmək, bu sahəyə yerli və xarici
investisiyaları cəlb etməkdən ibarətdir”.
“GoldenPay” ASC-nin təsisçisi və idarə heyətinin sədri Fərid İsmayılzadə isə
müsahibəsində elektron ticarət sektorunun inkişafı üçün vətəndaşlarda elektron ödəniş
vərdişlərinin formalaşdırılmasının və bu istiqamətdə maarifləndirmə işlərinin aparılmasının vacibliyini vurğulayıb: “Hesab edirəm ki, elektron xidmətlərdən istifadə vərdişləri olan
təbəqəni yaratmaq lazımdır və bu, mümkündür. Çünki son illərdə ölkəmizdə plastik kart
istifadəçilərinin sayı xeyli artmışdır. Bu baxımdan problem yoxdur”.
"Multimedia" İnformasiya Sistemləri Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru, Azərbaycan
İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz də elektron ticarətlə bağlı fikirlərini bizimlə
bölüşüb: “Əvvəllər bizdə insanlarda plastik kartlar yox idi, problem idi, amma indi artıq
hər kəsdə plastik kart var. Deməli, istəsə, onlayn ödəniş edərək müəyyən xidmətlərdən
yararlana, alış-veriş edə bilər. Hesab edirəm ki, kompleks tədbirlər görülsə, Azərbaycanda
elektron ticarətin potensialı yüksəkdir. Stimullaşdırıcı, motivasiyaedici, maarifləndirici addımlar atılsa, bir çox ölkələri bu sahədə qabaqlaya bilərik”.
İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzinin prezidenti Ruslan Atakişiyev isə müəllif
yazısında qeyd edir ki, elektron satış sistemlərinin inkişafı sahibkarlara öz əmtəə və
xidmətlərini internet üzərindən satmağa kömək edir. Bu baxımdan elektron ticarət
(e-ticarət) müasir dövrdə biznesin əmtəə və xidmətlərinin bazarda realizəsində müraciət
etdiyi ən əlverişli satış vasitələrindən biridir.
“PAŞA Həyat Sığorta” ASC-nin Strateji İnkişaf və Marketinq Departamentinin rəhbəri
İsrail Qarayev müsahibəsində Azərbaycanda sığorta bazarının inkişafı və mövcud durumu
ilə bağlı fikirlərini bölüşüb: “Son 10 ildə Azərbaycan sığorta bazarı özünün sürətli inkişaf
dövrünü yaşayır. Ümumi inkişaf həm institusional, həm bazarın genişlənməsi, eyni zamanda sığorta şirkətlərinin peşəkarlığının və xidmət mədəniyyətinin artmasında özünü
göstərir. Ölkədə siyasi sabitliyin davam etməsi, həmçinin iqtisadiyyatın ümumi inkişafının
təmin edilməsi əlverişli biznes imkanlarına əsas yaradıb”.
Ənənəvi “Sahibkar” rubrikasının budəfəki qonağı "Coca-Cola Bottlers Azerbaijan"
şirkətinin baş meneceri cənab Cem Beceldir. Bu müsahibədə oxucularımız iş adamının
uğur hekayəsi ilə tanış olacaqlar.
Əvvəlki saylarımızda olduğu kimi, bu dəfə də regionda, dünyada və ölkəmizdə baş
verən hadisələri, ATİB-in və onun üzvü olan şirkətlərin fəaliyyəti ilə bağlı xəbərləri, habelə
yenilənmiş ən son iqtisadi göstəriciləri diqqətinizə təqdim edirik. Həmçinin yeni nəşr edilən
bir sıra maraqlı kitablar haqqında da qısa resenziyaları diqqətinizə çatdırırıq. Oxucularımız ATİB-ə daxil olan biznes təklifləri və yaxın gələcəkdə ölkəmizdə və regionda planlaşdırılan tədbirlər haqqında da anonslarla tanış ola biləcəklər.
Oxucularımızın maraq və istəkləri bizim üçün hər zaman dəyərlidir. Jurnalımızın
hər sayında bunu nəzərə almağa çalışmışıq. Sizin fikir və təkliflərinizi eşitmək işimizi
daha yüksək səviyyədə görmək üçün önəmlidir. Bu mənada bizə ünvanlayacağınız rəy
və təkliflər jurnalın gələcək saylarında işimizi daha da asanlaşdırar. Təklif və iradlarınızı pr@atib.az elektron ünvanında böyük məmnuniyyətlə gözləyirik. Həmçinin ATİB-ə
poçtla da müraciət edə bilərsiniz.
Hörmətlə,
Rəşad Rəsullu | Baş redaktor
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Azərbaycan - Türkiyə münasibətlərinin
inkişaf dinamikası məmnunluq doğurur
Hörmətli oxucular!
Hörmətli ATİB üzvləri!
2015-ci ilin arxada buraxdımız aylarında
Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq
münasibətlərinin və qarşılıqlı əməkdaşlığın müxtəlif
sahələrdə inkişaf dinamikası məmnunluq doğurur. İki
qardaş ölkə arasındakı qarşılıqlı əməkdaşlığı uğurlu
edən başlıca səbəblərdən biri də hər iki ölkənin regional miqyasda və beynəlxalq müstəvidə bir-birinə
dəstək olmasıdır. Azərbaycan Türkiyə İş Adamları
Birliyi (ATİB) də öz fəaliyyəti ilə Azərbaycanla Türkiyə
arasında əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə
öz töhfəsini verməkdədir.
Mart ayında Qarsda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın növbəti
görüşü oldu. Görüşdə strateji tərəfdaşlıq, dostluq və
qardaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurlu
inkişafından məmnunluq ifadə olundu. Türkiyədə
təməli qoyulan TANAP layihəsinin əhəmiyyəti vur8

ğulandı, əlaqələrimizin genişləndirilməsində yüksək
səviyyəli görüşlərin rolu qeyd edildi. Azərbaycanın
və Türkiyənin iştirak etdikləri mühüm strateji
layihələrin Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin
olunmasına mühüm töhfə verdiyi vurğulandı. Səfər
çərçivəsində Türkiyənin Qars vilayətinin Selim rayonunda Trans-Anadolu qaz boru kəməri – TANAPın təməlinin qoyulması münasibətilə təntənəli
mərasim keçirildi.
2015-ci ilin ilk ayları həm də Türkiyədə Çanaqqala zəfərinin 100 illiyinin yüksək səviyyədə anılması
ilə yadda qaldı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin də iştirak etdiyi mərasimə 20yə yaxın dövlətin başçısı, 70-dən çox ölkədən rəsmi
şəxslər, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri
qatılmışdı. Çanaqqala zəfərinin 100 illiyinin 24 aprel tarixində yüksək səviyyədə keçirilməsi ilə bağlı
qərar məhz iki qardaş ölkənin liderlərinin 2015-ci
il yanvarın 15-də Ankarada keçirdikləri mətbuat
konfransında bəyan edilmişdi. Biz yüksək səviyyədə
təşkil olunmuş bu möhtəşəm tədbiri türk dünyasında müstəqil dövlətçiliyin, vətənə olan məhəbbətin

daha da güclənməsinə rəvac verəcək mühüm hadisə kimi
dəyərləndiririk.

edərək onların fəaliyyəti və həyata keçirdikləri yeniliklərlə
yaxından tanış olduq.

Çanaqqala zəfərinin yüksək səviyyədə qeyd
olunmasın;n 100 il öncə əsl qardaşlıq nümunəsi
göstərərək könüllü olaraq döyüşlərə qoşulmuş və şəhid
olmuş üç mindən çox azərbaycanlı qardaşımızın da
xatirəsinə ehtiramın bir ifadəsi olduğunu düşünürük.

ATİB ötən dövr ərzində dövlət tədbirlərində,
beynəlxalq simpoziumlarda, forumlarda fəal iştirak etmişdir. 6 mart 2015-ci ildə Batumidə Azərbaycan İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin dəstəyi və Azərbaycanda
İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun təşkilatçılığı
ilə Gürcüstan–Türkiyə–Azərbaycan Biznes Forumu keçirildi. ATİB İdarə Heyətinin üzvləri ilə birgə forumda iştirak
etdik.

Ötən dövr Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyinin
fəaliyyətində də bir sıra əlamətdar hadisələrlə yadda qaldı. 28 fevral 2015-ci ildə “Park Inn” hotelində Azərbaycan
Türkiyə İş Adamları Birliyinin Ümumi Yığıncağının növbəti
iclası keçirildi. Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Alper Coşkun, Prezident Administrasiyası İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin
sektor müdiri Elman Paşayev, Milli Məclisin İqtisadi
siyasət komitəsinin sədri, millət vəkili, iqtisad elmləri
doktoru Ziyad Səmədzadə, millət vəkili, Milli Məclisin
Mədəniyyət komitəsinin üzvü Jalə Əliyeva, İqtisadiyyat ve
sənaye nazirinin müavini Sahib Məmmədov, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar
Mərkəzinin direktoru Fərhad Məmmədov, Azərbaycan
Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli
Konfederasiyasının (ASK) prezidenti Məmməd Musayev,
Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinin nümayəndələri,
DEİK/DTİK Avrasiya Bölgə Komitəsinin sədri Ali Galip Savaşır, Rus–Türk İş Adamları Birliyi İdarə Heyətinin sədri
Naki Karaaslan Ümumi Yığıncaqda çıxış edərək ATİB
haqqında dəyərli fikirlərini bildirdilər. İclas zamanı Birliyin
Nizamnaməsinə əsasən İdarə Heyətinin tərkibi, ehtiyat
üzvləri və idarə heyəti sədrinin seçilməsi məsələsinə baxıldı və qərarlar qəbul edildi. Ötən dövr ərzində ATİB-də
baş verən yeniliklərdən biri də məhz ATİB İdarə Heyətinin
yeni tərkibdə fəaliyyətə başlaması oldu.
ATİB İdarə Heyətinin yeni tərkibinin Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
cənab Alper Coşkunla da görüşü oldu. Görüşdə hər zaman səfirliyin dəstəyini hiss etdiyimizi qeyd etdik. ATİB
olaraq bundan sonra da iki qardaş ölkənin maraqları naminə çalışacağımızı vurğuladıq. Cənab səfir isə öz
növbəsində qeyd etdi ki, ATİB Azərbaycanın iş adamları
təşkilatları sırasında özünəməxsus yer tutur: "Əminəm ki,
siz bundan öncə olduğu kimi, bundan sonra da işlərinizi
uğurla davam etdirəcəksiniz. Biz ATİB-dən yeni layihələr
və yeni uğurlar gözləyirik”.
Biz inanırıq ki, yeni üzvlər öz missiyalarını layiqincə
yerinə yetirəcək və ATİB öz fəaliyyətini daha da
genişləndirəcəkdir.
ATİB ötən aylarda da təşkilati potensialını gücləndirmək
məqsədilə fəaliyyətini davam etdirdi. Hər zaman olduğu
kimi, ötən aylarda da İdarə Heyətinin üzvləri ilə birgə
üzvlərimizi ziyarət etdik. “Holiday Inn Baku” hotelini
(“Marina Plaza” MMC), “Zenit Tour” şirkətlərini ziyarət

ATİB fəaliyyəti, həyata keçirdiyi layihələrlə bağlı daha geniş auditoriyaya məlumat vermək məqsədiilə
Azərbaycanda təşkil olunan beynəlxalq sərgilərdə də
fəal iştirak edir. 14-cü Azərbaycan Beynəlxalq "Turizm
və Səyahətlər” və "Horex Caucasus 2015” 7-ci Qafqaz
Beynəlxalq "Mehmanxana, restoran və supermarketlər
üçün avadanlıq və ləvazimatlar” sərgisi keçirilib. Birliyimizin üzvü “Iteca Caspian” şirkətinin təşkil etdiyi bu sərgilərə
Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi öz stendi ilə qatılıb.
Qeyd edim ki, ATİB eyni zamanda bu sərginin informasiya
tərəfdaşı olub. Sərgidə ATİB ziyarətçilərə birlik haqqında
ətraflı məlumat verərək, nəşrlərini təqdim etdi.
Hörmətli oxucular!
Hörmətli ATİB üzvləri!
ATİB-in nəşrləri ilə bağlı da məlumat vermək istərdim.
Bildiyiniz kimi, ATİB-in korporativ dərgisi olan “EcoVision” jurnalı vasitəsilə ölkə və dünya iqtisadiyyatı ilə bağlı
məlumatlar, biznes sahəsində uğur qazanmış iş adamlarının tövsiyələri oxucuların diqqətinə çatdırılır. “EcoVision” jurnalında iqtisadiyyatın müxtəlif sektorları ilə bağlı
araşdırmalar, müsahibələr, hüquqşünas məsləhətləri,
ölkə qanunvericiliyinə əlavə və dəyişikliklər haqqında məlumatlar öz əksini tapır. Bununla yanaşı, jurnalda
yaxın gələcəkdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan iqtisadi tədbirlər və biznes təklifləri də dərc olunur. ATİB
Türkiyə səfirliyinin fəaliyyətini də hər zaman diqqət
məkəzində saxlayır. Jurnal dövlət təşkilatları, hökumət
orqanları, QHT-lər, şirkətlər, ali təhsil müəssisələri, xarici
ölkələrin Azərbaycandakı diplomatik nümayəndəliklərinə
pulsuz yayılır. Elektron ticarətin inkişafına dəstək
vermək məqsədilə “EcoVision” jurnalının 23-cü sayının
Azərbaycanda elektron ticarət sektorunun vəziyyətinə
həsr olunması xüsusi önəm daşıyır.
Hörmətli oxucular, əminəm ki, 2015-ci ili ATİB
üzvlərinin və əməkdaşlıq etdiyimiz təşkilatların köməkliyi
və dəstəyi ilə uğurla başa vuracağıq. Qarşıdakı dövrlərdə
də davamlı olaraq inkişaf edən fəaliyyətimizlə iki qardaş ölkə və xalq arasında hərtərəfli əlaqələrin daha da
güclənməsinə xidmət edəcəyik.
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İDARƏ HEYƏTİ

Cemal Yangın
İdarə Heyətinin sədri

Cem Becel
İdarə Heyəti sədrinin müavini

Rəşad Rəsullu

İsmail Şahin

İdarə Heyətinin üzvü

İdarə Heyətinin üzvü

OKTAY VAYİÇ

Fariz Əmirov

İdarə Heyətinin üzvü

İdarə Heyətinin üzvü
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Mürsəl Rüstəmov
İdarə Heyəti sədrinin müavini

Rafiq Qarayev

Ali Gümüş

İdarə Heyətinin üzvü

İdarə Heyətinin üzvü

Kaya Karslı

AYDIN MƏMMƏDOV

İdarə Heyətinin üzvü

İdarə Heyətinin üzvü

ATİB-in vizyonu
Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi Azərbaycanı regionun qabaqcıl ölkəsi kimi və dünyanın inkişaf etmiş ölkələri
sırasında görür və bunun üçün öncəliklə Azərbaycan və Türkiyə, daha sonra isə Azərbaycan və digər ölkələr arasında
iqtisadi, sosial və mədəni əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin vacibliyinə inanır.

ATİB-in missiyası
ATİB Azərbaycan iqtisadiyyatını canlandıran yeni inkişaf istiqamətində Türkiyə və Azərbaycan iş adamlarını bir yerə toplayaraq Azərbaycanın sahib olduğu iqtisadi potensialdan birlikdə istifadə etmək və bir SİNERJİ yaratmaq üçün qurulub.

ATİB üzvlərinə faydalı xidmətlər
Azərbaycanda biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi üçün
dövlət orqanları və ATİB üzvləri arasında körpü rolu həyata
keçirilir.
“Təqvim” bülleteni vasitəsilə hər iş günü üzvlər mediada əks
edilən əsas xəbərlərlə tanış olurlar.
Gündəlik tenderlər barəsində üzvlər məlumatlandırılır.
Həftəlik çıxan “Kompas” bülletenində Azərbaycan, Türkiyə
və dünya iqtisadiyyatında əsas proseslər və hadisələr
barədə məlumat verilir.
İldə 4 dəfə nəşr edilən “EcoVision” jurnalında üzvlərə
müxtəlif imkanlar təqdim edilir.
Rüblük nəşr edilən “Hüquqi İcmal” vasitəsilə üzvlər
qanunvericilikdə biznesə təsir edən əlavə və dəyişikliklər
barədə məlumatlandırılır.

“İqtisadi Monitorinq” rüblük hesabatında Azərbaycanın cari
makroiqtisadi vəziyyəti təhlil edilir.
ATİB peşəkar ekspertləri cəlb etməklə sektorlar üzrə iqtisadi
tədqiqatların həyata keçirilməsini təmin edir.
ATİB ofisində təqdimat, seminar və treninqlərin keçirilməsi
xidmətini reallaşdırır.
ATİB üzvləri haqqında məlumatların təşkilatın internet
səhifəsində yerləşdirilməsi imkanını yaradır.
Üzvlər üçün müxtəlif dövlət orqanları təmsilçilərinin iştirak
etdiyi açıq və qapalı toplantılar keçirir.
Üzvlər arasında əlaqələrin gücləndirilməsi üçün mütəmadi
olaraq səhər yeməkləri və axşam ziyafətləri təşkil edilir.
Üzvlərinə ictimaiyyətlə və media ilə əlaqələr üzrə dəstək
xidməti göstərilir.

ATİB-in təsisçisi olduğu təşkilatlar
BCB (Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Biznes Birliyi)
Regionda
yaradılan
ilk beynəlxalq qeyrihökumət təşkilatı olan BCB hazırda özündə 17 ölkədən
22 təşkilatı birləşdirir. BCB-nin qarşısında duran əsas
məqsəd üzv ölkələrin biznes təşkilatları arasında institutlaşmış əməkdaşlığın qurulması və əlaqələrin
təkmilləşdirilməsi, ticarət və investisiya fəaliyyətlərini
və sahibkarlıq ruhunu gücləndirməklə regionun iqtisadi və sosial inkişafına yardım etməkdən ibarətdir.
http://www.bcbusiness.org

ATAF
(Azərbaycan Türkiyə Tarixi Araşdırmalar Fondu)

Təşəbbüsün
məqsədi
Azərbaycan
və Türkiyə tarixlərində ortaq məsələ
olan erməni probleminin bitərəf və
elmi cəhətdən qiymətləndirilməsi və sənədlərə
əsaslanaraq həqiqətlərin aşkara çıxarılması, region
xalqları arasındakı anlaşılmazlıqlar və əməkdaşlığa
mane olan hər bir problemi aradan qaldıracaq həll
yolunun tapılmasına töhfə verilməsidir.
ATAF

Azərbaycan Türkiyə Tarixi Araşdırmalar Fondu
Azerbaijan Turkey Historical Research Foundation

ATİB-in layihələri
TAR (Türkiyə– Azərbaycan– Rusiya)

ATUS (Azərbaycan– Türkiyə– ABŞ)

Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi Türkiyə
və Rusiya ilə qonşu olan və hər iki ölkə ilə
siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni sahələrdə
geniş əlaqələrə malik Azərbaycanda birgə layihə həyata keçirə
biləcəyini düşünərək "Türkiyə–Azərbaycan–Rusiya əlaqələri" TAR haqqında konsepsiya irəli sürmüşdür. Konsepsiya Türkiyə,
Azərbaycan və Rusiya arasında hərtərəfli əlaqələrin inkişaf
etdirilməsinə xidmət edir. O, həmçinin Türkiyə və Rusiyadan
informasiya texnologiyalarının transferi yolu ilə Azərbaycanda
iqtisadi dəyəri olan böyük layihələrin həyata keçirilməsini nəzərdə
tutur. Türkiyənin Avropa Birliyinə girmək üçün sərf etdiyi intensiv
cəhdlər və bu cəhdlər nəticəsində əldə etdiyi təcrübələrdən
istifadə edərək, Türkiyənin və Rusiyanın təşəbbüsü, Azərbaycanın
fəal iştirakı ilə yeni bir regional əməkdaşlığın formalaşdırılması
qarşıya məqsəd qoyulur.

ATİB ilk növbədə Türkiyə ilə Azərbaycan,
sonra isə Türkiyə, Azərbaycan və digər
ölkələr arasında əlaqələrin daha da
inkişaf etdirilməsi missiyasının təzahürü olaraq 2006-cı ildə
“Azərbaycan– Türkiyə– ABŞ əlaqələri” – ATUS Konsepsiyasını
işləyib hazırlamışdı. Bu konsepsiya Avrasiya regionu üçün
mühüm əhəmiyyət kəsb edən iqtisadi əlaqələri gücləndirməyi
və biznes sahəsində tərəfdaşlığı inkişaf etdirməyi nəzərdə tutur.
Konsepsiya strateji əhəmiyyətə malik Avrasiya regionunda
hər bir ölkənin məqsədlərini və onların bu məqsədlərə çatmaq
üçün birgə fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən etməyə çalışır.
Bununla əlaqədar meydana çıxan məsələlər ATUS Konsepsiyası
çərçivəsində müntəzəm təşkil olunan beynəlxalq elmi-praktik
konfranslarda müzakirəyə çıxarılır. Konfranslar bu ölkələrin hər
birində növbə ilə keçirilir.
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İKİTƏRƏFLİ ƏLAQƏLƏR
İlham Əliyev Türkiyədə işgüzar səfərdə olub
Martın 17-də Qarsda Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Respublikasının
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın görüşü olub.

Görüşdə strateji tərəfdaşlıq, dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə olundu. Türkiyədə
təməli qoyulan TANAP layihəsinin əhəmiyyəti vurğulandı, əlaqələrimizin genişləndirilməsində yüksək
səviyyəli görüşlərin rolu qeyd edildi. Azərbaycanın və
Türkiyənin iştirak etdikləri mühüm strateji layihələrin
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına mühüm töhfə verdiyi bildirildi. Söhbət zamanı
ikitərəfli münasibətlər və qarşılıqlı maraq doğuran
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.
Martın 17-də Türkiyənin Qars vilayətinin Selim rayonunda Transanadolu qaz boru kəməri – TANAPın təməlinin qoyulması münasibətilə təntənəli
mərasim keçirilib

məmnunluğunu bildirdi. “Bu gün tarixi gündür və
bu layihə ilk növbədə Türkiyə–Azərbaycan birliyinin layihəsidir”, – deyən dövlət başçısı ölkələrimizin
bir-birinin uğurlarına hər zaman sevindiyini diqqətə
çatdırdı. Onun sözlərinə görə, 1994-cü ildə ulu
öndər Heydər Əliyevin siyasi müdrikliyi və cəsarəti
sayəsində reallaşan “Əsrin müqaviləsi” ilə başlanan
enerji siyasəti nəticəsində ilk dəfə Xəzər dənizinə
xarici neft şirkətləri gəldi. Xəzər neftinin ixrac olunması üçün inşa edilən Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft
kəmərinin istifadəyə verilməsi bölgənin və qitənin
enerji təhlükəsizliyində əvəzsiz rol oynadı. TANAP
qaz kəmərinin də bu enerji dəhlizi üzrə inşa edildiyini deyən Prezident İlham Əliyev dünya miqyasında
böyük qaz yataqlarından olan “Şahdəniz”in “Cənub”
qaz dəhlizi üçün yeganə resurs mənbəyi olduğunu
vurğuladı. Qısa vaxtda dünyada böyük dəstək qazanan TANAP, 2013-cü ildə “Cənub” qaz dəhlizinin
tərkib hissəsi kimi seçilən TAP layihələri üzrə işlərin
cədvəl üzrə gedəcəyinə əminliyini ifadə edən
dövlətimizin başçısı “Cənub” qaz dəhlizini Avropanın
ən böyük infrastruktur layihəsi kimi dəyərləndirdi.
Bildirdi ki, Azərbaycanın malik olduğu nəhəng qaz
ehtiyatları “Cənub” qaz dəhlizini təmin edəcək, bu
layihə ölkələr arasında yeni əməkdaşlıq formatlarının yaranmasına səbəb olacaq.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu
layihənin sülhə və rifaha xidmət etməsini arzuladı.
Dövlət başçısı “Şahdəniz” qazını Avropaya çatdıracaq bu kəmərin əhəmiyyətindən danışdı, onun ilk
növbədə ölkələrimizin və bölgə xalqlarının rifahına
xidmət edəcəyini bildirdi. Nəzərdə tutduğu hədəflərin
özəlliyi baxımından TANAP-ın alternativinin olmadığını deyən Rəcəb Tayyib Ərdoğan onun Avropa ilə Xəzər
bölgəsi arasında güclü əlaqə yaradacağını, layihənin
nəzərdə tutulduğu vaxtda istismara veriləcəyinə əmin
olduğunu dedi.
Gürcüstan Prezidenti Giorgi Marqvelaşvili “Cənub”
qaz dəhlizinin ölkəsi üçün də çox önəmli olduğunu
qeyd edərək, bu layihənin regionun inkişafında mühüm rol oynayacağını bildirdi. Gürcüstan dövlətinin
başçısı TANAP layihəsinin Asiya ilə Avropa arasında enerji dəhlizi rolunu oynadığını, ticarət, turizm
və digər layihələrin inkişafına xidmət edəcəyini,
ölkələrimizin enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına güclü dəstək verdiyini diqqətə çatdırdı.
İlham Əliyev Türkiyədə Çanaqqala zəfərinin
100 illiyi mərasimində iştirak edib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Gürcüstan Prezidenti
Giorgi Marqvelaşvili mərasimdə iştirak ediblər.
Mərasimdə çıxış edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir daha Türkiyədə olmaqdan
12

Türkiyədə
Çanaqqala
zəfərinin
100
illiyi münasibətilə təntənəli mərasim təşkil olunub.
Mərasimə 21 dövlətin başçısı, 70-dən çox ölkədən
rəsmi şəxslər, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri
qatılıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev mərasimdə iştirak edib.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxışında
bildirdi ki, mərasimin keçirildiyi Gelibolu yarımadası
Birinci Dünya müharibəsinin ən vacib cəbhələrindən
olub. “Çanaqqalada yaşanan savaş türklərin və bu
müharibədə iştirak edən millətlərin taleyini müəyyən
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Çanaqqala
zəfərinin
əldə
olunmasında
azərbaycanlılar da yaxından iştirak ediblər və 3
mindən çox soydaşımız şəhidlik zirvəsinə ucalıb.
Qarsda Heydər Əliyev adına Anadolu
texniki-peşə liseyi istifadəyə verilib

etdi. Bizim üçün Çanaqqala zəfər rəmzidir, eyni zamanda itkilərimiz baxımından bir hüzn ifadəsidir”.
Dövlət başçıları Çanaqqala döyüşlərində həlak
olan əsgərlərin məzarlarını ziyarət etdikdən sonra
“Mehmetçik” abidəsinin önündə “Şəhidlik dəftəri”ni
imzaladılar.

Xatırladaq ki, Çanaqqala döyüşü Birinci Dünya müharibəsi dövründə Osmanlı dövləti ilə Antanta
dövlətləri arasında baş verib. İttifaq üzvləri Osmanlı dövlətinin paytaxtı İstanbulu alaraq boğazları idarə
etmək hüququnu özlərində saxlamaq istəyirdilər. Lakin
onlar türk xalqının dəmir iradəsini sarsıda bilmədilər.
Səkkiz ay davam edən və böyük itkilərin qeydə alındığı döyüşlərdə məğlub olan ittifaq dövlətləri geri
çəkilmək məcburiyyətində qaldılar. Bu döyüş məhv
olmaq vəziyyətindəki bir ölkənin möhtəşəm qələbəsi
kimi əfsanələşdi və Çanaqqala zəfəri adı ilə tarixə düşdü. Türklər bu qanlı mübarizədə 250 mindən çox şəhid
verdilər. Bir o qədər hərbçi itirən müttəfiq qüvvələr üçün
isə bu döyüş hərbi fəlakət rəmzi kimi qiymətləndirilir.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Gürcüstan Prezidenti Giorgi Marqvelaşvili açılış mərasimində iştirak ediblər.
Türkiyənin Milli təhsil naziri Nəbi Avcı çıxışında
bu məktəbin istifadəyə verilməsini dövlətlərimiz arasında qardaşlıq və dostluq münasibətlərinin gözəl
nümunəsi adlandıraraq deyib: “Bu məktəb ölkələrimiz
və xalqlarımız arasındakı sarsılmaz əlaqələrin güclü nişanəsidir”. Nəbi Avcı məktəbin qurulmasındakı xidmətlərinə görə azərbaycanlı qardaşlarına
minnətdarlığını bildirib.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxışında qardaş Türkiyədə yenidən olmağından, qədim türk torpağı Qarsa gəlməkdən qürur duyduğunu deyib. Ulu
öndər Heydər Əliyevin adının bu məktəbə verilməsinə,
həmçinin Qarsda ümummilli liderin xatirəsinin əziz
tutulmasına görə minnətdarlığını bildirib. Heydər
Əliyevin Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında
müstəsna rol oynadığını deyən Prezident İlham Əliyev
ulu öndərin “Bir millət, iki dövlət” kəlamının bu gün
dövlət başçılarının timsalında daha da gücləndiyini
diqqətə çatdırıb. Bu gün Türkiyənin dünyada güc
mərkəzinə çevrildiyini deyən dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə əlaqələrin
sürətlə inkişaf etdiyini vurğulayıb, təhsil sektorunda
da əməkdaşlığın gücləndiyini deyib.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan liseyin
açılışı münasibətilə təbriklərini çatdırıb, yüksək standartlara uyğun inşa edilən bu məktəbin tikintisində
əməyi olan hər kəsə, xüsusilə də Prezident İlham
Əliyevə təşəkkürünü bildirib. “Heydər Əliyevin adını
ölkəmizin hər yerində yaşatmağa çalışacağıq”,– deyən
Türkiyə dövlətinin başçısı bütün bunların xalqlarımız və ölkələrimiz arasındakı dostluq və qardaşlığın
nümunəsi olduğunu vurğulayıb.
Minillik mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan kimi
Qarsın türk tarixində böyük əhəmiyyətinin olduğunu deyən Rəcəb Tayyib Ərdoğan vətən, fədakarlıq,
qalibiyyət kimi ümummilli məfhumların Qarsın tim-

salında daha dolğun əks olunduğunu diqqətə çatdırıb. Çıxışlardan sonra Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və
Gürcüstan Prezidenti Giorgi Marqvelaşvili liseyin
rəmzi açılışını bildirən lenti kəsiblər. Azərbaycan,
Türkiyə və Gürcüstan prezidentləri liseyin həyətində
ağac əkiblər.

