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Dəyərli oxucularımız!
Hörmətli ATİB üzvləri!
Sizi

Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyinin (ATİB)
“EcoVision” jurnalının 2016-cı ilin ilk sayında böyük
məmnuniyyətlə salamlayıram.
Son görüşümüzdən bu vaxtadək ötən dövr Azərbaycan və Türkiyə əlaqələrinin inkişafı baxımından bir sıra əlamətdar hadisələrlə yadda qalıb. Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi olaraq biz
daim ikitərəfli əlaqələrin inkişafına öz töhfəmizi vermişik.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin sədrliyi ilə yanvarın 10-da Nazirlər Kabinetinin 2015-ci
ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında dövlət
başçısı bir sıra məsələlərlə yanaşı, sənaye istehsalı istiqamətində çox ciddi işlərin aparılmasının zəruriliyini də diqqətə çatdırıb. Bu baxımdan biz də “EcoVision” jurnalının 26-cı sayını sənaye sektoruna həsr etmişik.
Bu ilin başlanğıcında dəyərli iş adamı, ATİB İdarə heyəti sədrinin müavini, “Azərbaycan Coca-Cola Bottlers LTD” MMC-nin Baş direktoru Cem Becelin vaxtsız vəfatı bizləri çox dərindən
sarsıtdı. Allahdan ona rəhmət diləyirik.
Onun xatirəsi bizim qəlbimizdə daim yaşayacaq.
Hörmətli oxucularımız!

Sizin maraq və istəkləriniz bizim üçün hər zaman dəyərlidir. Jurnalımızın hər sayında bunu nəzərə
almağa çalışmışıq. Sizin fikir və təkliflərinizi eşitmək işimizi daha yüksək səviyyədə görmək üçün
önəmlidir. Bu mənada bizə ünvanlayacağınız rəy və təkliflər jurnalın gələcək saylarında işimizi daha da
asanlaşdırar. Təklif və iradlarınızı pr@atib.az elektron ünvanında böyük məmnuniyyətlə gözləyirik.
Arzu edirik ki, jurnalımızın bu sayı ilə tanışlıq sizə faydalı olmaqla yanaşı, həm də böyük zövq
versin.
Növbəti sayımızda görüşənədək.

Hörmətlə,
Cemal YANGIN,
ATİB İdarə heyətinin sədri

"EcoVision" jurnalının
dəyərli oxucuları!
"EcoVision"

jurnalımızın bu ildəki ilk sayı
respublikamızda sənayenin
inkişaf yollarına həsr olunub. Bildiyiniz kimi, hazırkı vəziyyətdə
qeyri-neft sənayesinin inkişafı ön sıraya çıxmışdır.
ATİB göstərilən məsələdə kənar qalmamalı və bu məsələlərin
həllində müəyyən addımlar atmalıdır.
Bu sayımızda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin rektoru professor cənab Mustafa Babanlı, "NORM" MMC-nin Baş direktoru Hasan Yalçınkaya,
"Sahibkar" rubrikasının qonağı ATİB İdarə heyətinin üzvü, “ADOPEN” şirkətinin Baş direktoru Ali
Gümüşlə olan maraqlı müsahibələri sizə təqdim edəcəyik.
Bu sayda biz kiçik qonağımız olan “Ziraat Bank Azərbaycan"ın İdarə heyəti Sədrinin qızı olan
Alkımla müsahibədə onun kiçik dünyasına səyahət etmiş olacağıq.
Jurnalımızda ənənəvi məlumatlar: ATİB-in son üç aylıq fəaliyyəti, yeni üzvlərimiz haqqında qısa məlumatlar əks etdirilmişdir. “Azərbaycanı tanıyaq” rubrikasında isə bu dəfə Naxçıvana səyahət edəcəyik.
Əfsuslar olsun ki, yeni ilin başlanğıcı bizə ağır bir xəbər gətirdi.
Hamımıza yaxın və əziz olan Cem bey dünyasını dəyişdi. Bir daha Allahdan ona rəhmət və
ailəsinə səbir diləyirik.
Hörmətlə,

Pərvanə HACIYEVA,
Baş redaktor
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ATİB haqqında

ATİB-in VİZYONU:

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

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

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

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

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

“PAŞA Həyat Sığorta” ASC müddətsiz
lisenziya alıb

Əmanət və kredit
faizini özün seç!
"Yapı Kredi Bank"da, ən az 2 il müddətinə, yeni AZN Əmanəti yerləşdirən, vaxtı
bitmiş əmanətini yeniləyən və ya USD
əmanətini AZN-ə dönən müştərilər, Worldcard əldə edə biləcəklər.

Azərbaycanın həyat sığortası bazarının
lideri “PAŞA Həyat Sığorta” ASC sığorta
fəaliyyətinin aparılmasına müddətsiz lisenziya alıb.
Şirkətin İctimaiyyətlə Əlaqələr XidmətiYapı Kredi Bank Azərbaycan bankçılınin verdiyi məlumata görə, müddətsiz lisenğın hər sahəsində fiziki və hüquqi şəxslər
ziya əvvəllər 5 il müddətinə verilmiş lisenziüçün müxtəlif məhsul və xidmətlər təklif
yanın fəaliyyət müddətinin başa çatması ilə
edir. Bank yarandığı gündən “Xidmətdə
əlaqədar yenilənib. Müddətsiz lisenziya, yeni
sərhəd yoxdur” prinsipinə sadiq qalaraq,
qanunvericiliyə uyğun olaraq, İqtisadiyyat və liyyətini dərindən dərk edərək Azərbay- müxtəlif çeşidli kredit və depozit məhsulcanı dünyaya tanıtmaq, onun zəngin tarixi
Sənaye Nazirliyi tərəfindən verilib.
ları, eyni zamanda kredit və debet kartla“PAŞA Həyat Sığorta” ASC 24 noyabr mədəni irsini, həmçinin müasir inkişafını
rı, pulköçürmə, sığorta, internet bankçılıq,
2010-cu ildə Vergilər Nazirliyi tərəfindən dünyaya çatdırmaq istiqamətində bir çox
mobil bankçılıq və 24/7 fasiləsiz çalışan
dövlət qeydiyyatına alınaraq Maliyyə Na- layihə həyata keçirib. Bu istiqamətdə hə- *0444 Telefon Mərkəzi kimi innovativ həlzirliyinin 14 fevral 2011-ci il tarixli lisen- yata keçirilən uğurlu sosial layihələrin
lərini müştərilərin istifadəsinə təqdim
ziyası əsasında həyat sığortası sahəsində nəticəsi olaraq, 2014-cü ildə “PAŞA Həyat” edir.
xidmətlərin həyata keçirilməsi üzrə fəa- “Azərbaycanın mədəni irsinin təbliğində
xidmətlərə görə” nominasiyası üzrə Məliyyətə başlayıb.
Bankın məhsul və xidmətləri ilə bağlı
Fəaliyyət göstərdiyi tarixdən etibarən dəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Milli irs” məlumatı daim yenilənən www.yapikredi.
“PAŞA Həyat” sığorta risklərinin etibarlı mükafatı ilə təltif edilib.
com.az və https://www.facebook.com/
Azərbaycanın mədəni irsinin təbliği YapiKrediAZ səhifələrindən, eyni zamantəkrarsığortası sahəsində yüksək reytinqli
beynəlxalq aparıcı təkrarsığorta şirkət- ilə yanaşı, “PAŞA Həyat” gənclərin uğurlu
da 7 gün 24 saat *0444 Yapı Kredi Telefon
ləri ilə, o cümlədən Almaniyanın “Gen- gələcəyini, onların sağlam ruhda böyümə- Mərkəzindən əldə edə bilərsiniz.
Re”, “HannoverRe”, Fransanın “SCOR” və si üçün “Futbol və Sağlam Həyat”, “Yay Futdigər tanınmış təkrarsığorta şirkətləri ilə bol Düşərgəsi” layihəsi, habelə gənclərin
əməkdaşlıq əlaqələri yaradıb. Müştərilə- sığortaya olan marağını artırmaq məqsərinə daim yüksək keyfiyyətli xidmətlər dilə tələbələr üçün “Sığorta və sığorta məgöstərmək, keyfiyyətin idarəedilməsi sis- dəniyyəti” adlı pulsuz maarifləndirici təlim
temini əsas missiyalarından hesab edən layihələri də həyata keçirib. Bu yaxınlarda
“PAŞA Həyat” keyfiyyətin idarəedilməsi keçirilmiş və ölkə ictimaiyyətinin geniş
üzrə “TÜV Thüringen” ISO 9001:2008 bey- marağına səbəb olan, 300-dən çox HR
menecerin qatıldığı “HR Forum 2015”adlı
nəlxalq keyfiyyət sertifikatına da malikdir.
Müxtəlif maliyyə təşkilatları ilə yaradı- sosialyönümlü tədbirin təşkilatçısı məhz
lan əməkdaşlıq əlaqələri ilə yanaşı, “PAŞA “PAŞA Həyat” şirkəti olub. Bu kimi sosial
Həyat” cəmiyyətin iqtisadi inkişafında layihələr sayəsində “PAŞA Həyat” ictimai
mühüm rolu olan digər ictimai təşkilatla- əhəmiyyətli qurum imici qazana bilib.
Hazırda “PAŞA Həyat” öz inkişafını
ra da üzvlük məsələsinə diqqətlə yanaşıb.
Belə ki, hazırda “PAŞA Həyat” Azərbaycan yüksələn xətlə davam etdirir. Şirkət müşSığortaçılar Assosiasiyası (ASA), Azər- tərilərə müxtəlif həyat sığortası məhsulbaycan Risk Peşəkarları Assosiasiyası ları, o cümlədən “həyatın müddətli sığor(ARPA), Azərbaycan Türkiyə İş Adamları tası”, “istehsalatda bədbəxt hadisələrdən
Birliyi (ATİB), Azərbaycan Sahibkarlar icbari sığorta”, “yığım tərkibli yaşam sıKonfederasiyası (ASK), “Caspian Europe- ğortası”, “sağalmaz xəstəliklərdən sığorta”
an Club” və Azərbaycan Amerika Ticarət və digər könüllü həyat sığortası məhsullaPalatasına (AMCHAM) üzvdür və həmin rı təklif edir.
Şirkət düzgün strategiya tətbiq etməsi
təşkilatlarla qarşılıqlı, uğurlu əməkdaşlıq
nəticəsində öz yüksək inkişaf meyillərini
əlaqələrini davam etdirir.
Fəaliyyəti dövründə “PAŞA Həyat” bir davam etdirir. Bütün bunların nəticəsidir
sıra uğur və nailiyyətlərə də imza atıb. Belə ki, həyat sığortası məhsulları üzrə toplaki, Rumıniyanın sığorta sahəsində nüfuz- nan yığımların həcminə görə bazarın qalu “Media XPRIMM PR” beynəlxalq şirkəti baqcıl iştirakçısı olan “PAŞA Həyat” bu ilin
tərəfindən”PAŞA Həyat” 2013-cü ilin ye- 11 ayında 51 mln. manata yaxın sığorta
kunlarına görə “Ən mənfəətli həyat sığor- haqqı ilə ölkədə fəaliyyət göstərən sığortası şirkəti” nominasiyası üzrə xüsusi bey- ta sirkətləri sırasında ikinci yerdə qərarnəlxalq mükafata, 2015-ci ilin may ayında laşıb. Məhz bu inkişafın nəticəsi olaraq,
isə həmin təşkilat tərəfindən Azərbaycanda “PAŞA Həyat” kapital (40,250 mln. manat)
“Lider həyat sığortası şirkəti” nominasiyası və müxtəlif biznes-maliyyə göstəricilərinə görə Azərbaycanın həyat sığortası
üzrə beynəlxalq mükafata layiq görülüb.
“PAŞA Həyat” korporativ sosial məsu- bazarının lider şirkətidir.
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Azərbaycanda avtomobillərin
“PAŞA Travel”
təhlükəsizliyini təmin edən cihaz təqdim şirkətinin online
olundu
e-viza veb-saytı
“Avtomaks” cihazı “Azercell”in Barama İnnovasiya və Sahibkarlıq Mərkəzində yaradılıb

Yanvarın 27-də “Azercell Telekom”
MMC-nin Barama İnnovasiya və Sahibkarlıq Mərkəzində fəaliyyət göstərən “Sumaks” şirkətinin hazırladığı “Avtomaks”
cihazının təqdimatı keçirilib.
Tədbirdə çıxış edən “Azercell”in Strateji
partnyorluq və müştəri kanalları departamentinin direktoru İmran Bağırov qeyd
edib ki, ağıllı telefonlar, Cihazdan-Cihaza
(M2M) və sürətli internet texnologiyalarının inkişafı həyatımızın standartlarını
dəyişib və bu proses daha sürətli şəkildə
irəli gedir. Bu cihazlar insanların bir-biri
ilə əlaqəsini təmin etməkdən daha çox
onların gündəlik köməkçisinə çevrilib. Bir
çox sahələrdə istifadə olunan smartfonlar
həm də “Əşyaların interneti”ndə” (IoT)
– “Ağıllı ev” konsepsiyasında əsas vasitələrdən biridir. İ.Bağırov bildirib ki, “Azercell”
hələ 2013-cü ildə Barama İnnovasiya və
Sahibkarlıq Mərkəzinin yetirməsi olaraq
“Sumaks” şirkətinin “Ağıllı ev” layihəsini
təqdim edib. İndi isə şirkət bu konsepsiyanın davamı olaraq hazırlanan “Avtomaks”
cihazını təqdim etməkdən qürur duyur.
Tədbirdə “Avtomaks” cihazı haqqında
ətraflı məlumat verilib. Qeyd olunub ki,
Azərbaycanda bir ilk olan bu qurğunun
əsas məqsədi avtomobilin təhlükəsizliyini təmin etmək və ona nəzarəti həyata keçirməkdən ibarətdir. “Avtomaks” qurğusu
avtomobil və sürücu haqqında əsas məlumatları yaddaşda saxlayır. Bura maşının
markası, buraxılış ili, texniki vəziyyəti, o
cümlədən, sürücünün şəxsiyyəti haqqında zəruri bilgilər daxildir.
“Avtomaks” maşınla əlaqədar bir sıra
informasiyaları mütəmadi olaraq sahibinə ötürür. Bu zaman bütün sutka bo-

yunca avtomobilin dayanma anını, getdiyi
məsafəni, olduğu yerləri izləmək mümkündür. Proqram maşının sığortasının
vaxtı bitdikdə, yağdəyişmə zamanı çatdıqda müvafiq xəbərdarlıq edir.
“Avtomaks” Bakı sürücüləri üçün aktual
olan digər məsələlərdə də köməyə gəlir.
Belə ki, avtomobilin evakuator tərəfindən
aparılması, yaxud oğurluq hallarında da
sahibinə dərhal məlumat verilir. “Avtomaks” vasitəsilə hər gün maşının getdiyi
yol, sürət həddinə nəzarət, yanacaq sərfi, təyin olunmuş radiusa nəzarət etmək
mümkündür.
Təqdimat mərasimində çıxış edən “Sumaks” şirkətinin direktoru Cavid Məmmədovun qeyd etdiyinə görə, yeni layihə
Azərbaycan bazarında böyük rəqabət potensialına malikdir. Çünki “Avtomaks” tam
yerli məhsuldur və buna görə də qiyməti
xaricdən gətirilən oxşar cihazlardan kifayət qədər fərqlənir. Bundan əlavə, “Avtomaks” daha çox funksiyaya malikdir.
Ümumilikdə “Sumaks”ın ən əsas fəaliyyət dairəsi ilk yerli təhlükəsizlik, komfort və idarəetmə sistemləri yaratmaqdan
ibarətdir. Şirkət ilkin olaraq “Ağıllı ev” texnologiyasını yaradıb. İndi isə avtomobillərin təhlükəsizliyi üçün nəzərdə tutulmuş
“Avtomaks” cihazı ilə fəaliyyətini davam
etdirir. “Sumaks” dünya təcrübəsində istifadə olunan yüksək texnologiyalardan
yararlanmaqla Azərbaycana məxsus olan
cihazların yerli istehsalını təşkil edir.
Sonda Cavid Məmmədov layihənin ərsəyə gəlməsində dəstək olan “Bank BTB”,
İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı
Dövlət Fondu, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Peyk Zavodu və “Azercell Telekom”
MMC-yə dərin təşəkkürünü bildirdi və
hazırkı şəraitdə ölkəmiz üçün olduqca
mühüm olan qeyri-neft sektorunun, yerli
istehsalın inkişafında “Sumaks”ın bundan
sonra da faydalı işlər görəcəyini vurğuladı.

ATİB üzvü olan “PASHA Travel”
şirkətinin online e-viza veb-saytını
təqdim etmək istərdik:
www.visa4azerbaijan.az
Ümid edirik ki, bu portal viza prosedurunu asanlaşdıracaq və bununla da daha
çox turisti gözəl ölkəmizə cəlb edəcəkdir.
Bir neçə sadə addımı yerinə yetirməklə online viza ərizə prosesini asanlaşdıracaqsınız.
Daha səfirliyə getmək və yaxud kuryerlə paketləri göndərmək ehtiyacı yoxdur. Hər şey artıq iş yerinizin, evinizin
rahatlıq dairəsində həll oluna bilər.
Viza əldə etmək üçün sadəcə ərizə
formasını, şəklinizi, pasportunuzun surətini və həmçinin aşağıdakı üç variantdan
birinə uyğun nisbi səyahət sənədlərini
yükləyin:

•

•
•
•

Azərbaycana pulsuz viza (şərtlər tətbiq olunur)
8-15 gün ərzində verilən viza
5 iş günü ərzində verilən təcili viza.
E-viza üçün online ödəniş də mümkündür və bunu da nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, e-viza səfirlikdə
verilən 30 günlük təkgirişli vizadan
daha sərfəlidir.

E-viza xidmətləri haqda hər hansı
bir sualınız yaranarsa, "PASHA Travel"
şirkəti ilə əlaqə saxlamağınız xahiş
olunur.
Aziza Seyidova,
Business Development Director

10 say 26 | EcoVision

151, Neftchilar ave.,
Baku, AZ1010, Azerbaijan
tel. (+994 12) 404 10 90
fax (+994 12) 404 10 91
mob. (+99450)256 0015

üzvlərdən xəbərlər

AXA MBASK “Azeri Business Award” Milli Mükafatı ilə təltif
edilmişdir
Nailiyyətləri və inkişaf dinamikası
nəzərə alınaraq AXA MBASK Sığorta
Şirkəti “Azərbaycanın regionlarında sığorta təhsilinin təşkilinə və inkişafına
verdiyi töhfəyə görə” nominasiyasında
“Azeri Business Award-2015” Milli Mükafatına layiq görülüb.
“Azeri Business Award” Milli Mükafatı
Azərbaycanın aparıcı işgüzar nəşrlərindən olan “Business Time” jurnalı tərəfindən təsis edilib.
“Azeri Business Award” Milli Mükafatı
biznes sahəsində ən yaxşı şirkətləri nümunə göstərərək, milli biznesin yeni imicini yaradır, həmçinin ölkədə işgüzar etikanın
yeni standartlarını təbliğ edir. Mükafatın
amalı namizəd şirkətlərə öz bizneslərini
inkişaf etdirməkdə, Azərbaycanda və xarici
bazarlarda nüfuzlarını və rəqabət qabiliyyətini artırmaqda yardım göstərməkdən
ibarətdir. Mükafat yerli biznesin inkişafındakı ən mühüm tendensiyaları əks etdirir.
Mükafat Azərbaycan bazarının milli
biznesin yeni simasını formalaşdıran ən
parlaq və dinamik iştirakçılarına təqdim
olunur. Qaliblərin müəyyən edilməsində
əsas amil namizədlərin biznesinin inkişaf
templəridir.

Təqdimat mərasimində mükafatı qəbul edən AXA MBASK Sığorta Şirkəti İdarə
heyəti sədrinin birinci müavini Lana
Gözəlova bu etimada görə təşəkkürünü
bildirdi.
O öz çıxışında şirkətin son vaxtlar əldə
etdiyi nailiyyətlərdən danışaraq, daim
sığorta bazarının inkişafı və əhaliyə zamanın tələblərinə cavab verən yüksək
keyfiyyətli sığorta xidmətləri göstərilməsi istiqamətində çalışdığını, şirkətin iş
praktikasını, idarəetmə üsullarını, strukturunu və xidmət səviyyəsini mütəmadi
təkmilləşdirərək, götürmüş olduğu öhdəlikləri tam şəkildə yerinə yetirilməklə
özünün maliyyə stabilliyini və rəqabət
üstünlüyünü nümayiş etdirdiyini xüsusi
vurğuladı.
Qlobal Sığorta Qrupunun üzvü olan
AXA MBASK Sığorta Şirkəti 2010-cu ildən
etibarən şirkətin mövcud biznes proses-

lərinə AXA beynəlxalq standartlarını tətbiq etməyə başlamışdır.
Belə ki, satışın sığorta agentləri vasitəsilə inkişaf planı həyata keçirilərək,
qısa müddətdə bütün ölkə ərazisində
80-ə yaxın fiziki və hüquqi şəxslə, həmçinin maliyyə-kredit müəssisələri ilə
bütün sığorta növləri üzrə işə yönəlmiş
sığorta polislərinin satış məntəqəsi açılmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu, şirkətin bazara çıxdığı gündən etibarən
aldığı doqquzuncu mükafatdır. Belə
ki, adıçəkilən mükafatdan əlavə, AXA
MBASK “Azərbaycanda sığorta mədəniyyətinin artırılmasına verdiyi töhfəyə
görə” UĞUR-2015 Milli Mükafatı, “Sığorta sahəsinin lideri” nominasiyasında “Azeri Business Award-2014” Milli
Mükafatı, “Caspian Energy Integration
Award-2014” “Keyfiyyətli xidmətə görə
ilin şirkəti” və “Caspian Energy Integration Award-2013” və “Caspian Energy
Integration Award-2011” “İlin Sığorta
Şirkəti” nominasiyalarında beynalxalq
mükafatları almışdır.
Həmçinin şirkət, “İlin Sığorta Şirkəti” nominasiyasında “Azeri Business
Award” Milli Mükafatına (2013), “Azərbaycan bazarında beynəlxalq sığorta
təcrübəsinin tətbiqinə töhfə” (2010) və
“İlin Sığorta Şirkəti” (2012) nominasiyalarında UĞUR Milli Mükafatına layiq
görülmüşdür.

