ön söz

Dəyərli oxucularımız!
Hörmətli ATİB üzvləri!
Tarixə

qovuşmaqda olan 2015-ci il həm Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq
münasibətlərinin daha da möhkəmlənməsi, həm də ikitərəfli
əlaqələrin inkişafına töhfə vermək məqsədilə qurulan Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyinin (ATİB) fəaliyyətinin aktiv
şəkildə genişlənməsi baxımından uğurlu oldu.
ATİB 2015-ci ilin artıq arxada qalan aylarında öz təşkilati
potensialını daha da möhkəmləndirdi, yeni üzvlər qəbul etdi, üzvlərimizin sosiallaşması baxımından
olduqca vacib olan “işgüzar nahar görüşləri” təşkil etdi.

Hörmətli oxucular, ötən dövrlərdə olduğu kimi, qarşıdakı dövrlərdə də ATİB olaraq Azərbaycan–Türkiyə əlaqələrinin inkişafında, ölkədə biznes mühitinin daha effektiv formaya gəlməsində öz səylərimizi
davam etdirəcəyik. ATİB üzvlərinin və əməkdaşlıq etdiyimiz təşkilatların dəstəyi ilə qarşıladığımız 2016cı ildə daha böyük uğurlara imza atacağımıza inanıram. Əminəm ki, bu işlərdə Sizlər yaxından iştirak
edəcək, əvəzsiz töhfələrinizi verəcəksiniz.
Hörmətlə,

EcoVision (25/2015)
Təsisçi:
Azərbaycan Türkiyə İş Adamları
Birliyi (ATİB)
Əməkdaşlar:
Gülnar Şirinova
Eyvaz Qocayev
Dizayner:
Maksim Kostenko
Korrektor:
Kəmalə Cəfərova
•
•
•

Cemal YANGIN,
ATİB İdarə heyətinin sədri

“EcoVision” jurnalının
dəyərli oxucuları!
Jurnalımızın

növbəti buraxılışı səhiyyə
məsələlərinə, ölkəmizin
səhiyyə sektorunun ayrılmaz hissəsi olan özəl tibb və əczaçılıq
sektorlarındakı vəziyyətə həsr edilmişdir.
Digər sahələrdə olduğu kimi, səhiyyə sektoru da hər zaman
ölkə rəhbərliyinin diqqət mərkəzində olub. Ona görə də “EcoVision” jurnalı da, öz növbəsində, son illərdə səhiyyə sektorunda
görülmüş işlərin işıqlandırılmasına biganə qala bilməzdi.
Üzvlərimiz arasında səhiyyə sahəsində çalışan “Albatros Healthcare” MMC, “Alliance Assist”,
“Azər-Türk Med”, “Denta Med” Estetik Klinikası, “Pharmethic” MMC, “Implant ART”, “Medisis” MMC,
“Viola” MMC (Avrasiya Klinikası) kimi fəal üzvlər daxildir. Bu sayımızda səhiyyə sektorunda fəaliyyət
göstərən üzvlərimizin fəaliyyəti ilə yaxından tanış olacaqsınız.
Bununla yanaşı, jurnalımızda yeni “İstedad” rubrikası açılmışdır. 2016-ci il ərzində biz xüsusi
istedada malik olan üzvlərimizin əl işləri, ədəbi əsərləri və sair ilə sizi tanış edəcəyik. İlin sonunda
isə müsabiqə yolu ilə qalib seçiləcək.
Jurnalımızda ənənəvi məlumatlar: ATİB-in son üç aylıq fəaliyyəti, yeni üzvlərimiz haqqında qısa
məlumatlar əks etdirilmişdir. “Azərbaycanı tanıyaq” rubrikasında isə bu dəfə Qusara səyahət edəcəyik.
Ümidvarıq ki, fəaliyyətimizi müsbət dəyərləndirəcəksiniz.
Əziz dostlar!

Ümid edirik ki, jurnalımız diqqətinizi cəlb edəcək. Jurnal haqqında təklif və rəylərinizi ATİB Katibliyi
ilə bölüşsəniz, Sizə çox minnətdar olarıq. Təklif və iradlarınızı pr@atib.az elektron ünvanında böyük
məmnuniyyətlə gözləyirik.
Hörmətlə,

Pərvanə HACIYEVA,
Baş redaktor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"AtaBank" ASC
"Adopen" MMC
Anadolu Vizyonu Kurs
Destek Ve Turizm Sanayi
Ticaret Anonim Şirketi”-nin
Azərbaycan Respublikasındakı
Nümayəndəliyi
AXA MBASK
Biləv İnşaat
“Pharmethic” MMC
“İlk Inşaat” MMC
İstanbul Çarşı Import Export Ltd
Iteca Caspian LLC
“Qafqaz Tikinti Materialları” A.Ş
Network Global Logistics MMC
“PAŞA Həyat Sığorta” ASC
“RR” şirkətlər qrupu
Türk Hava Yolları
"Ziraat Bank Azərbaycan"

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

Ünvan
Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət 21, 5-ci
mərtəbə, AZ1001
Tel
: (994 12) 449 88 82/83
Faks : (994 12) 449 88 84
e-mail : pr@atib.az
Tuna mətbəəsində çap olunmuşdur.
Tel: (012) 447 15 16 / 25
www.tuna.az
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ATİB İdarə heyətinin
2015-2018-ci illərdə tərkibi

Cemal Yangın
İdarə heyətinin sədri

İstanbul Çarşı İmport Export Ltd.

Cem Becel
İdarə heyəti sədrinin
müavin

Mürsəl Rüstəmov
İdarə heyəti sədrinin
müavin

Kaya Karslı
İdarə heyətinin üzvü

“Azərbaycan Koka Kola
Bottlers Ltd” MMC

“İstanbul Reklam Market” MMC

“PAŞA Həyat Sığorta” ASC

Rafiq Qarayev
İdarə heyətinin
üzvü

“RR Group of Companies” MMC

Aydın Məmmədov
İdarə heyətinin
üzvü

İsmail Şahin Bürhan
İdarə heyətinin üzvü

Ali Gümüş
İdarə heyətinin üzvü

Fariz Əmirov
İdarə heyətinin üzvü

Rəşad Rəsullu
İdarə heyətinin üzvü

Oktay Vayiç
İdarə heyətinin üzvü

Borusan MAKİNA Servis
ve Ticaret A.S.

Ata Holdinq ASC
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ATIB haqqında

ATİB Katibliyi
Pərvanə Hacıyeva
Baş katib

6

Sevinc Dostaliyeva
Baş assistent

Gülnar Şirinova
PR Manager

Aytən Camalova
Katibə referent

Mətanət Şirinova
Mühasib

Eyvaz Qocayev
Mütəxəssis

Sevda Məmmədli
Layihə koordinatoru
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ATIB haqqında

ATİB-in VİZYONU:

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

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

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

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

ATİB-in MİSSİYASI:

ATİB üzvlərinə faydalı xidmətlər:
•
•
•
•

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

ATİB-in üzvlük şərtləri:
•
•

ATİB-in Nizamnaməsinə əsasən üzv olacaq hüquqi və fiziki
şəxsin və ya xarici şirkətin təmsilçiliyinin Azərbaycanda
fəaliyyət göstərməsi.
Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti və ATİB-ə

•
•
•

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

ATİB-ə üzvlük nə verir:

8
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•

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

•

üzvlük blankı (üzvlük blankı əlavə edilir).
Birliyə illik üzvlük haqqı olaraq 1200 manat ödənilməsi.
Ödəmə hissə-hissə də həyata keçirilə bilər.

•
•

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

•
•

üzvlərdən xəbərlər

ATİB İdarə heyətinin üzvü “PAŞA Həyat
Sığorta” ASC-nin təşəbbüsü ilə “İnsan
Resursları Forumu – Bakı 2015” adlı
geniş tədbir keçirilib
“PAŞA Həyat Sığorta” şirkətinin təşəbbüsü və təşkilati dəstəyi ilə noyabr ayının
13-də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq “İnsan Resursları Forumu – Bakı 2015” adlı
geniş tədbir keçirilib.
Tədbirdə Azərbaycan Türkiyə İş
Adamları Birliyinin sədri Cemal Yangın,
sədr müavini Cem Becel və ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva da iştirak edib.
Forumda beynəlxalq təcrübə və yerli yanaşmanın vəhdəti, eyni zamanda
qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün
ölkənin ən nüfuzlu təşkilat və şirkətlərinin 200-dən çox peşəkar HR rəhbərləri
iştirak edib.
Forumda çıxış edən “PAŞA Həyat Sığorta” ASC İdarə heyətinin sədri Mürsəl
Rüstəmov qeyd edib ki, “dövlətimizin baş-
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çısı cənab İlham Əliyevin bildirdiyi kimi,
“Biz qara qızıl olan nefti insan kapitalına çevirmək siyasətini həyata keçiririk”. Elə bizim də təşəbbüsçü və təşkilatçı olaraq bu
forumu keçirməkdə əsas məqsədimiz bu
siyasətin icrası ilə bağlı üzərimizə düşən
öhdəlikləri layiqincə yerinə yetirməkdir”.
M.Rüstəmov bu tədbirin “PAŞA Həyat”ın sosialyönümlü növbəti layihələrindən biri olduğunu qeyd edib: “Bu forumdan əvvəl “PAŞA Həyat” tərəfindən
müxtəlif sahələri əhatə edən bir neçə
sosial layihə, o cümlədən Azərbaycanı
dünyaya tanıtmaq, onun zəngin tarixi
mədəni irsini, həmçinin müasir inkişafını
dünyaya çatdırmaq istiqamətində bir çox
layihələr həyata keçirilib”.
Daha sonra forumun əsas hissəsində
çıxışlar dinlənilib. Forumda son illər ərzində Azərbaycanda insan resurslarının idarə
edilməsinə artan maraq, bu sahədəki inkişaf, həmçinin xarici təcrübənin yerli bazarda tətbiqinin nəticələri müzakirə olunub.

“Koç Sistem
Texnologiya
Workshop” adlı
tədbir keçirilib

10 sentyabr 2015-ci ildə ATİB üzvü olan
“Koç Sistem” “Park Inn” hotelində “Koç Sistem
Texnologiya Workshop” bağlı tədbir keçirib.
Tədbiri giriş sözü ilə açan “Koç Sistem Azərbaycan”ın rəhbəri Ali B.Kutvan şirkətin
70 illik fəaliyyətindən və bugünə qədər keçdiyi inkişaf yollarından danışıb. Daha sonra
“Koç Sistem - Azərbaycan”ın satış müdiri
Görkəm Göçən qurum haqqında məlumat
verib. Onun sözlərinə görə, “Koç Sistem”
“Koç Holding”in tərkib hissəsidir. Artıq 3 ildir Azərbaycanda fəaliyyət göstərir: “Ümumilikdə isə 70 ildir bu şirkət yaradılıb və
fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində çox partnyorlarımız olub”.
Daha sonra G.Göçən “Koç Sistem Azərbaycan”ın xidmət bölmələrinin fəaliyyətinə toxunub. Azərbaycanda bir çox
şirkətlərlə əlaqələr qurduğunu deyən satış müdiri əlavə edib ki, ən çox “Azərfon”,
“Inteltek”, “Topaz.az”, “AzərSun”, “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” və bu kimi başqa
şirkətlərlə geniş əlaqələr yaradılıb.
Tədbirdə daha sonra şirkətin rəhbər
vəzifə sahibləri, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin, “Veysəloğlu” şirkətinin əməkdaşları və başqaları iştirak
edib.

üzvlərdən xəbərlər

ATİB üzvləri “BAKUBUİLD-2015” 21-ci
ATİB üzvləri
Beynəlxalq İnşaat Sərgisində iştirak etdilər arasında ikili
görüşmə

Oktyabrın 21-dən 24-dək keçirilmiş “BakuBuild-2015” 21-ci Azərbaycan Beynəlxalq
İnşaat Sərgisində ATİB üzvü “NORM Sement”
zavodu iştirak edib.
Sərgi “NORM Sement” zavodu və onun
məhsullarının daha geniş tanıdılmasında, tikinti təşkilatları ilə iş əlaqələrinin qurulmasında, satış imkanlarının artırılmasında, potensial müştərilərin cəlb olunmasında və şirkətin
gələcək inkişafında əhəmiyyətli rol oynamaqla yanaşı, tədbiri ziyarət edən mütəxəssislərlə
ünsiyyət saxlamaq və uğurlu təşviqat kampaniyasını həyata keçirmək imkanı verib.
İnsanların fərdi və kollektiv şəkildə çalışdıqları məkanlara ən münasib mebellər
təqdim edən “Zivella” “BakuBuild-2015”
sərgisində öz stendi ilə müştərilərin zövqünü oxşayıb. “Zivella” müştərilərinin istək və
ehtiyaclarını qarşılayacaq dizaynı, gözəlliyi
və keyfiyyəti bir araya gətirən gənc, həssas
və daima öyrənən bir şirkətdir.
Digər ATİB üzvü “SR GROUP CO” MMCyə daxil olan “Arçelik” də sərgidə iştirak
edib. Xatırladaq ki, keyfiyyətli və geniş çeşidli məhsullarıyla qürur duyan “Arçelik”
avadanlıqların zəmanətli və postzəmanətli
təmirini təmin edən yüksək səviyyəli informasiya və servis dəstəyi təklif edir.
Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyinin Baş katibi Pərvanə Hacıyeva üzvlərimizin stendini ayrı-ayrılıqda ziyarət
edərək onlara uğurlar arzuladı.

ATİB üzvləri “NORM” MMC-nin Baş
icraçı direktoru Hasan Yalçınkaya, “Star
Public Transport” şirkətinin rəhbəri Selim
Evsen arasında ikili görüşmə olub. Görüşdə ATİB-in Baş katibi Pərvanə Hacıyeva da
iştirak edib.

“Business Service Centre” MMC ATİB ofisində təqdimat keçirdi
ATİB üzvü olan “Business Service Centre”
MMC oktyabrın 29-da ATİB ofisində təqdimat keçirdi. Təqdimatda ATİB üzvləri və

ATİB-in Baş katibi Pərvanə Hacıyeva iştirak
etdi.
“BSC Group”un icraçı direktoru Təranə
Mahmudova şirkət haqqında geniş məlumat verdi.
Qeyd edək ki, 1997-ci ildən fəaliyyət
göstərən “Business Service Centre” LTD

(BSC Group) şirkəti hüquq, maliyyə, mühasibatlıq və kadr xidmətləri sektorunda aparıcı mövqeyə malikdir. Fəaliyyət müddəti
ərzində təyinat və mürəkkəblik dərəcəsi
fərqli olan yüzdən artıq şirkətlə əməkdaşlıq
etmiş və qazandığı etibarlı tərəfdaşlığı hazırda da uğurla davam etdirməkdədir.
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ATİB xəbərləri

ATİB İdarə heyəti “Azərsun Holdinq”də
Avqustun 20-də Azərbaycan Türkiyə
İş Adamları Birliyinin İdarə heyəti “Azərsun Holdinq”in baş direktoru Savaş Uzan
ilə görüşüb. Görüşdə ATİB İdarə heyətinin
sədri Cemal Yangın, sədrin müavini Cem
Becel, İdarə heyətinin nümayəndələri Ra-

fiq Qarayev, Kaya Karslı və ATİB-in Baş katibi Pərvanə Hacıyeva iştirak ediblər.
“Azərsun Holdinq”in baş direktoru Savaş Uzan qonaqlara şirkətlər qrupunun
fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verərək
digər şirkətlərlə əlaqələrindən və gələ-

cəkdə birgə həyata keçiriləcək layihələrdən bəhs etdi.
Səmimi qəbula görə təşəkkür edən
ATİB sədri ATİB-in fəaliyyəti, həyata keçirdiyi layihələr barədə də məlumat verdi.

Türkiyənin Zəfər bayramı münasibətilə rəsmi qəbul təşkil
edilib
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28 avqust 2015-ci ildə Türkiyənin
Zəfər bayramı və Türk Silahlı Qüvvələri
Günü münasibətilə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyində rəsmi qəbul təşkil
olunub.
Qəbulda ATİB İdarə heyətinin sədri
Cemal Yangın, İdarə heyətinin üzvləri
Rafiq Qarayev, Ali Gümüş və Kaya Karslı
iştirak ediblər.
Rəsmi qəbul Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə
başlayıb.
Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri İsmayıl Alper Coşkun tarixə nəzər salaraq
türk xalqının və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Mustafa Kamal Atatürkün rəhbərliyi
ilə 1922-ci il avqustun 30-da tarixi zəfər
qazandığını bildirib. O, qeyd edib ki, bu
böyük zəfər türk millətinin sarsılmazlığının və iradəsinin nümunəsidir və bütün
bunların nəticəsi olaraq bugünkü Türkiyə
dövləti qurulub.

ATİB xəbərləri

Türkiyə Cümhuriyyətinin Zəfər bayramı
münasibətilə tədbir keçirilib

Avqustun 30-da Türkiyənin Zəfər bayramı münasibətilə Şəhidlər xiyabanındakı
“Türk əsgərləri” abidəsi önündə tədbir keçirilib.
Mərasimdə ATİB İdarə heyətinin üzvləri Rafiq Qarayev, Kaya Karslı, Ali Gümüş,
ATİB üzvlərindən Ali İhsan Genç, Akyıl
İmre və ATİB Katibliyinin nümayəndələri
iştirak ediblər.
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Türkiyə Cümhuriyyəti və Azərbaycan
Respublikasının himnləri səsləndikdən
sonra tədbir məzarların üzərinə gülqoyma
ilə başa çatıb.
Daha sonra mərasim iştirakçıları Şəhidlər xiyabanında azərbaycanlı şəhidlərin məzarını ziyarət edib, Əbədi Məşəl Kompleksi
önünə əklil qoyublar.

Bakının işğaldan
azad edilməsi
münasibətilə
çələngqoyma
mərasimi keçirilib

15 sentyabr 2015-ci ildə Bakının Nuru
paşanın komandanlığı ilə Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən qurtuluşunun 97-ci ildönümü
münasibətilə tədbir keçirilib.
Mərasimdə ATİB üzvləri və ATİB Katibliyi
iştirak edib.
Türkiyə Cümhuriyyəti və Azərbaycan
Respublikasının himnləri səsləndikdən sonra
tədbir məzarların üzərinə gülqoyma ilə başa
çatıb.
Daha sonra mərasim iştirakçıları Şəhidlər
xiyabanında azərbaycanlı şəhidlərin məzarını ziyarət edib, Əbədi Məşəl Kompleksi önünə
əklil qoyublar.

ATİB xəbərləri

ATİB tələbələri
mükafatlandırdı

18 sentyabr 2015-ci ildə Azərbaycan
Türkiyə İşadamları Birliyi ilə Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universiteti arasında əməkdaşlıq davamlı olaraq genişləndirilir və
tələbələrin təcrübi bilik əldə etməsində
davamlı səylər göstərilir.
Əldə olunan razılaşmaya əsasən, tədrisində fərqlənən universitetin iki müəllimi
və ən yüksək nəticə göstərən iki tələbəsi
ATİB tərəfindən Türkiyəyə istirahət paketi
ilə mükafatlandırılıb.

Şərqi Anadolu İxracatçılar Birliyi (DAİB)
Heyəti ATİB ofisində
15 sentyabr 2015-ci ildə Cemal Şengelin rəhbərliyi altında Şərqi Anadolu
İxracatçılar Birliyinin (DAİB) heyəti ATİB
ofisini ziyarət etdi.
Qonaqları ATİB İdarə heyətinin üzvləri
Rafiq Qarayev və Aydın Məmmədov qəbul
etdilər.
Rafiq Qarayev ATİB haqqında məlumat
verərək qonaqlara ziyarət üçün təşəkkürünü bildirdi.
Şərqi Anadolu İxracatçılar Birliyi İdarə
heyətinin sədri Cemal Şenel qəbul üçün minnətdarlıq edərək heyət haqqında məlumat
verdi. O bildirdi ki, ticarət heyətinə un, yem,
mürəbbə, halva, tahin, şokolad, turşu, çərəz,

günəbaxan tumu, süd və süd məhsulları,
paxlalı bitki, şəkər, su istehsalı sektorunda
fəaliyyət göstərən firmalar daxildir.
Görüşün sonunda xatirə fotosu çəkildi.

ATİB nümayəndə heyəti Türkiyə
səfirliyində bayramlaşmada iştirak edib

Sentyabrın 22-də Türkiyə Səfirliyinin iqamətgahında Qurban bayramı münasibətilə bayramlaşma mərasimi keçirilib. Mərasimdə həmçinin ATİB İdarə heyəti, üzvləri və Baş katib
Pərvanə Hacıyeva da iştirak edib.