Türkiyənin Baş naziri Azərbaycan
nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Türkiyə Prezidenti Azərbaycanın
Baş prokurorunu qəbul edib

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səlim
Müslümovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin
Türkiyəyə səfəri başlayıb.
Səfərin birinci günü nümayəndə heyəti Ankaradakı Heydər Əliyev parkını ziyarət edib. Ümummilli
liderin parkdakı abidəsi önünə tər çiçəklər düzülub,
xatirəsi ehtiramla yad olunub. Sonra Türkiyənin Baş

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Zakir Qaralovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin
Ankaraya səfəri Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkün dəfn olunduğu məqbərəni –
Anıtqəbri ziyarətlə başlayıb. Atatürkün məzarı önünə
əklil qoyulub, xatirəsi yad olunub.
Sonra Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Baş prokuror Zakir Qaralovu qəbul edib. Görüşdə
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə olduğu kimi, hüquq-mühafizə orqanları arasında da
əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyi bildirilib. Səfər
çərçivəsində Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokuroru
Hasan Erbillə də görüş olub.
Görüşdə Türkiyə Baş Prokurorluğunun strukturu
və fəaliyyətini əks etdirən videomaterial nümayiş olunub. Tərəflər qardaş ölkələrimizin prokurorluq orqanları arasındakı əməkdaşlığa dair ətraflı fikir mübadiləsi
aparıblar.
Sonra Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu ilə Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş Prokurorluğu
arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Tərəflər
anlaşma memorandumunun imzalanmasını mühüm
hadisə kimi qiymətləndirərək, onun qardaş ölkələrin
prokurorluq orqanları arasında təcrübə mübadiləsi,
tədris və digər sahələrdəki əməkdaşlığın daha da
genişlənməsinə xidmət edəcəyini bildiriblər.
Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkiyə Ali
Məhkəməsinin sədri İsmail Rüştü Cirit ilə də görüşüb. Zakir Qaralov Türkiyə Ali Məhkəməsinin sədri
vəzifəsinə yeni seçilən Rüştü Ciritə Azərbaycan
Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Ramiz Rzayevin məktubunu çatdırıb. İsmail Rüştü Cirit tezliklə
Azərbaycana səfər edəcəyini bildirib.
Zakir Qaralov qeyd edib ki, iki qardaş ölkə arasındakı hərtərəfli əməkdaşlıq əlaqələri dövlət başçıları İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi
altında sürətlə inkişaf edir.

naziri Əhməd Davudoğlu Azərbaycan nümayəndə
heyəti ilə görüşüb.
Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında inkişaf
edən hərtərəfli əlaqələrin əhəmiyyətindən danışılıb. Əlaqələrimizin möhkəmlənməsində prezidentlər
İlham Əliyevin və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın birgə
səyləri xüsusi vurğulanıb. Qeyd olunub ki, ikitərəfli
əlaqələrdə əmək bazarı və əhalinin sosial müdafiəsinə
dair məsələlər xüsusi yer tutur.
Türkiyənin Baş naziri diqqətə çatdırıb ki, artıq
on ildən çoxdur əmək və əhalinin sosial müdafiəsi
sahəsindəki hökumətlərarası saziş hər iki tərəfdən
uğurla icra olunur və bəhrəsini verir.
Səlim Müslümov iki ölkənin müvafiq nazirlikləri
arasında sıx əlaqələrin mövcudluğundan bəhs edib.
Bildirib ki, əmək bazarı, məşğulluq, sosial təminat,
əlillərin sosial müdafiəsi, tibbi-sosial ekspertiza və əlilliyin reabilitasiyası məsələlərində tərəflər
daim bir-biri ilə informasiya mübadiləsi aparır.
Eyni zamanda, vətəndaşlarımızın sosial müdafiəsi
istiqamətində təcrübə mübadiləsi də mövcuddur.
Xüsusilə Azərbaycan tərəfi türkiyəli həmkarlarının
peşə standartlarının hazırlanması və tətbiqi, əmək
münasibətlərində üçtərəfli komissiyanın (dövlət,
həmkarlar ittifaqları və işəgötürənlər) fəaliyyəti, geniş əhatəli tibbi sığorta sisteminin qurulması, işsizlik sığortasının tətbiqi və onun işsiz vətəndaşların
həyatındakı rolu sahəsindəki uğurlarını yüksək
qiymətləndirir. Məlumat verilib ki, bu il ilk dəfə
olaraq azərbaycanlı əlillər reabilitasiya məqsədilə
Türkiyənin Pamukkaladakı tibbi-sosial reabilitasiya
mərkəzinə bərpa müalicəsi məqsədilə göndəriliblər
və bu proses davamlı olacaq. Burada müalicə keçən
azərbaycanlılara yüksək xidmət göstərilib.
Görüşdə Azərbaycanın Ankaradakı səfiri Faiq Bağırov, Türkiyənin Əmək və sosial müdafiə naziri Faruk
Çelik və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.
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Qeyd edək ki, səfər çərçivəsində nümayəndə
heyəti Türkiyə və Azərbaycan arasında əmək və sosial
müdafiə sahəsində əməkdaşlıq üzrə birgə daimi komissiyanın 8-ci iclasında iştirak edəcək.
Milli mənəvi dəyərlərin qorunması və
təbliği sahəsində Azərbaycan–Türkiyə
əməkdaşlığının inkişafı önəmlidir

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Mübariz Qurbanlının rəhbərlik etdiyi Azərbaycan
nümayəndə heyəti Türkiyədə səfərdə olub. Səfərin
birinci günü nümayəndə heyəti Türkiyənin diyanət
işləri başqanı Mehmet Görmezlə görüşüb. Tərəflər
Azərbaycanla Türkiyənin dini qurumları arasında
təcrübə mübadiləsi, eləcə də mənəvi dəyərlərin qorunması və inkişafı sahəsində əməkdaşlığın önəmini
vurğulayıblar.
Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlının rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti martın 3-də
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri Cəmil
Çiçəklə görüşüb. Görüşdə qardaş ölkələrimiz arasındakı münasibətlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb.
Sonra Mübariz Qurbanlı və nümayəndə heyətinin
üzvləri Türkiyə Baş nazirinin müavini Bülənd Arınçla
görüşüblər. Bülənd Arınç Azərbaycanla Türkiyə arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə yüksək
səviyyədə əlaqələrin olduğunu bildirib. O, həmçinin
milli mənəvi dəyərlərin qorunması və düzgün təbliği
istiqamətində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Mübariz Qurbanlı Azərbaycanın
bütün sahələrdə Türkiyə ilə münasibətlərin inkişafına
xüsusi önəm verdiyini qeyd edib.
Azərbaycan və Türkiyə hərbi sahədə əlaqələri
daha da genişləndirmək niyyətindədirlər
Martın 4-də Azərbaycan Respublikasının Müdafiə
naziri general-polkovnik Zakir Həsənov ölkəmizdə
rəsmi səfərdə olan Türkiyə Respublikasının Hərbi
Hava Qüvvələri komandanı, ordu generalı Akın
Öztürklə görüşüb.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ordu generalı A.Öztürkün
Müdafiə Nazirliyində rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib. Protokola uyğun olaraq Hərbi Hava Qüvvələri
komandanı Şərəf Kitabına ürək sözlərini yazıb.
16

Nümayəndə heyətlərinin geniş tərkibdə keçirilən
görüşündə müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov qonaqları salamlayaraq, Azərbaycanla
Türkiyə arasında əməkdaşlığın dostluq-qardaşlıq
münasibətləri üzərində qurulduğunu və bu əlaqələrin
daim inkişaf etdiyini qeyd edib.
Müdafiə naziri ölkələrimiz arasında hərbi
əməkdaşlıq planına əsasən ötən il Azərbaycanda, hazırda isə Türkiyədə keçirilən Hərbi Hava Qüvvələrinin
birgə təlimlərinin təcrübə toplanılması baxımından
əhəmiyyətini qeyd edərək bu sahədə əlaqələrin daha
da genişləndirilməsini xüsusi vurğulayıb.
Ordu generalı A.Öztürk də dövlətlərimizin
əlaqələrinin qədim tarixi köklərə, mehriban dostluq münasibətlərinə əsaslandığını və Türkiyənin
Azərbaycanın vacib tərəfdaşı olduğunu qeyd edib.
Sonra Azərbaycan–Türkiyə hərbi əlaqələri və qarşılıqlı maraq doğuran regional təhlükəsizlik məsələləri
ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdə Türkiyənin
ölkəmizdəki səfiri İsmail Alper Coşqun iştirak edib.

Azərbaycan və Türkiyə müdafiə nazirləri
regional əməkdaşlığı müzakirə ediblər
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
Trend-ə bildiriblər ki, aprelin 2-də Azərbaycanın
Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovla
Türkiyənin Milli müdafiə naziri İsmət Yılmaz arasında
Tbilisidə ikitərəfli formatda görüş keçirilib.
Nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə
Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlığın dostluq və qardaşlıq münasibətləri üzərində qurulduğu, bu
əlaqələrin yüksələn xətt üzrə inkişaf etdiyi və ölkələrimiz
üçün faydalı olduğu qeyd edilib.
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Sonra regional və qarşılıqlı əməkdaşlığa dair digər
məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələri arasında
hərbi əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib.
Azərbaycanın Müdafiə naziri general-polkovnik
Zakir Həsənov Türkiyə Respublikası Baş Qərargahının
kəşfiyyat rəisi korpus generalı Mehmet Daysalın
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Görüşdə hər iki ölkənin Silahlı qüvvələrinin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, ikitərəfli
hərbi əməkdaşlıq məsələlərinin əhəmiyyəti, regiondakı hərbi-siyasi vəziyyət, Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin bölgə üçün
vacibliyi müzakirə edilib.
Sonra Azərbaycan və Türkiyə Silahlı qüvvələri arasında əlaqələrin perspektivləri və digər məsələlərə
dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.
Görüşdə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin ölkəmizdəki
hərbi attaşesi briqada generalı Hasan Nevzat Taşdeler
də iştirak edib.
Türkiyə və Azərbaycan arasındakı sosial sahəyə
aid Birgə Daimi Komissiyanın 8-ci iclası keçirilib

Ankara şəhərində Türkiyənin Əmək və Sosial
Müdafiə Nazirliyi ilə Azərbaycanın Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) arasında əmək və
sosial müdafiə sahəsində əməkdaşlıq üzrə Birgə Daimi Komissiyanın 8-ci iclası keçirilib.
İclas çərçivəsində S.Müslümov və Türkiyənin
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Faruk Çelik
arasında görüş olub. Görüşdə Azərbaycanın Türkiyə
və Makedoniyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Faiq Bağırov, Türkiyənin Əmək və sosial müdafiə nazirinin müşaviri Ahmet Erdem də iştirak ediblər. F.Çelik
Türkiyə və Azərbaycan arasında həm ikitərəfli, həm
də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın
yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayıb. Nazir əmək
və sosial müdafiə sahəsində də əməkdaşlığın uğurla
həyata keçirildiyini, əvvəllər imzalanmış sənədlərdə
nəzərdə tutulan istiqamətlər üzrə konkret işlərin aparıldığını, müsbət əməkdaşlıq təcrübəsinin əldə olunduğunu bildirib. O, qarşıdakı dövrdə əməkdaşlığın
daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyini, bu məqsədlə
lazımi səyləri göstərəcəklərini qeyd edib.
Hər iki qurumun nümayəndə heyətlərinin iştirakı
ilə keçən iclasda Birgə Daimi Komissiyanın ötən 7-ci
iclasının Protokolunda müəyyən edilmiş vəzifələrin ic18

rası istiqamətində görülən işlərin nəticələri nəzərdən
keçirilib. İclasda aparılan müzakirələrin yekunu olaraq F.Çelik və S.Müslümov əmək münasibətləri,
məşğulluq, sosial müdafiə sahələrində əməkdaşlıq
istiqamətlərini əhatə edən Protokolu imzalayıblar.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin nümayəndə
heyəti ilə görüşüb

Aprelin 23-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Tibb Xidməti rəisi, Gülhanə Hərbi
Tibb Akademiyasının rəisi general-polkovnik Ömər
Paç və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Ötən dövrdə hərbi sahədə uğurlu əməkdaşlığın
qurulduğunu diqqətə çatdıran Ali Məclisin Sədri
qarşılıqlı səfərlərin bu baxımdan əhəmiyyətini qeyd
edib. Naxçıvanda ordu quruculuğu sahəsində həyata
keçirilən tədbirlərdən danışan Ali Məclisin Sədri
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin bu sahədəki xidmətlərini
diqqətə çatdırıb, xüsusilə hərbi tibbi xidmətin təşkili
sahəsində bundan sonra da əməkdaşlığın davam
etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Səmimi qəbula görə minnətdarlıq edən Türkiyə
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Tibb Xidməti
rəisi, Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasının rəisi general-polkovnik Ömər Paç Naxçıvanda olmaqdan
məmnunluğunu bildirib. Ömər Paç Naxçıvan Muxtar
Respublikasında ordu quruculuğu sahəsində görülən
işləri yüksək dəyərləndirib, Naxçıvan səfərinin
əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açacağına əminliyini
ifadə edib. Söhbət zamanı Azərbaycanın Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə Türkiyə arasında hərbi tibbi əməkdaşlıq sahəsində bundan sonra da qarşılıqlı
səylərin göstəriləcəyi qeyd olunub.
Ramil Usubov Türkiyə Jandarm Qüvvələrinin
Qərargah rəisini qəbul edib
Aprelin 28-də daxili işlər naziri general-polkovnik Ramil Usubov ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyə
Respublikası Jandarm Qüvvələrinin Qərargah rəisi
general-polkovnik İbrahim Yaşarın başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul edib.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən APAya verilən məlumata görə, nazir hər iki ölkənin Daxili
İşlər nazirliklərinin cinayətkarlıqla mübarizə, peşə ha-
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zırlığı, informasiya və təcrübə mübadiləsi sahələrində
əldə etdikləri diqqətəlayiq nəticələr, kriminogen durum barədə danışıb. Ramil Usubov ordu quruculuğunda, o cümlədən Daxili Qoşunların formalaşmasında, ən müasir tələblərə cavab verən silahlı birləşməyə
çevrilməsində, şəxsi heyətin peşəkarlığının daha da
yüksəldilməsində Türkiyə Jandarm Komandanlığının böyük zəhməti olduğunu xüsusi vurğulayıb, bunun əyani təzahürü kimi qardaş ölkənin hərbi tədris
müəssisələrində yüzlərlə hərbi qulluqçunun təhsil aldığını vurğulayıb və bu səfərin də birgə əməkdaşlığın
daha da dərinləşməsinə xidmət edəcəyinə əminliyini
bildirib.
Nazir transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın
beynəlxalq terrorçuluq, narkotiklərin qanunsuz
dövriyyəsi, insan alveri və qeyri-qanuni miqrasiya
kimi ağır növləri ilə mübarizənin ölkəmizdə də diqqət
mərkəzində dayandığını, onlara qarşı yalnız birgə
səylərlə səmərəli mübarizə aparılmasının mümkünlüyünü vurğulayıb.
İbrahim Yaşar Türkiyə Jandarm Qüvvələrinin Baş
komandanı ordu generalı Abdulla Atayın salamlarını
Daxili işlər nazirinə çatdırıb.
Bakıda nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı ilə bağlı
perspektiv layihələr müzakirə olunub

Nəqliyyat Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsindən verilən məlumata görə, görüş zamanı
A.Əsgərov nəqliyyat-yol kompleksində görülən işlər
barədə məlumat verib, iki ölkə arasında nəqliyyat
sahəsində əməkdaşlıq imkanları və regionda nəqliyyat
əlaqələrinin inkişafı üçün perspektiv layihələr barədə
danışıb.
Tərəflər Gürcüstan və Azərbaycandan keçməklə
Türkiyədən Mərkəzi Asiyaya avtomobil yükdaşımalarının artırılması ilə bağlı müzakirələr aparıblar.
Müzakirələrdə gömrük və sərhəd-keçid prosedurları, liman xidmətləri və dəniz daşımaları ilə bağ20

lı məsələlər, o cümlədən Yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz
Ticarət Limanından istifadə, Türkiyəyə məxsus yük
avtomobillərini bərələrlə daha böyük həcmdə daşıma
imkanları, rüsum və tariflər və bu daşımaların asanlaşdırılması ilə bağlı digər məsələlər ətrafında qarşılıqlı
fikir mübadiləsi aparılıb.
Səfər çərçivəsində liman və dəniz daşımaları
sahəsində müvafiq infrastruktur obyektləri ilə tanışlıq, eləcə də Bakı Beynəlxalq Ticarət Limanı və Ələt
qəsəbəsindəki Yeni Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı
kompleksinə səfərlər təşkil edilib.

Ölkə xəbərlərİ
Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci rübünün
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda
duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib

Aprelin 10-da Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin
birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına
və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib.
Prezident İlham Əliyev 2015-ci ilin birinci rübünün
yekunlarının müsbət olduğunu, bu dövrdə ümumi
daxili məhsulun 5 faizdən çox artdığını deyib. Dövlət
başçısı Azərbaycanda dinamik inkişafın təmin edildiyini, son 3 ayda qeyri-neft sektorunun 7 faiz, sənaye
istehsalının 4 faiz, kənd təsərrüfatının isə 3 faizdən çox
artdığını bildirib. Bütün bunların son illərdə ölkədə
aparılan düşünülmüş iqtisadi siyasət nəticəsində
mümkün olduğunu deyən Prezident bildirib ki, dünyada neftin qiymətinin kəskin düşməsi Azərbaycanın
ümumi dinamik inkişafına təsir etməyib.
Dövlət başçısı ölkədə inflyasiyanın aşağı səviyyədə
qaldığını, istehlak bazarına tam nəzarət edildiyini,
əhalinin pul gəlirlərinin 5,3 faiz olduğunu da diqqətə
çatdırıb.
Birinci rübdə də regionlarda müsbət meillərin davam etdiyini, 30 minə yaxın yeni iş yerinin yaradıldığını deyən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, ölkədə
sosial məsələlərin həlli yenə də diqqət mərkəzindədir.
Hazırda 20-dən çox tibb müəssisəsinin tikildiyini və ya
təmir olunduğunu, əhalinin müayinədən keçirilməsi
prosesinin davam etdirildiyini deyən dövlət başçısı
bu il dövlət investisiya proqramının geniş olduğunu, zəruri layihələrin icrasının nəzərdə tutulduğunu vurğulayıb, ölkədə həyata keçirilən islahatların

aparıcı beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən yüksək
qiymətləndirildiyini bildirib.
Ölkənin beynəlxalq nüfuzunun artdığını, Azərbaycanın
dünya birliyinin dəyərli və etibarlı üzvünə çevrildiyini deyən
Prezident İlham Əliyev yürüdülən xarici siyasətin çox çevik və
fəal olduğunu diqqətə çatdırdı. Məhz bunun sayəsində son
illərdə bölgədə yaşanan böhranlardan ölkənin itkisiz çıxdığını deyən dövlət başçısı qeyd edib ki, bu gün Azərbaycan
dünya miqyasında böyük hörmətə malik ölkə kimi tanınır.
Dövlət başçısı çıxışında birinci rübdə baş verən iki
önəmli hadisəyə - Bakıda “Cənub” Qaz Dəhlizi Məşvərət
Şurasının iclasının keçirilməsinə və mart ayında Qarsda
TANAP layihəsinin təməlinin qoyulmasına da toxunub.
Yekun nitqində Prezident İlham Əliyev qeyri-neft sektorunun və sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb. Hər bir rayonda
sənaye zonalarının yaradılmasının vacibliyini diqqətə çatdıran dövlətimizin başçısı kənd təsərrüfatı sektorunun da
inkişafının xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini, ölkəmizin xarici ərzaq bazarlarından o qədər də asılı olmadığını bildirib, amma bununla belə, ərzaq təhlükəsizliyinin tam təmin
olunması, torpaqların elektron uçotunun tərtib edilməsi ilə
bağlı tapşırıqlarını verib.
Dövlət başçısı çıxışında manatın məzənnəsi ilə bağlı
məsələyə də toxunub, bu sahədə görülən tədbirlərin iqtisadi baxımdan səmərəli olduğunu deyib.
Nitqinin sonunda Prezident İlham Əliyev ilk Avropa
Oyunlarına hazırlığın yüksək səviyyədə getdiyini, artıq bir
sıra idman obyektlərinin istifadəyə hazır olduğunu, Atletlər
kəndi ilə yanaşı, Media kəndinin də yaradıldığını bildirib.
Paralel olaraq paytaxtda abadlıq-quruculuq işlərinin davam
etdirildiyini, yeni bulvar xəttinin salındığını diqqətə çatdırıb.
Prezident İlham Əliyev əmin olduğunu bildirib ki, ilin
sonunadək nəzərdə tutulan bütün məsələlər öz həllini tapacaq.
Azərbaycanda elektron ticarətin həcmi 1,7 dəfə artıb
Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi bu ilin yanvarmart ayları üzrə ölkədə həyata keçirilən elektron ticarətin
həcmini açıqlayıb.
Komitədən verilən məlumata görə, cari ilin ilk üç ayında
elektron pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi əvvəlki ilin
yanvar-mart aylarına nisbətən 1,7 dəfə artaraq 2720,0 min
manat olub.
Əhali onlayn rejim də sifariş verdiyi istehlak mallarının 92,7 faizini hüquqi şəxslərin, 7,3 faizini fərdi sahibkar-

ların elektron ticarət şəbəkəsindən alıb. Elektron ticarət
dövriyyəsinin 96,3 faizini qeyri-ərzaq malları təşkil edib.
Azərbaycanda mobil imza
üsullarının tətbiqinə başlanılıb

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Məlumat
Hesablama Mərkəzinin Milli Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi
daha bir yeniliyə imza atıb. Milli Sertifikat Xidmətləri
Mərkəzi elektron imza kartlarından istifadə edərək mobil
imza həllərinin tətbiqinə başlayıb.
Mərkəzdən Trend-ə bildiriblər ki, artıq hər bir vətəndaş
elektron imza kartından istifadə edərək mobil smartfonlar
üzərindən elektron sənəd imzalaya və Elektron hökumət
(e-imza.az) portalına elektron imza ilə autentifikasiyadan
keçərək daxil ola biləcək.
Hazırlanmış proqram təminatı vasitəsilə elektron
sənədə vaxt göstəricilərini əlavə etmək imkanı, həmçinin
imza sertifikatları ilə hər bir sənədə imza edilən zaman
yoxlama imkanı mövcuddur. Proqram təminatı 3 dildə
fəaliyyət göstərir.
İstifadəçiyə imzaladığı sənədlərin siyahısını proqram təminatı vasitəsilə idarə etmək imkanı yaradılıb. Eyni
zamanda, mobil cihazların texniki imkanlarından (Bluetooth, wifi email və s.) istifadə edərək istifadəçilər imzalanmış elektron sənədləri istədikləri yerə göndərmək imkanına malik olacaqlar. Təqdim edilən mobil imza proqram
təminatı Android əməliyyat sistemli mobil cihazlar üçün
nəzərdə tutulub. Hazırda İOS əməliyyat sistemində istifadə
üçün işlər aparılır.
Azərbaycan informasiya təhlükəsizliyi
üzrə elektron xidmətləri işə salıb
Azərbaycan Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyinin
Kompüter insidentlərinə qarşı mübarizə Mərkəzi (CERT)
"Yoluxmuş IP" xidmətini işə salıb. Bu barədə Trend-ə CERTdən deyiblər.
Mərkəzdən bildiriblər ki, yeni xidmət yoluxmuş IP ünvanların məlumat bazasında istifadəçiyə IP ünvanını yoxlamaq imkanı verir.
Bu xidmətdən yalnız Azərbaycan istifadəçiləri yararlana bilərlər. IP ünvanın yoluxduğu məlum olarsa, müvafiq
xəbərdarlıq avtomatik olaraq ekranda göstərilir. Bildirişdə
zərərli kodun aktivliyi barədə ətraflı məlumat əks olunacaq.
CERT-in təqdim etdiyi bəzi xidmətlər ("Şifrlərin onlayn
generatoru", "Parolun təhlükəsizliyi", "Mənim IP ünvanım"
və yeni "Yoluxmuş IP" kimi) hazırda fəaldır.
CERT informasiya təhlükəsizliyi üzrə daha iki onlayn
xidməti - "Malware Lab" və "Virtual test" - işə salmağa hazırlaşır.
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REGİON XƏBƏRLƏRİ
Əfqanıstan-Türkmənistan-AzərbaycanGürcüstan-Türkiyə nəqliyyat dəhlizinin
yaradılması müzakirə olunub

Türkiyə
və
Türkmənistan
prezidentləri
Əfqanıstan-Türkmənistan-Azərbaycan-GürcüstanTürkiyə nəqliyyat dəhlizi yaradılması məsələsini
müzakirə ediblər. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanla Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Əfqanıstan-TürkmənistanAzərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə nəqliyyat dəhlizi yaradılması məsələsini müzakirə ediblər.
Türkmənistan Prezidentinin Türkiyə Respublikasına iki günlük rəsmi səfərinin yekunlarına əsasən, Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu
Berdməhəmmədovla Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın Birgə Bəyanatı qəbul edilib.
Bəyanatda deyilir: “Tərəflər nəqliyyat sahəsində
qarşılıqlı fəaliyyəti genişləndirmək və hər iki ölkənin
potensialından daha tam istifadə etmək məqsədilə
Əfqanıstan-Türkmənistan-Azərbaycan RespublikasıGürcüstan-Türkiyə Respublikası nəqliyyat dəhlizi yaradılması məsələsini müzakirə ediblər”.
Azərbaycan, Türkmənistan və Türkiyə
Avropa İttifaqı ilə energetika üzrə
bəyannamə imzaladılar

Azərbaycan, Türkmənistan və Türkiyə Avropa İttifaqı ilə energetika sahəsində əməkdaşlığın inkişafı
haqqında bəyannamə imzalayıblar.
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Trend-in məlumatuna görə, sənəd Aşqabadda Türkmənistan, Azərbaycan və Türkiyənin neftqaz qurumlarının rəhbərləri və Avropa İttifaqının
nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə imzalanıb. Azərbaycanı danışıqlarda energetika naziri Natiq Əliyev təmsil edib.
Sənəddə deyilir ki, tərəflər istehsalçılar, tranzitçilər
və enerji istehlakçılarının maraqlarını eyni dərəcədə
nəzərə alan etibarlı, sabit və uzunmüddətli beynəlxalq
əməkdaşlığın təmin edilməsi üçün zəruri əlverişli
şəraitin yaradılmasının tərəfdarıdırlar.
Tərəflər, həmçinin Türkmənistandan Avropaya təbii qaz tədarükünün təmin edilməsində
bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın
vacibliyini qeyd ediblər. Gələcək danışıqlar üçün
Azərbaycan, Türkmənistan, Türkiyə və Avropa İttifaqının enerji sahəsinə cavabdeh olan struktur
rəhbərlərinin müavinləri səviyyəsində işçi qrupunun
yaradılması gözlənilir.
Tbilisidə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə
müdafiə nazirlərinin üçtərəfli görüşü keçirilib

Aprelin 2-də Tbilisidə Azərbaycanın, Gürcüstanın
və Türkiyənin müdafiə nazirləri Zakir Həsənov, Mindia
Canelidze və İsmət Yılmaz arasında üçtərəfli formatda
görüş keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə ölkələrimiz arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığın üçtərəfli formatda inkişaf perspektivləri, dünyada və regionda
baş verən proseslər və qarşılıqlı maraq doğuran digər
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Azərbaycanın Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov bildirib ki, sayca ikinci olan bu görüşdə hər
üç ölkənin Müdafiə nazirlikləri arasında təhsil, Silahlı
Qüvvələrin hazırlığı, döyüş və müdafiə qabiliyyətinin
artırılması, regional təhlükəsizlik məsələləri diqqət
mərkəzində olub. Görüşdə hər üç tərəf üçün əhəmiyyət
kəsb edən məsələlərə toxunulub və mühüm qərarlar
qəbul olunub. Eyni zamanda, Azərbaycan tərəfi regionda baş verən hadisələrə, xüsusən də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə diqqət çəkib.
Gürcüstanın Müdafiə naziri Mindia Canelidze üçtərəfli görüşün səmərəli keçdiyini vurğulayıb. O deyib ki, bu əməkdaşlıq hər hansı bir tərəfə
qarşı yönəlməyib. Biz, sadəcə olaraq, öz aramızda əməkdaşlığı gücləndirmək və inkişaf etdirmək
niyyətindəyik. Düşünürük ki, bu cür görüşlər hər üç
ölkənin ümumi inkişafına töhfə verəcək.
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Türkiyənin Müdafiə naziri İsmət Yılmaz isə bildirib ki, belə görüşlər ölkələrimiz arasındakı dostluq
əlaqələrini daha da möhkəmləndirir, əməkdaşlığımızın
digər sahələrdə inkişafı üçün yeni imkanlar açır.
İ.Yılmaz növbəti - üçüncü görüşün bu ilin sonunda
Türkiyədə keçiriləcəyini bildirib.
Türkdilli dövlətlər üzrə “Müasir İpək yolu”
proqramı hazırlanır
Dörd türkdilli dövlət – Qırğızıstan, Qazaxıstan,
Azərbaycan və Türkiyə birgə turizm məhsulu yaradacaq. Bu fikri Qırğızıstan Respublikası Mədəniyyət, İnformasiya və Turizm Nazirliyinin turizm departamentinin direktoru Maksat Çakiyev səsləndirib.
Onun sözlərinə görə, hazırda türkdilli dövlətlər üzrə
vahid turizm marşrutunun yaradılmasını nəzərdə tutan
“Müasir İpək yolu” proqramı hazırlanır. Marşrut Qırğızıstan, Qazaxıstan, Azərbaycan və Türkiyə dövlətlərini
əhatə edəcək.
M.Çakiyev qeyd edib ki, türkdilli ölkələrdə dünya
ictimaiyyətinin marağına cavab verən təbiət obyektləri
və tarixi yerlər kifayət qədərdir. O deyib: “Turizmin inkişafı üçün “Böyük İpək yolu” brendindən istifadə etmək
lazımdır. Elə bunun üçün də müvafiq proqram işlənilib”.
Xatırladaq ki, ölkələr arasında birgə turizm
məhsulunun yaradılması barədə razılıq keçən il əldə
olunub. Bu istiqamətdə zəruri tədbirlərin həyata
keçirilməsi planı hazırdır və yaxın vaxtlarda icrasına
başlanılacaq.

DÜNYA XƏBƏRLƏRİ
Elektron ticarət sektorunda lider ölkə hansıdır?

ABŞ elektron kommersiya sektorunda liderlik
edərək Şimali Amerika və Avropanı geridə qoyur. 2015ci ildə ABŞ-da onlayn satışlardan gəlirlərin 349 milyard dollara çatacağı, “RetailMeNot” şirkəti tərəfindən
tədqiqatın aparıldığı səkkiz Avropa ölkəsində bu
göstəricinin 254 milyard dollar təşkil edəcəyi gözlənilir.
Ölkə həmçinin 115 dollar təşkil edən orta onlayn sifariş
göstəricisi üzrə birinci yerdədir. Bu isə səkkiz Avropa
ölkəsindən 26 faiz (85 dollar), İsveçdən 21 faiz (91 dollar), Böyük Britaniyadan 22 faiz (90 dollar) və Kanadadan 15 faiz (98 dollar) çoxdur.
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On ölkədə aparılan tədqiqatdan məlum olub
ki, onlayn satışlarda artım bilavasitə mobil ticarətin
populyarlığının artması ilə əlaqədardır. ABŞ-da bazar həmçinin tədqiqatın keçirildiyi digər ölkələrlə
müqayisədə mobil kommersiya sektorunda sürətlə inkişaf edir. Proqnozlara görə, 2015-ci ildə ABŞ-da mobil
kommersiyanın həcmi səkkiz Avropa ölkəsinin 20 faizlik göstəricisi (61,5 milyard dollar) ilə müqayisədə onlayn satışların ümumi həcminin 27 faizini təşkil edəcək.
Bu il onlayn satışların 14 faiz artacağı ABŞ-dan kənar
ölkələrdə Şimali Amerika və Avropa bazarlarının böyük
beynəlxalq müştəri bazasında maraqlı olan pərakəndə
satışla məşğul olanlar üçün cəlbedici olacağı proqnozlaşdırılır. Məsələn, tədqiqatın aparıldığı səkkiz Avropa
ölkəsi arasında internet satış həcminin 82 faizi Almaniya, Fransa və Böyük Britaniyanın payına düşür.
Həmçinin Almaniyada elektron ticarətin illik artımının 23 faiz olacağı proqnozlaşdırılır. Hazırda bu ölkə
Avropa bazarında onlayn satışların həcminə görə ikinci
yeri tutur. Fransada bu göstəricinin 17 faiz (Avropada
satış həcminə görə üçüncü yer), Böyük Britaniyada 16
faiz (Avropada onlyan satışların sayına görə birinci yer),
Polşada 21 faiz, Kanadada 13 faiz olacağı gözlənilir.
Beynəlxalq Telekommunikasiya
İttifaqı 5G rabitənin yeni standartını
tətbiq etmək niyyətindədir
Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqında (BTİ)
xüsusi işçi qrup yaradılıb. İşçi qrupun üzvləri 5G standartın tətbiq edilməsi sahələrinin tədqiqi ilə məşğul
olacaq. BMT-nin xəbərlər mərkəzi xəbər verir ki, bu,
böyük həcmli məlumatların yüksək sürətlə ötürülməsi
və qəbulunu həyata keçirməyə kömək edən yeni nəsil
simsiz rabitənin telekommunikasiya standartdır.
Hazırda İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının (İKT) mənimsəməsi sahəsində liderlik edən
bir sıra dünya şirkətləri yeni formatın hazırlaması ilə
məşğuldur. Ekspertlərin fikrincə, texnologiya 2020ci ildə kommersiya istifadəsi üçün əlçatan olacaq.
Bu texnologiya hazırda smartfonlarda və planşet
kompyuterlərdə istifadə olunan 4G formatını əvəz
edəcək.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, yeni format yalnız mobil rabitədə deyil, həm də avtomatlaşdırılmış
cərrahiyyə, virtual reallıq, robotlaşdırılmış sistemlərin
hazırlanması, sənaye və nəqliyyat vasitələrinin avtomatlaşdırılması kimi innovasiya sistemlərində istifadə
oluna bilər.
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ATİB XƏBƏRLƏRİ
Türkiyənin İqtisadiyyat naziri Nihat
Zeybekçi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
türk iş adamları ilə görüşdü

ATİB sədri “İslam mədəniyyətində elm və
texnologiya” mövzusunda beynəlxalq
simpoziumda iştirak edib
Fevralın 20-də Xəzər Universitetində IRCICA (Research
Center for Islamic Art, Science and History) qurumunun
birgə təşkilatçılığı ilə "İslam mədəniyyətində elm və texnologiya” adlı beynəlxalq simpozium öz işinə başlayıb.
Simpoziumda ATİB İdarə Heyətinin sədri Cemal Yangın da iştirak edib.
Simpoziumun açılış proqramında Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri
professor Hamlet İsaxanlı iştirakçıları salamladıqdan
sonra elm tarixinin əhəmiyyəti və İslam mədəniyyətinin
elm tarixindəki rolunun əhəmiyyətindən danışıb. Sonra

Türkiyənin İqtisadiyyat naziri Nihat Zeybekçi Türkiyə
səfirliyində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən türk iş
adamları ilə görüşdü. Bu görüşdə Azərbaycan Türkiyə İş
Adamları Birliyi İdarə Heyətinin sədri Cemal Yangın da
iştirak edib.

Vergilər Nazirliyinin yaradılmasının 15 illik
yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycanın vergi
sistemi: reallıqlar və perspektivlər" mövzusunda
IV Vergi Forumunun Plenar iclası keçirilib

Fevralın 9-da Bakıda Azərbaycan Respublikasının
Vergilər Nazirliyinin yaradılmasının 15 illik yubileyinə
həsr olunmuş "Azərbaycanın vergi sistemi: reallıqlar və
perspektivlər" IV Vergi Forumu öz işinə başlamışdır.
Forumun Plenar iclasında Prezident Administrasiyasının, Milli Məclisin, Nazirlər Kabinetinin, digər dövlət
orqanlarının, Milli Elmlər Akademiyasının müvafiq strukturlarının, BMT-nin, Avropa Birliyinin, Dünya Bankının,
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının, Rusiya, Türkiyə,
Litva və Qazaxıstanın vergi xidməti orqanlarının, yerli bankların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, sahibkarların ictimai birliklərinin, kütləvi informasiya vasitələrinin
nümayəndələri və iş adamları iştirak edib.
Forumda Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyinin
sədri Cemal Yangın da iştirak edib.
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IRCICA-nın direktoru, fəlsəfə doktoru Halit Eren qurumun
İslam mədəniyyətinin müxtəlif aspektlərinin tədqiqinə
həsr olunmuş rolu haqqında danışaraq, simpoziumun
bu fəaliyyətlərə öz töhfəsini verəcəyini bildirib.
Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı səfiri İsmail Alper Coşkun Xəzər Universitetinin elmin inkişafına
dəstəklə əlaqəli təşkil etdiyi müxtəlif maraqlı tədbirlər
arasında İslam mədəniyyətində elm mövzusuna həsr
olunmuş bu simpoziumun böyük əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib. Akademik Vasim Məmmədəliyev İslam
mədəniyyətinin dünya mədəniyyəti tarixinə töhfələri
haqqında danışaraq, ölkəmizdə daha az bilinən bu
sahənin aydınlanmasına həsr olunmuş simpoziumun
işinə uğurlar arzulayıb.
Azərbaycanın müxtəlif ali təhsil qurumlarından çoxlu elm adamının və tələbələrin də iştirakı ilə hər plenar
iclasın sonunda məruzələrlə əlaqəli sual-cavab və fikir
mübadiləsi aparılıb.