“DəmirBank” ABŞ-ın nüfuzlu “Smart
Campaign” təşkilatının “Müştəri Mühafizəsi Sertifikatı”na layiq görülmüşdür. Sertifikatın təltifetmə mərasimi 17 fevral 2016-cı
ildə “Kempinski” hotelində baş tutmuşdur.
Sertifikat “Smart Campaign” təşkilatının
nümayəndəsi Daniel Balson tərəfindən
“DəmirBank”ın İdarə heyəti sədrinin müavini Azər Hümbətova təqdim olunmuşdur.
Tədbirdə Daniel Balson qeyd etdi
ki, “DəmirBank” sertifikatı bir ildən artıq
“Smart Campaign”lə birgə reallaşdırılan
“Müştəri Mühafizəsi üzrə Sertifikat” layihəsinin nəticəsi olaraq almışdır. Həmçinin
“DəmirBank” “Smart Campaign”in yeddi
müştəri mühafizəsi prinsiplərinə cavab
verir. Layihənin məqsədi maliyyə məhsullarında qiymət, şərait və şərtlər baxımından şəffaflığı təmin etmək, bank məhsullarının müştərilərin tələbatına uyğun olaraq
hazırlanması və çatdırılması, artıq borcalmanın qarşısının alınması, müştəri məlumatlarının məxfiliyinin qorunması üçün
istifadə edilməsini təmin etməkdir.

Öz növbəsində Azər Hümbətov vurğuladı ki, “DəmirBank” bir çox qayda
və prosedurlara dəyişiklik edərək hazırda “Smart Campaign” təşkilatının 95
standartının hamısına cavab verir. Bu iş
bəzi hallarda müştərilərin xeyrinə gə-

lirlərdən imtina etmək hesabına başa
gəlsə də, müştəri məmnuniyyətinin və
maraqlarının daha üstün tutulduğunu
və “DəmirBank”ın gələcəkdə də bu istiqamətdə fəaliyyətini genişləndirəcəyini bildirdi.

“DəmirBank”a “Smart Campaign” sertifikatı təqdim edildi
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“AtaBank” ASC-yə “Visa” beynəlxalq ödəniş sistemindən
xüsusi mükafat təqdim edilib
“AtaBank” ASC-yə xüsusi diplom təqdim
edilib. 02 fevral 2016-cı ildə Bakı şəhərində yerləşən “Holiday Inn” hotelində “Visa
International” beynəlxalq ödəniş sistemi
tərəfindən təşkil edilmiş “Ticarət şəbəkəsində təmassız ödənişlər” mövzusunda
konfrans keçirilmişdir.
2015-ci ilin nəticələrinə görə “AtaBank” ASC “AZƏRBAYCANDA ƏN BÖYÜK Visa payWave EKVAYER” nominasiyasında qalib gələrək xüsusi
diplomla təltif edilmişdir. “Visa International” beynəlxalq ödəniş sisteminin
rəsmi nümayəndələri “AtaBank” ASCnin bu istiqamətdə fəaliyyəti və həyata
keçirdiyi tədbirləri yüksək qiymətləndiQeyd edək ki, 2004-cü ildən “Atarib uğurlar diləmişdir. Visa beynəlxalq Bank” “Visa International” beynəlxalq
ödəmə sistemi qlobal miqyasda fəaliy- ödəniş sistemi assosiasiyasının üzvüyət göstərir. Bu gün Visa plastik kartları dür. 1993-cü ildən fəaliyyət göstərən
200-dən çox ölkədə istifadə edilir. “Ata- “AtaBank” ASC Azərbaycanın ən böyük
Bank” ASC əldə etdiyi nailiyyət və uğur- kommersiya strukturlarından biridir. Bu
lara görə müştərilərinə dərin təşəkkü- gün “AtaBank” ASC yüksək texnologiyalı
rünü bildirir.
universal bank olaraq fəaliyyətini davam

ATİB Baş katibi üzvləri ziyarət edib

etdirməkdədir. Bank korporativ və fərdi
müştərilərə tam spektr maliyyə xidmətləri təqdim edir. “AtaBank” ASC xidmət
və məhsulları haqqında daha ətraflı məlumat almaq üçün bankın rəsmi səhifəsi
www.atabank.com və www.facebook.
com/atabank ünvanlarına müraciət edə
bilərsiniz.

11 yanvar 2016-cı ildə ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva
“Beta Baku Qida Sənaye və Ticarət” Ltd-nin Baş direktoru
Hasan Uğuru və Baş direktorun vəkil Mehmet Ali Uğuru
ziyarət etdi.

9 fevral 2016-cı ildə ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva
ATİB üzvü olan “Turquoise” MMC-nin təsisçisi olan Ali İhsan Gençi ziyarət etdi.

ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva ATİB üzvü olan "Park Inn"
hotelinin baş meneceri Ahmet Can Yeşildağı ziyarət etdi.

ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva ATİB üzvü olan “BASF
Kaspian YKS” MMC şirkətinin direktoru Serkan Selçuku
ziyarət etdi.
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ATİB sədri Cemal
ATİB İdarə Heyəti və ATİB Baş katibi
Yangın Yusuf Faruk “Azercell”in prezidentini təbrik etdi
17-də ATİB İdarə heyətinin
Ceyhanı qəbul edib sədriDekabrın
Cemal Yangın, sədrin müavini Cem

2015-ci il dekabrın 2-də ATİB üzvü Becel, ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva
“Medisis” şirkətinin rəhbəri Yusuf Faruk və İdarə heyətinin üzvü Rafiq Qarayev
Ceyhan Birliyin ofisində qonaq olub. Qo- “Azercell”in prezidenti Vahid Mürsəliyevi
nağı qəbul edən ATİB sədri Cemal Yangın yeni vəzifəyə təyin olunması münasibəziyarət üçün təşəkkürünü bildirib.
tilə təbrik ediblər.

Türkiyənin Baş naziri TBMM Sədri İsmayıl Qəhrəmanın şərəfinə
Əhməd Davudoğlu
nahar verildi
21-22-si 2015-ci ildə TürAzərbaycana rəsmi kiyəDekabrın
Böyük Millət Məclisinin (TBMM)
İsmayıl Qəhrəmanın Azərbaycana
səfəri çərçivəsində iş Sədri
səfəri olub. TBMM sədrinin şərəfinə Türkiyə səfirliyində nahar verilib. Naharda
adamları ilə görüşdü ATİB
İdarə heyətinin üzvü Rafiq Qaraye3 dekabr 2015-ci ildə Türkiyənin Baş
naziri Əhməd Davudoğlu Azərbaycana
rəsmi səfər etdi. Rəsmi səfəri çərçivəsində iş adamları ilə görüşdü. ATİB sədri Cemal Yangın da bu görüşdə iştirak etdi.

ATİB nümayəndə
heyəti Fəxri
xiyabanda olub

12 dekabr 2015-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin anım günü münasibətilə ATİB
İdarə Heyətinin üzvü Kaya Karslının və Baş
katib Pərvanə Hacıyevanın başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti ümummilli liderin qəbrini ziyarət edib ruhuna dualar oxudular.
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vin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti iştirak edib.

KKTC iş adamları ATİB üzvləri ilə görüşüb
18 yanvar 2016-cı ildə Şimali Kipr
Türk Respublikasının (ŞKTR) iş adamlarından ibarət nümayəndə heyəti ATİB ofisində üzvlərlə görüşdü. İş adamlarının tərkibinə Kiprdə istehsal olunan zeytun yağı,
portağal, kartof, narıngi, həlim pendir və s.,
həmçinin inşaat məhsullarını Azərbaycana təklif edən işçi qrupu da daxildir.
Görüş zamanı qonaqları salamlayan
ATİB sədri Cemal Yangın onlara hər cür
dəstək verəcəyini bildirdi. Görüşün sonunda əməkdaşlıq üçün ikili görüşlər keçirildi.

ATİB xəbərləri

Türkiyənin Azərbaycandakı hərbi attaşesi Türkiyə Xarici
İhsan Başbozkurt ATİB ofisində qonaq olub İqtisadi Əlaqələr
19 yanvar 2016-cı ildə Türkiyənin
Şurası ATİB ofisində
Azərbaycandakı hərbi attaşesi general-mayor İhsan Başbozkurt Azərbaycan
Türkiyə İş Adamları Birliyi İdarə heyətinin ofisində qonaq olub.

28 yanvar 2016-cı ildə Türkiyə Xarici
İqtisadi Əlaqələr Şurası ilə (DEİK) ATİB
ofisində görüş keçirilib.

ATİB diplomatik nümayəndəliklərə və
bağlı qurumlara nahar verdi
27 yanvar 2016-cı ildə ATİB Türkiyə
Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin diplomatik nümayəndəliklərinə və
bağlı qurumlara nahar verdi.
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“BSC Group” ATİB ofisində təqdimat
keçirdi

ŞKTR-in Bakı
təmsilçisi Ufuq
Turqaner ATİB
ofisində

11 fevral 2016-cı ildə Şimali Kipr
Türk Respublikasında Azərbaycana yeni
təyin olunmuş təmsilçisi xanım Ufuq
Turqaner ATİB ofisini ziyarət etdi.
ATİB sədri qonağı salamlayaraq qurum haqqında geniş məlumat verdi. O,
ŞKTR ilə dostluq münasibətlərinin daim
yüksək səviyyədə olduğunu bildirərək
Ufuq xanıma yeni vəzifəsində uğurlar arzuladı.

2 fevral 2016-cı ildə “BSC Group”
ATİB ofisində üzvlər üçün öz təqdimatını
keçirdi. Təqdimatda ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva da iştirak edirdi.

ATİB Baş katibi TÜDİFAK-da keçirilən
konfransda iştirak edib
25 fevral 2016-cı ildə ATİB Baş katibi
Pərvanə Hacıyeva Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Türk dünyası
işlətmə fakültəsində Xocalı faciəsinə həsr
edilən konfransda iştirak edib.
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ATİB Baş katibi
Pərvanə Hacıyeva
JETRO İstanbul
ofisinin sədrini
qəbul etdi

23 fevral 2016-cı ildə Yaponiyanın
Xarici Ticarətin İnkişafı Təşkilatı (JETRO)
İstanbul ofisinin sədri Yasuyuki Murahashi ATİB ofisində qonaq oldu.
Qonaqları qarşılayan ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva ATİB-in fəaliyyəti
haqqında məlumat verdi.
JETRO İstanbul ofisinin sədri Yasuyuki Murahasiı JETRO-nun yaxın gələcəkdə
Azərbayacanda ofisini açmaq niyyətində olduğunu və Bakıya səfərinin də bu
məqsəddən qaynaqlandığını qeyd etdi.

ATİB xəbərləri
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işgüzar nahar

16 fevral 2016-cı il tarixində ATİB Katibliyi tərəfindən təşkil olunmuş İşgüzar nahar yeməyi verilib.
İşgüzar naharda Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Alper Coşkun,
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisin İqtisadi siyasət komitəsinin sədri akademik Ziyad Səmədzadə,
ATİB üzvləri və digər dəvət olunmuş qonaqlar iştirak etdi.
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işgüzar nahar

ATİB sədri cənab Cemal Yangın qonaqlara iştiraklarına
görə təşəkkürünü bildirdi və işgüzar naharın mövzusuna
aid öz fikirlərini bildirdi.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisin İqtisadi siyasət komitəsinin sədri akademik Ziyad Səmədzadə “Azərbaycan iqtisadiyyatı müasir mərhələdə: reallıqlar, qlobal
çağırışlar və perspektivlər” mövzusu ilə çıxış etdi.
Həmçinin naharda ATİB üzvləri olan "Türk Hava Yolları", "PAŞA Bank" və "Arlogic Baku" MMC öz təqdimatlarını
qonaqlara çatdırdılar. Çıxışçılara plaketlər və hədiyyələr
təqdim olundu.
İşgüzar naharda iştirak edən hər bir adama dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
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işgüzar nahar
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işgüzar nahar

say 26 | EcoVision

21

sahibkar

"EcoVision" jurnalının "Sahibkar" rubrikasının qonağı ATİB İdarə
heyətinin üzvü, “ADOPEN” şirkətinin Baş direktoru Ali Gümüşdür

Başarı formülüm global
düşünüp yerel hareket
edebilmekdir
Sayın Ali Bey, ATİB - in “EcoVision”
dergisinin “girişimci” sayısına röportaj yaptığınız için teşekkür ederiz. Bu
sayıda amaç ATİB üyesi olan şirket yöneticilerinin ve sahiplerinin hayatını
ve tecrübesini okurlarla paylaşmaktır.
Önce lütfen okuyuculara kişisel ve kariyer hayatınızla ilgili bilgi verin.
A.G. Ortaokuldan itibaren iş hayatının
içindeyim. Üniversiteden sonra profesyonel iş hayatıma başlamadan önce ticareti
esnaflıktan öğrendim. Aslında bu durumda babamın oğluyum diyebiliriz. Esnaf
kültürü içerisinde pişmek demek bizim
oralarda hayatın tecrübesini ele almak
demektir. Bu kültürü nasıl içime sindirdiysem hala o şevkle devam ediyorum.
2006 yılında şirketim açılan bir pozisyon
için Azerbaycan’ da görevlendirdi. Kariyerime ikinci vatanım dediğim Azerbaycan’
da devam etmekteyim. Ekim 2012 yılında
ülke müdürü görevine getirildim. Ve bu
sorumluluğu hale devam ettirmekteyim.
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“Adopen” şirketi birkaç yıldır Azerbaycan’da faaliyet göstermektedir. Ana
faaliyet yönü nedir?
A.G. Dünya pazarlarında en kaliteli
ürünleri sunmak için çıktığımız yolculukta, “Dünya’nın Yapı Malzemeleri Üreticisi”
olma yolunda, ADO GRUP olarak misyonumuz, müşterilerimize, iş alanımızda en kaliteli ürünleri nitelikli bir hizmet anlayışıyla
sunmaktır Bu doğrultuda, ADO Şirketler
Grubu; PVC pencere ve kapı sistemleri, PVC
profil, ahşap kompozit ve MDF kapı, kompozit panel ve kalıp ürünleri, kompozit destek
profili (CRP), alüminyum yapı malzemeleri,
pencere aksesuar sistemleri, kapı aksesuar
sistemleri, PVC sondaj boruları, inşaat iskelesi ve kalıp sistemleri dendiği zaman akla
gelen en ileri teknoloji ve yenilikçi çözümler
ile üretilen ürünleri ve en nitelikli hizmeti
global bir düşünce yapısı içerisinde tüm
dünyaya sunmayı amaçlar. Azerbaycan’da
ise sadece PVC profil üretimi ile mevcudiyetimize devam etmekteyiz. Ancak ticarette

ise diğer bütün ürünlerimizi ülke genelinde
pazarlamasını yapmaktayız.
Sürdürülebilir, istikrarlı ve entegrasyonu esas alan bir büyüme yaratmak için
çalışan ADO Şirketler Grubu, grubun piyasalarda rekabet gücünü arttırması için
maliyet bilinci ile hareket ederken, iş yaptığı tüm coğrafyalarda da çalışanlarımızın, toplumun, tüketicilerimizin memnuniyetini esas alarak, sosyal sorumluluk ve
çevre duyarlılığı bilincinden ödün vermeden faaliyet göstermeyi hedeflemektedir.
ADOPEN, hayatın her alanında güvenle
kullanılan, kaliteli, sağlam ve sektöründe
eşi olmayan ürünler yapmak ve bu ürünleri
geniş üretim mantığı çerçevesinde dünyaya sunmak için WINTECH markası altında
dünyanın birçok noktasına hizmet vermenin hedefini taşımaktadır. Bu sebeple;
2006 yılında Azerbaycan ve Rusya’da,
2009 yılında Ukrayna ve Hindistan’da ve
2011 yılında İran’da fabrikalarını üretime geçirmiştir.

sahibkar
Türkiye’de ve Dünya’da PVC konusunda birçok ilke imza atarak sektörün en
geniş bayi ağına sahip firmalarından biri
haline gelen ADOPEN’de uluslararası kalite standartları çerçevesinde üretim yapılmaktadır. Üretim, Türkiye başta olmak
üzere, dünyanın dört bir yanına, 56’yı aşkın ülkeye ihraç da edilmektedir.

Bu sektörde nasıl oldu da faaliyete
başladınız?
A.G. Kariyerime aslında öğrenciyken
başladım. Lise yıllarımda hep ticaret ve
satış odaklı bir yaşamım oldu. Arkadaşlarımı hep okurken çalışmaya teşvik ettim.
Çocukluk hayalim başarılı bir iş insanı olmaktı ama hafta sonu çalışmak istemezdim. Ama bütün iş hayatım boyunca hafta
sonlarında çalışmışımdır. Adopen bizim
şehirde kurulu bir firma olduğu için hep
önünden geçerken ne kadar büyük bir tesis derdim kendi kendime. Hayat işte bir
gün kendimi Adopen ailesinin içinde buldum. İyi ki de bulmuşum.
Başarılı yönetici olmak için ne yapmak gerekiyor?
A.G. Başarı formülüm global düşünüp
yerel hareket edebilmek çok önemli. Herkes işinden keyif almalı. Dikey hiyerarşi
kalmadı, yatay yapılar gündemde.. Ne iş yaparsanız, siz en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Dürüstlük, tevazu, verimli ve çok çalışma gibi değerler temel taş olmalıdır. Yeni
mezun arkadaşlarıma özellikle belirtmek
istediğim diğer bir noktada hedefleri doğrultusunda emin adımlar ve sabırla ilerlemeleridir. Elbet bir gün onlarda istedikleri
makamlar ve mevkilere geleceklerdir.
Bir rehber olarak kendinizi nasıl
karakterize edersiniz?
A.G. Benim yönetim tarzım katılımcı
olandır. Kapının herkese açık olduğu, adil
bir yönetim isterim. Adil olmak en önemlisidir. Bence Bir yöneticinin adil olduğunu
yanındaki çalışanlarının hissetmesi çok
önemlidir. Şeffaf bir yönetim tarzını benimsemek mutlu takım çalışmasını önemserim.
Öncelikle yapacağınız işi iyi bilmelisiniz, en
az çalıştıracağınız insan kadar iyi bilmelisiniz. Sizden daha vasıflı insanlar ile çalışmaktan korkmayacaksınız. Muhakkak çok
adil ve verici olacaksınız. Çalışanlarınızın
gerektiğinde sırtını sıvazlayacaksınız gerektiğinde tatlı sert olacaksınız

Sizce, asıl lider nasıl olmalı? Onu
başkalarından hangi özellikler ayırır?
A.G. İnsanları kucaklayan, ekibini daha
büyük hedefler için motive eden olmalı.
Her zaman güler yüzlü, hep iyimser, bardağın dolu yarısını gören bir lider olmalıdır.
Lider sezgi, zekâ ve bilgiye dayalı karar
verebilen, gücü kullanabilme kapasitesine
bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir. Lider olmak için hırs gerekir ama onu diğer
insanlardan ayıran ise hırsın aklının önüne
geçmemesidir. Kapısını herkese açan ve adil
bir yönetim uygulayan kişidir lider. Kısacası
şeffaf bir yönetim tarzını benimsemektir.

Sizin memleket Antalya. Antalyayı
Azerbaycan’ın hangi bölgesi ile karşılaştırma yaparsınız?
A.G. Bu soruya içtenlikle cevap vermek
isterim; Aslında ben Antalya şehrine 70 km
uzaklıkta bulunan 30 bin nüfuslu ve bölgede en gelişmiş bir ilçe olan Burdur’ un Bucak ilçesinde büyüdüm. M.K Atatürk şöyle
der; “hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en
güzel şehridir. Ben bu cümleye tamamı ile
katılıyorum ve bu şehri çok seviyorum.
İkinci vatanim olan Azerbaycan’ ın bir şehri ile kıyaslarsam, Hazar Denizi kıyısında
yer alan Azerbaycan’ın kuzeyindeki cennet
şehir Haçmazın muhteşem ormanlık alanı
Nabranı örnek verebilirim. Çünkü ister doğası açısından ister iklimsel olarak Antalya
ile kıyaslanabilecek güzellikte olduğunu
düşünüyorum.

ATİB - in Yönetim Kurulu üyesi olarak kurumun perspektivdəki etkinliği
ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
A.G. Öncelikle ATIB idare heyetine girdiğim için çok mutlu olduğumu söylemek
isterim. Ayrıca yönetimde en genç üye ben
olduğum içinde gurur duymaktayım.
ATİB, Azerbaycan için iş dünyasını
temsil eden, katılımcı demokrasi anlayışının, liberal ekonominin, rekabetçi piyasa
ekonomisinin kurum ve kurallarının ve
sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamayı amaç
edinmiş başarılı bir sivil toplum örgütü.
ATİB, kamu yararına çalışan Azerbay-

can ve Türkiye iş dünyasının temsil örgütü olarak, girişimcilerin evrensel iş ahlakı
ilkelerine uygun faaliyet göstermesi yönünde çabaları mevcuttur. Küreselleşme
sürecinde Azerbaycan’ ın rekabet gücünün ve toplumsal refahın, istihdamın, verimliliğin, yenilikçi kapasitenin sürekli artırılmasını sağlamakta ve bunda da gayet
güzel sonuçlar çıkarmaktadır.
Azerbaycan’ da yegâne bir sivil toplum
örgütüdür ki küresel ölçekte ülkenin tanıtımına katkıda bulunarak, uluslararası siyasal,
ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim,
temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi için
çalışmalar yaptığını görmekteyiz.
Yeni işe başlayan gençlere ne önerirsiniz?
A.G. Aşırı hırs ve hız uyarısı yapmalıyım. Hırslı olmak güzel bir şey ama aklın
önüne geçmemeli. Hızlı yükselmek, hızlı
düşmeyi de getirebilir. Gençlerin ayakları
yere basmalı ve sabırlı olmalılar. Bazen
sabırlı olmak çok önem eder. Yeni başlayan arkadaşların yetkinlikleri stratejik
bakabilme, yön belirleyebilme, takım
çalışmasına yatkınlık, iletişim ve işbirliği becerileri, sonuç odaklılık, yaratıcılık,
girişimcilik ve müşteri duyarlılığı olarak
sayabilirim.