ADİU-nun Türk dünyası işlətmə fakültəsinin
dekanı ATİB ofisini ziyarət etdi
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (ADİU) Türk dünyası işlətmə fakültəsinin (TÜDİFAK) dekanı dr. Ferruh
Tuzcuoğlu ATİB ofisini ziyarət edib. Qonaqları salamlayan ATİB sədri Cemal Yangın TÜDİFAK-ın belə gənc və təcrübəli bir
dekanla daha gözəl xidmətlərə imza ata-

cağına inandığını söyləyib. Əvvəllər olduğu kimi, bundan sonra da universitetlə və
fakültə ilə əməkdaşlığın ən gözəl şəkildə
davam edəcəyini bildirib.
Səmimi qəbula görə ATİB sədrinə təşəkkür edən dekan ATİB-in fəaliyyətini daim
yüksək qiymətləndirdiyini vurğulayib.

say 25 | EcoVision

15

ATİB xəbərləri

ATİB nümayəndə
heyəti İdarə
heyətinin üzvü
Kaya Karslını
ziyarət edib

6 oktyabr 2015-ci ildə ATİB İdarə
heyətinin üzvləri və ATİB Katibliyinin
əməkdaşları ATİB İdarə heyətinin üzvü
Kaya Karslını ziyarət ediblər. Ziyarət əsnasında ATİB-lə “İstanbul Reklam” arasındakı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə
edilib.

Mehmet Sami
Acarözmen ATİB
ofisini ziyarət etdi

14 oktyabr 2015-ci ildə Mehmet Sami
Acarözmen ATİB ofisini ziyarət etdi. O, ATİB
Baş katibi Pərvanə Hacıyeva ilə görüşərək
qurumun fəaliyyəti ilə bağlı söhbət etdi.
Sami bəy ATİB-in hər gün daha da inkişaf
etdiyini və daim zirvələrə doğru getdiyini
bildirdi.
ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva ziyarət
üçün Mehmet Sami Acarözmənə təşəkkürünü bildirdi.

“Türk Hava Yolları”nın Bakı ofisinin
rəhbəri ATİB ofisini ziyarət etdi
Oktyabrın 20-də “Türk Hava Yolları”
(THY) Bakı ofisinin rəhbəri Seyfullah İlyas ATİB ofisini ziyarət etdi.
ATİB sədri Cemal Yangın ziyarətə görə
təşəkkür edərək THY-ni güclü, dinamik,
hər zaman irəli addımlayan bir qurum
kimi gördüyünü bildirdi.
THY-nin ATİB-lə əməkdaşlığını bundan
sonra da ən yüksək səviyyədə davam etdirəcəyini bildirən Seyfullah İlyas daim bu
əməkdaşlığa xüsusi yer verəcəyini söylədi.

Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin
müşavirləri ATİB-in ofisində oldular
21 oktyabr 2015-ci ildə Türkiyənin
Azərbaycandakı səfirliyinin əmək və sosial müdafiə məsələləri üzrə müşaviri
Namık Ata, gömrük müşaviri Arsan Günler, mətbuat müşaviri Hamit Karadeniz
və din xidmətləri müşaviri Kamil Günes
Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyinin ofisində qonaq oldular.
Qonaqları salamlayan ATİB sədri Cemal Yangın ziyarət üçün təşəkkürünü bildirdi.
Səmimi qarşılanmaya görə minnətdarlıqlarını bildirən müşavirlər Türkiyənin
Azərbaycandakı səfirliyi ilə ATİB arasında bütün istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın inkişafından məmnunluqlarını ifadə
edib, bu əməkdaşlığın daha da inkişaf
etməsi üçün öz fəaliyyətləri dövründə səy
göstərəcəklərini vurğuladılar.
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Görüşdə Türkiyənin Azərbaycandakı
səfirliyi ilə ATİB arasında əməkdaşlığın
gücləndirilməsi sahəsində görülən işlərdən bəhs olunaraq, gələcək əməkdaşlığın
perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi də
aparıldı.

Türkiyənin
müstəqilliyinin 92ci ili münasibətilə
rəsmi qəbul verildi

Oktyabrın 29-da Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi Cümhuriyyətin elan edilməsinin 92-ci ili münasibətilə rəsmi qəbul
təşkil edib.
Qəbulda ATİB İdarə heyətinin üzvləri,
ATİB üzvləri və ATİB Katibliyinin əməkdaşları iştirak edib.
Səfir Alper Coşqun ulu öndər Mustafa
Kamal Atatürkün rəhbərliyi ilə Türkiyənin
istiqlal mübarizəsindən və ölkəsinin keçdiyi inkişaf yolundan danışıb.
O, qeyd edib ki, Türkiyə öz dinamik inkişaf yolunda siyasi, hərbi, iqtisadi, eləcə də
demokratiya və insan haqları sahələrində
böyük addımlar ataraq regionda və dünyada mövqeyini möhkəmləndirib.

ATİB xəbərləri

ATİB İdarə heyəti Türkiyənin Azərbaycandakı hərbi attaşesi
general-mayor İhsan Başbozkurtu ziyarət etdi
Oktyabrın 23-də Azərbaycan Türkiyə
İş Adamları Birliyinin İdarə heyəti Türkiyənin Azərbaycandakı hərbi attaşesi
general-mayor İhsan Başbozkurtu ziyarət

etdi.
ATİB sədri Cemal Yangın hərbi attaşeni Azərbaycanda fəaliyyətə başlaması
münasibətilə təbrik edərək ölkələrimizin

Xanım millət vəkili ATİB ofisində
12 noyabr 2015-ci ildə millət vəkili
Qənirə Paşayeva Azərbaycan Türkiyə İş
Adamları Birliyini ziyarət etdi.
ATİB sədri Cemal Yangın ziyarət üçün Qənirə xanıma təşəkkür edərək yenidən millət

vəkili seçilməyi münasibətilə təbrik etdi.
Millət vəkili Qənirə Paşayeva isti münasibətə görə minnətdarlıq bildirərək
daim ATİB-ə diqqət və qayğı göstərəcəyini vurğuladı.

Silahlı Qüvvələri arasında əməkdaşlığın
genişləndirilməsi istiqamətində gələcək
fəaliyyətində ona uğurlar arzuladı.

ATİB sədri ANFAS
nümayəndələrini
qəbul edib

22 oktyabr 2015-ci ildə Antalya Fuarcılık İşlətmə və Yatırım A.Ş.-nin (ANFAS)
nümayəndə heyəti ATİB ofisini ziyarət etdi.
ATİB sədri Cemal Yangınla görüşdə qonaqlar Türkiyədə keçiriləcək 27-ci Beynəlxalq
Qonaqlama və Qarşılama Sərgisinini təşkilatçılığını ATİB-lə birlikdə etmək istədiklərini bildirdilər.
Cemal Yangın ATİB-in bacardığı hər
cürə dəstəyi verəcəyini bildirdi.
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ATİB sədri Cemal Yangın və ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva
ŞKTC-nin müstəqilliyinin 32-ci ildönümündə iştirak ediblər
18 noyabr 2015-ci ildə Bakıda Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin (ŞKTC)
müstəqilliyinin 32-ci ildönümü qeyd olunub. Tədbirdə ATİB sədri Cemal Yangın,
Baş katib Pərvanə Hacıyeva, İdarə heyətinin üzvləri və ATİB üzvləri iştirak ediblər.
Tədbirdə Azərbaycanın millət vəkilləri, xarici dövlətlərin ölkəmizdəki səfirləri,
türk iş adamları, siyasət və mədəniyyət
xadimləri, ziyalılar və jurnalistlər iştirak
ediblər. Şimali Kipr Türk Respublikasının Azərbaycandakı nümayəndəsi Sadəttin Topukçu çıxış edərək Kipr türklərinin

tarixdə üzləşdiyi zülmlərdən bəhs edib.
Aparılan mübarizənin sonunda 1983-cü
ildə müstəqilliklərini əldə etdiklərini
vurğulayıb. Kiprin günümüzdə əldə etdiyi nailiyyətlərdən də danışan Sadəttin
Topukçu bunu Türkiyə Cümhuriyyətinə,
ölkəni quran Rauf Denktaşa və şəhidlərə
borclu olduğunu deyib.
Daha sonra digər çıxış edənlər bütün türk dünyasını Kipr Türk Cümhuriyyətinin müstəqilliyi münasibətilə
təbrik edib. Türkiyənin və Kiprin acısının Azərbaycanın acısı, sevincinin isə

Azərbaycanın sevinci olduğunu vurğulayıb. Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin müstəqilliyinin heç də asan əldə
edilmədiyini qeyd edib. Azərbaycanın
ermənilərin apardığı işğalçılıq siyasətindən əziyyət çəkən bir ölkə olaraq
Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətini yaxşı
başa düşdüyünü ifadə edib. Barışdan
yana olan hər iki ölkənin gələcəkdə
uğurlarının daha da artmasını arzulayıb.
Qeyd edək ki, tədbirin sonunda qonaqlar üçün ziyafət verilib.

Qurban bayramı ilə bağlı ATİB üzvü olan “Park INN” hotelində
bayramlaşma
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ATİB sədri THY
ofisində qonaq oldu

26 noyabr 2015-ci ildə ATİB sədri
Cemal Yangın Türk Hava Yollarının Bakı
ofisinin rəhbəri Seyfullah İlyası ziyarət
etdi.
Ziyarət üçün Cemal Yangına təşəkkürünü bildirən Seyfullah İlyas Azərbaycanda xidməti işə başlamaqdan və
ATİB-ə üzv olmaqdan böyuk iftixar hissi
keçirdiyini bildirdi.

Cemal Yangın DEİK/
Türk-Azerbaycan
İş Konseyinin
iclasında İdarə
heyətinə üzv seçilib

Türk-Azərbaycan İş Konseyi 3 noyabr
1991-ci ildə Türk-Avrasya İş Konseylerinin
əhatəsi altında fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Bu konsey Türkiyə və Azərbaycan bölgələri arasındakı iqtisadi və sosial iş əlaqələrini daha da inkişaf etdirmək üçün qardaş
ölkələrə dəstək vermək məqsədilə yaradılıb.
Xarici İqtisadi Əlaqələr Şurasının (DEİK)
məqsədi xarici ticarət, beynəlxalq investisiyalar, xidmətlər başda olmaqla, Türkiyənin
ixracatını artırmağı təmin və iş imkanlarını
inkişaf etdirməyi koordinasiya etməkdən
ibarətdir. Qeyd edək ki, ATİB İdarə heyətinin sədri Cemal Yangın DEİK/Türk-Azerbaycan İş Konseyinin iclasında İdarə heyətinə üzv seçilib.
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ATİB sədri Cemal Yangın və ATİB Baş
katibi Pərvanə Hacıyeva Turan Yazganın
anım günü mərasimində iştirak ediblər
Noyabrın 23-də Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Türk dünyası işlətmə fakültəsində (TÜDİFAK) Türk Dünyası Araşdırmaları Vəqfinin (TDAV) qurucusu professor
Turan Yazganın anım günü keçirilib.
Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyinin sədri Cemal Yangının və Baş katib Pərvanə Hacıyevanın iştirak etdiyi tədbirin əvvəlində Turan Yazgana həsr olunan sənədli
film nümayiş olundu.
Sonra fakültə dekanı Fərruh Tuzcuoğlu
iştirakçılara Turan Yazganın həyat və fəaliy-

yəti haqqında ətraflı məlumat verdi. Onun
əsasını qoyduğu və rəhbərlik etdiyi TDAV
ilə həyata keçirilən mühüm layihələrdən
danışdı.
Çıxış edən qonaqlar Turan Yazganın
daim türk millətinin tərəqqisi üçün çalışdığını, türk dövlətlərinin zəngin mədəniyyəti, böyük tarixi keçmişi ilə həmişə qürur
duyduğunu qeyd etdilər, onun təhsilin inkişafına və türk xalqlarının birliyinə önəm
verdiyini və bu gün yad edilməsindən məmnunluq duyduqlarını bildirdilər.

ATİB xəbərləri

ATİB Baş katibi üzvləri ziyarət edib
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işgüzar nahar

Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi iqtisadi və sosial
sahədəki fəaliyyətini genişləndirmək məqsədilə işgüzar
nahar keçirməyə başlayıb
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Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi iqtisadi və sosial
sahədəki fəaliyyətini genişləndirmək məqsədilə işgüzar
nahar keçirməyə başlayıb
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ECOVİSİON təəssürat

İşgüzar nahar – iş tərəfdaşı ilə qeyri-rəsmi şəraitdə tanış olmağa imkan verən görüşdür. Heç bir müqavilə imzalanmasa belə,
işgüzar şam yeməyinin vəzifəsi və qaydaları
biznes tərəfdaşını psixoloji cəhətdən məhsuldar əlaqəyə yönəltməkdir. Bütün dünyada biznes tərəfdaşı tərəfindən işgüzar
nahara dəvət hörmət əlaməti hesab edilir
və qeyri-rəsmi şəraitdə aktual mövzuları
müzakirə etmək arzusudur. İşgüzar nahar
həm də bir-biri ilə tanış olmaq və yaxından
tanımaq üçün yaxşı səbəbdir.
Mənim çox xoşuma gəldi ki, sahibkarlığın
müxtəlif profilləri üzrə məşğul olan bir çox
iş adamı dəvəti qəbul etdi, iqtisadiyyatın,
demək olar ki, bütün məsələləri üzrə müzakirə xarakterli fikir mübadiləsi aparıldı. Mənim diqqətimi həm də təşkilatçıların burada
edilən çıxışların tematikasını rəngarəng etmək cəhdləri və hər dəfə işgüzar şam yeməyinin sonunda Azərbaycan Respublikasının
dövlət strategiyası barədə çıxışların təqdim
olunması cəlb etdi.
Dilara Zamanova
“AtaHolding” ASC Korporativ
kommunikasiya şöbəsinin rəisi

İşgüzar nahardan son dərəcə məmnun
olduğumu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm.
Yüksək səviyyədə təşkil olunmuş tədbirə görə Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm.
Bu cür tədbirlər yeni işgüzar əlaqələr
qurmaq və təmsil etdiyimiz şirkətlər və
onların fəaliyyəti barədə məlumat vermək
imkanı yaradır.
Sizə bir daha öz minnətdarlığımı bildirir və fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram.

Osman Nemli
NORM-un Baş əməliyyatlar üzrə
direktoru
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ATİB yönetiminin katıldığım 2.ci
yemeğinde organizasyon yine çok başarılıydı. Yemek başlamadan önceki
ayaküstü sohbetler, iş adamlarının kaynaşması ve birlik olabilmek için hoş bir
ortam yaratıyor. Yemek esnasındaki
konuşmacıların kısa ve can sıkmayan
anlatım şekli zamanın çabuk geçmesini
sağladı. Her yemekte ayrı bir konu seçilip, bu konu hakkında detaylı anlatım

yapılması yemek organizasyonunu diğer yemeklerden farklı kılıyor. Emeginize saglik . . .
Selim Akbay
AGT-nin direktor müavini

ECOVİSİON təəssürat

Biz “PAŞA Bank” olaraq Azərbaycan
Türk İş Adamları Birliyinin yeni üzvləri
olsaq da, qısa zamanda təşkilatın təklif etdiyi tədbir və təşəbbüslərdən faydalanmışıq. ATİB tərəfindən peşəkarcasına təşkil
olunan aylıq işguzar naharlarda biz həm
biznes əlaqələri qurmaq, həm də fərqli
sektorlarda çalışan həmkarlarımızla fikir
mübadiləsi aparmaq imkanı qazanırıq.
Gələcəkdə də böyük məmnuniyyətlə ATİB
və onun üzvləri ilə əməkdaşlıq etmək niyyətindəyik.
Melih Mengü
Biznes inkişafı departamentinin direktoru

Dünya ölkələri saymaqla çətin bitirəcəyimiz qədər iqtisadi təlatümlər görmüşdür. Lakin heç biri qalıcı olmamış
və başladığı kimi, bir gün də bitmişdir.
Zənn edirəm ki, biz iş adamlarının və ziyalıların öhdəliyinə düşən bu təlatümlərdən hansı yollarla çıxışların mümkün
olduğunu araşdırıb tapmaq və bunları
tətbiq etməkdir. Azərbaycan Türkiyə İş
Adamları Birliyinin məhz belə bir qurum olduğunun şahidi olmaq qürurvericidir. ATİB-in iqtisadi inkişafın rəhni
olan gənc, arzulu və zəkalı gənclərə,
eləcə də gənc iş adamlarına dəstək verməsi bir ayrıcalıqdır.
Xəyal Rəhimov
“Real Cleaning” şirkətinin rəhbəri
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İlin Qızıl adamı

ATİB İdarə heyətinin üzvü
Rafiq Qarayev “İlin Qızıl adamı”
mükafatına layiq görüldü

İpəkyolu Strateji Araşdırmalar Mərkəzi (IPAR) və “Beynəlxalq İpəkyolu” jurnalı
“İlin Qızıl Adamı” adlı mükafata Azərbaycan Türkiyə İşadamları Birliyinin İdarə
heyətinin üzvü Rafiq Qarayevi layiq görüb. Mükafat İstanbulda 10 ölkədən qatılan yüksək səviyyəli insanların iştirakı
ilə möhtəşəm bir mərasimlə sahiblərinə
təqdim olunub.
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ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda səhiyyə

İrfan Başkurt: “Dərmanların
qiyməti orta hesabla 2-3
dəfə aşağı salınıb”
İlk öncə bir rəhbər kimi “Farmetik”
MMC-ni oxucularımıza tanıtmanızı
istərdik.
İ.B.: “Farmetik” MMC Azərbaycanda
2004-cü ildən dərman satışı və paylaşdırma deposu olaraq fəaliyyətə başlayıb. O gündən bugünə kimi depo olaraq
fəaliyyətini davam etdirir və dərman
bazarında özünü təsdiq etməkdədir.
2009-cu ilin noyabr ayından Babək
prospektindeki öz yerimizə köçdük.
Yeni ünvanımızdakı məkan təxminən
2000 kvadratmetr ərazidə yerləşir və
onun yarısı qapalıdır. Depomuz (dərman saxladığımız yer) 800 kvadratmetr
sahəni əhatə edir. Depo bütün qoyulan
sağlamlıq standartlarına uyğun olaraq
düzəldilib. Burada temperatur, təzyiq və
saxlanma qaydalarına tam riayət edilir.
Məkanımızda ofis hissə də var. Ofisdə apteklər və digər depolar tərəfindən
verilən sifarişlər qəbul olunur, depoya
verilir, depo həmin sifarişləri yığır və apteklərə servis ekspeditorları tərəfindən
çatdırılır. Kollektivimiz bir ailə olaraq çalışır. Biz müştərilərlə hər zaman mehri-
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ban və yaxşı münasibət qurmağa çalışırıq.
Depomuz, digər depolardan fərqli
olaraq, sadəcə “Asfarma” dərmanlarının
satışı ilə məşğul olur. “Asfarma” marketinq ilə məşğul olan bir şirkətdir. Bu fir-

ma Azərbaycanda 1997–ci ildən fəaliyyət
göstərir və hal-hazırda inkişaf edərək
Rusiya, Özbəkistan Moldova, Latviya,
Qazaxıstan və Gürcüstan kimi ölkələrdə
fəaliyyətini davam etdirir.

ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda
biznes
səhiyyə
təhsili

Azərbaycanın hansı regionlarında
fəaliyyət göstərirsiniz?
İ.B.: Bakıdan başqa Gəncə, Göyçay,
Lənkəran, Quba və Şirvan şəhərlərində də
satış nöqtələrimiz var. Oradan respublikanın bütün rayonlarına dərman vasitələrinin çatdırılması xidməti göstərilir.

Şirkətiniz əsasən hansı ölkələrlə əməkdaşlıq edir? Daha çox hansı
ölkələrdən dərman vasitələri idxal
edirsiniz?
İ.B.: Şirkətimiz əsasən Türkiyə, İngiltərə və Avropanın qabaqcıl ölkələri
ilə əməkdaşlıq edir. Bu firmaların hamısı
GMP standartlarında istehsal edir. Həmçinin biz də GDP standartlarına uyğun olaraq satış edirik.

Bildiyiniz kimi, “Dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi və həmin
qiymətlərə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası” təsdiq edilib. Bu qərardan sonra şirkətiniz tərəfindən idxal
olunan dərman vasitələrinin qiymətində və həcmində hər hansı bir dəyişiklik baş verməyib ki? Ümumiyyətlə, bu
qərarı necə dəyərləndirərdiniz?
İ.B.: “Dövlət qeydiyyatına alınmış
dərman vasitələrinin qiymətlərinin
tənzimlənməsi Qaydası” təsdiq ediləndən sonra proses başladı. Sıra ilə siyahılar çıxır və onlara uyğun olaraq bütün
dərmanların qiymətləri tənzimlənir.
Hal-hazırda proses davam etdiyinə
görə bir keçid dövrü yaşanır. Bu gün
dərmanların çoxunun qiyməti 2-3 dəfə

aşağı düşüb. Proses bitdiyi zaman, mən
elə düşünürəm ki, bu dəyişiklik əhaliyə
çox müsbət təsir edəcək və alıcılıq qabiliyyəti artacaq. Son olaraq bu proseslər
bizə sosial sığorta sisteminin də inkişaf
edəcəyini düşündürür.
“Farmetik” MMC olaraq, yəqin ki,
marketinq araşdırması aparırsınız.
Maraqlıdır, alıcılar daha çox qiymətə,
yoxsa keyfiyyətə üstünlük verir?
İ.B.: Ümumiyyətlə iki çeşid dərman var:
reseptlə və reseptsiz alınanlar. Dərmanların əsas hissəsi ancaq reseptlə alına bilər.
Bunun üçün həkim resept yazmalıdır. Həkim resepti yazanda xəstənin ayrı bir əvəz
edici almaq ixtiyarı və ya istəyi ola bilməz.
Həkimlər isə öz seçimlərini inandıqları və
təcrübə etdikləri dərmanlara verir və onları reseptə yazırlar. Reseptsiz dərmanlar
apteklərdən problemsiz alına bilər. Bu dərmanların alınması alıcılıq qabiliyyətindən
və keçmiş təcrübə nəticəsində yaranan
inamdan asılı olan bir faktordur. Elə alıcılar
var ki markaya, eləsi var ki qiymətə üstünlük verir.

deməktir ki, dərman bazarında keyfiyyətsiz derman vasitəsi ola bilməz.

