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ön söz

Dəyərli oxucularımız!
Hörmətli ATİB üzvləri!
“EcoVision”un növbəti sayında Sizi salamlamaqdan şərəf
duyuram.

İlin ikinci yarısı qlobal dünya iqtisadiyyatında kifayət qədər
təlatümlü keçir.

Belə mürəkkəb şəraitdə diqqətin ilk növbədə maliyyə sektoru
və banklara yönələcəyini nəzərə alaraq, jurnalımızın əsas mövzusunu banklara həsr etmişik.

Ölkənin aparıcı bank rəhbərləri ilə olan söhbətlərimiz, ölkə banklarının problemləri, inkişaf səviyyəsi, perspektiv və özəlliklərini bu sayda diqqətinizə çatdıracağıq.
ATİB üzvləri olan bankların rəhbərliyindən əldə etdiyimiz rəylər bu maliyyə qurumlarının maraq və
ehtiyaclarını əks etdirir.
Şübhəsiz, fərqli prizmadan yanaşanda qüsurları asanlıqla görmək mümkündür. Buna görə hörmətli
oxucumuzun tənqidi yanaşmasına daim ehtiyac duyuruq.

Jurnal barədə təklif və istəklərinizi, iradlarınızı redaksiyamızın ünvanına – PR şöbəmizə göndərmənizi rica edirəm. E-mail adresimiz: pr@atib.az
“EcoVision” jurnalının növbəti sayında görüşənə qədər.

Hörmətlə,
Cemal YANGIN,
ATİB sədri

“EcoVision” jurnalımızın
növbəti sayı bank
sektorunun ümumi
vəziyyəti məsələlərinə
həsr olunmuşdur
Diqqətinizə təqdim olunan “EcoVision” jurnalının növbəti sayı Azərbaycanda bankçılıq məsələlərinə
həsr olunmuşdur. İqtisadiyyatın inkişafını göstərən əsas amillərdən biri bank sahəsinin fəaliyyətidir.
Bunu nəzərə alaraq biz Birliyimizin üzvləri olan və bank sahəsində çalışan hörmətli üzvlərlə müsahibələri daxil etmişik. Hazırkı iqtisadi durum zamanı iqtisadçı iş adamlarının məsləhətləri xüsusi yer
tutur.

Bundan başqa, ənənəvi rubrikalar jurnalda öz yerini saxlamışdır. Bu dəfə biz Göyçay rayonu ilə tanışlığa başlayırıq. Ümidvarıq ki, oxucularımız bizim jurnalın bu nömrəsini xoş niyyətlə qarşılayıb, işimizə
müsbət qiymət verəcəklər.
Hörmətlə,
Pərvanə HACIYEVA,
Baş redaktor
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Sevda Məmmədli
Layihə koordinatoru

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

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

•
•
•

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

ATİB-ə üzvlük nə verir:
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•

iştirak 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.

•

ATİB-ə 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” Böyük Britaniyanın nüfuzlu "YapıKredi Bank
şirkəti tərəfindən mükafatlandırılıb
Azərbaycan" UEFA
dövlətlərindən müxtəlif sahələr üzrə fəaliyyət
Avropa Liqasının
göstərən 100-ə yaxın şirkət qatılıb. Mərasimdə “PAŞA Həyat”ı İdarə heyətinin üzvü, fərdi
satış və marketinq şöbəsinin əməkdaşları rəsmi bankı oldu
Azərbaycanın ən iri həyat sığortası
şirkətinə - “PAŞA Həyat”a Böyük Britaniyanın nüfuzlu “Luxury Lifestyle” şirkəti tərəfindən beynəlxalq mükafat təqdim edilib.
Şirkətin İctimaiyyətlə əlaqələr xidmətindən verilən məlumata görə, Birləşmiş
Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində təşkil olunan “Luxury Lifestyle Award” adlı
mükafatlandırma mərasimində “PAŞA
Həyat”a “Luxury Lifestyle” şirkəti tərəfindən “Customer Relationship Excellence
Azerbaijan” nominasiyası üzrə xüsusi mükafat verilib.
Açılış mərasimində iştirak edən “PAŞA
Həyat Sığorta” ASC-nin İdarə heyətinin
üzvü Rüstəm Məmmədov bunları qeyd
etmişdir: “İlk öncə belə bir mükafata layiq
görüldüyümüz üçün bütün təşkilatçılara,
həmçinin bu tədbirin təşkilində əməyi
keçən hər kəsə minnətdarlığımızı bildiririk. “PAŞA Həyat”a müştəri münasibətləri
ilə bağlı mükafatın verilməsi bizim üçün
çox sevindirici və qürürvericidir. İnanırıq ki, şirkətimiz müştəri məmnuniyyəti
sahəsində daha yüksək mükafatlara layiq
görüləcək. Çünki biz bunun üçün sistematik və professional formada çalışırıq”.
Qeyd edək ki, mərasimə Orta Şərq və MDB

təmsil edib.
Baş ofisi Londonda yerləşən tanınmış
“Luxury Lifestyle” şirkəti öz təşəbbüsü və
əldə etdiyi nailiyyətlərə görə lüks seqmentində olan şirkətlər üçün beynəlxalq
mükafat təsis edib. Bu mükafatı əldə etmək istəyən şirkətlər və lüks sinif markalar müxtəlif kateqoriyalar üzrə müsabiqədə iştirak edirlər.
Mükafat şirkətlərin qərəzsiz, müstəqil
və genişmiqyaslı qiymətləndirmə prinsipi
əsasında həyata keçirilir. İştirakçılar siyasıhına lüks seqment, müstəqil ekspertlər,
biznes analitikləri, kütləvi informasiya vasitələrinin baş redaktorları və beynəlxalq
şirkətlərin rəhbər şəxsləri daxildir.
Xatırladaq ki, “PAŞA Həyat” Azərbaycanda ən gənc sığorta şirkəti olmasına
baxmayaraq, fəaliyyəti dövründə qazandığı uğur və nailiyyətləri ilə bir neçə beynəlxalq mükafatlara layiq görülüb. “Customer Relationship Excellence Azerbaijan”,
“National Brand of Azerbaijan” mükafatları
ilə yanaşı, cari ildə “PAŞA Həyat” şirkətinə
Şərqi Avropanın nüfuzlu “Xprimm Media
Group” tərəfindən “FIAR 2015 - Beynəlxalq
Sığorta və Təkrarsığorta Forumu”nda beynəlxalq səviyyəli xüsusi “Leading Life Insurance Company” və “Ən yaxşı müşətri
təcrübəsi” mükafatları da təqdim olunub.

"YapıKredi Bank Azərbaycan" 2016-2017-ci il mövsümü üçün Azərbaycanda UEFA
Avropa Liqasının rəsmi bankı seçildi.
Hər zaman ilklərə imza atmağı hədəfləyən "YapıKredi Bank Azərbaycan" bir
ilki daha Azərbaycan bankçılıq sektoruna
təqdim edərək dünyanın ən böyük futbol
tədbirlərindən biri olan UEFA Avropa
Liqasının Azərbaycandakı rəsmi bankı
seçildi.
"YapıKredi Bank Azərbaycan"ın UEFA
Avropa Liqasının rəsmi bankı seçilməsi
mövzusunda bankın İdarə heyətinin sədri Cenk Yüksel “Futbol sadəcə bir idman
növü deyil, eyni zamanda dostluq, səmimiyyət və birlik göstəricisidir. "YapıKredi
Bank Azərbaycan" olaraq UEFA Avropa
Liqasının Azərbaycanda rəsmi bankı seçilməyimiz qürurvericidir. Bu mövsümdə
Azərbaycandan da iki klubumuz UEFA
Avropa Liqasında çıxış edəcək. Fürsətdən istifadə edib klublarımıza uğurlar
arzu edirəm. Ümid edirəm ki, liqada iştirak edən bütün klublar fair play çərçivəsində bizlərə zövq alacağımız oyun izlədəcəklər” şəklində açıqlama verdi.
Qeyd edilən müddət ərzində "Yapı
Kredi Bank Azərbaycan" müştərilərinin
diqqətini futbola yönləndirmək və Azərbaycan klublarına dəstək vermək məqsədilə müxtəlif hədiyyələr təqdim edəcək,
müsabiqələr keçirəcəkdir.
"YapıKredi"nin ana səhmdarı "UniCredit" UEFA Çempionlar liqasını və UEFA
Avropa liqasını uzun illərdir dəstəkləyir.
"UniCredit"in bu sponsorluq haqlarını
Azərbaycanda "YapKredi Bank Azərbaycan" markası istifadə edir.

"Muğanbank" ipoteka portfelini 2 dəfə artırdı

rixli) xidmət müqaviləsinə əlavə olaraq,
“Bank Standard”ın ipoteka portfelinin bir
qismi “Muğanbank” ASC–yə ötürülmüşdür. Beləliklə, “Muğanbank” ASC 2000
nəfərə yaxın ipoteka götürmüş müştəriyə
03.10.2016-cı il tarixində “Azərbaycan xidmət göstərir və müvəkkil kredit təşkiİpoteka Fondu” ASC ilə “Muğanbank” ASC latları arasında ipoteka portfelinin həcarasında imzalanmış (20.12.2006-cı il ta- minə görə 1-ci yerə yüksəlir.
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üzvlərdən xəbərlər

"PAŞA Bank" əsas biznes mərkəzlərində kiçik və orta
sahibkarlıq (KOS) müştərilərinə xidmət göstərməyə başlayır
"PAŞA Bank"ın yeni Baş Ofisinin istismara verilməsi, fəaliyyətin optimallaşdırılması və xidmətin operativliyinin artırılması çərçivəsində bank kiçik və orta
sahibkarlıq müştərilərinə xidməti bankın
əsas biznes mərkəzlərinə keçirir.

Beləliklə, bankın 4 şöbəsinin ("Gənclik", "Nərimanov", "Mikrorayon", "Xalqlar
dostluğu") bu kateqoriyadan olan müştərilərə xidmət göstərilməsi üzrə funksiyaları bankın aşağıdakı ünvanlarda yerləşən
əsas biznes mərkəzlərinə yönəldilib:
"Baş Ofis" Biznes Mərkəzi
Yusif Məmmədəliyev küç.,15
Bakı, AZ1005, Azərbaycan

"Bridge Plaza" Biznes Mərkəzi
Bakıxanov küç. 6
Bakı, AZ1065, Azərbaycan

"DəmirBank"
kartlarıyla
təhlükəsiz internet
ödənişləri

Artıq internet ödənişləri çoxlarının
gündəlik həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. "DəmirBank" daim müştərilərinin
qayğısına qalır və bu internet ödənişlərin,
təhlükəsiz həyata keçirilməsini təmin etmək üçün bütün plastik kartlarını 3D Secure xidmətinə qoşub. Bu xidmət online
ödənişlərin təhlükəsizliyini daha da artırır
və pullarınızı internet fırıldaqçılarından
qoruyaraq, alış-veriş prosesini daha xoş
və rahat edir.
Kart sahibi üçün bu texnologiyanın
istifadəsinin heç bir çətinliyi yoxdur və
xidmətin işləmə mexanizmi çox sadədir.
İnternet üzərindən ödəniş həyata keçirərkən bütün lazımi rekvizitlər qeyd
olunduqdan sonra, müştəri şifrə qeyd
etmək üçün xüsusi səhifəyə yönləndirilir. Şifrə müştərinin mobil nömrəsinə
avtomatik SMS formasında göndərilir.
Həmin şifrəni səhifədəki xüsusi xanaya qeyd edərək ödənişi təsdiq etmək
mümkündür. Şifrə bilavasitə ödəniş həyata keçirilən zaman göndərilir və təsdiq
üçün yalnız həmin ödəniş üçün və yalnız
bir dəfə istifadə oluna bilər. Beləliklə, internet üzərindən kart sahibindən xəbərsiz
heç bir ödəniş həyata keçirmək mümkün
olmur.
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"Port Baku" Biznes Mərkəzi
Neftçilər pr. 153
Bakı, AZ1010, Azərbaycan

"Şüvəlan" Biznes Mərkəzi
Şüvəlan qəs., A. İldırım küç.68,
Bakı, AZ1150, Azərbaycan

“AtaBank” ASC öz reytinqini təsdiqlədi
Beynəlxalq reytinq agentliyi “Fitch Ratings” Azərbaycanın aparıcı banklarından
biri olan "AtaBank" ASC-nin qısamüddətli
reytinqini "B" və uzunmüddətli reytinqini “B-“ səviyyəsində növbəti dəfə təsdiqləmişdir və bankı “RWN” statusundan
çıxarmışdır.
“Fitch Ratings” agentliyi “AtaBank”

ASC-nin reytinqini qiymətləndirərkən
korporativ idarəetmədə müsbət təcrübəsini, stabilliyini və daha çox şəffaflıq
nümayiş etdirməsini əsas götürmüşdür.
1993-cü ildən fəaliyyət göstərən "AtaBank" ASC Azərbaycanın ən böyük kommersiya strukturlarından biridir. Bu gün
"AtaBank" ASC yüksək texnologiyalı universal bank olmaqdadır. Bakıda və ölkənin müxtəlif regionlarında bankın 26 filial
və şöbəsi fəaliyyət göstərir. Bank korporativ və fərdi müştərilərə tam xidmətlər
spektrini təqdim edir

üzvlərdən xəbərlər

ATİB Baş katibi üzvləri ziyarət edib

7 iyun 2016-cı ildə ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva ATİB
üzvü olan “Arkas Lojistik A.S.”-nin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyinin Baş direktoru Mansur Axundovu ziyarət edib.

8 iyun 2016-cı ildə ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva İSS şirkətinin direktoru Furkan Aşığı ziyarət edib.

9 iyun 2016-cı ildə ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva ATİB üzvü olan “Holiday INN” hotelini ziyarət etdi.

22 iyun 2016-cı ildə ATİB İdarə heyətinin sədri Cemal Yangın, İdarə heyətinin üzvü Rafiq Qarayev və Baş katib Pərvanə Hacıyeva ATİB üzvü olan "Muğanbank" ASC-nin İdarə
heyətinin sədri Elmir Həsənovu ziyarət etdilər.
"Muğanbank" ASC-nin İdarə heyətinin sədri Elmir Həsənov qonaqları salamlayaraq bildirdi ki, bank 1992-ci ildə yaradılmışdır. Yarandığı tarixdən bankın məqsədi ölkə iqtisadiyyatının inkişafında iştirakçı olmaq, geniş əhali kütləsinə bütün növ bank
xidmətləri göstərmək və bununla da bank sistemində qabaqcıl
maliyyə institutlarından birinə çevrilmək olmuşdur. Yarandığı
tarixdən etibarən 22 il ərzində bank daim inkişaf yolunu tutmuş,
illər keçdikcə Azərbaycanın bank sistemində möhkəmlənmiş,
xidmətləri həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət baxımından artmışdır.
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üzvlərdən xəbərlər

22 iyun 2016-cı ildə ATİB İdarə heyətinin sədri Cemal Yangın, İdarə heyətinin üzvü Kaya Karslı və Baş katib Pərvanə
Hacıyeva “AtaBank”ın İdarə heyəti sədrinin müavini Etibar
Babaşlını ziyarət etdilər.
Etibar Babaşlı qonaqları salamlayaraq bildirdi ki, 1993-cü ildən
uğurla fəaliyyət göstərən “AtaBank” Azərbaycanın ən böyük

kommersiya banklarından biridir. “AtaBank” yüksək texnologiyalı universal bank hesab olunur və öz korporativ və fərdi müştərilərinə tam xidmətlər kompleksi təqdim edir. O, ölkənin ən
etibarlı maliyyə strukturlarındandır.

Cemal Yangın səmimi qəbula görə “AtaBank”ın İdarə heyəti sədrinin müavini Etibar Babaşlıya minnətdarlığını bildirdi.

22 iyun 2016-cı ildə ATİB sədri Cemal Yangın, ATİB İdarə heyətinin üzvü Rafiq Qarayev, Kaya Karslı, ATİB Baş katibi Pərvanə
Hacıyeva "PAŞA Bank” ASC-nin Biznesin inkişafı departamentinin direktoru Melih Mengünü ziyarət etdilər.

Görüşdə səmimi qəbula görə minnətdarlığını bildirən Cemal
Yangın ATİB ailəsində "PAŞA Bank" kimi bir üzvün olmasından
şərəf duyduğunu qeyd etdi.

22 iyun 2016-cı ildə ATİB İdarə heyətinin sədri Cemal Yangın, sədrin müavini Mürsəl Rüstəmov, İdarə heyətinin üzvləri Rafiq Qarayev,
Kaya Karslı və ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva “Tekfen” şirkətinin
Azərbaycandakı ofisinin layihə müdiri Bülent Karacanı ziyarət etdilər.
Görüş zamanı qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılmış, əməkdaşlıq
imkanları qiymətləndirilmişdir.

22 iyun 2016-cı ildə ATİB sədri Cemal Yangın, İdarə heyətinin
üzvü Kaya Karslı və Baş katib Pərvanə Hacıyeva "Improtex Motors" şirkətinin baş direktoru Həsən İsmayılovu ziyarət ediblər.
Görüş zamanı Həsən İsmayılov bildirdi ki, “Improtex Motors”
şirkəti BMW, MINI və Rolls-Royce avtomobillərinin Azərbaycanda rəsmi idxalçısıdır və 1998-ci ildən fəaliyyət göstərir.
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üzvlərdən xəbərlər

29 iyun 2016-cı ildə ATİB İdarə heyəti "KOÇ Sistem" MMC-ni ziyarət etdi.

29 iyun 2016-cı ildə ATİB sədri Cemal Yangın, İdarə heyətinin üzvləri Xəyal Rəhimov, Kaya Karslı və ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva “PARK Inn” hotelinin baş direktoru Ahmet Can Yeşildağı ziyarət etdilər.

30 iyun 2016-cı ildə ATİB İdarə heyətinin sədri Cemal Yangın, İdarə heyətinin üzvləri Rafiq Qarayev, Xəyal Rəhimov, Kaya Karslı və
Baş katib Pərvanə Hacıyeva “YapıKredi Bank Azərbaycan”ın sədri Cenk Yükseli ziyarət ediblər.
say 28 | EcoVision
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üzvlərdən xəbərlər

30 iyun 2016-cı ildə ATİB İdarə heyətinin sədri Cemal Yangın,
İdarə heyətinin üzvləri Rafiq Qarayev, Xəyal Rəhimov, Kaya Kars-

lı və Baş katib Pərvanə Hacıyeva “AXA Mbask” Sığorta Şirkəti
İdarə heyətinin sədri Selçuk Adıgüzeli ziyarət ediblər.

27 iyul 2016-cı ildə ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyevanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti İdarə heyətinin üzvü Kaya Karslını
ziyarət edib.

1 avqust 2016-cı ildə ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva və İdarə
heyətinin üzvü Kaya Karslı İdarə heyətinin üzvü, "Azərbaycan Koka
Kola Bottlers Ltd." MMC-nin Baş direktoru Erdinç Güzeli ziyarət etdi.

2 avqust 2016-cı ildə ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva ATİB
üzvü olan “Divan otel”in meneceri olan Murat Yıldızsaferi ziyarət
edib.

4 avqust 2016-cı ildə ATİB Baş katibi Pərvanə Hacıyeva “AVİS –
RENT A CAR” şirkətinin yeni baş direktoru Kerem Demircini ziyarət
etdi.
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8 avqust 2016-cı ildə ATİB İdarə heyətinin sədri Cemal Yangın,
sədrin müavini Mürsəl Rüstəmov və Baş katib Pərvanə Hacıyeva
“NORM” MMC şirkətinin baş direktoru Hasan Yalçınkayanı ziyarət
ediblər.

ATİB xəbərləri

ATİB sədri Türk dünyası işlətmə
ATİB sədri Cemal
fakültəsinin “Məzun günü”ndə iştirak edib Yangın Azərbaycan
Dövlət İqtisad
Universitetinin
"Məzun günü"ndə
iştirak edib

30 iyun 2016-cı ildə Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetinin (UNEC) təntənəli
"Məzun günü” qeyd edilib.
Tədbirdə ATİB sədri Cemal Yangın, dövlət rəsmiləri, millət vəkilləri, ali məktəb
rəhbərləri, özəl qurumların nümayəndələri,
UNEC-in fəxri məzunları, valideynlər və digər qonaqlar iştirak edib.

3 iyun 2016-cı ildə Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC)
Türk dünyası işlətmə fakültəsində
"Məzun günü” keçirilib. "Məzun günü”ndə professor və müəllim heyəti, iş

adamları, tələbə və valideynlər iştirak
edib.
ATİB sədri Cemal Yangın çıxış edərək
məzunları təbrik edib, onlara iş həyatlarında uğurlar arzulayıb.