Bizimle röportaja vakit ayırdığınız
için teşekkür ederiz.
A.G. Ben teşekkür ederim. Güzel bir
sohbet oldu, umarım sizleri sıkmamışımdır. Sevgi ve saygı ile kalın derim.
say 26 | EcoVision
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ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda sənaye sektorunun inkişafı

Hədəfimiz daxili bazarın
qorunması, məhsullarımızın
rəqabət qabiliyyətinin
artırılmasıdır

“NORM” MMC-nin Baş direktoru Hasan Yalçınkaya
“EkoVizion”un suallarını cavablandırır

HASAN YALÇINKAYA,

“NORM” MMC-nin Baş direktoru
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Hasan bəy, jurnalımızın oxucularına
“NORM” MMC haqqında məlumat verərdiniz.
H.Y.: “NORM Sement” Cənubi Qafqazın
ən böyük sement zavodudur. Zavodun istehsal gücü gündə 5 min ton klinker, ildə
isə 2 milyon ton sement təşkil edir. Müəssisə Avropanın məşhur istehsalçılarının
avadanlıqları ilə təchiz olunmuş və demək
olar ki, tamamilə avtomatlaşdırılmışdır.
Zavodda tətbiq edilən müasir “quru üsul”
texnologiyası istismarın səmərəliliyinə,
enerjiyə qənaətə, nəhayət, məhsulun yüksək keyfiyyətinə və ətraf mühitin mühafizəsinə zəmanət verir. “NORM Sement”
zavodunda müasir standartlara cavab
verən sement və beton laboratoriyaları

yaradılmış və dünyanın aparıcı şirkətlərinin istehsalı olan avadanlıqlarla təchiz
edilmişdir. Hal-hazırda zavodda dörd
çeşiddə – CEMII/A-P 32,5R,CEMII/B-L
32,5R, CEM II/A-P 42,5 R, CEM II/A-P
42.5 N (SDPS 500 Ə-20) markalı KLASS A,
KLASS B və KLASS C500 adlı sement məhsulları istehsal olunur. Dayanıqlıq, temperatur dəyişikliyinə yüksək müqavimət,
asan istifadə kimi səciyyəvi xüsusiyyətlərilə fərqlənən NORM sementinin bazarda
xüsusi çəkisi vardır.

Bəs ötən bir ildə hansı işlər görülmüşdür?
H.Y.: “NORM Sement” zavodu qısa
müddət ərzində Azərbaycanın sement

ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda sənaye sektorununmüsahibə
inkişafı

bazarında aparıcı mövqeyə yüksəlmiş və
ötən ildə sement bazarının 30 faizinə sahib olmaqla bazarda liderə çevrilmişdir.
“NORM” şirkəti beynəlxalq nüfuzlu
şirkətlərlə əməkdaşlığını ötən ildə də
davam etdirmişdir. Dünyanın ən aparıcı qurumlarından biri olan “DNV GL
Group” tərəfindən keyfiyyətin sabitliyi,
istismarın təhlükəsizliyi və etibarlığının
təmin edildiyi, habelə təhlükəsizliyə və
ətraf mühitə təsirlərin ciddi idarə olunduğu təsbit edilmişdir. Nəticədə qurum
tərəfindən “NORM Sement”ə keyfiyyətə
nəzarət, ətraf mühitin mühafizəsi və
əməyin təhlükəsizliyi üzrə ISO 9001, ISO
14001 və OHSAS 18001 sertifikatları təqdim edilmişdir.
Müəssisənin fəaliyyəti ölkədə yerli sement istehsalının artmasına da öz təsirini
göstərmişdir. Həmçinin zavodun istismara verilməsi 2015-ci il ərzində sement
idxalının 73% azalmasında əhəmiyyətli
rol oynamışdır.
2016-cı il üçün hədəfləriniz və planlarınız nədən ibarətdir?
H.Y.: Bildiyimiz kimi, bu il qeyri-neft
sektorunun inkişafına və bu sahədə olan
sənaye müəssisələrinin ixrac potensialının artırılmasına çox böyük diqqət ayrılmışdır. Azərbaycanın ən iri sement istehsalçısı olaraq hədəfimiz daxili bazarın
qorunmasına və məhsullarımızın xarici
məhsullarla müqayisədə rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına nail olmaqdır. Belə
olan təqdirdə biz həm idxaldan asılılığın
aradan qaldırılmasına, həm də ixracı stimullaşdırmaqla ölkəyə xaricdən valyuta
axınının sürətlənməsinə nail ola bilərik.
Bu istiqamətdə tərəfimizdən qonşu dövlətlər üzrə bir sıra araşdırmalar aparılmış

və nəticəyə uyğun şəkildə tədbirlər planı
hazırlanmışdır.

Zavodun xammal təchizatı barədə nə
deyə bilərsiniz?
H.Y.: 2008-2011-ci illərdə zavodun inşasına başlanılmazdan əvvəl Azərbaycanın
müxtəlif bölgələrində geoloji kəşfiyyat işləri
aparılmış, 2 minə yaxın xammal nümunəsi
toplanaraq Almaniyanın, Fransanın, Hindistanın, ÇXR və Türkiyənin ixtisaslaşdırılmış
laboratoriyalarında sınaqdan çıxarılmışdır.
Xammal təchizatı üçün “NORM” şirkətinə
ayrılmış ərazilərdə ən sərt texniki və ekoloji standartlara əməl olunması, xammalın
planlı şəkildə, qəbul olunmuş beynəlxalq
praktikaya uyğun çıxarılması təşkil edilmişdir və bu şəkildə ətraf mühitin tarazlığı
bərpa olunur. Uzun illər ərzində Qaradağ
rayonunda tikinti materialı kimi çıxarılan
əhəngdaşı tullantıları hal-hazırda minlərlə
hektar əraziyə dağınıq halda səpələnmişdir.
Bu tullantılar toplanaraq istehsalda istifadə
edilir və nəticədə tullantı materialları ətraf
mühitin çirklənməsinə səbəb olmur. Bundan əlavə, şirkətin istismar etdiyi yataqlarda ərazilərin rekultivasiyası, landşaftın
bərpası, habelə əməyin mühafizəsi üzrə
normalara əməl olunması təmin edilmişdir.
Kadr təminatında hansı xüsusiyyətlərə üstünlük verirsiniz?
H.Y.: Şirkət olaraq əmək bazarında uğurlu işəgötürən olmaq üçün bizim işə qəbul
strategiyamız ən istedadlı insanları işə cəlb
etmək, onlardan optimal şəkildə istifadə
etmək və ən yaxşı təcrübə nümunələrini
araşdırıb, onları tətbiq etməkdən ibarətdir.
Hər bir vəzifənin özünəməxsus tələbləri
olmaqla yanaşı, ümumilikdə işə alınarkən
namizəd qarşısında ən vacib bir neçə tələb

qoyulur. Bunlara SƏTƏM qaydalarından
xəbərdar olmaq, müştəriyönümlü, davamlı
inkişafa meyilli və keyfiyyətyönümlü olmaq
kimi xüsusiyyətlər aiddir.

Azərbaycanda sənaye sektorunun
inkişafında, Sizcə, “NORM” MMC-nin nə
kimi rolu var?
H.Y.: Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi,
“NORM Sement” zavodunun qeyri-neft sektorunun inkişafında, yerli sement istehsalının artmasında və idxal məhsullarından
asılılığın əsaslı surətdə azaldılmasında
mühüm rolu var. Bundan əlavə, zavodun istehsal gücü və rəqabətədavamlı məhsulları
onun ixrac potensialının formalaşmasına
və inkişaf etməsinə imkan verir. Bu baxımdan xarici şirkətlərlə hazırda danışıqlar
aparılır və bir sıra qurumlarla ilkin razılıq
əldə edilmişdir. Bu istiqamətdə fəaliyyət ixrac ediləcək məhsulların ümumi həcmində
qeyri-neft məhsullarının payını artırmaqla
yanaşı, ölkəmizin valyuta ehtiyatlarının artırılmasına da xidmət edəcəkdir.

Sizin fikrinizcə, Azərbaycanda sənaye
sektorunu daha da inkişaf etdirmək üçün
hansı tədbirlər görülməlidir?
H.Y.: Qonşu dövlətlərin bu sahə üzrə
təcrübələrini araşdırsaq görərik ki, sənaye
sektorunun inkişafında dövlət dəstəyinin
rolu əvəzsizdir. Buna görə də istər yükdaşıma, istərsə də enerji daşıyıcılarının tariflərində sənaye müəssisələrinə müvafiq
güzəştlərin tətbiq edilməsi, gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi qeyri-neft
sektoru üzrə sənaye məhsullarının xarici
bazarlara daha əlverişli şərtlərlə təqdim
olunmasına, onların rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsinə və ixrac potensialının artırılmasına şərait yarada bilər.
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Böyük planlarımızdan biri
ingilisdilli təhsilə keçməkdir
Mustafa

Baba oğlu Babanlı 1968-ci il fevral
ayının 21-də anadan olub. 1983-cü ildə Bakı
şəhəri 1 saylı fizika-riyaziyyat təmayüllü orta
məktəbi bitirib, həmin il də Kiyev Texniki Universitetinin (əvvəlki Kiyev Politexnik İnstitutu
– KPİ) Mühəndis fizikası fakültəsinin metallar fizikası ixtisasına daxil olub. 1989-cu ildə
Ukrayna Milli Texniki Universitetini (əvvəlki
KPİ) fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra
gənc mütəxəssis kimi Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının “Kristal” təcrübə zavodunun
Xüsusi konstruktor bürosunda mühəndis-texnoloq kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
M.Babanlı 1996-cı ildən Azərbaycan Texniki Universitetinin Metallurgiya və metalşünaslıq kafedrasında işləyir. Əvvəlcə assistent, 2001-ci idən 2010-cu ilədək dosent
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vəzifəsində çalışmışdır.
4 noyabr 2010-cu ildə beynəlxalq əlaqələr
üzrə prorektor vəzifəsinə təyin edilmişdir.
29 dekabr 2010-cu ildən müsabiqə yolu
ilə Metallurgiya və metalşünaslıq kafedrasının professoru seçilmişdir. O, mühəndis-metallurqların bakalavr buraxılış işlərinə, magistr dissertasiyalarına rəhbərlik
edir, mühazirələr oxuyur. Hazırda 1 texniki
elmlər doktoru dissertasiyasının elmi məsləhətçisidir, 4 texnika üzrə fəlsəfə doktoru
dissertasiyasına isə rəhbərlik edir.
1994-cü ildən etibarən Ukrayna Milli Elmlər
Akademiyası Metallar Fizikası İnstitutu (Kiyev), Fransa Ali Kimya Məktəbi (Paris, Fransa), Fransa Elmi Araşdırmalar Mərkəzi (Vitri,
Fransa), Balear Adaları Universiteti (Palma
de Malyorka, İspaniya), Frayberq Dağ-Mədən

Akademiyası – Texniki Universitet (Frayberq,
Almaniya) ilə sıx elmi əməkdaşlıq edir. Bu
əməkdaşlıq nəticəsində “STCU-453” (19971999), “DNİPRO” (1999-2002), “ECONET”
(2002-2005), “STCU-3520” (2006-2009),
“CNRS-ANAS” (2009-2010), “CNRS-ANAS”
(2010-2011) “STCU-5078” (2010-2011) və
“STCU-5595” (2012-2013) kimi beynəlxalq
elmi layihələrə rəhbərlik etmişdir.
Həmçinin Mustafa Babanlının rektoru olduğu Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Cənubi Qafqazda ilk olaraq ingilisdilli universitetlər qrupuna daxil olmaqla
da bir qürurverici uğura imza atıb. Belə ki,
bundan sonra dünyanın bütün nüfuzlu universitetləri və elm mərkəzləri, tədqiqat institutları və laboratoriyaları bu universitetin
məzunlarını qeyd-şərtsiz qəbul edəcəklər.

ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda sənaye sektorunun inkişafı
təhlil

Mustafa müəllim, dünyada cəmi 450
universitet rəhbərinin adının yer aldığı Dünya Beynəlxalq Universitet Prezidentləri Assosiasiyasının üzvü seçilmisiniz. Bu göstərici təkcə Azərbaycanda
deyil, Cənubi Qafqaz universitetləri
arasında bir ilkdir. Məhz hansı göstərici Sizi Azərbaycan tarixində bu ilkə
imza atdırdı?
M.B.: Dünya Beynəlxalq Universitet
Prezidentləri Assosiasiyasının üzvü seçilmək üçün birinci tələb müraciət, ikincisi
onların idarə heyəti üzvlərindən birinin
məni təqdim etməsi və 2 digər üzv universitetin barəmdə təqdimat verməsidir.
Bu təqdimatlardan sonra təxminən 2 ay
məsələyə baxıldı və bizim universitetin
regiondakı rolu əsas götürülərək seçilməyimə qərar verildi. Mən bu seçimi şəxsi
qələbədən çox universitetimizə göstərilən etimad və onun xaricdə bu cür böyük klubda təmsil olunmaq imkanı kimi
dəyərləndirirəm. Belə ki, həmin klubun
imkanlarından istifadə edib, yəni Beynəlxalq Universitet Prezidentləri Assosiasiyası klubunda universitetimii, ölkəmizin
ali təhsil müəssisələri və oradakı universitetlərlə əlaqələr qurulması imkanlarını
araşdıracağam. İlk iclas bu il yay aylarında İspaniyada olacaq. Mən ora dəvət almışam.
Mustafa müəllim, rektor təyin edildikdən sonra universitetin inkişafı ilə
bağlı hansı islahatları aparmısınız?
M.B.: Öncə universitetin adına uyğun
ölkənin strateji inkişaf istiqamətləri planında həm struktur, həm də elmtutumlu
layihələrin universitetə gətirilməsi baxımından müəyyən islahatlara başladıq. Birinci növbədə universitetdə proteksiyanı
və digər xoşagəlməz halları kökündən həll
etmək, şəffaflığı artırmaq lazım idi. Buna
çox qısa zamanda nail olduq. Qış sessiyasının imtahanları da göstərdi ki, bu gün
universitetdə xoşagəlməz hallar birmə-

nalı olaraq yoxdur və tələbələrimiz təhsil
almaqda israrlıdırlar. Bu bizim ən böyük
göstəricimizdir. Bir də bu proteksiya deyəndə nəinki tələbələrin himayə olunması, həm
də kafedraların şişirdilməsi, digər qurumların ifrat dərəcədə çox olması, idarəçiliyin
dözülməz hala gəlib çıxması – bütün bunlar bizi vadar etdi ki, ikinci mərhələdə
kafedraları birləşdirək və son islahatlar
zamanı universitetin Böyük Elmi Şurasının 23 dekabr 2015-ci il tarixli qərarı ilə
48 kafedradan 28-ni saxlamaq qərarına
gəldik. Belə ki, yeni kafedraların yaradıl-

də o heç fənnin adını başa düşmür ki,
nədən söhbət gedir. Əslində, mahiyyətcə
eyni şeydir, ancaq faktiki olaraq həmin
fənn haqqında məlumatı yoxdur, biləndə
ki, buraya gələcək və bu universitetdə də
orada tədris etdiyi fənnin eynisini tədris
edəcək, onda o da çəkinmədən bura gələ
bilir. Əgər biz digər ali məktəblərdən, o
cümlədən özümüzün ali məktəblərimizdən, həmçinin xarici ali məktəblərdən
professor dəvət etməyəcəyiksə, təhsilin
keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qalxmasından
danışmağa dəyməz.

masında maksimum dərəcədə insanların
hissiyyatına toxunmamaq, tədrisin keyfiyyətini zəiflətməmək, əksinə, artırmaq,
idarəçiliyi yaxşılaşdırmaq məqsədləri güdürük və bu prosesin irəliləməsi üçün komissiya yaratdıq. Komissiya işləyir, proses
yekunlaşmaq üzrədir. Yeni tədris ilinə biz
artıq 28 kafedra ilə başlayacağıq və yenə
də deyirəm ki, biz nə tələbə qəbulunun
sayını azaldırıq, nə də bir müəllimimizi kənara atırıq. Həmçinin keyfiyyəti
– tədris proqramlarının Avropa tədris
proqramlarına yaxınlaşdırılması, ixtisasların Avropa ixtisaslarına uyğunlaşdırılmasını da bu vasitə ilə tənzimləməyə çalışacağıq. Bilirsinizmi, bunlar
adi sözlər deyil, tələbələr burada oxuyur, məsələn, 2 il gedib xaricdə oxuyanda burada aldıqları dərslərin adları da
uyğun gəlmir. Ona görə elə etmək lazımdır ki, Avropa məkanında fasiləsiz
təhsili təmin edə bilək. Yaxud da xaricdə oxuyan professoru bura dəvət edən-

Bu il Siz imtahanlarda yenilik etmisiniz. Valideynlərə imtahanların gedişini izləmək üçün şərait yaratmısınız.
Bu yenilikdən hansı inkişafı gözləyirsiniz?
M.B.: Valideynlər bir neçə məsələdə
övladlarının imtahanında iştirak etməyə
can atmalıdırlar. Birincisi, valideyn də bilməlidir ki, əgər müəyyən məsrəflər edib
övladını oxudursa və yaxud dövlət sifarişi ilə oxuyan tələbənin gələcəyini yüksək
görmək istəyirsə, ümumiyyətlə tələbənin
sabahı ilə maraqlanırsa, övladının təhsildə hansı nəticələri qazandığını bilməlidir.
İkincisi şəffaflığın artırılmasıdır. Belədə
valideyn narahat olmur ki, tələbəyə nə cür
yanaşıldı. Bundan da əlavə, biz daha bir
ilkə imza atdıq. Bütün cavab kartları skan
aparatından keçirilir və cavablar bazaya
yerləşdirilir. O cümlədən Təhsil Nazirliyində xüsusi bazada yerləşdirilir ki, həmin
cavab kartına müdaxilə olmasın və bundan
sonra yoxlanılmağa göndərilir. Burada nə
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baş verir? Müəllim bilir ki, cavab kartları
artıq nazirlikdədir. Ona qeyri-ciddi yanaşa
bilməz, onun skan variantı var və həmin
variantı heç kim dəyişdirməyib. İkinci bir
tərəfdən, sabah, məsələn, bizə sərəncam
gəlir ki, 5 mütəxəssis lazımdır. O cavab
kartlarını sizə qovluq şəklində göndəririk
və siz özünüzə lazım olanı seçirsiniz. Daha
bir məsələ: valideyn nəinki imtahanda iştirak edir, sabah həmin qovluğu açaraq
övladının universitet illərində göstərdiyi
nəticə ilə də tanış ola bilir. Həm də tələbə
özündə bir məsuliyyət hiss edir, göstərdiyi
nəticə göz qabağında olur. Tələbə özü də
sabah valideyn olanda övladına öz təhsilini
nümayiş etdirə biləcək.
Bir məsələni də diqqətinizə çatdırmaq
istərdim ki, biz struktur islahatlarına başlayanda kadrlara qarşı da tələblərimizi artırdıq. Belə ki, elmi şurada 2016-cı ilin mart
ayının 1-dən bütün müəllimlərə bal sisteminin tətbiq edilməsinə nail olduq. Yəni bütün
müəllimlər dərəcə alanda, – istər assistent,
istər müəllim, istər dosent, istər professor
olsun, – bu dərəcələri almaqdan, universitetdə fəaliyyətlərini artırmaqdan ötrü
müəyyən ballar qazanmalıdırlar. Məsələn,
xaricdə dərc olunmuş məqaləyə görə müəyyən bal, daxildə dərc olunmuş məqaləyə
görə başqa cür bal verilir, məqaləyə istinadların sayına görə ümumi əmsala vurulub bal
yığılır. Bu balların da sayı müəyyən qədərdən artıq olmamalıdır. Bizim universitetdə
professor adını alıb fəaliyyət göstərməkdən
ötrü minimum 110 bal yığılmalıdır. 110 balın 50 balı beynəlxalq fəaliyyət nəticəsində
qazanılmalıdır – beynəlxalq konfranslar,
beynəlxalq məqalə dərc etdirmək, beynəlxalq səviyyədə dərc olunmuş hansısa
jurnalda redaktor olmaq və s. Bir də var
daxili. Məsələn, buraxılış işlərinə rəhbərlik, magistr dissertasiya işlərinə, doktorluq
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dissertasiyalarına rəhbərlik, rəy vermək,
ölkədəki elmi jurnallardan birinə redaktorluq etmək, hansısa elmi kitabda bir fəslin
müəllifi, yaxud kitab müəllifi olmaq, hətta
universitetdə apardığı vəzifələrə görə də
bal verilir. Məsələn, kafedra müdirinə ilinə
2, müavininə 1 bal, dekanlara ilə 2, müavinlərinə isə 1 bal verilir. Bu qayda ilə yekunda,
5 il müddətində ballar formalaşıb təqdim
olunur. Əgər komissiya tərəfindən bu balla
tutmaq istədiyi vəzifə uyğunluq təşkil edirsə, rektor onu o vəzifəyə təyin edir.
Keçən ilin noyabrında universitetdə
məvaciblər artırıldı və bu, hamıya şamil
olundu. Lakin bundan sonra hamıya şamil
olunmayacaq. Burada seçim olacaq.
Ötən il sentyabrın 3-dən bizdə şəffaflıq
təmin olunub. Lakin sentyabrın 3-dək də
şəffaf fəaliyyət göstərmiş, mütləq nəticələr göstərmiş 13 nəfər şifahi imtahan
götürməyə cəlb olunub. Bu insanlar imtahanları şifahi götürürlər və biz gələcəkdə
də bütün müəllimlərimizin şifahi imtahan
götürməsinə nail olmalıyıq. Bu şərtlə ki,
yenə də tapşırıq, proteksiya məsələləri
olmasın. Universitetdə bugün üçün ilk
dəfədir ki, bir nəfər də tapşırıqla qiymət
almayıb.
Bu dəqiqə bizim çətinliyimiz tələbə köçürmələridir. Hazırda bu halla mübarizə
aparırıq.
Ali məktəbin kollecdən fərqi odur
ki, tədris elmin son nailiyyətlərinə söykənərək aparılır.
Mustafa müəllim, qısa müddətdə
həyata keçirdiyiniz bu işlərin ilkin nəticələrini görmüsünüz. Bundan sonrakı planlarınız nədir?
M.B.: Növbəti planlarımız universitetin
elmi innovasiya istehsalat mərkəzinin yaradılmasıdır. Çox yaxın zamanda universi-