Gələcək fəaliyyətinizlə bağlı hansı
planlarınız var?
İ.B.: Bizim işlədiyimiz sektor insan
sağlamlığı ilə bağlıdır. Buna görə də, işimizin nəqədər məsuliyyətli olduğunu
bilərək, işimizə daha çox həssasliqla və
diqqətlə yanaşırıq. Zaman bir yerdə durmur və bildiyimiz, gördüyümüz hər şey
inkişaf edir. Hər şey inkişaf etdiyi dövürdə
bizdə yeniliklər əldə etməli və irəli gedib,
zamanın nəbzini tutmalıyıq.

Cəmiyyətdə belə bir fikir var ki,
dərman vasitələrinin qiymətlərinin
tənzimlənməsindən sonra qiymətlərin
aşağı düşməsi keyfiyyətə də öz təsirini
göstərə bilər. Bu fikrə münasibətinizi
bilmək istərdik.
İ.B.: Azərbaycan Respublikasına daxil
olan hər bir dərman vasitəsi Analitik Ekspertiza Laboratoriyasında standartlara
uyğun olaraq yoxlanılır və qeydiyyatdan
keçəndən sonra bazara buraxılır. Bu o
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ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda səhiyyə

“Avropa və dünya
standartlarına uyğun
klinikalarımız var”

Müsahibimiz “Dental Club” Diş Klinikasının baş həkimi,
stomatoloq cərrah Rövşən Məmmədovdur
“Dental Club” Diş Klinikası neçə ildir fəaliyyətdədir və yarandığı vaxtdan
hansı inkişaf yolu keçib?
R.M.: “Dental Club” Diş CKlinikası 2003cü ildə təsis edilib. Yüzlərlə xəstəyə sağlam
gülüş bəxş edən həkimlərimizin peşəkarlığının ən yüksək səviyyədə tətbiqi üçün klinikamız müasir texnologiyalarla təchiz olunub.
Bu texnologiyalar xəstələrin ağız boşluğu
probləmlərinə düzgün diaqnoz qoymaq, onlara ən müasir üsulla müalicə metodlarını
tətbiq etməyə imkan verir.
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Klinikanıza hansı xidmətlər üzrə
daha çox müraciətlər olunur?
R.M.: Klinika müasir diş həkimliyini
təqib etməklə pasiyentlərin istəklərinə
uyğun estetik diş həkimliyi, implant diş
həkimliyi, dişəti xəstəlikləri, ortodontik
müalicə, uşaq diş həkimliyi sahələri üzrə
professional xidmət göstərir.
“Dental Club” Diş Klinikasını digər klinikalardan fərqləndirən üstün
cəhətlər nələrdir?

R.M.: Klinikanın üstün cəhətlərindən
biri 14 il ərzində stabil xidmət göstərməsi və fəaliyyət sahəsinə uyğun uzman
həkimin professional yanaşması, həmçinin təhlükəsiz və uzunmüddətli işin təşkilidir. Bununla yanaşı, gənc və gülərüz
kollektivimiz daima yenilənməkdə və öz
sıralarına müasir elmi biliklərə və təcrübəyə malik peşəkarları əlavə etməkdədir. Gigiyena, xəstələrimizin komfortu və
mehriban atmosfer nəzarət etdiyimiz birinci prioritetlərdir.

ƏSAS MÖVZU: Azərbaycandamüsahibə
səhiyyə

Fikrinizcə, ölkəmizdə insanların
stomatoloji xidmətlərə görə xarici
ölkələrə getməsinə ehtiyac varmı?
R.M.: Düşünürəm ki, başqa tibb sahələrindən fərqli olaraq, ölkəmizdə diş həkimliyində vəziyyət daha ürəkaçandır və tam
Avropa və dünya standartlarına uyğun
klinikalarımız var. Bizim klinikamız laboratoriya hissəsini də Türkiyə və Avropada
sifariş verməklə tam dünya standartlarına
yaxınlaşmış olur.

dur. 1997-ci ildə Xətai rayon 263 saylı orta
məktəbin, 2002-ci ildə isə ATU-nun Stomatologiya fakültəsinin məzunu olmuşdur. Elə həmin ildən etibarən fərdi stomatoloji fəaliyyətlə
məşğul olmuşdur. Diş həkimliyi təcrübəsinin
ilk üç illini ümumi diş həkimliyi, növbəti illər
isə prostodontik-cərrahi diş həkimliyi fəaliyyətinə başlamışdır. 2006-cı ildə prof. Surovun
əsas implantoloji ixtisaslaşma kursunu keçmişdir. Müxtəlif vaxtlarda beynəlxalq stomatoloji şirkətlərin - “Kerr”, “Dentsply”, “Heraus

Qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən klinikalar stomatoloji sahənin nüfuzuna xələl gətirir. Xəstə seçim edərkən
nələrə diqqət yetirməlidir?
R.M.: Qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən
klinikalar həmişə olub, bununla mübarizə
aparmaq çox çətindir. Pasiyentə ən vacib
klinikanın və sterilizasiya şəraitinə diqqət
edilməsidir.

Kulzer”, 3M, “Sybron”, VDW, “Zubler”, “Ivoclar
Vivadent” və implant sistemlərinin “Astra”,
“Strauman”, “Bredent”, “Nucleoss”, MİS və s.
təşkil etdiyi ölkədaxili və xarici kurslarda, eləcə də sərgilərdə iştirak etmişdir. İzmirdə, İstanbulda, Vyanada implantoloji ixtisaslaşma,
Almaniyanın Münhen, Ulm, Nürnberq şəhərlərində ortopedik cərrahi ixtisaslaşma kursları
keçmişdir. Nürnberq şəhərində prof. M.Lang və
Ankara şəhərində Gazi Universitesi Periodontoloji Anabilimdalı prof. A.Parların 48 moduldan ibarət 2 illik diplomdan sonra, perioimplant cərrahi master klass kursunu keçmişdir.
Azərbaycan Oral İmplantoloqlar Cəmiyyətinin (EAED - Europenian Academy of Esthetic Dentistry), EDAD (Estetik Diş Həkimliyi
Akademisal Dərnəyi) EDAD-Bakı dərnəyinin
idarə heyətinin üzvüdür. TOID, ICOI və Avropa
Periodontoloqlar Cəmiyyətinin üzvüdür. VDW
və “Nucleoss” şirkətinin həkim-məsləhətçisidir.

Gigiyena, xəstələrimizin komfortu və
mehriban atmosfer nəzarət etdiyimiz
birinci prioritetlərdir.

Klinikanızın
filialları
fəaliyyət
göstərirmi? Gələcəkdə klinikanın inkişafı və filiallarının açılması istiqamətində hansı planlarınız var?
R.M.: Hazırda klinikanın 2 filialı fəaliyyət göstərir. İrəlidə Bakı şəhəri və regionlarda filialların açılması gözlənilir.
Məmmədov Rövşən Afiq oğlu 1980-ci il 30
may tarixində Bakı şəhərində anadan olmuş-
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ƏSAS MÖVZU: Təhlil

Büdcədən ayrılan
vəsaitlərin səhiyyənin
inkişafına təsirləri
Azərbaycanda

RUSLAN ATAKIŞIYEV,

İqtisadi Araşdırmalar və Tədris
Mərkəzinin prezidenti
İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
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əhalinin sosial-iqtisadi rifah halının yüksəldilməsi son dövrlər hökumətin apardığı
siyasətin başlıca prioritet istiqamətinə çevrilmişdir. Məlumdur ki, müasir dövrdə iqtisadi tərəqqinin mərkəzində insan kapitalının inkişafı dayanmaqdadır. Bu da halqavarı
olaraq insan fəaliyyətinin təminində aparıcı
rol oynayan sahələrin paralel şəkildə inkişaf
etdirilməsi ilə sıx surətdə bağlıdır.
Son illərdə Azərbaycanda sosial problemlərin səmərəli həllində irəliləyişə nail
olunmuş, əhalinin sosial müdafiəsi sistemi
qabaqcıl beynəlxalq standartlara uyğun
yenidən qurulmuşdur.

Ölkənin iqtisadi imkanları artdıqca
səhiyyənin inkişafı üçün əlverişli şərait
yaranmış və əhalinin sağlamlığının qorunması problemləri istiqamətində ardıcıl
tədbirlər həyata keçirilir.
Səhiyyəyə ayrılan büdcə vəsaiti son
10 il ərzində 10 dəfədən çox artmışdır.
Bu illər ərzində böyük əksəriyyəti respublikanın regionlarında olan 400-dən
artıq tibb müəssisəsi tikilmiş və ya əsaslı
təmir olunmuş, tibb müəssisələrinin hamısı müasir texnika və avadanlıqla təchiz
edilmişdir.
Ölkəmizdə səhiyyə sahəsində aparılan
islahatların başlıca istiqamətləri “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsep-

ƏSAS MÖVZU: Təhlil
təhlil

siyasında da öz əksini tapmışdır.
Konsepsiyada da göstərildiyi kimi,
növbəti illərdə səhiyyəyə ayrılan vəsaitin ümumi daxili məhsulda payının
dinamik şəkildə artırılması və həmin
vəsaitin səmərəli və məqsədyönlü istifadəsini təmin edən mexanizmlər yaradılması nəzərdə tutulur. Həmçinin
səhiyyənin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi üçün tibb müəssisələrinin
tikintisi, əsaslı təmiri və yenidən qurul-

ması, onların müasir tibbi avadanlıqla
təchiz edilməsi, səhiyyənin idarə olunmasında həddən artıq mərkəzləşmədən
imtina edilməsi, idarəetmədə sırf icraçı
funksiyaların inzibati-iqtisadi formalarla əvəz olunması, icbari tibbi sığortaya
keçilməsi, ailə həkimi praktikasının genişləndirilməsi kimi məsələlər diqqət
mərkəzində saxlanmışdır.
Bu gün Azərbaycanda tibbi xidmətlərin
təşkilində özəl sektorun payının artması-

na baxmayaraq, bu sektorun inkişafında
dövlətin rolu hələ də aparıcı mövqedə
dayanmaqdadır. Qeyd edək ki, son illər
dövlət büdcəsinin planlaşdırılmasında
səhiyyə xərclərinin artırılmasına diqqət
artmışdır. Bunu əyani şəkildə cədvəl 1-də
dövlət büdcəsindən ümumilikdə insan inkişafına yönəldilən vəsaitlərin tərkibində
səhiyyə xərclərinin quruluşuna nəzər salmaqla görmək olar.
Cədvəl 1

Elm, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial təminat, mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və
digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyətə dövlət büdcəsindən çəkilən xərclərin illər üzrə strukturu
XƏRCLƏRİN İSTİQAMƏTİ
Elm
Təhsil
Səhiyyə
Sosial müdafiə və sosial təminat
Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər
kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

2013
117.0
1 437.7
618.9
1 750.4
274.9

2014
124.2
1 555.3
665.3
1 971.2
294.0

2015
140.0
1 692.7
759.2
2 022.0
313.8

2016
131.7
1 713.5
744.9
1 896.6
652.7

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət büdcəsinin
təqdimatları və dövrün sonuna olan büdcə hesabatları

Cədvəl 1-in məlumatlarından da göründüyü kimi, dövlət büdcəsindən səhiyyənin inkişafına 2013-cü ildə 618,9 mln.
manat, 2014-cü ildə 665,3 mln. manat,
2015-ci ildə 759,2 mln. manat vəsait ayrılmış, 2016-cı ildə isə 744,9 mln. manat
maliyyənin ayrılması proqnozlaşdırılır.
Qeyd edək ki, illər üzrə müqayisəni
aparan zaman görmək olar ki, dövlət büd
cəsindən səhiyyəyə ayrılan vəsait 2014-cü
ildə 2013-cü ilə nisbətən orta hesabla 7%
artmış, 2015-ci ildə 2014-cü ilə nisbətən
12,3% yüksəlmişdir, 2016-cı ilin müvafiq proqnoz göstəricilərinin 2015-ci ilin
proqnoz rəqəmləri ilə müqayisədə isə
1,9% azalması gözlənilir. Qeyd edək ki, bu
azalmanın 2016-cı ilin dövlət büdcəsində
mövcud olan ümumi azalmalar səbəbindən baş verəcəyi gözlənilir.
İllər üzrə dövlət büdcəsindən səhiyyənin inkişafına ayrılan vəsaitlər üzrə dinamikanı müşahidə etmək üçün Sxem 1-ə
baxaq.

Sxem 1

Səhiyyəyə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin illər üzrə müqayisəsi
(mln. manatla)
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Mənbə: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət büdcəsinin
təqdimatları və dövrün sonuna olan büdcə hesabatları
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təhlil MÖVZU: Təhlil
ƏSAS

Qeyd edək ki, dövlət büdcəsindən elm,
təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial
təminat, mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyətə
dövlət büdcəsindən çəkilən xərclərin
içərisində səhiyyənin xüsusi yeri vardır.
Belə ki, 2015-ci ilin ümumi dövlət büdcəsinin strukturunda elmə çəkilən xərclər
0,7%, təhsilə 8,1%, səhiyyəyə 3,7%, sosial müdafiə və sosial təminata 9,8%, mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən
tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyətə 1,6% proqnozlaşdırıldığı halda, 2016-cı ildə bu göstəricilərin müvafiq olaraq elmdə 0,8%,
Dairə 1

təhsildə 10,5%, səhiyyədə 4,6%, sosial
müdafiə və sosial təminatda 11,7%, mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən
tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyətdə 4,0% olması
gözlənilir. Buradan da göründüyü kimi,
dövlət xərclərinin tərkibində səhiyyənin
payı 2016-cı ildə 2015-ci ilə nisbətən
orta hesabla 20% artacaqdır. Buradan
belə nəticəyə gəlmək olar ki, 2016-cı ilin
dövlət büdcəsində azalmaların proqnozlaşdırılmasına baxmayaraq, dövlətin səhiyyə xərcləri prioritet kimi qalacaqdır.
O cümlədən də digər sosial sahələrdə bu
qənaətə gəlmək olar. Bunu Dairə 1-də də
əyani şəkildə görmək olar.

Elm, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial təminat, mədəniyyət,
incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid
edilməyən sahədə fəaliyyətin 2016-cı ilin dövlət büdcəsi xərclərində yeri
(mln. manatla)
Elm - 131,7
Mədəniyyət
və s. - 652,7

Təhsil - 1713,5

Sosial müdafiə
və sosial təminat
- 1896,6

Səhiyyə - 744,9
Mənbə: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət büdcəsinin
təqdimatları və dövrün sonuna olan büdcə hesabatları
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ƏSAS MÖVZU: Təhlil
təhlil

Dövlət büdcəsindən ayrılan səhiyyə
xərclərinin təsnifatlaşdırılması ölkədə bu sahədə aparılan siyasətin başlıca
prioritetlərinin
müəyyənləşdirilməsi
baxımından da böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Belə ki, yeni xəstəxana binalarının
tikintisi, kadr potensialının təkmilləşdirilməsi, xəstəliklərlə mübarizədə təd
qiqatların aparılması və s. sahələrin ayrılıqda tərəqqisi müvafiq büdcə xərclərinin
səmərəli bölüşdürülməsindən asılıdır.
Müqayisə üçün qeyd edə bilərik ki, 2013cü ilin büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabatları tədqiq edən zaman görmək olar
ki, səhiyyə xərcləri üzrə istifadə olunmuş vəsaitin 318,5 mln. manatı və yaxud
51,5 faizi xəstəxanaların saxlanılmasına,
196,9 mln. manatı və yaxud 31,8 faizi
səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlərə, 95,1 mln. manatı və yaxud 15,4
faizi poliklinikalar və ambulatoriyaların
saxlanılmasına, 8,4 mln. manatı və yaxud
1,3 faizi tətbiqi tədqiqatlar və digər xidmətlər üzrə xərclərə yönəldilmişdir.
Müvafiq olaraq da 2016-cı ilin proqnoz göstəricilərinə baxdığımız zaman
görmək olar ki, səhiyyə xərcləri üzrə
istifadə olunması nəzərdə tutulan vəsaitin 352,7 mln. manatının və yaxud 47,4
faizinin xəstəxanaların saxlanılmasına,
6,8 mln. manatının və yaxud 0,9 faizinin
səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlərə, 108,3 mln. manatının və yaxud 14,5
faizinin poliklinikalar və ambulatoriyaların saxlanılmasına, 277,1 mln. manatının
və yaxud 37,2 faizinin tətbiqi tədqiqatlar
və digər səhiyyə sahəsində tətbiq olunan
xidmətlər üzrə xərclərə yönəldilməsi
nəzərdə tutulmuşdur.
Yuxarıdakı rəqəmlər əsasında 2013cü illə 2016-cı ilin proqnoz göstəricilərinin müqayisəsini aparan zaman görmək
olar ki, sonuncu ildə əvvəlki ilə nisbətən
səhiyyə xərcləri üzrə xəstəxanaların saxlanılmasına 9,7 faiz çox, səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlərə 29 dəfə

az, poliklinikalar və ambulatoriyaların
saxlanılmasına 12,1 faiz çox, tətbiqi təd
qiqatlar və digər səhiyyə sahəsində tətbiq olunan xidmətlərə 33 dəfə çox vəsaitin xərclənməsi nəzərdə tutulur. Qeyd
edək ki, səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlərdə kəskin azalma, tətbiqi

tədqiqatlarda isə əksinə, artma həmin
xərc istiqamətinin tərkibinə aid olan
proqram və maddələrin yerdəyişməsi ilə
bağlıdır. Səhiyyə xərclərinin tərkibindəki bölmələr üzrə bölgünü müşahidə etmək üşün Dairə 2-yə baxaq.
Dairə 2

2016-cı ildə səhiyyə xərclərinin əsas istiqamətləri üzrə strukturu
(mln. manat)
digər səhiyyə
xidmətləri - 6,8

Səhiyyə sahəsində
tədqiqatlar - 277,1

Poliklinikalar və
ambulatoriyalar 108,3

Xəstəxanalar
- 352,7

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət büdcəsinin
təqdimatları və dövrün sonuna olan büdcə hesabatları

Bütün yuxarıda aparılan təhlillər
onu göstərir ki, Azərbaycada səhiyyənin inkişafında dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər hələ də mühüm
yer tutur. Bununla yanaşı, ölkəmizdə
səhiyyə sahəsində keyfiyyətli xidmətin təşkili və respublikamızın inkişaf strategiyalarında bu sahədə
gözlənilən inkişaf səviyyəsinin əldə

olunması üçün ilk növbədə dövlət büd
cəsindən ayrılan vəsaitlərin daha da
səmərəli istifadəsi istiqamətində müasir mexanizmlərin formalaşdırılması
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həmçinin səhiyyə sahəsində özəl sektorun
payının və yerinin ilbəil artırılması bu
sferanın müasir tələblərə uyğun qurulmasında vacib addım olar.
say 25 | EcoVision
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ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda səhiyyə

Klinikamızda hər bir
pasiyentə özəl yanaşma
prinsipi mövcuddur
Qəribova Sevinc Vəli qzı Kürdəmir şəhərində doğulub. Orta məktəbi bitirdikdən
sonra ATU-nun Stomatologiya fakültəsinə
qəbul olunub. Universiteti bitirdikdən sonra stomatoloq kimi fəaliyyətə başlayıb.
Hal-hazırda “ Denta Med” Estetik Stomatoloji Klinikasında direktor vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, 2 övladı var.

“Denta Med” neçə ildir ki, fəaliyyət
göstərir və bu illər ərzində hansı inkişaf yolu keçib?
S.Q.: ”Denta Med” Estetik Stomatoloji
Klinikası 2011-ci ilin iyun ayından fəaliyyətə başlayıb. Klinikamız artıq 5 ildir
uğurla və yeni nailiyyətlərlə fəaliyyətini
davam etdirir.
Klinikanız hansı xidmətləri göstərir?
S.Q.: Klinikada stomatologiyanın bü-
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tün xidmət sahələri movcuddur. Hazırda diaqnostika, müalicə, ortopediya,
periodontologiya, implantologiya, uşaq
stomatologiyası və ən əsası estetik stomatologiya sahələrində müştərilərimizə
idmət göstəririk.
“Denta Med”-in müştərilərini məmnun etmək üçün fəaliyyətinin əsas
prinsipləri nələrdir?
S.Q.: Bizim klinikada hər bir pasiyentə
özəl yanaşma prinsipi mövcuddur. Və hər
bir pasiyent klinikamızda özünü xüsusi
diqqət dairəsində hiss edir. Bizim əsas
prinsipmiz özəl yanaşmadır. Belə olan
halda pasiyentlərimiz də, əlbəttə ki, xidmətimizdən məmnun qalır.
Müştərilər nə üçün “Denta Med”i
seçməlidir, klinikanın özəlliyi nədir?