Türkiyənin Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
və Azərbaycan Türkiyə İş Adamları
Birliyinin sədri Cemal Yangın görüşüb
5 iyun 2016-cı ildə Türkiyənin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan və Azərbaycan Türkiyə İş
Adamları Birliyinin sədri Cemal Yangın
görüşüb.
ATİB sədri cənab naziri Azərbaycanda
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görməkdən məmnun olduğunu bildirərək
onunla görüşməkdən qürur duyduğunu
qeyd etdi.
Cənab nazir iki ölkənin qardaşlığına
dəyər verdiyini söyləyərək Azərbaycan
üçün daim müsbət rəydə olduğunu bildirdi.

ATİB xəbərləri

ATİB sədri Cemal Yangının başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Sosial biznes inkişafa gedən yol” adlı beynəlxalq konfransda iştirak edib
21 iyun Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universiteti və Beynəlxalq Avrasiya
Mətbuat Fondunun birgə təşkilatçılığı
ilə "Sosial biznes - inkişafa gedən yol”

adlı beynəlxalq konfrans keçirilib.
Tədbirdə həmçinin ATİB sədri Cemal Yangının başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti də iştirak edib. Nümayəndə

heyətinə sədrin müavini Mürsəl Rüstəmov və Baş katib Pərvanə Hacıyeva
daxil idi.
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ATİB xəbərləri

ATİB İdarə heyəti Şimali Kipr Türk Respublikasının
Azərbaycandakı nümayəndəsi Ufuk Turganeri ziyarət edib
30 iyun 2016-cı ildə ATİB İdarə Heyətinin sədri Cemal Yangın, İdarə heyətinin
üzvləri Rafiq Qarayev, Xəyal Rəhimov,
Kaya Karslı və Baş katib Pərvanə Hacıyeva Şimali Kipr Türk Respublikasının Azərbaycandakı nümayəndəsi Ufuk Turganeri
ziyarət ediblər.

ATİB Dünya Gənc
Türk Yazarlar
Birliyinə nahar
verdi

12 iyul 2016-cı ildə ATİB Dünya Gənc
Türk Yazarlar Birliyi (DGTYB) Məsləhət
Şurasının başqanı Əkbər Qoşalıya və
DGTYB Məclisinin bir qrup üzvünə nahar
verdi.
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Türkiyə Respublikasının Zəfər bayramı
münasibətilə tədbir keçirildi
30 avqust 2016-cı ildə Türkiyənin
Zəfər bayramı münasibətilə Şəhidlər xiya-

banındakı "Türk əsgərləri" abidəsi önündə tədbir keçirildi.

Anadolu Universiteti
Azÿrbaycan Proqramları

facebook
anadoluaz

youtube

azanadolu

instagram
anadoluaz

İkinci Universitetinizə
İmtahansız
Qeydiyyatdan keçin!
Bir Diploma Sığmayan Xəyallar Üçün İkinci Bir Universitet!

Qeydiyyat Tarixləri:

24 Oktyabr 2016 - 04 Noyabr 2016
Anadolu Universitetinin İkinci Universitet Proqramları ilə karyeranda yüksəlmə,
maraq etdiyin sahədə oxuma və xəyallarını reallaşdırma şansı sənin əllərində!
Əgər sizin də xəyallarınız bir diploma sığmırsa, İmtahansız İkinci Universitet Proq
ramları sizi gözləyir!
Türkiyə Cümhuriyyəti Universitetlərinin hər hansı birindən bakalavr, subbakalavr
pilləsindən məzun olan və təhsil alan tələbələr, təhsil aldıqları və məzun olduqları
ixtisaslarla yanaşı, eyni zamanda digər mövcud ixtisaslar üzrə Azərbaycandan
distant formada Anadolu Universitetində təhsil ala bilərlər.
İmtahansız İkinci Universitet Proqramlarından qeydiyyatdan keçmək üçün 24 Ok
tyabr 2016 tarixindən 04 Noyabr 2016 tarixinədək Qeydiyyat Mərkəzimizə müraciət
edə bilərsiniz.

Bizimlə Əlaqə:

(012) 563 2020
(012) 563 0909
(070) 892 0707

Ünvan:

Bakı şəhəri, 8 mkr., İbrahimpaşa
Dadaşov küç. 74V, Azadlıq
metrosunun yaxınlığı.

www.azanadolu.edu.az
ikinciuniversite.anadolu.edu.tr

İFTAR

28 iyun 2016-cı il tarixində Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi İdarə heyəti
tərəfindən iftar süfrəsi verilib. İftar süfrəsində ATİB üzvləri, dövlət adamları və
digər qonaqlar iştirak ediblər.
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Ad günü

Ad Gününüz
Mübarək

ATİB İdarə heyəti üzvləri Rafiq Qarayev, Kaya Karslı və Baş katib Pərvanə
Hacıyeva ATİB İdarə heyəti sədrinin müavini Mürsəl Rüstəmovu ad günü
münasibətilə təbrik etdilər.
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ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda bank sektorunun ümumi vəziyyəti

"Müştərilərimizin həyatlarını
asanlaşdırmaq üçün xidmət
göstəririk"
“YapıKredi Bank Azərbaycan”ın İdarə heyətinin
sədri Cenk Yüksel “EcoVision” jurnalının suallarını
cavablandırır
“Xidmətdə sərhəd yoxdur” strategiyası ilə fəaliyyət göstərən “YapıKredi Bank Azərbaycan”ın müştərilərinə
təqdim etmək üçün planlaşdırdığı yeni
xidmətlər varmı?
C.Y.: 1998-ci ildə təsis edilən “YapıKredi Bank Azərbaycan” bu gün Avropanın
ən böyük bankçılıq qruplarından “UniCredit” və Türkiyənin ən böyük qrupu “Koç
Holding” sayəsində dünyanın bir neçə
ölkəsində əldə etdiyi təcrübə ilə Azərbaycanda xidmət göstərir. “YapıKredi Bank
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Azərbaycan” olaraq təsis edildiyimiz gündən etibarən hər gün genişlənən məhsul
və xidmət portfelimiz, peşəkar kadrlarımızla müştərilərimizə maliyyə sahəsində
ehtiyacları olduqları hər şeyi qarşılamaq
məqsədilə bütün gücümüzlə çalışırıq.
“YapıKredi Bank Azərbaycan” qlobal
təcrübəsini Azərbaycanda yerli şərtlərin tələb etdiyi şəkildə uyğunlaşdırır.
Yalnız kartlı ödəmə sistemləri sahəsində deyil, həmçinin hər növ bank-

çılıq xidmət və məhsullarımızla azərbaycanlı müştərilərimizin həyatlarını
asanlaşdırmaq üçün xidmət göstəririk.
Ölkəmizin bankçılıq sahəsinə töhfə vermək bizlərə qürur verir. Bunun üçün
də 2012-ci ildə Worldcard markasını
Azərbaycanda tanıtdıq. Qısa zamanda
vətəndaşlarımızın ən sevdiyi alış-veriş
partnyoruna çevrildik və könüllərini
qazandıq. Bu gün etibarilə Azərbaycanda 1600-dən çox World üzv ticarət
obyektində Worldcard müştərilərimiz
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alış-verişlərini hissələndirə, bal qazana
və qazandıqları ballarla pulsuz alış-veriş edə bilirlər. Worldcard ayda onlarla
müxtəlif kampaniya və fürsətlərlə müştərilərini sevindirir, onların alış-verişlərində asanlıq yaradır.

Worldcard üzrə həyata keçirdiyimiz layihələrdən başqa, digər önəm
verdiyimiz istiqamət alternativ xidmət
kanallarının inkişaf etdirilməsidir. Bu
sahədə ən böyük məqsədimiz müştərilərimizin əməliyyatları qısa zamanda
və asanlıqla reallaşdırmalarını təmin
etməkdir. Bunun üçün göstərdiyimiz
səylər Azərbaycan bankçılıq sektoruna
yenilik gətirdi. Belə ki, internet bankçılıq məhsulumuz, bütün əməliyyat
sistemlərinə görə dizayn edilmiş mobil
bankçılıq məhsulumuz pərakəndə və
korporativ müştərilərimiz tərəfindən
bəyənilir. Müştərilərimizin filiallardakı
bütün əməliyyatlarını mobil və internet bankçılıq məhsullarına əlavə etməyi
hədəfləyir və bu istiqamətdə durmadan
çalışırıq. Hər yeni xidmət və məhsulun
tətbiq və inkişaf etidirilməsindən öncə
müştərilərimizi dinləyir, ehtiyaclarını
öyrənir və düzgün həll yolu təklif etməyə önəm veririk. Bunun “YapıKredi
Bank Azərbaycan” olaraq “Xidmətdə
sərhəd yoxdur” anlayışımıza və müştəri üçün bankçılıqda ən uyğun metod olduğunu düşünürük. Bugünədək bir çox
layihəmizi uğurlu bir şəkildə həyata keçirdik və bundan sonra da yenə eyni şəkildə xidmətlərimizi davam etdirəcəyik.
Əlavə olaraq qeyd edim ki, “YapıKredi
Bank Azərbaycan” bütün müştərilərinə
dayanıqlı və yüksək keyfiyyətli xidmət
təklif etməyə böyük önəm verir. Bunu da
ancaq yüksək təhsilli və təcrübəli kadrlarımızla həyata keçirə biləcəyimizə inanırıq. Bunun üçün də maliyyə sektorunun
ən yaxşı bankçılarını yetişdirmə vizyonu
ilə 2011-ci ildə Yapı Kredi Bankçılıq Akademiyasının bir qolunu Azərbaycanda
qurduq. Türkiyədəki Yapı Kredi Bankçılıq
Akademiyası ilə paralel çalışan akademiyamızda peşəkar təlimçilərlə 2012-ci ildə
minlərcə saat təlimlər verdik. Bununla yanaşı, bir çox kadrlarımızı müxtəlif mövzularda Türkiyədəki təlimlərə də göndərdik.

“YapıKredi Bank Azərbaycan” ölkəmizdə internet bankçılıq sahəsində
öndə gələn banklardan biri olaraq görülür. Sizcə, ölkəmizdə internet bankçılığın inkişaf etməsinin önündəki
təməl problemlər nələrdir?
C.Y.: “YapıKredi Bank Azərbaycan”
olaraq alternativ xidmət kanallarının,
xüsusilə internet və mobil bankçılıq
sistemlərinin inkişaf etdirilməsi bizim
üçün çox önəmlidir. Bu gün internet
bankçılıq məhsulundan yararlanan

müştərilərimizin sayı 45 minə yaxın,
mobil bankçılıq məhsulunu istifadə
edənlərin sayı isə 9 min ətrafındadır.
İnternet və mobil bankçılıqda müştərilərimizə təqdim etdiyimiz hesab
açma, valyuta əməliyyatları, avtomatik
faktura ödənişi, əmanət yatırma xidmətləri bankçılıq sektorunda fərq yaradan əməliyyatlardandır. Bu xidmətlərə
maraq göstərilməsi, tez-tez istifadə
edilməsi məhsul və xidmətlərimizi inkişaf etdirməyimiz üçün bizdə xüsusi
motivasiya yaradır.
say 28 | EcoVision
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Azərbaycan 100 faiz internetlə
əhatələnmiş ölkədir və hər kəsin rahat
şəkildə internetdən istifadə edə bilməsi
üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bankçılıq sistemlərinin internetə inteqrasiya edilməsi ölkəmizdə yeni-yeni tətbiq
edilir. Bu səbəblə yalnız biz deyil, bütün
bankçılıq sektoru birlikdə bu bazarı inkişaf etdirməliyik. Rəqəmsal dünyada bu
istiqamətdə görüləcək işlər həm banklar,
həm də müştərilər üçün əlverişli olacaq.
Zamanla Azərbaycan vətəndaşlarının
bankçılıq əməliyyatlarını internet üzərindən həyata keçirməsi daha da genişlənəcək. 2014-cü ildə filiallarımızda
əməliyyat aparan müştərilərimizin sayı
84 faiz idisə, 2015-ci ildə bu rəqəm 63 faizə endi. Bu istiqamətdə internet və mobil bankçılıq, 24 saat fəaliyyət göstərən
Telefon Mərkəzimiz və digər alternativ
xidmət kanallarından istifadə edən müştəri sayımız artdı. Sektorda bu istiqamətdə artımların daha da çox olacağını təxmin edirik.
Paytaxtda kifayət qədər geniş filial
şəbəkəniz olsa da, bölgələrdə filiallarınız azdır. Digər bölgələrdə filial açılması ilə bağlı planlarınız varmı?
C.Y.: Bu gün paytaxtımızda mövcud
olan 12 filialımız, 1 valyutadəyişmə
məntəqəmiz, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərinin hər birində 1 filial olmaq üzrə toplam 15 “YapıKredi Bank Azərbaycan” ofisi
ilə müştərilərimizə xidmətlər təklif edirik. Bazar tələblərinin artması filial sayı-
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na müsbət mənada dəyişikliklər edilməsi
üçün mühit yarada bilər. Müştərilərimizin
sayını artırmaq və onların ehtiyaclarına
uyğun həllər təklif etmək üçün durmadan
çalışırıq. Sadəcə “YapıKredi Bank Azərbaycan” olaraq deyil, Avropanın 17 ölkəsində bankı olan bir qrupun imkanlarını
və know-how-nu Azərbaycan bazarına
təklif etməyə hazırıq. Bu da “YapıKredi
Bank Azərbaycan” olaraq bizi bazarda ön
plana çıxara biləcək təməl xüsusiyyətlərdən biridir.

Bankınızın ən məşhur markası olan
Worldcard-dan hansı istiqamətlərdə
yeniliklər gözləyək?
C.Y.: Worldcard-ı 2012-ci ilin sen
tyabr ayında Azərbaycana gətirdik. O
gündən bu günə kimi Worldcard Azərbaycanda inkişaf edərək müştərilərini sevindirir. Müştərilərimizə hər
il yüzlərcə kampaniya təqdim edilir,
alış-veriş edən bütün müştərilər öz
alış-verişlərindən ballar qazanır, bu ballarla qazandıqlarını World üzv ticarət
obyektlərində xərcləyə bilirlər. World-

card Azərbaycan müştərilərinə bugünə
qədər 300 min manata yaxın Worldbal
hədiyyə edib. Bu ballarla müştərilərimiz
World üzv ticarət obyektlərində pulsuz
alış-veriş edərək kartın fürsətlərindən
yararlana bilirlər. Qurulduğu gündən
bugünədək Worldcard müştəriləri sadəcə Azərbaycanda deyil, ölkə xaricində
də kredit kartlarından istifadə edirlər.
Worldcard “YapıKredi Bank Azərbaycan” olaraq ən sevimli maskotu Vadaa
səbəbiylə ən sevimli markalarımızdandır və gələcəkdə də inkişaf etdirilməsi
üçün bankımız tərəfindən müvafiq addımlar atılır. Belə ki, kartımızı gənclərin
də istifadəsinə təqdim etməyimiz üçün
hazırda üzərində işləyirik.
Kart müştərilərimiz Azərbaycanda
1600-dən çox üzv ticarət obyektindəki
alış-verişləri 12 aya qədər hissələndirə
bilirlər. Hissələndirərkən də üzv ticarət
obyektlərində əlavə komissiya ödəmirlər. Aldıqları məhsul və ya xidmətin nağd
dəyəri nə isə, kartla hissələndirilərək o
qədər ödəmə edirlər.
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Etibar Babaşlı:

"Uğurun təməlində güclü səhmdar
strukturu, müştərilərin etibarı və onlara
göstərilən keyfiyyətli xidmət durur"

Müsahibimiz “AtaBank” ASC İdarə heyəti sədrinin müavini Etibar
Babaşlıdır
2016-cı ilin ilk 6 ayı ərzində “AtaBank”ın fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
E.B.: Bildiyiniz kimi, dünyada baş verən
iqtisadi proseslər fonunda makroiqtisadi
mühitin mürəkkəbləşməsi müşahidə olunur. Yaranmış vəziyyət, təbii ki, ölkəmizin
bank sektoruna da təsirsiz ötüşməmişdir.
İl ərzində bir necə bankın fəaliyyətini
dayandırması ölkəmizin bütün bank sektoruna təsir etməyə hələ də davam edir.
Buna baxmayaraq, “AtaBank”ın bu sınaqdan uğurla çıxdığını qətiyyətlə söyləyə
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bilərəm. Bu kiçik uğurumuzun təməlində
isə duran amillər ilk növbədə güclü səhmdar strukturu, müştərilərimizin bizə olan
etibarı və onlara göstərilən xidmətin keyfiyyətli olmasıdır.

Siz ölkədə öz fəaliyyətinizi genişləndirməyi planlaşdırırsınızmı?
E.B.: Biz daima bunun üzərində çalışırıq. Belə ki, müştərilərimizin rahatlığına
yönələn müxtəlif yeniliklər tətbiq etmişik. “AtaBank” bu il təcili pulköçürmə
xidmətləri çeşidini genişləndirərək ilkə

imza atıb. Yenilik isə ondan ibarətdir
ki, “AtaBank” ölkəmizdə Xəzri sisteminə
qoşulan ilk bankdır. İndiki çətin dövrdə
“AtaBank” nadir banklardandır ki, xidmət
nöqtələrinin sayını nəinki azaltmayıb,
əksinə, çoxaldıb. Belə ki, bankın yeni konsepsiyalı Elmlər şöbəsi fəaliyyətə başlayıb. Yeni açılmış şöbədə həm fiziki, həm
də korporativ müştərilərə bütün bank
xidmətləri təklif olunur. Elmlər şöbəsinin
yaxın gələcəkdə 24 saat fasiləsiz xidmət
göstərməsi nəzərdə tutulur. Hal-hazırda
bankın 22 filialı və 4 şöbəsi olmaq üzrə
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26 xidmət nöqtəsi müştərilərə xidmət
göstərməkdədir.

Aybaay açıqlanan rəqəmlər əhalinin
əmanətlərinin davamlı olaraq azaldığını göstərir. Əhalinin bank sisteminə
inamını artırmaq istiqamətində sizin
bank hansı tədbirləri planlaşdırır?
E.B.: Bildiyiniz kimi, “AtaBank” daha çox
gəlir əldə etmək istəyən müştərilər üçün
yenilənmiş şərtlərlə manat əmanət məhsullarını təklif edib. Dəyişikliklər qoyulan
bütün depozit növlərinə şamil olunur və
üç il müddətində müştərilərin yerləşdirdiyi əmanətlər məbləğindən asılı olmayaraq Əmanətlərin Sığortalanması Fondu
tərəfindən tam sığortalanır. Bu da, öz növbəsində, əmanətcilərin inamına 100 faiz
təminatdır və qeyd etdiyim kimi, bu gün
uğurumuzun təməlində ilk növbədə müştərilərimizin bizə olan etibarı dayanır.
Son zamanlar vaxtı keçmiş kreditlərin artması ilə onların toplanmasının kollektor şirkətlərə ötürülməsi
məsələləri tez-tez gündəmə gəlir. Sizin
bu haqda fikriniz nədir, bank olaraq bu
prosesə necə baxırsınız?
E.B.: Xarici ölkələrdə bu təcrübə çoxdan tətbiq olunur, bizdə isə bənzər qurumlar yeni təsis olunur. Bunun əsas
səbəbi son illər müşahidə olunan banklardakı problemli kreditlərin artmasıdır.
Bildiyimiz kimi, ölkəmizdə problemli
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kreditlərin ümumi kredit portfelində payı
6,2 faiz civarındadır. Təkcə 2015-ci illə
müqayisədə bu rəqəm nə az, nə çox – düz
65 faizdən çox artıb. Məlumat üçün bildirim ki, beynəlxalq bank praktikasına və
normalarına görə problemli kreditlərin
xüsusi çəkisi ümumi kredit portfelinin
10 faizini keçirsə, bu, artıq təhlükəli hal
deməkdir. Məhz problemli kreditlərin
“qırmızı” xəttə yaxınlaşması ölkədə kollektor şirkətlərin meydana çıxmasına artıq zəmin yaratmışdır. Bizə gəldikdə isə,
problemli kreditlərin həlli istiqamətində
daha çox daxili resurslardan istifadə etməyə calışırıq.