ATİB İdarə Heyətinin tərkibində dəyişiklik edildi

28 fevral 2015-ci ildə “Park Inn” hotelində Azərbaycan
Türkiyə İş Adamları Birliyinin Ümumi Yığıncağının növbəti iclası keçirildi.
Ümumi Yığıncaqda çıxış edən Türkiyə Respublikasının
Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Alper
Coşkun, Prezident Administrasiyası İctimai-siyasi məsələlər
şöbəsinin sektor müdiri Elman Paşayev, Milli Məclisin İqtisadi
siyasət komitəsinin sədri, millət vəkili, İqtisad elmlər doktoru Ziyad Səmədzadə, millət vəkili, Milli Məclisin Mədəniyyət
komitəsinin üzvü Jalə Əliyeva, iqtisadiyyat ve sənaye nazirinin müavini Sahib Məmmədov, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direkto-

ru Fərhad Məmmədov, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının (ASK) prezidenti Məmməd Musayev, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektorunun müşaviri Elşən Bağırzadə, Azərbaycan
Memarlıq və İnşaat Universitetinin elm və texnika işləri üzrə
prorektoru Arif Şərifov, Xəzər Universitetinin ictimai əlaqələr
və media üzrə direktoru Əlövsət Əmirbəyli, DEİK/DTİK Avrasiya Bölgə Komitəsinin sədri Ali Galip Savaşır, Rus–Türk İş
Adamları Birliyi (RTİB) İdarə Heyətinin sədri Naki Karaaslan
ATİB haqqında dəyərli fikirlərini bildirdilər.
Prosedura uyğun olaraq Ümumi Yığıncağın iştirakçıları tərəfindən iclasın sədri və katiblər seçildi, həmçinin iclasın
gündəliyi təsdiq edildi.

Gündəliyə uyğun olaraq əvvəlcə ATİB İdarə Heyətinin
2014-cü il üzrə hesabatı iclas iştirakçılarına təqdim edildi.
Daha sonra Təftiş Komissiyasının 2014-cü il üzrə fəaliyyəti
barədə hesabat, komissiyanın təqdim etdiyi rəyə əsasən Birliyin 2014-cü il üzrə illik balansı və maliyyə hesabatları iclas
iştirakçıları tərəfindən təsdiqləndi.
İclas zamanı Birliyin nizamnaməsinə əsasən İdarə Heyətinin
tərkibi, ehtiyat üzvləri və İdarə Heyəti sədrinin seçilməsi
məsələsinə baxıldı və bəzi qərarlar qəbul edildi.
İclas iştirakçıları həmçinin ATİB-in 2015-ci il üçün ştat
cədvəli və büdcəsini təsdiq etdilər.
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ATİB-in yeni İdarə Heyətinin ilk iclası keçirildi

Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyinin 28 fevral
2015-ci ildə keçirilmiş Ümumi Yığıncağında seçilmiş
İdarə Heyətinin 2 mart 2015-ci ildə ilk iclası keçirildi.
İclasdan əvvəl İdarə Heyəti Fəxri xiyabana gələrək
xalqımızın ümummilli lideri, müasir müstəqil Azərbaycan
dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini
ehtiramla yad etmiş, məzarı önünə əklil qoymuşdur.
Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım
Əliyevanın da xatirəsi yad olunmuş, məzarı üzərinə tər
güllər düzülmüşdür.
Sonra Şəhidlər xiyabanında Azərbaycanın müstəqilliyi
və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından
keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsi ehtiramla
yad edilmiş, məzarları üstünə tər çiçəklər düzülmüşdür.
Nümayəndə heyəti 1918-ci ildə Bakının bolşevikerməni daşnak qoşunlarından azad edilməsi uğrunda
döyüşlərdə şəhid olmuş, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizədə canından keçmiş türk şəhidlərinin
xatirəsinə ucaldılmış abidəni ziyarət etmiş, Azərbaycanın
azadlığı uğrunda canlarını fəda etmiş türk əsgərlərinin
adları və soyadları həkk olunmuş Şəhidlik kitabəsinin
üstünə gül dəstələri düzmüşdür.
Daha sonra ATİB-in ofisində Cemal Yangının
sədrliyi ilə İdarə Heyətinin iclası keçirildi. İclasda İdarə
Heyəti üzvləri arasında vəzifə bölgüsü həyata keçirildi.
İdarə Heyətinin yekdilliklə aldığı qərara əsasən, İdarə
Heyətinin üzvləri Mürsəl Rüstəmov və Cem Becel İdarə
Heyəti sədrinin müavinləri təyin edildilər.
Daha sonra İdarə Heyəti fevral ayı üçün fəaliyyət planını müzakirə edərək müvafiq qərarlar qəbul etdi.

Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Alper
Coşkun İdarə Heyətinin yeni tərkibini qəbul edib

2 mart 2015-ci ildə ATİB İdarə Heyətinin yeni tərkibi
Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri cənab Alper Coşkun tərəfindən qəbul
edilib.
Qəbul üçün təşəkkür edən ATİB İdarə Heyətinin
sədri Cemal Yangın hər zaman səfirliyin dəstəyini
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hiss etdiklərini bildirib: "Sizə və Türkiyə Respublikası
səfirliyinin dəyərli əməkdaşlarına ATİB-in Ümumi Yığıncağında iştirakınıza görə təşəkkür edirik. ATİB olaraq
bundan sonra da iki qardaş ölkənin maraqları naminə
çalışacağımızdan əmin olmanızı istəyirik”.
Türkiyənin səfiri cənab Alper Coşkun öz növbəsində
qeyd edib ki, ATİB Azərbaycanın iş adamları təşkilatları
sırasında özünəməxsus yer tutur: "Əminəm ki, siz bundan öncə olduğu kimi, bundan sonra da işlərinizi uğurla
davam etdirəcəksiniz. Biz ATİB-dən yeni layihələr və yeni
uğurlar gözləyirik”.
Daha sonra görüş qarşılıqlı müzakirələrlə davam edib.
Qəbulda Türkiyə Respublikasının ölkəmizdəki
səfirliyinin müvafiq təmsilçiləri də iştirak edib.

ATİB İdarə Heyətinin üzvü Ali Gümüş
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan Dövlət Miqrasiya
Xidmətinin birgə təşkil etdiyi layihənin bağlanış
mərasimində iştirak edib

6 mart 2015-ci ildə Bakıda Avropa İttifaqı ilə
Azərbaycan Dövlət Miqrasiya Xidmətinin birgə təşkil etdiyi “Dövlət Miqrasiya Xidmətinin işçi heyətinin professional bacarıqlarının artırılmasına dəstək” adlı Tvinninq
layihəsinin bağlanış mərasimi keçirilib.
Tədbirdə Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi İdarə
Heyətinin üzvü Ali Gümüşün başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti iştirak edib.
Dövlət Miqrasiya Xidməti rəisinin müavini, III dərəcəli
dövlət miqrasiya xidməti müşaviri Pərviz Musayev bildirib ki, xidmətin təşəbbüsü ilə Avropa Komissiyasına
təqdim edilmiş 1,050 mln. avroluq Tvinninq layihəsi üzrə
müvafiq tədbirlərin icrası 2013-cü ilin yanvar ayından
başlayıb və bugünədək davam edib.
Ötən dövr ərzində Avropa İttifaqına üzv olan Niderland Krallığı, Latviya və Rumıniyanın miqrasiya sahəsində
fəaliyyət göstərən aidiyyəti qurumları ilə 4 komponent
üzrə birgə 53 tədbir həyata keçirilib. Bura təlimlər, seminarlar, təlim səfərləri, rüblük rəhbər görüşləri və digər
tədbirlər aiddir.
Tədbirdə Niderland Krallığının Repatriasiya və Geri
Qaytarma Xidmətinin baş direktoru Rodia Maas, Latviyanın Vətəndaşlıq və miqrasiya məsələləri idarəsinin rəis
müavini Janis Citskovskis, Rumıniyanın İmmiqrasiya üzrə
Baş Müfəttişliyinin idarə rəisi Oktavian Predesku, Avropa
İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin proqram
meneceri Miquel Marko Qomez və digər qonaqlar iştirak ediblər.

ATİB nümayəndə heyəti Gürcüstan–Türkiyə–
Azərbaycan Biznes Forumunda iştirak edib

ATİB İdarə Heyəti III Beynəlxalq
“Caspian Energy Forum–2015”də iştirak edib

6 mart 2015-ci ildə Batumidə Azərbaycan İqtisadiyyat və
Sənaye Nazirliyinin dəstəyi və Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun təşkilatçılığı ilə Gürcüstan–
Türkiyə–Azərbaycan Biznes Forumu keçirilib.
Forumda ATİB İdarə Heyətinin sədri Cemal Yangın, İdarə
Heyətinin üzvləri Rafiq Qarayev və Rəşad Rəsullu iştirak edib.
Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvili Gürcüstan–Türkiyə
və Gürcüstan–Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin getdikcə inkişaf edərək ən məhsuldar bir dövrə gəlib çatdığını bildirib:
"Mən əminəm ki, bu ənənə davam edəcək və bizim ölkələrin
əməkdaşlığı daha maraqlı və uğurlu layihələrin həyata
keçirilməsinə gətirib çıxaracaq. Gürcüstan, Azərbaycan və
Türkiyənin potensialı var və biz Şərqlə Qərb arasında, həmçinin
regionda keyfiyyətli iqtisadi əlaqələrdə əsas və əhəmiyyətli
oyunçu olacağıq".
Forum çərçivəsində Gürcüstanın Baş naziri Türkiyə və
Azərbaycan iqtisadiyyat nazirləri ilə görüşüb, onlara biznes,
iqtisadi və ticari əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə görə təşəkkür
edib. Qeyd edək ki, bu gün Batumidə keçirilən tədbirdə Gürcüstanın Baş nazirinin müavini, İqtisadiyyat və davamlı inkişaf
naziri Georgi Kvirikaşvili, Türkiyənin İqtisadiyyat naziri Nihat
Zeybekci və Azərbaycanın İqtisadiyyat və sənaye naziri Şahin
Mustafayev çıxış ediblər.

11 mart 2015-ci ildə Bakıda III Beynəlxalq “Caspian Energy
Forum–2015” keçirilib. Forum Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin (SOCAR) və “Caspian European Club”un dəstəyi
ilə baş tutub. Forumda Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi İdarə Heyətinin sədri Cemal Yangın, sədr müavini Mürsəl
Rüstəmov, İdarə Heyətinin üzvü Rafiq Qarayev iştirak edib.
ATİB sədri forumda çıxış edərək qurumun fəaliyyəti barədə
geniş məlumat verib.
“Caspian European Club”un baş icraçı direktoru Telman
Əliyev ATİB sədrinə sertifikat təqdim edib.
Forumda çıxış edən “Caspian European Club”un baş icraçı
direktoru Telman Əliyev tədbirin keçirilməsində əsas məqsədin
biznes-dövlət ünsiyyətinin yaradılması olduğunu deyib. “Bundan əvvəlki iki forum Bakıda təşkil olunmuşdu. Belə forumlar
dünyanın 50 ölkəsində keçiriləcək. Ümid edirik ki, bu forum da
uğurlu olacaq”, – deyə T.Əliyev bildirib.
“Caspian Energy” jurnalının 100-cü buraxılışının 2016-cı
ildə işıq üzü görəcəyini deyən “Caspian European Club”un baş
icraçı direktoru bu münasibətlə dövlət səviyyəli beynəlxalq
tədbirin təşkil olunacağını qeyd edib.
Sonra forum öz işini sessiyalarla davam etdirib. Sessiyalar
həm mühazirə, həm də diskussiya formasında keçirilib.
Tədbirdə Azərbaycanın, habelə Xəzər–Qara dəniz və Baltik
regionları ölkələrinin dövlət strukturlarının, nazirlik, komitə və
idarələrinin rəhbərləri, ölkəmizdə akkreditə edilmiş diplomatik və beynəlxalq missiyaların nümayəndələri, iri beynəlxalq
şirkətlərin rəhbərləri iştirak edib.

ATİB sədri Azərbaycana dair 2015-2020-ci illəri əhatə
edən Ölkə Tərəfdaşlıq Çərçivəsi üzrə özəl sektorla
məsləhətləşmələrdə iştirak edib

ATİB sədri beynəlxalq çiçəkçilik və şəhərsalma
sərgisinin açılış mərasimində çıxış edib

10 mart 2015-ci ildə Dünya Bankı Qrupunun 2015-2020ci illəri əhatə edən Ölkə Tərəfdaşlıq Çərçivəsinin (ÖTÇ) hazırlanmasına başlaması ilə bağlı məlumatlandırmaq məqsədilə
özəl sektorun aidiyyəti nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Bu
görüşdə ATİB sədri Cemal Yangın da iştirak edib.

12 mart 2015-ci ildə Bakıda Beynəlxalq çiçəkçilik, peyzaj
və şəhərsalma sərgisi işə başlayıb. Türkiyənin “Atılım Fuarcılık” və “ElanExpo” şirkətlərinin əməkdaşlığı ilə keçirilən sərgidə
“AfuExpo”, “Azəryolservis”, Bakı Yaşıllaşdırma, Bakı Abadlıq,
Nəbatat Bağı, Azərbaycan Biznesmenlər Assosiasiyası, Ədliyyə
Nazirliyinin Bələdiyyələrlə İş Mərkəzi, Türkiyə səfirliyinin
nümayəndələri, icra hakimiyyəti orqanları, mütəxəssislər,
dövlət idarə və təşkilatları iştirak edir.
Rəsmi açılış mərasimində Azərbaycan Türkiyə İş Adamları
Birliyi İdarə Heyətinin sədri Cemal Yangın çıxış edərək sərginin
işinə uğurlar arzulayıb. Rəsmi açılış mərasimindən sonra sərgi
artıq ziyarətçilərə açıq elan edilib.
Qeyd edək ki, tədbirdə 12 ölkədən 150 şirkət iştirak edir.
Tədbirdə Avropadan və dünyanın dörd tərəfindən sektorun
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qabaqcıl firmaları sırasında Azərbaycandan "By Art",
"Kafurpas", "Gardenia", "Abseron Botanik", "Caspian Botanik", "Green Life", Türkiyədən "Hidromak", "Güneri Makine", "Erdemli Makine", "Polight", "As Beton", "Peyart",
SASBÜD, SÜSBİR, "Sakarya Botanik", "İstanbul Botanik",
İtaliyadan "Arcangeli", "Piante Faro", "Innocenti & Mangoni", Belçikadan "Arbor", "VandePutte", Almaniyadan
"Pflanzenhandel Lappen", "Bruns", "Lorberg", Hollandiyadan "Fides & Greneth", İspaniyadan "Ornamental Valencia", Kolumbiyadan "Matina Flowers" yer alıb.
Qeyd edək ki, sərgi martın 15-dək davam edəcək.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
ATİB ofisini ziyarət edib

13 mart 2015-ci ildə Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
iş adamlarından ibarət heyətlə ATİB ofisini ziyarət etdi.
ATİB ofisində baş tutan görüşü ATİB İdarə Heyəti
sədrinin müavini Mürsəl Rüstəmov, İdarə Heyətinin
üzvləri Rafiq Qarayev və Oktay Vayiç salamlamaq nitqi ilə açdı. Onlara ATİB-in fəaliyyəti haqqında qısa
məlumat verdi. Cənab Mürsəl Rüstəmov qeyd etdi ki,
bu cür səfərlər Azərbaycan–Türkiyə iqtisadi və biznes
əlaqələrinin inkişafında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu
mənada iş adamlarının üzrərinə böyük işlər düşür.
Görüş zamanı ATİB İdarə Heyətinin üzvü Rafiq Qarayev Azərbaycandakı biznes mühiti, vergi və gömrük sistemi, şirkət qurulması və s. barədə qonaqların suallarını
cavablandırdı. Oktay Vayiç bildirdi ki, iş adamları ölkənin
sosial həyatında da yaxından iştirak etməli, problemlərin
həllinə qatılmalıdır.
Qonaqlar onlara göstərilən səmimi münasibətə görə
təşəkkür edərək özləri haqqında məlumat verdilər.

ATİB İdarə Heyəti sədrinin müavini Mürsəl
Rüstəmov ASK-da assosiasiya və ictimai birliklərin
fəaliyyəti barədə müzakirədə iştirak edib

Qonaqları qarşılıqlı əməkdaşlığa dəvət edən,
sahibkar-hökumət münasibətlərindən söhbət açan
Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının (ASK) prezidenti Məmməd Musayev assosiasiya və ictimai birliklərin
fəaliyyətini təhlil edib. O bildirib ki, ölkədə dövlət qeydiyyatından keçən 100-ə yaxın iqtisadi yönümlü ictimai
birliklərin olmasına baxmayaraq, hələ də onların birgə
fəaliyyəti qənaətbəxş deyil.
ASK-ın baş katibi Natəvan Məmmədova isə qeyd
edib ki, ölkədə hələ də elə sahələr var ki, orada müəyyən
boşluqlar var. Bu gün qeyri-neft sektorunun inkişafı
istiqamətində daha böyük investisiyalar cəlb etmək, Avropa bazarına çıxmaq məqsədilə iş adamlarının bir assosiasiya ətrafında birləşməsi zəruri sayılır. Belə ki, eyni
istiqamətdə fəaliyyət göstərən sahibkarların birləşərək
yeni sahəvi assosiasiyalar yaratmasına ehtiyacı yaranıb.
Bu gün sahibkarların qarşılaşdığı bir sıra problemlər –
əmək miqrantlarının işə cəlb edilməsi, kənd təsərrüfatı
sahəsində fermerlərin maliyyə çıxışı zamanı qarşılaşdığı
maneələr və s. kimi məsələlər komissiyaların və onların
inkişafına dəstək verəcək ictimai birliklərin köməyi ilə
həll edilə bilər. N.Məmmədova bu yöndə olan tələb və
təklifin aşağıdan formalaşıb, yuxarı qurumlara təqdim
olunmasını daha məqsədəuyğun hesab edib.
Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyinin İdarə Heyəti
sədrinin müavini Mürsəl Rüstəmov ATİB-in və üzvlərin
fəaliyyəti barədə məlumat verib, komissiyaların idarə
edilməsi sahəsində təcrübələrini qonaqlarla bölüşüb.

ATİB İdarə Heyəti Sumqayıtda
"Park Palace"-ın açılışında iştirak etdi

17 mart 2015-ci ildə ATİB İdarə Heyəti üzvləri
Sumqayıtda yerləşən "Park Palace" restoranının açılış mərasimində iştirak etdi. Mərasimdə İdarə Heyəti
sədrinin müavinləri Mürsəl Rüstəmov, Cem Becel və
İdarə Heyətinin üzvləri Rafiq Qarayev, Kaya Karslı iştirak etdi. Onlar restoranın fəaliyyətinə uğurlar diləyərək,
daim öndə getməsini arzuladılar.

Çanaqqala şəhidlərinin anım günü ilə əlaqədar
Bakıdakı Türk Şəhidliyində mərasim keçirildi

16 mart 2015-ci ildə ATİB İdarə Heyəti sədrinin müavini Mürsəl Rüstəmov ASK-da assosiasiya və ictimai
birliklərin fəaliyyəti barədə müzakirədə iştirak etdi.
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18 mart 2015-ci ildə Çanaqqala şəhidlərinin anım
günü ilə əlaqədar Bakıdakı Türk Şəhidliyində mərasim
təşkil edildi.
Əklilqoyma mərasimində Azərbaycan Türkiyə İş
Adamları Birliyi İdarə Heyəti sədrinin müavini Cem
Becel, ATİB İdarə Heyətinin üzvləri Kaya Karslı, Aydın Məmmədov, Rafiq Qarayev və ATİB Katibliyinin
nümayəndələri iştirak etdi.
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DTİK-lə əlaqədar təqdimat filminin nümayişi ilə başlayan yığıncaqda ticarətdəki problemlər və son inkişaflardan söz açıldı.

Azərbaycan Univeristeti ilə ATİB arasında
əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb

Türkiyə Cümhuriyyətinin və Azərbaycan Respublikasının himnləri səsləndikdən sonra tədbir iştirakçıları türk şəhidlərinin məzarlarını ziyarət edib, abidə
kompleksinə çələng qoydular. Daha sonra mərasim iştirakçıları Şəhidlər xiyabanında azərbaycanlı şəhidlərin
məzarını ziyarət edib, Əbədi Məşəl Kompleksi önünə
əklil qoydu.

3 aprel 2015-ci ildə Azərbaycan Universiteti (AU) ilə
Azərbaycan–Türkiyə İş Adamları Birliyi arasında qarşılıqlı
əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanıb. Əməkdaşlıq
ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişafına cavab verə bilən,
rəqabətyönümlü mütəxəssislərin hazırlanması üçün imkan və şərait yaratmağa istiqamətlənib.
Əməkdaşlıq müqaviləsinin imza mərasimində çıxış edən rektor Fərid Əhmədov tədbirdə iştirak edən
tələbələrə müraciət edib. Rektor gəncləri cəmiyyətin rifah və inkişafına təmənnasız xidmət göstərən insanlardan nümunə götürməyə, biznes bilik və vərdişlərinin ar-

ATİB İdarə Heyəti Türkiyə–Rusiya və
Rusiya–Türkiyə iş şuralarının ortaq
yığıncağında iştirak edib

30 mart 2015-ci ildə ATİB İdarə Heyətinin sədri
Cemal Yangın, İdarə Heyəti sədrinin müavini Mürsəl
Rüstəmov və İdarə Heyətinin üzvü Rafiq Qarayev Moskvada keçirilən Türkiyə–Rusiya və Rusiya–Türkiyə iş şuralarının ortaq toplantısında iştirak edib.
Rusiya Ticarət və Sənaye Odasında təşkil edilən yığıncağa Türkiyə İqtisadiyyat nazirinin müavini Adnan Yıldırım və Rusiya iqtisadi inkişaf nazirinin birinci müavini
Aleksey Lixaçevin yanında şura üzvləri və iş ətrafından
nümayəndələr qatıldı.
Yığıncaqda Türkiyə ilə Rusiya arasındakı gömrük,
kənd təsərrüfatı və qida məhsulları, qarşılıqlı investisiyalar, nəqliyyat kvotaları, maliyyə və bank sahələrində
qarşıya çıxan mövzular müzakirə edildi.
Yığıncaqda enerji, kənd təsərrüfatı və turizm
sahələrində qarşılıqlı təqdimatlar reallaşdırıldı.
Moskvada iş şuralarının ortaq toplantısının ardından
Türkiyənin Xarici İqtisadi Əlaqələr Təşkilatının (DEİK)
nəzdində olan Dünya Türk İş Şurası (DTİK) Avrasiya bölgə
komitəsinin iclası keçirildi.
Yığıncağa İqtisadiyyat nazirinin müavini İldırım, DEİK
İcra Komitəsinin sədri Nail Opak, DTİK üzvləri və Rusiyadakı türk iş ətrafının nümayəndələri qatıldı.
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tırılması və təkmilləşdirlməsi istiqamətində universitetdə
görülən işlərdən maksimum faydalanmağa səsləyib.
ATİB İdarə Heyətinin sədri Cemal Yangın biznes
mütəxəssisləri yetişdirən ali təhsil müəssisəsində olmaqdan məmnunluğunu dilə gətirib: "Təmsil etdiyim qurum
universitetlərlə iş birliyində maraqlıdır. Biz təcrübələrimizi
sizlərlə paylaşmağa hər zaman hazırıq. Universitetdə
əldə etdiyiniz nəzəri biliklərin praktikaya ən səmərəli
şəkildə tətbiq edilməsi üçün bütün şirkətlərimiz sizlərin
istehsalat təcrübəsinə açıqdır”.
Tədbirdə ATİB İdarə Heyətinin sədr müavini Cem
Becel, İdarə Heyətinin üzvü Rafiq Qarayev çıxış edərək,
nəzəriyyə ilə praktikanın vəhdətinin əhəmiyyətindən
bəhs ediblər. Çıxışlarda ən səmərəli və vacib investisiyanın təhsilə və insan kapitalına qoyulan investisiya olduğu vurğulanıb. Tədbirdə ATİB İdarə Heyətinin üzvləri
Aydın Məmmədov, Ali Gümüş, Kaya Karslı, prof. dr. Fariz
Əmirov iştirak edib.
İki qurum arasındakı qarşılıqlı əməkdaşlıq kadr hazırlığı, birgə elmi simpozium, forum və konfransların təşkili,
monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti və metodiki tövsiyələrin
hazırlanması, mütəxəssis hazırlığına dəstək verilməsi,
tədrisin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
və təkmilləşdirilməsi, tələbələrin istehsalat təcrübəsi
keçməsi və məzunların işlə təmin edilməsinə kömək
göstərilməsi, AU-nun İnnovativ Biznes İnkubatoru ilə
birgə layihələr (startuplar) təşkil edilməsi, elm-təhsil
sahəsində müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsi kimi
sahələri əhatə edəcək. Müqavilə ilə həmçinin birliyə daxil olan şirkətlərdə çalışan mütəxəssis və əməkdaşların
peşə-ixtisas
səviyyələrinin
artırılması
məqsədilə
universitetdə fəaliyyət göstərən kurslarda iştirakı, birliyin öz maliyyə imkanları nisbətində obyektiv meyarlarla

seçilən tələbələr üçün adlı təqaüdlər verilməsi, onların elmitədqiqat işlərinə xüsusi qrant və vəsaitlər ayrılması da nəzərdə
tutulur.

müşavirə indiyə qədər ATİB-ə göstərdikləri diqqət və dəstəyə
görə minnətdarlıq bildirərək, onlara təşəkkür plaketi təqdim
edib.

ATİB beynəlxalq turizm sərgisində iştirak etdi

ATİB-in nümayəndə heyəti üzvləri ziyarət etdi

Aprelin 4-dən 6-dək "AITF 2015” 14-cü Azərbaycan
Beynəlxalq "Turizm və Səyahətlər” və "Horex Caucasus
2015” 7-ci Qafqaz Beynəlxalq "Mehmanxana, restoran və
supermarketlər üçün avadanlıq və ləvazimatlar” sərgisi keçirilib. Birliyimizin üzvü “Iteca Caspian” şirkətinin təşkil etdiyi bu
sərgiyə Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi öz stendi ilə qatılıb. ATİB eyni zamanda bu sərginin informasiya tərəfdaşı olub.
Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilən bu sərgi dünya standartları səviyyəsində turizm xidmətlərinin göstərilməsi üzrə müasir təmayüllərin və yeni texnologiyaların nümayişi üçün regionun ən böyük tədbiri hesab olunur. Sərgidə stendi ilə iştirak
etməklə ATİB biznes mühitində yeni əlaqələrin, ünsiyyət və
münasibətlərin qurulması üçün imkanlarını nümayiş etdirib.
Qeyd edək ki, sərginin ilk günü Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev sərginin

14 aprel 2015-ci ildə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin
kültür və tanıtma müşaviri Seyit Ahmet Arslan, Azərbaycan və
Türkiyə İş adamları Birliyi İdarə Heyətinin sədri Cemal Yangın,
sədr müavinləri Mürsəl Rüstəmov və Rafiq Qarayev, İdarə
Heyətinin üzvü Ali Gümüş ATİB üzvü olan “Holiday Inn Baku”
hotelini (“Marina Plaza” MMC), “Zenit Tour” şirkətlərini ziyarət
ediblər. "Holiday Inn Baku” hotelinin satış direktoru Damla Bayık Çuhadaroğlu qonaqları salamlayaraq bildirdi ki, yeni dördulduzlu superior hotel 223 qonaq otağı, 18 suit daxil olmaqla 3
lüks rezidensiyadan (dairədən) ibarətdir. Otaqlar Xəzər dənizi
və Bakı şəhərinin gözəl, nəfəskəsici mənzərəsi, mehmanxanada qalan hər bir qonağın rahatlıq arzusunu təmin edə biləcək
beynəlxalq standartlara uyğun təchiz olunub.

rəsmi açılış mərasimində iştirak edərək iştirakçı şirkət və
təşkilatların stendləri ilə tanış olub. Sərginin ikinci günündə
isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
və xanımı Mehriban Əliyeva sərgini ziyarət ediblər.
ATİB-in stendi sərgi boyu ziyarətçilərin və sərgidə iştirak
edən şirkətlərin böyük marağına səbəb olub. ATİB stendini
İdarə Heyətinin sədri Cemal Yangın, İdarə Heyəti sədrinin müavini Cem Becel, İdarə Heyətinin üzvü Rafiq Qarayev və Kaya
Karslı, Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin
nümayəndələri və digər ATİB üzvləri ziyarət ediblər.
Sərgi zamanı ATİB ziyarətçilərə təşkilat haqqında geniş
məlumat verərək, nəşrlərini ("Ecovision" jurnalı, iqtisadiyyatın
müxtəlif sektorları üzrə araşdırmalar) təqdim edib.

ATİB Türkiyənin Azərbaycandakı din müşaviri
Sadık Eraslanın və baş ticarət müşaviri Hüseyn
Necip Yavuzun səlahiyyət müddətinin başa çatması
münasibətilə vida yeməyi verib
9 aprel 2015-ci ildə Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi
Türkiyənin Azərbaycandakı din müşaviri Sadık Eraslanın və baş
ticaret müşaviri Hüseyn Necip Yavuzun səlahiyyət müddətinin
başa çatması münasibətilə vida yeməyi verib.
Yeməkdə
Türkiyənin
Azərbaycandakı
səfirliyinin
əməkdaşları və ATİB İdarə Heyətinin üzvləri iştirak edib.
Vida yeməyində açılış nitqi söyləyən ATİB İdarə Heyətinin
sədri Cemal Yangın səlahiyyət müddəti başa çatan hər iki

Növbəti görüş “Zenit Tour” şirkətində olub. Azərbaycanın
turizm sahəsində Türkiyə təcrübəsindən istifadə olunması
barədə, eləcə də turizm potensialının yüksəldilməsi mövzusunda söhbətlər aparılıb, tövsiyələr edilib.
Görüşlər zamanı ATİB üzvlərinə plaket təqdim olunub və
xatirə fotoları çəkilib.

ATİB İdarə Heyətinin üzvü
“İlin iş adamı” adına layiq görülüb
Bu il 14-cüsü reallaşdırılan “Ekovitrin” jurnalının İlin Ulduzları Anketi 1 yanvar 2015-ci il etibarilə başlamışdır. İlin Ulduzları
anketində 27 ayrı kateqoriya üzrə 81 namizəd yarışırdı. “Ekovit33
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rin” oxucuları bu il türk cümhuriyyətlərində iş adamı kateqoriyasında ATİB İdarə Heyətinin üzvü Rafiq Qarayevi “İlin
iş adamı” adına layiq görüb (http://www.ekovitrin.com/
dergi2015/nisan/star/index.html#book5/page-1).
Bu münasibətlə ATİB İdarə Heyətinin üzvü Rafiq Qarayevi səmimi qəlbdən təbrik edir, uğurlarının davamlı
olmasını arzulayırıq.
Türkiyənin ən nüfuzlu media qruplarından olan "Ekovitrin" 14 ildir iqtisadiyyat sahəsində müxtəlif proqramlar
hazırlayaraq, qardaş ölkənin televiziya kanallarında nümayiş etdirir, ölkənin iqtisadi uğurlarını həm türk, həm
də dünya ictimaiyyətinə çatdırır. Bu media qrupunun
2000-ci ildən buraxılan "Ekovitrin" aylıq jurnalı Türkiyənin
ən sanballı nəşrlərindən birinə çevrilib. Türkiyə ilə yanaşı, Asiya regionunda da geniş yayılan "Ekovitrin" jurnalı ənənəvi olaraq iqtisadiyyat, biznes, sənaye, ixracat,
maliyyə, investisiya, siyasət və yerli idarəçilik sahələrində
"İlin adamı"nı seçir. 2005-ci ildə Türkiyədə və xaricdə yaşayan 9 minə yaxın oxucunun iştirakı ilə keçirilən sorğunun nəticələrinə görə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev "Avrasiyada ilin siyasət adamı",
2013-cü ildə isə "Türkdilli respublikalarda 10 ilin ən
uğurlu dövlət adamı" seçilib.

ATİB İdarə Heyəti və ATİB üzvləri
Bakıda “Son məktub” filminin təqdimat
mərasimində iştirak ediblər

Alper Coşkun filmin təqdimatına dəstək göstərənlərə
minnətdarlığını bildirib. Sonra filmin nümayişi olub.

Eşkişehir Valiliyi ATİB ofisini ziyarət edib

16 aprel 2015-ci ildə "Türk Dünyası Koordinasiya
Mərkəzi Layihəsi” əhatəsində Eskişehir vali köməkçisi Ali
Çetinin sədrlik etdiyi heyət Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyinin ofisini ziyarət etdi.
Qonaqları ATİB İdarə Heyətinin sədri Cemal Yangın
və İdarə Heyətinin üzvü Rafiq Qarayev qəbul etdi.
Qonaqları salamlayan ATİB İdarə Heyətinin sədri Cemal Yangın ATİB haqqında geniş məlumat verdi.
Cənab Ali Çetin Azərbaycana səfər etmələrinin
səbəbinin "Türk Dünyası Koordinasiya Mərkəzi
Layihəsi”ni tanıtmaq olduğunu bildirdi. Görüşün sonunda xatirə fotosu çəkildi.

ATİB İdarə Heyəti "Səhnədəki Türkiyə" adlı
konsert proqramında iştirak edib

21 aprel 2015-ci ildə Yunus Əmrə İnstitutu Bakı Kültür Mərkəzinin təşkilatçılığı, TİKA və Türk Hava Yollarının
dəstəyi ilə "Səhnədəki Türkiyə" adlı konsert proqramı
təşkil olundu. Türkiyənin məşhur sənətçilərindən Hüsnü Şənləndirici və Bürhan Öçal öz ifaları ilə qonaqlara xoş istirahətlər bəxş etdilər. Konsert proqramında
Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi İdarə Heyətinin
sədr müavini Cem Becel və ATİB İdarə Heyətinin üzvü Ali
Gümüş, ATİB üzvü Altan Şentürk iştirak etdi.
ATİB İdarə Heyətinin üzvü Ali Gümüş konsert
proqramından öncə Yunus Əmrə İnstitutu Bakı Kültür
Mərkəzinin foto sərgisini ziyarət etdi.
5 aprel 2015-ci ildə Çanaqqala savaşının 100cü ildönümünə həsr edilmiş "Son məktub” filminin
təqdimatı olub.
Təqdimat mərasimində ATİB İdarə Heyətinin sədri
Cemal Yangının başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti iştirak
edib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov dövlətimizin
başçısı İlham Əliyevin "Son məktub” filminin təqdimat
mərasiminin iştirakçılarına məktubunu oxuyub.
Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Alper Coşkun göstərdiyi diqqətə görə Prezident İlham Əliyevə
minnətdarlığını bildirib. Səfir qeyd edib ki, Prezidentin
bu diqqəti Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının daha bir
təcəssümüdür.
Diplomat Çanaqqalada baş vermiş qanlı döyüşlərdən
söhbət açaraq bildirib ki, bu gün yüz il əvvəl ölüm-dirim
mübarizəsinin yaşandığı bir anı yad edirik. Həmin savaşda türk əsgərlərinin göstərdikləri şücaətdən bəhs edən
səfir Azərbaycan oğullarının onların yanında olduğunu,
onlarla birlikdə döyüşdüklərini diqqətə çatdırıb. Tarix boyunca Azərbaycandan güc aldıqlarını vurğulayan İsmail
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Türkiyənin “Milli Suverenlik və Uşaq Bayramı”
Azərbaycanda qeyd olundu
23 aprel 2015-ci ildə Heydər Əliyev adına sarayda
Türkiyənin "Milli Suverenlik və Uşaq Bayramı” böyük təntənə
ilə qeyd olundu. Tədbirdə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri
Alper Coşkun, səfirliyin müşavirləri və ATİB İdarə Heyəti
sədrinin müavini Cem Becel iştirak etdi.