S.Q.: Ölkənin ən yaxşı mütəxəssislərindən təşkil edilmiş klinikamızın ixtisaslı
personalı sadəcə keyfiyyətli iş yerinə yetirmir. Biz sənət inciləri yaradırıq! Yaradıcı və
estetik düşüncənin doğurduğu möcüzələri
həyata keçiririk. Klinikamızda çalışan hər
bir mütəxəssis öz işinin ustasıdır. Pasiyentlərin tam fiziki və psixoloji rahatlığı üçün
klinikamızda hər bir şey ən kiçik xırdalıqlara qədər nəzərə alınır.
Klinikanız gigiyenik tələblərə və
beynəlxalq standartlara nə dərəcədə
cavab verir?
S.Q. Klinikamızda sterilizasiya qaydalarına ciddi şəkildə riayət olunur. Tam
steril şəraitdə stomatoloji manipulyasiyalarin həyata kecirilməsi bizdə mövcuddur.
Buna görə də tam əminliklə bizim klinikanı seçmək olar.

ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda səhiyyə

Məqsədimiz yüksək
müştəri məmnuniyyətinin
təmin edilməsidir

Müsahibimiz tibbi məhsulların satışı üzrə ixtisaslaşan
“Medisis” MMC-nin rəhbəri Yusuf Faruk Ceyhandır

“Ayset”, “Bonmed”, “Mespa”, “Maquet” və
digərlərini göstərmək olar. Yerli şirkətlərə gəlincə, demək olar, daxili bazardan
heç bir məhsulu təchiz etmirik.
“Medisis” özünü tanıtmaq, imkanlarını və təklif etdiyi xidmətləri təqdim etmək, məhsulların effektiv satışı üçün hansı vasitələrdən istifadə
edir?
Y.F.C.: Özünü tanıtmaq üçün xüsusi bir
addım atılmır, məqsədimiz xətasız məhsul, keyfiyyətli xidmət və yüksək müştəri
məmnuniyyətinin təmin edilməsidir ki,
bunun da nəticəsində “Medisis” özü-özlüyündə tanınır. Effektiv satışları həyata
keçirmək üçün müxtəlif dövrlərdə işçiləri
təlimlərə cəlb edirik, konsultantlar cəlb
olunur və nəhayət, işçiləri stimullaşdırmaq üçün mükafat sistemini tətbiq edirik.

“Medisis” MMC neçə ildir fəaliyyət
göstərir. Bəs əsasən hansı istiqamət
üzrə ixtisaslaşıb?
Y.F.C.: “Medisis” MMC 2005-ci ildən
fəaliyyətə başlayıb və artıq 10 ildir fəaliyyət göstərir. Əsasən tibbi məhsulların
satışını həyata keçirən şirkətimiz bazarda
özünə xüsusi mövqe tutmuşdur.
Şirkətiniz müştərilərinə hansı məhsul və xidmətləri təklif edir?
Y.F.C.: Əsasən tibbi sərf materialları,
tibbi avadanlıqlar, dezinfeksiya məhsulları, cərrahi ləvazimatlar, laboratoriya
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məhsulları, eyni zamanda cihaz təmiri və
servis xidmətini təklif edirik.
Müştərilərin ən çox müraciət etdiyi
məhsul və xidmətlər nələrdir?
Y.F.C.: Ən çox müraciət edilən məhsullar gündəlik sərf materialları, laboratoriya və dezinfeksiya məhsullarıdır.
Əsasən hansı yerli və xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq edirsiniz?
Y.F.C.: Xarici şirkətlərdən ANIOS, “Betasan”, “Egemen”, “Medbar”, “Cardiac”, “Infopia”, “Varimed”, “Trimpeks”, “Sitogen”,
“Sohngen”, “Qiagen”, “Johnson&Johnson”,

“Medisis” MMC-nin gələcək planları
nədən ibarətdir?
Y.F.C.: Bazarda mövqeyini möhkəmlətmək, daha geniş müştəri bazası formalaşdırmaq, güclü kadrlar cəlb etmək,
regionlarda filiallar açmaq, Avropa və Asiya bazarına çıxmaq gələcək planlarımıza
daxildir.

İlk təhsilə Ağrıda başlayan Yusuf Ceyhan lisey təhsilini İstanbulda tamamlayıb.
Türkiyədə başladığı bakalavr təhsilinə
Azərbaycanda davam edib. Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universitetində Beynəlxalq
ticari əlaqələr fakültəsindən məzun olduqdan sonra Xəzər Universitetində İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində magistr dərəcəsi alıb.
Professional iş həyatına 1996-cı ildə
başlayıb. 1998-ci ildən etibarən Azərbaycanda yaşamağa başlayıb. 2005-ci ildə
“Medisis” MMC şirkətinin qurucu ortağı
kimi başlayaraq, 2012-ci ildə şirkət hissələrini alıb. Hələ də fəaliyyətinə davam
edən “Medisis” MMC-nin bir qolu Türkiyədə, digəri Azərbaycanda olmaq üzrə xarici
ticarət məsləhətçiliyi üzrə idxal və ixrac
mövzularında fəaliyyət göstərən “Ceyhan
Premier” və “Facet” MMC şirkətlərinin qurucusu və sahibidir. Evlidir, 4 uşaq atasıdır.

ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda səhiyyə

Əşrəf RZAYEV:

“Göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyəti və təklif olunan
xidmətlərin müxtəlifliyi rəqabət predmetinə çevrilib”

Başqa sözlə, hansı metodlardan, informasiya vasitələrindən istifadə edirsiniz?
Ə.R.: Mətbuatda, televiziya və radioda
mütəmadi reklamlarımız gedir. Sosial mediada promouşna da üstünlük veririk. Özümüzə
məxsus İnfomed.az tibbi portalımız da var.
Əlimizdən gələni edirik ki, insanlara yeniliklər, yeni proyektlərimiz və məhsullarımız
barədə məlumatları zamanında çatdıraq.

Maraqlıdır, müştəri məmnuniyyətini
necə ölçürsünüz?
Ə.R.: Müştərilərimizin məmnunluğu bizimçün daim ön plandadır. Onlara individual yanaşmağa çalışırıq. Müasir və komfort
xidmət göstərməkçün fəaliyyətimizi daim
təkmilləşdirir, çatışmazlıqların üzərində
çalışırıq. Bizim xidmətlərimizdən istifadə
etdikləri üçün əlavə dividendlər əldə edir,
fərqli seqmentdə olan məhsullarımızdan olduqca sərfəli, endirimli şəkildə faydalanırlar. Mütəmadi olaraq pozitiv “feedback”lər
alırıq. Şübhəsiz ki, bu, bizi daha da qürurlandırır və yeni uğurlara motivə edir.

“Alliance Assist” şirkətinin direktoru Əşrəf
Rzayev “EcoVision”un suallarına cavab verir

mızın, müştərilərimizin məmnunluğunu
üstün tuturuq.

“Alliance Assist” tibb xidmətlərinin
hansı istiqaməti üzrə ixtisaslaşıb?
Ə.R.: Adımızdan da bəlli olduğu kimi,
assistant xidmətləri ilə məşğuluq. Xüsusən tibbi assistantlıq fəaliyyət sferamızın əsas prioritetidir. Nəzərinizə çatdırım
ki, assistantlıq köməkçi, əlaqələndirici
bir missiyadır. Bir sıra beynəlxalq və regional tibbi sığorta şirkətlərinin ölkəmizdə tərəfdaşıyıq. Onlar sığortalılarının
sağlamlıqlarını məhz bizə etibar edirlər.
Şübhəsiz ki, bu etimadı uğurlu işimiz və
xidmət ortaqlarımızın peşəkar dəstəyi ilə
layiqincə doğrulduruq. Daim tərəfdaşları-

Sizcə, ölkəmizdə təklif etdiyiniz xidmətlərdən istifadənin dinamikası necə
dəyişir?
Ə.R.: İnsanlarımız sağlamlıqlarına daha
çox diqqət yetirməyə başlayıblar. Şübhəsiz
ki, bu, ölkədə səhiyyə sektorunun inkişafı,
həmçinin vətəndaşlarımızın maddi durumlarının ildən-ilə yaxşılaşması ilə bağlıdır.
Artıq göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyəti və
təklif olunan xidmətlərin müxtəlifliyi rəqabət predmetinə çevrilib. Bu baxımdan fəaliyyətimizin dinamikasında yüksəliş trendi müşahidə edirik. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim
ki, rəhbərlik etdiyim şirkət həm də evdə tibbi
xidmətin təşkili ilə məşğuldur. Yəni tibbi xidmətlər üçün artıq yolda və növbədə saatlarla vaxt itirməyə, məsafə qət etməyə ehtiyac
yoxdur. Hər biriniz uyğun məkanda – evdə
və işdə müvafiq tibbi xidmətdən yararlana
bilərsiniz. Bunun üçün uyğun tibbi personal
və müvafiq portativ tibbi cihazlarımız var.
Xidmətləriniz barədə informasiyaları müştərilərinizə necə çatdırırsınız?

Şirkətinizin xidmətlərinin genişləndirilməsi sahəsində hansısa planlarınız
varmı?
Ə.R.: Təbii ki, uzunvədəli biznes planımız
mövcuddur. İdeyalarımıza pillə-pillə addımlayırıq. Bəzi proyektlərimiz haqqında, inşaallah, həyata keçirməyə başladıqda danışarıq.
İndi deyə biləcəyimsə odur ki, misalçün, tibbi
turizm sahəsində beynəlxalq miqyasda hədəflədiyimiz işlər var. Bəzən müəyyən planlarımız bizdən asılı olmayaraq müvəqqəti
təxirə salınır. Çünki biz beynəlxalq iqtisadi
sistemin içərisində yaşayırıq. Qlobal ekonomik tendensiyalardan yan qaçmaq mümkün
deyil. Amma bu vəziyyətdən maksimum faydalanmağa çalışırıq. Biznes layihələrimizdə
korrektələr edir, yeni innovativ metodikaların cəlb olunması üçün işlər aparırıq.
Rzayev Əşrəf Faiq oğlu 1978-ci il yanvarın
8-in Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan
olub. 1985-1995-ci illərdə Bakı şəhəri 260
saylı orta məktəbdə rus bölümündə təhsil alıb.
Orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirdikdən sonra
1995-1999-cu illərdə Qafqaz Universitetinin
İşlətmə, 1999-2002-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin
Mədəniyyətin idarəedilməsi fakültələrində,
2002-2004-cü illərdə ADMİU-nun magistraturasında təhsil alıb. 2003-2012-ci illərdə “Space” kanalında baş prodüser vəzifəsində çalışıb.
2013-cü ildən bu günə qədər “Alliance Assist”
MMC-nin direktorudur. Evlidir, iki övladı - bir
oğlu və qızı var.
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“MediStyle Hospital”ın Psixonevroloji Mərkəzinin
psixoloqu Günel Aslanova:

İş adamları stresin
qarşısını necə ala bilərlər

Müasir həyatda, demək olar ki, hər bir
insan streslə üzləşir. Çünki müasir insanın
həyatının, demək olar, hər sahəsi planlıdır və rəqabət əsasında təşkil olunub. Görüş vaxtına sayılı dəqiqələr qaldığı halda
kimsə tıxacda olursa sevinə, ya da ayın
sonundakı gəlirinin növbəti aya aid ehtiyaclarını qarşılamayacağını bildiyi halda
xoşbəxt ola bilmir.
Həyat əvvəlkindən daha sürətli, daha
rəqabətlidir. Bədən və psixikamız isə bu
sürət və rəqabətə uyğunlaşa bilmir. Stress
bir çox dəyişikliklərə səbəb olur. Stress
özü xəstəlik olmasa da, əksər xəstəliklər
çox asanlıqla stress nəticəsində inkişaf
edir. Bunun necə baş verdiyi, yəqin ki, maraqlıdır. İmmunitet sisteminiz zəifləyir.
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Asılılıq problemi olan insanlarda
məsələ daha mürəkkəbdir. Onlar alkoqol,
siqaret, saqqız və digər sağlamlıq üçün
nəinki faydasız, həm də təhlükəli olan vasitələrdən istifadə edirlər. Səbəb nədir?
Təbii ki, gərginliyi azaltmaq.
Aramızda streslə üz-üzə qalmayan
kimsənin olmadığını bilirik. İş adamları
üçün isə məsələ daha fərqlidir. Onlar üçün
stresli həyat iki dəfə daha artıq zəmanətlidir. Təyin olunmuş görüş, sürət, gecikmək, tıxac, gözləmək... Bu sözlərin oxunuşu belə stresi təkrar yaşadır.
İş adamları üçün iş yalnız önəmli olmaqla, maddi qazanc olmaqla bitmir, iş
həm də məqsəddir, mənadır, həyat tərzidir, özünəhörmətdir, potensialdan doğru

istifadə etməkdir. İş stresi və tükənmə isə
iş adamı üçün sadalananlardan uzaq düşmək, bu yolda risk deməkdir.
İş stresi işin insan üzərində təzyiqidir.
Bu, həm işləyən, həm müəssisə üçün ciddi
problemlərə səbəb olur. Hər cür dəyişiklik çətinliyə səbəb olur, çətinlik isə onu
aradan qaldırmaq cəhdini doğurur. Bəzən
insan bu istiqamətdə işləri çatdırmayacağını düşündüyündən dolayı məyus
olur, səhvlər artır, yaxın ətrafı da bundan
təsirlənir, enerji sərfiyyatı çoxalır, iş performansı zəifləyir, sağlamlıq problemləri
yaranır və məhsuldarlığı azalır.
Lakin stresdən qaçmaq mümkün deyilsə də, onun mənfi nəticələrindən qaçmaq
və öz sağlamlığını qorumaq mümkündür.

ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda məsləhət
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İş adamları bu istiqamətdə nə edə
bilərlər? Öncə aşağıdakı sualları cavablamağa çalışın.
Təbiətlə vəhdətdən xoşlanan, hər şeyin
puldan ibarət olmadığını düşünən, kiçik
hadisələrdən sevinməyi, xoşbəxt olmağı
bacaran birisiniz? Ya mükəmməlliyyətçi,
rəqabətə daxilən meyilli, səbirsiz, həyatın,
təbiətin gözəlliklərinə laqeyd birisiniz?
Birinci qrupa aidsinizsə, siz artıq stresi
bir fürsət olaraq dəyərləndirə və ondan
özünüzü inkişaf etdirmək vasitəsi olaraq
istifadə edə bilirsiniz.
Bu qrupa aidsinizsə, demək ki, streslə
əlaqəli narahatlıqları, uğursuzluqları şəxsiyyətiniz üçün utanc olaraq görürsünüz,
bu halda depressiv, ümidsiz düşüncələriniz, özünüzə və ətrafa aqressiyanız da qaçılmazdır.
Əvvəla, rəqabətə niyə bu qədər meyilli
olmağınızın səbəblərini təhlil edib, həmin
səbəbləri obyektiv şəkildə həll etməyə çalışın. Həyatın çətinlikləri üzərinə iş stresini də
əlavə etməyiniz sizi tamamilə tükədə bilər.

Həm də stresdən qorunmaq üçün düşüncələrimizi dəyişmək önəmlidir. Stres
doğuran hadisəni özünüz üçün təhlükə
olaraq gördüyünüz, onun sizə zərərli olacağını düşündüyünüz hallarda stress şiddətlənir.
Diqqət edin ki, stress doğuran hadisənin öhdəsindən gələcəyinizi düşünməyiniz əminlik hissi yaradaraq məhsuldarlığınızı daha da artırar.
Birinci halda situasiya sizi təhdid edir,
ikinci halda isə siz situasiyaya meydan
oxuyursunuz. “Təhdid olunuram” düşüncəsini “meydan oxuyuram” düşüncəsi ilə
əvəz edin!
Həmçinin stresin fəsadlarını yaşamamaq üçün zərurət olduğu hallarda “yox”
deməyi bacarın, günün müəyyən sabit
saatlarında fasilə götürün, ailənizə, özünüzə, sevdiklərinizə zaman ayırın, tətil
edin, idmanla, hobbilərinizlə məşğul
olun.
Özünədəstək fayda vermirsə, təcili
mütəxəssisə müraciət etməyiniz gərəkdir.

2010-cu ildən etibarən Bakı Dövlət Universiteti, psixologiya fənni üzrə müəllim
2011-2013-cü illər Azərbaycan Universiteti, psixologiya fənni üzrə müəllim
2012-2014-cü illər Turizm İnstitutu,
psixologiya fənni üzrə müəllim
2013-cü ildən “MediStyle” Psixonevroloji Mərkəzi, psixoloq
2000-2004-cü illər Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti Psixologiya fakültəsi,
bakalavr
2008-2010-cu illər Bakı Dövlət Universiteti, psixologiya üzrə magistr
2011-2014-cü illər Bakı Dövlət Universiteti, psixologiya üzrə doktorant
2010-2013-cü illərdə Uşaq və Gənclərin
Sosial Reabilitasiya Mərkəzi, Psixologiya
və Konsultasiya Mərkəzi, Sosial və Psixoloji
Tədqiqatlar Mərkəzi, “MemoriaCenter”də
psixoloq kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Ekspert-təlimçi qismində bir sıra dövlət
və özəl müəssisələrlə (Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi,
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası, UNICEF) əməkdaşlıq çərçivəsində müxtəlif tədqiqat və layihələrdə iştirak
etmişdir. On bir elmi məqalənin müəllifidir.
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“Peşəkar komandanın işinin
nəticəsi daha zəmanətli və
uzunömürlü olur”
Müsahibimiz “ImplantArt” Dental Klinikasının
direktoru, ağız, üz və çənə cərrahı, uzman doktor
İlham Mehdiyevdir
Bu il fəaliyyətə başlayan “ImplantArt” Dental Klinikası hansı zərurətdən yarandı?
İ.M.: Klinikamızın açılması hazırkı
dövrdə müasir tələbatları nəzərə alaraq
və peşəkar mütəxəssislərin komanda
işinə ehtiyacından yaranan zərurətdən
qaynaqlanır. Müasir avadanlıq və materiallardan istifadə günün əsas tələbidir.
Amma sözsüz ki, yalnız müasir avadanlıqlarla mükəmməl nəticələr əldə etmək
mümkün deyil. Tibbin və xüsusən də
stomatologiyanın inkişafı dövrümüzdə çox sürətlidir. Bu sürətin izlənilmə-
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si üçün mütləq şəkildə inkişaf etmiş
ölkələrdə təhsil almaq, beynəlxalq konfranslara qoşulmaq və xarici məqalə
və elmi məlumatların izlənilməsi çox
vacibdir. Təəssüf ki, cəmiyyətimizdə bu
cür həkimlərin sayı çox deyil. Klinikamızın həkimləri xaricdə təhsil və elmi
dərəcə almış, öz elmi fəaliyyətlərini
daim inkişaf etdirən mütəxəssislərdir.
Həkimlərin bir sahə üzrə ixtisaslaşması
həmin sahə üzrə daha peşəkar xidməti
təmin edir. Bu səbəbdən peşəkar komandanın işinin nəticəsi daha zəmanətli və uzunömürlü olur.

Klinikanız hansı istiqamətlər üzrə
fəaliyyət göstərir?
İ.M.: Estetik stomatologiya, implantologiya, ortodontiya, endodontiya – diş
kanallarının müalicəsi, ortopediya – qapaq və protezlər, ağız cərrahiyyəsi sahələrində xidmətlər klinikamızın təklif etdiyi
xidmətlərdəndir.
Statistik məlumatlara görə, Azərbaycanda əhalinin əksəriyyətində diş
xəstəlikləri mövcuddur. Fikrinizcə, diş
xəstəliklərinin belə geniş yayılmasına
səbəb nədir?

ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda səhiyyə

İ.M.: Diş və dişəti xəstəlikləri son 2030 ildə daha geniş yayılıb. Bunun əsas
səbəbi düzgün qidalanmama və gigiyenik
qaydalara düzgün riayət etməməkdir. Son
20-30 ildə qidalarımızda olan dəyişikliklər – daha yumşaq və kimyəvi tərkibi dəyişdirilmiş qidalar bizi ağız gigiyenasına
əvvəlkindən daha ciddi riayət etməyimizə
məcbur edir. Bununla yanaşı, müəyyən regionlarda suda lazımi mikroelementlərin
çatışmazlığı da buna səbəbdir.

Sağlam dişlər üçün daha çox nələrə
diqqət yetirilməlidir?
İ.M.: Sağlam məhsullarla qidalanma və dişləri gündə iki dəfə düzgün
fırçalamaqla sağlam dişlərə nail olmaq
olar. Sağlam qidalanma dedikdə, meyvə-tərəvəzlə bol qidalanma, qidalanmadan sonra ağızın yaxşı yaxalanması
nəzərdə tutulur. Fırçalama gündə iki
dəfə aparılmalıdır. Fırçanın doğru seçilməsi və fırçalama qaydasının düzgün
həyata keçirilməsi çox vacibdir. Diş və
dişəti xəstəlikləri əksər hallarda diş
arası nahiyələrdə əmələ gəlir. Çünki bu
nahiyələr adi diş fırçası ilə təmizlənmir.