Bankınız hansı növ yeni məhsulları bazara çıxarmağı planlaşdırır? Yeni
marketinq hədəfləriniz nələrdir?
E.B.: Qeyd etdiyim kimi, biz bazara yeni
əmanət növləri çıxarmışıq və bu prosesin
çevik olması üçün çalışırıq, çünki bunu bazar tələb edir. Yeni məhsulların təqdimatı
və hər bir yeniliyin Maliyyə Bazarlarına
Nəzarət Palatası, Mərkəzi Bank və Əmanətlərin Sığortalanması Fondu tərəfindən verilmiş qərarlar və qaydalar əsasında icra
olunmasına xüsusi diqqət yetiririk. Uzun
müddətdir biz “Nağdsız ödə, nağd qazan”
ani stimullaşdırıcı lotereya kampaniyası
keçiririk. Kampaniya 2012-ci ilin əvvəlindən başlamışdır və indiyədək ölkəmizdə
20 000-ə yaxın POS-terminal quraşdırılmışdır ki, bu da ölkə iqtisadiyyatında nağd

sız dövriyyənin həcminin yüksəldilməsi və
ödəniş kartları bazarının inkişaf etdirilməsi deməkdir. Bununla yanaşı, bank olaraq
Azərbaycanda xidmət əhatəsinə görə analoqu olmayan “Atanet” adlandırdığımız internet bankçılıq xidmətini müştərilərimizə
təklif edirik.
Sonda müştərini maraqlandıran ən
önəmli sual: “Niyə məhz "AtaBank"ı
seçməliyəm?”
E.B.: Mən çalışdığım bankla həmişə
qürur duyuram, çünki hər yerdə qarşıma
daima bizim müştərilər çıxır və ən əsası,
onların həmişə bankımızın xidmətlərindən məmnun olduqlarını görürəm. Biz
həmişə öz müştərilərimizə yaxın olmağa
çalışmışıq, məhsullarımızda, xidmətlərimizdə, bütün yeni kampaniyalarımızda
müştərilərimizin istək və ehtiyaclarını
qarşılamağa səy göstərmişik. Müştərilərimizlə müştəri-bank əlaqəsi yox, hər iki
tərəfin də qazanclı olduğu partnyor münasibətləri qurmuşuq. “Niyə məhz "AtaBank"ı seçməliyəm?" sualına da, hesab
edirəm, ən yaxşı cavabı mən deyil, bizim
müştərilər verəcəkdir. Biz isə bankın rəhbərliyi olaraq mövcud iqtisadi şəraitdə
sürətli qərarlar verməklə və düzgün addımlar atmaqla bankımızı daima Azərbaycanın ən sağlam, dayanıqlı və effektiv
banklarından biri kimi saxlayaraq, müştərilərimizin bizə olan etibarını qorumağa
və artırmağa çalışacağıq.

PARTNYORLARIMIZ:

2008-ci ildən fəaliyyət göstərən
Real Cleaning şirkəti Azərbaycanda
təmizlik sahəsində innovativ yanaşma nümayiş etdirərək yüksək səviyyədə müştərilərə xidmət göstərir.
Xidmət sahəsində ixtisaslaşmış
Real Cleaning şirkəti olaraq bizim
əsas hədəfimiz müştərilərimizin istək və tələblərini ən yüksək
standartlara uyğun və tam olaraq
həyata keçirməkdir.

Təqdim etdiyimiz xidmətlər:
• Ofis və mənzillərin daimi
təmizlənməsi
• Bir dəfəyə kompleks təmizləmə
• Təmirdən sonrakı təmizlik
• İndustrial təmizlik
• Xalça və xalı örtüklərin
kimyəvi təmizlənməsi
• Yumşaq mebel dəstlərinin
kimyəvi təmizlənməsi
• Pəncərə və çərçivələrinin
təmizlənməsi
• Fasadın(alkopan, şüşə)
alpinistlər tərəfindən təmizlənməsi

• Binanın fasadının alpinistlər tərəfindən
işıqlandırılması
• Binanın alpinistlər
tərəfindən boyanması
• Sərt (metlax, qranit və s.)
daş döşəmələrin təmizlənməsi
• Mərmərlərin kristalizə
olunması və parladılması
• Təmir, tikinti işləri
• Qermetizasiya işləri
• Dezinfeksiya işləri
• Çay-kofe xidmətləri
• Keytering xidmətləri

465 51 88
office@realcleaning.az
www.realcleaning.az

Biz öz işimizdən əminik və tam keyfiyyətə zəmanət veririk.

Təmizliyinizi bizə etibar edin!
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"PAŞA Bank" ASC İdarə heyətinin
sədri

Taleh
Kazımov:
“Sahibkar öz
biznes modelinin
yaxşılaşdırılması, pul
axınlarının idarə
edilməsi, savadlı
və ölçülüb-biçilmiş
məsləhətlərə ehtiyac
duyur”
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Taleh müəllim, Azərbaycanda bank
sektorunun vəziyyətini necə şərh
edərsiniz?
T.K.: Neftin qiymətinin aşağı düşməsi, iqtisadiyyatın inkişaf sürətinin zəifləməsi – bütün bunlar maliyyə bazarına
öz təsirini göstərmiş və konyunkturun,
o cümlədən bank bazarının dəyişməsinə
gətirib çıxarmışdır. İndi əsas məqsəd real
sektoru, ölkə daxilində mal və xidmət istehsalçılarını dəstəkləməkdən ibarətdir.
Bu, öz növbəsində, iqtisadiyyatın stabilləşməsinin təməlini qoymaqla, onu yeni
investorlar üçün cəlbedici edə bilər.
Hal-hazırda maliyyə-bank sektoru üzərində nəzarətin gücləndirilməsi zərurəti yaranıb və bu məqamda bazarda faiz
dərəcələrinin tənzimlənməsindən söhbət
getmir: stabilliyin təmin edilməsi üçün
risk-menecment sistemi üzərində, bank
risklərinin qiymətləndirilməsi prosesi üzərində gücləndirilmiş nəzarət tələb olunur.
Bu istiqamətdə artıq müəyyən pozitiv irəliləyişlər hiss olunur və biz, o cümlədən
müştərilərimiz qanunvericilikdəki son dəyişiklikləri müsbət qiymətləndirir və dövlətlə biznes arasında konstruktiv dialoq
qurulmasını alqışlayırıq. Mərkəzləşdirilmiş
tənzimləmə orqanının – Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının yaradılmasını ayrıca
qeyd etmək lazımdır. Mən əminəm ki, Palatanın fəaliyyəti sektorun gələcək inkişafına
müsbət təsirini göstərəcəkdir, belə ki, artıq
biz bunun müsbət təsirlərini öz işlərimizdə
və ümumilikdə bank sisteminin tənzimlənməsində hiss edirik.

"PAŞA Bank" Azərbaycanda inkişaf
etmiş banklar içərisində birincidir.
Necə hesab edirsiniz, bu inkişafda əsas
hərəkətverici qüvvə hansı məhsul və
xidmətlərinizdir?
T.K.: Regionda makroiqtisadi çağırışların güclənməsi fonunda belə qənaətə
gələ bilərik ki, bilavasitə maliyyələşdirmə
hal-hazırda kredit təşkilatlarının təklif
etdiyi ikinci dərəcəli məhsula çevrilir, ön
plana isə biznesə düzgün konsultasiya verilməsi çıxır. Sahibkar öz biznes modelinin
yaxşılaşdırılması, pul axınlarının idarə
edilməsi və s. haqqında savadlı və ölçülüb-biçilmiş məsləhətlərə ehtiyac duyur.
"PAŞA Bank"ın fəaliyyəti məhz maliyyələşdirmə çərçivəsində ayrılmış vəsaitlərin
biznesin təkcə həcmcə deyil, həm də düzgün istiqamətdə, bazarın tendensiyalarına
uyğun inkişafına kömək etməkdən ibarətdir. Biz bu cür xidmətlərə böyük tələbat
olduğunu görürük və müştərilərimiz bunu
pozitiv qəbul edir. Cavabımı yekunlaşdıraraq deyim ki, hazırda "PAŞA Bank"ın başlıca fərqləndirici cəhəti biznesə peşəkar
konsultasiyalar vermək imkanına və geniş
təcrübəyə malik olmasıdır. İndiki iqtisadi
şəraitdə bu məsələlər daha da aktuallaşır.
Bankın Korporativ Sosial Məsuliyyət prinsiplərindən bizə ətraflı danışa
bilərsiniz?
T.K.: Bildiyiniz kimi, "PAŞA Bank"

Korporativ Sosial Məsuliyyət sahəsində
fəaliyyətinin məqsədlərini, vəzifələrini və
prioritet istiqamətlərini son dərəcə dəqiqliklə qeyd etmiş və artıq mədəniyyət, təhsil və idman sahələrində bir çox layihələri
müvəffəqiyyətlə həyata keçirmişdir. Geniş
spektrli təşəbbüsləri həyata keçirən bank
cəmiyyətin rifahının yüksəlməsinə və
Azərbaycanın gələcək inkişafına xidmət
edirdi və bunları nəzərə alaraq 2012-ci ildə
"PAŞA Bank" “Avropada ən yaxşı Korporativ Sosial Məsuliyyət (KSM) Proqramı” nominasiyasında mükafatla təltif olunub.
Bugünkü dəyişkən reallıqlar fonunda
isə uzunmüddətli dayanıqlı inkişafı təmin
etmək üçün bütün tərəfdaşlar – banklar,
şirkətlər, tənzimləyici orqanlar və cəmiyyət
– öz yollarına eyni fəlsəfə, eyni əqidə və eyni
biznes yanaşma ilə davam etməlidirlər. Məhz
buna nail olmaq üçün biz ənənəvi Korporativ
Sosial Məsuliyyət prinsiplərindən uzaqlaşıb
daha müasir konsepsiya olan Korporativ
Tərəfdaşlıq Birliyi fəlsəfəsini tətbiq etməyə
başladıq. Bu konsepsiyaya əsasən, təşkilatların əməkdaşlıq etdiyi bütün tərəfdaşlar eyni
şəkildə şəffaf, eyni dərəcədə dürüst və məsuliyyətli və eyni dərəcədə çevik və dəyişikliklərə açıq olmalıdır. Biz də "PAŞA Bank" olaraq
öz müştərilərimizə bunda dəstək olmaq istəyirik. Burada məqsədimiz müştərilərimizə
korporativ idarəçiliyin yeni, daha yüksək
səviyyəsinə qalxmağa və daha şəffaf və çevik
olmağa yardım etməkdir. Çünki yalnız birlikdə biz ölkədə davamlı biznes mühitinin yaradılmasına nail ola bilərik.
Beynəlxalq arenada prioritetləriniz
nədən ibarətdir?
T.K.: Hal-hazırda biz beynəlxalq arenada iki törəmə strukturla təmsil olunuruq:

bu, “PASHA Bank Georgia” və “PAŞA Bank
Turkey”dir. Təbii ki, bankın beynəlxalq
ekspansiyası üçün bu ölkələr təsadüfən seçilməyib – onlar Azərbaycanın əsas ticarət
tərəfdaşlarından biridir. Biz hər üç ölkədə
həm kiçik və orta biznesin nümayəndələrinə, həm də böyük miqdarda dövriyyəsi
olan korporativ müştərilərə tam bank xidmətləri spektrini təqdim edirik. Bu gün
"PAŞA Bank"ın regional səviyyədə təklif
etdiyi məhsul sırası keyfiyyətinə və çevikliyinə görə xarici kapitallı bankların təklif
etdiyi məhsul və xidmətlərdən geri qalmır,
bəzən isə onları geridə buraxır.
Biz gələcəkdə də bu ölkələrdə Azərbaycan biznesinin, həm də yerli biznesin inkişafını dəstəkləməyi planlaşdırırıq. Əminəm
ki, yaxın illərdə "PAŞA Bank" Xəzər və Qara
dəniz ölkələri arasında ticarət əlaqələrinin
inkişafına sanballı töhfəsini verəcək.
Gələcək planlarınız nədən ibarətdir?
T.K.: Hazırda bankın 2018-2020-ci illəri əhatə edən yeni İnkişaf Strategiyasının
hazırlanması istiqamətində hazırlıq işləri
gedir. Yeni sənəddə bizim üçün ənənəvi olan bütün fəaliyyət istiqamətləri öz
əksini tapacaq və heç nəyə baxmayaraq,
bankın biznes istiqaməti və məqsədli
auditoriyası dəyişmir: biz, əvvəlki kimi,
korporativ və investisiya bankı, həm maliyyə baxımından, həm də biznes konsultasiyalarının təqdim edilməsi baxımından
real sektorun tərəfdaşı mövqeyində dururuq. Beləliklə, "PAŞA Bank" tərəfindən
xidmət göstərilən müştəri, dünya bazarlarında vəziyyətdən asılı olmayaraq, peşəkar ekspertiza, fərdi xidmət və biznesə
maliyyə dəstəyi aldığına əmin ola bilər.
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“Ziraat Bank
Azərbaycan”
İdarə Heyətinin
sədri Avni
Demirci:

“Azərbaycan coğrafi yerləşimi
və münbit torpaqları ilə kənd
təsərrüfatı üçün çox əlverişlidir”
“Və biz də bu sektorun inkişaf etdirilməsi üçün həm beynəlxalq
təcrübəmizi, eyni zamanda maliyyə dəstəyini təmin edəcəyik”
Azərbaycan bankları daha çox fərdi
bankçılıq üzrə ixtisaslaşmışdır. Ancaq
bildiyiniz kimi, ölkəmiz son zamanlar
daha çox biznes kreditlərinin genişləndirilməsinə diqqət ayırmaqdadır.
Siz daha çox hansı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərirsiniz?
A.D.: Son dövrlərdə dünya iqtisadiyyatında baş verən iqtisadi hadisələr, əmtəə
qiymətlərinin əhəmiyyətli şəkildə azalması neft ixrac edən ölkələrdə ciddi tənəzzül yaratmışdır. Dünyada baş verən bu hadisələrə paralel olaraq və eyni zamanda
özəl investisiyaların və ixracatın artımını
sürətləndirmək məqsədilə ölkəmizdə ma-
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natın xarici valyutaya qarşı devalvasiyası
həyata keçirilmişdir. Bununla milli pulun
dollara nisbətən ucuz olması ölkənin ixrac potensialını artırmış və ölkədə sahib
karlıq, istehsal, xidmət və turizm sektorunda artımın olduğu izlənməkdədir. Ölkə
Prezidenti İlham Əliyev bütün görüşlərində qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsində bankların rolunun əhəmiyyətini
qeyd etmiş və onların yalnız yüksək faizlərlə istehlak kreditlərinə yönəlmələrinin
doğru olmadığını bildirmişdir.
Dünyanın 20-dən çox ölkəsində fəaliyyət göstərən, 153 illik bankçılıq tarixinə malik “Ziraat Bank” olaraq fəaliyyət

göstərdiyimiz bütün ölkələrdə real sektorun inkişafına dəstək vermək ən vacib
prioritetimiz olmuşdur. Qeyd etmək istəyirəm ki, “Ziraat Bank Azərbaycan” olaraq
Azərbaycanın bank sektoruna daxil olduğumuz gündən etibarən əhalinin yüksəksəviyyəli bank xidmətlərinə çıxışının
təmin edilməsi məqsədilə tərəfimizdən
infrastruktur hazırlıq işləri bitirilmiş və
hazırda bütün növ bank xidmətləri göstərilməkdədir.
“Ziraat Bank Azərbaycan” ASC olaraq
fəaliyyətimizdə yerli istehsalın artırılması və bunun nəticəsində yeni iş yerlərinin
yaranması, iqtisadiyyatın real sektorunun
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dəstəklənməsi, kiçik və orta sahibkarlığın,
eyni zamanda böyük istehsalçıların fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinə köməklik
edəcəyimizi bildirmək istəyirik. Bankın
öz fəaliyyətini daha da aktivləşdirməsi
və filial şəbəkəsinin genişlənməsi məqsədilə mütəmadi olaraq işlərimiz davam
etdirilir. Qarşımıza qoyduğumuz ən əsas
məqsədlərdən biri sadəcə tranzaksiya
bankı olmamaq, həmçinin real sektorda
fəaliyyət göstərən sahibkarlar və korporativ müştərilərimizə maliyyə məsləhət
xidmətləri göstərməkdir.

Bildiyiniz kimi, “Ziraat Bank” 1863cü ildə kənd təsərrüfatı sektoruna
dəstək məqsədilə yaradılmışdı. Azərbaycanda bu sahədə kreditləşmə imkanlarını necə qiymətləndirirsiniz?
A.D.: “Ziraat Bank”ın, adından da məlum olduğu kimi, yarandığı ilk günlərdə
əsas fəaliyyət sahəsi kimi kənd təsərrüfatının, daha sonralar kənd təsərrüfatı ilə
yanaşı, istehsalatın digər sahələrinin maliyyələşdirilməsi də bankın diqqət mərkəzində olmuşdur.
Qeyd etdiyiniz kimi, bu istiqamətdəki
təcrübəmizi Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sektorunun inkişaf etdirilməsində
istifadə etmək arzusundayıq. Azərbaycan
coğrafi yerləşimi və münbit torpaqları
ilə kənd təsərrüfatı üçün çox əlverişli-

dir və biz də bu sektorun inkişaf etdirilməsi üçün həm beynəlxalq təcrübəmizi,
eyni zamanda maliyyə dəstəyini təmin
edəcəyik. Hazırda Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondu və digər dövlət qurumları ilə
əməkdaşlığımızı genişləndiririk və bu
əlaqələr nəticəsində qurulmasında və inkişaf etdirilməsində dəstəyə ehtiyacı olan
aqrar sektor layihələrini dəyərləndirərək
maliyyələşdirəcəyik.

birində, şəhərin mərkəzində, "İçərişəhər"
adlı filialımızda xidmət göstəririk. Az
əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, “Ziraat Bank
Azərbaycan” olaraq, əsasən, korporativ
seqmentə yönəlik fəaliyyətə başlamışıq
və bu səbəbdən fərdi müştərilərə xidmət
göstərən bank kimi filial sayını artırmaqla deyil, xidmət keyfiyyətimizi artırmaqla
müştərilərimizi təmin etməyi planlamaqdayıq. 2017-ci ilin ilk aylarında baş ofisimizi və onun 1-ci mərtəbəsində fəaliyyət
göstərəcək mərkəzi filialımızı yaratmağı
planlaşdırırıq.

bölgələrdə şöbələrin açılmasını planlaşdırırsınız?
A.D.: Bildiyiniz kimi, hazırda müştərilərimizə Bakının ən gözəl nöqtələrindən

Gələcəkdə filial sayımız və bölgələrə
görə yerləşməmiz bazarın dinamikliyi, konyunkturu və müştərilərimizin
daha çox fəaliyyət göstərdiyi nöqtələrə

Filial şəbəkəsi ilə əlaqədar olaraq
yaxın 3 ildə planlarınız nədir? Hansı
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görə dəyişəcəkdir. Bununla yanaşı, qeyd
etmək istəyirəm ki, yaşadığımız dövrdə texnologiyanın sürətlə inkişafı artıq
banklardan filial şəbəkəsinin say olaraq
artırılmasını tələb etmir. Texnologiyanın
imkanlarından istifadə edərək banklar artıq müştərilərinin 24 saat xidmətində və
onun olduğu hər bir nöqtədə xidmət edir.