ATİB sədri azərbaycanlı tələbələrin “Çanaqqala 100”
tvit aksiyası aksiyasında iştirak etdi
Aprelin 24-də Azərbaycan Dövlət İqtisad Universieti
tələbələrinin təşkilatçılığı ilə genişmiqyaslı tvit aksiyası keçirilib. Ölkənin 10 ali təhsil müəssisəsindən 5 minə yaxın tələbənin
cəlb olunduğu aksiyanın keçirilməsində məqsəd aktiv istifadə
etdilən Twitter sosial şəbəkəsi vasitəsilə 24 aprel qondarma
erməni soyqrımına qarşı böyük ifşa tədbirini həyata keçirmək
və Çanaqqala zəfəri kimi qeyd olunan tədbirlərə dəstək
göstərməkdir.
Aksiyada Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyinin (ATİB)
İdarə Heyətinin sədri Cemal Yangın da iştirak edib.
Aksiya Türkiyənin Çanaqqala vilayətində müxtəlif ölkələrin
dövlət və hökumət rəhbərlərinin iştirakı ilə qələbənin 100
illiyinə həsr edilmiş təntənəli mərasimlə paralel keçirilib.
"#Canakkale100” açar sözü vasitəsilə yayımlanan statuslarda Çanaqqala zəfərinin tarixi, erməni yalanları, Azərbaycan xalqına qarşı törədilən cinayətlər barədə informasiyalar paylaşılıb.
Açar sözünün gün boyu aktiv saxlanılması məqsədilə tələbələrin
sosial şəbəkələrdə paylaşımı növbəli şəkildə təmin edilib. Aksiyaya Türk dünyasının müxtəlif ölkələrindən çoxlu sayda tələbə
birlikləri və qeyri-hökumət təşkilatları dəstək verib.

ATİB Çanaqqala zəfərinin 100-cü ildönümü
münasibəti ilə təntənəli mərasimdə iştirak edib
Aprelin 28-də Bakı Slavyan Universitetində Çanaqqala
zəfərinin 100–cü ildönümü münasibətilə təntənəli mərasim
keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi Katibliyinin əməkdaşları iştirak ediblər.
Tədbir Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Cümhuriyyətinin
Dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlayıb.
Mərasimi giriş sözü ilə açan BSU-nun rektoru professor
Asif Hacıyev həm Azərbaycan, həm də türk xalqının dostluq
və qardaşlığının çox dərin tarixi kökləri olduğunu vurğulayıb.
Rektor Çanaqqala zəfərini təkcə türk dünyasının deyil, bütün
dünya xalqlarının tarixində yeni mərhələnin başlanğıcı kimi
qiymətləndirib, Çanaqqala savaşında şəhid düşən yüzlərlə
azərbaycanlının müasir gəncliyimizə örnək olduğunu bildirib.
Mərasimdə Milli Ordunun ehtiyatda olan polkovniki Baxış Ələkbərov, Türkiyə səfirinin təhsil məsələləri üzrə müşaviri
Abdulqafur Büyükfırat, Türkiyə səfirliyinin nümayəndəsi Mustafa Yalçın iştirak ediblər. Türk ordusunun döyüş tarixini əks
etdirən videoçarx təqdim edilib. Tədbir BSU-da təhsil alan
azərbaycanlı və türkiyəli tələbərin vətənpərvərliyi tərənnüm
edən şeir, musiqi nömrələri və Çanaqqala zəfərinə həsr edilmiş səhnəciklərin nümayişi ilə davam etdirilib.

ATİB sədri Türkiyənin sabiq prezidenti
Abdullah Gül ilə görüşüb

28 aprel 2015-ci ildə Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi İdarə Heyətinin sədri Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı
ilə Bakıda keçirilən III Qlobal Forumda iştirak etmək üçün
gələn Türkiyənin sabiq prezidenti Abdullah Gül ilə görüşüb.

ATİB sədri “Əməyin mühafizəsi sahəsində önləyici
tədbirlər görülməsi mədəniyyətini birgə yüksəldək”
mövzusunda konfransda iştirak edib
28 aprel - Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü ilə
əlaqədar Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən "Əməyin mühafizəsi sahəsində
önləyici tədbirlər görülməsi mədəniyyətini birgə yüksəldək"
mövzusunda konfrans keçirilib.
Konfransda Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi İdarə
Heyətinin sədri Cemal Yangın iştirak edib.
Konfransda ayrı-ayrı hökumət və qeyri-hökumət qurumlarının, xarici şirkətlərin, həmkarlar və sahibkarlar təşkilatlarının
rəhbər şəxsləri, millət vəkilləri, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının
(BƏT), işəgötürənlərin nümayəndələri iştirak ediblər.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səlim Müslümov BƏT tərəfindən dünya
ictimaiyyətinin diqqətini əməyin mühafizəsi məsələlərinə
cəlb etmək üçün 2002-ci ildən keçirilən Ümumdünya Əməyin
Mühafizəsi Gününün bu il "Əməyin mühafizəsi sahəsində
profilaktika mədəniyyətini birgə yüksəldək” devizi altında
keçirildiyini bildirib. Tədbirdə BƏT-in eksperti Valentin Macanu, "Azneft” İB-in Əməyin mühafizəsi şöbəsinin müdiri
Mübariz Şamilov, AHİK-in Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəis
müavini əli Mədətov və digərləri təqdimatlarla çıxış ediblər.
Mövzu ilə bağlı geniş müzakirələrin aparıldığı konfransda
əməyin mühafizəsi sahəsində uğurlu iş təcrübəsi ilə seçilən
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müəssisələr təltif edilib və əməyin mühafizəsi mövzusunda videoçarx nümayiş olunub.

ATİB sədri iştirak edib Niderlandın milli bayramı
- Kral Günü ilə bağlı keçirilən tədbirdə

Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev, Dini Qurumlarla İş
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı, parlamentin vitse-spikerləri Ziyafət Əsgərov və Bahar Muradova, Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə, deputatlar,
KİV rəhbərləri, ziyalılar iştirak ediblər.

30 aprel 2015-ci ildə Niderlandın milli bayramı - Kral
Günü ilә bağlı keçirilən tədbirdə Azərbaycan Türkiyə İş
Adamları Birliyi İdarə Heyətinin sədri Cemal Yangın da iştirak edib. O, çıxış edərək Niderland səfirini milli bayramları münasibətilə təbrik edib. Niderland və Azərbaycan
arasında olan ticari əlaqələrə toxunan ATİB sədri bu
əlaqələrin daim yüksək səviyyədə olacağına inanıb.
ATİB İdarə Heyəti Türkiyənin 11-ci prezidenti cənab
Abdullah Gülün şərəfinə ziyafətdə iştirak edib
30 aprel 2015-ci ildə Türkiyənin Azərbaycandakı
səfirliyində Türkiyənin sabiq prezidenti Abdullah Gülün
şərəfinə ziyafət təşkil olunub.
Ziyafətdə Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi
İdarə Heyətinin sədri Cemal Yangın, sədr müavini Cem
Becel, İdarə Heyətinin üzvləri Rafiq Qarayev, İsmail Şahin, Oktay Vayiç, Ali Gümüş, Fariz Əmirov, ATİB üzvləri
Azər Hətəmov, Altan Şentürk, Oğuz Pardun, Fatih Güven iştirak edib. Ziyafətdə Azərbaycan Prezidentinin
köməkçisi Əli Həsənov, Baş Nazirin müavini Abid Şərifov,

Tədbirdə çıxış edən Abdullah Gül Azərbaycanın
bölgələrində olduğunu, son günlər isə Bakının bir çox
yerlıri ilə tanış olduğunu deyib. O, Bakının, ümumilikdə
Azərbaycanın inkişafının göz önündə olduğunu, bu
dəyişikliyə şahidliyini, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
bu inkişafda misilsiz rolunun olduğunu qeyd edib.
Baş nazirin müavini Abid Şərifov qonağı salamlayıb, onunla tanışlıq tarixindən danışıb, Abdullah Gülün
hər zaman türk xalqlarının və dövlətlərinin inteqrasiyası
üçün çalışdığını vurğulayıb.

ATİB üzvləri növbəti səhər yeməyinə toplaşdılar
25 aprel 2015-ci ildə Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi üzvləri artıq ənənə formasına düşmüş səhər yeməyində
toplaşdılar. Müasir iş dünyasında formalaşmış yenilikləri Azərbaycana gətirən ATİB bu ənənə ilə üzvləri arasında işgüzar
münasibətlərin qurulmasını və üzv şirkətlərin bir-birini daha yaxından tanımasında vasitəçilik etməyi nəzərdə tutur.

Səhər yeməyində həmçinin Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları da iştirak etdi. ATİB
İdarə Heyəti sədrinin müavini, "Azərbaycan Koka Kola Bottlers Ltd." MMC-nin baş direktoru Cem Becel "Sürətli İstehlak Məhsulları Bazarı, Satış Marketinq Texnikaları və Dağıtım Modelleri” mövzusuna aydınlıq gətirmək məqsədilə
səhər yeməyinə qatıldı. Səhər yeməyində qonaqları ATİB İdarə Heyətinin sədri Cemal Yangın salamladı. Səhər yeməyi
üçün üzvlərin toplanmasını yeni bir ünsiyyət forması kimi dəyərləndirən ATİB sədri qeyd etdi ki, bu təşəbbüs əlverişli
əməkdaşlıq imkanları yaradır, habelə münasibətlərin inkişafına töhfə verir. Səhər yeməyinin sonunda yeni üzvlərə
plaket təqdim edildi.
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ATİB ailəsinə yeni üzvlər qəbul edildi
2004-cü ildən fəaliyyətə başlayan Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi üzv şirkətlər üçün yeni biznes
imkanlarının yaradılması istiqamətində fəaliyyət göstərir və şirkətlərin biznesdə uğur qazanması üçün
imkanları çərçivəsində hər cür dəstək verir. Məhz bu çalışma nəticəsində təşkilatla əməkdaşlıq etmək
istəyən və özünü birliyin bir üzvü olaraq görən şirkətlərin sayı artır. ATİB yeni üzvlərini salamlayır və bundan sonra da üzvlərinin nailiyyətlərinin artırılması istiqamətində fəaliyyətlərini davam etdirəcəyini bildirir.

Holiday Inn Baku (“Marine Plaza” MMC)
Roman Kofler
Tel: (012) 599 11 00/01
Ünvan: Kövkəb xanım Səfərəliyeva, 5
Bakının biznes və əyləncə rayonunun qəlbində yerləşən
“Holiday Inn Baku” biznes və istirahət edən səyahətçilər
üçün ideal seçimdir.
Yeni dördulduzlu superior hotel 223 qonaq otağı, 18
suit daxil olmaqla 3 lüks rezidensiyadan (dairədən) ibarətdir.
Otaqlar Xəzər dənizi və Bakı şəhərinin gözəl, nəfəskəsici
mənzərəsi, mehmanxanada qalan hər bir qonağın rahatlıq
arzusunu təmin edə biləcək beynəlxalq standartlara uyğun
təchiz olunub.
Bundan əlavə, qonaqlara müxtəlif mətbəxlərin dadlı
təamları, qapalı hovuz, spa və müasir fitnes mərkəzi,
müalicə, sauna və buxar otaqları təklif olunur.
• Geniş otaqlar və rahat çalışma sahələri
• Tam xidmətli restoran və bar
• Qaldığınız müddətdə özəl "Priority Club” xalları qazanmaq imkanı
• Tam təchiz olunmuş konfrans zalları
• Böyük anket zalı və geniş ön sahələr
• Mehmanxananın istənilən sahəsində yüksəksürətli limitsiz internet xidməti
Yerləşmə
Şəhərin mərkəzində, Kövkəb xanım Səfərəliyəva
küçəsində yerləşən “Holiday Inn Baku” mehmanxanası
Bakının ticari və əyləncə məkanlarına yaxın, Heydər Əliyev
Hava Limanına maşınla 25 dəqiqəlik məsafədədir.
Restoran və bar
“Holiday Inn Baku” kulinariya komandası əmindir ki,
həmçinin qurmanlar da burada qonaq olmaqdan zövq

alacaqlar. Sagi bar və Mezzanine Lounge sərinləşdirici
kokteyllərin, hər növ içkilərin və hər kəsin zövqünə uyğun
yeməklərin geniş seçimini təqdim edir.
24 saat fəaliyyət göstərən otaq xidmətindən də istifadə
edə bilərsiniz. 18-ci mərtəbədə yerləşən “Marina 18 A La
Carte” restoranında zəngin səhər yeməyi və qəlyanaltı verilir.
Axşamlar “Marina 18” restoranında Aralıq dənizi
mətbəxi ilə Azərbaycan mətbəxinin seçilmiş yeməkləri
təqdim edilir.
“Holiday Inn Baku” mehmanxanasının “Inn Spa & Gym”
Sağlamlıq Mərkəzində tam təchizatlı spa və müasir fitnes
salonu fəaliyyət göstərir. Buxar hamamı, saunalar və qapalı
hovuz, müalicə otaqları sizləri özünüzü cavan hiss etməyə
və rahat dincəlməyə dəvət edir. Biz qonaqlarımıza zəmanət
veririk ki, “Holiday Inn Baku” hoteli biznes və asudə vaxtınızı
keçirmək üçün seçilmiş mehmanxanalardan biridir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sizi burada gözləyir
Pulsuz yüksəksürətli internet
Camaşırxana və kimyəvi təmizləmə xidməti
İstəyinizi nəzərə alaraq “yuxudan oyandırma” xidməti
24 saat otağa yemək sifarişi xidməti
Siqaret çəkilməyən otaqlar
Dünya kanalları ilə təmin olunmuş genişekranlı plazma
televizor
Biznes mərkəzi
Fitnes mərkəzi
Dayanacaq
Qapalı hovuz
Genış, işıqlı konfrans otaqları

Konfrans otaqları
Əgər siz korporativ və şəxsi görüşlər üçün yer
axtarırsınızsa, o zaman “Holiday Inn Baku” ən düzgün
ünvandır. Mükəmməl görünüşə malik, işıqlı, 595 kvadratmetr
ölçüdə olan konfrans və banket zalı sizin ixtiyarınızdadır.
Əsas konfrans zalında 400-dək nümayəndə yerləşdirmək
imkanını və bununla bərabər bir neçə kiçikölçülü konfrans
zalı da sizin xüsusi ehtiyac və istəklərinizi tam təmin edəcək.
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Azerbaijan Consulting Company (ACC)
Kənan Şirinov – təsisçi
Tel:
(012) 505 53 58
Ünvan: İçərişəhər, A.Zeynallı 31/33
Email: kenan@acc.az; info@acc.az
Web: acc.az
“Azerbaijan Consulting Company” – dövlət
qurumları ilə əlaqə, hüquq, maliyyə və mühasibatlıq,
insan resurslarının idarə olunması (HR), biznes
köməkçisi, biznes partnyoru, marketinq, satışın
təşkili, İT sektorunda aparıcı mövqeyə malikdir. Şirkət
yeni və qabaqcıl üsullarla, peşəkar mütəxəssislərlə
müştərilərinə üstün keyfiyyət təqdim etməklə
xidmətlər sahəsindəki mövcud duruma dəyişiklik
gətirmək məqsədi daşıyır.
Hazırda “Azerbaijan Consulting Company” öz
müştərilərinə korporativ idarəetmənin hüquqi
təşkili, müqavilə, əmək, sığorta münasibətlərinin,
banklarla və digər maliyyə əməliyyatları ilə bağlı
münasibətlərin tənzimlənməsi, dövlət orqanlarında
yaranmış problemlərin həlli, vergi planlaması, əqli
mülkiyyət və onun qorunması (əmtəə nişanları
(brend), müəllif hüquqları, patent və s.), münaqişələrin
məhkəmədənkənar və məhkəmə qaydasında həlli,
İT xidmətləri, biznes partnyorlarının tapılması, marketinq xidmətləri, korporativ təhsil, satışın təşkili
istiqamətlərində peşəkar xidmətlər təqdim edir.
“Azerbaijan Consulting Company”nin missiyası
və baxış fəlsəfəsi bu xidmətlər sahəsində müştərilərə
yüksək keyfiyyətli iş təqdim etməkdir. Digər konsaltinq
şirkətlərindən fərqimiz göstərdiyimiz xidmətləri sözdə
deyil, əməli olaraq yerinə yetirməyimizdədir. ACC öz
peşəkar mütəxəssisləri ilə xidmətləri ayırmadan komanda şəklində görür və yarana biləcək və yaxud
yaranmış problemləri tez bir zamanda aradan qaldırır.
ACC xidmət göstərdiyi şirkətlərə öz sloqanı ilə “Zamana Qənaət Uğurun Təminatıdır” demək istəyir ki,
artıq bu sahələrə vaxt ayırmadan yüksək səviyyədə
işin təşkilini görəcəklər.

"ZENIT TOUR" MMC
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
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belge No: 6790), 2012-ci ildən də Bakı şəhərində
(Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən verilmiş lisenziya №070560) fəaliyyət
göstərir.
Şirkətimizin
aşağıdakı
xidmət
növlərini
məmnuniyyətlə sizə təqdim edirik:
– bütün istiqamətlərə aviabiletlərin satışı və
rezervasiyası;
– dünyanın istənilən nöqtəsində hotel rezervasiyası;
– ölkə daxilində və xaricdə VİP xidmət daxil olmaqla
transfer, müxtəlif restoran, tədbir, alış-veriş və s.
kimi kompleks şəkildə xidmətlər;
– kruizlər;
– fərdi və qrup halında ekskursiya proqramları;
– sərgi və xüsusi tədbirlərdə iştirakın təşkili;
– tim-bildinqlərin (korporativ yığıncaqlar) təşkili;
– istənilən ölkədə konqres və simpoziumlara
səfərlərin təşkili;
– sığorta təminatı;
– vizaların təşkili;
Və digər xidmətlər...
Biz korporativ müştərilərlə də əməkdaşlığa hər zaman hazırıq.
www.zenittour.com

"L.B. Audit Xidmeti" şirkəti, "L.B.Consulting"
Hüquq və Məsləhət Şirkəti
Lamiyə Bayramova– direktor
Tel:
(012) 4369675
Ünvan: İnşaatçılar pr. 42/42

“KOÇSistem” MMC
Ali Bülent Kutvan-baş direktor
Tel: (012) 4888040
Ünvan: Demirci Tower Xacalı prospekti, 37

"Sumqayıt Futbol Klubu" MMC
Kamran Quliyev – prezident
Tel:
(012) 409 14 50
Ünvan: Sumqayıt şəhəri, Səməd Vurğun küçəsi, ev 85

ATİB ÜZVLƏRİNDƏN XƏBƏRLƏR
“Muğanbank”da ödənişlər
daha da rahat oldu

“Muğanbank” ASC və “Modenis”
MMC əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayaraq müştərilərinə kreditlərini “E-Manat” terminallarından ödəməyə imkan yaradır. Hazırda “E-manat” şəbəkəsi
1500-dən artıq terminala malikdir və Azərbaycan
ərazisində gündən-günə genişlənməkdədir. “E-Manat”
sistemi vasitəsilə kreditlər üzrə ödənişlər dərhal həyata
keçirilir və sistemdən istifadə qaydaları çox sadədir.
Azərbaycan maliyyə-bank sektorunun tanınmış
qurumlarından biri olan “Muğanbank” ASC 1992-ci
ildə fəaliyyətə başlamışdır. Hal-hazırda bankın ölkə
ərazisində 44 filialı və 6 şöbəsi, həmçinin Moskva
şəhərində nümayəndəliyi müştərilərə hər növ bank
məhsulları üzrə keyfiyyətli xidmət göstərir. “Muğanbank” ASC ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID), Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD), Beynəlxalq
Maliyyə Korporasiyası (IFC), “WorldBusiness Capital Inc.”
(WBC), Xarici Özəl İnvestisiyalar Korporasiyası (OPIC),
Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası (ICD),
“The Green for Growth Fund” (GGF), Cənub-Şərqi Avropa üzrə Avropa Fondu (EFSE) kimi beynəlxalq iqtisadi
qurumlarla əməkdaşlıq edir.
“Muğanbank”ın xidmət və məhsulları haqqında
ətraflı məlumat almaq üçün bankın Məlumat Mərkəzinə
(+99412 564 35 11) zəng edə və ya www.muganbank.az
saytına və facebook səhifəsinə keçid ala bilərsiniz.
“Energocredit”lə alınmış
məhsulların 10 faizi
müştərilərə geri ödənilir

“Energocredit” layihəsi çərçivəsində müştərilər
tərəfindən “Energocredit”lə alınmış məhsulların
dəyərinin 10%-i onlara nağd şəkildə geri ödənilir. Bununla yanaşı, müştərilərə mütəxəssislərin pulsuz texniki
dəstəyindən yararlanmaq imkanı da verilir.
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB)
tərəfindən tətbiq edilən “Energocredit” layihəsinin
məqsədi daha səmərəli texniki avadanlıq, materiallar
və məişət avadanlıqları əldə etməklə yerli sahibkarlara və fiziki şəxslərə enerjiyə ödədikləri vəsaitə qənaət
etmələrinə yardımçı olmaqdır.
Qeyd edək ki, “DəmirBank” “Energocredit” layihəsinə
bu ilin sentyabr ayından qoşulub. AYİB layihəni
gerçəkləşdirmək üçün “DəmirBank”a 5 milyon ABŞ dolları ayırıb.
Ölkənin ilk kommersiya banklarından olan
“DəmirBank” 1989-cu ildə fəaliyyətə başlayıb. Bankın
səhmdarları sırasına beynəlxalq maliyyə təşkilatları olan

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı və Hollandiya İnkişaf Maliyyə Şirkəti (FMO) daxildir.
Xidmətdə sərhəd
tanımadıq, lider olduq!

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən www.banco.
az maliyyə portalının keçirdiyi “İlin Ən Yaxşıları”
müsabiqəsində Yapı Kredi Bank Azərbaycan internet
bankçılıq məhsulu ən çox səs toplayaraq birinci yerə layiq görülmüşdür
Daima “Xidmətdə Sərhəd Yoxdur” strategiyasına sadiq qalan Yapı Kredi Bank Azərbaycan internet
bankçılıq xidmətinə çox böyük önəm verir. Filiallara
getmədən, növbələr gözləmədən, internet vasitəsilə
sürətli və etibarlı bank əməliyyatları üçün Yapı Kredi Bank Azərbaycanın təqdim etdiyi internet bankçılıq xidmətinin əsas üstünlükləri kart, bank, əmanət
və kredit hesabları haqqında məlumatlar əldə etmək,
ölkədaxili və bankdaxili pul köçürmələri, konvertasiya əməliyyatlarını həyata keçirmək, əmanət yatırmaq,
“Worldcard”dan karta və ya hesaba pul köçürmək, ağıllı
assistent və ağıllı kitabça funksiyalarından yararlanmaq, eyni zamanda “Worldcard” borcunu və kommunal ödənişləri avtomatik olaraq ödəmək, hesab bildirişini çap etmək və s.-dən ibarətdir. Bundan əlavə, bu
funksiyaların bir çoxunun yerinə yetirilməsi üçün Yapı
Kredi Bank Azərbaycan mobil bankçılıq məhsulunu da
müştərilərinin istifadəsinə vermişdir. Mobil bankçılıq
məhsulunu Android və IOS tipli əməliyyat sistemli mobil
qurğular üçün yükləyə bilərsiniz.
Xidmətə qoşulmaq üçün bankın bütün filiallarından
sadə bir müraciət forması doldurmaq kifayət edir. İnternet bankçılıq xidmətindən bankın müştərisi olan hüquqi və fiziki şəxslər, “Worldcard” sahibləri və World Üzv
Ticarət Obyektləri yararlana bilər. Qeyd edək ki, xidmətə
qoşulmaq ödənişsizdir.
Yapı Kredi Bank Azərbaycan bankçılığın hər sahəsində
fiziki və hüquqi şəxslər üçün müxtəlif məhsul və
xidmətlər təklif edir. Bank yarandığı gündən “Xidmətdə
sərhəd yoxdur” prinsipinə sadiq qalaraq müxtəlif çeşidli kredit və depozit məhsulları, eyni zamanda kredit və
debet kartları, pulköçürmə, sığorta, internet bankçılıq,
mobil bankçılıq və 24/7 fasiləsiz çalışan *0444 Telefon
Mərkəzi kimi innovativ həllərini müştərilərin istifadəsinə
təqdim edir.
Bankın məhsul və xidmətləri ilə bağlı məlumatı
daim yenilənən www.yapikredi.com.az və https://www.
facebook.com/YapiKrediAZ&nbsp
səhifələrindən,
eyni zamanda 7 gün 24 saat *0444 Yapı Kredi Telefon
Mərkəzindən əldə edə bilərsiniz.
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Türkiyəli mütəxəssis
“PAŞA Həyat”da təlim
keçib

Azərbaycanın
“PAŞA
Həyat Sığorta” şirkəti
işçilərinin bilik və bacarığının artırılması və daha
da təkmilləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi siyasəti əsas tutaraq Satış və Çağrı Mərkəzinin
əməkdaşları üçün beynəlxalq təlimçinin iştirakı ilə
treninq təşkil edib.
Təlim bu ilin fevral ayının 25-27-də Türkiyənin
tanınmış “US Danışmanlık” Konsaltinq Şirkətinin
rəhbəri, təcrübəli təlimçi Sevda Güner tərəfindən
“PAŞA Həyat Sığorta” şirkətinin Satış və Çağrı
Mərkəzinin əməkdaşları üçün keçirilib.
Təlimdə bazar analizləri, satışın taktikası və
incəlikləri, marketinqin əhəmiyyəti, Satış və Çağrı
Mərkəzi əməkdaşının davranış qaydaları və digər
sahələr üzrə geniş təqdimatlar edilib. Təlimçi dərin
nəzəri biliklərlə yanaşı, müasir qabaqcıl təcrübə
nümunələri də nümayiş etdirmiş və real biznes
mühitinin praktiki aspektləri ətraflı araşdırılmışdır.
Təlimin yeni formalaşmaqda olan yerli həyat sığortası bazarında sığortaçı-müştəri
münasibətlərinin
qurulmasında
və
inkişaf
etdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi bildirilmişdir.
“PAŞA Həyat Sığorta” ASC 2011-ci ilin fevral
ayından fəaliyyət göstərir. Kapitallaşma səviyyəsinə
və biznes göstəricilərinə görə şirkət həyat sığortası
bazarının lideridir. Cari ilin mart ayının 1-nə şirkətin
nizamnamə kapitalının həcmi 40,250 mln. manat
təşkil edir.
“Azercell” ölkədə ilk dəfə
olaraq SMS filtrasiyası
tətbiq edir

Mobil rabitə xidmətlərindən istifadə zamanı abunəçiləri çox vaxt narahat edən hallardan biri
nömrələrinə çoxlu sayda reklam xarakterli SMS-lərin
gəlməsidir. Daim öz abunəçilərinin qayğısına qalan
Azərbaycanın lider mobil operatoru “Azercell Telekom” ölkədə ilk dəfə olaraq müştəriləri üçün xüsusi
SMS filtrasiyası imkanını tətbiq edir. SMS filtrini tətbiq
etməklə abunəçilərin nömrələrinə gələn reklam SMSlərinin qarşısını almaq mümkündür. Abunəçi SMS
filtrasiya xidmətindən çox asanlıqla yararlana bilər.
Belə ki, abunəçi 9005 qısa nömrəsinə STOP mətnli və
yaxud boş SMS göndərməklə arzuolunmaz reklam
mətnlərinin öz nömrəsinə gəlməsini dayandıra bilər.
Qeyd edək ki, belə SMS göndərişi zamanı nömrənin
balansından heç bir məbləğ çıxılmır.
Hər zaman öz abunəçilərini məmnun etməyi
düşünən “Azercell” şirkəti bundan sonra da
müştərilərinin mobil rabitə xidmətlərindən daha
rahat və sərbəst istifadəsi üçün şərait yaratmaqda
davam edəcəkdir.
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Daha ətraflı məlumat üçün news@mcs.az ünvanına müraciət edə bilərsiniz.
Risk Navigator –
risklərdən qorunma və
risklərin idarə edilməsi
üçün yeni üsul
AXA MBASK-dan növbəti yenilik

AXA MBASK Sığorta Şirkəti korporativ sosial məsuliyyət çərçivəsində Risk Navigator – yolnəqliyyat hadisələrinin interaktiv xəritəsini əhalinin
istifadəsinə verir.
Risk Navigator ilk növbədə respublikada yolların vəziyyətinin profilaktikasına və yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş sosial bir layihədir. Bu resurs
şirkətin istər paytaxtda, istər də respublikanın
bölgələrində AXA MBASK Şirkətinin yol-nəqliyyat
hadisələrinin statistikasına əsaslanan məlumatların
nəşr edilməsi və vizuallaşdırılması üçün xüsusi
işlənib hazırlanmışdır.
Resursa www.axambask.az ünvanından daxil olmaq olar.
Şirkətin və Risk Navigator layihəsinin əsas
vəzifəsi – istifadəçilərə YNH-nin konsentrasiya yerlərini, “qəza ocaqları”nı aşkarlamaq imkanı vermək, beləliklə, sürücülərin təhlükəsizlik və
marşrutlara düzəliş etmələri məqsədilə həmin
yerlərdə hərəkət tərzinin dəyişdirilməsinin təşkili
üçün tədbirlər görülməsinə yardım etməkdir.
Hazırda layihəyə 2014-cü ildən bugünə qədər
baş vermiş yol hadisələri barədə məlumatlar daxil edilmişdir. Qəzaların topoqrafik təhlili şirkətin
ekspertləri tərəfindən hər ay yenilənəcəkdir.
Xəritənin tətbiqi çox sadə olduğundan onun
istifadəsi İnternet şəbəkəsinə çıxışı olan hər kəs
üçün əlçatandır.
Yaxın zamanlarda xidmətə YNH-nin növü (toqquşma, piyadanın vurulması və s.), həlak olanlar
və ya xəsarət alanların sayı, hadisələrin başvermə
səbəbləri haqqında məlumatı nəzərdən keçirmək,
eləcə də müəyyən vaxt ərzində statistikaya sorğu
vermək imkanı kimi seçimlər də əlavə ediləcəkdir.
Sığorta bazarının liderlərindən olan AXA
MBASK 2010-cu ildən etibarən şirkətin mövcud
biznes proseslərinə AXA beynəlxalq standartlarının
tətbiqi prosesinə başlayıb.
Sığorta agentlikləri şəbəkəsi vasitəsilə satışların inkişafı planı həyata keçirilməklə qısa müddət
ərzində bütün Azərbaycan ərazisində fiziki və hüquqi şəxslərlə, habelə maliyyə-kredit müəssisələri
ilə bütün sığorta növləri üzrə işə yönəlmiş 80-ə
yaxın sığorta polisinin satışı məntəqəsi açılmışdır.
Avropa keyfiyyətli xidmət, habelə ödənişlərin
vaxtlı-vaxtında və tam həyata keçirilməsi şirkətin
qısa zaman ərzində “İlin sığorta şirkəti” kimi yeddi beynəlxalq və milli mükafata layiq görülməsinə
gətirib çıxarmışdır.
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Ən mühüm sərmayə insanın
özünə qoyduğu sərmayədir
"Azərbaycan Koka-Kola Bottlers LTD " MMC şirkətinin baş direktoru
Cem Becel “EcoVision” jurnalının “Sahibkar” rubrikasında suallarımızı cavablandırır

Hörmətli Cem bəy, ATİB-in “EcoVision” jurnalının “Sahibkar” rubrikası üçün müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün
Sizə təşəkkür edirik. Zəhmət olmasa ilk öncə şəxsi və
karyera həyatınızla bağlı oxuculara məlumat verərdiniz.
Orta təminatlı bir ailənin ikinci övladı olaraq İstanbul şəhərində dünyaya göz açmışam. Bir oğlum var,
hal-hazırda İspaniyada təhsilini davam etdirir. İlk və
orta məktəbdən sonra texniki lisey məzunu olmuşam.
Bu səbəbdən iş həyatıma texnik olaraq başlamışam,
lakin qəbul edə bilmədiyim üçün sahəmi dəyişdirərək
maliyyə müşavirliyi bürosunda mühasib olaraq işləməyə
başladım. Sonra isə iki il ərzində mağazada pərakəndə
satışla məşğul oldum, burada həm satışla yaxından tanış oldum, həm də gənc yaşımda təchizat sahəsi üzrə
idarəetmə təcrübəsi qazandım. 1990-cı ildən bəri
"Coca-Cola"da işləyirəm.