tetdə belə bir mərkəz yaradılacaq. Burada
ATİB-in universitetimizə çox böyük köməyi dəyəcək. Biz hər hansı bir sənaye müəssisəsi ilə universitetin təcrübə mübadiləsini yaratmaq istəyirik. İndiyədək 40-dan
artıq sənaye müəssisəsinin rəhbərliyi ilə
görüşmüşəm. Onlara çox minnətdaram,
artıq bu gün universitetə böyük maraq
var və biz gələcəkdə tələbələrimizin semestr boyu təcrübəyə cəlb edilməsinə
nail olmaq istəyirik, həmin müəssisələrdə
yeni tələbənin birinci növbədə oxuyursa
ikinci, ikinci növbədə oxuyursa birinci
növbədə, yəni həftədə iki dəfə, hərəsi 2
saat olmaqla təcrübə qazanmasına nail olmaq istəyirik. İmkan olarsa, çalışacağam
ki, həmin müəssisələrlə danışaq, tələbələrə müəyyən qədər ödənişlər də olsun
ki, heç olmasa, yol pulunu, çay pulunu və
yaxud da qidalanmalarını qarşılasın. Əgər
tələbə həmin müəssisəni qane edirsə, o
zaman yayda, əsl təcrübə dövründə işə də
götürülsün ki, özünü işdə göstərə bilsin.
Biz sənaye müəssisəsindəki elmtutumlu
problemlərin universitetə gəlməsinə nail
olmaq istəyirik. Tələbələrimiz sənaye
müəssisəsində fəaliyyət göstərib təcrübə
qazansalar, hec vaxt gəlib əvvəlki kimi
oxumayacaqlar. Burada gəlib müəllimdən tələb edəcəklər ki, mənə bunu tədris elə, bu şeyləri öyrət, çünki təcrübədə
gördüm ki, problemi həll etməkçün bunları bilmək lazımdır. O müəllimi məcbur
edəcəklər ki, fəaliyyətini dəyişsin. Başqa
tərəfdən, biz sənaye müəssisələri ilə yaxşı işbirliyi qura biləcəyik, çünki sənaye
müəssisələri görəndə ki biz üzümüzü onlara tutmuşuq, onlar da öz problemlərini
bizə icraata verəcəklər. Universitet olaraq
bundan mənfəət əldə edə biləcəyik. Təkcə
bakalavr səviyyəsində yox, magistratura
səviyyəsində də işlər görmək fikrindəyik.
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Məsələn, gələn semestrdən magistratura
pilləsində təhsil alan tələbələrimizə təklif
edəcəyik ki, tədrisi günün ikinci yarısında
təşkil edək ki, günün birinci yarısında işlə
təmin oluna bilsinlər. Ancaq öz ixtisasına
uyğun günün birinci növbəsində yarım
ştat və yaxud da tam ştatda işləyən tələbə
günün ikinci yarısında bizim tərəfdən bəlli saatlarda tədrisə cəlb olunur və tədris
də yüksək səviyyədə alınır. Həm də sənaye müəssisəsinin problemini gətirməklə
universitet müəssisəyə hansı mütəxəssisin lazım olduğunu biləcək. Universitetdə
sənaye müəssisəsinin istədiyi seçimli fənlər var, biz də müəyyən kurslarda o fənləri
həmin müəssisələrdə lazımi ixtisasçılara
uyğun seçəcək və sənaye müəssisəsinin
problemləri ilə bağlı layihələr qazanacağıq. Ümid edirəm ki, bütün sənaye müəssisələri ilə buna nail olmaq mümkündür.
Əgər biz 100, 80 tələbəmizi işə cəlb edə
bilsək, bu çox böyük göstərici olar. Bundan başqa, bizim böyük ekosistem yaratmaqla bağlı planlarımız var. Universitetdə
yanvarın 29-dan startap məktəbləri fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycanda ilk dəfə
olaraq biz startaplara məktəb səviyyəsində başladıq. İsraildən mütəxəssis cəlb
etmişik və startap məktəblərində tədris
aparılır. 200-dən çox insan – tək bizim ali
məktəbdən deyil, digər ali məktəblərdən
də həmin startap məktəblərinə yazıldı
və biz onların arasında seçim aparıb 70
nəfərini saxladıq ki, doğrudan da startap məktəblərində təhsilə hazırdırlar və
onlarla təhsilə başlamışıq. Ayda tədrisin
bir həftəsini xarici mütəxəssislər aparır,
digər həftələrdə isə yerli mütəxəssislər,
universitet müəllimləri tərəfindən tədris aparılır. Tədrisin yekununda 3 aydan sonra birinci mərhələ bitəcək, ikinci
mərhələyə keçid təmin olunacaq. İkinci
mərhələyə keçənlər arasında tələbələr də
var, müəllimlər də, mütəxəssislər də. Yəni
burada seçim əsas odur ki, ideya olsun,
ideyanın ətrafında bir elmtutumlu müəssisənin qurulmasından söhbət gedir və bu
gün həmin o 70 nəfərlə 20-dən artıq ideya
üzərində iş aparılır. Yəni bu 20 ideyanın
heç olmasa 5-i reallaşsa, ölkə iqtisadiyyatına müəyyən köməklik göstərmiş olarıq.
İldə bir dəfə seçim aparacağıq. İlin sonunda, dekabr ayında tədrislərə başlayacaq,
yanvarda və ilin yekununa qədər buraxılış
edib onları inqubatorlarda yerləşdirəcəyik. İnqubatorlarda yerləşdiriləndən və
onlar öz nümunələrinin istehsalına başlayandan sonra bir neçə il də onları mühafizə edəcək, qoruyacağıq ki, bazara atılanda həmin müəssisələr özlərini qoruya
bilsinlər. Daha sonra onları texnoparkda
yerləşdirəcəyik. Son nəticəmiz olacaq 1,
2, 3, bəlkə də 4 ildən sonra yaradacağımız texnopark üçün startap məktəbləri
vasitəsilə müəssisələr qurmağa başlamışıq. Əvvəl startap məktəbləri, daha sonra
startap müəssisələri, startap müəssisələrinin inqubatorlarda yerləşdirilməsi,
inqubatorların böyüyüb texnoparka keçməsi – bütün bunlar ekosistem adlanır və

bu məsələdə də biz israrlıyıq.
Daha bir, belə deyək, böyük bir ambisioz planlarımızdan biri universitetdə ingilis dilində təhsilə keçməklə bağlıdır. Biz
növbəti ildə 14 ixtisas üzrə ingilis dilində
təhsil verəcəyik və bu təhsil keyfiyyət
baxımından çox yüksəkdə olmalıdır, çünki biz yenə də Azərbaycan universitetləri arasında ilk dəfə olaraq ingilis dilində

liyyət göstərir. Fevralın 1-dən seçimlərə
başladıq. Biz “Microsoft”dan 500 vauçer
almışıq, “Autocad”dan 1250 kompüter
üçün lisenziya almışıq və bunlar tələbələrimiz üçün mütləq pulsuz həyata keçiriləcək. “Oracle”da, “Sisco”da yalnız sertifikat
imtahanlarında müəyyən qədər ödəmələr
olacaq, gələcəkdə biz onları da tam pulsuz
eləməyə çalışacağıq. Bunlar universitetə

təhsil verən Beynəlxalq Universitet Prezidentləri Assosiasiyasının üzvü olmuşuq.
Bu nə verir? Birincisi, bizim məsuliyyətimizi artırır. Bilirsiniz ki, biz hazırda ancaq
MB, BB proqramlarında ingilis dilində
təhsil veririk, Zigen Universiteti, bir də
Amerikanın Georgi Universiteti ilə müştərək proqramlar yerinə yetiririk. Ancaq
biz bunu genişləndirməyə çalışırıq. Niyə
14 ixtisas seçmişik? Çünki bu ixtisaslar
üzrə mütəxəssis seçib apara bilirik, növbəti ildə daha bir 10-a yaxın ixtisasın ingilis dilində tədrisinə nail olmağa çalışacağıq. Həmin assosiasiyanın üzvü olmaq
bizə nə verir? Bizim bakalavr diplomunu
alan hər kəs dünyanın istənilən yerində
işə qəbul olunanda və yaxud təhsilini davam etdirəndə ondan nə “Ielts”, nə “Toefl”,
nə də digər sertifikatlar tələb olunur.
Digər bir ciddi işimiz universitet nəzdində informasiya texnologiyaları akademiyalarının fəaliyyətə başlamasıdır.
Burada yenə bütün informasiya texnologiyaları akademiyalarını biz açdıq. Universitetimizdə “Oracle”, “Cisco Microsoft”
və “Autocad” akademiyaları hazırda fəa-

nə verir: universitetin bir informasiya
texnologiyaları mərkəzi kimi fəaliyyət
göstərməsinə imkan verəcək. Universitetimiz idarəetmə və informasiya texnologiyaları üzrə ən birinci olmalıdır. Bizim
hədəfimiz budur: universitetimiz nəinki
ölkədə, regionda ən yaxşı universitet olmalıdır və İT akademiyalarının ümumi
Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universitetinin “AZI IT Clab” brendi altında birləşdirilməsi və yekun sertifikatıyla təmin
olunması barədə fikirləşirik. Yəni “AZI IT
Clab”ın sertifikatını alan istənilən şəxs
bütün müəssisələr tərəfindən arzuolunan
mütəxəssis olacaq və buna, düşünürəm
ki, bir il, il yarımda nail ola biləcəyik.

Sənaye sektorunun inkişafında universitetin müəllim və tələbə heyətinin
qarşısında duran əsas vəzifələr hansılardır?
M.B.: Bilirsinizmi, dünyada texnika
ve texnologiyalar orta hesabla 10 aydan
bir dəyişir. İnformasiya texnologiyaları
isə bəlkə də 10 gündən bir ciddi dəyişilmələrə məruz qalır. Ona görə də universay 26 | EcoVision
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ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda sənaye sektorunun inkişafı
sitetin əsas məqsədi bu cür tezdəyişən
informasiya bolluğu olan bir cəmiyyətdə günün nəbzini tutmaqdan ibarətdir.
Bu da bugün üçün ölkəmizdə aparılan
genişmiqyaslı işlərə universitet olaraq
öz töhfəmizi verməkdən ibarətdir. Bizim
universitetin, müsahibənin əvvəlində
dediyim kimi, adı dəyişdiriləndə Prezident İlham Əliyev mahiyyətinin də dəyişməsini tövsiyə elədi. Yəni universitet
nəinki neft sektorunda, hətta qeyri-neft
sektorunda mütəxəssis hazırlamalıdır.
Bu gün ölkə miqyasında çoxlu sənaye
müəssisəsi yaradılıb, lakin onları lazımi
kadrlarla təmin etmək işinin öhdəsindən gəlinməyib. Ona görə də universitet
olaraq sadaladığım məsələlərin köməyi
ilə keyfiyyətli kadr hazırlığına nail olmalıyıq. İkinci tərəfdən, bu kadrları köhnə
prinsiplərlə tədris aparan müəllimlərlə
hazırlamaq mümkün deyil. Ona görə də
ölkə Prezidentinin 2007-2015-ci illərdə həyata keçirdiyi dövlət proqramları çərçivəsində göndərdiyi tələbələrin
universitetimizə cəlb olunmasına qalxmışıq. Biz texnoloji ixtisaslar üzrə magistratura və doktoranturanı bitirmiş
128 nəfər gənclə görüş keçirdik və onların potensialının inanılmaz dərəcədə
olduğunu gördük. Yəni dövlət o qədər
böyük iş görüb ki, biz o insanları artıq
tədrisə cəlb eləməliyik. Onlar da məmnuniyyətlə gəlirlər, böyük əksəriyyəti
işləyir, işləyə-işləyə də müəyyən dərəcədə magistratura səviyyəsində onları
tədrisə cəlb eləmişik, artıq bakalavriat
səviyyəsində də onları cəlb edəcəyik.
Onların universitetlə əməkdaşlığı nəticəsində biz yavaş-yavaş kadr siyasətində cavanlaşma işini aparacağıq. Ancaq,
sözsüz ki, yaşlı insanlardan da, onların
təcrübəsindən də istifadə etməliyik və
buna görə universitetimizin Böyük Elmi
Şurasının qərarı ilə məsləhətçi-professor vəzifəsi təyin elədik. Bu vəzifəyə ən
layiqli yaşlı alimlərimizi təyin edəcəyik.
Seçilənlər Böyük Elmi Şuradan keçəcək
və həmin vəzifəyə təyinat alacaqlar.
Onun məvacibi adi professorun məvacibindən fərqlənməyəcək. Olduğu kimi
qalacaq. Biz qərar verdik ki, yaşlı müəllimlərin bugünkü nəticələrini nəzərə
alıb 100 faiz həmin o məsrəfi saxlamaqla təcrübələrindən yararlanaq. Bu
insanlardan magistr hazırlığında, onların dissertasiya işlərində məsləhətçi
qismində, müəyyən xüsusi mühazirələr
oxunmasında istifadə edəcəyik, ancaq
aktiv tədrisdən onları uzaqlaşdıracağıq,
çünki özünüz də başa düşürsünüz ki, bu
gün 80 yaşında professor 150 nəfərlik
müasir auditoriyanı idarə eləmək iqtidarında deyil. Cavanlar başqa cür təhsil
almaq istəyir, yaşlı müəllimlər isə sovet
dönəmindən qalma formullarını tələbəyə yazdırmaqda israrlıdırlar. Bu gün
Bolonya sistemində tələbə istəsə, mühazirəni olduğu kimi yazmaya bilər, ancaq
elektron variantlardan mütləq dərəcədə
yararlanaraq tədris gedən zaman fəal
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iştirakçı olmalıdır. Artıq universitetdə
mühazirə layihəm həyata keçirilir. Həmin qrupun ən layiqli, ən yüksək nəticə göstərmiş tələbələri seçilir, onlara
silabusa (elmi proqram) uyğun növbəti
həftələrdən dərs verilir, o tələbələr dərsə hazırlaşır və müəllimlə müzakirədən
sonra 20-45 dəqiqə bir mövzu ətrafında
tələbə yoldaşlarına tədris aparır. Tələbə
nə qazanır: müəllimliyin nə qədər çətin
olduğunu görür və gələcəkdə buna hazır
olub-olmayacağını müəyyənləşdirir. Auditoriyada oturanlar nə qazanır: öz tələbə yoldaşlarına başqa cür qulaq asırlar.
Özlərindən birinin tədrisdə nəyə nail
olduğunu görür və ona oxşamağa çalışırlar və gələcəkdə də tədrisin, dərsin
maraqlı olmasına şərait yaranır. Üçüncü tərəfdən, həmin tələbə sertifikat alır
və yekununda nə vaxtsa hansısa tədrisi
apardığı ilə bağlı özünü xarici ölkədə də,
digər yerlərdə də təmsil edə bilir.
Bundan başqa, tələbə həyatının daha
maraqlı olması üçün universitetdə ən
yaxşı kurs qruplarını müəyyən edib
onlara pul mükafatı vermək qərarına
gəldik ki, ən yaxşı qrup olmaq uğrunda
rəqabət yaransın və biz onun universitet çapında təqdimetmə mərasimini keçirək. Həmin qrupun uşaqlarına
mükafat veriləcək. Normal səviyyədə
vəsait olacaq və ondan istifadə edib
qrup görüşü keçirə, ekskursiyaya gedə,
yaxud qrup üçün müəyyən bir imtiyazlı iş görə, maraqlı teatr gəzintisi apara,
gecə keçirə bilərlər və s. Bu, qrupdaxili
yaxınlaşmanı, sıx münasibətləri daha da
artırar. Tələbə həyatı təkcə dərs oxumaqdan ibarət deyil, o, maraqlı olmalıdır. Tələbə ölkədə gedən ictimai-siyasi
proseslərin də fəal iştirakçısı olmalıdır.
O, cəmiyyətdə baş verən proseslərə reaksiyasını göstərməli, ölkədə aparılan
islahatlara öz töhfəsini verməlidir. Universitet təkcə elm-təhsil mərkəzi deyil,
həm də ideoloji mərkəzdir. Biz ölkəmiz-

də gedən prosesləri tələbələrimizə ən
yaxşı tərəfdən təbliğ eləməliyik. Ölkə
Prezidentinin həyata keçirdiyi böyük
işləri tələbələrimizin gündəlik həyatında onlara hiss etdirməliyik. Tələbələr
görməlidirlər ki, onlar necə gözəl bir
ölkədə yaşayırlar, hiss eləməlidirlər ki,
Azərbaycan bu gün nəinki regionun,
dünyanın ən güclü inkişafda olan ölkəsidir. Bunu hamı öz gündəlik həyatında
hiss eləməlidir.

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye
Universiteti ilə Azərbaycan Türkiyə İş
Adamları Birliyi arasında birgə əməkdaşlığın potensial istiqamətlərini necə
görürsünüz?
M.B.: Bu il biz ilk dəfə Azərbaycan
beynəlxalq sənaye konfransı və ya Azərbaycan - Türkiyə sənaye konfransı, – adı
hələ dəqiq deyil, – belə bir konfrans keçirmək istəyirik. Çox yüksək səviyyədə,
Təhsil, İqtisadiyyat nazirlərinin, o cümlədən Türkiyədən yüksək səviyyəli məmurların, universitet rektorunun iştirakı
ilə böyük bir konfrans keçirmək fikrimiz
var. Təxminən sentyabr ayına planlaşdırmışıq. Artıq konfransın proqramı və
mahiyyəti ilə bağlı Təhsil nazirinə müraciət etmişəm və bu, maraqla qarşılanıb.
Sözsüz ki, bu konfransı ATİB-in köməyi
ilə daha rəngarəng etmək olar. Bundan
başqa, biz həmin konfransın nəticəsinə
uyğun olaraq gələcək işimizi qurmalıyıq.
Bu konfransın 2 ildən bir keçirilməsinə
qərar verəcəyik. Biz bunu tipik elmi konfrans kimi deyil, elmi-praktiki konfrans
kimi edəcəyik. İstəyirik ki, oradan daha
çox iş adamına, sənaye adamına öz töhfəmizi verək.
Mustafa müəllim, səmimi müsahibə
üçün Sizə təşəkkürümüzü bildiririk.
Çox sağ olun.
M.B.: Mən də sizə bu xoş söhbətə görə
dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
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Stratejik Yönetim Açısından Değer Zinciri Analizinde
Kullanılan Bir Teknik:

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Asc. Prof. Dr. ALİ B. KUTVAN

Journal of Business and Economics /
NYC Yayın Kurulu Üyesi

1. GIRIŞ:
Stratejik yönetim, son elli yılda yönetim bilimi içinde en çok gelişme gösteren
alanlardan biridir. Bilimsel bir alan olarak
oldukça genç olması ve ekonomi, sosyoloji, pazarlama, finans ve örgüt kuramları
gibi çok çeşitli disiplinlerden etkilenmektedir.
Stratejik yönetim içinde Değer Zinciri

32 say 26 | EcoVision

kavramı ve analizi ilk kez Harvard Üniversitesi profesörlerinden Prof. Michael Porter tarafından geliştirilmiştir.
Porter, küresel rekabet koşullarında
işletmelerin ve sektörlerin rekabet üstünlüğü sağlayacak faaliyetlerinin ve yeteneklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi
için değer zinciri üzerinde bulunan her
faaliyetin değer analizlerinin yapılması
gereğinden söz etmektedir.
Bilindiği gibi. Porter’in jenerik rekabet
stratejilerinden biri Maliyet Liderliği stratejisidir.
Biz bu çalışmada, stratejik yönetsel
kararların alınma sürecinde, değer zinciri
analizine katkı sağlayacak bir teknik olarak faaliyet tabanlı maliyetleme sistemini
ele alıyoruz.

faaliyetlerde bulunur. Bu faaliyetler organizasyonun yatay boyutunu, karşılıklı
bağımlılıkları, örgütsel iletişimi tanımlar.
Nihai olarak, işletmenin sektöründeki rekabet üstünlüğü işletmenin büyüklü küçüklü tüm faaliyetlerinin başarısına bağlıdır. İşletmelerde değer yaratan faaliyetler
ve onların ürünlere yüklediği değerler, değer zinciri analizi ile belirlenebilmektedir.
(Porter; 1985)
İşletmelerde faaliyetler sonucu rekabet
üstünlüğü sağlayabilen değerler iki şekilde oluşturulabilmektedir;

İşletmeler tanımlanan amaçlarına
ulaşmak için büyüklü küçüklü olarak
gruplanmış (ya da gruplanabilir) bir dizi

Değer Zinciri Analizi, ürün ve hizmetlere katılan değerin nasıl fazlalaştırılabileceğini, bunun için hangi kritik faaliyetlerin

2. REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAYACAK
FAALIYETLERIN VE YETENEKLERIN
BELIRLENMESI
DEĞER ZINCIRI ANALIZI:

• Faaliyetlerin maliyetlerinin düşürülmesi sonucunda maliyet avantajı elde
edilerek değer artışı sağlanması ve
ya,
• Üretilen mal ve hizmetlerde müşterilerin değer verdiği bir farklılık yaratılması ve bunun karşılığında da piyasa
fiyatının üzerinde bir fiyat uygulanarak
bir değer artışı yaratılması
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ve faktörlerin göz önüne alınması gerektiğini ve düşük maliyet ve ya farklılaştırmanın nasıl gerçekleştirileceğini, rakiplerin
yetenek ve faaliyetleri ile karşılaştırarak
sistematik bir şekilde izah eden bir çalışmadır.
Değer Zinciri Analizi Michael Porter
tarafından geliştirilmiştir. Porter işletmelerde yapılan faaliyetleri temel faaliyetler
ve destek faaliyetler olarak iki grup altında toplamaktadır. Temel faaliyetler mal ve
hizmetlerin fiziksel olarak üretilmesi ve
bunların müşterilere teslim edilmesi ilgili
değer yaratan faaliyetlerdir.
İşletmelerdeki tüm faaliyetler birbirlerine bağımlı bir zincir halinde oluşan,
büyüklü küçüklü temel ve destek faaliyetlerden oluştuğundan ve tüm bu faaliyetler
birbiri ile ilişki içinde bulunduğundan,
bir faaliyette maliyeti etkileyebilecek ve
ya farklılık yaratabilecek bir olay, zincirdeki diğer faaliyetleri de etkileyecektir.
Örneğin, üretim faaliyetleri aşamasında
uygulanan yeni bir teknoloji ve ya üretim
bölümündeki proaktif denetimler bu ana
grup faaliyetlerinde maliyet artışı yaratacak, ancak bu durum değer zincirinin son
ana grup faaliyeti olan servis faaliyetlerinde, bakım, onarım ve garanti süresi ile
ilgili alt grup faaliyetlerinin azalmasına
neden olabilecektir. Zincir üzerinde bu
artan ya da azalan maliyetler birbirleri ile
karşılaştırılarak zincirde olumlu bir değer
artışı olup olmadığı değerlendirilmelidir.
Bu nedenle değer zinciri analizinde, faaliyetler bir sistem yaklaşımı içinde birbirleri ile ilişkileri ve etkileşimleri açısından
dikkate alınmalıdır.
Değer Zinciri Analizi işletmelere, mevcut faaliyetlerini birbirleri ile bağlantılı
olarak incelemelerine ve değer yaratan
yeni teknikler aracılığı ile faaliyetlerini
olumlu olarak geliştirebilmelerine olanak sağlamaktadır. Böylelikle, işletmeler
rakiplerinden daha düşük maliyetli ve ya
yüksek getiri sağlayabilecek farklılık yaratan faaliyetler sonucu rekabet üstünlüğü
elde edebilecek stratejiler geliştirebilirler.
Rekabet stratejileri işletmelerin değer
zinciri analizi sonucu elde ettikleri bilgilerin değerlendirilmesi ile oluşturulacak
stratejilerdir.