Müasir bank xidmətlərindən hansılarını Azərbaycana gətirməyi planlaşdırırsınız?
A.D.: Çox yaxşı bir mövzuya toxundunuz. İndiki vaxtda gərək iqtisadiyyat,
gərək texnologiya olaraq hər şeyin dinamik bir ritmlə dəyişdiyini izləməkdəyik.
Fəaliyyət planlarımızda nəzərdə tutduğumuz dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində tətbiq edilən bank məhsullarını ölkəmizdə də tətbiq etməkdir. Filial şəbəkəsi
ilə bağlı verdiyiniz suala cavab olaraq da,
qeyd etdiyimiz kimi, müştərilərimizə 24
saat xidmət göstərə biləcək məhsulların
inkişaf və implementasiyasını tamamlamaq üzrəyik. İnternet bankçılıq, mobil
bankçılıq və bu kimi digər xidmət kanallarının tətbiqini bitirərək müştərilərimizin
xidmətinə vermək ən vacib prioritetimizdir. Bundan sonra inkişaf etmiş ölkələrdə
tətbiq edilən digər məhsulların da istifadəsinə başlayacağıq.
“Ziraat Bank Azərbaycan”ın insan
qaynaqlarının idarə olunması siyasəti
nələr vəd edir?
A.D.: İnsan qaynağı bir bank və ya fərq
etməz, bir müəssisə üçün ən öndə gələn
qiymətli ünsürlərdən biridir. Bəlkə də ən
qiymətli tək ünsürdür. Çünki işin məhsuldarlığından tutmuş personal arasındakı əlaqələrə kimi hamısının açarı insan
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qaynağındadır. Əgər yaxşı bir personala
və komanda olaraq işi bacaran bir qrupa
sahib olsanız, çata bilməyəcəyiniz bir hədəf ola bilməz. Yaxşı bir personal dedikdə
nəyi nəzərdə tuturam: 1. Gördüyü işi dərindən bilməli, incəliklərinə varmalı, əgər
bilmədiyi bir xüsus varsa, onu öyrənməyə
can atmalı və öyrənməlidir. 2. İşçilər yüksək insani keyfiyyətlərə sahib və ədəbli
olmalıdır. 3. Həm Azərbaycanda, həm də
Türkiyədə heç bir kişi/qurum və ya fəaliyyət tərəfdarı və ya üzvü olmayacaqdır.
Əslində, bu siyahını çox da uzatmaq
mümkündür. Çünki insan faktoru çox
mürəkkəb, tam olaraq öyrənilməsi çətin
bir faktordur. Amma yuxarıda saydıqlarım bir personal üçün ən qabaqda gələn
şərtlərdir. Dediklərimizdən yola çıxaraq
bunu ifadə etmək istərdim ki, “Ziraat
Bank Azərbaycan”ın sahib olduğu personal həm də bütünlükdə bir “Ziraat” ailəsinin üzvüdür, onlardan biridir. Bu səbəbdən biz işçilərimiz arasında heç bir fərq
qoymuruq. “Ziraat Bank Azərbaycan”da
iş hüququ əldə edən bir əməkdaş bizim
ailəmizin də üzvü olmaqdadır. İşə götürdüyümüz əməkdaşlarımızın modern bank
xidmətlərini dərindən öyrənməsi üçün
mütəmadi olaraq onların Türkiyə və digər
inkişaf etmiş ölkələrdə təcrübədən keçmələrini təmin edirik.
Dediklərimi yekunlaşdıraraq qeyd etmək istəyirəm ki, işçi siyasətimiz dəyişməz və bəllidir: “Ziraat Bank” brendinə
dəyər qatacaq hər bir əməkdaşımız bizim
üçün dəyərlidir.
Bildiyiniz kimi, yeni yaradılmış
bank olaraq bu sahədə çalışan və karyera qurmaq istəyənlərin diqqətindəsiniz. Ümumiyyətlə bank təcrübəsi

olanlara, yoxsa məzunlara üstünlük
veriləcək?
A.D.: Bildiyiniz kimi, 30 dekabr 2014cü ildə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankından lisenziya aldıq və yanvar
ayından bankımızı qurmağa başladıq. Bilirsiniz ki, bank qurmaq asan bir proses
deyil. Komanda üzvlərimiz istər nizamnamələr olsun, istər iş axışı olsun, istər
marketinq və bazar araşdırması olsun və
o dövr üçün, ən əsası, bank sistemini qurmaqçün çox əmək sərf etdilər və bununla
da bankımızı mövcud səviyyəyə gətirdik.
Mən şəxsən müraciətlərin çoxluğunun
yeni yaranan bank olduğumuza görə yox,
dünyanın 20-dən çox ölkəsində fəaliyyət
göstərən dünya brendi olan “Ziraat” brendinə görə olduğuna inanıram.
Dediyiniz kimi, çox sayda müraciətlər gəlməyə başladı və hal-hazırda müraciətlər gəlməkdə davam edir. Normaldır ki, bu müraciətlərin arasından işçi
seçmək də artıq çətinləşməyə başlayıb.
Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda çox böyük kadr potensialı var və
həqiqətən, insanların savadlılıq səviyyəsi çox yüksəkdir. Gələk sualınızın əsas
hissəsinə. Yeni fəaliyyətə başlayan bir
bank, quruluş mərhələsində olan bir
bank üçün ilk əvvəl bu sektorun biliciləri, ustaları lazımdır. Bu baxımdan biz
bank sektorunda təcrübəli olan işçiləri
seçdik. Amma zamanla bank böyüdükcə təhsilini yeni başa vurmuş təcrübəsi
nisbətən az olan namizədləri də komandamıza aldıq və almağa davam edirik.
Bununla qardaş ölkəmizin həm məşğulluq vəziyyətinə bir qatqımız olacaq,
həm də bank üçün yeni, enerjili, yenilikləri öyrənməyə açıq bir qrup toplamış
olacağıq.

sahibkar
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Fərid Abuşov:

“Hədəfimiz ödəniş terminalları, mobil və internet
bankçılıq xidmətlərini müştərilərin istifadəsinə
verməklə onların banka əlçatanlığını təmin etməkdir”
“DəmirBank” ASC İdarə heyətinin sədri Fərid Abuşov
“EcoVision”un suallarını cavablandırır
Aybaay açıqlanan rəqəmlər əhalinin
əmanətlərinin davamlı olaraq azaldığını göstərir. Əhalinin bank sisteminə
inamını artırmaq istiqamətində sizin
bank hansı tədbirləri planlaşdırır?
F.A.: Bank sektoruna yerləşdirilən
əmanətlərdə azalmanın müşahidə olunması müxtəlif amillərdən asılıdır. Hesab
edirəm ki, burada iki əsas səbəb var. Səbəblərdən biri makroiqtisadi amillərin
təsiridir. Hazırda ölkə iqtisadiyyatı tənəzzül dövrünü yaşayır. Belə dövrlərdə gəlir
səviyyəsinin azalması müşahidə olunur
ki, əhali və digər iqtisadi subyektlər gəlir-
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lərin düşməsini bir tərəfdən istehlakı və
ya investisiyaları azaltmaq, digər tərəfdən
isə topladıqları maliyyə ehtiyatlarından istifadə etməklə kompensasiya edirlər. Belə
bir şəraitdə həm əhalinin, həm də hüquqi
şəxslərin depozitlərinin tədrici amortizasiyası gözləniləndir.
Digər səbəb isə iqtisadiyyatda baş
verən daralmanın bank sektorunun dayanıqlığına təsiri ilə bağlıdır. Təbii haldır
ki, sözügedən tənəzzül və iqtisadi daralma bank sektorunun qeyri-sabit 1990-cı
illərdən sonra əhali qarşısında illər boyu
qazandığı etibarına təsirsiz ötüşməmişdir.

“DərmiBank” 27 illik fəaliyyəti dövründə ölkəmizlə birlikdə eniş və qalxışlar yaşamış, lakin hər zaman göstərdiyi
dayanıqlığı və yüksək səviyyədə müştəri
xidməti ilə müştərilərin etibarını qazanmışdır. Qeyd etmək istərdim ki, 2016-cı
ilin başlanğıcından 4.000-dən çox müştəri
tərəfindən “DəmirBank”a manat ekvivalentində 140 milyondan çox vəsait yerləşdirilib. Bu göstəricinin əsas səbəbi daim
müştərilərin tələblərinə uyğun, çox sərfəli
şərtlərlə müxtəlif əmanət növlərinin təklif
edilməsi ilə yanaşı, bank tərəfindən öhdəliklərin vaxtında yerinə yetirilməsidir.

ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda bank sektorunun ümumi vəziyyəti
sahibkar

Həmçinin “DəmirBank” Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun üzvüdür. Bu isə
müştərilərin yerləşdirdikləri vəsaitlərin
sığortalanmasını təmin edir.
Bununla belə, bank olaraq zəmanənin
tələbləri və hər bir müştərinin gözləntilərinə uyğun xidmətlərimizi daha da rahat
və göz qırpımında əldə olunacağı qədər
sürətli etməyə çalışırıq. Əmanət müştərilərinə münasibətdə bu siyasət əmanətçilərə
bankda yerləşdirdikləri vəsaitlərə ani
çıxışlarını təmin etmək və vəsaitləri 24/7
müştərilərin sərəncamında saxlamaqdan
ibarətdir. Nümunə olaraq “DəmirBank”ın
“Plastik kartla Yığım əmanəti” məhsulunu qeyd etmək istərdim. Müştərilər illik
6%-dək gəlir əldə etməklə yanaşı, istənilən vaxtda bankın filialına gəlmədən
“DəmirPay” yaşıl terminallarından istifadə
edərək, vəsait yatırmaq imkanı ilə bərabər,
həmin vəsaitləri “DəmirBank”ın ATM-ləri
vasitəsilə hər hansı bir komissiya tutulmadan nağdlaşdırmaq imkanına malikdirlər. Həmçinin bir müddət öncə istifadəyə
verilmiş bankın 24/7 filialı müştərilərə
onlara uyğun olan vaxtda vəsaitlərini yerləşdirmək imkanı verir. Eyni zamanda
gələcək üçün əsas hədəfimiz “DəmirPay”
ödəniş terminalları və eləcə də bankın bazara növbəti ay tam yeni mobil və internet
bankçılıq xidmətlərini müştərilərin istifadəsinə verməklə onların banka əlçatanlığını təmin etməkdir.

İstehlak kreditlərinin verilməsinin
sərtləşməsindən sonra hansı sahələr
üzrə kreditləşməni planlayırsınız?
F.A.: Son proseslərdən sonra bazarın nisbətən sıxıldığını müşahidə edirik.
Mərkəzi Bankın yeni hazırladığı “Məsuliyyətli kreditləşmə” sənədinə əsasən devalvasiyadan sonra istehlak kreditlərinin verilməsində bir qədər sərtləşmə müşahidə
olunmağa başladı. Sözügedən sənədin əsas
məqsədi bankların kredit verərkən daha
məsuliyyətli olmasını təmin etməkdir.

Hazırkı vəziyyət də buna uyğun addımlar
atmağımızı tələb edir. Bununla bağlı olaraq
məhsul strategiyamızda müəyyən dəyişikliklər etmişik. Bu zaman həm bazardakı
tələb, həm rəqabət şəraiti, həm də risklilik
nəzərə alınır.
“DəmirBank”ın əsas strateji istiqamətlərindən biri sahibkarlıq subyektlərinə
dəstək göstərilməsidir. Bizim üçün biznes
kreditləşməsi prioritet istiqamətlərdən
biri olduğundan bankımız sahibkarlarımıza uzunmüddətli investisiya layihələrinin
maliyyələşdirilməsi və eyni zamanda dövriyyə vəsaitlərinin əvəz edilməsi üçün kredit məhsulları təklif edir. Qeyd etmək istəyirəm ki, uzun illər olduğu kimi, bankımız
hazırda da Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu
ilə uğurlu əməkdaşlığını davam etdirməklə sahibkarlarımıza çox sərfəli şərtlərlə
maliyyə resurlarına çıxış imkanını təklif
etməkdə davam edir.
İstənilən halda rəqabətqabiliyyətli olmağın əsas şərtlərindən biri bazarda baş
verən dəyişikliklərə vaxtında, lazımi reaksiya verə bilməkdir. “DəmirBank” ölkəmizin ən uzunömürlü banklarından biri
olaraq hər zaman yenilənmiş, innovativ
və çevik bank olaraq bazardakı mövqeyini
möhkəmləndirmişdir.

Son zamanlar vaxtı keçmiş kreditlərin artması ilə onların toplanmasının kollektor şirkətlərə ötürülməsi
məsələləri tez-tez gündəmə gəlir. Sizin
bu haqda fikirləriniz nədir, bank olaraq
bu prosesə necə baxırsınız?
F.A.: Hazırda, təbii olaraq, problemli
kreditlərin idarə edilməsinin prioritetliyi
artmışdır. Əslində, problemli kreditlər bizim sektor üçün yeni çağırış deyil, bu, hər
zaman olub, sadəcə indi ümumi nisbətdə
payı daha çoxalıb. Problemli kreditləri elə
idarə etmək lazımdır ki, bankla müştəri arasındakı münaqişəli vəziyyət uğurla
aradan qalxmış olsun. Bunun üçün müştərilərlə mütəmadi görüşlər keçirilir və onla-

rın bugünkü maliyyə durumu tam ödəniş
etməyə imkan vermirsə, mütləq güzəştlər
və möhlətlər verilir.
Bildiyiniz kimi, problemli kreditlərin
yığım prosesi müxtəlif formalarda həyata
keçirilir. Biz bu prosesi tam öz qüvvəmiz
hesabına aparırıq. Bunun üçün ayrıca
struktur bölməmiz və aidiyyəti mütəxəssislər çalışır. Fikrimizcə, hazırkı dövrdə
işlərimizin düzgün koordinasiya edilməsi
və müştəri məmnuniyyətinin saxlanılması
üçün bu formada işləməyimiz daha məqsədəuyğundur.
Bir önəmli məsələni də vurğulamaq
istəyirəm ki, problemli kreditlərə yanaşma
bütün banklardan adekvatlıq tələb edir. Bu
gün krediti əvvəlki kimi ödəyə bilməyən
müştəridən birdəfəlik üz döndərmək də
çıxış yolu deyil. Müştərinin real vəziyyətini
anlamağa çalışır, bankımızla əvvəlki münasibətlərini mütləq nəzərə alırıq.
Mətbuatda banklarla bağlı neqativ
xəbərlər əsasən region filialları ilə bağlı olur. Sizcə, bu sahədə əsas problemlər
nələrdir?
F.A.: Bildiyiniz kimi, “DəmirBank” yalnız Bakıda deyil, o cümlədən regionlarda
da geniş filial şəbəkəsinə malikdir. Əksər
regionlarda filiallarımız artıq uzun müddətdir fəaliyyət göstərir və böyük müştəri bazasına malikdir. Bu müddət ərzində
geniş filial şəbəkəsinin vahid mərkəzdən
operativ idarəedilməsi üzrə oturuşmuş
sistemimiz mövcuddur. Yaranmış istənilən
problemin qısa zamanda həll edilməsi üzrə
böyük təcrübəyə malikik.
Əlavə etmək istəyirəm ki, “DəmirBank”ın Bakıda yerləşən filiallara tələbləri
ilə rayon filiallarına tələbləri eynidir. Biz
bütün filiallarımızda eyni dərəcədə yüksək
müştəri xidmətinə nail olmağa çalışırıq.
Müştəri xidmətinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı xüsusi layihəmiz var. Hazırda layihə icra prosesindədir. İnanıram
ki, layihənin uğurlu icrası ilə “DəmirBank”say 28 | EcoVision
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da müştəri xidməti keyfiyyəti daha da artacaq, müştərilər bankımzla işləməyə daha
maraqlı olacaqlar.
Bundan əlavə, bildirmək istərdim ki,
“DəmirBank”, əsasən, regionlarda olmaqla maliyyə savadlılığının artırılması istiqamətində çeşidli fəaliyyət göstərməkdədir. Təsadüfi deyil ki, bankımız bu sahədə
apardığı işlərə görə Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası tərəfindən qiymətləndirilərək “Müştərilərin maliyyə savadlılığının artırılmasına önəm verən təşkilat”
nominasiyasının qalibi seçilmişdir. Artıq
bir neçə ildir Mərkəzi Bankın ölkə əhalisinin maliyyə savadlılığı səviyyəsinin artırılması məqsədilə həyata keçirdiyi "Maliyyə
savadlılığı" layihəsində fəal iştirak edirik.
Hər il layihə çərçivəsində bankın əməkdaşları Bakı və regionlarda yerləşən müxtəlif
məktəblərdə, ali təhsil müəssisələrində
maliyyə savadlılığı mövzusunda tədbirlər
keçirir. Bankımız həmçinin regionlarda
yaşayan qadın müştərilərinin maliyyə savadının artırılması məqsədilə xüsusi “Maliyyə savadını artır – Gələcəyini planlaşdır”
mövzusunda təlimlər keçirib. Layihə “DəmirBank”ın, Polşa Mikromaliyyə Mərkəzi
(MFC), Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası (AMFA) və Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilib.

Bankınız hansı növ yeni məhsulları bazara çıxarmağı planlaşdırır? Yeni
marketinq hədəfləriniz nələrdir?
F.A.: Əsas məqsədimiz təqdim etdiyimiz
məhsul və xidmətlərlə müştərilərin məmnuniyyətini artırmaq və onların rahatlığını
təmin etmək üçün qabaqcıl texnologiyaların
tətbiq edilməsidir. Qısa müddətdə yeni innovativ internet və mobil bankçılıq xidmətləri müştərilərimizin istifadəsinə veriləcək.
Qeyd etmək istəyirəm ki, mobil və internet
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bankçılıq vasitəsilə əməliyyatların aparılması və qeyri-nağd əməliyyatları təşviq
etmək üçün müştərilərimizə “DəmirClick”
xidmətindən istifadə edərək bank əməliyyatlarının aparılması tarif və qiymətqoyma
baxımından daha sərfəli olacaqdır. Bildiyiniz kimi, nağdsız ödənişlər “DəmirBank”
üçün həmişə prioritet sahələrdən olub. Bu
istiqamətdə bir neçə yeni layihəmiz üzərində iş gedir. Yaxın zamanda yeni multifunksional kartı müştərilərə təqdim edəcəyik.
Əlavə olaraq bankın bu il istifadəyə verdiyi
24/7 filialının uğurunu nəzərə alaraq, müştərilərimizə daha yaxın olmaq üçün 24/7
formatlı elektron şöbələrin istifadəyə verilməsi üzərində də işlər aparılır. Bu yaxınlarda belə 24/7 xidmət məntəqələrindən
birinin yeni təmir olunmuş Dəmir Yolu Vağzalında şəhərimizin qonaq və sakinlərinin
istifadəsinə verilməsi planlaşdırlır.
Bazara yeni məhsullar çıxarmaqla bərabər mövcud məhsul və xidmətlərimizin
şərtlərinə də mütəmadi nəzər yetirir, onları bazarın, texnologiyaların bugünkü tələblərinə uyğunlaşdırmaq üçün yeniləyirik.
Bütün yeniliklərimizi daha rahat çatdırmaq məqsədilə qısa zamanda rahat, fərqli
dizaynla yeni korporativ sayt müştərilərin
xidmətinə veriləcəkdir.
Devalvasiyadan sonrakı müddətdə
bank sektorunda kütləvi olmasa da, ixtisarlar müşahidə edildi. Paralel olaraq
işə alınmaların da azaldığı müşahidə
olunur. Sizin bankda bu sahədə vəziyyət necədir, insan resursları siyasətinizdə yeni planlarınız nələrdir?
F.A.: 27 illik fəaliyyəti dövründə “DəmirBank” dəfələrlə iqtisadi böhranla üzüzə qalmış, nəticədə hər birindən uğurla
çıxmışdır. Keçmiş illər ərzində bankımız
“DəmirBank” ailəsinin üzvü olmuş minlər-

lə əməkdaşın karyerasında və həyatında
müsbət iz buraxmışdır. İşə qəbul prosesi
ilə bağlı onu qeyd edə bilərəm ki, mütəmadi olaraq həm baş ofisə, həm də Bakı və region filiallarımıza müxtəlif vakansiyaların
elan olunduğunu görə bilərsiniz.
“DəmirBank” ölkəmizin, həmçinin ölkə
gənclərinin həyatında xüsusi rol oynayır.
Hazırda bir neçə aparıcı universitetlə qarşılıqlı əməkdaşlıq münasibətləri yaradılıb.
Həm bu əməkdaşlıq layihələri daxilində,
həm də ayrı-ayrı təcrübə proqramları çərçivəsində gənclərimizə öyrəndikləri nəzəri
bilikləri praktikada tətbiq etmək, maraqlandıqları sahələr üzrə təcrübə qazanmaq
və bu işi mütəxəssislərindən öyrənmək
imkanı yaradılır. Onlardan yüksək nəticə
göstərmişlər “DəmirBank”da işlə təmin
olunur və ailəmizin bir üzvünə çevrilir.
Hazırda yüksəkixtisaslı əməkdaşların daxil
olduğu güclü bir komanda olaraq fəaliyyətimizi sürətlə davam etdiririk.
Ümumiyyətlə, bank sektorunda çalışmaq istəyənlər üçün tövsiyələrinizi
bilmək maraqlı olardı.
F.A.: Son illər ərzində maliyyə sektorunda olduqca dinamik inkişaf tempi müşahidə olunur. Ona görə bu sektorda fəaliyyət
göstərən şirkətlər namizədlər üçün daha
cazibədar gəlir. Digər tərəfdən, banklar arasında rəqabət artdıqca banklarda işəgötürmə zamanı daha savadlı, təcrübəli kadrlara
tələb artır. Bank sektorunda karyera qurub
çalışmaq istəyən hər bir namizəd ilk növbədə yeniliklərə açıq, özünə inamlı, həmçinin inkişafa meyilli, real bazar şərtlərində
işləməyə və bankın işlərinə dəyər qatmağa hazır olmalıdır. Həmçinin namizədlərə
mövcud rəqabət şərtlərinə davam gətirmək
üçün praktiki və nəzəri biliklərini daim inkişaf etdirməyi tövsiyə edirəm.

sahibkar

“Azercell Telekom”un prezidenti Vahid Mürsəliyev:

"Gənclərə tövsiyəm odur
ki, vətənpərvər olsunlar"
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Rubrikamızın qonağı ATİB İdarə heyətinin üzvü, “Azercell
Telekom”un prezidenti Vahid Mürsəliyevdir

"ATİB kimi təşkilat vasitəsilə təmsil etdiyimiz biznes
strukturlarında baş verən yenilikləri, inkişaf perspektivlərini
öyrənmək və paylaşmaq böyük əhəmiyyət kəsb edir"
Vahid müəllim, öncə xahiş edirik
oxuculara şəxsi və karyera həyatınızla
bağlı məlumat verəsiniz.
V.M.: “Azercell”dən öncə uzun müddət
neft sənayesində çalışmışam. 1984-cü ildən Neft Daşlarında operator işləmişəm.
7 il sərasər fəhləlikdən sonra bir il həmkarlar komitəsində təlimatçı kimi çalışmışam.
1992-ci ilin yayında isə sırf təsadüf
nəticəsində “Azərineft” Dövlət Konsernindən təklif aldım. Neft Daşlarında ozamankı şirkət rəhbərliyinin iştirakı ilə keçirilən
bir iclasdakı çıxışım həmin vaxt prezident
olan Sənan Əlizadənin çox xoşuna gəlmişdi. Görüşdən dərhal sonra mənə xəbər
göndərib işə çağırdılar. Sonra isə Amerikanın “Mobil” şirkətindən iş təklifi aldım.
Bu işimlə paralel bir sıra digər şirkətlərlə
hüquq məsləhətçisi kimi əməkdaşlıq edirdim. Böyük Britaniya, ABŞ, Türkiyənin iri
korporasiyaları ilə danışıqlar aparırdıq,
müqavilələr imzalayırdıq. Ən iri neft la-

yihələri – Bakı–Tbilisi–Ceyhan, həmçinin
Bakı–Novorossiysk kəmərləri ilə bağlı işləyirdik. Mən həm kommersiya, həm də
texniki qrupun üzvü olduğumdan səfərlərim çox olurdu. Sonradan bu təcrübə çox
köməyimə gəldi.
Ailəmə gəlincə, iki oğlum var. Böyük oğlum ABŞ-da təhsil alıb və hazırda orada da
işləyir. Baxmayaraq ki, cəmi 27 yaşı var, çox
qısa zamanda özünə uğurlu karyera qura
bilib. Çox yüksək əməkhaqqı ilə böyük bir
şirkətdə və kifayət qədər məsul vəzifədə
çalışır. Kiçik oğlum isə Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) dəstəyi ilə İngiltərədə həm
bakalavr, həm də magistr təhsili alıb. Hazırda Dövlət Neft Şirkətində işləyir.