Buna görə dişarası sahələr xüsusi diş
arası fırçalarla təmizlənməlidir.

Diş sağlamlığı ilə bağlı doğru bildiyimiz səhvlər, səhv bildiyimiz doğrular
nələrdir?
İ.M.: Bəzən insanlar müəyyən yaş
dövrlərində dişlərini itirmələrini normal proses kimi qəbul edirlər. Bunun
səbəbi isə dişlərə qulluğun düzgün həyata keçirilməməsidir. Əgər dişlər və
dişarası sahələr düzgün təmizlənərsə,

dişlər uzun illər sağlam qalmış olacaq. Dişlərin fırçalanması horizontal
istiqamətdə deyil, 45 dərəcə bucaq altında süpürülərək həyata keçirilməlidir
və dişlər boyu fırçanı dairəvi hərəkət
etdirərək təmizlənməlidir. Bəzi insanlar
sərt fırçanın daha yaxşı təmizlədiyini
düşünürlər. Bu isə belə deyil. Diş fırçasının tükcükləri elastik olmalı və diş ətini zədələməməlidir. Fırçanın sərtliyi ən
çox orta (medium) ola bilər.

Müəyyən sosial qruplar üçün
güzəştli kampaniyalar həyata keçirirsinizmi?

İ.M.: Tələbələr və müəllimlər üçün
endirim kampaniyaları etmişik. Hazırda
bütün ATİB üzvlərinə güzəştli kampaniyamız var.

“Implant Art” Dental Klinikasının
gələcək fəaliyyəti ilə bağlı hədəfləriniz
nələrdir?
İ.M.: Hazırda istədiyimiz hədəfi əldə
etmişik və məqsədimiz dünya inkişafının
sürəti ilə gedib yenilikləri tətbiq etməkdir.
Arzulayırıq ki, bütün həkimlərimiz nəinki
Azərbaycanın, həm də Avrasiyanın ən tanınmış həkimi statusunu alsınlar.

Ağız, üz və çənə cərrahı, uzman doktor,
PHD. 2004-cü ildə Azərbaycan Tibb Universiteti Stomatologiya fakültəsini bitirmişdir.
2004-2005-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti Diş həkimliyi fakültəsi Ağız, üz və
çənə cərrahiyyəsi kafedrasında internatura
təhsili almışdır. 2006-2013-cü illərdə Ankara Universiteti Diş həkimliyi fakültəsi Ağız,
üz və çənə cərrahiyyəsi kafedrasında təhsilini davam etdirmiş, uzman doktor və PHD
diplomunu almışdır. 2012-ci ildə Planmed
İmplantologiya Elmi Cəmiyyəti tərəfindən
keçirilmiş müsabiqədə Dünya 3-cüsü mükafatına layiq görülmüş, 2013-cü ildə sözügedən qurumun keçirdiyi müsabiqədə Dünya
1-cisi mükafatını almışdır. İmplantologiya
üzrə elmi işini xaricdə müdafiə etmiş yeganə
azərbaycanlı ağız, üz və çənə cərrahıdır.
“Implant ART” Dental Klinikasının direktorudur.
say 25 | EcoVision
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Ersadık TURAN:
Ersadık Turan ölkəmizdə süni mayalanmanın vəziyyəti
ilə bağlı “EcoVision”un suallarını cavablandırır

“Azər-Türk Med” Tibb Mərkəzi artıq
neçə müddətdir fəaliyyət göstərir. Bəs
mərkəz əsasən hansı istiqamətlər üzrə
xidmətlər təklif edir?
“Azər-Türk Med” Tibb Mərkəzi
2007-ci ilin sentyabr ayından fəaliyyət
göstərir. Artıq 8 ildir insanları psixoloji, mənəvi və sosial çətinliklərlə üz-üzə
qoyan sonsuzluq problemi mərkəzimizdə öz həllini tapır. Bununla yanaşı,
“Azər-Türk Med” Tibb Mərkəzində müasir tələblərə cavab verən avadanlıqlarla
təchiz olunmuş laboratoriya, həmçinin
ginekoloji, uroloji, pediatrik və stomatoloji kabinetlər fəaliyyət göstərir.
Klinikamız cərrahiyyə əməliyyatları və
stasionar xidmətlər verən bir klinikadır.
Bu illər ərzində süni mayalanma ilə bağlı bizə müraciət edən xəstələrdə genetik
problemlərlə əlaqədar yaranan xəstəliklərin embronik, yəni uşaqlar köçürülməmiş, diaqnozunu Türkiyədə fəaliyyət
göstərən laboratoriyalarla birgə gerçəkləşdirmişik. Türkiyədəki laboratoriyalarla qarşılıqlı anlaşma nəticəsində
Azərbaycanda hələlik mümkünsüz olan
biokimyəvi analizləri həyata keçiririk.
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Bu illər ərzində çalışmışıq ki, süni mayalanma ilə bağlı ortalığa çıxa biləcək
bütün problemləri Türkiyə ilə birgə həll
edək, fəaliyyətimizi daha da genişləndirək.

Sonsuzluq problemi ilə müraciət
edən ailələrdə süni mayalanmaya münasibət necə olur?
Mən artıq 11 ildir Azərbaycandayam,
2004-cü ildə Azərbaycana gəlmişəm. O
zamanlar süni mayalanmaya isti yanaşılmırdı. Süni mayalanma nəticəsində dünyaya gələn uşağın necə olacağı ilə bağlı
narahatlıqlar var idi. Zaman keçdikcə
gördülər ki, süni mayalanma nəticəsində dünyaya gələn uşaqların digər uşaqlardan heç bir fərqi yoxdur, artıq onların
10 yaşları var, məktəbə gedirlər, oxuyurlar, təhsil alırlar. Artıq birinci uşağı süni
mayalanma ilə dünyaya gələnlər ikinci
uşaq üçün də müraciət etməyə başlayırlar. Təbii ki, burada uşağın qardaş, ya
bacı istəməsi faktoru da önə çıxır. Bununla yanaşı, insanlar gördülər ki, heç
bir problem yoxdur, inandılar. 10 il çox
önəmli bir müddətdir. Bu müddət ərzin-

də insanlar bir çox məsələləri gördülər,
bu səbəbdən də süni mayalanmaya daha
isti yanaşırlar. Artıq özlərinin toxumaları ilə də biz bu işləri görürük. İnsanlar
həm də gördülər ki, özlərinin toxumaları ilə də uşaqları dünyaya gəlir, o zaman
inamları daha da artdı.

Yəni süni mayalanma ilə bağlı müraciət edənlərin sayının ildən-ilə artdığını müşahidə edirsiniz?
Bəli, ildən-ilə müraciət edənlər artır.
Daha öncə televiziya, radio, qəzet reklamları edərdik, seminarlar keçirərdik.
Amma indi görürük ki, artıq insanların
referansları ilə xəstələr gəlir. Yəni dünyaya gəlmiş uşaqlar ən yaxşı tanıtımçılarımız, reklamçılarımızdır. Hər ötən il
inam daha da artır. Bu, dünyada da belədir. Süni mayalanma dünya tarixində 37
illik bir müalicədir. Cavan bir müalicə
üsuludur. Bu o deməkdir ki, süni mayalanma ilə doğulan uşağın artıq 37 yaşı
var. Azərbaycanda da süni mayalanma
ilə doğulan uşağın artıq 11 yaşı var. Bu
da önəmli bir mərhələdir. Hər il xəstələrin və klinikaların da sayında artım mü-

ƏSAS MÖVZU: Azərbaycandamüsahibə
səhiyyə

şahidə edirik. Bu inkişafı gələn xəstələrin inamında da hiss edirik.

Süni mayalanma qərarı verən ailələr
tibbi müəssisə seçimini edərkən hansı
meyarları nəzərə almalıdırlar?
Klinika və həkim seçərkən ilk öncə
yaxşı araşdırma aparsınlar. Ən önəmli
tövsiyə xəstə tövsiyəsidir. Yəni öncədən
xidmətdən istifadə etmiş, süni mayalanma nəticəsində uşaq sahibi olan biri ilə
danışsınlar, proseslə bağlı suallar versinlər. Hamiləlik faizlərini öyrənsinlər,
göstərilən xidməti dəyərləndirsinlər.
Özləri də klinikaya gedərək müalicə
və onun nəticələri ilə maraqlansınlar və
buna görə qərar qəbul etsinlər.
Ümumiyyətlə, süni mayalanmada
önəmli olan həkimə inamdır. Artıq 15
ildir mən bu sahədə çalışıram və bu illər ərzində öyrəndim ki, süni mayalanma təqdiri-İlahi və qismətdir. Ola bilsin
ki, ilk dəfədən süni mayalanma baş tutmasın. Belə olarsa, çəkinməsinlər, bunu
bir neçə dəfə etmək şansları var. Demək
istədiyim budur ki, öncədən bunun baştutmama riskinin olduğunu bilərək, qəbul edərək və həkimə inanaraq müalicəyə başlasınlar. İnamlarını itirməsinlər,
hər zaman şükür etsinlər. Bu müalicənin
sonunda qiymətli bir varlığa – övlada sahib olacaqlarını düşünsünlər.
Süni mayalanmada beynəlxalq standartlar və tövsiyələr nədən ibarətdir?
Şirkətiniz həmin standartlara nə dərəcədə önəm verir?

Klinikamızda bütün avadanlıqlar
Avropa ölkələrindən gətirilir. Süni mayalanmada istifadə etdiyimiz dərmanlar da Avropa ölkələrinə məxsusdur.
Bəzi ləvazimatlar, dərmanlar isə Amerikadan gəlir. Yəni buradakı standartlar Amerika və Avropa standartlarıdır.
Beləliklə, deyə bilərik ki, bizim klinikanın Avropadan, Amerikadan geri qalan
bir tərəfi yoxdur. Avadanlıq, dərman,
bilik və təcrübə sarıdan qeyd etdiyiniz
standartlara cavab veririk. Hər il Amerikada, Avropada və Türkiyədə süni
mayalanma ilə bağlı seminarlara qatılırıq. Bu sahədə baş verən hər bir yeniliyi seminarlar vasitəsilə öyrənir və
işimizdə tətbiq edirik.
Maraqlıdır, müraciət edənlər arasında paytaxt, yoxsa region sakinləri
üstünlük təşkil edir?
Hər bir valideyn övlad sahibi olmaq istəyir. Xüsusilə də qadınlarda bu
istək daha çox hiss olunur. Bizə müraciət edənlər arasında paytaxtdan da,
rayonlardan da insanlar var. Demək
olar ki, müraciət edənlərin yarısı Bakıdan, yarısı da rayonlardandır. Qaxdan,
Astaradan, Xaçmazdan, Lənkərandan
gələnlər də var. Amma təbii ki, Bakıdan
müraciət edənlər üstünlük təşkil edir.
Rayonlardan bizə müraciət edənlər bir
müddət burada qalmaq məcburiyyətində olurlar. Belə olan halda qohumlarının, tanışlarının evində rahatlıqla qala
bilirlər. Bu, Azərbaycanın bir üstünlüyüdür.

Gələcəyə yönəlik hansı planlarınız var?
Biz süni mayalanmanı Tibb Universitetinin Cərrahiyyə korpusunda edirik.
Yəni müqavilə əsasında birgə fəaliyyət
göstəririk. Bizim Azərbaycan Tibb Universiteti ilə əməkdaşlığımızı genişləndirmək kimi planlarımız var. Bununla
yanaşı, süni mayalanma ilə bağlı hər
hansı bir yenilik olarsa, buraya gətirmək də planlarımıza daxildir. Bir sözlə,
planımız işlərimizi dövlətlə, universitetlə birgə daha da gücləndirməkdir.
Hər hansı bir işi müəyyən yüksəkliyə qaldırmaq çətindir, amma onu o
səviyyədə qoruyub saxlamaq daha da
çətindir. Əsas olan xidməti o səviyyədə
saxlamaqdır.
1987-1993-cü illərdə Ankara Hacettepe
Universiteti Tibb fakültəsində (ingiliscə)
tibb təhsili alıb.
1994-1998-ci illərdə SSK Ege Doğum
evində təhsilini qadın xəstəlikləri və doğum
ixtisası üzrə davam etdirib.
1999-2000-ci illərdə İstanbul Gümüşsuyu Asker Hastanesində əsgərlik xidmətində
olub.
2000-2004-cü illərdə İstanbul Alman
Hastanesi Tüp Bebek Mərkəzində çalışıb.
2004-2007-ci illərdə Bakı şəhəri Mərkəzi Klinik Xəstəxanada Qadın sağlamlığı və
xəstəlikləri və süni mayalanma şöbəsinin
rəisi vəzifəsində çalışıb.
2008-ci ilin sentyabr ayından “Azər-Türk
Med” Tibb Mərkəzinin baş həkimi vəzifəsində çalışır. Ölkə daxilində və xaricində 26
məqalə və 52 təbliğin müəllifidir.
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Kümelenme temelli
ekonomik rekabet ve
kalkınma stratejileri
Küresel rekabetin hız kazandığı 90’lardan beri birçok gelişmiş ülkede gerek ulusal gerekse bölgesel ekonomik kalkınma
modeli olarak benimsenen kümelenme
temelli ekonomik kalkınma, geleneksel
ekonomik kalkınma anlayışından tamamen farklı bir yaklaşımdır.
Çünkü geleneksel bölgesel kalkınma
yaklaşımda merkezi yönetimler tarafından dengeli bir biçimde birçok bölgeye
dağıtılan büyük miktarda devlet yardımı
(teşvik politikaları vb) ekonomik ivmeyi
sağlamada beklenen sonuçları üretmede
yetersiz kalmıştır. Bu sorunlar, bölgesel
politikalarda farklı bir yöntem arayışına
yol açmış, ve sonuçta bölgelerin rekabet
gücünü arttırmaya odaklanan yeni bir paradigma geliştirilmiştir.
Bu bağlamda, gerek tarım ve sanayi,
gerekse hizmet sektörlerimizin etkin ve
verimli bir şekilde uluslararası rekabet
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gücü kazanması için yeni bir modelin uygulanması ortaya çıkmış ve bir paradigma
değişikliğine gidilerek bölgesel rekabet
edebilirlik / bölgesel rekabet gücü yaklaşımı ağırlık kazanmıştır.
İşte, İngilize “Cluster” adı verilen kümelenme yaklaşımı, son dönemde uluslararası ve ulusal ölçekte kullanılan en
yaygın bölgesel kalkınma programlarında
kullanılmaktadır.
Harvard Üniversitesi profesörlerinden M. Porter’ın rekabet teorileriyle ifade
edilen kümelenme (Cluster) yaklaşımı,
son yılların en çok dikkate alınan rekabet
gücü belirleyicisi olarak genel kabul görmektedir.
KÜMELENME KAVRAMI:

Kümelenme kavramının yaratıcısı olarak kabul edilen M. Porter kümelenmeyi;

“Belirli bir alandaki birbiriyle rekabet
eden fakat aynı zamanda işbirliği yapan
karşılıklı ilişkili firmaların, uzmanlaşmış
arz edicilerin, hizmet üreticilerinin, ilişkili endüstrilerdeki firmaların, ilişkili kurumların (örneğin üniversiteler, standart
kuruluşlarının ve ticaret birliklerinin ve
derneklerinin) coğ rafi yoğunlaşması”
olarak tanımlamaktadır.
Bir başka tanıma göre, kümelenme;
birbirlerine katma değer ekleyen üretim
zinciri (değer zinciri) ile bağlı, karşılıklı
bağımlı tedarikçileri de içeren, firmalar
ve/veya işletmeler, bilgi üreten kurumlar
(üniversiteler, araştırma kurumları, mühendislik şirketleri), müşteriler, kümelenmeyi destekleyen ilgili kamu kurumları,
sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından oluşturulmuş ağdır.
Kümelenme yaklaşımının temelinde
ekonominin rekabetçilik gücünün artı-
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rılması yatmaktadır. M. Porter’a göre rekabetçiliğin iki temel unsuru olduğu ileri
sürülmektedir. Bunlar, verimlilik ve inovasyon’dur. Kümelenme yöntemi uluslararası rekabetçiliği elde etmek için kullanılmakta, rekabetçiliğin altında ise verimlilik
ve inovasyon yatmaktadır.
M. Porter’a göre kümelenmeler, sektörler ve şirketler üzerinde 4 şekilde etkide
bulunur. Bunlar:
1.
2.
3.
4.

Kümelenme şirketlerinin verimlilik
düzeyinde dengeli bir artış,
erimliliğin yoğun bir şekilde artması
için ön şartları yaratma,
Kümelenme ile şirketlerinin inovasyon kabiliyetleri ve girişimcilik düzeylerinde artış,
Yeni iş kollarının, hizmetlerin, şirketlerin ve özellikle de bunların inovasyon potansiyellerinin oluşması ve
gelişmesinde teşviktir.

Kümelenme yaklaşımı verimlilik ve
inovasyon ile birlikte küme içindeki ekonomik oyuncuların işlem maliyetlerini
(transaction cost) de düşürmektedir.
REKABETÇILIK KAVRAMI:

Rekabet ve rekabet avantajı kavramları
günümüzde oldukça sık kullanılan ancak
tanımları ve kaynakları üzerinde henüz
tam bir fikir birliğinin olmadığı, değişik
ortamlarda farklı anlamların yüklendiği
kavramlar olarak ortaya çıkmaktadır.
Rekabet gücü kavramı üzerine yapılan
en basit ve en anlaşılır tanımlamaların firma düzeyinde yapıldığı görülür. Rekabet
gücüne sahip bir firma, homojen ürünleri
rakiplerine nazaran daha düşük maliyetle
ve daha yüksek kalitede üretebilen, dolayısıyla büyüyebilme ve kar elde edebilme
kapasitesi olan firmadır. Bu doğrultuda, rekabetçi endüstri de bölgesel ya da

uluslararası düzeyde rekabetçi firmalara
sahip endüstri olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, bir endüstrinin rekabet gücü, o
endüstrinin bünyesinde bulunan rekabet
gücüne sahip firmaların rekabet güçlerinin toplamı seklinde değerlendirilebilir.
Rekabetçilik ise, en basit şekliyle, rekabet edebilme yeteneği olarak ifade edilebilir.
Porter, güçlü ekonomilere sahip ülkelerin rekabetçi sektörlere sahip olduğunu
ve bunu kümelenme yaklaşımı ile gerçekleştirdiğini belirtmektedir.
Ancak rekabet gücü kavramına ulus
seviyesinde bakıldığında literatürde üzerinde hemfikir olunan bir tanım oluşmamıştır. Bunun çeşitli sebepleri olmakla
birlikte, öne çıkan en önemli sebeplerden
biri ulusal rekabet gücü kavramının birden fazla kuramsal temele dayanmasıdır.
Ulusal rekabet gücü kavramının şekillendirilmesinde hem dış ticaret, hem iktisat
hem de işletme iktisadı kuramları kullanılmaktadır. Dolayısıyla, ulusal rekabet
gücü kavramı bu araştırma disiplinlerinin
çalışma alanı kapsamında yer almaktadır.
Bu araştırma disiplinlerinden her biri
ulusal rekabet gücü kavramını farklı bakış
acılarıyla tanımlamaktadırlar. Örneğin,
Dünya Ekonomi Forumu, ulusal rekabet
gücünü, bir ülkenin verimlilik seviyesini
belirleyen faktörlerin, politikaların ve kurumların bir karması olarak ele alırken;
Yönetim Geliştirme Enstitüsü ise bu gücü
devletin, ülkedeki işletmelere daha fazla
değer yaratabilmelerini sağlayacak, halkına ise yüksek refaha ulaşmalarını mümkün kılacak bir ortam sunabilme yeteneği olarak tanımlamaktadır. Öte yandan
Porter bir lokasyonun refah seviyesinin
en önemli belirleyicisinin verimlilik olduğunu öne sürerek rekabet gücünü verimlilikle eşdeğer tutmaktadır. Porter’in bu
görüşüne alternatif olarak, ulusal rekabet
gücünü uluslararası piyasalarda satış ya-

pabilme yeteneği ile ülkenin ticaret dengesine bağlayan akademisyenler ve rekabet gücünü refah yaratabilme gücü olarak
tanımlayan yazar ve akademisyenler de
vardır.
Günümüzde ülkeler arasındaki ticaret,
ölçeğe göre sabit getiri varsayımına dayanan standart dış ticaret teorilerinde öngörülenin aksine aynı endüstri dalındaki
ürünlerin farklılaştırılması ile meydana
gelmektedir. Karşılaştırmalı üstünlüklerin zamanla ülkeler arasındaki teknoloji,
sermaye ve yetenekli işgücü düzeyinin
homojenleşmesi neticesinde yerini ölçek
ekonomilerine bıraktığı Monopolistik
Rekabet Modeline göre endüstri-içi gerçekleşen yeni ticaret şekli ülkelerin, uzmanlaştığı ürünlerde pazar birleşiminin
etkisine ve maliyet avantajına bağlı olarak
rekabet gücü edinmesini sağlar. Bu ticaret şekli, ürün farklılaştırılması ile farklı
tüketici zevklerini tatmin etmek, coğrafi
yakınlık ile taşıma maliyetlerini minimuma indirmek, yaparak öğrenme olarak
da adlandırılan dinamik ölçek ekonomilerinden faydalanmak ve ülke içindeki
farklı gelir gruplarının ihtiyaçlarını gidermek gibi sebeplerden ötürü yapılabilir.
Dolayısıyla bu ticaretin bahse konu ülke
vatandaşlarının refahının yükselmesine
de katkıda bulunduğu söylenebilir. Birkaç
ürün üreterek bir ülke daha büyük ölçekte, daha düşük maliyette ve yüksek verimlikle üretim yapabilir. Böylece bahse
konu ülke bu ürünlerde yüksek verimlilik
ve düşük maliyet avantajına dayalı rekabet gücüne sahip olabilir.
Diğer bir ölçek ekonomisi çeşidi olan
dışsal ölçek ekonomisi aynı endüstrideki
firmaların bir bölgede yoğunlaşması ile
ortaya çıkmaktadır.
Marshall’a göre bu yoğunlaşma tedarikçilerin ve işgücünün uzmanlaşmasına
ve endüstri içinde Ar-Ge faaliyetleri, tersine mühendislik, aynı endüstri dalındaki
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uzmanlarla yakın temas vesilesiyle bilginin, yeni teknolojilerin daha hızlı yayılmasına ve gelişmesine sebebiyet verdiğinden
bu kümelenmedeki firmalar birbirinden
izole olmuş firmalara nazaran daha etkin ve rekabetçidir. Bu noktada büyük
bir endüstriye sahip olan ülkenin, küçük
endüstriye sahip ülkeye nazaran endüstrideki azalan maliyetlerden dolayı daha
rekabetçi olacağı acıktır.
ULUSAL REKABET GÜCÜ:

Yukarıda da belirtiğimiz gibi, Porter,
ulusal rekabet gücü kavramının en anlamlı tanımının verimlilik ve inovasyon
olduğunu ileri sürmektedir. Bu noktada
Porter, ulusal rekabet gücünü ülkenin
dünya pazarından aldığı pay olarak değerlendiren, bu gücü döviz kurları, faiz oranları, devlet bütçe açıkları gibi kavramlarla
ilişkili makro - ekonomik bir olgu olarak
gören akademisyenlerle aynı fikirde değildir. Porter, Ulusların Rekabetçi Avantajı
( The Competitive Advantage of Nations)
adlı çalışmasında bu gücün kaynağını iktisatçıların ileri sürdüğünün aksine bol ve
ucuz işgücü ve doğal kaynak zenginliğinin
oluşturmadığını çeşitli ülkeleri örnek göstererek ifade etmektedir. Bununla birlikte
ülkeler arasındaki rekabet gücü farklılıklarının yönetim-işçi ilişkilerindeki kökleşmiş
uygulamalardan ve korumacı dış ticaret
politikalarından kaynaklanmadığını şiddetle savunmaktadır.
Bu düşüncelerine paralel olarak bir
ulusun en büyük amacının vatandaşlarına yüksek ve sürdürülebilir bir yasam
standardı üretmek olduğunu belirten
Porter, bunu yapabilme yeteneğinin ise
ulusun sahip olduğu iş gücü ve sermayeye dayalı olan verimliliğe bağlı olduğunu
ifade etmektedir. Verimliliği arttırabilmek
maksadıyla ülkenin, daha verimli olduğu
endüstrilerde uzmanlaşması diğer endüstrilerde ise ithalata başvurması gerektiğini öne suren
Porter, bu noktada uluslararası ticareti
ulusal verimlilik düzeyini arttırmak için kullanılabilecek bir araç olarak görmektedir.
Uluslararası pazarlarda başarı elde
eden endüstrileri ve bu endüstrileri oluşturan firmaların stratejilerini de inceleyen
Porter, söz konusu firmaların değişmez
tek ortak yönlerinin “yenilik yapabilme
ve kalite yükseltebilme yeteneği” olduğu
sonucuna varmıştır. Rekabetçi avantaj
elde etmeyi sağlayan bu yeteneği sürdürmek, sahip olabilmek kadar önemlidir; bu
da ancak sürekli gelişim ve iyileştirme ile
mümkün olabilir çünkü hemen her yenilik
başkaları tarafından kopya edilebilir. Porter, rekabetçi avantaja sahip endüstrilerin
ve firmaların sahip olduğu bu yeteneklerin kaynağını ise “Ulusal Avantaj Elması”
adını verdiği ulusun dört temel özelliğine
bağlamaktır.
Dolayısıyla Porter’in rekabet gücü anlayışında firmanın içinde bulunduğu ülkenin özel bir önemi vardır.
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Şans

Firma Stratejisi,
Yapısı ve Rekabet
Ortamı

Faktör
Koşulları

Talep
Koşulları

Devlet

İlgili ve
Destekleyici
Endüstriler

Porter’ın Elmas Modeli

Porter’in Elmas Modeli aşağıda daha detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.
FAKTÖR KOŞULLARI:
Faktör koşullarını toprak, iş gücü ve
sermaye olarak tanımlayan klasik dış ticaret teorilerinin aksine, Porter faktör
koşullarını ulusun sahip olduğu insan
kaynakları, fiziksel kaynaklar, bilgi kaynakları, sermaye kaynakları ve altyapı
şeklinde kategorize etmektedir.
Günümüzde yüksek verimlilik ve yüksek ücret getirisine sahip olan ve böylece
ulusal rekabet gücünün belirleyicisi olan
bilgi yoğunluklu endüstrilerde iş gücü
miktarı ve ham madde kaynakları gibi temel faktörler avantaj oluşturmazlar.
Önemli olan bu endüstrilerin ihtiyacı-

nı karşılayan ve böylece rekabetçi avantajı elde etmeyi sağlayan nitelikli iş gücü
ve bilimsel alt yapı gibi faktörlerdir. Bu
faktörler petrol, doğal gaz gibi miras alınabilen kaynaklar olmayıp yaratılabilen
faktörlerdir ve uluslar faktör oluşturmada
başarılı oldukları endüstrilerde uluslararası başarıya sahip olurlar. Porter, finansal
değerlere dönüştürülmeyen doğal kaynakların rekabet gücünü desteklemeyeceğini aksine büyümesinin önünde büyük
bir engel teşkil edeceğini düşünmektedir.
Faktör donatımı, karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin merkezini oluşturmakta
olup Porter’in buradaki katkısı üretim faktörlerinin özelliklerini daha detaylı incele-
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mek ve bu özelliklerin firmaların rekabet
gücü ile olan ilişkisini analiz etmek olmuştur.
TALEP KOŞULLARI:

Ülkenin yoğunlaştığı endüstrilerde
üretilen mal ve hizmetlere olan yerel talebin ele alındığı bu maddede yerel tüketicilerin önemi vurgulanmaktadır.
Burada ele alınan yerel pazarın büyüklüğü değil yerel talebin kalitesidir.
Yeni ve ya gelişmiş ürünler talep eden
bilinçli yerel tüketiciler, endüstrilerin bu
talepleri yerine getirmesi için yaratıcı ve
yenilikçi olmasına neden olduklarından
uluslararası arenada yüksek standartlara sahip ürünlerin üretilerek rekabetçi
avantaja sahip olmasını sağlayabilirler.
Bu bakımdan Porter, rekabetçi avantajın
arttırılması yönünde uyarıcı etkiye sahip
olan yerel talep koşullarına özel önem
vermektedir.
İLGILI VE DESTEKLEYICI ENDÜSTRILER:

Ulusal avantajın bir diğer belirleyicisi,
ülkenin yoğunlaştığı endüstri ile bağlantısı bulunan ve bu endüstriyi destekleyen
uluslararası rekabet gücüne sahip yerel
endüstrilerin varlığıdır. Bu destekleyici
ve ana endüstri ile bağlantılı yerel endüstriler/tedarikçiler, ana endüstriye maliyet-etkin, hızlı ve öncelikli girdi sağlayarak
avantaj yaratabilirler. Yatay (ortak müşteriler, teknoloji, dağıtım kanalları) veya dikey (tedarikçi/alıcı) şekilde birbirine bağlı bu sektörlerin tümüne kümelenme adı
verilmektedir. Bu kümelenmelerin varlığı
ülke endüstrilerinin uluslararası arenada
daha iyi rekabet edebilmesini sağlamaktadır.

FIRMA STRATEJISI, YAPISI VE YEREL
REKABET ORTAMI:
Elmas modelinin son bileşeninde ise
yerel rekabet yapısının yanı sıra, firmaların nasıl oluşturulduğunu, teşkilatlandırıldığını ve yönetildiğini belirleyen koşullar
incelenmektedir. Porter her endüstriye/
firmaya uyan standart bir yönetim modelinin bulunmadığını her firmanın içinde
bulunduğu koşullara göre farklı yönetim
biçimlerine sahip olması gerektiğini ifade
etmektedir.
Elmasın dördüncü köşesini oluşturan
ve bu maddenin diğer bir parçası olan
yerel rekabet ortamı, diğer tüm maddeler üzerinde güçlü bir uyarıcı etkiye sahip
olduğundan elması oluşturan tüm elementler arasında tartışmasız en önemli
olanıdır. Çünkü yerel rekabet, firmalar
üzerinde yenilik ve iyileştirme yapılması
yönünde baskı oluşturur. Yerel rakipler
birbirlerini fiyatları düşürmek, kaliteyi ve
hizmeti arttırmak, yeni ürünler ve üretim
taktikleri oluşturmak için zorlarlar. Bir rakibin başarısı diğer rakipleri gelişmenin
mümkün olduğuna inandırır ve yeni ra-

kiplerin endüstriye girmesine neden olabilir bu da fiyat ve kalite rekabetini daha
da arttırır. Yerel rekabetin gücünü arttıran
diğer bir etmen de coğrafi kümelenmedir.
Birbirleri ile dirsek temasında bulunan
aynı endüstrideki firmalar hızlı bilgi akışı
ve etkileşim sayesinde daha da rekabetçi
hale gelir.
Dolayısıyla zorlu yerel rekabette ayakta kalabilen firmalar uluslararası arenada
rekabet gücüne sahip olabilmek için gerekli donanıma sahip olurlar.
Ulusun iş ortamını oluşturan bu elmas
modelindeki her bir unsur birbiri ile etkileşim içerisinde olmakla beraber bir faktörde yaşanan değişim diğer faktörleri de
etkilemektedir. Diğer tüm maddelerdeki

li bir rekabetçi avantaj yaratmamaktadır. Şans faktörü, devletin ve firmaların
kontrolü dışında oluşan beklenmedik
politik gelişmeler, teknolojik patlamalar, petrol şokları gibi girdi maliyetlerindeki beklenmedik artışlar, savaşlar
ve doğal felaketler gibi sıra dışı olaylar
olarak nitelendirilebilir. Diğer bir dış
etken olan devlet faktörü ise rekabet
ortamına direkt müdahale etmeyip de
firmalar için rekabetçi avantaj yaratan
bir ortam oluşturulması için yapılan hükümet politikalarını ifade etmektedir.
Aynı zamanda bu faktör, elması oluşturan güçleri daha da kuvvetlendirmektedir. Bu müdahalenin direkt olması ancak bahse konu ülkenin gelişmemiş bir

gelişimi arttıran yerel rekabet ortamı ile
tüm maddeler arasındaki etkileşimi büyüten coğrafi yoğunlaşma, modeli bir sisteme dönüştürmesi acısından büyük öneme
haizdir.
Elmasın dört köşesi arasındaki etkileşimin yoğunluğu ise, ulusal ortamın ne
derecede uluslararası başarıya müsait olduğunu belirlemekle beraber etkileşimin
gücü ise iki temel faktörle beslenmektedir. Bunlardan ilki endüstriyel kümelenmedir ki teknoloji, yetenekli işgücü, icat
etme kapasitesi ve altyapı gibi gelişmiş
faktörler başarılı endüstriler arasındaki yatay ve dikey bağlantılar sayesinde
rahat bir şekilde oluşturulabilir. İkinci
faktör ise endüstrilerin aynı şehir ya da
bölgede konuşlanmasını ifade eden coğrafi yoğunlaşmadır.
Porter, ulusal rekabet ortamını şekillendiren bu dört temel özelliğe ilave ettiği devlet ve şans faktörünü dışsal olarak kabul etmektedir. Porter’e göre bu
iki faktör ulusal rekabetçilik sistemini
tamamlayıp desteklemekte, fakat sürek-

ülke olması durumunda kabul edilebilir,
aksi takdirde yapılan müdahalenin yenilikçiliği teşvik etmesi ve uzun vadede
rekabetçiliği arttırması söz konusu olamaz. Porter’e göre ulusal rekabetçiliğin
arttırabilmesi için devletin, eğitim ile
ilgili gelişmiş stajyerlik uygulamalarını
ve sanayi-üniversite işbirliği ile yapılmış araştırma projelerini destekleyerek
uzmanlaşmış işgücü oluşturmaya odaklanması gerekmektedir.

Diğer bir ölçek ekonomisi çeşidi olan
dışsal ölçek ekonomisi aynı endüstrideki
firmaların bir bölgede yoğunlaşması ile
ortaya çıkmaktadır.

İhracat
Teşvikleri

Bilgi Hızı

Altyapı

İş Çevresi

KÜMELENMELER

Doğal Kaynakların
Korunması

İşgücü
Eğitimi

Bilim ve
Teknoloji
Yatırımı

Standartlar
Oluşturma
Kümelenmeler ve Ekonomi Politikası
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mütəxəssis rəyi

Porter ısrarla devlet müdahalesine
karsı olmasına rağmen ve Porter’in devlet
etmenini Elmas modelinin temel elementlerin biri olarak ele almaması bazı yazar
ve akademisyenler tarafından haklı olarak
eleştirilmiştir. Çünkü devlet iş ortamını
oluşturan tüm maddeleri etkilemekle beraber elmasın ayrılmaz bir parçasıdır.
Porter’e göre üretim faktörlerinden emek
faktörüne dayanan “Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi”, günümüz modern endüstrilerinde, üstünlüğü belirlemekte yetersiz kalmaktadır. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
yerini Rekabetçi Avantajlar Teorisine bırakmalıdır. Ancak Porter’ın Elmas Modeli ülkenin rekabet gücünü değil firmaların rekabet
gücünü etkileyen yerel faktörleri ele almaktadır. Firmalar bu yerel faktör avantajları ile
verimliliklerini arttırabilirler, bu verimlilik
artısı firmanın içinde bulunduğu ülkenin de
refah seviyesini arttırabilir.
Kümelenmelerin ana faydasının ve oluşturulma gerekçesinin rekabet avantajı elde
ederek, piyasada sürdürülebilir bir yapı
ortaya koymak olduğu genel kabul görmektedir. Fakat bu ana fayda kapsamında
kümelenmelerin getirilerini alt başlıklarla sıralamak, ana faydanın oluşumunu ve
kümelenmelerle rekabet arasındaki doğru
orantılı ilişkiyi daha iyi bir şekilde ortaya
koyabilir. Bu faydalar şunlardır:
•
•
•

Üretkenliği artırarak verimlilik
artışları sağlar.
İnovatif faaliyetleri ve sonuçta yeni
ürün ve süreçleri ortaya çıkarır.
Modern bilgi ve teknolojiye ulaşı-

•
•
•
•
•

•
•

mı kolaylaştırarak maliyeti azaltır.
Kalifiye elemanların aynı çatı altında
toplanmasını sağlayarak işletme maliyetlerinin düşmesine yardımcı olur.
Yerel tedarikçilerin kullanımı ile
maliyetler düşer.
Pazar, teknoloji, rekabet bilgileri
aynı çatı altında toplanır.
Sanayi, üniversite, devlet ve sivil
savunma kuruluşlarını bir araya
toplayarak işbirliğini güçlendirir.
Yeni iş alanlarını ve istihdamı destekler.
Şirketler üzerindeki çeşitli riskleri
azaltır.
Pazara giriş kolaylığı sağlayarak
giriş engellerini azaltır.

Kısacası, kümelenmeler; etkin bir rekabet ortamının sağlanmasında oldukça
etkili bir yöntemdir.
SONUÇ VE ÖNERILER:

Kümelenme yaklaşımı ile örneğin, Almanya’nın, matbaa makineleri, otomotiv
ve kimya sektörleri alanlarında dünyanın
birçok lider üreticisine neden ev sahipliği
yaptığını, İsviçre’nin ilaç, saat, çikolata ve
ticaret sektörlerinde uluslararası liderler
için merkez konumunda olmasını, ağır
iş makineleri ve madencilik teçhizatları
sektörlerinde lider firmaların neden İsveç
de kurulmuş olduğunu, neden Amerika
Birleşik Devletlerinin havacılık ve savunma sanayi, kişisel bilgisayar ve yazılım,
finans ve sinema sektörlerinde önde gi-

den uluslararası rakipler ortaya çıkarmış
olduğunu, neden İtalyan şirketlerinin,
seramik, makina teçhizat, moda-tasarım,
deri işleme ve mermercilik sektörlerinde
çok güçlü olduklarını, neden Japon şirketlerinin elektrik ve elektronikte ve makina
teçhizat sektörleri alanlarında başarılı olduklarını daha iyi anlayabiliriz.
Bu bağlamda, bölgesel gelişme politikaları, bölgesel özellikler göz önünde tutularak hazırlanacak bütünsel kalkınma stratejilerine dayandırılmalıdır. Bölgelerin yenilik
ortaya çıkarma kapasitesi belirlenerek, girişimcilik artırılarak ve insan sermayesi ve
sosyal sermaye geliştirilerek, bölgelerin rekabet gücünün geliştirilmelidir.
Bölgesel politikalar sadece geri kalmış bölgelere yönelik olmamalıdır. Bu bölgeler kadar
gelişmiş bölgeler de politika hedefleri içinde
yer almalı ve bu bölgelerin rekabet avantajı
korunmaya ve artırılmaya çalışılmalıdır.
Kümelenmeler endüstrilerin ve ya bölgelerin rekabet avantajı yakalamasında en az
üç açıdan etkili olurlar. Bunlar; Yeni iş kolları
ve yeni girişimler, Verimlilik, İnovasyon’dur.
Sonuç olarak, bir ekonomi içinde kümelenme yapıları büyüdükçe, kümelenmenin rekabet gücü de artar. İnovasyonun
düzenli olarak gerçekleşmesi verimliliği
sürekli olarak destekler.
Rekabet gücünde elde edilen avantaj,
kümelenmeyi bölgesel yapılanmadan ulusal yapılanmaya, ulusal yapılanmadan da
uluslararası yapılanmaya doğru sürükler.
Sektörün sürdürülebilirliğini sağlayarak,
üretilen ürünlerin ve üretici şirketlerin
ekonomik ömrünü uzatır.

Kaynakça:
Gökmenoğlu, S.M, Akal, M., Altunışık R. (2012), “Ulusal Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler Üzerine” Rekabet Dergisi, Cilt: 13. Sayı: 4
Kuşat, N., (2010). “Kobi’ler için Kümelenmelerin Önemi ve Turizm Sektörü için Kümelenmelerin Uygunluğunun Araştırılması” Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 2/2 S: 138
Porter, M.E. (1990), “The Competitive Advantage of Nations”, Harvard Business Review, March-April, s.73-91.
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Kaya KARSLI:

“Kendimi Azerbaycansız düşünemiyorum”

Sayın Kaya Bey, ATİB-in “EcoVision” dergisinin “girişimci” yayını için
röportaja zaman ayırdığınız için çok
teşekkür ederiz. Kişisel ve kariyer hayatınızla ilgili okuyuculara bilgi vermenizi rica ediyoruz.
K.K.: İş hayatım İstanbula ayak bastığım gün başladı. 1972 yılında , okul oğlene kadar oğlenden sonar iş derken ,1982
yılında kendi şirketimi kurdum. ‘’Kayaoğlu İnşaat LTD ‘’ in yöneticiliğini yaptım.
1995 yılında Azerbaycana geldim ve ilk
gördüğüm gün aşık olmuştum. Bu ülkeye
elimden geldiğinin fazlasını yapmam gerektiğine inandım. Burda mutluydum, huzurluydum bir hafta icin geldiğim ülkede
hala benim 1 haftam dolmasına rağmen,
takvimlere baktığımda ise 20 yılın bittiğini gördüm. Çocuklarım burda okudu,
torunlarım burada doğdu. Artık kendimi
Azerbaycansız düşünemiyorum desem
yerinde olacağına inanıyorum. 8 sene
Azersun Holdingde marketin icracısı görevini yaptım. 2003 yılında ise “İstanbul
Reklam” şirketimi kurdum.
“İstanbul Reklam Market” kaç yıldır
Azerbaycan’da faaliyet göstermekte-
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dir. Esas faaliyet yönü nelerdir?
K.K.: İstanbul Reklam market faliyetine 2003 yılında gördüğüm hissetiğim
boşluk üzerine faaliyete basladı. Faaliyet
alanımız dış reklam ağırlıklı olarak diye
biliriz, yani dijital baskı, tabela, billboard
gibi öncelikli işimiz.
Faaliyyetinizin genişletilmesi için
hangi planlarınız var?
K.K.: Sürekli kendimizi yenilemeyi
dünyada kullanılan en yeni teknolojiyi
kulanarak hem maliyeti düşürmek, hemde yeniliği anında hayata geçirmek oldu.
Bu yüzden sürekli uluslararası fuarları ziyaret ederek gördüğümüz en yeni üretim
ağırlıklı makinaları getirerek, personel
eğtimini dünya standartlarına uygulayarak, İSO-9001 gibi kalite sistemlerine de
sahip olduk.
Şirketiniz eleman seçerken daha
çok neye öncelik veriyor?
K.K.: Biz işe personeli alanda yetiştirmek üzere aldığımızdan yetiştirmek de
zor olmuyor. Sorumluluk sahibi, disiplinli,
işine sahip, çalışmayı seven, sirket kurallarına sadık olan bizim için geleceği olan

sahibkar

insandır. Biz gerekli eğtimi veriyoruz, almayi bilsin yeter.