Değer Yaratan Faaliyetler ve Değer Zinciri (M.Poter)
Tedarik Faaliyetleri
İnsan Kaynakları Yönetimi

Destek
Faaliyetler

Teknoloji Geliştirme
Yönetim Altyapısı

İçe Yönelik
Lojistk

Üretim

Dışa Yönelik
Lojistik

Kar Marjı
Pazarlama
ve Satış

Servis

Te m e l Faal iye t l e r

3.DEĞER ZINCIRI ANALIZINDE KULLANILAN BIR TEKNIK: FAALIYET TABANLI
MALIYETLEME:
1980’li yıllardan itibaren hacim bazlı geleneksel maliyet sistemlerinin genel üretim giderlerinin yansıtılmasında
doğru sonuçlar vermediği fikri ortaya
atılmıştır. Bunun en temel sebebi üretim
maliyetleri içerisinde artık işgücü yoğunluğunun azalmasıdır. İşgücü maliyetlerinin yoğunluğunun azalmasının sebepleri
sabit yatırım giderlerinin artması ve hem
otomasyonun artmasıyla hem de toplam
kalite gibi yaklaşımların sonucu endirekt
faaliyetlerin artmasıdır. Ayrıca bu yeni durum maliyet kalemleri içinde genel yönetim giderlerinin payının yükselmesine de
sebep olmaktadır. Geleneksel maliyet sistemlerinin hacim bazlı yaklaşımı bu yeni
durumda endirekt maliyetlerin ürünlere
doğru şekilde yansıtılmasını engellemektedir.
Bunun yanı sıra ayrıca artık günümüzde stratejik yönetimin önem kazanmasıyla birlikte kalite, verimlilik, müşteri
memnuniyeti gibi performans kriterleri
öne çıkmıştır. Bu nedenle işletme içerisinde bu kriterlerin değerlendirilmesinde kullanılacak maliyet bilgilerinin elde
edilmesi geleneksel maliyet sistemleriyle
mümkün olamamaktadır. Ayrıca süreç
iyileştirme ve değişim mühendisliği çalışmalarının da önem kazanmasıyla birlikte
bu çalışmalarda kullanılabilecek daha
doğru maliyet bilgilerine duyulan ihtiyaç
ta artmıştır.
Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemiy-

le elde edilen bilgiler ışığında faaliyet tabanlı yönetim karşımıza çıkmaktadır. Faaliyet tabanlı yönetimin temelini faaliyet
tabanlı maliyetleme sisteminin sağladığı
finansal ve finansal olmayan göstergelerin sağladığı bilgi oluşturur. Faaliyet tabanlı stratejik yönetim, maliyet bilgileri
ve operasyonel bilgileri karar süreçleri ve
iyileştirme çalışmalarında kaynak olarak
kullanır.
İlk olarak ABD’de Kaplan ve Cooper
tarafından faaliyet tabanlı maliyetleme
sistemi (Activity Based Costing) sistemi
ortaya atılmıştır.
Cooper ve Kaplan (1988: 97) faaliyet
tabanlı maliyetlemeyi, formal bir muhasebe yönteminden çok stratejik amaçlı
bir araç olarak tanımlamaktadır. Bunun
temelinde; sağlıklı maliyet bilgilerine,
geleneksel maliyet sisteminde kullanılan
hacim esaslı dağıtım anahtarlarıyla ulaşılamadığı yargısı yer almaktadır.
Faaliyet tabanlı maliyetlemenin temel
varsayımı, işletmede yapılan faaliyetlerin
işletme kaynaklarını tükettiği ve buradan
hareketle de; bir ürünün maliyetinin, o
ürünün üretimi için yapılan tüm faaliyetlerin maliyetleri toplamına eşit olduğudur (Köse, 2004: 79).
Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi,
ürünlerin işletmelerin kaynaklarını faaliyetler bazında tükettiği, dolayısıyla genel
üretim giderlerinin faaliyetler bazında
sınıflandırılması gerektiği düşüncesi ile
hareket eden, ürün ile genel üretim giderleri arasında sadece üretim hacmine bağlı
olmaksızın çeşitli seviyelerde doğrusal
ilişki kuran bir maliyet ve yönetim anlayısay 26 | EcoVision
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şı olarak tanımlanabilir.
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM)
olarak adlandırılan bu maliyet sistemi,
geleneksel maliyetleme sistemlerinin bir
alternatifi olmayıp “farklı bir bakış açısı”
getiren ve değer yaratan faaliyetleri mercek altına alan, onları iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan üst yönetim düzeylerine stratejik kararlarında yardımcı olan
bir maliyetleme sistemidir. Bu nedenle
değer zinciri analizinde başvurulması gereken bir ölçme yöntemidir.
Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemleri, stratejik yönetim sürecinde önemli
bir iç analiz yöntemi olan değer zinciri
analizinde faaliyet maliyetlerinin hesaplanması ve iyileştirilmesi için kullanılması yararlı, ancak uzmanlık gerektiren bir
maliyet muhasebesi tekniğidir.
Konunun stratejik yönetimin iç analiz
evresindeki önemi açısından üst yönetici
ve stratejistlerin de bu yöntem hakkında
temel bilgilere sahip olması gerekir.
FTM´ de amaç, genel giderlerin (yönetim ve satış) ve diğer çeşitli giderlerin,
işletme için önemli olan destek ve temel
faaliyetlere taşınması ve bu açıdan faaliyetlerin değer yaratıp yaratmadıklarının
incelenebilmesidir. Bu nedenle FTM´ de,
geleneksel maliyet sistemlerinden farklı
olarak, şu hususlar göz önüne alınmaktadır:
• Bilindiği üzere geleneksel maliyetleme
yöntemlerinde, sadece imalatla ilgili
gideler ürünlerin maliyetinde yer almaktadır. İmalatla direkt ilgili olmayan
giderler ise ürün maliyetlerinde yer
almazlar. Ancak FTM´ de imalatla direkt ilgisi ve ilişkisi olmayan endirekt
giderler da ürünle ilgili faaliyetlere taşınabilmektedir.
• Yine geleneksel maliyetlemede imalatla ilgili sayılabilecek tüm direkt ve
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endirekt giderler her bir ürün maliyetinde yer alır. FTM´ de ise bu ve bunun
gibi bazı endirekt imalat giderleri faaliyet maliyetleri içinde gösterilir.

Maliyetlerin hesaplanmasında safha
veya sipariş maliyet sistemlerinde kullanılan ölçümlemelerden çok farklı “faaliyet”
odaklı ölçümleme teknikleri kullanılmaktadır. Örneğin; geleneksel yöntemlerde
önceden belirlenmiş kapasite maliyetleri
oranları kullanılarak hesaplamalar yapılıp, kullanılmayan kapasite ile ilgili giderler de maliyetler içinde bulunurken, FTM´
de sadece kullanılan kapasite giderleri
ürün veya faaliyet maliyetlerinde yer alır.
Fiilen kullanılmamış kapasite ile ilgili giderler faaliyetlerle ilgili maliyetler içinde
gösterilmezler. Çünkü bu gibi gerçekleşmemiş giderler birer israftır ve gözardı
edilmesi gereklidir.
Gelişen rekabet koşulları sonucu olarak yöneticiler için direkt işçilik maliyetlerinde tasarruf yerine Genel İmalat
Giderleri’nde (GİG) tasarruf sağlanması
verimliliği artırmada öncelikli konu haline gelmiş ve GİG’nin kontrolünün önemini artırmıştır. Üretim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte işletmelerde çok farklı
özellikte ürün üretimi artmıştır. Bu durum geleneksel sistemin maliyetleme hatalarını artırmıştır. Böyle bir üretim anlayışı ve üretimin maliyet yapısı da FTM’nin
gelişmesini gerekli kılmıştır.
Faaliyet tabanlı maliyetleme yönetimiyle ulaşılmak istenen başlıca hedefler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Karacan,
2000: 50):

• Düşük katma değere sahip, bir diğer
ifadeyle mamul ve hizmet üretiminde
değer yaratmayan faaliyetlere ait maliyetleri ortadan kaldırmak ya da en
düşük düzeye indirmek,

• Karlılığı arttırmak üzere gerçekleştirilen katma değeri yüksek faaliyetlerin
kolaylaştırılmasında, etkin ve verimli
bir bilgi tabanı oluşturmak,
• Problemlerin temel nedenlerinin saptanmasını ve bu etkenlerin düzeltilmesini sağlamak,
• Geçerliliği tartışmalı olan kabullenmelerden ve yetersiz maliyet dağıtımından kaynaklanan yanlışlıkları ortadan
kaldırmak,
• Yöneticilerin doğru kararlar verebilmeleri için gereken doğru maliyet bilgileri sağlamak.
Firmalar muhasebe sistemlerini FTM
sistemine göre yeniden düzenlemek zorunda değildir. Bunun yerine firmalar
rekabetçiliklerinin gelişmesine katkıda
bulunacak ve katma değer yaratan faaliyetler üzerine odaklanabilirler. İkinci
bir maliyet sistemi olarak faaliyet tabanlı
maliyetleme sisteminin uygulanması ile
fiyatlandırma, pazarlama, ürün dizaynı ve
ürün karışımının belirlenmesi bu sistemden sağlanan bilgilerle daha etkin biçimde gerçekleştirilebilir.
Faaliyet tabanlı maliyet sistemine aşağıdaki durumlarda daha fazla ihtiyaç duyulur:

• Endirekt giderlerin toplam giderler
içinde yüksek paya sahip olması durumunda: Direkt giderler ürünlere
doğrudan aktarılabilen giderler olduklarından bu endirekt giderlerinin payının yüksek olduğu durumlarda faaliyet
tabanlı maliyet sistemi daha doğru sonuçlar verecektir.
• Endirekt giderlerin birim bazında
oluşmaması durumunda: Endirekt giderler üretim hacmi ile direkt bağlantılı olmadığından bu giderlerin genellikle parti bazında oluşmasından dolayı
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FTM bu giderlerin ürünlere yüklenmesinde daha doğru sonuç verecektir.
• Çeşitliğin çok olması durumunda:
Ürettikleri standart ürünler yanında siparişe bağlı ve daha az miktarda
üretilen ürünlerin olduğu, ürün portföyünün sıklıkla değiştiği işletmelerde
faaliyet tabanlı maliyet sistemi daha
doğru sonuçlar verecektir.
4. FTM’NIN ANA DEĞIŞKENLERI:

Kaynaklar: Faaliyetlerin yapılması
için gerekli ekonomik unsurlar olarak
maliyetlerin temelini oluşturur. Kaynaklar dışarıdan sağlanabileceği gibi, işletme
içinde başka bir departmandan da sağlanabilir. Yani bir faaliyetin çıktısı başka bir
faaliyete sağlanan kaynak olabilir.
Faaliyetler: Faaliyetler şirket amaçları için işletme zamanını ve kaynaklarını kullanma şeklini ifade eder. Yani çıktı
üretmede kaynak tüketen süreçlerdir. Faaliyetlerin başlıca işlevi; girdileri çıktılara
dönüştürmektir. Faaliyetler işletmede yapılan işler olarak teşebbüsün ne yaptığını
açıklar.
Faaliyet Merkezi: Birbiriyle ilişkili
faaliyetler grubudur. Faaliyet merkezi,
yönetim tarafından, kapsadığı faaliyetlerin maliyetinin ayrı olarak raporlanması
istenen üretim sürecinin bölümüdür. İşletmede çok sayıda faaliyet yapıldığından her faaliyetin ayrı izlenmesi detayı
ve kayıtlama maliyetlerini artırdığından
birbiriyle yakın ilişkili bir kaç faaliyet bir
faaliyet merkezinde toplanır. Hammaddelerin kaydı ve hareketi bir çok faaliyeti
içerebilir. Bu faaliyetler malzeme yönetimi faaliyet merkezinde toplanabilir.
Kaynak Etkenleri: Kaynakların maliyetini faaliyetlere yüklemede kullanılır.
Kaynak etkeni; gideri ortaya çıkaran faktör olarak faaliyetin toplam maliyetinde
bir değişikliğe sebep olur. Bu etkenler
kaynaklar ve faaliyetler arasındaki köprülerdir. Etkenler genel defterdeki maliyetleri maliyet havuzlarına yükler.
Faaliyet Maliyet Havuzu: Bir faaliyetin toplam maliyetini ifade eder. Birbiriyle
yakın ilişkili farklı bir kaç faaliyet maliyeti
bir maliyet havuzunda toplanır. Her maliyet havuzu faaliyet merkezinde yapılan
bir faaliyeti veya faaliyetler kümesini ifade eder. Bir birimin ana faaliyeti kontrol
ise bütün kontrol ve muayeneler kontrol
faaliyet merkezinde toplanabilir. Ancak
her kontrol faaliyeti farklı miktarda kaynak tüketiyorsa faaliyet merkezinde bu
farklılık ayrı birer maliyet havuzunu oluşturur.
Faaliyet Etkenleri: Faaliyet merkezli
maliyet havuzuna yüklenen kaynak maliyetlerini maliyet nesnelerine yükleyen
faktördür. Faaliyet etkeni; bir faaliyet ile
maliyet grubu arasındaki sebep-sonuç
ilişkisini belirler. Etkenler, ürünlerce tüketilen faaliyetlerin gerçek kaynak tüketimini yansıtmalıdır.
Maliyet Nesnesi: Maliyetlerin yük-

lendiği son nokta ve faaliyetlerin yapılma
sebebi ve nihai hedefidir. Yani faaliyet vasıtasıyla kaynakların değişiminin sonucu
faaliyetin ürettiği şeydir. Maliyet nesnesi
bir ürün veya müşteri olabilir.
5. BIR FTM SISTEMININ KURULMASI:

a). Faaliyetlerin belirlenmesi: Bu
aşamada üretime hazırlık safhası da dâhil
olmak üzere tüm faaliyetlerin birbirleriyle
çakışmayacak şekilde belirlenmesi gerekir. Bu faaliyetler hammadde ve malzeme
satın alma, üretim planlama, kalite kontrol, malzeme hareketleri, makine ayarları,
ürün geliştirme, araştırma ve geliştirme,
satış sonrası destek gibi maliyetler açısından ürünler arasında farklılık yaratacak
faaliyetleri de içermektedir.
b). Faaliyet merkezlerinin tanımlanması: Bu aşamada faaliyetler gruplandırılarak faaliyet merkezleri oluşturulur.
Bir faaliyet merkezi bir üretim sürecinin
parçası olarak tanımlanabilir. Faaliyet
merkezlerinin oluşturulmasındaki amaç,
çok sayıda tanımlı faaliyetin bulunmasının sistemini çalışmasını zorlaştırmasıdır.
Faaliyet merkezleri belirlenirken dikkat
edilecek birinci nokta gruplanan faaliyetlerin aynı ürün grubu tarafından kullanılıyor olmasıdır. İkinci nokta ise gruplanan
faaliyetler için aynı maliyet sürücülerinin
kullanılabiliyor olmasıdır.
c). Birinci aşama maliyet sürücülerinin belirlenmesi: Bu aşama, faaliyet
merkezlerinde toplanacak olan giderlerin
belirlenmesinde kullanılacak olan maliyet
sürücüleri belirlenir. Belirlenecek olan bu
maliyet sürücüleri her bir faaliyet merkezindeki maliyet tutarlarının belirlenmesini sağlar.
d). İkinci aşama maliyet sürücülerinin belirlenmesi: Bu son aşamada ise faaliyet merkezlerinde toplanan giderlerin
maliyet nesnelerine (ürünler, müşteriler)

dağıtılmasında kullanılacak olan maliyet
sürücüleri belirlenir. Bu aşamada belirlenecek olan maliyet sürücülerinin sayısı
arttıkça ürün maliyetinin doğruluğu da
artar. Ürün maliyetinin doğruluk derecesi
işletmenin stratejik amaçlarına bağlıdır.
Bunun yanında ürün karışımı da kullanılacak olan maliyet sürücüsü sayısını
belirler.
Faaliyet Maliyetlerinin Çıktılara
(ürünlere/müşterilere) Yüklenmesi:
Faaliyet merkezleri için uygun maliyet
etkenleri belirlendikten sonra, her ürün
grubunun bu maliyet etkenlerini kullanma miktarına göre faaliyetlerde toplanmış
maliyetler ürün gruplarına aktarılır. Kullanılacak maliyet etkeninde hesaplanan
döneme ait bir toplam söz konusudur. Bu
toplam, her bir mamul ya da hizmet için
söz konusu olan parçaların bütününü
oluşturmaktadır. Dolayısı ile bir faaliyetin
maliyeti önce maliyet etkeni toplamına
bölünür ve yükleme oranı bulunur. Diğer
bir deyimle Yükleme oranı, bir maliyet
havuzunun toplam maliyetinin, ortalama
maliyet etkeni miktarına bölünmesi ile bulunur. İkinci aşamada ise her mamulle ilgili
maliyet etkeni miktarı ile yükleme oranının çarpılması sonucu, mamullere yüklenecek faaliyet maliyetleri bulunacaktır.
6. FAALIYET TABANLI STRATEJIK
YÖNETIM:

Her organizasyon karar vermede, önceliklerini belirlemede, kaynak tahsis
etmede ve gerçekleştirilen faaliyetleri
izlemede bilgiye ihtiyaç duyar. Faaliyet
tabanlı maliyetleme gerekli maliyet bilgilerini sunarken, faaliyet tabanlı stratejik
yönetim de faaliyetleri yönetmeye odaklanır. FTM sisteminden üretilen bilgiye
dayalı olarak gerçekleştirilen iyileştirme
ve geliştirme uygulamaları faaliyet tabanlı stratejik yönetim olarak adlandırılır.