Necə oldu ki, bu sektorda fəaliyyətə
başladınız?
V.M.: 2000-2001-ci illərdə ABŞ-ın
Klivlənd şəhərində yerləşən və Amerikanın ən nüfuzlu universitetlərindən sayılan Case Western Reserve Universitydə

korporativ idarəetmə üzrə elmi-tədqiqat
işləri aparırdım. Biznes idarəetməsi üzrə
kurs da götürmüşdüm və kursun sonunda müvafiq sertifikat da aldım. 2005-ci
ildə isə ABŞ-ın Çikaqo şəhərində yerləşən
enerji sektorunda çalışan bir konsaltinq
şirkətində təcrübə mübadiləsi keçdim.
Amerikadan gələndən iki gün sonra “Azercell”dən iş təklifi aldım. İlk dəfə imtina etdim, çünki işim məni qane edirdi. Amma
ikinci dəfə zəng edən xanım daha çox israrlı oldu və məni ilkin müsahibəyə getmək üçün inandıra bildi. Bir neçə görüşdən sonra, 2005-ci il avqust ayının 12-dən
etibarən artıq “Azercell”də işə başladım.
Düzdür, neft şirkətində işlədiyim illərdə
mən tez-tez xarici ölkələrdə ezamiyyətdə
olur, böyük şirkətlər, beynəlxalq korporasiyalarla keçirilən görüşlərdə, aparılan
müzakirələrdə iştirak edirdim və bunun
sayəsində də müəyyən beynəlxalq təcrübə
toplamışdım. Amma “Azercell”də işə başlamaqla birbaşa bu beynəlxalq korporasisay 28 | EcoVision
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yanın bir hissəsi oldum. Mən hələ ABŞ-ın
Klivlənd şəhərində korporativ idarəetmə
üzrə elmi-tədqiqat işləri apararkən dünyanın müxtəlif ölkələrinin təcrübəsini
öyrənmiş və böyük şirkətlərdə, korporasiyalarda müşahidə şurası, direktorlar
şurası və digər ali idarəçilik orqanlarının
fəaliyyəti və idarəçilikdəki rolu ilə tanış
olmuşdum. Azərbaycanda hələ bu sistem
formalaşmasa da, “Azercell”də artıq korporativ idarəetmə mövcud idi. Çünki “Azercell” “TeliaSonera” kimi iri korporasiyanın
tərkib hissəsi, dünya korporativ idarəetmə
sisteminin bir parçası idi və onlara uyğun
daxili qaydalarla idarə olunurdu.

"Azercell" şirkəti neçə ildir Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Əsas fəaliyyət
istiqaməti nədən ibarətdir?
V.M.: Bu il biz “Azercell”in 20 illik yubileyini qeyd edəcəyik və şübhəsiz ki, bu
həm ölkəmizin ictimai və iqtisadi həyatında, həm də bizim şirkətin həyatında
əlamətdar 20 il olub. Qeyd etmək istərdim
ki, bu dövrdə biz dayanıqlı və nümunəvi biznes aparılması sahəsində müəyyən mədəniyyət yaratmaq, müştərilərlə
peşəkar münasibət qurmaq və yüzlərlə
gəncin arzuolunan iş yerinə çevrilməyə
müvəffəq ola bilmişik. Əlbəttə ki, bizim
istifadəçilərimiz üçün əsas göstərici xidmət səviyyəsi, şəbəkə keyfiyyəti, müasir
servislərin əlverişli olmasıdır. Biz müştərilərimizin məmnuniyyətini ön plana qoyaraq öz təkliflərimizi onların rahatlığına
uyğun şəkildə daim fərqli edir və təkmilləşdiririk. Mən əminliklə deyə bilərəm ki,
bu gün “Azercell” qiymət-keyfiyyət nisbəti
üzrə ən sərfəli xidmətlər təqdim edir. Elə
bu səbəbdən 4,5 milyon şəxs “Azercell”in
xidmətlərini seçir. Bazarın 48 faizi bizim
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şirkətin tərəfindədir və biz öz payımızı
şəffaf biznes aparmaqla artırmağa çalışırıq. Keyfiyyət və etibarlıq – bizim ilk növbədə prioritetlərimiz budur, çünki abunəçi bizi seçərək həyatında yaxın insanları
ilə ünsiyyəti və biznesinin aparılmasını
bizə etibar edir. Hər iki halda istənilən zaman, istənilən məkan, istənilən şəraitdə
rabitənin etibarlığı hər şeydən üstündür.
Dünya telekommunikasiyası artıq yeni
və şübhəsiz, bir krala tabe olub – internetə. Sürətli internet müasir həyatın ayrılmaz iştirakçısına çevrilib və onu öz qa-

4G şəbəkəsini inkişaf etdirmək və yeni
sərfəli təkliflər üzərində işləməklə bərabər, biz abunəçilərimizi dünyada mobil
texnologiyaların inkişafı ilə bir dalğada
saxlamaq üçün ölkədə smartfonların sayının artırılmasına dair siyasətimizi davam
etdirərək sürətli interneti mümkün edən
müasir cihazları əlçatan etdik.
Yeri gəlmişkən, elə bu günlərdə dünyanın ən aparıcı mobil telefon istehsalçıları
ilə əməkdaşlıq apararaq üç sərfəli smartfon kampaniyasına başladıq. İndi abunəçilərimiz “Iphone 6”, “General Mobile”,

nunlarına tabe edir. Hər bir azərbaycanlı
yeni və insan həyatını xeyli asanlaşdıran
rahat xidmətlərdən istifadə etməyə layiqdir. Qeyd edm ki, bizim internet istifadəçiləri “Azercell” 4G şəbəkəsində saniyədə 120 meqabayta qədər sürət əldə edə
bilərlər. Bakıda və Abşeronda bizim 500-ə
yaxın radiobaza stansiyamız quraşdırılıb
və onların sayı daim artır. Tək keyfiyyəti
yox, həmçinin təklifləri də mükəmməlləşdiririk – il ərzində mobil internet tariflərimizi 55 faizədək endirdik, abunəçilərimizin 4G xidmətinə pulsuz şəkildə
qoşulmasını təmin etdik, yeni internet
tarif paketləri istifadəyə verdik.

“LG Flex” kimi mobil cihazları əldə etmək
üçün təklif etdiyimiz 12 aylıq kampaniyalara qoşulub ən qabaqcıl texnologiyalardan yararlana bilərlər.
Həmçinin bir müddət öncə biz növbəti
yeni konsepsiyalı satış və xidmət ofisimizi
açdıq – hamının yaxşı tanıdığı, “Azercell”in
ilk Müştəri Xidmətləri mərkəzlərindən
biri olan Fəvvarələr meydanı, Zeynalabdin Tağıyev küçəsində yerləşən ofisimiz
indi müştərilərə müasir görkəmdə servis
görstərəcək. Mən əminəm ki, yeni konsepsiyalı ofisimizdə həyata keçirdiyimiz xidmət və kampaniyaların köməyilə
abunəçilərimiz fərdi şəkildə 4G xidməti-

sahibkar

nin sürətini sınayaraq özlərini ən son texnologiyalarla eyni dalğada hiss edəcəklər.
Yaxın zamanda 4G şəbəkəsini respublikanın bütün regionlarında quracağıq. Eyni
zamanda abunəçilərimizin operativ və keyfiyyətli xidmətdən istifadəsini təmin etmək
üçün ölkə boyu yeni konsepsiyalı ofislərimizin açılışını və yeni servislərin, əlverişli
kampaniya və cihazların təqdimatını davam
etdirəcəyik. Çünki məqsədimiz sürətli interneti hamı üçün əlçatan etməkdir.
Uğurun sirrini nədə görürsünüz?
V.M.: Düşünürəm, insanın məqsədi, iradəsi, mübarizə aparmaq qabiliyyəti varsa,
o, mütləq özünə yol açaraq uğur qazanacaqdır. Plato deyirdi ki, uğur heç kimin
ardınca getmir. Ali təhsilli hüquqşünas olduğum halda 7-8 il Neft Daşlarında fəhlə
işləmişəm. Lakin yuxarıda dediyim kimi,
bir təsadüfə görə neft şirkətində işləməyə
başladım. Amma arxayın olmadım, tənbəllik etmədim, ingilis dilini də öyrəndim.
Düşünmürəm ki, insanın yüksəlməsi
üçün mütləq kiminsə yardımı olmalıdır.
Əlbəttə, kiminsə zəmanəti hansısa bir
məqamda ciddi şəkildə kömək edə, insanın həyatını əsaslı surətdə dəyişə bilər.
Amma müəyyən pillə var ki, ora insan öz
gücünə gəlib çıxa bilər, əlavə dəstəyə ehtiyac yoxdur. Zəhmətin itməsi qeyri-mümkündür. Mən övladlarıma da daim bu
öyüd-nəsihəti vermişəm. Onları inandırmışam ki, insan mütləq zəhmətinin bəhrəsini görür və öz uğuruna nail olur.
Şirkətinizin insan resurslarına
münasibəti necədir? Şirkətiniz in-

san resursları təminatı və keyfiyyətin
yüksəldilməsinə yönəlik hansı fəaliyyətləri həyata keçirir?
V.M.: Mən deyərdim ki, “Azercell”in bütün uğurlarının arxasında insan faktoru
dayanır. Böyükdən kiçiyə – hər bir əməkdaşımızın şirkətə qatqısı bizim üçün son
dərəcə əhəmiyyətlidir. Fəaliyyət göstərdiyimiz illər ərzində biz insan resurslarının
inkişafı sahəsində milyonlarla sərmayə
yatırmışıq. Bu gün artıq bizim peşəkar
mütəxəssislərimiz müxtəlif sahələrdə iri
şirkətlər və fiziki şəxslər üçün təlimlər
keçirlər. Neçə-neçə əməkdaşımız hazırda
Türkiyə, İsveç, Özbəkistan, Gürcüstan və
başqa ölkələrin iri mobil rabitə şirkətlərində yüksək vəzifələrdə çalışır.
İnsan resurslarının inkişafına verdiyimiz önəmin bariz nümunəsi Beynəlxalq IIP
(Investors in People) İnsanlara Sərmayə
Sertifikatının növbəti resertifikasiya mərhələsini uğurla addımlamış olmamızdır.
Həmçinin əlavə etmək istərdim ki, hələ
2008-ci ildən “Azercell” ölkəmizin müxtəlif ali
tədris müəssisələrinin tələbələri üçün xüsusi
təcrübə və təqaüd proqramları keçirir. Yalnız
bu il 24 tələbəyə təhsilini bitirməmişdən öncə
bizim fəxri təqaüdümüzü almaq və daha 30
tələbəyə “Azercell”in müxtəlif departamentlərində sonradan işə alınmaq imkanı ilə təcrübə keçmək şansını bəxş etdik. Bütün bunlar
bizim işlədiyimiz və yaşadığımız cəmiyyətin
xeyrinə olan fəaliyyətimizdən xəbər verir.
Yeni işə başlayan gənclərə tövsiyəniz nə olardı?
V.M.: İlk əvvəl gənclərə tövsiyəm
odur ki, vətənpərvər olsunlar. Vətən-

lərini, dövlətlərini, dillərini sevsinlər.
İkincisi, mütləq müəyyən bir səviyyədə
təhsil alsınlar. Ali təhsil almaq xatirinə
təhsil almasınlar. Belə olarsa, onlar sıravi mütəxəssis olacaqlar, amma indiki
zamanda sıravi mütəxəssis olmaq azdır. İndiki zamanda liderlik, idarəetmə,
doğru zamanda doğru qərar qəbuletmə
bacarıqları çox vacibdir. Məqsədyönlü olub, bu məqsədə çatmaq üçün isə
mütləq mübariz olsunlar. Bir sözlə, elm,
təhsil və ya peşə sahibi olsunlar. Bir də
çox vacibdir ki, xeyirxah və insanpərvər ruhda böyüsünlər. Məncə, dünyada
ən gözəl hislərdən biri də ehtiyacı olan
insanlara əl tutmaqdan aldığın məmnuniyyət hissidir.

ATİB İdarə heyətinin üzvü kimi təşkilatın perspektivdəki fəaliyyəti ilə
bağlı nə düşünürsünüz?
V.M.: Azərbaycan Türkiyə İş Adamları
Birliyini ölkəmiz üçün ən əhəmiyyətli biznes təşkilatlarından biri kimi dəyərləndirirəm. Müxtəlif sahələrdə çalışan iş adamlarını bir araya gətirməklə yanaşı, ATİB iki
dost və qardaş ölkə arasında həm iqtisadi,
həm də mədəni əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə və genişlənməsinə təkan
verir. Müxtəlif tədbirləriniz boyu apardığınız təşəbbüslər buna parlaq nümunədir.
Düşünürəm ki, ATİB kimi təşkilat vasitəsilə təmsil etdiyimiz biznes strukturlarında baş verən yenilikləri, inkişaf perspektivlərini öyrənmək və paylaşmaq böyük
əhəmiyyət kəsb edir.
Mən ATİB təşkilatına bu işdə davamlı
uğurlar arzu edirəm.
say 28 | EcoVision
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ULUSAL KALKINMA SÜRECİNDE
İNOVASYON VE İNOVASYON YÖNETİMİ I
GİRİŞ:

Prof. Dr. ALİ B. KUTVAN

Journal of Business and Economics /
NYC Yayın Kurulu Üyesi

Bu yazının kapsamını içinde yaşadığımız çağda ve ulusal kalkınma sürecinde inovasyon ve inovayon yönetiminin önemi oluşturmaktadır. Konunun
iktisadi ve sosyal önemi açısından
yazıyı iki aşamalı olarak yazmaya karar verdim. Bu ilk bölümde inovasyon
kavramını ve önemini ve inovasyon
çeşitlerini ve inovasyonun yayılma ve
benimsenme süreçlerini ele almak
istiyorum. Gelecek yazıda ise, ulusal
sistemlerinin yapısı ve dönüşümünü,
İşletmeler İçin İnovasyon Yönetimi ve
İnovatif Örgüt Kültürünün Özellikleri
ve ulusal inovasyon stratejilerini ele
alacağım.
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İkinci Dünya savaşı sonrasında işletmelerin üretim kapasitesi temel rekabet gücü
değişkeni olarak kabul edilirken, zaman
içerisinde yalnızca üretim gücü ve kapasitesi rekabetçi gücü koruyabilmek için yeterli
olmamaya başlamıştır. Üretim kapasitesinin
ardından maliyetler, kalite, hız, esneklik gibi
rekabet gücü parametreleri de gündemdeki
yerini almıştır. Ancak 2000’li yıllara girilmesi ile birlikte bütün bu değişkenlere ek olarak farklılaşma ve yenilik değişkeni rekabet
oyununun kurallarını değiştirmiştir.
Yenilik konusunu ilk gündeme getiren
ekonomistlerden biri olan J. A SCHUMPETER’dir. SCHUMPETER, (D. 8 Şubat 1883
- Ö. 8 Ocak 1950), Avusturyalı iktisatçı ve
siyaset bilimcidir. Çalışmaları ile özellikle
siyasi iktisada önemli katkılarda bulunmuştur. 20. yüzyılın en önemli iktisatçıları
arasında yerini almıştır.
Schumpeter'in iktisadi analize en
önemli katkısı, kapitalizmdeki konjonktür
dalgalanmalarını teknolojik yeniliklere ve
işadamlarının girişimlerine bağlamasıdır.
Ölümünden kısa süre sonra, Schumpeter'ın görüşleri Sanayi organizasyon,
evrimci teori ve iktisadi kalkınma ile ilgilenen özellikle Avrupalı heterodoks
iktisatçılar arasında etkili olmuştur. Bugün, Schumpeter iktisadi siyaset, yönetim çalışmaları, sanayi siyaset ve yenilik

(innovation) alanında düşünce önderi
konumundadır. Girişimcilik kavramı onun
katkıları olmaksızın tam anlamıyla anlaşılamaz. Avrupa Birliği'nin yenilik programı
ve temel kalkınma planı, Lizbon Stratejisi,
Schumpeter'ın düşünceleri üzerine kuruludur.
YENİLİK (İNOVASYON) KAVRAMI VE
ÖNEMİ:
Yenilik konusunu ilk gündeme getiren
ekonomistlerden biri olan SCHUMPETER
yenilik faaliyetlerini;

• Yeni ürünlerin geliştirilmesi ya da mevcut üründe niteliksel değişimler gerçekleştirilmesi;
• Sektör için yeni süreçlerin geliştirilmesi;
• Yeni pazarların açılması;
• Hammadde ve diğer girdiler için yeni
tedarik kaynaklarının bulunması;
• Endüstriyel örgütlenmedeki değişimlerin gerçekleştirilmesi;
olarak tanımlamıştır. (OECD Oslo Manual, 1997, s.16).
OECD ve diğer AB belgeleri incelendiğinde, yenilik kavramının; bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya
da geliştirilmiş bir üretim ya da dağıtım
yöntemine, ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürme süreci olarak
tanımlandığı görülmektedir.
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Bilimsel ve
teknolojik
gelişmeler
bilgi yaratır

Yaratıcı
Bireyler

İşletmelerin
fonksiyonları
ve faaliyetleri

İşletme
bilgi, süreçleri
ve ürünler
geliştirir

İşletmenin
yapısı ve diş
bağlantıları

Sosyal değişimler ve pazar gereksinimleri
talep ve fırsatlar yaratır
Şekil 1.1: Yenilik Sürecine Katkı Sağlayan Faktörler
Kaynak: Trott, 2005, s.10

İşletmelerin uzun dönemli rekabet üstünlüğüne sahip olup olamamaları, yenilik
yapabilme becerileri ile doğrudan ilişkilidir.
Başka bir ifadeyle, ekonomik ve sosyal
bir katma değere dönüşen ya da dönüştürülen yenilikler” oluşturmaktadır. Dolayısıyla ekonomik ve sosyal bir katma
değeri olmayan bir şeyin ne kadar yeni,
farklı, orijinal ya da yaratıcı olursa olsun
inovasyon olarak değerlendirilemeyeceği açıktır.
“İşletmecilik tarihi, yenilik yapamadığı
ve ürün portföyünü güncel ve rekabetçi tutamadığı için daha yenilikçi rakipleri tarafından alt edilen işletmelerle doludur.”
İnovasyon, hem günümüz ulusal ekonomileri hem de işletmeler için vazgeçilmez
bir dinamizm kaynağı haline gelmiştir. Bu
yönüyle inovasyonun ekonomi, toplum ve
işletmeler için önemini üç başlık altında
toplamak mümkündür.
İnovasyon;

• Ulusal ve bölgesel ekonomiler için sürdürülebilir ekonomik büyümenin,
• Toplumlar için sosyal kalkınma ve refah
düzeyinin,
• Hem işletmeler hem de ulusal ekonomi-

ler için rekabet gücünün temel dinamiği
haline gelmiştir.