Necə oldu ki, “Coca-Cola”da çalışmaq qərarına
gəldiniz?
"Coca-Cola"da işləməyə başlayanda hələ 20 yaşımda idim. "Coca-Cola" İstanbulda satış heyəti
tərkibini böyütmək qərarına gəlmiş və gənc, başlanğıc
səviyyəsində idarəçilik üçün namizəd axtarırdı. Marka, uşaqlığımdan bəri sevdiyim, istehlak etdiyim dünya səviyyəsində bir marka olduğu üçün arzu edərək
müraciət etdim və müsahibələrdən müsbət nəticə alaraq böyük həvəslə işə başladım.
İstərdik ki, şirkətdəki karyera yüksəlişinizlə bağlı
oxucularımıza məlumat verəsiniz
"Coca-Cola" şirkətində satış şefi olaraq işə başladım,
Satış və marketinq şöbələrində ölkədaxili və ölkəxarici
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müxtəlif vəzifə öhdəliklərim oldu. Ancaq karyeram,
inkişafım üçün özümə qoyduğum sərmayə ilə paralel böyüdü. Bu fərdi inkişaf cəhdləri iş göstəriciləri
ilə birləşdikcə pillələri qalxmağa başladım. Universitet təhsilimi "Coca-Cola"da işləyərkən bitirdim.
Xarici dil biliklərimi artırmaq üçün ölkədaxili və
ölkəxarici bir çox təlimlərdə iştirak etdim. Şirkətdə
müdir vəzifəsində işlədiyim zaman marketinq üzrə
ixtisaslaşmış MBA təhsilimi başa vurdum. İşlədiyim
şirkət də məni müxtəlif fərdi inkişaf təlimlərinə
göndərdi və bunun sayəsində dünyanı da görüb
tanımaq imkanım oldu. 2010-cu ildə "Coca-Cola İordaniya"nın baş direktoru təyin olundum və
2014-cü ildən etibarən Azərbaycanda eyni vəzifədə
işləyirəm.
Artıq bir neçə ildir ki, "Azərbaycan Koca-Kola
Bottlers Ltd" MMC şirkətinin baş direktoru olaraq
fəaliyyətdəsiniz. Azərbaycana adaptasiya Sizin üçün
çətin olmadı ki?
Bu sualın cavabı çox qısa olacaq. Heç bir adaptasiya müddəti keçmədim, özümü ilk gündən bəri
evimdəki kimi hiss edirəm.
Şirkətiniz yaşadığımız cəmiyyətin inkişafına,
ətraf mühitin qorunmasına xüsusi önəm verir. Bu
məqsədlə müəyyən sosial və ekoloji layihələr həyata
keçirir. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
20 ildən artıqdır ki, biz Azərbaycan cəmiyyətinin
bir parçasıyıq və bu gün "Coca-Cola" sistemi Azərbaycanda 400 əməkdaşı işlə təmin edir,
həmçinin 1200-dən artıq insana birbaşa əmək
məşğulluğu imkanı yaradır. Bundan əlavə, təchizat
sistemləri vasitəsilə 4000-dən artıq insana iş
fürsətləri yaradır. Fəaliyyət göstərdiyimiz hər bir
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ölkədə biz hökumət, vətəndaş cəmiyyəti və digər
özəl sektor iştirakçıları ilə bərabər əməkdaşlıq
çərçivəsində işləyərək, əhatəli və davamlı inkişafa
dəstək olmağa çalışırıq. Bu məqsədlə Azərbaycanda
sağlam həyat tərzi, gənclərin səlahiyyətləndirilməsi
və ətraf mühitlə bağlı keçirilən ictimai layihələrə
sərmayə ayırırıq.
Fəal və sağlam həyat tərzinin "Coca-Cola"nın
əsas prioritetlərindən olduğunu nəzərə alsaq,
cəmiyyətin inkişafına müsbət təsir göstərən
layihələrə dəstək olmaq bizim üçün çox vacibdir.
Belə layihələrdən biri kimi FASA (Fəal Ailəm, Sağlam
Aləm)-nı qeyd etmək olar belə ki, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan
Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi arasında imzalanmış memoranduma əsasən 1-ci Avropa Oyunlarının sosial miras layihələrindən birinə çevrildi. FASA
proqramı Azərbaycanda gənclər və onların ailələri
arasında fəal və sağlam həyat tərzini təbliğ etmək
məqsədi daşıyan uzunmüddətli bir təşəbbüsüdür.
Bu layihə 2012-ci ildə, "Coca-Cola", Azərbaycan
Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi və Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyi arasındakı tərəfdaşlıq
nəticəsində yaradılmışdır.
Həmçinin bizim Məktəbli Kuboku adlandırılan layihəmiz də var. Layihə, "Coca-Cola" və
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası arasında uzunmüddətli tərəfdaşlıq olaraqla, Məktəbli
Kuboku və
U13 liqa turnirlərinin təşkilindən
ibarətdir. Hər il, Naxçıvanda daxil olmaqla bütün
Azərbaycandan 200.000-dən çox məktəbli bu
turnirdə iştirak edir.
Ən əsası isə, biz ilk dəfə Azərbaycanda keçiriləcək
"Baku 2015" Avropa Oyunlarının rəsmi tərəfdaşı
olduğumuz üçün qürur duyuruq. Bu tədbirin
Azərbaycan üçün necə böyük əhəmiyyət daşıdığını və bütün azərbaycanlıların milli qüruru ilə bağlı
olduğunu bilirik. Buna görə də bu tədbirin bir parçası olduğumuz üçün fəxr edir və hər kəsi ölkənin
tarixində ən vacib səhifələrdən biri kimi əbədi olaraq qalacaq bu tarixi səyahətə dəvət edirik.
Biz həm də ADA Universitetinin strateji tərəfdaşı
olaraq 2014-cü ilin fevral ayında “Ağac Ək, Həyata
Hədiyyə Ver” layihəsinə başladıq və 2020-ci ilin sonuna qədər 100.000 ağac əkməyi nəzərdə tuturuq.
Layihə Azərbaycandakı şirin su ehtiyatlarının qorunması və çoxaldılmasına nail olmaq məqsədilə
təyin edilmiş müəyyən ərazilərdə meşəsalma və
meşəbərpa tədbirlərinin həyata keçirilməsini təbliğ
edir. Həmçinin layihə damla suvarmadan istifadəni
nəzərdə tutur, bu da, öz növbəsində, ölkədəki suyun əhəmiyyətli miqdarda qənaətinə gətirib çıxaracaq.
"Azərbaycan Koka-Kola Bottlers Ltd" MMC insan
resursları təminatı və keyfiyyətin yüksəldilməsinə
yönəlik hansı fəaliyyətləri həyata keçirir?

B

dil öyrənməyi, magistratura təhsili
almağı, texniki mövzulara aid fərqli
təlim proqramlarında iştirak etməyi
və nəhayət, dünyanı gəzərək müxtəlif
mədəniyyətli insanlar tanımağı fərdi
inkişaf planım olaraq təyin etmişdim
və növbəti illər ərzində bu plana sadiq qalaraq tətbiq etməyə başladım.
Və bugünə kimi də hədəfimdən yayınmadım. Hələ Antarktidada olmasam da, digər bütün qitələrdəki 74
ölkəyə səyahət etmişəm. Hədəfim
2020-ci ilə kimi bu rəqəmi 100-ə qaldırmaqdır. Yeni
coğrafiyaları tanımaq, insanlarla ünsiyyətə girib, dünyanın dörd bir tərəfində dostluqlar qurmaq bir insanın özü
üçün edə biləcəyi ən böyük sərmayədir, zənginlikdir.

ir insanın xarakterində sahibkarlıq ruhunun olması vacibdir. Ancaq yalnız bu keyfiyyət uğurun
açarı deyil. Hər zaman düşünmüşəm ki, sevdiyin işi
görməlisən. Digər bir amil isə səbirdir, çünki əksər halda uğur tezliklə əldə olunmur. Müəyyən bir səviyyəyə
nail olana qədər iş başında olmaq vacibdir. Adətən uzaq
məsafədən nəzarətlə və ya öhdəlikləri başqa bir rəhbərin
üzərinə atmaqla görülən işlər uğurla nəticələnməz.
Bizim insan resursları ilə bağlı hədəfimiz “Yüksək
Göstəriciləri, Güclü İstedadları və Liderliyi, İşinə Həvəsli,
Fərqli və Əhatəli Vahid Mədəniyyətli Komanda kimi Son
Dərəcədə Bacarıqlı Seçilmiş İşəgötürən Olmaqdı”.
Bizim 2015-ci il hədəflərimiz:
•
Liderlik Qabiliyyəti
•
Müxtəliflik və Əhatəlilik
•
Sağlamlıq və Təhlükəsizlikdir.
Biz biznes qurmaq istəyinin insanları yetişdirmək
istəyindən asılı olduğuna inanırıq. Şirkət üçün doğru
əməkdaşlar tapmaq çox vacibdir, lakin iş bununla bitmir.
İnanırıq ki, istedad vacibdir, lakin kifayət deyil, liderliyin
inkişafı 2020 və daha uzaq hədəflərimizin əsas açarıdır,
odur ki, biz liderliyin inkişafına yönəlmişik. Bizim funksional və liderlik bacarıqlarının inkişafı təlimlərimiz var. Biz
əməkdaşlarımızı böyük diqqətlə dəyərləndirir və onların
hər biri üçün individual inkişaf proqramları tərtib edirik.
Üzərində işlədiyimiz digər bir istiqamət müxtəliflikdir.
Belə ki, şirkətimiz daxilində “Qadınlar Klubu” təsis etmişik və bu klubun əsas məqsədləri qadın əməkdaşların
bacarıqlarının artırılması və şirkət daxilində qadın sayının
çoxaldılmasıdır. Bundan əlavə, sağlamlıq və təhlükəsizlik
iş fəaliyyətimiz üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Biz hər bir iclasımızı təhlükəsizlik mesajı ilə başlayırıq
və mən də daxil olmaqla, hər şöbədən nümayəndələrin
olduğu aylıq sağlamlıq və təhlükəsizlik iclasları keçiririk.
Fikrinizcə, iş həyatında uğurun sirri nədədir? Uğurlu
iş adamı olmaq üçün hansı keyfiyyətlərə malik olmaq
lazımdır?
Düşünürəm ki, uğurun tərifindən asılı olmayaraq,
bütün uğurlu iş adamları üçün eyni olan çoxlu sayda
ümumi xüsusiyyətlər var. Əlbəttə ki, doğru zamanda
doğru yerdə olmaq əsas amildir, lakin bununla bərabər,
uğura doğru yolda atılmalı olan bəzi addımlar var.
Ən əhəmiyyətli addım pozitiv olmaqdır. Mənfi təsirli
mühitdən özümüzü gözləməliyik, uğursuzluğa deyil,
hər zaman ancaq müvəffəqiyyətə köklənməliyik. İdmançı olaraq deyə bilərəm ki, uğur bir marafondur,
yaxın məsafəyə qaçış deyil. Ona görə də hədəfə çatmayana qədər təslim olmamalıyıq. Ən mühüm sərmayə
insanın özünə qoyduğu sərmayədir. Yenə özümdən
nümunə gətirməli olsam, "Coca-Cola"da işə başladığım
ilk ildə özüm üçün bir neçə hədəf qoymuşdum. Xarici

Bir iş adamı olaraq özünün yeni işini, biznesini qurmaq istəyən gənclərə nə tövsiyə edərdiniz?
Bir insanın xarakterində sahibkarlıq ruhunun olması
vacibdir. Ancaq yalnız bu keyfiyyət uğurun açarı deyil.
Hər zaman düşünmüşəm ki, sevdiyin işi görməlisən.
Digər bir amil isə səbirdir, çünki əksər halda uğur tezliklə
əldə olunmur. Müəyyən bir səviyyəyə nail olana qədər
iş başında olmaq vacibdir. Adətən uzaq məsafədən
nəzarətlə və ya öhdəlikləri başqa bir rəhbərin üzərinə
atmaqla görülən işlər uğurla nəticələnməz. Öz işini qurmaq istəyən hər kəsə araşdırmanın və inkişafın
əhəmiyyətini başa salaraq, hədəflərini yalnız yaşadığı
bölgə və coğrafiya ilə deyil, qlobal ölçüyə görə təyin
etmələrini tövsiyə edirəm.
Azərbaycanda iş adamlarını bir araya gətirən ATİB
kimi birliklərin önəmi nədən ibarətdir və ATİB-in gələcək
fəaliyyəti ilə bağlı hansı tövsiyələriniz var?
İşgüzar birliklər yalnız maliyyələşdirməyə, iş yerləri
sayının artırılmasına və özəl müəssisələrlə bağlı qərarların qəbul edilməsinə deyil, həmçinin şəxsi
bizneslə bağlı sosial siyasətə də dəstək olmaqla mühüm əhəmiyyət kəsb edirlər. Könüllülər tərəfindən yaradılaraq, peşəkar menecerlər tərəfindən idarə olunan
bu birliklər fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə iqtisadi,
siyasi və sosial strukturları inkişaf etdirən əhəmiyyətli
təşkilatlara çevrilmişlər. Dayanıqlı iqtisadiyyatı olan
digər bütün ölkələr kimi, Azərbaycanda da fərdi sahibkarlar ümumi maraqlarını hökumət, parlament və
başqa dövlət və yerli hakimiyyət orqanları, ümumilikdə
cəmiyyət qarşısında təmsil etməlidirlər. ATİB bu sadalanmış tərəflərin birləşmə nöqtəsidir.
Bizi bütün başqa birliklərdən fərqləndirən xüsusi
keyfiyyət şirkətlərin ATİB ilə tərəfdaş olmaq həvəsidir.
Gələcəyi qarşılamaq üçün ATİB-i Azərbaycanda
yeni, pozitiv işgüzar mərkəzli körpülər qurmağa doğru
dəyişək.
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Dövlət İKT sahəsində sahibkarlığın
inkişafına dəstək verir
İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunun icraçı direktoru
Elçin Zeynalovun “EcoVision” jurnalına müsahibəsi

Elçin müəllim, “EcoVision” jurnalının suallarını
cavablandırmaq üçün bizə vaxt ayırdığınıza görə
Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. İlk sualımız isə belədir:
Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən
İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu
hansı zərurətdən yarandı?
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012ci il 29 dekabr tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında müəyyən edilmiş əsas hədəfə çatmaq üçün növbəti 10 ildə qeyri-neft sektorunun
inkişafı hesabına ümumi daxili məhsulun iki dəfə
artırılması, İKT sektorunun həcminin 4-4,5 dəfə
genişləndirilməsi, İKT-nin iqtisadi potensialının
gücləndirilməsi, cəmiyyətin İKT ehtiyaclarının
ödənilməsi məqsədi qarşıya qoyulmuşdur. İnfor46

masiya və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi, rəqabətqabiliyyətli və ixracyönlü
yüksək texnologiyalar sektorunun inkişafı, investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsi, ölkədə dünya
səviyyəsinə uyğun elmtutumlu və yüksək texnoloji
məhsulların yaradılması və onların tətbiqini təmin
edən innovasiya sisteminin formalaşdırılması əsas
məqsəd kimi müəyyən edilmişdir. Qeyd olunan
hədəflərə çatmaq vasitələrindən biri Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 15 mart 2012-ci il tarixli
sərəncamı ilə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin tabeliyində İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunun yaradılması idi.
Fondun əsas məqsədləri hansılardır?
Fondun əsas məqsədi İKT sahəsində dövlət
siyasətinin həyata keçirilməsinə yardım etmək,

sahibkarlıq fəaliyyətini dəstəkləmək, innovasiya və
elmi-tədqiqat layihələrini stimullaşdırmaq, müasir infrastrukturun inkişafına təkan vermək, kiçik və orta
sahibkarlıq subyektlərinə maliyyə dəstəyi göstərmək,
bu sahəyə yerli və xarici investisiyaları cəlb etməkdən
ibarətdir. Fond İKT sahəsində innovativ fəaliyyətin

Qrant müsabiqəsinə təqdim olunmuş layihələrin
qiymətləndirilməsi hansı meyarlar əsasında aparılır?

Müsabiqəyə təqdim olunmuş qrant layihələri ekspert
və ya ekspertlər qrupu tərəfindən fondun Müşahidə Şurasının müəyyən etdiyi meyarlar üzrə qiymətləndirilir.
Layihələrin qiymətləndirilməsi 12
meyar üzrə aparılır. Hər bir meKT sektorunda beynəlxalq təcrübə və dünya iqtisadiy- yar üzrə layihəyə 1 və ya 0 qiymət
yatında müşahidə olunan inkişaf tendensiyalarını yaxın- verilə bilər. 8 və ya daha artıq xaldan izləyən fond bu sahədə fəaliyyət göstərən milli sa- la qiymətləndirilmiş layihələrin
hibkarlığın inkişafına xüsusi diqqət göstərir. Azərbaycan maliyyələşdirilməsi haqqında qərar
Respublikası Prezidentinin 5 noyabr 2012-ci il tarixli qəbul etmək üçün fondun Müşahidə
Şurasına təqdim olunur. İlk olaraq
fərmanı ilə yaradılmış Yüksək Texnologiyalar Parkı ölkədə layihə innovasiyayönümlü olmalıdır.
İKT biznesinin inkişafı üçün təməl olmaqla bu sahədə Onun məqsəd və vəzifəsi aydın olfəaliyyət göstərən sahibkarlara yeni imkanlar açmış oldu. malıdır. Ölkədə İKT sahəsinin inkişafına verəcəyi töhfə və kommersiyalaşdırılma potensialı, yerli və xarici
investorların cəlb olunması ehtimalı
stimullaşdırılması və istehsalyönümlü fəaliyyətin kimi meyarlar müəyyən olunmuşdur. Bütün bu və digər
dəstəklənməsi kimi vacib məqsədlərə xidmət edir və meyarlarla fondun rəsmi internet səhifəsində (www.ictbu məqsədlərə nail olmaq üçün maliyyə resurslarının fund.gov.az) tanış olmaq mümkündür.
cəlb edilməsi, bundan səmərəli istifadə olunmasını
həyata keçirir. Fond ölkə iqtisadiyyatında İKT sektoruƏlbəttə ki, bu cür müsabiqələrin keçirilməsi
nun inkişafı ilə bağlı real nailiyyətlərin əldə olunması Azərbaycanda İKT sahəsinin inkişafına, startap hərəkatının
üçün sərəncamında olan vəsaitlər hesabına müvəkkil güclənməsinə təkan verir. Bəs fikrinizcə, ölkəmizdə İKT
kredit təşkilatları vasitəsilə bu sahədə fəaliyyət sahəsində sahibkarlığın inkişaf etdirilməsində yeni yagöstərən sahibkarlara aşağı faizli, güzəştli şərtlərlə ranan texnoparkların üzərinə hansı öhdəlik düşür və sakreditlər ayırır, müsabiqə yolu ilə innovativ və tətbiqi hibkarlar texnoparkların hansı imkanlarından istifadə edə
elmi-texniki layihələrin qrant maliyyələşməsini təmin bilərlər?
edir. Yaxın perspektivdə isə müəssisələrin səhmlərinin
və ya digər qiymətli kağızlarının əldə edilməsi yolu ilə
İKT sektorunda beynəlxalq təcrübə və dünya iqtibu müəssisələrə müddətli investisiya qoyuluşları, xa- sadiyyatında müşahidə olunan inkişaf tendensiyalarını
rici və yerli investisiyaların cəlb olunması üçün inves- yaxından izləyən fond bu sahədə fəaliyyət göstərən
tisiyaların qorunmasına təminat verilməsi kimi önəmli milli sahibkarlığın inkişafına xüsusi diqqət göstərir.
instrumentlərin tətbiq olunması imkanları nəzərdən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 noyabr 2012keçirilir.
ci il tarixli fərmanı ilə yaradılmış Yüksək Texnologiyalar
Parkı (YTP) ölkədə İKT biznesinin inkişafı üçün təməl olArtıq fond tərəfindən iki qrant müsabiqəsi keçirilib maqla bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlara yeni
və qaliblər müəyyən olunub. Ümumiyyətlə, qrant imkanlar açmış oldu. Belə ki, YTP-də fəaliyyət göstərən
müsabiqələrində kimlər iştirak edə bilər? İstərdik bu rezidentlər 7 il ərzində əlavə dəyər, gəlir, torpaq və əmlak
barədə də oxucularımıza məlumat verəsiniz.
vergisindən azad olunurlar. Həmçinin İKT sahəsində
fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri xaricdən idxal
Fond İKT sahəsində sahibkarlığı inkişaf etdirmək olunan texnika və avadanlıqlara görə dövlət gömrük rüməqsədilə yeni yaranan “start-up” şirkətlərə və kiçik sumundan tam azad olunurlar. YTP-nin filial şəbəkəsinin
sahibkarlıq subyektlərinə qrantlar şəklində maliyyə bütün ölkə daxilində formalaşdırılması nəzərdə tutulur.
dəstəyini həyata keçirir. Artıq fond tərəfindən elan Ölkənin bir çox iri müəssisə və zavodları, həmçinin apaolunan 1-ci qrant müsabiqəsi başa çatıb, qalib rıcı ali məktəblərdə yaradılması nəzərdə tutulan texnolayihələrin maliyyələşdirilməsi prosesi isə yekunlaş- parklar YTP-nin, bir növ, filialları rolunu oynayacaq. Ölkə
maq üzrədir. Fondun Müşahidə Şurasının qərarı ilə 2-ci başçısının 27 fevral 2015-ci il tarixli fərmanı ilə YTP-nin
qrant müsabiqəsinin qalibləri müəyyən olunub. Qalib Mingəçevir şəhərində istifadəsində olan 1,3 hektar torlayihələrin maliyyələşdirilməsi isə yaxın günlərdə baş- paq sahəsində Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkı
lanacaq. Fondun elan etdiyi qrant müsabiqələrində (Mingəçevir YTP) yaradılmışdır. Mingəçevirdə fəaliyyət
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan fiziki və göstərən “Kür” Kompüter Avadanlığı Zavodu YTP-nin,
Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatı olan hü- bir növ, filialı kimi fəaliyyət göstərəcək. Mingəçevir YTPquqi şəxslər iştirak edə bilər.
nin yaradılması bu sahədə aparılan siyasətin məntiqi
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davamı olaraq nəinki paytaxt Bakıda, həmçinin
bölgələrdə də müasir İKT sənayesinin təşəkkül
tapacağı, innovativ startapların, həmçinin sahə
üzrə iri layihələr həyata keçirəcək sahibkarlıq
subyektlərinin ölkədə “bilik iqtisadiyyatı”nın qurulmasına böyük töhfə verəcəyi şübhəsizdir.
Sahibkarlıq subyektlərinə İKT sahəsinin əsasən
hansı istiqamətləri üzrə güzəştli kreditlər verilir və
bugünə kimi verilən kreditlərin həcmi nə qədərdir?
İnnovativ layihələrin həyata keçirilməsi, yeni
texniki qurğuların yaradılması, İKT məhsullarının
istehsalı, yeni texnologiyaların tətbiqi ilə xidmətlər
göstərilməsi və İKT-nin digər sahələri üzrə fəaliyyət
göstərən sahibkarlıq subyektləri fondun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlər ala bilərlər. Bunun üçün sahibkarlar müvəkkil kredit təşkilatlarına, yəni fondla
əməkdaşlıq edən banklara müraciət etməlidirlər.
Layihələr bankların mütəxəssisləri tərəfindən
təhlil edilir və müsbət qiymətləndirilənlər fonda
təqdim edilir. Fond isə təqdim olunan layihələrin
ekspertizasını həyata keçirir. Banklar fondun
müsbət qərarını aldıqdan sonra kreditlərin sahibkarlara ayrılması haqqında son qərarı verir. Sahibkarlara kredit vəsaiti 10 min manatdan 5 milyon
manatadək 10 ilədək müddətə illik 5 faiz dərəcəsi

diya, Macarıstana və Almaniyaya səfərlər təşkil
olunmuş, orada fəaliyyət göstərən analoji fondlar
və təşkilatların təcrübəsinin öyrənilməsi, həmçinin
qarşılıqlı əməkdaşlığın qurulması məqsədilə bir sıra
nnovativ layihələrin həyata keçirilməsi, yeni texniki qur- görüşlər keçirilmişdir. Koğuların yaradılması, İKT məhsullarının istehsalı, yeni tex- reya Respublikası, Çin Xalq
Birləşmiş
nologiyaların tətbiqi ilə xidmətlər göstərilməsi və İKT-nin Respublikası,
Ərəb
Əmirliklərinin
digər sahələri üzrə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri
səfirləri ilə görüşlər kefondun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlər ala bilərlər. Bu- çirilmiş və əməkdaşlıq
nun üçün sahibkarlar müvəkkil kredit təşkilatlarına, yəni əlaqələrinin
qurulması
fondla əməkdaşlıq edən banklara müraciət etməlidirlər. perspektivləri müzakirə
Fondun
Layihələr bankların mütəxəssisləri tərəfindən təhlil edi- olunmuşdur.
lir və müsbət qiymətləndirilənlər fonda təqdim edilir. Fond təşəbbüsü ilə Böyük Briisə təqdim olunan layihələrin ekspertizasını həyata keçirir. taniyanın MTİ şirkəti
tərəfindən təsis olunmuş
“TransTech Capital” (TTC)
şirkəti ölkənin aparıcı
ilə verilir. Qeyd etmək istərdim ki, hal-hazıradək təhsil və elmi-tədqiqat mərkəzlərində görüşlər
fond tərəfindən İKT sektorunda fəaliyyət göstərən keçirir. Fond bu qurumla Azərbaycanda fəaliyyət
sahibkarlıq subyektlərinə 4 milyon 600 min manat göstərən ali məktəblər və elmi-tədqiqat institutları ilə İKT sahəsində vençur maliyyələşdirilməsini
məbləğində kredit vəsaiti verilib.
və texnologiyaların transferini həyata keçirən qaİnformasiya texnologiyaları sahəsində fəaliyyət baqcıl şirkətlərlə əməkdaşlıq qurmaqda vasitəçilik
göstərən xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq hansı formada edir. Adıçəkilən şirkət bu sahədəki təcrübəsinin
Azərbaycanda tətbiqi və qarşılıqlı əməkdaşlığın
aparılır və bu sahədə perspektivlər nədən ibarətdir?
qurulmasında maraqlı olduğunu nəzərə alaraq,
Fond İKT sahəsində beynəlxalq təcrübəni ölkəmizdə elm əsaslı potensialın qiymətləndirilməsi
öyrənmək məqsədilə müxtəlif ölkələrin və nüfuzlu və potensialı yüksək olan qurumlarda texnolotəşkilatların nümayəndə heyətləri ilə görüşlər ke- ji transfer mərkəzlərinin yaradılması və innoçirir. Fondun əməkdaşları beynəlxalq tədbirlərdə vativ layihələrin maliyyələşdirilməsinin həyata
fəal iştirak edir. Türkiyə, Böyük Britaniya, Finlan- keçirilməsini təklif etmişdir.

İ
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İnsanları elektron ticarətə hazırlamaq
və bazar yaratmaq lazımdır
“GoldenPay” ASC-nin təsisçisi və idarə heyətinin sədri Fərid İsmayılzadə “EcoVision” jurnalının suallarını cavablandırır

Fərid müəllim, Azərbaycanda elektron ticarətin ilk
təşəbbüsçülərindən biri kimi ölkəmizdə elektron ticarətin
vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
Azərbaycanda elektron ticarətin vəziyyətindən danışırıqsa, düşünürəm ki, buna iki istiqamətdən baxmaq lazımdır. Vətəndaşların xarici və yerli e-ticarət portallarından
etdiyi alış-verişə görə vəziyyəti qiymətləndirmək lazımdır.
Əlbəttə ki, xarici elektron ticarət resurslarından edilən
alış-verişin həcmi dəfələrlə çoxdur. Buna əsas səbəb geniş mal çeşidi və qiymətlərin aşağı olmasıdır. Məsələn,
bu gün telefonu internet vasitəsilə Dubaydan alıb Bakıya
gətirmək onu Bakıdan almaqdan ucuz başa gəlir. Düzdür, bu zaman mal zəmanətli olmur, amma risk edənlər,
buna önəm verməyənlər kifayət qədərdir. Geyimdə isə
qiymətdən əlavə çeşid də önəmlidir. Xarici saytlarda bu
tip malların çeşidinin sayı-hesabı yoxdur. İnsanlar bir çox
halda kimlərsə tərəfindən seçilib ölkəyə gətirilən və ticarət
mərkəzlərində satılan məhsulları almaqdansa internet
vasitəsilə daha fərqli və nisbətən ucuz məhsulları almağa
üstünlük verirlər. Məsələn, həyat yoldaşım özü və qızımız
üçün alış-verişin 90 faizini xarici e-ticarət portallarından
edir. Yüzlərlə belə ailə tanıyıram. İnternet üzərindən alışveriş həm sərfəli, həm də rahatdır.
Elektron ticarət xidməti göstərən yerli saytlarımız
da var. Onların dövriyyəsi beynəlxalq e-ticarət por-

tallarına nisbətən çox cüzidir. Xidmət verən şirkətlər
məhsulsatanlardan daha çox istifadə olunur. Sığorta,
yemək sifarişi, malları real həyatda alıb müştəriyə çatdıran əlaqələndiricilər, səyahət və s. kimi xidmətlərin saytları daha çox populyardır. Potensial var, amma deyərdim
ki, hazırda yerli e-ticarət resurslarının dövriyyəsi potensial
imkanlardan çox aşağıdır.
Müasir dövrümüzdə şirkətlər öz müştəriləri ilə
münasibətlərini, demək olar, internet vasitəsilə qurur və
xidmətlərini virtual olaraq təşkil edirlər. Fikrinizcə, ölkəmizdə
iş adamlarının elektron ticarətə maraq göstərməməsinin
səbəbi nədir?
Düz deyirsiniz. İnkişaf etmiş ölkələrdə bugün şirkətlər
müştərilərlə münasibətlərini əsasən internet vasitəsilə qurur. Təəssüf ki, bizdə hələ ki elektron xidmətlərin səviyyəsi
belə deyil.
Şirkət rəhbərlərimiz hesab edirlər ki, müştərilər buna
hazır deyillər. İnkişaf etmiş ölkələrdə elektron ticarətdən
istifadə edənlərin əksəriyyətini orta təbəqə təşkil edir. Onlar daima işdə olan, normal maaş alan və vaxtlarının çox
hissəsini kompüter arxasında keçirənlərdir. Təəssüf ki, bizim bir çox şirkət rəhbərləri bu təbəqənin bizdə az olduğunu və nəzərəçarpacaq dövriyyə yaratmağa qadir olmadığını düşünürlər. Bir sözlə, belə bir bəhanə gətirilir ki, bizdə
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qəbul edən şirkətlər isə əlavə inisiativlərlə adamları bu
tip ödənişlərə yönləndirirdilər. Deyin görüm nə vaxtsa ölkəmizdə olan hansısa bankın, mobil operatorun
ödənişlərin bu növünü geniş miqyasda təbliğ etdiyini
görmüsünüzmü? Onlayn ödənişlər mobil operatorlara pulları qəbul etmənin ən sərfəli yoludur. Bu, sərfəli
olsa da, onlar bunu çox da təbliğ etmirlər. Müştərilərə
onlayn ödəniş etdiklərinə görə əlavə dəqiqələr, əlavə
internet paketləri kimi hədiyyələr verilsə və bu, düzgün
şəkildə tətbiq olunsa, sizcə, insanlar bu tip ödənişlərə
üstünlük verməzmi? Razılaşarsınız ki, bu yeddi portalın
hamısının birlikdə marketinq büdcəsi istənilən mobil
operatorun
büdcəsindən
yüz dəfə kiçikdir. Burada
lıcı üçün ən böyük üstünlük rahatlıq, çeşidlilik, qiymətlər ən maraqlı məqam odur ki,
və məhsullar barədə yalnız real həyatdakı kimi satıcı- onlayn ödənişləri bir dəfə
nın verdiyi məlumatla deyil, digər insanların da fikirlərini edən məcbur qalmasa, nağd
öyrənmək, məhsulları rahat şəkildə müqayisə etmək kimi im- ödəniş etmir. Bu da bəhs etdiyimiz elektron vərdiş. İndi
kanların təklif edilməsidir. Satıcı isə xərclərini azalda və bazarıbu vərdişə yiyələnmiş insanı birdən-birə qloballaşdıra bilər. Detallara getsək, çoxlu xırda- na istədiyiniz digər xidməti
lıqlar tapa bilərik, amma məncə, bunlar ən əsas məsələlərdir. onlayn sata bilərsiniz.
Ümumilikdə bu növ ticarətin üstünlükləri olmasaydı, bu gün Şirkətimizə məxsus Hesab.az
portalında bəlli bir qədər inelektron ticarət ən sürətlə böyüyən sahələrdən biri olmazdı.
san olduqdan sonra sığorta
və kinoteatr biletlərinin satışını təşkil etdik. İndi bu yeni
ticarət sayılmır, amma bu ödənişləri onlayn etməyi xidmətlərin dövriyyəsi ildə 4-5 dəfə böyüyür. Deməli,
vərdiş edənlər həm də məhsul və digər xidmətlərin problemi əhalidə axtarmaq lazım deyil. İnsanları elekonlayn həyata keçirilməsində maraqlı olan potensial tron ticarətə hazırlamaq, bazar yaratmaq lazımdır.
istifadəçilərdir. Bu tip ödənişlərin qeyd olunan porEkspertlər hesab edirlər ki, bu sahənin inkişafını
tallarda etdiyi dövriyyə ümumi dövriyyənin 5-7 faizini
təşkil edir. Bizdə 93-95 faiz insanlar təqaüd və maaş ləngidən səbəblərdən biri də onlayn ödəmələrin həyata
kartlarında olan pulu bankomatdan çıxarıb nağd keçirilməsindəki mövcud problemlərdir. Fikrinizсə, bu
şəkildə bu tip ödənişlərini edirlər. Kinoya bileti tez-tez nə dərəcədə doğrudur?
“elektron vərdişlər” yoxdur. Amma mən bununla razı
deyiləm. Hesab edirəm ki, elektron xidmətlərdən
istifadə vərdişləri olan təbəqəni yaratmaq lazımdır və
bu, mümkündür. Çünki son illərdə ölkəmizdə plastik
kart istifadəçilərinin sayı xeyli artmışdır. Bu baxımdan
problem yoxdur.
Gəlin kommunal xidmətlərə, mobil operatorlara və ya bank kreditləri ilə bağlı ödənişlərə baxaq.
Bugün əhalimiz təxminən 7 portalda bu şirkətlərə
ödənişlərini öz telefonları və ya kompüterləri vasitəsilə,
heç bir yerə getmədən, bank kartları vasitəsilə rahat
şəkildə edə bilərlər. Düzdür, bu, tam olaraq elektron

A

almamaq olar, amma kommunal ödənişi mütləq ən
azı ayda bir neçə dəfə etməlisən. Deməli, kommunal
ödənişi onlayn ödəməyə alışmış şəxs sabah kinoya da
bileti onlayn alacaq.
Bəs niyə insanlarımız nağd ödənişə onlayn
ödənişdən daha çox üstünlük verirlər? Rahat, sərfəli
və təhlükəsiz olmasına baxmayaraq, onlayn ödəniş
etmirlər?