Faaliyetlerin
İyileştirilmesi

Performans
Artırma

Faaliyetlerin
Analizi

Performans
Göstergeleri
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7. DEĞER ZINCIRI ÜZERINDE YER
ALAN FAALIYETLERIN ANALIZI:
Faaliyetler tanımlanıp maliyetleri hesaplandıktan sonra yapılması gereken
değer zinciri üzerinde yer alan faaliyetlerin değer yaratan ve değer yaratmayan
faaliyetler olarak belirlenmesidir. Değer
yaratmayan faaliyet ürün özelliklerinde
bir kayba neden olmayacak şekilde ortadan kaldırılabilecek bir faaliyet olarak
tanımlanır.
Katma değer yaratmayan bir maliyet
unsurunun görünür kılınması faaliyet tabanlı stratejik yönetimin önemli faydalarından biridir.
Bir işletmede yüzlerce faaliyet tanımlanabilir. Bu faaliyetlerin tümünün analiz
edilmesi zaman ve kaynak kısıtlarından
dolayı mümkün değildir. Bu nedenle diğerlerine göre daha fazla öneme sahip olan
faaliyetlerin öncelikli olarak ele alınması
gerekir. Bu analiz hem katma değer yaratan hem de katma değer yaratmayan faaliyetler için ayrı ayrı yapılmalıdır. Faaliyetler, maliyetlerine göre değerlendirilerek
bu değer zinciri analizi gerçekleştirilebilir.
Tüm faaliyetlerin diğer firmalarla ve firma içindeki yüksek performansa sahip benzer faaliyetlerle kıyaslanması da önemlidir.
Bu sayede potansiyel faaliyet / süreç iyileştirme olanaklarının tespit edilmesi açısından önemli bilgiler sağlanmış olacaktır.
İyileştirmenin anahtarı bir faaliyet için
harcanan zamanın ve çabanın azaltılmasıdır. Bu kazanım bir süreç ya da üründen
sağlanabilir.
Bazı faaliyetler müşteri için değer yaratmadıkları ve organizasyonun varlığı
için gerekli olmadıklarından dolayı ortadan kaldırılabilirler. Örneğin süreçlerde
ve ürünlerde değişikliğe gidilerek, grup
teknolojisinden faydalanarak ya da dış
kaynak kullanımına gidilerek malzeme
taşımalar azaltılabilir.
Ürün veya süreçler tasarlanırken
birbirine rakip faaliyetler arasında
seçim yapılmasını zorunlu kılar. Bu
durum en düşük maliyetli faaliyetin seçilmesiyle maliyetlerin düşürülmesini
sağlar. Ayrıca mevcut faaliyetlerin üretilen ürünlerin hepsinde kullanılıyorsa
bu durum maliyetlerin düşmesine katkıda bulunacaktır. İş hücreleri oluşturularak da maliyetlerin düşürülmesi
sağlanabilir. Bu durum ancak benzer
tasarımlara sahip parçalar kullanıldığında ve üretim hattı yeterince esnek
ise faydalı olacaktır.
8. KRITIK PERFORMANS GÖSTERGELERI (KPI):
Bir faaliyet tabanlı stratejik yönetim
sisteminde kritik performans gösterge-

leri (KPI) finansal ve finansal olmayan
göstergeleri içerir. Bu göstergeler maliyet
yönetiminin davranışını etkileyecek şekilde tasarlanırlar. Faaliyet tabanlı stratejik
yönetim sistemi firmanın aktiviteleri için
kullanılan maliyet sürücülerinden faydalanır. Performans göstergelerinin seçiminde şunlara dikkate etmekte yarar
vardır:

• KPI’lar faaliyetin maliyetini kontrol
etmede sağlanan gelişmeyi yansıtmalıdır,
• Seçilen performans göstergeleri periyodik olarak gözden geçirilmelidir.
Değişen iç ve dış koşullara bağlı olarak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır,
• Performans göstergeleri firmanın stratejik amaç ve avantajlarıyla olan ilişkiyi
de açıklanmalıdır,
• Günlük operasyonlar bu performans
göstergelerine bağlı olarak yönetilmelidir,
• Performans göstergelerinin seçimi kritik faaliyetlerin doğru analiz edilmesiyle yakından ilişkilidir.
SONUÇ:

Stratejik yönetimin temel gereksinimlerinden biri rekabet avantajı sağlamak ve
faaliyetleri iyi organize etmek için alınacak kararlara yol gösterecek bilgilere ih-

tiyaç duymasıdır. Bu bilgilerin en önemli
kaynağı hiç şüphesiz maliyet bilgi sistemleridir.
Günümüzün yönetim pratikleri artık dikey organizasyondan yatay organizasyona doğru gelişme göstermiştir.
Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi
ve faaliyet tabanlı stratejik yönetim bu
yatay yönetim anlayışına ayna tutan
maliyet bilgisini ve operasyonel bilgiyi
üretir.
FTM sistemi daha doğru ürün maliyetleri yanında sunduğu doğru ve güvenilir
bilgilerle de işletmenin rekabet gücünü
yükseltir. Bu sistem 1980’li yıllarda ortaya çıkmış ve özellikle son yıllarda yoğun
bir uygulama alanı bulmuştur. Bu sistem
özellikle ileri üretim teknolojilerini kullanan işletmeler tarafından daha çok benimsenmiştir.
Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi,
daha doğru bir maliyet bilgisi sağlarken
faaliyet tabanlı stratejik yönetim ise bu
bilgileri organizasyonel süreçleri iyileştirmeye kaynaklık edecek biçimde
kullanır. FTM sistemi geleneksel maliyet
sistemine göre daha doğru maliyet bilgileri sunmakla birlikte uygulama açısından daha fazla çaba gerektirir. FTM
sistemi, faaliyet tabanlı stratejik yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek ve
rekabet avantajı elde edebilmek için
önemli bir araç ve teknik olma potansiyeline sahiptir.
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Sərgilər 2016 - müasir
reallıqlar fonunda açılan
yeni imkanlar

Press-reliz 16.02.2016

Bu il beynəlxalq sərgilərin təşkilatçısı
“Iteca Caspian” şirkəti 16 sərgi və 1 konfrans olmaqla, ümumilikdə 17 tədbir keçirməyi planlaşdırır. Sözügedən sərgilər
müvafiq dövlət strukturlarının dəstəyi ilə
Bakı Ekspo Mərkəzində keçiriləcəkdir ki,
bu da sərgilərin ölkə iqtisadiyyatındakı
rol və mövqeyinin əhəmiyyətini bir daha
əyani şəkildə əks etdirir.
Hazırda isə 2016-cı ilin sərgi mövsümündə keçiriləcək tədbirlərdə iştirak
üçün müraciətlərin qəbulu fəal surətdə həyata keçirilir. Onu da qeyd edək ki,
bu il dörd sərgi öz yubileyini qeyd edir.
Beləliklə, cari ilin sərgi mövsümü 15-ci
Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Turizm
və Səyahətlər Sərgisi AITF 2016 və 10-cu
Yubiley Qafqaz Beynəlxalq Mehmanxana,
Restoran və Supermarketlər üçün Avadanlıq və Ləvazimatlar "HOREX Caucasus
2016" sərgiləri ilə açıq elan olunacaq. Bu
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illər ərzində bütün Xəzəryanı regionda
mühüm görüşlərin keçirildiyi, tərəfdaşlıq
müqavilələrinin imzalandığı, habelə yeni
proqram və istiqamətlərin elan edildiyi
HOREX və AITF sərgiləri qonaqpərvərlik
və turizm sənayesinin əsas tədbiri statusunu qazanmağa müvəffəq olmuşdur. Son
bir neçə ildir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri İlham Əliyev
AITF sərgisini ziyarət edərək sərgidəki
ekspozisiyalara baş çəkir və sərgi iştirakçıları ilə tanış olur. Ölkə rəhbərliyi tərəfindən həm bu turizm sahəsinə, həm də sərgiyə göstərilən diqqət turizm sahəsində
işgüzar münasibətlərin inkişafını daha da
stimullaşdırır. Yarandığı gündən etibarən
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin fəal dəstəyi ilə keçirilən AITF sərgisi həmçinin bu tədbirdə
daim iştirak edən Azərbaycan Turizm Assosiasiyası (AZTA) tərəfindən dəstəklənir.
Ümumdünya Turizm Təşkilatı (UNWTO)
və Asiya-Sakit Okean Turizm Assosiasiyası (PATA) AITF sərgisinə dəstək göstərən
beynəlxalq təşkilatlar arasında yer alırlar.
Bu il AITF sərgisində dünyanın 40
ölkəsini təmsil edən 200-dən artıq şirkə-

tin iştirakı gözlənilir. Belarus, Bolqarıstan,
Gürcüstan, Dominikan Respublikası, Hindistan, İndoneziya, İran, İspaniya, Tailand,
Türkiyə, Xorvatiya, Monteneqro (Çernoqoriya), Çexiya və Ukrayna öz ölkələrinin turizm potensialını və koloritini
parlaq şəkildə nümayiş etdirmək məqsədi ilə sərgidə milli pavilyonlar ilə çıxış
edəcəklər. Həmçinin sərgidə Stavropol
vilayəti və Yurmala kimi regionlar da ayrıca stendlərlə nümayiş olunacaq. Ənənəvi
olaraq AZTA stendində Azərbaycanın turizm şirkətləri, hotel və sanatoriyaların
təklifləri ilə tanış olmaq mümkün olacaq.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin stendi və ölkə regionlarının ənənəvi ekspozisiyaları çərçivəsində isə Azərbaycanın daxili turizm
potensialı bütün çalarları ilə təqdim olunacaq. Həmişə olduğu kimi, sərgi ənənəvi
sektorlarla yanaşı, “Tibbi və sağlamlıq turizmi” sektorunu da inkişaf etdirir.
“HoReCa” qonaqpərvərlik sektorunu
təmsil edən istehsalçı və distribütorlar
"HOREX Caucasus 2016" “Mehmanxana,
Restoran və Kafelər” sərgisində hotel ləvazimatları və ətriyyat, habelə tekstil və

sərgilər

uniforma, şəxsi gigiyena vasitələri, peşəkar təmizlik avadanlıqları, qida məhsulları və içkilər təqdim edəcəklər.
May ayından etibarən isə estafeti bu
il öz 15 illik yubileyini qeyd edən Xəzər
Beynəlxalq Nəqliyyat, Tranzit və Logistika Sərgisi “TransCaspian” və 6-cı Xəzər
Beynəlxalq Yol infrastrukturu və İctimai
nəqliyyat “Road&Traffic” sərgiləri davam
etdirəcək. İlk dəfə olaraq bu il 3-cü Xəzər
Beynəlxalq Kater və Yaxtalar “CIBS 2016”
sərgisi “TransCaspian” və “Road & Traffic”
sərgiləri ilə eyni platformada keçiriləcəkdir.
Həmişəki kimi, regiondakı energetika
bazarının iştirakçılarını qiymətləndirmək
üçün ən yaxşı platforma qismində 6-cı
Xəzər Beynəlxalq Energetika və Alternativ Enerji “Caspian Power 2016” sərgisi və
regionun ən böyük ixtisaslaşdırılmış - 23cü Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz “Caspian
Oil and Gas 2016” sərgi və konfransı çıxış
edəcək (1-4 iyun).
Yay fasiləsindən sonra, yəni cari ilin
sentyabr ayında payız sərgi mövsümünə
start veriləcək və bu mövsüm çərçivəsində 22-ci Azərbaycan Beynəlxalq Səhiyyə
“BIHE 2016”, 10-cu Yubiley Azərbaycan
Beynəlxalq Gözəllik və Estetik Tibb “Beauty Azerbaijan 2016”, 22-ci Azərbaycan
Beynəlxalq İnşaat “BakuBuild 2016”, 9-cu
Beynəlxalq İstilik, Havalandırma və Kondisiyalaşdırma sistemləri “Aqua-Therm
Baku 2016”, 9-cu Xəzər Beynəlxalq Mühafizə, Təhlükəsizlik və Xilasetmə vasitələri
“CIPS Securika 2016” və 22-ci Azərbaycan
Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya texnologiyaları “Bakutel 2016”
sərgilərinin keçirilməsi planlaşdırılır.
Bütün dünyanı bürüyən maliyyə böhranına baxmayaraq, bazarın ən iri iştirakçıları bu sərgilərə sponsorluğu davam
etdirirlər ki, bu da tədbirlərin xüsusi statusunu vurğulayır. Belə ki, cari ildə keçi-

riləcək sərgilərin sponsorları arasında
"Azeri M-I Drilling", "Caspian Drilling
Company", "Caspian Marine Services",
"Global Energy", "RosNeft", "AZFEN"
J.V., "Tekfen Construction", "Bos Shelf",
"SOCAR Polymer", "Nobel Oil Upstream", "Schlumberger", "SNAM", "INPEX",
"Caspian Geophysical", "Qazax Sement
Zavodu", "NB Group" kimi şirkətlər var.
“Iteca Caspian” şirkətinin 2016-cı il üzrə
tərəfdaşları arasında “SafeLife” şirkəti
(təhlükəsizlik üzrə rəsmi tərəfdaş), habelə rəsmi turoperator “Premier Tour”
şirkəti, rəsmi hotellər - “Sheraton Hotel”
və “Qafqaz Point Hotel” mehmanxanaları,
eləcə də “AzExpoMontage” şirkəti (rəsmi
montajçı) yer alır. Hazırda şirkətlər yaxşı başa düşürlər ki, sərgilər problemləri
müzakirə etmək və həll yollarını müəyyənləşdirmək üçün yaxşı imkandır. Hər
bir şirkət özünü reklam etməklə yanaşı,
ixtisaslaşmış tədbirlərə qatılmalı və həm
özü, həm də istehsal etdiyi məhsullar
barədə məlumat verməklə yeni satış kanalları axtarmalıdır. Bu baxımdan məhz
sərgilər yeni imkanlar yaradaraq biznes
perspektivlərini daha da genişləndirir.
Hal-hazırda, bir sıra şirkətlər öz qiymət
siyasətlərini yenidən nəzərdən keçirir və
özlərinə yeni podratçılar axtarır. Buna
görə də daim göz önündə olmaq və yeni
əlaqələr qurmaq mühüm əhəmiyyət kəsb
edir.
Sərgilərin keçirilməsi ilə bağlı daha ətraflı məlumat üçün “Iteca Caspian” şirkətinin rəsmi veb-saytına (www.iteca.az) müraciət etmək olar. Sözügedən veb-sayt bu
il öz interfeysini tam dəyişmişdir, belə ki,
indi veb-saytın daha dəqiq və aydın strukturu bütün zəruri materialları (sərgilərin
təqvimi, fotoşəkillər, videomateriallar,
eləcə də sərgilər və sərgi biznesi haqqında məqalələri) ehtiva edən bölmələrdən

Əlaqə: Svetlana Hacıyeva
Tel.: +994 12 4041008; Faks: +994 12 404 1001;
E-poçt: prmanager@iteca.az; Veb-sayt: www.iteca.az
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ibarətdir. Həmçinin bu il sərgi brendlərini
müştərilərə daha çox istiqamətləndirmək
və onların tanınma səviyyəsini yüksəltmək məqsədilə “ITE” şirkətinin dünya
brendlərinin sənaye qruplarına daxil olan
bir sıra sərgiləri müsbət mənada dəyişikliyə məruz qalıb. Belə ki, Azərbaycan
beynəlxalq “Qida sənayesi” “WorldFood
Azerbaijan” sərgisi yeni brend və loqotiplə çıxış edir. Azərbaycanın birinci ixtisaslaşdırılmış sərgisi olan beynəlxalq “Xəzər
Neft və Qaz” “Caspian Oil and Gas” sərgi
və konfransının da loqosu dəyişmişdir.
Payız mövsümünə daxil olan və kompleks “rebrendinq” mərhələsindən keçmiş
sərgilər arasında “CIРS Securika” sərgisi,
eləcə də regionun ən genişmiqyaslı tədbiri olan “BakuBuild” sərgisi yer alır.
Beləliklə, paytaxt Bakı şəhərini zəngin sərgi mövsümü gözləyir və daha öncə
qeyd etdiyimiz kimi, bu il bir neçə sərgi
öz yubileyini qeyd edəcək. Buna görə də
təşkilatçılar tərəfindən iştirakçı və ziyarətçilərdə Bakıda keçirilən sərgilərlə
bağlı parlaq və xoş təəssürat yaradacaq
yubiley proqramları planlaşdırılmışdır.
Həmişə olduğu kimi, sərgilərdə həm eksponentlərin, həm də qonaqların rahatlığı
üçün bir sıra xidmət növü təklif olunacaq, belə ki, “Fast Track” servisi vasitəsi
ilə ziyarətçilərin onlayn qeydiyyatı bu il
də davam etdiriləcəkdir. Eksponentlər və
sərgi qonaqlarının rahatlığı üçün bir sıra
xidmətlər təklif olunacaq, belə ki, sərgiləri ziyarət etmək arzusunda olanlar üçün
xüsusi rahat avtobuslar ayrılacaq. Bu avtobuslar sərgi ziyarətçilərini “Koroğlu”
metro stansiyasından sərginin keçirildiyi
Bakı Ekspo Mərkəzinə və geriyə pulsuz
daşıyacaqdır. Həmçinin sərginin keçirildiyi ərazidə iştirakçılar üçün biznes və mətbuat mərkəzləri, eləcə də kafe və restoran
fəaliyyət göstərəcək.

xatirələr
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ATİB ailəsinə
ağır itki üz verdi.
ATİB İdarə heyəti
sədrinin müavini,
“Azərbaycan CocaCola Bottlers
LTD” MMC-nin
Baş direktoru
Cem Becel vəfat
etdi. Gözəl insan,
təcrübəli həmkar,
ATİB ailəsinin hər
işinə dəstək olan
Cem Becelin getməsi
hamımız üçün çox
böyük itkidir.
Allah Cem Becelə
rəhmət eləsin!
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CEMAL YANGIN
ATİB İdarə heyətinin sədri

PƏRVANƏ HACIYEVA,
ATİB Baş katibi

GÜLNAR ŞIRINOVA,
ATİB PR manager

ATİB İdarə heyəti sədrinin müavini, “Azərbaycan Coca-Cola Bottlers LTD”
MMC-nin Baş direktoru Cem Becelin vaxtsız vəfatı bizləri çox dərindən sarsıtdı.
O, Azərbaycanı öz vətəni kimi sevirdi.
Cem Becel Azərbaycanda gənclərin savadlı olması üçün bir çox layihələrə imza atıb.
Gələcəyə dair bir çox planları var idi.
O, daim ATİB-in inkişafı üçün əlindən
gələni əsirgəməmiş, ATİB üzvlüyünə gəldiyi ilk gündən ATİB-in perspektivi üçün
öz səylərini göstərmişdir.
Basketbol onun həyatının bir hissəsi
idi. O, asudə vaxtlarında daim idmanla
məşğul olurdu.
Cem Becelə Allahdan rəhmət diləyir,
məkanının cənnət olmasını arzulayırıq. O,
daim bizim qəlbimizdə yaşayacaq!

Hörmətli oxucular!
Diqqətinizə çatdırmaq istədiyimiz
məqalə ATİB-in İdarə heyətinin sədr müavini cənab Cem Becelin xatirəsinə həsr olunub. Cem Becel bizim yaddaşımızda gözəl
insan, vəfalı dost, peşəkar həmkar kimi
qalacaq. ATİB kollektivinin üzvləri öz xatirələrini sizinlə bölüşmək istərdi.
Şəxsən mən Cem bəylə işlədiyim qısa zamanı daim böyük hörmətlə yadıma salıram.
Onun müdrik məsləhətləri, işə yanaşma
tərzi mənə daim bir nümunədir. Cem Becelin bizdən ayrılmasına baxmayaraq, hər
yeni işə başlayarkən mən onu xatırlayıram
və özümə sual verirəm: Cem bəy bu işi necə
başlayardı və hansı istiqamətə yönəldərdi?
ATİB-in yığıncaqlarının hamısında biz
Cem Beceli hər zaman xatırlayırıq.

C.Məmmədquluzadə deyib ki, elə yaşamalısan ki, öləndən sonra da ölməyəsən – həyatın
məqsədi məhz budur. Cem Becel məhz belə
adamlardandır. Cem Becel daim öz professionallığı və insanpərvərliyi ilə bizim yaddaşımızda əbədi yaşayacaq. Onun dərin savadı, iş
həyatındakı uğuru, kollektivə yanaşma tərzi
daim bizə nümunədir.
Sosial layihələrə həssas yanaşan Cem
Becel xüsusilə ətraf mühitin mühafizəsinə, qadınların və gənclərin dəstəklənməsi məqsədli layihələrə xüsusi yer ayırırdı.
Həyatı və insanları sevən Cem Becel
daim öz səmimiliyi ilə ATİB ailəsi arasında xoş xatirələrlə anılacaq.
Allah rəhmət eləsin!

CEM BECEL – həm bir CEO, həm də bir
insan olaraq topluma örnək bir şəxs idi.
Onun üçün həyatda başarılı olmaq,
uğur qazanmaq bir hədəf deyil, hər kəsin
çıxması gərəkən bir yolculuq idi.
O, insan yaşamının məqsədini insanlara qayğı göstərməkdə, onları sevməkdə,
topluma yararlı olmaqda görürdü. Başqalarının yararına xoş bir şey etmək onun
üçün borc deyil, bir zövq idi.
Sevmək çətin sənət olsa da, o bunu çox
yaxşı bacarırdı. İnsanları sevirdi, onlara
dəyər verirdi.
Onun xarakterindəki prinsipiallıq və
adillik hər addımında özünü göstərirdi.
CEM BECEL tanıdığı hər kəsin həyatında xoş bir iz buraxdı.
Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun!

Cem Becel yaddaşımızda xeyirxah,
həyatsevər, dürüst, hər kəsi düşünən bir
insan olaraq qalacaq. ATİB İdarə heyətinə
gəldiyi müddətdən hər birimizlə ayrı-ayrılıqda maraqlanar və işçilərin professional olması üçün əlindən gələni edərdi.
Cem Becel haqda düşünəndə anlayırsan ki, əvəzedilməz insanlar var. Bir çox
layihələrə dair yeni planları var idi, ancaq
qısa sürən ömrü buna icazə vermədi.
İnsana qalan xatirələrdir, böyük ürəyi
olan Cem bəy də yaddaşımızda bir çox xatirələr və izlər qoyaraq getdi.
Cem bəyin əziz xatirəsi qəlblərimizdə
həmişə yaşayacaqdır.
Allah sizə rəhmət eləsin, nurlar içində
yatın!

Mənim üçün Cem bəy hədsiz dərəcədə
aydın, işıqlı, xeyirxah, qayğıkeş, gözütox,
təmənnasız, işinə çox düşkün bir insan
idi. Belə bir insan haqqında kiçik xatirəmi
bölüşməyi özümə borc bildim. Bəzən həyatda elə hadisələrlə rastlaşırsan ki, onlar
yaddaşına xoş xatirələr kimi həkk olunur.
Bir çox halda isə bu xatirələr insanın həyat
hekayətinin əsas mövzularına çevrilir...
Heç yadımdan çıxmır, Cem bəyi ilk dəfə
ATİB-in ənənəvi yeməklərindən birinə
dəvət etmişdik və dəvətimizi qəbul etmişdi.
Ziyafətin ortasında gəlib çıxmasına baxmayaraq, öz simpatik hərəkətləri və söhbəti ilə
bütün qonaqlarımızda xoş təəssürat yaratmışdı. O gündən etibarən mənim də içimdə
ona aid “çox gözəl insan və dost” düşüncəsi
oldu. Sizi unutmayacağam, əziz Cem Becel!
Torpağınız bol, ruhunuz şad olsun!