Günümüzde pek çok sektör için yenilik,
rekabetin en önemli itici güçlerinden biri
olarak kabul edilmektedir.
İşletmeler, performans kriteri olarak cirolarının ne kadarlık bir kısmını son beş yıl
içerisinde geliştirdikleri ürünlerden elde
ettiklerini göz önünde bulundurmaktadırlar. Christopher Freeman, yenilik ekonomisi üzerine yapmış olduğu çalışmada yenilik
yapmamanın yok olmak anlamına geldiğini ifade etmektedir.
İnovasyon’un hem ülke ekonomileri ve
işletmeler için hem de toplum için ortaya
çıkaracağı sonuçları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Uzkurt, 2008; 269270):
İşletmeye yönelik sonuçlar:
•
•
•
•
•
•

Rekabet üstünlüğü sağlama,
Maliyetlerde düşüş sağlama,
Verimlilik artışı,
Pazar payının artması,
Karlılık artışı,
Hammadde kullanımında etkinliğin
sağlanması,
• Kalite artışı

• Bilginin ekonomik bir değere dönüşmesi,
• Yeni pazarlar oluşturma,
• Ürün hattının ve karmasının genişletilmesi,
• Müşteri tatmininin maksimize edilmesi,
• Yeni pazarlara girişte kolaylık sağlama,
• Üretimde, tedarik ve pazarlama da esneklik sağlama,
• Ürün ve hizmetlerin üretim sürelerinin
kısalması vefirelerin minimizasyonunun sağlanması,
• Çalışma şartlarının iyileştirilmesi,
• Müşteri, tedarikçi ve aracılarla iletişimin geliştirilerek bilgi paylaşımının
sağlanması.
Toplum ve ekonomilere yönelik
sonuçlar:

• Toplumsal refah artışı,
• Yaşam standartlarının artması,
• Sürdürülebilir ekonomik büyümenin
sağlanması,
• İstihdam artışı,
• Kaynakların etkin ve verimli kullanılması,
• Yeni hammadde kaynaklarının ortaya
çıkarılması,
• İhracat artışı sağlama,
• Patent sayılarında artma,
• Bölgesel kalkınmaya katkı sağlama,
• Enerji kaynaklarının etkin kullanımı,
• Girişimciliğin artması,
• Dışa bağımlılığın azalması.

İnovasyonun bu etkilerinden yararlanabilmek ve bu etkileri maksimize edebilmek için öncelikle birey, toplum, kurum
ve kuruluşlar açısından belirli düzeyde bir
farkındalığa sahip olunması, inovasyonun
öneminin kavranması, gerekli mekanizmaların kurularak bu mekanizmalar arasındaki iletişim ve etkileşimin sağlanması
gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için
birçok ülke öncelikle bir ulusal yenilik sistemi kurarak bu sistemi küresel yenilik sistemiyle güçlü bağları olan bir entegrasyona dönüştürmeye çalışmaktadır. (Uzkurt;
2010)
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İNOVASYON ÇEŞİTLERİ
VE SINIFLANDIRILMASI:
• Yenilikler, etki derecelerinden yapısal
özelliklerine kadar çok
farklı ölçütler dikkate alınarak sınıflamaya tabi tutulmuşlardır.

• Bu sınıflandırmalar genellikle;
o Yeniliklerin özelliklerine,
o Meydana getirdiği değişim ve farklılığın derecesine,
o Kullanım alanlarına ve teknoloji yoğunluğuna göre
yapılan sınıflandırmalardır.

YENİLİK SINIFLANDIRMALARI

Boyutlarına ve Etki derecesine Göre
Yenilikler

Radikal Yenilikler
Artımsal Yenilikler

Meydana Getirdiği Değişim ve
Farklıklara Göre Yenilikler

Yıkıcı Yenilikler
Destekleyici Yenilikler

Kullanım Alanlarına Göre Yenilikler

Ürün-Hizmet Yeniliği
Süreç Yeniliği
Pazarlama Yenilikleri

Teknolojik Yoğunluğuna Göre Yenilikler

Teknolojik Yenilikler
Teknolojik Olmayan Yenilikler

Diğer Yenilik Sınıflandırmaları

Toplumsal Yenilik

Boyutlarına ve Etki Derecelerine
Göre Yenilikler:
Radikal Yenilikler;
Radikal yenilikler, mevcut olanlardan
tamamen farklı olarak ortaya çıkarılan
ürün, hizmet, süreç ve yöntemlerin geliştirilerek sosyal ve ekonomik faydaya dönüştürülmesi şeklinde yapılan yenilikler
olarak tanımlanabilir. Bu yönüyle radikal
yenilikler, çoğu zaman onu uygulayan hedef kitlelerin (Birey, toplum, işletmeler vs.)
yaşam ve davranışlarında bir takım değişim ve dönüşümlere neden olurlar.
Artımsal (incremental) Yenilikler:
Mevcut ürün, hizmet ve süreçler üzerin-
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de yapılan yeni değimler, farklılıklar ekleme ve çıkarmalar vasıtasıyla ortaya çıkan
yenilikler ise artımsal (Kademeli) yenilikler olarak değerlendirilmektedir. Artımsal
yenilikler genel olarak, radikal yenilikler
üzerinde birtakım iyileştirmeler, değişiklikler ya da eklemeler yapılarak gerçekleştirilir.

Meydana Getirdiği Değişim ve Farklılıklara Göre Yenilikler:
Yıkıcı Yenilikler:
Yıkıcı yenilikler, mevcutlardan tamamen farklı olmakla birlikte yaşadığımız,
çalıştığımız ve öğrendiğimiz sosyal yaşan-

tımıza ilişkin davranışlarımızı ve algılarımızı da kökten değiştiren yeniliklerdir.
Schumpeter (1934) tarafından isimlendirilen yaratıcı yıkım (creative destruction) ifadesi de belli ölçüde yıkıcı yenilikleri
ifade etmek için kullanılmıştır.
Destekleyici Yenilikler:
Destekleyici yenilikler, mevcut ürünlerin performansını artırmaya yöneliktir ve
radikal özelliklere sahip olabileceği gibi
artımsal özelliklere de sahip olabilirler.
Bu yeniliklerin en önemli amacı, mevcut
pazardaki temel müşteri gruplarınca kullanılan mevcut ürün ve hizmetlerin yeni ihtiyaçları karşılayacak şekilde performans
artışını sağlamaktır.
Kullanım Alanlarına Göre Yenilikler:
Ürün-Hizmet Yeniliği:
Ürün ve hizmet yenilikleri, daha önce
mevcut olmayan eşsiz ve benzersiz bir
ürün ve hizmetin pazara sunulması şeklinde ortaya çıkabilir. Buna ek olarak, mevcut ürün ve hizmetlerde çeşitli boyutlarda
değişiklikler yapılmak suretiyle artımsal
yenilikler şeklinde de ürün ve hizmet yenilikleri yapılabilir.
Mevcut ürün ve hizmetlerde artımsal
olarak yapılacak yenilikler, bazen ürün ve
hizmetin kullanım alanlarını değiştirmek
suretiyle gerçekleşebilir.

Süreç Yeniliği:
Süreç yeniliği, ürün ve hizmetlerin üretim öncesi tedarik; üretim süreci ve üretim
sonrası dağıtım şekillerinde, verimlilik ve
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değer artışını sağlamak amacıyla yapılan
değişim ve farklılıkları kapsamaktadır. Bu
alanlarda firma ya mevcut sistemini tamamen değiştirerek ya da mevcut sisteminde
belirli değişiklik ve düzeltmeler yaparak
bir değişim yaratabilecektir.
Pazarlama Yenilikleri:

Pazarlama sürecinin tamamını kapsayacak şekilde ya da pazarlama sürecinin
herhangi bir aşamasına yönelik olarak anlayış, uygulama ve süreçlere ilişkin yapılan
yenilikler pazarlama yeniliği olarak kabul
edilirler.
Pazarlama yeniliği, müşteri ilişkilerinde
yeni bir tekniğin uygulanması şeklinde ortaya çıkabileceği gibi yeni pazarlara girişte
uygulanacak yeni bir pazarlama stratejisi
olarak da meydana gelebilecektir.
Teknoloji Yoğunluğuna Göre Yenilikler:
Teknolojik Yenilikler:

Teknolojik yenilikler, mevcut teknoloji ya da yeni geliştirilen teknik bir
ilerlemeye dayalı olarak geliştirilen ve
önemli ölçüde teknolojik ağırlığa sahip yeniliklerdir. Teknolojik yenilikler,
yeni bir ürünün üretim ve tasarımında
kullanılan bir teknoloji olabileceği gibi
hizmetlerin sunumunu ya da hazırlanmasını kolaylaştıracak ve etkinlik sağ-

layacak herhangi bir teknolojik gelişme
de olabilir.

Teknolojik Olmayan Yenilikler:
Teknolojik olmayan yenilikler, kullanımında ve ortaya çıkmasında önemli
ölçüde teknolojiye bağlı olmayan yeniliklerdir. Teknolojik olmayan yenilikler,
yeni bir örgütlenme biçimi, yönetim anlayışı ya da ücretlendirme sistemi olabileceği gibi ürün ve hizmetler için yeni bir
pazarlama tekniği, yeni bir pazar bulma
ya da müşteriler yeni bir iletişim şekli
olabilir.
Diğer Yenilik Sınıflandırmaları:
Toplumsal Yenilik:

Toplumsal yenilik, toplumun tamamının ya da belirli bir bölümünün yaşamını
kolaylaştıracak ve etkileyecek yeniliklerdir.
Toplumsal yenilikler, mevcutlar üzerinde
bir gelişme yapılarak ortaya çıkarılabileceği gibi tamamen yeni bir şey de olabilirler.
Toplumsal yenilik, toplumun yaşamını
kolaylaştıracak ya da yaşam standardını
artıracak bir ürün, hizmet ya da bunların
sunuluş biçimleri olabilir.

Örgütsel Yenilikler:
Örgütsel yenilik işletmelerin ticari uygulamalarında, işyeri organizasyonlarında
ve dış ilişkilerinde yeni bir yöntemin uy-

1. Yeni Ürün Fikerlerinin Toplanması
Yeni Ürün
Stratejilerinin
Belirlenmesi

2. Fikirlerin Değerlendirilmesi ve Elenmesi
3. İşletme Analizleri

gulanması şeklinde tanımlanabilir (Oslo
Manual, 2005).
YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİ:
Firmaları yeni ürün ve hizmet geliştirmeye iten nedenleri şu şeklide sıralamak
mümkündür:

• Pazardaki rekabetin artması,
• Yenilik yapmanın, rekabetin temel
unsurlarından birisi haline gelmesi,
• Teknolojinin değişim hızının artması,
• Tüketicilerin yenilik beklentilerinin
artması,
• Tüketicilerin daha bilinçli hale gelmesi,
• Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeye bağlı olarak bilgi ve enformasyonun hızlı yayılması,
• Firmaların uluslararası pazarlara yönelik işbirliklerinin artması,
• Firmaların daha esnek ve yenilikçi
yapıya sahip olmaları,
• Uluslararası pazarlardaki sınır ve kısıtların önemli oranda azalması,
• Firmaların yeni pazar arayışları,
• Ekonomik, ekolojik ve sosyo-kültürel
çevredeki değişim hızının artması,
Yukarıda sayılan nedenler, günümüz
firmalarını yenilik yapma konusunda
motive edici ve zorlayıcı bir rol oynamaktadır.

6. Ticaretleştirme ve Pazara Sürme
5. Pazar Testleri
4. Yeni Ürün Geliştirme

KAVRAMSAL ÇABALAR

UYGULAMALAR

Şekil 2.1: Yeni Ürün Geliştirme Süreci

YENİ ÜRÜNLERİN BAŞARISIZLIK
NEDENLERİ:
• Tüketicilerin ihtiyaçlarını belirlemede
yapılan yanlışlıklar,
• Yeni ürünlerin pazarlanmasında bütünleşik bir anlayışla hareket etmemek,
• Pazara sunumda yanlış zamanlama,
• Fiyatlamada yanlışlık,
• Konumlandırmada ve reklamlarda yapılan hatalar,
• Rekabetçi özelliklerinin yetersiz olması,
• Yüksek maliyetler,
• Yeni ürünün özellik, fayda ve kullanım
şeklinin tüketicilere doğru aktarılamaması,
• Önemsiz ayrıntılar üzerine odaklanmak,

YENİLİKLERİN YAYILMASI VE
BENİNSENMESİ:
Yeniliklerin yayılması ve benimsenmesi
bir taraftan yeniliklerin başarısını gösterirken, diğer taraftan da yeniliği üretenler
açısından ekonomik getirisinin ne kadar
sürede elde edileceğine ilişkin bir gösterge
olarak kabul edilebilir.
Yeniliklerin Yayılması:
• Yeniliklerin çok sınırlı bir kitleye ulaşması, yenilikten beklenen ekonomik ve
sosyal faydanın da düşük olmasını sağlayacak ve böylece yenilik çalışmalarının etkinliğini düşürecektir.
• Yeniliklerin yayılma hızı aynı zamanda

diğer yeniliklerin geliştirilmesine de
olumlu katkı sağlayacaktır.
• Yayılma sürecinde kurulan işbirlikleri,
tarafların tek başlarına ulaşamayacakları ve elde edemeyecekleri bilgi, teknoloji ve diğer kaynaklara ulaşma imkanı
sağlayarak bir sinerji ortaya çıkaracaktır (Oslo Manual, 2005).
Yeniliklerin Benimsenmesi:
Yeniliğin benimsenme hızı yeniliğe ilişkin bazı faktörlerden etkilenecektir.
Nispi Avantaj
(Relative Advantage):
Nispi avantaj, yenilikle ilgilenen
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tarafların, alternatiflere göre kıyasladıklarında o yenilikle ilgili algıladıkları
nispi faydayı ifade eder. Yeniliği benimseyecek taraf, ilgilendiği yeniliğin, alternatiflerinden farklı olarak ekonomik
ve kârlı olması, düşük maliyetli olması
sosyal prestijinin daha fazla olması ve
problemlerini en iyi çözecek alternatif olması konularında ikna olmalıdır.
Aksi takdirde, alternatiflerinden tercih
edilebilir bir üstünlüğe sahip olmayan
yeniliklerin benimsenme ihtimali de
düşük olacaktır.
Uyumluluk (Compatibility):
Uyumluluk, yeniliğin hitap ettiği hedef
kitlenin (Birey, toplum ya da organizasyonun) değer, inanç ve geçmiş deneyimleriyle uyumlu olması ve ihtiyaçlarına en iyi cevabı verebilecek bir özelliğe sahip olmasını
ifade etmektedir. Yenilikler, hedef kitlenin
inanç ve değerleriyle uyumlu, geçmiş deneyimlerine göre olumlu bir imaja sahip
ve ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılayabildiği ölçüde benimsenme hızı yüksek
olacaktır.
Karmaşıklık (complexity):
Karmaşıklık, yeniliğin potansiyel kullanıcıları tarafından özellikleri ve kullanımı
gibi konulardaki anlaşılırlık derecesini ifa-
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de etmektedir. Yeniliğin karmaşıklık derecesi, kullanıcıların o yenilikle ilgili daha önceki bilgi, tecrübe ve uzmanlıklarına göre
farklı düzeylerde algılansa da, anlaşılırlığı
ve sadeliği olmayan yeniliklerin yayılma
hızı yavaş olabilecektir.

Denenebilirlik (trialability):
Denenebilirlik, yeniliklerin kullanıcıları tarafından, sahip olmadan önce
belirli düzeyde kullanabilme ve tecrübe
edebilme derecesini ifade eder. Kullanıcılar ilk çıkan yenilikleri henüz satın almadan, belli ölçüde test edip, ihtiyaçlarına
uygunluğunu ve tercih edilebilirliğini
öğrenmek isteyebilecektir. Bu nedenle
yeniliklerin denenebilirlik imkânına sahip olması, yayılımı için önem arzetmektedir. Örneğin; yeni model bir otomobille
ilgili olarak otomobil bayileri tarafından
müşterilerine test sürüşü imkânının
sağlanması ya da yeni çıkan bir içeceğin
marketlerde stand açılarak müşterilere
tattırılması gibi.
Gözlemlenebilirlik (observability):
Gözlemlenebilirlik, yeniliğin sonuçlarının kullanıcılar tarafından satın
alınmadan görülebilirliğini ifade etmektedir. Bazı yeniliklerin kullanımı ve
sonuçları, kısa vadeli olduğu için sonuç-

ların kısa sürede gözlenmesi mümkün
iken; bazı yeniliklerin sonuçlarının ise
ortaya çıkması uzun zaman alabilmektedir. Yeniliklerin sonuçlarının satın
alma öncesi tüketiciler tarafından gözlenebilir olması, yenilikleri tercih etmede etkili olacaktır.
KAYNAKÇA:
UZKURT, Cevahir (2008), “Yenilik Yönetimi
ve Yenilikçi Örgüt Kültürü”, Beta Basım Yayın, İstanbul

UZKURT, Cevahir (2010), “İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl
Pazarlanır?”, Ankara Sanayi Odası yayın Organı, Temmuz-Ağustos
OECD (1997), “Oslo Manual”, European
Commision
OECD (2005), “Oslo Manual”, European
Commision
TROTT, Paul (2005), ”Innovation Management and New Product Development”, Pearson Education Limited
“Yenilik Yönetimi”, T.C Anadolu Üniversitesi
Yayın No: 2602

üzvlük

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

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

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

•
•
•

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

Gümüş ÜZV – 1500 AZN
•
•

•
•
•

Əlavələr:
•
•
•

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

Qızıl ÜZV – 2000 AZN
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Əlavələr:
•
•
•
•

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

QIZIL ÜZV

"Azərbaycan Koka Kola Bottlers Ltd" MMC

QIZIL ÜZV

"PAŞA Həyat Sığorta" ASC

QIZIL ÜZV

"PAŞA Bank"

QIZIL ÜZV

"Aramex"

QIZIL ÜZV

"RR Group of Companies" MMC

QIZIL ÜZV

"Biləv İnşaat"

QIZIL ÜZV

"Azercell Telekom" MMC

QIZIL ÜZV

"ATA Holding"

QIZIL ÜZV

"ATABank"

QIZIL ÜZV

"Caspian Development Bank"

GÜMÜŞ ÜZV

"KOÇ Sistem"

GÜMÜŞ ÜZV

"YapıKredi Bank Azərbaycan"

GÜMÜŞ ÜZV

Yeni daxil olan üzvlər

“Oriflame”

Ünvan: Qara Qarayev pr. 61C
Tel: (+994 12) 520 00 96
Email: kemal.kaya@oriflame.com

Şirkətin əsası 1967-ci ildə İsveçdə Af Yoknik qardaşları tərəfindən qoyulmuşdur.
Bu gün "Oriflame” 60-dan çox ölkədə fəaliyyət göstərir. Bütün dünya üzrə 3 milyondan artıq məsləhətçinin əməkdaşlıq etdi-

“Nabucco Memarlıq və
İnşaat” MMC
Ünvan: Tbilisi pr-ti 1058, ev 34
Tel: (+994 12)530-62-03
Email: info@nabucco.az

yi birbaşa satış üzrə ən böyük kosmetik
şirkətlərdən biridir.
1967-ci ildə yarandığı tarixdən etibarən "Oriflame” ətraf mühitə zərər yetirmədən insanların həyatını yaxşılaşdırmaq üçün hər şey
edir. "Oriflame” təbii inqrediyentlərdən istifadə edənlər arasında ilk olması ilə qürur duyur.
“Oriflame”in Xeyriyyə fondu Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Fondunun həmtəsisçisidir.
1998-ci il 15 iyuldan “Oriflame” Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və 55 işçisi var.