Mən deyərdim ki, buna əsas səbəb bu sahədə az
maarifləndirmədir.
Bu tip ödənişlərin rahat, sərfəli və təhlükəsiz olduğunu daha öncə qeyd etdiyimiz həmin yeddi portaldan başqa, demək olar ki, təbliğ edən yoxdur.
Elə bilirsiniz amerikalılar onlayn ödənişlər olmadan
öncə hazır şəkildə oturub onun göydən düşməsini
gözləyirdilər? Amerikada onlayn ödənişləri qəbul
edən şirkətlər də, kartları müştərilərə paylayan banklar da öz müştərilərini maksimum şəkildə bu imkanlar barədə maarifləndirirdilər. Banklar kartlardakı
məbləğləri sığortalayır, riskləri sıfıra endirir, ödəniş
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Qeyd etdiyiniz ekspertlərin, yəqin ki, son zamanlar ölkəmizdə bu sahədə görülən işlərdən xəbərləri
yoxdur. Söhbət hansı problemlərdən gedir? Bu gün
“Millikart”, “Azericard” və “GoldenPay” üzərindən
istənilən VÖEN-i olan fiziki və ya hüquqi şirkət onlayn ödənişləri qəbul edə bilir. Bu üç şirkətin də verdiyi xidmət, demək olar, eynidir. Tariflər də oxşardır,
təhlükəsizlik də dünya standartlarına cavab verir.
Söhbət hansı problemlərdən gedir? Bir az qoşulma
asan proses olmaya bilər, amma ölkədəki qanunlarla əlaqəli olduğundan bu da normaldır. Məncə, bu
sahədə ciddi çətinlik yaradan problem yoxdur.
Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, yerli bazarda nağdsız
ödəniş qəbulu xidmətləri göstərən “GoldenPay” şirkəti
var. İstərdik “GoldenPay” şirkətinin onlayn ödəmələrlə
bağlı təklif etdiyi xidmətlər və gələcəkdə planlaşdırdığı
yeniliklərlə bağlı oxucularımıza məlumat verəsiniz.
Növbəti bir ildə onlayn ödənişlərlə bağlı ciddi bir
yenilik planlaşdırmırıq. Hazırda ən çox diqqət etdiyimiz

məsələ elektron xidmətlər portalımız olan Hesab.az-dır. Bu
günlərdə onun re-brendinqini edəcəyik. Məqsədimiz burada çoxlu xidmət təqdim etməkdir. Bu, səyahət məhsullarının
satışından tutmuş hazırda populyar olan kommunal
ödənişlərə qədər xidmətləri əhatə edəcək. Biz artıq başqa
ölkələrdə də Hesab.az kimi portal yaratmağı planlaşdırırıq. Hesab.az-la bağlı plan və yeniliklər çox olacaq. Növbəti
iki illə bağlı planlarımız var və zamanla istifadəçilərimiz bu
yeniliklərin şahidi olacaq.
Plastik kart istifadəçilərini narahat edən məsələlərdən
biri də onlayn ödəmələr zamanı qarşıya çıxa biləcək
təhlükəsizliklə bağlı problemlərdir. “GoldenPay” ödəniş
sistemlərinin təhlükəsizliyi nə dərəcədə etibarlıdır?
Ölkəmizdə onlayn ödəmə xidməti verən bütün
şirkətlərdə, habelə “GoldenPay”də təhlükəsizlik məsələləri
qlobal standartlara cavab verir. Bu işi onsuz da başqa
şəkildə etmək olur. Biz hamımız müəyyən vaxtdan bir
“Visa” və “MasterCard” tərəfindən tez-tez audit olunuruq.
Ümumiyyətlə, onlayn ödəmələr zamanı kart informasiyasının oğurluğu mümkün bir şey deyil. Kart informasiyasını
daxil etdiyiniz zaman sadəcə saytın real olub-olmadığına
əmin olun. Əvvəllər eşitmədiyiniz, güvənmədiyiniz və ya
haqqında Google-da və s. heç bir normal məlumat çıxmayan saytlarda kart informasiyasını daxil etməmək lazımdır. Bundan əlavə, kartınızda 3D təhlükəsizlik xidmətini
aktivləşdirmək çox məsləhətdir. Bunun üçün banklara
müraciət etmək lazımdır.
Kart informasiyaları real həyatda oğurlana bilir. Adətən
kart məlumatlarının oğurluğu bank və ya prossesinq
mərkəzinin əməkdaşları və ya bank sisteminin sındırılması zamanı oğurlanır. Bankomatlarda skimmer sistemi qoymaqla və ya real həyatda istifadə zamanı ehtiyatlı olmaq
lazımdır. Ümumiyyətlə, kartda pul saxlamaq pul kisəsində
saxlamaqdan daha təhlükəsizdir. Məsələn, pul kisəsi itdiyi zaman bütün pulları itirə bilərsiniz. Kartı isə bloklatmaq
mümkündür. 3D təhlükəsizlik sistemini aktivləşdirməklə
onlayn ödənişlərdə tam təhlükəsizliyə nail olmaq olar.
Oxucularımıza bundan qorxmamağı tövsiyə edirəm. Bu
gün onlayn ödənişlərin dünya üzrə dövriyyəsi milyardlar, ölkəmizdə isə 15-20 milyon AZN arasındadır. Baş
verən problemlər isə bu rəqəmlərin yanında qəpiklər
səviyyəsindədir.
Elektron ticarət zamanı məhsul və xidmətlərin
vaxtında çatdırılması da bu sahənin inkişafına təsir edən
əsas amillərdəndir. Ölkəmizdə çatdırılma xidmətlərinin
inkişaf etdirilməsi üçün hansı addımların atılmasını
zəruri hesab edirsiniz? Necə hesab edirsiniz, elektron
ticarət şirkəti bu xidməti öz üzərinə götürməlidir, yoxsa
ayrıca bu sahədə fəaliyyət göstərən peşəkar şirkətlərlə
əməkdaşlıq etməlidir?
Məncə, bu sarıdan heç bir problem yoxdur. Şirkət
özü biznes planına və ya imkanlarına əsasən ya kuryer
xidmətindən istifadə edə və ya öz kuryerlərini saxlaya bilər.

Elektron ticarət inkişaf etdikcə bu tip xidmətlər də inkişaf
edəcək. Hazırda bu məsələdə heç bir problem görmürəm.
Fərid müəllim, elektron ticarət alıcıya və bu xidmətləri
təşkil edən tərəflərə hansı üstünlükləri verir?
Alıcı üçün ən böyük üstünlük rahatlıq, çeşidlilik,
qiymətlər və məhsullar barədə yalnız real həyatdakı kimi
satıcının verdiyi məlumatla deyil, digər insanların da
fikirlərini öyrənmək, məhsulları rahat şəkildə müqayisə
etmək kimi imkanların təklif edilməsidir.
Satıcı isə xərclərini azalda və bazarını birdən-birə qloballaşdıra bilər. Detallara getsək, çoxlu xırdalıqlar tapa bilərik,
amma məncə, bunlar ən əsas məsələlərdir. Ümumilikdə
bu növ ticarətin üstünlükləri olmasaydı, bu gün elektron
ticarət ən sürətlə böyüyən sahələrdən biri olmazdı.
Ölkəmizdə onlayn ticarəti inkişaf etdirmək üçün dövlət,
iş adamı və vətəndaşın üzərinə hansı öhdəliklər düşür?
Dövlət olaraq yerli elektron ticarəti vergidən azad edə
bilsəydik, yaxşı olardı. Bu, çox çətindir, başa düşürəm. Bundan süni istifadə edilməməsi üçün proses və mexanizmlər
qurmaq lazımdır.
Vacibdir ki, iş adamları onlayn ödəniş və xidmətləri
daha çox həm tətbiq, həm də təbliğ etsin. Əvvəlki sualda
haqqında danışdığım telekom operatorları ilə artıq onlayn
ödəmələrin təbliği barədə bəzi işlər gedir. Ümid edirəm ki,
danışıqlar uğurlu alınacaq.
Vətəndaşları isə onlayn ödəniş və xidmətlərdən
çəkinməməyə, vaxtlarına qənaət etməyə çağırıram. Bu
sahədə maariflənsinlər. Onlayn ödənişlər və elektron
ticarət artıq həyatımızın bir parçasına çevrilib və onsuz da
bundan qaçmaq mümkün deyil. Vərdişlərini nə qədər tez
dəyişsələr, daha çox rahat olarlar.
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Azərbaycanda elektron ticarətin
potensialı yüksəkdir
"Multimedia" İnformasiya Sistemləri Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru,
Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz “EcoVision” jurnalının suallarını cavablandırır

Osman müəllim, öncə “EcoVision” jurnalına
müsahibə üçün təklifimizi məmnunluqla qəbul
edib bizə vaxt ayırdığınız üçün Sizə təşəkkürümüzü
bildiririk. Uzun müddət bu sahədə çalışan ekspert
kimi ölkəmizdə elektron ticarətin durumunu necə
qiymətləndirirsiniz?
Son illər aparılan təhlillər göstərir ki, internet
ticarətindən istifadə edərək alış-veriş edənlərin
sayında və bunun nəticəsində elektron ticarət
dövriyyəsində artımlar var. Bu dinamika müsbətdir.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, hələ də internet
ticarət ümumi ticarət dövriyyəsinin cüzi bir hissəsini
təşkil edir. Belə ki, Dövlət Statistika Komitəsindən
verilən məlumata görə, ötən il ərzində ölkədə
həyata keçirilən elektron ticarətin həcmi 6,4 milyon
manat təşkil edib. Bu, 2013-cü ilə nisbətən 2,4 dəfə
çoxdur. Bu baxımdan deyə bilərik ki, bu tendensiya müsbətə doğru inkişaf edir. Amma 2014-cü ildə
istehlak məqsədli pərakəndə ticarət dövriyyəsinin
22 milyard manat olduğunu nəzərə alsaq, elektron
ticarət dövriyyəsinin bunun fonunda cüzi olduğunu
görərik.
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Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda elektron ticarət
sektorunda potensial imkanlar var. Bu imkanlar
nələrdir? İnternet istifadəçilərinin sayı, cibində plastik
kart daşıyanların sayı, ölkənin iqtisadi inkişafı və s. Bu
kontekstdən yanaşanda ölkəmizdə potensial imkanların daha böyük olduğunu görürük. Hesab edirəm ki,
bu potensial qarşısında elektron ticarət dövriyyəsinin
həcmi daha böyük ola bilərdi. Bunun üzərində araşdırmalar aparmaq lazımdır ki, ümumilikdə inkişaf var,
internet inkişaf edir, plastik kart istifadəçilərinin sayı
əvvəlki illərə nisbətən artır, amma dövriyyə yoxdur.
Osman müəllim, bir çox ekspertlər hesab edir ki,
ölkəmizdə elektron ticarətin sürətli inkişafına əngəl
olan səbəblərdən biri də vətəndaşın almaq istədiyi
məhsula əli ilə toxunmaq istəyidir. Yəni alıcı gözü ilə
görmədiyi, əli ilə toxunmadığı məhsulu almaqdan
çəkinir. Bu stereotipləri qırmaq üçün nə etməliyik?
Ümumiyyətlə, elektron ticarətin inkişafına əngəl
olan bir çox faktorlar var. Bu faktorlardan biri də qeyd
etdiyiniz məsələdir. Bizdə belə bir düşüncə tərzi var
ki, gərək əlin pula toxunsun, kredit kartına pul gələn

kimi dərhal pulu çıxarsın və cibinə qoysun. Və yaxud da
məhsul alarkən mütləq ona toxunmalı və sonra həmin
məhsulu almaq haqqında qərar verməlidir. Bunlar subyektiv səbəblərdir, amma əlbəttə ki, bu faktorlar müəyyən
dərəcədə rol oynayır.
Bu bizim mentalitetimizlə, yəni dəyərlərimizlə bağlı
olan bir məsələdir. Bu stereotiplərin qırılması bir az inkişafa
və zamana bağlı olan məsələdir. Zamanı qabaqlamaq üçün
isə müəyyən maarifləndirici işlər aparmalıyıq.
Əlbəttə, digər faktorlar da var ki, bu sahənin inkişafını ləngidir. Məsələn, təhlükəsizlik məsələləri. Kimsə eşitsə
ki, plastik kartdakı pul oğurlanıb, itibdir, o zaman insanlar düşünəcək ki, qoy pul cibimdə olsun. Ona görə burada
aidiyyəti qurumların da üzərinə böyük məsuliyyət düşür.
Bank sektoru, təhlükəsizlik məsələsi, yəni plastik kartların söykəndiyi sistemlərin dayanıqlığı təmin edilməlidir.
Vətəndaş təhlükəsizliklə bağlı güvənli olmalıdır. Neqativ hallar olsa da, bunun aradan qaldırılması ilə bağlı
məlumatlar vaxtında cəmiyyətə çatdırılmalıdır.
Çatdırılma xidməti də burada önəmli rol oynayır. Çatdırılma infrastrukturu, xidmətin, malın çatdırılma keyfiyyəti bu
sektora inamı artıra bilər. Dünya praktikasına baxsaq görərik
ki, çatdırılma xidməti həyata keçirən minlərlə şirkət var.
Amma Azərbaycanda bu sahədə fəaliyyət göstərən şirkətlər
yetərincə deyil. Bizdə elə şirkətlər var ki, özü həm məhsul
satır, həm də çatdırılma xidmətini həyata keçirir. Çatdırılma
şirkətlərinin inkişafı, bu sahənin stimullaşdırılması elektron
ticarətin inkişafına, dövriyyəsinə müsbət təsir edə bilər.
Fikrinizcə,
Azərbaycanda
elektron
ticarətin
tənzimlənməsi istiqamətində hansı addımlar atılmalıdır?
Mən düşünürəm ki, ilk növbədə vergi ilə bağlı
məsələlərə aydınlıq gətirilməlidir. Dünya praktikası elədir
ki, bir sıra inkişaf etmiş ölkələr var ki, bu ölkələrdə elektron ticarətin dövriyyəsi milyardlarla ölçülür, həmin ölkələr
bu rəqəmə asanlıqla gəlib çatmayıblar. Bunlar da biz keçən
yolu keçiblər. Zamanında bu ölkələrdə böyük güzəştlər
tətbiq olunub, stimullaşdırıcı addımlar atılıb. Məsələn, kredit kartından alış-veriş edənlərin müəyyən məbləği geri
qaytarılırdı. Onlar bu kimi stimullaşdırıcı addımlarla indiki
vəziyyətə gəlib çatıblar.
Hazırda elektron ticarət dövriyyəsi milyardlarla ölçülən
ölkələr bir müddət sahibkarları vergidən azad ediblər. Misal
üçün, beş il sahibkarların vergidən azad olunması ilə bağlı qərarlar qəbul olunub. Müəyyən müddət bu güzəştlər
tətbiq olunandan sonra yenidən vergi tətbiq edilib. Bu
ölkələrdə sahibkarlar elektron ticarətə gəldikdə artıq arxayın idilər ki, rahat şəkildə fəaliyyət göstərəcəklər.
Bir çox ölkələr elektron ticarətin tənzimlənməsi üçün
xüsusi qanunlar qəbul ediblər. Bu qanunlarla elektron
xidmətlərin lisenziyalaşdırılması, təhlükəsizliyin təmin
edilməsi, elektron imzanın tətbiqi, istehlakçıların hüquqlarının qorunması və intellektual mülkiyyətin qorunması kimi
məsələlər tənzimlənir. Daha öncə qeyd etdiyim kimi, gömrük və vergi xidmətləri ilə bağlı da stimullaşdırıcı addımlar
atılmalı və vətəndaşlar da buna hazırlanmalıdır.

Azərbaycanda elektron ticarət sahəsində barmaqla sayılacaq qədər uğurlu nümunələr var. Necə hesab edirsiniz,
kifayət qədər uğurlu nümunənin olmaması bu sahənin inkişafına təsir edirmi?
Əlbəttə, digər sahələrdə olduğu kimi, elektron ticarətdə
də uğurlu nümunələrin olması motivasiyaedici faktorlardandır. Təsəvvür edin ki, mətbuatda uğurlu bir yerli
layihədən, illik dövriyyəsinin milyonlar olmasından danışılır, uğur hekayələri yazılır. Sözsüz ki, bu cür nümunələr
elektron ticarət sektorunda yeni layihələrin meydana çıxmasını, inkişafını stimullaşdırar.
Düşünürəm ki, kimsə qabağa çıxmalıdır, hökumət də
bir neçə belə layihənin inkişafına yaxından dəstək olmalıdır
ki, bu nümunələr digər insanları da stimullaşdırsın. Düzdür, İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu
müəyyən məbləğdə qrantlar ayırır, elektron ticarətlə bağlı
layihələrə dəstək verir. Ancaq görünür, daha çox məbləğlər
ayırmaq lazımdır ki, bu sahə daha da sürətlə inkişaf etsin.
Elektron ticarət platformasının yaradılması da, hesab
edirəm ki, bu sahənin inkişafına təkan vermiş olardı. Misal
üçün, elə bir platforma yaradıla bilər ki, adi fiziki şəxs də,
hüquqi şəxs də bu platformada öz mağazasını aça bilsin,
bu resursdan bəhrələnərək öz biznesini qura bilsin. Bu da
insanları bu sektorda fəaliyyətə motivasiya edə bilər. Qloballaşan uğurlu layihələrimiz olmasa da, yerli səviyyədə
müəyyən uğurlu layihələrimiz var ki, bu nümunələri də
mətbuat vasitəsilə təbliğ edərək sahibkarları, proqramçıları, bu sektorda öz biznesinə başlamaq istəyən gəncləri
stimullaşdıra bilərik.
Fikrinizcə, iş adamları elektron ticarət sektoruna
sərmayə yatırmaqdan niyə çəkinir? Onları bu sahəyə təşviq
etmək üçün hansı addımlar atılmalıdır?
Bəli, təəssüf ki, bizdə iş adamlarının elektron ticarət sektoruna sərmayə yatırması faktlarına az-az rast gəlirik. Bizdə
investorlar daha çox tikintiyə, ticarətin müxtəlif növlərinə
yatırım edirlər. İntellektual biznesə, innovasiyaya, elektron ticarətə yatırım etmək istəyinə rast gəlmirik. Əlbəttə,
bunun da müəyyən obyektiv və subyektiv səbəbləri var. İş
adamı düşünür ki, yatırım etdiyim sektor bir neçə aydan
sonra gəlir gətirməlidir. İş adamı qısa müddətdə yatırım etdiyi vəsaiti götürmək düşüncəsindədir. Elektron ticarət isə
uzunmüddətli prosesdir.
Sahibkarlarla iş aparmaq, onları inandırmaq lazımdır ki,
gördükləri elektron resursların arxasında əslində milyardlar
dayanır. Sahibkar görməlidir ki, görünən iş əslində şəkil deyil, onun arxasında maliyyə var, resurslar var. “Google” işə
başlayandan 5 il sonra gəlir götürməyə başlayıb. Bizdəki
investorlara desək ki, maliyyə yatırımı edin, 5 il sonra gəlir
götürəcəksən, şoka düşər. Amma iş adamlarını, investorları
inandırmaq lazımdır ki, həmin maliyyə ilə 5 il sonra daha
çox gəlir əldə etmək mümkündür. Bunun üçün dövlət qurumları, vətəndaş cəmiyyəti və media birgə iş aparmalıdır.
Bu sektorla bağlı beynəlxalq ekspertlər dəvət edilməli,
birgə konfranslar təşkil olunmalıdır ki, yerli iş adamları da
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sahibkarları maraqlandırmalıdır ki, bu sahədə böyük
biznes var, burada böyük imkanlar, perspektivlər var.
Artıq görürük ki, bir çox
ölkələrdə elektron ticarətin
ahibkar bilməlidir ki, elektron ticarət ona nə qazandıra- həcmi milyardlarla ölçücaq, bu sahənin hansı üstünlükləri var. Müəyyən pozitiv lür. Əvvəllər bizdə plastik
mesajlar çatdırılmalıdır ki, sahibkarlar da bu sahənin inkişa- kartlar yox idi, problem idi,
fında maraqlı olsunlar. Düşünürəm ki, sahibkarlarla aparıla- amma indi hər kəsdə plascaq birinci iş maarifləndirmə olmalıdır. İkinci təhlükəsizliklə tik kart var. Deməli, istəsə,
onlayn
ödəniş
edərək
bağlı təminat olmalıdır. Bu mesajlar verilməlidir ki, sahibkar
müəyyən
xidmətlərdən
da güvənli olsun. Bunlarla yanaşı, öncə qeyd etdiyim kimi, yararlana, alış-veriş edə
stimullaşdırıcı vergi güzəştləri, onlayn ödəniş güzəştləri bilər.
Hesab
edirəm
tətbiq olunmalıdır ki, iş adamları bu sahəyə maraq göstərsin, ki, kompleks tədbirlər
görülsə,
Azərbaycanda
investisiya yatırmış olsunlar.
elektron ticarətin potensialı
yüksəkdir.
Stimullaşdırıcı,
motivasiyaedici,
Sahibkar bilməlidir ki, elektron ticarət ona nə maarifləndirici addımlar atılsa, bir çox ölkələri bu
qazandıracaq, bu sahənin hansı üstünlükləri var. sahədə qabaqlaya bilərik.
Müəyyən pozitiv mesajlar çatdırılmalıdır ki, sahibOsman
müəllim,
Sizin
təşkilatçılığınızla
karlar da bu sahənin inkişafında maraqlı olsunlar.
Düşünürəm ki, sahibkarlarla aparılacaq birinci iş respublikamızda İKT sektorunu inkişaf etdirmək, ən
maarifləndirmə olmalıdır. İkinci təhlükəsizliklə bağlı yaxşı internet və İT layihələrini üzə çıxarmaq, innotəminat olmalıdır. Bu mesajlar verilməlidir ki, sahibkar vativ ideyaların uğurlu biznes sahəsinə çevrilməsinə
da güvənli olsun. Bunlarla yanaşı, öncə qeyd etdiyim yardım etmək məqsədilə artıq bir neçə ildir “Startup
kimi, stimullaşdırıcı vergi güzəştləri, onlayn ödəniş Azərbaycan” layihəsinin icrasına başlanılıb. İstərdik bu
güzəştləri tətbiq olunmalıdır ki, iş adamları bu sahəyə barədə məlumat verəsiniz.
bu sektorun nə qədər gəlirli və potensial olduğunu
görsünlər, məlumatları olsun.

S

maraq göstərsin, investisiya yatırmış olsunlar.
Sahibkarlar görməlidir ki, onlayn ticarətdə işıq
pulu, qaz pulu, su pulu, icarə pulu və digər ödənişlər
yoxdur, hər şey internet üzərindən görülür, o zaman
onlar da bu sektora maraq göstərəcəklər. Bunun üçün
isə maarifləndirici işlər görmək lazımdır.

Osman müəllim, artıq bir neçə ildir Azərbaycan
Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin tabeliyində İnformasiya Texnologiyalarının
İnkişafı Dövlət Fondu yaradılıb. Fond bu sektorda öz
biznesini qurmaq istəyənlərə dəstək verir, layihələrini
maliyyələşdirir. İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı
Dövlət Fondunun Müşahidə Şurasının üzvü olaraq bu
istiqamətdə görülən işlərlə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Bildiyiniz kimi, İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunun əsas prioritetlərindən
biri də elektron ticarət yönümlü startaplara dəstək
verməkdir. Artıq iki qrant müsabiqəsi keçirilib və bir
neçə startapa dəstək verilib. Bəli, hökumət imkanı
daxilində, müəyyən məbləğdə qrant verir. Orada da
bu, prioritetdir ki, yeni başlayan sahibkarlara dəstək
verilsin. Ola bilsin, gələcəkdə bu dəstək daha da
güclənəcək. Düşünürəm ki, Azərbaycanda elektron
ticarətin inkişafı üçün İnformasiya Texnologiyalarının
İnkişafı Dövlət Fondu ilə yanaşı sahibkarlığın inkişafına dəstək verən digər qurumlar, bir çox nazirliklər
də bu sahəyə dəstəyini gücləndirməlidir. Bu qurumlar
54

Artıq üçüncü ildir biz “Startup Azərbaycan”
layihəsini həyata keçiririk. Azərbaycanda elektron biznesin inkişafına dəstək vermək, yeni biznes layihələrinin tanıdılması, layihə müəllifləri ilə
investorların görüşünü təşkil etmək üçün belə
bir layihə həyata keçiririk. “Startup Azərbaycan”
layihəsi çərçivəsində elektron bizneslə məşğul olmaq istəyənlərin müsabiqəsi təşkil olunur. Hazırda da
müsabiqə davam edir. Ekspertlərimiz 22 layihəni yoxlayır. Layihə müəllifləri ekspertlər qarşısında təqdimat
keçirirlər. İşin qurulması, maliyyənin əldə olunması və
digər məsələlərlə bağlı məlumat verirlər. Bu layihənin
bir istiqaməti budur. Digər istiqamət isə odur ki, qalib
gələn layihələrin rəhbərlərini investorlarla görüşdürürük. Bizdə qeydiyyatdan keçən investorlar var ki, seçilmiş layihələrin sahibləri həmin investorlarla görüşüb
öz ideyalarını bölüşürlər. Danışıqlar aparmaq, investisiya qazanmaq imkanı əldə edirlər. Bununla yanaşı, öz
biznesini qurmaq istəyən şəxslərə komanda formalaşdırmaqda, təqdimatının keçirilməsində köməklik
göstəririk. Onlara ekspert dəstəyi veririk.
Ölkəmizdə elektron ticarət sektorunun potensial
imkanlarının daha böyük olduğuna inanırıq. Ümid
edirik ki, istər vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının və
özəl şirkətlərin həyata keçirdikləri layihələr, istərsə
də dövlət dəstəyi nəticəsində Azərbaycanda elektron
ticarət sektoru inkişaf edəcək və bu sahədə də regionun liderinə çevriləcəkdir.
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İsrail Qarayev: “PAŞA Həyat” - aktivləri 100
milyon manatı ötmüş ilk sığorta şirkətidir”
“PAŞA Həyat Sığorta” ASC-nin Strateji inkişaf və marketinq departamentinin
rəhbəri İsrail Qarayevin müsahibimizdir

İsrail müəllim, “PAŞA Həyat”ın yaradılması və
fəaliyyət istiqamətləri barədə nə deyə bilərsiniz?
“PAŞA Holding” şirkətlər qrupuna daxil olan
“PAŞA Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 24
noyabr 2010-cu ildə dövlət qeydiyyatına alınmış və
14 fevral 2011-ci il tarixli lisenziya əsasında həyat
sığortası sahəsi üzrə fəaliyyətə başlamışdır.
“PAŞA Həyat” istehsalatda bədbəxt hadisələrdən
icbari sığorta, həyatın müddətli sığortası, yığım tərkibli yaşam sığortası, hətta sağalmaz
xəstəliklərdən sığorta və s. əlverişli və maraqlı könüllü həyat sığortası məhsulları təklif edir. Şirkət
satışları ofisdən birbaşa, onlayn və banklar vasitəsilə
həyata keçirir. Şirkətin regionlarda 2 filialı – “Qərb”
və “Şimal” filialları fəaliyyət göstərir.
“PAŞA Həyat Sığorta” ASC İcbari Sığorta Bürosunun ilk həyat sığortası iştirakçısıdır.
Sığorta risklərinin etibarlı təkrarsığortası
sahəsində “PAŞA Həyat” yüksək reytinqli aparıcı
beynəlxalq təkrarsığorta şirkətləri olan “GenRE”,
SCOR və s. ilə əməkdaşlıq edir.
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Cəmiyyətdə Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi üzrə
Keyfiyyət Komandası, İT platforması əsasında Proqram Təminatının yaradılması üzrə İşçi Qrupu, Strateji Planlaşdırma Qrupu, Məhsulyaratma Qrupu, Tarif
Qrupu, Layihələrin İdarəolunması Qrupu və s. xüsusi işçi komissiyalar mövcuddur. Peşəkar və təcrübəli
əməkdaşlardan təşkil olunmuş qruplar və komissiyalar cəmiyyətin strategiyası çərçivəsində idarə
heyəti tərəfindən təsdiqlənmiş və onlara həvalə
edilmiş vəzifələrə və səlahiyyətlərə uyğun olaraq
fəaliyyət göstərirlər.
Şirkət özünün sosial məsuliyyətini dərindən dərk
edir, ictimai maraqları daim nəzərə alır və sosial
əhəmiyyətli fəaliyyət aparır.
“PAŞA Həyat Sığorta” Azərbaycan Sığortaçılar
Assosiasiyası (ASA), Azərbaycan Risk Peşəkarları
Assosiasiyası (ARPA), Azərbaycan–Türkiyə İş Adamları Birliyi, Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası
(ASK) və Azərbaycan–Amerika Ticarət Palatasının
(AMCHAM) üzvüdür.
Şirkət "TÜV Thüringen" ISO 9001:2008
beynəlxalq keyfiyyət sertifikatına malikdir.