SEVINC DOSTALIYEVA,
ATİB Baş assistenti

AYTƏN CAMALOVA,
ATİB Katibə-referenti

SEVDA MƏMMƏDLI,
ATİB layihə meneceri
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RAFIQ QARAYEV,
ATİB İdarə heyətinin üzvü, “RR
şirkətlər qrupu”nun rəhbəri
Cem bəy haqqında danışmaq həm
ağırdır, həm də gözəldir. Biz onunla çox
qısa müddət idi tanış olmuşduq. İlk təəssürat başqa cür idi, lakin insanı yaxından
tanıdıqca onun necə biri olduğunu bilirsən. O, insanlığın qədrini bilən, kimsəsizləri düşünən və onlar üçün çalışan bir
insan idi.
Bizim onunla dostluğumuz ATİB-də
başladı. Tanışlığımızın səbəbkarı ATİB
sədri Cemal Yangın oldu. Cem bəy Azərbaycan üçün qısamüddətli yeni-yeni elə
xatirə izləri buraxdı ki, onu hər zaman anmamaq mümkün deyil – yəni onun Azərbaycanda kimsəsiz uşaqlar üçün keçirdiyi

KAYA KARSLI,
ATİB İdarə heyətinin üzvü, İstanbul Reklam Şirkətinin rəhbəri
Cem bey hayat dolu, tertipli, düzenli,
her anı dolu-dolu bir insandı.
Birlikte bu yaz yatıyla Çesmede güzel
bir tatil yapacaktık. Deniz hayranıydı,
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tədbirlər, dövlətlə bağlı, ekologiya ilə bağlı
keçirdiyi tədbirlər və s.
Cem bəyi bir dost kimi, bir əziz qardaş
kimi itirməyimə çox təəssüfləndim. Ancaq
həyat... Həyat davam edir, insan yaşayır,
bir gün olan bir gün gedir. Müvəqqəti dünyada yaşayırıq biz. Onun üçün də reallıqla
razılaşmalıyıq.
Mənim onunla xoş təəssüratlarımız
çox olub. Biz qolf oyununa getmişdik. Mən
ilk dəfə idi qolf oyununa gedirdim. İlk
olaraq onun “gedək, abi, gedək, qardaş”
deməsiylə getdik.
Onun çox gözəl sözü var idi – kardeş.
Yəni bu sözü elə deyirdi ki, insan zənn
edirdi doğma qardaşın səsləyir səni.
Sonra Cem bəylə tədbirlərdə müəyyən görüşlərlə bağlı xatirəmiz olub. Onun
təcrübəsindən, insani cəhətdən öyrənilə-

bir tarla alacaktık eş dost, güzel bir yer
yapacaktık, ama olmadı. Yine de Cem
kardeşim için bunları yapacağım. Bu
yaz Çeşmede olacağım ve kendisini marinada bekleyeceğim.
İstanbul Reklama ziyarete geldiğinde
yediği kuru fasuluyeyi hep anlatırdı: “Ne
güzeldi, kim pişirmişti, aşçın kim?” – diye

si, bilinəsi çox şey var idi. Sadəcə olaraq
həyat qısadır, onun da bir zamanı var idi,
bitdi.
Daha bir xatirəmiz: biz onunla futbola
“Qarabağ”ın oyununu izləməyə gedərdik.
Biz getdiyimiz oyunda “Qarabağ” 3 qol
vurmuşdu. “Qarabağ”ın qələbəsi bizi çox
sevindirdi.
O, insana çox yaxın, bağlanan insan idi.
Bütün dostlarının, sevdiklərinin bir arada
olmasını istəyirdi.
Cem bəy haqqında çox danışmaq, kitablar yazmaq olar. Bir kəlmə ilə demək
olar ki, bu insan çox gözəl, əziz və itiriləsi
olmayan bir insan idi. Lakin yazılmamış
qanun var.
O, cismən bizim aramızda olmasa da,
ruhən bizimlədir.
Allah rəhmət eləsin!
hayretle sormuştu. Aşçımız mahalleden
haftada 2 gün pişer dediğimde sevindi,
her kuru fasulye piştiğinde tüm ofis personeli mutlaka “Cem beyi ara” derlerdi,
çok isterdi gelemediğinde çok üzülürdü.
Öylesine alışmıştık ki…
Muharrem ayında hanım aşure pişirmişti ve çok sevdiğini de biliyordum,
aradım, kardeş oğlen bizim evdeyiz dediğimde “hayırdır” sordu: Kaşığını da al
gel dedim!!
Bizim köyde çocukluk döneminde
öyle olurdu. Her eve haber verilir, aşureye gel denirdi. Kaşık az olduğundan olsa
gerek kaşığını da al gel derlerdi. Bende
usule uygun cağırdım, saatinde geldi.
Nasıl sevindi, aşureyi nasil beğendi,
her zaman yemesine-içmesine dikkat
ederdi, ama bugün başkaydı. İkinci aşuresini isterken “Olurmu?” diye sordu, olmazmı, güzel kardeşim, dedim.
Atolyede 2 gün sonra kuru fasulye
günüydü. Aradığımda ağabey “Halen
aşurenin tadını çıkarıyorum, sizlere
afiyet olsun” dedi. Allah rahmet eylesin!!

xatirələr
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kitablar

“Öz xəstəliyini sev”
Valeri Sinelnikov

Valeri Sinelnikov – məşhur praktik psixoterapevt, psixoloq,
homeopat, sadəliyinə və effektliyinə görə unikal psixoloji
müalicə metodlarının müəllifi kimi minlərlə insana sağlamlığının bərpa olunmasında, rifahının yüksəlməsində, həyat
sevincini dərk etməsində kömək etmiş bir şəxsdir. Siz onun
kitablarından günahı bağışlamaq və günah hissindən qurtulmaq, depressiyanın öhdəsindən gəlmək, qısqanclığı özündən
uzaqlaşdırmaq, çoxlu xəstəliklərdən müalicə olunmaq və
uğur qazanmaqda öz təhtəlşüurunuzdan necə istifadə etməli
olduğunuzu öyrənəcəksiniz.
Kitabı əlinizə götürən vaxtdan o, müalicəvi gücünü, pozitiv təsirini göstərəcək.
Ukrayna psixoterapevti, psixoloqu, bir
sıra nadir müalicə metodlarının müəllifi
Valeri Sinelnikovun “Öz xəstəliyini sev”
kitabı bir çox ölkələrdə yayılmışdır. Kitabda mənfi fikirlərin və hisslərin insan
həyatına, ilk növbədə sağlamlığına pis
təsirindən söhbət açılır. Müəllif oxucuları insan orqanizmində yaranan xəstəliklərin əsas səbəbləri ilə tanış edir.
Valeri Sinelnikov müalicə etdiyi çoxsaylı xəstələrin həyatından real vəziyyətləri təsvir edir. Bu insanlar öz
şüuruna “səyahət” edərək, xəstəliklərinin səbəblərini müəyyənləşdirir və müasir təbabətin köməyi olmadan şəfa tapırlar. Müəllif
müasir təbabətin nailiyyətlərini inkar etmir, psixoterapiya metodlarından, insanın özünün daxili qüvvə və potensialından istifadə
etməklə hər bir xəstəyə fərdi yanaşmağın yeni modelini təklif edir.
V.Sinelnikov deyir ki, uzun illərin təcrübəsinə əsaslanaraq tədricən
anlamışam ki, xəstəliklərin səbəbləri insandan kənarda yox, onun
daxilindədir və hər kəs xəstəliyi özü yaradır. Həkim deyir: “Praktikamda yüzlərlə hadisəni dəfələrlə nəzərdən keçirmişəm və hər
dəfə əmin olmuşam ki, qidalanma, infeksiyalar, hava şəraiti kimi
amillər xəstəliyin inkişafı üçün yalnız fon yaradır. İnsanın daxilində
elə bir şey var ki, bu və ya digər xəstəliyin inkişafını müəyyənləşdirir. Bu xəstəliyin ruhi və ya cismani olmasının fərqi yoxdur. Müalicə
metodlarından biri insanın təhtəlşüurunun proqramlaşdırılmasıdır. Mən bu metod vasitəsilə minlərlə xəstənin şəfa tapmasına, xoşbəxt olmasına kömək etmişəm. Sonradan mən bu modeldən həyatın müxtəlif sahələrinin – iş, ailə, münasibətlər, maliyyə sahələrinin
qaydaya salınması üçün istifadə etməyə başladım”.
Xəstəlik Kainatla olan tarazlığın və harmoniyanın pozulması
ilə əlaqədar göndərilən siqnaldır. Bu səbəbdən də xəstəliyinizə
hörmətlə yanaşın – onu qəbul edin. Xəstəlik bizim daxilimizdəki
məhvedici fikirlərin, davranışların, ümumilikdə dünyagörüşümüzün xaricə əksolunmasıdır. Bu bizim özümüzü özümüzdən
qoruyan şüuraltı müdafiə mexanizmidir. Xəstə insan o insandır
ki, onun dünyagörüşü xəstədir. Nəticə olaraq da xəstəliyi müalicə
etmək üçün dünyagörüşümüzü dəyişdirməliyik.

Ahmet Şerif İzgören

Şu Hortumlu
Dünyada Fil
Yalnız Bir
Hayvandır
(İletişim,
Başarı ve Hayat
Üzerine)

Dinlemek zeka belirtisidir, konuşmak değil. Insanlar ağızlarıyla söylediklerini kulaklarıyla duysalardı, çok daha az konuşurlardı.
“Derler ki, konuşmaktan zevk alacağın biriyle evlen, çünkü yaşlılıkta konuşmak ve dinlemek en çok arayacağınız özellik olacaktır.”
“Ne gülüyorsun deli gibi” deriz ya aslında psikolojik problemi
olanların %90’ı somurtur. Aklınızda hiçbir şey yoksa gülümseyin,
herkes “Ne düşünüyorsunuz” diye merak eder. Gülümsemek zeka
belirtisidir. “Ne gülüyorsun deli gibi” deriz ya aslında psikolojik
problemi olanların %90’ı somurtur. Aklınızda hiçbir şey yoksa gülümseyin, herkes “Ne düşünüyorsunuz” diye merak eder. Gülümsemek zeka belirtisidir.
Bedava peynir sadece fare kapanında var.
Mevlana diyor ki; Aptalın karşısında kitap kadar sessiz ol. Bu batıdaki başka bir deyimi hatırlatıyor; “Budalalarla tartışma, dışarıdan bakanlar aranızdaki farkı anlamayabilirler.”
Hem zekilerin hem aptalların başarısızlıkları vardır, zekilerin farkı
ders almalarıdır.
Okullarda önce dersleri alırsınız, sonra sınav olursunuz.
Gerçek hayatta ise tam tersidir.
Önce sınav olur sonra ders alırsınız.
Dinlemek, çocuğunuza kendini değerli hissetmesini sağlayacak en
önemli yöntemlerden biridir. O yüzden; “Çocuğunuza kulak verin,
yüz değil!”
Hepimize aynı yağmurlar yağar; kimimizi ıslatır, kimimizi ıslatmaz..
Eğer kendinize gerekli saygıyı göstermezseniz, zaman içinde kendi hayatınızı değil çevrenizdeki insanların beklentileri doğrultusunda bir hayat yaşarsınız.
İnsanlar plan yapar ve Tanrı güler. Hayat size verilmiş en büyük
armağandır. Değerini anlamasanız bile en azından hak etmeye çalışın.
Zamanla şunu öğrendim; bence aklın yolu kulaklardır, ağız değil.
Kulaklardan beyne çok şey gider ağızdan ise gitmez, ağzınız bir
karış açık dolaşıyorsanız bir şey öğrenemiyorsunuz demektir.
Konfiçyüs der ki; Konuşmaya değer olmayanla konuşursan kelimeleri kaybedersin. Konuşmaya değer olanlarla konuşmazsan
dostlarını kaybedersin.
say 26 | EcoVision
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maraqlı

Düzgün
qidalanma
yolları

DÜZGÜN QIDALANMANIN ƏSAS ŞƏRTI QƏBUL EDILƏN QIDALARIN DÜZGÜN SEÇILMƏSIDIR. YAŞINIZ NEÇƏ OLUR-OLSUN, DÜZGÜN QIDALANMANIN BEYNI AKTIV
TUTARAQ YADDAŞI QORUDUĞUNU UNUTMAYIN.
GÜNDƏLIK HƏYATIN STRESI, HƏR GÜN YADDAŞIMIZA HƏKK ETDIYIMIZ MƏLUMATLAR VƏ IŞ HƏYATINDA SIX ISTIFADƏ ETDIYIMIZ TEXNOLOJI ALƏTLƏRDƏN
GƏLƏN RADIOAKTIV TƏSIRLƏR MADDƏLƏR MÜBADILƏSININ ƏN ƏHƏMIYYƏTLI
ORQANI OLAN BEYNI ÇOX YORUR. AKTIV HƏYAT SAĞLAM HƏYATIN ƏN ƏSAS
PRINSIPIDIR. QIDALARIN DÜZGÜN SEÇIMI AKTIV HƏYATA BÖYÜK TƏSIR GÖSTƏRIR. YAĞLAR BU QIDALAR ARASINDA ƏHƏMIYYƏTLI YERƏ MALIKDIR.

Beyin fəaliyyəti zamanı yüksək kalori istifadə edir

Vitaminlərin əhəmiyyəti

Beynin ehtiyac duyduğu digər maddə
isə vitaminlərdir. C və E vitaminlərinin
qoruyucu təsirlərindən əlavə, B vitamini
də qidalandırma xüsusiyyətinə malikdir.
B vitamininin azlığı qandakı homosistein adlı maddənin artmasına səbəb olur
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Beynin bədənə alınan kalorinin
20%-ni, yəni digər orqanların istifadə
etdiyindən daha çoxunu enerjiyə çevirdiyini bilirdiniz? Buna görə də enerjinizin nizamlı təmin olunması diqqət
yayınmalarını azaltmağa kömək edir. Bu
səbəblə də enerji verəcək qidaların seçimində diqqətli olmalıyıq. Qlisemik indeksi aşağı olan qidalar enerji ehtiyacımızın
təmin olunmasında xüsusi rol oynayır. Bu
qidaları gündəlik qida rasionumuzda bolluca istifadə etməliyik.

ki, bu da Alzheimer xəstəliyinə yol açır.
Vitaminləri qidalardan təbii yolla almaq
üçün gündəlik rasionumuzda taxıl məhsullarını, paxla və yaşıl tərəvəzləri əskik
etməməliyik. Araşdırmalar D vitamininin
də yaddaşa olduqca təsir etdiyini göstərir.
Bu səbəblə də yağlı balıq və yumurta kimi
D vitamini ilə zəngin qidalar da gündəlik
qidalar cərgəsində olmalıdır.

maraqlı

Su ilə gələn sağlamlıq

Qida və su balanslı şəkildə qəbul edildiyi zaman beyin düzgün fəaliyyət göstərir.
Bədəndə su çatışmazlığı diqqətin yayınmasına səbəb olduğu kimi, yaddaşsızlığa
da təsir edir. Bu baxımdan gündə ən azı 2
litr su qəbulunu unutmamaq lazımdır.

Tünd rəngli meyvələr
Beyin üçün faydalı olan antosiyanin adlı
maddə ilə zəngindir. Hər gün bir ovuc istifadə oluna bilər.

Meyvə və tərəvəz: bibər, pomidor,
ərik, kivi.
C və E vitaminləri kimi qoruyucu xarakterə malik vitaminlərlə zəngindir. Gün

Yağlı balıq növləri: qızılbalıq, sardina, alabalıq, uskumru
Yaddaş üçün əhəmiyyətli olan Omeqa-3 yağı və D vitamini ilə zəngindir.
Bu qidalardan həftə ərzində bir və ya iki pors (hər pors 140 qr olmalıdır) qəbul etmək lazımdır.
Sərt qabıqlı çərəzlər və tumlar: kətan tumu, xaşxaş, balqabaq tumu, günəbaxan
tumu, qoz.
Bu qidalar özündə zülal, doymamış yağ və beyin üçün faydalı olan B və E vitaminlərini ehtiva edir. Gün ərzində bir ovuc qəbul etmək lazımdır.

Beynin bədənə alınan
kalorinin 20%-ni,
yəni digər orqanların
istifadə etdiyindən
daha çoxunu enerjiyə
çevirdiyini bilirdiniz?

ərzində 3-4 ədəd qəbul edilə bilər. Təzə,
dondurulmuş, qurudulmuş şəkildə istifadə
etməklə yanaşı, sadəcə şirələrini də qəbul
edə bilərsiniz.

Yumurta
Yaddaşla əlaqəli olan kimyəvi asetilkolin ifrazı, eyni zamanda kolin adlı
maddə üçün istifadə edilir. Yumurta sarısı isə D vitamini ilə zəngindir. Gün ərzində ən çox 2 yumurta qəbul edilə bilər.

Su
Maye beynimizin fəaliyyəti üçün vacibdir. Gündə ən azı 6-8 stəkan qəbul etmək
lazımdır.

Taxıl məhsulları: çörək, düyü, makaron
B vitamini, folik turşusu və B6 ilə zəngindir. Gündəlik bir dilim çörək, iki yemək qaşığı
qarabaşaq və üç yemək qaşığı makaron qəbul edilə bilər.
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sərgilər

Beynəlxalq
sərgilər
“MAGROTEX 2016”

19-22 aprel tarixləri arasında Türkiyədə “MAGROTEX 2016 – Mezopotamya Mardin Kənd Təsərrüfatı Avadanlıqları, Qida və Heyvançılıq”
sərgisi keçiriləcək.
Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd Türkiyə ixrac məhsulları və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən şirkətlərlə tanışlıq, ikitərəfli görüşlərin keçirilməsi ilə ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsidir.
Brifinq, ikitərəfli görüşlər, sərgi stendlərinin gəzilməsi və istehsal müəssisələrinə ziyarətlərin təşkilinin nəzərdə tutulduğu tədbirdə iştirak edəcək
şəxslər üçün güzəştli şərtlər təklif olunur. Səhər yeməyi daxil olmaqla, bütün xərclər ölkə tərəfindən ödəniləcək.
Proqramın uğurlu keçməsi üçün Alış Heyətində ziyarətçi qismində iştirak
edəcək firma nümayəndələrindən aşağıdakılar tələb olunur:
Satın almaq qərarını vermək səlahiyyətinə malik olmaq;
Proqramın başlama və qurtarma tarixlərinə uyğun davranmaq və son anda
qərar dəyişdirmək kimi gözlənilməyən hallardan çəkinmək;
İdxal etmək istədikləri məhsullar haqqında ətraflı məlumat vermək;
Alış Heyəti proqramına qatılan şirkət təmsilçilərinin keçirdikləri görüşlər və
işgüzar əlaqələri barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin Ticarət Müşavirliyinə məlumat vermələri.
Veb: http://zumrutfuarcilik.com.tr

“İDEAL HOME 2016 – 11-ci
Beynəlxalq İdeal Homex Ev
Əşyaları, Kristal və Dekorativ
Əşyalar və Cehiz” sərgisi

29.03.2016 – 01.04.2016 tarixləri arasında
İstanbulda “İDEAL HOME 2016 – 11-ci Beynəlxalq İdeal Homex Ev Əşyaları, Kristal və
Dekorativ Əşyalar və Cehiz” sərgisi keçiriləcək.
Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd Türkiyə ixrac məhsulları və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən şirkətlərlə
tanışlıq, ikitərəfli görüşlərin keçirilməsi ilə ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsidir.
Brifinq, ikitərəfli görüşlər, sərgi stendlərinin gəzilməsi və istehsal müəssisələrinə ziyarətlərin təşkilinin nəzərdə tutulduğu tədbirdə iştirak edəcək
şəxslər üçün güzəştli şərtlər təklif olunur. Səhər yeməyi daxil olmaqla, bütün xərclər ölkə tərəfindən ödəniləcək.
Proqramın uğurlu keçməsi üçün Alış Heyətində ziyarətçi qismində iştirak
edəcək firma nümayəndələrindən aşağıdakılar tələb olunur:
Satın almaq qərarını vermək səlahiyyətinə malik olmaq;
Proqramın başlama və qurtarma tarixlərinə uyğun davranmaq və son anda
qərar dəyişdirmək kimi gözlənilməyən hallardan çəkinmək;
İdxal etmək istədikləri məhsullar haqqında ətraflı məlumat vermək;
Alış Heyəti proqramına qatılan şirkət təmsilçilərinin keçirdikləri görüşlər və
işgüzar əlaqələri barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin Ticarət Müşavirliyinə məlumat vermələri.