şirkəti ilə birlikdə gördüyü işlər:
sənaye və kommersiya təyinatlı tamkomplektli polad binaların layihələndirilməsi, istehsalı və quraşdırılması.
Zavodların, logistika mərkəzlərinin, anbarların, idman komplekslərinin, ticarət
mərkəzlərinin, avtosalonların, avtoservislərin, çoxmərtəbəli avtodayanacaqların, aviasiya anqarlarının, vaqon depolarının, kazarmaların, təhsil mərkəzlərinin və s. tikintisi.
Professional məsləhətlər, çatdırma, quraşdırma və servis.

"NABUCCO ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION” MMC Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində "Lindab Buildings” qrupuna
daxil olan "Astron Buildings” şirkətinin rəsmi və eksklüziv distribütorudur. İsveç şirkəti
"Lindab Buildings” üç istiqamətdə fəaliyyət Layihələndirmədən əvvəl dəqiq qiymət –
göstərir: ventilyasiya sistemi, tamkomp- "CİPRİON" proqramı əsasında təyin olunur.
Layihələndirmə və istehsalın keyfiyyətinin
lektli polad binalar, inşaat komponentləri.
idarəetmə sistemi ISO 9001:2008, Büro
"NABUCCO A&C” "Lindab Buildings” qrupuna VERİTAS əsasında sertifikatlaşdırılmışdır.
daxil olan "Astron Buildings” şirkətini təmsil
edərək, tamkomplektli polad binaların layihələndirilməsini, istehsalını və quraşdırılmasını həyata keçirir.
"NABUCCO A&C” şirkətinin "Astron Buildings"

Minlərlə insan şirkətlə əməkdaşlıq edir, pul
qazanır, gözəlləşir.
MDB-nin Satış Layihələri üzrə VP & Oriflame Azərbaycanın Baş direktoru Kemal Kaya
cənabları 2015-ci ilin noyabrından Bakıda
fəaliyyətə başlamışdır. Ümumilikdə “Oriflame”də 1993-cü ildən çalışır.

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

Zamanı necə yeyək
Rövşən Abdullaoğlu

Yazıçı-psixoloq Rövşən Abdullaoğlunun “Zamanı necə
yeyək” adlı kitabı nəşr olunmuşdur. Bu, yazıçının sayca 22ci, fərdi inkişaf və motivasiya kitabları silsiləsindən isə 7-ci
kitabıdır. “Zamanı necə yeyək” kitabı zamanın idarə olunması, vaxtın düzgün bölgüsü, iş planının düzgün tərtibi,
vaxt itkisinə səbəb olan amillərin ortaya çıxarılması, həmin
amillərin aradan qaldırılması kimi mühüm mövzuları ortaya qoyur. Bu kitab zamanla bağlı yazılmış olan digər kitablardan mövzuların fərqli şəkildə izahına və yalnız təcrübədə özünü doğruldan qaydaların tətbiq olunmasına görə
fərqlənir.
Antik dövrlərdə “əlkimya” adlanan qəribə bir elm sahəsi vardı. Kimyagərlər adi metalları
qızıla çevirməyi mümkün edən
sirli bir maddənin formulunu
hazırlamaq istəyirdilər. Qədim
yunanlardan sonra ərəblər və
orta əsr Qərb kimyagərləri də
uzun müddət bu sehrli formulun
axtarışında oldular. Ancaq onların tədqiqatları heç bir nəticə
vermədi. Əslində, bütün kimyagərlərin axtardıqları kimya heç
bir zaman onlardan gizli qalmamışdı. Bu kimya onların diqqət
etmədikləri sadə bir şeydən ibarət idi: Zaman.
Zamanı idarə edən həqiqi kimyaya sahib olur. Bu kitab da məhz bu
məsələyə həsr olunmuşdur.

Konuşarak İkna Psikolojisi
Kevin Hogan
Dili: Türkçe
Yayınevi: Yakamoz Yayınları

Kevin Hogan psikoloji alanında doktora sahibidir. İnsan etkileşimleri konusundaki uzmanlığı onu dünya çapında aranan
bir konuşmacı ve öğretmen hâline getirmiştir. Hogan’ın kitapları, birçok dile çevrilmiştir.
İnsanlar doğuştan etkili iletişim yeteneğine sahip değildir; gerekli
teknikleri ve stratejileri kullanarak iş ilişkilerinden özel ilişkilere
kadar her alanda başarılı olmak için sonradan o hale gelirler. Yirmi yıldandaha uzun sürelik bir deneyime dayanarak Kevin Hogan
gerçekten çok başarılı iletişimcilerin sırlarını açıklıyor. Bu kitapta
sizin de kariyerinizde, en yakın ilişkilerinizde ve daha da önemlisi
kendinizle ilişkinizde bu sırları nasıl
kullanabileceğinizi gösteriyor.
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İletişim, onu söyleme şeklinizdir. İletişim dinlemeye, konuşmaya
dayanır ve karşılıklı olarak hislerle düşünceleri başkalarına açma
eylemidir.

Zamanınızı geçirmek istediğiniz insanlarla iletişim kurmak konuşarak zirveye çıkmanın bir parçasıdır. Hâlâ zamanınızı geçirmek istediğiniz insanları bulamadıysanız, bu kitap size bu önemli insanları
bulmak için doğru kartları nasıl oynayacağınızı gösterecek. Eğer bu
kişileri bulduysanız size onlarla nasıl gerçekten iletişim kurulacağını ve çok samimi deneyimler yaşayacağınızı öğretecek.
Etkin ve ikna edici iletişim başarının anahtarlarından en mükemmelidir.
İnsanlar bireyselliklerini severler; yine de memnuniyet ve uzun
süreli mutluluk için başkalarıyla bağlantı kurmaya ihtiyaç duyarlar.
Başka insanların konuştuklarını dinledikçe, olayları onların bakış açısından görmeyi
öğrenirsiniz.
Başkalarının özel hissetmesini
sağlarsanız sizin ne kadar özel
olduğunuzu anlarlar.
İnsanlar ya zirvede olmak ya
zirvedeki insanlarla olmak ya
da zirvede olacaklarına dair
kendilerine umut verilmesini
isterler. Ürününüz veya hizmetiniz müşterinizin merdiveni bir şekilde çıkmasını sağlayabilmelidir.

maraqlı

BANKLAR
haqqında
«Banco» - italyan dilindən tərcümədə
pul stolu deməkdir. Tarixçilərin məlumatına görə, bu növdə olan ilk bank müəssisələri Qədim Babilistanda hələ miladdan
2 min il əvvəl peyda olub.
Bu gün hamının yaxşı tanıdığı pulköçürmə sistemləri 1851-ci ildə fəaliyyət
göstərməyə başlayıb.
1157-ci ildə Venesiyada ilk özəl bank
qapılarını öz müştərilərinin üzünə açıb.
1781-ci ildə Amerikada, «BankofNorth
America»nın ilk filialı açılmışdır, o, bugünə qədər fasiləsiz olaraq müştərilərə
xidmət göstərməkdə və kreditlər verməkdə davam edir.
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maraqlı
Cənubi Amerikada yerləşən banklar
ənənəvi mühafizə sistemi ilə yanaşı, həm
də içərisində bibərli sprey olan xüsusi balonlarla təchiz edilmişdir.
Yaponiya kimi yüksək texnologiyalarla
təchiz olunmuş bir ölkədə bankomatlar
əhalinin sağlamlığının “qeydinə qalır”.
Banknotları istifadəçiyə verməzdən öncə
bankomatlar yüksək temperatur vasitəsilə əskinasları dezinfeksiya edir. Kağız
pul nişanları cəmi 1/10 saniyə ərzində
Farenqeyt üzrə 392 dərəcəyə qədər qızdırılır.
Statistika göstərir ki, bütün bankomat istifadəçilərindən yalnız 5,3%-i
özünə əziyyət verib, aparatdan aldığı
banknotların hesabının düzgünlüyün
yoxlamır.
Macarıstanın 1946-cı ildə 100 milyon
nüsxədə buraxılmış B-Pengo əskinası hazırda mövcud olan əskinaslardan ən böyüyü kimi tanınıb. Amma amerikan valyutası ilə hesabladıqda bu böyük pul kağızı
cəmi 2 sentə bərabər idi.
1994-cü ildə Mərakeşdə dünyanın ən
balaca əskinası emissiya edilib, əskinasın
ölçüsü 41×32 millimetr idi.
Dünyanın 34 ölkəsində milli valyuta
üzərində Kraliça II Elizabetin şəkli təsvir
olunub. Dünyada adambaşına ən çox bankomat İspaniyada düşür (yəqin ki, borc
böhranından sonra vəziyyət dəyişib).

PUL

Valyuta mübadiləsi ilk dəfə 4500 il əvvəl Misirdə sınaqdan keçirilib.
Qədim dövrlərdə insanlar valyuta kimi,
pul əvəzinə kakao dənələri, duz, taxıl, iribuynuzlu heyvanlar, balina dişi və qiymətli daşlardan istifadə edirdilər.
İndiyədək yer üzərində təhsil, səhiyyə və digər inkşafa kömək edən sahələrlə müqayisədə ən çox pul müharibələrə
xərclənib.
1 il ərzində bütün dünya əhalisinin
ərzaq, su, geyim, məişət ehtiyacları, təhsil və səhiyyəsi üçün xərclənən pul iki
həftədən bir ordu və döyüş xərclərinə
sərf olunur.

56 say 28 | EcoVision

Sikkələr

İlk dəmir pullar indi Türkiyə ərazisində yerləşən Lidiya kralının adına
zərb olunub.
Dünyanın ən az çəkili sikkəsi Nepalda kəsilib ki, çəkisi təxminən 0.002 qr-a
bərabərdir.
Dünyanın ən ağır sikkəsinin çəkisi
isə təxminən 43 punda bərabər olub və
İsveçdə kəsilib.

maraqlı

Bank

Dünyada ən böyük məbləğli bank qəbzi
Amerika səfiri tərəfindən Hindistan hökumətinə yazılıb. Qəbz 1,279,187,490 $
dəyərində olub.
Dünyada 138 fond birjası var.
İlk fond birjasının əsası 1531-ci ildə
Belçikada qoyulub.
Keçmişdə qəbzlər- daş lövhələr, banan
və inəklərin üzərində yazılırdı.
Dünyanın ilk bankları zərgər seyfləri
hesab olunur. Belə ki, lap qədim dövrlərdə
zərgərlər öz qiymətli daş-qaş və ya pullarını seyflərdə saxlayırdılar. Sonralar adi
insanlar da öz pullarını onlara saxlamağa
verdilər. Beləcə, bankların əsası qoyuldu.
1995-ci ildə bir nəfər Pitsburqda limon şirəsinin yardımı ilə 2 bank qarət
edib. Belə ki, o fikirləşib ki, əgər limon
şirəsindən rəngsiz mürəkkəb almaq
mümkündürə, deməli, bu onun sifətini
təhlükəsizlik kameralarının önündə də
gözəgörünməz edə bilər.
1981-ci ildə 9 yaşlı oğlan Nyu York
banklarının birində maraqlı bir oğurluq
hadisəsi reallaşdırıb. Belə ki, o öz oyuncaq
silahını xəzinədara tuşlayaraq 118 $ pulu
götürərək, hadisə yerindən uzaqlaşıb.
Ən böyük nağd pul oğurluğu 1997-ci
ildə ABŞ-da baş verib. Bankdan 17.3 mln.
dəyərində əskinas oğurlanıb.
İlk kredit kartı 1951-ci ildə ABŞ-da yaradılıb.

Vergi

Norveçdə heç də hamı vergi ödəyicisi deyil, amma buna baxmayaraq, bəzi
vətəndaşlar onlara düşən məbləğdən
daha artıq vergi ödəyirlər.
Ən böyük məbləğdə vergi Howard Hughes ştatında qeydə alınıb (336 milyon $).
Dünyanın ən varlı ölkələrindən olan
Bəhreyn, Bruney, Küveyt və Qətərdə vergi
sistemi tətbiq edilmir.

Bankomatlar

Braziliyanın bəzi bankomatlarında
kart sahibinin şəxsiyyətini müəyyən
etmək üçün onun bilək və ovuc içinin
biometrik göstəriciləri yoxlanılır.
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maraqlı

«Bizim iş təhlükəli
deməyin – iş yerindəki
deyil» bədbəxtliklər
BİR NEÇƏ AY ƏVVƏL BAKIDA YENİ
TİKİLƏN GÖYDƏLƏNLƏRİN BİRİNDƏ
FƏHLƏLƏRDƏN BİRİ YUXARI
MƏRTƏBƏDƏN YIXILARAQ AĞIR
XƏSARƏT ALMIŞDI. HADİSƏ YERİNƏ
TOPLAŞANLARIN, DEMƏK OLAR Kİ,
HAMISI TƏƏSSÜFLƏ FƏHLƏNİN VƏ ONUN
QAZANCDAN MƏHRUM OLAN AİLƏSİNİN
HALINA ACIYIRDI: «BİNANIN SAHİBİ BİR
AZ PUL VERƏCƏK, BUNUNLA DA YARDIM
QURTARACAQ, VƏSSALAM». FƏHLƏNİN
SIĞORTASININ OLMASI BARƏDƏ
SORUŞANDA «YƏQİN Kİ YOXDUR» DEYİB
DAĞILIŞMAĞA BAŞLADILAR.
«BİZİM İŞDƏ TƏHLÜKƏ YOXDUR»
DEMƏYİN
Azərbaycanda hər il yüzlərlə (qeydiyyata düşməyən hadisələri də
nəzərə alsaq, bəlkə də minlərlə) insan
iş yerində ağır xəsarətlər alır. Bəzən
bu xəsarətlər ölümlə, bəzən isə işçinin ömürlük əlilə çevrilməsi ilə nəticələnir. Fins.az-ın sorğusu ilə «PAŞA
Həyat» sığorta şirkəti tərəfindən təqdim olunan faktlar göstərir ki, bədbəxt
hadisələrin bir hissəsi ənənəvi olaraq
riskli sayılan sahələrdə – neft sektoru, tikinti, zavod və fabriklərdə baş
verir. Amma ilk baxışdan təhlükəsiz
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görünən sahələrdə də çoxsaylı faciələr
baş verir.
Sığorta şirkətinin bu barədə hesabatları adamı dəhşətə gətirir – ətrafımızda nə
qədər risklər varmış…
Partlayış, yanğın, kranın trosunun qırılması, hündürlükdən yıxılma, işçinin
üzərinə ağır əşyaların düşməsi, elektrik
cərəyanının vurması və s. kimi hallar işçiləri hər an izləyən faciələrin yalnız bir
hissəsidir. Ən xırda ehtiyatsızlıq və ya sadəcə bədbəxt təsadüf faciəyə səbəb olub
insanın taleyini tamamilə məhv edə bilər.
Özü də təkcə onun yox. Ailəsinin taleyini
də.

CƏRƏYAN VURAN, AYAĞI KƏSİLƏN,
GÖZÜ ÇIXAN VƏ AVTOQƏZADA HƏLAK
OLAN İŞÇİLƏR - SIĞORTA HADİSƏLƏRİ
"Enerji təchizatı sahəsində fəaliyyət
göstərən müəssisənin birində işləyən şəxsi cərəyan vurub tullayıb, ayağı zədələnib,
həmin ayağını kəsməli oldular». Sığorta
şirkətinin hesabatlarından məlum olur ki,
iş yerində ən çox rast gəlinən hadisələrdən biri də elektrik vurmalarıdır. Burada
göstərilən şəxsin ayağı kəsildikdən sonra
ömürlük əlil olub, «PAŞA Həyat Sığorta»
ona 54 min manat sığorta ödənişi verib,
əlavə olaraq protezin pulu da ödənilib 1080 manat.

maraqlı

2014-cü ildə elektriki iş yerində cərəyan vurub. Nəticədə onun qolu zədələnib
və qolunu kəsməli olublar. Əmək qabiliyyətinin 80%-ni itirməklə 2-ci qrup əlilə
çevrilən şəxsin bəxti onda gətirib ki, həyatı sığortalanıbmış və həyat sığortası şirkətindən 101 min manat ödəniş alıb.
Ən çox və faciəvi hadisələr gəmilərdə
baş verir. Məsələn, 2011-ci ildə neft-qaz
çıxarma ustası qayığa minərkən suya
düşərək ağır kəllə-beyin xəsarətləri alıb.
Kəllə sümüklərinin çoxsaylı sınıqları nəticəsində işçi vəfat edib, ailəsinə 45 min
manat ödəniş edilib.
Bədbəxt hadisələrin baş verməsi baxımından ən təhlükəsiz sayılan sahələrdən
biri də bank sektorudur. Amma bura da
təhlükədən xali deyil. İki il əvvəl bankların birinin inkassatoru pulları məntəqəyə
çatdıran zaman inkassator maşınının düşdüyü yol qəzasında həlak olub. Başı oturacağın arxasındakı dəmirə dəyən bank
işçisi yerindəcə həyatını itirib. 2 azyaşlı
uşağı qalan inkassatorun ailəsinə 99 min
570 manat sığorta ödənişi edilib.
2011-ci ildə isə regionda fəaliyyət
göstərən televiziyalardan birinin əməkdaşı işlə bağlı ezamiyyətə gedərkən yol
nəqliyyat hadisəsi nəticəsində vəfat edib.
Ailəsinə 45 min manat ödəniş edilib.
ƏTRAFIMIZ RİSKLƏRLƏ DOLUDUR
Sığortaçılar bildirir ki, ilk baxışdan təhlükəsiz sayılan, əslində isə risklə dolu olan
sahələr kifayət qədərdir. Məsələn, səhiyyə
sahəsində - rentgendə işləyənlər şüalanma
ala və onlarda peşə xəstəliyi yarana bilər.
Laboratoriya işçiləri isə müəyyən kimyəvi maddələrlə işlədiyindən bu hal onların
sağlamlığına mənfi təsir edə bilər. Cərrahlarda və travmatoloqlarda isə tez-tez
təkrarlanan streslər onların psixoloji durumuna təsir edə bilər. Bütün bunlar peşə

xəstəliklərinin yaranması üçün səbəbdir.
«Əli-ayağı təmiz» ofis həyatı da risklərlə zəngindir. İşin ehtiyacları üçün harasa
gedərkən baş verən yol qəzası, hətta iş
yerinin pilləkənində sürüşüb zədə almaq,
elektrik cihazlarını qoşub ayırarkən cərəyanın vurması – bunlar hamısı sığorta
hadisəsi sayılır və həyat sığortası olanlar
belə hadisədən çəkdikləri zərəri kompensasiya edə bilərlər.

TƏHLÜKƏLİ PEŞƏLƏR:
Tikintidə ən təhlükəli peşələrdən biri
lift ustasıdır. Bunu «PAŞA Həyat Sığorta»nın qeydləri də göstərir. Belə ki, Bakıdakı
tikililərdən birində lift şirkətinin işçisi liftin şaxtasına yıxılıb, aldığı xəsarət nəticəsində 2-ci qrup əlil olub. Ona 5 il ərzində
hər ay 175 manat olmaqla ümumilikdə
12600 manat ödəniş verilir. Digər lift ustasının taleyi daha faciəvi olub. Liftin şaxtasına yıxılaraq ölən işçinin ailəsinə 30
min manat ödəniş verilib.
Ən təhlükəli sahələrdən biri də tokarlıq
və dülgərlikdir. Bu şəxslər kəsici dəzgahlarla işlədiklərinə görə adi ehtiyatsızlıqdan
və ya təsadüfdən istənilən an ciddi zədə
alıb, əmək qabiliyyətini itirə bilərlər. Ötən
il baş verən hadisə buna sübutdur. Belə ki,
zavodların birində tokarda çalışan operator əlini zədələyərək 2-ci qrup əlil olub və
ona da sığorta ödənişi kəsilib.

ƏN TƏHLÜKƏSİZ SAHƏ BUDUR?!
Yuxarıda sadaladıqlarımız bədbəxt hadisələrin ən tez-tez baş verdiyi sahələrə
aiddir. Amma məsələ bununla bitmir.
«PAŞA Həyat Sığorta»nın əməkdaşı Zaur
Aslanov bildirir ki, hətta ilk baxışdan təhlükəsiz görünən iş yerlərində də ağır və faciəvi hadisələr baş verə bilər. Bu hadisələr
işçilərin ağır xəsarət alması, iş qabiliyyətini itirməsi, bəzən isə ölümü ilə nəticələnir.