2013 və 2014-cü illərin yekunlarına görə "PAŞA
Həyat Sığorta" şirkəti Rumıniyanın nüfuzlu "XPRIMM
Insurance Report" beynəlxalq sığorta jurnalı tərəfindən
əhəmiyyətli nominasiyalar üzrə ardıcıl olaraq iki dəfə xüsusi beynəlxalq mükafatlara 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.
Şirkətin missiyası peşəkar, çevik və etibarlı xidmət
göstərməklə müştərilərin maliyyə sabitliyini və əminliyini
təmin etməkdir.
“PAŞA Həyat” kapitalının səviyyəsinə və biznes
göstəricilərinə görə Azərbaycanın həyat sığortası bazarının lideridir. Təsis olunduğu zaman şirkətin nizamnamə
kapitalı 7 milyon manat təşkil edirdisə, fəaliyyətinin ilk
4 ilinin nəticəsi olaraq şirkətin nizamnamə kapitalı 5,75

Ölkəmizdə həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasətin
tərkib hissəsi olan maliyyə sahəsinin, o cümlədən sığorta sektorunun inkişafı mövcud qanunvericilik bazasının genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi, zəruri
olan icbari sığortalanma bazasının genişləndirilməsi,
sığorta şirkətlərinin sabitliyinin əsası olan kapitallaşma
səviyyəsinin artırılması məqsədilə güzəştlərin nəzərdə tutulması sığorta bazarının liberallaşdırılması istiqamətində
görülən tədbirlərlə dəstəklənir.
Bu sektora dəstək olaraq Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti
(DSNX) və Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası (ASA)
ölkənin sığorta bazarının inkişafı istiqamətində müxtəlif
layihələr həyata keçirirək daim məqsədyönlü fəaliyyət
göstərirlər.
Hazırda Azərbaycan sığorta bazarı dinamik inkişaf
mərhələsindədir. Bu inkişaf özünü bir daha 2014-cü il
üzrə sığorta şirkətləri tərəfindən yığılan sığorta haqlarının həcmində
göstərib.
Tendensiya
yığımların
azırda Azərbaycan sığorta bazarı dinamik inkişaf həcminin durmadan artdığını və bamərhələsindədir. Bu inkişaf özünü bir daha 2014-cü il zarın daha da genişləndiyini göstərir.
üzrə sığorta şirkətləri tərəfindən yığılan sığorta haqlarının 2014-cü ildə ümumi sığorta bazahəcmində göstərib. Tendensiya yığımların həcminin durma- rı davamlı artıma nail olmaqla tarixi
dan artdığını və bazarın daha da genişləndiyini göstərir. 2014- maksimuma çatmış və ölkə üzrə yığımların illik səviyyəsi artıq 0,5 milcü ildə ümumi sığorta bazarı davamlı artıma nail olmaqla tayard ABŞ dolları səviyyəsini ötmüşrixi maksimuma çatmış və ölkə üzrə yığımların illik səviyyəsi dür. Son 4 ildəki artım dinamikasını
artıq 0,5 milyard ABŞ dolları səviyyəsini ötmüşdür. Son 4 ildəki nəzərdən keçirsək görərik ki, 2011-ci
artım dinamikasını nəzərdən keçirsək görərik ki, 2011-ci ilə ilə nisbətən sığorta haqlarının həcmi
nisbətən sığorta haqlarının həcmi iki dəfə artaraq 213,0 mil- iki dəfə artaraq 213,0 milyon mayon manatdan 2014-cü il üzrə 429,2 milyon manata çatdırılıb. natdan 2014-cü il üzrə 429,2 milyon
manata çatdırılıb. Bütün yığılan sığorta haqlarının ölkənin ümumi daxili məhsulunda xüsusi çəkisi 2011-ci
ildə
0,41
faiz
olduğu
halda, 2014-cü ildə 0,73 faiz təşkil
dəfə artırılaraq, hazırda 40,250 milyon manata çatdırılıb.
etmişdir.
Şirkətin biznes hədəfi həyat sığortası sahəsində davamlı
2014-cü il ərzində həyat sığortası bazarı üzrə yığımlar
olaraq 40 faizdən az olmayan bazar payına malik olmaqdır.
105 milyon manat təşkil etmişdir. Həyat sığortasının yeni
2015-ci ilin 1 aprel tarixinə şirkətin yığımlar üzrə
inkişaf etməyə başlamasını və qanunvericiliyə əsasən
bazar payı 44 faiz, aktivləri 106 milyon manat təşkil et2011-ci ildən etibarən həyat sığortası sahəsində yalnız
mişdir. Böyük fəxrlə qeyd etmək olar ki, “PAŞA Həyat” –
ixtisaslaşmış sığorta şirkətlərinin fəaliyyət göstərdiyini
aktivləri 100 milyon manatı ötmüş ilk Azərbaycan sığorta
nəzərə alsaq, xüsusilə qeyd edilməlidir ki, son 4 ildə
şirkətidir.
Azərbaycanın ümumi sığorta bazarı iki dəfə, o cümlədən
“PAŞA Həyat”ın əsas strateji məqsədi – şirkətin inki- qeyri-həyat sığortası sahəsi 70,2 faiz artdığı halda, həyat
şafını sadəcə birtərəfli böyümə kimi deyil, hərtərəfli və sığortası sahəsi 4,7 dəfə böyümüşdür.
keyfiyyətli surətdə həyata keçirməkdən ibarətdir.
2015-ci ilin 1-ci rübündə də Azərbaycanın həyat sığortası bazarında artım dinamikası müşahidə edilib və
İsrail müəllim, fikrinizcə, Azərbaycanın sığorta toplanılan sığorta yığımlarının həcmi 32,3 milyon manat
bazarının inkişafı və mövcud durumu hansı səviyyədədir? olub ki, bu da ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 1,6
milyon manat və ya 5,2 faiz çoxdur.
Son 10 il ərzində Azərbaycanın sığorta bazarı özünün
Bazarın potensial imkanlarına gəlincə, qeyd etmək lasürətli inkişaf dövrünü yaşayır. Ümumi inkişaf həm insti- zımdır ki, Azərbaycanın sığorta bazarı ölkə iqtisadiyyatının
tusional, həm bazarın genişlənməsi, eyni zamanda sığor- ən dinamik inkişaf edən sahələrindən biri kimi xarakterizə
ta şirkətlərinin peşəkarlığının və xidmət mədəniyyətinin olunur. Hər il sığorta şirkətləri tərəfindən bazarda aparıartmasında özünü göstərir. Ölkədə siyasi sabitliyin da- lan əməliyyatların həcmi və sığorta məhsullarının sayı arvam etməsi, həmçinin iqtisadiyyatın ümumi inkişafının tırılır, göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti yüksəldilir. Nəticə
etibarilə sığorta məhsulları üzrə göstərilən xidmətlərin
təmin edilməsi əlverişli biznes imkanlarına əsas yaradıb.
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həcminin ölkənin ümumi daxili məhsulunda xüsusi çəkisi artmaqda davam edir. Ölkəmizdə əhalinin
sayının artması, təhsil və mədəni səviyyənin

tırma tədbirləri həyata keçirir. Bunun nəticəsi olaraq
işçilər motivasiya olunaraq öz üzərlərində çalışmaqla şirkətdə karyera yüksəlişinə nail olurlar. İl ərzində
şirkətin
əməkdaşları
peşəkar səviyyəni artırPAŞA Həyat Sığorta” ASC-də Azərbaycanın həyat sığortası maq üçün planlı formabazarında ilk dəfə olaraq risklərin idarəedilməsi sistemi ya- da müxtəlif təhsil-təlim
mərkəzlərində, o cümlədən
radılmış və təkmilləşdirilməkdədir. Risklərin idarəedilməsində xarici ölkələrdə kurs və seəsas vəzifə ümumi fəaliyyətin, yəni cəmiyyətin aktiv və minarlarda iştirak edirlər.
passivlərinin idarəedilməsi zamanı mənfəət əldə edilməsi ilə
“PAŞA Həyat Sığorta”
ASC-də Azərbaycanın
yanaşı maliyyə sabitliyinin, likvidliyin və təhlükəsizliyin qorunhəyat
sığortası
bazamasıdır. Risklərin idarəedilməsi xidmətinin əsas məqsədi risk
rında ilk dəfə olaraq
siyahısını və limitlərini müəyyənləşdirmək və müvafiq olaraq
risklərin
idarəedilməsi
risklərin bu limitlər çərçivəsində olmasını təmin etməkdir.
sistemi
yaradılmış
və
təkmilləşdirilməkdədir.
Risklərin idarəedilməsində
əsas
vəzifə
ümumi
yüksəlməsi, iqtisadiyyatın artması bütün sığorta fəaliyyətin, yəni cəmiyyətin aktiv və passivlərinin
növləri, o cümlədən həyat sığortası sahəsindəki ge- idarəedilməsi zamanı mənfəət əldə edilməsi ilə yaniş inkişaf üçün böyük imkanlar yaradır.
naşı maliyyə sabitliyinin, likvidliyin və təhlükəsizliyin
Sığorta biznesinin genişlənməsinin əsas qorunmasıdır. Risklərin idarəedilməsi xidmətinin əsas
nəticələrindən biri investisiya resurslarının əmələ məqsədi risk siyahısını və limitlərini müəyyənləşdirmək
gəlməsidir. Bu baxımdan inkişaf etməkdə olan və müvafiq olaraq risklərin bu limitlər çərçivəsində olAzərbaycan iqtisadiyyatı üçün investisiya imkanları masını təmin etməkdir. Hazırda “PAŞA Həyat Sığorta”
olan sığorta bazarının əhəmiyyəti daha da aktual- ASC-də risklərin idarəedilməsi şirkətin idarəetmə sislaşır.
teminin mühüm tərkib hissələrindən biridir. Risklərə
Son dövrlər ölkədə sığorta münasibətləri ilə nəzarət sahəsində cəmiyyətin siyasətinin formalaşbağlı hüquqi bazanın genişləndirilməsi, cəmiyyətdə ması, mövcud və qəbul edilən risklər üzrə fəaliyyət
və iqtisadiyyatda sığortanın zəruriliyinin və fayda- və onlara nəzarət şirkətdə Direktorlar Şurası, İdarə
sının dərk edilməsi sığorta bazarının məhsullarına Heyəti və Risklərin idarəedilməsi şöbəsi tərəfindən
həyata keçirilir.
olan tələbatı əhəmiyyətli dərəcədə artıracaqdır.
“PAŞA Həyat” böyümə və təkmilləşmə dövrüİnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, iqtisadiyyatda atılan hər bir addım sığorta münasibətləri nü yaşadığı üçün hərtərəfli və dinamik inkişafın
ilə müşayiət olunmalıdır. Bu qabaqcıl təcrübə bir təmin edilməsi məqsədilə iri layihələr həyata keçirir.
daha sübut edir ki, iqtisadi inkişaf və dünya iqtisadi Şirkətdə layihələrin idarəolunması funksiyası yarasisteminə inteqrasiya yolunu tutmuş Azərbaycanda dılmış və bütün proseslər planlaşdırma-icra-nəzarət
sığorta bazarının ardıcıl inkişaf və yüksəliş əldə ardıcıllığı ilə aparılır. Layihələrin idarəolunması
şöbəsi layihələrin konsepsiyasının, planlarının və
etməsi labüddür.
büdcələrinin hazırlanmasında iştirak edir, onla“PAŞA Həyat” şirkətini fərqləndirən əsas rın yerinə yetirilməsi üçün zəruri məlumatların
toplanılmasını və onların təhlilini həyata keçixüsusiyyətlər nədir?
rir. Şöbə yeni layihələr üzrə işlərin təşkilində və
“PAŞA Həyat” şirkətini xarakterizə edən əsas keçirilməsində, layihələr üzrə aparılan işlərin “Paşa
xüsusiyyət onun ümumi strategiyaya əsaslanan ef- Holding” və şirkətin digər struktur bölmələri ilə kofektiv idarəetmə və biznesin aparılması sisteminin ordinasiya edilməsində, layihələr üzrə bütün zəruri
sənədləşdirmə işlərinin aparılmasında, layihələrin
mövcud olmasıdır.
Şirkətin kadr potensialının müasir tələblərə cavab idarəolunması üzrə işçi qrupunun formalaşmasında
verməsi, bütün struktur bölmələrinin bilikli, peşəkar və işlərin icrasında mühüm funksiyalar yerinə yetirir.
Yekun olaraq əmin olduğumuzu bildiririk ki,
və qabiliyyətli mütəxəssislərlə təmin edilməsi daim
“PAŞA
Həyat” etibarlı, keyfiyyətli və müasir səviyyədə
rəhbərliyin diqqət mərkəzindədir. Yeni iş yerləri, bir
xidmətlər
göstərməklə müştəri məmnuniyyətini
qayda olaraq, şirkətin təcrübəli işçiləri və ya xüsusi
təmin
edən,
yüksək biznes texnologiyalarına
proqram üzrə hazırlıq keçmiş mütəxəssislər hesabıəsaslanan,
səhmdarların
mənafeyini qoruyan, iqna komplektləşdirilmişdir. İnsan resursları siyasəti
tisadiyyatın
və
cəmiyyətin
inkişafına layiqli töhfə
olaraq şirkət ilk növbədə öz kadrlarının peşəkar inverən
həyat
sığortası
şirkəti
fəaliyyətini uğurla dakişafı üçün müvafiq şərait yaradır, onları bu sahədə
vam
etdirəcəkdir.
müxtəlif təlimlərə göndərir və şirkətdaxili ixtisasar-
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“Xəzər Neft və Qaz” sərgi və konfransı - neft
və qaz əməkdaşlığı üzrə beynəlxalq körpü
Azərbaycanın iqtisadi həyatının ənənəvi və ayrılmaz
hissəsinə çevrilmiş “Xəzər Neft və Qaz” (“Caspian Oil and
Gas”) sərgi və konfransı iyun ayının birinci həftəsində start
götürür. Təsis edildiyi vaxtdan bəri “Xəzər Neft və Qaz”
sərgisində uzun illərdir ki, bu sahənin əsas şirkətləri iştirak
edir. Bu isə sözügedən forumun həm aktuallığından, həm də
zəruriliyindən xəbər verir. Bu il “Xəzər Neft və Qaz” sərgisi
ziyarətçilər üçün nə hazırlayır? Biz bu barədə sərginin
təşkilatçıları, layihə meneceri Tofiq Kərimovla söhbət etdik.
“Xəzər Neft və Qaz” sərgi və konfransı müasir
Azərbaycanın müstəqilliyi ilə, demək olar ki, həmyaşıddır.
İlk dəfə 1994-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə keçirildiyi vaxtdan bəri “Xəzər Neft və Qaz”
sərgisi ölkənin energetika sektorunun aparıcı tədbirlərindən
biri olaraq qalır. Bu il Bakı artıq 22-ci dəfə “Xəzər Neft və
Qaz” sərgisinin iştirakçıları və ziyarətçilərini qarşılayacaq.
Siz Azərbaycanın neft-qaz kompleksinin inkişafında bu
sərginin rolunu necə səciyyələndirərdiniz?
Artıq 20 ildən çoxdur ki, “Xəzər Neft və Qaz”
sərgi və konfransı hər il öz meydançasında bütün dünyanın neft sənayesi liderlərini bir araya gətirməklə yanaşı, dünya ictimaiyyətinin diqqətini Azərbaycana yönəldir.
Sərgi dünya neft-qaz icmasının mütəxəssisləri arasında
əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün səmərəli platformadır

və ən yeni layihələrin işıqlandırılması, həmin layihələrlə tanışlığı, habelə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və investisiya layihələrinin icrası üzrə yeni təmayül və perspektivlərin
öyrənilməsinə imkan yaradır. Şübhəsiz ki, ölkə rəhbərliyinin
diqqəti və dəstəyi olmadan sərgi bu statusa nail ola
bilməzdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin hər il açılış mərasimində iştirak etməsi “Xəzər
Neft və Qaz” sərgisi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin, habelə
ARDNŞ-nın çoxillik əməkdaşlığı və dəstəyi nəticəsində
bu sərgi və konfrans dövlət və özəl layihələr çərçivəsində
etibarlı tərəfdaşlıq axtaran milli və xarici şirkətlər arasında
əməkdaşlıq körpüsünə çevrilmişdir. Bu illər ərzində sərgi
vasitəsilə yüzlərlə şirkət Xəzəryanı regionun bazarına daxil olmuş və özünə tərəfdaş tapmışdır. Bu sahənin innovativ texnologiyaları isə ildən-ilə Azərbaycanın neft-qaz
sənayesində öz tətbiqini tapır. Əlbəttə, dövlətin dəstəyi və
açıq qapılar siyasəti, eləcə də ölkədə fəal surətdə inkişaf
edən iqtisadiyyat olmadan bütün bunları həyata keçirmək
çox çətin olardı. Yuxarıda deyilənlərə əsaslanaraq əmin olduğumu bildirirəm ki, “Xəzər Neft və Qaz” sərgisinin böyük
gələcəyi var. Belə ki, bu gün internet və sosial şəbəkələrin
inkişaf etdiyi bir dövrdə sərgilər tərəfdaşların bir araya
gələrək görüşməsi və şəxsi münasibətlər qurması üçün
unikal imkanlar yaradır. Göstəricilərə gəldikdə isə, bu il
sərgidə dünyanın 27 ölkəsindən 310 şirkət iştirak edəcək.
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Onların 70%-ni artıq dünya miqyaslı nüfuza malik
məşhur şirkətlər təşkil edir. Almaniya, İtaliya, Çexiya,
Böyük Britaniya, Çin, Türkiyə və Rusiya kimi ölkələr
milli qruplarla çıxış edir. Həmçinin ötən il keçirilmiş
sərgi ilə müqayisədə bu il yeni iştirakçıların sayı artmışdır.
Bəs indiyə kimi bu sərgidə iştirak etməyən
yeni şirkətlərin faiz nisbəti necədir?
Yeni şirkətlər sərgi iştirakçılarının ümumi sayının 15%-ni təşkil edəcək. Coğrafi baxımdan,
bu şirkətlər Azərbaycan, Malayziya, Çexiya və digər
ölkələrdəndir. Qeyd etmək istəyirəm ki, Çexiya milli pavilyonu ilk dəfə olaraq Azərbaycan sərgisində
təmsil olunur və onun tərkibində 25 çex şirkəti var.
Əvvəllər heç vaxt Azərbaycan bazarında təmsil olunmamış İtaliya pavilyonu da sərgidə ayrıca iştirak edir.

qaz layihələrinin maliyyələşdirilməsi və sabit inkişafının təmin edilməsi, neft və qazın Xəzər regionundan nəqli marşrutlarının diversifikasiyası, energetika
vəsaitləri bazasının genişləndirilməsi və yeni imkanların müəyyənləşdirilməsi, Xəzər regionunda ekoloji
təhlükəsizliyin təmin edilməsi, habelə Azərbaycanda
neft-kimya və neft emalının icmalı və inkişaf
perspektivləri kimi mövzulara toxunulacaq. Konfransın
ətraflı proqramı yaxın zamanda konfransın rəsmi vebsaytında (www.oilgasconference.az) yerləşdiriləcək.
Bir təşkilatçı kimi, Siz sərgi çərçivəsində əlavə
tədbirlərin keçirilməsini nəzərdə tutursunuzmu?

- Bildiyiniz kimi, Azərbaycandan fərqli olaraq, neft
hasilatı ilə məşğul olan heç bir digər dünya ölkəsində
tarix və incəsənət neftlə bu qədər sıx bağlı deyil. İştirakçıların diqqətini bu fakta yönəltmək bizim üçün
çox xoşdur. Belə ki, bu il
“Xəzər Neft və Qaz” sərgisi
übhəsiz ki, ölkə rəhbərliyinin diqqəti və dəstəyi olma- çərçivəsində “Nobel qardan sərgi bu statusa nail ola bilməzdi. Azərbaycan Res- daşları və Bakı nefti. Mükapublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin hər il açılış fat” adlı rəsm sərgisi təşkil
mərasimində iştirak etməsi “Xəzər Neft və Qaz” sərgisi üçün olunacaq. Nobel mükafatı
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Respublikası Ener- ilə Azərbaycanda neft hasilatının tarixi bir-biri ilə sıx
getika Nazirliyinin, habelə ARDNŞ-nın çoxillik əməkdaşlığı
bağlıdır. Bundan əlavə, Novə dəstəyi nəticəsində bu sərgi və konfrans dövlət və özəl bel qardaşları neft hasilatılayihələr çərçivəsində etibarlı tərəfdaşlıq axtaran milli və xarici nın inkişafına böyük töhfə
şirkətlər arasında əməkdaşlıq körpüsünə çevrilmişdir.
vermişlər. Bu kolleksiya bizim təşəbbüsümüzlə yaradılmış və Nobel qardaşlarıSponsorların tərkibində də yeni şirkətlər var. Belə ki, na məxsus neft şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyətinin
hazırda sərgi və konfransın 21 sponsoru qeydə alınıb 135 illiyinə həsr olunmuşdur. Bütün rəsm əsərləri
ki, onların da arasında “Türkiye Petrolleri” və “Caspian dəfələrlə öz işlərində neft mövzusunu seçmiş məşhur
Pipe Coatings” şirkətləri debütant şirkətlər kimi çıxış rəssam İrina Eldarovanın fırçasına məxsusdur.
edir.
Biz “Nobel qardaşları və Bakı nefti. Mükafat” adlı
nadir rəsm kolleksiyası ilə hər şeyin nədən başladığı“Xəzər Neft və Qaz” konfransında hansı möv- nı bir daha xatırlamaq istəyirik. Şübhəsiz ki, bu rəsm
sərgisi Azərbaycanda neft hasilatı tarixinin işıqlandızular müzakirə olunacaq?
rılması və təbliğatı işində daha bir mühüm tədbirə
Bu il konfrans “Mariott Abşeron Baku” çevriləcək. Biz bu kolleksiyanın yaradılması ilə bağlı
hotelində keçiriləcək və Azərbaycan, Böyük Brita- irəli sürdüyümüz ideyanı dəstəkləyən sponsorumuza
niya, Almaniya, Gürcüstan, İran, Türkiyə, ABŞ və bir - BP şirkətinə öz minnətdarlığımızı bildirir və sərginin
sıra digər ölkələrdən 500 nəfərdən çox mütəxəssis və fəaliyyət göstərdiyi günlərdə sərgi qonaqlarını bu
möhtəşəm vernisaja dəvət edirik.
yüksək vəzifəli qonağı bir araya gətirəcəkdir.
Mən Azərbaycanda “Iteca Caspian” şirkəti
“Xəzər Neft və Qaz” konfransının plenar iclasının
mövzusu isə belə adlanır: “Avrasiya enerji təchizatının tərəfindən keçirilən sərgiləri dəstəklədiyinə görə “Ekotəhlükəsizliyində Azərbaycanın rolu”. Plenar iclas zama- Vizion” jurnalına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Biz arnı Azərbaycan Respublikasının Energetika naziri Natiq tıq bir neçə ildir bir sıra layihələr çərçivəsində uğurla
Əliyevin çıxışı nəzərdə tutulur. Həmçinin, konfransda əməkdaşlıq edirik və ümidvarıq ki, əməkdaşlığımız
ARDNŞ prezidenti Rövnəq Abdullayev, “BP” şirkətinin gələcəkdə də davam edəcək.
Fürsətdən istifadə edərək neft-qaz sahəsinin büAzərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Qordon Birell və digər şəxslər də çıxış edəcəklər. tün mütəxəssislərini, eləcə də KİV nümayəndələrini
Konfransda neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsində 2-5 iyun tarixində Bakı Ekspo Mərkəzində keçiriləcək
beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi, iri neft- “Xəzər Neft və Qaz” sərgisinə dəvət edirik.
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Azərbaycanda biznesin inkişafında
elektron ticarətin yeri və rolu
Ruslan Atakişiyev | İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzinin prezidenti

İnformasiya texnologiyalarının inkişafı sahəsində
baş verən son sıçrayışlar və dinamik inkişaf biznes
subyektlərinin fəaliyyət dairəsinin genişlənməsində yeni
imkanlar formalaşdırır. Artıq əmtəə və xidmətlərin maddi aləmdəki dövriyyəsində baş verən rəqabət öz yerini
getdikcə virtual aləmə verməkdədir.
Elektron satış sistemlərinin inkişafı sahibkarlara öz
əmtəə və xidmətlərini internet üzərindən satmağa kömək
edir. Bu baxımdan elektron ticarət (e-ticarət) müasir dövrdə
biznesin əmtəə və xidmətlərini bazarda realizə etməkdə
müraciət etdiyi ən əlverişli satış vasitələrindən biridir.
Elektron ticarət sifarişçi tələblərinin formalaşmasına əsaslı təsiretmə imkanı təklif edir ki, bu da bazarların
quruluşunu ya kökündən dəyişdirir, ya da tamamilə yeni
tipli bazarların formalaşmasına şərait yaradır. İstehlakçılar
əmtəələrin və xidmətlərin əldə edilməsi proseslərinə, informasiya əlyetərliyinə və biznes strukturları ilə qarşılıqlı
əlaqədə tamamilə yeni imkanlara malik olur. Bu vaxt seçim
imkanı coğrafi və vaxt məhdudiyyətindən asılı olmur.
Elektron texnologiyalar istehsalçılara müxtəlif alıcılıq qabiliyyətli maksimal istehlakçılar auditoriyasına daxil olmaq, onlara öz sifarişlərini yoxlamaq, tələb bazarını
genişləndirmək, özləri haqqında müfəssəl məlumatı paylaşmaq imkanı verir.
E-ticarət alıcı və satıcılara aşağıdakı imkanlardan eyni
dərəcədə yararlanmağa imkan verir:
•

Biznesin dünya səviyyəsində həyata keçirilməsi;

•

Sahibkarlıq
yüksəlməsi;

•

İstehlakçı ilə birbaşa əlaqənin qurulması: bazarın bütün
təbəqələri ilə birbaşa əlaqə quraraq onların tələblərinin
öyrənilməsi və həmin ehtiyaclara uyğun çevik məhsul
təklif etmək imkanının formalaşması;

•

İstehlakçıların tələblərinə cəld reaksiya verilməsi;

•

Kommersiya xərclərinə qənaət olunması və s. imkanları
sadalamaq olar.

subyektlərinin

rəqabətqabiliyyətliyinin

Müasir dövrdə elektron ticarət vasitəsilə başlıca olaraq
aşağıda qeyd edilən fəaliyyət növləri həyata keçirilir:
1. elektron sistemlərindən istifadə etməklə müştəri
tərəfindən sifariş olunub dəyəri ödənilən və çatdırılan
“fiziki” malların satışı;
2. elektron əmtəələrin satışı (proqramlar, musiqilər və s.);
3. real vaxt kəsimində maliyyə xidmətlərinin realizə olunması (broker, maliyyə xidmətləri və s.);

4. informasiya xidmətlərinə çıxışın əldə olunması
(məsələn, biznes üçün əhəmiyyətli məlumatlar);
5. telekommunikasiya xidmətləri (məsələn, vebinarların,
videokonfransların keçirilməsi və s.).
Qeyd edək ki, e-ticarət əməliyyatları əqdlərin aparılması formasına görə aşağıdakı növlərə bölünür:
• Business-to-business (B2B). E-ticarətin bu növü şirkətlər
(sahibkarlar) arasında mövcud olan elektron kommersiya münasibətlərini müəyyən edir;
• Business-to-consumer (B2C). E-ticarətin B2C növü biznes strukturları ilə istehlakçıların internet üzərindən
əlaqələrini ehtiva edir;
• Consumer-to-consumer
(C2C).
E-ticarətin
C2C
növü iki istehlakçı arasında baş verən virtual biznes
münasibətlərini müəyyən edir;
• Business-to-goverment ( B2G ). Bu növ əməkdaşlıq
dövlət qurumları ilə şirkətlər arasında aparılan
e-ticarətin izahını verir.
Qeyd edək ki, beynəlxalq aləmdə ticarət dövriyyəsində
mühüm yeri olan e-ticarətin həddinin 2015-ci ildə rekord
göstəriciyə – 1 700 mlrd. ABŞ dollarına çatması gözlənilir.
Diaqram 1-dən də göründüyü kimi, e-ticarətin illər üzrə
həcmi artımla müşahidə olunur. Belə ki, dünya iqtisadiyyatında elektron vasitələrlə ticarət əməliyyatlarının həcmi
2012-ci ildə 1 058 mlrd., 2013-cü ildə 1 233 mlrd., 2014cü ildə 1 471 mlrd. ABŞ dolları həcmində olmuşdur. Qeyd
edək ki, beynəlxalq ekspertlərin proqnoz hesablamalarına görə, dünya üzrə e-ticarətin həcmi artmaqda davam
edərək 2015-ci ildə 1 700 mlrd., 2016-cı ildə 1 922 mlrd.,
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2017-ci ildə isə 2 143 mlrd. ABŞ dolları səviyyəsində
olması gözlənilir.
Diaqram 1
Dünya üzrə istehlakçılar üçün e-ticarətin əsas
göstəriciləri
mlrd. ABŞ dolları

terminalların quraşdırılması ilbəil artırılmaqdadır.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının 2015-ci il martın 1-nə
olan statistik göstəricilərinə əsasən ölkəmizdə 6 042
min ədəd plastik kart var. Onlardan 2 447 min ədədi
sosialyönümlü, 1 441 min ədədi əməkhaqların alınması, 1 319 min ədədi kredit və 834 min ədədi də
digər məqsədli kartlardan ibarətdir.
Bununla yanaşı cari ilin 1 mart tarixinə olan statistik məlumata əsasən, respublikamızda 2 622
bankomat, 77041 ədəd isə pos terminal quraşdırılmışdır. Ölkə üzrə posterminalların 50387 ədədi Bakı
şəhərində, 26 654 ədədi isə regionların payına düşür.
Diaqram 2
Azərbaycanda elektron pərakəndə ticarət dövriyyəsi
min manatla

Mənbə: Divante Business Services təqdimatları
Dünya üzrə elektron ticarətin paylanmasına görə
Asiya və Sakit okean hövzəsi ölkələri 33,4%, Şimali
Amerika 31,7%, Qərbi Avropa 24,6%, Latın Amerikası
4,2%, Mərkəzi və Şərqi Avropa 3,8%, Orta Şərq və Afrika 2,3% paya malikdir. Rəqəmlərdən də göründüyü
kimi Asiya və Sakit okean hövzəsi regionu dünya üzrə
elektron kommersiyanın həyata keçirildiyi ən qabaqcıl məkandır.
Onu da qeyd edək ki, e-ticarət vasitəsilə dünya
bazarında ixracat əməliyyatlarında böyük paya ABŞ,
Böyük Britaniya, Skandinaviya ölkələri, Fransa malikdir.
Ümumiyyətlə, e-ticarət sahəsində əməliyyatların
həyata keçirilməsində dünyaca məşhur brendlər
içərisində "Amazon", "Uoll-Mart" və "Alibaba" kimi
elektron satış marketləri daha da seçilməkdədir.
Azərbaycanda “Elektron ticarət haqqında” qanunun 2005-ci ildə qəbul olunması bu sahənin hüquqi bazasının formalaşmasına təkan verdi. Buna baxmayaraq e-ticarətin inkişafı ölkədə elektron ödəmə
sistemlərinin təkmilləşməməsi səbəbindən növbəti
illərdən başlayaraq mümkün olmuşdur.
Qeyd edək ki, “SilverKey Azərbaycan” şirkətinin
2008-ci ildə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq “Visa”
və “MasterCard” tərəfindən xüsusi lisenziya almış
“GoldenPay” adlı elektron ödəmə sistemi qurub,
öz xidmətini dövlət və özəl müəssisələrə təqdim
etdikdən sonra ölkəmizdə e-ticarət formalaşmağa
başlamışdır.
Hal-hazırda Azərbaycanda elektron ticarətin inkişafına geniş imkan yaradan onlayn ödəmə sistemləri
formalaşdırılır. Bu istiqamətdə plastik kartların buraxılışı, bankomatların yerləşdirilməsi o cümlədən pos
62

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
Dövlət Statistika Komitəsinin göstəricilərinə görə,
2014-cü ilin 1 yanvarına respublikamızda elektron
pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi 2 586,0 min
manat təşkil etmişdir. Həmin dövrdə ölkə üzrə ümumi
pərakəndə ticarət dövriyyəsi 19 655,9 milyon manat
olmuşdur ki, bunun da tərkibində elektron pərakəndə
ticarət dövriyyəsi 0,013% təşkil etmişdir.
Diaqram 2-dəki statistik məlumatlarda gördüyümüz kimi, elektron pərakəndə ticarət dövriyyəsi
2012-ci ildə 1 599,0 min manat, o cümlədən hüquqi
şəxslər tərəfindən aparılan əməliyyatlar 1 278,2 min
manat, fiziki sahibkarlar üzrə isə 321,6 manat olmuşdur. Müvafiq olaraq da həmin göstərici 2013-cü ildə
2 586,0 min manat, hüquqi şəxslər tərəfindən aparılan əməliyyatlar 2 137,0 min manat, fiziki sahibkarlar
üzrə isə 449,0 manat təşkil etmişdir.
Ölkə üzrə elektron pərakəndə ticarət dövriyyəsinin
fiziki həcmi 2013-cü ildə 2012-ci ilə nisbətən artaraq
158,6 faiz təşkil etmişdir.
Azərbaycanda e-ticarətin təşkili və həyata
keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, onun iştirakçılarının hüquq və vəzifələrini, həmçinin qanunvericiliyin

pozulmasına görə məsuliyyət “Elektron ticarət haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir.
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində elektron kommersiya ilə bağlı tənzimləyici müddəalar “Əqdlər
haqqında ümumi müddəalar”, “Öhdəliklər haqqında ümumi müddəalar” və “Öhdəliklərin icrası” ilə bağlı fəsillərində
nəzərdə tutulmuşdur.
Ölkəmizdə e-ticarətin inkişafı fonunda bir sıra çətinliklər
də mövcuddur. Bunlardan başlıcalarını aşağıdakı kimi sadalamaq olar:
1.
Elektron
ticarət
sahəsində
əməliyyatların
təhlükəsizliyi. Qeyd edək ki, elektron ticarət əməliyyatları
əsasən onlayn ödəmə sistemləri ilə baş verdiyindən və
məhsullar xaricdən əldə olunduğundan bir sıra hallarda
istehlakçılar möhtəkirliklə qarşılaşırlar. Bunun da aradan
qaldırılması istiqamətində bir sıra işlər aparılır ki, bunların da içərisində Azərbaycan Mərkəzi Bankının elektron
ticarət üzrə əməliyyatlarının həyata keçirilməsi zamanı
təhlükəsizlik təlimatını göstərmək olar.
Təlimatda qeyd olunduğu kimi, internet üzərindən
əməliyyat həyata keçirilərkən ilk növbədə emitent bankın
bu sahə üzrə təhlükəsizlik tələbləri və baş verə biləcək fırıldaqçılıq halları zamanı qarşılıqlı öhdəliklərlə yaxından tanış olmalı; məhsul və xidmətlərini əldə edəcəyiniz internet
mağaza etibarlı reputasiyaya malik olmalı; internet mağazanın veb səhifəsində müştərilər haqqında məlumatların
ötürülməsi və bu məlumatların necə qorunması üzrə
təhlükəsizlik məlumatları öz əksini tapmalı; internet mağa-
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Müasir dövrdə e-ticarət bu sahənin aparıcı Qərb
ölkələrində, xüsusən də ABŞ-da gömrük rüsumlarının,
eləcə də hər hansı bir nəzarət prosedurunun olmadığı
azad virtual aləmdə inkişaf edir. Belə qayda, əsasən, internet üzərindən məhsullar ixrac edən və bu bazarda hakim
mövqe tutan və onların ixracatçıları kimi çıxış edən inkişaf
etmiş iri sənaye ölkələri üçün sərfəlidir.
Avropa İttifaqı dövlətlərində ümumiyyətlə e-ticarətə
yanaşmada onun spesifikliyi nəzərə alınmır və o, adi
ticarətdən fərqləndirilmədən eyni qaydada vergiyə cəlb
olunur.
ABŞ-da isə e-ticarət əməliyyatlarını həyata keçirən sahibkarlar “İnternetin vergidən azad edilməsi haqqında” (Internet Tax Freedom Act) qanuna əsasən federal səviyyədə
vergi və ƏDV tətbiq edilmədən fəaliyyət göstərirlər.
Azərbaycanda elektron ticarət əməliyyatlarının vergiyə
cəlb olunması bir sıra məsələlərin təyinindən asılıdır:
•

e-ticarət əməliyyatlarını təqdim edən hüquqi və fiziki
şəxslərin yerlərinin müəyyən olunmasındakı çətinliklər;

•

dünya dövlətlərinin e-ticarət, vergi, informasiya texnologiyaları sahəsindəki qanunvericiliyinin fərqli olması;

• kiberqaydaların pozulmasına görə qanunvericiliklərin
müxtəlif olması;
•

e-ticarət xidmətləri təqdim edən müəssisələrin elektron sistemlərinin fərqli ölkələrdə yerləşməsi və s.
göstərmək olar.

irtual aləmdə biznesin inkişaf etdiyi bir dövrdə
Azərbaycan sahibkarının həm ölkə daxilində, həm
də xaricdə öz məhsullarını istehlakçılara təqdim etmək,
rəqabətqabiliyyətliyinin yüksəldilməsi, resurslara qənaət olunması, bazarın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi baxımından
elektron ticarətin inkişaf etdirilməsində hökumət tərəfindən
bir sıra islahatların aparılması mühüm məsələlərdən biridir.
Çünki elektron ticarətin inkişafı sahibkarlığın tərəqqisinə
dəstək göstərməklə yanaşı, sonda ölkəmizin iqtisadiyyatının
davamlı yüksəlişinə öz töhfəsini verəcəkdir.

zasının məxfilik haqqında siyasəti ilə tanış olunmalı və s. bu
kimi məsələlərə diqqət yetirilməlidir.
2. Vergiyə cəlbolunma və gömrük ödəmələri. Elektron ticarətin virtual aləmdə həyata keçirilməsi bu növ
əməliyyatların vergiyə cəlb olunması işini xeyli çətinləşdirir.
Elektron ticarət üzrə fəaliyyəti həyata keçirən tərəflərin (istehlakçının və satıcının) fərqli ölkələrdə məskunlaşması,
informasiya sistemlərinin (serverlərin) isə xarici ölkə
ərazisində yerləşməsi əmtəə və xidmətlərin təqdim edildiyi yerin, vergi ödəyicisinin və vergi məbləğinin müəyyən
olunmasını mürəkkəbləşdirir.

Qeyd edək ki, e-ticarətin inkişaf etdiyi bir dövrdə ənənəvi gömrük mexanizmlərinin tətbiq olunması
milli və beynəlxalq səviyyədə xarici
ticarətin tənzimlənməsində bir sıra
problemlər yaradır. Bunlar əmtəənin,
xidmətin mənşə ölkəsinin təyin
edilməsindən, gömrük hesablaşmalarının məbləğindən, idxal məhsullarının
lisenziyalaşdırılması
prosedurunun
və digər nəzarət mexanizmlərinin
tətbiqindən asılı olaraq bir sıra
məsələləri əhatə edir.