Şirketinizde çalışan personellerin profesyonelliğinin artırılması için hangi çalışmalar yapıyorsunuz?
K.K.: Şirket felsefemizde biz her ay toplantı yaparız. Kendimizi, işçimizi nasıl daha verimli yaparız diye bu konuda da profosyonel insanlardan yardımlar alıyoruz. İnsan ilişkileri, müşteri
hizmetleri, iş güvenliği gibi konular bizde düzenli olarak uygulanıyor, güncelleniyor.

kuruyor. Buna bağlı olarak ormanlarımız azalıyor, yanıyor, çevremiz kirleniyor. Benim önerim daha duyarlı bir toplum icin çevre temizligi, ağac dikmek, çöplerin ayıklanarak dönüşümü olan
şişe, kağıt, plastiklerin dönüşümüne katkıda bulunarak hem
ekonomiye, hemde temiz bir çevreye sahip olmak için öncülük
etmek olacaktır.

Kendi kariyerini reklam sektöründe kurmak isteyen
gençlere ne tavsiye ediyorsunuz?
K.K.: Ülkemizde reklam sektörü çok yeni bir sektör diyebiliriz. Gerçektende bu alanda gençlere çok ihtiyacımız var. Pazar
her geçen gün serbest pazara dogru giderken, insanlar da satmak için ürünlerini tanıtmak istiyor. Gençlerimiz için daha yeni
yeni üniversitelerimizde pazarlama ile ilgili bölumler açılıyor.
Öncelikle ön bilgi için dizayn kursları gibi eğtimleri almaları,
sabretmeleri, yeniliklere açık olmaları gereklidir. Yıllar sonra
meyvesini gördüklerinde anlayacaklar ki, önce ekmek gerek. İyi
bir eğitim, sabır, yaratıcılık gerektiriyor ve bu işin içinde olmak
reklam sektörunde öncülük eden şirketlerde çalışmak demektir.

Azerbaycan’da iş adamlarını bir araya getiren ATİB gibi
birliklerin önemi nedir ve ATİB-in gelecekteki faaliyetleri
ile ilgili hangi tavsiyeleriniz var?
K.K.: Değişen, gelişen ülkelerde sınırların bile kalktığını gördüğümüz bu dönemde hep güçlü olanların ayakta olduklarını
görüyoruz. Tüm kalbimle sivil toplum kuruluşların birliğine,
beraberligine inancımın sonsuzluğuna inanıyorum. Geleceğimiz
olan gençlerimizin eğitimi, stajı, daha iyi olmaları için teşviki,
işe yerleştirilmesi, üyeler arasında bir birine daha yakın olması, bir birini tanıması, ne yaptığını bilmesi, sorunları paylaşması
çok güzel bir şeydir. ATIB bunları yapıyor ama daha ne yapabilir
dersek, her geçen gün dunyamız çölleşiyor, sularımız, göllerimiz
say 25 | EcoVision
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ildönümləri

ATİB üzvlərinin
İLDÖNÜMLƏRİ
ATİB İdarə heyətinin üzvü olan “PAŞA
Həyat Sığorta” şirkətinin fəaliyyətə başlamasının 5-ci il dönümü qeyd olunub. ATİB
ailəsi olaraq “PAŞA Həyat Sığorta” şirkətinin İdarə heyətinin sədri cənab Mürsəl
Rüstəmovu və şirkətin bütün əməkdaşlarını 5 illik yubiley münasibətilə səmimi
qəlbdən təbrik edir, yeni-yeni uğurlar
arzulayırıq!
Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi
olaraq biz üzvlərimizi daim öz sosial məsuliyyətlərini dərk etməyə çağırır, ölkəmizin sosial-ictimai həyatında yaxından
iştiraka təşviq edirik. Bu baxımdan birmənalı olaraq söyləmək olar ki, “PAŞA Həyat Sığorta” ASC Azərbaycanda fəaliyyətə
başladığı ilk illərdən özünün sosial məsuliyyətinə çox həssas yanaşmış, ölkəmiz və
xalqımız üçün bir çox dəyərli layihələrə
və işlərə imza atmışdır.
Sığorta bazarında öz mövqeyini möhkəmləndirmək məqsədilə “PAŞA Həyat
Sığorta” təqdim etdiyi məhsulların şərtlərinin müştərilər üçün daha sərfəli olması
istiqamətində daimi işlər apararaq bu
sahədə bir uğur nümunəsi göstərir.
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ATİB üzvü olan “Improtex” MMM
şirkətinin fəaliyyətə başlamasının 20-ci
ildönümü olub. ATİB ailəsi olaraq “Improtex” MMM şirkətinin baş direktoru
cənab Həsən İsmayılovu və şirkətin bütün
əməkdaşlarını 20 illik yubiley münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, yeni-yeni uğurlar arzulayırıq!
Azərbaycan avtomobil sektorunda
qabaqcıl şirkətlərdən biri olan və 20 ildir fəaliyyət göstərən “Improtex Motors”
Azərbaycan avtomobil bazarında özünü etibarlı və nüfuzlu şirkət kimi ifadə
edərək, uzunmüddətli peşəkar fəaliyyəti sayəsində müştərilərin etibarını
və hörmətini qazanmışdır.

“LTB” MMC şirkətinin fəaliyyətə başlamasının 5-ci ildönümü tamam olub. ATİB
ailəsi olaraq “LTB” MMC şirkətinin rəhbəri cənab Kənan Quliyevi və şirkətin bütün
əməkdaşlarını bu münasibətlə səmimi
qəlbdən təbrik edirik!
“LTB” MMC gənc şirkət olsa da, seçmə
butik mağazalardan ibarət satış nöqtələri
ilə bir marka yaradıb.
Qeyd etməliyik ki, ATİB ailəsində bu
üzvlərin xüsusi yeri var və onlarla çalışmaqdan məmnunluq hissi keçirdiyimizi
və bundan sonra da Sizinlə və bu üzvlərlə
əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətində
olduğumuzu bildiririk!

kitablar

Yüksək effektli insanların
7 vərdişi
Stephen R.Covey

Bu kitab dünya bestselleridir, şəxsiyyətin inkişafı mövzusunda misilsiz bir əsərdir. O, dünyada milyonlarla insana, o cümlədən Amerikanın sabiq prezidenti Bill Klintona,
məşhur Larri Kinqə və Stiven Forbsa böyük təsir etmişdir.
“Fortune – 500” reytinqinə daxil olan böyük dünya korporasiyalarının bir çoxu “Yeddi vərdiş”də izah olunan effektivlik fəlsəfəsi ilə tanış olmağı öz əməkdaşlarının vəzifə
borcu hesab edir.

İş okulu (2015)
Robert T. Kiyosaki

Yazar kitabın genelinde İş agı kurmaktan bahsetmektedir gereken önemin gösterilmesi ve insanların bu yönde çalışmalar
geliştirmesi gerektigini anlatmaktadır.
•
•

Kitab nə haqqındadır? O, hər şeydən əvvəl, həyat məqsədlərini, insan üstünlüklərini müəyyən etməkdə sistemli yanaşmanı izah və
təqdir edir. Bu məqsədlər hər kəsdə müxtəlifdir və bu kitab özünü
dərk etməkdə və həyat məqsədlərini dəqiq müəyyənləşdirməkdə yaxşı köməkçidir. İkincisi, bu məqsədlərə çatmağın yollarını
da göstərir. Üçüncüsü, “Özünü necə təkmilləşdirmək olar” sualına cavab verir. Burada imicin dəyişdirilməsindən söhbət getmir,
mahiyyətcə özünütəkmilləşdirmədən, daimi kamilləşmədən bəhs
olunur. Bu problemin sadə həll yolu yoxdur, burada möcüzə gözləmək olmaz. Hər cür pozitiv dəyişikliklər vaxt tələb edir, fəaliyyət
və inadkarlıq istəyir.
Bu kitab təbiətin onlara verdiyi potensialı maksimum reallaşdırmağa can atan insanlar üçün əsl yol xəritəsidir.
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İstediğiniz güvenli hayatı size sağlayacak tek kişi sizsiniz!
Değişmeyi istemek yetmez… O değişimi gerçekleştirecek cesaret, enerji ve kararlılık gerekir…
Başarının büyüklüğü isteğin gücüyle, hayalin büyüklüğüyle
ve yol boyunca hayal kırıklığının nasıl aşıldığıyla ölçülür.
Ya siz kendi yaşantınızda sorumluluğu üstlenirsiniz, ya da yaşamınız boyunca emir almaya devam edersiniz.
“Unutmayın, okul çok, çok önemlidir. Okula bir beceri, ya
da meslek öğrenmek, toplumun katılımcı bir üyesi olmak
üzere gidersiniz. Her kültürün öğretmenlere, doktorlara,
tamircilere, sanatçılara, aşçılara, iş adamlarına, polis memurlarına, itfaiyecilere, askerlere ihtiyacı vardır. Onlar
okullarda eğitilir ki, kültürümüz büyüsün, serpilsin. Ama
ne yazık ki,

ÇOĞU KİMSE OKULU BAŞLANGIÇ
DEĞİL, SON DİYE GÖRÜR”.

Cengiz Turgay
vəfat edib

Türkiyə

Cümhuriyyətinin Azərbaycandakı səfirliyinin
ticarət müşaviri Cengiz Turgay aparılan ağır
əməliyyatdan sonra 29 avqustda vəfat edib. Mərhuma Allahdan rəhmət, ailəsinə və sevənlərinə səbir və başsağlığı diləyirik.
ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!
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Ofis

maraqlı

ƏGƏR SIZ ÇALIŞIRSINIZSA VƏ GÜNÜNÜZÜN ÜÇDƏ BIRINI OFISDƏ KEÇIRIRSINIZSƏ, IŞ MÜHITINIZ EVINIZDƏKI
QƏDƏR ƏHƏMIYYƏTLIDIR. ÇALIŞDIĞIMIZ BINADA BIZƏ TƏSIR EDƏN
PROBLEMLƏRI BILMƏYIMIZ MÜDAFIƏ
TƏDBIRLƏRI GÖRMƏYIMIZI TƏMIN
EDIR, MÜDAFIƏEDICI VƏ ILHAMVERICI MÜHIT YARATMAĞIMIZA YARDIM
GÖSTƏRIR.
ÖZ SAĞLAMLIĞINIZ VƏ SAĞLAM IŞ
MÜHITI ÜÇÜN FAYDALI MƏSLƏHƏTLƏRI
TƏQDIM EDIRIK:

işində çalışanların sağlamlığı üçün məsləhətlər
Düzgün oturacaq

İşıqlandırma

Araşdırmalara görə, gün işığı məhsuldarlığı artırır, yorğunluğu və stresi azaldır. Uzun illər ərzində aparılan tədqiqatlara əsasən, tam spektrli işıqlandırma

Əyləşdiyiniz kürsü rahat, qolları və hündürlüyü tənzimlənən olsun. Kompüterdə
yazarkən qollarınızın bucağı 90 dərəcə olsun. Kompüterə çatmaq üçün gərilmək lazım olarsa, o zaman kürək və çiyin bölgənizə
stress yüklərsiniz. Bu cür kürsülər bahalı
olsa da, uzunmüddətli rahatlıq və məhsuldar
zaman keçirməyinizi təmin etmiş olar.

Yaşıl bitkilər

Aromaterapiya

Bitkilər yalnız mühiti gözəlləşdirmək
üçün deyil, həm də oksigen və nəmişliyin
nisbətini artırır, havanı təmizləyir. Aparılan
araşdırmada maraqlı nəticələr əldə edilib.
İki il davam edən bir araşdırma nəticəsində
məlum olmuşdur ki, saxsı qablarda istifadə
etdiyimiz bir çox çiçəklər havanı kirlədən
kimyəvi maddələri zərərsizləşdirir. Ən kiçik
saxsı çiçəklərindən olan sarmaşığın havadakı toksinlərin təmizlənməsində böyük rolu
var. Ofisinizdə bir çox bitkilər becərməklə
təmiz hava kokteyli hazırlaya bilərsiniz.
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Aromaterapiya əhvalınıza müsbət təsir
edir. Stresi azaltmağa və yaxud müvəqqəti
olaraq aradan qaldırmağa yardımçı olur.
Ofisdə lavanda yağından istifadənin kompüter səhvlərini ən azı 25 faiz nisbətində
azaltdığı deyilir. Ofisinizdə bu qarışığı istifadə etməyin sizə müsbət təsiri olacaq:
2 damla limon, portağal və ya berqamot;
2 damla qreypfrut, 1 damla ilanq, gül və
ya portağal çiçəyi. Yağlarınızı tünd rəngli
şüşəyə qoyun və şüşəni əllərinizin arasında yuvarladaraq yaxşıca qarışdırın.

yalnız canlı rəngləri deyil, eyni zamanda
göz yorğunluğunu da aradan qaldırır,
stress səviyyəsini azaldır və gözbatmalarını yox edir.

maraqlı

Havanın keyfiyyəti

Elektromaqnetik sahələrdən qorunma

Bağlı məkanlarda havanın keyfiyyəti ən
əhəmiyyətli ekoloji sağlamlıq problemlərindən biridir. Aparılan araşdırmaya görə,
otağı ionlu etmək havadakı çirklənmənin
52 faiz azalmasına səbəb olur və havada
bakteriyaların 95 faizini yox edir. Ofisinizə
mənfi ion hava filtri ala bilərsiniz.
Bununla yanaşı, ofisinizin havalandırılmasına da davamlı olaraq fikir verməlisiniz.

Elektromaqnetik sahələrdən gələn
zərərli enerji yüksək gərginlikli kabellər,
elektrik cərəyanı, kompüterlər, cib telefonları, televizorlar və digər elektrik alətlərindən yayılır. Bu zərərli enerjilər mental və fiziki sağlamlıq üçün təhlükəlidir.
Bir insan elektromaqnit tezlik olan yerdə

yatarsa və ya çalışarsa, bu enerjilər yorğunluq, gərginlik və xəstəliyə səbəb olan
stress mənbəyi yaradır.
Elektromaqnetik sahədən qorunmaq
üçün ofisdə kaktus kimi təbii vasitələrdən
istifadə edə bilərsiniz.

Rənglər nəinki xəstəliklərdən, insanın
xüsusiyyətlərindən xəbər verir, eyni zamanda xəstəlikləri sağalda da bilir. Bunu hələ
qədim dövrlərdən aşkar ediblər. Məsələn,
Qədim Misirdə məbədlərdə xəstələri yaxşılaşdırmaq məqsədilə hər otağı başqa rəngə
boyayıblar. Çinlilər də 2000 il əvvəl rəng
müalicəsindən istifadə ediblər. Rənglərin
əhəmiyyəti araşdırılaraq satış, ev dekorasi-

yası, iş mühiti, sənaye, bitki yetişdirilməsi,
qidalanma, fizika, psixologiya, sosiologiya
və sənətdə istifadə edilir. Əslinə baxsaq,
rəng həyatımızın bir hissəsidir. Rənglərdən ofislərdə də faydalanmaq olar: narıncı
– yaradıcılığı hərəkətə keçirir, sarı – zehni
sıxlaşdırır və motivasiyanı artırır, qırmızı
– enerji verir, mavi – sakitləşdirir, fiziki və
mental gərginliyi aradan qaldırır.

Rənglər

Musiqi
Musiqi romantik və fiziki sağlamlığa,
ictimai funksionallığa, ünsiyyət bacarıqlarına və zehni qabiliyyətə təsir edir. Musiqi
ofisdəki stress səviyyəsinə də müsbət təsir
göstərir. Həzin musiqilər ofis mühiti üçün
daha uyğundur.

Fasilə
Ən diqqətli insanların belə gündə 2 dəfə fasiləyə ehtiyacı var. Stresi aradan qaldırmağın
və yenidən enerji toplamağın ən yaxşı yollarından biri çölə çıxaraq 10 dəqiqə gəzməkdir.

Ətrafınıza diqqət yetirin və dərin nəfəs alın.
Bu, enerjinizi yeniləmək və eyni zamanda D
vitamini almaq imkanı yaradır. Tək gəzməyə
və zehninizi boşaltmağa çalışın.
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sərgilər

Beynəlxalq
sərgilər

“INDIA PHARMA-2016” və
“INDIA MEDICAL EXPO-2016”
adlı səhiyyə sərgiləri təşkil
olunacaq

7-9 yanvar 2016-cı ildə Hindistanın Banqalor şəhərində “INDIA PHARMA-2016” və “INDIA MEDICAL
EXPO-2016” adlı səhiyyə sərgiləri təşkil olunacaq.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sahibkarlar və işgüzar dairələr tədbirlərdə iştiraka dəvət olunur. Sərgilər haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün
aşağıdakı link və ünvana müraciət edə bilərsiniz:

www.indiapharmaexpo.in
www.indiamediexpo.in
Cənab Raj Kumar
Tel: +91-11-23071162
E-mail: uspi3-pharma@nic.in
Hindistanın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyi
Tel: (+994 12) 564 63 54, 564 63 44
Faks: (+994 12) 447 25 72
E-mail: com.baku@indianembassybaku.org

Nyu Dehli şəhərində 2-ci
Beynəlxalq Xidmətlər Sərgisi
keçiriləcək

24-26 fevral 2016-cı ildə Hindistanın Nyu Dehli
şəhərində 2-ci Beynəlxalq Xidmətlər Sərgisi keçiriləcək.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sahibkarlar və işgüzar dairələr sərgidə iştiraka dəvət olunur.
Tədbir haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı ünvana
müraciət edə bilərsiniz:
Veb: http://www.nicct.nl
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“Qara Dəniz 2016” sərgisi
keçiriləcək

27-29 aprel 2016-cı il tarixlərində Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskva
şəhərində “Qara Dəniz 2016” sərgisi keçiriləcək.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sahibkarlar və işgüzar dairələr tədbirdə
iştiraka dəvət olunur. Sərgi haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün
aşağıdakı ünvana müraciət edə bilərsiniz:
Rusiyanın Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Milli Komitəsi
Tel: +7(495) 989-46-41, +7(495) 989-46-42, +7(495) 989-46-40
Faks: +7(495) 989-46-43
E-mail: rncbsec@yandex.ru
Veb: www.rncbsec.org

26-cı Vyetnam Beynəlxalq
Ticarət Sərgisi təşkil olunacaq

6-9 aprel 2016-cı ildə Vyetnamın Hanoy şəhərində 26-cı Vyetnam Beynəlxalq Ticarət Sərgisi təşkil olunacaq.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sahibkarlar və işgüzar dairələr tədbirdə
iştiraka dəvət olunur. Sərgi haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün
aşağıdakı link və əlaqələndirici şəxsə müraciət edə bilərsiniz:
http://vietnamexpo.com.vn/eng/index.php
Əlaqələndirici şəxs: Ələkbər Hüseynov
Tel.: 598 01 47 (129)

təkliflər

Biznes təklifləri
Tunis şirkəti ərik tumunun əldə edilməsi ilə
bağlı Azərbaycanda müvafiq sahədə fəaliyyət
göstərən iş adamları ilə işgüzar əlaqələrin yaradılmasında maraqlıdır.
Şirkətin təklifi haqqında daha ətraflı məlumatı
AZPROMO-dan əldə edə bilərsiniz:
Əlaqələndirici şəxs: Anar Nuriyev
Tel.: 598 01 47 (123)
E-mail: anuriyev@azpromo.az

Ukraynanın “Sioplast” şirkəti Azərbaycanın iş
adamları ilə əməkdaşlıq yaratmaq niyyətindədir.
Şirkət lak və boya istehsalı sahəsində ixtisaslaşır.
Daha ətraflı məlumat üçün aşağıdakı ünvana
müraciət edə bilərsiniz:
Əlaqələndirici şəxs: Ələkbər Hüseynov
Tel.: 598 01 47 (129)
“Sioplast”
Tel. +38(067)659 84 12
E-mail: sioplast.ua@gmail.com
Ukraynanın “Verba - VV” şirkəti Azərbaycanın iş adamları ilə əməkdaşlıq yaratmaqda maraqlıdır. Şirkət kömür və palletin hazırlanması
üçün istifadə olunan lövhələrin istehsalı sahəsində ixtisaslaşır.
Daha ətraflı məlumat üçün aşağıdakı ünvana
müraciət edə bilərsiniz:
Əlaqələndirici şəxs: Ələkbər Hüseynov
Tel.: 598 01 47 (129)
“Verba - VV”
Tel./CFaks +38(097)8632008
E-mail: kovelverba@gmail.com

Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı Ticarət nümayəndəliyi Azərbaycan Sahibkarlar
Konfederasiyasına məktubla bildirir ki, Rusiya
Federasiyasının “Alekseevka CHİMMASH” şirkəti
kənd təsərrüfatında sənaye obyektləri, neft-kimya,
qaz, metallurgiya, maşınqayırma və s. sahələrdə
çoxprofilli və geniş xidmət spektrinə malik şirkətlər qrupudur.
Şirkətlər qrupu xüsusi avtotexnika, sistern avadanlıqları, neft, maye qaz və s. daşıyan avadanlıq istehsal edən əsas istehsalçılardandır, Rusiya və MDB
məkanında böyük istehsalçı şirkət kimi tanınır.
Əlaqə qurmaq istəyən sahibkarlar ASK-a müraciət edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs: Rauf Əliyev
Tel: (012) 465 72 43
Mob: (070) 290 99 11
E-mail: raliyev@ask.org.az

Şri-Lankanın Milli Ticarət Palatası Şri-Lankanın ixrac, idxal və birgə müəssisələri ilə bağlı
məlumatı təqdim edərək Azərbaycan şirkətlərini
birgə əməkdaşlığa dəvət edir. Ətraflı məlumat
üçün aşağıdakı ünvana müraciət edə bilərsiniz:
Veb: www.nationalchamber.lk

Hərbi geyimlərin istehsalı ilə məşğul olan Türkiyənin “Raff Militari Tekstil” şirkəti Azərbaycanın
iş adamları ilə əməkdaşlıq yaratmaq istəyir.
Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı
ünvana müraciət edə bilərsiniz:
www.raff.com.tr
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Qusar
Azərbaycanı tanıyaq

Azərbaycanın gəzməli-görməli yerləri:

Ölkənin şimalında ən sonuncu iri yaşayış
məntəqəsi...