“OLIVTECH 2016 – 6. Zeytun,
Zeytun yağı və Texnika”
sərgisi

ISK-SODEX 2016

Veb: http://olivtech.izfas.com.tr

Veb: www.sodex.com.tr

25-28 aprel tarixləri arasında İzmirdə
“OLIVTECH 2016 – 6. Zeytun, Zeytun
yağı və Texnika” sərgisi keçiriləcək.
Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd Türkiyə
ixrac məhsulları və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən şirkətlərlə tanışlıq, ikitərəfli görüşlərin keçirilməsi ilə ticarət
əlaqələrinin genişləndirilməsidir.
Brifinq, ikitərəfli görüşlər, sərgi stendlərini ziyarət və istehsal müəssisələrinə gəzintilərin təşkilinin nəzərdə tutulduğu tədbirdə iştirak edəcək şəxslər
üçün güzəştli şərtlər təklif olunur. Səhər yeməyi daxil olmaqla, bütün xərclər
ölkə tərəfindən ödəniləcək.
Proqramın uğurlu keçməsi üçün Alış Heyətində ziyarətçi qismində iştirak
edəcək firma nümayəndələrindən aşağıdakılar tələb olunur:
Satın almaq qərarını vermək səlahiyyətinə malik olmaq;
Proqramın başlama və qurtarma tarixlərinə uyğun davranmaq və son anda
qərar dəyişdirmək kimi gözlənilməyən hallardan çəkinmək;
İdxal etmək istədikləri məhsullar haqqında ətraflı məlumat vermək;
Alış Heyəti proqramına qatılan şirkət təmsilçilərinin keçirdikləri görüşlər və
işgüzar əlaqələri barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin Ticarət Müşavirliyinə məlumat vermələri.
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Veb: www.rncbsec.org

02-05.05.2016
tarixlərində
“ISK-SODEX
2016 – Beynəlxalq İsitmə, Soyutma, Kondisioner, Havalandırma, Təsisat, Su distili ve Güneş Enerjisi Sistemləri” sərgisi keçiriləcək.
Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd Türkiyə ixrac
məhsulları və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən
şirkətlərlə tanışlıq, ikitərəfli görüşlər və ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsidir.
Brifinq, ikitərəfli görüşlər, sərgi stendlərinin gəzilməsi və istehsal müəssisələrinə ziyarətlərin təşkilinin nəzərdə tutulduğu tədbirdə iştirak edəcək
şəxslər üçün güzəştli şərtlər təklif olunur. Səhər yeməyi daxil olmaqla, bütün xərclər ölkə tərəfindən ödəniləcək.
Proqramın uğurlu keçməsi üçün Alış Heyətində ziyarətçi qismində iştirak
edəcək firma nümayəndələrindən aşağıdakılar tələb olunur:
Satın almaq qərarını vermək səlahiyyətinə malik olmaq;
Proqramın başlama və qurtarma tarixlərinə uyğun davranmaq və son anda
qərar dəyişdirmək kimi gözlənilməyən hallardan çəkinmək;
İdxal etmək istədikləri məhsullar haqqında ətraflı məlumat vermək;
Alış Heyəti proqramına qatılan şirkət təmsilçilərinin keçirdikləri görüşlər və
işgüzar əlaqələri barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin Ticarət Müşavirliyinə məlumat vermələri.

təkliflər

Biznes təklifləri

saytında əldə edilə bilər. Təklifə maraq götərən
şəxslər aşağıdakı əlaqə vasitələri üzrə müraciət
edə bilərlər:

“Erciyes Çiftliği Gıda Ticaret ve Sanayi Ltd.”
şirkəti Azərbaycana ət və süd məhsulları ixrac etmək
üçün yerli partnyorlarla əməkdaşlıq etmək istəyir.
Ahmet Öztürk
Satış işləri üzrə menecer
http://www.rehaetvesut.com.tr/default.asp
“Oknal A.Ş.” - Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
neft-kimya, kimya sənayesi, kağız istehsalı və bir
sıra bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən firmalar
arasında partnyor axtarır.
İsmayıl Bilmen
ismailbilmen@oknal.com.tr
http://www.oknal.com.tr
“Fresshy” şirkəti - Azərbaycanda içki məhsullarının distribütorluğu ilə məşğul olan şirkətlər
arasında partnyor axtarışındadır.
Mutlu Claire
Tel.: +905336154405
claire@fresshy.com

“Distram” şirkəti - Mehmanxana və kurort
kompleksləri üçün yüksək keyfiyyətli mebelin,
restoran və yeməkxanalar üçün mətbəx avadanlıqlarının, ofis, mənzil mebeli və aksesuarlarının
satışı, istirahət və sağlamlıq mərkəzlərinin dizaynı, planlaşdırılması və təchizatı ilə məşğul olan
İtaliyanın “Distram” şirkəti öz xidmət və məhsullarını təklif edir. Şirkət və onun fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat www.distram.it internet

Roberto Heidempergher
Biznesin inkişafı və satış üzrə menecer
Mobil: +33 393 920502
E-mail: roberto.heidempergher@distram.it

İtaliyanın 6-cı böyük inşaat şirkəti hesab olunan “CMC” şirkəti Azərbaycan şirkətləri ilə əməkdaşlıq etmək niyyətindədir. 1901-ci ildə Ravenna
şəhərinin bənna və sementçilər kooperativi kimi yaranmış şirkət 1975-ci ildən etibarən dünya bazarlarında fəal çalışır. 2010-cu ildə “CMC”-nin illik dövriyyəsi 850 milyon avro təşkil etmişdir ki, gəlirlərin
təqribən yarısı xarici bazarlardan əldə edilmişdir.
“CMC” şirkətinin nümayəndəsi Azərbaycan şirkətləri ilə nəqliyyat infrastrukturu (şose, dəmir yolları, metro, tunel, körpü və s.), energetika layihələri
(SES-lər), su təsərrüfatı obyektləri (dambalar, tunellər, çirkab suların təmizlənməsi üzrə iri sistemlər),
sahil mühafizəsi və liman işləri kimi tikinti infrastrukturu layihələrində əməkdaşlıq etmək niyyətindədir. Şirkət barədə daha ətraflı məlumatlar
www.cmcgruppo.com
internet saytlarından da əldə edilə bilər.

“Georgian Industrial Group Assets Management” şirkəti
Gürcüstanın sitrus bitkiləri, o cümlədən portağal
becərən və məhsullarının sırasına portağal püresi, cemi və şirə konsentratı daxil olan “Georgian
Industrial Group Assets Management” şirkəti
Azərbaycanda partnyor və idxalçı axtarışındadır.
Georgia, Kobuleti, Shota Rustaveli str. N174
igor.il@ukr.net
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Azərbaycanı tanıyaq

Naxçıvan
Azərbaycanın gəzməli-görməli yerləri:

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanımızın ayrılmaz
parçasıdır. Həm təbiəti, həm memarlıq abidələri ilə çox zəngin
olan Naxçıvan sirab, badamlı kimi mineral suların məskənidir.

Naxçıvan

çoxəsrlik tarixi olan qədim Azərbaycan torpağıdır. Burada hələ
Neolit dövründə yerli tayfalar oturaq həyat sürmüş, müxtəlif təsərrüfat və sənət
sahələri ilə məşğul olmuşlar. Naxçıvan
“Naxçuan”, “Naxcuan” və ya “Naqşecahan”
adlanmışdır. Bir sıra fars və türk mənbələrində “Nəqşicahan” kimi də göstərilir. Şəhəri yunanca “Naksuana”, pəhləvicə
“Naxçıvan”, ərəbcə “Nəşəva” və ya “Akçıvan” – Naxçıvan-Oğuz ağ ərənlər vətəni
kimi mənalandıranlar da vardır. Son tədqiqatlar “Naxçıvan” sözünün mənşəyini
elam dilindəki “Nahhunte” sözü ilə əlaqədar izah edir.
Naxçıvan Yaxın Şərqin məşhur qədim şəhərlərindən biridir. Onun 3500
ildən çox yaşı vardır. Naxçıvan haqqında ilk yazılı məlumata Klavdiy Ptolomeyin “Coğrafiya” əsərində (m.ö. II
yüzillik) rast gəlinir. Böyük karvan
yolunun üzərində yerləşən Naxçıvan
şəhəri miladın III yüzilliyində Sasanilər
tərəfindən dağıdılmışdı. Burada VI yüzilliyin birinci yarısından VII yüzilliyin
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Azərbaycanı tanıyaq

birinci yarısına qədərki dövrdə Sasanilərə məxsus zərbxanalarda üzərində “Naxçıvan” sözü yazılmış gümüş

pullar kəsilmişdir. Naxçıvan çoxəsrlik
tarixi olan qədim Azərbaycan torpağıdır. Burada hələ Neolit dövründə

yerli tayfalar oturaq həyat sürmüş,
müxtəlif təsərrüfat və sənət sahələri
ilə məşğul olmuşlar.
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Azərbaycanı tanıyaq
Naxçıvan mətbəxi mineral suları qədər
zəngindir. Digər bölgələrdən fərqli olaraq,
burada ət bol yağda qovrulur və qış fəsli
ərzində istifadə olunur. Hər zaman olduğu
kimi, öncə yeməklərdən başlayaq.
Naxçıvan mətbəxinin özünəməxsus
yeməkləri vardır. Naxçıvan mətbəxi öz
zənginliyi, heyrətamiz dadı ilə qonşu
xalqların mətbəxinə də təsir edib.
Azərbaycanda, həmçinin Naxçıvanda
çörəksiz süfrə təsəvvür etmək mümkün
deyil. Elə buna görədir ki, çörəyin çeşidli
növləri var: kağız kimi incə təndir lavaşı,
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qalın dəstana, kömbə və s.
Naxçıvan mətbəxində parça-bozbaş,
küftə-bozbaş, çölmək pitisi, bozartma,
çığırtma, dolma, kabab, xaş, əriştə, umac
və s. yeməklərə geniş rast gəlinir. Burada
yeməklərin şahı plov hesab edilir. Plovun
əsas hissəsi düyüdür. Plovun “qara”sı isə
növbənöv olur və qoyun, mal, toyuq ətindən, çərəzdən (qoz, fındıq, şabalıd), meyvə qurularından (ərik, gavalı, alça və s.),
göyərtilərdən və s. istifadə etməklə hazırlanır.
Naxçıvan mətbəxi xəmir xörəkləri ilə

də məşhurdur: əriştə aşı, umac aşı, buğda
unu və düyü unundan hazırlanmış halvalar, xəşil, quymaq və s.
Süd və süd məhsullarından hazırlanan
südaşı, bulama, qatıqaşı, qatıqlama, dovğa, ayranaşı, qurutaşı və sairin Naxçıvan
mətbəxində xüsusi yeri var.
Azərbaycanda kabablar geniş yayılıb.
Naxçıvanda lüləkabab, tikəkabab, basdırma kabab, tavakabab, saciçi və sair kabab
növləri bişirilir.
Kabab, adətən, qoyun və mal, həmçinin
quş ətindən də çəkilir.

Azərbaycanı tanıyaq
Naxçıvanın göl və çaylarında müxtəlif növ balıqlar yaşayır və Naxçıvan mətbəxində balıq yeməklərinin öz yeri var:
balıq kababları, qızartmaları, balıq basdırması və s.
Naxçıvan mətbəxi yeməklə bərabər
cürbəcür şərbətlər, meyvə şirələri, şorabalar, salatlarla zəngindir.
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Adətən, yeməkdən sonra süfrəyə
müxtəlif şirniyyatlar, mürəbbələrlə çay
verilir.
Naxçıvanın özünəməxsus şirniyyatından Ordubad qayğanağı və paxlavası,
şəkərbura, növbənöv kətələr, bükmələr
və s. geniş yayılıb.
Naxçıvanın ekoloji təmiz havası, günəş

şüasının bolluğu və digər amillərin təsirinin nəticəsidir ki, bu torpağın yetirdiyi meyvə, tərəvəz və digər məhsullar öz
dadı və keyfiyyəti ilə fərqlənir. Bu da, öz
növbəsində, həmin məhsullardan hazırlanmış yeməklərin, şirniyyatın, şərbət və
şirələrin dadlı və ləziz olmasına səbəb
olur.

müsahibə

"EcoVision" dergisinin küçük konuğu “Ziraat Bank
Azərbaycan” ASC-nin Başkanı Avni Demircinin 12
yaşındakı kızı Alkım Demircidir.

Azerbaycanı çok sevdim

Alkım kendini bize nasıl tanıtırsın?
Canayakın, güvenilirim, cesurum ve zekiyim, kendimi böyle tanıtrırdım.

Azerbaycanı sevdin mi? Sence, Türkiyeye benzerliyi var mı?
Evet sevdim, güzel bir yer. Türkiyeye
benzerliyi - insanları benziyor. Denizi var
o da benziyor. Yani güzel bir ülke. Azerbaycanda Şahdağda oldum, havası çok
güzel oranın.

Hangi kitapları okudun?
Yabancı kitapları da okudum, türkce
de kitablar okudum. Satirik Greg Serisini
okudum, çok güzel kitap. Aslı Tomurcu
yazarının kitab serisini okudum, Agatha
Christie’nin bütün serilerini bitirdim.
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Sence, okuduğun kitaplarda hangi
kahraman arkadaşın olurdu?
Detektif olanı.
Neden?
Çünki zeki, akıllı, kıvrak zekalı. Ne diyeceyini bilen, hazırcevap. Bazen ne düşündüğünü belli etmeyen, gizemli.

Hobilerin nelerdir?
Kitap okumak, spor yapmak. Resim
çizmek, dışarıda oyun oynamak. Keman
çalmak.
Derneğe gidiyormusun?
Spora gidiyorum, yüzme sporuna gidiyorum.

Annenle babanın ortak ve farklı taraflarını söyleye bilirmisin?
İkisi çok kararlı ve israrcılar. Farklı
özellikleri ise annemi ikna ede bilmiyorum, babamı ikna ede bilirim.

Evde kardeşinle aran nasıl? Ortak
ve farklı yanların var mıdır?
Kardesimin 8 yaşı var. Ortak ve farklı yanlarımız var. İkimiz de anne ve babamı ikna
ederiz, spor yaparız, aynı şeyleri düşünüp
aynı şeyleri yaparız. Amma oyun oynamaya
gelince biraz farklılıklarımız ortaya çıkıyor.
Babanın en çok hangi karakterini
seviyorsun?
Babamın en çok sevdiyim yanı onun
her şeye çözüm bulmasıdır.

müsahibə

Babanın işini seviyormusun ve hangi meslek sahibi olmasını isterdin?
Yani sürekli taşınıyoruz, başka yerlere
gidiyoruz, onun için babamın işini sevmiyorum. Onu sık-sık görebileceğim iştqe
çalışmasını isterdim. Bankacı olunca onu
sürekli göremiyorum mesela. Onu çok
özlüyorum, o yüzden bankacı olmasını istemiyorum. Bize biraz zaman ayırmasını
istiyorum.

Orası çok zor. Dil farkı var, insan farkı
var.

Okulda başarılı mısın?
Evet başarılıyım. Hatta Büyükelçimiz
Alper Coşkun bir şiir yarışmasında bana
ödül verdi.

Sence, en ideal meslek hangisi?
Bence en ideal sanat yazmak-yazarlık.
Ben bir sürü şey yazarım, yazmayı çok severim.

Büyüyünce babanın yolunu devam
etdirmek ister misin? Sen de iyi bir
bankacı olmak ister misin? Annenin
mesleği ne?
Hayır, istemem. Annem öğretmen.

Annenin özetlermisin bize?
Annem biraz inatçıdır. Zekidir, tatlıdır,
kararlıdır.

Sence, bir bankacı ile öyretmen arasındakı fark ne?
Öğretmeni her zaman her yerde görebilirsiniz, amma bankacıyı çok az görebilirsin.
Sadece televizyonlarda, canlı göremezsin.

Bundan önce hangi ülkede yaşadınız? Orada yaşamak zor, yoksa burada?
Bundan önce Moskovoda yaşadık.

Alkımcığım röportaj için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Asıl ben teşekkür ederim. Siz sağ olun.
say 26 | EcoVision
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yeni üzvlər

Yeni daxil olan üzvlər

“Akkord Sənaye Tikinti İnves- Beta Qida Sənaye və
tisiya Korporasiyası” ASC
Ticarət A.Ş

ATİB-ə üzvlük nə verir:
•
•
•
•
•

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

ATİB-in üzvlük şərtləri:
• 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.
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Göksel Aybek - Baş direktor
Ünvan: Ağa Neymətulla küç, 1937-ci məhəllə
Tel: (+994 12) 404 77 77
Email: info@akkord.az

Mehmet Ali Uğur- İcraçı Baş direktor
Tel: (018) 408 66 95
Ünvan: Nərimanov r-nu, Ziya Bünyadov
pro. 2061-ci məhəllə, 118 G

2005-ci ildə təsis edilmiş “Akkord Sənaye
Tikinti İnvestisiya Korporasiyası” ASC Azərbaycanın ən böyük və nüfuzlu şirkətlərindən
biridir. Son 10 il ərzində ölkənin inşaat-tikinti sektorunda lider mövqelərə yüksəlmiş
“Akkord” eyni zamanda ölkə xaricində həyata
keçirdiyi iri infrastruktur layihələri ilə tanınır. Transmilli şirkət kimi Gürcüstan, Türkiyə,
Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan, Özbəkistan,
Əfqanıstan kimi ölkələrdə mühüm layihələr
icra edən Korporasiya son illər ərzində holdinqləşmə istiqamətində ciddi islahatlar
həyata keçirib, sənaye istehsalı sahəsində
mühüm nailiyyətlər əldə edib. Əksər inşaat
məhsullarının istehsalı üzrə müəssisələrə
malik olan şirkət 2015-ci ildən etibarən
enerji sektoruna da öz adını yazdırmağı bacarıb. Hazırda beynəlxalq əhəmiyyətli TANAP
layihəsində uğurla çalışan “Akkord” fəaliyyət
sahəsini durmadan genişləndirməkdədir.

Beta Qida Sənaye və Ticarət A.Ş-nin
təməli kiçik bir müəssisə olaraq 1978-ci
ildə Adanada qoyulmuşdur.

Son idarəetmə islahatları çərçivəsində korporasiyanın nəzdində müxtəlif tikinti məhsullarının istehsalı üzrə 15 yeni şirkət yaradılıb. Bu
məhsullardan bir qismi Azərbaycan bazarı
üçün tamamilə yenidir. 2016-cı ilin əvvəlindən etibarən yaşayış komplekslərinin tikintisi
sahəsində 5 yeni layihəyə start verməyə hazır olduğunu bəyan edən şirkət bu baxımdan
əvvəlki illərdə qazandığı nailiyyətləri daha da
inkişaf etdirmək niyyətindədir.
Ən müasir keyfiyyət standartları çərçivəsində çalışan korporasiyanın xarici ölkələrdə
fəaliyyəti də genişlənən xətt üzrə inkişaf edir.
Hazırda İran, Səudiyyə Ərəbistanı, Oman,
Qətər, Moldova, Qırğızıstan kimi ölkələrdə
yeni layihələrin əldə olunması istiqamətində ciddi səy göstərən “Akkord” artıq konkret nəticələrə nail ola bilmişdir. Dünyanın
əksər tanınmış inşaat-tikinti şirkətləri ilə
sıx əməkdaşlıq əlaqələri olan Korporasiyanın Almaniya Federativ Respublikasında da
nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. “Akkord”
daim Azərbaycan Respublikasının iqtisadi
gücünün, ixrac potensialının artırılması, sosial rifahın yaxşılaşdırılması yolunda dövlətin
həyata keçiridiyi ardıcıl siyasətə öz dəstəyini verir və bu istiqamətdəki fəaliyyəti ilə
əhəmiyyətli örnək təşkil edir.

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
fabriki fəaliyyət göstərməkdədir.

AVIS

Berat Ecemiş - ölkə üzrə direktor
Ünvan: İ.Qutqaşınlı küç. 50
Tel: (+994 12) 497 54 55
Email: berate@avis.az
AVIS Türkiyənin ən böyük istehsal və xidmət nəhənglərindən biri olan "Koç Holding"-in üzvü SET AUTO LTD tərəfindən 15
aprel 1997-ci il tarixindən Azərbaycan
bazarına təqdim edilmişdi.
2002-ci ilə qədər avtomobil icarəsi sektoru Azərbaycanda özünü çox sabit göstərmiş, 2002-ci ildən etibarən neft sektorunun inkişafı və qoyulan sərmayələrin
həcminin artması bu sahənin inkişafına
bir az da təkan vermişdir. 2002-ci ildən etibarən AVIS Azərbaycan avtomobil icarəsi və sürücü xidməti göstərmə
məqsədilə öz avtoparkını 200 avtomobil
və 80 sürücüyə qədər artırmışdı.
Bu gün AVIS 200-dən çox avtomobili olan
avtoparkı ilə Azərbaycanda uzunmüddətli və qisamüddətli avtomobil icarəsi sektorunun lideridir.
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Faiq Məmmədov
Arlogic Baku MMC

Ali Apaydın
Triton MMC

Tamer Pektas

“SR GROUP CO” MMC

Irfan Başkurt
Farmetik MMC

Furkan Aşık

ISS (Integrated Systems
Solutions)

Teoman Cirit
EFE İnşaat

Ufuk Aydın

Sinerji Proje Yönetimi

2
5
8
15
20
27
29
30

Nəzər Eminov

“ZENIT TOUR” MMC

Akif Akbulut
Flay Inn

İhsan Aslan

Fiziki şəxs olaraq üzvdür

Rafiq Qarayev

RR Group of Companies MMC

7
11
24

Holiday Inn Baku (Marine Plaza
MMC)

Abdurrahman Uzun
Mesut Ofis Mebeli MMC
(ZİVELLA)

Kenan Sağlıklı

Ticlon İç və Dış TİC LTD ŞTİ

Lamiye Bayramova
L.B.Audit Xidməti MMC
(Consulting)

Dental Club MMC

İstanbul Çarşı Import
Export Ltd

Cenk Yüksel

YapıKredi Bank

Zaur Nadirov

Edem Art and Design MMC

Xəyal Rəhimov

Real Təmizlik MMC

Serdar Ali Dedeoqlu
“Toyes-AZE” MMC

Ənvər Babekov

Rövşən Məmmədov
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Cemal Yangın

25
28

Fərid Məmmədov
Iteca Caspian LLC

Eyüp Serhat Baş
C Qrup MMC

endirim proqramı

ATİB üzvlərinin məmnun qalması üçün
əlindən gələni əsirgəmir. Daim üzvlərin
sosial həyatda fəal 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

20%
10%

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

HAVAS Media Group

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%

Alliance Assist

Edem Art Dizayn

Implant Art Dental Klinika

30%
20%
20%

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

DentalClub
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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%*