TƏHLÜKƏLİ MÜƏLLİM PEŞƏSİ: ŞAGİRD
TƏPİK ZƏRBƏSİ İLƏ TAEKVANDO
MÜƏLLİMİNİN BÖYRƏYİNİ SALIB
Nə qədər qəribə görünsə də, təhlükəli
peşələrin və iş yerlərinin sırasına müəllimliyi və məktəbləri də əlavə etmək olar.
Bunu faktlar deyir. 2015-ci ildə Gəncə
Dövlət Universitetinin müəllimi peşə
xəstəliyi ilə bağlı həyat sığortası şirkətinə
müraciət edib. Araşdırma zamanı məlum
olub ki, müəllimin boğaz qırtlağının iki
tərəfinin parezi (iflici) baş verib. «Yəqin
ki, bunun səbəbi tələbələrə dərsi izah
edərkən yüksək səslə danışmaq olub»,
- deyə sığorta şirkətində məsələni izah
edirlər. Nəticədə müəllim əmək qabiliyyətinin 60%-ni itirib, ona 22 min manat
birdəfəlik ödəniş edilib.
Müəllimlərlə bağlı bir qədər qəribə
hadisə də Gəncədə baş verib. Taekvando
müəllimi şagirdinə məşq keçəndə, şagirdin təpik zərbəsi nəticəsində (taekvando
idman növündə zərbələrin 80%-i ayaqla
vurulur) müəllimin böyrəyi düşüb. Əmək
qabiliyyətini 60% itirən müəllim 2-ci
qrup əlilə çevrilib və ona 30 min manat
ödəniş edilib.
GEYİM MAĞAZASINDA FACİƏ
Bu qəbildən ən gözlənilməz hadisələrdən biri Bakıda, geyim mağazalarından
birində baş verib. Xanım satıcı alıcıya
təqdim etdiyi köynəyin çəkmə qıyılının («zamok») xarab olduğunu görərək
onu özü düzəltməyə çalışıb. Onu bıçaqla
düzəltmək istəyəndə əlindən çıxan bıçaq
gözünə dəyib və ağır xəsarət alıb. Qanuna
görə, işçi öz işinin mənayefinə görə fəaliyyət göstərirsə və bu zaman xəsarət alıbsa, ona sığorta haqqı ödənilməlidir. Əgər
xəsarət nəticəsində xanım satıcı əmək
qabiliyyətini birdəfəlik itirsə, 25-30 min
manat arasında ödəniş alacaq.
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maraqlı
nin maaşı (maaş yüksək olduqda ödəniş
də artır), eləcə də işçinin azyaşlı övladlarının sayıdır (azyaşlı övladlar artdıqca
ödəniş də böyük olur).

SIĞORTA BELƏ HALLARDA KÖMƏYƏ
GƏLİR
«İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə
xəstəlikləri nəticəsində əmək qabiliyyətinin
itirilməsi halından sığorta» işçiləri məhz
belə hallardan sığortalayır. Sığortanın olması işçini və onun ailəsini bədbəxt hadisədən
olmasa da, onun ağır iqtisadi nəticələrindən
qoruya bilir. Başqa sözlə, sığorta ödənişi
ailənin kəsilən gəlirini əvəz edir.
Aşağıda sizə iş yerində baş verən ən
müxtəlif bədbəxt hadisələrdən bəhs edəcəyik. Bu hadisələrdən bəziləri ilə adi həyatda rastlaşsaq da, bəzi hadisələr inanılmazdır. Və bu işçiləri gözləyən təhlükənin
böyüklüyünün, sığortanın isə vacibliyinin
sübutudur.
İş yeri

Topdansatış şirkəti

XƏSARƏTLƏR NECƏ MÜƏYYƏN
OLUNUR?
Qanunvericilikdə bədbəxt hadisə
zamanı dəyən xəsarətlərin necə müəyyən olunması və bunlara görə sığorta
ödənişinin necə hesablanması aydın
göstərilib. Qaydalara görə, iş qabiliyyətinin 85-100%-ni itirən şəxs 1-ci qrup
əlil, iş qabiliyyətinin 70-80%-ni itirən
şəxs 2-ci qrup əlil, əmək qabiliyyətinin
50-65%-ni itirən şəxs isə 3-cü qrup əlil
sayılır. Əgər işçi xəsarət alaraq əlilə çevrilirsə, ödəniş ona verilir, işçinin həlak
olduğu halda isə ödənişlər onun ailəsinə çatır. Ödənişin məbləği isə bir neçə
məsələdən asılıdır. Bunlar işçinin yaşı
(cavan olduqca ödəniş böyük olur), işçi-

BU NÖV SIĞORTA TƏKCƏ İŞÇİLƏRƏ
YOX, SAHİBKARLARA DA LAZIMDIR
Şirkət rəhbərləri, iş adamları, adi
sahibkarlar xəbərsizdirlər ki, bu sığorta ilə işçilərini, onların ailə və övladlarını necə böyük bəlalardan qoruya bilərlər. Üstəlik özlərini də. Məsələ
bundadır ki, iş yerində, istehsalatda
işçinin başına gələn istənilən hadisəyə
görə onun işlədiyi təşkilat və ya şirkət
məsuliyyət daşıyır. Hadisədən sonra
işçinin və ya o, həlak olarsa, ailəsinin
problemlərini həll etmək də şirkətin
üzərinə düşür. Belə vəziyyətdə adıçəkilən sığorta hər iki tərəfə hava-su
kimi lazımdır.
Nəhayət, qeyd edək ki, Azərbaycanda
işçilərini icbari sığortalamayan şirkətlər
və sahibkarlar üçün yüksək cərimələr
var. Cərimənin məbləği fiziki şəxslər
üçün 500 manat, vəzifəli şəxslər üçün
1500 manat, hüquqi şəxslər üçün isə
5000 manat nəzərdə tutulub.
BƏS İŞÇİLƏRİ SIĞORTALAMAQ
NEÇƏYƏDİR? – QİYMƏTLƏR
Ən maraqlısı odur ki, işçiləri bu hadisələrdən sığortalamaq qətiyyən baha
deyil. Həm baş verən hadisənin ağırlığını
nəzərə alanda, həm də ümumiyyətlə sığorta tariflərinə baxanda, hətta bir qədər
qəribə görünür ki, belə ağır hadisələrdən
belə kiçik məbləğlərlə qorunmaq olar.
Fins.az olaraq müxtəlif peşələrdə çalışan
işçilər üçün sığorta haqlarının məbləğini
təqdim edirik.

İşçinin vəzifəsi
ekspeditor

Aylıq əməkhaqqı
600 Azn

İllik sığorta haqqı
36 Azn

sürücü

600 Azn

36 Azn

Plastik qapı-pəncərə sexi

fəhlə

500 Azn

84 Azn

usta

800 Azn

134,4 Azn

Tikinti şirkəti

fəhlə

500 Azn

120 Azn

krançı

600 Azn

144 Azn

Şəhərdaxili marşrut

avtobus sürücüsü

600 Azn

108 Azn

Şəhərlərarası marşrut

avtobus sürücüsü

600 Azn

108 Azn

Ofis işi

İT mütəxəssis

800 Azn

19,2 Azn

qeydiyyatçı

300 Azn

18 Azn

belboy

300 Azn

18 Azn

ofisiant

300 Azn

18 Azn

Ərzaq mağazasında

satıcı

400 Azn

24 Azn

Zərgərlik məmulatları mağazası

satıcı

500 Azn

30 Azn

Avtomobil hissələri mağazası

satıcı

500 Azn

30 Azn

Avtoyuyucu

Yuyucu

450 Azn

27 Azn

Həkim

700 Azn

16,8 Azn

Özəl tibb müəssisəsi

Tibb bacısı

450 Azn

10,8 Azn

Laborant

550 Azn

13,2 Azn

Aşpaz

750 Azn

45 Azn

Ofisiant

350 Azn

21 Azn

müəllimə

400 Azn

9,6 Azn

katibə

350 Azn

8,4 Azn

Hotel

Kafe
Özəl təhsil müəssisəsi
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sərgilər/təkliflər

Biznes təklifləri
"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
"Kipaş Holdinq A.Ş." – Türkiyənin ən iri sap və parça istehsalçılarından olan "Kipaş Holdinq A.Ş." şirkəti
müvafiq sektorda fəaliyyət göstərən Azərbaycan

şirkətləri ilə uzunmüddətli əməkdaşlıq yaratmaq
istəyir.
http://www.kipas.com.tr/
"CineOmega" şirkəti – Türkiyənin 3D və 35 mmlik kinoteatr avadanlıqları istehsalçısı və Belçikanın
"Barco NV" və ABŞ-ın "MTE" şirkətlərinin distribütoru
olan “CineOmega” şirkəti Azərbaycanda partnyor və
idxalçı axtarışındadır.
http://www.cineomega.com/en/
"Bireks Electrical Co" şirkəti – Türkiyənin elektrik
mühəndisliyi və elektronika avadanlıqları istehsalçısı
olan “Bireks Electrical Co” şirkəti Azərbaycanda partnyor və idxalçı axtarışındadır.
Gokhan Hosgor
Sales manager
http://www.euroex.com.tr/

Beynəlxalq sərgilər

19-cu Beynəlxalq “INTERMOB” sərgisi

Məlumat üçün bildiririk ki,
22-26 oktyabr 2016-cı il
tarixində İstanbulda "Tuyap" Konqres Mərkəzində
Avrasiyanın ən böyük sərgisi
olan 19-cu Beynəlxalq “INTERMOB” sərgisi və
29-cu Beynəlxalq “Ağac İşləmə Avadanlıqları”
sərgisi keçiriləcəkdir.
Sərgidə aşağıdakı sahələr sərgilənəcəkdir:
ilkin emal üçün maşın və texniki avadanlıq (yarıbitmiş məhsulların istehsalı), orta emal (laminasiya,
emal, bərk ağac) üçün maşın və texniki avadanlıqlar,
montaj, qablaşdırma üçün maşın və texniki avadanlıqlar, texnoloji anbar və istismar, xüsusi proseslər
üçün maşın və avadanlıq, köməkçi maşın, avadanlıq
və qurğular, ağac və plastik emal üçün maşınlar.

Ağac və meşə sənayesi məhsulları
Mebel aksesuarları
Sənaye alətləri, avadanlıqları və ləvazimatları
Kimyəvi maddələr
Xidmətlər
Sərgidə iştirak edəcək şirkətlərin nümayəndələrinin
aşağıdakı xərcləri qarşılanacaqdır:
•

İki gecə İstanbulda beşulduzlu hoteldə yerləşdirmə (səhər yeməyi daxildir)
• Transferlər: hava limanı – hotel – sərgi
kompleksi – hotel – hava limanı
• Sərgi mərkəzinə giriş
Əlaqələndirici şəxs: Rauf Əliyev
Tel: 012 465 72 43
Mob: 070 290 99 11

İstanbul CNR Expo Mərkəzində 16-cı
MÜSİAD Expo, 3-cü High Tech Port
Yüksək Texnologiyalar Sərgisi
9-12 noyabr 2016-cı il tarixlərində Türkiyə
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin təşəbbüsü, MÜSİAD və Beynəlxalq Biznes Forumu
(BBF) Konqresinin birgə təşkilatçılığı ilə İstanbul
CNR Expo Mərkəzində 16-cı MÜSİAD Expo, 3-cü
22-25.11.2016
“2016 – Samsun Qida sərgisi”
Türkiyə–Samsun
01-04.12.2016
“Avadanlıqlar, Qaynaq, Kəsmə, Dəlmə texnologiyaları və əl alətləri sərgisi”
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High Tech Port Yüksək Texnologiyalar Sərgisi və
20-ci Beynəlxalq Biznes Forumu (BBF) Konqresi
keçiriləcəkdir. Türkiyənin Prezidenti cənab Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın himayədarlığı və Baş nazir
cənab Binali Yıldırımın iştirakı ilə keçiriləcək MÜSİAD Expo əməkdaşlıq imkanları üçün platforma
rolunu oynayacaqdır.
Sərgidə iştirak haqqı: 165 avro+ 18% ƏDV /
m2.
Sizi qeyd olunan tədbirlərdə iştiraka dəvət edirik.
Türkiyə–Bursa
08-12.11.2016
“20-ci İBF Konfransı, 16-cı MÜSİAD Expo sərgisi
və III High Tech Port by MÜSİAD tədbirləri”
Türkiyə–İstanbul

kiçik dostlarla söhbət

Bu sayımızın çocuklarla olan repörtajında çocuk
kahramanlarımız KKTC Baku temsilcisi Ufuk Turganerin
kızı ve oğlu konuğumuz oldu

Latıfe
Turganer
Kendini bize nasıl tanıtırsın?
Adim Latife, uluslararasi bir okulda
okuyurom.

Nasıl bir çocuksun?
Mutlu bir çocuğum, 8 aydır buradayım.

Azerbaycanı sevdin mi? Sence Türkiyeye benzerliyi var mı?
Evet çok sevdim, benzerliyi yok.
Hangi kitapları okudun?
Holls, Çalıkuşu

Sence okuduğun kitaplarda hangi
kahraman arkadaşın olurdu?
Sofiye benzetiyorum kendimi.
Neden?
Çok barişsever ve çalıskan olduğu için.
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Hobilerin nelerdir?
Fotoğraf çekiyorum, piano çalıyorum.

Annenle babanın ortak ve farklı taraflarını söyleye bilirmisin?
İkisi de çalışkan, annem tatlı sever, babam sevmez.
Evde kardeşinle aran nasıl? Ortak
ve farklı yanların var mıdır?
Aramiz çok iyi, o spor sever, ben sevmem, ben muzik severim, oyun oynamağı
çok severiz.

Babanın en çok hangi karakterini
seviyorsun?
Babam çok akıllı ve zeki, annem ise çok
yardımcı.

Babanın mesleği ne?
Bankacılıkdan emekli ve şu anda pilot
olarak çalışıyor - serbest meslek.

Sence bankaciyla diplomat arasındakı fark ne?
Bankacı olmak kolaydır, diplomat olmak zor, çünki ülkeleri gezer ve yoğun
olarak çalışır.

Sence en ideal meslek hangisi?
Doktorluk - çünkü insanları iyileştirirsin.

Annenin mesleğini mi, yoksa babanın mesleğini mi devam etmek istersin?
Hicbirini.
Okulda başarılı mısın?
Evet.

kiçik dostlarla söhbət
Bundan önce hangi ülkede yaşadınız?
Brükselde yaşamak isterdim, çünkü
orda doğdum.

Olurda, bazen evde erkekler yemek
yapar, baban evde yemek yapıyormu?
Bazen, ama genelde yapmaz.
Anneni mi cok seviyorsun, babanı
mı?
İkisini de eşit.

Bos vakitlerinde ne yapyorsun?
Müzik dinliyorum, fotoğraf çekmeyi
çok seviyorum.
Hangi tip muzik dinlersin?
Klasik.

Röportaj için çok teşekkür ederim. Çok
sağ ol.
Kendini bize nasıl tanıtırsın?
Adım Soner. Uluslararası okulda okuyorum, Azerbaycana yeni geldim.

Azerbaycanı sevdin mi? Sence Türkiyeye benzerliyi var mı?
Evet sevdim, bazı benzerlikleri var.

Soner
Turganer

Dolaşdığın yerler oldu mu?
Qebeleye gittik.
Hangi kitapları okudun?
Holls, Kaptan Anderland.

Sence okuduğun kitaplarda hangi
kahraman arkadaşın olurdu?
Stelli, çünkü o da çok inatcı ve istediği
şeyi alan biri.
Hobilerin nelerdir?
Tenis oynarım, gitar çalarım.

Evde kardeşinle aran nasıl? Ortak
ve farklı yanların var mıdır?
Aramız iyi, o yemek yemeyi sevmez,
ben çok severim, ikimiz de tatlı yemeyi
cok severiz, ikisi de duygusal ikiz oldukları için bir-birlerine bişey olduğu zaman
hiss ederler.
Babanın en çok hangi karakterini
seviyorsun?
Babam güven verir insana ve inatcıdır.

Annenin mi, yoksa babanın mı mesleğini devam etmek istersin?
Babamın.

Anneni özetlermisin bize?
Annem inatcıdır ve istediyini herzaman alır.
Okulda başarılı mısın?
Evet.
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Sence bir babanın mesleği ile diplomat arasındakı fark
ne?
Babamın mesleğınde bir yere gitmek zorunda degilsin, amma
annemde baska ülkelere gitmek zorundasın.
Sence en ideal meslek hangisi?
Mühendis, çünkü sen kendi işini kurabilirsin.
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Kiz kardesini bize ozetler misin?
Fotograf çekmeyi çok sever, telefona çok bağlıdır. Alışverişi
sever ve saçına cok dikkat eder ve çok-çok inatcıdır.
Annen hangi yemekleri yapar? Yemek yaparmı?
Et, tavuk yemekleri, suşiler.

ad günləri

Noyabr

Oktyabr
B.e.

Ad günləri siyahısı

Ç.a.

Ç.

C.a.

C.

Ş.

B.

					
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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15

16

17

18

19
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21

22

24

25

26

27

28
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Ç.a.

Ç.

C.a.

C.

Ş.

B.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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12

13

6

23

14

15

16

17

18

19

20

30

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

30

31

1

Erdal Bakır

Bazarstore QTSC

Nadir Yıldırım

B.e.

Dekabr

4

Caspian Development Bank
(CDB)

10
23
24
31

Hüseyn Atakisiyev
Baku Boulevard Hotel
Company MMC

10
20

23

Ç.a.

Ç.

C.a.

C.

Ş.

B.

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31		

12

Rəfail Şirinov
TAIS IKF

Göksel Aybek

Akkord Sənaye Tikinti
İnvestisya Korporasiyası ASC
ORIFLAME

Bakcell

Network Global Logistics

Havas Media

Kemal Kaya

Süheylə Cəfərova

Oktay Vayic

Zaur İsmayılov

B.e.

19
23

Kerem Demirci

AVIS - RENT A CAR

Yusuf Faruk Ceyhan
Medisis

Vahid Mürsəliyev

"Azercell Telekom" MMC

Yusifova Arzu
TAC MMC

Aydın Makaş

“Turkuaz Machinery” MMC

Fərid Abuşov
DəmirBank
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Azərbaycanı tanıyaq

Azərbaycanın gəzməli-görməli yerləri:

Göyçay

Göyçay rayonu Azərbaycanın rayonlaşdırılması ilə əlaqədar 1930-cu ildə təşkil
edilmişdir.
"Göyçay" sözünün mənası «göy, yaşıl, şəffaf çay-su» deməkdir.
Göyçay rayonu Azərbaycan Respublikasının mərkəzində, Şirvan düzünün şimal
hissəsində Böyük Qafqaz dağlarının ətəklərində yerləşir.
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Azərbaycanı tanıyaq

Rayon

şimaldan cənuba təxminən 25 kilometr,
şərqdən qərbə isə 40 kilometr uzanaraq
736 kvadratkilometr sahəni əhatə edir.
Rayon mərkəzi Göyçay şəhəri Bakı-Qazax
magistral yolunun 216 kilometrliyində,
Ucar dəmiryol stansiyasından 18 kilometr
məsafədə yerləşir. Göyçay rayonu şimal
-şərqdən İsmayıllı, cənub-şərqdən Kürdəmir, cənubdan Ucar və qərbdən Ağdaş
rayonu ilə həmsərhəddir.
01 yanvar 2016-cı il tarixə rayon əhalisinin ümumi sayı 117280 nəfərdir. Rayonun tərkibinə 1 şəhər, 55 kənd daxildir.
Ərazidə rayon icra hakimiyyəti başçısının
26 inzibati dairəsi üzrə nümayəndəliyi
fəaliyyət göstərir və yerli özünüidarə 26
bələdiyyə tərəfindən həyata keçirilir.
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Azərbaycanı tanıyaq

Azərbaycan

tarixi uzaq əsrlərə gedib çıxan narın yetişdirilməsi mədəniyyəti ilə qırılmaz surәtdә bağlıdır.
Narlar tarixən Azərbaycanın, demәk olar ki, bütün regionlarında yetişdirilir. Lakin quru subtropik zonada yerləşən Şirvan ən yaxşı nar sortlarının yetişdirilmәsi
mərkəzi kimi qəbul edilmişdir. Şirə istehsalı üçün əsas etibarıilə Göyçay rayonunda yetişən narlardan istifadə olunur.

Məhz Göyçay narı dünyada tanınaraq, "əsl Azərbaycan narları" üçün sinonimə
çevrilmişdir. Qöyçay narlarının əla dadı və dəyişməz keyfiyyətinin sirri dünyanın
heç bir yerində rast gəlinməyən unikal mikroiqlimin mövcudluğu və rayonun torpaq tərkibidir.
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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

72 say 28 | EcoVision

25%
20%

Səyahət,
yerləşdirmə

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

10%
10%

SINO 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%*