Coğrafi

mövqeyinə görə “Şimal qapıları” adlandırılan Qusar rayonu Azərbaycanın şimalında ən sonuncu iri yaşayış məntəqəsidir.
Qusar rayonu şimaldan Rusiya Federasiyası, şərqdən Xaçmaz rayonu, cənubdan
Quba rayonları ilə və qərbdən Qəbələ
rayonu ilə sərhədlərə malikdir. Rayon
mərkəzi dəniz səviyyəsindən 690-730
metr, ən ucqar Əlix kəndi 2400 metr yüksəklikdə yerləşir. Böyük Qafqaz dağlarının
Bazardüzü (4466 m) və Şahdağ (4243 m)
zirvələri Qusar rayonu ərazisindədir.
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Azərbaycanı tanıyaq

Respublikada

mövcud olan doqquz iqlim zonasından
dördü Qusar rayonu ərazisindədir. Əlverişli hava şəraiti bu rayonda kurortların,
istirahət zonalarının və turizm komplekslərinin təşkil olunması üçün böyük imkanlar yaradır.
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Azərbaycanı tanıyaq
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Azərbaycanı tanıyaq

Yaxın

zamanlarda fəaliyyətə
başlayan “Şahdağ” Beynəlxalq dərəcəli yay-qış idman-turizm
kompleksi böyük şöhrət qazanmışdır.
Bura qışda tanınmış dağ-xizək kurortu,
yayda isə Böyük Qafqaz dağlarının qoynunda turizm bazasıdır. İl boyu idman və
istirahətə çox əlverişli iqlimi olan Şahdağın -20°C soyuq qışı +20°C isti yay axşamları ilə əvəzlənir. Bura regionun ən böyük

xizək kurortunun yerləşdiyi, dünyanın ən
böyük milli parklarından biri üçün müqayisəolunmaz bir məkandır.
Qusar həm də macəra axtaran turistlər
üçün əvəzedilməz yerdir, çünki burada
çətin keçilən çaylar, sıldırımlı qayalar, dar
kanyonlar vardır ki, bu da macəra axtaran
turistləri özünə cəlb edir.
Şahdağ insanlara tezliklə unudulmayacaq bir təəssürat bağışlayır.
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Azərbaycanı tanıyaq
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Azərbaycanı tanıyaq

Kompleksin

yaxınlığında dağlarla əhatə olunmuş, öz
yaraşıqlı şəlalələri ilə məşhur olan Laza
yaşayış məntəqəsi yerləşir. Qışda donmuş
şəlalələrdə qayalara dırmaşma üzrə yarışlar keçirilir.

say 25 | EcoVision

69

Azərbaycanı tanıyaq

Qusar

rayonunda çoxlu sayda tarixi abidə qalmışdır: Təniq kəndində XIII əsrə aid olan
qala qalıqları, 1460-cı ildə I Şirvanşah
Xəlilullahın qoşunları ilə döyüşlərdə həlak olmuş ərdəbilli Şeyx Cüneydin qəbri
üzərində 1544-cü ildə tikilmiş sərdabə,
XVIII əsrə aid Köhnə Xudat, Xuray kənd
məscidləri, XIX əsrə aid Hil, Gündüzqala
və Həsənqala kənd məscidləri.
Xalq sənətkarlıqları arasında xalçaçılıq
sənəti – əsasən də həm ev şəraitində, həm
də şəhərin mərkəzində yerləşən sexdə
xovsuz sumax palazlarının toxunma sənəti daha çox inkişaf etmişdir. Yeri gəlmişkən, həmin xalça sexində respublikada ən
böyük və arxasında 10 nəfərədək adamın
çalışa biləcəyi toxuculuq dəzgahı quraşdırılmışdır.
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xüsusi qabiliyyət

Aydın Makaş - “Turkuaz Machinery” MMC-nin direktoru

Natiq Əhmədov - “PAŞA Həyat Sığorta” ASCnin “Sığorta müqavilələrinin hazırlanması”
şöbəsinin Assistenti
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Nərmin Məmmədova
- “PAŞA Həyat Sığorta”
ASC-nin İnsan
Resursları şöbəsinin
assistenti

xüsusi qabiliyyət

Kenan Sağlıklı - Ticlon Iç və Dış TİC LTD ŞTİnin rəhbəri

Oktay Vayiç - “Network Global Logistics” MMCnin ölkə üzrə meneceri
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yeni üzvlər

Yeni daxil olan üzvlər

PAŞA Bank ASC

Taleh Kazımov - İdarə Heyətinin sədri
Tel: (012) 4965000
Tel/faks: (012) 4965010
2007-ci ildə yaradılmış “PAŞA Bank” ASC
Azərbaycanın aparıcı korporativ bankıdır.
“PAŞA Bank” ASC investisiya bankçılığı, ticarətin maliyyələşdirilməsi, aktivlərin idarə edilməsi də daxil olmaqla əsas maliyyə xidmətlərini, o cümlədən kiçik və orta sahibkarlıq üçün
tam xidmətlər dəstini təklif edir. Bank iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun əsas sahələrinə-nəqliyyat, tikinti, ticarət və Azərbaycan
iqtisadiyyatının müxtəlifliyinə öz töhfəsini
verən digər sahələrə xidmət göstərir.
www.pashabank.az

PAŞA TRAVEL

Arlogic Baku MMC

Faiq Məmmədov – Baş Direktor
Tel: (012) 4480096
Faks: (012) 4480097
Email: info@arlogic-baku.az
ARKAS LOGİSTİK, 1989-cu ildən müştərilərinə sərfəli, sürətli və etibarlı daşıma
xidmətləri təqdim edir. Bölgənin qabaqcıl
şirkətlərindən biri olmağı hədəfləyən ARKAS LOGİSTİK’in Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan və Ukraynada, Türkiyənin isə İzmir, İstanbul, Trabzon, Samsun,
Konya, Eskişehir, Ankara, Mersin, Gaziantep, Bursa, Dənizli və Antalya şəhərlərində
ofisləri var.
Dəniz, hava, quru, dəmiryolu ilə xidmət
göstərən ARKAS LOGİSTİK 2011-ci ildən başlayaraq dünyanın hər hansı bir nöqtəsindən
digər bir nöqtəsinə ən çətin layihə daşımalarını həyata keçirir.
ARKAS LOGİSTİK’in Azərbaycandakı ofisi ARLOGİC BAKU MMC 2012-ci ildən müştərilərinə
keyfiyyətli daşıma xidmətləri təqdim edir və
bölgənin qabaqcıl logistik şirkətlərindən biri
olmağı planlaşdırır.
Dəniz yolu daşımaları
Beynəlxalq yüklərin Dəmiryolu daşımaları
Hava və Layihə nəqliyyatı
Hava nəqliyyatı

Anar Rəhmanov - İdarə Heyətinin Sədri
Tel: (012) 404 10 90
Fax: (012) 4041091
PAŞA Travel” MMC agentliyi Azərbaycanda ən
böyük holdinqlərdən biri olan, daşınmaz əm- www.arkaslojistik.com.tr
lak və tikinti, sığorta və bank işi sahələrində
fəaliyyət göstərən “PASHA Group” şirkətlər
qrupunun bölmələrindən biri kimi, 2003-cü
ildə təsis edilib. Bu vaxt ərzində bir çox uğura
imza ataraq özünü etibarlı və peşəkar tərəfdaş kimi tanıtmağa müvəffəq olub.
www.pashatravel.az

Sunlight Travel MMC

Ahmet Aslan - rəhbər
Tel: (012) 440 70 06
E-mail: office@sunlighttravel.az
Sunlight Travel şirkətinin məqsədi turizm
üzrə xidmətlərin keyfiyyətinin daimi artımına
nail olmaqla inkişaf etmək və genişlənməkdir.
Sunlight Travel turizm bazarında aparıcı
korporativ turizm şirkəti qismində fəaliyyət
göstərir və dünyanın istənilən məkanına səyahət xidmətləri təklif edir.
www.sunlighttravel.az

74 say 25 | EcoVision

Sinerji Proje Yönetimi

Ufuk Aydın - Baş Direktor
Tel: (012) 465 43 20
Faks: (012) 465 43 22
Sinerji Pro 1998-ci ildən bu günə qədər
elektrik alt quruluşu, inkişaf etmiş bina
elektronikası, tv yayımı və professional
səs və işıq sistemləri mövzularında geniş
məhsul çeşidləri və sahəsində mütəxəssis mühəndis heyəti ilə açar təslim sistem
quraşdırılması reallaşdıran bir texnologiya
şirkətidir.
2014-cü ildə Azərbaycan ofisi açılan Sinerji
Pro qısa müddət içərisində əhəmiyyətli layihələrə imza atdı (Xalça Muzeyi, Quba Xatirə
Mərkəzi, ADA–Azərbaycan Diplomatik Akademiyası, Heydər Əliyev Mədəniyyət Mərkəzi).
Azərbaycan ofisində isə Azərbaycanlı və Türk
heyətdən ibarət olan sahəsində mütəxəssis
60 nəfərlik inzibati, mühəndis və texniki personal çalışmaqdadır.
www.sinerjipro.net

“Yeni İntourist
Hotel Company”

Marco Rabbia - Baş direktor
Tel: (012) 3103310
Faks: (012) 3103323
İntourist Bakı otelinin arxitekturası 1934-cü
ildə inşa edilmiş və memar Şusevin layihəsi
olan Köhnə İntourist otelindən ilhamlanaraq
yaradılmışdır. Öz unikal xüsusiyyətləri ilə
Yeni İntourist oteli Bakının ilk İntourist otelinin xatirələrini canlandırır. Yeni tikilmiş və
müasirləşdirilmiş bu bina fərdi stilli abu-havası ilə yüksək standartlara uyğun eleqant
qonaqlama təklif edir. Otelin 150 qonaq
otağı və suitləri müasirliyin və rahatlığın
göstəricisidir. Əksər otaqlar Xəzər dənizinə
və Bakı Bulvarına açılan panoramik mənzərə ilə seçilir.
www.boulevardhotelbaku.com

KONSİS

Gülzar Əliyarbəyova - direktor
Tel: 012-497-81-52
Fax: 012-497-81-13
Email: info@konsis.az
2006-cı ildən ‘‘KONSİS’’ MMC Azərbaycanda
tərcümə xidmətləri və tədbirlərin təşkil olunması üzrə peşəkar fəaliyyət göstərən şirkətlərdən biridir. Sinxron tərcüməyə tələbat
çox olduğundan biz Bosch İntegrus sinxron
tərcümə sistemi əldə etdik və yüksək keyfiyyətli rəqəmsal tərcümənin ötürülməsi ilə
həm tərcüməçilər həm müştərilər arasında
populyarlıq qazandıq.
2009-cu ildən etibarən artıq tədbirlərin təşkili və planlanması ilə məşğul olmağa başlayarıb. ‘‘KONSİS’’ MMC dövlət və kommersiya
təşkilatları ilə böyük iş təcrübəsi qazanaraq, 2014-cü ildən etibarən MİCE (görüşlər,
stimullaşdırma, konfranslar və tədbirlər),
tədbirlərin təşkil olunması, planlaşdırılması, texniki dəstək və peşəkar xidmətlər üzrə
aparıcı şirkətə çevrildi.
www.konsis.az

yeni üzvlər

“Qlobal İnvest Kompani”
LTD MMC (PARK İNN)

Ahmet Can Yeşildağ - Baş direktor
Tel: 012-490-60-00
Fax: 012-496-89-00
Azərbaycanda 2006-cı ildən fəaliyyət
göstərən Park Inn oteli Bakının mərkəzində
Dənizkənarı Parkla və Park Bulvar ticarət
mərkəzi ilə üzbəüz yerləşir. Biznes və ya istirahət məqsədilə şəhərə gələn qonaqlar Park
İnn otelində qalaraq çox rahatlıqla şəhərin
tarixi və mədəniyyəti ilə tanış ola, paytaxtın
gözəl və əyləncəli yerlərinə ən qısa zamanda gedə bilərlər.
www.rezidorparkinn.com/hotel-baku

BAKCELL

Cəfərova Süheyla
Tel: (018) 498 89 89
Bakcell 1994-cü ilin mart ayında GTİB şirkəti
və Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyi
tərəfindən Birgə Müəssisə kimi təsis edilmişdir. Bakcell Azərbaycanda ilk mobil rabitə xidməti göstərən şirkətdir.
Şirkət Analoq Tipli Sistem Operatoru (ETACS)
kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1998-ci ilin Dekabr
ayında Bakcell qabaqcıl GSM telekommunikasiya texnologiyasını tətbiq edərək, müştərilərini
dünya standartlarına cavab verən mobil rabitə
ilə təmin etdi. 2003-cü ilin Dekabrında şirkətin
özəlləşmə prosesi uğurla başa çatmışdır. Nəticədə, 2004-cü ilin yanvar ayından başlayaraq,
Bakcell 100% şəxsi kapitala malik (olan) bir
şirkət kimi fəaliyyət göstərməkdədir.
www.bakcell.com

“Dental Club” MMC

Rövşən Məmmədov - Baş həkim
Tel: (+994 70) 379 28 40
Email: dental.club111@gmail.com
Dental Club diş klinikası 2003-cü ildə
peşəkar stomatoloqlar tərəfindən təsis
olunmuşdur. Klinikanın başlıca məqsədi
təhlükəsiz və steril şəraitdə pasientlərə
irəli dişhəkimliyi xidməti göstərməkdir.
Klinika yüksək ixtisaslaşmış və ölkə xaricində diş həkimliyinin müxtəlif sahələrində təhsil almış həkim kollektivindən
ibarətdir.
Klinikada estetik diş həkimliyi, gülüş dizaynı, implant cərrahiyəsi, rəqəmsal diş həkimliyi, uşaq diş həkimliyi və ortododontiya,
restovrativ diş həkimliyixidmətləri göstərilməkdədir.

Beta Qida Sənaye və
Ticarət A.Ş.

Mehmet Ali Uğur - İcraçı Baş Direktor
Tel: (018) 408 66 95
Beta Qida Sənaye və Ticarət A.Ş-nin təməli,
kiçik bir müəssisə olaraq 1978 - ci ildə Adanada qoyulmuşdur.
Azərbaycan çay bazarına isə 1994 – cü ildə
girən “Beta Tea” bazarın 45 – 50%-inə sahipdir.
Mərkəz ofisi Bakı şəhərində yerləşən “Beta
Qida Sənaye və Ticarət A.Ş”-nin Lənkəran
şəhərində istehsal – paketləmə fabrikası
fəaliyyət göstərməkdədir.
Ünvan: Nərimanov r-nu Ziya Bünyadov
pro.2061-ci məhəllə 118 G
www.beta.com

ATİB-ə üzvlük nə verir:
•
•
•
•
•

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

ATİB-in üzvlük şərtləri:
• ATIB-in Nizamnaməsinə
əsasən üzv olacaq hüquqi və fiziki şəxsin və ya xarici şirkətin
təmsilçiliyinin Azərbaycanda
fəaliyyət göstərməsi.
• Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti və ATİBə
üzvlük blankı (üzvlük blankı
əlavə edilir).
• Birliyə illik üzvlük haqqı olaraq 1200 manat ödənilməsi.
Ödəmə hissə-hissə də həyata
keçirilə bilər.
say 25 | EcoVision
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Gülzar Əlyarbəyova
KONSIS MMC

1

Yusuf Faruk Ceyhan

İkram Mütəllimov

“Business Servis Center” LTD

Kaya Karslı

Emin Mehmetoğlu Kekik
Kantara MMC

Ahmet Can Yeşildag

Vahid Mürsəliyev

“Qlobal İnvest Kompani LTD”
MMC (Park inn)

Azercell Telecom MMC

Osman Gezeker

Yusifova Arzu

Özkaya Group

TAC MMC

27

Bünyamin Kakat

Yves Rocher (Beka Trading
Company)

Cem Becel

“Azərbaycan Koka Kola
Bottlers Ltd.” MMC

5
6
8
10
13
16
17
19
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Ziraat Bank Azərbaycan
ASC

Istanbul Reklam Market MMC

Medisis

23

1

Avni Demirci

Həsən İsmayılov
İmprotex MMM

Fariz Əmirov
Biləv İnşaat

Əşrəf Rzayev

Alliance Assist MMC

Ersadık Turan
Azər-Türk Med

Murat Gözütok
Days Hotel Baku

A. Murat Türkoğlu
AGT MMTX MMC

Aydın Məmmədov
Aramex

Elnur Məmmədov
Delta Group MMC

10

Oğuz Pardon
Ericson

Turgay Cabalar

Tekfen İnşaat ve Tesisat
A.Ş

sağlamlıq

Təbii ağrıkəsicilər
QƏRƏNFİL
Diş ağrısı

ALMA SİRKƏSİ

Mədə ağrısı

SARIMSAQ
Qulağ ağrısı

GİLAS

Oynaq ağrısı

SARIKÖK
Xroniki ağrı

ZƏNCƏFİL
Əzələ ağrısı

NANƏ

Əzələ ağrısı

YABANI TURP
Baş ağrısı

ANANAS

Mədə şişməsı

Böyrək xəstəlikləri

SU

Yaralanma və
ağrılar
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YABANI MƏRSİN

Tel: (012) 436 11 27
Faks: (012) 436 11 28
Ünvan: Binəqədi rayonu,
Cəfər Xəndan küçəsi 34,
məhəllə 3066

YAPISER

endirim proqramı

ATİB üzvlərinin məmnun qalması üçün
əlindən gələni əsirgəmir. Daim üzvlərin
sosial həyatda aktiv olması üçün vacib
işlərə imza atan ATİB bu dəfə sizlərə
endirim kartını təqdim edir.
Endirim kartının istifadəsində digər
məqsəd üzvlərin bir-birindən daim
faydalanmasını təmin etməkdir.
Kartda ATİB üzvlərinin təklif etdiyi
müxtəlif endirimlər təşkil olunub.
Endirim kartı üzvlərimizə müxtəlif
məhsul və xidmətlərdən şəxsi və şirkət
üzrə güzəştlər əldə etmək imkanı verir.
Ümid edirik ki, bu proqram hər biriniz
üçün əlverişli olacaq.
Üzvlük kartı əldə etmək və ya endirim
təklif etmək üçün (+994 12) 449 88 82
nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz.

Endirim Proqramı
Professional
xidmətlər
“AzəriDizayn 2003” MMC
DİTİS Reklam MMC
Kantara MMC

KoçSistem MMC
L.B Audit MMC

Ad Soyad

10-15%
10-15%
10-20%
50%

Integrated Systems
Solutions

10-15%

Qafqaz Tikinti Materialları
Real Təmizlik MMC

RR Group Of Companies

20%
25%

10-15%

ARAMEX - Türkiyəyə gedən məktublara
25 AZN endirim
KONSIS

25%

ADOPEN

10%

Edem Art Dizayn

Implant Art Dental Klinika

30%
20%
20%

Tiklon Tekstil - kişi geyimləri-25%, iş
geyimləri-10%
ZİVELLA

DentalClub
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10%

HAVAS Media Group

Alliance Assist
Sizin Şirkətiniz

20%

25%
20%

Səyahət,
yerləşdirmə

Days Hotel Baku - otaq-20, fitness, spa,
hamam-15%
Divan Express Hotel
Kantara MMC

10%
10%

SİNO Tour MMC
(* korporativ-30%,
şəxsi-20%)

20-30%*

Garage Iskender

15%

Zenit Tour

Park Inn (* otaq-10%,
konfrans zalı-10%,
restoran-10%)

Təhsil

Anadolu Universiteti

10%
10%*