Virtual aləmdə biznesin inkişaf etdiyi bir dövrdə
Azərbaycan sahibkarının həm ölkə daxilində, həm də
xaricdə öz məhsullarını istehlakçılara təqdim etmək,
rəqabətqabiliyyətliyinin yüksəldilməsi, resurslara qənaət
olunması, bazarın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi baxımından elektron ticarətin inkişaf etdirilməsində hökumət
tərəfindən bir sıra islahatların aparılması mühüm
məsələlərdən biridir. Çünki elektron ticarətin inkişafı sahibkarlığın tərəqqisinə dəstək göstərməklə yanaşı, sonda
ölkəmizin iqtisadiyyatının davamlı yüksəlişinə öz töhfəsini
verəcəkdir.
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ATİB ÜZVLƏRİNIN AD GÜNLƏRİ
MAY AYI
№

Şİrkətİn adı

Rəhbər

Rəhbərİn
doğum tarİxİ

1

Behrud

İlham Alməmmədov

01.05.1965

2

“ZENİT TOUR” MMC

Nəzər Emİnov

02.05.1971

3

Flay Inn

Akİf Akbulut

05.05.1973

4

VİNTAGE MMC

Fuad Məhərrəmov

06.05.1981

5

Fİzİkİ şəxs olaraq üzvdür

İhsan Aslan

08.05.1978

6

SA Orqanization MMC

Selahattİn Atalay

12.05.1973

7

Rafİq Qarayev

15.05.1973

8

RR Group of Companies MMC
Mesut Ofİs Mebelİ MMC (ZİVELLA)

Abdurrahman Uzun

27.05.1978

9

Tİclon İç və Dış TİC LTD ŞTİ

Kenan Sağlıklı

29.05.1966

10

L.B.Consulting MMC

Lamİyə Bayramova

30.05.1980

İYUN AYI
№

Şİrkətİn adı

Rəhbər

Rəhbərİn
doğum tarİxİ

1

İstanbul Çarşı Import Export Ltd

Cemal Yangın

02.06.1957

2

Arjen Mühendİslİk ve Dış Tİcaret Ltd.

Murat Negİz

10.06.1968

3

Edem Art and Design MMC
“Profi-Resurs” Peşə Tədrİs Mərkəzİ

Zaur Nadİrov

11.06.1980

Cabbarov Rahİm

17.06.1958

4
5

Real Təmİzlİk MMC

Xəyal Rəhİmov

24.06.1979

6

“Toyes – AZE” MMC

Serdar Alİ Dedeoqlu

24.06.1969

7

Iteca Caspian LLC

Fərİd Məmmədov

25.06.1974

8

C Qrup MMC

Eyüp Serhat Baş

28.06.1975

Şİrkətİn adı

Rəhbər

Rəhbərİn
doğum tarİxİ

1

Star Public Transport MMC

Selİm Evsen

01 07 1967

2

“PAŞA Həyat Sığorta” ASC

Mürsəl Rüstəmov

02.07.1981

3

Azərcert

Zamİl Həsənov

04.07.1983

4

Qalatasaray Klubu

Resul Doğan

07.07.1954

5

LTB MMC

Kənan Qulİyev

14.07.1981

6

53 sayılı Notarİat
Kontorunun notarİUsu

Əlİ Hüseynov

16.07.1982

7

Sumqayit Futbol Klubu MMC

Kamran Qulİyev

16.07.1978

8

AXA MBASK

Ölken Yavuz

23.07.1966

İYUL AYI
№
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anonslar
“Expo Milan 2015” sərgisi keçiriləcək
1 may-31 oktyabr 2015-ci il tarixlərində İtaliyanın Milan şəhərində “Expo Milan 2015” sərgisi keçiriləcək.
Sərgidə iş adamları arasında ikitərəfli görüşlərin
təşkil edilməsinin asanlaşdırılması məqsədilə www.
expobusinessmatching.com və www.expoveneto.it
internet səhifələri yaradılmışdır.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sahibkarlar və işgüzar dairələr sərgi üçün yaradılmış saytlarda qeydiyyatdan keçməyə dəvət olunur.

Antalya şəhərində "Çiçəklər və Uşaqlar"
mövzusunda sərgi keçiriləcək
2016-cı ilin 23 aprel – 30 oktyabr tarixləri arasında
Türkiyənin Antalya şəhərində "Çiçəklər və Uşaqlar"
mövzusunda sərgi keçiriləcək.
Sərgidə iştirakla bağlı daha ərtaflı məlumatı aşağıdakı ünvandan əldə edə bilərsiniz:
Türkiyənin Azərbaycandakı Səfirliyi
Ünvan: Bakı ş., Səməd Vurğun küç., 94
Tel.: (+99412) 4413968
Faks: (+99412) 4413906
E-mail: baku@ekonomi.gov.tr

Əlaqəli şəxs:
Regina Şarifullina
Tel: +7 (495) 981 50 00
E-mail: sharifullina@formika.ru
Web.: innoprom.com

Hindistan Qlobal Səhiyyə Sammit və
Sərgisi 2015
2015-ci ilin 23-26 iyul tarixlərində Hindistanın
Heydərabad şəhərində Hindistan Qlobal Səhiyyə
Sammit və Sərgisi “Marigold” və “Green Park”
hotellərində keçiriləcək.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sahibkarlar və işgüzar dairələr tədbirdə iştiraka dəvət olunur.
Tədbir haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək
üçün aşağıdakı ünvana müraciət edə bilərsiniz:
Hind Vəqfi
14 View Enclave Parkı
Yol No. 2, Banjara Hills
Heydərabad–500034
Tel: 91-9989670178
E-mail: indus@indus.org
Web: www.indus.org
23 Koster Blvd,. Suite 8B
Edison, New Jersey 08837, ABŞ
Tel: (732) 205-9810

6-cı Beynəlxalq “İNNOPROM”
sənaye sərgisi keçiriləcək
2015-ci ilin 8-11 iyul tarixlərində Rusiya Federasiyasının Yekaterinburq şəhərində 6-cı Beynəlxalq
“İNNOPROM” sənaye sərgisi keçiriləcək.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sahibkarlar və işgüzar dairələr tədbirdə iştiraka dəvət olunur.
Tədbir haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək
üçün aşağıdakı ünvana müraciət edə bilərsiniz:

Hindistanın Azərbaycan
Respublikasındakı səfirliyi:
Email: info@textrendsindiafair.com
Tel: (+994 12) 564 63 54, 564 63 44;
Faks: (+99412) 447 25 72;
Website: www.indianembassybaku.in;
E-mail: com.baku@indianembassybaku.in:
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BİZNES TƏKLİFLƏRİ

“Madara Grup”
İş adamlarının nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, Bolqarıstanın “Madara Grup” şirkəti Azərbaycan sahibkarları ilə
əməkdaşlıq yaratmaq istəyir.
Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı ünvana
müraciət edə bilərsiniz:
Shumen 9700
1 “Madara” BLVD.
Tel: +359 (0)54 857 222/ +359 (0) 54857330
E-mail: Office@madaragroup.com
Web: www.madaragroup.com
Atanas Atanasov
Tel:+359(0)54/857373; +359(0)885146909
e-mail: a.atanasov@madara-sfk.bg
Rumiana Trifonova
Tel:+359(0)54/857224; +359(0)885500452
e-mail: marketing@madaragroup.com

“Brend Assosiasiyası”
Malayziyanın qeyri-hökumət təşkilatı olan “Brend
Assosiasiyası” (Branding Association of Malaysia)
Azərbaycanın tanınmış məhsul brendlərini üzvlüyə dəvət
edir. Üzvlükdə maraqlı olan məhsul istehsalçıları aşağıdakı ünvana müraciət edə bilərlər:
Əlaqəli şəxs: Anar Nuriyev
Tel.: (+99412) 598 01 47/8 (daxili 123)
E-mail: anuriyev@azpromo.az

Ukraynanın “Emsi” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin və “A.M.Makarov adına Cənub
Maşınqayırma” Zavodunun
əməkdaşlıq təklifləri daxil olmuşdur. Əməkdaşlıqda
maraqlı olan işgüzar dairələr aşağıdakı ünvana müraciət
edə bilərlər:
Zaur Qardaşov
Direktor
T: (+99412) 598 01 47/8 (daxili 102)
E: zgardashov@azpromo.az
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İş adamlarının nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki,
Türkmənistanın Toxuculuq Sənayesi Nazirliyi
Azərbaycan təşkilat və müəssisələri ilə toxuculuq
sahəsində əməkdaşlıq etmək istəyir.
Əməkdaşlığa maraq göstərən sahibkarlar və işgüzar
dairələr aşağıdakı ünvana müraciət edə bilərlər:
Türkmənistanın Toxuculuq Sənayesi Nazirliyi:
Tel: +993 12 40 70 34
Faks: +993 12 21-32-24
E-mail: TmTextile@mail.ru
Türkmənistanın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyi
Tel.: +994 12 5963527
Faks: +994 12 5963527
E-mail: turkmen.embaz@gmail.com

Xorvatiyanın “Amelia” şirkətindən AZPROMO-ya yulaf
və qurudulmuş meyvə məhsullarının istehsalının təşkili
ilə bağlı investisiya layihəsi daxil olmuşdur.
Maraqlanan iş adamları aşağıdakı əlaqələndirici şəxsə
müraciət edə bilərlər:
Zaur Qardaşov
Direktor
T: (+99412) 598 01 47/8 (daxili 102)
E: zgardashov@azpromo.az

Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində
fəaliyyət göstərən “Plastpolimer” şirkəti plastik
məmulatlar istehsalı və emalı sahəsində marketinq araşdırmaları, dizayn və layihələndirmə sahəsində fəaliyyət
göstərir və Azərbaycanda tərəfdaş axtarışındadır.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sahibkarlar və iş adamları daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı
əlaqələndirici şəxsə müraciət edə bilərlər:
Zaur Qardaşov
Direktor
T: (+99412) 598 01 47/8 (daxili 102)
E: zgardashov@azpromo.az
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BİR BAXIŞDA ƏSAS İQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏR
1999

2000

mln. manat
artım, %

3775
107,4

4718,2
111,1

mln. manat
artım, %

-

3055,8
109,9

mln. manat
artım, %

928,5
84,2

967,8
104,2

mln. manat
artım, %

3227,4
113,2

3511,4
108,8

manat
artım, %

36,9
109,3

44,3
120,2

0,4

0,6

-8,5

1,8

mln. manat
ÜDM-də %

549,7
14,6

715,5
15,2

mln. manat
ÜDM-də %

641,5
17

763,8
16,2

mln. manat
ÜDM-də %

-91,8
2,4

-48,3
1

mln. dollar
artım, %

929.7
153.4

1745.2
187.7

mln. dollar
artım, %

1035.9
96.2

1172.1
113.1

mln. dollar

-106.2

573.1

ümumi
qeyri-neft

-

100
100

ümumi
qeyri-neft

-

100
100

0,8236

0,8948

0,8781

0,8296

mln. manat

-

-

mln. manat

-

-

2001

2002

2003

2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ümumi daxili məhsul (ÜDM)
5315,6 6062,5 7146,5 8530,2
12522,5 18037,1 26815,1 40137,2 34578,7
109,9
110,6
111,2
107
126,4
134,5
125
110,8
109,3
Qeyri-neft ÜDM
3195,9 3693,9 4447,6 5242,5
6055
7079,1 9533,9 15197,2 15683,2
108,7
113,8
114,9
113,6
108,3
111,8
111,3
115,7
103,2
Əsas kapitala investisiya qoyuluşları
1129,8 2058,6 3561,9 4839,3
5424,3 5963,6 6774,8 9073,6 7358,7
116,7
182,2
173
135,9
112,7
114,8
117,8
134,3
81,3
Əhalinin nominal pul gəlirləri
3876,4 4234
4841,6 6009,5
7792,3 9949,8 14305,6 20058,2 22396,1
110,4
111,4
111,4
120,7
125,7
123,4
140,3
137,8
108,0
Nominal orta aylıq əməkhaqqı
52
62,6
76,6
96,7
117,9
141,3
214
268
298
126,7
121,2
121,4
126,2
121,9
119,8
142
124,2
108,6
İstehlak qiymətləri indeksi; əvvəlki aya nisbətən, %
0,9
0,6
1,5
1,8
2,2
2,1
2,5
-0,4
0,8
İstehlak qiymətləri indeksi; ilin əvvəlindən əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən, %
1,5
2,8
2,2
6,7
9,6
8,3
16,7
20,8
1,5
Büdcə gəlirləri
783,8
910,2
1225,5 1481,2
2055,2 3881,2 6006,6 10762 10325,9
14,7
15
17,1
17,4
17,3
21,9
23,8
26,8
29,9
Büdcə xərcləri
806,6
931,7
1234
1501
2140,7 3789,7 6059,5 10680 10567,9
15,2
15,4
17,3
17,6
18
21,4
24
26,6
30,6
Büdcə kəsiri (-) profisiti (+)
-22,8
-21,5
-8,5
-19,8
-85,5
91,5
-52,9
82
-242,0
0,5
0,4
0,2
0,2
0,7
0,5
0,2
0,2
-0,7
İxrac
2314.2 2167.4 2590.4 3615.5
4347.2 6372.2 6058.2 47756.2 14698.5
132.6
93.7
119.5
139.6
120.2
146.6
95.1
788.3
30.8
İdxal
1431.1 1665.5 2626.2 3515.9
4211.2 5266.7 5713.5 7166.6 6119.7
122.1
116.4
157.7
133.9
119.8
125.1
108.5
125.4
85.4
Saldo
883.1
501.9
-35.8
99.6
136.0
1105.5 344.7
40589.6 8578.8
Nominal effektiv məzənnə, %-lə (dekabr 2000 = 100)
105,3
97,3
85,5
80,2
92,1
90
85,4
100,1
98,3
110,1
105,8
95,8
91,2
101,8
101,5
97,1
117,2
119,1
Real effektiv məzənnə, %-lə (dekabr 2000 = 100)
97,2
86,9
75,2
74,2
85,8
89
95,1
121,8
115,5
96,4
87,1
75,4
73,8
81,4
84,5
89,1
114,1
110,0
İllik ortalama ABŞ dolları
0,9313 0,9722 0,9821 0,9827
0,9459 0,8927 0,8581 0,8216 0,8038
İllik ortalama avro
0,8340 0,9183 1,1104 1,2219
1,1799 1,1231 1,1757 1,2100 1,1204
Depozitlər, dövrün sonuna
413
483,2
644,4
1118
1368,7 2162,1 4127,2 6460,2 6379,1
Kreditlər, dövrün sonuna
486,2
520,2
670,3
989,6
1441
2362,7 4681,8 7191,3 8407,5

2010

2014

41574,7
105,0

50069,0
100,1

58 977,8
102,8

18442,7
107,9

21974,3
109,4

33 038,2
106,9

9715,2
121,2

12776,4
127,3

17615,8
98,3

25605,6
113,3

30633,5
119,6

39360,7
104,8

325
109,1

356,6
108,3

442,1
105,4

1,4

0,9

100,5

5,7

7,9

101,4

11402,5
27,4

15700,6
31,4

18400.5

11766,0
28,3

15394,7
30,7

18699.3
31.7

-363,5
0,9

305,9
0,6

298.8
0.5

21324,8
145,1

26571,0
124,4

28259.6

6599,4
107,8

9756,0
147,8

9332.0

14725,4

16815,0

18927.6

104,2
123,2

108,1
131,9

124.5
173.1

127,7
115,3

134,2
121,5

146.6
140.7

0,8026

0,7897

0,7844

1,0657

1,0995

0,9665

7625,8

9447,0

15 453,4

9163,4

9950,3

18542.6

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı; Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi

68

2011

31.2

69

EcoVision
YENİ KİTABLAR

Ərşad Əzimzadə
“Möcüzəsiz Möcüzə”
Bakı, 2014
"İnci" Nəşriyyatı,

Ağır xəstəlikdən 30 il əzab çəkən yazıçı-publisist Ərşad Əzimzadə
gənc yaşlarında iş qabiliyyətini itirərək, 1-ci qrup əlil kimi təqaüdə çıxmaq
məcburiyyətində qalıb. Sağlamlığını bərpa etmək üçün daima alternativ yollar
axtaran Ə.Əzimzadə 60 yaşa çatanda naturopat alimlərin təlimi ilə tanış olmuş,
həyat tərzini dəyişmiş və 8 ağır xəstəliyi təbii üsullarla müalicə etmişdir. Müəllif
öz xalqını xə bütün Türk dünyasını sağlam və xoşbəxt görmək istəyi və ümidi
ilə “Möcüzəsiz Möcüzə” adlı elmi-publisistin əsər yazaraq bütün xəstəliklərə
qalib gəlməyə qadir olan Sağlam Həyat Tərzini geniş təbliğ etməyə başlamışdır.
Müəllif son 40 ildə həyatında baş verən hadisələri dərindən təhlil edərək
aşağıdakı məntiqi nəticələri çıxarmışdır:
 Sağlam həyat tərzinin alternativi yoxdur! Sağlam həyat tərzi keçirmədən
sağlam olmaq və uzun ömür sürmək mümkün deyil, sağlam həyat tərzi
keçirməyən insan heç vaxt xoşbəxt ola bilməz!
 “Bütün fəsadların yuvası mədədir, mütün dərdlərin çarəsi pəhrizdir”
deyən Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s) və “Düzgün qidalanmadan sağlam olmaq mümkün deyil” deyən alim Pol Breqq milyon dəfə haqlıdır. Düzgün qidalanmayan xəstəni sağaltmaq mümkün deyil, düzgün qidalanmayan sağlam
adam hökmən xəstələnməli və ömrünü vaxtından çox-çox əvvəl başa vurmalıdır.


Dava-dərman xəstəni sağaltmağa qadir deyil, ondan yalnız xəstəni böhrandan çıxarmaq üçün istifadə etmək olar.



İnsan orqanizmi – yeni hüceyrələr yaratmağa qadir olan mükəmməl
“maşındır”, ona görə də bütün toxumaları cavanlaşdırmaq, damarlarda,
vətərlərdə, sümüklərdə, qığırdaqlarda baş vermiş qüsurları aradan qaldırmaq, ayrı-ayrı orqanların funksiyasını bərpa etmək və yaxşılaşdırmaq
mümkündür.



Ən mükəmməl elmi laboratoriyada keçirilən sınağın nəticəsi adamın öz
üzərində apardığı sınağın nəticəsi qədər dəqiq, dolğun və səmərəli ola
bilməz.



Ağır xəstənin sağalması üçün xəstənin iradəsi ən əsas şərtdir, lakin təkcə
iradə bəs deyil, xəstənin sağalmasını onun özündən artıq istəyən fədakar
adamlar da lazımdır.



Ailəliklə sağlam həyat tərzinə keçmək tək-tək keçməyə nisbətən çox asan,
çox rahat və maddi cəhətdən çox sərfəlidir. Belə həmrəyliyin səmərəsi ağlasığmaz dərəcədə böyükdür. Belə ailə - hər cür qibtəyə və həsədə layiqdir!!!



Yalnız özü özünün həkimi olan xəstə sağala bilər.



Sağalmaq istəyən yollar axtarır, istəməyən – bəhanə.



Ulu Tanrının qoruduğu bəndəni heç bir qüvvə məhv edə bilməz! Ulu Tanrının istəmədiyi adamı heç bir qüvvə qoruya bilməz!.

Həmişə sağlam olmaq, gümrah və bəxtiyar yaşamaq, öz gəncliyini uzun
illər qoruyub saxlamaq istəyən hər kəs, eləcə də ağır xəstəliklərdən təbii üsullarla yaxa qurtarmaq, özünü dava-dərmansız sağaltmaq, özü özünün həkimi
olmaq istəyən hər bir xəstə yaşından asılı olmayaraq bu kitabda “bunu necə
etmək olar” sualına konkret və ətraflı cavab ala biləcək. Kitabda dünya şöhrətli
naturopat alimlərin cansağlığı ilə bağlı təlimlərinə arxalanaraq, özünü 8 ağır
xəstəlikdən dava-dərmansız sağaldan müəllifin baxışları və təcrübəsi öz geniş
əksini tapıb. Bu təcrübə deyir: sağalmayan xəstəlik yoxdur, sağalmayan xəstə
var. Sağalmaq istəyən yollar axtarır, istəməyən bəhanə.
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Brayn Treysi
Uğurun 100 qanunu
"Nurlar" Nəşriyyatı,
320 səhifə,
Bakı, 2014

Bu kitabdakı qaydalar istənilən adamın aylar və illərlə ağır zəhmətinə
qənaət edə bilər. Və öz potensialınızı üzə çıxarmaq üçün bu qaydalar
inkaredilməzdir. Onlardan hər hansı birinə əməl edilməməsi dəyərli vaxtın
və zəhmətin hədər edilməsi ilə nəticələnər. Uğurun 100 inkaredilməz qanununu tətbiq edərək biznes həyatınızı onlarla harmoniyada yaşadıqda,
bu qanunlardan xəbərsiz insanlar üzərində üstünlüyə malik olacaqsınız.
Əvvəllər təsəvvür belə etmədiyiniz nailiyyətləri asanlıqla qazanaraq uğurunuzdan həzz alacaqsınız. Çox insanın bir ömür sərf etdiyi nailiyyətləri
siz bir neçə ilə və hətta aya əldə edəcəksiniz.
Yaşamaq üçün əla zamandır. Şəxsi və peşəkar həyatda qarşıya qoyulan nailiyyətləri əldə etmək heç zaman indiki qədər asan olmayıb. Və
bizim vəziyyətimiz ildən-ilə daha da yaxşılaşır.
Bunun səbəbi nədir? Səbəb bu gün biznes və nailiyyət əldə etmək
haqda biliklərimizin dünənkindən daha çox olmasıdır. Və bu biliklər su
kimidir, yeni ideyalar və imkanlar üçün açıq olan və istifadə etməyə hazır olan hər kəsin qəlbinə və beyninə axıb tökülür. İnformasiya və ideyaların heyranedici xüsusiyyəti onların sonsuz sayda bölünə bilmələridir.
Əgər biznesi daha effektiv etmək haqda ideyanız varsa və siz bu ideyanı
mənimlə bölüşürsünüzsə biz ikimiz də bundan faydalanırıq. Sonra mən
bu ideyanı başqası ilə və o da, öz növbəsində, digəri ilə bölüşürsə, zamanla hamı bu ideyanın faydasını dörür.
Və bilik toplanandır. Biliyi əldə etdikdə onu itirmək mümkün deyil.
İstənilən qədər insan bu bilikdən yararlana bilər və yenə də bitməyəcək.
Qazanılan hər bir bilik digəri ilə qarşılıqlı əlaqə yradır və daha da güclənir.
Bilik sahəsində irəli atılan hər bir addım yeni imkanlar açır və tətbiq
etdikcə daha da dərinləşir. Biliyin genişləndirilməsi və texnologiyanın inkişafını təmin edən qüvvə rəqabətdir. Bu gün rəqabət həmişəkindən daha
amansız, qəddar, sürətli və yaradıcıdır. Və getdikcə daha da güclənəcəkdir.
Deyirlər, biznes müharibədir. Biznesə dair kitablar, məqalələr və kurslar, “Marketinq döyüşü”, “Taktiki manevr”, “Əks həmlə” və.s. Bu kimi hərbi
terminlərlə doludur. Və bunların hamısı həqiqətdir. Sadəcə bir fərq var:
aparılan müharibənin təbiəti.
Hərbi döyüşlərin məqsədi torpaqların zəbt edilməsi və insanların əsarətə alınmasıdır. Biznes döyüşlərinin isə məqsədi bazarların ələ
keçirilməsi və müştərilərin qazanılmasıdır. Hərbi döyüş dağıtmağa və
güc üstünlüyü ilə qələbə çalmağa istiqamətlənmişdir. Biznes rəqabəti
isə müştərilərə daha yaxşı xidmət etmək üçün daha effektiv üsullar,
torpaq, həmin müştəriləri ələ keçirmək istəyən rəqibləri qabaqlamağa
yönlənmişdir. Biznesin bütün sahələrində və təbəqələrində uğur qazanmaq üçün strategiya və texnologiyalar heç zaman bugünkü qədər
əlçatan olmamışdır. Və biz hamımız onları öyrənərək və həyatımızda
tətbiq edərək onlardan yararlana bilərik.
Biznes uğuruna aid sevindirici fakt təbiətin neytral olmasıdır. Digər
uğurlu insanların etdiklərini siz də etsəniz, onda onların əldə etdikləri
naliyyətləri siz də əldə edəcəksiniz. Etmədikdə isə nailiyyətiniz də olmayacaq. Bu qədər sadə.
Bu qanunlardan çoxu sadə və aydın görünə bilər. Bəziləri müxtəlif
vəziyyətlərdə bir-birini müxtəlif şəkillərdə təkrarlaya bilər. Bu sizi çaşdırmamalıdır. Hər bir sahənin ən peşəkar mütəxəssisləri “xırdalıqdan
mükəmməl” olanlardır.
Oxuyarkən hər bir qaydanın sizin həyatınızda necə tətbiq edildiyini dəyərləndirmək üçün fasilə verin və düşünün. Bu zaman özünüzlə
səmimi olun. Bəzən bu ideya və ya bir qanunun tətbiqi bütün həyatınızı
dəyişməyə bəs edir.
Uğurun 100 inkar edilməz qanununu tətbiq edərək biznes həyatınızı
onlarla harmoniyada yaşadıqda bu qanunlardan xəbərsiz insanlar
üzərində üstünlüyə malik olacaqsınız.

Düşün Və Başar
Muhammed Bozdağ Trabzon
272 səhifə, 2014

Muhammed Bozdağ Trabzon –1967-ci ildə Akçaabatda anadan olmuşdur. O, “Düşün Və Başar” kitabını bir Anadolu kənd sakininin göz yaşlarıyla,
həyəcanıyla, dualarıyla, ümidləriylə yazmışdır.
“Düşün və Başar” kitabı müvəffəqiyyətin təməl addımları "Böyük
düşünmək”, “Hədəf müəyyən etmək”, “Metod müəyyən etmək”, “Şiddətli
istəmək”, “Cəsarətli olmaq”, “İndi etmək”, “İndini yaşamaq”, “Bəhanələri yıxmaq” və “Əsəri sonlandırmaq” başlıqları altında yazılmışdır.
Oxucunu əvvəl düşünməyə, görə bilmədiyi nöqtələri görüb əhatəedici
bir dünyagörüşü qazanmağa çağırır.
Böyük düşünmək – düşüncələr hərəkətlərə yol açar. Tədbirlər vərdişlərin
səbəbidir. Vərdişlərimiz bizim xarakterimizi, kimliyimizi müəyyən edir. Xarakterimiz isə həyatımızı görən ən əhəmiyyətli səbəbdir. Hər kəs getdiyi yolun sonunda var olana çatır. Çıxacağımız nərdivana baxaraq sonunda
hara yüksələcəyimizi başa düşə bilərik. Böyük nəticəyə gedən yol böyük
düşüncədən başlayır.
Hədəf müəyyən etmək – hədəf sahibi olduğunuzda bütün duruşunuz hədəfinizə xidmət edəcək. Keçən bütün saniyələrdə zehniniz hədəf
üzərində düşünür, danışıqlarınızı, diqqətinizi və öyrənməyinizi hədəfiniz
müəyyənləşdirir. Beləcə, əkilən bir ağac bəslənərək böyüdüyü kimi,
hədəflərlə dolu bir zehində yaşadılan arzular içdən-içə inşa olmağa və yaşıllaşmağa davam edəcək.
Metod müəyyən etmək – üç fərqli sahə üzərində çalışacaqsınız: kafi
məlumat toplamaq, hədəfi dəqiqləşdirmək və hədəfi planlaşdırmaq.
Şiddətli istəmək – bacarmaq yaratmaqdır. Yarada bilmirsinizsə, uğur
qazana bilməzsiniz. Hər müvəffəqiyyətdə varolmanın ayrı bir hekayəsi yer
alır. Bütün uğurların ortaq xüsusiyyəti – içlərində güclü arzu saxlamalarıdır.
Müvəffəqiyyət böyüksə, ona yol açan arzu da böyükdür. Nə qədər uğur qazanmağınız arzulamağınızdan asılıdır.
Cəsarətli olmaq – cəsarətiniz varsa, izinizi uzaqlara daşıyar. Var olmamız
cəsarətimizə bağlıdır. Cəsarət varsa, hər kəs var olduğunuzu bilir. Sizi insanların dünyasına yalnız cəsarətiniz daşıyır. Cəsarətiniz yoxsa, öz daxili dünyanızda həbsə məhkumsunuz.
İndi etmək – eniş-çıxışlarla dolu bir həyatda yaşadığımızı bilirik. Ömrünüzü boğuşduğunuz problemlərin bitəcəyi günü gözləyərək keçirsəniz, heç
bir problemi həll edə bilməzsiniz. Çox maraqlıdır ki, acılarımızdan xilas günü
gözləyirik, amma gözləməklə heç bir şeyin dəyişməyəcəyini də bilirik.
İndini yaşamaq – təbiətin bütün varlığı bu anda içində olduğu vəziyyətdir:
keçmiş yox olub. Yüz il əvvəlki meşələr indi artıq yoxdur. Yüz il sonra küçələrin
necə şəkil alacağını da bilmirik.
Bəhanələri yıxmaq – həyatın qarışqaların qarşısına çıxardığı çətinliklər
bizim qarşımıza çıxan çətinliklərdən kiçik deyil. Hər yağışda evləri başlarına
yıxılan qarışqalar vaz keçmirlərsə, biz niyə imtina edək? Yüksəlmək istəyiriksə,
bu, öz əlimizdədir. Yenilməyi də bacararıq. Həm də nə məharətlə...
Əsəri sonlandırmaq – bir çox insan həyatında inqilab edəcək bir sıçrayışın
tam ucuna gəlir. Bir az da dayansa, özünü zirvədə tapacaq. Amma dırmaşmağı
buraxır. Bir addım atılan minlərlə addımın yox olmasına səbəb olur.
Müəllif bu yeni düşünmə tərzinə, peşə, əxlaqi, ictimai, fərdi hədəfləri
təyin etməyə çağırır. Üçüncü addımda təyin olunan hədəflərə gedəcək
yolların detallarını, gerçəkləşdirilmə şəkillərini dəqiqləşdirmək provayder
dünyagörüşlərini təmin edir.
Bundan sonra sıra şiddətli arzulamağa gəlir. Hərəkətəkeçirici enerjini əldə
etmək üçün qarşıqoyulabilməz arzuların olması gərəkdir. Beləcə, hərəkətə
keçərkən əngəl törədəcək qorxu qəliblərinə qarşı da cəsarətli inkişaf yolları
axtarılmalıdır. Nəhayət, bəhanələrə sığınmaq davranışını yox etməyi və artıq
hədəfə çatana, əsəri tamamlayana qədər bu yol üzrə irəliləyişi təklif edir.
Kitabın hər hissəsində mövzular üç təməl althissədə işlənir: əvvəl mövzunun əhəmiyyəti açıqlanır; məqsədin ardından bacarılmasını çətinləşdirən
əsas maneələr sıralanır və nəhayət həll üsulları təqdim edilir.

Robin Şarma
"Bakı" Kitab Klubu
“Titulsuz lider”
320 səhifə, 2015

Dünya şöhrətli liderlik mütəxəssisi Robin Şarmanın “Titulsuz lider” əsəri şəxsiyyətin inkişafı barədə bütün dünyada ən çox satılmış
kitablardan biridir.
Əsərin başlıca ideyası hər bir şəxsin öz “Mən”ində liderlik
xüsusiyyətlərini axtarıb tapmasına yönəlib. Kitab işgüzar insanlara
özünüinkişaf cığırıyla irəli getməyə kömək edərək, ətrafındakıları və
tərəfdaşlarını bu yola necə istiqamətləndirməyi anladır.
Dünyanın məşhur şirkətlərinə məsləhətlər verən Robin Şarma bu
əsərində lider olmağın yollarını öyrədir.
Valideynlərinin öldürülməsindən sonra mənəvi sarsıntı keçirən
Bleyk Devis heç bir işdə uğur qazana bilmir. Bir müddət orduya yazılan Bleyk İraqa müharibəyə yollanır. Müharibə onun psixologiyasına
daha ağır təsir edir və o, müharibədən qayıtdıqdan sonra sivil həyata
uyğunlaşa bilmir. Kitab mağazasında satıcı işləməyə başlasa da, Bleyk
Devis hələ də şəxsi həyatından narazı və iş həyatında uğursuzdur.
Onun həyatı bir bazar ertəsi səhəri Bleykin işlədiyi mağazaya həmin
mağazanın başqa bir filialından gələn digər işçi – Tommi Flinlə tanışlıqdan sonra müsbət mənada dəyişir. Bleykin atasının köhnə dostu
olan Tommi işində bir çox uğura imza atmış, hörmət edilən bir şəxsdir.
Bu qəribə şəxs Bleykin həyatını dəyişdirmək fikrindədir və o, Bleyki
titulsuz liderlik fəlsəfəsi ilə böyük uğurlar qazanmış dörd müəllimlə
tanış edir. Bu adamlarla tanışlıq Bleykin həm iş, həm də şəxsi həyatını
kökündən dəyişir.
Əsərdə hər bir insanın anadangəlmə lider olduğu, bunun hər
kəsdə potensialının olmasından bəhs edilir. Hər bir insana lider olmaq
üçün titul lazım deyil, o öz bilik və bacarığını ona titul verilmədən də
nümayiş etdirə bilər. Sadə peşə adamları olan ustadlar kitab satıcısı
Bleykə onun necə lider ola biləcəyindən danışırlar.
Birincisi, Bleykin atasının dostu olan Tommi də sadə kitab satıcısıdır. O, Bleyki öz işinin ustası olan hotel xidmətçisi Anna ilə, xizək
satıcısı Tayla və masajçı Cetlə görüşdürür.
Onlar gənc Bleykə həyatda uğura necə nail olmağın, necə yaxşı
insan olmağın, uğurlu biznes qurmağın yollarını göstərirlər.
Həqiqi uğur barədə müasir hekayə olan bu əsər insan həyatında
istənilən şeyə çatmaq bacarığı aşılayır. Beynəlxalq bestsellerlər arasında birinci yeri tutan bu kitab uğur qazanmaq istəyən hər bir insana
lazımdır.
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